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پَیدایش
دنیا کی تخلیق کا پہلا :دن روشنی

1 ابتدا میں الله نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ تکابھی2 زمین
ویران اور خالی تھی۔ گہرےوہ پانی سے ڈھکی ہوئی جستھی
کے اوپر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ الله کا روح پانی کے اوپر منڈلا
رہا تھا۔

پھر3 الله روشنی”کہا،نے ہو “جائے تو روشنی پیدا گئی۔ہو
4 الله نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور اُس نے روشنی کو
یکی تار الـگسے کر دیا۔ 5 الله نے روشنی کو دن کا نام دیا اور
یکی تار راتکو کا۔ شام ہوئی، پھر یوںصبح۔ پہلا دن گزر گیا۔

دوسرا :دن آسمان
الله6 پانی”کہا،نے ایکدرمیانکے ایسا گنبد پیدا ہو جائے

نچلاسےجس پانی اوپر پانیکے الـگسے ہو “جائے۔ 7 ایسا ہی
ہوا۔ الله ایکنے ایسا گنبد نچلاسےجسبنایا پانی اوپر پانیکے
الـگسے ہو گیا۔ الله8 گنبدنے آسمانکو کا نام دیا۔ شام ہوئی،
پھر صبح۔ یوں دوسرا دن گزر گیا۔

تیسرا زمینخشک:دن پودےاور
9 الله نے پانیجو”کہا، آسمان نیچےکے ایکوہہے جمعجگہ

ہو جائے تاکہ خشکطرفدوسری جگہ نظر “آئے۔ ایسا ہی
ہوا۔ 10 الله خشکنے جگہ کو زمین کا نام دیا اور جمع شدہ
پانی کو سمندر کا۔ اور الله نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے۔ 11 پھر
اُس نے کہا، زمین” یاول ہر پیدا کرے، ایسے پودے جو بیج
رکھتے ہوں اور ایسے درخت جن پھلکے اپنی اپنی قسم کے بیج
رکھتے “ہوں۔ ایسا ہی ہوا۔ زمین12 نے یاول ہر پیدا کی، ایسے
پودے اپنیجو اپنی قسم بیجکے رکھتے اور کےجندرختایسے
پھل اپنی اپنی قسم بیجکے رکھتے تھے۔ الله نے دیکھا کہ یہ اچھا
ہے۔ شام13 ہوئی، پھر صبح۔ یوں تیسرا دن گزر گیا۔

چوتھا :دن سورج، چاند ستارےاور
14 الله نے آسمان”کہا، پر روشنیاں پیدا ہو جائیں تاکہ دن اور

میںرات امتیاز ہو مختلفطرحاِسیاور دنوںموسموں، اور سالوں
میں بھی۔ آسمان15 کی یہ روشنیاں دنیا کو روشن “کریں۔ ایسا
ہی ہوا۔ 16 الله نے بڑیدو روشنیاں بنائیں، سورج جو بڑا تھا دن

پر حکومت کرنے کو اور چاند جو چھوٹا تھا رات پر۔ اِن کے
علاوہ اُس نے ستاروں کو بھی بنایا۔ 17 اُس نے اُنہیں آسمان پر
رکھا تاکہ وہ دنیا کو روشن کریں، دن18 اور رات پر حکومت
کریں اور روشنی اور یکی تار میں امتیاز پیدا کریں۔ الله نے دیکھا
یہکہ اچھا ہے۔ شام19 ہوئی، پھر یوںصبح۔ گیا۔گزردنچوتھا

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

پرندےمیں اُڑتے “پھریں۔ 21 الله سمندریبڑےبڑےنے جانور
بنائے، پانی کی تمام مخلوقاتدیگر اور ہر قسم کے پَر رکھنے والے
جاندار بھی بنائے۔ الله نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے۔ 22 اُس نے
اُنہیں برکت دی اور کہا، پھلو” پھولو اور تعداد میں ھتے بڑ جاؤ۔
سمندر تم سے بھر اِسیجائے۔ پرندےطرح زمین پر تعداد میں بڑھ
“جائیں۔ شام23 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 ہی ہوا۔ 25 الله
نے ہر قسم کے مویشی، 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 حکومتپر کرے،
سمندر کی مچھلیوں پر، ہَوا کے پرندوں پر، مویشیوں پر، جنگلی
جانوروں پر اور زمین پر کے تمام رینگنے والے جانداروں “پر۔
یوں27 الله نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا، الله صورتکی پر۔
اُس اُنہیںنے الله28بنایا۔عورتاورمرد اوردیبرکتاُنہیںنے
کہا، پھلو” پھولو اور تعداد میں ھتے بڑ جاؤ۔ دنیا تم سے بھر جائے
اور تم اُس پر اختیار رکھو۔ سمندر کی مچھلیوں، ہَوا پرندوںکے اور
زمین پر کے تمام رینگنے والے جانداروں حکومتپر “کرو۔

الله29 اُننے مزیدسے بیجتمام”کہا، پودےدار پھلاور دار
تمہارےدرخت ہی ہیں۔ مَیں اُنہیں تم کو کھانے کے لئے دیتا
ہوں۔ مَیںطرحاِس30 تمام جانوروں کو کھانے کے لئے یالی ہر
دیتا میںجسہوں۔ 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
کہ بہتوہ اچھا بن گیا شامہے۔ ہوئی، پھر صبح۔ دنچھٹا گزر
گیا۔
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2
ساتواں :دن آرام

1 یوں 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 آرامنے کیا۔ 3 الله ساتویںنے دن دیبرکتکو
اور مخصوصاُسے و مُقّدس کیا۔ کیونکہ اُس دن اُس نے اپنے
تمام تخلیقی کام فارغسے ہو کر آرام کیا۔

آدم اور حوا
4 یہ آسمان و زمین کی تخلیق کا بیان ربجبہے۔ خدا نے

آسمان زمینو کو تو5بنایا یاںمیںشروع نہیںپودےاورجھاڑ اُگتے
تھے۔ تھییہوجہ اللهکہ بارشنے نہیںانتظامکا کیا تھا۔ ابھیاور
انسان بھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ زمین کی باڑیکھیتی کرتا۔ اِس6
کی بجائے زمین میں سے دُھند اُٹھ کر اُس پوریکی سطح کو تر
کرتی تھی۔ 7 پھر رب خدا نے زمین سے مٹی لے کر انسان کو
تشکیل دیا اور اُس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی
جان ہوا۔

باغایکمیںعدنملـِکمیںمشرقنےخدارب8 لگایا۔ اُس
میں اُس نے اُس آدمی کو رکھا جسے اُس نے بنایا تھا۔ رب9
پھوٹدرختکےطرحطرحسےمیںزمینپرحکمکےخدا نکلے،
اورکشدلمیںدیکھنےجودرختایسے لئےکےکھانے اچھے
تھے۔ باغ بیچکے میں درختدو ایکتھے۔ کا پھل زندگی بخشتا
تھا دوسرےجبکہ کا پھل اچھے بُرےاور کی پہچان دلاتا تھا۔
10 عدن میں ایکسے یا در نکل کر باغ کی آب پاشی کرتا تھا۔
وہاں سے بہہ کر وہ چار شاخوں میں تقسیم ہوا۔ پہلی11-12 شاخ
کا نام فیسون ہے۔ وہ ملـِک یلہ حو گھیرےکو ہوئے بہتی ہے
خالصجہاں ُگوگلسونا، کا گوند اور عقیِق *احمر پائے جاتے
ہیں۔ دوسری13 کا نام جیحون ہے جو کوش کو گھیرے
ہوئے بہتی ہے۔ تیسری14 کا نام دِجلہ ہے جو اسور مشرقکے
کو جاتی ہے اور چوتھی کا فراتنام ہے۔

رب15 خدا پہلےنے آدمی کو باِغ عدن میں رکھا تاکہ وہ اُس
باغکی بانی کرے۔حفاظتاور ربلیکن16 خدا اُسےنے آگاہ
تجھے”کیا، درختہر پھلکا اجازتکیکھانے ہے۔ لیکن17
درختجس پھلکا اچھے بُرےاور پہچانکی دلاتا اُسہے کا
پھل کھانا منع ہے۔ اگر اُسے کھائے ًتو مرےیقینا “گا۔

رب18 خدا نے کہا، اچھا” نہیں کہ آدمی اکیلا رہے۔ مَیں
اُس کے لئے مناسبایک مددگار بناتا “ہوں۔

رب19 خدا نے مٹی سے زمین پر چلنے پھرنے والے جانور اور
ہَوا پرندےکے بنائے تھے۔ اب وہ اُنہیں آدمی پاسکے لے آیا
تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ اُن کے کیا کیا نام رکھے گا۔ یوں
ہر جانور کو آدم کی طرف سے نام 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۔

ربتب21 اُسےنےخدا ُسلا نیندگہریوہجبدیا۔ سو رہا
تھا تو اُس اُسنے پسلیوںکی میں ایکسے نکال کر اُس کی جگہ
گوشت بھر دیا۔ پسلی22 سے اُس عورتنے بنائی اور اُسے آدمی
پاسکے لے آیا۔ 23 اُسے دیکھ کر وہ پکار اُٹھا، !واہ” یہ تو مجھ
جیسی ہی میریہے، ہڈیوں میں سے ہڈی میرےاور گوشت
میں گوشتسے اِسہے۔ کا نام ناری رکھا جائے کیونکہ وہ نر
سے نکالی گئی “ہے۔ 24 اِس لئے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑ
کر اپنی بیوی کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے، اور وہ ایکدونوں
ہو جاتے ہیں۔ 25 دونوں، آدمی اور عورت ننگے تھے، لیکن یہ
اُن کے لئے شرم باعثکا نہیں تھا۔

3
گناہ کا آغاز

سانپ1 زمین پر چلنے پھرنے والے اُن تمام جانوروں سے یادہ ز
چالاک تھا جن ربکو خدا نے بنایا تھا۔ اُس عورتنے سے
پوچھا، کیا” الله نے واقعی کہا کہ باغ درختبھیکسیکے کا
پھل نہ “کھانا؟ عورت2 جوابنے دیا، ہرگز” نہیں۔ ہم باغ کا
ہر پھل کھا سکتے ہیں، صرف3 اُس درخت کے پھل سے گریز
کرنا ہے جو باغ کے بیچ میں ہے۔ الله نے کہا کہ اُس کا پھل
نہ کھاؤ بلـکہ اُسے چھونا بھی نہیں، ورنہ ًتم یقینا مر جاؤ “گے۔
تم”کہا،سےعورتنےسانپ4 نہہرگز بلـکہ5مروگے، الله جانتا
ہے کہ جب تم اُس کا پھل کھاؤ گے تو تمہاری 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

* 2:11-12 عقیِق :احمر carnelian
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کا پھل لے کر اُسے کھایا۔ پھر اُس نے اپنے شوہر دےبھیکو
دیا، کیونکہ وہ اُس کے ساتھ تھا۔ اُس نے بھی کھا لیا۔ لیکن7
کھاتے ہی اُن کی آنکھیں کھل گئیں اور اُن کو معلوم ہوا کہ
ہم ننگے ہیں۔ چنانچہ اُنہوں نے انجـیر کے پتے سی کر لنگیاں بنا
لیں۔

8 شام وقتکے جب ٹھنڈی ہَوا چلنے لـگی تو اُنہوں ربنے
خدا باغکو میں چلتے پھرتے سنا۔ وہ ڈر درختوںمارےکے کے
پیچھے چھپ گئے۔ رب9 خدا نے پکار کر کہا، آدم،” تُو کہاں
“ہے؟ آدم10 مَیں”دیا،جوابنے باغتجھےنے میں چلتے ہوئے
سنا تو ڈر گیا، کیونکہ مَیں ننگا ہوں۔ اِس لئے مَیں چھپ “گیا۔
11 اُس نے پوچھا، کس” نے تجھے بتایا کہ تُو ننگا ہے؟ کیا تُو
نے اُس درخت کا پھل کھایا ہے جسے کھانے سے مَیں نے
منع کیا “تھا؟ 12 آدم نے کہا، عورتجو” تُو میرےنے ساتھ
ہنے ر کے لئے دی ہے اُس نے مجھے پھل دیا۔ اِس لئے مَیں نے
کھا “لیا۔ رباب13 خدا عورت مخاطبسے ہوا، تُو” نے یہ
کیوں “کیا؟ عورت نے جواب دیا، سانپ” نے مجھے بہکایا تو
مَیں نے “کھایا۔

رب14 خدا سانپنے 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
عورتاور درمیانکے دشمنی پیدا کروں گا۔ اُس کی اولاد تیری
اولاد کی دشمن ہو گی۔ تیرےوہ سر کچلکو ڈالے گی جبکہ تُو
اُس ایڑیکی پر کاٹے “گا۔

ربپھر16 مخاطبسےعورتخدا اورہوا اُمیدتُوجب”کہا،
سے ہو گی تو مَیں تیری تکلیف بہتکو بڑھاؤں تیرےجبگا۔
بچے ہوں گے تو تُو شدید درد کا شکار ہو گی۔ تُو اپنے شوہر کی
کرےتمنا گی لیکن وہ تجھ پر کرےحکومت “گا۔ 17 آدم سے
اُس تُو”کہا،نے بیویاپنینے باتکی مانی اور درختاُس کا
پھل جسےکھایا کھانے مَیںسے منعنے 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 پودےخاردار کٹارےاونٹاور کرےپیدا گی، حالانکہ
تُو اُس سے خوراکاپنی بھی کرےحاصل گا۔ 19 پسینہ بہا بہا
کر تجھے روٹی کمانے کے لئے بھاگ دوڑ پڑےکرنی گی۔ اور یہ
جاریتکموتسلسلہ رہے گا۔ تُو محنت کرتے کرتے دوبارہ

لوٹمیںزمین گا،جائے کیونکہ اُسیتُو سے لیا گیا ہے۔ خاکتُو
ہے اور خاکدوبارہ میں مل جائے “گا۔

آدم20 نے اپنی بیوی کا نام حوا یعنی زندگی رکھا، کیونکہ بعد
میں وہ تمام زندوں ماںکی بن گئی۔ رب21 خدا آدمنے اور اُس
بیویکی کے لئے کھالوں لباسسے بنا اُنہیںکر پہنایا۔ اُس22 نے
کہا، انسان” ہماری مانند ہو گیا ہے، وہ اچھے بُرےاور کا علم
رکھتا ابہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھ بڑھا کر زندگی بخشنے والے
درخت کے پھل سے لے اور اُس سے کھا کر تکہمیشہ زندہ
“رہے۔ اِس23 لئے رب خدا اُسےنے باِغ عدن نکالسے کر اُس
زمین کی کھیتی باڑی کرنے کی ذمہ داری جسدی میں سے
اُسے لیا گیا تھا۔ انسان24 کو خارج کرنے کے بعد اُس نے باِغ
عدن کے مشرق میں کروبی فرشتے کھڑے کئے اور ساتھ ساتھ
آتشیایک تلوار رکھی جو اِدھر اُدھر تھیگھومتی تاکہ اُس راستے
کی کرےحفاظت جو زندگی بخشنے والے تکدرخت پہنچاتا
تھا۔

4
قابیل اور ہابیل

1 آدم حوا سے ہم بستر ہوا تو اُن کا پہلا بیٹا قابیل پیدا ہوا۔
حوا نے کہا، رب” کی مدد سے مَیں ایکنے مرد حاصل کیا
“ہے۔ بعد2 میں قابیل کا بھائی ہابیل پیدا ہوا۔ ہابیل یوں بھیڑبکر
کا چرواہا بن گیا قابیلجبکہ باڑیکھیتی کرنے لگا۔

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

پیش کیا۔ ہابیل4 نے بھی نذرانہ پیش کیا، لیکن اُس نے اپنی
یوں بکر بھیڑ کے کچھ پہلوٹھے اُن کی سمیتچربی چڑھائے۔ ہابیل
کا نذرانہ رب کو پسند آیا، 5 مگر قابیل کا نذرانہ منظور نہ ہوا۔
یہ دیکھ کر بڑےقابیل 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 نیتاچھی رکھتا ہے تو اپنی نظر اُٹھا کر
نہیںطرفمیری لیکنگا؟سکےدیکھ نیتاچھیاگر نہیں رکھتا
تو !خبردار دروازےگناہ پر دبکا بیٹھا ہے اور تجھے چاہتا ہے۔
لیکن فرضتیرا ہے کہ اُس غالبپر “آئے۔

ایک8 قابیلدن نے اپنے بھائی سے کہا، آؤ،” ہم باہر کھلے
میدان میں “چلیں۔ میدانکھلےوہجباور تھےمیں تو قابیل نے
اپنے بھائی ہابیل پر حملہ کر کے اُسے مار ڈالا۔
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قابیلنےربتب9 تیرا”پوچھا،سے “ہے؟کہاںہابیلبھائی

قابیل جوابنے 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 تیرےکر ہاتھ سے قتل
کئے ہوئے بھائی خونکا پینا پڑا۔ جبسےاب12 تُو باڑیکھیتی
کرے اپنیزمینتوگا پیداوار گی۔کرےانکارسےدینے تُو مفرور
ہو کر مارا پھرےمارا “گا۔ قابیل13 میری”کہا،نے نہایتسزا
سخت ہے۔ مَیں اِسے برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ آج14 تُو مجھے
زمین سطحکی سے بھگا رہا ہے اور تیرےمجھے حضور بھیسے
چھپ جانا ہے۔ مَیں مفرور حیثیتکی سے مارا مارا پھرتا رہوں
اِسگا، لئے بھیکوجس پتا چلے گا ہوںکہاںمَیںکہ مجھےوہ
قتل کر ڈالے “گا۔ ربلیکن15 اُسنے سے ہرگز”کہا، نہیں۔
جو قابیل کو کرےقتل اُس ساتسے گُنا بدلہ لیا جائے “گا۔
ربپھر اُسنے ایکپر نشان لگایا تاکہ بھیجو قابیل دیکھےکو
وہ اُسے قتل نہ کر دے۔ 16 اِس کے بعد قابیل رب کے حضور
سے چلا گیا اور عدن کے مشرق 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 ایکنے شہر تعمیر کیا اور اپنے بیٹے کی
میںخوشی اُس کا حنوکنام رکھا۔ حنوک18 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 کے لوگ خیموں میں ہتے ر اور
مویشی لتے پا تھے۔ یابل21 کا بھائی یوبل تھا۔ اُس کی نسل کے
لوگ *سرود اور بانسری بجاتے تھے۔ 22 ِضلّہ کے بھی بیٹا پیدا
جسہوا کا نام بل تُو قابیل تھا۔ وہ لوہار تھا۔ اُس کی نسل کے
پیتللوگ اور لوہے کی چیزیں بناتے تھے۔ بل تُو قابیل بہنکی کا
نام نعمہ تھا۔ ایک23 لمکدن نے اپنی یوں بیو سے کہا، عدہ”
اور ِضلّہ، میری بات !سنو لمک کی یو، بیو میرے الفاظ پر غور
!کرو ایک24 آدمی مجھےنے زخمی کیا تو مَیں نے اُسے مار ڈالا۔
ایک لڑکے چوٹمیرےنے لگائی تو مَیں نے اُسے قتل کر دیا۔

قابیلجو اُسکرےقتلکو ساتسے گُنا بدلہ لیا لیکنگا،جائے
لمکجو کرےقتلکو اُس سے ستتر گُنا بدلہ لیا جائے “گا۔

سیت انوساور
25 آدم اور حوا ایککا اَور بیٹا پیدا ہوا۔ حوا نے اُس کا نام

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

5
آدم تکنوحسے نسبکا نامہ

ذیل1 میں آدم نسبکا نامہ درج ہے۔
اللهجب انساننے خلقکو کیا تو اُس اُسےنے صورتاپنی پر

بنایا۔ اُس2 نے اُنہیں مرد عورتاور پیدا کیا۔ دنجساور اُس
اُنہیںنے خلق کیا اُس دےبرکتاُنہیںنے کر اُن کا نام آدم یعنی
انسان رکھا۔

آدم3 کی عمر سال130 جبتھی اُس کا بیٹا سیت پیدا ہوا۔
صورتسیت لحاظکے سے باپاپنے کی مانند تھا، وہ اُس سے
مشابہت رکھتا تھا۔ سیت4 پیدائشکی کے بعد آدم مزید 800
سال زندہ رہا۔ اُس اَورکے بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ 930وہ5
سال کی عمر فوتمیں ہوا۔

سال105سیت6 کا اُسجبتھا کا انوسبیٹا پیدا اِس7ہوا۔
بعدکے وہ سال807مزید زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی
پیدا ہوئے۔ 8 وہ سال912 کی عمر فوتمیں ہوا۔

برس90انوس9 کا اُسجبتھا کا بیٹا قینان پیدا ہوا۔ اِس10
بعدکے وہ سال815مزید زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی
پیدا ہوئے۔ 11 وہ سال905 کی عمر فوتمیں ہوا۔

قینان12 70 سال کا تھا جب اُس کا بیٹا مہلل ایل پیدا ہوا۔
13 اِس کے بعد وہ مزید 840 سال زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے
بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ 14 وہ سال910 کی عمر فوتمیں ہوا۔

15 مہلل ایل 65 سال کا تھا جب اُس کا بیٹا یارد پیدا ہوا۔
16 اِس کے بعد وہ مزید 830 سال زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے
بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ 17 وہ سال895 کی عمر فوتمیں ہوا۔

* 4:21 :سرود لفظی :ترجمہ چنگ۔ چونکہ یہ ساز برِ صغیر میں کم ہی استعمال ہوتا اِسہے، لئے مترجمین نے اِس کی لفظجگہ استعمال‘سرود’ کیا ہے۔
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18 یارد 162 سال کا تھا جب اُس کا بیٹا حنوک پیدا ہوا۔

19 اِس کے بعد وہ مزید 800 سال زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے
بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ 20 وہ سال962 کی عمر فوتمیں ہوا۔

حنوک21 سال65 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 سال365کُل دنیا میں
رہا۔ حنوک24 الله کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ 365 سال کی عمر
میں غائبوہ ہوا، کیونکہ الله نے اُسے اُٹھا لیا۔

متوسلح25 187 سال کا تھا جب اُس کا لمکبیٹا پیدا ہوا۔
26 وہ مزید 782 سال زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے اور بیٹیاں بھی
پیدا ہوئے۔ 27 وہ سال969 کی عمر فوتمیں ہوا۔

لمک28 182 سال کا تھا جب اُس کا بیٹا پیدا ہوا۔ 29 اُس
نے اُس کا نام نوح یعنی تسلی رکھا، کیونکہ اُس نے اُس کے
بارے میں کہا، ہمارا” کھیتی باڑی کا کام نہایت تکلیف دہ
اِسہے، لئے کہ الله زمیننے لعنتپر بھیجی ہمابلیکنہے۔
بیٹے کی معرفت تسلی پائیں “گے۔ 30 اِس کے بعد وہ مزید 595
سال زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ 31 وہ
سال777 کی عمر فوتمیں ہوا۔

سال500نوح32 کا اُسجبتھا 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۔ تب2 آسمانی ہستیوں نے دیکھا کہ بنی 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
سال120وہ سے یادہ ز زندہ نہیں رہے “گا۔ 4 اُن دنوں میں بعداور میں بھی دنیا میں دیو قامت افراد تھے جو انسانی عورتوں اور
اُن آسمانی ہستیوں کی شادیوں سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ دیو قامت
افراد قدیم زمانے کے مشہور سورما تھے۔

نےرب5 دیکھا نہایتانسانکہ بگڑ گیا ہے، اُسکہ تمامکے
خیالات لگاتار بُرائی کی طرف مائل ہتے ر ہیں۔ 6 وہ پچھتایا کہ
مَیں نے انسان کو بنا کر دنیا میں رکھ دیا ہے، اور اُسے سخت

دُکھ ہوا۔ 7 اُس نے کہا، گو” مَیں ہی نے انسان کو خلق کیا
مَیں اُسے رُوئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا۔ مَیں نہ صرف لوگوں
کو بلـکہ زمین پر چلنے پھرنے اور رینگنے والے جانوروں اور ہَوا
کے پرندوں کو ہلاکبھی کر دوں گا، کیونکہ مَیں پچھتاتا ہوں
کہ مَیں نے اُن کو “بنایا۔

سیلاببڑے کے لئے نوح کی یاں تیار
نوحصرف8 پر رب کی نظرِ کرم تھی۔ 9 یہ اُس کی زندگی کا

بیان ہے۔
نوح راست باز تھا۔ اُس زمانے کے لوگوں میں صرف وہی

تھا۔بےقصور وہ الله ساتھکے ساتھ چلتا تھا۔ نوح10 تینکے بیٹے
تھے، سِم، حام اور یافت۔ لیکن11 دنیا الله کی نظر بگڑیمیں ہوئی
اور ظلم و تشدد بھریسے تھی۔ہوئی بھیجہاں12 الله دیکھتا دنیا
تھی،خراب جانداروںتمامکیونکہ زمیننے پر اپنی روِش بگاڑکو
دیا تھا۔

تب13 الله نے نوح سے کہا، مَیں” نے تمام جانداروں کو
ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اُن کے سبب سے پوری
دنیا ظلم و تشدد سے بھر گئی چنانچہہے۔ مَیں اُن کو سمیتزمین
تباہ کر دوں گا۔ اب14 اپنے لئے *سرو کی لـکڑی کی کشتی بنا
لے۔ اُس میں کمرے ہوں اور اُسے اندر اور باہر تارکول لگا۔
15 اُس کی لمبائی 450 فٹ، چوڑائی 75 فٹ اور اونچائی 45
فٹ ہو۔ 16 کشتی کی چھت کو یوں بنانا کہ اُس کے نیچے 18
انچ کھلا ایکرہے۔ طرف دروازہ ہو، اور اُس کی تین منزلیں
ہوں۔ 17 مَیں پانی کا اِتنا بڑا سیلاب لاؤں گا کہ وہ زمین کے
تمام جانداروں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ زمین پر سب کچھ فنا
ہو جائے گا۔ لیکن18 تیرے ساتھ مَیں عہد باندھوں گا جس
تحتکے تُو اپنے بیٹوں، اپنی بیوی اور بہوؤں ساتھکے میںکشتی
جائے گا۔ 19 ہر قسم کے جانور ایککا نر اور ایک مادہ بھی
اپنے ساتھ کشتی میں لے جانا تاکہ تیرےوہ ساتھ جیتے بچـیں۔
قسمہر20 کے پَر والےرکھنے اورجانور قسمہر زمینکے پر پھرنے
یا رینگنے والے جانور دو دو ہو پاستیرےکر آئیں گے تاکہ جیتے
بچ جائیں۔ 21 جو خوراکبھی درکار ہے اُسے اپنے اور اُن کے
لئے جمع کر کے کشتی محفوظمیں کر “لینا۔

نوح22 کچھسبنے ویسا ہی کیا جیسا الله نے اُسے بتایا۔
* 6:14 :سرو عبرانی متروکلفظ شایدہے۔ اُس مطلبکا سرو یا دیودار لـکڑیکی ہو۔
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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 نے
راستتجھےصرف باز پایا ہے۔ 2 ہر قسم پاککے میںجانوروں
ساتساتسے نر و مادہ جوڑےکے ناپاکجبکہ میںجانوروں
سے نر و مادہ ایکایکصرفکا جوڑا ساتھ لے جانا۔ اِسی3
طرح ہر قسم کے پَر رکھنے والوں میں سے سات سات نر و مادہ
کے جوڑے بھی ساتھ لے جانا تاکہ اُن کی نسلیں بچی رہیں۔
ایک4 ہفتے راتچالیساوردنچالیسمَیںبعدکے بارشمتواتر
برساؤں اِسگا۔ مَیںسے تمام جانداروں کو زمینرُوئے پر سے مٹا
ڈالوں گا، اگرچہ مَیں ہی اُنہیںنے بنایا “ہے۔

نوح5 نے ویسا ہی کیا ربجیسا نے حکم دیا تھا۔ 6 وہ 600
سال کا جبتھا یہ سیلابطوفانی زمین پر آیا۔

سیلابطوفانی7 سے بچنے کے لئے نوح اپنے بیٹوں، اپنی بیوی
اور بہوؤں ساتھکے میںکشتی سوار ہوا۔ زمین8 پر پھرنے والے
پاک ناپاکاور جانور، پَر تماماوروالےرکھنے رینگنے جانوروالے
بھی آئے۔ 9 نر و مادہ کی صورت میں دو دو ہو کر وہ نوح کے
پاس آ کر کشتی میں سوار ہوئے۔ سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسا
الله نوحنے کو حکم ایک10تھا۔دیا ہفتے بعدکے سیلابطوفانی
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 پھوٹچشمے نکلے اور آسمان پر پانی کے دریچے کھل گئے۔
چالیس12 دن اور چالیس رات تک موسلادھار بارش ہوتی
رہی۔ بارشجب13 شروع ہوئی تو نوح، اُس کے بیٹے سِم، حام
اور یافت، اُس بیویکی بہوئیںاور 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
کچھسبتھے۔ ویسا ہی ہوا تھا جیسا الله نوحنے کو حکم دیا تھا۔
ربپھر دروازےنے کو بند کر دیا۔

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
اونچیسے چوٹی پر پانی کی تھی۔فٹ20گہرائی زمین21 پر ہنے ر
والی ہوئی۔ہلاکمخلوقہر پرندے، مویشی، جنگلی جانور، تمام
بھریزمینسےجنجاندار تھیہوئی اور گیا۔مرکچھسبانسان،
زمین22 پر ہر جاندار ہلاکمخلوق ہوئی۔ یوں23 ہر مخلوق کو
رُوئے زمین پر سے مٹا دیا گیا۔ انسان، زمین پر پھرنے اور رینگنے
والے جانور اور پرندے، سب کچھ ختم کر دیا گیا۔ صرف نوح
اور کشتی میں سوار اُس ساتھیکے بچ گئے۔

سیلاب24 ڈیڑھ َسو تکدن زمین غالبپر رہا۔
8

سیلاب کا اختتام
لیکن1 الله نوحکو اور تمام یادجانور تھے۔میںکشتیجورہے

اُس نے ہَوا چلا جسدی سے پانی کم ہونے لگا۔ زمین2 کے
چشمے اور آسمان پر کے پانی کے دریچے بند ہو گئے، اور بارش
رُک گئی۔ پانی3 گھٹتا گیا۔ 150 دن کے بعد وہ کافی کم ہو گیا
تھا۔ ساتویں4 مہینے کے 17 ویں دن اراراطکشتی ایککے پہاڑ
ٹکپر گئی۔ دسویں5 مہینے کے پہلے دن پانی اِتنا کم ہو گیا تھا کہ
پہاڑوں 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۔ نوحپھر8 ایکنے کبوتر چھوڑ دیا تاکہ
پتا چلے کہ زمین پانی سے نکل آئی ہے یا نہیں۔ لیکن9 کبوتر کو
کہیں بھی بیٹھنے کی جگہ نہ ملی، تکابکیونکہ 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 میںکشتی رکھ
لیا۔

10 اُس نے ایک ہفتہ اَور انتظار کر کے کبوتر کو دوبارہ
چھوڑ دیا۔ شام11 وقتکے لوٹوہ آیا۔ اِس دفعہ اُس کی چونچ
زیتونمیں کا تازہ پتا نوحتبتھا۔ معلومکو ہوا زمینکہ پانی سے
نکل آئی ہے۔

اُس12 ایکمزیدنے ہفتے بعدکے کبوتر کو چھوڑ دیا۔ اِس
دفعہ واپسوہ نہ آیا۔

نوحجب13 601 سال کا تھا تو پہلے مہینے کے پہلے دن زمین
سطحکی پر پانی ختم ہو نوحتبگیا۔ کھولچھتکیکشتینے
دی اور دیکھا کہ زمین کی سطح پر پانی نہیں ہے۔ دوسرے14
مہینے کے دنویں27 زمین خشکبالکل ہو گئی۔
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15 پھر الله نوحنے سے کہا، اپنی”16 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۔ 19 تمام جانور پرندےاور بھی اپنی اپنی قسم کے
گروہوں میں کشتی سے نکلے۔

وقتاُس20 نوح ربنے کے لئے قربان گاہ بنائی۔ اُس نے
تمام پھرنے اور اُڑنے پاکوالے جانوروں میں سے کچھ چن کر
اُنہیں ذبح کیا اور قربان گاہ پر پوری طرح جلا دیا۔ 21 یہ قربانیاں
دیکھ کر خوشرب ہوا اور اپنے دل میں کہا، اب” سے مَیں
کبھی زمین پر انسان کی وجہ لعنتسے نہیں بھیجوں گا، کیونکہ
اُس کا دل بچـپن ہی سے بُرائی مائلطرفکی ابہے۔ سے مَیں
کبھی اِس طرح تمام جان رکھنے مخلوقاتوالی کو رُوئے زمین پر
سے نہیں مٹاؤں گا۔ 22 دنیا کے اوقاتمقررہ جاری رہیں گے۔
بیج بونے اور فصل کاٹنے کا وقت، ٹھنڈ اور تپش، گرمیوں اور
سردیوں کا موسم، دن اور رات، یہ سب کچھ دنیا کے تکاخیر
قائم رہے “گا۔

9
الله کا نوح کے ساتھ عہد

1 پھر الله نوحنے اور اُس کے بیٹوں دےبرکتکو کر پھلو”کہا، پھولو اور تعداد میں ھتے بڑ جاؤ۔ دنیا تم سے بھر جائے۔
2 زمین پر پھرنے اور رینگنے والے جانور، پرندے اور مچھلیاں
سب تم ڈریںسے تمہارےاُنہیںگے۔ اختیار میں کر دیا گیا ہے۔
مَیںطرحجس3 تمہارےنے لئےکےکھانے پودوں پیداوارکی
مقرر کی اُسیہے ابطرح تمہیںسے ہر قسم کے جانور کھانے
اجازتکی بھی ہے۔ لیکن4 !خبردار کھاناجسنہگوشتایسا
میں خون ہے، کیونکہ خون میں اُس کی جان ہے۔

جانکیکسی5 لینا منع جوہے۔ کرےایسا اُسےگا 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 کا خون
بھی بہایا جائے گا۔ کیونکہ الله نے انسان کو صورتاپنی پر ہے۔بنایا

پھلواب7 پھولو اور تعداد میں ھتے بڑ جاؤ۔ پھیلمیںدنیا “جاؤ۔

تب8 الله نے نوح اور اُس کے بیٹوں سے کہا، 9 اب” مَیں
تمہارے اور تمہاری اولاد کے ساتھ عہد قائم کرتا ہوں۔ 10 یہ
عہد اُن تمام جانوروں کے ساتھ بھی ہو گا جو کشتی میں سے
نکلے ہیں یعنی پرندوں، مویشیوں اور زمین پر تمامکے جانوروں کے
باندھعہدساتھتمہارےمَیں11ساتھ۔ وعدہکر ابکہہوںکرتا
نہیںکبھیایساسے ہو گا تمامکیزمینکہ ختمسےسیلابزندگی
دیکر جائے ابگی۔ سے سیلابایسا کبھی نہیں آئے گا جو
پوری زمین کو تباہ کر دے۔ ابدیاِس12 عہد کا نشان جو مَیں
تمہارے اور تمام جانداروں کے ساتھ قائم کر رہا ہوں یہ ہے کہ
مَیں13 اپنی کمان بادلوں میں رکھتا ہوں۔ میرےوہ دنیا ساتھکے
عہد کا نشان ہو گا۔ میرےکبھیجب14 کہنے پر آسمان پر بادل
جائیںچھا اورگے قزحقوِس اُن میں سے نظر آئے گی 15 تو مَیں یہ
عہد یاد کروں گا تمہارےجو اور تمام جانداروں ساتھکے کیا گیا
ابہے۔ کبھی بھی سیلابایسا نہیں آئے گا جو تمام زندگی کو
ہلاک 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
جاندار مخلوقات 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 کے جو بیٹے اُس کے ساتھ کشتی سے نکلے سِم، حام

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

20 نوح کسان تھا۔ شروع میں اُس نے انگور کا باغ لگایا۔
21 انگور سے َمے بنا کر اُس نے اِتنی پی لی کہ وہ نشے دُھتمیں
ڈیرےاپنے میں ننگا پڑا رہا۔ کنعان22 باپکے حام نے اُسے
یوں پڑا ہوا دیکھا تو باہر جا کر اپنے دونوں بھائیوں کو اُس کے
بارے میں بتایا۔ 23 یہ سن کر سِم اور یافت نے اپنے کندھوں پر
کپڑا رکھا۔ پھر وہ لٹے ُ ا چلتے ڈیرےہوئے میں داخل ہوئے اور
کپڑا باپاپنے پر ڈال دیا۔ اُن مُڑےطرفدوسریمنہکے رہے
باپتاکہ 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 کہا، کنعان” !لعنتپر
وہ اپنے بھائیوں کا ذلیل ترین غلام ہو گا۔
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مبارک26 ہو رب جو سِم کا خدا ہے۔ کنعان سِم کا غلام

ہو۔ 27 کرےالله یافتکہ کی حدود بڑھ یافتجائیں۔ سِم کے
ڈیروں میں رہے اور کنعان اُس کا غلام “ہو۔

950وہ29رہا۔زندہسال350مزیدنوحبعدکےسیلاب28
سال 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، مسکتُو اور

تیراس تھے۔ 3 جُمرکے بیٹے یفتاشکناز، ر اور ُتجرمہ تھے۔ یاوان4
کے بیٹے اِلیسہ اور ترسیس تھے۔ ِکتّی اور دودانی بھی اُس کی
اولاد ہیں۔ وہ5 اُن قوموں کے آبا و اجداد ہیں علاقوںساحلیجو
اور جزیروں پھیلمیں گئیں۔ یافتیہ کی اولاد ہیں جو اپنے اپنے
قبیلے ملـکاور میں ہتے ر ہوئے اپنی اپنی زبان لتے بو ہیں۔

حام نسلکی
6 حام کے بیٹے کوش، مصر، فوط اور کنعان تھے۔ کوش7

کے بیٹے ِسبا، یلہ، حو سبتہ، رعمہ اور سبتکہ تھے۔ رعمہ کے بیٹے
سبا اور ددان تھے۔

کوش8 کا ایک اَور بیٹا بنام نمرود تھا۔ وہ دنیا میں پہلا
زبردست حاکم تھا۔ نزدیککےرب9 شکاریزبردستوہ تھا۔
اِس لئے آج بھی کسی اچھے شکاری بارےکے میں کہا جاتا
ہے، وہ” نمرود کی مانند ہے جو رب کے نزدیک زبردست
“تھا۔شکاری اُس10 سلطنتکی پہلےکے مرکز ملـِک ِسنعار میں
بابل، ارک، اکاد اور کلنہ کے شہر تھے۔ ملـکاُس11 نکلسے
کر وہ اسور چلا گیا جہاں اُس نے نینوہ، رحوبوت 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 باپکا
بھی :تھا ِحتّی 16 یبوسی، اموری، جرجاسی، 17 ِحوّی، عرقی،
سینی، 18 صماریاروادی، 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 سے مشرق 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 ہیں۔درجمطابقکے

سِم کی نسل
21 یافتسِم کا بڑا بھائی تھا۔ اُس بھیکے 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 ہاںکے دو بیٹے پیدا ایکہوئے۔ کا نام فلج یعنی تقسیم

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

26 یُقطان 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 پہاڑیمشرقی تکعلاقے آباد تھے۔

31 یہ سب سِم کی اولاد ہیں، جو اپنے اپنے قبیلے، اپنی اپنی
زبان، اپنے ملـکاپنے اور اپنی اپنی قوم مطابقکے درج 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 رُوئے زمین پر پھیل گئیں۔

11
بابل کا بُرج

پوریتکوقتاُس1 دنیا زبانہیایکلوگکے لتے بو تھے۔
طرفکیمشرق2 ھتے بڑ ھتے بڑ وہ ِسنعار پہنچمیںمیدانایککے
کر وہاں آباد ہوئے۔ تب3 ایکوہ دوسرے سے کہنے آؤ،”لـگے، 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 لـگے، آؤ،” ہم اپنے
لئے شہر بنا میںجسلیں ایسا بُرج ہو پہنچتکآسمانجو جائے۔
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پھر ہمارا نام قائم رہے گا اور ہم رُوئے زمین پر بکھر جانے سے
بچ جائیں “گے۔

ربلیکن5 اُس شہر اور بُرج کو دیکھنے کے لئے اُتر آیا جسے
لوگ بنا رہے تھے۔ رب6 نے کہا، ایکلوگیہ” ہی قوم ہیں
ایکاور ہی زبان لتے بو ہیں۔ اور صرفیہ 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۔ اِس7 لئے آؤ، ہم دنیا میں
اُتر کر اُن کی زبان کو درہم برہم کر دیں تاکہ دوسرےایکوہ
باتکی سمجھ نہ “پائیں۔

اِس8 یقے طر ربسے نے اُنہیں تمام رُوئے زمین پر منتشر کر
دیا، اور شہر کی تعمیر رُک گئی۔ اِس9 لئے شہر کا نام بابل یعنی
ابتری ٹھہرا، وہاںنےربکیونکہ تمام لوگوں زبانکی درہمکو
برہم کر اُنہیںکے تمام رُوئے زمین پر منتشر کردیا۔

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

سِم 100 سال کا تھا جب اُس کا بیٹا ارفکسد پیدا ہوا۔ یہ
سیلاب سالدوکے بعد ہوا۔ اِس11 بعدکے وہ سال500مزید
زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔

12 ارفکسد 35 سال کا تھا جب سلح پیدا ہوا۔ 13 اِس کے
بعد وہ سال403مزید زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا
ہوئے۔

سلح14 30 سال کا تھا جب عِبر پیدا ہوا۔ 15 اِس کے بعد
وہ مزید 403 سال زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا
ہوئے۔

16 عِبر 34 سال کا تھا جب فلج پیدا ہوا۔ 17 اِس کے بعد
وہ مزید 430 سال زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا
ہوئے۔

فلج18 30 سال کا تھا جب رعو پیدا ہوا۔ 19 اِس کے بعد
وہ مزید 209 سال 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۔

26 تارح 70 سال کا تھا جب اُس کے بیٹے ابرام، نحور اور
حاران پیدا ہوئے۔

27 یہ تارح نسبکا نامہ :ہے ابرام، نحور اور حاران تارح کے
بیٹے لوطتھے۔ حاران کا بیٹا تھا۔ 28 باپاپنے 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 حاران کی بیٹی
تھی، اور اُس ایککی بہن بنام اِسکہ تھی۔ سارئی30 بانجھ تھی،
اِس لئے اُس بچےکے نہیں تھے۔

تارح31 کسدیوں کے اُور سے روانہ ہو کر ملـِک کنعان کی
طرف 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
پہنچےحاران تو وہاں آباد گئے۔ہو سال205تارح32 کا جبتھا
اُس حاراننے وفاتمیں پائی۔

12
ابرام بُلاہٹکی

رب1 نے ابرام سے کہا، اپنے” وطن، اپنے رشتے داروں اور
اپنے باپ کے گھر کو چھوڑکر اُس ملـک میں چلا جا جو مَیں
تجھے دکھاؤں گا۔ مَیں2 تجھ ایکسے بڑی قوم بناؤں گا، تجھے
برکت دوں گا تیرےاور نام بہتکو بڑھاؤں گا۔ تُو دوسروں کے
لئے برکت باعثکا ہو گا۔ 3 جو برکتتجھے دیں گے اُنہیں مَیں
بھی برکت دوں گا۔ جو تجھ پر لعنت کرے گا اُس پر مَیں بھی
لعنت کروں گا۔ دنیا کی تمام قومیں تجھ برکتسے پائیں “گی۔

4 ابرام ربنے کی سنی اور حاران سے روانہ ہوا۔ لوط اُس
تھا۔ساتھکے سال75ابراموقتاُس اُس5تھا۔کا اُسساتھکے
بیویکی سارئی اور اُس کا لوطبھتیجا تھے۔ وہ اپنے نوکر چاکروں
ساتھبھیملـکیتپوریاپنیسمیت گیالے اُسجو میںحاراننے
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حاصل کی تھی۔ چلتے چلتے وہ کنعان پہنچے۔ 6 ابرام ملـکاُس
میں سے گزر کر ِسکم مقامکے پر ٹھہر گیا جہاں مورِہ بلوطکے کا
درخت تھا۔ اُس زمانے ملـکمیں میں کنعانی قومیں آباد تھیں۔

7 وہاں رب 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۔ وہاں8
سے وہ اُس پہاڑی علاقے طرفکی گیا بیتجو ایل کے مشرق
میں وہاںہے۔ اُس نے اپنا خیمہ لگایا۔ مغرب بیتمیں 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 کر جنوب کے دشِت نجب کی
چلطرف پڑا۔

ابرام مصر میں
10 اُن دنوں میں ملـِک کنعان میں کال پڑا۔ کال اِتنا سخت تھا

کہ ابرام اُس سے بچنے کی کچھخاطر دیر کے لئے میںمصر جا بسا،
لیکن پردیسی کی حیثیت سے۔ جب11 وہ مصر کی سرحد کے
قریب آئے تو اُس بیویاپنینے سارئی سے مَیں”کہا، ہوںجانتا
کہ تُو دیکھیںتجھےمصری12ہے۔صورتخوبکتنی پھرگے،
کہیں گے، یہ’ اِس کا شوہر نتیجے‘ہے۔ میں وہ مجھے مار ڈالیں
گے اور تجھے زندہ چھوڑیں گے۔ اِس13 لئے لوگوں سے یہ کہتے
رہنا کہ مَیں ابرام کی بہن ہوں۔ میرےپھر ساتھ سلوکاچھا کیا
جائے گا اور میری سببتیرےجان سے بچ جائے “گی۔

جب14 ابرام 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
کی تعریف کی۔ آخرکار اُسے محل میں پہنچایا گیا۔ 16 فرعون
نے سارئی کی خاطر ابرام پر احسان کر کے اُسے یاں، بکر بھیڑ
گائےبَیل، گدھے گدھیاں، نوکر چاکر اور اونٹ دیئے۔

لیکن17 رب نے سارئی کے سبب سے فرعون اور اُس کے
قسمسختمیںگھرانے امراضکے پھیلائے۔ آخرکار18 فرعون
نے ابرام کو بُلا کر کہا، تُو” نے میرے ساتھ کیا کِیا؟ تُو نے
مجھے کیوں نہیں بتایا کہ سارئی 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۔ دیکھ، تیری بیوی
حاضر ہے۔ اِسے لے کر یہاں سے نکل “!جا 20 پھر فرعون نے

اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اور اُنہوں نے ابرام، اُس بیویکی اور
ملـکیتپوری رُخصتکو کر ملـککے سے روانہ کر دیا۔

13
ابرام اور الـگلوط ہو جاتے ہیں

ابرام1 اپنی بیوی، لوط اور تمام جائیداد کو ساتھ لے کر مصر
سے نکلا اور کنعان کے جنوبی علاقے دشِت نجب میں واپس
آیا۔

2 ابرام نہایت دولت مند ہو گیا تھا۔ اُس کے پاس بہت سے
مویشی اور تھی۔چاندیسونا وہاں3 سے بہجگہ جگہ چلتے ہوئے
وہ آخرکار بیت ایل سے ہو کر اُس تکمقام پہنچ گیا جہاں اُس
میںشروعنے اپنا ڈیرا لگایا تھا اور ایلبیتجو اور درمیانکےعَی
تھا۔ وہاں4 جہاں اُس نے قربان گاہ بنائی تھی اُس ربنے کا
نام لے کر اُس عبادتکی کی۔

لوط5 پاسکے سیبہتبھی یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل اور خیمے
تھے۔ 6 نتیجہ یہ نکلا کہ آخرکار وہ مل کر نہ رہ سکے، کیونکہ
اِتنی جگہ نہیں تھی کہ دونوں کے یوڑ ر ایک ہی جگہ پر چر
سکیں۔ 7 ابرام اور لوط کے چرواہے آپس میں جھگڑنے لـگے۔
اُس) زمانے میں کنعانی اور فرِزّی بھی ملـک میں آباد (تھے۔
تب8 ابرام نے لوط سے بات کی، ایسا” نہیں ہونا ہئے چا کہ
تیرے میرےاور درمیان جھگڑا ہو تیرےیا چرواہوں میرےاور
چرواہوں کے درمیان۔ ہم تو بھائی ہیں۔ 9 کیا ضرورت ہے کہ
ملہم کر رہیں جبکہ تُو آسانی ملـکاِسسے کسیکی اَور جگہ
رہ بہترہے۔سکتا کہہے تُو مجھ الـگسے ہو اَورکہیںکر رہے۔
اگر تُو بائیں ہاتھ اورگا،جاؤںہاتھدائیںمَیںتوجائے اگر تُو دائیں
ہاتھ جائے تو مَیں بائیں ہاتھ جاؤں “گا۔

لوط10 نے اپنی نظر اُٹھا کر دیکھا کہ یائے در یردن کے
پورے میںعلاقے پانیتکُضغر باغکےربوہہے۔کثرتکی
یا ملـِک مصر کی مانند تھا، کیونکہ ربوقتاُس نے سدوم اور
عمورہ کو تباہ نہیں کیا تھا۔ لوطچنانچہ11 نے یائے در یردن کے
پورے علاقے لیاچنکو دونوںیوںبسا۔جاطرفکیمشرقاور
رشتے دوسرےایکدار سے جدا ہو گئے۔ ابرام12 ملـِک کنعان
میں رہا لوطجبکہ یردن کے علاقے کے شہروں کے درمیان آباد
ہو گیا۔ وہاں اُس نے اپنے خیمے سدوم کے قریب لگا دیئے۔
لیکن13 سدوم باشندےکے نہایت شریر تھے، اور اُن کے رب
خلافکے گناہ نہایت مکروہ تھے۔
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رب کا ابرام کے ساتھ دوبارہ وعدہ
لوط14 ابرام سے جدا ہوا تو رب نے ابرام سے کہا، اپنی”

نظر اُٹھا کر طرفچاروں یعنی شمال، جنوب، مشرق اور مغرب
طرفکی دیکھ۔ 15 جو بھی زمین تجھے نظر آئے اُسے مَیں تجھے
اور تیری اولاد کو ہمیشہ کے لئے دیتا ہوں۔ مَیں16 تیری اولاد
خاککو کی طرح بےشمار ہونے دوں خاکطرحجسگا۔
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۔

ابرام18 روانہ ہوا۔ چلتے چلتے اُس نے ڈیرےاپنے حبرون کے
ممرےقریب کے درختوں 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
نے کنعان کے پانچ بادشاہوں جنگسے کی۔ ملـکبیروِن کے
بادشاہ یہ :تھے ِسنعار سے امرا فِل، اِلاسر سے یوک، ار عیلام
سے کدرلاعُمر اور جوئیم تِدعال۔سے کنعان2 بادشاہکے 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، کیونکہ اُس
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 عستاراتنے قرنَیم میں
رفائیوں کو، ہام میں یوں زُوز کو، َسوی یَتائم قِر میں ایمیوں کو
6 اور یوں حور کو اُن پہاڑیکے علاقے سعیر شکستمیں دی۔
یوں ایلوہ پہنچتکفاران گئے یگستانجو ر کنارےکے پر ہے۔
7 پھر وہ واپس آئے اور عین مِصفات یعنی قادس پہنچے۔ اُنہوں
عمالیقیوںنے پورےکے علاقے کو تباہ کر دیا اور حصصون تمر
میں آباد یوں امور کو شکستبھی دی۔

وقتاُس8 عمورہ،سدوم، ادمہ، اورضبوئیم 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 تارکولمیںوادیاِس10کیا۔مقابلہکا متعددکے گڑھے
باغیجبتھے۔ شکستبادشاہ 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 کھانے والی لُوٹسمیتچیزوں واپسکر
چل دیئے۔ 12 ابرام کا بھتیجا لوط سدوم میں رہتا تھا، اِس لئے
وہ اُسے بھی اُس سمیتملـکیتکی چھین کر ساتھ لے گئے۔

لیکن13 ایک آدمی نے جو بچ نکلا تھا عبرانی مرد ابرام کے
پاس آ کر کچھسباُسے بتا دیا۔ وقتاُس ممرےوہ درختوںکے
پاسکے آباد اموریممرےتھا۔ تھا۔ وہ اور اُس بھائیکے 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 جنگتمام آزمودہ غلاموں کو جمع کر دشمنتکدانکے
تعاقبکا کیا۔ اُس کے ساتھ 318 افراد تھے۔ وہاں15 اُس نے
اپنے بندوں کو گروہوں میں تقسیم کر راتکے وقتکے دشمن
پر حملہ کیا۔ شکستدشمن کھا بھاگکر گیا اور ابرام دمشقنے
کے شمال میں واقع تکخوبہ اُس کا تعاقب کیا۔ 16 وہ اُن سے
لُوٹا ہوا تمام مال واپس لے آیا۔ لوط، اُس کی جائیداد، عورتیں
اور باقی قیدی بھی دشمن قبضےکے سے بچ نکلے۔

ـِک مَل صدق، سالم کا بادشاہ
ابرامجب17 کدرلاعُمر اور اُس اتحادیوںکے پر فتح پانے کے

بعد واپس پہنچا تو سدوم کا بادشاہ اُس سے ملنے کے لئے وادٔی
َسوی میں آیا۔ کلآجاِسے) بادشاہ وادیکی کہا جاتا (ہے۔
18 سالم کا بادشاہ ـِک مَل صدق بھی وہاں پہنچا۔ وہ اپنے ساتھ
روٹی اور َمے لے ـِکآیا۔ مَل صدق الله تعالیٰ کا امام تھا۔ اُس19
ابرامنے ابرام”کہا،کردےبرکتکو پر الله تعالیٰ برکتکی ہو،
آسمانجو و زمین خالقکا ہے۔ 20 الله مبارکتعالیٰ نےجسہو
تیرے دشمنوں تیرےکو ہاتھ میں کر دیا “ہے۔ ابرام نے اُسے
تمام مال کا دسواں حصہ دیا۔

21 سدوم کے بادشاہ نے ابرام سے کہا، لوگمیرےمجھے”
واپس کر دیں اور باقی چیزیں پاساپنے رکھ “لیں۔ لیکن22 ابرام
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نے اُس سے کہا، مَیں” ربنے 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 کہ آپ کہیں، مَیں’ نے ابرام کو
دولت مند بنا دیا ‘ہے۔ 24 سوائے اُس کھانے کے میرےجو
آدمیوں نے راستے میں کھایا ہے مَیں کچھ قبول نہیں کروں گا۔
اتحادیمیرےلیکن عانیر، اِسکال ممرےاور ضرور اپنا اپنا حصہ
“لیں۔

15
ابرام کے ربساتھ کا عہد

1 اِس کے بعد رب یا رو میں ابرام سے ہم کلام ہوا، ابرام،”
مت ڈر۔ مَیں تیریہی سپر ہوں، مَیں ہی بہتتیرا بڑا اجر “ہوں۔

لیکن2 ابرام اعتراضنے کیا، رباے” قادرِ مطلق، تُو مجھے
کیا دے گا جبکہ ابھی میرےتک ہاں کوئی بچہ نہیں ہے اور
اِلی عزر میراثمیریدمشقی پائے گا۔ 3 تُو نے مجھے اولاد نہیں
اِسبخشی، لئے میرے گھرانے کا نوکر وارثمیرا “گا۔ہو تب4
ابرام کو الله ایکسے اَور یہ”ملا۔کلام آدمی اِلی عزر وارثتیرا
نہیں ہو گا بلـکہ تیرا اپنا ہی بیٹا وارثتیرا ہو “گا۔ اُسےنےرب5
باہر لے جا آسمان”کہا،کر دیکھطرفکی ستاروںاور گننےکو
کوششکی تیریکر۔ اولاد اِتنی ہی بےشمار ہو “گی۔

ابرام6 ربنے پر بھروسا رکھا۔ اِس بنا پر الله نے راستاُسے
باز قرار دیا۔

7 پھر رب نے اُس سے کہا، مَیں” رب ہوں جو تجھے
کسدیوں کے اُور سے یہاں لے آیا تاکہ تجھے یہ ملـک میراث
“دوں۔دےمیں ابرام8 نے پوچھا، رباے” قادرِ مطلق، مَیں
کس طرح جانوں کہ ملـکاِس پر قبضہ کروں “گا؟ جواب9
میں رب نے کہا، میرے” ایکحضور تین سالہ ایکگائے،
تین بکریسالہ تینایکاور سالہ مینڈھا قمریایکآ۔لے ایکاور
کبوتر کا بچہ بھی لے “آنا۔ 10 ابرام نے ایسا ہی کیا اور پھر ہر
ایک جانور کو دو حصوں میں کاٹ 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 پھر رب نے
اُس سے کہا، جان” لے کہ تیری اولاد ایسے ملـک میں رہے

گی جو اُس کا نہیں ہو گا۔ وہاں وہ اجنبی اور غلام ہو گی، اور
اُس پر 400 بہتتکسال ظلم کیا جائے گا۔ لیکن14 مَیں اُس
قوم کروںعدالتکی اُسےنےجسگا غلام بنایا ہو اِسگا۔ کے
بعد دولتبڑیوہ پا کر ملـکاُس نکلیںسے گے۔ 15 تُو خود عمر
رسیدہ ہو کر سلامتی کے ساتھ انتقال کر کے باپاپنے دادا سے
جا ملے گا اور دفنایا جائے گا۔ تیری16 اولاد کی پشتچوتھی
غیروطن واپسسے آئے گی، کیونکہ تکوقتاُس مَیں یوں امور
برداشتکو کروں گا۔ لیکن 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 اور ایک بھڑکتی ہوئی مشعل نظر آئی اور جانوروں کے
دو دو ٹکڑوں بیچکے میں سے گزرے۔

ربوقتاُس18 نے ابرام کے ساتھ عہد کیا۔ اُس نے مَیں”کہا، یہ ملـک مصر کی سرحد سے فرات تک تیری اولاد کو
دوں گا، 19 اگرچہ ابھی تک اِس میں قینی، قنِزّی، قدمونی،
20 ِحتّی، فرِزّی، رفائی، 21 اموری، جرجاسیکنعانی، اور یبوسی
آباد “ہیں۔

16
ہاجرہ اور اسمٰعیل

تکاب1 ابرام کی بیوی سارئی کے کوئی بچہ نہیں ہوا تھا۔
اُنہوںلیکن نامکاجستھیرکھیلونڈیمصریایکنے ہاجرہ
تھا، سارئیدنایکاور2 ابرامنے بچےمجھےنےرب”کہا،سے
پیدا کرنے سے محروم رکھا ہے، اِس لئے میری لونڈی کے ساتھ
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 دےکو دیا تاکہ وہ
ابراموقتاُسجائے۔بنبیویکیاُس میںکنعانکو بستے ہوئے
دس سال ہو گئے تھے۔ 4 ابرام ہاجرہ سے ہم بستر ہوا تو وہ اُمید
سے ہو جبگئی۔ 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 دےمیں دیا تھا۔ اب جب اِسے معلوم ہوا ہے کہ
اُمید سے ہے تو مجھے حقیر جاننے لـگی میرےربہے۔ آپاور
کے درمیان فیصلہ “کرے۔ 6 ابرام جوابنے دیا، دیکھو،” یہ
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تمہاری لونڈی ہے تمہارےاور اختیار میں ہے۔ جو تمہارا جی
چاہے اُس کے ساتھ “کرو۔
اِس پر اُسسارئی سے اِتنا سلوکبُرا لـگیکرنے کہ ہاجرہ فرار

ہو گئی۔ رب7 کے فرشتے کو ہاجرہ یگستان ر کے اُس چشمے
قریبکے ملی ُشورجو راستےکے پر ہے۔ اُس8 سارئی”کہا،نے
کی لونڈی ہاجرہ، تُو کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں جا رہی
“ہے؟ ہاجرہ جوابنے دیا، مَیں” اپنی مالـکن سارئی سے فرار
“ہوں۔رہیہو فرشتےکےرب9 اُسنے مالـکناپنی”کہا،سے
واپسپاسکے چلی جا اور اُس کے تابع رہ۔ مَیں10 تیری اولاد
اِتنی بڑھاؤں گا اُسےکہ گنا نہیں “گا۔سکےجا فرشتےکےرب11
نے مزید کہا، تُو” اُمید سے ایکہے۔ بیٹا پیدا ہو گا۔ اُس کا
اسمٰعیلنام یعنی الله’ سنتا ‘ہے میںمصیبتنےربکیونکہرکھ،
تیری جنگلیوہ12سنی۔آواز مانندکیگدھے اُسگا۔ہو ہاتھکا
ایکہر خلافکے اور ایکہر کا ہاتھ اُس خلافکے ہو گا۔
توبھی وہ اپنے تمام بھائیوں کے منے سا آباد رہے “گا۔

رب13 اُسکے باتساتھکے کرنے بعدکے ہاجرہ اُسنے
نامکا ایلاتا’ یعنی‘روئی ایکتُو’ معبود مجھےجوہے دیکھتا ‘ہے
اُسرکھا۔ مَیںکیا”کہا،نے اُسواقعینے پیچھےکے دیکھا ہے
مجھےنےجس دیکھا “ہے؟ اِس14 لئے اُس جگہ کنوئیںکے 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 ابرام سال86 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 بہتکو ہی یادہ ز بڑھا دوں “گا۔

3 ابرام منہ کے بل گر گیا، اور الله نے اُس سے کہا، 4 میرا”
تیرے ساتھ عہد ہے کہ بہتتُو قوموں باپکا ہو گا۔ اب5 سے
تُو ابرام یعنی نہیں‘باپعظیم’ کہلائے گا بلـکہ تیرا نام ابراہیم بہت’یعنی قوموں ‘باپکا ہو گا۔ کیونکہ مَیں نے بہتتجھے قوموں
باپکا بنا دیا ہے۔ مَیں6 بہتتجھے ہی یادہ ز بخشاولاد دوں

اِتنیگا، بنیںقومیںکہ بادشاہسےتجھگی۔ بھی نکلیں گے۔ مَیں7
اپنا تیرےعہد 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 پردیسیمیںکنعان لیکنہے،
مَیں ملـکپورےاِس کو تجھے اور تیری اولاد کو دیتا ہوں۔ یہ
تکہمیشہ اُن کا ہی رہے گا، اور مَیں اُن کا خدا ہوں “گا۔

9 الله نے ابراہیم سے یہ بھی کہا، تجھے” اور تیری اولاد کو
نسل میرےنسلدر عہد پوریشرائطکی کرنی ہیں۔ اِس10 کی
ایک شرط یہ ہے کہ ایکہر مرد کا ختنہ کیا جائے۔ 11 اپنا
ختنہ کراؤ۔ یہ ہمارے آپس کے عہد کا ظاہری نشان ہو گا۔
لازم12 ہے کہ تُو اور تیری اولاد نسل در نسل اپنے ایکہر بیٹے
کا آٹھویں دن ختنہ کروائیں۔ یہ اصول اُس پر بھی لاگو ہے جو
تیرے گھر میں رہتا لیکنہے 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 اِس بات کا نشان ہو
گا کہ تیرےمیرا ساتھ عہد تکہمیشہ قائم رہے گا۔ جس14
مرد کا ختنہ نہ کیا گیا اُسے اُس کی قوم میں سے مٹایا جائے گا،
کیونکہ اُس میرےنے عہد پوریشرائطکی نہ “کیں۔

15 الله نے ابراہیم سے یہ بھی کہا، اپنی” بیوی سارئی کا نام
بھی بدل دینا۔ اب سے اُس کا نام سارئی نہیں بلـکہ سارہ یعنی
شہزادی ہو گا۔ مَیں16 اُسے برکت بخشوں گا اور تجھے اُس کی
معرفت بیٹا دوں گا۔ مَیں اُسے تکیہاں برکت دوں گا کہ اُس
سے قومیں بلـکہ قوموں کے بادشاہ نکلیں “گے۔

17 ابراہیم منہ کے بل گر گیا۔ لیکن دل ہی دل میں ہنسوہ
پڑا اور سوچا، طرحکسیہ” ہو سکتا ہے؟ مَیں تو سال100 کا
ہوں۔ ایسے آدمی کے ہاں طرحکسبچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ اور
سارہ جیسی عمر رسیدہ عورت کے طرحکسبچہ پیدا ہو سکتا
ہے؟ اُس کی عمر تو 90 سال “ہے۔ 18 اُس نے الله سے ہاں،”کہا، اسمٰعیل تیرےہی 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
اولادکیاُساور ابدیساتھکے باندھوںعہد اسمٰعیلمَیں20گا۔
کے سلسلے میں بھی تیری درخواست پوری کروں گا۔ مَیں اُسے
بھی دےبرکت کر پھلنے لنے پھو دوں گا اور اُس کی اولاد بہت
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ہی یادہ ز بڑھا دوں گا۔ وہ بارہ رئیسوں کا باپ ہو گا، اور مَیں
اُس بڑیایکمعرفتکی قوم بناؤں گا۔ لیکن21 میرا اسحاقعہد
ساتھکے ہو گا، ایکعینجو سال بعدکے سارہ ہاںکے پیدا ہو
“گا۔

22 الله کی ابراہیم کے ساتھ بات ختم ہوئی، اور وہ اُس کے
پاس 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 اسمٰعیل 13 سال کا تھا۔ دونوں26 کا ختنہ اُسی دن
ہوا۔ 27 ساتھ ساتھ گھرانے کے تمام باقی مردوں کا ختنہ بھی
بشمولہوا، اُن جنکے کا ابراہیم ساتھکے نہیںرشتہ تھا، چاہے
وہ گھر میں پیدا ہوئے یا کسی اجنبی خریدےسے گئے تھے۔

18
ممرے میں ابراہیم کے تین مہمان

ایک1 ممرےربدن کے درختوں پاسکے ابراہیم پر ظاہر
ہوا۔ ابراہیم اپنے خیمے دروازےکے پر بیٹھا تھا۔ دن کی گرمی
عروج پر اُساچانک2تھی۔ نے دیکھا تینکہ میرےمرد منے سا
اُنہیںہیں۔کھڑے دیکھتے ہی خیمےوہ سے اُن سے ملنے کے لئے
دوڑا اور منہ بلکے گر اُس3کیا۔سجدہکر میرے”کہا،نے آقا،
اگر مجھ آپپر کے کرم کی نظر ہے تو آگے نہ بڑھیں بلـکہ کچھ دیر
بندےاپنے کے گھر ٹھہریں۔ 4 اگر اجازت ہو تو مَیں کچھ پانی
لے آؤں آپتاکہ اپنے پاؤں دھو درختکر کے سائے میں آرام
آپمَیںساتھساتھ5سکیں۔کر لئےکے بہتتھوڑا بھیکھانا لے
آؤں تاکہ آپ تقویت پا کر آگے بڑھ سکیں۔ مجھے یہ کرنے دیں،
کیونکہ آپ اپنے خادم کے گھر آ گئے “ہیں۔ اُنہوں نے کہا،
ٹھیک” ہے۔ جو کچھ تُو نے کہا ہے وہ “کر۔

6 ابراہیم خیمے طرفکی دوڑ کر سارہ پاسکے آیا اور کہا،
جلدی” !کرو 16 کلو گرام بہترین میدہ لے اور اُسے گوندھ کر
روٹیاں “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 جسدیا جلدینے سے اُسے تیار کیا۔ جب8
کھانا تیار تھا تو ابراہیم نے اُسے لے لسیکر اور دودھ کے ساتھ
اپنے مہمانوں کے آگے رکھ دیا۔ وہ کھانے لـگے اور ابراہیم اُن
کے منے درختسا کے سائے میں کھڑا رہا۔

اُنہوں9 نے پوچھا، تیری” بیوی سارہ کہاں “ہے؟ اُس نے
جواب دیا، خیمے” “میں۔ رب10 نے کہا، عین” ایک سال
کے بعد واپسمَیں آؤں گا تو تیری بیوی سارہ کے بیٹا ہو “گا۔
سارہ یہ باتیں سن رہی تھی، کیونکہ وہ اُس کے پیچھے خیمے

کے دروازے کے پاس تھی۔ 11 دونوں میاں بیوی بوڑھے ہو
تھےچکے اور سارہ اُس عمر سے گزر میںجستھیچکی عورتوں
کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ 12 اِس 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 کے جوبن
لطفکا اُٹھاؤں؟ اور میرا شوہر بھی بوڑھا “ہے۔

رب13 نے ابراہیم سے پوچھا، سارہ” ہنسکیوں رہی ہے؟
وہ کیوں کہہ رہی ہے، کیا’ واقعی میرے ہاں بچہ پیدا ہو گا
جبکہ مَیں اِتنی عمر رسیدہ ‘ہوں؟ 14 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 بولجھوٹنے
کر انکار کیا، مَیں” 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 میںدلنے کہا، مَیں” ابراہیم سے وہ
کام کیوں رکھوںچھپائے مَیںجو کرنے کے لئے جا رہا ہوں؟
اِسی18 سے ایکتو بڑی اور طاقت ور قوم نکلے گی اور اِسی سے
مَیں دنیا کی تمام قوموں برکتکو دوں گا۔ اُسی19 کو مَیں نے
چن لیا ہے تاکہ وہ اپنی اولاد اور اپنے بعد کے گھرانے کو حکم
راہکیربوہکہدے چلپر راستکر اور کریں۔کاممنصفانہ
کیونکہ اگر وہ ایسا کریں تو رب ابراہیم کے ساتھ اپنا وعدہ پورا
کرے “گا۔

20 پھر رب نے کہا، سدوم” اور عمورہ کی بدی کے باعث
لوگوں آہیںکی بلند ہو رہی ہیں، کیونکہ اُن سنگینبہتسے گناہ
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سرزد ہو رہے ہیں۔ مَیں21 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 یہ جاننا چاہتا “ہوں۔

دوسرے22 دو آدمی سدوم طرفکی آگے نکلے جبکہ رب
کچھ دیر کے لئے وہاں ٹھہرا رہا اور ابراہیم اُس کے منے سا کھڑا
رہا۔ 23 پھر اُس قریبنے آ کر اُس باتسے کی، کیا” تُو راست
بازوں بھیکو شریروں ساتھکے تباہ گا؟دےکر 24 ہو سکتا ہے
کہ شہر میں راست50 باز ہوں۔ کیا تُو پھر بھی شہر کو برباد کر
دے گا اور اُسے اُن 50 کے سبب معافسے نہیں کرے گا؟
ہوکیسےیہ25 سکتا کہہے تُو شریروںکوبےقصوروں ساتھکے
ہلاک کر یہدے؟ ناممکنتو کہہے نیکتُو اور لوگوںشریر سے
ایک کرے۔سلوکجیسا کیا لازم نہیں پوریکہ دنیا منصفکا
انصاف “کرے؟

جوابنےرب26 اگر”دیا، مجھے شہر راست50میں 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 خاکمَیں اور راکھ
ہوں۔ہی لیکن28 ہو سکتا راست45صرفکہہے باز اُس میں
ہوں۔ کیا تُو پھر بھی اُن پانچ لوگوں کی کمی سببکے پورےسے
شہر کو کرےتباہ “گا؟ اُس نے کہا، اگر” مجھے 45 بھی مل
جائیں تو اُسے باد بر نہیں کروں “گا۔

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

30 ابراہیم نے کہا، رب” غصہ کرےنہ کہ ایکمَیں دفعہ
اَور بات کروں۔ شاید صرفوہاں 30 “ہوں۔ اُس جوابنے
دیا، پھر” بھی اُنہیں چھوڑ دوں “گا۔

31 ابراہیم نے کہا، مَیں” معافی چاہتا ہوں کہ مَیں نے
رب سے بات کرنے کی جرأت کی ہے۔ اگر صرف 20 پائے
“جائیں؟ رب نے کہا، مَیں” 20 کے سبب سے شہر کو برباد
کرنے سے باز رہوں “گا۔

32 ابراہیم آخریایکنے باتدفعہ کرےنہغصہرب”کی،
اگر ایکمَیں اَور باتبار کروں۔ شاید اُس صرفمیں 10 پائے
رب“جائیں۔ نے کہا، مَیں” اُسے اُن 10 لوگوں سببکے سے
بھی برباد نہیں کروں “گا۔

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

19
سدوم اور عمورہ کی تباہی

1 شام کے وقت یہ دو فرشتے سدوم پہنچے۔ لوط شہر کے
دروازے پر بیٹھا اُسجبتھا۔ اُنہیںنے دیکھا کھڑےتو ہو کر
اُن سے ملنے گیا اور منہ کے بل گر کر سجدہ کیا۔ 2 اُس نے صاحبو،”کہا، بندےاپنے کے تشریفگھر لائیں تاکہ اپنے پاؤں دھو
کر رات کو ٹھہریں اور پھر کل سویرےصبح اُٹھ کر اپنا سفر
جاری “رکھیں۔ اُنہوں نے کہا، کوئی” بات نہیں، چوکہم
“گے۔گزاریںراتمیں لوطلیکن3 بہتاُنہیںنے مجبور کیا، اور
آخرکار وہ اُس ساتھکے اُس کے آئے۔گھر اُس نے اُن کے لئے
کھانا پکایا اور بےخمیری روٹی بنائی۔ پھر اُنہوں نے کھانا کھایا۔

ابھیوہ4 سونے لئےکے لیٹے نہیں تھے کہ شہر سےجوانوںکے
لے کر تکبوڑھوں تمام مردوں لوطنے کے گھر کو گھیر لیا۔
اُنہوں5 نے دےآواز لوطکر سے کہا، وہ” آدمی کہاں ہیں جو
رات کے تیرےوقت پاس آئے؟ اُن کو باہر لے آ تاکہ ہم اُن
کے ساتھ کاریحرام “کریں۔

لوط6 اُن ملنےسے باہر اُسگیا۔ پیچھےاپنےنے بنددروازہ کر لیا
7 اور کہا، میرے” بھائیو، ایسا مت کرو، ایسی بدکاری نہ کرو۔
8 دیکھو، میری کنواریدو بیٹیاں ہیں۔ اُنہیں پاستمہارےمَیں
باہر لے آتا ہوں۔ پھر جو جی چاہے اُن کے ساتھ کرو۔ لیکن اِن
آدمیوں کو چھوڑ دو، کیونکہ میرےوہ مہمان “ہیں۔

9 اُنہوں نے کہا، راستے” سے ہٹ !جا دیکھو، یہ شخص
پاسہمارےجب آیا تھا تو اجنبی تھا، اور اب یہ ہم پر حاکم بننا
تیرےابہے۔چاہتا ساتھ اُن سے یادہ ز “گے۔کریںسلوکبُرا
وہ اُسے مجبور کرتے دروازےکرتے 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 نے چھوٹوں
سے لے کر تکبڑوں باہر کے تمام آدمیوں کو اندھا کر دیا، اور
دروازےوہ کو ڈھونڈتے تھکڈھونڈتے گئے۔

دونوں12 آدمیوں لوطنے سے کہا، کیا” تیرا کوئی اَور رشتے
دار اِس شہر میں رہتا ًہے، مثلا کوئی داماد یا بیٹا سببیٹی؟ 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
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بلند ہو ربکر پہنچحضورکے گئی ہیں، اِس لئے اُس ہمیںنے
اِس کو تباہ کرنے کے لئے بھیجا “ہے۔

لوط14 گھر سے نکلا اور اپنے دامادوں باتسے کی جن کا
اُس بیٹیوںکی ساتھکے رشتہ ہو تھا۔چکا اُس جلدی”کہا،نے
کرو، اِس جگہ سے نکلو، اِسربکیونکہ شہر کو تباہ کرنے کو
لیکن“ہے۔ اُس دامادوںکے نے اِسے مذاق ہی سمجھا۔

پَوجب15 پھٹنے لـگی آدمیوںدونوںتو لوطنے بہتکو سمجھایا
اور کہا، جلدی” !کر اپنی بیوی اور دونوں بیٹیوں کو ساتھ لے
شہرجبورنہجا،چلاکر کو توگیجائےدیسزا ہلاکبھیتُو
ہو جائے “گا۔ 16 توبھی وہ جھجکتا رہا۔ آخرکار دونوں نے
لوط، اُس بیویکی اور بیٹیوں کے ہاتھ پکڑ کر اُنہیں شہر کے باہر
تک پہنچا دیا، ربکیونکہ لوطکو ترسپر آتا تھا۔

ہیجوں17 وہ اُنہیں باہر لے آئے اُن میں ایکسے نے اپنی”کہا، 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 ہلاکمَیں جاؤںہو گا۔ قریبدیکھ،20
ایکہی چھوٹا قصبہ وہہے۔ نزدیکاِتنا ہے مَیںکہ طرفاُس
ہجرت کر وہاںمجھےہوں۔سکتا پناہ لینے وہدے۔ ہے،ہیچھوٹا
نا؟ پھر میری جان بچے “گی۔

اُس21 نے کہا، ٹھیکچلو،” تیریہے۔ درخواستیہ بھی
منظور مَیںہے۔ یہ قصبہ تباہ نہیں کروں گا۔ بھاگلیکن22 کر
وہاں 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 نکلاسورجتو تھا۔ہوا نےربتب24
آسمان سے سدوم اور عمورہ گندھکپر آگاور برسائی۔ یوں25
اُس پورےاُسنے میدان اُسکو کے شہروں، باشندوں اور تمام
یالی سمیتہر تباہ کر دیا۔ لیکن26 فرار لوطوقتہوتے بیویکی
پیچھےنے مُڑ کر دیکھا تو ًوہ نمکفورا کا ستون بن گئی۔

27 ابراہیم سویرےصبح اُٹھ کر اُس جگہ واپس آیا جہاں وہ
ربکل کے منے سا کھڑا ہوا تھا۔ اُسجب28 نے نیچے سدوم،

عمورہ اور پوری وادی طرفکی نظر کی تو وہاں سے بھٹے کا سا
دھواں اُٹھ رہا تھا۔

یوں29 الله نے ابراہیم کو یاد اُسجبکیا اُسنے میدان کے
شہر تباہ کئے۔ کیونکہ اُنہیںوہ تباہ کرنے لوطپہلےسے کو جو اُن
میں آباد تھا وہاں نکالسے لایا۔

لوط اور اُس کی بیٹیاں
لوط30 اور اُس بیٹیاںکی یادہ ز تکدیر میںُضغر نہ ٹھہرے۔

وہ روانہ ہو میںپہاڑوںکر آباد ہوئے، لوطکیونکہ میںُضغر ہنے ر
سے ڈرتا تھا۔ وہاں اُنہوں ایکنے غار کو اپنا گھر بنا لیا۔

ایک31 بڑیدن بیٹی نے چھوٹی سے کہا، ابو” بوڑھا ہے اور
یہاں کوئی مرد ہے نہیں جس کے یعے ہمارےذر بچے پیدا ہو
سکیں۔ 32 آؤ، ہم ابو کو َمے جبپلائیں۔ وہ نشے دُھتمیں ہو
تو ہم اُس ساتھکے ہم بستر ہو کر اپنے لئے اولاد پیدا یں کر تاکہ
ہماری نسل قائم “رہے۔

33 اُس رات اُنہوں نے اپنے باپ کو َمے پلائی۔ جب وہ
نشے میں تھا تو بڑی بیٹی اندر جا کر اُس کے ساتھ ہم بستر ہوئی۔
چونکہ لوط ہوش میں نہیں تھا اِس لئے اُسے کچھ بھی معلوم نہ
ہوا۔ بہنبڑیدناگلے34 بہنچھوٹینے راتپچھلی”کہا،سے
مَیں ابو سے ہم بستر ہوئی۔ آؤ، آج رات کو ہم اُسے دوبارہ َمے
پلائیں۔ جب وہ نشے میں دُھت ہو تو تم اُس کے ساتھ ہم بستر
ہو کر اپنے لئے اولاد پیدا کرنا تاکہ ہماری نسل قائم “رہے۔
اُنہوںچنانچہ35 بھیراتاُسنے باپاپنے کو جبپلائی۔َمے
نشےوہ میں تھا تو چھوٹی بیٹی اُٹھ کر اُس ساتھکے ہم بستر ہوئی۔
اِس بار بھی ہوشوہ میں نہیں تھا، اِس لئے اُسے کچھ بھی معلوم
نہ ہوا۔

یوں36 لوط کی بیٹیاں اپنے باپ سے اُمید سے ہوئیں۔ بڑی37
بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اُس نے اُس کا موآبنام 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 درمیانکے جا بسا۔ کچھ دیر کے لئے وہ جرار
میں ٹھہرا، لیکن اجنبی حیثیتکی سے۔ وہاں2 اُس نے لوگوں
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کو بتایا، سارہ” میری بہن “ہے۔ اِس لئے جرار کے بادشاہ ابی
ـِک مَل کسینے کو بھجوا دیا کہ اُسے محل میں لے آئے۔

لیکن3 رات وقتکے الله خواب میں ـِکابی مَل پر ظاہر ہوا
اور کہا، تیرےموت” سر پر کھڑی ہے، کیونکہ عورتجو تُو
اپنے گھر لے آیا ہے شادیوہ شدہ “ہے۔

اصل4 میں ـِکابی مَل تکابھی سارہ قریبکے نہیں گیا تھا۔
اُس نے کہا، میرے” آقا، کیا تُو ایک بےقصور قوم کو بھی
کرےہلاک گا؟ 5 کیا ابراہیم مجھنے نہیںسے کہا تھا کہ سارہ
میری بہن اورہے؟ سارہ اُسنے ہاںکی میں ہاں میریملائی۔
نیت اچھی تھی اور مَیں غلطنے کام نہیں “کیا۔ 6 الله نے مَیںہاں،”کہا، ہوںجانتا اِسکہ نیتتیریمیں اچھی تھی۔ اِس لئے
مَیں نے تجھے میرا گناہ کرنے اور اُسے چھونے روکسے دیا۔
اب7 عورتاُس کو اُس کے شوہر واپسکو کر دے، کیونکہ
وہ نبی ہے تیرےاور لئے کرےدعا گا۔ پھر تُو مرےنہیں گا۔
لیکن اگر تُو اُسے واپس کرےنہیں گا تو جان لے کہ تیری اور
تیرے لوگوں موتکی یقینی “ہے۔

ـِکابی8 مَل اُٹھسویرےصبحنے کر اپنے تمام کارندوں یہکو
بتایا۔کچھسب یہ سن کر اُن دہشتپر گئی۔چھا 9 پھر ـِکابی مَل
نے ابراہیم کو بُلا کر کہا، آپ” ہمارےنے ساتھ کیا کِیا ہے؟
مَیں آپنے ساتھکے غلطکیا کام کیا آپکہ مجھےنے میریاور
سلطنت کو اِتنے سنگین جرم میں پھنسا دیا ہے؟ آپسلوکجو
ہمارےنے ساتھ کر دکھایا ہے وہ کسی بھی شخص کے ساتھ
نہیں کرنا ہئے۔ چا آپ10 نے یہ کیوں “کیا؟

11 ابراہیم نے جواب دیا، مَیں” نے اپنے دل میں کہا کہ
یہاں لوگکے الله کا خوف نہیں رکھتے ہوں گے، اِس لئے وہ
میری بیوی کو حاصل کرنے کے لئے مجھے قتل کر دیں گے۔
حقیقت12 میں وہ میری بہن بھی ہے۔ میرےوہ باپ کی بیٹی
ہے اگرچہ اُس کی اور میری ماں فرق ہیں۔ یوں مَیں اُس سے
شادی کر سکا۔ 13 جبپھر الله نے ہونے دیا کہ مَیں باپاپنے
کے گھرانے سے نکل کر اِدھر اُدھر پھروں تو مَیں نے اپنی بیوی
سے کہا، مجھ’ پر یہ مہربانی کر کہ جہاں بھی ہم میرےجائیں
بارے میں کہہ دینا کہ وہ میرا بھائی “۔‘ہے

14 پھر ـِکابی مَل نے ابراہیم کو یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل، غلام
اور لونڈیاں دے کر اُس کی بیوی 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 اُسسے نے کہا، مَیں”
آپ کے بھائی چاندیکو کے ہزار ِسکے دیتا ہوں۔ اِس آپسے
آپاور لوگوںکے کے منے آپسا ساتھکے کئے گئے سلوکناروا
کا ازالہ ہو آپاور 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 نے
ـِکابی مَل کے گھرانے کی تمام عورتوں کو سارہ سببکے سے
بانجھ بنا دیا تھا۔ لیکن اب اُن کے ہاں دوبارہ بچے پیدا ہونے
لـگے۔

21
اسحاق پیدائشکی

سارہنےربتب1 ساتھکے ویسا ہی کیا اُسجیسا نے فرمایا
تھا۔ جو وعدہ اُس نے سارہ بارےکے میں کیا تھا اُسے اُس نے
پورا کیا۔ 2 وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا۔ عین وقتاُس بوڑھے
ابراہیم ہاںکے بیٹا پیدا ہوا جو الله نے مقرر کر اُسےکے 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
کرایا، جس طرح الله نے اُسے حکم دیا تھا۔ جب5 اسحاق پیدا
ہوا اُس وقت ابراہیم 100 سال کا تھا۔ 6 سارہ نے کہا، الله”
نے مجھے ہنسایا، اور ہر کوئی بارےمیرےجو میں یہ سنے گا
ہنسے گا۔ اِس7 پہلےسے کون ابراہیم سے یہ کہنے جرأتکی کر
سکتا تھا کہ سارہ بچوںاپنے 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 کہ مصری لونڈی ہاجرہ کا بیٹا

اسمٰعیل اسحاق مذاقکا اُڑا رہا ہے۔ اُس10 نے ابراہیم سے کہا،
اِس” لونڈی اور اُس کے بیٹے کو گھر سے نکال دیں، کیونکہ وہ
میرے بیٹے اسحاق کے میراثساتھ نہیں پائے “گا۔

11 ابراہیم کو یہ بات بہت بُری لـگی۔ آخر اسمٰعیل بھی اُس کا
بیٹا تھا۔ لیکن12 الله نے اُس سے کہا، باتجو” سارہ نے اپنی
لونڈی اور اُس کے بیٹے بارےکے میں کہی ہے وہ بُریتجھے نہ
لـگے۔ سارہ باتکی مان لے، کیونکہ تیری نسل اسحاق ہی سے
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قائم رہے گی۔ لیکن13 مَیں اسمٰعیل سے ایکبھی قوم بناؤں گا،
کیونکہ وہ تیرا بیٹا “ہے۔

14 اُٹھا۔سویرےصبحابراہیم اُس پانیاورروٹینے مشککی
ہاجرہ کندھوںکے پر رکھ اُسےکر لڑکے ساتھکے نکالسےگھر
دیا۔ ہاجرہ چلتے چلتے بیرسبع یگستانکے ر میں اِدھر اُدھر پھرنے
لـگی۔ 15 پھر پانی ختم ہو گیا۔ ہاجرہ لڑکے جھاڑیکسیکو کے
نیچے چھوڑ کر بیٹھدُورفٹ300کوئی16 گئی۔ اُسکیونکہ نے
میںدل مَیں”کہا، اُسے نہیںمرتے “سکتی۔دیکھ بیٹھوہاںوہ
کر رونے لـگی۔

لیکن17 الله نے بیٹے روتیکی ہوئی لی۔سنآواز الله کے فرشتے
نے آسمان پر سے پکار کر ہاجرہ باتسے کی، ہاجرہ،” کیا بات
متہے؟ ڈر، کیونکہ الله نے لڑکے کا وہاںجو 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 نظر
ایک کنوئیں پر پڑی۔ وہ وہاں گئی مشکاور پانیکو سے بھر کر
لڑکے کو پلایا۔

20 الله لڑکے کے ساتھ تھا۔ وہ جوان ہوا اور تیرانداز بن کر
بیابان میں ہنے ر لگا۔ وہجب21 فاران یگستانکے ر میں رہتا تھا
تو اُس کی ماں نے ایکاُسے عورتمصری سے بیاہ دیا۔

ـِکابی مَل کے ساتھ عہد
22 اُن دنوں میں ـِکابی مَل اور اُس کے سپاہ سالار فیکل نے

ابراہیم سے کہا، جو” کچھ آپبھی 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
میں آپ پردیسی ہیں وہی مہربانی کریں جو مَیں نے آپ پر “ہے۔کی

24 ابراہیم جوابنے دیا، مَیں” قَسم کھاتا “ہوں۔ 25 پھر اُس
نے ـِکابی مَل سے شکایت کرتے ہوئے کہا، آپ” کے بندوں
ایکہمارےنے کنوئیں پر قبضہ کر لیا “ہے۔ ـِکابی26 مَل نے
کہا، مجھے” نہیں معلوم کسکہ نے ایسا کیا آپہے۔ بھینے
مجھے نہیں بتایا۔ آج مَیں پہلی دفعہ باتیہ سن رہا “ہوں۔

27 تب ابراہیم نے ابی ـِک مَل کو یاں بکر بھیڑ اور گائےبَیل
پھر28باندھا۔عہدساتھکےدوسرےایکنےدونوںاوردیئے،
ابراہیم نے بھیڑ کے سات مادہ بچوں کو الـگ کر لیا۔ 29 ابی

ـِک مَل نے آپ”پوچھا، یہنے کیوں “کیا؟ 30 ابراہیم جوابنے
دیا، بھیڑ” کے اِن سات بچوں کو مجھ سے لے لیں۔ یہ اِس کے
ہوںگواہ مَیںکہ اِسنے کنوئیں کو “ہے۔کھودا اِس31 لئے
اُس جگہ کا نام بیرسبع یعنی قَسم’ کا ‘کنواں رکھا گیا، کیونکہ
وہاں اُن دونوں مردوں قَسمنے کھائی۔

یوں32 اُنہوں نے بیرسبع دوسرےایکمیں سے عہد باندھا۔
پھر ابی ـِک مَل اور فیکل فلستیوں کے ملـک واپس چلے گئے۔
33 اِس کے بعد ابراہیم نے بیرسبع میں جھاؤ کا درخت لگایا۔
وہاں اُس ربنے کا نام لے کر اُس کی عبادت کی جو ابدی
ہے۔خدا 34 بہتابراہیم فلستیوںتکعرصے ملـککے میں آباد
رہا، لیکن اجنبی حیثیتکی سے۔

22
ابراہیم آزمائشکی

1 کچھ عرصے کے بعد الله نے ابراہیم کو آزمایا۔ اُس نے
اُس سے کہا، “!ابراہیم” اُس جوابنے دیا، جی،” مَیں حاضر
“ہوں۔ 2 الله نے اپنے”کہا، اکلوتے بیٹے اسحاق جسےکو تُو پیار
کرتا ساتھہے لے کر یاہ مور کے علاقے میں چلا جا۔ وہاں مَیں
ایکتجھے پہاڑ دکھاؤں گا۔ اُس پر اپنے بیٹے کو قربان کر دے۔
اُسے ذبح کر قربانکے گاہ پر جلا “دینا۔

سویرےصبح3 ابراہیم اُٹھا اور اپنے گدھے پر ین زِ کسا۔ اُس
نے اپنے ساتھ دو نوکروں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا۔ پھر وہ قربانی
کو جلانے کے لئے لـکڑی کاٹ کر اُس جگہ کی طرف روانہ
ہوا جو الله نے اُسے بتائی تھی۔ 4 سفر کرتے تیسرےکرتے دن
قربانی کی جگہ ابراہیم کو دُور سے نظر آئی۔ اُس5 نوکروںنے سے
یہاں”کہا، مَیںٹھہرو۔پاسکےگدھے لڑکے وہاںساتھکے جا
پرستشکر کروں گا۔ پھر واپسپاستمہارےہم آ جائیں “گے۔

6 ابراہیم نے قربانی کو جلانے کے لئے یاں لـکڑ اسحاق کے
کندھوں پر رکھ دیں اور خود چھری آگاور جلانے کے لئے
انگاروں کا برتن اُٹھایا۔ دونوں چل دیئے۔ اسحاق7 بولا، “!ابو”
ابراہیم نے کہا، جی” “بیٹا۔ ابو،” آگ اور یاں لـکڑ تو ہمارے
پاس لیکنہیں، قربانی کے لئے بھیڑ بکرییا کہاں “ہے؟ 8 ابراہیم
جوابنے دیا، الله” خود قربانی کے لئے جانور کرےمہیا گا،
“بیٹا۔ وہ آگے بڑھ گئے۔
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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
رکھسے دیں۔ پھر اُس اسحاقنے باندھکو کر یوں لـکڑ پر رکھ دیا
10 اور چھری پکڑ لی تاکہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ عین11 اُسی
وقت رب کے فرشتے نے آسمان پر سے اُسے آواز دی، ابراہیم،”
“!ابراہیم ابراہیم فرشتے12“ہوں۔حاضرمَیںجی،”کہا،نے نے
اپنے”کہا، بیٹے پر ہاتھ نہ چلا، نہ اُس مَیںابکر۔کچھساتھکے
نے جان لیا ہے کہ تُو الله کا خوف رکھتا ہے، کیونکہ تُو اپنے
اکلوتے بیٹے کو بھی مجھے دینے کے لئے تیار “ہے۔

اچانک13 ابراہیم کو ایک مینڈھا نظر آیا جس سینگکے
گنجان یوں جھاڑ میں پھنسے ہوئے تھے۔ ابراہیم نے اُسے ذبح کر
کے اپنے بیٹے کی جگہ قربانی کے طور پر جلا دیا۔ اُس14 اُسنے
مقام کا رب”نام مہیا کرتا رکھا۔“ہے اِس لئے تکآج کہا جاتا
ہے، رب” کے پہاڑ پر مہیا کیا جاتا “ہے۔

رب15 کے فرشتے نے ایک 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 تجھے برکت دوں گا اور
تیری اولاد کو آسمان کے ستاروں اور ساحل کی ریت کی طرح
تیریگا۔دوںہونےبےشمار اولاد اپنے دشمنوں شہروںکے کے
دروازوں پر گی۔کرےقبضہ چونکہ18 تُو میرینے اِسسنی لئے
تیری اولاد سے دنیا کی تمام برکتقومیں پائیں “گی۔

اِس19 کے بعد 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” کے بھائی
نحور کی بیوی مِلکاہ کے ہاں بھی بیٹے پیدا ہوئے ہیں۔ 21 اُس
عُوضپہلوٹھےکے بعدکے بوز، قموایل اَرام) ،(باپکا کسد،22
حزو، اِدلاففِلداس، اور بتوایل پیدا ہوئے “ہیں۔ 23 مِلکاہ اور
نحور کے ہاں یہ آٹھ بیٹے پیدا ہوئے۔ بتوایل) بقہ رِ کا
باپ ۔(تھا نحور24 کی حرم کا نام رُومہ تھا۔ اُس بھیہاںکے بیٹے
پیدا ہوئے جن کے نام طِبخ، تخصجاحم، اور معکہ ہیں۔

23
سارہ وفاتکی

1 سارہ 127 سال کی عمر میں حبرون میں انتقال کر گئی۔
2 اُس زمانے میں حبرون کا نام یَت قِر اربع تھا، اور وہ ملـِک
کنعان میں تھا۔ ابراہیم نے اُس پاسکے آ کر ماتم کیا۔ 3 پھر وہ
اُٹھاسےپاسکےجنازے ِحتّیوںاور اُسکی۔باتسے کہا،نے
آپمَیں”4 پردیسیدرمیانکے غیرشہریاور سےحیثیتکی رہتا
ہوں۔ مجھے قبر کے لئے زمین بیچیں تاکہ اپنی بیوی کو اپنے گھر
سے لے جا کر دفن کر “سکوں۔ 5-6 ِحتّیوں نے جواب ہمارے”دیا، آقا، ہماری بات !سنیں ہمارےآپ درمیان الله کے
رئیس ہیں۔ اپنی بیوی کو ہماری بہترین قبر میں دفن کریں۔ ہم
میں سے کوئی نہیں آپجو سے اپنی قبر کا کرےانکار “گا۔

7 ابراہیم اُٹھا اور ملـک کے باشندوں یعنی ِحتّیوں کے منے سا
ً تعظیما جھک گیا۔ 8 اُس نے کہا، اگر” آپ اِس کے لئے تیار
ہیں کہ مَیں اپنی بیوی کو اپنے گھر سے لے جا دفنکر کروں تو
ُصحر مکفیلہمجھےوہکہ9کریںسفارشمیریسےعِفرونبیٹےکے
کا بیچغار دے۔ وہ اُس کا اورہے اُس کھیتکے کنارےکے
پر مَیںہے۔ اُس قیمتپوریکی دینے کے لئے تیار ہوں آپتاکہ
درمیانکے ہتے ر پاسمیرےہوئے قبر بھی “ہو۔

10 عِفرون ِحتّیوں کی جماعت میں موجود تھا۔ ابراہیم کی
درخواست پر اُس نے اُن تمام ِحتّیوں کے منے سا جو شہر کے
دروازے پر میرےنہیں،”11دیا،جوابتھےجمع باتمیری!آقا
سنیں۔ مَیں آپ کو یہ کھیت اور اُس میں موجود دےغار دیتا
سبہوں۔ جو حاضر میرےہیں گواہ ہیں، مَیں آپیہ کو دیتا
ہوں۔ اپنی بیوی کو وہاں دفن کر “دیں۔

12 ابراہیم ملـکدوبارہ کے باشندوں کے منے ًسا ادبا جھک
گیا۔ 13 اُس نے سب کے منے سا عِفرون سے کہا، مہربانی” کر
کے میری بات پر غور کریں۔ مَیں کھیت کی پوری قیمت ادا
کروں گا۔ اُسے قبول کریں تاکہ وہاں اپنی بیوی کو دفن کر
“سکوں۔ عِفرون14-15 میرے”دیا،جوابنے آقا، اِسسنیں۔
زمین کی قیمت صرف چاندی400 کے ِسکے آپ*ہے۔ کے
میرےاور 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 دےکو دیئے۔

* 23:14-15 چاندی400 :ِسکےکے ً تقریبا ساڑھے چار کلوگرام چاندی۔
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اِس کے لئے اُس نے اُس وقت کے رائج باٹ استعمال کئے۔
17 چنانچہ مکفیلہ میں عِفرون کی زمین ابراہیم کی ملـکیت ہو
گئی۔ یہ زمین ممرے کے مشرق میں تھی۔ اُس میں کھیت،
کھیت کا غار اور کھیت کی حدود میں موجود تمام درخت
شامل تھے۔ 18 ِحتّیوں کی پوری جماعت نے جو شہر کے
دروازے پر جمع تھی زمین کے انتقال کی تصدیق کی۔ 19 پھر
ابراہیم بیویاپنینے سارہ کنعانملـِککو اُسکے دفنمیںغار
کیا ممرےجو یعنی حبرون میںمشرقکے واقع مکفیلہ کھیتکے
میں تھا۔ اِس20 یقے طر سے کھیتیہ 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 سے
بزرگ 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 جنسے درمیانکے مَیں رہتا میرےہوں بیٹے کے لئے بیوی
نہیں لاؤ گے میرےمیںوطنمیرےبلـکہ4 داروںرشتے پاسکے
جاؤ گے اور اُن ہی میں میرےسے بیٹے کے لئے بیوی لاؤ “گے۔
اُس5 کے نوکر نے کہا، شاید” میرےعورتوہ ساتھ یہاں آنا نہ
چاہے۔ کیا مَیں اِس صورت میں آپ کے بیٹے کو اُس وطن میں
واپس لے جسجاؤں آپسے نکلے “ہیں؟ 6 ابراہیم نے کہا،
!خبردار” اُسے واپسہرگز نہ لے جانا۔ رب7 جو آسمان کا خدا
ہے اپنا تمہارےفرشتہ آگے بھیجے گا، اِس لئے تم میرےوہاں
بیٹے کے لئے بیوی چننے میں کامیابضرور ہو گے۔ کیونکہ وہی
باپمیرےمجھے کے گھر وطنمیرےاور یہاںسے لے آیا ہے،
اُسیاور قَسمنے کھا کر مجھ سے وعدہ کیا ہے مَیںکہ کنعان کا
ملـکیہ تیری اولاد کو دوں گا۔ 8 اگر وہاں عورتکی یہاں آنا
نہ چاہے تو پھر تم اپنی قَسم سے آزاد ہو لیکنگے۔ صورتکسی
میں میرےبھی بیٹے کو واپسوہاں نہ لے “جانا۔

9 ابراہیم کے نوکر نے اپنا ہاتھ اُس کی ران کے نیچے رکھ کر
قَسم کھائی کچھسبمَیںکہ ایسا گا۔کروںہی پھر10 وہ اپنے آقا

دسکے اونٹوں پر قیمتی تحفے لاد کر مسوپتامیہ طرفکی روانہ
ہوا۔ چلتے چلتے وہ نحور کے شہر پہنچ گیا۔

11 اُس نے اونٹوں کو شہر کے باہر کنوئیں پاسکے بٹھایا۔
شام کا وقت تھا جب عورتیں کنوئیں کے پاس آ کر پانی بھرتی
تھیں۔ 12 پھر اُس نے دعا کی، میرےرباے” آقا ابراہیم کے
خدا، مجھے آج بخشکامیابی میرےاور آقا ابراہیم پر مہربانی کر۔
اب13 مَیں اِس چشمے پر کھڑا ہوں، اور شہر کی بیٹیاں پانی
بھرنے کے لئے آ رہی ہیں۔ مَیں14 اُن میں کسیسے کہوںسے
گا، ذرا’ اپنا گھڑا نیچے کر کے مجھے پانی ‘پلائیں۔ اگر جوابوہ
دے، پی’ لیں، آپمَیں اونٹوںکے بھیکو پانی پلا دیتی ‘ہوں، تو
وہ وہی ہو گی جسے تُو نے اپنے خادم اسحاق کے لئے چن رکھا
اگرہے۔ ایسا ہوا تو لوںجانمَیں گا کہ تُو میرےنے آقا پر مہربانی
کی “ہے۔

15 وہ ابھی دعا کر ہی رہا تھا کہ بقہ رِ شہر نکلسے آئی۔ اُس
کے کندھے پر گھڑا تھا۔ وہ بتوایل کی بیٹی تھی بتوایل)
ابراہیم کے بھائی نحور کی بیوی مِلکاہ کا بیٹا ۔(تھا 16 بقہ رِ نہایت
خوب صورت جوان لڑکی تھی، اور وہ کنواری بھی تھی۔ وہ
تکچشمے اُتری، اپنا گھڑا بھرا اور واپسپھر اوپر آئی۔

17 ابراہیم کا نوکر دوڑ کر اُس سے ملا۔ اُس نے کہا، ذرا”
مجھے گھڑےاپنے سے تھوڑا سا پانی “پلائیں۔ 18 بقہ رِ نے کہا،
اُسسےجلدی“لیں۔پیجناب،” کوگھڑےاپنےنے کندھے
پر سے اُتار کر ہاتھ میں پکڑا تاکہ وہ پی سکے۔ جب19 وہ پینے
فارغسے ہوا تو بقہ رِ نے کہا، آپمَیں” اونٹوںکے کے لئے بھی
پانی لے آتی ہوں۔ وہ بھی پورے طور پر اپنی پیاس “بجھائیں۔
جلدی20 سے اُس نے اپنے گھڑے کا پانی حوض میں ُنڈیل ا
دیا اور بھاگپھر کنوئیںکر سے اِتنا پانی لاتی رہی تمامکہ اونٹوں
پیاسکی بجھ گئی۔

21 اِتنے میں ابراہیم کا آدمی خاموشی سے اُسے دیکھتا رہا،
کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ مجھےربکیا بخشےکامیابیکیسفر
گا یا نہیں۔ اونٹ22 پانی پینے فارغسے ہوئے تو اُس نے بقہ رِ کو
سونے ایککی نتھ اور دو 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 کہ ہم راتوہاں گزار “سکیں؟
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24 بقہ رِ نے جواب دیا، میرا” باپ بتوایل ہے۔ وہ نحور اور

مِلکاہ کا بیٹا ہے۔ ہمارے25 پاس بھوسا اور چارا ہے۔ رات
گزارنے کے لئے بھی کافی جگہ “ہے۔ 26 یہ سن کر ابراہیم کے
نوکر ربنے کو سجدہ کیا۔ 27 اُس نے کہا، میرے” آقا ابراہیم
کے خدا کی تمجید جسہو کے کرم اور وفاداری میرےنے آقا
کو نہیں ربچھوڑا۔ نے مجھے مالـکمیرےسیدھا کے رشتے
تکداروں پہنچایا “ہے۔

بھاگلڑکی28 کر اپنی ماں کے وہاںگئی۔چلیگھر اُس نے
کچھسب بتا دیا جو ہوا تھا۔ بقہجب29-30 رِ کے بھائی لابن نے
نتھ اور بہن کی کلائیوں میں کنگنوں کو دیکھا اور کچھسبوہ
سنا جو ابراہیم کے نوکر نے بقہ رِ کو بتایا تھا تو ًوہ فورا کنوئیں کی
طرف دوڑا۔
ابراہیم کا نوکر تکاب اونٹوں سمیت وہاں کھڑا تھا۔ لابن31

نے کہا، رب” مبارککے میرےبندے، ساتھ آپآئیں۔ یہاں
شہر کے باہر کھڑےکیوں ہیں؟ مَیں نے اپنے آپمیںگھر کے
لئے کچھسب تیار کیا آپہے۔ اونٹوںکے کے لئے بھی کافی جگہ
“ہے۔ 32 وہ نوکر کو لے کر گھر پہنچا۔ اونٹوں سے سامان 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۔

33 لیکن جب کھانا آ گیا تو ابراہیم کے نوکر نے کہا، اِس”
سے پہلے کہ مَیں کھانا کھاؤں لازم ہے کہ اپنا معاملہ پیش
“کروں۔ لابن نے کہا، بتائیں” اپنی “بات۔ 34 اُس نے مَیں”کہا، ابراہیم کا نوکر ہوں۔ رب35 میرےنے آقا برکتبہتکو
دی ہے۔ وہ بہت امیر بن گیا ہے۔ رب 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۔ لیکن37 میرے آقا نے مجھ سے قَسم’کہا، کھاؤ کہ تم اِن کنعانیوں میں جنسے درمیانکے مَیں رہتا
میرےہوں بیٹے کے لئے بیوی نہیں لاؤ گے 38 میرےبلـکہ باپ
کے گھرانے اور میرے رشتے داروں کے پاس جا کر اُس کے
لئے بیوی لاؤ ‘گے۔ مَیں39 نے مالـکاپنے سے کہا، شاید’ وہ
میرےعورت ساتھ آنا نہ ‘چاہے۔ اُس40 نے کہا، جسرب’
منےکے مَیںسا چلتا ہوںرہا اپنے فرشتے تمہارےکو بھیجےساتھ
گا اور تمہیں کامیابی بخشے گا۔ تمہیں میرےضرور رشتے داروں

میرےاور باپ کے گھرانے میرےسے بیٹے کے لئے بیوی ملے
گی۔ 41 لیکن اگر تم میرے رشتے داروں کے پاس جاؤ اور وہ
انکار یں کر تو پھر تم اپنی قَسم سے آزاد ہو ‘گے۔ جبآج42 مَیں
کنوئیں پاسکے آیا تو مَیں نے دعا کی، میرےرب،اے’ آقا کے
خدا، اگر تیری مرضی ہو تو مجھے اِس مشن میں کامیابی بخش
جس کے لئے مَیں یہاں آیا ہوں۔ اب43 مَیں اِس کنوئیں کے
پاس کھڑا جبہوں۔ کوئی عورتجوان شہر سے نکل کر یہاں
آئے تو مَیں اُس مجھےذرا”گا،کہوںسے سےگھڑےاپنے تھوڑا
سا پانی “پلائیں۔ 44 اگر وہ کہے، پی” لیں، مَیں آپ کے اونٹوں
کے لئے بھی پانی لے آؤں “گی تو اِس مطلبکا یہ ہو کہ تُو نے
میرےاُسے آقا کے بیٹے کے لئے چن لیا ہے کہ اُس کی بیوی بن
‘جائے۔

مَیں45 ابھی دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ بقہ رِ شہر سے نکل
آئی۔ اُس کے کندھے پر گھڑا تھا۔ وہ اُتریتکچشمے اور اپنا
گھڑا بھر لیا۔ مَیں نے اُس سے کہا، ذرا’ مجھے پانی ‘پلائیں۔
جواب46 میں اُس نے جلدی سے گھڑےاپنے کو کندھے پر
سے اُتار کر کہا، پی’ لیں، مَیں آپ کے اونٹوں کو بھی پانی پلاتی
‘ہوں۔ مَیں نے پانی پیا، اور اُس نے اونٹوں کو بھی پانی پلایا۔
47 پھر مَیں نے اُس سے پوچھا، کسآپ’ کی بیٹی ‘ہیں؟ اُس
جوابنے دیا، میرا’ باپ بتوایل ہے۔ وہ نحور اور مِلکاہ کا بیٹا
‘ہے۔ پھر مَیں اُسنے میںناککی نتھ اور اُس میںکلائیوںکی
کنگن پہنا دیئے۔ تب48 مَیں ربنے کو سجدہ کر کے اپنے آقا
ابراہیم کے تمجیدکیخدا مجھےنےجسکی مالـکمیرےسیدھا
کی تکبھتیجی پہنچایا تاکہ وہ اسحاق بیویکی بن جائے۔

49 اب مجھے بتائیں، کیا آپ میرے آقا پر اپنی مہربانی اور
وفاداری اظہارکا کرنا ہتے ہیں؟چا اگر ایسا توہے بقہ رِ اسحاقکی
قبولشادیساتھکے کریں۔ نہیںمتفقآپاگر ہیں تو بتائیںمجھے
تاکہ مَیں کوئی اَور قدم اُٹھا “سکوں۔

لابن50 بتوایلاور سےطرفکیربباتیہ”دیا،جوابنے
ہے، اِس لئے ہم کسی طرح بھی انکار نہیں کر سکتے۔ 51 بقہ رِ
آپ کے منے سا اُسےہے۔ جائیں۔لے آپوہ مالـککے کے بیٹے
کی بیوی بن ربطرحجسجائے نے فرمایا “ہے۔ 52 یہ سن
کر ابراہیم کے نوکر ربنے کو سجدہ کیا۔ 53 پھر اُس نے سونے
چاندیاور یوراتکے ز اور ملبوساتمہنگے میںساماناپنے سے
نکال کر بقہ رِ کو دیئے۔ بقہ رِ کے بھائی اور ماں کو بھی قیمتی
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تحفے ملے۔
54 اِس کے بعد اُس نے اپنے ہم سفروں کے ساتھ شام کا

کھانا کھایا۔ راتوہ کو وہیں ٹھہرے۔ اگلے اُٹھےجبدن تو
نوکر نے اجازتہمیںاب”کہا، دیں تاکہ اپنے آقا لوٹپاسکے
“جائیں۔ بقہ55 رِ بھائیکے اور ماں نے کہا، بقہ” رِ کچھ دن اَور
ہاںہمارے ٹھہرے۔ آپپھر “جائیں۔ لیکن56 اُس نے اُن سے
کہا، اب” دیر نہ کریں، ربکیونکہ میرےمجھےنے مشن میں
بخشیکامیابی اجازتمجھےہے۔ دیں تاکہ مالـکاپنے پاسکے
واپس “جاؤں۔ 57 اُنہوں نے کہا، چلیں،” ہم لڑکی کو بُلا کر
اُسی 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 کہا، جی،” مَیں
جانا چاہتی “ہوں۔ 59 چنانچہ اُنہوں نے اپنی بہن بقہ، رِ اُس کی
دایہ، ابراہیم کے نوکر اور اُس سفروںہمکے رُخصتکو دیا۔کر
اُنہوںپہلے60 بقہنے رِ ہماری”کہا،کردےبرکتکو بہن، الله
کرے کہ تُو کروڑوں کی ماں تیریبنے۔ 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۔

ملـکاسحاقوقتاُس62 جنوبیکے میںنجبدشِتحصے،
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 آتےطرفکی ہوئے نظر آئے۔ بقہجب64 رِ اپنینے
نظر اُٹھا اسحاقکر کو دیکھا تو اُس اونٹنے اُترسے 65کر نوکر سے
کونآدمیوہ”پوچھا، ملنےسےہممیںمیدانجوہے آ “ہے؟رہا
نوکر نے کہا، مالـکمیرا” “ہے۔ یہ سن کر بقہ رِ نے چادر لے
کر چہرےاپنے ڈھانپکو لیا۔

66 نوکر نے اسحاق کو سب کچھ بتا دیا جو اُس نے کیا تھا۔
67 اسحاقپھر بقہ رِ اپنیکو ماں سارہ میںڈیرےکے گیا۔لے اُس
اُسنے شادیسے کی، اور وہ اُس بیویکی بن اسحاقگئی۔ کے
میںدل اُس کے لئے 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،
اِسباقمِدیان، اور سوخ۔ یُقسان3 دوکے بیٹے تھے، سبا اور ددان۔
اسوری، لطُوسی اور لومی ددان کی اولاد ہیں۔ مِدیان4 کے بیٹے
عیفہ، عِفر، حنوک، ابیداع اور اِلدعا تھے۔ یہ سب قطورہ کی
اولاد تھے۔

5 ابراہیم نے اپنی ملـکیتساری اسحاق دےکو دی۔ اپنی6
موت سے پہلے اُس نے اپنی دوسری یوں بیو کے بیٹوں کو تحفے
دے کر اپنے بیٹے سے دُور مشرق بھیجطرفکی 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۔ اُس9-10 بیٹوںکے اسحاق اور اسمٰعیل نے اُسے
مکفیلہ کے غار میں دفن کیا ممرےجو کے مشرق میں ہے۔ یہ
وہی غار تھا جسے کھیت سمیت ِحتّی آدمی عِفرون بن ُصحر سے
خریدا گیا تھا۔ ابراہیم اور اُس کی بیوی سارہ دونوں کو اُس میں
دفن کیا گیا۔

11 ابراہیم کی وفات کے بعد الله نے اسحاق کو برکت دی۔
وقتاُس اسحاق بیر لحی روئی قریبکے آباد تھا۔

اسمٰعیل کی اولاد
12 ابراہیم کا اسمٰعیلبیٹا جو لونڈیمصریکیسارہ ہاجرہ کے

ہاں پیدا ہوا اُس کا نسب نامہ یہ ہے۔ اسمٰعیل13 کے بڑےبیٹے
سے لے کر تکچھوٹے یہ :ہیں نبایوت، قیدار، ادبئیل، مِبسام،
14 مِشماع، دُومہ، مّسا، 15 حدد، تیما، نفیسیطور، اور قِدمہ۔

یہ16 بیٹے بارہ قبیلوں کے بانی بن گئے، اور جہاںجہاں وہ آباد
ہوئے اُن جگہوں کا وہی نام پڑ گیا۔ اسمٰعیل17 137 سال کا
تھا جب وہ کوچ کر کے باپاپنے دادا سے جا ملا۔ اُس18 کی
اولاد اُس میںعلاقے آباد تھی یلہجو اورحو ُشور درمیانکے ہے
اور اسمٰعیلیوںہے۔طرفکیاسورمیںمشرقکےمصرجو اپنے
تمام بھائیوں کے منے سا ہی آباد ہوا۔

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

ہوئی۔ بقہ رِ لابن کی بہن 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۔ اُس22 پیٹکے میں بچے
دوسرےایک سے زورآزمائی کرنے لـگے تو ربوہ سے پوچھنے
گئی، اگر” یہ میری حالت رہے گی تو پھر مَیں یہاں تک کیوں
پہنچ گئی “ہوں؟ رب23 نے اُس سے کہا، تیرے” اندر دو
قومیں ہیں۔ وہ تجھ سے نکل ایککر دوسری الـگسے الـگ
ہو جائیں گی۔ اُن میں ایکسے یادہ ز طاقت ور ہو گی، اور بڑا
چھوٹے کرےخدمتکی “گا۔

پیدائش24 وقتکا آ گیا تو جُڑواں بیٹے پیدا ہوئے۔ پہلا25 بچہ
نکلا تو سرخ سا تھا، اور ایسا لـگ رہا تھا کہ وہ گھنے بالوں کا
کوٹ ہی پہنے ہوئے ہے۔ اِس لئے اُس کا نام عیسَو یعنی بالوں’
‘والا رکھا گیا۔ اِس26 کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوا۔ وہ عیسَو کی
پکڑےایڑی ہوئے نکلا، اِس لئے اُس کا نام یعقوب یعنی ایڑی’
پکڑنے ‘والا رکھا گیا۔ وقتاُس اسحاق سال60 کا تھا۔

27 لڑکے جوان ہوئے۔ عیسَو ماہر شکاری بن گیا اور کھلے
میدان خوشمیں رہتا تھا۔ اُس مقابلےکے یعقوبمیں شائستہ تھا
میںڈیرےاور پسندرہنا اسحاق28تھا۔کرتا عیسَو پیارکو کرتا تھا،
کیونکہ وہ شکار پسندگوشتکا کرتا تھا۔ لیکن بقہ یعقوبرِ کو
پیار کرتی تھی۔

یعقوبدنایک29 سالن پکا رہا تھا کہ عیسَو تھکا جنگلہارا
آیا۔سے اُس30 نے جلدیمجھے”کہا، لالسے اِسیہاںسالن،
لال سالن کچھسے کھانے دو۔کو مَیں تو بےدم ہو رہا “ہوں۔
اِسی) لئے بعد میں اُس نامکا ادوم سرخیعنی پڑ (گیا۔ یعقوب31
پہلوٹھےمجھےپہلے”کہا،نے 32“دو۔بیچحقکا عیسَو مَیں”کہا،نے بھوکتو مرسے رہا پہلوٹھےہوں، کامکسمیرےحقکا
“کا؟ یعقوب33 نے کہا، پہلے” قَسم کھا کر مجھے یہ حق بیچ
“دو۔ عیسَو قَسمنے کھا کر اُسے پہلوٹھے کا منتقلحق کر دیا۔

یعقوبتب34 اوردی،دےدالاورروٹیکچھاُسےنے عیسَو
نے کھایا اور پیا۔ پھر وہ اُٹھ کر گیا۔چلا یوں اُس پہلوٹھےنے کے
حق کو حقیر جانا۔

26
اسحاق اور بقہ رِ جرار میں

ملـکاُس1 میں دوبارہ کال طرحجسپڑا، ابراہیم دنوںکے
بھیمیں پڑ گیا اسحاقتھا۔ جرار شہر پرجسگیا فلستیوں کے بادشاہ
ـِکابی اسحاقنےرب2تھی۔حکومتکیمَل پر ہوظاہر مصر”کہا،کر نہ جا بلـکہ ملـکاُس بسمیں جو مَیں تجھے دکھاتا ہوں۔
3 ملـکاُس میں اجنبی رہ تو تیرےمَیں ساتھ ہوں گا اور تجھے
گا۔دوںبرکت تجھےمَیںکیونکہ تیریاور اولاد یہکو تمام علاقہ
دوں گا اور وہ وعدہ پورا کروں گا مَیںجو قَسمنے کھا تیرےکر
باپ ابراہیم سے کیا تھا۔ مَیں4 تجھے اِتنی اولاد دوں گا آسمانجتنے
ستارےپر ہیں۔ اور مَیں یہ ملـکتمام دوںدےاُنہیں تیریگا۔
اولاد سے دنیا کی تمام قومیں برکت پائیں گی۔ 5 مَیں تجھے اِس
لئے برکت دوں گا کہ میرےابراہیم تابع رہا اور میری ہدایات
اور احکام پر چلتا “رہا۔ 6 اسحاقچنانچہ جرار میں آباد ہو گیا۔

جب7 وہاں کے مردوں نے بقہ رِ بارےکے میں پوچھا تو
اسحاق نے کہا، یہ” میری بہن “ہے۔ وہ اُنہیں یہ بتانے سے ڈرتا
تھا کہ یہ میری بیوی ہے، کیونکہ اُس نے سوچا، بقہ” رِ نہایت
خوب صورت ہے۔ اگر 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 ایکگیا۔ دن فلستیوں کے بادشاہ نے اپنی
میںکھڑکی جھانکسے کر دیکھا اسحاقکہ بیویاپنی پیارکو کر
رہا ہے۔ اُس9 نے اسحاق کو بُلا کر کہا، وہ” تو آپ کی بیوی
آپ!ہے کیوںنے کہا میریکہ بہن اسحاق“ہے؟ جوابنے
دیا، مَیں” نے سوچا کہ اگر مَیں بتاؤں کہ یہ میری بیوی ہے تو
لوگ مجھے قتل کر دیں “گے۔

ـِکابی10 مَل نے کہا، آپ” ہمارےنے ساتھ سلوککیسا
کر !دکھایا کتنی آسانی میرےسے آدمیوں میں سے کوئی آپ
کی بیوی سے ہم بستر ہو جاتا۔ اِس طرح آپہم سببکے سے
بڑےایک جرم کے قصوروار “ٹھہرتے۔ 11 پھر ابی ـِک مَل نے
تمام 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 سالاُسیاورکی،کاریکاشتمیںعلاقے

اُسے َسو گُنا پھل ملا۔ یوں رب نے اُسے برکت دی، 13 اور وہ
امیر ہو گیا۔ اُس کی دولت بڑھتی گئی، اور وہ نہایت دولت مند
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ہو گیا۔ اُس14 پاسکے اِتنی یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل اور غلام تھے
کہ فلستی اُس سے حسد کرنے لـگے۔ اب15 ایسا ہوا کہ اُنہوں
نے اُن تمام کنوؤں کو مٹی سے بھر کر بند کر دیا اُسجو باپکے
نوکروںکے کھودےنے تھے۔

16 آخرکار ـِکابی مَل نے اسحاق سے کہا، کہیں” اَور جا کر
رہیں، آپکیونکہ ہم سے یادہ ز زورآور ہو گئے “ہیں۔

17 چنانچہ اسحاق نے وہاں سے جا کر جرار کی وادی میں
ڈیرےاپنے لگائے۔ وہاں18 فلستیوں 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 نے
رکھے تھے۔

اسحاق19 کے نوکروں کو وادی میں کھودتے کھودتے تازہ
پانی مل گیا۔ لیکن20 جرار کے چرواہے آ اسحاقکر چرواہوںکے
سے لـگے۔جھگڑنے اُنہوں نے یہ”کہا، ہمارا کنواں “!ہے اِس
لئے اُس اُسنے کنوئیں کا نام عِسق یعنی رکھا۔جھگڑا اسحاق21
کے نوکروں نے ایک اَور کنواں کھود لیا۔ لیکن اُس پر بھی
جھگڑا ہوا، اِس لئے اُس نے اُس کا نام ستنہ مخالفتیعنی رکھا۔
22 وہاں سے جا کر اُس ایکنے تیسرا کنواں کھدوایا۔ اِس
دفعہ کوئی جھگڑا نہ ہوا، اِس لئے اُس نے اُس کا نام رحوبوت
یعنی کھلی’ ‘جگہ رکھا۔ کیونکہ اُس نے کہا، رب” نے ہمیں
کھلی دیجگہ ہے، اباور ملـکہم میں پھلیں پھولیں “گے۔

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

25 وہاں اسحاق نے قربان گاہ بنائی اور رب کا نام لے کر
اُسوہاںکی۔عبادت لگائےخیمےاپنےنے اُساور نوکروںکے
کنواںنے کھود لیا۔

ـِکابی مَل کے ساتھ عہد
ابیدنایک26 ـِک، مَل اُس اخوزتساتھیکا اور اُس کا سپہ

سالار فیکل جرار سے اُس پاسکے آئے۔ اسحاق27 نے آپ”پوچھا، پاسمیرےکیوں آئے ہیں؟ آپ تو مجھ نفرتسے رکھتے
ہیں۔ کیا آپ نے مجھے اپنے درمیان سے خارج نہیں کیا “تھا؟
اُنہوں28 جوابنے دیا، ہم” نے جان لیا ہے آپربکہ کے

ساتھ اِسہے۔ لئے ہم نے کہا کہ آپہمارا ساتھکے عہد ہونا
ہئے۔ چا آئیے ہم قَسم کھا ایککر دوسرے سے عہد باندھیں
29 کہ آپ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ ہم نے بھی
آپ کو نہیں چھیڑا بلـکہ آپ صرفسے سلوکاچھا کیا اور آپ
رُخصتساتھکےسلامتیکو کیا اباورہے۔ ظاہر ربکہہے
آپنے برکتکو دی “ہے۔

اسحاق30 نے اُن ضیافتکی کی، اور اُنہوں نے کھایا اور پیا۔
31 پھر سویرےصبح اُٹھ کر اُنہوں دوسرےایکنے کے منے سا
قَسم کھائی۔ اِس کے بعد اسحاق نے اُنہیں رُخصت کیا اور وہ
سلامتی سے روانہ ہوئے۔

اسحاقدناُسی32 نوکرکے اورآئے بارےکےکنوئیںاُساُسے
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’
تکآجرکھا۔ ساتھ والے شہر کا نام بیرسبع ہے۔

عیسَو کی اجنبی یاں بیو
جب34 عیسَو سال40 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 کا بنیں۔باعث

27
یعقوباسحاق برکتکو دیتا ہے

اسحاق1 بوڑھا ہو گیا تو اُس کی نظر دُھندلا اُسگئی۔ نے اپنے
بڑے بیٹے کو بُلا کر کہا، “بیٹا۔” عیسَو جوابنے دیا، جی،”
مَیں حاضر “ہوں۔ اسحاق2 نے کہا، مَیں” بوڑھا ہو گیا ہوں اور
خدا مرکبجانے جاؤں۔ اِس3 لئے اپنا تیر کمان لے جنگلکر
میں نکل جا میرےاور 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 اسحاقنے کی عیسَو کے چیتباتساتھ سن لی تھی۔
جب عیسَو شکار کرنے کے لئے چلا گیا تو اُس یعقوبنے سے
کہا، 6 ابھی” ابھی مَیں نے تمہارے ابو کو عیسَو سے یہ بات
کرتے ہوئے سنا کہ 7 میرے’ لئے کسی جانور کا شکار کر کے
لے آ۔ اُسے تیار کر میرےکے لئے لذیذ کھانا پکا۔ مرنے سے
پہلے مَیں یہ کھانا کھا کر ربتجھے کے منے برکتسا دینا چاہتا
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‘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 اُسکھانا پاسکے جاؤلے توگے وہ اُسے کھا کر مرنے
پہلےسے دےبرکتتمہیں “گا۔

لیکن11 یعقوب اعتراضنے کیا، آپ” جانتی ہیں کہ عیسَو
کے جسم پر گھنے بال ہیں میرےجبکہ بال کم ہیں۔ 12 کہیں
مجھے چھونے باپمیرےسے کو پتا نہ چل جائے کہ مَیں اُسے
ہوں۔رہادےفریب مجھپھر نہیںبرکتپر لعنتبلـکہ “گی۔آئے
اُس13 ماںکی نے کہا، تم” پر آنے لعنتوالی مجھ پر آئے، بیٹا۔
باتمیریبس مان لو۔ جاؤ اور یوں بکر کے وہ بچے لے “آؤ۔

چنانچہ14 وہ گیا اور اُنہیں اپنی ماں پاسکے آیا۔لے بقہ رِ نے
ایسا لذیذ کھانا پکایا جو یعقوب باپکے کو پسند تھا۔ 15 عیسَو
خاصکے موقعوں کے لئے لباساچھے بقہ رِ پاسکے گھر میں
تھے۔ اُس نے اُن میں سے لباسبہترین چن کر اپنے چھوٹے بیٹے
کو پہنا دیا۔ 16 ساتھ ساتھ اُس نے یوں بکر کی کھالیں اُس کے
ہاتھوں اور گردن پر جہاں بال نہ تھے لپیٹ دیں۔ 17 پھر اُس نے
اپنے بیٹے یعقوب کو روٹی اور وہ لذیذ کھانا دیا جو اُس نے پکایا
تھا۔

یعقوب18 نے اپنے باپ کے پاس جا کر کہا، ابو” “جی۔
اسحاق نے کہا، جی،” بیٹا۔ تُو کون “ہے؟ 19 اُس نے مَیں”کہا، آپ کا پہلوٹھا عیسَو ہوں۔ مَیں نے وہ کیا ہے جو آپ
نے مجھے کہا تھا۔ اب ذرا اُٹھیں اور بیٹھ کر میرے شکار کا
کھانا کھائیں آپتاکہ بعد میں برکتمجھے “دیں۔ اسحاق20 نے
بیٹا،”پوچھا، تجھے یہ اُس“گیا؟ملطرحکسجلدیاِتنیشکار
جوابنے دیا، آپرب” کے خدا نے میرےاُسے منے سا سے
گزرنے “دیا۔

اسحاق21 نے کہا، میرےبیٹا،” قریب آ تاکہ مَیں تجھے چھو
لوں کہ تُو واقعی میرا بیٹا عیسَو ہے کہ “نہیں۔ یعقوب22 اپنے
باپ نزدیککے آیا۔ اسحاق نے اُسے چھو کر کہا، تیری” آواز
یعقوبتو کی تیرےلیکنہے ہاتھ عیسَو کے “ہیں۔ یوں23 اُس
کھایا۔فریبنے یعقوبچونکہ ہاتھکے عیسَو مانندکیہاتھکے
تھے اِس لئے اُس نے برکتاُسے دی۔ توبھی24 اُس نے دوبارہ
کیا”پوچھا، تُو واقعی میرا بیٹا عیسَو یعقوب“ہے؟ جوابنے جی،”دیا، مَیں وہی “ہوں۔ 25 آخرکار اسحاق نے کہا، شکار” کا
کھانا میرے پاس لے آ، بیٹا۔ اُسے کھانے کے بعد مَیں تجھے

برکت دوں یعقوب“گا۔ کھانا اور َمے آیا۔لے اسحاق نے کھایا
اور پیا، 26 پھر کہا، پاسمیرےبیٹا،” آ اور مجھے بوسہ “دے۔
یعقوب27 پاسنے آ کر اُسے بوسہ اسحاقدیا۔ اُسنے لباسکے
کو سونگھ کر برکتاُسے دی۔ اُس نے میرے”کہا، بیٹے کی خوشبو اُس میدانکھلے کی خوشبو کی مانند
ربجسےہے برکتنے دی ہے۔ 28 الله تجھے آسمان اوسکی
اور زمین کی زرخیزی دے۔ وہ کثرتتجھے کا اناج اور انگور
کا رس دے۔ 29 قومیں تیری خدمت کریں، اور اُمّتیں تیرے
منے جھکسا جائیں۔ اپنے بھائیوں کا حکمران بن، اور تیری ماں
کی تیرےاولاد منے سا گھٹنے ٹیکے۔ جو تجھ پر کرےلعنت وہ
خود لعنتی ہو اور جو دےبرکتتجھے وہ برکتخود “پائے۔

عیسَو برکتبھی مانگتا ہے
اسحاق30 برکتکی کے بعد یعقوب ابھی رُخصت 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”
اُٹھیںجی، میرےاور شکار کا برکتمجھےآپتاکہکھائیںکھانا
اسحاق32“دیں۔ تُو”پوچھا،نے اُس“ہے؟کون آپمَیں”دیا،جوابنے کا بڑا بیٹا عیسَو “ہوں۔

اسحاق33 گھبرا لگا۔کانپنےسےشدتکر اُس پھر”پوچھا،نے
وہ کون تھا کسیجو جانور کا شکار کر پاسمیرےکے لے آیا؟
تیرے آنے سے ذرا پہلے مَیں اُسنے شکار کا کھانا کھا کر اُس
شخص برکتکو ابدی۔ برکتوہ اُسی پر رہے “گی۔

34 یہ سن کر عیسَو زوردار اور تلخ چیخیں مارنے لگا۔ ابو،”
برکتبھیمجھے اُس“دیں، کہا۔نے اسحاقلیکن35 جوابنے
دیا، تیرے” بھائی نے آ کر فریبمجھے دیا۔ اُس برکتتیرینے
تجھ سے چھین لی “ہے۔ 36 عیسَو نے کہا، اُس” کا نام یعقوب
ٹھیک ہی رکھا گیا ہے، کیونکہ اب اُس نے مجھے دوسری بار
دھوکا دیا ہے۔ پہلے اُس نے پہلوٹھے کا حق مجھ سے چھین لیا
اور اب میری برکت بھی زبردستی لے لی۔ کیا آپ میرےنے
لئے برکتکوئی محفوظ نہیں “رکھی؟ لیکن37 اسحاق نے مَیں”کہا، نے اُسے تیرا حکمران اور اُس کے تمام بھائیوں کو اُس کے
خادم بنا دیا ہے۔ مَیں نے اُسے اناج اور انگور کا رس مہیا کیا
ابہے۔ مجھے بتا بیٹا، کیا کچھ رہ گیا ہے جو مَیں تجھے “دوں؟
لیکن38 عیسَو خاموش نہ ہوا بلـکہ کہا، ابو،” کیا آپ پاسکے
صرفواقعی برکتیہی تھی؟ ابو، مجھے برکتبھی “دیں۔ وہ زار
و قطار رونے لگا۔
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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 گا اور اپنے بھائی کی کرےخدمت گا۔ لیکن ایک
دن تُو بےچین ہو کر اُس کا جوا اپنی گردن پر سے اُتار پھینکے
“گا۔

یعقوب ہجرتکی
برکتکیباپ41 سےسببکے یعقوبعیسَو بندشمنکا گیا۔

اُس نے دل میں کہا، وہ” قریبدن آ گئے ہیں کہ ابو انتقال کر
جائیں اورگے ہم اُن کا پھرگے۔کریںماتم مَیں اپنے بھائی کو مار
ڈالوں “گا۔

42 بقہ رِ کو بڑےاپنے بیٹے عیسَو کا یہ ارادہ معلوم ہوا۔ اُس
نے یعقوب 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
کے پاس چلے جاؤ۔ 44 وہاں کچھ دن ٹھہرے رہنا تکجب
تمہارے بھائی کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ اُسجب45 کا غصہ
ٹھنڈا ہو جائے گا اور تمہارےوہ اُس ساتھکے کئے سلوکگئے
کو بھول جائے گا، تب مَیں اطلاع دوں گی کہ تم وہاں سے
واپس آ ایککیوںمَیںہو۔سکتے میںدنہی دونوںتم محرومسے
ہو “جاؤں؟

پھر46 بقہ رِ اسحاقنے باتسے مَیں”کی، عیسَو یوںکی بیو کے
سبب سے اپنی زندگی تنگسے ہوں۔ یعقوباگر بھی ملـکاِس
کی عورتوں میں سے کسی کرےشادیسے تو بہتر ہے کہ مَیں
پہلے ہی مر “جاؤں۔

28
اسحاق1 یعقوبنے بُلاکو اوردیبرکتاُسےکر لازم”کہا،

ہے کہ تُو کسی کنعانی عورت سے شادی نہ کرے۔ اب2
سیدھے مسوپتامیہ میں اپنے نانا بتوایل کے گھر جا اور وہاں اپنے
ماموں لابن کی لڑکیوں میں ایککسیسے شادیسے کر۔ 3 الله
قادرِ مطلق دےبرکتتجھے کر پھلنے لنے دےپھو اور تجھے اِتنی
دےاولاد کہ ساریبہتتُو قوموں باپکا بنے۔ 4 وہ تجھے اور
تیری اولاد کو ابراہیم اُسجسےدےبرکتکی ملـکیہنے دیا
میںجس تُو مہمان طورکے پر رہتا تمہارےملـکیہہے۔ قبضے
میں “آئے۔ یوں5 اسحاق یعقوبنے 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 کرے۔ اُسے یہ
بھی معلوم ہوا کہ اسحاق نے اُسے کنعانی عورت سے شادی
کرنے سے منع کیا ہے 7 اور کہ یعقوب اپنے ماں باپ کی سن
کر مسوپتامیہ چلا گیا ہے۔ 8 عیسَو سمجھ گیا کہ کنعانی عورتیں
میرے باپ کو منظور نہیں ہیں۔ 9 اِس لئے وہ ابراہیم کے بیٹے
اسمٰعیل کے پاس گیا اور اُس کی بیٹی محلت سے شادی کی۔ وہ
نبایوت کی بہن تھی۔ یوں اُس کی یوں بیو میں اضافہ ہوا۔

بیت ایل یعقوبمیں خوابکا
یعقوب10 بیرسبع سے حاران کی طرف روانہ ہوا۔ جب11

غروبسورج ہوا تو راتوہ گزارنے کے لئے رُک گیا اور وہاں
پتھروںکے میں ایکسے کو لے اُسےکر اپنے سرہانے رکھا اور
سو گیا۔

جب12 وہ سو رہا تھا تو خواب ایکمیں سیڑھی دیکھی جو
زمین تکآسمانسے پہنچتی تھی۔ فرشتے اُس پر ھتے چڑ اور اُترتے
نظر اُسرب13تھے۔آتے اوپرکے اُستھا۔کھڑا مَیں”کہا،نے
رب ابراہیم اور اسحاق کا خدا ہوں۔ مَیں تجھے تیریاور اولاد کو
یہ زمین دوں جسگا پر تُو لیٹا ہے۔ تیری14 اولاد زمین خاکپر
کی طرح بےشمار ہو گی، اور تُو طرفچاروں پھیل جائے گا۔
دنیا کی تمام قومیں تیرے اور تیری اولاد کے وسیلے سے برکت
پائیں گی۔ 15 تیرےمَیں ساتھ ہوں گا، تجھے محفوظ رکھوں گا
اور آخرکار تجھے ملـکاِس میں واپس لاؤں گا۔ ممکن ہی نہیں
کہ مَیں تیرے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرنے سے پہلے تجھے چھوڑ
“دوں۔

تب16 یعقوب جاگ اُٹھا۔ اُس نے کہا، یقیناً” رب یہاں
حاضر اورہے، مجھے معلوم نہیں “تھا۔ 17 وہ ڈر گیا اور یہ”کہا،
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 طرحکی کیا۔کھڑا پھر اُس
نے اُس پر زیتون کا تیل ُنڈیل ا دیا۔ اُس19 نے مقام کا نام بیت
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 مجھےکرے،حفاظتمیریپر اورکھانا کپڑا کرےمہیا
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اور21 مَیں سلامتی سے باپاپنے پہنچوںواپسگھرکے تو پھر وہ
میرا یہجہاں22گا۔ہوخدا ستونپتھر طورکے پر کھڑا وہاںہے
الله کا گھر ہو گا، اور جو بھی تُو دےمجھے گا اُس کا دسواں
تجھےحصہ دیا کروں “گا۔

29
یعقوب لابن کے گھر پہنچتا ہے

یعقوب1 نے اپنا جاریسفر رکھا اور چلتے چلتے مشرقی قوموں
کے ملـک میں پہنچ گیا۔ 2 وہاں اُس نے کھیت میں کنواں
دیکھا جس 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 دیتےرکھ تھے۔

یعقوب4 چرواہوںنے سے میرے”پوچھا، آپبھائیو، کہاں
کے “ہیں؟ اُنہوں نے جواب دیا، حاران” “کے۔ 5 اُس نے
آپکیا”پوچھا، نحور کے پوتے لابن کو جانتے اُنہوں“ہیں؟ نے
کہا، جی” “ہاں۔ اُس6 نے پوچھا، کیا” خیریتوہ سے “ہے؟
اُنہوں نے جی،”کہا، خیریتوہ دیکھو،ہے۔سے اُدھر اُس کی
راخلبیٹی یوڑ ر لے کر آ “ہے۔رہی یعقوب7 ابھی”کہا،نے تو
وقتبہتتکشام باقی یوڑوںہے۔ ر کو جمع کرنے وقتکا تو
نہیں اُنہیںکیوںآپہے۔ پانی پلا کر دوبارہ نہیںچرنے “دیتے؟
8 اُنہوں نے جواب دیا، پہلے” ضروری ہے کہ تمام یوڑ ر یہاں
تبپہنچیں۔ ہی پتھر کو لُڑھکا طرفایککر ہٹایا جائے گا اور
ہم یوڑوں ر کو پانی پلائیں “گے۔

یعقوب9 ابھی اُن باتسے کر ہی رہا تھا کہ راخل باپاپنے
کا یوڑ ر لے کر آ پہنچی، یوںکیونکہ بھیڑبکر کو چَرانا اُس کا کام
یعقوبجب10تھا۔ راخلنے لابنماموںکو یوڑکے ر ساتھکے
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 لگا۔رونےخوباور اُس12 آپمَیں”کہا،نے ابوکے
کی بہن بقہ رِ کا بیٹا “ہوں۔ یہ سن کر راخل بھاگنے 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 یعقوبآیا۔لے

نے اُسے سب کچھ بتا دیا جو ہوا تھا۔ 14 لابن نے کہا، آپ”
میرےواقعی رشتے دار “ہیں۔ یعقوب نے ایکوہاں پورا مہینہ
گزارا۔

اپنی یوں بیو کے لئے یعقوب مشقتمحنتکی
15 پھر یعقوبلابن سے کہنے میرےآپبےشک”لگا، رشتے

دار ہیں، لیکن آپ کو میرے لئے کام کرنے کے بدلے میں
کچھ ملنا ہئے۔ چا مَیں آپ کو کتنے پیسے “دوں؟ 16 لابن کی
دو بیٹیاں تھیں۔ بڑی کا نام لیاہ تھا اور چھوٹی کا راخل۔ 17 لیاہ
کی آنکھیں ُچندھی تھیں راخلجبکہ ہر طرح صورتخوبسے
تھی۔ یعقوب18 راخلکو محبتسے تھی، اِس لئے اُس اگر”کہا،نے مجھے آپ کی چھوٹی بیٹی راخل مل جائے تو آپ کے لئے
سات سال کام کروں “گا۔ لابن19 نے کہا، کسی” اَور آدمی
نسبتکی مجھے یہ یادہ ز پسند ہے آپکہ ہی اُسسے شادیکی
“کراؤں۔

یعقوبپس20 نے راخل کو پانے کے لئے سات تکسال
کام کیا۔ لیکن اُسے ایسا لگا جیسا ایکدو دن گزرےہی ہوں
کیونکہ راخلوہ پیارسےشدتکو کرتا تھا۔ اِس21 بعدکے اُس
لابننے پوریمدت”کہا،سے ہو اپنیمجھےابہے۔گئی بیٹی
سے شادی کرنے “دیں۔ لابن22 نے اُس مقام کے تمام لوگوں
دےدعوتکو کر شادی ضیافتکی کی۔ لیکن23 اُس رات
وہ راخل کی بجائے لیاہ یعقوبکو پاسکے لے آیا، یعقوباور
اُسی ہمسے بستر ہوا۔ لابن)24 لیاہنے لونڈیاپنیکو زِلفہ
تھیدیدے تاکہ وہ اُس خدمتکی (کرے۔

جب25 صبح ہوئی تو یعقوب نے دیکھا کہ لیاہ میرےہی
پاس ہے۔ اُس نے لابن کے پاس جا کر کہا، یہ” آپ نے
میرے ساتھ کیا کِیا ہے؟ کیا مَیں راخلنے کے لئے کام نہیں کیا؟
آپ نے مجھے دھوکا کیوں “دیا؟ لابن26 جوابنے دیا، یہاں”
دستور نہیں ہے کہ چھوٹی بیٹی کی شادی بڑی سے پہلے کر دی
ایک27جائے۔ ہفتے پوریرسوماتکیشادیبعدکے جائیںہو
گی۔ تکوقتاُس صبر کریں۔ پھر آپمَیں راخلکو دےبھی
دوں گا۔ شرط یہ ہے آپکہ مزید سات میرےسال لئے کام
“کریں۔

یعقوب28 مان گیا۔ ایکجبچنانچہ ہفتے شادیبعدکے کی
رسومات پوری ہوئیں تو لابن نے اپنی بیٹی راخل شادیکی بھی
اُس کے ساتھ کر دی۔ 29 لابن) راخلنے کو اپنی لونڈی
بِلہاہ دے دی تاکہ وہ اُس کی خدمت (کرے۔ یعقوب30
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راخل بھیسے ہم بستر ہوا۔ وہ لیاہ نسبتکی اُسے یادہ ز پیار کرتا
تھا۔ اُسپھر خدمتکیلابناَورسالساتعوضکےراخلنے
کی۔

یعقوب بچےکے
نےربجب31 دیکھا لیاہکہ نفرتسے جاتیکی توہے اُس

نے اُسے اولاد دی راخلجبکہ ہاںکے بچے پیدا نہ ہوئے۔
32 لیاہ حاملہ ہوئی اور اُس کے بیٹا پیدا ہوا۔ اُس نے دیکھیمصیبتمیرینےرب”کہا، اباورہے میرا مجھےشوہر پیار

کرے “گا۔ اُس نے اُس کا نام روبن یعنی دیکھو’ ایک ‘بیٹا
رکھا۔

33 وہ دوبارہ حاملہ ہوئی۔ ایک اَور بیٹا پیدا ہوا۔ اُس نے
کہا، رب” نے سنا کہ مجھ نفرتسے کی جاتی ہے، اِس لئے
اُس نے مجھے یہ بھی دیا “ہے۔ اُس نے اُس کا نام شمعون رب’یعنی نے سنا ‘ہے رکھا۔

34 ایکوہ اَور دفعہ حاملہ ہوئی۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا۔ اُس نے
کہا، اب” آخرکار شوہر ساتھکے 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
کہا، اِس” دفعہ ربمَیں کی تمجید کروں “گی۔ اُس نے اُس کا
نام یہوداہ یعنی تمجید رکھا۔ اِس کے بعد اُس سے اَور بچے پیدا نہ
ہوئے۔

30
لیکن1 راخل بےاولاد ہی رہی، اِس لئے وہ اپنی بہن سے

حسد کرنے لـگی۔ اُس یعقوبنے سے کہا، مجھے” بھی اولاد
دیں ورنہ مَیں مر جاؤں “گی۔ 2 یعقوب کو غصہ آیا۔ اُس
نے کہا، کیا” مَیں الله ہوں جس نے تجھے اولاد سے محروم
“رکھاہے؟ راخل3 لونڈیمیرییہاں”کہا،نے بِلہاہ اُسہے۔
ساتھکے ہم بستر ہوں تاکہ میرےوہ لئے بچے کو دےجنم اور
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 الله”کہا، میرےنے حق میں فیصلہ دیا اُسہے۔ میرینے دعا سن

مجھےکر دےبیٹا دیا “ہے۔ اُس اُسنے کا نام دان یعنی کسی’
میںحقکے 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۔

جب9 لیاہ نے دیکھا میرےکہ اَور بچے پیدا نہیں ہو رہے تو
اُس یعقوبنے کو اپنی لونڈی دیدےزِلفہ تاکہ وہ بھی اُس
بیویکی ہو۔ زِلفہ10 ایکبھیکے بیٹا پیدا ہوا۔ لیاہ11 مَیں”کہا،نے قسمتخوشکتنی “!ہوں چنانچہ اُس اُسنے کا نام جد
خوشیعنی قسمتی رکھا۔

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

اناجدنایک14 کٹائیکیفصلکی ہو تھیرہی روبنکہ باہر
نکل کر کھیتوں میں چلا گیا۔ وہاں اُسے مردم *گیاہ مل گئے۔
وہ اُنہیں اپنی ماں لیاہ پاسکے آیا۔لے یہ دیکھ راخلکر نے لیاہ
سے کہا، مجھے” ذرا اپنے بیٹے کے مردم گیاہ میں سے دےکچھ
لیاہ15“دو۔ کیا”دیا،جوابنے نہیںکافییہی کہ تم میرےنے
چھینسےمجھکوشوہر لیا میرےابہے؟ بیٹے مردمکے گیاہ کو
بھی چھیننا چاہتی “ہو۔ راخل نے کہا، اگر” تم مجھے اپنے بیٹے
کے مردم گیاہ میں سے دو تو یعقوبراتآج ساتھکے سو سکتی
“ہو۔

واپسسےکھیتوںیعقوبکوشام16 آ رہا تھا لیاہکہ سےآگے
اُس سے ملنے کو گئی اور کہا، آج” رات آپ میرےکو ساتھ
سونا ہے، کیونکہ مَیں نے اپنے بیٹے کے مردم گیاہ عوضکے
آپ اُجرتکو پر لیا “ہے۔ یعقوبچنانچہ نے لیاہ راتپاسکے
گزاری۔

وقتاُس17 الله نے لیاہ کی دعا سنی اور وہ حاملہ ہوئی۔ اُس
پانچواںکے بیٹا پیدا ہوا۔ 18 لیاہ نے کہا، الله” مجھےنے اِس کا
اجر دیا ہے کہ مَیں نے اپنے شوہر کو اپنی لونڈی “دی۔ اُس
نے اُس کا نام اِشکار یعنی اجر رکھا۔

اِس19 کے بعد ایکوہ اَور دفعہ حاملہ ہوئی۔ اُس کے چھٹا
بیٹا پیدا ہوا۔ 20 اُس نے کہا، الله” نے ایکمجھے اچھا خاصا

* 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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تحفہ دیا ابہے۔ میرا میرےخاوند ساتھ رہے گا، کیونکہ مجھ
اُسسے بیٹےچھکے پیدا اُس“ہیں۔ہوئے اُسنے زبولوننامکا
رہائشیعنی رکھا۔

اِس21 بعدکے بیٹی پیدا اُسہوئی۔ اُسنے نامکا دینہ رکھا۔
22 پھر الله راخلنے بھیکو یاد کیا۔ اُس اُسنے کی سندعا

کر اُسے اولاد بخشی۔ 23 وہ حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔
اُس نے کہا، مجھے” بیٹا عطا کرنے سے الله نے میری عزت
بحال کر دی ہے۔ رب24 ایکمجھے اَور بیٹا “دے۔ اُس نے
اُس کا یوسفنام یعنی وہ’ ‘دےاَور رکھا۔

یعقوب کا لابن کے ساتھ سودا
پیدائشکییوسف25 یعقوببعدکے لابننے اب”کہا،سے

اجازتمجھے دیں کہ مَیں اپنے وطن اور گھر واپسکو جاؤں۔
26 مجھے میرے بال بچے دیں جن عوضکے مَیں نے آپ کی
خدمت کی ہے۔ پھر مَیں چلا جاؤں آپگا۔ تو خود جانتے ہیں
کہ مَیں نے محنتکتنی کے آپساتھ کے لئے کام کیا “ہے۔

لیکن27 لابن نے کہا، مجھ” پر مہربانی کریں اور یہیں رہیں۔
غیبمجھے دانی سے پتا چلا ربکہہے آپمجھےنے سببکے
برکتسے دی ہے۔ 28 اپنی اُجرت خود مقرر کریں تو مَیں وہی
دیا کروں “گا۔

یعقوب29 نے آپ”کہا، ہیںجانتے مَیںکہ طرحکسنے
آپ کے لئے کام کیا، میرےکہ وسیلے آپسے مویشیکے کتنے
بڑھ گئے ہیں۔ 30 جو تھوڑا بہت میرے آنے سے پہلے آپ کے
پاس تھا بہتابوہ یادہ ز بڑھ گیا ربہے۔ میرےنے کام سے
آپ برکتبہتکو دی ابہے۔ وقتوہ آ گیا ہے کہ مَیں اپنے
گھر کے لئے کچھ “کروں۔

لابن31 نے کہا، آپمَیں” کو کیا یعقوب“دوں؟ نے کچھمجھے”کہا، نہ مَیںدیں۔ شرطاِس آپپر یوںکی بھیڑبکر دیکھکی
بھال جاری رکھوں گا کہ آج32 آپمَیں کے یوڑ ر میں سے گزر
کر اُن تمام بھیڑوں الـگکو کر لوں جنگا جسمکے پر چھوٹے یا
بڑے ھبے ہوںد یا سفیدجو نہ مَیںطرحاِسیہوں۔ اُن تمام یوں بکر
کو الـگبھی کر لوں گا جن کے جسم پر چھوٹے بڑےیا ھبے د
ہوں۔ اُجرتمیرییہی ہو گی۔ 33 آئندہ یوںجن بکر جسمکے پر
چھوٹے بڑےیا ھبے د ہوں گے یا بھیڑوںجن رنگکا سفید نہیں
ہو وہگا میرا آپکبھیجبگی۔ہوںاجر اُن کریںمعائنہکا گے
آپتو معلوم کر سکیں گے کہ مَیں دیانت دار رہا ہوں۔ کیونکہ

میرے جانوروں رنگکے سے ہی ظاہر ہو گا کہ مَیں آپنے
کچھکا نہیںچُرایا “ہے۔ لابن34 ٹھیک”کہا،نے ایساہے۔ 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 یا بڑے ھبے د تھے۔ جس کے بھی جسم پر سفید نشان
تھا اُسے اُس الـگنے کر لیا۔ اِسی طرح اُس نے اُن تمام بھیڑوں
کو الـگبھی کر لیا پورےجو طور پر سفید نہ تھے۔ پھر لابن نے
اُنہیں 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 کی ہری ہری شاخیں
لے کر اُن سے کچھ چھلکا یوں اُتار دیا کہ اُس پر سفید یاں دھار
نظر آئیں۔ اُس38 اُنہیںنے یوں بکر بھیڑ کے منے سا اُن میںحوضوں
گاڑ دیا جہاں وہ پانی پیتے تھے، کیونکہ وہاں یہ جانور مست ہو
ملاپکر کرتے تھے۔ جب39 وہ اِن شاخوں کے منے ملاپسا
کرتے تو جو بچے پیدا ہوتے اُن کے جسم پر چھوٹے اور بڑے
ھبے د اور یاں دھار ہوتی تھیں۔ 40 پھر یعقوب نے بھیڑ کے بچوں
کو الـگ 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 الـگکو کر لیا اور اُنہیں
لابن کے یوڑ ر کے ساتھ چرنے نہ دیا۔

41 لیکن اُس نے یہ شاخیں صرف اُس وقت حوضوں میں
کھڑی کیں جب طاقت ور جانور مست ہو کر ملاپ کرتے
تھے۔ کمزور42 جانوروں ساتھکے اُس نے ایسا نہ اِسیکیا۔ طرح
لابن کو کمزور جانور اور یعقوب کو طاقت ور جانور مل گئے۔
43 یوں یعقوب بہت امیر بن گیا۔ اُس کے پاس بہت سے یوڑ، ر
غلام اور لونڈیاں، اونٹ اور گدھے تھے۔

31
یعقوب ہجرتکی

ایک1 یعقوبدن کو پتا چلا کہ لابن کے بارےمیرےبیٹے
میں کہہ یعقوب”ہیں،رہے ہمارےنے ابو چھینکچھسبسے
لیا ہے۔ اُس نے یہ تمام دولت ہمارے باپ کی ملـکیت سے
حاصل کی “ہے۔ یعقوب2 نے یہ بھی دیکھا لابنکہ میرےکا
یہساتھ نسبتکیپہلےرو بگڑ کہا،سےاُسنےربپھر3ہے۔گیا



پَیدایش 31:4 30 پَیدایش 31:30

باپاپنے” ملـککے اور اپنے رشتے داروں واپسپاسکے چلا
جا۔ تیرےمَیں ساتھ ہوں “گا۔

4 اُس وقت یعقوب کھلے میدان میں اپنے یوڑوں ر پاسکے
تھا۔ اُس نے وہاں سے راخل اور لیاہ کو بُلا کر 5 اُن سے مَیں”کہا، نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کے باپ کا میرے ساتھ یہ رو
پہلے نسبتکی بگڑ گیا باپمیرےلیکنہے۔ کا میرےخدا ساتھ
رہا ہے۔ دونوںآپ6 ہیںجانتی مَیںکہ آپنے ابوکے کے لئے
فشانیجاںکتنی کامسے کیا ہے۔ لیکن7 فریبمجھےوہ دیتا رہا
اور میری اُجرت دس بار بدلی۔ تاہم الله نے اُسے مجھے نقصان
پہنچانے نہ دیا۔ جب8 ماموں لابن کہتے تھے، جن’ جانوروں
کے جسم پر ھبے د ہوں آپوہی اُجرتکو کے طور پر ملیں ‘گے
تو تمام یوں بکر بھیڑ کے ایسے بچے پیدا ہوئے جن کے جسموں پر
ھبے د ہی تھے۔ جب اُنہوں 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 تھیں۔ہی یوں9 الله آپنے ابوکے مویشیکے چھین کر
دےمجھے دیئے ہیں۔ اب10 ایسا ہوا حیوانوںکہ کی مستی کے
موسم میں مَیں خوابایکنے دیکھا۔ اُس میں جو مینڈھے اور
بکرے یوں بھیڑبکر ملاپسے کر رہے تھے اُن کے جسم بڑےپر
اور چھوٹے ھبے د اور یاں دھار تھیں۔ خواباُس11 میں الله کے
فرشتے نے مجھ باتسے کی، ‘!یعقوب’ مَیں نے کہا، جی،’ مَیں
حاضر ‘ہوں۔ 12 فرشتے نے کہا، اپنی’ نظر اُٹھا کر اُس پر غور کر
جو ہو رہا ہے۔ وہ تمام مینڈھے اور بکرے جو یوں بھیڑبکر سے
ملاپ کر رہے ہیں اُن کے جسم بڑےپر اور چھوٹے ھبے د اور
یاں دھار ہیں۔ مَیں یہ خود کروا رہا ہوں، کیونکہ مَیں نے وہ
سب کچھ دیکھ لیا ہے جو لابن تیرےنے ساتھ کیا ہے۔ مَیں13
وہ ہوںخدا ایلبیتجو میں تجھ پر ظاہر ہوا تھا، اُس جہاںجگہ
تُو نے ستون پر تیل ُنڈیل ا کر اُسے میرے لئے مخصوص کیا اور
میرے اُٹھابتھی۔کھائیقَسمحضور اور روانہ ہو کر وطناپنے
واپس چلا “۔‘جا

راخل14 اور لیاہ یعقوبمیںجوابنے سے ہمیںاب”کہا،
اپنے باپ کی میراث سے کچھ ملنے کی اُمید نہیں رہی۔ 15 اُس
کا ہمارے ساتھ اجنبی کا سا سلوک ہے۔ پہلے اُس نے ہمیں
بیچ دیا، اور اب اُس نے وہ سارے پیسے کھا بھی لئے ہیں۔
16 چنانچہ جو دولتبھی الله باپہمارےنے سے چھین لی ہے

ہماریوہ بھیکچھجوابہے۔ہیکیبچوںہمارےاور الله نے
آپ کو بتایا ہے وہ “کریں۔

تب17 یعقوب 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۔ وقتاُس19 لابن اپنی یوں بکر بھیڑ کی پشم کترنے
کو گیا ہوا تھا۔ اُس راخلمیںغیرموجودگیکی باپاپنےنے کے
بُت چُرا لئے۔

یعقوب20 لابننے دےفریبکو کر اُسے اطلاع دینہ کہ
مَیں جا رہا ہوں 21 بلـکہ اپنی سمیٹملـکیتساری کر فرار ہوا۔
یائے در فرات کو پار کر کے وہ ِجلعاد کے پہاڑی علاقے کی
طرف سفر کرنے لگا۔

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

اپنے23ہے۔ داروںرشتے ساتھکو اُسکرلے اُسنے تعاقبکا
کیا۔ سات دن چلتے چلتے اُس یعقوبنے کو آ لیا جب وہ ِجلعاد
کے پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا تھا۔ لیکن24 اُس رات الله نے
خواب میں لابن پاسکے آ کر اُس سے کہا، !خبردار” یعقوب
کو بُرا بھلا نہ “کہنا۔

جب25 لابن اُس کے پاس پہنچا تو یعقوب نے ِجلعاد کے
پہاڑی علاقے میں اپنے خیمے لگائے ہوئے تھے۔ لابن نے بھی
اپنے داروںرشتے وہیںساتھکے اپنے لگائے۔خیمے اُس26 نے
یعقوب سے کہا، آپیہ” نے کیا کِیا آپہے؟ مجھے دےدھوکا
کر میری بیٹیوں کو کیوں جنگی قیدیوں کی ہانکطرح لائے
ہیں؟ دےفریبمجھےکیوںآپ27 خاموشیکر بھاگسے آئے
ہیں؟ اطلاعمجھےآپاگر دیتے آپمَیںتو دفخوشیخوشیکو
اور سرود ساتھکے کرتا۔رُخصتبجاتےگاتے مجھےنےآپ28
اپنے نواسے نواسیوں اور بیٹیوں کو بوسہ دینے بھیموقعکا نہ دیا۔
آپ کی یہ بڑیحرکت احمقانہ تھی۔ آپمَیں29 بہتکو نقصان
پہنچا سکتا ہوں۔ لیکن پچھلی رات آپ کے ابو کے خدا نے مجھ
سے کہا، یعقوب!خبردار’ کو بُرا بھلا نہ ‘کہنا۔ ٹھیک30 ہے،
آپ اِس لئے چلے گئے کہ اپنے باپ کے واپسگھر جانے کے
بڑے آرزومند تھے۔ لیکن یہ آپ نے کیا کِیا ہے میرےکہ بُت
چُرا لائے “ہیں؟
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یعقوب31 جوابنے دیا، مجھے” ڈر تھا آپکہ اپنی بیٹیوں

کو مجھ سے چھین لیں گے۔ لیکن32 آپاگر کو یہاں کسی کے
پاس اپنے توجائیںملبُت اُسے ہمارےجائے۔دیموتسزائے
رشتے داروں کی موجودگی میں معلوم کریں میرےکہ پاس آپ
کی کوئی چیز ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو اُسے لے “لیں۔ یعقوب
کو معلوم نہیں تھا راخلکہ بُتوںنے کو چُرایا ہے۔

یعقوبلابن33 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 کے خیمے میں داخل ہوا۔ راخل34 بُتوں کو اونٹوں کی
ایک کاٹھی کے نیچے چھپا کر اُس پر بیٹھ گئی تھی۔ لابن ٹٹول
ٹٹول پورےکر خیمے میں سے گزرا لیکن بُت نہ ملے۔ راخل35
نے باپاپنے سے ابو،”کہا، مجھ ناراضسے نہ ہونا آپمَیںکہ
کے منے سا کھڑی نہیں ہو سکتی۔ مَیں ایاِم ماہواری کے سبب
اُٹھسے نہیں لابن“سکتی۔ اُسے چھوڑ کر ڈھونڈتا لیکنرہا، کچھ
نہ ملا۔

36 یعقوبپھر 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 آپکہ اِتنی تُندی تعاقبمیرےسے 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
حقکون پر ہے۔ بیسمَیں38 آپتکسال ساتھکے رہا ہوں۔
یاںکیآپدوراناُس بکر بھیڑ بچوں رہیںنہیںمحرومسے بلـکہ مَیں
آپنے ایککا بھیمینڈھا نہیں کھایا۔ بھیجب39 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
چوریوقتکے ہوا راتیا کو۔ مَیں40 دن کی شدید گرمی کے
باعث پگھل گیا اور رات کی شدید سردی کے باعث جم گیا۔
کام اِتنا سخت تھا کہ مَیں نیند سے محروم رہا۔ پورے41 بیس
میںحالتاِسیسال گئے۔گزر مَیںسالچودہ بیٹیوںکیآپنے
کامعوضکے کیا اور یوںکیآپسالچھ بھیڑبکر لئے۔کے اُس
آپدوران میریباردسنے تنخواہ بدل دی۔ 42 باپمیرےاگر

اسحاق کا خدا میرےاور دادا ابراہیم کا میرے*معبود ساتھ نہ
ہوتا آپتو مجھے ضرور خالی رُخصتہاتھ لیکنکرتے۔ الله نے
مصیبتمیری دیکھیمشقتمحنتسختمیریاور اِسہے، لئے
اُس راتکلنے میرےکو حق میں فیصلہ “دیا۔

یعقوب اور لابن درمیانکے عہد
تب43 لابن نے یعقوب سے کہا، یہ” بیٹیاں تو میری بیٹیاں

ہیں، اور اِن کے میرےبچے بچے ہیں۔ یہ یاں بکر بھیڑ بھی میری
ہی ہیں۔ ابلیکن مَیں اپنی بیٹیوں اور اُن بچوںکے کے لئے کچھ
نہیں کر سکتا۔ اِس44 لئے آؤ، دوسرےایکہم کے ساتھ عہد
باندھیں۔ اِس کے لئے یہاںہم پتھروں کا لگائیںڈھیر کیعہدجو
گواہی دیتا “رہے۔

45 یعقوبچنانچہ ایکنے پتھر لے کر اُسے ستون کے طور
پر کھڑا کیا۔ 46 اُس نے اپنے رشتے داروں سے کہا، کچھ” پتھر
جمع “کریں۔ اُنہوں نے پتھر جمع کر کے ڈھیر لگا دیا۔ پھر اُنہوں
نے اُس ڈھیر پاسکے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ لابن47 نے اُس کا
نام ‘یجرشاہدوتھا’ رکھا یعقوبجبکہ نے ‘جلعید’ رکھا۔ دونوں
ناموں کا مطلب گواہی’ کا ‘ڈھیر ہے یعنی وہ ڈھیر جو گواہی
دیتا ہے۔ لابن48 نے کہا، آج” ہم دونوں کے درمیان یہ ڈھیر
عہد کی گواہی دیتا “ہے۔ اِس لئے اُس کا نام جلعید رکھا گیا۔
اُس49 ایککا اَور نام مِصفاہ یعنی پہرے’ داروں کا ‘مینار بھی
رکھا گیا۔ کیونکہ لابن نے کہا، ہمرب” پر ہمجبدےپہرا
دوسرےایک الـگسے ہو جائیں گے۔ میری50 بیٹیوں سے بُرا
سلوک نہ کرنا، نہ اُن کے علاوہ کسی اَور شادیسے کرنا۔ اگر
مجھے پتا بھی نہ چلے لیکن ضرور یاد رکھیں کہ الله میرے اور
آپ کے منے سا گواہ ہے۔ یہاں51 یہ ڈھیر ہے جو مَیں نے لگا
دیا ہے اور یہاں یہ ستون بھی ہے۔ 52 یہ ڈھیر اور ستون دونوں
اِس کے گواہ ہیں کہ نہ مَیں یہاں سے گزر کر آپ کو نقصان
پہنچاؤں اورگا یہاںآپنہ گزرسے پہنچائیںنقصانمجھےکر گے۔
53 ابراہیم، نحور اور اُن باپکے کا خدا ہم دونوں کے درمیان
کرےفیصلہ اگر ایسا کوئی معاملہ یعقوبمیںجواب“ہو۔ نے
اسحاق معبودکے قَسمکی کھائی مَیںکہ یہ نہیںکبھیعہد توڑوں
گا۔ 54 اُس نے پہاڑ پر ایک جانور قربانی کے طور پر چڑھایا اور
اپنے رشتے داروں کو کھانا کھانے دعوتکی دی۔ اُنہوں نے
کھانا کھا کر وہیں پہاڑ راتپر گزاری۔

* 31:42 :معبود لفظی دہشت:ترجمہ یعنی اسحاق کا وہ دہشتانسانسےجسخدا کھاتا ہے۔



پَیدایش 31:55 32 پَیدایش 32:28
اگلے55 دن سویرےصبح لابن نے اپنے نواسے نواسیوں اور

بیٹیوں کو دےبوسہ برکتاُنہیںکر دی۔ پھر وہ اپنے واپسگھر
چلا گیا۔

32
یعقوب عیسَو سے ملنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے

یعقوب1 نے بھی اپنا سفر جاری رکھا۔ راستے میں الله کے
فرشتے اُس سے ملے۔ 2 اُنہیں دیکھ کر اُس نے کہا، یہ” الله
کی لشکرگاہ “ہے۔ اُس نے اُس مقام کا نام محنائم یعنی دو’
‘لشکرگاہیں رکھا۔

یعقوب3 نے اپنے بھائی عیسَو پاسکے اپنے آگے آگے قاصد
بھیجے۔ عیسَو یعنیسعیر ادوم میںملـککے آباد اُنہیں4تھا۔ عیسَو
کو بتانا آپ”تھا، آپیعقوبخادمکا اطلاعکو دیتا مَیںکہہے
پردیس میں جا لابنتکابکر کا مہمان رہا ہوں۔ وہاں5 مجھے
بَیل، گدھے، یاں، بکر بھیڑ غلام اور لونڈیاں حاصل ہوئے ہیں۔
مَیںاب مالـکاپنے دےاطلاعکو ہوںرہا واپسکہ آ گیا ہوں
آپاور کی نظرِ کرم خواہشکا مند “ہوں۔

واپسقاصدجب6 آئے تو اُنہوں نے آپہم”کہا، بھائیکے
عیسَو پاسکے گئے، اور وہ 400 آدمی ساتھ لے آپکر سے ملنے
آ رہا “ہے۔

یعقوب7 گھبرا بہتکر پریشان ہوا۔ اُس نے اپنے ساتھ کے
تمام 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 پھر یعقوب نے دعا
کی، میرےاے” دادا ابراہیم میرےاور باپ اسحاق کے خدا،
میری دعا !سن اے رب، تُو نے خود مجھے بتایا، اپنے’ ملـک
اور رشتے داروں واپسپاسکے جا، اور مَیں تجھے کامیابی دوں
اُسمَیں10‘گا۔ تمام مہربانی وفاداریاور نہیںلائقکے جو تُو نے
اپنے خادم کو دکھائی مَیںجبہے۔ نے لابن پاسکے جاتے
وقت یائے یردندر پارکو کیا لاٹھییہصرفپاسمیرےتو تھی،
اور میرےاب پاس یہ دو گروہ ہیں۔ مجھے11 اپنے بھائی عیسَو
سے بچا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھ پر حملہ کر بالکے بچوں
سمیت سب کچھ تباہ دےکر گا۔ 12 تُو نے خود کہا تھا، مَیں’
تجھے دوںکامیابی گا تیریاور اولاد اِتنی بڑھاؤں گا کہ وہ سمندر
ریتکی کی مانند بےشمار ہو “۔‘گی

یعقوب13 راتوہاںنے گزاری۔ پھر اُس نے اپنے مال میں
سے عیسَو کے لئے تحفے چن لئے : 14200 یاں، بکر 20 بکرے،
200 20بھیڑیں، دودھ1530مینڈھے، بچوںاونٹنیاںوالیدینے
40سمیت، 10گائیں، اُس16گدھے۔10اورگدھیاں20بَیل،
نے اُنہیں مختلف یوڑوں ر میں تقسیم کر کے اپنے مختلف نوکروں
کے سپرد کیا اور اُن سے کہا، میرے” آگے آگے چلو لیکن ہر
یوڑ ر درمیانکے فاصلہ “رکھو۔

17 جو نوکر پہلے یوڑ ر لے کر آگے نکلا اُس سے یعقوب نے
کہا، میرا” بھائی عیسَو تم سے ملے گا اور پوچھے گا، تمہارا’
مالـک کون ہے؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے منے سا کے
کسجانور کے ‘ہیں؟ جواب18 میں تمہیں کہنا ہے، یہ’ آپ
یعقوبخادمکے ہیں۔کے یہ تحفہ ہیں جو وہ مالـکاپنے عیسَو
بھیجکو رہے ہمارےیعقوبہیں۔ پیچھے پیچھے آ رہے “۔‘ہیں

یعقوب19 نے یہی حکم ایکہر نوکر کو دیا جسے یوڑ ر لے
کر اُس کے آگے آگے جانا تھا۔ اُس نے کہا، جب” تم عیسَو
سے ملو گے تو اُس سے یہی کہنا ہے۔ 20 تمہیں یہ بھی ضرور
کہنا ہے، آپ’ کے ہمارےیعقوبخادم پیچھے آ رہے “۔‘ہیں
یعقوبکیونکہ سوچا،نے مَیں’ تحفوںاِن اُسسے صلحساتھکے
گا۔کروں اُسجبپھر ملاقاتسے ہو گی تو شاید قبولمجھےوہ
کر ‘لے۔ 21 یوں اُس نے یہ تحفے اپنے آگے آگے بھیج دیئے۔
لیکن اُس نے خود خیمہ گاہ راتمیں گزاری۔

یعقوب کی ُکشتی
اُس22 رات وہ اُٹھا اور اپنی دو یوں، بیو دو لونڈیوں اور گیارہ

بیٹوں کو لے کر یائے در یبوق کو وہاں سے پار کیا جہاں کم
گہرائی تھی۔ 23 پھر اُس نے اپنا سارا سامان بھی بھیجوہاں دیا۔
لیکن24 وہ خود اکیلا ہی پیچھے رہ گیا۔
اُس وقت ایک آدمی آیا اور پَو پھٹنے تک اُس سے ُکشتی لڑتا

رہا۔ جب25 اُس نے دیکھا کہ مَیں یعقوب پر غالب نہیں آ
رہا تو اُس نے اُس کے کولھے کو چھوا، اور اُس کا جوڑ نکل
گیا۔ آدمی26 نے کہا، مجھے” جانے دے، کیونکہ پَو پھٹنے والی
“ہے۔
یعقوب نے کہا، پہلے” مجھے برکت دیں، پھر ہی آپ کو

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

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

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۔

وجہیہی32 جوڑکےکولھےاولادکیاسرائیلبھیآجکہہے
پر نسکی نہیںکو کھاتے، یعقوبکیونکہ نساِسیکی کو چھوا
گیا تھا۔

33
یعقوب عیسَو سے ملتا ہے

1 پھر عیسَو اُن کی طرف 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 کر اُس سے ملنے آیا اور اُسے گلے
لگا کر بوسہ دیا۔ دونوں رو پڑے۔

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

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

8 عیسَو نے پوچھا، جانوروںجس” بڑےکے غول میریسے
ملاقات ہوئی اُس سے کیا مراد “ہے؟ یعقوب نے جواب یہ”دیا، تحفہ ہے تاکہ آپ کا خادم آپ کی نظر میں مقبول “ہو۔
9 لیکن عیسَو نے کہا، میرے” بھائی، میرے پاس بہت کچھ
ہے۔ یہ پاساپنے ہی “رکھو۔ یعقوب10 نے کہا، نہیں” جی،
اگر مجھ آپپر کرمکے کی نظر ہے میرےتو اِس تحفے کو ضرور
قبول فرمائیں۔ کیونکہ جب مَیں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو وہ
میرے لئے الله چہرےکے کی مانند تھا، آپ میرےنے ساتھ

اِس قدر اچھا سلوک کیا ہے۔ 11 مہربانی کر کے یہ تحفہ قبول
کریں جو آپمَیں کے لئے لایا ہوں۔ کیونکہ الله نے مجھ پر اپنے
کرم کا اظہار کیا ہے، بہتپاسمیرےاور کچھ “ہے۔
یعقوب اصرار کرتا رہا تو آخرکار عیسَو نے اُسے قبول کر لیا۔

پھر عیسَو روانہہمآؤ،”12لگا،کہنے تمہارےمَیںجائیں۔ہو آگے
یعقوب13“گا۔چلوںآگے آپمالـک،میرے”دیا،جوابنے
جانتے ہیں میرےکہ نازکبچے پاسمیرےہیں۔ یاں، بکر بھیڑ
اورگائےبَیل اُن پینےدودھکے ہیں۔بھیبچےوالے اُنہیںمَیںاگر
ایک 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 سے میرے مویشی اور میرے بچے چل سکیں گے۔ یوں
ہم آہستہ چلتے آپہوئے پاسکے سعیر پہنچیں “گے۔ 15 عیسَو
نے کہا، کیا” مَیں اپنے آدمیوں میں آپکچھسے پاسکے چھوڑ
یعقوبلیکن“دوں؟ نے ضرورتکیا”کہا، اہمسےسبہے؟
بات یہ ہے آپکہ مجھےنے قبول کر لیا “ہے۔

16 اُس دن عیسَو سعیر کے لئے اور یعقوب17 ُسکات کے
لئے روانہ ہوا۔ وہاں اُس نے اپنے لئے مکان بنا لیا اور اپنے
مویشیوں کے لئے یاں۔ جھونپڑ اِس لئے اُس مقام کا نام ُسکات
یعنی یاں جھونپڑ پڑ گیا۔

18 پھر یعقوب چلتے چلتے سلامتی سے ِسکم شہر پہنچا۔ یوں اُس
کا مسوپتامیہ تککنعانملـِکسے کا پہنچتکاختتامسفر گیا۔
اُس نے اپنے خیمے شہر کے منے سا لگائے۔ 19 اُس کے خیمے
حمور کی اولاد کی زمین پر لـگے تھے۔ اُس نے یہ زمین چاندی
کے 100 ِسکوں کے بدلے خرید لی۔ 20 وہاں اُس نے قربان
گاہ جسبنائی کا نام اُس نے ایل’ ‘اسرائیلخدائے رکھا۔

34
دینہ دریعصمتکی

یعقوبدنایک1 اور لیاہ بیٹیکی ملنےسےعورتوںکنعانیدینہ
کے لئے گھر سے نکلی۔ 2 شہر ایکمیں آدمی بنام ِسکم رہتا تھا۔
اُس کا والد حمور اُس علاقے کا حکمران تھا اور ِحوّی قوم سے
تعلق رکھتا جبتھا۔ ِسکم نے دینہ کو دیکھا تو اُس نے اُسے پکڑ
کر اُس دریعصمتکی کی۔ لیکن3 اُس کا دل دینہ لـگسے
گیا۔ وہ اُس محبتسے کرنے لگا اور پیار سے اُس سے باتیں کرتا
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رہا۔ 4 اُس نے اپنے باپ سے کہا، اِس” لڑکی کے ساتھ میری
شادی کرا “دیں۔

یعقوبجب5 نے اپنی بیٹی دریعصمتکی کی 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 یعقوبکر باتسے کرنے
کے لئے آیا۔ یعقوبجب7 بیٹوںکے کو دینہ دریعصمتکی
کی خبر ملی تو اُن کے دل رنجش اور غصے سے بھر گئے کہ
ِسکم یعقوبنے کی بیٹی دریعصمتکی 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
لـگسے گیا ہے۔ مہربانی کر کے اُس میرےشادیکی بیٹے کے
ساتھ کر دیں۔ ہمارے9 ساتھ رشتہ ہمارےباندھیں، بیٹے بیٹیوں
کے ساتھ شادیاں کرائیں۔ 10 پھر آپ ہمارے ساتھ اِس ملـک
میں رہ سکیں گے اور آپملـکپورا کے لئے کھلا ہو آپگا۔
جہاں بھی چاہیں آباد ہو سکیں تجارتگے، کر سکیں گے اور
زمین خرید سکیں “گے۔ 11 ِسکم نے بھیخود دینہ باپکے اور
بھائیوں منتسے کی، اگر” میری درخواستیہ منظور ہو تو مَیں
جو آپکچھ کہیں گے ادا کر دوں گا۔ 12 جتنا بھی مَہر اور تحفے
میریصرفگا۔دوںدےمَیںکریںمقررآپ پوریخواہشیہ
کریں کہ یہ میرےلڑکی عقد میں آ “جائے۔

13 لیکن دینہ کی عصمت دری کے سبب سے یعقوب کے
بیٹوں نے ِسکم اُساور باپکے چالاکیسےحمور ہم”کہا،14کےکر ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی بہن کی شادی کسی ایسے
آدمی نہیںسے کرا جسسکتے کا ختنہ نہیں ہوا۔ اِس ہماریسے
بےعزتی ہوتی ہے۔ صرفہم15 اِس شرط پر راضی ہوں گے
آپکہ اپنے تمام لڑکوں اور مردوں کا ختنہ کروانے ہماریسے
مانند بیٹیوںبیٹےکےآپپھر16جائیں۔ہو شادیاںہماریساتھکے
ہو سکیں گی اور ہم آپ کے ساتھ ایک قوم بن جائیں گے۔
لیکن17 اگر آپ ختنہ کرانے کے لئے تیار نہیں ہیں تو ہم اپنی
بہن کو لے کر چلے جائیں “گے۔

18 یہ باتیں حمور اور اُس کے بیٹے ِسکم کو اچھی لـگیں۔
19 نوجوان ِسکم نے ً فورا اُن پر عمل کیا، کیونکہ وہ دینہ کو
بہت پسند کرتا تھا۔ ِسکم اپنے خاندان میں سب سے معزز تھا۔
20 حمور اپنے بیٹے ِسکم کے ساتھ شہر دروازےکے پر گیا جہاں

شہر فیصلےکے کئے تھے۔جاتے اُنہوںوہاں باقینے یوں شہر سے
بات کی۔ 21 یہ” 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۔
لیکن22 یہ آدمی صرف اِس شرط پر ہمارے درمیان ہنے ر اور
ایک ہی قوم بننے کے لئے تیار ہیں کہ ہم اُن کی طرح اپنے تمام
لڑکوں اور مردوں کا کرائیں۔ختنہ 23 اگر ہم ایسا یں کر تو اُن کے
مویشیتمام اور مالسارا ہمارا ہی ہو گا۔ چنانچہ آؤ، متفقہم 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۔ تین25 دن کے
بعد جب ختنے کے سبب سے لوگوں کی حالت بُری تھی تو دینہ
کے دو بھائی شمعون لاویاور اپنی تلواریں لے کر شہر میں داخل
کسیہوئے۔ تکشککو نہیں تھا کہ کیا کچھ ہو گا۔ اندر جا
کر اُنہوں نے بچوں سے لے کر تکبوڑھوں تمام مردوں کو قتل
کر دیا جن26 میں حمور اور اُس کا بیٹا ِسکم بھی شامل تھے۔ پھر
وہ دینہ کو ِسکم کے گھر سے لے کر چلے گئے۔

اِس27 قتِل عام کے یعقوببعد کے باقی بیٹے شہر پڑےٹوٹپر
اور اُسے لُوٹ لیا۔ یوں اُنہوں نے اپنی بہن کی عصمت دری کا
بدلہ لیا۔ 28 وہ یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل، گدھے اور شہر کے اندر
اور باہر کچھسبکا لے کر چلتے بنے۔ اُنہوں29 مالسارےنے
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 مجھے
مصیبت میں ڈال دیا ابہے۔ کنعانی، فرِزّی ملـکاور باقیکے
باشندوں میریمیں بدنامی ہوئی میرےہے۔ ساتھ کم آدمی ہیں۔
ملدوسرےاگر ہمکر پر کریںحملہ خاندانپورےہمارےتو کا
ستیاناس ہو جائے “گا۔ لیکن31 اُنہوں نے کہا، کیا” ٹھیکیہ
تھا کہ اُس ہمارینے بہن کے ساتھ کسبی کا سلوکسا “کیا؟

35
بیت ایل یعقوبمیں پر الله برکتکی

1 الله نے یعقوب سے کہا، اُٹھ،” بیت ایل جا کر وہاں آباد
وہیںہو۔ الله کے لئے تجھجو پر ظاہر جبہوا تُو اپنے بھائی عیسَو
بھاگسے رہا تھا قربان “بنا۔گاہ یعقوبچنانچہ2 نے اپنے گھر
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والوں اور ساتھیوںسارےباقی سے بھیجو”کہا، اجنبی آپبُت
پاسکے پھینکاُنہیںہیں دیں۔ آپاپنے صافپاککو کر کے
کپڑےاپنے بدلیں، 3 کیونکہ ہمیں یہ جگہ چھوڑ بیتکر ایل جانا
ہے۔ وہاں مَیں اُس خدا کے لئے قربان گاہ بناؤں جسگا نے
مصیبت کے وقت میری دعا سنی۔ جہاں بھی مَیں گیا وہاں وہ
میرے ساتھ رہا “ہے۔ یہ4 سن اُنہوںکر یعقوبنے کو تمام بُت
دے دیئے جو اُن پاسکے تھے اور تمام بالیاں اُنہوںجو تعویذنے
کے طور پر کانوں میں پہن رکھی تھیں۔ اُس نے سب کچھ ِسکم
قریبکے بلوط درختکے کے نیچے زمین میں دبا دیا۔ 5 پھر وہ
روانہ ہوئے۔ ارد گرد شہروںکے پر الله طرفکی سے اِتنا شدید
خوف چھا گیا کہ اُنہوں یعقوبنے اور اُس بیٹوںکے نہتعاقبکا 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 اپنے آپ کو اُس پر ظاہر کیا تھا جب وہ
اپنے بھائی سے فرار ہو رہا تھا۔

وہاں8 بقہ رِ کی دایہ دبورہ مر گئی۔ بیتوہ ایل جنوبکے
میں بلوط کے درخت کے نیچے دفن ہوئی، اِس لئے اُس کا نام
بکوتالّون یعنی رونے’ بلوطکا ‘درختکا رکھا گیا۔

9 الله یعقوب ایکپر دفعہ اَور ظاہر ہوا اور اُسے برکت دی۔
یہ مسوپتامیہ واپسسے آنے پر دوسری بار ہوا۔ 10 الله نے اُس
تیراسےاب”کہا،سے نہیںیعقوبنام اسرائیلبلـکہ یوں“گا۔ہو
اُس نے اُس 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 نکلیںسے تیریگی۔
اولاد میں بادشاہ بھی شامل ہوں گے۔ مَیں12 تجھے ملـکوہی
دوں گا جو ابراہیم اسحاقاور کو تیرےاورہے۔دیا بعد تیریاُسے
اولاد کو دوں “گا۔

پھر13 الله آسمانسےوہاں پر یعقوباللهجہاں14گیا۔چلا سے
ہم 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 نام
بیت ایل رکھا۔

راخل موتکی

16 یعقوبپھر اپنے والوںگھر ایلبیتساتھکے کو چھوڑ کر
اِفراتہ پڑا۔چلطرفکی راخل اُمید سے تھی، اور راستے میں بچے
پیدائشکی وقتکا آ گیا۔ بڑیبچہ مشکل سے پیدا ہوا۔ جب17
دردِ زہ عروج پہنچکو گیا تو دائی اُسنے 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 مصیبتمیری’ کا
‘بیٹا لیکنرکھا۔ اُس باپکے اُسنے کا نام بن یمین یعنی ہنے’ د
ہاتھ خوشیا قسمتی کا ‘بیٹا رکھا۔ فوتراخل19 ہوئی، اور وہ
اِفراتہ کے راستے میں دفن ہوئی۔ آج کل اِفراتہ بیتکو لحم کہا
جاتا ہے۔ یعقوب20 نے اُس کی قبر پر پتھر کا ستون کھڑا کیا۔
وہ تکآج راخل کی قبر کی نشان دہی کرتا ہے۔

وہاں21 یعقوبسے نے اپنا سفر جاری رکھا اور ِمجدل عِدر
طرفپرلیکی لگائے۔خیمےاپنے ٹھہرےوہاںوہجب22 تھے
تو یعقوبروبن کی حرم بِلہاہ ہمسے بستر یعقوبہوا۔ کو معلوم
ہو گیا۔

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

سے بڑا بیٹا روبن، پھر شمعون، لاوی، یہوداہ، اِشکار اور زبولون۔
راخل24 بیٹےدوکے یوسفتھے، لونڈیکیراخل25یمین۔بناور
بِلہاہ کے دو بیٹے تھے، دان اور نفتالی۔ 26 لیاہ لونڈیکی زِلفہ کے
دو بیٹے تھے، جد اور آشر۔ یعقوب کے یہ بیٹے مسوپتامیہ میں پیدا
ہوئے۔

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

ممرےقریبکے میں اجنبی کی حیثیت سے رہتا تھا اُس) وقت
حبرون کا نام یَت قِر اربع ۔(تھا وہاں اسحاق اور اُس سے پہلے
ابراہیم رہا کرتے تھے۔ اسحاق28-29 180 سال کا تھا جب وہ
عمر اوررسیدہ زندگی آسودہسے ہو کر باپاپنے سےدادا ملا۔جا
اُس کے بیٹے عیسَو یعقوباور نے اُسے دفن کیا۔

36
عیسَو کی اولاد

یہ1 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
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ِصبعون نواسیکی تھی اسمٰعیلاور3 کی باسمتبیٹی سے نبایوتجو
کی بہن تھی۔ 4 عدہ کا ایک بیٹا اِلی فز اور باسمت کا ایک بیٹا
رعوایل پیدا اُہلی5ہوا۔ بامہ تینکے بیٹے پیدا یعوس،ہوئے، یعلام
اور قورح۔ عیسَو کے یہ تمام بیٹے ملـِک کنعان میں پیدا ہوئے۔

6 بعد میں عیسَو دوسرے ملـک میں چلا گیا۔ اُس نے اپنی
یوں، بیو بیٹے بیٹیوں اور گھر کے ہنے ر والوں کو اپنے تمام مویشیوں
سمیتمالہوئےکئےحاصلمیںکنعانملـِکاور لیا۔ساتھاپنے
7 وہ اِس وجہ سے چلا گیا کہ دونوں بھائیوں پاسکے اِتنے یوڑ ر
تھے کہ چَرانے کی جگہ کم پڑ گئی۔ چنانچہ8 پہاڑیعیسَو 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 بیویکی عدہ ایککا بیٹا اِلی فز تھا جبکہ
اُس کی بیوی باسمت ایککا بیٹا رعوایل تھا۔ 11 اِلی فز کے بیٹے
تیمان، اومر، صفو، جعتام، قنز 12 اور عمالیق تھے۔ عمالیق اِلی فز
کی حرم تِمنع کا بیٹا تھا۔ سبیہ عیسَو بیویکی عدہ کی اولاد میں
شامل تھے۔ رعوایل13 کے بیٹے نحت، زارح، سمّہ اور مِّزہ تھے۔
یہ سب عیسَو بیویکی باسمت کی اولاد میں شامل تھے۔ 14 عیسَو
بیویکی 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 پہلوٹھےکے
اِلی فز سے یہ قبائلی سردار :نکلے تیمان، اومر، صفو، قنز، قورح،16
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 سے یہ قبائلی سردار
:نکلے یعوس، یعلام اور قورح۔ 19 یہ تمام سردار عیسَو کی ہیں۔اولاد

سعیر کی اولاد
ملـِک20 ادوم آدمیحوریباشندےکچھکے 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 کا باپ تھا۔ تِمنع) لوطان
کی بہن (تھی۔ سوبل23 کے بیٹے علوان، مانحت، عیبال، سفو اور
اونام تھے۔ ِصبعون24 کے بیٹے ایّاہ اور عنہ اِسیتھے۔ عنہ کو گرم

بیابانوہجبملےچشمے میں باپاپنے کے گدھے چَرا رہا تھا۔
عنہ25 ایککا بیٹا دیسون ایکاور بیٹی اُہلی بامہ تھی۔ دیسون26
چارکے بیٹے حمدان، اِشبان، یِتران اور کِران تھے۔ ایصر27 تینکے
بیٹے بِلہان، زعوان اور عقان تھے۔ دیسان28 دوکے عُوضبیٹے اور
اران تھے۔

29-30 یہی یعنی لوطان، سوبل، ِصبعون، عنہ، دیسون، ایصر
اور دیسان سعیر ملـککے قبائلحوریمیں کے سردار تھے۔

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

بادشاہ یکے دیگرےبعد ملـِک ادوم حکومتمیں کرتے :تھے
بالع32 بن بعور جو دنہابا شہر کا تھا ملـِک ادوم کا پہلا بادشاہ

تھا۔
اُس33 موتکی یوبابپر بن زارح جو بُصرہ شہر کا تھا۔
اُس34 موتکی پر ُحشام جو تیمانیوں ملـککے کا تھا۔
35 اُس کی موت پر ہدد بن بِدد جس نے ملـِک موآب میں

مِدیانیوں شکستکو دی۔ عویتوہ کا تھا۔
اُس36 موتکی پر سملہ جو مسرِقہ کا تھا۔
اُس37 موتکی پر ساؤل جو یائے فراتدر پر رحوبوت شہر

کا تھا۔
اُس38 موتکی پر بعل حنان بن عکبور۔
اُس39 موتکی پر ہدد جو فاعُو شہر کا تھا بیوی) کا نام

مہیطب بنتایل 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 مطابقکے ہی بیان کی گئی ہے۔ عیسَو اُن
باپکا ہے۔

37
یوسف خوابکے

یعقوب1 ملـِک کنعان میں رہتا تھا جہاں پہلے اُس کا باپ
بھی پردیسی تھا۔ 2 یعقوبیہ خاندانکے کا بیان ہے۔
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 تھا۔ یوسف اپنے باپ کو اپنے بھائیوں کی بُری
حرکتوں کی اطلاع دیا کرتا تھا۔
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یوسفیعقوب3 کو اپنے تمام بیٹوں نسبتکی یادہ ز پیار کرتا

تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ تب پیدا ہوا جب باپ بوڑھا تھا۔ اِس
لئے یعقوب نے اُس کے لئے رنگخاصایک لباسدار بنوایا۔
جب4 اُس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ہمارا باپ یوسف کو ہم
یادہسے ز پیار کرتا توہے وہ اُس نفرتسے لـگےکرنے ادباور
سے اُس باتسے نہیں کرتے تھے۔

ایک5 رات یوسف نے خواب دیکھا۔ جب اُس نے اپنے
بھائیوں سنایاخوابکو تو اُسوہ نفرتبھیاَورسے لـگے۔کرنے
اُس6 مَیںسنو،”کہا،نے دیکھا۔خوابنے کھیتسبہم7
میں پُولے باندھ رہے تھے کہ میرا پُولا کھڑا ہو گیا۔ آپ کے
میرےپُولے پُولے اردکے جمعگرد ہو اُسکر منےکے جھکسا
“گئے۔ 8 اُس کے بھائیوں نے کہا، اچھا،” تُو بادشاہ بن کر ہم
پر کرےحکومت “گا؟ اُس کے خوابوں اور اُس کی باتوں کے
سبب سے اُن کی اُس نفرتسے مزید بڑھ گئی۔

کچھ9 دیر یوسفبعدکے ایکنے اُسدیکھا۔خواباَور نے
اپنے بھائیوں سے کہا، مَیں” ایکنے اَور خواب دیکھا ہے۔
اُس میں سورج، چاند اور گیارہ ستارے میرے منے سا جھک
“گئے۔ اُس10 نے یہ خواب اپنے باپ کو بھی سنایا تو اُس نے
اُسے ڈانٹا۔ اُس یہ”کہا،نے خوابکیسا جوہے تُو نے !دیکھا
یہ باتکیسی ہے کہ تیریمَیں، ماں تیرےاور بھائی آ تیرےکر
منے سا زمین تک جھک “جائیں؟ 11 نتیجے میں اُس کے بھائی
اُس بہتسے لـگے۔کرنےحسد لیکن اُس باپکے میںدلنے
باتیہ محفوظ رکھی۔

یوسف کو بیچا جاتا ہے
یوسفجبدنایک12 بھائیکے باپاپنے یوڑکے ر چَرانے

لئےکے پہنچتکِسکم یعقوبتو13تھےگئے یوسفنے تیرے”کہا،سے 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 بتا “دینا۔ چنانچہ اُس باپکے نے اُسے وادٔی حبرون
بھیجسے دیا، یوسفاور ِسکم پہنچ گیا۔

وہاں15 وہ اِدھر اُدھر پھرتا رہا۔ ایکآخرکار آدمی اُس سے
ملا اور آپ”پوچھا، ڈھونڈکیا یوسف16“ہیں؟رہے جوابنے
مَیں”دیا، اپنے بھائیوں تلاشکو کر رہا مجھےہوں۔ بتائیں کہ وہ

اپنے جانوروں کہاںکو چَرا “ہیں۔رہے آدمی17 نے وہ”کہا،
یہاں سے چلے گئے ہیں۔ مَیں نے اُنہیں یہ کہتے سنا کہ آؤ، ہم
دوتین “جائیں۔ یہ سن کر یوسف اپنے بھائیوں کے پیچھے دوتین
چلا گیا۔ وہاں اُسے وہ مل گئے۔

یوسفجب18 ابھی دُور سے نظر آیا تو اُس کے بھائیوں نے
اُس پہنچنےکے پہلےسے قتلاُسے کرنے اُنہوں19بنایا۔منصوبہکا
خوابدیکھو،”کہا،نے دیکھنے والا آ رہا ہے۔ آؤ،20 ہم اُسے
مار ڈالیں اور اُس کی لاش کسی گڑھے میں پھینک دیں۔ ہم
کہیں گے کہ کسی وحشی جانور نے اُسے پھاڑ کھایا ہے۔ پھر
پتا چلے گا کہ اُس خوابوںکے کی حقیقتکیا “ہے۔

جب21 روبن نے اُن کی باتیں سنیں تو اُس نے یوسف کو
بچانے کوششکی کی۔ اُس نے کہا، نہیں،” ہم اُسے قتل نہ
کریں۔ 22 اُس کا خون نہ بےشککرنا۔ اُسے اِس گڑھے میں
پھینک 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۔

یوسفہیجوں23 اپنے بھائیوں پاسکے پہنچا اُنہوں اُسنے
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 مصرسے جا تھے،رہے اور اُن اونٹکے مسالوںقیمتی یعنی
بلسانلادن، اور مُر یہوداہتب26تھے۔ہوئےلدےسے اپنےنے
بھائیوں سے کہا، ہمیں” کیا فائدہ ہے اگر اپنے بھائی کو قتل کر
اُسکے کوخونکے دیں؟چھپا آؤ،27 ہم اُسے اِن اسمٰعیلیوں کے
فروختہاتھ دیں۔کر پھر نہیںضرورتکوئی گیہو اُسےہمکہ
ہاتھ لگائیں۔ آخر وہ ہمارا بھائی “ہے۔
اُس مِدیانیجبچنانچہ28ہوئے۔راضیبھائیکے وہاںتاجر

گزرےسے تو بھائیوں یوسفنے کھینچکو کر گڑھے سے نکالا
چاندیاور ِسکوں20کے بیچعوضکے ڈالا۔ اسمٰعیلی اُسے لے
کر مصر چلے گئے۔

وقتاُس29 روبن موجود نہیں تھا۔ جب وہ گڑھے پاسکے
واپس آیا یوسفتو اُس میں نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر اُس نے پریشانی
میں کپڑےاپنے پھاڑ ڈالے۔ 30 وہ اپنے بھائیوں واپسپاسکے
گیا اور کہا، لڑکا” نہیں ہے۔ اب مَیں کس طرح ابو کے پاس
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“جاؤں؟ تب31 اُنہوں نے بکرا ذبح کر یوسفکے لباسکا اُس
میںخونکے یا، لباسداررنگپھر32ڈبو اِس ساتھکےخبر 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
کسیہے۔ وحشی جانور نے اُسے پھاڑ کھایا ًہے۔ یقینا یوسف
پھاڑکو دیا گیا “ہے۔ یعقوب34 غمنے مارےکے کپڑےاپنے
پھاڑے اور اپنی کمر ٹاٹسے اوڑھ بڑیکر تکدیر اپنے بیٹے کے
لئے ماتم اُس35رہا۔کرتا تمامکے بیٹیاںبیٹے اُسے تسلی آئے،دینے
لیکن اُس نے تسلی پانے سے انکار کیا اور کہا، مَیں” پاتال میں
اُترتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کے لئے ماتم کروں “گا۔ اِس حالت
میں وہ اپنے بیٹے کے لئے روتا رہا۔

36 اِتنے میں مِدیانی مصر پہنچ یوسفکر کو بیچ چکے تھے۔
مصر کے بادشاہ فرعون ایککے اعلٰی افسر فوطی فار نے اُسے
خرید لیا۔ فوطی فار بادشاہ محافظوںکے 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۔
وہاں2 یہوداہ کی ایکملاقات عورتکنعانی سے جسہوئی
باپکے کا نام سوع تھا۔ اُس نے اُس شادیسے کی۔ 3 بیٹا پیدا
نامکاجسہوا یہوداہ اَورایک4رکھا۔عیرنے بیٹا پیدا جسہوا
کا نام بیوی نے اونان رکھا۔ 5 اُس کے تیسرا بیٹا بھی پیدا ہوا۔
اُس اُسنے کا نام سیلہ رکھا۔ میںکزیبیہوداہ وہجبتھا پیدا
ہوا۔

یہوداہ6 نے بڑےاپنے بیٹے عیر ایکشادیکی لڑکی کرائیسے
جس کا نام تمر تھا۔ نزدیککےرب7 عیر شریر تھا، اِس لئے اُس
ہلاکاُسےنے اِس8دیا۔کر پر یہوداہ عیرنے بھائیچھوٹےکے
اونان سے کہا، بڑےاپنے” بھائی کی بیوہ پاسکے جاؤ اور اُس
شادیسے کرو تمہارےتاکہ بھائی کی نسل قائم “رہے۔ اونان9
نے ایسا کیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ جو بھی بچے پیدا ہوں گے وہ
قانون بڑےمیرےمطابقکے بھائی ہوںکے اِسگے۔ لئے جب
بھی وہ تمر ہمسے بستر ہوتا تو نطفہ زمینکو پر گرا دیتا، وہکیونکہ
نہیں چاہتا تھا میرےمعرفتمیریکہ بھائی کے بچے پیدا ہوں۔

ربباتیہ10 بُریکو لـگی، اور اُس نے اُسے بھی موتسزائے
دی۔ یہوداہتب11 اپنینے بہو تمر باپاپنے”کہا،سے گھرکے
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 وقتکا گزر گیا تو یہوداہ اپنے دوستعدُلامی حیرہ
تِمنتساتھکے گیا جہاں یہوداہ بھیڑوںکی کتریپشمکی رہیجا
تھی۔ تمر13 کو بتایا آپ”گیا، ُسسرکا اپنی بھیڑوں پشمکی کترنے
لئےکے تِمنت جا رہا “ہے۔ سنیہ14 کر تمر بیوہنے کپڑےکے
اُتار کر کپڑےعام پہن لئے۔ پھر وہ اپنا منہ چادر سے لپیٹ کر
عینیم شہر دروازےکے پر بیٹھ گئی تِمنتجو کے راستے میں تھا۔
تمر نے یہ حرکت اِس لئے کی کہ یہوداہ کا بیٹا ابسیلہ بالغ ہو
چکا تھا توبھی اُس کی اُس کے شادیساتھ نہیں کی گئی تھی۔

یہوداہجب15 وہاں سے گزرا تو اُس اُسےنے دیکھ کر سوچا
کہ یہ کسبی ہے، کیونکہ اُس نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا۔ 16 وہ
راستے سے ہٹ کر اُس کے پاس گیا اور کہا، ذرا” مجھے اپنے
ہاں آنے “دیں۔ اُس) نے نہیں پہچانا کہ یہ میری بہو ۔(ہے تمر
مجھےآپ”کہا،نے کیا دیں “گے؟ اُس17 مَیں”دیا،جوابنے
آپ بکریکو کا بچہ بھیج دوں “گا۔ تمر نے کہا، ٹھیک” ہے،
لیکن اُسے بھیجنے تک مجھے ضمانت “دیں۔ 18 اُس نے مَیں”پوچھا، آپ کو کیا “دوں؟ تمر نے کہا، اپنی” مُہر اور اُسے گلے
میں لٹکانے کی ڈوری۔ وہ لاٹھی بھی دیں پکڑےآپجو 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 کے
پہنکپڑے لئے۔

یہوداہ20 دوستاپنےنے عدُلامیحیرہ بکریہاتھکے کا بچہ
بھیج دیا تاکہ وہ واپسچیزیں مل جائیں جو اُس ضمانتنے کے
طور لیکنتھیں۔دیپر حیرہ کو پتا نہ چلا ہے۔کہاںعورتکہ
اُس21 نے عینیم باشندوںکے سے پوچھا، وہ” کہاںکسبی ہے
سڑکیہاںجو پر بیٹھی اُنہوں“تھی؟ جوابنے دیا، یہاں” ایسی
کوئی کسبی نہیں “تھی۔
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اُس22 نے یہوداہ واپسپاسکے جا کر کہا، وہ” مجھے نہیں

ملی بلـکہ وہاں ہنےکے والوںر نے ایسیکوئییہاںکہکہا کسبی
تھی “نہیں۔ 23 یہوداہ نے کہا، پھر” وہ ضمانت کی چیزیں اپنے
پاس اُسےرکھے۔ہی لوگورنہدوچھوڑ اُڑائیںمذاقہمارا گے۔
ہم نے تو پوری کوشش کی کہ اُسے بکری کا بچہ مل جائے،
لیکن کھوج لگانے کے باوجود آپ کو پتا نہ چلا کہ وہ کہاں
“ہے۔

تین24 ماہ کے بعد یہوداہ کو اطلاع دی گئی، آپ” کی بہو
تمر نے زنا کیا ہے، اباور وہ حاملہ “ہے۔ یہوداہ نے حکم دیا،
اُسے” باہر لا تمر25“دو۔جلاکر لئےکےجلانےکو باہر لایا گیا
تو اُس نے اپنے ُسسر کو خبر بھیج دی، یہ” چیزیں دیکھیں۔ یہ
اُس آدمی کی جسہیں معرفتکی مَیں اُمید سے ہوں۔ پتا کریں
یہکہ مُہر، اُس ڈوریکی اور یہ “ہیں۔کیکسلاٹھی یہوداہ26
اُنہیںنے پہچان لیا۔ اُس نے کہا، مَیں” نہیں بلـکہ حقعورتیہ
پر ہے، کیونکہ مَیں نے اُس کی اپنے بیٹے سیلہ سے شادی نہیں
لیکن“کرائی۔ بعد میں یہوداہ کبھی بھی تمر سے ہم بستر نہ ہوا۔

جب27 جنم دینے کا وقت آیا تو معلوم ہوا کہ جُڑواں بچے
ہیں۔ ایک28 بچے کا ہاتھ نکلا تو دائی نے اُسے پکڑ کر اُس میں
سرخ دھاگا باندھ دیا اور کہا، یہ” پہلے پیدا “ہوا۔ لیکن29 اُس
نے اپنا واپسہاتھ کھینچ لیا، اور اُس کا بھائی پہلے پیدا ہوا۔ یہ
دیکھ کر دائی بول اُٹھی، تُو” کس پھوٹطرح نکلا “!ہے اُس
نے اُس کا فارصنام پھوٹیعنی رکھا۔ 30 پھر اُس کا بھائی پیدا
سرخمیںہاتھکےجسہوا دھاگا بندھا تھا۔ہوا اُس زارحنامکا
چمکیعنی رکھا گیا۔

39
یوسف اور فوطی فار بیویکی

اسمٰعیلیوں1 یوسفنے 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۔ جو
بھی کام وہ کرتا اُس میں کامیاب رہتا۔ وہ اپنے مالـکمصری
کے میںگھر رہتا تھا دیکھانےجس3 یوسفربکہ ساتھکے
ہے اور اُسے ہر کام میں کامیابی دیتا ہے۔ 4 یوسفچنانچہ کو
مالـک ہوئی،حاصلمہربانیخاصکی فوطیاور فار اُسےنے اپنا
ذاتی نوکر بنا لیا۔ اُس اُسےنے اپنے گھرانے انتظامکے پر مقرر کیا

اور اپنی ملـکیتپوری اُس کے سپرد کر دی۔ وقتجس5 سے
فوطی فار نے اپنے گھرانے کا انتظام اور پوری یوسفملـکیت
کے سپرد کی اُس وقت سے رب نے فوطی فار کو یوسف کے
سبب سے برکت دی۔ اُس کی برکت فوطی فار کی ہر چیز پر
تھی، خواہ گھر میں تھی یا کھیت میں۔ فوطی6 فار نے اپنی ہر
یوسفچیز ہاتھکے میں دی۔چھوڑ اور کچھسبیوسفچونکہ
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

کے مالـک کی بیوی کی آنکھ اُس پر لـگی۔ اُس نے اُس سے
کہا، میرے” ساتھ ہم بستر “!ہو یوسف8 انکار کر کے کہنے
لگا، مالـکمیرے” میرےکو سبب سے کسی معاملے کی فکر
نہیں ہے۔ اُنہوں نے سب میرےکچھ سپرد کر دیا ہے۔ 9 گھر
انتظامکے پر اُن کا میرےاختیار اختیار سے یادہ ز نہیں آپہے۔
کے سوا اُنہوں نے کوئی بھی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی۔ تو پھر
طرحکسمَیں اِتنا غلط کام کروں؟ طرحکسمَیں الله کا گناہ
“کروں؟

مالـک10 بیویکی روز بہ یوسفروز پیچھےکے پڑی رہی کہ
میرے ساتھ ہم بستر ہو۔ لیکن وہ ہمیشہ انکار کرتا رہا۔

دنایک11 وہ کام کرنے لئےکے میںگھر گیا۔ میںگھر اَور
کوئی نوکر نہیں تھا۔ فوطی12 فار کی بیوی یوسفنے کا لباس
پکڑ کر کہا، میرے” ساتھ ہم بستر “!ہو بھاگیوسف کر باہر
چلا گیا لیکن اُس لباسکا عورتپیچھے ہاتھکے میں ہی رہ گیا۔
مالـکجب13 کی بیوی نے دیکھا کہ وہ اپنا لباس چھوڑ کر
بھاگ گیا ہے 14 تو اُس نے گھر نوکروںکے کو بُلا کر یہ”کہا،
مالـکمیرے!دیکھو اِس عبرانی پاسہمارےکو لے آئے ہیں
تاکہ لئےکےکرنےدریعصمتمیریوہکرے۔ذلیلہمیںوہ
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 بھاگکر “گیا۔ 16 اُس مالـکنے کے آنے تک
یوسف لباسکا پاساپنے رکھا۔ وہجب17 واپسگھر آیا تو اُس
اُسےنے کہانییہی یہ”سنائی، عبرانی غلام آپجو ہیںآئےلے
میری تذلیل کے لئے پاسمیرے آیا۔ مَیںجبلیکن18 مدد کے
لئے چیخنے لـگی تو وہ لباساپنا چھوڑ بھاگکر “گیا۔

یوسف قید خانے میں
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19 یہ سن کر فوطی فار بڑے غصے میں آ گیا۔ 20 اُس نے

یوسف کو گرفتار کر کے اُس جیل میں ڈال دیا جہاں بادشاہ
قیدیکے رکھے تھے۔جاتے 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 نے تمام قیدیوں کو اُس کے سپرد کر کے اُسے پورا
انتظام چلانے کی ذمہ داری دی۔ 23 داروغے کو کسی بھی
معاملے کی جسے اُس یوسفنے کے سپرد کیا تھا فکر نہ رہی،
کیونکہ رب یوسف کے ساتھ تھا اور اُسے ہر کام میں کامیابی
بخشی۔

40
قیدیوں خوابکے

کچھ1 دیر یوںبعدکے ہوا مصرکہ بادشاہکے ساقیسردارکے
اور بیکری کے انچارج نے مالـکاپنے کا گناہ کیا۔ فرعون2 کو
دونوں افسروں پر غصہ آ گیا۔ اُس3 نے اُنہیں اُس قیدخانے میں
ڈال دیا جو محافظوںشاہی کپتانکے سپردکے تھا میںجساور
یوسف تھا۔ محافظوں4 کے کپتان نے اُنہیں یوسف کے حوالے
کیا تاکہ وہ اُن خدمتکی وہاںکرے۔ وہ کافی تکدیر رہے۔

راتایک5 بادشاہ ساقیسردارکے بیکریاور انچارجکے نے
خواب دیکھا۔ دونوں خوابکا فرق فرق تھا، اور اُن مطلبکا
بھی فرق فرق تھا۔ یوسفجب6 صبح وقتکے اُن پاسکے آیا
تو وہ دبے ہوئے نظر آئے۔ 7 اُس نے اُن سے پوچھا، آپآج”
پریشاناِتنےکیوں اُنہوں8“ہیں؟ دونوںہم”دیا،جوابنے نے
خواب دیکھا اورہے، نہیںکوئی ہمیںجو اُن “بتائے۔مطلبکا
یوسف نے کہا، خوابوں” کی تعبیر تو الله کا کام ہے۔ ذرا مجھے
خواباپنے تو “سنائیں۔

ساقیسردار9 شروعنے مَیں”کیا، میںخوابنے اپنے منے سا
انگور بیلکی دیکھی۔ اُس10 کی تین شاخیں تھیں۔ اُس کے پتے
لـگے، پھوٹکونپلیں نکلیں اور پکانگور گئے۔ میرے11 ہاتھ
میں بادشاہ کا پیالہ تھا، اور مَیں انگوروںنے کو توڑ یوںکر بھینچ
دیا کہ اُن رسکا بادشاہ کے پیالے میں آ گیا۔ پھر مَیں نے پیالہ
بادشاہ پیشکو “کیا۔

یوسف12 نے کہا، تین” شاخوں سے مراد تین دن ہیں۔
تین13 دن کے بعد آپفرعون کو بحال کر لے آپگا۔ کو پہلی
ذمہ واپسداری مل جائے آپگی۔ پہلے کی طرح 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 کے یہاں لایا گیا ہے، اور
بھییہاں مجھ ایسیکوئیسے نہیںغلطی ہوئی اِسمجھےکہ گڑھے
میں پھینکا “جاتا۔

جب16 شاہی بیکری کے انچارج نے دیکھا کہ سردار ساقی
خوابکے کا نکلامطلباچھا تو اُس یوسفنے میرا”کہا،سے
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
میںٹوکری تھیںچیزیںتماموہ بادشاہجو کی میز لئےکے 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 کر
درخت سے دےلٹکا پرندےگا۔ آپ لاشکی کو کھا جائیں
“گے۔

20 تین دن کے بعد بادشاہ کی سال 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 ذمہ داری سونپ دی
گئی، 22 لیکن بیکری کے انچارج کو سزائے موت دے کر
درخت سے لٹکا دیا کچھسبگیا۔ ویسا ہی ہوا یوسفجیسا نے
کہا تھا۔

لیکن23 ساقیسردار یوسفنے نہخیالکا کیا بلـکہ بھولاُسے
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
نکلگائیںموٹیاورصورتخوبسات میںسرکنڈوںکر چرنے
3لـگیں۔ اُن لیکنآئیں۔نکلگائیںاَورساتبعدکے بدصورتوہ
اور دُبلی پتلی تھیں۔ وہ یا در دوسریکنارےکے گائیوں پاسکے
کھڑی ہو کر 4 پہلی سات صورتخوب اور موٹی موٹی گائیوں
کو کھا گئیں۔ اِس کے بعد مصر کا جاگبادشاہ اُٹھا۔ 5 پھر وہ
دوبارہ سو گیا۔ اِس دفعہ اُس ایکنے اَور خواب دیکھا۔ اناج
پودےایککے پر سات موٹی موٹی اور اچھی اچھی بالیں لـگی
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تھیں۔ 6 پھر سات اَور بالیں پھوٹ نکلیں جو دُبلی پتلی اور مشرقی
ہَوا سے ُجھلسی ہوئی تھیں۔ اناج7 کی سات دُبلی پتلی بالوں نے
موٹیسات بالوںصورتخوباور لیا۔نگلکو پھر جاگفرعون
اُٹھا تو معلوم ہوا کہ مَیں خوابنے ہی دیکھا ہے۔

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

9 پھر سردار ساقی فرعوننے مجھےآج”کہا،سے اپنی خطائیں
یاد آتی ہیں۔ 10 ایک دن فرعون اپنے خادموں سے ناراض
مجھےنےحضورہوئے۔ بیکریاور انچارجکے میںقیدخانےکو
ڈلوا جسدیا پر شاہی محافظوں کا کپتان مقرر تھا۔ ایک11 ہی
دونوںہممیںرات جندیکھےخوابمختلفنے فرقمطلبکا
فرق تھا۔ ایکمیںجیلوہاں12 عبرانی نوجوان تھا۔ وہ محافظوں
کے کپتان کا غلام تھا۔ ہم نے اُسے خواباپنے سنائے تو اُس
نے ہمیں اُن کا مطلب بتا دیا۔ 13 اور جو کچھ بھی اُس نے بتایا
کچھسب اپنیمجھےہوا۔ہیویسا جبکہگئیملواپسداریذمہ
بیکری انچارجکے کو دےموتسزائے درختکر سے لٹکا دیا
“گیا۔

یہ14 سن فرعونکر یوسفنے کو بُلایا، اور جلدیاُسے سے
قیدخانے سے لایا گیا۔ اُس نے شیو کروا کر کپڑےاپنے بدلے
اور سیدھے بادشاہ کے حضور پہنچا۔

15 بادشاہ نے کہا، مَیں” نے خواب دیکھا ہے، اور یہاں
نہیںکوئی اُسجو کی تعبیر لیکنسکے۔کر سنا کہہے خوابتُو
کو سن کر اُس کا مطلب بتا سکتا “ہے۔ یوسف16 جوابنے
دیا، یہ” میرے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن الله ہی بادشاہ کو
سلامتی کا دےپیغام “گا۔

فرعون17 یوسفنے کو اپنے خواب سنائے، مَیں” خواب
میں یائے در نیل کنارےکے کھڑا تھا۔ اچانک18 یا در میں سے
سات موٹی موٹی صورتخوباور 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 مَیں جاگ اُٹھا۔ 22 پھر

مَیں ایکنے موٹیساتدیکھا۔خواباَور اور اچھی ایکبالیں
پودےہی پر لـگی تھیں۔ اِس23 کے ساتبعد اَور بالیں نکلیں جو
خراب، دُبلی پتلی اور مشرقی ہَوا ُجھلسیسے ہوئی تھیں۔ سات24
دُبلی پتلی بالیں سات اچھی بالوں کو نگل گئیں۔ مَیں نے سبیہ
کچھ جادوگروںاپنے لیکنبتایا،کو اِسوہ کی تعبیر نہ “سکے۔کر

یوسف25 نے بادشاہ سے کہا، دونوں” خوابوں ایککا ہی
مطلب ہے۔ اِن سے الله نے حضور پر ظاہر کیا ہے کہ وہ کیا
کچھ کرنے ہے۔کو اچھیسات26 گائیوں سالساتمرادسے
اِسیہیں۔ بالوںاچھیساتطرح ہیں۔سالساتبھیمرادسے
ایکخوابدونوں باتہی بیان کرتے ہیں۔ 27 ساتجو دُبلی
اور بدصورت گائیں بعد میں نکلیں اُن سے مراد سات اَور سال
ہیں۔ ساتیہی دُبلی پتلی اور مشرقی ہَوا سے ُجھلسی ہوئی بالوں
کا مطلب بھی ہے۔ ایکوہ ہی بات بیان کرتی ہیں کہ سات
پڑےکالتکسال گا۔ یہ28 باتوہی ہے مَیںجو نے حضور
کہیسے کہ الله حضورنے پر ظاہر کیا وہکہہے گا۔کرےکیا
آئیںسالسات29 میںملـکپورےکےمصردورانکےجنگے
کثرت سے پیداوار ہو گی۔ اُس30 پڑےکالسالساتبعدکے
گا۔ کال اِتنا شدید ہو گا لوگکہ بھول جائیں گے کہ پہلے اِتنی
کثرت تھی۔ کیونکہ ملـککال کو تباہ دےکر گا۔ کال31
کی شدت باعثکے اچھے سالوں کی کثرت یاد ہی نہیں رہے
گی۔ حضور32 اِسکو لئے ایک ہی پیغام مختلفدو خوابوں کی
صورت میں ملا کہ الله اِس کا پکا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ جلد
ہی اِس پر عمل کرے گا۔ اب33 بادشاہ کسی سمجھ دار اور
دانش مند آدمی کو ملـِک مصر کا انتظام سونپیں۔ 34 اِس کے
علاوہ ایسےوہ آدمی کریںمقرر سالوںاچھےساتجو دورانکے
ہر فصل کا پانچواں حصہ لیں۔ 35 وہ اُن اچھے سالوں دورانکے
خوراک جمع کریں۔ بادشاہ اُنہیں اختیار دیں کہ وہ شہروں میں
گودام بنا کر اناج کو محفوظ کر لیں۔ 36 یہ خوراک کال کے
اُن سات سالوں کے لئے مخصوص کی جائے جو مصر میں آنے
والے ہیں۔ ملـکیوں تباہ نہیں ہو “گا۔

یوسف کو مصر پر حاکم مقرر کیا جاتا ہے
یہ37 منصوبہ بادشاہ اور اُس افسرانکے کو لگا۔اچھا اُس38

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 ہے، اِس
لئے بھیکوئی تجھ سے یادہ ز سمجھ دار دانشاور مند نہیں ہے۔



پَیدایش 41:40 42 پَیدایش 42:13
مَیں40 تجھے اپنے محل پر مقرر کرتا ہوں۔ میری تمام تیرےرعایا
تابع رہے گی۔ تیرا اختیار میرےصرف 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 یوسفاُسے کی اُنگلی میں پہنا دیا۔ اُس نے اُسے کتان
لباسباریککا پہنایا اور اُس گلےکے میں سونے کا گلوبند پہنا
پھر43دیا۔ اُس اُسےنے میںرتھدوسرےاپنے 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
ملـکپورے میں کوئی بھی اپنا ہاتھ یا پاؤں نہیں ہلائے “گا۔
اُس45-46 یوسفنے مصریکا نام فعنیحصافنَت رکھا اور اون
کے پجاری فوطی فرع کی بیٹی آسنَت کے ساتھ اُس کی شادی
کرائی۔
یوسف 30 سال کا تھا جب وہ مصر کے بادشاہ فرعون کی

خدمت کرنے لگا۔ اُس فرعوننے کے نکلسےحضور کر مصر
کا دورہ کیا۔

سات47 اچھے سالوں کے دوران ملـک میں نہایت اچھی
فصلیں اُگیں۔ یوسف48 نے تمام خوراک جمع کر کے شہروں
محفوظمیں کر لی۔ ہر شہر میں اُس نے ارد گرد کھیتوںکے کی
محفوظپیداوار رکھی۔ جمع49 اناجشدہ سمندر ریتکی کی مانند
بکثرت تھا۔ اناجاِتنا تھا یوسفکہ اُسآخرکارنے پیمائشکی کرنا
چھوڑ دیا۔

کال50 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 اور میرے باپ
کا گھرانا میری یادداشت سے نکال دیا “ہے۔ دوسرے52 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۔

سات53 اچھے سال جن میں کثرت کی فصلیں اُگیں گزر
گئے۔ 54 پھر کال شروعسالساتکے یوسفطرحجسہوئے
نے کہا تھا۔ تمام ممالـکدیگر میں بھی کال پڑ گیا، لیکن مصر میں
پائیخوراکوافر تھی۔جاتی کالجب55 تمامنے میںمصر زور
پکڑا تو لوگ چیخ کر کھانے کے لئے بادشاہ سے منت کرنے
لـگے۔ تب فرعون نے اُن سے کہا، یوسف” پاسکے جاؤ۔ جو

کچھ وہ تمہیں بتائے گا وہی “کرو۔ پوریکالجب56 دنیا میں
پھیل گیا یوسفتو اناجنے مصریوںکرکھولگودامکے اناجکو
بیچ دیا۔ کیونکہ کال ملـکباعثکے بہتحالاتکے خراب
ہو گئے تھے۔ ممالـکتمام57 لوگبھیسے اناج خریدنے کے لئے
یوسف کے پاس آئے، کیونکہ پوری دنیا سخت کال کی میںگرفت تھی۔

42
یوسف کے بھائی مصر میں

یعقوبجب1 کو معلوم ہوا مصرکہ اناجمیں ہے تو اُس نے
اپنے بیٹوں سے کہا، تم” دوسرےایککیوں کا منہ تکتے ہو؟
2 سنا ہے کہ مصر میں اناج ہے۔ وہاں جا ہمارےکر لئے کچھ
خرید لاؤ تاکہ ہم بھوکے نہ “مریں۔

یوسفتب3 بھائیدسکے اناج خریدنے کے لئے مصر گئے۔
لیکن4 یعقوب نے یوسف کے سگے بھائی بن یمین کو ساتھ نہ
بھیجا، کیونکہ اُس نے کہا، ایسا” نہ ہو کہ اُسے جانی نقصان
“پہنچے۔ یعقوبیوں5 کے سارےبہتبیٹے اَور لوگوں ساتھکے
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 بھائیکے آ اُسکر منےکے سا منہ جھکبلکے
گئے۔ یوسفجب7 نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو اُس نے اُنہیں
پہچان لیا لیکن ایسا کیا جیسا اُن ناواقفسے ہو اور سختی سے اُن
سے بات کی، تم” کہاں سے آئے “ہو؟ اُنہوں نے جواب ہم”دیا، ملـِک کنعان اناجسے خریدنے کے لئے آئے “ہیں۔ 8 گو
یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن اُنہوں نے اُسے نہ
پہچانا۔ 9 اُسے خوابوہ یاد آئے جو اُس نے اُن بارےکے میں
دیکھے تھے۔ اُس نے کہا، تم” جاسوس ہو۔ تم یہ دیکھنے آئے
ہو کہ ملـکہمارا جگہوںکنکن پر غیرمحفوظ “ہے۔

10 اُنہوں نے کہا، جناب،” ہرگز نہیں۔ آپ کے غلام غلہ
خریدنے آئے ہیں۔ 11 ہم سب ایک ہی مرد کے بیٹے ہیں۔
آپ کے لوگشریفخادم جاسوسہیں، نہیں “ہیں۔ لیکن12
یوسف نے اصرار کیا، نہیں،” تم دیکھنے آئے ہو کہ ملـکہمارا
جگہوںکنکن پر غیرمحفوظ “ہے۔

اُنہوں13 آپ”کی،عرضنے خادمکے کُل بارہ بھائی ہیں۔
ایکہم ہی آدمی کے بیٹے ہیں جو کنعان میں رہتا ہے۔ سب
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سے چھوٹا بھائی باپہمارےوقتاِس پاسکے ہے ایکجبکہ
مر گیا “ہے۔ یوسفلیکن14 نے اپنا الزام دہرایا، ایسا” ہی ہے
جیسا مَیں نے کہا ہے کہ جاسوستم ہو۔ مَیں15 تمہاری باتیں
جانچ لوں گا۔ فرعون کی حیات کی قَسم، پہلے تمہارا سب سے
چھوٹا بھائی آئے، ورنہ تم اِس جگہ نہیںکبھیسے جا سکو گے۔
ایک16 بھائی کو اُسے لانے کے لئے بھیج دو۔ باقی سب یہاں
گرفتار رہیں گے۔ پھر پتا چلے گا کہ تمہاری باتیں سچ ہیں کہ
نہیں۔ اگر نہیں تو فرعون کی حیات کی قَسم، اِس کا مطلب 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 کا
خوف مانتا ہوں، اِس لئے تم شرطایککو پر گا۔چھوڑوںجیتا
19 اگر تم لوگشریفواقعی ہو تو ایسا کرو کہ تم میں ایکسے
یہاں قیدخانے میں رہے جبکہ اناجسبباقی لے کر اپنے بھوکے
گھر والوں واپسپاسکے جائیں۔ لیکن20 لازم ہے کہ تم اپنے
سب سے چھوٹے بھائی پاسمیرےکو لے صرفآؤ۔ اِس سے
تمہاری باتیں ثابتسچ ہوں گی اور موتتم سے بچ جاؤ “گے۔
یوسف کے بھائی راضی ہو گئے۔ 21 آپسوہ میں کہنے ہمارےیہبےشک”لـگے، اپنے بھائی پر کیظلم وہجبہے۔سزا التجا

کر رہا تھا کہ مجھ پر رحم کریں تو ہم نے اُس کی بڑی مصیبت
دیکھ کر بھی اُس کی نہ سنی۔ اِس لئے یہ مصیبت ہم پر آ گئی
“ہے۔ اور22 روبن کیا”کہا،نے مَیں نہیںنے کہا تھا کہ لڑکے
پر ظلم مت کرو، لیکن تم نے میری ایک نہ مانی۔ اب اُس کی
موت کتابحسابکا کیا جا رہا “ہے۔

اُنہیں23 نہیںمعلوم تھا باتیںہمارییوسفکہ سمجھ سکتا ہے،
کیونکہ مترجموہ معرفتکی اُن باتسے تھا۔کرتا یہ24 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 ایکہر بھائی پیسےکے اُس بوریکی واپسمیں دیںرکھ 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 راتوہ کے لئے کسی جگہ ٹھہرےپر ایکتو بھائی
نے اپنے گدھے کے لئے چارا لنے نکا غرضکی سے اپنی بوری
کھولی تو دیکھا بوریکہ کے منہ میں اُس پڑےپیسےکے ہیں۔
اُس28 نے اپنے بھائیوں سے کہا، میرے” واپسپیسے کر دیئے
گئے !ہیں بوریمیریوہ میں “ہیں۔ یہ دیکھ کر اُن ہوشکے اُڑ
گئے۔ کانپتے ہوئے دوسرےایکوہ کو دیکھنے اور کہنے یہ”لـگے، کیا ہے جو الله ہمارےنے ساتھ کیا “ہے؟

29 ملـِک کنعان میں اپنے باپ کے پاس پہنچ کر اُنہوں نے
اُسے سب کچھ سنایا جو اُن کے ساتھ ہوا تھا۔ اُنہوں نے کہا،
ملـکاُس”30 مالـککے بڑینے سختی ہمارےسے باتساتھ
کی۔ اُس نے جاسوسہمیں قرار دیا۔ لیکن31 ہم نے اُس سے
کہا، نہیںجاسوسہم’ لوگشریفبلـکہ ہیں۔ ہم32 بارہ بھائی
ایکہیں، باپہی ایکبیٹے۔کے تو مر گیا سےسبجبکہ چھوٹا
بھائی باپمیںکنعانوقتاِس پاسکے ‘ہے۔ پھر33 ملـکاُس
مالـککے نے ہم سے کہا، اِس’ سے مجھے پتا چلے گا کہ تم
لوگشریف ہو ایککہ بھائی پاسمیرےکو چھوڑ دو اور اپنے
بھوکے گھر والوں کے لئے خوراک لے کر چلے جاؤ۔ لیکن34
اپنے سب سے چھوٹے بھائی میرےکو پاس لے آؤ تاکہ مجھے
معلوم ہو جائے کہ تم جاسوس نہیں بلـکہ لوگشریف ہو۔ پھر
مَیں تم کو تمہارا بھائی واپس کر دوں گا اور تم اِس ملـک میں
آزادی تجارتسے کر سکو “۔‘گے

35 اُنہوں نے اپنی یوں بور سے اناج نکال دیا تو دیکھا کہ ہر
ایک بوریکی میں اُس پیسوںکے کی تھیلی رکھی ہوئی ہے۔ یہ
پیسے دیکھ کر وہ خود اور اُن کا باپ ڈر گئے۔ 36 اُن باپکے
نے اُن سے کہا، تم” نے مجھے میرے بچوں سے محروم کر دیا
یوسفہے۔ نہیں رہا، شمعون بھی نہیں رہا اباور تم بن یمین کو
بھی مجھ سے چھیننا ہتے چا سبہو۔ خلافمیرےکچھ “ہے۔
37 پھر روبن بول اُٹھا، اگر” مَیں اُسے سلامتی آپسے پاسکے
واپس نہ پہنچاؤں تو میرےآپ دو بیٹوں کو دےموتسزائے
سکتے ہیں۔ اُسے میرے سپرد کریں تو مَیں اُسے واپس لے آؤں
“گا۔ لیکن38 یعقوب نے کہا، میرا” تمہارےبیٹا ساتھ جانے
کا نہیں۔ کیونکہ اُس کا بھائی 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۔
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43
بن یمین کے ہمراہ دوسرا سفر

کال1 نے زور پکڑا۔ مصرجب2 سے لایا گیا اناج ختم ہو گیا
تو یعقوب نے کہا، واپساب” جا ہمارےکر لئے کچھ اَور غلہ
لیکن3“لاؤ۔خرید یہوداہ اُس”کہا،نے مرد سےسختینے کہا
تھا، صرفتم’ صورتاِس پاسمیرےمیں آ سکتے ہو کہ تمہارا
بھائی ساتھ ‘ہو۔ 4 اگر ہمارےآپ بھائی کو ساتھ بھیجیں تو پھر
ہم جا آپکر کے لئے غلہ خریدیں گے 5 ورنہ نہیں۔ کیونکہ اُس
آدمی نے کہا تھا کہ صرفہم اِس صورت میں اُس پاسکے
آ سکتے ہیں کہ ہمارا بھائی ساتھ “ہو۔ یعقوب6 نے کہا، تم”
نے اُسے کیوں بتایا کہ ہمارا ایک اَور بھائی بھی ہے؟ اِس سے
تم مصیبتبڑیمجھےنے میں ڈال دیا “ہے۔ اُنہوں7 جوابنے
ہمارےآدمیوہ”دیا، خاندانہمارےاور بارےکے میں پوچھتا
رہا، کیا’ تکابباپتمہارا زندہ ہے؟ کیا تمہارا کوئی اَور بھائی
‘ہے؟ پھر ہمیں جواب دینا پڑا۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ ہمیں اپنے
بھائی کو ساتھ لانے کو کہے “گا۔ 8 پھر یہوداہ نے باپ سے
لڑکے”کہا، میرےکو بھیجساتھ دیں تو ابھیہم روانہ ہو جائیں
ورنہگے۔ بچےہمارےآپ، بلـکہ بھوکےسبہم مر گے۔جائیں
مَیں9 اُسخود ہوںضامنکا مجھےآپگا۔ اُس جانکی کا ذمہ
دار ٹھہرا سکتے ہیں۔ اگر مَیں اُسے سلامتی واپسسے نہ پہنچاؤں
تو پھر مَیں زندگی کے تکآخر قصوروار ٹھہروں گا۔ 10 جتنی دیر
تک ہم جھجکتے رہے ہیں اُتنی دیر میں تو ہم دو دفعہ مصر جا
واپسکر آ سکتے “تھے۔

تب11 اُن باپکے اسرائیل نے کہا، اگر” اَور صورتکوئی
نہیں تو ملـکاِس کی بہترین پیداوار میں سے کچھ 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 کرنے ہیں جو تمہاری یوں بور میں رکھے
گئے تھے۔ شاید کسی سے غلطی ہوئی ہو۔ 13 اپنے بھائی کو لے
کر واپسسیدھے پہنچنا۔ 14 الله قادرِ کرےمطلق کہ یہ آدمی
تم پر رحم کر کے بن یمین دوسرےتمہارےاور بھائی واپسکو
بھیجے۔ تکجہاں تعلقمیرا ہے، مجھےاگر بچوںاپنے محرومسے
ہونا ہے تو ایسا ہی “ہو۔

وہچنانچہ15 رقمدُگنیتحفے، یمینبناور ساتھکو چلکرلے
پہنچمصرپڑے۔ یوسفوہکر منےکے جب16ہوئے۔حاضرسا

یوسف بننے یمین کو اُن ساتھکے دیکھا تو اُس نے اپنے گھر پر
مقرر ملازم سے کہا، اِن” آدمیوں میرےکو گھر لے جاؤ تاکہ
وہ دوپہر کا میرےکھانا ساتھ کھائیں۔ جانور کو ذبح کر کے
کھانا تیار “کرو۔

ملازم17 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 ہمیں”لـگے، اُن پیسوں یہاںسےسببکے لایا جا رہا ہے
جو پہلی دفعہ ہماری یوں بور میں واپس کئے گئے تھے۔ وہ ہم پر
اچانک حملہ کر ہمارےکے لیںچھینگدھے گے اور ہمیں غلام
بنا لیں “گے۔

19 اِس لئے گھر دروازےکے پر پہنچ کر اُنہوں نے گھر پر
مقرر ملازم سے کہا، جناِب”20 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 راتمیں کے لئے ٹھہرے
تو ہم نے اپنی یاں بور کھول کر دیکھا کہ ہر بوری کے منہ میں
ہمارے پیسوں کی پوری رقم پڑی ہے۔ ہم یہ پیسے واپس لے
آئے ہیں۔ 22 نیز، ہم خوراکمزید 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 کے باپ کے خدا نے آپ کے لئے آپ کی یوں بور میں یہ
خزانہ رکھا ہو گا۔ بہرحال آپمجھے پیسےکے مل گئے “ہیں۔
ملازم شمعون کو اُن کے پاس باہر لے آیا۔ 24 پھر اُس نے

بھائیوں کو یوسف کے گھر میں لے جا کر اُنہیں پاؤں دھونے
کے لئے پانی اور گدھوں کو چارا دیا۔ اُنہوں25 نے اپنے تحفے
تیار رکھے، کیونکہ اُنہیں بتایا گیا، یوسف” دوپہر کا کھانا آپ
ساتھکے ہی کھائے “گا۔

یوسفجب26 گھر پہنچا تو وہ اپنے تحفے لے کر اُس کے
منے سا آئے اور منہ کے بل جھک گئے۔ 27 اُس نے اُن سے
خیریت یافت در کی اور پھر کہا، تم” نے اپنے بوڑھے باپ کا
ذکر کیا۔ کیا ٹھیکوہ ہیں؟ کیا تکابوہ زندہ “ہیں؟ اُنہوں28
جوابنے آپجی،”دیا، تکابباپہمارےخادمکے زندہ
“ہیں۔ وہ دوبارہ منہ جھکبلکے گئے۔

یوسفجب29 نے اپنے سگے بھائی بن یمین کو دیکھا تو اُس
نے کہا، کیا” یہ سبتمہارا سے چھوٹا بھائی جسہے کا تم نے
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ذکر کیا تھا؟ بیٹا، الله کی نظرِ کرم تم پر “ہو۔ یوسف30 اپنے بھائی
دیکھکو کر اِتنا متاثر ہوا وہکہ رونے تھا،کو اِس لئے جلدیوہ
وہاںسے نکلسے کر اپنے سونے میںکمرےکے گیا اور رو پڑا۔
31 پھر وہ اپنا منہ دھو واپسکر آیا۔ آپاپنے پر قابو پا کر اُس نے
حکم دیا کہ نوکر کھانا لے آئیں۔

32 نوکروں نے یوسف کے لئے کھانے کا الـگ انتظام کیا
اور بھائیوں کے لئے الـگ۔ مصریوں کے لئے بھی کھانے کا
الـگ انتظام تھا، کیونکہ عبرانیوں کے ساتھ کھانا کھانا اُن کی
نظر میں نفرتقابِل تھا۔ بھائیوں33 کو اُن کی عمر ترتیبکی کے
یوسفمطابق منےکے سا بٹھایا گیا۔ یہ دیکھ حیراننہایتبھائیکر
ہوئے۔ نوکروں34 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۔ بھائیچھوٹےسےسب2 بوریکی میں پیسےصرفنہ بلـکہ
چاندیمیرے پیالےکے بھیکو “دینا۔رکھ ملازم نے ایسا ہی
کیا۔

3 اگلی صبح جب پَو پھٹنے لـگی تو بھائیوں کو اُن کے گدھوں
رُخصتسمیت کر ابھیوہ4گیا۔دیا نکلسےشہر نہیںدُورکر گئے
تھے یوسفکہ نے اپنے گھر پر مقرر ملازم سے کہا، جلدی”
کرو۔ اُن آدمیوں تعاقبکا کرو۔ اُن پاسکے پہنچ کر یہ آپ’پوچھنا، ہمارینے بھلائی جوابکے میں غلط کام کیوں کیا ہے؟
آپ5 نے میرے مالـک 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

جب6 ملازم بھائیوں پاسکے پہنچا تو اُس نے اُن سے یہی
باتیں کیں۔ جواب7 میں اُنہوں نے کہا، مالـکہمارے” ایسی
باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے خادم
ایسا کریں۔ توآپ8 ہیںجانتے پیسےوہسےکنعانملـِکہمکہ

واپس لے آئے ہماریجو یوں بور میں تھے۔ تو پھر ہم آپکیوں
مالـککے کے گھر چاندیسے یا سونا چُرائیں گے؟ 9 اگر آپوہ
کے خادموں میں کسیسے پاسکے مل جائے تو اُسے مار ڈالا
جائے اور باقی آپسب کے غلام “بنیں۔

ملازم10 نے کہا، ٹھیک” ہے ایسا ہی ہو گا۔ صرفلیکن
وہی میرا غلام بنے جسگا نے پیالہ چُرایا ہے۔ باقی سب آزاد
“ہیں۔ اُنہوں11 جلدینے سے اپنی یاں بور اُتار کر زمین پر رکھ
دیں۔ ایکہر نے اپنی بوری کھول دی۔ 12 ملازم یوں بور کی
تلاشی لینے لگا۔ بڑےوہ بھائی شروعسے کر کے سبآخرکار سے
چھوٹے تکبھائی پہنچ گیا۔ اور وہاں بن یمین بوریکی میں سے
پیالہ نکلا۔ بھائیوں13 نے یہ دیکھ کر پریشانی میں لباساپنے پھاڑ
لئے۔ وہ اپنے گدھوں کو دوبارہ لاد کر واپسشہر آ گئے۔

یہوداہجب14 اور اُس یوسفبھائیکے کے پہنچےگھر تو وہ
ابھی وہیں تھا۔ وہ اُس کے منے سا منہ بلکے گر گئے۔ یوسف15
نے کہا، یہ” تم نے کیا کِیا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مجھ جیسا
غیبآدمی کا علم رکھتا “ہے؟ یہوداہ16 جناِب”کہا،نے عالی،
ہم کیا ابکہیں؟ ہم اپنے دفاع میں کیا کہیں؟ الله ہی ہمیںنے
قصوروار ٹھہرایا ابہے۔ آپسبہم کے غلام ہیں، صرفنہ
پاسکےجسوہ پیالہسے مل “گیا۔ یوسف17 الله”کہا،نے نہ
مَیںکہکرے ایسا کروں، وہیصرفبلـکہ میرا غلام ہو جسگا
پاسکے پیالہ تھا۔ باپاپنےسےسلامتیسبباقی واپسپاسکے
چلے “جائیں۔

یہوداہ بن یمین سفارشکی کرتا ہے
18 لیکن یہوداہ نے یوسف کے قریب آ کر کہا، میرے”

مالـک، مہربانی کر کے اپنے بندے کو ایک بات کرنے کی
اجازت 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، ہمارا’ باپ
وہہے۔ بوڑھا ہے۔ ایکہمارا بھائیچھوٹا بھی وقتاُسجوہے
پیدا ہوا جب ہمارا باپ عمر رسیدہ تھا۔ اُس لڑکے کا بھائی مر
چکا ہے۔ اُس کی ماں صرفکے یہ دو بیٹے پیدا ابہوئے۔ وہ
اکیلا ہی رہ گیا اُسہے۔ باپکا شدتاُسے سے پیار کرتا ‘ہے۔
21 جناِب عالی، آپ نے ہمیں بتایا، اُسے’ یہاں لے آؤ تاکہ مَیں
خود اُسے دیکھ ‘سکوں۔ 22 ہم نے جواب دیا، یہ’ لڑکا اپنے
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باپ کو نہیںچھوڑ سکتا، ورنہ اُس باپکا مر ‘گا۔جائے 23 پھر
آپ نے کہا، پاسمیرےمیںصورتاِسصرفتم’ آ سکو گے
کہ تمہارا سب سے چھوٹا تمہارےبھائی ساتھ ‘ہو۔ ہمجب24
باپاپنے واپسپاسکے پہنچے تو ہم کچھسباُنہیںنے بتایا جو
آپ نے کہا تھا۔ 25 پھر اُنہوں نے ہم سے کہا، لوٹمصر’ کر
کچھ غلہ خرید ‘لاؤ۔ ہم26 جوابنے دیا، ہم’ جا نہیں سکتے۔
صرفہم صورتاِس میں اُس مرد پاسکے جا سکتے ہیں کہ
ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ساتھ ہو۔ ہم تب ہی جا سکتے ہیں
جب وہ ہمارےبھی ساتھ ‘چلے۔ ہمارے27 باپ نے ہم سے
کہا، 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 جانیسےوجہکیجانےلےسے
پہنچےنقصان تو تم مجھ بوڑھے غمکو پاتالمارےکے میں پہنچاؤ
“۔‘گے

30-31 یہوداہ نے اپنی بات جاری رکھی، جناِب” ابعالی،
اگر مَیں باپاپنے پاسکے جاؤں اور وہ دیکھیں کہ میرےلڑکا
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 قبر تک پہنچا دیں گے۔ 32 نہ صرف یہ بلـکہ
مَیں نے باپ سے کہا، مَیں’ خود اِس کا ضامن ہوں گا۔ اگر
مَیں اِسے سلامتی واپسسے نہ پہنچاؤں تو پھر مَیں زندگی کے آخر
ٹھہروںقصوروارتک ‘گا۔ اپنےاب33 سنیں۔گزارشکیخادم
مَیں یہاں رہ کر اِس لڑکے کی جگہ غلام بن جاتا ہوں، اور وہ
بھائیوںدوسرے واپسساتھکے جائے۔چلا 34 اگر میرےلڑکا
ساتھ نہ ہوا تو طرحکسمَیں باپاپنے کو منہ دکھا سکتا ہوں؟
برداشتمَیں نہیں کر سکوں گا کہ وہ مصیبتاِس میں مبتلا “جائیں۔ہو
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یوسف آپاپنے کو ظاہر کرتا ہے

سنیہ1 یوسفکر آپاپنے پر قابو نہ اُسسکا۔رکھ اونچینے
آواز سے حکم دیا تمامکہ اَورکوئیجائیں۔نکلسےکمرےملازم
کمرےشخص میں نہیں تھا یوسفجب 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 اب
تک زندہ “ہے؟
لیکن اُس کے بھائی یہ سن کر اِتنے گھبرا گئے کہ جوابوہ

دےنہ سکے۔
4 پھر یوسف نے کہا، میرے” قریب “آؤ۔ وہ قریب آئے تو

اُس نے کہا، مَیں” تمہارا یوسفبھائی ہوں جسے تم بیچنے 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 سبہم بچے رہیں۔
6 یہ کال کا دوسرا سال ہے۔ پانچ اَور سال کے دوران نہ ہل
چلے گا، نہ فصل کٹے گی۔ 7 الله نے تمہارےمجھے آگے بھیجا
تاکہ میںدنیا ایکتمہارا بچا محفوظحصہکھچا تمہاریاوررہے
چنانچہ8جائے۔چھوٹمعرفتکیمخلصیبڑیایکجان تم نے
یہاںمجھے نہیں بھیجا بلـکہ الله اُسنے۔ فرعونمجھےنے کا باپ،
اُس پورےکے گھرانے مالـککا اور مصر کا حاکم بنا دیا ہے۔
جلدیاب9 باپمیرےسے واپسپاسکے جا کر اُن سے آپ’کہو، کا آپیوسفبیٹا اطلاعکو دیتا ہے کہ الله مجھےنے مصر
مالـککا بنا دیا پاسمیرےہے۔ آ جائیں، دیر نہ کریں۔ آپ10
میںعلاقےکےجشن رہ ہوںقریبمیرےآپوہاںہیں۔سکتے
گے، آپآپ، کی آل اولاد، گائےبَیل، یاں بکر بھیڑ اور جو کچھ
آپبھی یاتکیآپمَیںوہاں11ہے۔کا گا،کروںپوریضرور
کالکیونکہ ابھیکو پانچ سال اَور لـگیں گے۔ ورنہ آپآپ، کے
گھر والے اور آپبھیجو بدحالہیںکے ہو جائیں ‘گے۔ 12 تم
خود اور میرا بھائی بن یمین دیکھ سکتے ہو یوسفمَیںکہ ہوںہی
تمہارےجو باتساتھ کر رہا ہوں۔ باپمیرے13 میںمصرکو
میرے اثر رسوخو بارےکے میں اطلاع کچھسباُنہیںدو۔ بتاؤ
جو تم نے دیکھا پھرہے۔ جلد باپمیرےہی یہاںکو “آؤ۔لے

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

جب16 یہ خبر بادشاہ کے محل تک پہنچی کہ یوسف کے
بھائی آئے ہیں تو فرعون اور اُس کے تمام خوشافسران ہوئے۔
17 اُس نے یوسف سے کہا، اپنے” بھائیوں کو بتا کہ اپنے
جانوروں پر غلہ لاد کر ملـِک کنعان واپس چلے جاؤ۔ وہاں18
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باپاپنے اور خاندانوں کو لے پاسمیرےکر آ جاؤ۔ مَیں تم کو
مصر کی سب سے اچھی دےزمین دوں گا، اور تم ملـکاِس
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 حکم کے مطابق یاں گاڑ اور سفر کے لئے خوراک
اُس22دی۔ بھائیایکہرنے کپڑوںکو ایککا دیا۔بھیجوڑا
یمینبنلیکن اُسکو اورِسکے300کےچاندینے جوڑےپانچ
اُس23دیئے۔ باپاپنےنے دسکو بھجواگدھے مصرجودیئے
بہترینکے مال لدےسے ہوئے تھے دساور گدھیاں جو اناج،
روٹی اور باپ کے سفر کے لئے کھانے سے لدی ہوئی تھیں۔
یوں24 اُس نے اپنے بھائیوں کو رُخصت کر کے کہا، راستے”
میں جھگڑا نہ “کرنا۔

25 وہ مصر سے روانہ ہو کر ملـِک کنعان میں اپنے باپ کے
پاس پہنچے۔ اُنہوں26 نے اُس سے کہا، یوسف” زندہ !ہے وہ
پورے مصر کا حاکم یعقوبلیکن“ہے۔ 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 کہا، میرا” بیٹا
یوسف زندہ !ہے یہی کافی ہے۔ مرنے پہلےسے مَیں جا کر اُس
ملوںسے “گا۔

46
یعقوب مصر جاتا ہے

یعقوب1 سب کچھ لے کر روانہ ہوا اور بیرسبع پہنچا۔ وہاں
اُس نے باپاپنے اسحاق کے خدا کے حضور قربانیاں چڑھائیں۔
رات2 کو الله یا رو میں اُس سے ہم کلام ہوا۔ اُس نے یعقوب،”کہا، “!یعقوب یعقوب نے جواب دیا، جی،” مَیں حاضر
الله3“ہوں۔ مَیں”کہا،نے الله اسحاقباپتیرےہوں، خدا۔کا
مصر ڈر،متسےجانے تجھمَیںوہاںکیونکہ بڑیایکسے قوم
بناؤں گا۔ تیرےمَیں4 ساتھ مصر جاؤں گا اور تجھے ملـکاِس
بھیواپسمیں آؤںلے جبگا۔ مرےتُو گا یوسفتو تیریخود
آنکھیں کرےبند “گا۔

5 اِس کے بعد یعقوب بیرسبع سے روانہ ہوا۔ اُس کے بیٹوں
نے اُسے اور اپنے بال بچوں کو اُن یوں گاڑ میں بٹھا دیا جو مصر
بادشاہکے بھجوائینے یعقوبیوں6تھیں۔ اور اُس تمامکی اولاد
اپنے مویشی اور کنعان میں حاصل کیا ہوا مال لے کر مصر چلے
گئے۔ یعقوب7 کے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں اور باقی اولاد سب
ساتھ گئے۔

اسرائیل8 کی اولاد کے نام جو مصر چلی گئی یہ :ہیں
یعقوب کے پہلوٹھے روبن 9 کے بیٹے حنوک، فلّو، حصرون

اور کرمی تھے۔ شمعون10 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، فارصسیلہ، اور زارح تھے عیر) اور اونان کنعان
میں مر چکے فارص۔(تھے کے دو بیٹے حصرون اور حمول تھے۔
اِشکار13 کے بیٹے تولع، یوبفُوّہ، اور ِسمرون تھے۔ زبولون14 کے
بیٹے سرد، ایلون اور یحلئیل تھے۔ 15 اِن بیٹوں کی ماں لیاہ تھی، اور
وہ مسوپتامیہ میں پیدا ہوئے۔ اِن کے علاوہ دینہ اُس کی بیٹی
تھی۔ کُل 33 مرد لیاہ کی اولاد تھے۔

16 جد کے بیٹے صفیان، حجی، ُسونی، اِصبون، عیری، ارودی
اور یلی ار تھے۔ آشر17 کے بیٹے یِمنہ، اِسواہ، اِسوی اور یعہ بر تھے۔
آشر کی بیٹی سِرح تھی، اور یعہ بر کے دو بیٹے تھے، ِحبر اور ملـکی
ایل۔ 18 افراد16کُل زِلفہ اولادکی تھے لابنجسے اپنینے 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 ماں اون کے
پجاری فوطی فرع کی بیٹی آسنَت تھی۔ 21 بن یمین کے بیٹے بالع،
بکر، اشبیل، جیرا، نعمان، اِخی، روس، مُفیم، ُحفیم اور ارد تھے۔
22 کُل 14 مرد راخل کی اولاد تھے۔

دان23 کا بیٹا ُحشیم تھا۔ نفتالی24 کے بیٹے یحصی ایل، جونی،
یصر اور ِسلیم تھے۔ 25 کُل 7 مرد بِلہاہ کی اولاد تھے جسے لابن
نے اپنی بیٹی راخل کو دیا تھا۔

یعقوب26 کی اولاد کے 66 افراد اُس کے ساتھ مصر چلے
گئے۔ اِس تعداد میں بیٹوں کی یاں بیو شامل نہیں تھیں۔ جب27
ہم یوسفیعقوب، اور اُس کے دو بیٹے اِن میں شامل کرتے ہیں
یعقوبتو کے گھرانے کے 70 افراد مصر گئے۔
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یعقوب اور اُس کا خاندان مصر میں
یعقوب28 یہوداہنے اپنےکو یوسفآگے پاسکے بھیجا تاکہ

میںجشنوہ اُن پہنچےوہاںوہجبملے۔سے یوسفتو29 اپنے
رتھ پر سوار ہو کر اپنے باپ سے ملنے کے لئے جشن گیا۔ اُسے
دیکھ کر وہ اُس کے لـگگلے کر کافی دیر روتا رہا۔ یعقوب30
یوسفنے سے مَیںاب”کہا، مرنے کے لئے تیار ہوں، کیونکہ
مَیں نے خود دیکھا ہے کہ تُو زندہ “ہے۔

31 یوسفپھر نے اپنے بھائیوں اور باپاپنے کے خاندان کے
باقی افراد سے کہا، ضروری” ہے کہ مَیں جا کر بادشاہ کو
اطلاع دوں میرےکہ بھائی باپمیرےاور کا پورا خاندان جو
کنعان کے ہنے ر والے پاسمیرےہیں آ گئے ہیں۔ مَیں32 اُس
کہوںسے گا، یہ’ آدمی یوں بھیڑبکر کے چرواہے ہیں۔ مویشیوہ
لتے پا ہیں، اِس لئے اپنی یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل اور باقی سارا مال
ساتھاپنے ‘ہیں۔آئےلے بادشاہ33 تمہیں بُلا پوچھےکر گا کہ تم
کیا کام کرتے ہو؟ 34 پھر تم جوابکو 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 میںجشن ہنے ر کی
اجازت ملے گی۔ کیونکہ یوں بھیڑبکر کے چرواہے مصریوں کی
نظر میں نفرتقابِل “ہیں۔

47
یوسف1 فرعون پاسکے گیا اور اُسے اطلاع دے کر باپمیرا”کہا، اور بھائی اپنی یوں، بکر بھیڑ گائےبَیلوں مالسارےاور

سمیت ملـِک کنعان سے آ کر جشن ٹھہرےمیں 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 نے جواب دیا، آپ” کے خادم یوں بھیڑبکر
کے چرواہے ہیں۔ باپہمارےیہ دادا کا پیشہ تھا اور ہمارا بھی
ہے۔ یہاںہم4 آئے ہیں تاکہ کچھ دیر اجنبی حیثیتکی آپسے
پاسکے ٹھہریں، کالکیونکہ بہتمیںکنعاننے زور پکڑا ہے۔
آپوہاں کے خادموں کے جانوروں کے لئے چراگاہیں ختم ہو
گئی ہیں۔ اِس لئے ہمیں میںجشن ہنے ر اجازتکی “دیں۔

5 بادشاہ یوسفنے سے کہا، باپتیرا” اور پاستیرےبھائی
آ گئے ہیں۔ ملـِک6 تیرےمصر منے سا کھلا ہے۔ اُنہیں بہترین
جگہ پر آباد کر۔ وہ جشن میں رہیں۔ اور اگر اُن میں سے کچھ

ہیں جو خاص قابلیت رکھتے ہیں تو اُنہیں میرے مویشیوں کی
نگہداشت پر “رکھ۔

یوسفپھر7 یعقوبباپاپنے کو لے آیا اور فرعون منےکے سا
پیش کیا۔ یعقوب نے بادشاہ برکتکو دی۔ 8 بادشاہ نے اُس
سے پوچھا، تمہاری” عمر کیا “ہے؟ یعقوب9 نے جواب سال130مَیں”دیا، اِسسے دنیا کا مہمان میریہوں۔ زندگی مختصر
تکلیفاور دہ تھی، باپمیرےاور یادہسےمجھدادا ز عمر رسیدہ
ہوئے تھے جب وہ اِس دنیا کے مہمان “تھے۔ 10 یہ کہہ کر
یعقوب فرعون کو دےبرکتدوبارہ کر چلا گیا۔

11 یوسفپھر نے باپاپنے اور بھائیوں کو مصر میں آباد کیا۔
اُس نے اُنہیں رعمسیس کے علاقے میں بہترین زمین جسدی
طرح بادشاہ نے حکم دیا تھا۔ یوسف12 اپنے باپ پورےکے
گھرانے خوراککو مہیا رہا۔کرتا خاندانہر اُسکو بچوںکے
کی تعداد خوراکمطابقکے ملتی رہی۔

کال سختکا اثر
کال13 اِتنا سخت تھا کہ کہیں بھی روٹی نہیں ملتی تھی۔ مصر

اور کنعان لوگمیں نڈھال ہو گئے۔
14 مصر اور کنعان کے تمام پیسے اناج خریدنے کے لئے

صَرف ہو یوسفگئے۔ اُنہیں جمع کر فرعونکے میںمحلکے لے
آیا۔ جب15 مصر اور کنعان کے پیسے ختم ہو گئے تو مصریوں
نے یوسف کے پاس آ کر کہا، ہمیں” روٹی !دیں ہم آپ کے
منے سا کیوں ہمارےمریں؟ پیسے ختم ہو گئے “ہیں۔ یوسف16
جوابنے آپاگر”دیا، پیسےکے ہیںختم تو مجھے مویشیاپنے
دیں۔ مَیں اُن کے عوض روٹی دیتا “ہوں۔ 17 چنانچہ وہ اپنے
یاں،گھوڑے، بکر اورگائےبَیلبھیڑ یوسفگدھے پاسکے لے
آئے۔ اِن عوضکے اُس خوراکاُنہیںنے دی۔ اُس سال اُس
نے اُنہیں اُن کے تمام مویشیوں خوراکعوضکے مہیا کی۔

اگلے18 سال وہ دوبارہ اُس پاسکے آئے۔ اُنہوں نے جناِب”کہا، عالی، ہم یہ بات آپ سے نہیں چھپا سکتے کہ اب ہم
صرف اپنے آپ اور اپنی زمین کو آپ کو دے سکتے ہیں۔
ہمارے پیسے تو ختم ہیں ہمارےآپاور مویشی بھی لے چکے
ہیں۔ ہم19 آپکیوں کی آنکھوں کے منے سا مر ہماریجائیں؟
زمین کیوں تباہ ہو جائے؟ ہمیں روٹی دیں تو ہم اور ہماری زمین
بادشاہ کی ہو گی۔ ہم فرعون کے غلام ہوں گے۔ ہمیں بیج دیں
تاکہ ہم جیتے بچـیں اور زمین تباہ نہ ہو “جائے۔
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20 چنانچہ یوسف نے فرعون کے لئے مصر کی پوری زمین

خرید لی۔ کال کی سختی کے سبب سے تمام مصریوں نے اپنے
بیچکھیت دیئے۔ اِس یقے طر سے ملـکپورا فرعون ملـکیتکی
میں آ گیا۔ یوسف21 نے مصر کے ایک سرے سے دوسرے
تکسرے کے لوگوں کو شہروں میں منتقل کر دیا۔ صرف22
یوں آزادزمینکیپجار اُنہیںرہی۔ اپنی زمین بیچنے ہیضرورتکی
نہیں تھی، اُنہیںکیونکہ فرعون سے اِتنا وظیفہ ملتا تھا کہ گزارہ ہو
جاتا تھا۔

یوسف23 نے لوگوں سے کہا، غور” سے سنیں۔ آج مَیں نے
آپ کو آپاور زمینکی کو بادشاہ کے لئے خرید لیا ابہے۔ یہ
بیج لے کر اپنے میںکھیتوں بونا۔ آپ24 فرعونکو فصلکو کا
پانچواں حصہ دینا باقیہے۔ آپپیداوار کی ہو آپگی۔ اِس سے
بیج بو سکتے ہیں، اور یہ آپ کے اور آپ کے گھرانوں اور بچوں
لئےکےکھانےکے “گا۔ہو اُنہوں25 نےآپ”دیا،جوابنے
ہمیں بچایا مالـکہمارےہے۔ ہم پر مہربانی کریں تو ہم فرعون
کے غلام بنیں “گے۔

یوسفطرحاِس26 میںمصرنے یہ قانون نافذ کیا کہ فصلہر
کا پانچواں حصہ بادشاہ کا ہے۔ یہ قانون آج تک جاری ہے۔
یوںصرف پجار کی زمین بادشاہ ملـکیتکی میں نہ آئی۔

یعقوب گزارشآخریکی
اسرائیلی27 علاقےکےجشنمیںمصر میں آباد وہاںہوئے۔

اُنہیں زمین ملی، اور وہ پھلے پھولے اور تعداد بہتمیں بڑھ گئے۔
یعقوب28 17 سال مصر میں رہا۔ وہ 147 سال کا تھا جب

فوت ہوا۔ جب29 مرنے کا وقت قریب آیا تو اُس یوسفنے
کو بُلا کر مہربانی”کہا، کر کے اپنا میریہاتھ ران نیچےکے رکھ
قَسمکر کھا کہ تُو مجھ شفقتپر وفاداریاور کا اِس طرح اظہار
کرے گا کہ مجھے مصر میں دفن کرےنہیں گا۔ جب30 مَیں
مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملوں گا تو مجھے مصر سے لے جا
باپمیرےکر دادا کی قبر میں یوسف“دفنانا۔ جوابنے ٹھیک”دیا، “ہے۔ یعقوب31 نے کہا، قَسم” کھا کہ تُو ایسا ہی
کرے یوسف“گا۔ نے قَسم تبکھائی۔ 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 کر
یعقوب سے ملنے گیا۔

یعقوب2 کو بتایا گیا، آپ” کا بیٹا آ گیا “ہے تو وہ اپنے آپ
کو سنبھال کر اپنے بستر پر بیٹھ گیا۔ اُس3 یوسفنے سے کہا،
مَیںجب” کنعانی شہر لُوز میں تھا تو الله قادرِ مطلق مجھ پر ظاہر
ہوا۔ اُس دےبرکتمجھےنے کر کہا،4 تجھےمَیں’ پھلنے لنے پھو
دوں گا اور تیری اولاد بڑھا دوں گا بلـکہ تجھ سیبہتسے قومیں
نکلنے دوں گا۔ اور مَیں تیری اولاد کو یہ ملـک ہمیشہ کے لئے
دوںدے ‘گا۔ باتمیریاب5 مَیںسن۔ ہوںچاہتا تیرےکہ
بیٹے جو میرے آنے سے پہلے مصر میں پیدا ہوئے میرے بیٹے
ہوں۔ افرائیم اور منسّی روبن اور شمعون کے برابر میرےہی بیٹے
ہوں۔ 6 اگر اِن کے بعد تیرے ہاں اَور بیٹے پیدا ہو جائیں تو وہ
میرے بیٹے نہیں تیرےبلـکہ ٹھہریں گے۔ میراثجو وہ پائیں گے
وہ اُنہیں افرائیم اور منسّی کی میراث میں سے ملے گی۔ 7 مَیں یہ
تیری ماں راخل کے سبب سے کر رہا ہوں جو مسوپتامیہ سے
واپسی کے وقت کنعان میں اِفراتہ کے قریب مر گئی۔ مَیں نے
اُسے وہیں راستے میں دفن “کیا آج) اِفراتہ بیتکو لحم کہا جاتا
۔(ہے

8 پھر یعقوب یوسفنے کے بیٹوں پر نظر ڈال کر پوچھا، یہ”
کون “ہیں؟ یوسف9 جوابنے میرےیہ”دیا، بیٹے ہیں جو الله
مجھےنے یہاں مصر میں یعقوب“دیئے۔ نے میرےاُنہیں”کہا،
قریب لے آ تاکہ مَیں اُنہیں برکت “دوں۔ 10 بوڑھا ہونے کے
سبب یعقوبسے کی آنکھیں کمزور تھیں۔ وہ اچھی طرح دیکھ
نہیں سکتا تھا۔ یوسف اپنے بیٹوں کو یعقوب پاسکے لے آیا تو
اُس نے اُنہیں بوسہ دے کر گلے لگایا 11 اور یوسف سے مجھے”کہا، توقع ہی نہیں تھی کہ مَیں کبھی تیرا چہرہ دیکھوں گا،
اور اب الله نے مجھے تیرے بیٹوں کو دیکھنے کا موقع بھی دیا
“ہے۔

12 پھر یوسف اُنہیں یعقوب کی گود میں سے لے کر خود
اُس کے منے سا منہ جھکبلکے گیا۔ یوسف13 نے افرائیم کو
یعقوب کے بائیں ہاتھ رکھا اور منسّی کو اُس کے دائیں ہاتھ۔
یعقوبلیکن14 نے اپنا دہنا ہاتھ بائیں طرف بڑھا کر افرائیم کے
سر 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
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اُس یوسفنے کو اُس کے بیٹوں کی معرفت برکت دی، الله”
جس کے میرےحضور باپ دادا ابراہیم اور اسحاق چلتے رہے
اور شروعجو تکآجسے میرا چرواہا رہا برکتاِنہیںہے دے۔
فرشتےجس16 مجھےکردےعوضانہنے نقصانہر سے بچایا ہے
وہ اِنہیں برکت دے۔ الله کرے کہ اِن میں میرا نام میرےاور
باپ دادا ابراہیم اور اسحاق کے نام جیتے رہیں۔ دنیا میں اِن کی
اولاد کی بہتتعداد 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 نے
باپ کا ہاتھ پکڑا تاکہ اُسے افرائیم سرکے پر سے اُٹھا کر منسّی کے
سر پر رکھے۔ 18 اُس نے کہا، ابو،” ایسے نہیں۔ دوسرا لڑکا بڑا
اُسیہے۔ پر اپنا دہنا ہاتھ “رکھیں۔ لیکن19 باپ نے انکار کر
کے کہا، مجھے” پتا ہے بیٹا، مجھے پتا ہے۔ وہ بڑیایکبھی قوم
گا۔بنے پھر بھی اُس کا بھائیچھوٹا اُس سے بڑا ہو گا اور اُس سے
قوموں بڑیکی تعداد نکلے “گی۔

20 اُس دن اُس نے دونوں بیٹوں کو برکت دے کر اسرائیلی”کہا، تمہارا نام لے برکتکر دیا کریں جبگے۔ برکتوہ
دیں گے تو کہیں گے، الله’ آپ 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 لیکنہوں، تمہارےالله ساتھ ہو گا اور تمہیں
باپتمہارے دادا ملـککے واپسمیں لے جائے گا۔ ایک22
بات میں مَیں تیرےتجھے بھائیوں پر ترجیح دیتا ہوں، مَیں تجھے
کنعان میں وہ قطعہ دیتا ہوں جو مَیں نے اپنی تلوار اور کمان سے
یوں امور سے چھینا “تھا۔

49
یعقوب اپنے بیٹوں برکتکو دیتا ہے

یعقوب1 نے اپنے بیٹوں کو بُلا کر پاسمیرے”کہا، جمع ہو
جاؤ تاکہ مَیں تمہیں بتاؤں تمہارےمیںمستقبلکہ ساتھ کیاکیا ہو
گا۔ یعقوباے2 بیٹو،کے اکٹھے ہو کر سنو، اسرائیلباپاپنے
کی باتوں پر غور کرو۔

روبن،3 میرےتم پہلوٹھے میرےہو، زور طاقتمیریاور کا
پھل۔پہلا قوتاورعزتتم برترسےلحاظکے لیکن4ہو۔ چونکہ
تم سیلاببےقابو کی مانند ہو اِس لئے تمہاری حیثیتاّول جاتی

رہے۔ کیونکہ تم میرینے حرم ہمسے بستر ہو کر باپاپنے کی
بےحرمتی کی ہے۔

شمعون5 اور لاوی دونوں بھائیوں کی تلواریں ظلم و تشدد کے
ہتھیار رہے ہیں۔ میری6 جان نہ اُن کی مجلس میں شامل اور
نہ اُن کی جماعت میں داخل ہو، کیونکہ اُنہوں نے غصے میں آ
کر دوسروں قتلکو کیا اُنہوںہے، نے اپنی مرضی بَیلوںسے کی
کونچـیں کاٹی ہیں۔ 7 اُن کے غصے پر لعنت ہو جو اِتنا زبردست
ہے اور اُن طیشکے پر جو اِتنا سخت مَیںہے۔ یعقوباُنہیں کے
ملـک میں تتر بتر کروں گا، اُنہیں اسرائیل میں منتشر کر دوں گا۔

8 یہوداہ، تمہارے بھائی تمہاری یف تعر یں کر گے۔ تم اپنے
دشمنوں کی گردن پکڑے رہو گے، اور تمہارے باپ کے بیٹے
تمہارے منے جھکسا جائیں گے۔ 9 یہوداہ ببر شیر کا بچہ ہے۔
میرے بیٹے، تم ابھی ابھی شکار مار کر واپس آئے ہو۔ یہوداہ
ببر شیر بلـکہ شیرنی کی دبکطرح کر بیٹھ جاتا ہے۔ کون اُسے
چھیڑنے کی جرأت کرے گا؟ 10 شاہی عصا یہوداہ سے دُور
نہیں ہو گا بلـکہ شاہی اختیار اُس تکوقت اُس کی اولاد کے
پاس رہے وہتکجبگا نہحاکم رہیںقومیںتابعکےجسآئے
گی۔ 11 وہ اپنا جوان گدھا انگور کی بیل سے اور اپنی گدھی کا
بہترینبچہ انگور بیلکی سے باندھے گا۔ وہ لباساپنا َمے میں اور
اپنا کپڑا انگور میںخونکے دھوئے گا۔ اُس12 کی آنکھیں َمے
سے یادہ ز گدلی اور اُس دانتکے دودھ سے یادہ ز سفید ہوں
گے۔

زبولون13 ساحل پر آباد ہو گا جہاں بحری جہاز ہوں گے۔
اُس کی حد تکصیدا ہو گی۔

طاقتاِشکار14 ور گدھا جوہے اپنے ین زِ کے بوروںدو کے
درمیان بیٹھا ہے۔ جب15 وہ دیکھے گا کہ اُس کی آرام گاہ
اچھی اور اُس خوشملـککا نما توہے وہ بوجھ اُٹھانے کے لئے
تیار ہو جائے گا اُجرتاور کے بغیر کام کرنے کے لئے مجبور کیا
جائے گا۔

دان16 اپنی قوم کرےانصافکا گا اگرچہ وہ اسرائیل کے
قبیلوں میں ایکسے ہے۔ہی سڑکدان17 سانپکے اور راستے
کے افعی کی مانند ہو گا۔ گھوڑےوہ کی یوں ایڑ کو کاٹے گا
تو اُس کا سوار پیچھے گر جائے گا۔

اے18 رب، مَیں تیری نجاتہی کے انتظار میں !ہوں
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19 جد پر ڈاکوؤں کا جتھا کرےحملہ گا، لیکن وہ پلٹ کر

اُسی پر حملہ دےکر گا۔
20 آشر کو غذائیت والی خوراک حاصل ہو گی۔ وہ لذیذ

شاہی کھانا کرےمہیا گا۔
نفتالی21 ہوئیچھوڑیآزاد باتیںصورتخوبوہہے۔ہرنی

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

بیل جسہے کی شاخیں دیوار پر چڑھ گئی ہیں۔ تیراندازوں23
نے اُس پر تیر چلا کر اُسے تنگ کیا اور اُس کے پیچھے پڑ گئے،
24 لیکن اُس کی کمان مضبوط رہی، اور اُس کے بازو یعقوب
کے زورآور خدا کے سبب سے طاقت ور رہے، اُس چرواہے
سببکے سے جو اسرائیل کا زبردست سورما ہے۔ 25 کیونکہ
باپتیرے کا تیریخدا مدد کرتا اللهہے، آسمانتجھےمطلققادرِ
کی برکت، زمین برکتکیگہرائیوںکی اور اولاد برکتکی دیتا
ہے۔ باپتیرے26 برکتکی قدیم پہاڑوں اور ابدی یوں پہاڑ کی
مرغوب 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
راتاور 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۔ میرےمجھے باپ دادا
کے ساتھ اُس غار میں دفنانا جو ِحتّی آدمی عِفرون کے کھیت
میں ہے۔ 30 یعنی اُس غار میں جو ملـِک کنعان ممرےمیں کے
مشرق میں مکفیلہ کھیتکے میں ہے۔ ابراہیم نے کھیتاُسے
سمیت اپنے لوگوں کو دفنانے کے لئے عِفرون ِحتّی سے خرید لیا
تھا۔ وہاں31 ابراہیم اور اُس کی بیوی سارہ دفنائے گئے، وہاں
اسحاق اور اُس کی بیوی 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 ہدایاتاِن یعقوببعدکے نے اپنے پاؤں بستر سمیٹپر لئے
اور دم چھوڑ کر باپاپنے دادا سے جا ملا۔

50
یعقوب کو دفن کیا جاتا ہے

یوسف1 باپاپنے چہرےکے لپٹسے گیا۔ اُس نے روتے
ہوئے اُسے بوسہ دیا۔ 2 اُس کے ملازموں میں سے کچھ ڈاکٹر
تھے۔ اُس دیہدایتاُنہیںنے اسرائیلباپمیرےکہ لاشکی
کو حنوط کریں تاکہ وہ گل نہ جائے۔ اُنہوں نے ایسا ہی کیا۔
3 اِس میں 40 لـگدن گئے۔ عام طور پر حنوط کرنے کے لئے
اِتنے دنہی لـگتے ہیں۔ مصریوں یعقوبتکدن70نے کا ماتم
کیا۔

4 جب ماتم کا وقت ختم ہوا تو یوسف نے بادشاہ کے
یوں دربار سے مہربانی”کہا، کر کے یہ خبر تکبادشاہ پہنچا دیں
5 باپمیرےکہ مجھےنے قَسم دلا کر کہا تھا، مَیں’ مرنے والا
ہوں۔ مجھے اُس قبر میں دفن کرنا جو مَیں نے ملـِک کنعان میں
اپنے لئے اب‘بنوائی۔ اجازتمجھے دیں کہ مَیں وہاں جاؤں اور
باپاپنے دفنکو کر واپسکے “آؤں۔ فرعون6 جوابنے دیا،
جا،” باپاپنے دفنکو طرحجسکر اُس تجھےنے قَسم دلائی
“تھی۔

7 یوسفچنانچہ اپنے باپ کو دفنانے کے لئے کنعان روانہ
ہوا۔ بادشاہ کے تمام ملازم، محل بزرگکے پورےاور مصر کے
بزرگ اُس ساتھکے تھے۔ یوسف8 کے گھرانے کے افراد، اُس
بھائیکے اور اُس باپکے گئے۔ساتھبھیلوگکےگھرانےکے
صرف اُن کے بچے، اُن کی یاں بکر بھیڑ اور گائےبَیل جشن میں
رہے۔ رتھ9 اور بھیگھڑسوار ساتھ ملسبگئے۔ کر بڑا لشکر بن
گئے۔

جب10 وہ یردن قریبکے اتد کے کھلیان پر پہنچے تو اُنہوں
نہایتنے دلسوز نوحہ کیا۔ یوسفوہاں تکدنساتنے 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۔ 13 اُنہوں نے اُسے ملـِک
کنعان میں لے جا کر مکفیلہ کے کھیت کے غار میں دفن کیا

* 49:21 باتیںصورتخوب کرتا :ہے بچےصورتخوبیا پیدا کرتی ہے۔
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ممرےجو کے مشرق 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 لوگتمام جو
جنازے کے لئے ساتھ گئے تھے مصر لوٹکو آئے۔

یوسف اپنے بھائیوں کو تسلی دیتا ہے
جب15 یعقوب 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 اُس کے ساتھ کیا تھا۔ پھر
کیا ہو “گا؟ 16 یہ سوچ کر اُنہوں نے یوسف کو خبر آپ”بھیجی، باپکے نے مرنے سے پیشتر ہدایت دی 17 یوسفکہ
کو بتانا، اپنے’ بھائیوں کے اُس غلط کام معافکو کر دینا جو
اُنہوں تمہارےنے ہمیںاب‘کیا۔ساتھ آپجو باپکے کے خدا
کے پیروکار معافہیں کر “دیں۔
یہ خبر سن یوسفکر رو پڑا۔ 18 پھر اُس کے بھائی خود آئے

اور اُس کے منے سا گر گئے۔ اُنہوں نے کہا، آپہم” کے خادم
“ہیں۔ یوسفلیکن19 ڈرو۔مت”کہا،نے مَیںکیا الله کی جگہ
ہوں؟ !نہیںہرگز 20 تم نقصانمجھےنے پہنچانے کا ارادہ کیا تھا،
لیکن الله اُسنے بھلائیسے پیدا کی۔ اباور اِس کا مقصد پورا
ہو رہا بہتہے۔ لوگسے موت سے بچ رہے ہیں۔ 21 چنانچہ
اب ڈرنے ضرورتکی نہیں ہے۔ مَیں تمہیں تمہارےاور بچوں
خوراککو مہیا کرتا رہوں “گا۔
یوسفیوں نے اُنہیں تسلی دی اور اُن سے نرمی باتسے کی۔
یوسف کا انتقال

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

24 پھر ایک وقت آیا کہ یوسف نے اپنے بھائیوں سے مَیں”کہا، مرنے والا ہوں۔ لیکن الله ضرور آپ کی دیکھ بھال کر
آپکے کو ملـکاِس سے ملـکاُس 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 کے وہاں لے جائے گا۔ اُس وقت
میری ہڈیوں کو بھی اُٹھا کر ساتھ لے “جانا۔

26 فوتیوسفپھر ہو گیا۔ وہ سال110 کا تھا۔ 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

1 ذیل میں اُن بیٹوں کے نام ہیں جو اپنے باپ یعقوب اور
اپنے سمیتخاندانوں میںمصر آئے :تھے روبن،2 شمعون، لاوی،
یہوداہ، 3 اِشکار، زبولون، بن یمین، 4 دان، نفتالی، جد اور آشر۔
5 اُس یعقوبوقت کی اولاد کی تعداد 70 تھی۔ یوسف تو پہلے
ہی مصر آ چکا تھا۔

مصر6 میں ہتے ر بہتہوئے دن گزر گئے۔ اِتنے میں یوسف،
اُس کے تمام بھائی اور اُس نسل کے لوگتمام مر گئے۔ اسرائیلی7
پھلے پھولے اور تعداد بہتمیں بڑھ نتیجےگئے۔ میں نہایتوہ ہی
طاقت ور ہو گئے۔ ملـکپورا اُن سے بھر گیا۔

اسرائیلیوں کو دبایا جاتا ہے
8 ہوتے ایکہوتے نیا بادشاہ تخت نشین ہوا یوسفجو سے

ناواقف تھا۔ 9 اُس نے اپنے لوگوں سے کہا، اسرائیلیوں” کو
دیکھو۔ وہ تعداد اور طاقت میں ہم سے بڑھ گئے ہیں۔ 10 آؤ،
حکمتہم 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 ملـکاور کو چھوڑ “جائیں۔

11 چنانچہ مصریوں نے اسرائیلیوں پر نگران مقرر کئے تاکہ
بیگار میں اُن کامسے کروا اُنہیںکر دباتے رہیں۔ اُنہوںوقتاُس
نے پتوم رعمسیساور کے شہر تعمیر کئے۔ اِن شہروں میں فرعون
بادشاہ بڑےبڑےکے گودام تھے۔ لیکن12 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 نہایتگزارہ مشکل ہو
گیا۔ اُنہیں گارا تیار کر اینٹیںکے بنانا اور مختلفمیںکھیتوں قسم
کے کام کرنا پڑے۔ اِس میں مصری اُن سے بڑی بےرحمی سے
پیش آتے رہے۔

دائیاں الله کی راہ پر چلتی ہیں
اسرائیلیوں15 کی دو دائیاں تھیں جن کے نام ِسفرہ اور فوعہ

تھے۔ مصر کے بادشاہ نے اُن سے کہا، عبرانیجب”16 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 مانتی تھیں۔ اُنہوں نے مصر کے بادشاہ کا
حکم نہ مانا بلـکہ لڑکوں کو بھی جینے دیا۔

تب18 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، عبرانی” عورتیں مصری عورتوں سے
یادہ ز مضبوط ہیں۔ بچے ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی پیدا ہو
جاتے “ہیں۔

20 چنانچہ الله نے دائیوں کو برکت دی، اور اسرائیلی قوم
تعداد میں بڑھ کر بہت طاقت ور ہو گئی۔ 21 اور چونکہ دائیاں
الله مانتیخوفکا تھیں اِس لئے اُس اُنہیںنے دےاولاد کر اُن
خاندانوںکے کو قائم رکھا۔

آخرکار22 بادشاہ باتسےوطنوںہمتماماپنےنے جب”کی،
بھی عبرانیوں کے لڑکے پیدا ہوں تو اُنہیں یائے در نیل پھینکمیں
لڑکیوںصرفدینا۔ کو زندہ ہنے ر “دو۔

2
موسٰی پیدائشکی اور بچاؤ

1 اُن دنوں میں لاوی ایککے آدمی نے اپنے ہی قبیلے کی
ایک عورت سے شادی کی۔ عورت2 حاملہ ہوئی اور بچہ پیدا
ماںہوا۔ نے دیکھا کہ اِسہے،صورتخوبلڑکا لئے اُس نے
تیناُسے اُسےوہجب3رکھا۔چھپائےتکماہ اَور یادہ ز نہ چھپا
سکی تو اُس نرسلآبینے ٹوکریسے بنا کر اُس پر تارکول چڑھایا۔
پھر اُس نے بچے کو ٹوکری میں رکھ کر ٹوکری کو یائے در نیل
کنارےکے پر اُگے سرکنڈوںہوئے میں رکھ دیا۔ بچے4 بہنکی
کچھ فاصلے پر کھڑی دیکھتی رہی کہ اُس کا کیا بنے گا۔

فرعونوقتاُس5 کی بیٹی نہانے کے لئے یا در پر آئی۔ اُس کی
نوکرانیاں یا در کنارےکے ٹہلنے اُستبلـگیں۔ میںسرکنڈوںنے
ٹوکری دیکھی اور لونڈیاپنی کو اُسے لانے بھیجا۔ اُسے6 کھولا
تو چھوٹا لڑکا دکھائی دیا جو رو رہا تھا۔ فرعون کی بیٹی کو اُس پر
ترس آیا۔ اُس نے کہا، یہ” کوئی عبرانی بچہ “ہے۔

اب7 بچے کی بہن فرعون کی بیٹی پاسکے گئی اور پلانےدودھکوبچےمَیںکیا”پوچھا، لئےکے ڈھونڈعورتعبرانیکوئی
“لاؤں؟ فرعون8 کی بیٹی نے ہاں،”کہا، لڑکی“جاؤ۔ چلی گئی
اور بچے ماںسگیکی کو لے واپسکر آئی۔ فرعون9 کی بیٹی نے
ماں سے کہا، بچے” 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۔
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بچہجب10 بڑا ہوا تو اُس بیٹیکیفرعوناُسےماںکی پاسکے

لے گئی، اور وہ اُس کا بیٹا بن گیا۔ فرعون کی بیٹی نے اُس کا
نام موسٰی یعنی نکالا’ ‘گیا رکھ کر کہا، مَیں” اُسے پانی سے نکال
لائی “ہوں۔

موسٰی فرار ہوتا ہے
جب11 موسٰی جوان ہوا تو ایک دن وہ گھر سے نکل کر

اپنے لوگوں پاسکے گیا جبریجو مصروفمیںکام تھے۔ موسٰی
نے دیکھا ایککہ ایکمیرےمصری عبرانی بھائی کو مار رہا
ہے۔ 12 موسٰی نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ جب معلوم ہوا
کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو اُس مصرینے کو جان سے مار دیا
اور اُسے ریت میں چھپا دیا۔

13 اگلے 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 نے
جواب دیا، آپنےکس” ہمکو پر حکمران قاضیاور مقرر کیا
ہے؟ کیا آپ مجھے بھی قتل کرنا ہتے چا جسہیں طرح مصری
کو مار ڈالا “تھا؟ تب موسٰی ڈر گیا۔ اُس نے سوچا، ہائے،”
میرا بھید کھل گیا “!ہے

15 بادشاہ کو بھی پتا لگا تو اُس نے موسٰی کو مروانے کی
لیکنکی۔کوشش موسٰی مِدیان ملـککے بھاگکو گیا۔ وہاں
وہ ایک کنوئیں پاسکے بیٹھ گیا۔ 16 مِدیان میں ایک امام تھا
جس کی سات بیٹیاں تھیں۔ یہ لڑکیاں اپنی یوں بکر بھیڑ کو پانی
پلانے کے لئے کنوئیں پر آئیں اور پانی نکال کر حوض بھرنے
لـگیں۔ لیکن17 کچھ چرواہوں نے آ کر اُنہیں بھگا دیا۔ یہ دیکھ
کر موسٰی اُٹھا اور لڑکیوں چرواہوںکو سے بچا کر اُن یوڑکے ر کو
پانی پلایا۔

18 جب لڑکیاں اپنے باپ رعوایل کے پاس واپس آئیں تو
باپ نے پوچھا، آج” تم اِتنی جلدی سے کیوں واپس آ گئی
“ہو؟ لڑکیوں19 نے جواب دیا، ایک” مصری آدمی نے ہمیں
چرواہوں سے بچایا۔ نہ صرف یہ بلـکہ اُس ہمارےنے لئے پانی
بھی نکال کر یوڑ ر کو پلا “دیا۔ رعوایل20 نے کہا، وہ” آدمی
کہاں ہے؟ تم اُسے کیوں چھوڑ کر آئی ہو؟ اُسے بُلاؤ تاکہ وہ
ہمارے 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۔
بیٹاکےصفورہ22 پیدا ہوا تو موسٰی اِس”کہا،نے نامکا جَیرسوم

یعنی ملـکاجنبی’ ‘پردیسیمیں ہو، مَیںکیونکہ ملـکاجنبی 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 اور
یعقوب سے باندھا تھا۔ 25 الله اسرائیلیوں کی حالت دیکھ کر اُن
کا خیال کرنے لگا۔

3
جلتی جھاڑیہوئی

1 موسٰی اپنے ُسسر یترو کی یوں 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 تکسینا پہنچ گیا۔ ربوہاں2 کا آگفرشتہ
شعلےکے میں اُس پر ظاہر ہوا۔ یہ بھڑکمیںجھاڑیایکشعلہ
رہا تھا۔ موسٰی نے دیکھا کہ جھاڑی جل رہی ہے لیکن بھسم
نہیں ہو رہی۔ موسٰی3 یہ”سوچا،نے باتعجیبتو ہے۔ کیا وجہ
ہے کہ جلتی جھاڑیہوئی بھسم نہیں ہو رہی؟ مَیں ذرا وہاں جا
کر حیرتیہ انگیز منظر “دیکھوں۔

جب4 رب نے دیکھا کہ موسٰی جھاڑی کو دیکھنے آ رہا
ہے تو اُس نے اُسے جھاڑی میں سے پکارا، موسٰی،” “!موسٰی
موسٰی نے مَیںجی،”کہا، حاضر “ہوں۔ اِس”کہا،نےرب5
سے یادہ ز قریب نہ آنا۔ اپنی جوتیاں اُتار، کیونکہ مُقّدستُو زمین
پر کھڑا ہے۔ 6 مَیں 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۔

رب7 نے کہا، مَیں” نے مصر میں اپنی قوم کی بُری حالت
دیکھی اور غلامی میں اُن کی چیخیں سنی ہیں، اور مَیں اُن کے
دُکھوں خوبکو جانتا ہوں۔ اب8 مَیں اُنہیں مصریوں کے قابو
سے بچانے کے لئے اُتر آیا ہوں۔ مَیں اُنہیں مصر سے نکال کر
ایک اچھے وسیع ملـک میں لے جاؤں گا، ایک ایسے ملـک
میں دودھجہاں اور شہد کثرتکی وقتاِسگوہے، کنعانی،
ِحتّی، اموری، فرِزّی، ِحوّی اور یبوسی اُس میں ہتے ر ہیں۔
اسرائیلیوں9 کی چیخیں پہنچیتکمجھ ہیں۔ مَیں نے دیکھا ہے
مصریکہ اُن طرحکسپر کا ظلم ڈھا ہیں۔رہے ابچنانچہ10
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جا۔ مَیں تجھے فرعون پاسکے بھیجتا ہوں، کیونکہ تجھے میری
قوم اسرائیل کو مصر نکالسے کر لانا “ہے۔

لیکن11 موسٰی نے الله سے کہا، مَیں” کون ہوں کہ فرعون
پاسکے جا کر اسرائیلیوں کو مصر نکالسے “لاؤں؟ 12 الله نے
مَیں”کہا، اِساورگا۔ہوںساتھتیرےتو ثبوتکا تجھےمَیںکہ
بھیج رہا ہوں یہ ہو گا کہ لوگوں کے مصر سے نکلنے کے بعد تم
یہاں آ کر اِس پہاڑ پر عبادتمیری کرو “گے۔

13 لیکن موسٰی نے اعتراض کیا، اگر” مَیں اسرائیلیوں کے
پاس جا کر اُنہیں بتاؤں باپتمہارےکہ دادا کے خدا مجھےنے
پاستمہارے بھیجا ہے تو وہ پوچھیں گے، اُس’ کا نام کیا ‘ہے؟
پھر مَیں اُن کو جوابکیا “دوں؟

14 الله نے کہا، مَیں” جو ہوں سو مَیں ہوں۔ اُن سے مَیں’کہنا، ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ 15 رب جو
تمہارے باپ دادا کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور
یعقوب کا خدا اُسیہے نے تمہارےمجھے پاس بھیجا ‘ہے۔ یہ
تکابد میرا نام لوگگا۔رہے یہی نام لے نسلمجھےکر نسلدر
یاد یں کر گے۔

اب16 جا اور اسرائیل کے بزرگوں کو جمع کر کے اُن کو بتا
دے کہ تمہارےرب باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا
خدا مجھ پر ظاہر ہوا ہے۔ وہ فرماتا ہے، مَیں’ خوبنے دیکھ
لیا تمہارےمیںمصرکہہے ساتھ سلوککیا ہو ہے۔رہا اِس17
لئے مَیں فیصلہنے کیا نکالسےمصیبتکیمصرتمہیںکہہے کر
کنعانیوں، ِحتّیوں، یوں، امور یوں، فرِزّ یوں ِحوّ اور یبوسیوں کے
ملـک میں لے جاؤں، ملـکایسے میں دودھجہاں اور شہد کی
کثرت ‘ہے۔ بزرگ18 تیری سنیں گے۔ پھر اُن کے ساتھ مصر
کے بادشاہ پاسکے جا کر اُس سے کہنا، عبرانیوںرب’ کا خدا
ہم پر ظاہر ہوا ہے۔ اِس لئے ہمیں اجازت دیں کہ ہم تین دن
کا سفر کر کے یگستان ر میں رب اپنے خدا کے لئے قربانیاں
‘چڑھائیں۔

19 لیکن مجھے معلوم ہے کہ مصر کا بادشاہ صرف اِس
صورت میں تمہیں دےجانے گا کہ کوئی زبردستی تمہیں لے
جائے۔ اِس20 لئے مَیں اپنی قدرت ظاہر کر کے اپنے معجزوں
مصریوںمعرفتکی ماروںکو گا۔ پھر تمہیںوہ گا۔دےجانے
مَیںوقتاُس21 مصریوں دلوںکے تمہارےکو لئے نرم دوںکر
گا۔ تمہیں خالی ہاتھ نہیں پڑےجانا گا۔ 22 تمام عبرانی عورتیں
پڑوسنوںمصریاپنی اور اپنے میںگھر ہنے ر عورتوںمصریوالی

چاندیسے اور سونے یوراتکے ز مانگکپڑےنفیساور کر
اپنے بچوں کو پہنائیں گی۔ یوں مصریوں لُوٹکو لیا جائے “گا۔

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

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

یہ”کہا،نےرب5 دیکھ لوگوںکر یقینکو آئے گا ربکہ
جو اُن باپکے دادا کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور
یعقوب کا خدا تجھہے پر ظاہر اب6ہے۔ہوا اپنا ہاتھ لباساپنے
ڈالمیں “دے۔ موسٰی نے ایسا اُسجبکیا۔ نے اپنا ہاتھ نکالا
تو وہ برف کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ کوڑھ جیسی بیماری لـگ
گئی تھی۔ ربتب7 نے کہا، اب” اپنا ہاتھ دوبارہ لباساپنے
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 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 خشکاُسے زمین پر ُنڈیل ا
دے۔ یہ پانی زمین پر گرتے ہی خون بن جائے “گا۔

10 لیکن 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
رہا ہوں میری یہی حالت ہے۔ مَیں رُک رُک کر بولتا “ہوں۔
رب11 نے کہا، کس” نے انسان کا منہ بنایا؟ کون ایک
کو گونگا اور دوسرے کو بہرا بنا دیتا ہے؟ کون ایک کو
دیکھنے قابلیتکی دیتا دوسرےاورہے اِسکو محرومسے رکھتا
ہے؟ کیا مَیں جو رب ہوں یہ سب کچھ نہیں کرتا؟ اب12 !جا
تیرے لتے وقتبو مَیں تیرےخود ساتھ ہوں گا اور تجھے وہ کچھ
سکھاؤں گا جو تجھے کہنا “ہے۔

13 لیکن موسٰی نے التجا کی، میرے” آقا، مہربانی کر کے
کسی اَور بھیجکو “دے۔
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ربتب14 موسٰی سختسے خفا ہوا۔ اُس نے کہا، کیا” تیرا

لاوی بھائی ہارون ایسے کام کے لئے حاضر نہیں 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 نہایت خوش ہو گا۔
15 اُسے وہ کچھ بتا جو اُسے کہنا تمہارےہے۔ لتے بو وقت مَیں
تیرے اور اُس کے ساتھ ہوں گا اور تمہیں وہ کچھ سکھاؤں گا
جو تمہیں کرنا ہو گا۔ ہارون16 تیری 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 کے یعے ذر تُو
کرےمعجزےیہ “گا۔

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

مجھے”کہا، ذرا واپسپاسکےعزیزوںاپنے دیںجانے مصرجو
مَیںہیں۔میں معلوم کرنا ہوںچاہتا ہیںزندہتکابھیوہکہ کہ
“نہیں۔ یترو جوابنے دیا، ٹھیک” ہے، سلامتی سے “جائیں۔
19 موسٰی ابھی مِدیان میں تھا کہ رب نے اُس سے کہا، مصر”
واپسکو چلا جا، کیونکہ جو آدمی قتلتجھے کرنا ہتے چا تھے وہ
مر گئے “ہیں۔ چنانچہ20 موسٰی بیویاپنی اور بیٹوں کو گدھے پر
سوار کر مصرکے کو لوٹنے لگا۔ الله کی لاٹھی اُس کے ہاتھ تھی۔میں

رب21 نے اُس سے یہ بھی کہا، مصر” جا کر فرعون کے
منے سا وہ تمام معجزے دکھا جن کا مَیں نے تجھے اختیار دیا
ہے۔ لیکن میرے کہنے پر وہ اَڑا رہے گا۔ وہ اسرائیلیوں کو
گا۔دےنہیںاجازتکیجانے فرعونوقتاُس22 کو بتا رب’دینا، فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا پہلوٹھا ہے۔ 23 مَیں تجھے بتا
چکا ہوں میرےکہ بیٹے کو دےجانے تاکہ وہ میری عبادت
کرے۔ اگر میرےتُو بیٹے کو جانے کرےمنعسے تو تیرےمَیں
پہلوٹھے کو جان سے مار دوں “۔‘گا

ایک24 دن جب 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 اپنےسے بیٹے ختنہکا کیا اور موسٰیسےحصےہوئےکاٹے
پیرکے اُسچھوئے۔ کہا،نے یقیناً” خونیمیرےتم “ہو۔دُولھا
تب26 الله نے موسٰی کو چھوڑ دیا۔ صفورہ نے اُسے ختنے کے
باعث ہی خونی’ ‘دُولھا کہا تھا۔

رب27 نے ہارون سے بھی بات کی، یگستان” ر میں موسٰی
سے ملنے چلہارون“جا۔ پڑا اور الله کے پہاڑ پاسکے 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 نے
اسرائیل کے تمام بزرگوں کو جمع کیا۔ ہارون30 اُنہیںنے وہ تمام
باتیں سنائیں ربجو نے موسٰی کو بتائی تھیں۔ اُس نے مذکورہ
معجزے بھی لوگوں کے منے سا دکھائے۔ 31 پھر اُنہیں یقین آیا۔
اور جب اُنہوں نے سنا کہ رب کو تمہارا خیال ہے اور وہ
مصیبتتمہاری سے آگاہ ہے تو اُنہوں ربنے کو سجدہ کیا۔

5
موسٰی اور ہارون فرعون کے دربار میں

1 پھر موسٰی اور ہارون فرعون پاسکے گئے۔ اُنہوں نے رب”کہا، اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میری’ قوم کو یگستان ر میں
جانے دے تاکہ وہ میرے لئے عید “۔‘منائیں 2 فرعون نے
جواب دیا، یہ” رب کون ہے؟ مَیں کیوں اُس کا حکم مان
کر اسرائیلیوں کو جانے دوں؟ نہ مَیں رب کو جانتا ہوں، نہ
اسرائیلیوں کو جانے دوں “گا۔

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

لیکن4 مصر کے بادشاہ نے انکار کیا، موسٰی” اور ہارون، تم
لوگوں کو کام سے روککیوں رہے ہو؟ جاؤ، جو کام ہم نے
تم کو دیا ہے اُس پر لـگ !جاؤ 5 اسرائیلی ویسے بھی تعداد میں
بہت بڑھ گئے ہیں، اور تم اُنہیں کام کرنے روکسے رہے “ہو۔

جواب میں فرعون سختکا دباؤ
اُسی6 دن فرعون نے مصری نگرانوں اور اُن کے تحت کے

اسرائیلی نگرانوں کو حکم دیا، 7 اب” سے اسرائیلیوں کو اینٹیں
بنانے کے لئے بھوسا مت دینا، بلـکہ وہ خود جا کر بھوسا جمع
کریں۔ توبھی8 وہ اُتنی ہی اینٹیں بنائیں جتنی پہلے بناتے تھے۔ وہ
ُسست ہو گئے ہیں اور اِسی لئے چیخ رہے ہیں کہ ہمیں جانے
دیں تاکہ اپنے خدا کو پیشقربانیاں کریں۔ 9 اُن سے اَور یادہ ز
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سخت کام کراؤ، اُنہیں کام میں لگائے رکھو۔ اُن کے پاس اِتنا
وقت ہی نہ ہو کہ وہ جھوٹی باتوں پر دھیان “دیں۔

مصری10 نگران اور اُن کے تحت کے اسرائیلی نگرانوں نے
لوگوں پاسکے جا کر اُن فرعون”کہا،سے کا حکم تمہیںکہہے
بھوسا نہ دیا اِس11جائے۔ لئے اورجاؤخود بھوسا ڈھونڈ جمعکر
کرو۔ لیکن !خبردار اُتنی ہی اینٹیں بناؤ جتنی پہلے بناتے “تھے۔

یہ12 سن کر اسرائیلی بھوسا جمع کرنے کے لئے ملـکپورے
میں پھیل گئے۔ مصری13 نگران یہ کہہ کر اُن پر دباؤ لتے ڈا رہے
کہ اُتنی اینٹیں بناؤ جتنی پہلے بناتے تھے۔ 14 جو اسرائیلی نگران
اُنہوں نے مقرر کئے تھے اُنہیں وہ پیٹتے اور کہتے رہے، تم” نے
آجاورکل اُتنی اینٹیں نہیںکیوں بنوائیں پہلےجتنی بنواتے “تھے؟

15 پھر اسرائیلی نگران فرعون پاسکے گئے۔ اُنہوں شکایتنے
کر کے کہا، آپ” اپنے خادموں کے ساتھ سلوکایسا کیوں کر
رہے ہیں؟ ہمیں16 بھوسا نہیں دیا جا رہا اور ساتھ ساتھ یہ کہا
گیا ہے کہ اُتنی اینٹیں بناؤ جتنی پہلے بناتے تھے۔ نتیجے میں ہمیں
مارا پیٹا بھی جا رہا ہے حالانکہ ایسا کرنے میں آپ کے اپنے
لوگ غلطی پر “ہیں۔

17 فرعون نے جواب دیا، تم” لوگ ُسست ہو، تم کام کرنا
نہیں ہتے۔ چا اِس لئے تم یہ جگہ چھوڑنا اور رب 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 “تھے۔بناتے

جب19 اسرائیلی نگرانوں کو بتایا گیا کہ اینٹوں کی مطلوبہ
تعداد نہکم توکرو سمجھوہ پھنسہمکہگئے فرعون20ہیں۔گئے
کے محل سے نکل کر اُن ملاقاتکی موسٰی اور ہارون سے ہوئی
جو اُن کے انتظار میں تھے۔ اُنہوں21 نے موسٰی اور ہارون سے
کہا، رب” آپخود عدالتکی کرے۔ آپکیونکہ سببکے
فرعونسے اور اُس ملازموںکے کو ہم گھنسے آتی آپہے۔
اُنہیںنے ہمیں مار دینے کا دےموقع دیا “ہے۔

موسٰی شکایتکی رباور جوابکا
سنیہ22 کر واپسپاسکےربموسٰی آیا اور آقا،اے”کہا،

تُو اِسنے قوم سے ایسا کیا؟کیوںسلوکبُرا کیا تُو اِسینے مقصد
سے مجھے یہاں بھیجا ہے؟ جب23 سے مَیں نے فرعون پاسکے
جا کر اُسے تیری مرضی بتائی ہے وہ اسرائیلی قوم سے سلوکبُرا

کر رہا ہے۔ اور تُو تکابنے اُنہیں بچانے کا کوئی قدم نہیں
“اُٹھایا۔

6
رب1 جوابنے دیا، اب” تُو دیکھے گا کہ مَیں فرعون کے

ساتھ کیا کچھ کرتا ہوں۔ میری عظیم قدرت کا تجربہ کر کے وہ
لوگوںمیرے کو دےجانے گا بلـکہ اُنہیں جانے پر کرےمجبور
“گا۔

2 الله نے موسٰی سے یہ بھی کہا، مَیں” رب ہوں۔ 3 مَیں
ابراہیم، اسحاق اور یعقوب پر ظاہر ہوا۔ وہ میرے نام الله قادرِ
*مطلق واقفسے ہوئے، لیکن مَیں نے اُن پر اپنے نام †رب کا
انکشاف نہیں کیا۔ 4 مَیں 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 اسرائیلی کس طرح مصریوں
کی غلامی میں کراہ رہے ہیں، اور مَیں نے اپنا عہد یاد کیا ہے۔
اسرائیلیوںچنانچہ6 کو بتانا، ربمَیں’ ہوں۔ مَیں تمہیں مصریوں
کے جوئے سے آزاد کروں گا اور اُن کی غلامی سے بچاؤں گا۔
مَیں بڑی قدرت کے ساتھ تمہیں چھڑاؤں گا اور اُن کی عدالت
کروں گا۔ مَیں7 تمہیں اپنی قوم بناؤں گا اور تمہارا خدا ہوں گا۔
تب تم جان لو گے کہ مَیں رب تمہارا خدا جسہوں نے تمہیں
مصریوں کے آزادسےجوئے کر دیا ہے۔ مَیں8 تمہیں ملـکاُس
میں لے جاؤں گا جس کا وعدہ مَیں نے قَسم کھا کر ابراہیم،
اسحاق یعقوباور سے کیا ہے۔ تمہاریملـکوہ ملـکیتاپنی ہو
گا۔ ربمَیں “۔‘ہوں

موسٰی9 اسرائیلیوںکچھسبیہنے کو بتا لیکندیا، اُنہوں نے
اُس کی بات نہ مانی، کیونکہ وہ سخت کام باعثکے ہمت ہار
گئے تھے۔ تب10 رب نے موسٰی سے کہا، 11 جا،” مصر کے
بادشاہ فرعون کو بتا دینا اسرائیلیوںکہ کو ملـکاپنے جانےسے
“دے۔ لیکن12 موسٰی اعتراضنے کیا، اسرائیلی” میری بات
سننا نہیں ہتے چا تو فرعون باتمیریکیوں مانے جبکہ مَیں رُک
رُک کر بولتا “ہوں؟

لیکن13 رب نے موسٰی اور ہارون کو حکم دیا، اسرائیلیوں”
اور مصر کے بادشاہ فرعون باتسے کر کے اسرائیلیوں کو مصر
سے “نکالو۔

موسٰی اور ہارون کے آبا و اجداد
* 6:3 قادرِ :مطلق عبرانی میں ایل شدئی۔ † 6:3 :رب عبرانی میں یہوے۔
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اسرائیل14 آبائیکے گھرانوں سربراہکے 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۔ عورتکنعانیساؤل) کا بچہ ۔(تھا اِن شمعونسے کی پانچ
شاخیں نکلیں۔

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

جَیرسون17 دوکے بیٹے لِبنی اور ِسمعی تھے۔ اِن کیجَیرسونسے
دو شاخیں نکلیں۔ قِہات18 کے چار بیٹے عمرام، اِضہار، حبرون
اور عُزی ایل تھے۔ سال133قِہات) کی عمر فوتمیں ۔(ہوا
مِراری19 کے دو بیٹے محلی مُوشیاور تھے۔ لاویسےسباِن کی
مختلف شاخیں نکلیں۔

20 عمرام نے اپنی پھوپھی یوکبد سے شادی کی۔ اُن کے دو
بیٹے ہارون اور موسٰی پیدا ہوئے۔ عمرام) 137 سال کی عمر
فوتمیں ۔(ہوا 21 اِضہار تینکے بیٹے قورح، نفج اور زِکری تھے۔
ایلعُزی22 کے تین بیٹے میسائیل، اِلَصفن اور ِستری تھے۔

ہارون23 نے اِلیسَبع شادیسے کی۔ اِلیسَبع) عمی
نداب 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
آسفابی تھے۔ اُن قورحیوںسے تینکی شاخیں نکلیں۔ ہارون25
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 کے مطابق مصر
سے نکالو۔ 27 اِن ہی دو آدمیوں نے مصر کے بادشاہ فرعون سے
بات کی کہ اسرائیلیوں کو مصر سے جانے دے۔

رب دوبارہ موسٰی سے ہم کلام ہوتا ہے
28 مصر میں رب نے موسٰی سے کہا، 29 مَیں” رب ہوں۔

مصر بادشاہکے کو کچھسبوہ بتا دینا تجھےمَیںجو بتاتا “ہوں۔
30 موسٰی نے اعتراض کیا، مَیں” تو رُک رُک کر بولتا ہوں۔
باتمیریطرحکسفرعون مانے “گا؟

7
لیکن1 رب نے کہا، میرےدیکھ،” کہنے پر تُو فرعون کے

لئے الله کی حیثیت رکھے گا اور تیرا بھائی ہارون تیرا پیغمبر ہو
گا۔ 2 بھیجو مَیںحکم تجھے دوں گا اُسے تُو ہارون کو بتا دے۔
پھر وہ سب کچھ فرعون کو بتائے تاکہ وہ اسرائیلیوں کو اپنے
ملـک سے جانے 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۔
مصریوںتب پر بھاریہاتھمیرا ہو مَیںاورگا،جائے اُن سختکو
دےسزا کر اپنی قوم اسرائیل خاندانوںکو ترتیبکی مطابقکے
مصر لاؤںنکالسے گا۔ مصرمَیںجب5 قدرتاپنیخلافکے
کا اظہار کر کے اسرائیلیوں کو وہاں سے نکالوں گا تو مصری
جان لیں گے کہ ربمَیں “ہوں۔

6 موسٰی اور ہارون سبنے کچھ ویسا ہی کیا ربجیسا نے
اُنہیں حکم دیا۔ فرعون7 باتسے وقتکرتے موسٰی سال80 کا
اور ہارون سال83 کا تھا۔

موسٰی کی لاٹھی سانپ بن جاتی ہے
رب8 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، 9 جب” فرعون تمہیں

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

10 موسٰی اور ہارون نے فرعون پاسکے جا کر ایسا ہی کیا۔
ہارون اپنینے لاٹھی فرعون اور اُس عہدیداروںکے کے منے سا
ڈال دی تو وہ سانپ بن گئی۔ 11 یہ دیکھ کر فرعون نے اپنے
ِموں عال بُلایا۔کوجادوگروںاور بھینےجادوگروں اپنے سےجادو
ایسا کیا۔ہی ایکہر12 اپنینے لاٹھی زمین پر پھینکی تو سانپوہ
بن لیکنگئی۔ ہارون کی لاٹھی نے اُن کی لاٹھیوں کو نگل لیا۔

اِسفرعونتاہم13 متاثرسے نہ اُسہوا۔ موسٰینے ہاروناور
باتکی سننے سے انکار کیا۔ ویسا ہی ہوا ربجیسا نے کہا تھا۔

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

قوم مصرکو جبسویرےصبحکل15ہے۔روکتاسےچھوڑنے
یائےوہ نیلدر پر آئے اُستوگا ملنےسے لئےکے یا در کنارےکے
لاٹھیاُسجانا۔ہوکھڑےپر کو تھامے رکھنا بنسانپجو گئی
تھی۔ جب16 وہ وہاں پہنچے تو اُس سے کہنا، رب’ عبرانیوں
کے خدا نے آپمجھے کو یہ بتانے کے لئے بھیجا ہے میریکہ
قوم عبادتمیریکو لئےکےکرنے یگستان میںر دے۔جانے
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لیکن آپ نے ابھی تک اُس کی نہیں سنی۔ 17 چنانچہ اب آپ
لیںجان گے کہ مَیںہے۔ربوہ اِس 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

رب19 نے موسٰی سے کہا، ہارون” کو بتا دینا کہ وہ اپنی
لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ اُن تمام جگہوں طرفکی بڑھائے جہاں
پانی جمع ہوتا تبہے۔ مصر کی تمام ندیوں، نہروں، جوہڑوں اور
تالابوں کا پانی خون میں بدل جائے ملـکپورےگا۔ میں خون
ہی خون ہو گا، تکیہاں 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 خون میں بدل گیا۔ 21 یا در کی
مچھلیاں مر گئیں، اور اُس سے اِتنی بدبو اُٹھنے لـگی مصریکہ اُس
کا پانی نہ پی سکے۔ مصر میں طرفچاروں خون ہی خون تھا۔

لیکن22 جادوگروں نے بھی اپنے جادو کے یعے ذر ایسا ہی
کیا۔ اِس لئے فرعون اَڑ گیا اور موسٰی اور ہارون باتکی نہ مانی۔
ویسا ہی ہوا ربجیسا نے کہا تھا۔ پلٹفرعون23 کر اپنے گھر
واپس 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 کنارےکنارےکے
گڑھے کھودے۔ پانی25 بدلکے جانے کے ساتبعد دن گزر
گئے۔

8
مینڈک

1 پھر رب نے موسٰی سے کہا، فرعون” پاسکے جا کر اُسے
بتا دینا کہ رب فرماتا ہے، میری’ قوم کو میری عبادت کرنے
کے لئے جانے دے، 2 ورنہ پورےمَیں 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 اور
تیرے بستر میں جا گھسیں گے۔ تیرےوہ عہدیداروں اور تیری
رعایا آئیںمیںگھروںکے گے تیرےبلـکہ تنوروں اور آٹا ھنے گوند
برتنوںکے میں بھی پُھدکتے پھریں گے۔ مینڈک4 تجھ تیریپر، قوم
پر تیرےاور عہدیداروں پر چڑھ جائیں “۔‘گے

رب5 نے موسٰی سے کہا، ہارون” کو بتا دینا کہ وہ اپنی
لاٹھی ہاتھکو 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 غولکے پانی نکلسے 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 قربانیاں
پیش “کریں۔

9 موسٰی جوابنے دیا، وہ” وقت مقرر کریں جب مَیں آپ
کے عہدیداروں اور آپ کی قوم کے لئے دعا کروں۔ پھر جو
آپمینڈک پاسکے آپاور میںگھروںکے وقتاُسیہیں ختم
ہو جائیں صرفمینڈکگے۔ یا در میں پائے جائیں “گے۔

فرعون10 ٹھیک”کہا،نے اُنہیںکلہے، “کرو۔ختم موسٰی
آپجیسا”کہا،نے ہیںکہتے کوآپطرحاِسگا۔ہوہیویسا
معلوم ہو گا ہمارےکہ مینڈک11ہے۔نہیںکوئیمانندکیخدا
آپآپ، کے آپگھروں، کے عہدیداروں اور آپ کی قوم کو
چھوڑ صرفکر یا در میں رہ جائیں “گے۔

12 موسٰی اور ہارون فرعون پاسکے چلےسے گئے، اور موسٰی
ربنے منتسے کی کہ وہ مینڈکوں کے وہ غول کرےدُور
جو اُس نے فرعون کے خلاف بھیجے تھے۔ رب13 نے اُس
کی دعا سنی۔ گھروں، صحنوں اور کھیتوں مینڈکمیں مر گئے۔
لوگوں14 اُنہیںنے جمع کر کے اُن کے ڈھیر لگا دیئے۔ اُن کی بدبو
ملـکپورے میں پھیل گئی۔

لیکن15 جب فرعون نے دیکھا کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے تو
وہ پھر اکڑ گیا اور اُن کی نہ سنی۔ ربیوں درستباتکی نکلی۔

جوئیں
16 ربپھر نے موسٰی سے ہارون”کہا، سے کہنا کہ وہ اپنی

لاٹھی سے زمین کی گرد کو مارے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو
پورے مصر کی گرد جوؤں میں بدل جائے “گی۔

اُنہوں17 نے ایسا ہی کیا۔ ہارون اپنینے لاٹھی زمینسے کی
گرد کو مارا ملـکپورےتو کی گرد جوؤں میں بدل گئی۔ اُن
جانوروںغولکے اور آدمیوں پر گئے۔چھا جادوگروں18 بھینے
اپنے جادو سے ایسا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ گرد سے
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جوئیں نہ بنا سکے۔ جوئیں آدمیوں اور جانوروں پر چھا گئیں۔
19 جادوگروں نے فرعون سے کہا، الله” کی قدرت نے یہ کیا
لیکن“ہے۔ فرعون نے اُن کی نہ درستباتکیربیوںسنی۔
نکلی۔

کاٹنے والی مکھیاں
20 ربپھر نے موسٰی سے کہا، فرعونجب” سویرےصبح

یا در پر توجائے تُو اُس میںراستےکے اُسےجانا۔ہوکھڑا کہکہنا
رب فرماتا ہے، قوممیری’ تاکہدےجانےکو عبادتمیریوہ
کر سکیں۔ 21 ورنہ تیرےمَیں تیرےاور عہدیداروں کے پاس،
تیری قوم کے پاس اور تیرے گھروں میں کاٹنے والی مکھیاں
بھیج دوں مصریوںگا۔ کے مکھیوںگھر سے بھر جائیں گے بلـکہ
زمینجس پر ہیںکھڑےوہ وہ بھی مکھیوں ڈھانکیسے جائے
اپنیمَیںوقتاُسلیکن22گی۔ قوم رہتیمیںجشنجوساتھکے
بھیایکوہاںگا۔کروںسلوکفرقہے نہیںمکھیوالیکاٹنے
ہو گی۔ اِس طرح تجھے پتا لـگے گا کہ ملـکاِس میں مَیں ہی
رب ہوں۔ 23 مَیں اپنی قوم اور تیری قوم میں امتیاز کروں گا۔
کل قدرتمیریہی کا اظہار ہو “۔‘گا

نےرب24 ایسا ہی کیا۔ کاٹنے والی مکھیوں فرعونغولکے
کے محل، اُس کے عہدیداروں کے گھروں پورےاور مصر میں
پھیل ملـکگئے۔ ستیاناسکا ہو گیا۔

فرعونپھر25 ہاروناورموسٰینے بُلاکو اِسیچلو،”کہا،کر
ملـک میں اپنے خدا پیشقربانیاںکو “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 نہیںسنگسار کریں گے؟ اِس27 لئے
لازم ہے کہ ہم تین دن کا سفر کر کے یگستان ر میں ہی رب
اپنے خدا کو پیشقربانیاں طرحجسکریں اُس نے ہمیں حکم
بھی دیا “ہے۔

فرعون28 ٹھیک”دیا،جوابنے تمہیںمَیںہے، دوںجانے
گا تاکہ تم یگستان ر میں رب اپنے خدا کو قربانیاں پیش کرو۔
لیکن تمہیں یادہ ز دُور نہیں جانا ہے۔ اور میرے لئے بھی دعا
“کرنا۔

29 موسٰی نے کہا، ٹھیک،” مَیں جاتے ہی رب سے دعا
کروں مکھیاںہیکلگا۔ فرعون، اُس عہدیداروںکے اور اُس
کی قوم سے دُور ہو جائیں گی۔ لیکن ہمیں دوبارہ فریب نہ دینا
بلـکہ ہمیں جانے دینا تاکہ پیشقربانیاںکوربہم “سکیں۔کر

30 پھر موسٰی فرعون کے پاس سے چلا گیا اور رب سے دعا
کیموسٰینےرب31کی۔ سنی۔دعا مکھیاںوالیکاٹنے فرعون،
اُس اورعہدیداروںکے اُس قومکی دُورسے بھیایکگئیں۔ہو
مکھی نہ رہی۔ لیکن32 فرعون پھر اکڑ گیا۔ اُس نے اسرائیلیوں
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 جانے
تاکہدے عبادتمیریوہ ‘سکیں۔کر 2 آپاگر انکار کریں اور
اُنہیں روکتے رہیں 3 تو رب اپنی قدرت کا اظہار کر آپکے کے
مویشیوں میں بھیانک وبا پھیلا دے گا جو آپ کے گھوڑوں،
گدھوں، اونٹوں، گائےبَیلوں، یوں بھیڑبکر اور مینڈھوں میں پھیل
گی۔جائے اسرائیلربلیکن4 اور مصر میںمویشیوںکے امتیاز
کرے گا۔ اسرائیلیوں ایککا بھی جانور مرےنہیں گا۔ رب5
نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کل ہی کرےایسا “گا۔

ربدناگلے6 نے ایسا کیا۔ہی مصر مویشیتمامکے مر گئے،
لیکن اسرائیلیوں کا ایک بھی جانور نہ مرا۔ 7 فرعون نے کچھ
لوگوں کو اُن کے پاس بھیج دیا تو پتا چلا ایککہ بھی جانور
نہیں مرا۔ تاہم فرعون اَڑا رہا۔ اُس نے اسرائیلیوں کو جانے نہ
دیا۔

پھوڑے پھنسیاں
8 ربپھر نے موسٰی اور ہارون سے کہا، اپنی” مٹھیاں کسی

بھٹی کی راکھ سے بھر فرعونکر پاسکے جاؤ۔ پھر موسٰی فرعون
کے منے سا یہ راکھ ہَوا میں اُڑا دے۔ 9 یہ باریکراکھ دُھول
کا بادل بن جائے گی پورےجو ملـک پر چھا جائے گا۔ اُس
کے اثر سے لوگوں اور جانوروں کے جسموں پھوڑےپر 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۔ 11 اِس مرتبہ جادوگر موسٰی کے
منے سا کھڑے بھی 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 یوںسنی۔ ویسا ہی ہوا ربجیسا موسٰینے کو
بتایا تھا۔
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اولے
اِس13 کے رببعد نے موسٰی سے کہا، سویرےصبح” اُٹھ

اور فرعون کے منے کھڑےسا ہو کر اُسے بتا عبرانیوںربکہ کا
خدا فرماتا ہے، میری’ قوم تاکہدےجانےکو عبادتمیریوہ
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 نے تجھے 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 تکابھی آپاپنے کو سرفراز کر میریکے قوم
خلافکے ہے اور اُنہیں جانے نہیں دیتا۔ اِس18 لئے کل مَیں
قسمبھیانکوقتاِسی اولوںکے مصریگا۔دوںبھیجطوفانکا
قوم کی ابتدا سے لے کر تکآج مصر میں اولوں کا ایسا طوفان
نہیںکبھی آیا بندوںاپنے19گا۔ہو ابھیکو بھیجنا تاکہ تیرےوہ
مویشیوں کو اور کھیتوں تیرےپڑےمیں 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 اور
بھاگ کر اپنے جانوروں اور غلاموں کو گھروں میں لے آئے۔
لیکن21 دوسروں پیغامکےربنے کی پروا نہ کی۔ اُن جانورکے
اور غلام باہر کھلے میدان میں رہے۔

رب22 نے موسٰی سے کہا، اپنا” ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا
تمامکےمصرپھردے۔ پودوںکےکھیتوںاورجانوروںانسانوں،
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 نہیں پڑے تھے۔ انسانوں25 سے لے کر
حیوانوں تک کھیتوں میں سب کچھ برباد ہو گیا۔ اولوں نے
کھیتوں میں پودےتمام درختاور بھی توڑ دیئے۔ 26 صرفوہ
جشن کے علاقے میں پڑےنہ جہاں اسرائیلی آباد تھے۔

تب27 فرعون نے موسٰی اور ہارون کو بُلایا۔ اُس نے اِس”کہا، مرتبہ مَیں نے گناہ کیا ہے۔ رب حق پر ہے۔ مجھ سے
اور میری قوم سے غلطی ہوئی ہے۔ 28 اولے اور الله کی گرجتی
آوازیں حد سے یادہ ز ہیں۔ رب سے دعا کرو تاکہ اولے رُک

جائیں۔ اب مَیں تمہیں جانے دوں گا۔ اب سے تمہیں یہاں رہنا
پڑےنہیں “گا۔

29 موسٰی نے فرعون سے کہا، مَیں” شہر سے نکل کر دونوں
ہاتھ رب کی طرف اُٹھا کر دعا کروں گا۔ پھر گرج اور اولے
رُک جائیں گے آپاور جان لیں گے پوریکہ ربدنیا کی ہے۔
لیکن30 مَیں جانتا ہوں آپکہ اور آپ کے عہدیدار ابھی تک
رب خدا نہیںخوفکا “مانتے۔

31 اُس وقت َسن کے پھول نکل چکے تھے اور َجو کی بالیں
لـگ تھیں۔گئی اِس لئے یہ فصلیں تباہ ہو گئیں۔ لیکن32 گیہوں
ایکاور اَور قسم کی گندم جو بعد میں پکتی ہے برباد نہ ہوئی۔

موسٰی33 فرعون کو چھوڑ کر شہر نکلا۔سے اُس کیربنے
طرف اپنے ہاتھ اُٹھائے تو گرج، اولے بارشاور کا طوفان رُک
گیا۔ جب34 فرعون نے دیکھا کہ طوفان 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 مصریوںنے کے ساتھ سلوککیا کیا ہے اور اُن درمیانکے
طرحکس معجزےکے کر کے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے۔
یوں تم جان لو گے کہ ربمَیں “ہوں۔

3 موسٰی اور ہارون فرعون پاسکے گئے۔ اُنہوں نے اُس سے
عبرانیوںرب”کہا، کے خدا فرمانکا ہے، میرےتککبتُو’
منے سا ہتھیار لنے ڈا سے انکار کرے گا؟ میری قوم کو میری
عبادت لئےکےکرنے ملـکتیرےکلمَیںورنہ4دے،جانے
میں ٹڈیاں لاؤں گا۔ 5 اُن زمینغولکے پر یوں جائیںچھا گے کہ
زمین نظر ہی نہیں آئے گی۔ جو کچھ اولوں نے تباہ نہیں کیا اُسے
چٹوہ کر جائیں گی۔ بچے ہوئے درختوں کے پتے بھی ختم ہو
جائیں گے۔ تیرے6 تیرےمحل، عہدیداروں اور باقی لوگوں کے
گھر اُن سے بھر جائیں مصریسےجبگے۔ ملـکاِس میں آباد
ہوئے ہیں تم نے کبھی ٹڈیوں کا ایسا سخت حملہ نہیں دیکھا ہو
“۔‘گا یہ کہہ کر پلٹموسٰی کر وہاں سے چلا گیا۔
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7 اِس پر یوں دربار نے فرعون باتسے کی، ہم” تککب

اِس مرد پھنسےمیںجالکے اسرائیلیوںرہیں؟ ربکو اپنے خدا
کی عبادت کرنے کے لئے جانے دیں۔ کیا آپ کو ابھی تک
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 کہ
کون کون ساتھ جائے “گا؟ 9 موسٰی جوابنے دیا، ہمارے”
اورجوان اپنےہمگے۔جائیںساتھبوڑھے بیٹے یوںبیٹیوں، بکر بھیڑ
اور گائےبَیلوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ ہم سب کے
جائیںسب گے، کیونکہ ربہمیں کی عید منانی “ہے۔

فرعون10 ًنے طنزا کہا، ٹھیک” ہے، جاؤ تمہارےرباور
ہو۔ساتھ طرحکسمَیںنہیں، سمیتبچوںبالکوسبتم جانے
دے سکتا ہوں؟ تم نے کوئی بُرا منصوبہ بنایا ہے۔ 11 نہیں،
صرف مرد جا کر رب کی عبادت کر سکتے ہیں۔ تم نے تو
درخواستیہی کی تب“تھی۔ موسٰی اور ہارون کو فرعون کے
منے سا نکالسے دیا گیا۔

12 پھر رب 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 مشرقنے سے
آندھی چلائی جو سارا دن اور ساری رات چلتی رہی اور اگلی
صبح تک مصر میں ٹڈیاں پہنچائیں۔ 14 بےشمار ٹڈیاں پورے
ملـک پر حملہ کر کے ہر جگہ بیٹھ گئیں۔ اِس پہلےسے یا بعد میں
کبھی بھی ٹڈیوں کا اِتنا سخت حملہ نہ ہوا تھا۔ اُنہوں15 نے زمین
ڈھانکیوںکو لیا کہ وہ کالی نظر آنے لـگی۔ جو بھیکچھ اولوں
سے بچ گیا تھا چاہے کھیتوں پودےکے یا درختوں پھلکے تھے
اُنہوں نے لیا۔کھا مصر ایکمیں درختبھی یا پودا نہ جسرہا
کے پتے بچ گئے ہوں۔

تب16 فرعون نے موسٰی اور ہارون کو جلدی سے بُلوایا۔
اُس نے کہا، مَیں” تمہارےنے خدا کا اور تمہارا گناہ کیا ہے۔
ایکاب17 اَور مرتبہ میرا معافگناہ کرو رباور اپنے خدا سے
دعا کرو موتتاکہ کی حالتیہ 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 مغربنے سے تیز آندھی
ٹڈیوںنےجسچلائی کو اُڑا کر بحرِ ُلزم ق میں ڈال دیا۔ میںمصر

ایک بھی ٹڈی نہ رہی۔ لیکن20 رب نے ہونے دیا کہ فرعون
پھر اَڑ گیا۔ اُس اسرائیلیوںنے کو جانے نہ دیا۔

اندھیرا
اِس21 کے رببعد نے موسٰی سے کہا، اپنا” ہاتھ آسمان کی

طرف اُٹھا تو مصر پر اندھیرا چھا جائے گا۔ اِتنا اندھیرا ہو گا کہ
بندہ اُسے “گا۔سکےچھو موسٰی22 نے اپنا ہاتھ آسمان طرفکی
اُٹھایا تو تین تکدن مصر پر گہرا اندھیرا چھایا رہا۔ 23 تین دن
لوگتک دوسرےایکنہ دیکھکو سکے، نہ کہیں جا سکے۔
لیکن جہاں اسرائیلی ہتے ر تھے وہاں روشنی تھی۔

تب24 فرعون نے موسٰی کو پھر بُلوایا اور کہا، جاؤ،” رب
عبادتکی !کرو تم اپنے بالساتھ بچوں بھیکو لے جا ہو۔سکتے
اپنیصرف یاں بکر بھیڑ پیچھےگائےبَیلاور “دینا۔چھوڑ موسٰی25
قربانیوںہمیںہیآپکیا”دیا،جوابنے لئےکے دیںجانور گے
تاکہ رباُنہیں اپنے خدا پیشکو کریں؟ 26ً یقینا نہیں۔ اِس لئے
لازم ایکجائیں۔کرلےساتھکوجانوروںاپنےہمکہہے ُکھر
بھی پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ ابھی تک ہمیں معلوم
نہیں عبادتکیربکہ کے لئے جانوروںکنکن ضرورتکی
ہو گی۔ یہ اُس وقت ہی پتا چلے گا جب ہم منزِل مقصود پر
پہنچیں گے۔ اِس لئے ضروری ہے کہ ہم سب کو اپنے ساتھ
لے کر “جائیں۔

لیکن27 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 تجھے موت کے
حوالے کر دیا “گا۔جائے موسٰی29 ٹھیک”کہا،نے آپہے،
کی مرضی۔ مَیں پھر آپکبھی کے منے سا نہیں آؤں “گا۔

11
آخری سزا کا اعلان

ربتب1 نے موسٰی سے کہا، اب” مَیں فرعون اور مصر پر
آفتآخری لانے ہوں۔کو اِس بعدکے وہ تمہیں دےجانے گا
بلـکہ تمہیں گا۔دےنکالزبردستی اسرائیلیوں2 کو بتا دینا کہ ہر
مرد پڑوسیاپنے اور عورتہر اپنی پڑوسن سے چاندیسونے کی
چیزیں مانگ “لے۔ 3 رب) نے مصریوں کے دل اسرائیلیوں
طرفکی مائل کر دیئے تھے۔ وہ فرعون کے عہدیداروں سمیت
خاص کر موسٰی عزتبڑیکی کرتے ۔(تھے

4 موسٰی نے رب”کہا، فرماتا ہے، راتآدھیآج’ وقتکے
مَیں مصر میں سے گزروں گا۔ تب5 بادشاہ کے پہلوٹھے سے لے
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کر چکّی پیسنے والی نوکرانی مصریوںتکپہلوٹھےکے 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
رہیںبچے گے۔ کُتا بھی اُن پر نہیں بھونکے گا۔ طرحاِس تم جان لو
گے ربکہ اسرائیلیوں نسبتکی مصریوں سلوکفرقسے کرتا
“۔‘ہے 8 موسٰی نے یہ کچھ فرعون کو بتایا پھر کہا، وقتاُس”
آپ کے تمام عہدیدار آ میرےکر منے جھکسا جائیں گے اور
کریںمنت گے، اپنے’ پیروکاروں مَیںتب‘جائیں۔چلےساتھکے
چلا ہی 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 تمام
معجزے فرعوننےربلیکندکھائے، بنائےضدیکو رکھا،
اِس لئے اُس اسرائیلیوںنے ملـککو چھوڑنے نہ دیا۔

12
فسح کی عید

1 پھر رب نے مصر میں موسٰی اور ہارون سے کہا، 2 اب”
سے یہ تمہارےمہینہ لئے سال کا پہلا مہینہ “ہو۔ اسرائیل3 کی
پوری جماعت کو بتانا کہ اِس مہینے کے دسویں دن ہر خاندان
سرپرستکا اپنے گھرانے کے لئے لیلا یعنی بھیڑ یا بکری کا بچہ
حاصل کرے۔ 4 اگر گھرانے کے افراد پورا جانور کھانے کے
لئے ہوںکم تو وہ پڑوسیقریبیسےسباپنے ملساتھکے کر لیلا
حاصل کریں۔ لوگاِتنے اُس میں سے کھائیں سبکہ کے لئے
کافی ہو اور پورا جانور جائے۔کھایا اِس5 کے لئے ایک سال کا
نر بچہ چن لینا جس نقصمیں نہ ہو۔ وہ بھیڑ یا بکری کا بچہ ہو
سکتا ہے۔

6 مہینے کے ویں14 تکدن 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
گا۔جائے یہ چوکھٹخون کے اوپر والے اورحصے دائیں بائیں
بازوؤںکے پر لگایا لازم8جائے۔ بھونکوجانورلوگکہہے کر
اُسی رات کھائیں۔ ساتھ ہی وہ پاتساگکڑوا اور بےخمیری
روٹیاں بھی کھائیں۔ لیلے9 کا گوشت کچا نہ کھانا، نہ اُسے پانی

میں اُبالنا بلـکہ پورے جانور کو سر، پیروں اور اندرونی حصوں
پرآگسمیت لازم10بھوننا۔ کہہے راتاُسیگوشتپورا کھایا
جائے۔ اگر تکصبحکچھ بچ جائے تو اُسے جلانا ہے۔ 11 کھانا
وقتکھاتے 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 جلدیجلدی ربکھانا۔ فسحکے 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
لیکن13گا۔کروںعدالتکیدیوتاؤںتمامکےمصرہوںربجو
تمہارے گھروں پر لگا ہوا خون نشانخاصتمہارا ہو جسگا۔
گھرجس دروازےکے پر مَیں وہ دیکھوںخون گا اُسے چھوڑتا
جاؤں گا۔ جب مَیں مصر پر حملہ کروں گا تو مہلـک وبا تم تک
نہیں پہنچے گی۔ آج14 راتکی کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ اِسے نسل
در نسل اور ہر ربسال خاصکی عید کے طور پر منانا۔

بےخمیری روٹی کی عید
سات15 تکدن 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۔ 16 اِس
عید کے پہلے اور آخری مُقّدسدن اجتماع منعقد کرنا۔ اِن تمام
دنوں کے دوران کام نہ ایکصرفکرنا۔ کام اجازتکی ہے
اور وہ ہے اپنا کھانا تیار کرنا۔ بےخمیری17 روٹی کی عید منانا
لازم تمہارےمَیںدناُسکیونکہہے، خاندانوںمتعدد مصرکو
سے نکال لایا۔ اِس لئے یہ دن نسل درنسل ہر سال یاد رکھنا۔
پہلے18 مہینے کے ویں14 دن کی شام سے لے کر ویں21
کھانا۔روٹیبےخمیریصرفتکشامکیدن تکدنسات19
تمہارے گھروں میں خمیر نہ پایا جائے۔ بھیجو اِس دوران خمیر
کھائے اُسے اسرائیل کی جماعت میں سے مٹایا جائے، خواہ وہ
شہریاسرائیلی ہو یا اجنبی۔ 20 اِسغرض، عید دورانکے 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 جاؤ،”کہا، اپنے خاندانوں کے لئے بھیڑ یا بکری کے بچے چن کر اُنہیں

فسح کی عید کے لئے ذبح کرو۔ 22 زوفے کا ُگچھا لے کر اُسے
خون بھرےسے باسنہوئے میں ڈبو دینا۔ پھر اُسے لے خونکر
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چوکھٹکو کے اوپر والے حصے اور دائیں بائیں کے بازوؤں پر
لگا دینا۔ تکصبح کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے۔ ربجب23
مصریوں کو مار لنے ڈا کے لئے ملـک میں گزرےسے گا تو وہ
چوکھٹ کے اوپر والے حصے اور دائیں بائیں کے بازوؤں پر لگا
ہوا خون دیکھ کر اُن گھروں کو چھوڑ دے گا۔ وہ ہلاک
کرنے والے فرشتے کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ تمہارے
گھروں میں جا کر ہلاکتمہیں کرے۔

24 تم اپنی اولاد سمیت ہمیشہ اِن ہدایات پر عمل کرنا۔ 25 یہ
رسم وقتاُس بھی ادا جبکرنا تم ملـکاُس میں پہنچو گے جو
رب تمہیں دے گا۔ 26 اور تمہارےجب بچے تم سے پوچھیں
کہ ہم یہ عید کیوں مناتے ہیں 27 تو اُن سے کہو، یہ’ فسح کی
قربانی ہے جو ربہم پیشکو کرتے ہیں۔ ربجبکیونکہ
مصریوں ہلاککو کر رہا تھا تو اُس ہمارےنے گھروں کو
چھوڑ دیا “۔‘تھا
یہ سن کر اسرائیلیوں نے الله کو سجدہ کیا۔ 28 پھر اُنہوں نے

سب کچھ ویسا ہی کیا جیسا رب نے موسٰی اور ہارون کو بتایا
تھا۔

29 آدھی رات کو رب نے بادشاہ کے پہلوٹھے سے لے کر
جیل کے قیدی کے تکپہلوٹھے مصریوں کے تمام پہلوٹھوں کو
جان مارسے دیا۔ چوپایوں پہلوٹھےکے بھی مر گئے۔ راتاُس30
مصر کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مر گیا۔ فرعون، اُس کے
عہدیدار اور مصر کے تمام لوگ جاگ اُٹھے اور زور زور سے
رونے اور چیخنے لـگے۔

اسرائیلیوں ہجرتکی
ابھی31 رات تھی کہ فرعون نے موسٰی اور ہارون کو بُلا کر

کہا، اب” تم اور باقی اسرائیلی میری قوم میں نکلسے جاؤ۔ اپنی
درخواست کے مطابق رب کی عبادت کرو۔ طرحجس32 تم
ہتے چا ہو اپنی یوں بکر بھیڑ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اور مجھے
مصریوںباقی33“دینا۔برکتبھی اسرائیلیوںبھینے پر دےزور
کر کہا، جلدی” ملـکجلدی سے نکل جاؤ، ورنہ سبہم مر
جائیں “گے۔

34 اسرائیلیوں کے گوندھے ہوئے آٹے میں خمیر نہیں تھا۔
اُنہوں نے اُسے ھنے گوند کے برتنوں میں رکھ کر اپنے کپڑوں
میں لپیٹ لیا اور سفر کرتے وقت اپنے کندھوں پر رکھ لیا۔
اسرائیلی35 موسٰی ہدایتکی پر عمل کر کے پڑوسیوںمصریاپنے
پاسکے گئے اور اُن کپڑےسے اور سونے چاندی کی چیزیں
مانگیں۔ مصریوںنےرب36 دلوںکے اسرائیلیوںکو 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 گئے۔
عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر اُن کے 6 لاکھ مرد تھے۔ 38 وہ
اپنے یوں بھیڑبکر اور گائےبَیلوں بڑےکے بڑے یوڑ ر بھی ساتھ
بہتگئے۔لے لوگایسےسے بھی اُن ساتھکے نکلے جو اسرائیلی
نہیں اُنہوںمیںراستے39تھے۔ روٹیاںسےآٹےبےخمیریاُسنے
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۔

میںمصرتکسال430اسرائیلی40 تھے۔رہے سال41430
کے عین بعد، اُسی دن رب کے یہ تمام خاندان مصر سے نکلے۔
ربراتخاصاُس42 خودنے پہرا دیا تاکہ اسرائیلی مصر سے
اِسسکیں۔نکل لئے اسرائیلیوںتمام لئےکے لازم نسلوہکہہے
نسلدر ربراتاِس کی تعظیم میں جاگتے رہیں، وہ بھی اور اُن
کے بعد کی اولاد بھی۔

فسح کی عید ہدایاتکی
رب43 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، فسح” کی عید کے یہ

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

اجازت نہیں ہے۔ 44 اگر تم کسینے غلام کو خرید کر اُس کا
ختنہ کیا توہے فسحوہ کا کھانا کھا غیرشہریلیکن45ہے۔سکتا
یا مزدور کو فسح کا کھانا کھانے اجازتکی نہیں ہے۔ 46 یہ
کھانا ایک ہی گھر کے اندر کھانا ہے۔ نہ گوشت گھر سے
باہر لے جانا، نہ لیلے کی ہڈیکسی کو توڑنا۔ لازم47 ہے کہ
اسرائیل کی پوری جماعت یہ عید منائے۔ 48 اگر کوئی پردیسی
تمہارے ساتھ رہتا ہے فسحجو کی عید شرکتمیں کرنا چاہے
تو لازم ہے کہ پہلے اُس کے گھرانے کے ہر مرد کا ختنہ کیا
جائے۔ تب وہ اسرائیلی کی طرح کھانے میں شریک ہو سکتا
جسلیکنہے۔ کا ختنہ نہ ہوا اُسے فسح کا کھانا کھانے کی
اجازت نہیں ہے۔ اصولیہی49 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 تھا۔کہا اُسی51 تمامربدن اسرائیلیوں خاندانوںکو
ترتیبکی مطابقکے مصر نکالسے لایا۔
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13
یہ نجاتعید کی یاد دلاتی ہے

رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کے ہر پہلوٹھے کو
میرے لئے مخصوص مُقّدسو کرنا ہے۔ ہر پہلا نر بچہ میرا ہی
انسانخواہہے، کا ہو یا “کا۔حیوان 3 پھر موسٰی لوگوںنے سے
کہا، اِس” دن کو یاد رکھو جب تم رب کی عظیم قدرت کے
غلامیکیمصرباعث نہچیزکوئیدناِسنکلے۔سے جسکھانا
میں خمیر ہو۔ آج4 ابیبہی کے *مہینے میں تم مصر سے روانہ ہو
ہو۔رہے باپتمہارےنےرب5 دادا قَسمسے کھا کر وعدہ کیا
ہے کہ وہ تم کو کنعانی، ِحتّی، اموری، ِحوّی اور یبوسی قوموں
کا ملـک دے گا، ایک ایسا ملـک جس میں دودھ اور شہد
کثرتکی تمہیںربجبہے۔ ملـکاُس میں دےپہنچا گا تو
لازم ہے کہ اِسیتم مہینے میں یہ رسم مناؤ۔ بےخمیریدنسات6
روٹی ساتویںکھاؤ۔ کیربدن تعظیم میں عید مناؤ۔ دنسات7
روٹیخمیری نہ بھیکہیںکھانا۔ خمیر نہ پایا ملـکپورےجائے۔
میں خمیر کا نام و تکنشان نہ ہو۔

اپنےدناُس8 بیٹے یہسے کہو، یہمَیں’ خوشیکیکاماُسعید
میں مناتا ہوں جو رب نے میرے لئے کیا جب مَیں مصر سے
‘نکلا۔ 9 یہ تمہارےعید ہاتھ یا پیشانی پر نشان کی مانند ہو جو
تمہیں یاد دلائے شریعتکیربکہ تمہارےکو ہونٹوں پر رہنا
تمہیںربکیونکہہے۔ اپنی لایا۔نکالسےمصرسےقدرتعظیم
اِس10 دن کی یاد ہر وقتٹھیکسال پر منانا۔

پہلوٹھوں مخصوصیتکی
رب11 تمہیں کنعانیوں کے اُس ملـک میں لے جائے گا

جس کا وعدہ اُس قَسمنے کھا کر تم باپتمہارےاور دادا سے
کیا ہے۔ 12 لازم ہے کہ وہاں پہنچ کر تم اپنے تمام پہلوٹھوں کو
رب کے لئے مخصوص تمہارےکرو۔ مویشیوں کے تمام پہلوٹھے
رببھی ملـکیتکی ہیں۔ 13 اگر تم اپنا پہلوٹھا گدھا خود رکھنا
چاہو تو رب کو اُس کے بدلے بھیڑ یا بکری کا پیشبچہ کرو۔
لیکن اگر تم اُسے رکھنا نہیں ہتے چا تو اُس کی گردن توڑ ڈالو۔
انسانلیکن پہلوٹھوںکے لئےکے عوضیمیںصورتہر ہے۔دینا

14 آنے والے دنوں جبمیں تمہارا بیٹا پوچھے کہ اِس کا کیا
مطلب ہے تو جواباُسے دینا، رب’ اپنی قدرتعظیم سے ہمیں
مصر کی غلامی سے نکال لایا۔ جب15 فرعون نے اکڑ کر ہمیں
جانے نہ دیا تو رب نے مصر کے تمام انسانوں اور حیوانوں کے

پہلوٹھوں کو مار ڈالا۔ اِس وجہ مَیںسے جانوروںاپنے کا ہر پہلا
بچہ رب کو قربان کرتا اور اپنے ہر پہلوٹھے کے لئے عوضی دیتا
‘ہوں۔ یہ16 تمہارےدستور ہاتھ اور پیشانی پر نشان کی مانند ہو
تمہیںجو یاد دلائے ہمیںربکہ قدرتاپنی مصرسے نکالسے
“لایا۔

مصر سے نکلنے کا راستہ
جب17 فرعون 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 ملـِک کنعان پہنچ
جاتے۔ بلـکہ رب نے کہا، اگر” اُس راستے پر چلیں گے تو اُنہیں
دوسروں سے لڑنا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اِس وجہ سے اپنا
ارادہ بدل کر لوٹمصر “جائیں۔ اِس18 لئے الله دوسرےاُنہیں
راستے سے لے کر گیا، اور وہ یگستان ر کے راستے سے بحرِ ُلزم ق
طرفکی بڑھے۔ مصر سے نکلتے وقت مرد مسلح تھے۔ 19 موسٰی
یوسف کا تابوت بھی اپنے ساتھ لے گیا، کیونکہ یوسف نے
اسرائیلیوں کو قَسم دلا کر کہا تھا، ًالله” یقینا تمہاری دیکھ بھال
کر وہاںکے لے جائے گا۔ میریوقتاُس ہڈیوں کو بھی اُٹھا
کر ساتھ لے “جانا۔

اسرائیلیوں20 ُسکاتنے کو چھوڑ کر ایتام میں اپنے خیمے
لگائے۔ 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 اور رات کے وقت آگ کے ستون میں تاکہ اُنہیں
روشنی ملے۔ یوں وہ دن راتاور سفر کر سکتے تھے۔ دن22 کے
وقت بادل کا ستون اور رات کے وقت آگ کا ستون اُن کے
منے سا رہا۔ وہ کبھی بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹا۔

14
اسرائیل سمندر میں سے گزرتا ہے

تب1 رب نے موسٰی سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کو کہہ دینا
کہ وہ پیچھے مُڑ کر مجدال اور سمندر کے بیچ یعنی فی ہخـیروت
نزدیککے رُک جائیں۔ وہ بعل صفون مقابلکے ساحل پر اپنے
لگائیں۔خیمے یہ3 دیکھ کر سمجھےعونفر گا اسرائیلیکہ راستہ
بھول کر آوارہ پھر رہے ہیں اور کہ یگستان ر نے طرفچاروں
اُنہیں گھیر رکھا ہے۔ 4 پھر مَیں فرعون کو دوبارہ اَڑ جانے دوں
گا، اور وہ اسرائیلیوں کا پیچھا کرے گا۔ لیکن مَیں فرعون اور

* 13:4 ابیب کے :مہینے مارچ تا یل۔ اپر



خروج 14:5 66 خروج 14:31

اُس پوریکی فوج پر اپنا جلال ظاہر کروں مصریگا۔ جان لیں
گے کہ مَیں ربہی اسرائیلیوں“ہوں۔ نے ایسا ہی کیا۔

بادشاہکےمصرجب5 ہجرتاسرائیلیکہگئیدیاطلاعکو
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 خدمتکی محرومسے ہو گئے “ہیں۔ چنانچہ6 بادشاہ
نے اپنا جنگی رتھ تیار کروایا اور اپنی فوج کو لے کر نکلا۔ 7 وہ
600 بہترین قسم کے رتھ اور مصر کے باقی تمام رتھوں کو ساتھ
لے گیا۔ تمام رتھوں پر افسران مقرر تھے۔ رب8 نے مصر کے
بادشاہ فرعون کو دوبارہ اَڑ جانے دیا تھا، اِس لئے اسرائیلیجب
بڑے اختیار کے ساتھ نکل رہے تھے تو وہ اُن کا تعاقب کرنے
اسرائیلیوں9لگا۔ کا پیچھا فرعونکرتےکرتے تمامکے گھوڑے،
رتھ، سوار اور فوجی اُن قریبکے پہنچے۔ اسرائیلی بحرِ ُلزم ق کے
ساحل پر بعل صفون مقابلکے ہخـیروتفی نزدیککے خیمے لگا
چکے تھے۔

اسرائیلیوںجب10 فرعوننے اور اُس فوجکی طرفاپنیکو
ھتے بڑ دیکھا تو وہ سخت گھبرا گئے اور مدد کے لئے رب کے
منے سا چیخنے چلّانے لـگے۔ اُنہوں11 نے موسٰی سے کہا، کیا”
مصر میں قبروں تھیکمیکی ہمیںآپکہ یگستان ر میں لے آئے
ہیں؟ ہمیں مصر سے نکال آپکر ہمارےنے ساتھ کیا کِیا ہے؟
12 کیا ہم نے مصر میں آپ سے درخواست نہیں کی تھی کہ
مہربانی کر ہمیںکے چھوڑ دیں، ہمیں مصریوں خدمتکی کرنے
دیں؟ یہاں آ یگستانکر ر میں مر جانے نسبتکی بہتر ہوتا ہمکہ
مصریوں کے غلام ہتے۔ “ر

13 لیکن موسٰی نے جواب دیا، مت” گھبراؤ۔ آرام سے
کھڑے رہو اور دیکھو تمہیںربکہ طرحکسآج بچائے گا۔
آج بعدکے تم اِن مصریوں کو پھر نہیںکبھی دیکھو گے۔ رب14
تمہارے لئے لڑے گا۔ تمہیں چپبس، رہنا “ہے۔

15 ربپھر موسٰینے سے میرےتُو”کہا، منے چیخکیوںسا
رہا ہے؟ اسرائیلیوں کو آگے ھنے بڑ کا حکم دے۔ 16 اپنی لاٹھی
کو پکڑ کر اُسے سمندر کے اوپر اُٹھا تو وہ دو حصوں میں بٹ
جائے گا۔ اسرائیلی خشک زمین پرسمندر میں سے گزریں گے۔
17 مَیں مصریوں اَڑےکو ہنے ر دوں گا تاکہ وہ اسرائیلیوں کا
پیچھا کریں۔ پھر مَیں فرعون، اُس ساریکی فوج، اُس کے رتھوں

اور اُس کے سواروں پر اپنا جلال ظاہر کروں گا۔ جب18 مَیں
فرعون، اُس کے رتھوں اور اُس کے سواروں پر اپنا جلال ظاہر
کروں گا تو مصری جان لیں گے کہ مَیں ربہی “ہوں۔

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۔ اِس20 طرح بادل مصریوں اور اسرائیلیوں کے لشکروں کے
درمیان آ گیا۔ پوری رات مصریوں طرفکی اندھیرا ہی اندھیرا
تھا اسرائیلیوںجبکہ تھی۔روشنیطرفکی اِس لئے پوریمصری
رات دورانکے اسرائیلیوں قریبکے نہ آ سکے۔

21 موسٰی نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر اُٹھایا تو رب مشرقنے
آندھیتیزسے آندھیچلائی۔ اُسرہی۔چلتیراتتمام سمندرنے
کو پیچھے ہٹا کر اُس کی خشکتہہ کر دی۔ سمندر دو حصوں
میں بٹ گیا 22 تو اسرائیلی سمندر میں سے خشک زمین پر چلتے
ہوئے گزر گئے۔ اُن دائیںکے اور طرفبائیں پانی دیوار طرحکی
کھڑا رہا۔

جب23 مصریوں کو پتا چلا تو فرعون کے تمام گھوڑے،
رتھ اور گھڑسوار بھی اُن کے پیچھے پیچھے سمندر میں چلے گئے۔
سویرےصبح24 ربہی بادلنے آگاور ستونکے مصرسے
کی فوج پر نگاہ کی اور اُس میں ابتری پیدا کر دی۔ 25 اُن کے
رتھوں کے پہئے نکل گئے تو اُن پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ مصریوں
نے کہا، آؤ،” ہم اسرائیلیوں بھاگسے جائیں، ربکیونکہ اُن
کے ساتھ وہیہے۔ مصر کا مقابلہ کر رہا “ہے۔

تب26 رب 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، اور طرفجس
مصری بھاگ رہے تھے وہاں پانی ہی پانی تھا۔ یوں رب نے
اُنہیں سمندر میں بہا غرقکر کر دیا۔ واپسپانی28 آ گیا۔ اُس نے
رتھوں اور گھڑسواروں ڈھانککو لیا۔ فرعون پوریکی فوج جو
اسرائیلیوں تعاقبکا کر رہی ڈوبتھی کر تباہ ہو گئی۔ اُن میں
ایکسے بھی نہ بچا۔ لیکن29 زمینخشکاسرائیلی پر سمندر میں
سے گزرے۔ اُن کے دائیں اور بائیں طرف پانی دیوار کی طرح
کھڑا رہا۔

30 اُس دن رب نے اسرائیلیوں کو مصریوں سے بچایا۔
مصریوں کی لاشیں اُنہیں ساحل پر نظر آئیں۔ اسرائیلیوںجب31
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کیربنے یہ قدرتعظیم دیکھی اُسجو مصریوںنے پر ظاہر
کی تھی تو رب کا خوف 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 گا،گاؤںگیتمیںتمجیدکیربمَیں”گایا، نہایتوہکیونکہ عظیم
گھوڑےہے۔ اور اُس کے سوار کو اُس نے سمندر میں پٹخ دیا
ہے۔

رب2 میری قوت اور میرا گیت ہے، وہ میری نجات بن گیا
وہیہے۔ میرا خدا اورہے، مَیں اُس یفکی تعر کروں گا۔ وہی
باپمیرے کا خدا ہے، اور مَیں 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 ڈوبمیں گئے۔
گہرے5 پانی نے اُنہیں ڈھانک لیا، اور وہ پتھر کی طرح

سمندر کی تکتہہ اُتر گئے۔
اے6 تیرےرب، ہنے د ہاتھ کا قدرتبڑیجلال سے ظاہر

ہوتا اےہے۔ رب، تیرا دہنا ہاتھ دشمن کو ِچکنا ُچور کر دیتا
ہے۔

7 جو تیرے 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 جلطرح جاتے ہیں۔

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

دشمن9 ڈینگنے مار کر کہا، مَیں’ اُن کا پیچھا کر اُنہیںکے
پکڑ لوں گا، مَیں اُن کا لُوٹا ہوا مال تقسیم کروں گا۔ میری لالچی
جان اُن سے سیر ہو جائے گی، مَیں اپنی تلوار کھینچ کر اُنہیں
ہلاک کروں ‘گا۔

لیکن10 تُو نے اُن پھونکپر ماری تو سمندر ڈھانکاُنہیںنے
لیا، اور وہ سیسے طرحکی زوردار موجوں ڈوبمیں گئے۔

کونرب،اے11 سا تیریمعبود مانند تیریکونہے؟ طرح
جلالی اور قدوس ہے؟ کون تیری طرح حیرت انگیز کام کرتا
اور معجزےعظیم دکھاتا کوئیہے؟ بھی نہیں۔

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

13 اپنی شفقت سے تُو نے عوضانہ دے کر اپنی قوم کو
چھٹکارا دیا اور اُس کی راہنمائی کی قدرتاپنیہے، سے تُو نے
اُسے مُقّدساپنی سکونت تکگاہ پہنچایا ہے۔

سنیہ14 کر کانپقومیںدیگر اُٹھیِں، فلستی ڈر پیچمارےکے
تابو کھانے لـگے۔

15 ادوم رئیسکے سہم موآبگئے، کے راہنماؤں پر کپکپی
طاری ہو گئی، اور کنعان کے ہمتباشندےتمام ہار گئے۔

دہشت16 اور خوف اُن پر چھا گیا۔ تیری عظیم قدرت کے
باعث وہ پتھر کی طرح جم اےگئے۔ رب، وہ نہ تکجبہلے
تیری قوم گزر نہ گئی۔ وہ بےحس و حرکت رہے تکجب
تیری 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 نے اپنی سکونت کے
لئے لیچن جہاںہے، تُو نے اپنے ہاتھوں سے اپنا مقدِس تیار کیا
ہے۔

تکابدرب18 بادشاہ “!ہے
جب19 فرعون کے گھوڑے، رتھ اور گھڑسوار سمندر میں

چلے گئے تو رب نے اُنہیں سمندر کے پانی ڈھانکسے لیا۔ لیکن
خشکاسرائیلی زمین پر سمندر میں سے گزر گئے۔ تب20 ہارون
کی بہن مریم جو نبیہ تھی دفنے لیا، اور باقی تمام عورتیں بھی
دف لے کر اُس پیچھےکے ہو سبلیں۔ گانے اور ناچنے لـگیں۔
مریم نے یہ گا کر اُن کی راہنمائی کی،

گاؤ،گیتمیںتمجیدکیرب”21 نہایتوہکیونکہ ہے۔عظیم
اورگھوڑے اُس سوارکے اُسکو پٹخمیںسمندرنے 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 رہے۔ اِس
دوران اُنہیں پانی نہ ملا۔ 23 آخرکار وہ مارہ پہنچے جہاں پانی
یابدست تھا۔ لیکن وہ کڑوا تھا، اِس لئے مقام کا نام مارہ یعنی
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کڑواہٹ پڑ گیا۔ 24 یہ دیکھ لوگکر موسٰی خلافکے بڑبڑا کر
کہنے لـگے، ہم” کیا “پئیں؟ 25 موسٰی نے مدد کے لئے رب سے
التجا کی تو اُس نے اُسے لـکڑی ایککا ٹکڑا جبدکھایا۔ موسٰی
نے یہ لـکڑی پانی میں ڈالی تو پانی کڑواہٹکی ختم ہو گئی۔
مارہ میں رب نے اپنی قوم کو قوانین دیئے۔ وہاں اُس نے

اُنہیں آزمایا بھی۔ 26 اُس نے کہا، غور” ربسے اپنے خدا کی
آواز !سنو جو کچھ اُس کی نظر میں درست ہے وہی کرو۔ اُس
کے احکام پر دھیان دو اور اُس کی ہدایاتتمام پر عمل کرو۔ پھر
مَیں تم پر وہ یاں بیمار نہیں لاؤں گا جو مصریوں پر لایا تھا، کیونکہ
ربمَیں ہوں جو تجھے شفا دیتا “ہوں۔ 27 پھر اسرائیلی روانہ ہو
کر ایلیم پہنچے جہاں 12 چشمے اور کھجور کے درخت70
تھے۔ وہاں اُنہوں نے پانی قریبکے اپنے خیمے لگائے۔

16
مَن اور بٹیریں

1 اِس کے بعد اسرائیل کی پوری جماعت 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 کے ویں15
دن پہنچے۔ یگستان2 ر میں لوگتمام پھر موسٰی اور ہارون کے
خلاف بڑبڑانے لـگے۔ اُنہوں3 نے کہا، ربکاش” ہمیں مصر
میں ہی مار !ڈالتا وہاں ہم کم از کم جی بھر گوشتکر اور روٹی
تو کھا سکتے تھے۔ آپ ہمیں صرف اِس لئے یگستان ر میں لے
آئے ہیں کہ سبہم بھوکے مر “جائیں۔

ربتب4 نے موسٰی سے کہا، مَیں” آسمان تمہارےسے لئے
روٹی برساؤں گا۔ ہر لوگروز باہر جا کر اُسی دن ضرورتکی
کے مطابق کھانا جمع کریں۔ اِس سے مَیں اُنہیں آزما کر دیکھوں
گا کہ آیا وہ میری سنتے ہیں کہ نہیں۔ 5 ہر روز وہ صرف اُتنا
کھانا جمع کریں جتنا ایککہ دن کے لئے کافی ہو۔ لیکن چھٹے
وہجبدن کھانا تیار کریں گے تو وہ اگلے دن کے لئے بھی کافی
ہو “گا۔

6 موسٰی اور ہارون نے اسرائیلیوں سے کہا، آج” شام کو تم
جان لو گے ربکہ ہی تمہیں مصر نکالسے لایا ہے۔ 7 اور کل
صبح ربتم جلالکا دیکھو اُسگے۔ تمہارینے سنشکایتیں
لی ہیں، کیونکہ اصل میں خلافہمارےتم نہیں بلـکہ رب کے
خلاف بڑ بڑا رببھیپھر8ہو۔رہے تم گوشتوقتکےشامکو

اور صبح وقتکے وافر دےروٹی گا، کیونکہ اُس تمہارینے
شکایتیں سن لی تمہاریہیں۔ خلافہمارےشکایتیں نہیں بلـکہ
رب خلافکے “ہیں۔

9 موسٰی نے ہارون سے کہا، اسرائیلیوں” کو بتانا، رب’ کے
منے سا حاضر ہو جاؤ، کیونکہ اُس نے تمہاری شکایتیں سن لی
“۔‘ہیں جماعتپوریہارونجب10 کے منے باتسا کرنے لگا
تو لوگوں پلٹنے کر یگستان ر طرفکی دیکھا۔ وہاں رب کا
بادلجلال میں ظاہر ہوا۔ رب11 نے موسٰی سے کہا، مَیں”12
اسرائیلیوںنے اُنہیںہے۔لیسنشکایتکی بتا، سورججبآج’
غروب لـگےہونے گا تو کھاؤگوشتتم اورگے پیٹصبحکل
بھر کر روٹی۔ پھر تم جان لو گے کہ ربمَیں تمہارا خدا “۔‘ہوں

اُسی13 شام بٹیروں کے غول آئے پوریجو خیمہ گاہ پر چھا
گئے۔ اور اگلی صبح خیمے کے چاروں طرف اوس پڑی تھی۔
اوسجب14 سوکھ گئی تو برف 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 تمہیںنے کھانے
لئےکے ہے۔دی رب16 کا حکم ایکہرکہہے اُتنا کرےجمع
جتنا اُس کے خاندان ضرورتکو ہو۔ اپنے خاندان کے ہر فرد
کے لئے 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 ایکہر 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 دیا، اگلے” دن کے لئے کھانا نہ “بچانا۔

20 لیکن لوگوں نے موسٰی کی بات نہ مانی بلـکہ بعض 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 ضرورتاُسے ہوتی
دھوپجبتھی۔ تیز ہوتی تو زمینکچھجو پر رہ جاتا پگھلوہ کر
ختم ہو جاتا تھا۔

22 چھٹے دن لوگجب یہ خوراک جمع کرتے تو وہ مقدار
میں دُگنی ہوتی تھی یعنی ہر فرد کے لئے چار لٹر۔ جماعتجب
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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 ہے،
مُقّدس سبت کا دن جو الله کی تعظیم میں منانا ہے۔ آج تم جو
تنور میں پکانا ہتے چا ہو پکا لو اور جو اُبالنا ہتے چا ہو اُبال لو۔ جو
بچ جائے اُسے 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 میں
کیڑے پڑے۔ 25 موسٰی نے کہا، آج” یہی بچا ہوا کھانا کھاؤ،
سبتآجکیونکہ کا دن ربہے، کی تعظیم میں آرام کا آجدن۔
تمہیں یگستان ر میں کچھ نہیں ملے گا۔ چھ26 دن کے دوران یہ
خوراک جمع کرنا ہے، لیکن ساتواں دن آرام کا دن ہے۔ اُس
دن زمین پر کھانے کے لئے کچھ نہیں ہو “گا۔

توبھی27 لوگکچھ ہفتے کو کھانا جمع کرنے کے لئے نکلے،
لیکن اُنہیں نہکچھ ملا۔ موسٰینےربتب28 لوگتم”کہا،سے
میرےتککب احکام ہدایاتاور پر عمل کرنے سے انکار کرو
گے؟ 29 ربدیکھو، تمہارےنے لئے مقرر کیا ہے سبتکہ کا
دن آرام کا دن ہے۔ اِس لئے وہ تمہیں جمعہ کو دو دن کے لئے
خوراک دیتا ہے۔ ہفتے سبکو کو اپنے میںخیموں رہنا ہے۔
کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ “نکلے۔

30 سبتلوگچنانچہ دنکے آرام کرتے تھے۔
اسرائیلیوں31 نے خوراکاِس کا نام ‘مَن’ رکھا۔ اُس کے

دانے دھنئے کی مانند سفید تھے، اور اُس کا ذائقہ شہد سے بنے
کیک کی مانند تھا۔

32 موسٰی نے کہا، رب” 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 نے ہارون سے کہا، ایک”
مرتبان لو اور اُسے دو لٹر مَن سے بھر کر رب کے منے سا رکھو
تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے لئے محفوظ “رہے۔ ہارون34 نے
ایسا ہی کیا۔ اُس نے مَن کے اِس مرتبان کو عہد کے صندوق
کے منے سا رکھا تاکہ محفوظوہ رہے۔

35 اسرائیلیوں کو 40 سال تک مَن ملتا رہا۔ وہ اُس وقت
تک مَن کھاتے یگستانتکجبرہے ر نکلسے کیکنعانکر
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 جماعتپوریکی صین یگستانکے ر نکلی۔سے
طرحجسرب حکم دیتا رہا ایکوہ دوسریسےجگہ جگہ سفر
رہے۔کرتے رفیدیم میں اُنہوں لگائے۔خیمےنے وہاں پینے کے
لئے پانی نہ اِس2ملا۔ لئے وہ موسٰی یہساتھکے کہہ جھگڑنےکر
لـگے، ہمیں” پینے کے لئے پانی “دو۔ موسٰی جوابنے دیا، تم”
مجھ سے کیوں جھگڑ رہے ہو؟ رب کو کیوں آزما رہے “ہو؟
بہتلوگلیکن3 پیاسے تھے۔ وہ موسٰی خلافکے 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 ربنے 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، بزرگکچھ”
ساتھ لے کر لوگوں کے آگے آگے چل۔ وہ لاٹھی بھی ساتھ لے
سےجسجا تُو نے یائے در نیل کو مارا تھا۔ حوربمَیں6 یعنی
سینا پہاڑ چٹانایککی تیرےپر منے سا لاٹھیگا۔ہوںکھڑا سے
چٹان کو مارنا تو اُس سے پانی نکلے گا لوگاور پی سکیں “گے۔
موسٰی اسرائیلنے بزرگوںکے کے منے سا ایسا ہی کیا۔ اُس7

نے اُس جگہ کا نام مّسہ’ اور ‘مریبہ یعنی آزمانا’ اور ‘جھگڑنا
رکھا، کیونکہ وہاں اسرائیلی بڑبڑائے اور یہ پوچھ کر رب کو
آزمایا کہ ہمارےربکیا درمیان ہے کہ نہیں؟

عمالیقیوں شکستکی
8 رفیدیم وہ جگہ بھی تھی جہاں عمالیقی اسرائیلیوں سے لڑنے

آئے۔ 9 موسٰی نے یشوع سے کہا، لڑنے” کے قابل آدمیوں کو
لوچن نکلاور عمالیقیوںکر کا مقابلہ مَیںکلکرو۔ الله لاٹھیکی
پکڑے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو جاؤں “گا۔

یشوع10 موسٰی ہدایتکی 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، جباور وہ نیچے تھے تو عمالیقی جیتتے رہے۔ کچھ12
دیر کے بعد موسٰی کے تھکبازو گئے۔ اِس لئے ہارون اور حور
ایک 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 غروبکے تکہونے اُنہوں نے یوں
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موسٰی کی مدد کی۔ 13 اِس طرح یشوع 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 سبیہ کچھ یشوع کی یاد میں
رہے، مَیںکیونکہ دنیا عمالیقیوںسے کا نام و نشان مٹا دوں “گا۔
15 اُس وقت موسٰی نے قربان گاہ بنا کر اُس کا نام رب’ میرا
جھنڈا رکھا۔‘ہے اُس16 نے تختکےرب”کہا، خلافکے
ہاتھ اُٹھایا گیا ہے، اِس لئے رب کی عمالیقیوں سے ہمیشہ تک
جنگ رہے “گی۔

18
یترو ملاقاتسے

1 موسٰی کا ُسسر یترو تکاب مِدیان میں امام تھا۔ جب اُس
کچھسبنے 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
بھیجمیکےسمیتبیٹوںاپنے دیا تھا۔ یترو3 موسٰی بیٹوںدونوںکے
بھیکو ساتھ لایا۔ پہلے بیٹے کا نام جَیرسوم یعنی ملـکاجنبی’ میں
‘پردیسی تھا، جبکیونکہ وہ پیدا ہوا تو موسٰی نے کہا تھا، مَیں”
ملـکاجنبی میں پردیسی “ہوں۔ دوسرے4 بیٹے کا نام اِلی عزر
یعنی میرا’ خدا مددگار ‘ہے تھا، وہجبکیونکہ پیدا ہوا تو موسٰی
نے کہا تھا، باپمیرے” کے خدا میرینے مدد کر کے مجھے
فرعون کی تلوار سے بچایا “ہے۔

یترو5 موسٰی بیویکی اور بیٹے ساتھ لے وقتاُسکر موسٰی کے
پاس اُسجبپہنچا یگستاننے ر میں الله کے پہاڑ یعنی سینا کے
قریب خیمہ لگایا ہوا تھا۔ 6 اُس نے موسٰی کو پیغام بھیجا مَیں،”تھا، آپ کا ُسسر یترو آپ کی بیوی اور دو بیٹوں کو ساتھ لے
آپکر پاسکے آ رہا “ہوں۔

7 موسٰی اپنے ُسسر کے استقبال کے لئے باہر نکلا، اُس کے
منے سا جھکا اور اُسے بوسہ دیا۔ دونوں ایکنے دوسرے کا
پوچھا،حال پھر گئے۔چلےمیںخیمے موسٰی8 یترونے تفصیلکو
سے بتایا اسرائیلیوںنےربکہ کی فرعونخاطر مصریوںاور کے
ساتھ کیا کچھ کیا اُسہے۔ نے راستے پیشمیں آئی مشکلاتتمام
کا ذکر بھی کیا ربکہ طرحکسہمیںنے اُن سے بچایا ہے۔

9 یترو سارےاُن اچھے کاموں بارےکے میں سن خوشکر
ہوا ربجو اسرائیلیوںنے کے لئے کئے جبتھے اُس نے اُنہیں

مصریوں ہاتھکے سے بچایا تھا۔ اُس10 نے کہا، کیرب” تمجید
جسہو آپنے کو مصریوں اور فرعون کے قبضے نجاتسے
دلائی اُسیہے۔ نے قوم کو غلامی سے چھڑایا !ہے اب11 مَیں
جاننے لیا تمامربکہہے معبودوں سے عظیم اُسکیونکہہے،
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
کو بھسم ہونے والی قربانی اور دیگر کئی قربانیاں پیش کیں۔
تب ہارون اور بزرگتمام 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 کی تعداد اِتنی یادہ ز تھی کہ وہ صبح سے لے کر شام تک
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 کو گھیرے ہتے ر اور آپ اُن کی
عدالت کرتے ہتے ر ہیں۔ آپ یہ سب کچھ اکیلے ہی کیوں رہےکر “ہیں؟

15 موسٰی نے جواب دیا، لوگ” میرے پاس آ کر الله کی
مرضی معلوم کرتے ہیں۔ جب16 کبھی کوئی تنازع یا جھگڑا
ہوتا توہے پاسمیرےپارٹیاںدونوں آتی ہیں۔ مَیں فیصلہ کر کے
اُنہیں الله کے احکام ہدایاتاور بتاتا “ہوں۔

17 موسٰی کے ُسسر نے اُس سے کہا، آپ” کا یقہ طر اچھا
نہیں ہے۔ 18 کام اِتنا وسیع ہے آپکہ اُسے اکیلے نہیں سنبھال
سکتے۔ اِس آپسے اور لوگوہ آپجو پاسکے آتے ہیں بُری
تھکطرح جاتے ہیں۔ میری19 بات !سنیں مَیں آپ ایککو
مشورہ دیتا ہوں۔ الله اُس آپمیں کی مدد کرے۔ لازم ہے کہ
آپ الله کے منے سا قوم کے نمائندہ رہیں اور اُن کے معاملات
اُس کے منے پیشسا کریں۔ یہ20 ضروریبھی اُنہیںآپکہہے
الله کے احکام اور ہدایات سکھائیں، کہ کسوہ طرح زندگی
گزاریں اور کیا کیا کریں۔ لیکن21 ساتھ ساتھ قوم میں سے قابِل
اعتماد آدمی چنیں۔ وہ لوگایسے ہوں جو الله کا خوف مانتے
ہوں، راست دل ہوں اور رشوت نفرتسے کرتے ہوں۔ اُنہیں
ہزار ہزار، َسو َسو، پچاس پچاس اور دس دس آدمیوں پر مقرر
کریں۔ 22 اُن آدمیوں کی ذمہ داری یہ ہو گی کہ وہ ہر وقت
لوگوں انصافکا کریں۔ اگر بہتکوئی ہی پیچیدہ معاملہ ہو تو وہ
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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 کی مرضی کے مطابق ہو اور آپ
ایسا یں کر تو آپ اپنی ذمہ داری نبھا سکیں گے اور یہ لوگتمام
انصاف کے ملنے پر سلامتی کے ساتھ اپنے اپنے گھر جا سکیں
“گے۔

24 موسٰی نے اپنے ُسسر کا مشورہ مان لیا اور ایسا ہی کیا۔
25 اُس نے اسرائیلیوں میں سے قابِل اعتماد آدمی چنے اور اُنہیں
ہزار ہزار، َسو آدمیوںدسدساورپچاسپچاسَسو، پر کیا۔مقرر
26 یہ مرد قاضی بن کر مستقل طور پر لوگوں کا انصاف کرنے
لـگے۔ آسان مسئلوں کا فیصلہ وہ خود کرتے اور معاملوںمشکل
کو موسٰی پاسکے لے آتے تھے۔

کچھ27 بعدعرصے موسٰی نے اپنے ُسسر رُخصتکو کیا تو یترو
اپنے واپسوطن چلا گیا۔

19
ِ کوہ سینا

اسرائیلیوں1 کو مصر سے سفر کرتے ہوئے دو مہینے ہو گئے
تھے۔ تیسرے مہینے کے پہلے ہی دن وہ سینا کے یگستان ر میں
پہنچے۔ 2 اُس دن وہ رفیدیم کو چھوڑ کر دشِت سینا میں آ
پہنچے۔ وہاں اُنہوں نے یگستان ر میں پہاڑ کے قریب ڈیرے
ڈالے۔

تب3 موسٰی پہاڑ پر چڑھ کر الله پاسکے گیا۔ الله نے پہاڑ پر
سے موسٰی کو پکار کر کہا، یعقوب” کے گھرانے بنی اسرائیل
تم’4بتا،کو دیکھانے مَیںکہہے ساتھکےمصریوںنے کچھکیا
کیا، اور کہ مَیں تم عقابکو کے پَروں پر اُٹھا کر یہاں اپنے پاس
لایا ہوں۔ 5 چنانچہ اگر تم میری سنو میرےاور عہد کے مطابق
چلو تو پھر تمام قوموں میں ملـکیتخاصمیریسے ہو گے۔ گو
پوری دنیا میری ہی ہے، لیکن6 میرےتم لئے مخصوص اماموں
کی بادشاہی اور مُقّدس قوم ہو ‘گے۔ اب جا کر یہ ساری باتیں
اسرائیلیوں کو “بتا۔

7 موسٰی نے پہاڑ سے اُتر کر اور قوم کے بزرگوں کو بُلا کر
اُنہیں وہ تمام باتیں بتائیں جو کہنے کے لئے رب نے اُسے حکم دیا
تھا۔ جواب8 میں پوری قوم نے مل کر کہا، ہم” رب کی ہر
پوریبات کریں گے جو اُس نے فرمائی “ہے۔ موسٰی نے پہاڑ پر

لوٹ ربکر کو قوم جوابکا بتایا۔ جب9 وہ پہنچا ربتو نے
موسٰی سے کہا، مَیں” گھنے بادل میں تیرے پاس آؤں گا تاکہ
لوگ مجھے تجھ سے ہم کلام ہوتے ہوئے سنیں۔ پھر وہ ہمیشہ
تجھ پر بھروسا رکھیں تب“گے۔ موسٰی ربنے کو وہ تمام باتیں
بتائیں جو لوگوں نے کی تھیں۔

موسٰینےرب10 لوگوںاب”کہا،سے لوٹپاسکے آجکر
اور کل میرےاُنہیں لئے مخصوص مُقّدسو کر۔ وہ اپنے لباس
دھو کر تیسرے11 دن کے لئے تیار ہو جائیں، کیونکہ اُس دن
رب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کوہِ سینا اُترےپر گا۔ لوگوں12
حفاظتکی لئےکے پہاڑطرفچاروں مقررحدیںکی اُنہیںکر۔
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۔
13 اور اُسے ہاتھ سے چھو کر نہیں مارنا ہے بلـکہ پتھروں 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 نہیں “ہے۔

14 موسٰی نے پہاڑ سے اُتر کر لوگوں کو الله کے لئے مخصوص
مُقّدسو کیا۔ اُنہوں نے لباساپنے بھی دھوئے۔ اُس15 نے اُن
سے کہا، تیسرے” دن کے لئے تیار ہو جاؤ۔ مرد عورتوں ہمسے بستر نہ “ہوں۔

تیسرے16 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 لے گیا، اور
وہ پہاڑ کے دامن کھڑےمیں ہوئے۔ 18 سینا پہاڑ دھوئیں سے
ڈھکا ہوا تھا، میںآگربکیونکہ اُس پر اُتر آیا۔ پہاڑ دھواںسے
اِس طرح اُٹھ رہا تھا جیسے کسی بھٹے سے اُٹھتا ہے۔ پورا پہاڑ
شدت سے لرزنے لگا۔ 19 نرسنگے 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 کریں تو بہت
ہلاکسے ہو جائیں گے۔ امام22 بھی ربجو کے حضور آتے
ہیں اپنے آپ مخصوصکو مُقّدسو کریں، ورنہ میرا غضب اُن
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پڑےٹوٹپر “گا۔
لیکن23 موسٰی ربنے سے کہا، لوگ” پہاڑ پر نہیں آ سکتے،

کیونکہ تُو ہمیںہیخودنے خبردار کیا پہاڑہمکہ مقررحدیںکی
کر کے مخصوصاُسے مُقّدسو “کریں۔

توبھی”دیا،جوابنےرب24 اُتر جا ہاروناور ساتھکو لے
واپسکر آ۔ لیکن اماموں اور لوگوں متکو آنے دے۔ اگر وہ
پاسمیرےزبردستی آئیں تو غضبمیرا اُن پڑےٹوٹپر “گا۔

25 موسٰی لوگوںنے پاسکے اُتر کر اُنہیں یہ باتیں بتا دیں۔
20

احکامدس
تب1 الله نے یہ تمام باتیں فرمائیں، 2 مَیں” رب تیرا خدا ہوں

میرے3لایا۔نکالسےغلامیکیمصرملـِکتجھےجو کسیسوا
اَور معبود پرستشکی نہ کرنا۔ 4 اپنے لئے بُت نہ بنانا۔ کسی بھی
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
ربتیرا غیور خدا ہوں۔ جو مجھ نفرتسے کرتے ہیں اُنہیں مَیں
تیسری اور چوتھی تکپشت سزا دوں گا۔ لیکن6 جو مجھ سے
محبت رکھتے میرےاور پورےاحکام کرتے ہیں اُن پر مَیں ہزار
تکپُشتوں مہربانی کروں گا۔

7 رب اپنے خدا کا نام بےمقصد یا غلط مقصد کے لئے
استعمال نہ کرنا۔ جو بھی ایسا کرتا ہے اُسے رب سزا دیئے بغیر
چھوڑےنہیں گا۔

سبت8 کے دن کا خیال رکھنا۔ اُسے اِس طرح منانا کہ وہ
مخصوص مُقّدسو ہو۔ 9 ہفتے پہلےکے دنچھ اپنا کاجکام کر،
لیکن10 ساتواں تیرےربدن خدا کا آرام کا دن اُسہے۔ دن
کسی طرح کا کام نہ کرنا۔ نہ تُو، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ
تیرا نوکر، نہ تیری نوکرانی اور تیرےنہ مویشی۔ جو تیرےپردیسی
درمیان رہتا ہے وہ بھی کام نہ کرے۔ 11 ربکیونکہ پہلےنے
چھ دن میں آسمان و زمین، سمندر اور جو کچھ اُن میں ہے بنایا
لیکن ساتویں دن آرام کیا۔ اِس لئے رب نے سبت کے دن کو
دےبرکت کر مقرر کیا کہ مخصوصوہ مُقّدساور ہو۔

12 اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت 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 اپنے پڑوسی بارےکے میں جھوٹی گواہی نہ دینا۔
17 اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا۔ نہ اُس بیویکی کا،

نہ اُس کے نوکر کا، نہ اُس کی نوکرانی کا، نہ اُس کے بَیل اور نہ
اُس کے گدھے کا بلـکہ اُس بھیکسیکی چیز کا لالچ نہ “کرنا۔

لوگ گھبرا جاتے ہیں
باقیجب18 لوگوںتمام بادلنے نرسنگےاورگرجکی آوازکی

سنی اور بجلی چمککی اور پہاڑ سے اُٹھتے دھوئیںہوئے کو دیکھا
تو خوفوہ مارےکے کانپنے لـگے اور پہاڑ سے کھڑےدُور ہو
گئے۔ اُنہوں19 نے موسٰی سے کہا، آپ” ہی ہم باتسے کریں
تو سنیںہم لیکنگے۔ الله ہمکو باتسے نہ دیںکرنے ورنہ ہم
مر جائیں “گے۔

لیکن20 موسٰی اُننے تمہیںربکیونکہڈرو،مت”کہا،سے
جانچنے کے لئے آیا ہے، تاکہ اُس خوفکا 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 بتا، تم’ نے
خود دیکھا مَیںکہ آسماننے پر تمہارےسے باتیںساتھ کی ہیں۔
پرستشمیریچنانچہ23 ساتھساتھکے اپنے لئے سونے چاندییا
بُتکے نہ بناؤ۔ میرے24 لئے مٹی قربانکی 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 میرےتُو 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 سے اُس کی
گا۔کرےبےحرمتی قربان26 گاہ سیڑھیوںکو کے بغیر بنانا ہے
تاکہ اُس پر ھنے چڑ لباستیرےسے نیچےکے سے تیرا ننگاپن نظر نہ
‘آئے۔

21
اسرائیلیوں1 کو یہ احکام بتا،
عبرانی غلام حقوقکے
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2 اگر’ تُو عبرانی خریدےغلام تو وہ سالچھ تیرا غلام رہے۔
اِس کے بعد لازم ہے کہ اُسے آزاد کر دیا جائے۔ آزاد ہونے
کے لئے اُسے پیسے دینے ضرورتکی نہیں ہو گی۔

3 اگر غلام غیرشادی شدہ حالت مالـکمیں کے گھر آیا ہو
تو وہ آزاد ہو کر اکیلا ہی چلا جائے۔ اگر شادیوہ حالتشدہ
میں آیا ہو تو لازم ہے کہ وہ اپنی سمیتبیوی آزاد ہو کر جائے۔
4 مالـکاگر غلامنے کرائیشادیکی اور بچے پیدا ہیںہوئے تو
اُس بیویکی اور مالـکبچے سالچھگے۔ہوںملـکیتکی کے
جببعد غلام آزاد ہو کر جائے تو اُس بیویکی اور مالـکبچے
ہی پاسکے رہیں۔

5 اگر غلام کہے، مَیں” مالـکاپنے اور اپنے بیوی بچوں سے
محبت رکھتا ہوں، مَیں آزاد نہیں ہونا “چاہتا 6 تو غلام مالـککا
اُسے الله کے منے سا لائے۔ وہ دروازےاُسے یا اُس چوکھٹکی
پاسکے لے جائے اور ُستالی یعنی تیز اوزار اُسسے کیکانکے
لَو چھید تبدے۔ 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 کی شرائط مرد سے فرق ہیں۔ 8 اگر اُس مالـککے
منتخباُسےنے کیا کہ اُسوہ بیویکی بن لیکنجائے، بعد میں
وہ اُسے پسند نہ آئے تو لازم ہے کہ مناسبوہ معاوضہ لے کر
اُسے اُس کے رشتے داروں واپسکو کر دے۔ اُسے عورت کو
غیرملـکیوں کے ہاتھ 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 حاصلحقوقکے ہوں گے۔

10 اگر مالـک نے اُس سے شادی کر کے بعد میں دوسری
عورت سے بھی شادی کی تو لازم ہے کہ وہ پہلی کو بھی کھانا
اور کپڑے دیتا رہے۔ اِس کے علاوہ اُس کے ساتھ ہم بستر
ہونے فرضکا بھی ادا کرنا ہے۔ 11 اگر وہ یہ تین فرائض ادا
کرےنہ تو عورتاُسے کو آزاد پڑےکرنا گا۔ صورتاِس میں
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 ایسیایکوالا جگہ پناہ لے سکتا جوہے

مَیں مقرر کروں گا۔ وہاں اُسے قتل کئے جانے اجازتکی نہیں
ہو گی۔ لیکن14 جو دیدہ دانستہ اور چالاکی کسیسے کو مار
ڈالتا ہے اُسے میری قربان گاہ سے بھی چھین کر سزائے موت
دینا ہے۔

15 جو اپنے باپ یا اپنی ماں کو مارتا پیٹتا ہے اُسے سزائے
دیموت جائے۔

کسینےجس16 کو اغوا کر لیا ہے اُسے دیموتسزائے
جائے، چاہے وہ اُسے غلام بنا کر بیچ چکا ہو یا اُسے تکاب
پاساپنے رکھا ہوا ہو۔

17 جو باپاپنے یا ماں پر کرےلعنت اُسے دیموتسزائے
جائے۔

18 ہو سکتا ہے کہ آدمی جھگڑیں اور ایک دوسرےشخص
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 یہاں تک شفا
پائے اُٹھدوبارہکہ لاٹھیکر چوٹتوسکےپھرچلسہارےکے
پہنچانے والے کو سزا نہیں ملے گی۔ صرفاُسے وقتاُس کے
لئے معاوضہ پڑےدینا گا مریضتکجب پیسے نہ کما سکے۔
ساتھ ہی اُسے اُس کا پورا علاج کروانا ہے۔

20 جو اپنے غلام یا لونڈی کو لاٹھی سے یوں مارے کہ وہ
مر جائے اُسے سزا دی جائے۔ لیکن21 اگر غلام یا لونڈی پٹائی
ایکبعدکے یا دندو زندہ رہے مالـکتو کو سزا جائے۔دینہ
کیونکہ اُسرقمجو اُسنے لئےکے تھیدی اُس نقصانکا اُسے
خود پڑےاُٹھانا گا۔

22 ہو سکتا آپسلوگکہہے میں لڑ ہوںرہے 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 پڑےدینا عورتگا۔ کا شوہر یہ جرمانہ مقرر کرے،
عدالتاور میں اِس کی تصدیق ہو۔

23 لیکن اگر اُس عورت کو اَور نقصان بھی پہنچا ہو تو پھر
ضرب پہنچانے والے کو اِس اصول کے مطابق سزا دی جائے
کہ جان کے بدلے جان، 24 آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے
بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، 25 جلنے
زخمکے کے بدلے جلنے کا زخم، مار کے بدلے کاٹمار، کے
بدلے کاٹ۔

26 اگر مالـککوئی اپنے غلام کی آنکھ پر مارےیوں کہ وہ
ضائع ہو جائے تو اُسے غلام کو آنکھ کے بدلے آزاد پڑےکرنا
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گا، چاہے غلام مرد ہو یا عورت۔ 27 مالـکاگر کے پیٹنے سے
غلام ٹوٹدانتکا جائے تو اُسے غلام دانتکو کے بدلے آزاد
پڑےکرنا گا، چاہے غلام مرد ہو یا عورت۔

نقصان کا معاوضہ
28 اگر کوئی بَیل کسی مرد یا عورت کو مارےایسا کہ وہ

مر جائے تو اُس بَیل کو سنگسار کیا جائے۔ اُس کا گوشت
کھانے اجازتکی نہیں ہے۔ اِس صورت میں بَیل مالـککے
کو سزا نہ دی جائے۔ لیکن29 ہو سکتا ہے مالـککہ کو پہلے
آگاہ کیا گیا تھا کہ بَیل لوگوں کو مارتا ہے، توبھی اُس نے بَیل
کو کھلا چھوڑا جستھا کے نتیجے میں اُس کسینے 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 دےمار تو
اُس مالـککا غلام مالـککے کو چاندی کے 30 دےِسکے
اور بَیل کو سنگسار کیا جائے۔

33 ہو سکتا ہے کسیکہ نے حوضاپنے کو کھلا ہنے ر دیا
حوضیا بنانے کے لئے گڑھا کھود کر اُسے کھلا ہنے ر دیا اور
کوئی بَیل یا گدھا اُس میں گر کر مر گیا۔ ایسی34 صورت میں
حوض مالـککا مُردہ جانور کے لئے پیسے وہدے۔ جانور کے
مالـک کو اُس کی پوری قیمت کرےادا اور مُردہ جانور خود
لے لے۔

35 اگر کسی بَیلکا دوسرےکسی بَیلکے کو مارےایسے
کہ وہ مر جائے تو مالـکدونوں زندہ بَیل کو بیچ کر اُس کے
آپسپیسے میں بانٹبرابر اِسیلیں۔ طرح وہ مُردہ بَیل بھیکو برابر
تقسیم کریں۔ لیکن36 ہو سکتا ہے مالـککہ کو معلوم تھا کہ
جانوروںدوسرےبَیلمیرا پر حملہ کرتا اِسہے، باوجودکے اُس
نے اُسے آزاد چھوڑدیا تھا۔ صورتایسی میں اُسے مُردہ بَیل کے
عوض اُس مالـککے کو نیا بَیل پڑےدینا گا، اور وہ مُردہ بَیل
خود لے لے۔

22
ملـکیت حفاظتکی

بَیلکوئینےجس1 یا بھیڑ چوری کر کے اُسے ذبح کیا یا بیچ
ڈالا اُسےہے بَیلکےچوریہر عوضکے بَیلپانچ اور چوریہر
کی بھیڑ عوضکے چار واپسبھیڑیں کرنا ہے۔

2 ہو سکتا ہے کہ کوئی چور نقب لگا رہا ہو لوگاور اُسے
پکڑ کر یہاں تک مارتے پیٹتے رہیں کہ وہ مر جائے۔ اگر رات
وقتکے ایسا ہوا ہو تو وہ اُس کے خون کے ذمہ دار نہیں ٹھہر
سکتے۔ لیکن3 اگر سورج طلوعکے ہونے کے بعد ایسا ہوا ہو تو
جس نے اُسے مارا وہ ٹھہرےقاتل گا۔
چور کو ہر چُرائی ہوئی چیز کا عوضانہ دینا ہے۔ اگر اُس کے

پاس 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 چوریاگر کا جانور چور پاسکے زندہ پایا جائے تو اُسے ہر
جانور عوضکے دو دینے پڑیں 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 کسی
دوسرے کے کھیت یا انگور کے باغ میں جا کر چرنے لـگے۔
ایسی صورت میں لازم ہے کہ مویشی کا مالـک نقصان کے
عوض اپنے انگور کے باغ اور کھیت کی بہترین پیداوار میں دے۔سے

6 ہو سکتا ہے کسیکہ آگنے جلائی ہو اور وہ کانٹےدار
یوں جھاڑ کے یعے ذر پڑوسی کے تککھیت پھیل کر اُس کے
اناج پُولوںکے کوفصلہوئیپکیکیاُسکو، کسیکیکھیتیا
اَور پیداوار کو برباد کر ایسیدے۔ صورت جسمیں آگنے
جلائی ہو اُسے اُس قیمتپوریکی ادا کرنی ہے۔

7 ہو سکتا ہے کسیکہ نے کچھ پیسے یا کوئی اَور مال اپنے
واقفکسی کار سپردکے کر دیا ہو تاکہ وہ محفوظاُسے رکھے۔
اگر یہ چیزیں اُس کے گھر چوریسے ہو جائیں اور بعد میں چور
کو پکڑا توجائے قیمتدُگنیکیاُسکوچور ادا گی۔پڑےکرنی
لیکن8 اگر چور پکڑا نہ جائے تو لازم ہے اُسکہ گھر مالـککا
جس کے سپرد یہ چیزیں کی گئی تھیں الله کے حضور کھڑا ہو
تاکہ معلوم کیا جائے کہ اُس نے خود یہ مال چوری کیا ہے نہیں۔یا

9 ہو سکتا ہے کہ لوگوںدو آپسکا میں جھگڑا ہو، اور دونوں
کسی چیز بارےکے میں دعوٰی کرتے ہوں کہ یہ میری ہے۔
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اگر کوئی قیمتی چیز ًہو مثلا بَیل، گدھا، بھیڑ، کپڑےبکری، یا
ہوئیکھوئیکوئی توچیز معاملہ الله جسےجائے۔لایاحضورکے
الله قصوروار دےقرار دوسرےاُسے زیرِبحثکو چیز کی دُگنی
قیمت ادا کرنی ہے۔

ہو10 سکتا اپنانےکسیکہہے بَیل،گدھا،کوئی بکریبھیڑ،
یا کوئی اَور واقفکسیجانور کار کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اُسے
محفوظ وہاںرکھے۔ جانور مر جائے یا زخمی ہو جائے، یا کوئی
اُس پر قبضہ وقتاُساُسےکےکر دیکھنہکوئیجبجائےلے
رہا ہو۔ یہ11 حلیوںمعاملہ کیا جائے سپردکےجسکہ جانور
کیا گیا تھا ربوہ کے قَسمحضور کھا کر کہے کہ مَیں نے اپنے
واقف کار کے جانور کے لالچ میں یہ کام نہیں کیا۔ جانور کے
مالـک قبولیہکو پڑےکرنا گا، دوسرےاور اِسکو بدلےکے
کچھ نہیں دینا ہو گا۔ لیکن12 اگر واقعی جانور چوریکو کیا گیا
ہے تو جس کے سپرد جانور کیا گیا تھا اُسے اُس کی قیمت ادا
پڑےکرنی گی۔ 13 کسیاگر جنگلی جانور نے اُسے پھاڑ ڈالا ہو
تو ثبوتوہ کے طور پر پھاڑی لاشہوئی کو لے آئے۔ پھر اُسے
اُس قیمتکی ادا نہیں پڑےکرنی گی۔

14 ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے واقف کار سے اجازت لے
کر اُس کا جانور استعمال کرے۔ اگر جانور کو مالـک کی
غیرموجودگی میں چوٹ لـگے یا وہ مر جائے تو اُس شخص کو
پاسکےجس جانور وقتاُس تھا اُس کا معاوضہ پڑےدینا گا۔
لیکن15 اگر جانور مالـککا اُس وقت ساتھ تھا دوسرےتو کو
معاوضہ دینے ضرورتکی نہیں ہو گی۔ اگر اُس نے جانور کو
کرائے پر لیا ہو تو اُس کا نقصان کرائے سے پورا ہو جائے گا۔

لڑکی کو ورغلانے کا جرم
16 نہیںمنگنیکیکنواریکسیاگر ہوئی اور مردکوئی اُسے

ورغلا کر اُس سے ہم بستر ہو جائے تو وہ دےمَہر 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
کنواریکو کے لئے مقررہ رقم پڑےدینی گی۔

موتسزائے لائقکے جرائم
جادوگرنی18 کو جینے نہ دینا۔
19 شخصجو 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 نکالسے ہلاککر کیا جائے۔

کمزوروں حفاظتکی کے لئے احکام
21 ملـکتیرےپردیسیجو میں مہمان ہے اُسے نہ دبانا اور نہ

اُس سے سلوکبُرا کرنا، کیونکہ تم بھی مصر میں پردیسی تھے۔
بیوہکسی22 یا یتیم سے نہسلوکبُرا 23کرنا۔ اگر تُو کرےایسا

اور وہ چلّا مجھکر یادسے فر کریں تو مَیں ضرور اُن سنوںکی گا۔
24 مَیں بڑے غصے میں آ کر تمہیں تلوار سے مار ڈالوں گا۔ پھر
تمہاری یاں بیو خود بیوائیں اور تمہارے بچے خود یتیم بن جائیں
گے۔

25 اگر تُو میرینے قوم غریبکسیکے قرضکو دیا ہے تو
اُس سے سود نہ لینا۔

26 اگر اُسسےکسیتجھے کی گرویچادر طورکے پر ملی ہو
تو اُسے سورج ڈوبنے سے پہلے واپسہی کر دینا ہے، 27 کیونکہ
اِسی کو وہ سونے کے لئے استعمال کرتا ہے۔ ورنہ وہ کیا چیز
اوڑھ کر سوئے گا؟ اگر تُو چادر واپس نہ کرے اور وہ شخص
چلّا کر مجھ سے یاد فر کرے تو مَیں اُس کی سنوں گا، کیونکہ
مَیں مہربان ہوں۔

الله فرائضمتعلقسے
28 الله کو نہ کوسنا، نہ اپنی قوم کے کسی سردار پر لعنت

کرنا۔
29 مجھے وقت پر اپنے کھیت اور کولھوؤں کی پیداوار میں

سے پیشنذرانے کرنا۔ اپنے پہلوٹھے مجھے دینا۔ 30 اپنے بَیلوں،
بھیڑوں اور یوں بکر کے پہلوٹھوں کو بھی مجھے دینا۔ جانور کا
ماںاپنیدنساتپہلےپہلوٹھا آٹھویںرہے۔ساتھکے دن مجھےوہ
دیا جائے۔

31 اپنے آپ میرےکو لئے مخصوص و مُقّدس رکھنا۔ اِس
لئے ایسے جانور متگوشتکا کھانا کسیجسے جنگلی جانور
نے پھاڑ ڈالا گوشتایسےہے۔ ُکتوںکو کو کھانے دینا۔

23
عدالت انصافمیں اور دوسروں محبتسے

غلط1 افواہیں نہ پھیلانا۔ کسی شریر آدمی کا دےساتھ کر
جھوٹی گواہی دینا منع ہے۔ 2 اگر اکثریت غلط کام کر رہی
ہو تو اُس کے پیچھے نہ ہو لینا۔ عدالت میں گواہی دیتے وقت
اکثریت کے ساتھ مل باتایسیکر نہ غلطسےجسکرنا فیصلہ
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کیا جائے۔ عدالتلیکن3 بھیداریطرفکیغریبکسیمیں
نہ کرنا۔

4 دشمنتیرےتجھےاگر بَیلکا یا آوارہگدھا پھرتا ہوا نظر آئے
تو اُسے واپسمیںصورتہر دینا۔کر 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۔

عدالت6 میں غریب کے حقوق نہ مارنا۔ ایسے7 معاملے سے
دُور جھوٹلوگمیںجسرہنا لتے بو ہیں۔ جو حقاوربےگناہ
پر ہے اُسے سزائے موت نہ دینا، کیونکہ مَیں قصوروار کو حق
بجانب نہیں ٹھہراؤں گا۔ رشوت8 نہ لینا، رشوتکیونکہ دیکھنے
والے کو اندھا کر دیتی ہے اور اُس کی بات بننے نہیں دیتی حقجو پر ہے۔

9 ملـکتیرےپردیسیجو میں مہمان ہے اُس پر دباؤ نہ ڈالنا۔
تم ایسے لوگوں کی حالت سے واقفخوب 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۔ لیکن11 ساتویں سال زمین کو استعمال نہ کرنا بلـکہ
پڑےاُسے ہنے ر دینا۔ جو کچھ بھی اُگے وہ قوم لوگغریبکے
کھائیں۔ جو اُن سے بچ جائے اُسے جنگلی جانور کھائیں۔ اپنے
انگور اور زیتون باغوںکے کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا ہے۔

دنچھ12 اپنا کاجکام کرنا، لیکن ساتویں دن آرام کرنا۔ پھر
تیرا بَیل اور تیرا گدھا بھی آرام کر سکیں تیریگے، لونڈی کا بیٹا
تیرےاور ساتھ ہنے ر والا پردیسی بھی تازہ دم ہو جائیں گے۔

13 جو بھی ہدایت مَیں نے دی ہے اُس پر عمل کر۔ دیگر
معبودوں پرستشکی نہ کرنا۔ مَیں تیرے منہ سے اُن کے ناموں
تک 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 میں سات دن
تیریتک روٹی میں خمیر نہ طرحجسہو مَیں نے حکم دیا ہے،
اِسکیونکہ مہینے میں تُو مصر نکلا۔سے اِن میںدنوں میرےکوئی
خالیحضور ہاتھ نہ آئے۔ 16 فصلدوسرے، کٹائی کی عید اُس
وقت منانا جب تُو اپنے کھیت میں بوئی ہوئی پہلی فصل کاٹے
گا۔ تیسرے، جمع کرنے کی عید فصل کی کٹائی کے †اختتام پر

منانا جبہے تُو نے انگور اور باقی باغوں کے پھل جمع کئے ہوں
گے۔ تیرےیوں17 تمام تینمرد ربمرتبہ مطلققادرِ حضورکے
حاضر ہوا کریں۔

جب18 کسیتُو جانور کو ذبح کر قربانیکے کے طور پیشپر
کرے تو اُس کے خون کے ساتھ ایسی پیشروٹی نہ جسکرنا
میں خمیر ہو۔ اور جو جانور تُو میری عیدوں پر چڑھائے اُن کی
چربی اگلی تکصبح باقی نہ رہے۔

19 اپنی زمین کی پہلی پیداوار کا بہترین حصہ رب اپنے خدا
کے گھر میں لانا۔
بھیڑ یا بکری بچےکے کو اُس کی ماں دودھکے میں نہ پکانا۔
رب کا فرشتہ کرےراہنمائی گا

تیرےمَیں20 آگے آگے فرشتہ بھیجتا ہوں جو راستے تیریمیں
کرےحفاظت گا اور تجھے اُس تکجگہ جائےلے گا مَیںجو
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
کرےکچھ جو مَیں تجھے بتاتا ہوں تو تیرےمَیں دشمنوں کا دشمن
تیرےاور مخالفوں مخالفکا ہوں گا۔

23 کیونکہ میرا تیرےفرشتہ آگے چلےآگے گا اور ملـِکتجھے
تککنعان دےپہنچا گا جہاں اموری، ِحتّی، فرِزّی، کنعانی،
ِحوّی اور یبوسی آباد ہیں۔ تب مَیں اُنہیں رُوئے زمین پر سے مٹا
دوں گا۔ 24 اُن معبودوںکے کو سجدہ نہ کرنا، نہ اُن خدمتکی
کرنا۔ اُن رسمکے بھیرواجو نہ اپنانا بلـکہ اُن بُتوںکے کو تباہ کر
دینا۔ جن ستونوں کے منے سا وہ عبادت کرتے ہیں اُن کو بھی
ٹکڑےٹکڑے کر ڈالنا۔ رب25 اپنے خدا کی خدمت کرنا۔ پھر
مَیں خوراکتیری اور پانی کو دےبرکت کر تمام یاں بیمار تجھ
سے دُور کروں گا۔ 26 ملـکتیرےپھر میں کسینہ کا بچہ ضائع
ہو گا، نہ کوئی بانجھ ہو گی۔ ساتھ ہی مَیں تجھے یل طو زندگی
عطا کروں گا۔

27 مَیں تیرے آگے آگے دہشت پھیلاؤں گا۔ جہاں بھی تُو
جائے گا وہاں مَیں تمام قوموں میں ابتری پیدا کروں میرےگا۔
پلٹدشمنسارےتیرےسےسبب بھاگکر گے۔جائیں مَیں28
تیرے آگے زنبور بھیج دوں گا جو ِحوّی، کنعانی اور ِحتّی کو

* 23:15 ابیب کے :مہینے مارچ تا یل۔ اپر † 23:16 فصل کی کٹائی کے :اختتام ستمبر تا اکتوبر۔
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ملـک چھوڑنے پر مجبور کریں گے۔ جبلیکن29 تُو پہنچےوہاں
گا تو مَیں ایکاُنہیں ملـکمیںسالہی نہیںسے نکالوں گا۔ ورنہ
پورا ملـک ویران ہو جائے گا اور جنگلی جانور پھیل تیرےکر
لئے نقصان باعثکا بن جائیں گے۔ اِس30 لئے تیرےمَیں پہنچنے
ملـکپر باشندوںکے کو تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتا گا۔جاؤں اِتنے
تیریمیں تعداد بڑھے گی اور تُو رفتہ ملـکرفتہ پر قبضہ کر سکے
گا۔

گا۔کروںمقررسرحدیںتیریمَیں31 ُلزمبحرِ ایکق گیہوحد
اور فلستیوں کا سمندر جنوبدوسری، کا یگستان ایکر ہو گی
اور یائے فراتدر دوسری۔ ملـکمَیں کے باشندوں تیرےکو
قبضے میں دوںکر گا، اور تُو اُنہیں اپنے آگے ملـکآگے سے دُور
کرتا لازم32گا۔جائے کہہے تُو اُن ساتھکے یا اُن معبودوںکے
کے ساتھ عہد نہ باندھے۔ 33 اُن تیرےکا ملـک میں رہنا منع
ہے، ورنہ تُو اُن سببکے سے میرا کرےگناہ گا۔ اگر تُو اُن کے
معبودوں کی عبادت کرے گا تو یہ تیرے لئے پھندا بن جائے
“۔‘گا

24
اسرائیلرب سے عہد باندھتا ہے

1 رب نے موسٰی سے کہا، تُو،” ہارون، ندب، ابیہو اور
اسرائیل کے 70 بزرگ میرے پاس اوپر آئیں۔ کچھ فاصلے پر
ہوکھڑے مجھےکر تُوصرف2کرو۔سجدہ اکیلا قریبمیرےہی
دوسرےآ، دُور رہیں۔ اور قوم کے تیرےلوگباقی ساتھ پہاڑ پر
نہ “چڑھیں۔

تب3 موسٰی نے قوم کے پاس جا کر رب کی تمام باتیں اور
پیشاحکام کئے۔ جواب میں سب نے مل کر کہا، ہم” رب
کی اِن تمام باتوں پر عمل کریں “گے۔

تب4 موسٰی تمامکیربنے باتیں لـکھ لیں۔ اگلے دن صبحوہ
سویرے 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 کھڑا کیا۔ 5 پھر اُس نے کچھ
اسرائیلی نوجوانوں کو قربانی پیش کرنے کے لئے بُلایا تاکہ وہ
رب کی تعظیم میں بھسم ہونے والی قربانیاں چڑھائیں اور جوان
بَیلوں کو سلامتی کی قربانی کے طور پیشپر کریں۔ 6 موسٰی نے
قربانیوں کاخون جمع کیا۔ اُس کا آدھا اُسحصہ باسنوںنے میں
ڈال دیا اور آدھا قربانحصہ گاہ چھڑکپر دیا۔

7 پھر اُس نے وہ کتاب جسلی 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 ہمگے۔
اُس “گے۔سنیںکی اِس8 پر موسٰی باسنوںنے میں لےخونسے
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 70کے
بزرگ سینا پہاڑ پر چڑھے۔ وہاں10 اُنہوں نے اسرائیل کے خدا
کو دیکھا۔ لگتا تھا کہ اُس کے پاؤں 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 رہے اور اُس کے
حضور عہد کا کھانا کھاتے اور پیتے رہے۔

پتھر کی تختیاں
12 پہاڑ سے اُترنے کے رببعد نے موسٰی سے کہا، میرے”

پاس پہاڑ پر آ کر کچھ دیر کے لئے ٹھہرے رہنا۔ مَیں تجھے پتھر کی
تختیاں دوں جنگا پر مَیں نے شریعتاپنی اور احکام لـکھے ہیں
اور اسرائیلجو کی تعلیم تربیتو کے لئے ضروری “ہیں۔

13 موسٰی اپنے مددگار یشوع کے ساتھ چل پڑا اور الله کے پہاڑ
پر چڑھ گیا۔ 14 پہلے اُس نے بزرگوں سے کہا، ہماری” واپسی
کے انتظار میں ٹھہرےیہاں رہو۔ ہارون اور پاستمہارےحور
رہیں بھیکوئیگے۔ 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 کا
جلال اسرائیلیوں کو بھی نظر آتا تھا۔ اُنہیں یوں لگا جیسا کہ پہاڑ
چوٹیکی پر بھڑکآگتیز ہو۔رہی 18 ھتے چڑ ھتے چڑ بادلموسٰی
میں داخل ہوا۔ وہاں چالیسوہ دن راتچالیساور رہا۔

25
ملاقات کا خیمہ بنانے کے لئے ہدیئے

نےرب1 موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”2 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
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سے یہ چیزیں ہدیئے کے طور پر قبول :کرو سونا، چاندی، پیتل؛
4 نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کا باریکدھاگا، کتان، بکری
کے بال، 5 مینڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں، *تخس کی
کھالیں، کیکیکر لـکڑی، دانشمع6 کے لئے زیتون کا مسحتیل،
کرنے کے لئے تیل اور خوشبودار بخور کے لئے مسالے، 7 عقیِق
احمر اور دیگر جواہر جو اماِم اعظم کے بالاپوش اور سینے کے
کیسے جڑےمیں جائیں گے۔ 8 اِن چیزوں میرےلوگسے لئے
مقدِس بنائیں تاکہ مَیں اُن درمیانکے 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 پورےہو۔ صندوق پر اندر اور باہر خالصسے 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۔ طرفدونوں دو کڑےدو ہوں۔ 13 پھر
کیکر کی دو یاں لـکڑ صندوق کو اُٹھانے کے لئے تیار کرنا۔ اُن پر
سونا چڑھا کر 14 اُن طرفدونوںکو کڑوںکے میں ڈالنا تاکہ اُن
صندوقسے کو اُٹھایا جائے۔ یہ15 یاں صندوقلـکڑ کڑوںاِنکے
میں پڑی رہیں۔ اُنہیں کبھی بھی دُور نہ کیا جائے۔ صندوق16
شریعتمیں کی وہ دو تختیاں رکھنا جو مَیں تجھے دوں گا۔

17 صندوق کا ڈھکنا خالص سونے کا بنانا۔ اُس کی لمبائی
پونے فٹچار اور چوڑائی سوا فٹدو ہو۔ اُس کا کفارےنام
کا ڈھکنا ہے۔ 18-19 سونے سے گھڑ کر دو کروبی فرشتے بنائے
جائیں جو ڈھکنے کے دونوں سِروں کھڑےپر ہوں۔ یہ دو فرشتے
اور ایکڈھکنا ٹکڑےہی سے بنانے ہیں۔ فرشتوں20 کے پَر یوں
اوپر کی طرف پھیلے ہوئے ہوں کہ وہ ڈھکنے کو پناہ دیں۔ اُن
کے دوسرےایکمنہ طرفکی کئے ہوئے ہوں، اور وہ ڈھکنے
طرفکی دیکھیں۔

21 ڈھکنے صندوقکو پر لگا، اور صندوق شریعتمیں کی وہ
دو تختیاں رکھ جو مَیں تجھے دوں گا۔ وہاں22 ڈھکنے کے اوپر
دونوں فرشتوں کے درمیان سے مَیں آپاپنے کو تجھ پر ظاہر کر
کے تجھ سے ہم کلام ہوں گا اور تجھے اسرائیلیوں کے لئے تمام
احکام دوں گا۔

مخصوص روٹیوں کی میز
23 لـکڑیکیکیکر کی میز بنانا۔ اُس کی لمبائی 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 پرسطحکی چوکھٹا تیناونچائیکیجسلگانا انچ جساورہو
پر سونے کی جھالر لـگی ہو۔ 26 سونے کے کڑےچار ڈھال کر
اُنہیں چاروں کونوں پر لگانا جہاں میز کے پائے لـگے ہیں۔ 27 یہ
کڑے میز کی سطح پر لـگے چوکھٹے کے نیچے لگائے جائیں۔ اُن
میں وہ یاں لـکڑ ڈالنی ہیں جن سے میز کو اُٹھایا جائے گا۔ 28 یہ
یاں لـکڑ بھی کیکر کی ہوں اور اُن پر سونا چڑھایا جائے۔ اُن سے
میز کو اُٹھانا ہے۔

29 اُس کے تھال، پیالے، مرتبان اور َمے کی نذریں پیش
کرنے کے خالصبرتن سونے سے بنانا ہے۔ 30 میز پر وہ میرےوقتہرروٹیاں پڑیحضور رہیں میرےجو لئے مخصوص ہیں۔

شمع دان
خالص31 سونے کا شمع دان بھی بنانا۔ اُس کا پایہ اور ڈنڈی

گھڑ کر بنانا ہے۔ اُس کی پیالیاں جو پھولوں اور کلیوں کی
شکل کی ہوں گی پائے اور ڈنڈی کے ایکساتھ ہی ٹکڑا ہوں۔
ڈنڈی32 سے دائیں اور بائیں طرف تین تین شاخیں نکلیں۔ 33 ہر
شاخ پر تین پیالیاں لـگی ہوں جو بادام کی کلیوں اور پھولوں کی
شکل کی ہوں۔ شمع34 دان ڈنڈیکی پر بھی اِس قسم کی پیالیاں
لـگی ہوں، لیکن تعداد میں چار۔ 35 اِن میں سے تین پیالیاں دائیں
بائیں کی شاخوںچھ نیچےکے لـگی ہوں۔ وہ یوں لـگی ہوں کہ ہر
پیالی سے دو شاخیں نکلیں۔ 36 شاخیں اور پیالیاں 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 برتنچھوٹے خالصبھی سونے
سے بنائے جائیں۔ 39 شمع دان اور اُس سارے سامان کے لئے
34پورے کلو خالصگرام استعمالسونا کیا جائے۔ غور40 کر
کچھسبکہ عین اُس نمونے مطابقکے بنایا جائے مَیںجو تجھے
یہاں پہاڑ پر دکھاتا ہوں۔

26
ملاقات کا خیمہ

* 25:5 :تخس ً غالبا متروکاِس عبرانی لفظ سے مراد سمندریکوئی جانور ہے۔
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خیمےمُقّدس1 کے لئے پردےدس بنانا۔ اُن کے لئے باریک
کتان اور نیلے، ارغوانی رنگقرمزیاور کا استعمالدھاگا کرنا۔
پردوں میں کسی کاریماہر گر کے کڑھائی کے کام سے کروبی
فرشتوں چوڑائیاورفٹ42لمبائیکیپردےہر2بنوانا۔ڈیزائنکا
فٹ6 ہو۔ 3 پانچ پردوں کے لمبے دوسرےایکحاشئے کے ساتھ
باقیطرحاِسیاورجائیںجوڑے پانچ یوںبھی۔ بنٹکڑےبڑےدو
جائیں گے۔ دونوں4 ٹکڑوں دوسرےایککو کے ساتھ ملانے
کے لئے نیلے دھاگے کے حلقے بنانا۔ یہ حلقے ٹکڑےہر کے 42
کنارےایکوالےفٹ پر لگائے ٹکڑےایک5جائیں، حاشئےکے
پر 50 حلقے دوسرےاور پر بھی اُتنے ہی حلقے۔ اِن دو حاشیوں
دوسرےایکحلقےکے کے منے آ منے سا ہوں۔ 6 پھر سونے کی
ہکیں50 بنا کر اُن سے منے آ منے سا دوسرےایکحلقےکے کے
ساتھ ملانا۔ یوں ٹکڑےدونوں جُڑ کر خیمے کا کام دیں گے۔

بکری7 بالوںکے پردے11بھیسے بنانا کپڑےجنہیں والے
خیمے کے اوپر رکھا جائے۔ 8 پردےہر کی لمبائی فٹ45 اور
ہو۔فٹ6چوڑائی 9 پانچ پردوں لمبےکے دوسرےایکحاشئے کے
جوڑےساتھ جائیں اور اِسی طرح باقی چھ بھی۔ اِن چھ پردوں
کے پردےچھٹے ایککو دفعہ تہہ کرنا۔ یہ منے سا والے حصے
سے لٹکے۔

بکری10 بالکے کے اِن دونوں ٹکڑوں کو بھی ملانا اِسہے۔
لئےکے ٹکڑےہر کنارےایکوالےفٹ45کے پچاسپچاسپر
حلقے لگانا۔ 11 پھر پیتل ہکیں50کی بنا کر اُن دونوںسے 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
طرفپچھلی لٹکا رہے۔ خیمے13 دائیںکے اور بکریطرفبائیں
کے بالوں کا کپڑےخیمہ کے خیمے نسبتکی ڈیڑھ ڈیڑھ فٹ
لمبا ہو گا۔ یوں وہ طرفدونوں لٹکے کپڑےہوئے کے خیمے
محفوظکو رکھے گا۔

دوسرےایک14 کے اوپر کے اِن حفاظتکیخیموںدونوں
کے لئے دو غلاف 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 کھڑےجو کئے جائیں تاکہ
دیواروںکیخیمے دیں۔کامکا ہر16 تختے ہوفٹ15اونچائیکی
چوڑائیاور ہر17فٹ۔دوسوا تختے نیچےکے یہہوں۔چولیںدودو
چولیں ہر تختے کو اُس کے پائیوں کے ساتھ جوڑیں گی تاکہ تختہ
کھڑا رہے۔ 18 خیمے کی جنوبی دیوار کے لئے 20 تختوں کی

ضرورت ہے 19 اور ساتھ ہی چاندی کے 40 پائیوں کی۔ اُن پر
کھڑےتختے کئے جائیں گے۔ ہر تختے نیچےکے دو پائے ہوں گے،
اور ہر پائے ایکمیں چول لـگے گی۔ اِسی20 طرح خیمے کی
شمالی دیوار کے لئے تختوں20بھی ضرورتکی ہے 21 اور ساتھ
چاندیہی پائیوں40کے کی۔ تختوںبھیوہ کو کےکرنےکھڑا
لئے ہیں۔ ہر تختے نیچےکے دو پائے ہوں گے۔ پچھلیکیخیمے22
یعنی مغربی دیوار کے لئے چھ تختے بنانا۔ 23 اِس دیوار کو شمالی
اور جنوبی دیواروں کے ساتھ جوڑنے کے لئے کونے والے دو
تختے بنانا۔ 24 اِن دو تختوں میں نیچے سے لے کر اوپر تک کونا
ہو تاکہ ایک سے شمالی دیوار مغربی دیوار کے ساتھ جُڑ جائے
اور دوسرے سے جنوبی دیوار مغربی دیوار کے ساتھ۔ اِن کے
اوپر کڑوںسرےکے مضبوطسے جائیں۔کئے یوں25 پچھلے یعنی
مغربی تختوں پوریکی 8تعداد ہو گی اور اِن کے لئے چاندی کے
پائیوں کی تعداد 16، ہر تختے نیچےکے دو دو پائے ہوں گے۔

26-27 اِس کے علاوہ کیکر کی لـکڑی کے شہتیر بنانا، تینوں
دیواروں کے لئے پانچ پانچ شہتیر۔ وہ ہر دیوار کے تختوں پر یوں
لگائے جائیں کہ وہ اُنہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں۔
درمیانی28 شہتیر دیوار آدھیکی اونچائی پر دیوار سرےایککے
تکسرےدوسرےسے لگایا جائے۔ شہتیروں29 تختوںکو کے
لگانےساتھ لئےکے بناکڑےکےسونے لگانا۔میںتختوںکر 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 رنگقرمزی کا دھاگا استعمال کرنا۔ اُس پر
کاریماہرکسیبھی کڑھائیکےگر فرشتوںکروبیسےکامکے
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 کھڑےپر ہوں۔ 33 یہ کمرےمُقّدسپردہ
مُقّدسکو کمرےترین کرےالـگسے جسگا میں عہد کا
صندوق پڑا رہے پردےگا۔ کو لٹکانے کے بعد اُس کے پیچھے
مُقّدس میںکمرےترین عہد رکھنا۔صندوقکا 34 پھر عہد کے
صندوق کفارےپر کا ڈھکنا رکھنا۔

میزجس35 میرےپر لئے پڑیروٹیاںگئیکیمخصوص رہتی
ہیں پردےوہ شمالمیںکمرےمُقّدسباہرکے رکھیطرفکی
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جائے۔ اُس جنوبمقابلکے طرفکی شمع دان رکھا جائے۔
36 پھر خیمے کے دروازے کے لئے بھی پردہ بنایا جائے۔

اِس کے لئے باریکبھی کتان اور نیلے، ارغوانی رنگقرمزیاور
کا دھاگا استعمال کیا جائے۔ اِس پر کڑھائی کا کام کیا جائے۔
پردےاِس37 کو سونے کی ہکوں سے کیکر لـکڑیکی کے پانچ
ستونوں سے لٹکانا۔ 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
فٹچار ہو جبکہ اُس کی لمبائی اور چوڑائی ساتساتساڑھے
ہو۔فٹ اُس2 کے اوپر میںکونوںچاروں سینگایکایکسے
سینگنکلے۔ اور قربان ایکگاہ ٹکڑےہی کے ہوں۔ سب پر
پیتل چڑھانا۔ 3 اُس کا تمام ساز و سامان اور برتن بھی پیتل کے
ہوں یعنی راکھ کو اُٹھا کر لے جانے کی 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
کونوںچاروںکےجنگلےہو۔کھلاسے جائیں۔لگائےکڑےپر
5 قربان گاہ کی آدھی اونچائی پر کنارہ لگانا، اور قربان گاہ کو
تککنارےاِسمیںجنگلے اُسے6جائے۔رکھا اُٹھانے لئےکے
کیکر کی دو یاں لـکڑ بنانا جن پر پیتل چڑھانا ہے۔ 7 اُن کو قربان
گاہ طرفدونوںکے کڑوںکے میں ڈال دینا۔

پوری8 قربان لـکڑیگاہ کی ہو، لیکن اندر سے کھوکھلی ہو۔
اُسے عین اُس نمونے کے مطابق بنانا جو مَیں تجھے پہاڑ پر ہوں۔دکھاتا

خیمے کا صحن
9 مُقّدس خیمے کے لئے صحن بنانا۔ اُس کی چاردیواری

باریک کتان کپڑےکے سے بنائی چاردیواریجائے۔ کی لمبائی
ہکوںکیچاندیکوکپڑے10ہو۔فٹ150طرفکیجنوب
اور پٹیوں سے لـکڑی کے 20 کھمبوں کے ساتھ لگایا جائے۔
ہر کھمبا پیتل کے پائے پر کھڑا ہو۔ چاردیواری11 شمال کی
طرف بھی اِسی کی مانند ہو۔ 12 خیمے کے پیچھے مغرب کی
ہوفٹ75چوڑائیکیچاردیواریطرف اور لـکڑیکپڑا 10کے
کھمبوں کے ساتھ لگایا جائے۔ یہ کھمبے بھی پیتل کے پائیوں پر
کھڑے ہوں۔

13 منے، سا مشرق طرفکی جہاں سورجسے طلوع ہوتا ہے
چاردیواری کی ہو۔فٹ75بھیچوڑائی چاردیوارییہاں14-15

کا دروازہ ہو۔ دروازےکپڑا کے طرفدائیں 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 کھڑےپر ہوں۔ دروازے16 کا پردہ فٹ30 چوڑا
بنانا۔ وہ نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کے دھاگے باریکاور
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
کھڑےپر ہوں۔

17 تمام کھمبے پیتل کے پائیوں پر کھڑے ہوں اور کپڑا
ہکوںکیچاندی اور پٹیوں سے ہر کھمبے ساتھکے لگایا جائے۔
چاردیواری18 کی لمبائی 150 فٹ، چوڑائی فٹ75 اور اونچائی
کھمبوںہو۔فٹ7ساڑھے تمامکے پائے پیتل ہوں۔کے 19 جو
بھی ساز مُقّدسسامانو استعمالمیںخیمے کیا جاتا سبوہہے
پیتل پیتلبھیمیخیںکیچاردیواریاورخیمےہو۔کا ہوں۔کی

شمع دان کا تیل
اسرائیلیوں20 کو حکم دینا کہ تیرےوہ پاس کوٹے ہوئے

زیتونوں خالصکا تیل لائیں تاکہ مُقّدس کمرے کے شمع دان
کے چراغ متواتر جلتے رہیں۔ ہارون21 اور اُس کے بیٹے شمع دان
کو ملاقات کے خیمے کے مُقّدس کمرے میں رکھیں، اُس
پردے منےکے پیچھےکےجسسا عہد میںاُسہے۔صندوقکا
تیلوہ لتے ڈا رہیں تاکہ ربوہ کے منے سا شام سے لے صبحکر
تک جلتا رہے۔ اسرائیلیوں کا یہ اصول تکابد قائم رہے۔

28
اماموں لباسکے

1 اپنے بھائی ہارون اور اُس کے بیٹوں ندب، ابیہو، اِلی عزر
اور اِتمر کو بُلا۔ مَیں نے اُنہیں اسرائیلیوں میں سے چن لیا ہے
تاکہ وہ اماموں حیثیتکی کریں۔خدمتمیریسے 2 اپنے بھائی
ہارون کے لئے مُقّدس لباس بنوانا جو پُروقار اور شاندار ہوں۔
لباس3 بنانے کی ذمہ داری اُن تمام لوگوں کو دینا جو ایسے
کاموں میں ماہر ہیں اور جن کو مَیں حکمتنے کی روح سے
بھر دیا ہے۔ جبکیونکہ ہارون مخصوصکو کیا جائے گا اور
مُقّدسوہ خیمے خدمتکی دےسرانجام گا تو اُسے اِن کپڑوں
ضرورتکی ہو گی۔

اُس4 کے لئے لباسیہ بنانے :ہیں سینے کا کیسہ، بالاپوش،
چوغہ، بُنا ہوا زیرجامہ، پگڑی اور کمربند۔ کپڑےیہ اپنے بھائی
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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 رنگقرمزی کا دھاگا باریکاور کتان استعمال کیا
جائے۔

ہارون بالاپوشکا
بالاپوش6 کو بھی سونے اور نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی

کے دھاگے اور باریک 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 کے
ساتھ لـگی ہوں۔ 8 اِس کے علاوہ ایک پٹکا بُننا جسہے سے
بالاپوش کو باندھا اورجائے بالاپوشجو ایکساتھکے 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 چھ چھ نام اُن کی
پیدائش کی ترتیب کے مطابق کندہ کئے جائیں۔ 11 یہ نام اُس
طرح جوہروں پر کندہ کئے طرحجسجائیں 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 جائیں۔ جب ہارون
میرے حضور آئے گا تو جوہروں پر کے یہ نام اُس کندھوںکے
پر ہوں گے اور مجھے اسرائیلیوں کی یاد دلائیں گے۔

خانےکےسونے13 زنجـیریںدوکیسونےخالصاور14بنانا
جو ڈوری کی طرح ُگندھی ہوئی ہوں۔ پھر اِن دو زنجـیروں کو
سونے خانوںکے کے ساتھ لگانا۔

سینے کا کیسہ
15 سینے لئےکے بنانا۔کیسہ اُس میں وہ جنرہیںپڑےقرعے

کی معرفت میری مرضی معلوم کی جائے گی۔ ماہر کاری گر
اُسے اُن ہی چیزوں سے بنائے جن ہارونسے بالاپوشکا بنایا گیا
ہے یعنی سونے اور نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کے دھاگے
باریکاور کتان سے۔ کپڑےجب16 ایککو 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۔ تیسری19
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 طرحاُس کندہ طرحجسجائیںکئے 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
زنجـیریںدونوں اُن 25لگانا۔سےکڑوںدو اُن سرےدوسرےکے
بالاپوش کی کندھوں والی پٹیوں کے دو خانوں کے ساتھ جوڑ
دینا، پھر منے سا کی طرف لگانا۔ کیسے26 کے نچلے دو کونوں
پر بھی سونے کے کڑےدو لگانا۔ وہ اندر، بالاپوش کی طرف
لـگے ہوں۔ اب27 دو اَور کڑے بنا کر بالاپوش کی کندھوں
والی پٹیوں پر لگانا۔ یہ بھی منے سا کی طرف لـگے ہوں لیکن
نیچے، بالاپوش کے پٹکے کے اوپر ہی۔ 28 سینے کے کیسے کے
کڑےنچلے نیلی ڈوری بالاپوشسے کے اِن نچلے کڑوں ساتھکے
باندھے جائیں۔ یوں کیسہ پٹکے کے اوپر اچھی طرح سینے کے
ساتھ لگا رہے گا۔

بھیجب29 ہارون مقدِس میں داخل ہو ربکر کے حضور
آئے گا وہ اسرائیلی قبیلوں کے نام اپنے دل پر سینے کیسےکے کی
صورت میں ساتھ لے جائے گا۔ یوں وہ قوم کی یاد دلاتا رہے
گا۔

30 سینے کے کیسے میں دونوں قرعے بنام اُوریم اور ُمیم ت رکھے
جائیں۔ وہ بھی مقدِس ربمیں کے منے سا وقتآتے ہارون کے
دل پر ہوں۔ یوں جب ہارون رب کے حضور ہو گا تو رب کی
مرضی پوچھنے کا وسیلہ ہمیشہ اُس دلکے پر ہو گا۔

ہارون کا چوغہ
بھیچوغہ31 بُننا۔ نیلےطرحپوریوہ سےدھاگے بنایا جائے۔

چوغے بالاپوشکو پہلےسے پہنا جائے۔ اُس32 گریبانکے کو
بُنے ہوئے کالر مضبوطسے کیا جائے تاکہ وہ نہ پھٹے۔ 33 نیلے،
ارغوانی رنگقرمزیاور کے دھاگے سے انار بنا کر اُنہیں چوغے

* 28:17 :لعل ایکیا قسم سرخکا عقیق۔ یاد رہے کہ چونکہ قدیم زمانے کے جواہراتاکثر متروکنامکے ہیں یا اُن مطلبکا بدل گیا اِسہے، 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
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دامنکے میں لگا دینا۔ اُن درمیانکے سونے گھنٹیاںکی 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 سے نکلے گا تو
گھنٹیاں سنائی دیں گی۔ پھر وہ مرےنہیں گا۔

ماتھے پر چھوٹی تختی، زیرجامہ اور پگڑی
خالص36 سونے کی تختی بنا کر اُس پر یہ الفاظ کندہ لئےکےرب’کرنا، ‘مُقّدس۔ومخصوص الفاظیہ یوں کندہ جائیںکئے

طرحجس مُہر ہے۔جاتیکیکندہ اُسے37 ڈورینیلی پگڑیسے
کے منے سا والے حصے سے لگایا جائے 38 تاکہ وہ ہارون کے
ماتھے پر پڑی رہے۔ جب بھی وہ مقدِس میں جائے تو یہ تختی
اسرائیلیجبہو۔ساتھ اپنے نذرانے لا لئےکےربکر مخصوص
غلطیکسیلیکنکریں باعثکے ہوںقصوروار تو اُن کا یہ قصور
ہارون پر منتقل ہو گا۔ اِس لئے یہ تختی ہر وقت اُس کے ماتھے
پر ہو ربتاکہ اسرائیلیوں کو قبول کر لے۔

39 زیر جامے کو باریک کتان سے بُننا اور اِس طرح پگڑی
بھی۔ پھر کمربند بنانا۔ اُس پر کڑھائی کا کام کیا جائے۔

لباسباقی
ہارون40 بیٹوںکے لئےکے بھی زیر کمربندجامے، یاںاور پگڑ

بنانا تاکہ وہ پُروقار اور شاندار نظر آئیں۔ 41 یہ سب اپنے بھائی
ہارون اور اُس بیٹوںکے کو پہنانا۔ اُن سروںکے پر تیل ُنڈیل ا کر
اُنہیں مسح کرنا۔ یوں اُنہیں اُن عُہدےکے پر مقرر کر میریکے
خدمت کے لئے مخصوص کرنا۔

42 اُن کے لئے کتان کے پاجامے بھی بنانا تاکہ وہ زیر جامے
ننگےنیچےکے نہ ہوں۔ اُن لمبائیکی جب43ہو۔تکرانسےکمر
ہارونبھی اور اُس کے ملاقاتبیٹے ہوںداخلمیںخیمےکے تو
اُنہیں یہ پاجامے پہننے ہیں۔ اِسی جبطرح اُنہیں کمرےمُقّدس
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۔ 2 بہترین
میدے سے تین قسم کی چیزیں پکانا جن میں خمیر نہ ہو۔
پہلے، سادہ روٹی۔ دوسرے، روٹی جس میں تیل ڈالا گیا ہو۔
تیسرے، روٹی جس پر تیل لگایا گیا ہو۔ 3 یہ چیزیں ٹوکری میں
رکھ کر جوان بَیل اور دو مینڈھوں کے ساتھ رب کو پیش
کرنا۔ 4 پھر ہارون اور اُس بیٹوںکے ملاقاتکو خیمےکے کے
دروازے پر لا کر غسل کرانا۔ 5 اِس کے بعد زیرجامہ، چوغہ،
بالاپوش اور سینے کا کیسہ لے ہارونکر کو بالاپوشپہنانا۔ کو
اُس مہارتکے سے بُنے ہوئے پٹکے کے یعے ذر باندھنا۔ 6 اُس
کے سر پر پگڑی باندھ کر اُس پر سونے کی مُقّدس تختی لگانا۔
ہارون7 سرکے پر مسح کا تیل ُنڈیل ا کر اُسے مسح کرنا۔

8 پھر اُس کے بیٹوں کو آگے لا کر زیرجامہ پہنانا۔ 9 اُن کے
یاں پگڑ اور کمربند باندھنا۔ یوں تُو ہارون اور اُس بیٹوںکے کو اُن
منصبکے پر مقرر صرفکرنا۔ وہ اور اُن کی اولاد تکہمیشہ
مقدِس خدمتمیریمیں کرتے رہیں۔

10 بَیل کو ملاقات کے خیمے کے منے سا لانا۔ ہارون اور
اُس کے بیٹے اُس کے سر پر اپنے ہاتھ رکھیں۔ اُسے11 خیمے کے
دروازے کے منے ربسا حضورکے ذبح کرنا۔ بَیل12 خونکے
میں کچھسے لے کر اپنی اُنگلی قربانسے گاہ سینگوںکے 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 گوشت، کھال
اور یوں انتڑ کے گوبر کو خیمہ گاہ کے باہر جلا دینا۔ یہ گناہ قربانیکی ہے۔

اِس15 کے بعد پہلے مینڈھے کو لے آنا۔ ہارون اور اُس کے
بیٹے اپنے ہاتھ مینڈھے کے سر پر رکھیں۔ 16 اُسے ذبح کر کے
اُس کا خون قربان گاہ کے چار پہلوؤں پر چھڑکنا۔ 17 مینڈھے
ٹکڑےٹکڑےکو کر کے اُس کی یوں انتڑ اور پنڈلیوں کو دھونا۔
پھر اُنہیں سر اور باقی ٹکڑوں کے ساتھ ملا کر پورے18 مینڈھے
کو قربان گاہ پر جلا دینا۔ جلنے والی یہ ربقربانی 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 کے سر پر رکھیں۔ 20 اُس کو ذبح کرنا۔ اُس
میںخونکے کچھسے ہارونکرلے اور اُس بیٹوںکے کے ہنے د
کان کی لَو پر لگانا۔ اِسی طرح خون کو اُن کے ہنے د ہاتھ اور
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ہنے د پاؤں کے انگوٹھوں پر بھی لگانا۔ باقی خون قربان گاہ کے
چار پہلوؤں پر چھڑکنا۔ 21 جو خون قربان گاہ پر پڑا ہے اُس میں
سے کچھ 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۔

22 اِس مینڈھے خاصکا مقصد یہ ہے کہ ہارون اور اُس
کے بیٹوں کو مقدِس خدمتمیں کرنے کا اختیار اور عُہدہ دیا
جائے۔ مینڈھے کی چربی، دُم، یوں انتڑ پر ساریکی چربی، جوڑ
کلیجی، گُردےدونوں اُن کی چربی سمیت اور دہنی الـگران
ہے۔کرنی ٹوکریاُس23 میں سے یعنیحضورکےربجو خیمے
دروازےکے پر پڑی ایکہے سادہ ایکروٹی، میںجسروٹی
تیل ڈالا گیا ہو اور ایک روٹی جس پر تیل لگایا گیا ہو نکالنا۔
24 مینڈھے سے الـگ کی گئی چیزیں اور بےخمیری روٹی کی
ٹوکری کی یہ چیزیں لے کر ہارون اور اُس کے بیٹوں کے ہاتھوں
میں دینا، اور وہ اُنہیں ہلانے والی قربانی کے طور پر رب کے
منے سا ہلائیں۔ 25 پھر یہ چیزیں اُن واپسسے لے بھسمکر ہونے
والی قربانی کے ساتھ قربان گاہ پر جلا دینا۔ ربیہ کے لئے جلنے
والی قربانی ہے، اور اُس 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 ہلانے
والی قربانی کے طور پر رب کے منے سا ہلانا۔ یہ سینہ قربانی کا
تیرا حصہ ہو گا۔ 27 یوں تجھے ہارون اور اُس کے بیٹوں کی
مخصوصیت کے لئے مستعمل مینڈھے کے ٹکڑے مخصوص و
مُقّدس کرنے ہیں۔ اُس کے سینے کو رب کے منے سا ہلانے
والی قربانی کے طور پر ہلایا جائے اور اُس کی ران کو اُٹھانے
والی قربانی کے طور پر اُٹھایا جائے۔ ہارون28 اور اُس کی اولاد
کو اسرائیلیوں کی طرف سے ہمیشہ تک یہ ملنے کا حق ہے۔
جب بھی اسرائیلی رب کو اپنی سلامتی کی قربانیاں پیش کریں
تو اماموں کو یہ ٹکڑےدو ملیں گے۔

جب29 ہارون فوت ہو جائے گا تو اُس کے مُقّدس لباس
اُس کی اولاد میں اُسسے مرد کو دینے ہیں مسحجسے کر کے
ہارون کی جگہ مقرر کیا جائے گا۔ 30 جو بیٹا اُس کی جگہ مقرر
کیا جائے گا اور مقدِس خدمتمیں 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 ملاقاتبیٹے کے خیمے دروازےکے پر مینڈھے کا
ٹوکریاورگوشت روٹیاںبےخمیریکی کھائیں۔ وہ33 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 گوشتاِستکصبحاگلی یا میںروٹی کچھسے
بچ جائے تو اُسے جلایا جائے۔ اُسے کھانا منع ہے، کیونکہ وہ
مُقّدس ہے۔

جب35 تُو ہارون اور اُس کے بیٹوں کو امام کرےمقرر گا
تو عین میری ہدایت پر عمل کرنا۔ یہ تقریب سات تکدن منائی
جائے۔ اِس36 دورانکے گناہ قربانیکی طورکے پر ایکروزانہ
بَیلجوان ذبح اِسکرنا۔ سے تُو قربان گاہ کا دےکفارہ اُسےکر
ہر طرح کی ناپاکی پاکسے کرے گا۔ اِس کے علاوہ اُس پر
مسح کا تیل ُنڈیلنا۔ ا اِس سے میرےوہ لئے مخصوص مُقّدسو
ہو جائے گا۔ سات37 تکدن قربان گاہ کا دےکفارہ کر
صافپاکاُسے کرنا اور اُسے تیل مخصوصسے مُقّدسو کرنا۔
پھر قربان مُقّدسنہایتگاہ ہو گی۔ جو بھی اُسے چھوئے گا وہ
مخصوصبھی مُقّدسو ہو جائے گا۔

روزمرہ کی قربانیاں
38 ایکایکروزانہ سال کے دو بھیڑ کے نر بچے قربان گاہ پر

جلا دینا، ایک39 کو صبح کے دوسرےوقت، کو سورج کے
غروب ہونے کے عین بعد۔ 40 پہلے جانور کے ساتھ ڈیڑھ کلو
گرام بہترین پیشمیدہ کیا جائے جو کوٹے ہوئے زیتونوں کے
ایک تیللٹر ساتھکے ملایا گیا ہو۔ نذرکیَمے طورکے ایکپر لٹر
َمے بھی قربان گاہ پر ُنڈیلنا۔ ا دوسرے41 جانور بھیساتھکے غلہ
اور َمے کی یہ دو پیشنذریں کی ایسیجائیں۔ قربانی کی خوشبو
رب کو پسند ہے۔

لازم42 والیآنےکہہے تمام نسلیں بھسم والیہونے یہ قربانی
باقاعدگی سے مُقّدس خیمے کے دروازے پر رب کے حضور
چڑھائیں۔ وہاں مَیں تم سے ملا کروں گا اور تم سے ہم کلام
ہوں گا۔ وہاں43 مَیں اسرائیلیوں سے بھی ملا کروں گا، اور وہ
جلالمیرےجگہ مخصوصسے مُقّدسو ہو گی۔جائے یوں44
ملاقاتمَیں خیمےکے اور قربان گاہ مخصوصکو کروں گا اور
ہارون اور اُس کے بیٹوں مخصوصکو کروں گا تاکہ وہ اماموں
حیثیتکی خدمتمیریسے کریں۔
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اسرائیلیوںمَیںتب45 رہوںدرمیانکے اورگا اُن کا ہوںخدا

لیںجانوہ46گا۔ اُنربمَیںکہگے کا ہوں،خدا اُنہیںمَیںکہ
مصر نکالسے لایا تاکہ اُن سکونتدرمیانکے کروں۔ ربمَیں
اُن کا خدا ہوں۔

30
بخور جلانے کی قربان گاہ

1 لـکڑیکیکیکر قربانکی گاہ پرجسبنانا بخور جائے۔جلایا
2 وہ ڈیڑھ فٹ لمبی، اِتنی ہی چوڑی اور تین فٹ اونچی ہو۔ اُس
میںکونوںچاروںکے سینگسے نکلیں قربانجو گاہ ساتھکے
ایک ٹکڑےہی سے بنائے گئے ہوں۔ 3 اُس کی اوپر کی سطح،
اُس کے چار پہلوؤں اور اُس سینگوںکے خالصپر سونا چڑھانا۔
اوپر سطحکی اردکے گرد کیسونے ہو۔جھالر سونے4 دوکے
کڑے بنا کر اِنہیں اُس جھالر کے دوسرےایکنیچے مقابلکے
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۔

قرباناِس6 گاہ پردےاُسمیںکمرےمُقّدسکےخیمےکو
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 کے چراغ کرےتیار اُس وقت
وہ اُس پر خوشبودار بخور جلائے۔ سورج8 غروبکے ہونے
کے بعد بھی جب وہ دوبارہ چراغوں کی دیکھ کرےبھال گا تو
وہ ساتھ ساتھ بخور ربیوںجلائے۔ کے منے سا بخور متواتر جلتا
رہے۔ لازم ہے کہ بعد کی نسلیں بھی اِس اصول پر قائم رہیں۔

قرباناِس9 گاہ استعمالبخورجائزصرفپر اِسجائے۔کیا پر
نہ تو جانوروں کی قربانیاں چڑھائی جائیں، نہ غلہ یا َمے کی نذریں
پیش کی جائیں۔ 10 ہارون سال میں ایک دفعہ اُس کا کفارہ
دے کر اُسے پاک کرے۔ اِس کے لئے وہ کفارے کے دن
اُس قربانی کا سینگوںخونکچھ پر لگائے۔ یہ اصول بھی تکابد
قائم رہے۔ یہ قربان ربگاہ کے لئے مُقّدسنہایت “ہے۔

شماریمردم پیسےکے
رب11 نے موسٰی سے کہا، 12 جب” بھی تُو اسرائیلیوں کی

کرےشماریمردم تو لازم جنکہہے کا شمار کیا گیا ہو ربوہ
جاناپنیکو دیںفدیہکا تاکہ اُن میں وبا نہ جسجس13پھیلے۔
کا شمار کیا گیا ہو چاندیوہ 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 چاندیگرام دینی ہے۔ بھیکیجس14 سال20عمر یا
اِس سے زائد ہو ربوہ کو یہ رقم اُٹھانے والی قربانی کے طور پر
دے۔ 15 امیر اور غریب دونوں اِتنا ہی دیں، کیونکہ یہی نذرانہ
رب پیشکو کرنے سے تمہاری جان کا کفارہ دیا جاتا ہے۔
کفارے16 کی یہ رقم ملاقات کے خیمے خدمتکی کے لئے
استعمال کرنا۔ پھر یہ ربنذرانہ یادکو دلاتا رہے گا تمہاریکہ
جانوں کا کفارہ دیا گیا “ہے۔

دھونے حوضکا
رب17 نے موسٰی سے کہا، 18 پیتل” کا ڈھانچا بنانا جس

پر پیتل کا حوض بنا کر رکھنا ہے۔ یہ حوض دھونے کے
لئے ہے۔ اُسے صحن میں ملاقات کے خیمے اور جانوروں کو
چڑھانے کی قربان گاہ کے درمیان رکھ کر پانی سے بھر دینا۔
ہارون19 اور اُس کے بیٹے اپنے ہاتھ پاؤں دھونے کے لئے اُس
کا پانی استعمال کریں۔ ملاقات20 خیمےکے میں داخل ہونے
پہلےسے ہی وہ آپاپنے کو دھوئیں ورنہ وہ مر جائیں اِسیگے۔
طرح جب بھی وہ خیمے کے باہر کی قربان گاہ پر جانوروں کی
قربانیاں چڑھائیں 21 تو لازم ہے پہلےکہ ہاتھ پاؤں دھو لیں، ورنہ
وہ مر جائیں گے۔ یہ اصول ہارون اور اُس کی اولاد کے لئے
تکہمیشہ قائم “رہے۔

مسح کا تیل
رب22 نے موسٰی سے کہا، مسح”23 تیلکے کے لئے عمدہ

قسم کے مسالے استعمال 6کرنا۔ کلو گرام آِب 3مُر، کلو گرام
3دارچینی،خوشبودار 6اور24بیدخوشبودارگرامکلو گرامکلو
تیج پات۔ یہ چیزیں مقدِس کے باٹوں کے حساب سے تول کر
چار لٹر زیتون تیلکے میں ڈالنا۔ کچھسب25 ملا کر خوشبودار
تیل تیار کرنا۔ وہ مُقّدس ہے اور صرف اُس وقت استعمال کیا
کوئیجبجائے چیز میرےشخصیا لئے مخصوص مُقّدسو کیا
جائے۔

26 یہی تیل لے ملاقاتکر کا خیمہ اور اُس کا سارا 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، جانوروں28 کو چڑھانے کی قربان گاہ اور اُس کا سامان،
دھونے حوضکا اور اُس کا ڈھانچا۔ 29 یوں تُو یہ تمام چیزیں
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اِسگا۔کرےمُقّدسومخصوص مُقّدسنہایتوہسے جائیںہو
گی۔ جو بھی اُنہیں چھوئے گا مُقّدسوہ ہو جائے گا۔

ہارون30 اور اُس کے بیٹوں کو بھی اِس تیل سے مسح کرنا
تاکہ وہ مُقّدس ہو کر میرے لئے امام کا کام سرانجام دے
سکیں۔ اسرائیلیوں31 تیلیہکہدےکہہکو میرےتکہمیشہ
لئے مخصوص مُقّدسو ہے۔ اِس32 لئے اِسے اپنے لئے استعمال
نہ کرنا اور نہ ترکیباِس سے اپنے لئے تیل بنانا۔ یہ مخصوصتیل
و مُقّدس 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” ترکیباِس سے بنانا :ہے

مصطکی، *اونِکا، بریجا اور خالص لُبان برابر کے حصوں میں
ملا35 کر بنانا۔بخورخوشبودار عطرساز کا یہ کام خالصنمکین،
اور مُقّدس ہو۔ 36 اِس میں سے کچھ پیس کر پاؤڈر بنانا اور
ملاقات خیمےکے میں عہد صندوقکے کے منے سا ڈالنا جہاں
مَیں تجھ سے ملا کروں گا۔
اِس بخور مُقّدسکو ترین ٹھہرانا۔ ترکیباِسی37 مطابقکے

اپنے لئے بخور نہ بنانا۔ اِسے رب کے لئے مخصوص و مُقّدس
ٹھہرانا ہے۔ 38 جو بھی اپنے ذاتی استعمال کے لئے اِس قسم کا
بخور بنائے اُسے اُس کی قوم میں سے مٹا ڈالنا “ہے۔

31
بضلی ایل اُہلیاباور

1 پھر رب نے موسٰی سے کہا، 2 مَیں” نے یہوداہ کے قبیلے
کے بضلی ایل بن اُوری بن حور کو چن لیا ہے تاکہ وہ مُقّدس
خیمے کی تعمیر میں راہنمائی کرے۔ مَیں3 نے اُسے الٰہی روح
سے معمور کر کے حکمت، سمجھ 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 کو کاٹ
کر جڑنے قابلیتکی رکھتا ہے۔ لـکڑیوہ تراشکو کر اُس سے
مختلف چیزیں بنا سکتا ہے۔ وہ سارےبہت اَور کاموں میں بھی
مہارت رکھتا ہے۔

ساتھ6 ہی مَیں نے دان کے قبیلے اُہلیابکے بن سمکاخی
مقررکو کیا تاکہہے وہ اِسکرے۔مددکیاُسمیںکامہر کے

علاوہ مَیں نے تمام سمجھ دار کاری گروں کو مہارت دی ہے
تاکہ وہ سب 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، 9 جانوروں کو چڑھانے کی قربان
گاہ اور اُس کا سامان، دھونے کا حوض اُس ڈھانچے سمیت
پرجس وہ رکھا جاتا ہے، لباسوہ10 ہارونجو اور اُس کے بیٹے
کرنےخدمتمیںمقدِس لئےکے پہنتے ہیں، مسح11 تیلکا اور
مقدِس کے لئے خوشبودار بخور۔ کچھسبیہ 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 ایکدن نمایاں نشان
ہے جس سے جان لیا جائے گا کہ مَیں رب ہوں جو تمہیں
مخصوص و مُقّدس کرتا ہوں۔ اور یہ نشان میرے اور تمہارے
درمیان نسل در نسل قائم رہے گا۔ سبت14 کا دن ضرور منانا،
کیونکہ تمہارےوہ لئے مخصوص مُقّدسو بھیجوہے۔ اُس کی
سےجانضروروہکرےبےحرمتی بھیجوجائے۔مارا دناِس
اُسےکرےکام اُس میںقومکی سے مٹایا جائے۔ کامدنچھ15
آرامدنساتواںلیکنکرنا، لئےکےربوہہے۔دنکا مخصوص
مُقّدسو ہے۔

اسرائیلیوں16 میںحالکو سبتمیںمستقبلاور ابدیدنکا
سمجھعہد کر منانا ہے۔ میرےوہ17 اور اسرائیلیوں درمیانکے
ابدی نشان ہو گا۔ ربکیونکہ 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
موسٰیکچھسبیہ18 بتانےکو اُسےنےرببعدکے سینا پہاڑ

پر شریعت کی دو تختیاں دیں۔ الله نے خود پتھر کی اِن تختیوں پر
تمام باتیں لـکھی تھیں۔

32
سونے کا بچھڑا

1 پہاڑ کے دامن لوگمیں موسٰی کے انتظار میں رہے، لیکن
بہت دیر ہو ایکگئی۔ دن وہ ہارون کے گرد جمع ہو کر کہنے

* 30:34 :اونِکا onycha (unguis odoratus)
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ہمارےآئیں،”لـگے، لئے دیوتا بنا دیں ہمارےجو آگے آگے چلتے
ہوئے ہماری راہنمائی کریں۔ کیونکہ کیا معلوم کہ بندےاُس
موسٰی کو کیا ہوا ہے جو ہمیں مصر نکالسے “لایا۔

میںجواب2 ہارون نے کہا، کیآپ” یاں، بیو بیٹے اور بیٹیاں
اپنی سونے بالیاںکی اُتار پاسمیرےکر “آئیں۔لے لوگسب3
اپنی بالیاں اُتار اُتار کر ہارون پاسکے لے آئے 4 تو اُس نے یہ
یورات ز لے کر بچھڑا ڈھال بچھڑےدیا۔ کو دیکھ لوگکر بول
اسرائیل،اے”اُٹھے، تیرےیہ دیوتا ہیں مصرتجھےجو نکالسے
“لائے۔

جب5 ہارون نے یہ دیکھا تو اُس بچھڑےنے کے منے سا
قربان گاہ بنا اعلانکر کیربہمکل”کیا، تعظیم میں منائیںعید
“گے۔ اگلے6 لوگدن سویرےصبح اُٹھے اور بھسم ہونے والی
قربانیاں اور پینےکھانےوہچڑھائیں۔قربانیاںکیسلامتی لئےکے
بیٹھ گئے اور پھر اُٹھ رنگکر رلیوں میں اپنے دل بہلانے لـگے۔

موسٰی اپنی قوم شفاعتکی کرتا ہے
ربوقتاُس7 موسٰینے سے پہاڑ”کہا، سے اُتر تیرےجا۔

جنہیںلوگ تُو مصر نکالسے بڑیلایا شرارتیں کر ہیں۔رہے وہ8
کتنی جلدی سے اُس راستے ہٹسے گئے جسہیں پر چلنے کے
لئے مَیں اُنہیںنے حکم دیا تھا۔ اُنہوں نے اپنے لئے ڈھالا ہوا بچھڑا
بنا اُسےکر سجدہ اُنہوںہے۔کیا پیشقربانیاںاُسےنے کہاکےکر
ہے، اسرائیل،اے’ تیرےیہ نکالسےمصرتجھےیہیہیں۔دیوتا
“۔‘ہیںلائے الله9 موسٰینے مَیں”کہا،سے نے دیکھا کہہے
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 نے کہا، اے” رب، تُو اپنی قوم پر اپنا غصہ
کیوں اُتارنا چاہتا ہے؟ تُو خود اپنی عظیم قدرت سے اُسے مصر
نکالسے لایا ہے۔ مصری12 کیوں کہیں، اسرائیلیوںرب’ کو
بُرےاِسصرف مقصد ملـکہمارےسے نکالسے لے گیا ہے
کہ اُنہیں پہاڑی علاقے میں مار ڈالے اور یوں اُنہیں رُوئے زمین
پر سے ؟‘مٹائے اپنا غصہ ٹھنڈا دےہونے اور اپنی قوم ساتھکے
سلوکبُرا کرنے سے باز رہ۔ یاد13 رکھ کہ تُو نے اپنے خادموں
ابراہیم، اسحاق یعقوباور سے اپنی قَسمہی کھا کر کہا تھا، مَیں’
تمہاری اولاد کی تعداد یوں بڑھاؤں گا کہ وہ آسمان کے ستاروں
کے برابر ہو جائے گی۔ مَیں اُنہیں وہ ملـک دوں گا جس کا

وعدہ مَیں نے کیا ہے، اور وہ اُسے ہمیشہ کے لئے میراث میں
پائیں “۔‘گے

14 موسٰی کے کہنے ربپر نے وہ نہیں جسکیا کا اعلان اُس
نے کر دیا تھا بلـکہ وہ اپنی قوم سے سلوکبُرا کرنے سے باز رہا۔

بُت پرستی کے نتائج
موسٰی15 مُڑ کر پہاڑ اُترا۔سے اُس شریعتمیںہاتھوںکے کی

تختیاںدونوں تھیں۔ اُن پر پیچھےآگے لـکھا گیا تھا۔ 16 الله خودنے
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 جنگمیں کا شور مچ رہا “!ہے 18 موسٰی نے
جواب دیا، نہ” تو یہ فتح مندوں کے نعرے ہیں، نہ شکست
کھائے ہوؤں کی چیخ پکار۔ مجھے گانے والوں کی آواز سنائی
دے رہی “ہے۔

وہجب19 خیمہ گاہ نزدیککے پہنچا تو اُس لوگوںنے کو
سونے بچھڑےکے کے منے سا ناچتے ہوئے بڑےدیکھا۔ غصے
میں آ کر اُس تختیوںنے زمینکو پر پٹخ دیا، اور ٹکڑےٹکڑےوہ
ہو کر پہاڑ دامنکے میں گر گئیں۔ 20 موسٰی اسرائیلیوںنے کے
بنائے بچھڑےہوئے کو جلا دیا۔ جو کچھ بچ گیا اُسے اُس نے
پیسپیس پاؤڈرکر بنا ڈالا اور پاؤڈر پانی اسرائیلیوںکرچھڑکپر
کو پلا دیا۔

اُس21 ہاروننے سے پوچھا، اِن” لوگوں تمہارےنے ساتھ
کیا کِیا کہ تم نے اُنہیں بڑےایسے گناہ میں پھنسا “دیا؟ ہارون22
نے کہا، میرے” آقا۔ غصے نہ ہوں۔ آپ خود جانتے ہیں
کہ یہ لوگ بدی پر ُلے ت ہتے ر ہیں۔ 23 اُنہوں نے مجھ سے ہمارے’کہا، لئے دیوتا بنا دیں جو ہمارے آگے آگے چلتے ہوئے
ہماری راہنمائی کریں۔ کیونکہ کیا معلوم کہ اُس بندے موسٰی
کو کیا ہوا ہمیںجوہے مصر نکالسے ‘لایا۔ اِس24 لئے مَیں نے
اُن کو بتایا، جس’ پاسکے سونے کے یورات 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۔ کیونکہ
ہارون نے اُنہیں بےلگام چھوڑ دیا تھا، اور یوں وہ اسرائیل کے
دشمنوں کے لئے مذاق کا نشانہ بن گئے تھے۔ 26 موسٰی خیمہ گاہ
دروازےکے کھڑےپر ہو کر بولا، جو” بھی رب کا بندہ ہے
پاسمیرےوہ لاویمیںجواب“آئے۔ قبیلےکے لوگتمامکے
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اُس پاسکے جمع ہو گئے۔ 27 پھر موسٰی نے اُن سے کہا، رب”
اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، ایکہر’ اپنی تلوار لے کر خیمہ گاہ
میں سے سرےایکگزرے۔ دروازےکے سے شروع کر کے
سرےدوسرے 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 پر واپس آ
“۔‘جاؤ

یوں28 لاو نے موسٰی کی ہدایت پر عمل کیا تو اُس ًدن تقریبا
3,000 ہلاکمرد ہوئے۔ 29 یہ دیکھ کر موسٰی نے یوں لاو
سے کہا، آج” اپنے آپ کو مقدِس ربمیں خدمتکی کرنے
لئےکے مُقّدسومخصوص کرو، کیونکہ تم بیٹوںاپنے بھائیوںاور
لڑنےخلافکے لئےکے تیار تھے۔ اِس لئے رب تم برکتآجکو
دے “گا۔

دناگلے30 موسٰی اسرائیلیوںنے باتسے تم”کی، نہایتنے
سنگین گناہ کیا ہے۔ توبھی مَیں رباب پاسکے پہاڑ پر جا رہا
ہوں۔ شاید تمہارےمَیں گناہ کا “سکوں۔دےکفارہ

31 چنانچہ موسٰی نے رب کے پاس واپس جا کر ہائے،”کہا، اِس قوم نہایتنے سنگین گناہ کیا اُنہوںہے۔ نے اپنے
لئے سونے کا دیوتا بنا لیا۔ 32 مہربانی کر کے اُنہیں معاف کر۔
لیکن اگر تُو معافاُنہیں کرےنہ تو پھر مجھے بھی اپنی کتاباُس
میں سے میںجسدےمٹا تُو نے اپنے لوگوں کے نام درج کئے
“ہیں۔ رب33 جوابنے دیا، صرفمَیں” اُس کو اپنی کتاب
میں سے مٹاتا ہوں جو میرا گناہ کرتا ہے۔ اب34 جا، لوگوں کو
اُس کاجسچللےجگہ مَیںذکر نے کیا میراہے۔ تیرےفرشتہ
آگے آگے چلے گا۔ جبلیکن 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 ملـکاُس
کو جسجا 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۔ تیرےمَیں2 آگے آگے فرشتہ بھیج
کر کنعانی، اموری، ِحتّی، فرِزّی، ِحوّی اور یبوسی اقوام کو اُس

ملـک سے نکال دوں گا۔ 3 اُٹھ، ملـکاُس کو جا جہاں دودھ
اور شہد کثرتکی لیکنہے۔ مَیں ساتھ نہیں جاؤں گا۔ تم اِتنے
دھرمہٹ ہو کہ توجاؤںساتھمَیںاگر خطرہ وہاںتمہیںکہہے
پہنچنے سے پہلے ہی برباد کر “دوں۔

جب4 اسرائیلیوں نے یہ سخت الفاظ سنے تو وہ ماتم کرنے
لـگے۔ کسی بھینے اپنے یور ز نہ پہنے، 5 ربکیونکہ نے موسٰی
سے کہا تھا، اسرائیلیوں” کو بتا کہ تم ہٹ دھرم ہو۔ اگر مَیں
ایک لمحہ بھی تمہارے ساتھ چلوں تو خطرہ ہے کہ مَیں تمہیں
تباہ کر ابدوں۔ یوراتاپنے ز اُتار ڈالو۔ پھر مَیں فیصلہ کروں گا
تمہارےکہ ساتھ کیا کِیا “جائے۔

6 الفاظاِن پر اسرائیلیوں یعنیحوربنے سینا پہاڑ پر اپنے یور ز
اُتار دیئے۔

ملاقات کا خیمہ
وقتاُس7 موسٰی نے خیمہ لے کر اُسے کچھ فاصلے پر خیمہ

گاہ کے باہر لگا دیا۔ اُس نے اُس کا نام ملاقات’ کا ‘خیمہ
رکھا۔ جو رببھی یافتمرضیکی در کرنا چاہتا وہ خیمہ گاہ
نکلسے 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 دروازےکے پر ٹھہر جاتا۔ جتنی ربتکدیر موسٰی سے
باتیں کرتا اُتنی دیر تک وہ وہاں ٹھہرا رہتا۔ جب10 اسرائیلی
ملاقات کے خیمے دروازےکے 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
باتیںسےدوستاپنے اِسہے۔کرتا بعدکے نکلموسٰی کر خیمہ
گاہ واپسکو چلا لیکنجاتا۔ اُس جوانکا مددگار یشوع بن نون
خیمے کو نہیں چھوڑتا تھا۔

ربموسٰی کا جلال دیکھتا ہے
12 موسٰی ربنے سے کہا، دیکھ،” تُو مجھ سے کہتا آیا ہے

کہ اِس قوم کو کنعان لے لیکنچل۔ میرےتُو کسساتھ کو
بھیجے گا؟ تُو تکابنے باتیہ مجھے نہیں بتائی حالانکہ تُو نے
کہا ہے، مَیں’ تجھے بنام جانتا ہوں، تجھے میرا کرم حاصل ہوا
‘ہے۔ 13 اگر مجھے واقعی تیرا حاصلکرم توہے مجھے اپنے راستے
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لوںجانتجھےمَیںتاکہدکھا اور تیرا حاصلمجھےکرم رہے۔ہوتا
باتاِس 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 خود ساتھ نہیں
چلے گا تو پھر ہمیں یہاں سے روانہ نہ کرنا۔ 16 اگر ہمارےتُو ساتھ
نہ جائے طرحکستو پتا چلے گا کہ مجھے اور تیری قوم کو تیرا
حاصلکرم ہوا اِسیصرفہمہے؟ سےوجہ دنیا کی قوموںدیگر
الـگسے اور ممتاز “ہیں۔

رب17 نے موسٰی سے کہا، مَیں” تیری یہ درخواست 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
مَیں”دیا،جوابنے پوریاپنی تیرےبھلائی منے سا گزرنےسے
دوں گا تیرےاور منے سا ہی اپنے نام رب کا اعلان کروں گا۔
جسمَیں پر مہربان ہونا چاہوں اُس پر مہربان ہوتا ہوں، جساور
پر رحم کرنا چاہوں اُس پر رحم کرتا ہوں۔ لیکن20 تُو میرا چہرہ
نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ جو بھی میرا چہرہ دیکھے وہ زندہ نہیں
ایکپاسمیرےدیکھ،”فرمایا،نےربپھر21“سکتا۔رہ جگہ
ہے۔ وہاں کی چٹان پر کھڑا ہو جا۔ جب22 میرا جلال وہاں
گزرےسے گا تو مَیں تجھے چٹان شگافایککے میں رکھوں
گا اور اپنا تیرےہاتھ اوپر پھیلاؤں گا تاکہ میرےتُو گزرنے کے
دوران 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

موسٰینےرب1 اپنے”کہا،سے لئے پتھر کی تراشتختیاںدو
لے جو پہلی دو کی مانند ہوں۔ پھر مَیں اُن پر الفاظوہ لـکھوں گا
پہلیجو تختیوں پر لـکھے تھے جنہیں تُو پٹخنے دیا تھا۔ تکصبح2
تیار ہو کر سینا پہاڑ پر چڑھنا۔ چوٹی میرےپر منے سا کھڑا ہو جا۔
بھیکوئیساتھتیرے3 نہ آئے پورےبلـکہ پہاڑ پر شخصاَورکوئی
نظر نہ آئے، تکیہاں کہ یاں بکر بھیڑ اور گائےبَیل بھی پہاڑ کے
دامن میں نہ “چریں۔

4 چنانچہ موسٰی نے دو تختیاں تراش لیں جو پہلی کی مانند
تھیں۔ پھر اُٹھسویرےصبحوہ کر سینا پہاڑ پر چڑھ طرحجسگیا
رب نے اُسے حکم دیا تھا۔ اُس کے ہاتھوں میں پتھر کی دونوں

تختیاں تھیں۔ جب5 وہ چوٹی پر پہنچا تو رب بادل میں اُتر آیا اور
اُس کھڑےپاسکے ہو کر اپنے ربنام کا اعلان کیا۔ 6 موسٰی
کے منے سا سے گزرتے ہوئے اُس نے رب،”پکارا، رب، رحیم
اور مہربان خدا۔ تحمل، شفقت اور وفا سے بھرپور۔ 7 وہ ہزاروں
پر اپنی شفقت قائم رکھتا اور لوگوں کا قصور، نافرمانی اور گناہ
معاف کرتا ہے۔ لیکن وہ ایکہر کو اُس کی مناسب سزا بھی
دیتا جبہے۔ والدین گناہ کریں تو اُن کی اولاد کو بھی تیسری
اور تکپشتچوتھی سزا کے نتائج بھگتنے پڑیں “گے۔

8 موسٰی جلدینے جھکسے کر سجدہ کیا۔ اُس9 نے مجھاگررب،اے”کہا، پر تیرا کرم ہو بےشکچل۔ساتھہمارےتو
یہ قوم ہٹ دھرم ہے، توبھی ہمارا قصور اور گناہ معاف کر اور
دےبخش کہ ہم تیرےدوبارہ ہی بن “جائیں۔

ربتب10 نے کہا، تمہارےمَیں” ساتھ عہد باندھوں گا۔
تیری قوم منےکے کروںمعجزےایسےمَیںہیسا گا تکابجو
دنیا بھر کی کسی بھی قوم میں نہیں کئے گئے۔ پوری قوم جس
کے درمیان تُو رہتا ربہے کا کام دیکھے گی اور اُس سے ڈر
جائے گی جو تیرےمَیں ساتھ کروں گا۔ 11 جو احکام مَیں آج
دیتا ہوں اُن پر عمل کرتا رہ۔ مَیں اموری، کنعانی، ِحتّی، فرِزّی،
ِحوّی اور یبوسی اقوام تیرےکو آگے ملـکآگے سے نکال دوں
گا۔ 12 خبردار، جو اُس ملـک میں ہتے ر ہیں جہاں تُو جا رہا
ہے اُن سے عہد نہ باندھنا۔ ورنہ تیرےوہ درمیان ہتے ر ہوئے
گناہوںتجھے میں پھنساتے رہیں گے۔ 13 اُن قربانکی گاہیں ڈھا
دینا، اُن بُتوںکے ٹکڑےٹکڑےستونکے کر دینا اور اُن دیویکی
یسیرت کے کاٹکھمبے ڈالنا۔

14 کسی اَور معبود کی پرستش نہ کرنا، کیونکہ رب کا
نام غیور ہے، الله غیرت مند ہے۔ 15 خبردار، اُس ملـک کے
باشندوں نہعہدسے کرنا، درمیانتیرےکیونکہ ہتے ر بھیہوئے
وہ معبودوںاپنے پیرویکی کر کے کریںزنا اُنہیںاورگے قربانیاں
چڑھائیں گے۔ آخرکار وہ تجھے بھی اپنی قربانیوں میں شرکت کی
دیںدعوت گے۔ 16 خطرہ ہے کہ تُو اُن کی بیٹیوں کا اپنے بیٹوں
کے ساتھ رشتہ باندھے۔ پھر جب 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۔
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سالانہ عیدیں
بےخمیری18 روٹی کی عید منانا۔ ابیب کے *مہینے میں سات

تکدن تیری روٹی میں خمیر نہ ہو جس طرح مَیں نے حکم دیا
ہے۔ کیونکہ اِس مہینے میں تُو مصر سے نکلا۔

19 ہر پہلوٹھا میرا تیرےہے۔ مال مویشیوں کا ہر پہلوٹھا میرا
ہے، چاہے بچھڑا ہو یا لیلا۔ لیکن20 پہلوٹھے گدھے عوضکے
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۔

چھ21 دن کام کاج کرنا، لیکن ساتویں دن آرام کرنا۔ خواہ
ہل چلانا ہو یا فصل کاٹنی ہو توبھی ساتویں دن آرام کرنا۔

22 گندم کی فصل کی کٹائی کی †عید اُس وقت منانا جب تُو
انگورگا۔کاٹےفصلپہلیکیگیہوں جمعپھلاور عیدکیکرنے
سالاسرائیلی اختتامکے پر منانی ہے۔ لازم23 تیرےکہہے تمام
تینمیںسالمرد ربمرتبہ مطلققادرِ منےکے سا اسرائیلجو کا
خدا ہے حاضر ہوں۔ تیرےمَیں24 آگے آگے قوموں ملـککو
سے نکال دوں گا اور تیری سرحدیں بڑھاتا جاؤں گا۔ پھر جب تُو
میںسال تین ربمرتبہ اپنے خدا آئےحضورکے گا تو بھیکوئی
ملـکتیرے کا لالچ کرےنہیں گا۔

جب25 کسیتُو جانور کو ذبح کر قربانیکے کے طور پیشپر
کرتا ہے تو اُس خونکے ایسیساتھکے پیشروٹی نہ جسکرنا
میں خمیر ہو۔ عیدِ فسح کی قربانی سے اگلی تکصبح کچھ باقی نہ
رہے۔

26 اپنی زمین کی پہلی پیداوار میں سے بہترین ربحصہ اپنے
خدا کے گھر میں لے آنا۔
بکری یا بھیڑ بچےکے اُسکو ماںکی میںدودھکے نہ “پکانا۔
موسٰی چہرےکے چمکپر

رب27 نے موسٰی سے کہا، یہ” تمام باتیں لـکھ لے، کیونکہ
یہ اُس بنیادکیعہد ہیں مَیںجو تیرےنے اسرائیلاور ساتھکے
باندھا “ہے۔

28 چالیسموسٰی دن راتچالیساور ربوہیں کے حضور
رہا۔ اِس دوران نہ اُس نے کچھ کھایا نہ پیا۔ اُس نے پتھر کی
تختیوں پر عہد دسکے احکام لـکھے۔

اِس29 کے بعد شریعتموسٰی کی دونوں تختیوں کو ہاتھ میں
لئے ہوئے سینا پہاڑ سے اُترا۔ اُس چہرےکے کی ِجلد چمک

تھی،رہی اُسکیونکہ لیکنتھی۔کیباتسےربنے اُسے خود
اِس کا علم نہیں تھا۔ ہارونجب30 اور تمام اسرائیلیوں نے دیکھا
کہ موسٰی کا چمکچہرہ رہا توہے وہ اُس پاسکے آنے ڈرسے
گئے۔ لیکن31 اُس نے اُنہیں بُلایا تو ہارون اور جماعت کے تمام
سردار اُس پاسکے آئے، اور اُس نے اُن باتسے کی۔ بعد32
میں باقی بھیاسرائیلی آئے، اور موسٰی اُنہیںنے تمام احکام سنائے
ربجو نے اُسے کوہِ سینا پر دیئے تھے۔

کچھسبیہ33 کہنے بعدکے موسٰی نے چہرےاپنے نقابپر
ڈال لیا۔ جب34 بھی وہ رب باتسے کرنے کے لئے ملاقات
کے خیمے میں جاتا تو نقاب کو خیمے سے نکلتے تکوقت اُتار
لیتا۔ اور جب وہ نکل کر اسرائیلیوں کو رب سے ملے ہوئے
احکام سناتا 35 تو وہ دیکھتے کہ اُس چہرےکے کی چمکِجلد
رہی ہے۔ اِس کے بعد موسٰی دوبارہ نقاب کو چہرےاپنے پر
ڈال لیتا، اور وہ اُس چہرےتکوقت پر رہتا تکجب موسٰی
رب باتسے کرنے کے لئے ملاقات میںخیمےکے نہ جاتا تھا۔

35
سبت کا دن

1 موسٰی اسرائیلنے جماعتپوریکی کو اکٹھا کر کے تمنےرب”کہا، یہکو حکم :ہیںدیئے کاجکامدنچھ2 کیا جائے،
لیکن ساتواں مخصوصدن مُقّدسو ہو۔ ربوہ کے لئے آرام کا
سبت ہے۔ جو بھی اِس دن کرےکام اُسے سزائے موت دی
ہفتے3جائے۔ “جلانا۔نہتکآگمیںگھروںتماماپنےدنکے

ملاقات خیمےکے کے لئے سامان
4 موسٰی نے اسرائیل کی پوری جماعت سے کہا، رب” نے

ہدایت دی ہے 5 کہ جو تمہارےکچھ پاس ہے اُس میں سے
ہدیئے لا ربکر کو اُٹھانے والی قربانی کے طور پیشپر کرو۔
جو بھی دلی خوشی سے دینا چاہے وہ اِن چیزوں میں سے کچھ
:دے سونا، چاندی، پیتل؛ 6 نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کا
باریکدھاگا، کتان، بکری کے بال، مینڈھوں7 کی سرخ رنگی
ہوئی تخسکھالیں، کی کھالیں، کیکر کی لـکڑی، شمع8 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 کے
بالاپوش اور سینے کیسےکے جڑےمیں جائیں گے۔

* 34:18 ابیب کے :مہینے مارچ تا یل۔ اپر † 34:22 فصل کی کٹائی کی :عید ستمبر تا اکتوبر۔
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10 تم میں سے جتنے ماہر کاری گر ہیں وہ آ کر وہ کچھ بنائیں

ربجو نے فرمایا 11 یعنی 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 کے
کفارے کا مُقّدسڈھکنا، کمرےترین دروازےکے کا پردہ،
مخصوص13 روٹیوں کی میز، اُسے اُٹھانے کی یاں، لـکڑ اُس کا
سارا سامان اور روٹیاں، 14 شمع دان اور اُس پر رکھنے کے چراغ
اُس کے سامان سمیت، شمع دان کے لئے تیل، 15 بخور جلانے
قربانکی گاہ، اُسے اُٹھانے کی یاں، لـکڑ مسح کا تیل، خوشبودار
بخور، مُقّدس خیمے کے دروازے کا پردہ، 16 جانوروں کو
چڑھانے کی قربان گاہ، اُس کا پیتل کا جنگلا، اُسے اُٹھانے
کی یاں لـکڑ اور باقی سارا سامان، دھونے اورحوضکا وہ ڈھانچا
حوضپرجس رکھا جاتا ہے، چاردیواری17 پردےکے اُن کے
پائیوںاورکھمبوں دروازےکےصحنسمیت، کا پردہ، خیمے18
اور چاردیواری کی میخیں اور رسّے، 19 اور لباسمُقّدسوہ جو
ہارون اور اُس کے بیٹے مقدِس میں خدمت کرنے کے لئے پہنتے
“ہیں۔

20 یہ سن کر اسرائیل کی پوری جماعت موسٰی پاسکے سے
چلی گئی۔ 21 اور جو جو دلی خوشی سے دینا چاہتا تھا وہ
ملاقات اُسخیمے،کے سامانکے اماموںیا لئےکےکپڑوںکے
کوئی ہدیہ لے کر واپس 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 سے کچھ تھا وہ اُسے موسٰی پاسکے لے آیا یعنی نیلے،
قرمزی اور ارغوانی رنگ کا دھاگا، باریک کتان، بکری کے
بال، مینڈھوں سرخکی رنگی ہوئی کھالیں تخساور کی کھالیں۔
24 چاندی، پیتل اور کیکر لـکڑیکی بھی ہدیئے کے طور پر لائی
اور25گئی۔ عورتیںجتنی میںکاتنے تھیںماہر وہ اپنی ہوئیکاتی
چیزیں آئیںلے یعنی نیلے، قرمزی اور رنگارغوانی کا دھاگا اور
باریک کتان۔ اِسی26 طرح جو عورتجو بکری کے بال کاتنے
میں تھیماہر اور مقدِسسےخوشیدلی کے لئے کام کرنا چاہتی
تھی وہ کاتیہ کر آئی۔لے 27 سردار عقیِق احمر اور دیگر جواہر
آئےلے جو اماِم اعظم بالاپوشکے اور سینے کیسےکے لئےکے
درکار تھے۔ 28 وہ شمع دان، مسح کے تیل اور خوشبودار بخور
کے لئے مسالے اور زیتون کا تیل بھی لے آئے۔

یوں29 اسرائیل کے تمام مرد اور خواتین جو دلی خوشی سے
کچھکورب دینا ہتے تھےچا کامسارےاُس لئےکے 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 کو کاٹ کر جڑنے کی قابلیت رکھتا ہے۔
وہ لـکڑی کو تراش کر اُس سے مختلف چیزیں بنا سکتا ہے۔ وہ
سارےبہت اَور کاموں میں مہارتبھی رکھتا ہے۔ ساتھ34 ہی
رب نے اُسے اور دان کے قبیلے کے اُہلیاب بن اخی سمک کو
دوسروں کو قابلیتکیسکھانے ہے۔دیبھی اُس35 اُنہیںنے
مہارتوہ دیحکمتاور کامہرجوہے لئےکے درکار یعنیہے
کامہرکےگریکاری لئے،کے کڑھائی کامکے لئے،کے نیلے،
ارغوانی اور رنگقرمزی کے دھاگے باریکاور کتان سے کپڑا
بنانے کے لئے اور بُنائی کے کام 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 کو

تعمیرکیمقدِسنےرب لئےکے دیسمجھاورحکمت سبہے
کچھ عین ہدایاتاُن مطابقکے بنائیں 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 مہارتاور دی تھی اور خوشیجو سے آنا اور یہ
کام کرنا تھا۔چاہتا اُنہیں3 موسٰی تمامسے ملےہدیئے اسرائیلیجو
مقدِس کی تعمیر کے لئے لائے تھے۔
اِس لوگبھیبعدکے روز بہ وقتکےصبحروز ہدیئے لاتے

رہے۔ 4 آخرکار تمام کاری گر جو مقدِس بنانے کے کام میں
لـگے تھے اپنا کام چھوڑ کر موسٰی کے پاس آئے۔ 5 اُنہوں نے
کہا، لوگ” حد سے یادہ ز لا رہے کامجسہیں۔ کا ربحکم
نے دیا ہے اُس کے لئے اِتنے سامان کی ضرورت نہیں “ہے۔
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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 باریکنے کتان اور نیلے، ارغوانی اور قرمزی دھاگے سے
پردےدس 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 6 فٹ 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
کے حلقے بنائے۔ یہ حلقے ہر ٹکڑے کے فٹ42 والے ایک
کنارے پر لگائے گئے، ٹکڑےایک12 حاشئےکے حلقے50پر اور
دوسرے پر بھی اُتنے ہی حلقے۔ اِن دو حاشیوں کے ایکحلقے
دوسرے کے منے آ منے سا تھے۔ 13 پھر بضلی ایل نے سونے کی
ہکیں50 بنا کر اُن منےسے آ منے سا حلقوںکے دوسرےایککو
ساتھکے ملایا۔ یوں دونوں ٹکڑوں کے جوڑنے بنخیمہسے گیا۔

14 اُس نے بکری کے بالوں سے بھی پردے11 بنائے جنہیں
کپڑے والے خیمے کے اوپر رکھنا تھا۔ 15 پردےہر کی لمبائی
فٹ45 اور چوڑائی فٹ6 تھی۔ 16 پانچ پردوں کے لمبے حاشئے
بھی۔چھباقیطرحاِساورگئےجوڑےساتھکےدوسرےایک
17 اِن دونوں ٹکڑوں کو ملانے کے لئے اُس نے ٹکڑےہر کے
فٹ45 کنارےایکوالے پچاسپچاسپر 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 غلافاَور بنائے۔ بکری کے بالوں کے
خیمے پر رکھنے کے لئے اُس نے مینڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی
دیںجوڑکھالیں اور اُس اوپرکے رکھنے لئےکے کھالیںکیتخس
ملائیں۔

20 اِس کے بعد اُس نے کیکر کی لـکڑی کے تختے بنائے جو
خیمے کی دیواروں کا کام دیتے تھے۔ 21 ہر تختے کی اونچائی 15
تھیفٹ اور چوڑائی ہر22فٹ۔دوسوا تختے نیچےکے دو چولیںدو
تھیں۔ اِن چولوں سے ہر تختے کو اُس کے پائیوں کے ساتھ جوڑا
جاتا تھا تاکہ تختہ رہے۔کھڑا جنوبیکیخیمے23 دیوار کے لئے

20 تختے بنائے گئے 24 اور ساتھ ہی چاندی کے 40 پائے بھی
جن پر تختے کھڑے کئے جاتے تھے۔ ہر تختے کے نیچے دو پائے
تھے، اور ہر پائے ایکمیں چول لـگتی تھی۔ خیمےطرحاِسی25
کی شمالی دیوار کے لئے بھی 20 تختے بنائے گئے 26 اور ساتھ ہی
چاندی کے 40 پائے جو تختوں کو کھڑا کرنے کے لئے تھے۔
ہر تختے کے نیچے 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 تاکہ ایک سے شمالی دیوار مغربی دیوار کے ساتھ جُڑ جائے
اور دوسرے سے جنوبی دیوار مغربی دیوار کے ساتھ۔ اِن کے
اوپر سرےکے کڑوں مضبوطسے کئے گئے۔ یوں30 پچھلے یعنی
مغربی تختوں کی پوری تعداد 8 تھی اور اِن کے لئے چاندی کے
پائیوں کی تعداد 16، ہر تختے نیچےکے دو پائے۔

پھر31-32 ایلبضلی لـکڑیکیکیکرنے شہتیرکے تینوںبنائے،
دیواروں کے لئے پانچ پانچ شہتیر۔ وہ ہر دیوار کے تختوں پر یوں
لگانے کے لئے تھے کہ اُن سے تختے ایک دوسرے کے ساتھ
ملائے جائیں۔ 33 درمیانی شہتیر یوں بنایا گیا کہ وہ دیوار کی
آدھی اونچائی پر دیوار سرےایککے تکسرےدوسرےسے
لـگ سکتا تھا۔ اُس34 تمامنے 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
35 اب بضلی ایل نے ایک اَور پردہ بنایا۔ اُس کے لئے

بھی باریک کتان اور نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کا دھاگا
استعمال ہوا۔ اُس پر بھی کسی ماہر کاری گر کے کڑھائی کے
کام فرشتوںکروبیسے 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۔

بضلی37 ایل خیمےنے دروازےکے کے لئے بھی پردہ بنایا۔
وہ بھی باریک کتان اور نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کے
دھاگے سے بنایا گیا، اور اُس پر کڑھائی کا کام کیا گیا۔ 38 اِس
پردے 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۔
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37
عہد صندوقکا

ایلبضلی1 نے کیکر لـکڑیکی بنایا۔صندوقکا اُس کی لمبائی
پونے فٹچار تھی جبکہ اُس کی چوڑائی اور اونچائی سوا دو دو
فٹ تھی۔ اُس2 پورےنے صندوق پر اندر اور باہر خالصسے
سونا چڑھایا۔ اوپر کی سطح کے ارد گرد اُس نے سونے کی
جھالر لگائی۔ صندوق3 کو اُٹھانے کے لئے اُس نے سونے کے
ڈھالکڑےچار کر اُنہیں صندوق چارپائیوںکے پر لگایا۔ دونوں
طرف دو دو کڑے تھے۔ 4 پھر اُس نے کیکر کی دو یاں لـکڑ
اُٹھانےکوصندوق لئےکے تیار اورکیں اُن پر چڑھایا۔سونا اُس5
نے اِن یوں لـکڑ کو طرفدونوں کے کڑوں میں ڈال دیا تاکہ اُن
صندوقسے کو اُٹھایا جا سکے۔

بضلی6 ایل صندوقنے کا خالصڈھکنا سونے کا بنایا۔ اُس
کی لمبائی پونے فٹچار اور چوڑائی سوا تھی۔فٹدو 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 ڈھکنا ایک ہی
ٹکڑے سے بنائے گئے۔ فرشتوں9 کے پَر یوں اوپر طرفکی 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
اِس10 بعدکے ایلبضلی لـکڑیکیکیکرنے کی بنائی۔میز اُس

کی لمبائی تین فٹ، فٹڈیڑھچوڑائی اور اونچائی سوا تھی۔فٹدو
اُس11 نے اُس خالصپر سونا چڑھا کر اُس کے ارد گرد سونے
کی جھالر لگائی۔ 12 میز کی اوپر سطحکی پر اُس نے بھیچوکھٹا
لگایا جس کی اونچائی تین انچ تھی اور جس پر سونے کی جھالر
لـگی تھی۔ اب13 اُس نے سونے کے ڈھالکڑےچار کر اُنہیں
کونوںچاروں پر لگایا جہاں میز پائےکے لـگے تھے۔ کڑےیہ14
میز کی سطح پر لـگے چوکھٹے کے نیچے لگائے گئے۔ اُن میں وہ
یاں لـکڑ ڈالنی تھیں جن سے میز کو اُٹھانا تھا۔ 15 بضلی ایل نے یہ
یاں لـکڑ بھی کیکر بنائیںسے اور اُن پر سونا چڑھایا۔

16 آخرکار اُس خالصنے سونے کے وہ تھال، پیالے، َمے
پیشنذریںکی برتنکےکرنے مرتباناور بنائے اُسجو رکھےپر
جاتے تھے۔

شمع دان

17 پھر بضلی ایل خالصنے سونے کا شمع دان بنایا۔ اُس کا
پایہ اور ڈنڈی گھڑ کر بنائے گئے۔ اُس کی پیالیاں جو پھولوں اور
کلیوں کی شکل کی تھیں پائے اور ڈنڈی کے ایکساتھ 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۔ شمع20 دان ڈنڈیکی پر بھی اِس قسم
کی پیالیاں لـگی تھیں، لیکن تعداد میں چار۔ 21 اِن میں سے تین
پیالیاں دائیں بائیں شاخوںچھکی نیچےکے لـگی تھیں۔ وہ یوں لـگی
تھیں کہ ہر پیالی سے شاخیںدو نکلتی تھیں۔ شاخیں22 اور پیالیاں
بلـکہ پورا شمع خالصدان سونے ایککے ٹکڑےہی سے گھڑ
کر بنایا گیا۔

23 بضلی ایل نے شمع دان کے لئے خالص سونے ساتکے
چراغ بنائے۔ اُس نے بتی کترنے کی قینچیاں اور جلتے کوئلے
کے لئے برتنچھوٹے خالصبھی سونے بنائے۔سے دانشمع24
اور اُس تمامکے سامان کے لئے 34پورے کلو خالصگرام سونا
استعمال ہوا۔

بخور جلانے کی قربان گاہ
25 بضلی ایل نے کیکر کی لـکڑی کی قربان گاہ بنائی جو بخور

جلانے کے لئے تھی۔ وہ فٹڈیڑھ لمبی، اِتنی چوڑیہی اور تین
اُستھی۔اونچیفٹ تھےنکلتےسینگسےمیںکونوںچارکے جو
قربان گاہ ایکساتھکے ٹکڑےہی سے بنائے گئے تھے۔ اُس26
کی اوپر کی سطح، اُس کے چار پہلوؤں اور اُس کے سینگوں
خالصپر سونا چڑھایا گیا۔ اوپر کی سطح کے ارد گرد بضلی ایل
نے سونے کی جھالر بنائی۔ 27 سونے کے کڑےدو بنا کر اُس
اُنہیںنے اِس جھالر دوسرےایکنیچےکے مقابلکے پہلوؤں پر
لگایا۔ اِن میںکڑوں قربان گاہ کو اُٹھانے یاںکی 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 خوشبودار
خالص بخور بھی بنایا۔ یہ عطرساز کا کام تھا۔

38
جانوروں پیشکو کرنے کی قربان گاہ

ایلبضلی1 لـکڑیکیکیکرنے ایککی قرباناَور بنائیگاہ جو
بھسم ہونے والی قربانیوں کے لئے 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 تھے۔
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سینگ اور قربان ایکگاہ ٹکڑےہی کے تھے، اور اُس پر پیتل
چڑھایا گیا۔ اُس3 کا تمام ساز و سامان اور برتن بھی پیتل تھےکے
یعنی راکھ کو اُٹھا کر لے جانے کی بالٹیاں، بیلچے، کانٹے، جلتے
ہوئے کوئلے کے لئے برتن اور چھڑکاؤ کے کٹورے۔

قربان4 گاہ کو اُٹھانے کے لئے اُس پیتلنے کا جنگلا بنایا۔
وہ اوپر سے کھلا تھا اور یوں بنایا گیا قربانجبکہ گاہ اُس میں
رکھی جائے تو وہ اُس کنارے تک پہنچے جو قربان گاہ کی
آدھی اونچائی پر لـگی تھی۔ 5 اُس نے قربان گاہ کو اُٹھانے کے
لئے کڑےچار بنا کر اُنہیں 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 لـگےطرفدونوںکے اِن یوںدیں۔ڈالمیںکڑوں اُسے اُٹھایا
جا سکتا تھا۔ قربان لـکڑیگاہ کی تھی لیکن کھوکھلی تھی۔

8 بضلی ایل نے دھونے کا حوض اور اُس کا ڈھانچا بھی
پیتل سے بنایا۔ اُس کا پیتل اُن عورتوں آئینوںکے سے ملا تھا جو
ملاقات خیمےکے دروازےکے خدمتپر کرتی تھیں۔

خیمے کا صحن
9 پھر بضلی ایل نے صحن بنایا۔ اُس کی چاردیواری باریک

کتان کپڑےکے سے بنائی گئی۔ چاردیواری کی لمبائی جنوب
تھی۔فٹ150طرفکی کپڑے10 کو لگانے کے لئے چاندی
کی ہکیں، پٹیاں، لـکڑی کے کھمبے اور اُن کے پائے بنائے
گئے۔ چاردیواری11 شمال طرفکی بھی اِسی طرح بنائی گئی۔
خیمے12 مغربپیچھےکے 75چوڑائیکیچاردیواریطرفکی
فٹ کپڑےتھی۔ کے علاوہ اُس کے لئے 10 کھمبے، 10 پائے
اور کپڑا لگانے کے لئے چاندی کی ہکیں اور پٹیاں بنائی گئیں۔
13 منے، سا مشرق کی طرف جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے
چاردیواری کی چوڑائی فٹ75بھی تھی۔ 14-15 دروازےکپڑا
طرفدائیںکے فٹ22ساڑھے چوڑا تھا اور اُس طرفبائیںکے
بھی اُتنا ہی چوڑا۔ اُسے طرفدونوں تین تین کھمبوں کے ساتھ
لگایا گیا جو پیتل کے پائیوں کھڑےپر تھے۔ چاردیواری16 کے
تمام پردوں کے لئے باریک کتان استعمال ہوا۔ 17 کھمبے پیتل
پائیوںکے تھے،کھڑےپر پٹیوںاورہکوںکیچاندیپردےاور
کھمبوںسے ساتھکے لـگے تھے۔ کھمبوں کے اوپر سِروںکے پر
چاندی چڑھائی گئی تھی۔ صحن کے تمام کھمبوں پر چاندی کی
پٹیاں لـگی تھیں۔

18 چاردیواری کے دروازے کا پردہ نیلے، ارغوانی اور
رنگقرمزی کے دھاگے باریکاور کتان سے بنایا گیا، اور اُس

پر کڑھائی کا کام کیا گیا۔ وہ فٹ30 چوڑا اور چاردیواری کے
دوسرے پردوں کی طرح ساڑھے سات فٹ اونچا تھا۔ 19 اُس
کے چار کھمبے اور پیتل کے چار پائے تھے۔ اُس کی ہکیں اور
چاندیپٹیاں کی تھیں، اور کھمبوں کے اوپر سِروںکے چاندیپر
چڑھائی گئی تھی۔ خیمے20 اور چاردیواری کی تمام میخیں پیتل
کی تھیں۔

خیمے تعمیریکا سامان
ذیل21 میں اُس سامان فہرستکی ہے جو مقدِس کی تعمیر

کے لئے استعمال ہوا۔ موسٰی کے حکم پر اماِم اعظم ہارون کے
بیٹے اِتمر یوںنے لاو معرفتکی فہرستیہ تیار کی۔ 22 یہوداہ)
قبیلےکے ایلبضلیکے اُوریبن بن حور کچھسبوہنے بنایا جو
رب نے موسٰی کو بتایا تھا۔ 23 اُس کے ساتھ دان کے قبیلے کا
اُہلیاب بن سمکاخی تھا گریکاریجو کے ہر کام اور کڑھائی
کے کام میں ماہر تھا۔ وہ نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کے
دھاگے باریکاور کتان سے کپڑا بنانے میں بھی ماہر (تھا۔

اُس24 سونے وزنکا لوگوںجو ہدئیوںکے جمعسے ہوا اور
مقدِس کی تعمیر کے لئے استعمال ًہوا 1,000تقریبا کلو گرام تھا
اُسے) مقدِس باٹوںکے حسابکے سے تولا ۔(گیا

25 تعمیر کے لئے چاندی جو مردم شماری کے حساب سے
وصول ہوئی، اُس کا ًوزن تقریبا 3,430 کلو گرام تھا اُسے)
بھی مقدِس کے باٹوں حسابکے سے تولا ۔(گیا جن26 مردوں
کی عمر 20 سال یا اِس سے زائد 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
چاندیپوری پائیوں100اِن کے لئے صَرف ہوئی۔ 28ً 30تقریبا
کلو چاندیگرام بچ گئی۔ اِس چاردیواریسے کھمبوںکے 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۔ خیمے30 دروازےکے کے پائے، جانوروں کو
چڑھانے کی قربان گاہ، اُس کا جنگلا، برتن اور ساز و سامان،
31 چاردیواری کے پائے، صحن کے دروازے کے پائے اور
خیمے اور چاردیواری کی تمام میخیں اِسی سے بنائی گئیں۔
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39
ہارون بالاپوشکا

1 بضلی ایل کی ہدایت پر کاری گروں نے نیلے، ارغوانی اور
رنگقرمزی کا دھاگا لے خدمتمیںمقدِسکر کے لئے لباس
بنائے۔ اُنہوں نے ہارون کے مُقّدس کپڑے اُن ہدایات کے
عین مطابق بنائے ربجو نے موسٰی کو دی 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 کوٹکوٹکو کر ورق بنایا اور پھر اُسے کاٹ کر
دھاگے جببنائے۔ نیلے، ارغوانی رنگقرمزیاور کے دھاگے
باریکاور کتان سے کپڑا بنایا گیا تو سونے یہکا مہارتدھاگا سے
کڑھائی کے کام میں استعمال ہوا۔ اُنہوں4 بالاپوشنے 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 جسگیا
سے بالاپوش کو باندھا جاتا تھا۔ اِس کے لئے بھی سونا، نیلے،
ارغوانی اور قرمزی رنگ کا دھاگا اور باریک کتان استعمال
ہوا۔ یہ ہدایاتاُن مطابقعینکے ہوا موسٰینےربجو دیکو
تھیں۔ 6 پھر اُنہوں نے عقیِق احمر کے دو پتھر چن لئے اور اُنہیں
سونے خانوںکے میں جڑ کر اُن پر اسرائیل کے بارہ بیٹوں کے نام
یہکئے۔کندہ نام جوہروں پر طرحاُس کندہ کئے طرحجسگئے
مُہر کندہ کی جاتی ہے۔ اُنہوں7 نے پتھروں بالاپوشکو کی دو
پٹیوں پر یوں لگایا کہ ہارونوہ کندھوںکے ربپر اسرائیلیوںکو
کی یاد دلاتے رہیں۔ دیکیربکچھسبیہ ہدایاتگئی کے
عین مطابق ہوا۔

سینے کا کیسہ
اِس8 بعدکے اُنہوں نے سینے کا بنایا۔کیسہ یہ کاریماہر گر

کا کام تھا اور اُن ہی چیزوں سے بنا جن سے ہارون بالاپوشکا
بھی بنا تھا یعنی سونے اور نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کے
دھاگے باریکاور کتان سے۔ کپڑےجب9 ایککو 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
تھے۔جوہر پہلی میںقطار لعل، زبرجد اور میںدوسری11زمرد۔
فیروزہ، سنِگ لاجورد اور حجر القمر۔ تیسری12 میں زرقون،
عقیق اور یاقوِت ارغوانی۔ 13 چوتھی میں پکھراج، عقیِق احمر
اور یشب۔ ہر جوہر سونے کے خانے میں جڑا ہوا تھا۔ 14 یہ
بارہ اسرائیلجواہر بارہکے قبیلوں کی نمائندگی ایکتھے۔کرتے

ایک جوہر ایکپر 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
بنائیںزنجـیریںدو ساتھ16تھیں۔ہوئیُگندھیطرحکیڈوریجو
ساتھ اُنہوں نے سونے کے دو خانے اور کڑےدو 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
کے دوسرے 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 کڑےدو لگائے۔ وہ اندر، بالاپوش کی طرف لـگے تھے۔
اب20 اُنہوں نے دو کڑےاَور بنا بالاپوشکر کی کندھوں والی
پٹیوں 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 بالاپوشسے کے اِن نچلے کڑوں کے
یوںباندھے۔ساتھ پٹکےکیسہ ساتھکےسینےطرحاچھیاوپرکے
لگا رہا۔ یہ ہدایاتاُن عینکے مطابق ہوا ربجو نے موسٰی دیکو تھیں۔

ہارون کا چوغہ
22 پھر کاری گروں نے چوغہ بُنا۔ پوریوہ طرح نیلے دھاگے

سے بنایا گیا۔ چوغے بالاپوشکو سے پہلے پہننا تھا۔ 23 اُس کے
گریبان کو بُنے ہوئے کالر سے مضبوط کیا گیا تاکہ وہ نہ پھٹے۔
24 اُنہوں نے نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کے دھاگے سے
انار بنا کر اُنہیں چوغے کے دامن میں لگا دیا۔ 25 اُن کے درمیان
خالص سونے کی گھنٹیاں لگائی گئیں۔ 26 دامن میں انار اور
گھنٹیاں باری باری لگائی گئیں۔ لازم تھا کہ ہارون خدمت
کرنے کے لئے ہمیشہ یہ چوغہ ربپہنے۔ نے موسٰی کو یہی حکم
دیا تھا۔

خدمت کے لئے لباسدیگر
گروںکاری27 ہاروننے اور اُس بیٹوںکے کے لئے باریک

کتان کے زیرجامے بنائے۔ یہ بُننے والے کا تھا۔کام ساتھساتھ28
اُنہوں باریکنے کتان کی یاں پگڑ اور باریک کتان کے پاجامے
بنائے۔ کمربند29 باریککو کتان اور نیلے، ارغوانی اور قرمزی
رنگ 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۔
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اُنہوں30 تاجمُقّدسنے خالصیعنی کیسونے تختی بنائی اور
اُس پر یہ الفاظ کندہ کئے، رب’ کے لئے مخصوص و ‘مُقّدس۔
31 پھر اُنہوں نے اِسے نیلی ڈوری سے پگڑی کے منے سا والے
حصے سے لگا دیا۔ یہ بھی ہدایاتاُن مطابقکے بنایا گیا ربجو
نے موسٰی دیکو تھیں۔

سارا سامان موسٰی کو دکھایا جاتا ہے
آخرکار32 مقدِس کا مکملکام ہوا۔ اسرائیلیوں کچھسبنے

اُن ہدایات کے مطابق بنایا تھا ربجو نے موسٰی دیکو تھیں۔
وہ33 مقدِس تمامکی چیزیں موسٰی پاسکے آئےلے مُقّدسیعنی
خیمہ اور اُس کا سارا سامان، اُس کی ہکیں، دیواروں کے تختے،
شہتیر، ستون اور پائے، خیمے34 پر مینڈھوں سرخکی رنگی ہوئی
کھالوں غلافکا تخساور کی کھالوں کا مُقّدسغلاف، ترین
کمرے کے دروازے کا پردہ، 35 عہد کا صندوق جس میں
شریعت کی تختیاں رکھنی تھیں، اُسے اُٹھانے کی یاں لـکڑ اور اُس
کا ڈھکنا، مخصوص36 روٹیوں کی میز، اُس کا سارا سامان اور
روٹیاں، خالص37 سونے کا شمع دان اور اُس پر رکھنے چراغکے
اُس سارےکے سامان سمیت، شمع دان کے لئے تیل، 38 بخور
جلانے کی سونے کی قربان گاہ، مسح کا تیل، خوشبودار
بخور، مُقّدس خیمے کے دروازے 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 حوضکا اور
وہ جسڈھانچا حوضپر رکھنا تھا، چاردیواری40 پردےکے
اُن کے کھمبوں اور پائیوں سمیت، صحن دروازےکے کا پردہ،
چاردیواری کے اوررسّے ملاقاتمیخیں، خدمتمیںخیمےکے
کرنے کا باقی سارا سامان 41 اور مقدِس خدمتمیں کرنے کے
لباسمُقّدسوہ جو ہارون اور اُس بیٹوںکے کو 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 اُنہوںکہ ہدایاتکیربکچھسبنے مطابقکے بنایا
تھا۔ تب اُس نے اُنہیں برکت دی۔

40
مقدِس کو کھڑا کرنے ہدایاتکی

1 پھر رب نے موسٰی سے کہا، 2 پہلے” مہینے کی پہلی تاریخ
کو ملاقات کا خیمہ کھڑا کرنا۔ 3 عہد کا جسصندوق میں
شریعت کی تختیاں ہیں مُقّدس ترین کمرے میں رکھ کر اُس

کے دروازے کا پردہ لگانا۔ 4 اِس 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 کے دروازے پر پردہ لگانا۔ 6 جانوروں کو
چڑھانے قربانکی میںصحنگاہ خیمے دروازےکے کے منے سا
جائے۔رکھی اورخیمے7 اِس قربان گاہ درمیانکے دھونے کا
رکھحوض میںاُسکر پانی ڈالنا۔ کھڑیچاردیواریکیصحن8
کر کے اُس دروازےکے کا پردہ لگانا۔

9 پھر مسح کا تیل لے کر اُسے خیمے اور اُس سارےکے
سامان چھڑکپر دینا۔ یوں تُو اُسے میرے لئے کرےمخصوص
گا اور مُقّدسوہ ہو گا۔ 10 پھر جانوروں کو چڑھانے کی قربان
گاہ اور اُس سامانکے مسحپر تیلکا یوںچھڑکنا۔ تُو میرےاُسے
لئے کرےمخصوص اورگا مُقّدسنہایتوہ طرحاِسی11گا۔ہو
حوض اور اُس ڈھانچے کو بھی مخصوص کرنا جس پر حوض
رکھا گیا ہے۔

12 ہارون اور اُس کے بیٹوں کو ملاقات کے خیمے کے
دروازے پر لا کر غسل کرانا۔ 13 پھر ہارون کو مُقّدس لباس
پہنانا اور اُسے مسح کر میرےکے لئے مخصوص و مُقّدس کرنا
تاکہ امام کے طور کرے۔خدمتمیریپر اُس14 بیٹوںکے کو
لا اُنہیںکر زیر جامے اُنہیں15دینا۔پہنا اُن مسحطرحکیوالدکے
کرنا تاکہ وہ بھی اماموں کے طور پر میری خدمت کریں۔ جب
اُنہیں مسح کیا جائے گا تو وہ اور بعد میں اُن کی اولاد تکہمیشہ
مقدِس میں خدمتاِس کے لئے مخصوص ہوں “گے۔

مقدِس کو کھڑا کیا جاتا ہے
16 موسٰی نے سب کچھ رب کی ہدایات کے مطابق کیا۔

پہلے17 مہینے کی پہلی تاریخ کو مُقّدس خیمہ کھڑا کیا گیا۔ اُنہیں
مصر سے نکلے ایکپورا سال ہو گیا تھا۔ 18 موسٰی نے دیوار کے
تختوں کو اُن پائیوںکے پر کھڑا اُنکےکر ساتھکے لگائے۔شہتیر
اُسطرحاِسی ستونوںنے بھیکو کیا۔کھڑا اُس19 کیربنے
ہدایات مطابقعینکے دیواروں کپڑےپر کا خیمہ لگایا اور اُس
غلافدوسرےپر رکھے۔

اُس20 تختیاںدونوںکیشریعتنے صندوقکےعہدکرلے
میں رکھ دیں، اُٹھانے کے لئے یاں لـکڑ صندوق کے کڑوں میں
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ڈال دیں اور کفارے کا ڈھکنا اُس پر لگا دیا۔ 21 پھر اُس نے
ہدایاتکیرب صندوقمطابقعینکے مُقّدسکو کمرےترین
میں رکھ کر اُس دروازےکے کا پردہ لگا دیا۔ یوں عہد کے
صندوق پر پردہ پڑا رہا۔ 22 موسٰی مخصوصنے روٹیوں کی میز
کمرےمُقّدس کے شمالی میںحصے پردےاُس کے منے سا رکھ
جسدی کے پیچھے عہد کا صندوق تھا۔ 23 اُس ربنے کی
ہدایت کے عین مطابق رب کے لئے مخصوص کی ہوئی روٹیاں
میز پر رکھیں۔ اُسی24 کمرے کے جنوبی حصے میں اُس نے
شمع دان کو میز مقابلکے رکھ دیا۔ اُس25 پر اُس ربنے کی
ہدایت عینکے ربمطابق کے منے سا چراغ رکھ دیئے۔ اُس26
نے بخور کی سونے کی قربان گاہ بھی کمرےاُسی میں رکھی،
اُس پردے کے بالکل منے سا جس کے پیچھے عہد کا صندوق
تھا۔ اُس27 اُسنے ہدایتکیربپر مطابقعینکے بخورخوشبودار جلایا۔

28 پھر اُس نے خیمے کا دروازہ لگا دیا۔ 29 باہر جا کر اُس
قربانکیچڑھانےکوجانوروںنے کےدروازےکےخیمےگاہ
منے سا رکھ دی۔ اُس پر اُس ربنے ہدایتکی عینکے مطابق
بھسم ہونے والی قربانیاں اور غلہ کی نذریں چڑھائیں۔

اُس30 نے دھونے حوضکے کو خیمے اور اُس قربان گاہ
درمیانکے 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 کے پاس آتے تو رب کی
ہدایت عینکے مطابق پہلے غسل کرتے۔

33 آخر میں موسٰی نے خیمہ، قربان گاہ اور چاردیواری
کھڑی کر دروازےکےصحنکے کا پردہ لگا یوںدیا۔ موسٰی نے
مقدِس کی تعمیر مکمل کی۔

خیمے ربمیں کا جلال
34 ملاقاتپھر خیمےکے پر بادل چھا گیا اور ربمقدِس کے

جلال سے بھر گیا۔ موسٰی35 داخلمیںخیمے نہ ہو سکا، کیونکہ
بادل اُس پر ٹھہرا ہوا تھا اور مقدِس رب کے جلال سے بھر گیا
تھا۔

36 تمام سفر کے دوران جب بھی 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 اور رات کے

وقت وہ تمام اسرائیلیوں آگکو کی صورت میں نظر آتا تھا۔ یہ
پورےسلسلہ سفر جاریدورانکے 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 ربکوئی کو پیشقربانی 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 کرےپیشپر ربتاکہ اُسے قبول کرے۔
4 قربانی پیش کرنے والا اپنا ہاتھ جانور کے سر پر رکھے تو یہ
مقبولقربانی ہو اُسکر پیشقربانی5گی۔دےکفارہکا کرنے
بَیلوالا ربوہاںکو کے منے سا ذبح کرے۔ پھر ہارون کے بیٹے
جو امام ہیں اُس کا ربخون پیشکو کر دروازےاُسےکے پر
کی قربان گاہ کے چار پہلوؤں پر چھڑکیں۔ اِس6 کے بعد قربانی
پیش کرنے والا کھال اُتار کر جانور ٹکڑےٹکڑےکے کرے۔
7 امام قربان گاہ آگپر لگا کر اُس پر ترتیب سے یاں لـکڑ چنیں۔
اُس8 پر وہ جانور ٹکڑےکے سر اور سمیتچربی رکھیں۔ لازم9
ہے پیشقربانیکہ کرنے والا پہلے جانور یاںکی انتڑ اور پنڈلیاں
دھوئے، پھر پورےامام جانور کو قربان گاہ پر جلا دے۔ اِس
جلنے والی قربانی کی ربخوشبو کو پسند ہے۔

10 اگر بھسم والیہونے قربانی یوں بکر بھیڑ میں جائےچنیسے
تو وہ بےعیب نر ہو۔ پیش11 کرنے والا اُسے رب کے منے سا
قربان گاہ کی سمتشمالی میں ذبح کرے۔ پھر ہارون کے بیٹے جو
امام ہیں اُس کا خون قربان گاہ کے چار پہلوؤں پر چھڑکیں۔
اِس12 کے پیشبعد کرنے والا جانور کرےٹکڑےٹکڑےکے
اور امام یہ ٹکڑے سر اور چربی سمیت قربان گاہ کی جلتی ہوئی
یوں لـکڑ ترتیبپر رکھے۔سے لازم13 ہے پیشقربانیکہ کرنے
والا پہلے جانور کی یاں انتڑ اور پنڈلیاں دھوئے، پھر امام پورے
جانور ربکو پیشکو کر قربانکے گاہ پر جلا اِسدے۔ جلنے
والی قربانی کی ربخوشبو کو پسند ہے۔

14 اگر بھسم ہونے والی قربانی پرندہ ہو تو وہ قمری یا جوان
کبوتر ہو۔ امام15 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 قربانوہ گاہ نیچےسےطرفایککی ٹپکے۔ وہ16 اُس
کا پوٹا اور اُسجو میں دُورہے کر قربانکے گاہ سمتمشرقیکی
پھینکمیں دے، وہاں جہاں راکھ پھینکی جاتی ہے۔ 17 اُسے
پیش وقتکرتے امام اُس کے پَر پکڑ پرندےکر کو پھاڑ ڈالے،
لیکن یوں کہ وہ ٹکڑےٹکڑےبالکل نہ ہو جائے۔ پھر امام اُسے
قربان گاہ پر یوںہوئیجلتی لـکڑ پر اِسدے۔جلا والیجلنے قربانی
کی ربخوشبو کو پسند ہے۔

2
غلہ کی نذر

1 اگر غلہکوربکوئی پیشنذرکی کرنا توچاہے اِسوہ کے
لئے بہترین میدہ استعمال کرے۔ اُس پر وہ زیتون کا تیل ُنڈیلے ا
اور لُبان رکھ کر 2 اُسے ہارون کے بیٹوں پاسکے لے آئے جو
امام ہیں۔ امام تیل سے ملایا گیا مٹھی بھر میدہ اور تمام لُبان لے
کر قربان گاہ پر جلا دے۔ یہ یادگار کا حصہ ہے، اور اُس کی
پسندکوربخوشبو ہے۔ باقی3 میدہ ہارونتیلاور اور اُس کے
بیٹوں کا ہے۔حصہ ربوہ کی جلنے والی قربانیوں میں ایکسے
مُقّدسنہایت 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 ہوئی روٹی ہو تو وہ میدےبہترین
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 بہترین
میدے اور تیل کی ہو۔

8 اگر تُو اِن بنیکیچیزوں ہوئی غلہ لاناحضورکےربنذرکی
چاہے تو اُسے امام پیشکو کرنا۔ وہی اُسے قربان گاہ پاسکے
آئے۔لے 9 پھر امام یادگار کا الـگحصہ کر اُسےکے قربان گاہ
پر ایسیدے۔جلا قربانی کی قربانی10ہے۔پسندکوربخوشبو
کا باقی ہارونحصہ اور اُس بیٹوںکے کے لئے ہے۔ ربوہ کی
جلنے والی قربانیوں میں مُقّدسنہایتایکسے حصہ ہے۔

غلہ11 کی جتنی نذریں ربتم پیشکو کرتے ہو اُن میں خمیر
نہ ہو، کیونکہ لازم ہے کہ تم رب کو جلنے والی قربانی پیش
کرتے وقت نہ خمیر، نہ شہد جلاؤ۔ 12 یہ چیزیں فصل کے پہلے
پھلوں کیپیشکوربساتھکے قرباناُنہیںلیکنہیں،سکتیجا
گاہ پر نہ جلایا جائے، کیونکہ ربوہاں کو اُن کی خوشبو پسند
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نہیں ہے۔ غلہ13 کی ہر نذر نمکمیں ہو، نمککیونکہ اُس عہد
کی نمائندگی کرتا ہے تیرےجو خدا تیرےنے ساتھ باندھا ہے۔
تجھے ہر قربانی نمکمیں ڈالنا ہے۔

14 اگر تُو غلہ کی نذر کے لئے فصل کے پہلے پھل پیش کرنا
چاہے تو کچلی ہوئی کچی بالیاں بھون پیشکر کرنا۔ 15 چونکہ وہ
غلہ کی نذر اِسہے لئے اُس پر تیل ُنڈیلنا ا اور لُبان رکھنا۔ کچلے16
دانوںہوئے تیلاور کاربحصہجوکا یعنیہے یادگار حصہکا
اُسے امام تمام لُبان کے ساتھ جلا دے۔ یہ ربنذر کے لئے جلنے
والی قربانی ہے۔

3
سلامتی کی قربانی

1 اگر ربکوئی کو سلامتی کی پیشقربانی کرنے کے لئے
گائے یا بَیل چڑھانا چاہے تو وہ ہو۔بےعیبجانور وہ2 اپنا ہاتھ
جانور کے سر پر رکھ کر اُسے ملاقات 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 گُردےچربی، اُس سمیتچربی جو اُن پر اور کمر کے
قریب ہوتی ہے اور کلیجیجوڑ جلنے والی قربانی کے طور ربپر
پیشکو کرے۔ اِن چیزوں کو گُردوں کے ساتھ الـگہی 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 ربخوشبو کو پسند ہے۔

6 اگر قربانیکیسلامتی لئےکے یوں بکر بھیڑ میں جانورسے چنا
جائے تو بےعیبوہ نر یا مادہ ہو۔

7 اگر وہ بھیڑ کا بچہ چڑھانا چاہے تو وہ اُسے رب کے منے سا
لے آئے۔ 8 وہ اپنا ہاتھ اُس سرکے پر رکھ کر ملاقاتاُسے کے
خیمے کے منے سا ذبح ہارونکرے۔ کے بیٹے اُس کا قربانخون
گاہ کے چار پہلوؤں پر چھڑکیں۔ پیش9-10 کرنے والا چربی،
پوری دُم، یوں انتڑ پر کی ساری گُردےچربی، اُس چربی سمیت
جو اُن پر اور کمر قریبکے ہوتی ہے اور جوڑ کلیجی جلنے والی
قربانی کے طور پر رب پیشکو کرے۔ اِن چیزوں کو گُردوں
کے ساتھ الـگہی کرنا ہے۔ امام11 سبیہ ربکچھ پیشکو
کر قربانکے گاہ پر خوراکیہدے۔جلا والیجلنے قربانی ہے۔

12 اگر سلامتی کی قربانی بکری کی ہو 13 پیشتو کرنے والا
اُس پر ہاتھ رکھ کر اُسے ملاقات کے خیمے کے منے سا ذبح
ہارونکرے۔ کے بیٹے جانور کا قربانخون گاہ کے پہلوؤںچار

پر چھڑکیں۔ پیش14-15 کرنے والا یوں انتڑ پر کی ساری چربی،
اُسگُردے سمیتچربی جو اُن پر اور کمر قریبکے ہوتی اورہے
کلیجیجوڑ والیجلنے قربانی طورکے ربپر کرے۔پیشکو اِن
چیزوں کو گُردوں کے ساتھ الـگہی کرنا ہے۔ امام16 سبیہ
ربکچھ پیشکو کر کے قربان گاہ پر جلا دے۔ خوراکیہ
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 نہ تمہارےصرف 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 جو بھی
غیرارادی طور پر گناہ کر ربکے کسیکے حکم توڑےکو وہ یہ
:کرے

امام کے لئے گناہ کی قربانی
3 اگر اماِم اعظم کرےگناہ اور نتیجے پوریمیں قوم قصوروار

ٹھہرے تو پھر وہ رب ایککو بےعیب جوان بَیل لے کر گناہ
کی قربانی کے طور پیشپر کرے۔ 4 وہ جوان بَیل ملاقاتکو
خیمےکے دروازےکے پاسکے لے آئے اور اپنا ہاتھ اُس کے
سر پر رکھ منےکےرباُسےکر سا کرے۔ذبح پھر5 وہ جانور کے
اپنیوہوہاں6جائے۔میںخیمےکرلےکچھسےمیںخون اُنگلی
اُس میں ڈال کر ساتاُسے رببار کے منے سا مُقّدسیعنی ترین
کمرے پردےکے پر چھڑکے۔ 7 پھر وہ خیمے کے اندر کی اُس
قربان گاہ سینگوںچاروںکے پر خون جسلگائے پر بخور جلایا
جاتا باقیہے۔ خون وہ باہر خیمے دروازےکے پر کی اُس قربان
پائےکےگاہ ُنڈیلےپر پرجسا جوان8ہیں۔جاتےجلائےجانور
بَیل کی ساری چربی، یوں انتڑ پر کی ساری چربی، گُردے9 اُس
سمیتچربی جو اُن پر اور کمر قریبکے ہوتی اورہے کلیجیجوڑ
کو گُردوں کے ساتھ الـگہی کرنا ہے۔ 10 یہ بالکل اُسی طرح
کیا جائے جس طرح 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۔ لیکن11 وہ
اُس کی کھال، اُس کا سارا سرگوشت، اور پنڈلیاں، یاں انتڑ اور
اُن کا گوبر گاہخیمہ12 باہرکے پاکاُسچیزیںیہجائے۔لے
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جگہ پر جہاں قربانیوں کی راکھ پھینکی جاتی یوںہے لـکڑ پر رکھ
کر جلا دینی ہیں۔

قوم کے لئے گناہ کی قربانی
13 اگر اسرائیل کی پوری جماعت نے غیرارادی طور پر گناہ

کر کے رب کے کسی حکم سے تجاوز کیا ہے اور جماعت کو
نہیںمعلوم توبھیتھا وہ لوگوںجب14ہے۔قصوروار کو لـگےپتا
کہ ہم نے گناہ کیا ہے تو جماعت ملاقات کے خیمے پاسکے
ایک بَیلجوان لے آئے اور اُسے گناہ کی قربانی کے طور پیشپر
کرے۔ جماعت15 رببزرگکے کے منے سا اپنے ہاتھ اُس کے
سر پر رکھیں، اور وہیںوہ ذبح کیا جائے۔ پھر16 اماِم اعظم جانور
کے خون 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 سینگوںچاروںکے پر خون
جسلگائے پر بخور جلایا جاتا باقیہے۔ خون وہ باہر خیمے کے
دروازے کی اُس قربان گاہ کے پائے پر ُنڈیلے ا جس پر جانور
جلائے جاتے ہیں۔ اِس19 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
طرحجسدےجلا اُسے اپنے لئے بَیل کو جلا 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 کرےتجاوزسے اور یوں ٹھہرےقصوروار تو جب23
بھی اُسے پتا لـگے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے تو وہ قربانی کے لئے
بےعیبایک بکرا وہ24آئے۔لے اپنا بکرےہاتھ سرکے پر رکھ
کر اُسے وہاں بھسمجہاںکرےذبح ہونے والی قربانیاں ذبح کی
جاتی ہیں۔ یہ گناہ کی قربانی ہے۔ 25 امام 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 کے پائے پر
ُنڈیلے۔ ا 26 پھر وہ اُس قربانچربیساریکی گاہ پر جلاطرحاُس
طرحجسدے وہ سلامتی قربانیوںکی 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 ربکے کے

کسی حکم کرےتجاوزسے اور یوں ٹھہرےقصوروار 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 کرےذبح جہاں بھسم ہونے والی قربانیاں
ذبح کی جاتی ہیں۔ امام30 اپنی اُنگلی خون میں ڈال کر اُسے اُس
قربان گاہ کے چاروں سینگوں پر لگائے جس پر جانور جلائے
جاتے ہیں۔ باقی خون وہ قربان گاہ کے پائے پر ُنڈیلے۔ ا 31 پھر
وہ اُس ساریکی چربی اُس طرح طرحجسنکالے وہ سلامتی
کی قربانیوں کی چربی نکالتا ہے۔ اِس کے بعد وہ اُسے قربان گاہ
پر جلا ایسیدے۔ قربانی کی ربخوشبو پسندکو یوںہے۔ امام
اُس آدمی اورگادےکفارہکا اُسے گی۔جائےہوحاصلمعافی

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 ڈالمیںخون کر اُسے اُس قربان گاہ کے
سینگوںچاروں پر پرجسلگائے جانور جلائے باقیہیں۔جاتے
قربانوہخون پائےکےگاہ پر ُنڈیلے۔ پھر35ا تمامکیاُسوہ چربی
اُس طرح طرحجسنکالے سلامتی کی قربانی کے لئے ذبح کئے
گئے جوان مینڈھے کی چربی نکالی جاتی ہے۔ اِس کے بعد امام
چربی کو قربان گاہ پر اُن قربانیوں سمیت 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 کہ کسی نے یوں گناہ کیا کہ اُس نے کوئی
جرم دیکھا یا وہ اُس بارےکے میں کچھ جانتا ہے۔ توبھی جب
گواہوں کو قَسم کے لئے بُلایا جاتا ہے تو وہ گواہی دینے کے
لئے منے سا نہیں آتا۔ صورتاِس میں وہ قصوروار ٹھہرتا ہے۔

ہو2 سکتا غیرارادینےکسیکہہے طور ناپاککسیپر چیز
کو چھو لیا ہے، خواہ وہ کسی جنگلی جانور، مویشی یا رینگنے
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والے جانور کی لاش کیوں نہ ہو۔ اِس صورت میں ناپاکوہ
ہے اور قصوروار ٹھہرتا ہے۔

3 ہو سکتا ہے کسیکہ غیرارادینے طور کیشخصکسیپر
ناپاکی کو چھو لیا ہے یعنی اُس کی ایسیکوئی جسچیز سے وہ
ناپاک ہو گیا جبہے۔ اُسے معلوم ہو جاتا ہے تو وہ قصوروار
ٹھہرتا ہے۔

ہو4 سکتا کچھسےبےپروائینےکسیکہہے قَسمکیکرنے
کھائی ہے، چاہے وہ اچھا کام تھا یا جبغلط۔ وہ جان لیتا ہے
کہ اُس نے کیا کِیا ہے تو وہ قصوروار ٹھہرتا ہے۔

5 طرحاِسجو کسیکے گناہ کی بنا پر قصوروار ہو، لازم ہے
کہ وہ اپنا گناہ تسلیم کرے۔ 6 پھر وہ گناہ کی قربانی کے طور پر
ایک بھیڑ پیشبکرییا یوںکرے۔ امام اُس کا گا۔دےکفارہ

7 اگر شخصقصوروار غربت باعثکے بھیڑ یا بکری نہ دے
سکے تو وہ رب کو دو یاں قمر یا دو جوان کبوتر پیش کرے،
ایک گناہ قربانیکی کے لئے بھسمایکاور والیہونے قربانی کے
لئے۔ 8 وہ اُنہیں امام پاسکے آئے۔لے امام پہلے گناہ کی قربانی
کے لئے پیشپرندہ کرے۔ وہ اُس کی گردن مروڑ ڈالے لیکن
ایسے کہ سر جدا نہ ہو جائے۔ 9 پھر وہ اُس کے خون میں سے
کچھ قربان گاہ ایککے پہلو پر چھڑکے۔ باقی خون وہ یوں نکلنے
دے کہ وہ قربان گاہ کے پائے پر ٹپکے۔ یہ گناہ کی قربانی ہے۔
10 پھر امام پرندےدوسرے کو قواعد کے مطابق بھسم ہونے
والی قربانی طورکے پیشپر یوںکرے۔ امام اُس آدمی کا کفارہ
دے گا اور اُسے معافی مل جائے گی۔

11 اگر غربتشخصوہ باعثکے یاںدو قمر یا دو جوان کبوتر
بھی نہ دے سکے تو پھر وہ گناہ کی قربانی کے لئے ڈیڑھ کلو
گرام بہترین میدہ پیش کرے۔ وہ اُس پر نہ تیل ُنڈیلے، ا نہ لُبان
رکھے، کیونکہ یہ غلہ کی نذر نہیں بلـکہ گناہ کی قربانی ہے۔ وہ12
اُسے امام پاسکے لے آئے جو یادگار کا حصہ یعنی مٹھی بھر اُن
قربانیوں کے ساتھ دےجلا ربجو کے لئے جلائی جاتی ہیں۔
یہ گناہ کی قربانی ہے۔ یوں13 امام اُس آدمی کا دےکفارہ گا
اور اُسے ملمعافی گی۔جائے غلہ کی نذر باقیطرحکی میدہ امام
کا حصہ “ہے۔

قصور کی قربانی
رب14 نے موسٰی سے کہا، اگر”15 کسی نے بےایمانی کر

کے غیرارادی طور پر رب مخصوصکی اور مُقّدس چیزوں کے
سلسلے میں گناہ کیا ہو، ایسا شخص قصور کی قربانی کے طور پر

رب بےعیبکو اور قیمت لحاظکے مناسبسے مینڈھا یا بکرا
پیش کرے۔ اُس کی قیمت مقدِس کی شرح کے مطابق مقرر
کی جائے۔ 16 جتنا نقصان مقدِس کو ہوا ہے اُتنا ہی وہ دے۔
اِس کے علاوہ وہ مزید 20 فیصد ادا کرے۔ وہ اُسے امام کو
دےدے اور امام جانور کو قصور کی قربانی کے طور پیشپر
کر کے اُس کا کفارہ یوںدے۔ اُسے معافی مل جائے گی۔

17 اگر غیرارادیکوئی طور پر گناہ کر ربکے کسیکے حکم
سے تجاوز کرے تو وہ قصوروار ہے، اور وہ اُس کا ذمہ دار
ٹھہرے گا۔ 18 وہ قصور کی قربانی کے طور پر امام کے پاس
قیمتاوربےعیبایک لحاظکے مناسبسے مینڈھا آئے۔لے
اُس قیمتکی مقدِس کی شرح کے مطابق مقرر کی جائے۔ پھر
امام یہ قربانی اُس گناہ کے لئے چڑھائے جو شخصقصوروار نے
غیرارادی طور پر کیا ہے۔ یوں اُسے معافی مل جائے گی۔ 19 یہ
قصور کی قربانی ہے، کیونکہ وہ رب کا گناہ کر کے ٹھہراقصوروار “ہے۔

6
رب1 نے موسٰی سے کہا، ہو”2 سکتا کسیہے نے گناہ کر

کے بےایمانی کی ًہے، مثلا اُس نے اپنے پڑوسی کی کوئی چیز
واپس نہیں کی جو اُس کے سپرد کی گئی تھی یا جو اُسے گروی
کے طور پر ملی تھی، یا اُس نے اُس کی کوئی چوریچیز کی، یا
اُس نے کسی سے کوئی چیز چھین لی، 3 یا اُس نے کسی کی
گم شدہ چیز بارےکے میں جھوٹ بولا جب اُسے مل گئی، یا
اُس نے قَسم کھا جھوٹکر بولا ہے، یا اِس طرح کا کوئی اَور
گناہ کیا ہے۔ 4 اگر وہ اِس طرح کا گناہ کر کے ٹھہرےقصوروار
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 پاسکے آ گئی ہے 5 یا جس بارےکے میں اُس نے قَسم
کھا کر جھوٹ بولا ہے۔ وہ اُس کا اُتنا ہی واپس کر کے 20
فیصد یادہ ز اوردے۔ وہ جبکرےواپسدناُسکچھسبیہ
وہ اپنی قصور کی قربانی پیش کرتا ہے۔ 6 قصور کی قربانی کے
طور پر بےعیبایکوہ قیمتاور لحاظکے مناسبسے مینڈھا
امام پاسکے لے آئے رباور پیشکو کرے۔ اُس قیمتکی
مقدِس شرحکی مطابقکے مقرر کی جائے۔ 7 پھر ربامام کے
منے سا اُس کا دےکفارہ گا تو اُسے معافی مل جائے “گی۔
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بھسم ہونے والی قربانی
رب8 نے موسٰی سے کہا، 9 ہارون” اور اُس کے بیٹوں کو

بھسم ہونے والی قربانیوں بارےکے میں ذیل ہدایاتکی :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 بدلکپڑےاپنے کر راکھ کو خیمہ گاہ کے پاککسیباہر
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 منےکے کریں۔پیشکوربسا پھر15 امام یادگار
کا یعنیحصہ تیل سے ملایا گیا مٹھی بھر بہترین میدہ اور قربانی کا
تمام لُبان لے کر قربان گاہ پر جلا اِسدے۔ کی ربخوشبو کو
پسند ہے۔ ہارون16 اور اُس کے بیٹے قربانی کا باقی حصہ کھا
لیں۔ لیکن وہ اُسے مُقّدس جگہ پر یعنی ملاقات کے خیمے 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 ہارون18ہے۔مُقّدسنہایتطرحکیقربانیکیقصور
کی اولاد تمامکے مرد اُسے کھائیں۔ یہ اصول تکابد قائم رہے۔
بھیجو 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 مسحسے کیا جائے گا تو وہ ڈیڑھ کلو گرام بہترین پیشمیدہ
کریں۔ اُس کا آدھا صبححصہ کو اور آدھا حصہ شام وقتکے
پیش کیا جائے۔ وہ غلہ کی یہ نذر روزانہ پیش کریں۔ 21 اُسے
تیل ساتھکے ملا توےکر پر پکانا پھرہے۔ ٹکڑےٹکڑےاُسے کر
کے غلہ کی نذر کے طور پر پیش کرنا۔ اُس کی ربخوشبو کو
پسند ہے۔ 22 یہ قربانی ہمیشہ ہارون کی نسل کا وہ آدمی پیش
مسحجسےکرے کر کے اماِم اعظم کا عُہدہ دیا گیا اورہے، وہ

پورےاُسے طور پر رب کے لئے جلا دے۔ 23 امام کی غلہ کی
نذر پورےہمیشہ طور پر جلانا۔ اُسے نہ “کھانا۔

گناہ کی قربانی
رب24 نے موسٰی سے کہا، 25 ہارون” اور اُس کے بیٹوں

کو گناہ کی قربانی بارےکے میں ذیل ہدایاتکی :دینا گناہ کی
قربانی ربکو کے منے سا وہیں ذبح کرنا ہے جہاں بھسم ہونے
والی قربانی ذبح کی جاتی ہے۔ وہ نہایت مُقّدس ہے۔ 26 اُسے
پیش اماموالاکرنے مُقّدساُسے پرجگہ ملاقاتیعنی خیمےکے
کی چاردیواری کے اندر کھائے۔ 27 جو بھی اِس قربانی کے
گوشت کو چھو لیتا ہے مخصوصوہ مُقّدسو ہو جاتا ہے۔ اگر
قربانی خونکے کے لباسکسیچھینٹے پر پڑ جائیں تو مُقّدساُسے
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 مُقّدسنہایتکھانا ہے۔ لیکن30 گناہ کی ہر وہ قربانی کھائی
نہ جسجائے کا ملاقاتخون کے خیمے میں اِس لئے لایا گیا
ہے مقدِسکہ کسیمیں کا کفارہ دیا جائے۔ اُسے جلانا ہے۔

7
قصور کی قربانی

1 قصور کی قربانی جو نہایت مُقّدس ہے اُس بارےکے ہدایاتمیں یہ :ہیں
قصور2 کی قربانی وہیں ذبح کرنی بھسمجہاںہے ہونے والی

قربانی ذبح کی جاتی اُسہے۔ قربانخونکا گاہ کے پہلوؤںچار
پر تمامکیاُس3جائے۔چھڑکا نکالچربی قربانکر گاہ پر چڑھانی
ہے یعنی اُس کی دُم، یوں انتڑ پر کی چربی، گُردے4 اُس چربی
سمیت جو اُن پر اور کمر کے قریب ہوتی ہے اور جوڑ کلیجی۔
اِن چیزوں کو گُردوں کے ساتھ ہی الـگ کرنا ہے۔ 5 امام یہ
سب ربکچھ کو قربان گاہ پر جلنے والی قربانی کے طور پیشپر
کرے۔ یہ قصور کی قربانی ہے۔ اماموں6 خاندانوںکے میں سے
تمام مرد اُسے کھا سکتے ہیں۔ لیکن اُسے مُقّدس جگہ پر کھایا
جائے۔ یہ مُقّدسنہایت ہے۔

7 گناہ اور قصور کی قربانی کے لئے ایک ہی اصول ہے، جو
امام قربانی کو پیش کر کے کفارہ دیتا ہے اُس کو اُس کا
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گوشت ملتا ہے۔ 8 اِس طرح جو امام کسی جانور کو بھسم
ہونے والی قربانی طورکے پر چڑھاتا اُسیہے کو جانور کھالکی
ملتی ہے۔ 9 اور اِسی طرح تنور میں، کڑاہی میں توےیا پر پکائی
گئی غلہ کی ہر نذر اُس امام کو ملتی جسہے نے اُسے پیش
کیا ہے۔ لیکن10 ہارون تمامکے 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 اُسہے کے

بارے 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 تیلپرجسروٹیبےخمیریہو، لگایا گیا میںجسروٹیاورہو
بہترین میدہ اور تیل ملایا گیا پیشہو کرے۔ اِس13 کے علاوہ
خمیریوہ روٹی پیشبھی کرے۔ پیش14 کرنے والا قربانی کی
ہر چیز ایککا حصہ اُٹھا ربکر کے لئے مخصوص کرے۔ یہ
اُس امام حصہکا جانورجوہے قربانخونکا گاہ پر ہے۔چھڑکتا
اُسیگوشت15 دن کھایا جبجائے 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 ہے جب کسی نے مَنت مان کر یا اپنی خوشی
سے اُسے پیش کیا ہے۔ 17 اگر کچھ تیسرےگوشت دن تک
بچ جائے تو اُسے جلانا ہے۔ 18 اگر تیسرےاُسے دن بھی کھایا
جائے تو رب یہ قربانی قبول کرےنہیں گا۔ اُس کا کوئی فائدہ
نہیں ہو گا بلـکہ ناپاکاُسے قرار دیا جائے گا۔ جو بھی اُس سے
کھائے گا وہ قصوروار ٹھہرے گا۔ 19 اگر یہ گوشت کسی
ناپاک لـگسےچیز توجائے اُسے نہیں کھانا بلـکہہے اُسے جلایا
جائے۔ اگر پاکگوشت ہے تو ہر شخص جو پاکخود ہے
اُسے کھا سکتا ہے۔ لیکن20 ربشخصناپاکاگر پیشکو کی
گئی سلامتی کی قربانی کا گوشتیہ کھائے تو اُسے اُس کی قوم
میں سے مٹا ڈالنا ہے۔ 21 ہو سکتا ناپاککسینےکسیکہہے
چیز کو چھو لیا ہے چاہے ناپاکوہ شخص، جانور یا کوئی اَور
ناپاکاورگھنونی ہو۔چیز اگر گئیکیپیشکوربشخصایسا
قربانیکیسلامتی توکھائےگوشتکا اُسے اُس میںقومکی سے
مٹا ڈالنا “ہے۔

چربی اور خون کھانا منع ہے

رب22 نے موسٰی سے کہا، 23 اسرائیلیوں” کو بتا دینا کہ
گائےبَیل اور یوں بھیڑبکر کی چربی تمہارےکھانا لئے منع ہے۔
24 تم فطری طور پر مرے ہوئے جانوروں اور پھاڑے ہوئے
جانوروں کی چربی دیگر کاموں کے لئے استعمال کر سکتے ہو،
لیکن اُسے کھانا منع ہے۔ 25 بھیجو اُس چربی میں سے کھائے
جو جلا کر رب کو پیش کی جاتی ہے اُسے اُس کی قوم میں
سے مٹا ڈالنا ہے۔ جہاں26 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 جو

رب کو سلامتی کی قربانی پیش کرے وہ رب کے لئے ایک
مخصوصحصہ کرے۔ 30 وہ جلنے والی یہ قربانی اپنے ہاتھوں
ربسے پیشکو کرے۔ اِس کے لئے وہ جانور کی چربی اور
ربسینہ کے منے پیشسا کرے۔ سینہ ہلانے والی قربانی ہو۔
31 امام چربی کو قربان گاہ پر دےجلا 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۔

مَیںسےمیںقربانیوںکیسلامتیکیاسرائیلیوں34 ہلانےنے
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 خدمتکی
پیشمیں کیا تیلاُنہیںجبدناُسنےرب36گیا۔ مسحسے کیا
گیا حکم دیا تھا کہ اسرائیلی یہ حصہ ہمیشہ اماموں کو دیا کریں۔

غرض37 یہ ہدایات تمام قربانیوں بارےکے میں ہیں یعنی
بھسم ہونے والی قربانی، غلہ کی نذر، گناہ کی قربانی، قصور کی
قربانی، امام مقدِسکو خدمتمیں کے لئے مخصوص کیکرنے
قربانی اور سلامتی کی قربانی بارےکے میں۔ رب38 نے موسٰی
کو ہدایاتیہ سینا پہاڑ پر دیں، اُس اُسجبدن اسرائیلیوںنے
کو حکم دیا کہ وہ دشِت سینا میں رب کو اپنی قربانیاں پیش
کریں۔

8
ہارون اور اُس بیٹوںکے مخصوصیتکی
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رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 ہارون” اور اُس کے بیٹوں کو

میرے حضور لے آنا۔ نیز اماموں کے لباس، مسح کا تیل، گناہ
کی قربانی کے لئے جوان بَیل، دو مینڈھے اور روٹیوںبےخمیری
ٹوکریکی آنا۔لے 3 جماعتپوریپھر خیمےکو دروازےکے پر
جمع “کرنا۔

موسٰی4 نے ایسا اکٹھیجماعتپوریجبکیا۔ہی ہو گئی تو
اُس5 نے اُن سے کہا، مَیںاب” وہ کچھ کرتا جسہوں کا حکم
رب نے دیا “ہے۔ 6 موسٰی نے ہارون اور اُس کے بیٹوں کو
منے سا لا کر غسل کرایا۔ اُس7 نے ہارون کو کتان کا زیرجامہ
پہنا کر کمربند لپیٹا۔ پھر اُس نے چوغہ پہنایا جس پر اُس نے
بالاپوش مہارتکو سے بُنے ہوئے پٹکے سے باندھا۔ اِس8 کے
بعد اُس نے سینے کا کیسہ لگا کر اُس میں دونوں قرعے بنام اُوریم
اور ُمیم ت رکھے۔ 9 پھر اُس ہاروننے سرکے پگڑیپر جسرکھی
کے منے سا والے حصے پر اُس مُقّدسنے تاج یعنی سونے کی
تختی لگا اُسکچھسبدی۔ حکم مطابقعینکے ہوا ربجو نے
موسٰی کو دیا تھا۔

10 اِس کے بعد موسٰی نے مسح کے تیل سے مقدِس کو اور
جو کچھ اُس میں تھا مسح کر کے مخصوصاُسے و مُقّدس کیا۔
اُس11 ساتتیلیہنے بار جانور چڑھانے قربانکی گاہ اور اُس
کے سامان چھڑکپر دیا۔ اِسی طرح اُس ساتنے بار دھونے
حوضکے اور اُس ڈھانچے پر تیل چھڑک دیا جس پر حوض
رکھا ہوا تھا۔ یوں یہ مخصوصچیزیں و مُقّدس ہوئیں۔ 12 اُس
نے ہارون کے سر پر مسح کا تیل ُنڈیل ا کر اُسے مسح کیا۔ یوں
مخصوصوہ مُقّدسو ہوا۔

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 عینکے مطابق ہوا ربجو نے موسٰی کو دیا
تھا۔

اب14 موسٰی نے گناہ کی قربانی کے لئے جوان بَیل پیشکو
اُساورہارونکیا۔ بیٹوںکے اُسہاتھاپنےنے سرکے رکھے۔پر
15 موسٰی اُسےنے ذبح کر اُسکے میںخونکے کچھسے 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 نے مخصوصاُسے مُقّدسو کر کے اُس کا
کفارہ دیا۔ 16 موسٰی نے یوں انتڑ پر کی تمام چربی، جوڑ کلیجی

اور گُردےدونوں اُن کی چربی سمیت لے کر قربان گاہ پر جلا
دیئے۔ لیکن17 بَیل کی گوشتکھال، اور یوں انتڑ کے گوبر کو
اُس نے خیمہ گاہ کے باہر لے جا کر جلا دیا۔ سب کچھ اُس
حکم مطابقکے ہوا ربجو نے موسٰی کو دیا تھا۔

اِس18 کے بعد اُس نے بھسم ہونے والی قربانی کے لئے پہلا
مینڈھا پیش کیا۔ ہارون اور اُس کے بیٹوں نے اپنے ہاتھ اُس
سرکے پر دیئے۔رکھ موسٰی19 اُسےنے ذبح کر اُسکے خونکا
قربان گاہ کے چار پہلوؤں پر چھڑک دیا۔ 20 اُس نے مینڈھے
ٹکڑےٹکڑےکو کر کے ٹکڑےسر، اور چربی جلا دی۔ اُس21
یاںنے انتڑ اور پنڈلیاں پانی صافسے کر پورےکے مینڈھے کو
قربان گاہ پر جلا سبدیا۔ کچھ اُس حکم کے عین مطابق ہوا جو
رب نے موسٰی کو دیا ربتھا۔ کے لئے جلنے والی یہ قربانی بھسم
ہونے والی قربانی تھی، اور اُس کی ربخوشبو کو پسند تھی۔

22 اِس کے بعد موسٰی دوسرےنے مینڈھے کو پیش کیا۔
اِس قربانی کا مقصد اماموں کو مقدِس میں خدمت کے لئے
مخصوص کرنا تھا۔ ہارون اور اُس کے بیٹوں نے اپنے ہاتھ
مینڈھے سرکے پر دیئے۔رکھ موسٰی23 اُسےنے ذبح کر اُسکے
خونکے 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 ہاروننے 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 لگایا۔خون باقی اُسخون قرباننے گاہ کے
چار پہلوؤں چھڑکپر دیا۔ 25 اُس نے مینڈھے کی چربی، دُم،
یوں انتڑ پر کی ساری چربی، جوڑ کلیجی، گُردےدونوں اُن کی
چربی سمیت اور دہنی الـگران کی۔ 26 پھر وہ رب کے منے سا
روٹیوںبےخمیریپڑی ٹوکریکی میں ایکسے سادہ ایکروٹی،
جسروٹی میں تیل ڈالا گیا تھا ایکاور جسروٹی پر تیل لگایا
گیا تھا لے کر چربی اور ران پر رکھ دی۔ اُس27 نے کچھسبیہ
ہارون اور اُس بیٹوںکے ہاتھوںکے پر رکھ کر اُسے ہلانے والی
قربانی کے طور ربپر پیشکو کیا۔ 28 پھر اُس نے یہ چیزیں اُن
واپسسے لے کر قربان گاہ پر جلا جسدیں پر پہلے بھسم ہونے
والی قربانی رکھی گئی تھی۔ رب کے لئے جلنے والی یہ قربانی
اماموں مخصوصکو کرنے کے لئے چڑھائی گئی، اور اُس کی
ربخوشبو کو پسند تھی۔

29 موسٰی نے سینہ بھی لیا اور اُسے ہلانے والی قربانی کے
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طور ربپر منےکے ہلایا۔سا مخصوصیتیہ کے مینڈھے میں سے
موسٰی کا حصہ تھا۔ موسٰی نے اِس میں بھی سب 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 کے کپڑوں پر
چھڑک دیا۔ یوں اُس نے اُنہیں اور اُن کے کپڑوں مخصوصکو
مُقّدسو کیا۔

31 موسٰی نے اُن سے کہا، گوشت” ملاقاتکو کے خیمے
کے دروازے پر اُبال کر اُسے اُن روٹیوں کے ساتھ کھانا جو
قربانیوںکیمخصوصیت پڑیمیںٹوکریکی ہیں۔ نےربکیونکہ
مجھے یہی حکم دیا ہے۔ گوشت32 اور روٹیوں کا بقایا جلا دینا۔
سات33 ملاقاتتکدن کے خیمے دروازےکے میں سے نہ
نکلنا، کیونکہ مقدِس میں خدمت کے لئے تمہاری مخصوصیت
کے اِتنے ہی دن ہیں۔ 34 جو کچھ آج ہوا ہے وہ رب کے حکم
مطابقکے ہوا تاکہ تمہارا کفارہ دیا جائے۔ راتساتتمہیں35
دروازےکےخیمےتکدناور اندرکے اِسکیربہے۔رہنا
ہدایت کو مانو ورنہ تم مر جاؤ گے، کیونکہ یہ کیربمجھےحکم
طرف سے دیا گیا “ہے۔

ہارون36 اور اُس بیٹوںکے نے اُن ہدایاتتمام پر عمل کیا جو
رب نے موسٰی معرفتکی اُنہیں دی تھیں۔

9
ہارون قربانیاں چڑھاتا ہے

مخصوصیت1 کے سات دن کے بعد موسٰی نے آٹھویں دن
ہارون، اُس کے بیٹوں اور اسرائیل کے بزرگوں کو بُلایا۔ اُس2
نے ہارون سے کہا، ایک” بےعیب بچھڑا اور ایک بےعیب
مینڈھا چن ربکر پیشکو کر۔ بچھڑا گناہ کی قربانی کے لئے
اور مینڈھا بھسم ہونے والی قربانی کے لئے ہو۔ 3 پھر اسرائیلیوں
کو کہہ دینا کہ گناہ کی قربانی کے لئے ایک بکرا جبکہ بھسم
قربانیوالیہونے لئےکے سالہیکبےعیبایک ایکاوربچھڑا
یکبےعیب سالہ بھیڑ کا بچہ پیش کرو۔ 4 ساتھ ہی سلامتی
کی قربانی کے لئے ایک بَیل ایکاور مینڈھا تیلچنو۔ کے ساتھ
ملائی ہوئی غلہ کی نذر بھی لے ربکچھسبکر پیشکو کرو۔
آجکیونکہ ربہی تم پر ظاہر ہو “گا۔

اسرائیلی5 ملاقاتچیزیںتماممطلوبہکیموسٰی کےخیمےکے
منے سا قریبجماعتپوریآئے۔لے آ منےکےربکر کھڑیسا
ہو گئی۔ 6 موسٰی نے اُن سے کہا، تمہیں” وہی کرنا جسہے

کا ربحکم نے تمہیں دیا ہے۔ کیونکہ آج ربہی کا جلال تم
پر ظاہر ہو “گا۔

7 پھر اُس نے ہارون سے کہا، قربان” گاہ پاسکے جا کر
گناہ کی قربانی اور بھسم ہونے والی قربانی چڑھا کر اپنا اور اپنی
قوم کا کفارہ دینا۔ رب کے حکم کے مطابق قوم کے لئے بھی
پیشقربانی کرنا تاکہ اُس کا کفارہ دیا “جائے۔

قربانہارون8 گاہ پاسکے آیا۔ اُس بچھڑےنے کو کیا۔ذبح
یہ اُس لئےکے گناہ قربانیکی تھا۔ اُس9 بچھڑےبیٹےکے خونکا
اُس پاسکے آئے۔لے اُس اپنینے اُنگلی میںخون ڈبو کر اُسے
قربان گاہ سینگوںکے پر لگایا۔ باقی خون کو اُس نے قربان گاہ
کے پائے پر ُنڈیل ا دیا۔ 10 پھر اُس اُسنے کی گُردوںچربی، اور
جوڑ کلیجی قربانکو گاہ پر جلا دیا۔ ربجیسے نے موسٰی کو
حکم دیا تھا ویسے ہی ہارون نے کیا۔ بچھڑے11 گوشتکا اور
کھال اُس نے خیمہ گاہ کے باہر لے جا کر جلا 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 پہلوؤںچارکےگاہ اُنہوں13دیا۔چھڑکپر قربانیاُسےنے
ٹکڑےمختلفکے سمیتسر دیئے، اور اُس اُنہیںنے قربان گاہ پر
جلا دیا۔ 14 پھر 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۔ اُس16 بھسمنے والیہونے 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 جو
صبح کو بھسم ہونے والی قربانی کے ساتھ چڑھائی گئی تھی۔
پھر18 اُس قربانیکیسلامتینے لئےکے بَیل اور مینڈھے کو ذبح
کیا۔ یہ بھی قوم لئےکے تھی۔ اُس بیٹوںکے جانوروںاُسےنے کا
خون دیا، اور اُس نے اُسے قربان گاہ کے چار پہلوؤں چھڑکپر
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
ہاروندیا۔ چربینے کا قربانحصہ گاہ پر دیا۔جلا 21 سینے کے
ٹکڑے اور رانیںدہنی اُس والیہلانےنے قربانی طورکے ربپر
کے منے سا ہلائیں۔ اُس کچھسبنے موسٰی کے حکم مطابقکے
ہی کیا۔
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تمام22 پیشقربانیاں کرنے بعدکے ہارون نے اپنے ہاتھ اُٹھا

کر قوم برکتکو دی۔ پھر وہ قربان گاہ سے اُتر کر 23 موسٰی کے
ساتھ ملاقات کے خیمے میں داخل ہوا۔ جب دونوں باہر آئے
تو اُنہوں نے قوم برکتکو ربتبدی۔ کا جلال پوری قوم پر
ہوا۔ظاہر نکلآگسےحضورکےرب24 قربانکر گاہ اُتریپر
اور بھسم ہونے والی قربانی اور چربی ٹکڑےکے بھسم کر دیئے۔
یہ دیکھ لوگکر خوشی نعرےکے مارنے لـگے اور منہ بلکے
گر گئے۔

10
ندب اور ابیہو کا گناہ

ہارون1 کے ندببیٹے اور ابیہو نے اپنے اپنے بخوردان لے کر
اُن میں جلتے ہوئے کوئلے ڈالے۔ اُن پر بخور ڈال کر ربوہ کے
منے سا آئے تاکہ پیشاُسے لیکنکریں۔ آگیہ ناجائز ربتھی۔
پیشیہنے کرنے کا نہیںحکم حضورکےرباچانک2تھا۔دیا
اُنہیںنےجسنکلیآگسے بھسم کر دیا۔ ربوہیں کے منے سا
وہ مر گئے۔

3 موسٰی ہاروننے سے کہا، اب” وہی ہوا ہے ربجو نے
فرمایا تھا ہیںقریبمیرےجوکہ اُن مَیںسے قدوسیتاپنی ظاہر
کروں مَیںگا، تمام قوم کے منے سا ہی جلالاپنے کا اظہار کروں
“گا۔
ہارون خاموش رہا۔ 4 موسٰی نے ہارون کے چچا عُزی ایل

کے بیٹوں میسائیل اور اِلَصفن کو بُلا کر کہا، اِدھر” آؤ اور اپنے
داروںرشتے مقدِسکو منےکے سا سے اُٹھا کر خیمہ گاہ باہرکے
لے “جاؤ۔ 5 وہ آئے اور موسٰی کے حکم عینکے مطابق اُنہیں اُن
کے زیر سمیتجاموں 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
اپنے کپڑے پھاڑو۔ ورنہ تم مر جاؤ گے اور رب پوری جماعت
ناراضسے ہو جائے گا۔ تمہارےلیکن رشتے دار اور باقی تمام
اسرائیلی ضرور اِن کا ہلاکسےآگنےربکوجنکریںماتم
کر دیا ہے۔ ملاقات7 کے خیمے دروازےکے کے باہر نہ نکلو
ورنہ تم مر جاؤ گے، کیونکہ تمہیں رب تیلکے سے مسح کیا گیا
“ہے۔ چنانچہ اُنہوں نے ایسا ہی کیا۔

اماموں کے لئے ہدایات

رب8 ہاروننے سے کہا، بھیجب”9 تجھے تیرےیا بیٹوں
کو ملاقات کے خیمے میں داخل ہونا ہے تو َمے یا کوئی اَور
نشہ آور چیز پینا منع ورنہہے، تم مر جاؤ یہگے۔ اصول آنے والی
نسلوں کے لئے بھی تکابد مٹاَن ہے۔ 10 یہ بھی لازم ہے کہ
مُقّدستم چیزوںغیرمُقّدساور پاکمیں، ناپاکاور میںچیزوں
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 سے کہا، غلہ” کی نذر کا جو حصہ رب کے منے سا جلایا
نہیں جاتا اُسے اپنے لئے لے کر بےخمیری روٹی پکانا اور قربان
گاہ پاسکے ہی کھانا۔ کیونکہ وہ مُقّدسنہایت ہے۔ 13 اُسے
مُقّدس جگہ پر کھانا، کیونکہ ربوہ کی جلنے والی قربانیوں میں
تمہارےسے تمہارےاور بیٹوں کا مجھےکیونکہہے۔حصہ اِس
کا حکم دیا گیا ہے۔ 14 جو سینہ ہلانے والی قربانی اور دہنی
ران اُٹھانے والی قربانی کے طور پیشپر کی گئی ہے، وہ تم اور
تمہارے بیٹے بیٹیاں کھا سکتے ہیں۔ اُنہیں مُقّدس جگہ پر کھانا
اسرائیلیوںہے۔ کی سلامتی قربانیوںکی میں سے ٹکڑےیہ تمہارا
ہیں۔حصہ لیکن15 پہلے امام ران اور سینے کو جلنے والی قربانیوں
کی چربی پیشساتھکے کریں۔ وہ اُنہیں ہلانے والی قربانی کے
طور پر رب کے منے سا ہلائیں۔ رب فرماتا ہے کہ ٹکڑےیہ ابد
تمہارےتک 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، 17 تم” نے گناہ کی قربانی کا
گوشت کیوں نہیں کھایا؟ تمہیں اُسے مُقّدس جگہ پر کھانا تھا۔
یہ ایک نہایت مُقّدس حصہ ہے ربجو نے تمہیں دیا تاکہ تم
جماعت کا قصور دُور کر کے رب کے منے سا لوگوں کا کفارہ
دو۔ 18 چونکہ بکرےاِس کا مقدِسخون میں نہ لایا گیا اِس لئے
تمہیں اُس کا گوشت مقدِس میں کھانا تھا جس طرح مَیں نے
تمہیں حکم دیا “تھا۔

ہارون19 نے موسٰی دےجوابکو کر کہا، دیکھیں،” آج
لوگوں نے اپنے لئے گناہ کی قربانی اور بھسم ہونے والی قربانی
رب 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۔
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11
اورناپاکپاک جانور

رب1 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کو بتانا
تمہیںکہ زمین پر ہنے ر والے میںجانوروں ذیلسے جانوروںکے
کو اجازتکیکھانے :ہے کےجن3 ُکھر یا پاؤں ِچرےبالکل
ہوئے ہیں اور جو جگالی کرتے ہیں اُنہیں کھانے اجازتکی
ہے۔ 4-6 اونٹ، ِبجُو خرگوشیا کھانا منع ہے۔ تمہارےوہ لئے
ناپاک ہیں، کیونکہ وہ جگالی تو کرتے ہیں لیکن اُن کے ُکھر یا
پاؤں ِچرے ہوئے نہیں ہیں۔ 7 سؤر نہ کھانا۔ تمہارےوہ لئے
ناپاک ہے، کیونکہ اُس کے ُکھر ِچرےتو ہوئے ہیں لیکن وہ
جگالی نہیں کرتا۔ 8 نہ اُن گوشتکا کھانا، نہ اُن کی لاشوں کو
چھونا۔ تمہارےوہ لئے ناپاک ہیں۔

سمندری9 اور یائی در جانور کھانے کے لئے جائز ہیں اگر اُن
کے پَر اور چھلـکے ہوں۔ لیکن10 جن کے پَر یا نہیںچھلـکے ہیں
تمہارےسبوہ لئے مکروہ ہیں، خواہ بڑیوہ تعداد میں مل کر
ہتے ر ہیں یا نہیں۔ اِس11 لئے اُن گوشتکا کھانا منع ہے، اور
اُن کی لاشوں سے بھی گھن کھانا ہے۔ پانی12 میں ہنے ر والے
تمام جنجانور کے پَر یا چھلـکے نہ تمہارےہوں لئے مکروہ ہیں۔

ذیل13 تمہارےپرندےکے لئے قابِل اِنہیںہوں۔گھن کھانا
منع ہے، کیونکہ وہ مکروہ :ہیں عقاب، دڑھیَل گِدھ، کالا
گِدھ، لال14 چیل، ہر قسم کی کالی 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 ہیں
تمہارے لئے مکروہ ہیں، 21 سوائے اُن کے جن کی ٹانگوں کے
دو حصے ہیں اور جو پُھدکتے ہیں۔ اُن کو تم کھا سکتے ہو۔
اِس22 ناتے سے مختلفتم قسم ٹڈےکے کھا سکتے ہو۔ باقی23
سب پَر رکھنے پاؤںچارجوکیڑےوالے پر تمہارےہیںچلتے لئے
مکروہ ہیں۔

24-28 جو بھی ذیل کے جانوروں کی لاشیں چھوئے وہ شام
تک ناپاک رہے :گا (الف) ُکھر رکھنے والے تمام جانور
سوائے اُن کے جن کے ُکھر یا پورےپاؤں طور ِچرےپر ہوئے

ہیں اور جو جگالی کرتے ہیں، (ب) تمام جانور جو اپنے چار
پنجوں پر چلتے ہیں۔ یہ تمہارےجانور لئے ناپاک ہیں، اور بھیجو
اُن لاشیںکی اُٹھائے یا لازمچھوئے وہکہہے دھوکپڑےاپنے
لے۔ اِس کے باوجود بھی وہ ناپاکتکشام رہے گا۔

29-30 زمین پر رینگنے والے جانوروں میں سے چھچھوندر،
مختلف قسم کے چوہے اور مختلف قسم کی تمہارےچھپکلیاں
لئے ناپاک ہیں۔ 31 جو بھی اُنہیں اور اُن کی لاشیں چھو لیتا ہے
وہ ناپاکتکشام رہے گا۔ 32 اگر اُن میں کسیسے لاشکی
کسی چیز پر پڑےگر تو وہ ناپاکبھی ہو جائے گی۔ اِس سے
کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ لـکڑی، کپڑے، چمڑے یا ٹاٹ کی
بنی ہو، نہ اِس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ کسوہ کام کے لئے
استعمال کی جاتی ہے۔ اُسے صورتہر 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 ناپاکہے ہو جائے
تمہیںاورگا برتناُس کو توڑنا ہر34ہے۔ والیکھانے جسچیز
پر ایسے برتن کا پانی ڈالا گیا ناپاکہے اِسیہے۔ طرح اُس برتن
سے نکلی ہوئی ہر پینے والی ناپاکچیز ہے۔ پرجس35 بھی ایسی
لاش گر پڑے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اگر وہ تنور یا چولھے پر
پڑےگر تو اُن کو توڑ دینا ہے۔ ناپاکوہ ہیں تمہارےاور لئے
لاشایسیمیںحوضیاچشمےجسلیکن36گے۔رہیںناپاک
گرے پاکوہ رہتا صرفہے۔ وہ لاشجو کو چھو لیتا ہے
ناپاک ہو جاتا ہے۔ 37 اگر لاشایسی بیجوں پر پڑےگر جن کو
ابھی بونا ہے تو پاکوہ ہتے ر ہیں۔ لیکن38 اگر بیجوں پر پانی ڈالا
گیا ہو اور لاشپھر اُن پر پڑےگر تو ناپاکوہ ہیں۔

39 اگر ایسا جانور جسے کھانے اجازتکی 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 زمینجو پر رینگتا ہے قابِل اُسےہے۔گھن 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 اپنے آپ کو گھن
باعثکا ناپاکاور نہ بنانا، 44 ربمَیںکیونکہ تمہارا خدا ہوں۔
لازم ہے کہ تم اپنے آپ مخصوصکو مُقّدسو رکھو، کیونکہ
ہوں۔قدوسمَیں آپاپنے زمینکو پر رینگنے والے تمام جانوروں

* 11:19 :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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ناپاکسے نہ بنانا۔ مَیں45 رب ہوں۔ مَیں تمہیں مصر سے نکال
لایا ہوں تاکہ تمہارا خدا بنوں۔ لہٰذا مُقّدس رہو، کیونکہ قدوسمَیں ہوں۔

46 زمین پر چلنے والے جانوروں، پرندوں، آبی جانوروں اور
زمین پر رینگنے والے جانوروں کے بارے میں شرع یہی ہے۔
لازم47 ناپاکتمکہہے میںپاکاور امتیاز جانوروںایسےکرو،
میں جو کھانے کے لئے جائز ہیں اور ایسوں میں جو “ہیں۔ناجائز

12
بچے پیدائشکی کے بعد ماں پر پابندیاں

اسرائیلیوں”2کہا،سےموسٰینےرب1 کو بتا کسیجبکہ
عورت کے لڑکا پیدا ہو تو ماہواریوہ ایامکے دنساتطرحکی
ناپاکتک رہے گی۔ 3 آٹھویں دن لڑکے کا ختنہ کروانا ہے۔
4 پھر ماں مزید 33 دن انتظار کرے۔ اِس کے بعد اُس کی وہ
ناپاکی دُور ہو جائے گی جو خون بہنے سے پیدا ہوئی ہے۔ اِس
دوران وہ مخصوصکوئی مُقّدساور چیز نہ چھوئے، نہ مقدِس
پاسکے جائے۔

5 اگر اُس کے لڑکی پیدا ہو جائے تو وہ ماہواری کے ایام کی
ناپاکطرح ہے۔ یہ ناپاکی 14 تکدن رہے گی۔ پھر وہ مزید
66 دن انتظار کرے۔ اِس کے بعد اُس کی وہ ناپاکی دُور ہو
جائے گی جو خون بہنے سے پیدا ہوئی ہے۔

جب6 لڑکے یا لڑکی کے سلسلے میں یہ دن گزر جائیں تو وہ
ملاقات کے خیمے کے دروازے پر امام کو ذیل کی چیزیں
:دے بھسم ہونے والی قربانی کے لئے ایک یک سالہ بھیڑ کا
بچہ اور گناہ کی قربانی کے لئے ایک جوان کبوتر یا قمری۔ امام7
یہ ربجانور پیشکو کر اُسکے کا پھردے۔کفارہ خون بہنے
باعثکے پیدا ہونے والی ناپاکی دُور ہو جائے ایکاصولگی۔
ہی ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔

8 اگر وہ غربت کے باعث بھیڑ کا بچہ نہ دے سکے 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 دےکفارہ اور پاکوہ ہو جائے “گی۔

13
ِجلدی یاں بیمار

رب1 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، 2 اگر” کسی کی ِجلد
سوجنمیں پپڑییا یا داغسفید ہو اور خطرہ ِجلدیوبائیکہہے
بیماری ہو تو اماموںاُسے ہارونیعنی یا اُس بیٹوںکے پاسکے لے
آنا ہے۔ امام3 اُس جگہ کا معائنہ کرے۔ اگر اُس بالکے سفید
ہو ہوںگئے اور وہ ِجلد دھنسیمیں ہوئی ہو تو بیماریوبائی ہے۔
جب امام کو یہ معلوم ہو تو وہ ناپاکاُسے قرار دے۔ لیکن4
ہو سکتا ہے کہ ِجلد کی جگہ سفید تو لیکنہے ِجلد میں دھنسی
ہوئی نہیں ہے، نہ اُس کے بال سفید ہوئے ہیں۔ 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 ویسیجگہ ہی اورہے پھیلی نہیں تو وہ اُسے ساتمزید
دن علیٰحدگی میں رکھے۔ ساتویں6 دن ایکوہ اَور مرتبہ اُس کا
معائنہ کرے۔ اگر اُس جگہ رنگکا صحتدوبارہ مند ِجلد کے
رنگ کی مانند ہو رہا ہو اور پھیلی نہ ہو تو وہ اُسے پاک قرار
دے۔ اِس مطلبکا ہے کہ مرضیہ عام پپڑی سے یادہ ز نہیں
مریضہے۔ اپنے کپڑے دھو لے تو وہ پاک ہو جائے گا۔
لیکن7 اگر اِس کے بعد متاثرہ جگہ پھیلنے لـگے تو وہ دوبارہ اپنے
آپ کو امام کو دکھائے۔ امام8 اُس کا معائنہ کرے۔ اگر جگہ
پھیلواقعی ہوگئی تو امام ناپاکاُسے قرار یہکیونکہدے، وبائی
مرضِجلدی ہے۔

9 اگر کسی کے جسم پر وبائی مرضِجلدی نظر آئے تو اُسے
امام کے پاس 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 موجود ہو 11 تو اِس کا مطلب
ہے کہ وبائی ِجلدی بیماری پرانی ہے۔ امام شخصاُس ساتکو
دن کے لئے علیٰحدگی میں رکھ کر انتظار نہ کرے بلـکہ اُسے
ً ناپاکفورا قرار دے، کیونکہ یہ اُس کی ناپاکی کا ثبوت ہے۔
لیکن12 اگر بیماری جلدی سے پھیل گئی ہو، یہاں تک کہ سر
سے لے پوریتکپاؤںکر ِجلد متاثر ہوئی ہو 13 تو امام یہ دیکھ
مریضکر پاککو قرار دے۔ پوریچونکہ ِجلد سفید ہو گئی
اِسہے لئے پاکوہ ہے۔ بھیجبلیکن14 کہیں گوشتکچا
نظر آئے اُس وقت ناپاکوہ ہو جاتا ہے۔ 15 امام یہ دیکھ کر
مریض ناپاککو قرار دے۔ گوشتکچا ناپاکمیںصورتہر
اِسکیونکہہے، مطلبکا لـگبیماریِجلدیوبائیکہہے گئی
ہے۔ 16 اگر کچے گوشت کا یہ زخم بھر جائے اور متاثرہ جگہ
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کی ِجلد سفید ہو جائے مریضتو امام پاسکے جائے۔ 17 اگر
امام دیکھے کہ واقعی ایسا ہی ہوا ہے اور متاثرہ ِجلد سفید ہو
گئی ہے تو وہ پاکاُسے قرار دے۔

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
اُساورہے ہوسفیدبالکے توہیںگئے ناپاککومریضوہ قرار
دے۔ کیونکہ اِس مطلبکا ہے کہ جہاں پہلے پھوڑا تھا وہاں
وبائی ِجلدی بیماری پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن21 اگر امام دیکھے
کہ متاثرہ جگہ بالکے سفید نہیں ہیں، وہ ِجلد دھنسیمیں ہوئی
نظر نہیں آتی اور اُس رنگکا صحتدوبارہ مند ِجلد کی مانند ہو
رہا توہے وہ دنساتاُسے کے لئے علیٰحدگی میں رکھے۔ 22 اگر
بیماریدوراناِس پھیلمزید توجائے مریضامام ناپاککو قرار
دے، کیونکہ اِس کا مطلب ہے کہ وبائی ِجلدی بیماری لـگ
گئی ہے۔ لیکن23 اگر داغ نہ پھیلے تو اِس مطلبکا ہے کہ یہ
بھرےاُسصرف ہوئے زخم کا نشان ہے پھوڑےجو سے پیدا
ہوا تھا۔ مریضامام پاککو قرار دے۔

24 اگر کسی کی ِجلد پر جلنے کا لـگزخم جائے اور متاثرہ
جگہ پر مائلسرخی داغسفید یا داغسفید پیدا ہو جائے تو25 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 مطلبکا کیچوٹکہہے جگہ پر لـگمرضِجلدیوبائی
گیا ہے۔ امام ناپاکاُسے قرار دے، کیونکہ وبائی ِجلدی بیماری
لـگ 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
کا رنگ صحت مند ِجلد کی مانند ہو رہا ہے تو وہ مریض کو
سات تکدن علیٰحدگی میں رکھے۔ 27 اگر وہ ساتویں دن معلوم
متاثرہکہکرے پھیلجگہ گئی توہے وہ ناپاکاُسے قرار دے۔
اِسکیونکہ مطلبکا لـگبیماریِجلدیوبائیکہہے ہے۔گئی
لیکن28 اگر داغ پھیلا ہوا نظر نہیں آتا اور متاثرہ ِجلد کا رنگ
صحت مند ِجلد رنگکے کی مانند ہو گیا ہے تو اِس کا مطلب
ہے کہ یہ صرف بھرےاُس ہوئے زخم کا نشان ہے جو جلنے
سے پیدا ہوا تھا۔ مریضامام پاککو قرار دے۔

29 سرکےکسیاگر یا داڑھی ِجلدکی نشانمیں نظر آئے 30 تو

امام متاثرہ جگہ کا معائنہ کرے۔ اگر وہ دھنسی ہوئی نظر آئے
اُساور مانندکیسونےہوئےچمکتےسےلحاظکےرنگبالکے
اور باریک ہوں تو امام مریض ناپاککو قرار دے۔ اِس کا
مطلب ہے کہ ایسی وبائی ِجلدی بیماری سر یا داڑھی کی ِجلد پر
لـگ گئی ہے خارشجو پیدا کرتی ہے۔ لیکن31 اگر امام نے
معلوم کیا متاثرہکہ ہوئیدھنسیمیںِجلدجگہ نہیںنظر آتی اگرچہ
اُس کے بالوں رنگکا بدل گیا ہے تو وہ ساتاُسے دن کے لئے
علیٰحدگی میں رکھے۔ ساتویں32 دن امام ِجلد کی متاثرہ جگہ کا
معائنہ کرے۔ اگر وہ پھیلی ہوئی نہیںنظر آتی اور اُس بالوںکے کا
چمکرنگ دار سونے کی مانند نہیں ساتھہے، ہی وہ جگہ ِجلد
میں دھنسی ہوئی بھی دکھائی نہیں دیتی، 33 مریضتو اپنے بال
بالوہصرفمنڈوائے۔ 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 پاکاُسے قرار دے۔
وہ کپڑےاپنے 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 بالوںکے رنگکا
چمکتے سونے کی مانند ہو یا نہ ہو۔ لیکن37 اگر اُس کے خیال
میں متاثرہ جگہ پھیلی ہوئی نظر نہیں آتی بلـکہ اُس میں سے کالے
رنگ بالکے نکل ہیںرہے تو اِس مطلبکا مریضکہہے کی
بحالصحت ہو گئی امامہے۔ پاکاُسے قرار دے۔

38 اگر کسی مرد عورتیا کی ِجلد پر سفید داغ پیدا ہو جائیں
39 تو امام اُن کا معائنہ کرے۔ اگر اُن کا رنگسفید ہلکا سا ہو
تو صرفیہ پپڑیبےضرر پاکمریضہے۔ ہے۔

40-41 مردکسیاگر ماتھےسرکا طرفکی یا پیچھے طرفکی
گنجا ہے تو پاکوہ ہے۔ لیکن42 اگر اُس جہاںجگہ وہ گنجا
ہے سرخی مائل سفید داغ ہو تو اِس کا مطلب ہے کہ وہاں
لـگبیماریِجلدیوبائی امام43ہے۔گئی اُس کرے۔معائنہکا
اگر گنجی جگہ پر سرخی مائل سفید سوجن ہو جو وبائی ِجلدی
بیماری کی مانند نظر آئے 44 تو مریض کو وبائی ِجلدی بیماری
لـگ گئی امامہے۔ ناپاکاُسے قرار دے۔

مریضناپاک سلوککا
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45 وبائی ِجلدی بیماری مریضکا کپڑےپھٹے پہنے۔ اُس کے

بال بکھرے رہیں۔ وہ اپنی مونچھوں کو کسی کپڑے سے
چھپائے اور پکارتا رہے، ناپاک،’ ‘ناپاک۔ تکوقتجس46
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 لباسکسی پر پھپھوندی

لـگ گئی ہے، 48 یا پھپھوندیکہ اُون یا کتان کپڑےکسیکے
ٹکڑےکے یا چمڑےکسی چمڑےیا کی کسی چیز لـگپر گئی
ہے۔ 49 اگر پھپھوندی رنگکا ہرا یا لال سا ہو تو وہ پھیلنے والی
پھپھوندی ہے، اور 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 دہ
ہے۔ متاثرہ چیز ناپاک ہے۔ 52 امام اُسے جلا دے، کیونکہ
یہ پھپھوندی نقصان دہ ہے۔ لازم ہے کہ اُسے جلا دیا جائے۔
لیکن53 اگر دنوںساتاِن پھپھوندیبعدکے پھیلی ہوئی نظر نہیں
آتی 54 تو امام دےحکم کہ متاثرہ چیز کو دُھلوایا جائے۔ پھر وہ
اُسے مزید سات 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 کا رنگ ویسے
کا ویسا ہے تو ناپاکوہ 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 کا رنگ ماند پڑ گیا
ہے تو امام کپڑے یا چمڑے میں سے متاثرہ جگہ پھاڑ کر نکال
دے۔ توبھی57 ہو سکتا ہے پھپھوندیکہ کپڑےاُسیدوبارہ یا
چمڑے پر نظر آئے۔ اِس مطلبکا ہے کہ وہ پھیل رہی ہے اور
اُسے جلا دینا لازم ہے۔ لیکن58 اگر پھپھوندی دھونے کے بعد
غائب ہو جائے تو ایکاُسے اَور دفعہ دھونا ہے۔ پھر متاثرہ چیز
پاک ہو گی۔

اِسی59 طرح پھپھوندی سے نپٹنا ہے، چاہے وہ اُون یا کتان
کے لباسکسی لـگکو گئی ہو، چاہے اُون یا کتان کے کسی
ٹکڑے چمڑےیا کسیکی چیز لـگکو گئی ہو۔ اِن ہی اصولوں
تحتکے فیصلہ کرنا ہے کہ متاثرہ پاکچیز ہے یا “ناپاک۔

14
وبائی ِجلدی بیماری مریضکے کی شفا پر قربانی

رب1 نے موسٰی سے کہا، اگر”2 ِجلدیشخصکوئی بیماری
سے شفا پائے اور اُسے پاک صاف کرانا ہے تو اُسے امام کے
پاس لایا جائے 3 جو خیمہ گاہ کے باہر جا کر اُس کا معائنہ
کرے۔ اگر وہ دیکھے مریضکہ صحتکی واقعی بحال ہو گئی
ہے 4 تو امام اُس کے لئے دو زندہ پاکاور پرندے، دیودار کی
لـکڑی، قرمزی رنگ کا دھاگا اور زوفا منگوائے۔ 5 امام کے
حکم پر پرندوں میں ایکسے کو تازہ پانی بھرےسے ہوئے مٹی
کے برتن کے اوپر ذبح کیا جائے۔ 6 امام پرندےزندہ کو دیودار
کی لـکڑی، رنگقرمزی کے دھاگے اور زوفا کے ساتھ ذبح کئے
پرندےگئے میںخوناُسکے مٹیجودےڈبو برتنکے پانیکے
میں آ گیا ہے۔ 7 وہ پانی سے ملایا ہوا ساتخون پاکبار ہونے
شخصوالے چھڑکپر کر پاکاُسے قرار دے، پھر پرندےزندہ
میدانکھلےکو میں دے۔چھوڑ 8 جو آپاپنے صافپاککو
کرا رہا ہے وہ کپڑےاپنے دھوئے، اپنے تمام بال منڈوائے اور
نہا لے۔ اِس کے بعد پاکوہ ابہے۔ وہ خیمہ گاہ میں داخل
ہو سکتا ہے اگرچہ وہ مزید سات دن ڈیرےاپنے میں نہیں جا
سکتا۔ دنساتویں9 وہ دوبارہ اپنے سر بال،کے اپنی داڑھی، اپنے
ابرو اور باقی تمام بال منڈوائے۔ وہ کپڑےاپنے دھوئے اور نہا
تبلے۔ پاکوہ ہے۔

آٹھویں10 دن وہ دو بھیڑ کے بچےنر یکایکاور سالہ چنبھیڑ
لے بےعیبجو ہوں۔ ساتھ ہی وہ غلہ کی نذر کے لئے تیل کے
ساتھ ملایا گیا 4ساڑھے بہترینگرامکلو میدہ ملی300اور تیللٹر
لے۔ امامجسپھر11 پاکاُسےنے قرار دیا وہ اُسے اِن قربانیوں
ملاقاتسمیت دروازےکےخیمےکے ربپر کرے۔پیشکو
12 بھیڑ ایککا نر بچہ اور 300 ملی لٹر تیل قصور کی قربانی کے
لئے اُنہیںامامہے۔ قربانیوالیہلانے منےکےربپرطورکے سا
ہلائے۔ 13 پھر وہ بھیڑ کے اِس بچے کو خیمے دروازےکے پر
کرےذبح جہاں گناہ کی قربانیاں اور بھسم ہونے والی قربانیاں
ذبح کی جاتی ہیں۔ گناہ کی قربانیوں کی طرح قصور کی یہ قربانی
امام کا حصہ ہے اور مُقّدسنہایت ہے۔ 14 امام 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 انگوٹھوںکے پر لگائے۔ اب15 وہ
300 ملی لٹر تیل میں سے کچھ لے کر اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی
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پر ڈالے۔ 16 اپنے ہنے د ہاتھ کے انگوٹھے کے ساتھ والی اُنگلی
اِس تیل میں ڈبو کر وہ اُسے سات بار رب کے منے سا چھڑکے۔
17 وہ اپنی ہتھیلی پر تیلکے میں کچھسے 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
پاکتیل ہونے والے کے سر پر ڈال ربکر کے منے سا اُس کا
کفارہ دے۔

اِس19 بعدکے امام گناہ قربانیکی چڑھا پاککر ہونے والے
کا میںآخردے۔کفارہ بھسموہ والیہونے قربانی کا جانور ذبح
کرے۔ وہ20 اُسے غلہ کی نذر قربانساتھکے گاہ پر چڑھا اُسکر
کا کفارہ تبدے۔ پاکوہ ہے۔

21 غربتشخصشفایاباگر باعثکے یہ قربانیاں نہیں چڑھا
سکتا تو پھر وہ قصور کی قربانی کے لئے بھیڑ کا ایکصرف نر
بچہ لے آئے۔ کافی ہے کہ کفارہ دینے کے لئے یہی رب کے
منے سا نذرکیغلہساتھساتھجائے۔ہلایا لئےکے ڈیڑھ گرامکلو
بہترین میدہ تیل کے ساتھ ملا پیشکر کیا جائے اور 300 ملی
لٹر تیل۔ اِس22 کے علاوہ وہ دو یاں قمر یا دو جوان پیشکبوتر
ایککرے، کو گناہ کی قربانی کے لئے دوسرےاور کو بھسم
ہونے والی قربانی کے لئے۔ آٹھویں23 دن وہ اُنہیں ملاقات کے
دروازےکےخیمے پر امام پاسکے منےکےرباور آئےلےسا
تاکہ پاکوہ صاف ہو جائے۔ 24 امام بھیڑ کے بچے کو 300
ملی لٹر سمیتتیل لے کر ہلانے والی قربانی کے طور ربپر کے
منے سا ہلائے۔ 25 وہ قصور کی قربانی کے لئے بھیڑ کے بچے 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 انگوٹھوںکے پر لگائے۔ اب26 300وہ ملی لٹر تیل میں سے
کچھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ڈالے اور27 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
سے 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۔ 29 اپنی ہتھیلی پر کا باقی تیل پاکوہ ہونے والے کے سر
پر دےڈال تاکہ رب کے منے سا اُس کا کفارہ دے۔ 30 اِس
کے بعد وہ شخصشفایاب کی گنجائش کے مطابق دو یاں قمر یا

دو جوان کبوتر چڑھائے، ایک31 کو گناہ کی قربانی کے لئے
دوسرےاور کو بھسم ہونے والی قربانی کے لئے۔ ساتھ ہی وہ
غلہ کی پیشنذر یوںکرے۔ ربامام کے منے سا اُس کا کفارہ
دیتا ہے۔ 32 یہ اصول شخصایسے کے لئے ہے جو وبائی ِجلدی
بیماری سے شفا پا گیا ہے لیکن اپنی غربت کے باعث پاک ہو
جانے کے لئے پوری پیشقربانی نہیں کر “سکتا۔

گھروں پھپھوندیمیں
رب33 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، 34 جب” تم ملـِک

کنعان میں داخل ہو گے جو مَیں تمہیں دوں گا تو وہاں ایسے
مکان ہوں گے جن میں مَیں نے پھپھوندی پھیلنے دی ہے۔
ایسے35 گھر مالـککا جا کر امام کو بتائے کہ مَیں نے اپنے
گھر میں پھپھوندی جیسی کوئی چیز دیکھی ہے۔ تب36 امام
دےحکم کہ گھر کا معائنہ کرنے سے پہلے گھر کا پورا سامان
نکالا جائے۔ ورنہ اگر گھر ناپاککو 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 ہوئی
پھپھوندی 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 نکالکو آبادیکر کے
باہر ناپاککسی جگہ پر پھینکا جائے۔ 41 نیز وہ دےحکم کہ
اندر دیواروںکی کو یدا کُر یدیاورجائے ہوئیکُر مٹی آبادیکو
کے باہر ناپاککسی جگہ پر پھینکا جائے۔ 42 لوگپھر نئے پتھر
لگا کر گھر سےگارےکونئے پلستر کریں۔ لیکن43 اگر اِس کے
باوجود پھپھوندی دوبارہ پیدا ہو جائے 44 تو امام آ کر دوبارہ
اُس کا معائنہ کرے۔ اگر دیکھےوہ پھپھوندیکہ پھیلمیںگھر
گئی ہے تو اِس مطلبکا ہے پھپھوندیکہ نقصان دہ اِسہے،
لئے ناپاکگھر ہے۔ لازم45 ہے پورےاُسےکہ طور پر ڈھا دیا
جائے کچھسباور یعنی اُس کے لـکڑیپتھر، اور پلستر آبادیکو
کے باہر ناپاککسی جگہ پر پھینکا جائے۔

46 اگر امام گھرکسینے معائنہکا کر تالاکے لگا دیا اورہے
بھیپھر اُسکوئی داخلمیںگھر ہو جائے تو وہ ناپاکتکشام
رہے گا۔ 47 جو ایسے گھر میں سوئے یا کھانا کھائے لازم ہے
کہ وہ کپڑےاپنے دھو لے۔ لیکن48 اگر گھر کو سرےنئے
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سے پلستر کرنے کے بعد امام آ کر اُس کا دوبارہ کرےمعائنہ
اور دیکھے کہ پھپھوندی دوبارہ نہیں نکلی تو اِس کا مطلب ہے
پھپھوندیکہ ختم پاکاُسےوہہے۔گئیہو قرار دے۔ اُسے49
گناہ صافپاکسے کرانے کے لئے وہ دو پرندے، دیودار کی
لـکڑی، رنگقرمزی کا دھاگا اور زوفا لے لے۔ 50 وہ پرندوں
میں ایکسے تازہکو پانی بھرےسے مٹیہوئے برتنکے اوپرکے
ذبح کرے۔ 51 اِس کے بعد وہ دیودار کی لـکڑی، زوفا، قرمزی
رنگ کا دھاگا اور زندہ پرندہ لے کر اُس تازہ پانی میں دےڈبو
جس ساتھکے ذبح کئے پرندےہوئے کا خون ملایا گیا ہے اور
اِس پانی کو سات بار گھر پر چھڑک دے۔ 52 اِن چیزوں سے
وہ گھر کو گناہ پاکسے صاف کرتا ہے۔ 53 آخر میں وہ زندہ
پرندے آبادیکو کے باہر میدانکھلے میں چھوڑ یوںدے۔ وہ
گھر کا دےکفارہ 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 میں پھپھوندی ہو۔ 57 اِن اصولوں تحتکے فیصلہ کرنا
ہے کہ شخصکوئی یا پاکچیز ہے یا “ناپاک۔

15
مردوں کی ناپاکی

رب1 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کو بتانا
کہ اگر کسی مرد کو یان جر کا مرض ہو تو وہ خارج ہونے
والے مائع سببکے ناپاکسے ہے، 3 چاہے مائع بہتا رہتا ہو یا
رُک گیا ہو۔ چیزجس4 پر مریضبھی لیٹتا یا بیٹھتا ناپاکوہہے
ہے۔ 5-6 جو بھی 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۔ اِسی7 طرح جو بھی مریضایسے کو
وہچھوئے دھوکپڑےاپنے کر ناپاکتکشاموہلے۔نہا رہے
8گا۔ پرشخصپاککسیمریضاگر تھوکے تو کچھیہی کرنا ہے
اور ناپاکتکشامشخصوہ گا۔رہے کسیمریضایساجب9
جانور پر سوار ہوتا ہے تو ہر جسچیز پر وہ بیٹھ جاتا ناپاکہے
ہے۔ 10 جو بھی ایسی چیز چھوئے یا اُسے اُٹھا کر لے جائے
وہ کپڑےاپنے دھو کر نہا لے۔ وہ ناپاکتکشام رہے گا۔
کسیجس11 کو بھی مریض اپنے ہاتھ دھوئے بغیر چھوئے
وہ کپڑےاپنے دھو کر نہا لے۔ وہ ناپاکتکشام رہے گا۔

مٹی12 کا برتنجو مریضایسا اُسےچھوئے توڑ لـکڑیجائے۔دیا
کا جو برتن وہ چھوئے خوباُسے یا دھو جائے۔

13 جسے اِس مرض سے شفا ملی ہے وہ سات دن انتظار
کرے۔ اِس کے بعد وہ تازہ پانی سے اپنے کپڑے دھو کر نہا
لے۔ پھر وہ پاک ہو جائے گا۔ 14 آٹھویں دن وہ دو یاں قمر یا
دو جوان کبوتر لے ملاقاتکر خیمےکے دروازےکے ربپر
کے منے سا امام کو دے۔ 15 امام اُن میں ایکسے کو گناہ کی
قربانی کے طور پر دوسرےاور کو بھسم ہونے والی قربانی کے
طور پر یوںچڑھائے۔ ربوہ منےکے سا اُس کا گا۔دےکفارہ

16 اگر کسی مرد کا نطفہ خارج ہو جائے تو وہ پورےاپنے
جسم کو دھو لے۔ وہ ناپاکتکشام رہے گا۔ 17 ہر کپڑا یا
لـگنطفہسےجسچمڑا گیا ہو اُسے دھونا بھیوہہے۔ تکشام
ناپاک رہے گا۔ 18 اگر مرد اور عورت کے ہم بستر ہونے پر
نطفہ خارج ہو جائے تو لازم ہے دونوںکہ نہا لیں۔ وہ تکشام
ناپاک رہیں گے۔

عورتوں کی ناپاکی
ماہواری19 ساتعورتوقتکے ناپاکتکدن ہے۔ جو

بھی اُسے چھوئے وہ ناپاکتکشام رہے گا۔ 20 اِس دوران
جس چیز پر بھی وہ لیٹتی یا بیٹھتی ہے ناپاکوہ ہے۔ 21-23 جو
بھی 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 وہ
ناپاک ہو جائے گی۔

25 عورتکسیاگر ماہواریکو دنکے چھوڑ کسیکر اَور
وقت کئی تکدنوں خون آئے یا خون ماہواری کے دنوں کے
بعد بھی جاری رہے تو ماہواریوہ دنوںکے طرحکی وقتاُس
ناپاکتک رہے گی تکجب خون رُک نہ جائے۔ جس26
چیز پر بھی وہ لیٹتی یا بیٹھتی ہے ناپاکوہ ہے۔ 27 جو بھی ایسی
چیز کو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھو کر نہا لے۔ وہ تکشام
ناپاک رہے گا۔ خون28 کے رُک جانے پر عورت ساتمزید
انتظاردن پھرکرے۔ پاکوہ گی۔ہو آٹھویں29 دن وہ یاںدو قمر
یا ملاقاتکرلےکبوترجواندو دروازےکےخیمےکے پر امام
پاسکے آئے۔ 30 امام اُن میں ایکسے کو گناہ کی قربانی کے
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لئے دوسرےاور بھسمکو ہونے والی قربانی کے لئے چڑھائے۔
یوں ربوہ 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 وہ ہلاک ہو
جائیں گے۔

32 لازم ہے کہ اِس قسم کے معاملوں سے ایسے نپٹو جیسے
بیان کیا گیا اِسہے۔ میں وہ شاملمرد ہے یانجو جر مریضکا
ہے اور وہ جو نطفہ خارج ہونے ناپاکباعثکے ہے۔ اِس33
میں وہ عورت بھی شامل جسہے کے ماہواری کے ایام ہیں
اور وہ مرد عورتناپاکجو سے ہم بستر ہو جاتا “ہے۔

16
یوِم کفارہ

ہارونجب1 کے دو بیٹے رب قریبکے آ ہلاککر ہوئے
تو اِس کے رببعد موسٰی سے ہم کلام ہوا۔ اُس2 نے اپنے”کہا، بھائی ہارون کو بتانا کہ وقتمقررہصرفوہ پردےپر
داخلمیںکمرےترینمُقّدسپیچھےکے ہو عہدکر صندوقکے
کے ڈھکنے کے منے سا کھڑا ہو جائے، ورنہ وہ مر جائے گا۔
کیونکہ مَیں خود اُس ڈھکنے کے اوپر بادل صورتکی 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
پیشمینڈھا کرے۔ پہلے4 وہ نہا کر امام کے کتان مُقّدسکے
کپڑے پہن لے یعنی زیر جامہ، اُس کے نیچے 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 دروازےکے پر رب کے منے سا لے آئے۔
وہاں8 وہ قرعہ ڈال ایککر ربکو کے لئے چنے دوسرےاور
کو یل عزاز کے لئے۔ 9 جو بکرا رب کے لئے ہے اُسے وہ گناہ
کی قربانی کے طور پیشپر کرے۔ 10 دوسرا بکرا جو قرعے کے
یعے ذر یل عزاز کے لئے چنا گیا اُسے زندہ حالت میں رب کے
منے سا کھڑا کیا جائے تاکہ وہ جماعت کا کفارہ دے۔ وہاں
سے اُسے یگستان ر میں یل عزاز پاسکے بھیجا جائے۔

لیکن11 پہلے ہارون جوان بَیل کو گناہ کی قربانی کے طور پر
چڑھا کر اپنا اور اپنے گھرانے کا کفارہ دے۔ اُسے ذبح کرنے
بعدکے وہ12 بخور قربانکی گاہ سے جلتے کوئلوںہوئے سے بھرا
ہوا برتن لے کر اپنی دونوں مٹھیاں باریک خوشبودار بخور سے
بھر لے مُقّدساور کمرےترین میں داخل ہو جائے۔ وہاں13
وہ رب کے حضور بخور کو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دے۔
اِس سے پیدا ہونے والا دھواں عہد صندوقکے کا ڈھکنا چھپا
دے گا تاکہ ہارون مر نہ جائے۔ اب14 وہ جوان بَیل کے
میںخون کچھسے لے کر اپنی اُنگلی سے ڈھکنے کے منے سا والے
پرحصے پھرچھڑکے، اپنیکچھ اُنگلی بارساتسے اُس منےکے سا
زمین پر چھڑکے۔ 15 اِس کے بعد وہ بکرےاُس کو کرےذبح
جو قوم کے لئے گناہ کی قربانی ہے۔ وہ اُس کا خون مُقّدس
کمرےترین میں لے آئے اور اُسے بَیل کے خون کی طرح عہد
کے صندوق کے ڈھکنے پر اور سات بار اُس کے منے سا زمین پر
چھڑکے۔ یوں16 مُقّدسوہ کمرےترین کا دےکفارہ گا جو
اسرائیلیوں کی ناپاکیوں اور تمام گناہوں سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔
اِس ملاقاتوہسے پورےکے خیمے بھیکا دےکفارہ گا جو
خیمہ گاہ کے درمیان ہونے باعثکے 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 کمرےترین میں
رہے گا اِس دوران دوسرےکسی ملاقاتکو کے خیمے میں
ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 18 پھر وہ مُقّدس ترین کمرے
نکلسے کر خیمے ربمیں کے منے پڑیسا قربان گاہ کا کفارہ
بَیلوہدے۔ بکرےاور قرباناُسےکرلےکچھسےمیںخونکے
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 پاکسے کر مخصوصکے کرےمُقّدسو گا۔

مُقّدس20 ترین کمرے، ملاقات کے خیمے اور قربان گاہ
کا کفارہ دینے کے بعد ہارون زندہ بکرے کو منے 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 کے
بکرےاُنہیں سرکے پر ڈال دے۔ پھر وہ اُسے یگستان ر میں بھیج
دے۔ اِس کے لئے وہ بکرے ایککو آدمی کے سپرد کرے
جسے یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ 22 بکرا آپاپنے پر اُن کا تمام
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قصور اُٹھا کر کسی ویران جگہ میں لے جائے گا۔ وہاں ساتھ
والا آدمی اُسے چھوڑ آئے۔

اِس23 ملاقاتہارونبعدکے میںخیمےکے کتاناورجائے
اُسجوکپڑےوہکے ہونےداخلمیںکمرےترینمُقّدسنے
سے پیشتر پہن لئے تھے اُتار کر وہیں چھوڑ دے۔ 24 مُقّدسوہ
جگہ پر نہا کر خدمتاپنی کے پہنکپڑےعام 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۔

26 جو آدمی یل عزاز کے لئے بکرے کو یگستان ر میں چھوڑ
آیا وہہے کپڑےاپنے دھو کر نہا اِسلے۔ بعدکے وہ خیمہ گاہ
میں آ سکتا ہے۔

بَیلجس27 بکرےاور گناہکو قربانیکی لئےکے پیش کیا گیا
اور جن کا خون کفارہ دینے کے لئے مُقّدس کمرےترین میں
لایا گیا، لازم کہہے اُن کی اورگوشتکھالیں، 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
کے درمیان ہنے ر والے پردیسی اپنی جان کو دُکھ دیں اور کام
نہ کریں۔ یہ تمہارےاصول لئے ابد تک قائم رہے۔ 30 اِس دن
تمہارا کفارہ دیا جائے گا پاکتمہیںتاکہ کیا تبجائے۔ ربتم
منےکے سا اپنے تمام گناہوں پاکسے ٹھہرو گے۔ 31 پورا دن آرام
کرو اور اپنی جان کو دُکھ دو۔ یہ اصول تکابد قائم رہے۔

اِس32 دن اماِم اعظم تمہارا کفارہ دے، وہ امام جسے اُس
کے باپ کی جگہ مسح کیا گیا اور اختیار دیا گیا ہے۔ وہ کتان
پہنکپڑےمُقّدسکے کر ترینمُقّدس33 ملاقاتکمرے، کے
خیمے، قربان گاہ، اماموں اور جماعت کے تمام لوگوں کا کفارہ
دے۔ 34 لازم ہے کہ سال ایکمیں دفعہ اسرائیلیوں کے تمام
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

رب1 نے موسٰی سے کہا، ہارون،”2 اُس بیٹوںکے اور تمام
اسرائیلیوں کو ہدایت دینا 3-4 کہ جو بھی اسرائیلی اپنی گائے یا
ملاقاتبھیڑبکری خیمےکے دروازےکے ربپر قربانیکو کے
طور پر پیش کرےنہ بلـکہ خیمہ گاہ کے اندر یا باہر کسی اَور
جگہ پر کرےذبح وہ خون بہانے کا ٹھہرےقصوروار گا۔ اُس
نے خون بہایا ہے، اور لازم ہے کہ اُسے اُس کی قوم میں سے
مٹایا جائے۔ اِس5 ہدایت کا مقصد یہ ہے کہ اباسرائیلی سے
اپنی قربانیاں کھلے میدان میں ذبح نہ کریں بلـکہ رب کو پیش
کریں۔ وہ اپنے جانوروں ملاقاتکو خیمےکے دروازےکے پر
امام پاسکے لا کر اُنہیں رب کو سلامتی کی قربانی کے طور پر
پیش کریں۔ امام6 اُن ملاقاتخونکا خیمےکے دروازےکے
پر کی قربان گاہ پر چھڑکے اور اُن کی چربی اُس پر جلا دے۔
ایسی قربانی کی پسندکوربخوشبو ہے۔ اسرائیلیسےاب7 اپنی
قربانیاں اُن بکروں کے دیوتاؤں پیشکو نہ کریں جن کی پیروی
کر کے اُنہوں نے زنا کیا ہے۔ یہ اُن کے لئے اور اُن کے بعد آنے
والی نسلوں کے لئے ایک دائمی اصول ہے۔

8 لازم ہے کہ ہر اسرائیلی اور تمہارے درمیان ہنے ر والا
پردیسی اپنی بھسم ہونے والی قربانی یا کوئی اَور قربانی ملاقات9
دروازےکےخیمےکے پر لا اُسےورنہکرے۔پیشکوربکر
اُس کی قوم میں سے مٹایا جائے گا۔

خون کھانا منع ہے
10 خون کھانا بالکل منع ہے۔ جو بھی اسرائیلی یا تمہارے

درمیان ہنے ر والا پردیسی خون کھائے مَیں اُس خلافکے ہو
جاؤں گا اور اُسے اُس کی قوم میں سے مٹا ڈالوں گا۔ 11 کیونکہ
ہر مخلوق کے خون میں اُس کی جان ہے۔ مَیں نے اُسے تمہیں
دے دیا ہے تاکہ وہ قربان گاہ پر تمہارا کفارہ دے۔ کیونکہ
خون ہی اُس جان یعےکے ذر جو اُس میں ہے تمہارا کفارہ دیتا
ہے۔ 12 اِس لئے مَیں کہتا ہوں کہ نہ کوئی اسرائیلی نہ کوئی
پردیسی خون کھائے۔

13 اگر کوئی بھی اسرائیلی یا پردیسی کسی جانور پرندےیا کا
شکار کر پکڑےکے جسے کھانے کی اجازت ہے تو وہ اُسے
ذبح کرنے بعدکے اُس کا پورا زمینخون پر دےبہنے اور خون پر
مٹی ڈالے۔ 14 کیونکہ مخلوقہر کا خون اُس کی جان اِسہے۔
لئے مَیں اسرائیلیوںنے کو کہا مخلوقبھیکسیکہہے خونکا
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نہ کھاؤ۔ ہر مخلوق 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 جانوروںجنگلیجسے پھاڑنے
ڈالا ہو تو وہ کپڑےاپنے دھو کر نہا لے۔ وہ ناپاکتکشام
رہے گا۔ 16 جو ایسا نہیں کرتا اُسے اپنے قصور کی سزا بھگتنی
پڑے “گی۔

18
ناجائز تعلقاتجنسی

موسٰینےرب1 سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو بتانا ربمَیںکہ
تمہارا خدا ہوں۔ مصریوں3 طرحکی زندگی نہ گزارنا جن میں تم
ہتے ر تھے۔ ملـِک کنعان لوگوںکے بھیطرحکی زندگی نہ گزارنا
جن پاسکے مَیں تمہیں لے جا رہا ہوں۔ اُن کے رسم و رواج
نہ اپنانا۔ میرے4 ہی احکام پر عمل کرو اور میری ہدایات کے
ربمَیںچلو۔مطابق تمہارا اورہدایاتمیری5ہوں۔خدا احکام
مطابقکے چلنا، کیونکہ کرےیوںجو گا وہ جیتا رہے گا۔ ربمَیں ہوں۔

6 تم میں بھیکوئیسے اپنی قریبی رشتے دار ہمسے بستر نہ ہو۔
ربمَیں ہوں۔

اپنی7 ماں ہمسے بستر نہ ہونا، باپتیرےورنہ کی بےحرمتی
ہو جائے گی۔ وہ تیری ماں ہے، اِس لئے اُس سے ہم بستر نہ
ہونا۔

8 اپنے باپ کی کسی بھی بیوی سے ہم بستر نہ ہونا، ورنہ
باپتیرے کی بےحرمتی ہو جائے گی۔

9 اپنی بہن سے ہم بستر نہ ہونا، چاہے تیرےوہ باپ 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 اپنے باپ کی بیوی کی بیٹی سے ہم بستر نہ ہونا۔ وہ تیری
بہن ہے۔

12 اپنی پھوپھی سے ہم بستر نہ ہونا۔ تیرےوہ باپ کی قریبی
رشتے دار ہے۔

اپنی13 خالہ ہمسے بستر نہ ہونا۔ تیریوہ ماں کی قریبی رشتے
دار ہے۔

14 اپنے باپ کے بھائی کی بیوی سے ہم بستر نہ ہونا، ورنہ
باپتیرے کے بھائی کی بےحرمتی ہو جائے گی۔ اُس تیریبیویکی چچی ہے۔

اپنی15 بہو سے ہم 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 تیرا جنسی تعلق عورتکسی سے ہو تو اُس کی بیٹی،

پوتی یا نواسی سے ہم بستر ہونا منع ہے، کیونکہ وہ اُس کی قریبی
رشتے دار ہیں۔ ایسا بڑیکرنا حرکتناکشرم 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 سے ہم بستر نہ ہونا، ورنہ تُو

آپاپنے کرےناپاککو گا۔
21 اپنے کسی بھی بچے ـِککو مَل دیوتا کو قربانی کے طور پر

پیش کر جلاکے دینا منع سےحرکتایسیہے۔ تُو اپنے خدا کے
نام کو داغ لگائے گا۔ ربمَیں ہوں۔

مرددوسرےمرد22 تعلقاتجنسیساتھکے نہ ایسیرکھے۔
حرکت قابِل گھن ہے۔

جانورکسی23 تعلقاتجنسیسے نہ رکھنا، ورنہ ناپاکتُو ہو
جائے گا۔ عورتوں کے لئے بھی ایسا کرنا منع ہے۔ یہ بڑی شرم
حرکتناک ہے۔

ایسی24 حرکتوں سے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرنا۔ کیونکہ
جو قومیں تمہارےمَیں ملـکآگے سے نکالوں گا وہ اِسی طرح
ناپاک ہوتی رہیں۔ ملـک25 ناپاکبھیخود ہوا۔ اِس لئے مَیں
نے اُسے اُس کے قصور سببکے سے سزا دی، اور نتیجے میں
اُس نے اپنے باشندوں کو اُگل دیا۔ لیکن26 تم میری ہدایات
اور احکام کے مطابق چلو۔ نہ دیسی اور نہ پردیسی ایسی کوئی
حرکتگھناؤنی کریں۔ 27 کیونکہ یہ تمام قابِل باتیںگھن اُن سے
ہوئیں جو تم پہلےسے میںملـکاِس ہتے ناپاکملـکیوںتھے۔ر
ہوا۔ 28 لہٰذا اگر ملـکبھیتم ناپاککو کرو توگے اِسیتمہیںوہ
دےاُگلطرح اُسطرحجسگا نے تم پہلےسے قوموںموجود
اُگلکو دیا۔ 29 بھیجو مذکورہ میںحرکتوںگھناؤنی ایکسے
کرے اُسے اُس کی قوم میں سے مٹایا جائے۔ میرے30 احکام
کے مطابق چلتے رہو اور ایسے قابِل گھن رسم و رواج نہ اپنانا جو
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تمہارے آنے سے پہلے رائج تھے۔ اِن سے اپنے آپ ناپاککو نہ
کرنا۔ ربمَیں تمہارا خدا “ہوں۔

19
مُقّدس قوم کے لئے ہدایات

اسرائیلیوں”2کہا،سےموسٰینےرب1 جماعتپوریکی کو
بتانا مُقّدسکہ رہو، کیونکہ ربمَیں تمہارا قدوسخدا ہوں۔

3 تم میں سے ایکہر اپنے ماں باپ کی عزت کرے۔ ہفتے
کے دن کام نہ کرنا۔ مَیں رب تمہارا خدا ہوں۔ 4 نہ بُتوں کی
طرف رجوع کرنا، نہ اپنے لئے دیوتا ڈھالنا۔ مَیں ہی رب تمہارا
خدا ہوں۔

جب5 تم رب کو سلامتی کی قربانی پیش کرتے ہو تو اُسے
یوں کہچڑھاؤ منظورتم اُس6جاؤ۔ہو دناُسیگوشتکا اگلےیا
دن تکدنتیسرےبھیجوجائے۔کھایا بچ جاتا اُسےہے جلانا
ہے۔ 7 اگر تیسرےاُسےکوئی دن کھائے تو اُسے علم ہونا ہئے چا
یہکہ ناپاکقربانی رباورہے پسندکو نہیں ہے۔ شخصایسے8
کو اپنے قصور کی سزا پڑےاُٹھانی گی، کیونکہ اُس اُسنے چیز
حالتمُقّدسکی کیختم لئےکےربجوہے گئیکیمخصوص
تھی۔ اُسے اُس کی قوم میں سے مٹایا جائے۔

کٹائی9 وقتکے اپنی پورےفصل طور پر نہ کاٹنا کھیتبلـکہ
کے کناروں پر کچھ چھوڑ دینا۔ اِس طرح جو کچھ کٹائی کرتے
میںکھیتوقت بچ جائے اُسے چھوڑنا۔ انگور10 باغوںکے میں
بھی جو کچھ انگور توڑتے وقت بچ جائے اُسے چھوڑ دینا۔ جو
انگور زمین پر گر جائیں اُنہیں اُٹھا کر نہ لے جانا۔ اُنہیں غریبوں
اور پردیسیوں کے لئے چھوڑ دینا۔ ربمَیں تمہارا خدا ہوں۔

چوری11 نہ جھوٹکرنا، نہ دوسرےایکبولنا، کو دھوکا
نہ دینا۔

میرے12 نام قَسمکی کھا کر دھوکا نہ دینا، ورنہ میرےتم نام
کو داغ لگاؤ ربمَیںگے۔ ہوں۔

دوسرےایک13 کو نہ دبانا اور نہ لُوٹنا۔ کسی مزدوریکی
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 کا
خوف ماننا۔ ربمَیں ہوں۔

عدالت15 تلفیحقکیکسیمیں نہ کرنا۔ فیصلہ وقتکرتے
نہداریجانببھیکیکسی کرنا، غریبوہچاہے یا اثر رسوخو
والا انصافہو۔ سے اپنے پڑوسی عدالتکی کر۔

اپنی16 میںقوم اِدھر اُدھر پھرتے بہتانپرکسیہوئے نہ لگانا۔
بھیکوئی ایسا کام نہ میںخطرےجانکیکسیسےجسکرنا
پڑ جائے۔ ربمَیں ہوں۔

17 دل میں اپنے بھائی سے نفرت نہ کرنا۔ اگر کسی کی
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 جیسیرکھنا تُو آپاپنے
سے رکھتا ربمَیںہے۔ ہوں۔

میری19 ہدایات پر عمل کرو۔ دو مختلف قسم کے جانوروں
کو ملاپ نہ کرنے دینا۔ اپنے کھیت میں دو قسم کے بیج نہ
بونا۔ ایسا کپڑا نہ پہننا جو مختلفدو قسم کے دھاگوں کا بُنا ہوا
ہو۔

20 اگر کوئی آدمی کسی لونڈی سے جس کی منگنی کسی
اَور سے ہو چکی ہو ہم بستر ہو جائے اور لونڈی تکابکو نہ
پیسوں سے نہ ویسے ہی آزاد کیا گیا ہو مناسبتو جائے۔دیسزا
اُنہیںلیکن آزادتکاباُسےکیونکہجائے،دینہموتسزائے
نہیں کیا گیا۔ قصوروار21 ملاقاتآدمی خیمےکے دروازےکے
پر ایک مینڈھا لے آئے تاکہ وہ رب کو قصور کی قربانی کے
طور پیشپر کیا جائے۔ 22 امام اِس قربانی ربسے کے منے سا
اُس کے گناہ کا کفارہ دے۔ یوں اُس کا گناہ معاف کیا جائے
گا۔ ملـِکجب23 کنعان میں داخل ہونے کے بعد تم پھل دار
درخت لگاؤ گے تو پہلے تین سال اُن کا پھل نہ کھانا بلـکہ اُسے
سمجھنا۔*ممنوع سالچوتھے24 اُن مُقّدسکےخوشیپھلتمامکا
نذرانے کے طور ربپر کے لئے مخصوص کیا جائے۔ پانچویں25
سال تم اُن کا پھل کھا سکتے ہو۔ تمہارییوں فصل بڑھائی جائے
گی۔ ربمَیں تمہارا خدا ہوں۔

26 ایسا گوشت نہ میںجسکھانا خون ہو۔ فال یا شگون نہ
نکالنا۔

27 اپنے سر کے بال گول شکل میں نہ کٹوانا، نہ اپنی داڑھی
تراشنا۔کو 28 آپاپنے مُردوںکو کاٹسےسببکے زخمیکر
نہ کرنا، نہ اپنی ِجلد نقوشپر گدوانا۔ ربمَیں ہوں۔

* 19:23 :ممنوع لفظی :ترجمہ نامختون۔
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29 اپنی بیٹی کو کسبی نہ بنانا، ورنہ اُس کی مُقّدس حالت
جاتی گیرہے زناکاریملـکاور باعثکے کاریحرام سے بھر
جائے گا۔

30 ہفتے کے دن آرام کرنا میرےاور مقدِس کا احترام کرنا۔
ربمَیں ہوں۔

ایسے31 لوگوں پاسکے نہ جانا جو مُردوں سے رابطہ کرتے
ہیں، غیبنہ دانوں رجوعطرفکی کرنا، ورنہ تم اُن ناپاکسے
ہو جاؤ ربمَیںگے۔ تمہارا خدا ہوں۔

32 بوڑھے لوگوں کے منے سا اُٹھ کر کھڑا ہو جانا، بزرگوں کی
عزت کرنا اور اپنے خدا کا احترام کرنا۔ ربمَیں ہوں۔

33 جو ملـکتمہارےپردیسی تمہارےمیں درمیان رہتا ہے
اُسے نہ دبانا۔ 34 اُس کے ساتھ ایسا سلوک کر جیسا اپنے ہم
وطنوں کے ساتھ کرتا ہے۔ جس طرح تُو اپنے آپ سے محبت
رکھتا ہے اُسی طرح اُس سے بھی محبت رکھنا۔ یاد رہے کہ تم
خود مصر میں پردیسی 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، باٹصحیح اور صحیح پیمانہ استعمال کرنا۔ مَیں رب تمہارا
خدا ہوں جو تمہیں مصر نکالسے لایا ہوں۔

میری37 ہدایاتتمام اور تمام احکام مانو اور اُن پر عمل کرو۔
ربمَیں “ہوں۔

20
جرائم کی سزائیں

رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کو بتانا کہ تم میں
سے بھیجو اپنے بچے ـِککو مَل دیوتا کو قربانی کے طور پیشپر
کرے اُسے موتسزائے دینی اِسہے۔ میں فرقکوئی نہیں کہ
اسرائیلیوہ یاہے جماعتپردیسی۔ لوگکے اُسے کریں۔سنگسار
مَیں3 شخصایسےخود خلافکے ہو جاؤں گا اور اُسے اُس کی
قوم میں سے مٹا ڈالوں گا۔ کیونکہ اپنے بچوں ـِککو مَل پیشکو
کرنے سے اُس میرےنے مقدِس ناپاککو کیا میرےاور نام
کو داغ لگایا ہے۔ 4 اگر جماعت لوگکے اپنی آنکھیں بند کر
حرکتیںکیشخصایسےکے نظرانداز کریں اور اُسے موتسزائے
نہ دیں 5 تو پھر مَیں خود ایسے شخص 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 پیچھے لـگ 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 خلافکے ہو جاؤں
گا۔ اُن کی پیروی کرنے سے وہ زنا کرتا ہے۔ مَیں اُسے اُس کی
قوم میں سے مٹا ڈالوں گا۔ 7 آپاپنے میرےکو لئے مخصوص و
مُقّدس رکھو، ربمَیںکیونکہ تمہارا ہوں۔خدا ہدایاتمیری8
مانو اور اُن پر عمل کرو۔ مَیں رب ہوں جو تمہیں مخصوص و
مُقّدس کرتا ہوں۔

جس9 نے بھی اپنے باپ یا ماں پر لعنت بھیجی ہے اُسے
دیموتسزائے جائے۔ حرکتاِس سے وہ موتاپنی کا خود
ذمہ دار ہے۔

10 اگر کسی مرد کسینے کی بیوی کے ساتھ 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 سزائے موت دینی
ہے۔ وہ موتاپنی کے خود ذمہ دار ہیں۔

12 اگر کوئی مرد اپنی بہو سے ہم بستر ہوا ہے تو دونوں کو
موتسزائے دینی ہے۔ اُنہوںکچھجو نے کیا ہے نہایتوہ شرم
ناک ہے۔ وہ موتاپنی کے خود ذمہ دار ہیں۔

13 اگر کوئی مرد کسی دوسرے مرد سے جنسی تعلقات
رکھے تو دونوں اِسکو حرکتگھناؤنی باعثکے موتسزائے
دینی ہے۔ وہ موتاپنی 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 کوئی ایسی خبیث بات رہے۔نہ

جانورکسیمردجو15 تعلقاتجنسیسے اُسےرکھے سزائے
موت دینا اُسہے۔ جانور بھیکو مار دیا جائے۔ 16 عورتجو
کسی جانور سے جنسی تعلقات رکھے اُسے سزائے موت دینی
ہے۔ اُس جانور کو بھی مار دیا جائے۔ وہ اپنی موت کے خود
ذمہ دار ہیں۔

جس17 مرد نے اپنی بہن سے شادی کی ہے اُس نے شرم
کیحرکتناک ہے، چاہے باپوہ کی بیٹی ہو یا ماں اُنہیںکی۔
اسرائیلی قوم نظروںکی سے مٹایا بہناپنینےشخصایسےجائے۔
کی کیبےحرمتی اِسہے۔ لئے اُسے خود اپنے قصور نتیجےکے
برداشت کرنے پڑیں گے۔
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بستر ہوا ہے تو دونوں کو اُن کی قوم میں سے مٹانا ہے۔ کیونکہ
دونوں عورتنے خونکے کے منبع سے پردہ اُٹھایا ہے۔

19 اپنی خالہ یا پھوپھی سے ہم بستر نہ ہونا۔ کیونکہ جو ایسا
کرتا ہے وہ اپنی قریبی رشتے دار کی بےحرمتی کرتا ہے۔ دونوں
کو اپنے قصور برداشتنتیجےکے 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 مریںبےاولاد گے۔

اپنینےجس21 بھابی کیشادیسے اُسہے نجسایکنے
حرکت کی ہے۔ اُس نے اپنے بھائی کی بےحرمتی کی ہے۔ وہ
بےاولاد رہیں گے۔

میری22 تمام ہدایات اور احکام کو مانو اور اُن پر عمل کرو۔
ملـکجسورنہ میں مَیں تمہیں لے جا رہا ہوں وہ تمہیں اُگل
قوموںاُن23گا۔دے نہزندگیمطابقکےرواجورسمکے گزارنا
جنہیں تمہارےمَیں آگے نکالسے دوں گا۔ مجھے سبباِس سے
اُن سے گھن آنے لـگی کہ وہ یہ سب کچھ کرتے تھے۔ لیکن24
تم سے مَیں نے کہا، تم’ ہی اُن کی زمین پر قبضہ کرو گے۔ مَیں
ہی اُسے تمہیں دے دوں گا، ایسا ملـک جس میں کثرت کا
دودھ اور شہد ربمَیں‘ہے۔ تمہارا خدا جسہوں، نے تم کو
دیگر قوموں میں سے چن الـگکر کر دیا ہے۔ اِس25 لئے لازم
ہے کہ تم زمین پر چلنے والے جانوروں اور پرندوں پاکمیں اور
ناپاک امتیازکا کرو۔ آپاپنے ناپاککو جانور قابِلسےکھانے
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۔ میرےتمہیں26 لئے مخصوص مُقّدسو ہونا ہے، کیونکہ
قدوسمَیں ہوں، اور مَیں نے تمہیں دیگر قوموں میں سے چن کر
اپنے لئے الـگ کر لیا ہے۔

27 تم میں سے مُردوںجو رابطہسے دانیغیبیا کرتا اُسےہے
سزائے موت دینی ہے، عورتخواہ ہو یا مرد۔ اُنہیں سنگسار
کرنا۔ وہ موتاپنی کے خود ذمہ دار “ہیں۔

21
اماموں کے لئے ہدایات

موسٰینےرب1 ہارون”کہا،سے بیٹوںکے کو امامجو ہیں
بتا دینا کہ امام اپنے آپ کو کسی اسرائیلی لاشکی کے قریب
ناپاکسےجانے کرےنہ سوائے2 اپنے قریبی داروںرشتے کے
یعنی ماں، باپ، بیٹا، بیٹی، بھائی اور3 غیرشادیجو بہنشدہ اُس
کے گھر میں رہتی ہے۔ 4 وہ اپنی قوم میں کسی اَور باعثکے
آپاپنے ناپاککو نہ کرے، ورنہ اُس مُقّدسکی حالت جاتی
رہے گی۔

5 امام 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 پیشروٹی کرتے ہیں اِس لئے لازم ہے کہ
مُقّدسوہ رہیں۔ امام7 زناکار عورت، مندر کی کسبی یا طلاق
یافتہ عورت سے شادی نہ کریں، کیونکہ وہ اپنے رب کے لئے
مخصوص و مُقّدس ہیں۔ 8 امام مُقّدسکو سمجھنا، کیونکہ وہ
تیرے خدا کی روٹی کو قربان گاہ پر چڑھاتا ہے۔ تیرےوہ لئے
مُقّدس ٹھہرے کیونکہ مَیں رب قدوس ہوں۔ مَیں ہی تمہیں
مُقّدس کرتا ہوں۔

کسی9 امام کی جو بیٹی زناکاری سے حالتمُقّدساپنی کو
ختم کر دیتی ہے وہ باپاپنے حالتمُقّدسکی کو بھی ختم کر
دیتی ہے۔ اُسے جلا دیا جائے۔

10 اماِم اعظم کے سر پر مسح کا تیل ُنڈیلا ا گیا ہے اور اُسے
اماِم اعظم کپڑےمُقّدسکے پہننے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اِس
لئے وہ رنج کے عالم میں اپنے بالوں کو بکھرنے نہ نہدے، کبھی
اپنے کپڑوں پھاڑے۔کو لاشکسیوہ11 قریبکے نہ جائے،
چاہے وہ اُس کے باپ 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 کے
تیل سے مخصوص کیا گیا ہے۔ مَیں رب ہوں۔ 13 اماِم اعظم
کو صرف کنواری سے شادی کی اجازت ہے۔ 14 وہ بیوہ،
طلاق یافتہ عورت، مندر کی کسبی یا عورتزناکار شادیسے
کرےنہ بلـکہ صرف اپنے قبیلے کی کنواری سے، 15 ورنہ اُس



احبار 21:16 118 احبار 22:16

کی مخصوصاولاد مُقّدسو نہیں ہو گی۔ کیونکہ ربمَیں 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 میں نقص ہو
میرے حضور آ کر اپنے خدا کی روٹی نہ چڑھائے۔ یہ اصول آنے
والی نسلوں کے لئے بھی اٹل ہے۔ 18 کیونکہ کوئی بھی معذور
میرے حضور نہ آئے، نہ اندھا، نہ لنگڑا، نہ وہ جس ناککی
ِچری ہوئی ہو بیشیکمیمیںعضوکسیکےجسیا ہو، نہ19 وہ
جس کا پاؤں یا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہو، 20 نہ ُکبڑا، نہ بونا، نہ جسوہ
کی آنکھ میں نقص ہو یا جسے وبائی ِجلدی بیماری ہو یا جس
کے کچلےخصیے ہوئے ہوں۔ ہارون21 امام کی بھیکوئی اولاد
جس کے جسم نقصمیں میرےہو حضور آ کر رب کو جلنے
والی پیشقربانیاں نہ کرے۔ چونکہ اُس نقصمیں اِسہے لئے
میرےوہ حضور آ کر اپنے خدا کی روٹی نہ چڑھائے۔ 22 اُسے
الله مُقّدسکی مُقّدسبلـکہ ترین قربانیوں میں بھیسے اماموں کا
حصہ کھانے اجازتکی ہے۔ لیکن23 چونکہ اُس نقصمیں
ہے اِس لئے وہ مُقّدس ترین کمرے دروازےکے پردےکے
قریبکے نہ جائے، نہ قربان گاہ پاسکے آئے۔ ورنہ وہ میری
مُقّدس چیزوں ناپاککو 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 اسرائیلیوںکہ کی قربانیوںاُن احترامکا کرو جو تم میرےنے
لئے مخصوص مُقّدسو کی ہیں، ورنہ میرےتم نام کو داغ لگاؤ
گے۔ مَیں رب ہوں۔ 3 جو امام ناپاک ہونے کے باوجود اُن
قربانیوں پاسکے آ اسرائیلیوںجوجائے میرےنے لئے مخصوص
مُقّدسو ہیںکی میرےاُسے منے سا سے مٹانا اصولیہہے۔ آنے
والی نسلوں کے لئے بھی اٹل ربمَیںہے۔ ہوں۔

4 ہارون کی اولاد میں سے جو بھی وبائی ِجلدی بیماری یا
یان جر کا مریض ہو اُسے مُقّدس قربانیوں میں سے اپنا حصہ
کھانے اجازتکی نہیں پہلےہے۔ پاکوہ ہو جائے۔ ایسیجو

کوئی بھی چیز چھوئے لاشجو ناپاکسے ہو گئی ہو یا ایسے
آدمی کو جسچھوئے کا نطفہ نکلا ہو ناپاکوہ ہو جاتا ہے۔
5 ناپاکوہ رینگنے والے جانور شخصناپاکیا کو چھونے سے
بھی ناپاک ہو جاتا ہے، خواہ وہ کسی بھی سبب ناپاکسے
کیوں نہ ہوا ہو۔ 6 جو ایسی کوئی بھی چیز چھوئے وہ شام
تک ناپاک رہے گا۔ اِس کے علاوہ لازم ہے کہ وہ مُقّدس
قربانیوں میں سے اپنا پہلےسےکھانےحصہ نہا لے۔ کےسورج7
غروب ہونے پر پاکوہ ہو گا مُقّدساور قربانیوں میں سے اپنا
حصہ گا۔سکےکھا کیونکہ وہ اُس روزیکی ہیں۔ امام8 ایسے
جانوروں گوشتکا نہ کھائے فطریجو طور پر مر گئے یا جنہیں
جنگلی جانوروں نے پھاڑ ڈالا ہو، ورنہ ناپاکوہ ہو جائے گا۔
ربمَیں ہوں۔

9 امام میری ہدایات کے مطابق چلیں، ورنہ وہ قصوروار بن
جائیں گے اور مُقّدس چیزوں کی بےحرمتی کرنے کے سبب
سے مر جائیں گے۔ مَیں رب ہوں جو اُنہیں اپنے لئے مخصوص
مُقّدسو کرتا ہوں۔

صرف10 امام کے خاندان کے افراد مُقّدس قربانیوں میں
سے کھا سکتے ہیں۔ غیرشہری یا مزدور کو اجازت نہیں ہے۔
11 لیکن امام کا غلام یا لونڈی اُس میں سے کھا سکتے ہیں،
اُنہیںچاہے خریدا گیا ہو یا وہ اُس کے میںگھر پیدا ہوئے ہوں۔
12 اگر امام کی بیٹی نے کسی ایسے شخص سے شادی کی ہے
جو امام نہیں ہے تو اُسے مُقّدس قربانیوں میں سے کھانے کی
اجازت نہیں ہے۔ لیکن13 ہو سکتا ہے کہ وہ بیوہ یا طلاق یافتہ
ہو اور اُس بچےکے نہ وہجبہوں۔ باپاپنے کے لوٹگھر کر
وہاں ایسے رہے گی جیسے اپنی جوانی میں تو وہ اپنے باپ کے
اُس کھانے میں سے کھا سکتی ہے جو قربانیوں میں باپسے
کا حصہ ہے۔ لیکن جو امام کے خاندان کا فرد نہیں ہے اُسے
کھانے اجازتکی نہیں ہے۔

شخصجس14 نے نادانستہ طور پر مُقّدس قربانیوں میں سے
امام کے حصے سے کچھ کھایا ہے وہ امام کو سب واپسکچھ
کرنے کے علاوہ 20 فیصد یادہ ز دے۔ 15 امام رب پیشکو
کی ہوئی قربانیوں کی مُقّدس حالت 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۔ جو
اُنہیں اپنے لئے مخصوص مُقّدسو کرتا “ہوں۔
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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 قربانی پیش 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۔ 19 اِس کے لئے لازم ہے کہ تم
ایک بےعیب بَیل، مینڈھا یا بکرا پیش کرو۔ پھر ہی اُسے قبول
کیا جائے گا۔ 20 قربانی کے لئے کبھی بھی ایسا پیشجانور نہ
جسکرنا نقصمیں ہو، ورنہ تم اُس کے باعث منظور نہیں 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 گائےبَیلوںوہ یا یوں بکر بھیڑ میں جانوربےعیبسے چنے۔ پھر
اُسے قبول کیا جائے گا۔ رب22 کو ایسے جانور پیش 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 پیشپر نہ کرنا۔
23 لیکن جس گائےبَیل یا بھیڑبکری کے کسی عضو میں کمی
بیشی ہو پیشاُسے کیا جا یہشرطہے۔سکتا پیشکہہے کرنے
والا اُسے ویسے ہی دلی خوشی سے چڑھائے۔ اگر وہ اُسے اپنی
مَنت مان کرےپیشکر تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ رب24
کو ایسا پیشجانور نہ جسکرنا کے خصیے توڑےکچلے، یا کٹے
ہوئے ہوں۔ اپنے ملـک میں جانوروں کو اِس طرح خصی نہ
بنانا، 25 نہ ایسے کسیجانور غیرملـکی سے خرید کر اپنے خدا کی
روٹی کے طور پر پیش کرنا۔ تم ایسے جانوروں باعثکے منظور
نہیں ہو گے، کیونکہ اُن میں خرابی نقصاور “ہے۔

رب26 نے موسٰی سے یہ بھی کہا، 27 کسیجب” گائے،
بھیڑ یا بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو لازم ہے کہ وہ دنساتپہلے
اپنی ماں پاسکے رہے۔ آٹھویں دن ربپہلےسے اُسے جلنے والی
قربانی کے طور پر قبول کرےنہیں گا۔ کسی28 گائے، بھیڑ یا
بکری کے بچے کو اُس کی ماں ایکسمیت ہی دن ذبح نہ کرنا۔
جب29 ربتم کو سلامتی کی کوئی قربانی چڑھانا ہتے چا ہو تو
اُسے پیشیوں کرنا کہ تم منظور ہو جاؤ۔ اگلی30 کچھتکصبح
بچا نہ رہے بلـکہ اُسے اُسی دن کھانا ربمَیںہے۔ ہوں۔

میرے31 احکام مانو اور اُن پر عمل کرو۔ مَیں رب ہوں۔

میرے32 نام کو داغ نہ لگانا۔ لازم ہے کہ مجھے اسرائیلیوں
قدوسدرمیانکے مانا ہوںربمَیںجائے۔ تمہیںجو اپنے لئے
مخصوص و مُقّدس کرتا ہوں۔ 33 مَیں تمہیں مصر سے نکال لایا
ہوں تاکہ تمہارا خدا ہوں۔ ربمَیں “ہوں۔

23
موسٰینےرب1 کہا،سے اسرائیلیوں”2 کو بتانا یہکہ میری،

رب کی عیدیں ہیں جن پر تمہیں لوگوں مُقّدسکو اجتماع کے
لئے جمع کرنا ہے۔

سبت کا دن
3 ہفتے میں چھ دن کام کرنا، لیکن ساتواں دن ہر طرح سے

آرام کا دن اُسہے۔ مُقّدسدن اجتماع ہو۔ بھیجہاں تم ہتے ر
ہو وہاں کام نہ کرنا۔ یہ ربدن کے لئے سبتمخصوص ہے۔

فسح کی عید اور بےخمیری روٹی کی عید
پرجنہیںعیدیںکیربیہ4 تمہیں لوگوں اجتماعمُقّدسکو

کے لئے جمع کرنا ہے۔
فسح5 کی عید پہلے مہینے کے چودھویں دن شروع ہوتی ہے۔

ہونےغروبکےسورجدناُس جائے۔منائیخوشیکیربپر
اگلے6 ربدن کی یاد میں بےخمیری روٹی کی عید شروع ہوتی
تمہاریتکدنساتہے۔ میںروٹی خمیر نہ 7ہو۔ دنوںساتاِن
کے پہلے دن مُقّدس اجتماع ہو لوگاور اپنا ہر کام چھوڑیں۔
8 اِن سات دنوں میں روزانہ رب کو جلنے والی قربانی پیش
کرو۔ ساتویں دن بھی مُقّدس اجتماع ہو اور لوگ اپنا ہر کام
“چھوڑیں۔

پہلے پُولے کی عید
موسٰینےرب9 سے کہا، اسرائیلیوں”10 کو بتانا جبکہ تم

ملـکاُس داخلمیں ہو مَیںجوگے تمہیں دوں گا اور اناجوہاں
فصلکی کاٹو توگے تمہیں امام پہلاکو پُولا دینا ہے۔ اتوار11 کو
امام یہ منےکےربپُولا سا ہلائے تاکہ تم منظور اُس12جاؤ۔ہو
دن بھیڑ یکایککا بےعیبسالہ بچہ رببھی پیشکو کرنا۔
اُسے قربان گاہ پر بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر چڑھانا۔
13 ساتھ ہی غلہ کی نذر کے لئے تیل سے ملایا گیا 3 کلو گرام
بہترین کرنا۔پیشبھیمیدہ والیجلنے یہ ہے۔پسندکوربقربانی
اِس کے علاوہ َمے کی نذر کے لئے ایک لٹر َمے پیشبھی کرنا۔
پہلے14 یہ سب کچھ کرو، پھر ہی تمہیں نئی فصل کے اناج سے
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اجازتکیکھانے ہو گی، خواہ وہ بُھنا ہوا ہو، خواہ کچا یا روٹی
میںصورتکی پکایا گیا ہو۔ بھیجہاں تم ہتے ر ہو وہاں ایسا ہی
کرنا ہے۔ یہ اصول تکابد قائم رہے۔

ہفتوں کی عید پنتکُستیعنی
دنجس15 تم اناجنے کا پیشپُولا کیا اُس دن پورےسے

سات ہفتے گنو۔ 16 پچاسویں دن یعنی ساتویں اتوار کو رب کو
نئے اناج کی قربانی چڑھانا۔ 17 ہر گھرانے طرفکی ربسے
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 بےعیبساتکے یکاور سالہ پیشبچے کرو۔ اُنہیں رب
کے حضور بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر چڑھانا۔ اِس کے
علاوہ غلہ کی نذر اور َمے کی نذر پیشبھی کرنی ہے۔ جلنے والی
اِس قربانی کی ربخوشبو کو پسند ہے۔ 19 پھر گناہ کی قربانی
کے لئے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لئے دو یک سالہ
بھیڑ کے بچے چڑھاؤ۔ 20 امام بھیڑ کے یہ دو بچے مذکورہ روٹیوں
سمیت ہلانے والی قربانی کے طور ربپر کے منے سا ہلائے۔ یہ
رب لئےکے مخصوص ہیںمُقّدسو اور قربانیوں میں امامسے کا
حصہ ہیں۔ اُسی21 دن لوگوں مُقّدسکو اجتماع کے لئے جمع
بھیکوئیکرو۔ نہکام تکابداصولیہکرنا۔ قائم اوررہے، اِسے
ہر جگہ ماننا ہے۔

کٹائی22 پورےفصلاپنیوقتکے پرطور نہ کاٹنا کھیتبلـکہ
کے کناروں پر کچھ چھوڑ دینا۔ اِس طرح جو کچھ کٹائی کرتے
میںکھیتوقت بچ جائے اُسے چھوڑنا۔ بچا اناجہوا غریبوں اور
پردیسیوں کے لئے چھوڑ دینا۔ ربمَیں تمہارا خدا “ہوں۔

نئے سال کی عید
اسرائیلیوں”24کہا،سےموسٰینےرب23 کو بتانا ساتویںکہ

مہینے آرامدنپہلاکا اجتماعمُقّدسدناُسہے۔دنکا جسہو
پر یاد دلانے کے لئے نرسنگا پھونکا جائے۔ کوئی25 بھی کام نہ
ربکرنا۔ کو جلنے والی پیشقربانی “کرنا۔

کفارہ کا دن
رب26 نے موسٰی سے کہا، 27 ساتویں” مہینے کا دسواں دن

کفارہ کا دن ہے۔ اُس دن مُقّدس اجتماع ہو۔ اپنی جان کو
دُکھ دینا اور رب کو جلنے والی قربانی پیش کرنا۔ 28 اُس دن

کام نہ کرنا، کیونکہ یہ کفارہ کا دن ہے، تمہارےربجب
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 ہے اُسے مَیں اُس کی قوم میں سے نکال
گا۔کروںہلاککر بھیکوئی31 کام نہ کرنا۔ یہ اصول تکابد
قائم اوررہے، اِسے ہر جگہ ماننا آرامدنیہ32ہے۔ دنخاصکا
جسہے میں تمہیں اپنی جان کو دُکھ دینا ہے۔ اِسے مہینے کے
نویں دن کی شام سے لے کر اگلی تکشام “منانا۔

یوں جھونپڑ کی عید
اسرائیلیوں”34کہا،سےموسٰینےرب33 کو بتانا ساتویںکہ

مہینے کے پندرھویں دن یوں جھونپڑ کی عید شروع ہوتی اِسہے۔
کا ساتدورانیہ دن ہے۔ پہلے35 مُقّدسدن اجتماع ہو۔ اِس
دن کامکوئی نہ کرنا۔ 36 دنوںساتاِن ربدورانکے کو جلنے
والی پیشقربانیاں کرنا۔ آٹھویں مُقّدسدن اجتماع ربہو۔ کو
جلنے والی پیشقربانی کرو۔ اجتماعخاصاِس بھیدنکے کام
نہیں کرنا ہے۔

37 یہ رب کی عیدیں ہیں جن پر تمہیں مُقّدس 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۔ 38 یہ قربانیاں اُن
قربانیوں کے علاوہ ہیں سبتجو کے دن چڑھائی جاتی ہیں اور
جو تم نے ہدیئے طورکے پر مانمَنتیا کر یا اپنی سےخوشیدلی
پیش کی ہیں۔

39 چنانچہ ساتویں مہینے کے پندرھویں دن فصل کی کٹائی کے
اختتام پر رب کی یہ عید یعنی یوں جھونپڑ کی عید مناؤ۔ اِسے
دنسات منانا۔ پہلا آخریاور دن آرام ہیں۔دنکے پہلے40 دن
اپنے لئے درختوں کے بہترین پھل، کھجور کی ڈالیاں اور گھنے
درختوں اور سفیدہ کی شاخیں توڑنا۔ سات تکدن رب اپنے
خدا کے منے مناؤ۔خوشیسا 41 ساتویںسالہر مہینے کیربمیں
خوشی میں یہ عید منانا۔ یہ اصول تکابد قائم رہے۔ عید42 کے
ہفتے یوںدورانکے رہنا۔میںجھونپڑ میںملـکتمام آباد اسرائیلی
ایسا تمہاریپھر43کریں۔ اولاد اسرائیلیوںکہگیجانے مصرکو
سے لتے نکا وقت مَیں نے اُنہیں یوں جھونپڑ میں بسایا۔ مَیں رب
تمہارا خدا “ہوں۔
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باتیں بتائیں۔
24

رب کے منے سا شمع دان اور روٹیاں
رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کو دےحکم کہ

وہ تیرے پاس کوٹے ہوئے زیتونوں کا خالص تیل لے آئیں
تاکہ مُقّدس کمرے کے شمع دان کے چراغ متواتر جلتے رہیں۔
3 ہارون اُنہیں مسلسل، شام سے لے کر صبح تک رب کے
حضور سنبھالے یعنی وہاں جہاں وہ مُقّدس ترین کمرے کے
پردے کے منے 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 یوں
کرے کہ یہ ربہمیشہ کے منے سا جلتے رہیں۔

5 بارہ روٹیاں پکانا۔ ہر روٹی کے لئے 3 کلو گرام بہترین میدہ
استعمال کیا جائے۔ 6 اُنہیں دو قطاروں میں رب کے منے سا
خالص سونے کی میز پر رکھنا۔ 7 ہر قطار پر خالص لُبان ڈالنا۔
یہ لُبان روٹی کے لئے یادگاری کی قربانی ہے جسے بعد ربمیں
لئےکے ہر8ہے۔جلانا ہفتے منےکےربکو سا تازہ اِسیروٹیاں
ترتیب میزسے پر ہیں۔رکھنی اسرائیلیوںیہ لئےکے ابدی کیعہد
لازمی شرط ہے۔ 9 میز کی روٹیاں ہارون اور اُس کے بیٹوں کا
حصہ ہیں، اور وہ اُنہیں مُقّدس جگہ پر کھائیں، کیونکہ وہ جلنے
والی قربانیوں کا مُقّدس ترین حصہ ہیں۔ یہ ابد تک اُن کا حق
رہے “گا۔

الله کی توہین، ریزیخوں اور زخمی کرنے کی سزائیں
10-11 خیمہ گاہ ایکمیں آدمی جستھا باپکا 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 نے رب کے نام پر
بککفر کر اُس لعنتپر بھیجی۔ یہ سن لوگکر اُسے موسٰی کے
پاس لے آئے۔ وہاں12 اُنہوں نے پہرےاُسے میں بٹھا ربکر
ہدایتکی کا انتظار کیا۔

ربتب13 نے موسٰی سے کہا، لعنت”14 کرنے والے کو
خیمہ گاہ کے باہر جنہوںجاؤ۔لے اُسنے کی یہ باتیں ہیںسنی
سبوہ 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 رببھی کے نام پر کفر بکے اُسے دیموتسزائے
جماعتپوریجائے۔ اُسے سنگسار جسکرے۔ ربنے کے
نام پر کفر بکا ہو اُسے ضرور موتسزائے دینی ہے، دیسیخواہ
ہو یا پردیسی۔

جس17 نے کسی کو مار ڈالا ہے اُسے سزائے موت دی
جائے۔ جانورکےکسینےجس18 مارکو ڈالا اُسوہہے کا
معاوضہ دے۔ جان 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 دوسرےنے ساتھکے کیا ہے۔ 20 دوسرےاگر
کی ٹوٹہڈیکوئی جائے تو اُس کی توڑیہڈیوہی جائے۔
دوسرےاگر کی آنکھ ضائع ہو جائے تو اُس کی آنکھ ضائع کر
دی جائے۔ دوسرےاگر کا دانت ٹوٹ جائے تو اُس کا وہی
دانت توڑا جائے۔ جو بھی زخم اُس دوسرےنے کو پہنچایا
وہی زخم اُسے پہنچایا جائے۔ کسینےجس21 جانور کو مار
ڈالا ہے وہ اُس کا معاوضہ دے، جسلیکن کسینے انسان
کو مار دیا اُسےہے موتسزائے دینی ہے۔ دیسی22 پردیسیاور
کے لئے ایکتمہارا ہی قانون ہو۔ ربمَیں تمہارا خدا “ہوں۔

پھر23 موسٰی اسرائیلیوںنے باتسے اُنہوںاورکی، پرربنے
لعنت بھیجنے والے باہرسےگاہخیمہکو اُسےکرجالے سنگسار
کیا۔ اُنہوں نے ویسا ہی کیا ربجیسا نے موسٰی کو حکم دیا تھا۔

25
زمین کے لئے سبت کا سال

رب1 نے سینا پہاڑ پر موسٰی سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کو بتانا
جبکہ تم ملـکاُس میں داخل ہو گے جو مَیں تمہیں دوں گا
تو لازم ہے ربکہ کی تعظیم میں ایکزمین سال آرام کرے۔
سالچھ3 دورانکے اپنے کھیتوں میں بیج بونا، اپنے انگور کے
باغوں چھانٹکانٹکی 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 کرنا۔چھانٹکانٹکی 5 اناججو بخودخود 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
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اُس سے تم اپنی روزانہ یاتکی پوریضرور 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۔ بھیکچھجو یہ زمین پیدا کرتی وہہے کھایا
جا سکتا ہے۔

بحالی کا سال
ایکبعدکےسال49یعنیسالکےسبتسات8 اَور کام کرنا

ہے۔ پچاسویں9 سال ساتویںکے مہینے دندسویںکے یعنی کفارہ
کے دن اپنے ملـک کی ہر جگہ نرسنگا بجانا۔ 10 پچاسواں سال
مخصوص مُقّدسو کرو ملـکپورےاور میں اعلان کرو کہ تمام
باشندوں کو آزاد کر دیا جائے۔ یہ بحالی سالکا میںجسہو ہر
شخص کو اُس واپسملـکیتکی کی جائے اور ہر غلام کو آزاد
کیا جائے تاکہ وہ اپنے رشتے داروں پاسکے واپس جا سکے۔
بحالیسالپچاسواںیہ11 اِسہو،سالکا لئے نہ میںکھیتوںاپنے
بیج بونا، نہ خود بخود اُگنے اناجوالے کی کٹائی کرنا، اور نہ انگور
توڑ کرنا۔جمعکر یہکیونکہ12 بحالی سالکا تمہارےجوہے لئے
مخصوص مُقّدسو ہے۔ روزانہ اُتنی ہی پیداوار لینا ایککہ دن
یاتکی پوریضرور ہو جائیں۔ بحالی13 کے سال میں شخصہر
کو اُس واپسملـکیتکی کی جائے۔

14 جبچنانچہ 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 تکسالکے فصلیںسالکتنے گی۔کرےپیدا 16 بہتاگر
سال رہ گئے ہوں تو اُس قیمتکی یادہ ز ہو گی، اور اگر کم سال
رہ گئے ہوں تو اُس کی قیمت کم ہو گی۔ کیونکہ اُن فصلوں کی
تعداد بِک رہی ہے جو زمین اگلے بحالی کے تکسال پیدا کر
سکتی ہے۔

17 اپنے ہم وطن سے ناجائز فائدہ نہ اُٹھانا بلـکہ رب اپنے خدا
خوفکا ماننا، کیونکہ ربمَیں تمہارا خدا ہوں۔

ہدایاتمیری18 پر عمل کرنا میرےاور احکام مانکو کر اُن
تبچلنا۔مطابقکے تم محفوظمیںملـکاپنے گے۔رہو زمین19
اپنی پوری دےپیداوار 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 ہے کہ مَیں چھٹے سال میں زمین کو اِتنی

برکت دوں گا کہ اُس سال کی پیداوار تین سال کے لئے کافی
ہو گی۔ جب22 تم آٹھویں بیجسال بوؤ گے پاستمہارےتو چھٹے
سال کی اِتنی پیداوار باقی ہو گی کہ تم فصل کی تککٹائی 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
وہاںجائے مالـکموروثی کا حقیہ مانا جائے وہکہ اپنی زمین
واپس خرید سکتا ہے۔

25 اگر تیرا کوئی ہم وطن بھائی غریب ہو کر اپنی کچھ زمین
بیچنے پر مجبور ہو توجائے لازم اُسکہہے قریبیسےسبکا رشتے
دار اُسے واپس خرید لے۔ 26 ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص کا
کوئی قریبی رشتے دار نہ ہو جو اُس کی واپسزمین خرید سکے،
لیکن وہ خود کچھ دیر کے بعد اِتنے پیسے جمع کرتا ہے کہ وہ
اپنی واپسزمین خرید سکتا ہے۔ صورتاِس27 میں حسابوہ
کرے خریدنےکہ والے کے لئے اگلے بحالی تکسالکے کتنے
سال رہ گئے ہیں۔ نقصانجتنا خریدنے والے زمینکو کو بحالی
سالکے واپسپہلےسے دینے پہنچےسے گا اُتنے ہی پیسے اُسے
دینے ہیں۔ لیکن28 اگر اُس پاسکے اِتنے پیسے نہ ہوں تو زمین
اگلے بحالی تکسالکے خریدنے والے ہاتھکے میں گی۔رہے
پھر اُسے مالـکموروثی واپسکو دیا جائے گا۔

29 اگر کسی کا گھر فصیل دار شہر میں ہے تو جب وہ اُسے
بیچے گا تو اپنا واپسگھر خریدنے کا ایکصرفحق تکسال
رہے گا۔ 30 اگر پہلا مالـک اُسے پہلے سال کے اندر اندر نہ
خریدے تو وہ ہمیشہ لئےکے خریدنے ملـکیتموروثیکیوالے
بن بحالیوہگا۔جائے نہیںواپسبھیمیںسالکے کیا گا۔جائے

لیکن31 جو گھر ایسی آبادی میں جسہے کی فصیل نہ ہو
دیہاتوہ میں شمار کیا جاتا اُسہے۔ مالـکموروثیکے حقکو
حاصل ہے کہ ہر وقت اپنا گھر واپس خرید سکے۔ بحالی کے
سال میں اِس گھر ًکو واپسلازما کر دینا ہے۔

لیکن32 یوں لاو کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے وہ گھر
وقتہر خرید سکتے ہیں جو اُن کے لئے مقرر کئے ہوئے شہروں
میں ہیں۔ 33 اگر ایسا گھر کسی لاوی کے ہاتھ فروخت کیا
جائے واپساور نہ خریدا جائے تو ًاُسے لازما بحالی میںسالکے
واپس کرنا لاویکیونکہہے۔ کے جو گھر اُن کے مقررہ شہروں
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میں ہوتے ہیں وہ اسرائیلیوں میں اُن کی موروثی ملـکیت ہیں۔
لیکن34 جو زمینیں شہروں کے ارد گرد مویشی چَرانے کے لئے
اُنہیںہیںمقرر بیچنے وہہے۔نہیںاجازتکی اُن ہیں۔ملـکیتدائمیکی

غریبوں کے لئے قرضہ
35 اگر تیرا کوئی وطنہم بھائی غریب ہو جائے اور گزارہ نہ

کر سکے تو اُس کی مدد کر۔ اُس طرح اُس کی مدد جسکرنا
طرح پردیسی یا غیرشہری کی مدد کرنی ہوتی ہے تاکہ تیرےوہ
ساتھ ہتے ر ہوئے زندگی گزار سکے۔ اُس36 طرحکسیسے کا
نہسود لینا بلـکہ اپنے خدا مانناخوفکا تاکہ تیرا تیرےبھائی ساتھ
زندگی گزار سکے۔ 37 اگر وہ قرضتیرا دار ہو تو اُس سے سود نہ
لینا۔ اِسی خوراکطرح بیچتے وقت اُس سے نفع نہ لینا۔ 38 مَیں
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 بھائی غریب ہو کر اپنے آپ کو

تیرے بیچہاتھ ڈالے تو اُس غلامسے کا کامسا نہ کرانا۔ اُس40
کے ساتھ مزدور یا غیرشہری کا سلوکسا کرنا۔ تیرےوہ لئے
بحالی کے تکسال کام کرے۔ 41 پھر وہ اور اُس کے بال بچے
آزاد ہو کر اپنے رشتے داروں اور موروثی زمین کے پاس واپس
جائیں۔ 42 چونکہ 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 خوفکا ماننا۔

44 تم ممالـکپڑوسی سے اپنے لئے غلام اور لونڈیاں حاصل کر
ہو۔سکتے غیرشہریپردیسیجو45 طورکے میںملـکتمہارےپر
آباد اُنہیںہیں بھی تم خرید ہو۔سکتے اُن میں ہیںشاملبھیوہ جو
ملـکتمہارے میں پیدا ہوئے ہیں۔ ملـکیتتمہاریوہی بن کر
تمہارے46 بیٹوں میراثکی میں آ جائیں اور وہی تمہارےہمیشہ
لیکنرہیں۔غلام بھائیوںوطنہماپنے نہحکمرانیسختپر کرنا۔

47 ملـکتیرےاگر میں ہنے ر والا کوئی پردیسی یا غیرشہری
امیر ہو جائے جبکہ تیرا کوئی ہم وطن بھائی غریب ہو کر اپنے
آپ کو اُس پردیسی یا غیرشہری یا اُس خاندانکے کسیکے فرد
کو بیچ ڈالے 48 تو بِک جانے کے بعد اُسے آزادی خریدنے کا
چچا،49بھائی،کوئیہے۔حاصلحق تایا، چچا یا تایا کا بیٹا یا کوئی
اَور قریبی رشتے دار واپساُسے خرید سکتا ہے۔ وہ خود بھی اپنی

آزادی خرید سکتا ہے اگر اُس پاسکے پیسے کافی ہوں۔ اِس50
صورت میں وہ مالـکاپنے سے مل کر وہ سال گنے جو اُس کے
خریدنے سے لے کر اگلے بحالی کے سال تک 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 قیمتکی میں سے پیسے
واپس کر اُس53جائیں۔دیئے مزدورسالبہسالساتھکے کا سا
سلوک اُسجائے۔کیا اُسمالـککا کرے۔نہحکمرانیسختپر
54 اگر یقےکسیکےطرحاِسوہ آزادسےطر نہ ہو توجائے اُسے
اور اُس بچوںکے کو میںحالتہر اگلے بحالی میںسالکے آزاد
کر دینا ہے، ہیں۔خادمہیمیرےاسرائیلیکیونکہ55 میرےوہ
مَیںجنہیںہیںخادمہی مصر نکالسے لایا۔ ربمَیں تمہارا ہوں۔خدا

26
فرماں برداری کا اجر

1 اپنے لئے بُت نہ بنانا۔ نہ اپنے لئے دیوتا مجسمےکے یا پتھر کے
مخصوص کئے کھڑےستونہوئے کرنا، نہ سجدہ کرنے کے لئے
اپنے ملـک میں ایسے پتھر رکھنا جن 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 تم میری ہدایات پر چلو میرےاور احکام مان 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 کے
اناجباعث کٹائیکیفصلکی انگور جاریتکوقتتوڑتے رہے
گی اور انگور فصلکی توڑیتکوقتاُس جائے تکجبگی
بیج بونے کا موسم آئے گا۔ خوراکاِتنی ملے گی کہ تم کبھی
بھوکے نہیں ہو گے۔ اور تم ملـکاپنے محفوظمیں رہو گے۔

ملـکمَیں6 کو امن و امان بخشوں گا۔ تم آرام لیٹسے جاؤ
گے، کیونکہ کسی خطرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہو
گی۔ مَیں وحشی ملـکجانور سے دُور کر دوں گا، اور وہ تلوار
قتلکی بچاسےغارتو 7گا۔رہے تم دشمنوںاپنے غالبپر آ کر اُن
تعاقبکا کرو گے، اور وہ تمہاری تلوار مارےسے جائیں گے۔
تمہارے8 پانچ آدمی َسو دشمنوں کا پیچھا یں کر گے، تمہارےاور
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َسو آدمی اُن کے دس ہزار آدمیوں کو بھگا دیں تمہارےگے۔
تمہاریدشمن تلوار مارےسے جائیں گے۔

میری9 نظرِ کرم تم پر ہو گی۔ مَیں تمہاری اولاد کی تعداد
بڑھاؤں گا اور تمہارے ساتھ اپنا عہد قائم رکھوں گا۔ ایک10
سال اِتنی فصل ہو گی کہ جب اگلی فصل کی کٹائی ہو گی تو
اناجنئے کے لئے جگہ بنانے کی خاطر اناجپرانے پھینککو دینا
پڑے گا۔ تمہارےمَیں11 درمیان اپنا مسکن قائم کروں گا اور تم
گھنسے نہیں کھاؤں گا۔ مَیں12 تم میں پھروں گا، اور تم میری
قوم ہو گے۔

13 مَیں رب تمہارا خدا ہوں جو تمہیں مصر سے نکال لایا
تاکہ تمہاری غلامی حالتکی ختم ہو جائے۔ مَیں تمہارےنے
جوئے کو توڑ ڈالا، اباور تم آزاد اور سیدھے ہو چلکر ہو۔سکتے

فرماں بردار نہ ہونے کی سزا
لیکن14 اگر نہیںمیریتم اورگےسنو اِن تمام احکام نہیںپر چلو

گے، 15 اگر تم میری ہدایات کو رد کر میرےکے احکام سے
گھن کھاؤ گے اور اُن پر عمل نہ کر کے میرا عہد توڑو گے 16 تو
مَیں جواب میں تم پر اچانک دہشت طاری کر دوں گا۔ جسم
کو ختم کرنے والی یوں بیمار اور بخار تمہاریسے آنکھیں ضائع ہو
جائیں گی اور تمہاری جان چھن جائے جبگی۔ تم بیج بوؤ گے
تو بےفائدہ، کیونکہ دشمن اُس کی فصل کھا جائے گا۔ مَیں17
خلافتمہارے ہو جاؤں گا، اِس لئے تم اپنے دشمنوں کے ہاتھ
شکستسے کھاؤ گے۔ تم نفرتسے رکھنے والے تم حکومتپر
کریں کوئیجببھیوقتاُسگے۔ تعاقبتمہارا کرےنہیں گا
بھاگتم جاؤ گے۔

18 اگر تم اِس بعدکے میریبھی نہ سنو تو تمہارےمَیں گناہوں
سببکے سے تمہیں سات گُنا یادہ ز سزا دوں گا۔ مَیں19 تمہارا
سخت خاکغرور میں ملا دوں تمہارےگا۔ اوپر آسمان لوہے
جیسا اور تمہارے نیچے زمین پیتل جیسی ہو گی۔ 20 جتنی بھی
محنت کرو گے وہ بےفائدہ ہو گی، تمہارےکیونکہ 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 کے جواب میں تمہیں اِس سے بھی سات
گُنا یادہ ز سزا دوں گا۔ 22 مَیں تمہارے خلاف جنگلی جانور

بھیج دوں گا تمہارےجو بچوں کو پھاڑ کھائیں گے تمہارےاور
مویشی برباد دیںکر گے۔ آخر تمہاریمیں تعداد اِتنی کم ہو جائے
گی تمہاریکہ سڑکیں ویران ہو جائیں گی۔

23 اگر تم پھر تربیتمیریبھی قبول نہ کرو مخالفمیرےبلـکہ
رہو 24 تو مَیں خلافتمہارےخود جاؤںہو گا۔ اِن گناہوں کے
جواب میں مَیں تمہیں سات 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 حفاظتاپنی کے لئے شہروں بھاگمیں کر جمع ہو
گے تو مَیں تمہارے درمیان وبائی یاں بیمار پھیلاؤں گا اور تمہیں
دشمنوں ہاتھکے دوںدےمیں گا۔ اناج26 کی اِتنی کمی ہو گی
دسکہ عورتیں تمہاری پوری ایکروٹی ہی تنور میں پکا سکیں
گی، اور وہ احتیاطبڑیاُسے تولسے تول کر تقسیم کریں گی۔ تم
کھا کر بھی بھوکے رہو گے۔

27 اگر تم پھر بھی میری نہیں سنو گے مخالفمیرےبلـکہ رہو
گے 28 تو میرا غصہ بھڑکے گا اور مَیں تمہارے خلاف ہو کر
تمہارے گناہوں جوابکے میں تمہیں سات گُنا یادہ ز سزا دوں
گا۔ 29 تم مصیبت کے باعث اپنے بیٹے بیٹیوں کا گوشت کھاؤ
گے۔ مَیں30 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 گھن کھاؤں
گا۔ تمہارےمَیں31 شہروں کھنڈراتکو میں بدل تمہارےکر
مندروں کو برباد کروں گا۔ تمہاری قربانیوں کی خوشبو مجھے
نہیںپسند ملـکتمہارےمَیں32گی۔آئے کروںیوںستیاناسکا
گا آبادمیںاُسدشمنجوکہ اُنگےجائیںہو کھڑےرونگٹےکے
منتشرمیںممالـکمختلفتمہیںمَیں33گے۔جائیںہو گا،دوںکر
لیکن وہاں بھی اپنی تلوار کو ہاتھ میں لئے تمہارا پیچھا کروں گا۔
تمہاری زمین ویران ہو گی تمہارےاور کھنڈراتشہر بن جائیں
گے۔ اُس34 جبوقت تم اپنے دشمنوں ملـککے میں رہو گے
تمہاری زمین میںحالتویران آرام کے سالوہ منا جنگیسکے
سے وہ محروم رہی ہے۔ 35 اُن تمام دنوں جبمیں وہ برباد رہے
گی اُسے وہ آرام ملے گا جو اُسے نہ ملا جب ملـکتم میں ہتے تھے۔ر

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 چونکسے بھاگکر
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جائیں گے۔ وہ فرار ہوں گے یا گو کوئی ہاتھ میں تلوار لئے اُن
تعاقبکا کر رہا ہو۔ اور وہ گر کر مر جائیں گے حالانکہ کوئی
اُن کا پیچھا نہیں کر رہا ہو گا۔ 37 دوسرےایکوہ سے ٹکرا کر
لڑکھڑائیں گے یا گو کوئی تلوار لے کر اُن کے پیچھے چل رہا ہو
حالانکہ نہیںکوئی چنانچہہے۔ تم اپنے دشمنوں کا سامنا نہیں کر
گے۔سکو 38 تم منتشرمیںقوموںدیگر ہو ہلاککر ہو جاؤ گے،
تمہارےاور دشمنوں کی زمین ہڑپتمہیں کر لے گی۔

39 تم میں لوگباقیسے اپنے اور باپاپنے دادا کے قصور کے
باعث اپنے دشمنوں ممالـککے میں گل سڑ جائیں گے۔ لیکن40
وقتایک آئے گا وہکہ اپنے اور باپاپنے دادا لیںمانقصورکا
ساتھمیرےوہگے۔ اپنی اوربےوفائی مخالفتوہ تسلیم کریں گے
جس41 سببکے سے مَیں اُن خلافکے ہوا اور اُنہیں اُن کے
دشمنوں ملـککے میں دھکیل دیا تھا۔ پہلے اُن کا ختنہ صرف
ظاہری 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 اپنا عہد یعقوباور کے ساتھ اپنا
عہد یاد کروں گا۔ مَیں ملـِک بھیکنعان یاد کروں گا۔ لیکن43
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 ہدایاتمیری گھنسے کھائی۔ اِس44 کے باوجود
بھی مَیں اُنہیں دشمنوں ملـککے میں چھوڑ کر رد نہیں کروں گا،
نہ تکیہاں اُن سے گھن کھاؤں گا کہ وہ بالکل تباہ ہو جائیں۔
کیونکہ مَیں اُن کے ساتھ اپنا عہد نہیں توڑنے کا۔ مَیں رب اُن
کا خدا ہوں۔ 45 مَیں اُن کی خاطر اُن کے باپ 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۔

رب46 نے موسٰی کو اسرائیلیوں کے لئے یہ تمام ہدایات اور
احکام سینا پہاڑ پر دیئے۔

27
مخصوص کی ہوئی چیزوں واپسیکی

اسرائیلیوں”2کہا،سےموسٰینےرب1 کو بتانا کہ کسیاگر
مانمَنتنے لئےکےربکوکسیکر مخصوص کیا ہو تو اُسےوہ

ذیل کی دےرقم کر آزاد کر سکتا ہے مستعمل) ِسکے
مقدِس کے ِسکوں کے برابر :(ہوں 3 اُس آدمی کے لئے جس
کی 20عمر سال60اور درمیانکے چاندیہے 50کے ِسکے،
اِسی4 عمر عورتکی کے لئے چاندی 30کے ِسکے، اُس5 لڑکے
کے لئے جس کی عمر 5 اور 20 سال کے درمیان ہو چاندی
20کے اِسیِسکے، عمر کی لڑکی کے لئے چاندی 10کے ِسکے،
ایک6 ماہ سے لے تکسال5کر لڑکےکے کے لئے چاندی کے
5 ِسکے، اِسی عمر کی لڑکی کے لئے چاندی کے 3 ِسکے، ساٹھ7
سال بڑےسے آدمی کے لئے چاندی کے 15 ِسکے اور اِسی عمر
عورتکی کے لئے چاندی کے 10 ِسکے۔

8 مَنتاگر ماننے والا رقممقررہ ادا نہ توسکےکر مخصوصوہ
کئے شخصہوئے کو امام پاسکے لے آئے۔ پھر امام ایسی رقم
کرےمقرر مَنتجو ماننے والا ادا کر سکے۔

9 اگر کسی مَنتنے مان کر ایسا مخصوصجانور کیا ربجو
قربانیوںکی کے لئے استعمال ہو سکتا ہے تو ایسا مخصوصجانور
و مُقّدس ہو جاتا ہے۔ 10 وہ اُسے بدل نہیں سکتا۔ نہ وہ اچھے
کیجانور ناقص،جگہ ناقصنہ کیجانور جگہ اچھا دے۔جانور
اگر ایکوہ دوسرےجانور کی دےجگہ تو مخصوصدونوں و
مُقّدس ہو جاتے ہیں۔

11 اگر کسی مَنتنے مان کر ناپاککوئی مخصوصجانور
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 لحاظکا کر کے مقرر کرے۔ اِس قیمتمقررہ
میں بیشیکمی نہیں ہو سکتی۔ 13 مَنتاگر ماننے والا واپساُسے
خریدنا چاہے تو وہ قیمتمقررہ جمع 20 فیصد ادا کرے۔

14 اگر کوئی اپنا ربگھر کے لئے مخصوص کرےمُقّدسو
تو امام اُس اچھیکی صفتوںبُریاور لحاظکا رقمکیاُسکےکر
مقرر کرے۔ اِس مقررہ قیمت میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔
15 اگر گھر مخصوصکو کرنے والا واپساُسے خریدنا چاہے تو
وہ مقررہ رقم جمع 20 فیصد ادا کرے۔

16 اگر کوئی اپنی موروثی زمین میں سے کچھ رب کے لئے
توکرےمُقّدسومخصوص اُس بیجاُسقیمتکی مقدارکی کے
مطابق مقرر کی جائے جو اُس میں بونا ہوتا کھیتجسہے۔
میں 135 کلو گرام َجو کا بیج یا بو جائے اُس قیمتکی چاندی
ِسکے50کے ہو گی۔ شرط17 یہ ہے کہ وہ اپنی زمین بحالی کے
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سال کے عین مخصوصبعد کرے۔ پھر اُس کی قیمتیہی مقرر
کی جائے۔ 18 اگر زمین مالـککا اُسے بحالی کے سال کے کچھ
دیر بعد کرےمخصوص تو امام اگلے بحالی کے تکسال ہنے ر
والے سالوں کے مطابق زمین کی قیمت مقرر کرے۔ جتنے کم
سال باقی ہیں اُتنی کم اُس کی قیمت ہو گی۔ 19 اگر مخصوص
کرنے والا اپنی واپسزمین خریدنا چاہے تو وہ قیمتمقررہ جمع
20 فیصد ادا کرے۔ 20 مخصوصاگر کرنے والا اپنی زمین کو
خریدےواپسسےرب بغیر اَورکسیاُسے بیچےکو تو واپساُسے
خریدنے کا حق ختم ہو جائے گا۔ اگلے21 بحالی کے سال یہ
مخصوصزمین مُقّدسو رہے گی رباور کی ملـکیتدائمی ہو
جائے گی۔ چنانچہ وہ امام ملـکیتکی ہو گی۔

22 اگر کوئی اپنا نہیںکھیتموروثی بلـکہ اپنا خریدا کھیتہوا
لئےکےرب کرےمخصوص 23 تو امام اگلے بحالی تکسالکے
ہنے ر والے سالوں کا لحاظ کر کے اُس قیمتکی مقرر کرے۔
کھیت اُسدناُسیمالـککا پیسےکے ادا ربپیسےیہکرے۔
کے لئے مخصوص مُقّدسو ہوں گے۔ 24 بحالی کے سال میں یہ
واپسپاسکےشخصاُسکھیت آئے اُسےنےجسگا بیچا تھا۔

واپس25 خریدنے کے لئے ِسکےمستعمل مقدِس ِسکوںکے
برابرکے اُسہوں۔ ِسکوںکےچاندیکے ہے۔گرام11وزنکا

26 لیکن کوئی بھی کسی مویشی کا پہلوٹھا رب کے لئے
مخصوص نہیں کر سکتا۔ وہ تو پہلے سے رب کے لئے مخصوص
نہیںفرقکوئیمیںاِسہے۔ وہکہ بَیلگائے، یا بھیڑ 27ہو۔ اگر
اُس نے کوئی ناپاک جانور مخصوص کیا ہو تو وہ اُسے مقررہ
قیمت 20جمع فیصد کے لئے واپس خرید سکتا ہے۔ اگر وہ اُسے
واپس خریدےنہ تو وہ قیمتمقررہ کے لئے بیچا جائے۔

لیکن28 اگر کسی نے ملـکیتاپنی میں سے غیرمشروطکچھ
طور پر رب کے لئے مخصوص کیا ہے تو اُسے بیچا یا واپس نہیں
خریدا جا سکتا، خواہ وہ انسان، جانور یا زمین ہو۔ جو اِس طرح
مخصوص 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 سزائے موت دی
جائے۔

30 فصلہر دسواںکا ربحصہ کا ہے، چاہے اناجوہ ہو یا
پھل۔ ربوہ کے لئے مخصوص مُقّدسو ہے۔ 31 اگر کوئی اپنی
فصل کا دسواں حصہ چھڑانا چاہتا ہے تو وہ اِس کے لئے اُس

کی قیمتمقررہ جمع 20 فیصد دے۔ اِسی32 طرح گائےبَیلوں
اور یوں بھیڑبکر کا دسواں حصہ بھی رب کے لئے مخصوص و
مُقّدس ہے، ہر دسواں جانور جو گلہ بان ڈنڈےکے کے نیچے
گزرےسے گا۔ 33 یہ جانور چننے سے پہلے اُن کا معائنہ نہ کیا
جائے کہ کون سے جانور اچھے یا کمزور ہیں۔ یہ بھی نہ کرنا
کہ دسویں حصے کے کسی 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۔

34 یہ وہ احکام ہیں جو رب نے سینا پہاڑ پر موسٰی کو
اسرائیلیوں کے لئے دیئے۔
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ِگنتی
اسرائیلیوں کی پہلی شماریمردم

1 اسرائیلیوں کو مصر سے نکلے ہوئے ایک سال سے یادہ ز
عرصہ گزر گیا تھا۔ تکاب وہ دشِت سینا میں دوسرےتھے۔
سال دوسرےکے مہینے پہلےکے ملاقاتربدن میںخیمےکے
موسٰی سے ہم کلام ہوا۔ اُس نے کہا،

2 تُو” اور ہارون تمام اسرائیلیوں کی مردم شماری کنبوں اور
آبائی گھرانوں کے مطابق کرنا۔ اُن تمام مردوں کی فہرست بنانا
3 جو کم از کم بیس سال کے اور جنگ لڑنے کے قابل ہوں۔
4 اِس میں ہر قبیلے ایککے خاندان کا سرپرست تمہاری مدد
کرے۔ 5 یہ اُن کے نام :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 کے بیٹے افرائیم کے قبیلے سے اِلی سمع بن عمی ہود،
یوسف کے بیٹے منسّی قبیلےکے سے جملی ایل بن فدا ہصور،
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۔
کاماِسسےجماعتمردیہی16 لئےکے بُلائے وہگئے۔ اپنے

قبیلوں کے راہنما اور کنبوں سرپرستکے تھے۔ 17 اِن کی مدد
موسٰیسے ہاروناور جماعتپوریدناُسی18نے کو کیا۔اکٹھا
ہر اسرائیلی مرد جو کم از کم 20 سال کا تھا رجسٹر میں درج
کیا گیا۔ رجسٹر کی ترتیب اُن کے کنبوں اور آبائی گھرانوں مطابقکے تھی۔

کچھسب19 ویسا ہی کیا گیا ربجیسا نے حکم دیا تھا۔ موسٰی
نے سینا یگستانکے ر میں لوگوں کی شماریمردم 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 قبیلےکے کے 32,200 مرد،
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 پوریکی تعداد 6,03,550 تھی۔
یوںلیکن47 لاو شماریمردمکی نہ نےربکیونکہ48ہوئی،

موسٰی سے کہا تھا، اسرائیلیوں”49 کی مردم شماری میں یوں لاو
کو شامل نہ کرنا۔ اِس50 کے بجائے اُنہیں شریعت سکونتکی
گاہ اور اُس کا سامانسارا لنے سنبھا کی داریذمہ دینا۔ وہ سفر
وقتکرتے یہ خیمہ اور اُس کا سارا سامان اُٹھا کر لے جائیں،
اُس کی خدمت کے لئے حاضر رہیں اور رُکتے وقت اُسے اپنے
خیموں گھیرےسے رکھیں۔ 51 روانہ ہوتے وقت وہی خیمے
کو سمیٹیں اور رُکتے وقت وہی اُسے لگائیں۔ اگر کوئی اَور اُس
کے قریب آئے تو اُسے سزائے موت 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 سکونتکی گاہ کو لیںگھیر تاکہ کسیغضبمیرا
شخصغلط نزدیککے آنے اسرائیلیوںسے جماعتکی پر نازل نہ
ہو جائے۔ یوں یوں لاو شریعتکو سکونتکی گاہ کو “ہے۔سنبھالنا

اسرائیلیوں54 نے ویسا ہی کیا ربجیسا نے موسٰی کو حکم
دیا تھا۔

2
خیمہ گاہ میں قبیلوں ترتیبکی

موسٰینےرب1 ہاروناور سے کہا اسرائیلیکہ2 خیمےاپنے
کچھ فاصلے پر ملاقات کے خیمے کے ارد گرد لگائیں۔ ایکہر
اپنے اپنے علَم اور اپنے اپنے آبائی گھرانے کے نشان کے ساتھ
خیمہ زن ہو۔
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3 اِن ہدایات کے مطابق مقدِس مشرقکے میں یہوداہ کا علَم

تھا جس کے ارد گرد تین دستے خیمہ زن تھے۔ پہلے، یہوداہ کا
قبیلہ جس کا کمانڈر نحسون بن عمی نداب تھا، 4 اور جس کے
لشکر 74,600کے فوجی تھے۔ دوسرے،5 اِشکار کا جسقبیلہ
کا کمانڈر نتنی ایل بن ُضغر تھا، کےجساور6 لشکر 54,400کے
فوجی تھے۔ 7 تیسرے، زبولون کا جسقبیلہ کا اِلیابکمانڈر بن
حیلون تھا کےجساور8 لشکر فوجی57,400کے تھے۔ تینوں9
قبیلوں فوجیوںکے کی کُل 1,86,400تعداد تھی۔ روانہ ہوتے
وقت 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۔
شمعوندوسرے،12 صوریبنایلسلومیکمانڈرکاجسقبیلہکا
شدی تھا، 13 جساور کے 59,300 فوجی تھے۔ 14 تیسرے،
جد کا جسقبیلہ کا اِلیاسفکمانڈر بن دعوایل تھا، 15 جساور
کے 45,650 فوجی تھے۔ تینوں16 قبیلوں کے فوجیوں کی کُل
تعداد 1,51,450 تھی۔ روانہ وقتہوتے یہ مشرقی قبیلوں کے
پیچھے چلتے تھے۔

17 اِن جنوبی قبیلوں کے بعد لاوی ملاقات کا خیمہ اُٹھا کر
قبیلوں کے عین بیچ میں چلتے تھے۔ قبیلے اُس ترتیب سے روانہ
ہوتے ترتیبجستھے سے وہ اپنے خیمے لگاتے تھے۔ ہر قبیلہ
اپنے علَم پیچھےکے چلتا تھا۔

مقدِس18 مغربکے میں افرائیم کا علَم جستھا اردکے گرد
تین دستے خیمہ زن تھے۔ پہلے، افرائیم کا قبیلہ جس کا کمانڈر
اِلی سمع بن عمی ہود تھا، 19 جساور کے 40,500 فوجی تھے۔
منسّیدوسرے،20 بنایلجملیکمانڈرکاجسقبیلہکا 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۔ تینوں24 قبیلوں فوجیوںکے کی کُل تعداد
1,08,100 تھی۔ روانہ ہوتے وقت یہ جنوبی قبیلوں کے پیچھے
چلتے تھے۔

25 مقدِس کے شمال میں دان کا علَم تھا جس کے ارد گرد
تین دستے خیمہ زن تھے۔ پہلے، دان کا جسقبیلہ کا کمانڈر اخی
عزر بن عمی شدی تھا، 26 اور جس کے 62,700 فوجی تھے۔
27 دوسرے، آشر کا قبیلہ جس کا کمانڈر فجعی ایل بن عکران
تھا، 28 جساور کے 41,500 فوجی تھے۔ 29 تیسرے، نفتالی

کا قبیلہ جس کا کمانڈر اخیرع بن عینان تھا، 30 اور جس کے
53,400 فوجی تھے۔ تینوں31 قبیلوں کی کُل 1,57,600تعداد
تھی۔ وہ آخر میں اپنا علَم اُٹھا کر روانہ ہوتے تھے۔

پوری32 خیمہ گاہ کے فوجیوں کی کُل تعداد 6,03,550
نہیںشاملمیںتعداداِسلاویصرف33تھی۔ تھے، ربکیونکہ
نے موسٰی کو حکم دیا تھا کہ اُن کی بھرتی نہ کی جائے۔

یوں34 اسرائیلیوں کچھسبنے ہدایاتاُن مطابقکے کیا جو
رب موسٰینے تھیں۔دیکو اُن مطابقکے ہی وہ اپنے جھنڈوں
کے ارد گرد اپنے خیمے لگاتے تھے اور اُن کے مطابق ہی اپنے
کنبوں اور آبائی گھرانوں ساتھکے روانہ ہوتے تھے۔

3
ہارون کے بیٹے

1 یہ ہارون اور موسٰی کے خاندان کا بیان ہے۔ اُس وقت کا
ذکر ربجبہے نے سینا پہاڑ پر موسٰی باتسے کی۔ ہارون2
چارکے بیٹے تھے۔ بڑا ندببیٹا تھا، پھر ابیہو، اِلی عزر اور اِتمر۔ یہ3
امام تھے جن مسحکو کر کے خدمتاِس کا اختیار دیا گیا تھا۔
ندبلیکن4 اور ابیہو مروقتاُس اُنہوںجبگئے دشِتنے سینا
میں رب کے حضور پیشآگناجائز کی۔ چونکہ وہ بےاولاد
تھے اِس لئے ہارون کے جیتے اِلیصرفجی عزر اور اِتمر امام کی
خدمت سرانجام دیتے تھے۔

یوں لاو کی مقدِس میں داریذمہ
رب5 نے موسٰی سے کہا، 6 لاوی” کے قبیلے کو لا کر

ہارون خدمتکی کرنے کی ذمہ داری دے۔ اُنہیں7 اُس کے
لئے اور پوری جماعت کے لئے ملاقات کے خیمے خدماتکی
سنبھالنا ہے۔ 8 وہ ملاقات کے خیمے کا سامان سنبھالیں اور
تمام اسرائیلیوں کے لئے مقدِس کے فرائض ادا کریں۔ 9 تمام
اسرائیلیوں میں صرفسے یوں لاو کو ہارون اور اُس کے بیٹوں
لئےکےخدمتکی ہارونصرفلیکن10کر۔مقرر اُساور کے
بیٹوں کو امام بھیجوہے۔حاصلحیثیتکی باقیوں میں سے اُن
کی ذمہ یاں دار اُٹھانے کرےکوششکی گا اُسے موتسزائے
دی 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 کے
میرےعوض لئے مخصوص ہیں، 13 کیونکہ تمام میرےپہلوٹھے
ہی ہیں۔ جس دن مَیں نے مصر میں تمام پہلوٹھوں کو مار دیا
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اُس مَیںدن اسرائیلنے پہلوٹھوںکے کو اپنے لئے مخصوص کیا،
خواہ وہ انسان کے تھے یا حیوان کے۔ میرےوہ ہی ہیں۔ ربمَیں “ہوں۔

یوں لاو کی شماریمردم
14 رب نے سینا کے یگستان ر میں موسٰی سے کہا،

15 یوں” لاو کو گن کر اُن کے آبائی 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 چارکے اُسکنبے بیٹوںکے عمرام، اِضہار،
حبرون اور عُزی ایل کے نام رکھتے تھے۔ مِراری20 کے دو کنبے
اُس کے بیٹوں محلی اور مُوشی کے نام رکھتے غرضتھے۔ لاوی
قبیلےکے کے کنبے اُس پوتوںکے کے نام رکھتے تھے۔

جَیرسون21 کے دو کنبوں بنام لِبنی اور ِسمعی 22 کے 7,500
مرد تھے جو ایک ماہ یا اِس سے زائد کے تھے۔ 23 اُنہیں اپنے
مغربخیمے میں مقدِس پیچھےکے لگانے تھے۔ 24 اُن کا راہنما
اِلیاسف بن لائیل تھا، اور25 وہ خیمے کو لتے تھےسنبھا یعنی اُس
کی پوششیں، خیمے دروازےکے کا پردہ، خیمے26 اور قربان
گاہ کی چاردیواری کے پردے، چاردیواری دروازےکے کا
پردہ اور تمام رسّے۔ اِن چیزوں سے متعلق ساری خدمت اُن کی
داریذمہ تھی۔

قِہات27 کنبوںچارکے بنام عمرام، اِضہار، حبرون عُزیاور
ایل 8,600کے28 مرد تھے ایکجو ماہ یا اِس زائدسے تھےکے
اور جن کو مقدِس خدمتکی کرنی تھی۔ اُنہیں29 ڈیرےاپنے
مقدِس جنوبکے میں لنے ڈا تھے۔ 30 اُن کا راہنما اِلی بنصفن
ایلعُزی اور31تھا، چیزیںیہوہ لتے :تھےسنبھا عہد صندوق،کا
میز، شمع دان، قربان گاہیں، وہ برتن اور ساز و سامان مقدِسجو
میں استعمال ہوتا تھا مُقّدساور کمرےترین کا پردہ۔ اِن چیزوں
متعلقسے خدمتساری 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 ڈیرےاپنے مقدِس کے شمال
میں لنے ڈا تھے، 36 اور وہ یہ چیزیں لتے سنبھا :تھے خیمے کے
تختے، اُس کے شہتیر، کھمبے، پائے اور طرحاِس کا سارا سامان۔
خدمتساریمتعلقسےچیزوںاِن اُن تھی۔داریذمہکی وہ37
چاردیواری کے کھمبے، پائے، میخیں اور رسّے بھی لتے تھے۔سنبھا

موسٰی،38 ہارون اور اُن بیٹوںکے کو مشرقڈیرےاپنے میں
مقدِس کے منے سا لنے ڈا تھے۔ اُن کی داریذمہ مقدِس میں بنی
اسرائیل کے لئے خدمت کرنا تھی۔ اُن کے علاوہ بھیجو مقدِس
میں داخل ہونے کوششکی کرتا اُسے موتسزائے دینی تھی۔

39 مردوںلاویاُن کی تعدادکُل ایکجو ماہ یا اِس زائدسے
کے تھے 22,000 تھی۔ رب کے کہنے پر موسٰی اور ہارون نے
اُنہیں کنبوں مطابقکے گن کر رجسٹر میں درج کیا۔

لاوی قبیلےکے کے مرد پہلوٹھوں عوضیکے ہیں
رب40 نے موسٰی سے کہا، تمام” اسرائیلی پہلوٹھوں کو گننا

ایکجو ماہ یا اِس سے زائد کے ہیں اور اُن کے نام رجسٹر میں
درج کرنا۔ 41 اُن تمام پہلوٹھوں کی جگہ یوں لاو میرےکو لئے
مخصوص کرنا۔ اِسی طرح اسرائیلیوں کے مویشیوں کے پہلوٹھوں
کی یوںجگہ 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 کے
تھے گن لئے۔ اُن کی کُل تعداد 22,273 تھی۔

رب44 نے موسٰی سے کہا، مجھے”45 تمام اسرائیلی پہلوٹھوں
کی جگہ یوں لاو پیشکو کرنا۔ اِسی طرح مجھے اسرائیلیوں کے
مویشیوں کی جگہ یوں لاو کے مویشی پیش کرنا۔ میرےلاوی
ہی ہیں۔ مَیں رب ہوں۔ 46 یوں لاو کی نسبت باقی اسرائیلیوں
پہلوٹھے273کے 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 کے
بیٹوں کو “دینا۔

موسٰی49 ایسانے اُسیوں50کیا۔ہی 1,365کےچاندینے
ِسکے تقریباً) 16 کلو (گرام جمع کر کے ہارون51 اور
اُس بیٹوںکے کو ربطرحجسدیئے، نے اُسے حکم دیا تھا۔
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4
قِہاتیوں کی ذمہ یاں دار

موسٰینےرب1 اور ہارون سے کہا، لاوی”2 قبیلےکے میں
قِہاتیوںسے شماریمردمکی اُن کےگھرانوںآبائیاورکنبوںکے
مطابق کرنا۔ 3 اُن تمام مردوں کو رجسٹر میں درج کرنا جو 30
لےسے سال50کر ہیںکے ملاقاتاور خدمتمیںخیمےکے
کرنے کے لئے آ سکتے ہیں۔ قِہاتیوں4 کی مُقّدسخدمت ترین
کمرے کی دیکھ بھال ہے۔

جب5 خیمے کو سفر کے لئے سمیٹنا ہے تو ہارون اور اُس
کے بیٹے داخل ہو مُقّدسکر کمرےترین کا پردہ اُتاریں اور اُسے
شریعت صندوقکے دیں۔ڈالپر اِس6 پر کھالوںکیتخسوہ کا
غلاف اور آخر میں پوری طرح رنگنیلے کا کپڑا بچھائیں۔ اِس
کے بعد وہ صندوق کو اُٹھانے کی یاں لـکڑ لگائیں۔

7 وہ اُس میز پر بھی نیلے رنگ کا کپڑا بچھائیں جس پر رب
پیشروٹیکو کی جاتی اُسہے۔ پر تھال، پیالے، َمے نذریںکی
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 رنگقرمزی کا کپڑا بچھا کر آخر میں اُن کے اوپر
کھالوںکیتخس ڈالیں۔غلافکا اِس بعدکے وہ میز کو اُٹھانے
کی یاں لـکڑ لگائیں۔

9 وہ شمع دان اور اُس کے سامان پر یعنی اُس کے چراغ، بتی
کیکترنے قینچیوں، کوئلےجلتے برتنوںچھوٹےکے اور تیل کے
برتنوں پر رنگنیلے کا کپڑا رکھیں۔ 10 سبیہ کچھ تخسوہ کی
کھالوں غلافکے 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 رنگنیلے
کا کپڑا بچھا کر اُس تخسپر کی کھالوں غلافکا ڈالیں اور پھر
اُسے اُٹھانے کی یاں لـکڑ لگائیں۔ 12 وہ سارا سامان جو مُقّدس
کمرے میں استعمال ہوتا ہے لے رنگنیلےکر 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۔ 14 اُس پر
وہ قربان گاہ کی خدمت کے لئے سارا ضروری سامان رکھیں
یعنی چھڑکاؤ کے کٹورے، جلتے ہوئے کوئلے کے برتن، بیلچے

اور کانٹے۔ اِس سامان پر تخسوہ کی کھالوں غلافکا 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 پہلےکہ ہارون
اور اُس کے بیٹے یہ مُقّدستمام چیزیں ڈھانپیں۔ قِہاتی اِن میں سے
کوئی بھی چیز نہ چھوئیں ورنہ مر جائیں گے۔

ہارون16 امام کا بیٹا اِلی پورےعزر مُقّدس خیمے اور اُس
سامانکے انچارجکا ہو۔ اِس چراغوںمیں کا تیل، بخور، غلہ کی
روزانہ نذر اور مسح کا تیل بھی شامل “ہے۔

رب17 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، 18 خبردار” رہو کہ
قِہات کے لاویکنبے قبیلےکے میں سے مٹنے نہ پائیں۔ 19 چنانچہ
جب مُقّدسوہ ترین چیزوں پاسکے آئیں تو ہارون اور اُس کے
بیٹے ایکہر کو اُس سامان پاسکے لے جائیں جو اُسے اُٹھا کر
لے جانا تاکہہے وہ نہ مریں بلـکہ رہیں۔جیتے لمحےایکقِہاتی20
کے لئے چیزیںمُقّدسبھی دیکھنے لئےکے 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 ہوئی تخس کی کھال کی پوشش، خیمے دروازےکے
کا پردہ، 26 خیمے اور قربان گاہ کی چاردیواری کے پردے،
چاردیواری دروازےکے کا پردہ، اُس کے اوررسّے اُسے لگانے
کا باقی سامان۔ وہ اُن تمام کاموں کے ذمہ دار ہیں جو اِن چیزوں
منسلـکسے ہیں۔ جَیرسونیوں27 کی پوری خدمت ہارون اور
اُس کے بیٹوں کی ہدایات کے مطابق ہو۔ خبردار رہو کہ وہ
سب کچھ ہدایاتعین کے مطابق اُٹھا کر لے جائیں۔ 28 یہ سب
ملاقات یاںذمہکیجَیرسونیوںمیںخیمےکے کاماِسہیں۔دار
میں ہارون امام کا بیٹا اِتمر اُن پر مقرر “ہے۔

یوں مِرار کی ذمہ یاں دار
رب29 نے کہا، مِراری” کی اولاد کی شماریمردم بھی اُن

کے آبائی گھرانوں اور کنبوں مطابقکے کرنا۔ 30 اُن تمام مردوں
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کو رجسٹر میں درج کرنا جو 30 سے لے کر 50 سال کے ہیں
اور ملاقات کے خیمے خدمتمیں 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 کھمبے،کے پائے، میخیں، رسّے اور یہ چیزیں لگانے
کا سامان۔ ایکہر کو تفصیل سے بتانا کہ وہ کیا کیا اُٹھا کر لے
جائے۔ یوںکچھسبیہ33 مِرار ملاقاتکی میںخیمےکے ذمہ
یوں دار میں شامل اِسہے۔ کام میں ہارون امام کا بیٹا اِتمر اُن پر
مقرر “ہو۔

یوں لاو کی شماریمردم
34 موسٰی، ہارون اور جماعت کے راہنماؤں نے قِہاتیوں کی

مردم شماری اُن کے کنبوں اور آبائی گھرانوں کے مطابق کی۔
اُنہوں35-37 نے اُن تمام مردوں کو رجسٹر میں درج کیا جو 30
سے لے کر 50 سال کے تھے اور جو ملاقات کے خیمے میں
خدمت کر سکتے تھے۔ اُن کی کُل 2,750تعداد تھی۔ موسٰی اور
ہارون کچھسبنے ہیویسا کیا معرفتکیموسٰینےربجیسا
فرمایا تھا۔ 38-41 پھر جَیرسونیوں کی مردم شماری اُن کے کنبوں
اور آبائی گھرانوں مطابقکے خدمتہوئی۔ لائقکے 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 مردم شماری اُن کے کنبوں اور آبائی گھرانوں کے
مطابق ہوئی۔ خدمت کے لائق مردوں کی کُل تعداد 3,200
تھی۔ موسٰی اور ہارون کچھسبنے ویسا ہی کیا ربجیسا نے
موسٰی یعےکے ذر یوں48-46تھا۔فرمایا لاو کیمردوںاُنکے کُل
ملاقاتجنہیںتھی8,580تعداد خدمتمیںخیمےکے کرنا اور
سفر وقتکرتے اُسے اُٹھا کر لے جانا تھا۔

49 موسٰی ربنے کے حکم کے مطابق ایکہر کو اُس کی
اپنی اپنی ذمہ داری سونپی اور اُسے بتایا کہ اُسے کیا کیا اُٹھا کر
لے جانا ہے۔ یوں اُن کی مردم شماری رب کے اُس حکم کے
عین مطابق کی گئی جو اُس نے موسٰی معرفتکی دیا تھا۔

5
لوگناپاک خیمہ گاہ میں نہیں رہ سکتے

موسٰینےرب1 کہا،سے اسرائیلیوں”2 کو ہرکہدےحکم
شخصاُس کو خیمہ گاہ سے باہر کر جسدو کو وبائی ِجلدی

بیماری زخموںکےجسہے، سے مائع نکلتا رہتا ہے یا کسیجو
لاش کو چھونے ناپاکسے ہے۔ 3 خواہ مرد ہو یا عورت،
سب کو خیمہ گاہ کے باہر بھیج دینا تاکہ وہ خیمہ گاہ کو
ناپاک نہ کریں تمہارےمَیںجہاں سکونتدرمیان کرتا “ہوں۔
اسرائیلیوں4 نے ویسا ہی کیا ربجیسا نے موسٰی کو کہا تھا۔
اُنہوں ربنے کے حکم عینکے 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

جو بھی کسی سے کرےسلوکغلط میرےوہ ساتھ بےوفائی
کرتا ہے اور قصوروار ہے، خواہ مرد ہو یا عورت۔ 7 لازم ہے
کہ وہ اپنا گناہ تسلیم کرے اور اُس کا پورا معاوضہ دے بلـکہ
متاثرہ شخص کا نقصان پورا کرنے کے علاوہ 20 فیصد یادہ ز
دے۔ 8 لیکن اگر وہ شخص جس کا قصور کیا گیا تھا مر چکا
ہو اور اُس کا وارثکوئی نہ ہو جو یہ معاوضہ وصول کر سکے
تو پھر اُسے رب کو دینا ہے۔ امام کو یہ معاوضہ اُس مینڈھے
کے علاوہ ملے گا جو قصوروار اپنے کفارہ کے لئے 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 حصہ
اماموںصرف کو ہی ملنا “ہے۔

زنا شککے پر الله کا فیصلہ
رب11 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”12 کو بتانا، ہو سکتا

بھٹکعورتشدہشادیکوئیکہہے کر اپنے بےوفاسےشوہر
ہو جائے اور کسی13 اَور سے ہم بستر ہو ناپاککر ہو جائے۔
اُس کے شوہر نے اُسے نہیں دیکھا، کیونکہ یہ پوشیدگی میں ہوا
اورہے کسینہ اُسےنے پکڑا، نہ اِس کا کوئی ہے۔گواہ 14 اگر
شوہر بیویاپنیکو وفاداریکی ہوشکپر اور غیرتوہ کھانے
لـگے، لیکن یقین نہیںسے کہہ سکتا بیویمیریکہ قصوروار ہے
نہیںکہ تو15 وہ بیویاپنی امامکو پاسکے ساتھساتھآئے۔لے
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
دےآنے اور رب کے منے سا کھڑا کرے۔ 17 وہ مٹی کا برتن
مُقّدس پانی سے بھر کر اُس میں مقدِس فرشکے کی خاککچھ
ڈالے۔ 18 پھر وہ عورت ربکو پیشکو کر کے اُس کے بال
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کھلوائے اور اُس ہاتھوںکے میدےپر کی نذر رکھے۔ امام کے
اپنے ہاتھ پانیکڑوےمیں کا وہ برتن ہو لعنتجو باعثکا ہے۔

19 پھر عورتوہ قَسمکو کھلا کر کہے، اگر’ کوئی اَور آدمی
آپ سے ہم بستر نہیں ہوا ہے اور ناپاکآپ نہیں ہوئی ہیں تو
کڑوےاِس پانی لعنتکی آپکا پر کوئی اثر نہ ہو۔ لیکن20 اگر
بھٹکآپ کر اپنے شوہر سے بےوفا ہو گئی ہیں اور کسی اَور
سے ہم بستر ہو ناپاککر ہو گئی ہیں 21 آپربتو آپکو کی
قوم کے منے سا لعنتی بنائے۔ آپ بانجھ ہو جائیں آپاور پیٹکا
پھول جائے۔ لعنتجب22 کا یہ آپپانی پیٹکے اُترےمیں تو
آپ بانجھ ہو جائیں آپاور پیٹکا پھول ‘جائے۔ اِس عورتپر
کہے، آمین،’ ایسا ہی ‘ہو۔

23 پھر امام یہ لعنت لـکھ کر کاغذ کو برتن کے پانی میں یوں
دھو دے کہ اُس پر لـکھی ہوئی باتیں پانی میں گھل جائیں۔
بعد24 میں عورتوہ یہکو پانی پلائے تاکہ وہ اُس میںجسمکے
جا کر اُسے لعنت پہنچائے۔ لیکن25 پہلے امام اُس کے ہاتھوں
میں غیرتسے کی قربانی لے کر اُسے غلہ کی نذر کے طور ربپر
منےکے سا اورہلائے قربانپھر گاہ پاسکے اُس26آئے۔لے پر
وہ مٹھی یادگاریبھر کی قربانی کے طور پر جلائے۔ اِس بعدکے
عورتوہ کو پانی پلائے۔ 27 اگر وہ اپنے شوہر سے بےوفا تھی
اور ناپاک ہو گئی ہے تو وہ بانجھ ہو جائے گی، اُس کا پیٹ
پھول جائے گا اور وہ اپنی قوم کے منے سا لعنتی ٹھہرے گی۔
لیکن28 اگر صافپاکوہ ہے تو اُسے سزا نہیں دی جائے گی
اور وہ بچے جنم دینے قابلکے رہے گی۔

29-30 چنانچہ ایسا ہی کرنا جبہے غیرتشوہر کھائے اور
اُسے اپنی بیوی پر زنا بیویہو۔شککا کو قربان گاہ کے منے سا
کھڑا کیا جائے اور امام کچھسبیہ کرے۔ میںصورتاِس31
شوہر ٹھہرےبےقصور 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 ایککو مقررہ
وقت کے لئے رب کے لئے کرےمخصوص 3 تو وہ َمے یا کوئی
اَور نشہ آور چیز نہ پیئے۔ نہ وہ انگور اَورکسییا چیز کا سرکہ پیئے،
نہ انگور کا رس۔ وہ انگور یا کشمش نہ کھائے۔ تکجب4

مخصوصوہ ہے وہ انگور کی بھیکوئی پیداوار نہ یہاںکھائے،
تک کہ انگور بیجکے یا بھیچھلـکے نہ کھائے۔ تکجب5 وہ
مَنتاپنی مخصوصمطابقکے وہہے بالاپنے نہ جتنیکٹوائے۔
دیر کے لئے اُس نے آپاپنے ربکو کے لئے مخصوص کیا ہے
اُتنی تکدیر مُقّدسوہ ہے۔ اِس لئے وہ اپنے بال ھنے بڑ دے۔
تکجب6 مخصوصوہ لاشکسیوہہے قریبکے نہ جائے،
7 چاہے وہ اُس کے باپ، ماں، بھائی یا بہن کی لاش کیوں نہ
ہو۔ کیونکہ اِس سے ناپاکوہ ہو جائے گا جبکہ تکابھی اُس
کی مخصوصیت لمبے بالوں کی صورت میں نظر آتی ہے۔ 8 وہ اپنی
مخصوصیت ربدورانکے کے لئے مخصوص مُقّدسو ہے۔

9 اگر اچانککوئی مر شخصمخصوصجبجائے اُس کے
قریب ہو تو اُس مخصوصکے بال ناپاک ہو جائیں گے۔ ایسی
صورت میں لازم ہے کہ وہ اپنے آپ پاککو صاف کر کے
دنساتویں سراپنے دنآٹھویں10منڈوائے۔کو وہ یاںدو 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
پرطور بھسمکودوسرےاورچڑھائے قربانیوالیہونے طورکے
یوںپر۔ اُسوہ لئےکے قریبکےلاشجوگادےکفارہ ہونے
ناپاکسے ہو گیا اُسیہے۔ دن وہ اپنے سر کو مخصوصدوبارہ
کرے 12 اور آپاپنے کو وقتمقررہ کے لئے ربدوبارہ کے
لئے مخصوص کرے۔ وہ قصور کی قربانی کے طور ایکپر سال
کا بھیڑ کا پیشبچہ کرے۔ جتنے دن اُس نے پہلے مخصوصیت
حالتکی گزارےمیں ہیں وہ شمار نہیں کئے جا سکتے کیونکہ وہ
مخصوصیت حالتکی ناپاکمیں ہو گیا تھا۔ وہ دوبارہ پہلے دن
شروعسے کرے۔

شریعت13 کے مطابق شخصمخصوصجب کا مقررہ وقت
گزر گیا ہو تو پہلے اُسے ملاقات کے خیمے دروازےکے پر لایا
جائے۔ 14 وہاں وہ رب کو بھسم ہونے والی قربانی کے لئے
بھیڑ ایککا یکبےعیب سالہ نر بچہ، گناہ کی قربانی کے لئے
یکبےعیبایک سالہ بھیڑ اور سلامتی کی قربانی کے لئے ایک
بےعیب پیشمینڈھا کرے۔ اِس15 کے علاوہ ایکوہ 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 ساتھکے رب16 پیشکو پہلےکرے۔ امام گناہ
کی قربانی اور بھسم ہونے والی ربقربانی چڑھائے۔حضورکے
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17 پھر وہ مینڈھے کو بےخمیری روٹیوں کے ساتھ سلامتی کی
قربانی کے طور پیشپر کرے۔ امام غلہ کی نذر اور َمے کی نذر
ملاقاتشخصمخصوصدوراناِس18چڑھائے۔بھی خیمےکے
پر اپنے مخصوص کئے گئے سر 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 ایکایککی روٹی لے شخصمخصوصکر کے
ہاتھوں 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 ہیں۔حصہ قربانی
کے اختتام مخصوصپر کئے شخصہوئے کو َمے پینے اجازتکی
ہے۔

21 جو اپنے آپ کو رب کے لئے مخصوص کرتا ہے وہ ایسا
ہی کرے۔ لازم ہے کہ وہ اِن ہدایات کے مطابق تمام قربانیاں
پیش کرے۔ گنجائشاگر ہو تو وہ اَور پیشبھی کر سکتا ہے۔
لازمحالبہر مَنتاپنیوہکہہے اور پوریہدایاتیہ “کرے۔

امام برکتکی
موسٰینےرب22 کہا،سے ہارون”23 اور اُس بیٹوںکے کو

بتا دینا کہ وہ اسرائیلیوں کو برکتیوں دیں،
24 دےبرکتتجھےرب’ اور حفاظتتیری کرے۔
رب25 چہرےاپنے کا مہربان نور تجھ پر چمکائے اور تجھ پر

رحم کرے۔
کیرب26 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۔
7

مقدِس مخصوصیتکی کے ہدیئے
مکملمقدِسدنجس1 دناُسیہوا موسٰی مخصوصاُسےنے

مُقّدسو 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 وقتکے موسٰی کی مدد کی
تھی۔ اُنہوں نے چھت والی چھ بَیل یاں گاڑ اور بارہ بَیل خیمے

کے منے سا رب پیشکو کئے، دو دو سرداروں کی طرف سے
ایک بَیل گاڑی اور ایکہر سردار طرفکی ایکسے بَیل۔

رب4 نے موسٰی سے کہا، یہ”5 تحفے قبول کر ملاقاتکے
کے خیمے کے کام کے لئے استعمال کر۔ اُنہیں یوں لاو میں اُن
مطابقکےضرورتکیخدمتکی تقسیم “کرنا۔ چنانچہ6 موسٰی
یاںبَیلنے گاڑ بَیلاور یوں لاو دیئے۔دےکو اُس7 بَیلدونے
یاں گاڑ سمیتبَیلوںچار جَیرسونیوں کو اور8 بَیلچار یاں گاڑ آٹھ
بَیلوں سمیت یوں مِرار کو دیں۔ مِراری ہارون امام کے بیٹے اِتمر
خدمتتحتکے کرتے تھے۔ لیکن9 موسٰی نے قِہاتیوں کو نہ
بَیل یاں گاڑ اور نہ بَیل دیئے۔ وجہ یہ تھی کہ مُقّدسجو چیزیں
اُن کے سپرد تھیں وہ اُن کو کندھوں 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 سا
پیش کئے۔ رب11 نے موسٰی سے کہا، سردار” بارہ دن کے
دوران باری باری اپنے پیشہدیئے “کریں۔ پہلے12 دن یہوداہ
کے سردار نحسون بن ندابعمی کی باری تھی۔ اُس کے ہدیئے
یہ :تھے چاندی13 کا جستھال کا وزن ڈیڑھ کلو گرام تھا اور
چھڑکاؤ چاندیکا کٹوراجسکا 800وزنکا گرام تھا۔ دونوں
غلہ کی نذر کے لئے تیل کے ساتھ ملائے گئے میدےبہترین سے
بھرے ہوئے تھے۔ 14 اِن کے علاوہ نحسون نے یہ پیشچیزیں
:کیں سونے کا پیالہ جس کا وزن 110 گرام تھا اور جو بخور
سے بھرا ہوا تھا، ایک15 جوان بَیل، ایک مینڈھا، بھسم ہونے
والی قربانی کے لئے بھیڑ یکایککا 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
پاسکے لے دوسرےآئے۔ دن اِشکار کے سردار نتنی ایل بن
ُضغر کی باری تھی، تیسرے24-29 دن زبولون کے اِلیابسردار
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،
48-53 ساتویں دن افرائیم کے سردار اِلی سمع بن عمی ہود کی،
منسّیدنآٹھویں54-71 بنایلجملیسردارکے فدا نویںکی،ہصور
دن بن یمین کے سردار ابدان بن جدعونی داندندسویںکی، کے
سردار اخی عزر بن عمی شدی کی، گیارھویں72-83 دن آشر کے
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سردار فجعی ایل بن عکران کی اور بارھویں دن نفتالی کے سردار
اخیرع بن عینان باریکی تھی۔

84 اسرائیل کے اِن سرداروں نے مل کر قربان گاہ کی
مخصوصیت کے لئے چاندی کے 12 تھال، چھڑکاؤ کے چاندی
کے کٹورے12 اور سونے کے 12 پیالے پیش کئے۔ 85 ہر
تھال کا ڈیڑھوزن کلو گرام اور چھڑکاؤ کے کٹورےہر وزنکا
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 گرامکلو تھا سرداروں87۔(گرام110پیالہفی) ملنے
کر بھسم ہونے والی قربانی کے لئے 12 جوان بَیل، 12 مینڈھے
اور بھیڑ کے یک12 سالہ بچے اُن کی غلہ کی نذروں پیشسمیت
کئے۔ گناہ کی قربانی کے لئے اُنہوں نے بکرے12 پیش کئے
88 اور سلامتی کی قربانی کے لئے 24 بَیل، 60 مینڈھے، 60
بکرے اور بھیڑ سالہیک60کے بچے۔ اِن تمام جانوروں قربانکو
گاہ مخصوصیتکی کے موقع پر چڑھایا گیا۔

جب89 موسٰی ملاقات کے خیمے میں رب کے ساتھ بات
کرنے لئےکے داخل ہوتا تھا تو آوازکیربوہ عہد صندوقکے
کے ڈھکنے پر سے یعنی دو کروبی فرشتوں کے درمیان سے سنتا
تھا۔

8
شمع دان پر چراغ

رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 ہارون” 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 اُسطرحاُسیتھا چراغوںنے رکھکو دیا تاکہ وہ منے سا والا
حصہ روشن کریں۔ شمع4 دان پائے سے لے کر اوپر کی کلیوں
تک سونے گھڑےایککے ٹکڑےہوئے کا بنا ہوا تھا۔ موسٰی
اُسےنے اُس نمونے مطابقعینکے بنوایا ربجو اُسےنے تھا۔دکھایا

یوں لاو مخصوصیتکی
موسٰینےرب5 سے کہا، یوں”6 لاو کو دیگر اسرائیلیوں سے

الـگ کر پاککے صاف کرنا۔ 7 اِس کے لئے گناہ پاکسے
کرنے والا پانی اُن چھڑکپر اُنہیںکر حکم دینا کہ اپنے جسم کے
بالپورے منڈواؤ اور یوںدھوؤ۔کپڑےاپنے صافپاکوہ ہو
گے۔جائیں پھر8 بَیلجوانایکوہ اورچنیں غلہکیساتھ نذرکی

کے لئے تیل ساتھکے ملایا گیا بہترین میدہ لیں۔ تُو ایکبھیخود
بَیلجوان چن۔ وہ گناہ کی قربانی کے لئے ہو گا۔

اِس9 یوںبعدکے لاو ملاقاتکو خیمےکے منےکے سا کھڑا
کر کے اسرائیل کی پوری جماعت کو وہاں جمع کرنا۔ جب10
ربلاوی کے منے ہوںکھڑےسا تو باقی اسرائیلی اُن سروںکے
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 سے پیش کیا جائے تاکہ وہ رب کی خدمت کر
سکیں۔ 12 لاویپھر اپنے ہاتھ بَیلوںدونوں سروںکے پر رکھیں۔
ایک بَیل کو گناہ کی قربانی کے طور پر اور دوسرے کو بھسم
ہونے والی قربانی کے طور پر چڑھاؤ تاکہ یوں لاو کا کفارہ دیا
جائے۔

یوں13 لاو کو اِس یقے طر سے ہارون اور اُس کے بیٹوں کے
منے سا کھڑا کر ربکے کو ہلائی ہوئی قربانی کے طور پیشپر
کرنا ہے۔ 14 اُنہیں باقی اسرائیلیوں الـگسے کرنے سے وہ میرا
حصہ بنیں گے۔ اِس15 کے بعد ہی ملاقاتوہ کے خیمے میں آ
خدمتکر کریں، ابکیونکہ خدمتوہ کرنے کے لائق ہیں۔
اُنہیں پاک صاف کر کے ہلائی ہوئی قربانی کے طور پر پیش
کرنے کا سبب یہ ہے 16 کہ لاوی اسرائیلیوں میں سے وہ ہیں
جو پورےمجھے طور پر دیئے گئے ہیں۔ مَیں نے اُنہیں اسرائیلیوں
تمامکے پہلوٹھوں کی جگہ لے لیا ہے۔ 17 اسرائیلکیونکہ میں ہر
پہلوٹھا میرا ہے، خواہ وہ انسان کا ہو یا حیوان کا۔ اُس جبدن
مَیں نے مصریوں کے پہلوٹھوں کو مار دیا مَیں نے اسرائیل کے
پہلوٹھوں کو اپنے لئے مخصوص مُقّدسو کیا۔ اِس18 سلسلے میں
مَیں یوںنے لاو کو اسرائیلیوں کے تمام پہلوٹھوں کی جگہ لے کر
اُنہیں19 ہارون اور اُس کے بیٹوں کو دیا ہے۔ وہ ملاقات کے
میںخیمے اسرائیلیوں کریںخدمتکی اور اُن کے لئے کفارہ کا
انتظام قائم رکھیں اسرائیلیجبتاکہ مقدِس قریبکے آئیں تو اُن
کو وبا سے مارا نہ “جائے۔

ہارونموسٰی،20 اسرائیلیوںاور جماعتپوریکی احتیاطنے
سے رب کی یوں لاو کے بارے میں ہدایات پر عمل کیا۔
یوں21 لاو نے آپاپنے گناہوںکو صافپاکسے کر کے اپنے
کپڑوں کو یا۔ دھو پھر ہارون نے اُنہیں رب کے منے سا ہلائی
ہوئی قربانی کے طور پر پیش کیا اور اُن کا کفارہ دیا تاکہ وہ
پاک ہو جائیں۔ 22 اِس کے بعد لاوی ملاقات کے خیمے میں



8:23ِگنتی 135 ِگنتی 10:3

آئے تاکہ ہارون اور اُس بیٹوںکے کریں۔خدمتتحتکے یوں
سب کچھ ویسا ہی کیا گیا ربجیسا نے موسٰی کو حکم دیا تھا۔

رب23 نے موسٰی سے یہ بھی کہا، 24 لاوی” 25 سال کی
عمر ملاقاتمیں کے خیمے میں اپنی خدمت شروع کریں 25 اور
کیسال50 میںعمر ریٹائر ہو جائیں۔ اِس26 بعدکے ملاقاتوہ
کے خیمے میں اپنے بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن خود
خدمت نہیں کر سکتے۔ تجھے یوں لاو کو اِن ہدایات کے مطابق
اُن کی اپنی اپنی ذمہ یاں دار دینی “ہیں۔

9
یگستان ر میں عیدِ فسح

اسرائیلیوں1 مصرکو سالایکنکلےسے ہو گیا دوسرےتھا۔
سال کے پہلے مہینے میں رب نے دشِت سینا میں موسٰی باتسے
کی۔

لازم”2 ہے کہ اسرائیلی عیدِ فسح کو وقتمقررہ پر منائیں،
3 یعنی اِس مہینے کے چودھویں دن، سورج کے غروب ہونے
کے عین بعد۔ اُسے تمام قواعد کے مطابق “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 غروبکے ہونے عینکے بعد منایا۔ اُنہوں کچھسبنے
ویسا ہی کیا ربجیسا نے موسٰی کو حکم دیا تھا۔

لیکن6 کچھ آدمی ناپاک تھے، کیونکہ اُنہوں نے لاش چھو
لی تھی۔ اِس وجہ سے وہ اُس دن عیدِ فسح نہ منا سکے۔ وہ
موسٰی اور ہارون کے پاس آ کر 7 کہنے لـگے، ہم” نے لاش
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 ربساتھکے کی پیشقربانی کرنا ہتے چا “ہیں۔
8 موسٰی جوابنے دیا، میرےیہاں” انتظار کھڑےمیں رہو۔
مَیں معلوم کرتا ہوں کہ رب تمہارے بارے میں کیا حکم دیتا
“ہے۔

رب9 نے موسٰی سے کہا، 10 اسرائیلیوں” کو بتا دینا کہ
اگر تم یا تمہاری اولاد میں سے کوئی عیدِ فسح کے لاشدوران
چھونے ناپاکسے ہو یا کسی دُوردراز علاقے میں سفر کر رہا
ہو، توبھی وہ عید منا سکتا ہے۔ 11 شخصایسا اُسے ایکعین ماہ
بعدکے منا لیلےکر 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

فرائضپورےکے ادا کرے۔ لیکن13 پاکجو ہونے اور سفر
نہ کرنے کے باوجود بھی عیدِ فسح کو نہ منائے اُسے اُس کی
قوم میں سے مٹایا جائے، کیونکہ اُس نے وقتمقررہ ربپر کو
قربانی پیش نہیں کی۔ اُس شخص کو اپنے گناہ کا نتیجہ بھگتنا
پڑے گا۔ 14 اگر تمہارےپردیسیکوئی درمیان ہتے ر ربہوئے
منےکے سا فسحعیدِ منانا توچاہے یہشرطہے۔اجازتاُسے ہے
کہ فرائضپورےوہ 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

دن بادل آ کر اُس پر چھا گیا۔ رات کے وقت بادل آگ کی
صورت میں نظر آیا۔ 16 اِس کے بعد یہی صورِت حال رہی کہ
بادل اُس پر چھایا رہتا اور رات کے دوران آگ کی صورت
میں نظر آتا۔ جب17 بھی بادل خیمے پر سے اُٹھتا اسرائیلی روانہ
ہو جاتے۔ جہاں بھی بادل اُتر جاتا وہاں اسرائیلی اپنے ڈیرے
لتے۔ ڈا رباسرائیلی18 کے حکم پر روانہ ہوتے اور اُس کے حکم
ڈیرےپر لتے۔ 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۔
دوصرفبادلکبھیکبھی20 دنچار لئےکے خیمے پر ٹھہرتا۔
پھر ٹھہرتےہیمطابقکےحکمکےربوہ اور روانہ تھے۔ہوتے
کبھی21 کبھی صرفبادل شام سے لے تکصبحکر خیمے پر
ٹھہرتا۔ جب وہ صبح وقتکے اُٹھتا تو اسرائیلی بھی روانہ ہوتے
تھے۔ جب بھی بادل اُٹھتا وہ بھی روانہ ہو جاتے۔ تکجب22
مُقّدسبادل خیمے پر چھایا رہتا تکوقتاُس اسرائیلی روانہ نہ
ہوتے، چاہے وہ دو ایکدن، ایکماہ، سال یا اِس سے یادہ ز
عرصہ مقدِس پر چھایا رہتا۔ لیکن جب وہ اُٹھتا تو اسرائیلی بھی
روانہ ہو جاتے۔ ربوہ23 کے حکم پر خیمے لگاتے اور اُس کے
حکم پر روانہ ہوتے تھے۔ وہ ویسا ہی تھےکرتے ربجیسا موسٰی
معرفتکی فرماتا تھا۔

10
موسٰینےرب1 کہا،سے چاندی”2 بِگلدوکے گھڑ کر بنوا

جماعتاُنہیںلے۔ جمعکو قبیلوںاورکرنے روانہکو کرنے کے
لئے استعمال کر۔ دونوںجب3 کو تکدیر بجایا جائے تو پوری
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جماعت ملاقات کے خیمے دروازےکے پر آ تیرےکر منے سا
جمع ہو جائے۔ لیکن4 ایکاگر ہی بجایا جائے کنبوںصرفتو
تیرےبزرگکے منے سا جمع ہو جائیں۔ 5 اگر اُن کی صرفآواز
تھوڑی دیر کے لئے دےسنائی تو مقدِس مشرقکے میں موجود
قبیلے روانہ ہو جائیں۔ 6 پھر جب اُن کی آواز دوسری بار تھوڑی
دیر کے لئے دےسنائی تو مقدِس جنوبکے میں موجود قبیلے
روانہ ہو جبجائیں۔ اُن کی آواز تھوڑی دیر کے لئے دےسنائی
تو یہ روانہ ہونے کا اعلان ہو گا۔ اِس7 مقابلےکے جبمیں اُن
کی آواز دیر تک دےسنائی تو یہ اِس بات کا اعلان ہو گا کہ
جماعت جمع ہو جائے۔

بِگل8 بجانے کی داریذمہ ہارون بیٹوںکے یعنی اماموں کو
تمہارےیہجائے۔دی اور آنے نسلوںوالی لئےکے اصولدائمی
ہو۔ 9 اُن کی آواز وقتاُس بھی تھوڑی دیر کے لئے سنا جبدو
تم ملـکاپنے کسیمیں دشمنظالم لڑنےجنگسے کے لئے نکلو
ربتبگے۔ تمہارا خدا تمہیں یاد کر دشمنکے سے بچائے گا۔

اِسی10 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
وقتچڑھاتے بجائے جائیں۔ پھر تمہارا تمہیںخدا گا۔کرےیاد
ربمَیں تمہارا خدا “ہوں۔

سینا پہاڑ سے روانگی
اسرائیلیوں11 مصرکو ایکنکلےسے سال زائدسے عرصہ ہو

چکا دوسرےتھا۔ مہینے بیسویںکے دن ملاقاتبادل خیمےکے
پر سے اُٹھا۔ 12 پھر اسرائیلی مقررہ ترتیب کے مطابق دشِت سینا
سے روانہ ہوئے۔ چلتے بادلچلتے فاران یگستانکے ر میں اُتر آیا۔

وقتاُس13 پہلیوہ ترتیباُسدفعہ روانہسے ہوئے ربجو
موسٰینے معرفتکی مقرر تھی۔کی پہلے14 یہوداہ قبیلےکے کے
تین دستے اپنے علَم کے تحت چل پڑے۔ تینوں کا کمانڈر نحسون
بن ندابعمی 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۔ اِس17 کے ملاقاتبعد کا خیمہ اُتارا گیا۔
جَیرسونی اور مِراری اُسے اُٹھا کر چل دیئے۔ 18 اِن یوں لاو کے
بعد روبن کے قبیلے کے تین دستے اپنے علَم تحتکے چلنے لـگے۔
تینوں کا کمانڈر اِلی صور بن شدیور تھا۔ ساتھ19 چلنے والے قبیلے
شمعون کا کمانڈر سلومی ایل بن شدیصوری تھا۔ جد20 کا قبیلہ
بھی ساتھ چلا جس کا کمانڈر اِلیاسف بن دعوایل تھا۔ 21 پھر

یوں لاو میں سے قِہاتی مقدِس کا سامان اُٹھا کر روانہ ہوئے۔
لازم تھا کہ اُن کے اگلی منزل پر پہنچنے تک ملاقات کا خیمہ
لگا دیا گیا ہو۔ اِس22 کے بعد افرائیم قبیلےکے تینکے دستے اپنے
علَم کے تحت چل دیئے۔ اُن کا کمانڈر اِلی سمع بن عمی 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 محافظعقبی
طورکے پر اپنے علَم تحتکے روانہ ہوئے۔ اُن کا کمانڈر اخی عزر
دان26تھا۔شدیعمیبن ساتھکے چلنے قبیلےوالے آشر کا کمانڈر
فجعی ایل بن عکران تھا۔ 27 نفتالی کا قبیلہ بھی ساتھ چلا جس
کا کمانڈر اخیرع بن عینان تھا۔ 28 اسرائیلی اِسی ترتیب 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 ہمارےہے۔ ساتھ !چلیں
آپہم پر احسان کریں گے، ربکیونکہ اسرائیلنے پر احسان
کرنے کا وعدہ کیا “ہے۔ حوبابلیکن30 مَیں”دیا،جوابنے
ساتھ نہیں جاؤں گا بلـکہ اپنے ملـک اور رشتے داروں کے پاس
واپس چلا جاؤں “گا۔ 31 موسٰی نے کہا، مہربانی” کر ہمیںکے
نہ چھوڑیں۔ کیونکہ آپ ہی جانتے ہیں کہ ہم یگستان ر میں
کہاںکہاں ڈالڈیرےاپنے یگستانآپہیں۔سکتے ر میں ہمیں
راستہ دکھا ہیں۔سکتے 32 ہمارےآپاگر جائیںساتھ تو آپہم
کریںشریکمیںاحساناُسکو ہمربجوگے “گا۔کرےپر

عہد صندوقکے کا سفر
33 چنانچہ اُنہوں نے رب کے پہاڑ سے روانہ ہو کر تین دن

سفر کیا۔ اِس دوران رب کا عہد کا صندوق اُن کے آگے آگے
چلا تاکہ اُن کے لئے آرام کرنے کی معلومجگہ کرے۔ جب34
کبھی وہ روانہ ہوتے تو رب کا بادل دن وقتکے اُن کے اوپر
روانہکےصندوق35رہتا۔ موسٰیوقتہوتے رب،اے”کہتا،
تیرےاُٹھ۔ دشمن تتر بتر ہو جائیں۔ تجھ نفرتسے کرنے والے
تیرے منے سا سے فرار ہو “جائیں۔ 36 بھیجباور وہ رُک جاتا
تو موسٰی کہتا، اے” رب، اسرائیل کے ہزاروں خاندانوں کے
واپسپاس “آ۔
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11
تبعیرہ ربمیں آگکی

شکایتخوبلوگدنایک1 یہجبلـگے۔کرنے شکایتیں
تکرب پہنچیں تو اُسے غصہ آیا اور اُس آگکی اُن درمیانکے
بھڑک اُٹھی۔ جلتے جلتے اُس نے خیمہ 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 کے درمیان جل
اُٹھی تھی۔

موسٰی 70 راہنما چنتا ہے
اسرائیلیوں4 ساتھکے جو اجنبی سفر کر تھےرہے گوشتوہ

کھانے کی شدید آرزو کرنے لـگے۔ تب اسرائیلی بھی پڑےرو
اور کہنے گا؟کھلائےگوشتہمیںکون”لـگے، ہممیںمصر5
مچھلی مفت کھا سکتے تھے۔ ہائے، وہاں کے کھیرے، تربوز،
َگندنے، پیاز اور لہسن کتنے اچھے !تھے لیکن6 اب تو ہماری
جان سوکھ گئی بسیہاںہے۔ 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 میں
اوس کے ساتھ زمین پر گرتا تھا۔ صبح لوگوقتکے اِدھر اُدھر
متے گھو پھرتے ہوئے اُسے جمع کرتے تھے۔ پھر وہ اُسے چکّی
میں پیس کر یا اُکھلی میں کوٹ کر لتے اُبا یا روٹی بناتے تھے۔
اُس کا ایسیذائقہ روٹی کا سا میںجستھا زیتون تیلکا ڈالا ہو۔گیا

10 تمام خاندان اپنے اپنے خیمے دروازےکے پر رونے لـگے
ربتو کو شدید غصہ آیا۔ اُن کا شور موسٰی بہتبھیکو بُرا لگا۔
اُس11 ربنے سے پوچھا، تُو” نے اپنے خادم کے ساتھ اِتنا بُرا
کیا؟کیوںسلوک مَیں تجھےسےکامکسنے ناراضاِتنا کیا کہ
تُو نے اِن تمام لوگوں بوجھکا مجھ پر ڈال دیا؟ 12 کیا مَیں حاملہنے
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 ملـکاُس میں لے
جسجانا کا وعدہ مَیں قَسمنے کھا کر اِن باپکے دادا سے کیا
‘ہے۔ اے13 الله، مَیں اِن تمام لوگوں کو کہاں گوشتسے مہیا
کروں؟ میرےوہ منے سا روتے ہتے ر ہیں کہ ہمیں کھانے کے
لئے گوشت دو۔ مَیں14 اکیلا اِن تمام لوگوں کی ذمہ داری نہیں

اُٹھا سکتا۔ یہ میرےبوجھ لئے حد سے یادہ بھاریز ہے۔ 15 اگر
تُو اِس پر کرےاصرار تو پھر بہتر ہے ابھیکہ مجھے دےمار تاکہ
مَیں اپنی تباہی نہ “دیکھوں۔

اسرائیلپاسمیرے”کہا،سےموسٰینےربمیںجواب16
کے بزرگ70 جمع صرفکر۔ لوگایسے چن جن بارےکے
میں تجھے معلوم ہے کہ وہ لوگوں بزرگکے اور نگہبان ہیں۔
اُنہیں ملاقات کے خیمے پاسکے لے آ۔ وہاں تیرےوہ ساتھ
کھڑے ہو جائیں، 17 تو مَیں اُتر تیرےکر ساتھ ہم کلام ہوں
گا۔ وقتاُس مَیں اُس روح میں لوںکچھسے گا مَیںجو تجھنے
پر نازل کیا تھا اور اُسے اُن پر نازل کروں گا۔ تب وہ قوم کا بوجھ
اُٹھانے میں تیری مدد کریں گے اور تُو اِس میں اکیلا نہیں رہے
گا۔ لوگوں18 کو بتانا، اپنے’ آپ مخصوصکو و مُقّدس کرو،
کیونکہ کل گوشتتم کھاؤ ربگے۔ تمہارینے جبسنی تم
پڑےرو کہ کون ہمیں گوشت کھلائے گا، مصر میں ہماری
حالت بہتر گوشتتمہیںربابتھی۔ کرےمہیا گا اور تم اُسے
19گے۔کھاؤ تم اُسے ایک،صرفنہ دو یا بلـکہگےکھاؤدنپانچ
10 یا 20 دن سے بھی یادہ ز عرصے تک۔ 20 ایکتم پورا مہینہ
ناکتمہاریوہکہتکیہاںگے،کھاؤگوشتخوب نکلےسے
گا اور تمہیں اُس گھنسے آئے گی۔ اور یہ سبباِس سے ہو گا
کہ تم نے رب کو تمہارےجو درمیان ہے رد کیا اور روتے
روتے اُس کے منے سا کہا کہ ہم کیوں مصر “۔‘نکلےسے

لیکن21 موسٰی اعتراضنے قوماگر”کیا، پیدلکے والےچلنے
گنے جائیں تو چھ لاکھ ہیں۔ تُو کس طرح ایکہمیں تکماہ
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، کیا” رب کا اختیار کم ہے؟ اب تُو خود
دیکھ لے گا میریکہ باتیں درست ہیں کہ “نہیں۔

24 چنانچہ موسٰی نے وہاں نکلسے کر لوگوں ربکو کی یہ
باتیں بتائیں۔ اُس نے اُن بزرگوںکے میں 70سے چنکو اُنہیںکر
ملاقات کے خیمے کے ارد گرد کھڑا کر دیا۔ ربتب25 بادل
میں اُتر کر موسٰی سے ہم کلام ہوا۔ جو روح اُس نے موسٰی پر
نازل کیا تھا اُس میں سے اُس نے کچھ لے کر اُن 70 بزرگوں پر
نازل کیا۔ روحجب اُن پر آیا تو وہ نبوّت کرنے لـگے۔ لیکن ایسا
پھر کبھی نہ ہوا۔
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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 وہ ملاقات کے خیمے پاسکے نہیں آئے تھے۔ اِس کے
روحباوجود اُن پر نازلبھی ہوا اور وہ خیمہ میںگاہ نبوّت کرنے
لـگے۔ ایک27 نوجوان بھاگ کر موسٰی کے پاس آیا اور اِلداد”کہا، اور میداد خیمہ گاہ میں ہی نبوّت کر رہے “ہیں۔

یشوع28 بن نون جو جوانی سے موسٰی کا مددگار تھا بول میرےموسٰی”اُٹھا، آقا، “!دیںروکاُنہیں لیکن29 موسٰی جوابنے
دیا، کیا” تُو میری غیرتخاطر کھا رہا ربکاشہے؟ کے تمام
لوگ نبی ہوتے اور وہ اُن سب پر اپنا روح نازل “!کرتا 30 پھر
موسٰی اور اسرائیل بزرگکے خیمہ گاہ واپسمیں آئے۔

تب31 رب کی طرف سے زوردار ہَوا چلنے لـگی جس نے
سمندر کو پار کرنے والے بٹیروں کے غول دھکیل کر خیمہ گاہ
کے ارد گرد زمین پر پھینک دیئے۔ اُن کے غول تین فٹ اونچے
اور خیمہ گاہ کے طرفچاروں 30 کلو پڑےتکمیٹر رہے۔
32 اُس پورے دن اور رات اور اگلے پورے لوگدن نکل کر
بٹیریں جمع کرتے رہے۔ ایکہر نے کم از بڑیدسکم یاں ٹوکر
بھر لیں۔ پھر اُنہوں نے اُن گوشتکا خیمے کے ارد گرد زمین پر
پھیلا دیا تاکہ خشکوہ ہو جائے۔

لیکن33 گوشت کے پہلے ٹکڑے ابھی منہ میں تھے کہ رب
غضبکا اُن پر آن پڑا، اور اُس نے اُن میں سخت وبا پھیلنے دی۔
34 چنانچہ مقام کا نام قبروت ہتاوہ یعنی لالچ’ کی ‘قبریں رکھا
گیا، کیونکہ وہاں اُنہوں نے اُن لوگوں کو دفن کیا جو گوشت
کے لالچ میں آ گئے تھے۔

35 اِس کے بعد اسرائیلی قبروت ہتاوہ سے روانہ 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۔ تھییہوجہ اُسکہ شادیسےعورتایککیکوشنے
کی تھی۔ اُنہوں2 نے پوچھا، کیا” صرفرب موسٰی معرفتکی
بات کرتا ہے؟ کیا اُس نے ہم باتبھیسے نہیں رب“کی؟ نے
اُن کی یہ باتیں سنیں۔

لیکن3 موسٰی نہایت حلیم تھا۔ دنیا میں اُس جیسا حلیم کوئی
نہیں تھا۔ رباچانک4 موسٰی، ہارون اور مریم مخاطبسے تم”ہوا، تینوں باہر نکل ملاقاتکر خیمےکے پاسکے “آؤ۔
تینوں وہاں پہنچے۔ تب5 رب بادل کے ستون میں 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
تمہارےجبسنو۔ درمیان نبی ہوتا ہے تو مَیں آپاپنے کو یا رو
میں اُس پر ظاہر کرتا ہوں یا خواب میں اُس سے مخاطب ہوتا
ہوں۔ میرےلیکن7 خادم موسٰی کی باتاَور اُسےہے۔ مَیں نے
پورےاپنے گھرانے پر مقرر کیا ہے۔ 8 اُس سے مَیں برُو رُو ہم
کلام ہوتا ہوں۔ اُس مَیںسے معموں یعےکے ذر نہیں صافبلـکہ
باتصاف کرتا ہوں۔ ربوہ صورتکی دیکھتا ہے۔ تو پھر تم
میرے خادم خلافکے باتیں کرنے کیوںسے نہ “ڈرے؟

رب9 کا غضب اُن پر آن پڑا، اور وہ چلا گیا۔ جب10 بادل
کا ستون خیمے سے دُور ہوا تو مریم کی برفِجلد کی مانند سفید
تھی۔ وہ کوڑھ کا شکار ہو گئی تھی۔ ہارون اُس طرفکی مُڑا
تو اُس کی حالت دیکھی 11 اور موسٰی سے کہا، میرے” آقا،
مہربانی کر ہمیںکے اِس گناہ کی سزا نہ دیں حماقتہماریجو کے
باعث سرزد ہوا ہے۔ 12 مریم میںحالتاِسکو نہ چھوڑیں۔ وہ
تو ایسے بچے کی مانند ہے جو مُردہ پیدا ہوا جسہو، کے جسم
کا آدھا گلحصہ چکا “ہو۔

موسٰیتب13 پکارنے الله،اے”کہا،سےربکر مہربانی کر
کے اُسے شفا “دے۔ رب14 جوابنے میں موسٰی سے اگر”کہا، مریم باپکا اُس کے منہ پر تھوکتا تو کیا پورےوہ تکہفتے
محسوسشرم نہ ایکاُسےکرتی؟ ہفتے لئےکے خیمہ گاہ باہرکے
بند رکھ۔ اِس کے بعد واپساُسے لایا جا سکتا “ہے۔

15 چنانچہ مریم کو ایک ہفتے کے لئے خیمہ گاہ کے باہر
بند رکھا لوگگیا۔ اُس تکوقت سفر کے لئے روانہ نہ ہوئے
تکجب واپساُسے نہ لایا گیا۔ واپسوہجب16 آئی تو اسرائیلی
حصیرات سے روانہ ہو کر فاران کے یگستان ر میں خیمہ زن
ہوئے۔

13
ملـِک کنعان میں جاسوساسرائیلی
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1 ربپھر نے موسٰی سے کہا، کچھ”2 آدمی ملـِک کنعان کا

جائزہ لینے کے لئے بھیج دے، کیونکہ مَیں اُسے اسرائیلیوں کو
دینے کو ہوں۔ ہر قبیلے میں ایکسے راہنما کو چن کر بھیج
“دے۔

3 موسٰی نے رب کے کہنے پر اُنہیں دشِت فاران سے بھیجا۔
سب 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،
یوسف11 کے بیٹے منسّی قبیلےکے جَدیسے 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 کے

لئے بھیجا۔ اُس ہوسیعنے نامکا یشوع یعنی نجاترب’ میں‘ہے
بدل دیا۔

رُخصتاُنہیں17 کرنے پہلےسے اُس نے نجبدشِت”کہا،
گزرسے پہاڑیکر تکعلاقے پہنچو۔ معلوم18 کرو کہ کسیہ
طرح کا ملـک ہے اور اُس کے باشندے کیسے ہیں۔ کیا وہ
طاقت ور ہیں یا کمزور، تعداد میں کم ہیں یا یادہ؟ ز جس19
ملـک میں وہ بستے ہیں کیا وہ اچھا ہے کہ نہیں؟ وہ کس قسم
شہروںکے 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 چنپھلکچھکا کر اُس“آؤ۔لے
وقت پہلے پکانگور گئے تھے۔

چنانچہ21 اِن آدمیوں نے سفر کر صیندشِتکے رحوبسے
ملـکتک کا جائزہ رحوبلیا۔ حماتلبو قریبکے ہے۔ 22 وہ
نجبدشِت سے گزر کر حبرون پہنچے جہاں عناق کے بیٹے اخی
مان، سیسی اور تلمی ہتے ر تھے۔ حبرون) کو مصر کے شہر
ُضعن سے سات سال پہلے تعمیر کیا گیا ۔(تھا جب23 وہ وادٔی
پہنچےتکاِسکال تو اُنہوں ایکنے کاٹڈالی 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۔

چالیس25 ملـکتکدن کا کھوج لگاتے لگاتے وہ لوٹ
آئے۔ 26 وہ موسٰی، ہارون اور اسرائیل کی پوری جماعت کے
پاس آئے جو دشِت فاران قادسمیں کی جگہ پر انتظار کر رہے
تھے۔ وہاں اُنہوں نے سب کچھ بتایا جو اُنہوں نے معلوم کیا تھا
اور اُنہیں وہ پھل دکھائے جو لے کر آئے تھے۔ 27 اُنہوں نے
موسٰی رپورٹکو دی، ہم” ملـکاُس میں گئے آپجہاں نے
ہمیں بھیجا تھا۔ واقعی ملـکاُس میں دودھ اور شہد کثرتکی
ہے۔ یہاں ہمارے پاس اُس کے کچھ پھل بھی ہیں۔ 28 لیکن
اُس کے باشندے طاقت ور ہیں۔ اُن کے شہروں کی فصیلیں
ہیں، اور وہ بڑےنہایت ہیں۔ ہم وہاںنے عناق کی اولاد بھی
دیکھی۔ عمالیقی29 میںنجبدشِت ہتے ر ہیں جبکہ یبوسیِحتّی،
اور اموری پہاڑی علاقے میں آباد ہیں۔ کنعانی ساحلی علاقے
اور یائے در یردن کنارےکنارےکے بستے “ہیں۔

کالب30 نے موسٰی کے منے سا جمع شدہ لوگوں کو اشارہ کیا
کہ وہ خاموش ہو جائیں۔ پھر اُس نے کہا، آئیں،” ہم ملـک
میں داخل ہو جائیں اور اُس پر قبضہ کر لیں، کیونکہ ًہم یقینا یہ
کرنے کے قابل “ہیں۔ لیکن31 دوسرے 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 افواہیں
پھیلائیں جس کی تفتیش اُنہوں نے کی تھی۔ اُنہوں نے ملـکجس”کہا، میں سے ہم گزرے تاکہ اُس کا جائزہ لیں وہ
اپنے باشندوں کو ہڑپ کر لیتا ہے۔ جو بھی اُس میں رہتا ہے
نہایت ہے۔درازقد ہم33 وہاںنے قامتدیو افراد بھی دیکھے۔
عناق) کے بیٹے قامتدیو افراد کی اولاد ۔(تھے اُن کے منے سا
ہم آپاپنے ٹڈیکو محسوسجیسا کر رہے تھے، اور ہم اُن کی
نظر میں ایسے تھے “بھی۔

14
لوگ کنعان میں داخل نہیں ہونا ہتے چا
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راتاُس1 لوگتمام چیخیں مار مار کر روتے رہے۔ سب2

موسٰی اور ہارون خلافکے بڑبڑانے لـگے۔ پوری جماعت نے
اُن مصرہمکاش”کہا،سے یا اِس یگستان میںر مر گئے !ہوتے
میںملـکاُسکیوںہمیںرب3 لے جا رہا کیاہے؟ اِس لئے کہ
دشمن ہمیں تلوار سے کرےقتل اور ہمارے بال بچوں کو لُوٹ
لے؟ کیا بہتر نہیں ہو گا کہ ہم واپسمصر “جائیں؟ اُنہوں4 نے
آؤ،”کہا،سےدوسرےایک ہم چنراہنما چلےواپسمصرکر
“جائیں۔

5 تب موسٰی اور ہارون پوری جماعت کے منے سا منہ کے
بل گرے۔ 6 لیکن یشوع بن نون اور کالب بن یفُنّہ باقی دس
جاسوسوں سے فرق تھے۔ پریشانی کے عالم میں اُنہوں نے اپنے
کپڑے پھاڑ کر جماعتپوری7 سے کہا، ملـکجس” میں سے
گزرےہم جساور تفتیشکی ہم نے کی وہ نہایت ہی اچھا
ہے۔ 8 اگر رب ہم خوشسے ہے تو وہ ضرور ہمیں ملـکاُس
میں لے جائے میںجسگا دودھ اور شہد کثرتکی ہے۔ وہ
ہمیں ضرور دےملـکیہ گا۔ رب9 متبغاوتسے کرنا۔ اُس
ملـک کے ہنے ر والوں سے نہ ڈریں۔ ہم اُنہیں ہڑپ کر جائیں
گے۔ اُن کی پناہ اُن سے جاتی رہی ہے ہمارےربجبکہ ساتھ
ہے۔ چنانچہ اُن متسے “ڈریں۔

10 یہ سن جماعتپوریکر اُنہیں سنگسار کرنے کے لئے تیار
ہوئی۔ لیکن اچانک رب کا جلال ملاقات کے خیمے پر ظاہر
ہوا، اور تمام اسرائیلیوں نے اُسے دیکھا۔ رب11 نے موسٰی سے
مجھتککبوہگے؟جانیںحقیرتککبمجھےلوگیہ”کہا،
پر ایمان رکھنے سے انکار کریں گے اگرچہ مَیں نے اُن درمیانکے
اِتنے معجزے کئے ہیں؟ 12 مَیں اُنہیں وبا سے مار ڈالوں گا اور
اُنہیں رُوئے زمین پر سے مٹا دوں گا۔ اُن کی جگہ مَیں تجھ سے
ایک قوم بناؤں گا جو اُن بڑیسے طاقتاور ور ہو “گی۔

لیکن13 موسٰی لیںسنیہمصریپھر”کہا،سےربنے !گے
کیونکہ تُو نے اپنی قدرت سے اِن لوگوں کو مصر سے نکال کر
تکیہاں پہنچایا ہے۔ مصری14 باتیہ کنعان باشندوںکے کو
بتائیں گے۔ یہ لوگ پہلے سے سن چکے ہیں کہ رب اِس قوم
کے ساتھ ہے، کہ تجھے برُو رُو دیکھا جاتا ہے، کہ تیرا بادل اُن
کے اوپر ٹھہرا رہتا ہے، اور کہ تُو دن وقتکے بادل کے ستون
میں راتاور آگکو ستونکے میں اِن کے آگے آگے چلتا ہے۔
15 اگر تُو ایک دم اِس پوری قوم کو تباہ کر ڈالے تو باقی قومیں

یہ سن کر کہیں گی، 16 رب’ اِن لوگوں کو ملـکاُس میں لے
جانے قابلکے نہیں جستھا کا وعدہ اُس نے اُن سے قَسم کھا
کر کیا اِسیتھا۔ لئے اُس اُنہیںنے یگستان ر ہلاکمیں کر ‘دیا۔
اے17 رب، اب اپنی قدرت یوں ظاہر کر جس طرح تُو نے
فرمایا ہے۔ کیونکہ تُو نے کہا، 18 رب’ تحمل اور شفقت سے
بھرپور ہے۔ وہ گناہ اور نافرمانی معاف کرتا ہے، لیکن ایکہر
کو اُس کی مناسب سزا بھی دیتا جبہے۔ 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 کے
معافمطابق کر۔ اُنہیں اُس معافطرح طرحجسکر تُو اُنہیں
مصر سے معافتکابوقتنکلتے کرتا رہا “ہے۔

رب20 جوابنے دیا، تیرے” کہنے پر مَیں نے معافاُنہیں
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 ملـکاُس میں داخل نہیں ہو گا۔ اُنہوں نے
میرا جلال معجزےمیرےاور دیکھے ہیں مَیںجو مصرنے اور
یگستان ر میں کر توبھیہیں۔دکھائے اُنہوں مجھےدفعہدسنے
آزمایا اور میری نہ سنی۔ 23 اُن میں ایکسے بھی ملـکاُس کو
نہیں دیکھے جسگا کا وعدہ مَیں نے قَسم کھا کر اُن باپکے
دادا سے کیا تھا۔ جس نے بھی مجھے حقیر جانا ہے وہ کبھی
اُسے نہیں دیکھے گا۔ صرف24 میرا خادم کالب مختلف ہے۔
اُس فرقروحکی پورےوہہے۔ دل پیرویمیریسے کرتا ہے،
اِس لئے مَیں اُسے میںملـکاُس جاؤںلے اُسمیںجسگا نے
سفر کیا اُسہے۔ میراثملـکاولادکی میں پائے گی۔ لیکن25
فی الحال عمالیقی اور کنعانی اُس کی وادیوں میں آباد رہیں گے۔
چنانچہ کل مُڑ واپسکر چلو۔ یگستان ر میں بحرِ ُلزم ق طرفکی
روانہ ہو “جاؤ۔

رب26 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، 27 یہ” شریر جماعت
خلافمیرےتککب بڑاتی بڑ رہے گی؟ اُن کے شکوےگلے
تکمجھ پہنچ گئے ہیں۔ 28 اِس لئے اُنہیں بتاؤ، رب’ فرماتا ہے
حیاتمیریکہ کی قَسم، تمہارےمَیں ساتھ وہی کچھ کروں گا
جو تم میرےنے منے سا ہے۔کہا 29 تم اِس یگستان ر میں مر کر
پڑےیہیں رہو گے، ایکہر سال20جو یا اِس زائدسے کا ہے،
جو شماریمردم میں گنا گیا اور خلافمیرےجو بڑایا۔ بڑ 30 گو
مَیں ہاتھنے اُٹھا قَسمکر تھیکھائی مَیںکہ تجھے اُس میں بساؤں
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گا میںتم بھیکوئیسے نہیںداخلمیںملـکاُس صرفگا۔ہو
بنکالب یفُنّہ اور یشوع بن نون ہوںداخل گے۔ 31 تم نے کہا تھا
کہ ہمارےدشمن بچوں لُوٹکو لیں گے۔ لیکن اُن ہی کو مَیں
ملـکاُس میں جاؤںلے جسےگا تم ردنے کیا ہے۔ لیکن32 تم
خود داخل نہیں ہو تمہاریگے۔ لاشیں اِس یگستان ر میں پڑی
رہیں گی۔ تمہارے33 یہاںتکسال40بچے یگستان ر میں گلہ
بان ہوں گے۔ اُنہیں تمہاری بےوفائی کے سبب سے اُس وقت
تکلیفتک پڑےاُٹھانی تکجبگی تم میں مرشخصآخریسے
نہ گیا ہو۔ 34 تم چالیسنے دن کے دوران ملـکاُس کا جائزہ
تکسالچالیستمہیںابلیا۔ گناہوںاپنے کا نتیجہ پڑےبھگتنا
تمہیںتبگا۔ چلےپتا اِسکہگا کا مطلبکیا تمہاریمَیںکہہے
مخالفت کرتا ہوں۔ ربمَیں،35 باتیہنے فرمائی ًمَیںہے۔ یقینا
ساریاُسکچھسبیہ جماعتشریر کروںساتھکے نےجسگا
مل یگستاناِسیہے۔کیمخالفتمیریکر میںر وہ جائیںہوختم
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۔
یشوعصرف38 بن نون کالباور بن یفُنّہ زندہ رہے۔

جب39 موسٰی ربنے کی یہ باتیں اسرائیلیوں کو بتائیں تو وہ
خوب ماتم کرنے لـگے۔ 40 اگلی سویرےصبح وہ اُٹھے اور یہ
کہتے ہوئے اونچے پہاڑی علاقے کے لئے روانہ ہوئے کہ ہم
سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اب ہم حاضر ہیں اور اُس جگہ کی
طرف جا رہے جسہیں کا ربذکر نے کیا ہے۔

لیکن41 موسٰی تم”کہا،نے ورزیخلافکیربکیوں کر
رہے ہو؟ کامیابتم نہیں ہو گے۔ وہاں42 نہ جاؤ، ربکیونکہ
تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ تم دشمنوں کے ہاتھوں شکست کھاؤ
گے، 43 وہاںکیونکہ عمالیقی اور کنعانی تمہارا کریںسامنا 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 کی طرف بڑھے، حالانکہ نہ موسٰی اور نہ عہد کے
صندوق ہی خیمہنے گاہ چھوڑا۔کو 45 پھر پہاڑیاُس علاقے
میں ہنے ر عمالیقیوالے اور کنعانی اُن پر پڑےآن اُنہیںاور مارتے
مارتے تکحُرمہ تتر بتر کر دیا۔

15
کنعان میں پیشقربانیاں کرنے کا یقہ طر

رب1 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو بتانا جبکہ 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 ایسیسے پیشقربانی

کرنا جسچاہو کی ربخوشبو کو پسند ہو تو ساتھ ساتھ ڈیڑھ
کلو گرام بہترین میدہ پیشبھی کرو ایکجو لٹر زیتون کے تیل
ساتھکے ملایا گیا ہو۔ اِس میں فرقکوئی نہیں کہ یہ بھسم ہونے
والی قربانی، مَنت کی قربانی، دلی خوشی کی قربانی یا کسی عید
کی قربانی ہو۔

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 پیشپر کی ایسیجائے۔ قربانی کی ربخوشبو 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 ہی پیش کی
جائیں۔

13 لازم ہے کہ ہر دیسی اسرائیلی جلنے والی قربانیاں پیش
وقتکرتے ایسا کرے۔ہی پھر اُن کی پسندکوربخوشبو آئے
گی۔ یہ14 بھی لازم اسرائیلکہہے عارضیمیں یا مستقل طور پر
ہنے ر پردیسیوالے اِن اصولوں مطابقکے اپنی قربانیاں چڑھائیں۔
پھر اُن کی ربخوشبو کو پسند آئے گی۔ ملـِک15 کنعان میں
ہنے ر والے تمام لوگوں لئےکے جیسیایکپابندیاں ہیں، وہخواہ
دیسی ہوں یا پردیسی، کیونکہ رب کی نظر میں پردیسی تمہارے
برابر ہے۔ یہ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لئے دائمی اصول
ہے۔ تمہارے16 تمہارےاور ساتھ ہنے ر والے پردیسی کے لئے
ایک شریعتہی “ہے۔
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فصل کے لئے شکرگزاری کی قربانی
رب17 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”18 کو بتانا جبکہ

تم ملـکاُس میں داخل ہو میںجسگے مَیں تمہیں لے جا رہا
ہوں اور19 وہاں کی پیداوار کھاؤ گے تو پہلے اُس ایککا حصہ
اُٹھانے والی قربانی کے طور پر رب پیشکو کرنا۔ فصل20 کے
پہلے خالص آٹے میں میرےسے لئے ایک روٹی بنا کر اُٹھانے
والی قربانی کے طور پیشپر کرو۔ وہ ہنے گا کی جگہ طرفکی
ربسے کے لئے اُٹھانے والی قربانی ہو گی۔ 21 اپنی فصل کے
خالصپہلے میںآٹے یہسے پیشقربانی کیا کرو۔ یہ اصول ہمیشہ
تک 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 ربجو موسٰی
کو دے چکا ہے 23 یا جو وہ آنے والی نسلوں کو دے گا۔
24 باتاِسجماعتاگر تھیناواقفسے غیرارادیاور طور پر اُس
سے غلطی ہوئی تو پھر پوری ایکجماعت جوان بَیل بھسم ہونے
والی قربانی کے طور پیشپر کرے۔ ساتھ ہی وہ مقررہ غلہ اور
َمے کی نذریں بھی پیش کرے۔ اِس کی خوشبو رب کو پسند
ہو گی۔ اِس کے جماعتعلاوہ گناہ کی قربانی کے لئے ایک بکرا
پیش کرے۔ امام25 اسرائیل پوریکی جماعت کا دےکفارہ
تو اُنہیں معافی ملے گی، کیونکہ اُن کا گناہ غیرارادی تھا اور اُنہوں
ربنے کو بھسم ہونے والی قربانی اور گناہ کی پیشقربانی کی
ہے۔ اسرائیلیوں26 کی پوری جماعت کو پردیسیوں سمیت معافی
ملے گی، کیونکہ گناہ غیرارادی تھا۔

27 اگر ایکصرف شخص سے غیرارادی طور پر گناہ ہوا ہو
تو گناہ کی قربانی کے لئے یکایکوہ سالہ پیشبکری کرے۔
ربامام28 کے منے سا شخصاُس کا کفارہ کفارہجبدے۔
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 اہانتکیربشخصایسا کرتا اِسہے، لئے لازم اُسےکہہے
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۔

یگستاناسرائیلیجب32 گزرسےمیںر تھےرہے آدمیایکتو
کو پکڑا گیا جو ہفتے یاںدنکے لـکڑ جمع کر رہا تھا۔ جنہوں33 نے
اُسے پکڑا تھا وہ اُسے موسٰی، ہارون اور پوری جماعت کے پاس
لے آئے۔ 34 صافچونکہ معلوم نہیں تھا کہ اُس کے ساتھ کیا
کِیا جائے اِس لئے اُنہوں نے اُسے گرفتار کر لیا۔

35 ربپھر نے موسٰی سے اِس”کہا، آدمی کو ضرور سزائے
دیموت جماعتپوریجائے۔ اُسے خیمہ گاہ کے باہر لے جا
کر سنگسار “کرے۔ جماعتچنانچہ36 اُسےنے خیمہ گاہ کے
باہر لے جا کر سنگسار ربطرحجسکیا، نے موسٰی کو حکم
دیا تھا۔

احکام کی یاد دلانے والے پُھندنے
موسٰینےرب37 سے کہا، اسرائیلیوں”38 کو بتانا کہ تم اور

تمہارے بعد کی نسلیں لباساپنے کے کناروں پر پُھندنے لگائیں۔
ہر ایکپُھندنا قرمزی ڈوری لباسسے کے ساتھ لگا ہو۔ 39 اِن
پُھندنوں کو دیکھ کر تمہیں رب کے تمام احکام یاد رہیں گے
اور تم اُن پر عمل کرو گے۔ پھر تم اپنے دلوں اور آنکھوں کی غلط
خواہشوں کے پیچھے نہیں پڑو گے بلـکہ زناکاری سے دُور رہو
گے۔ 40 پھر میرےتم احکام کو یاد کر کے اُن پر عمل کرو گے
اور اپنے خدا کے منے سا مخصوص و مُقّدس رہو گے۔ 41 مَیں
رب تمہارا ہوںخدا تمہیںجو مصر نکالسے لایا تاکہ تمہارا خدا
ہوں۔ ربمَیں تمہارا خدا “ہوں۔

16
قورح، داتن اور ابیرام سرکشیکی

قورحدنایک1-2 بن اِضہار موسٰی اُٹھا۔خلافکے لاویوہ
کے قبیلے کا قِہاتی تھا۔ اُس کے ساتھ روبن کے قبیلے کے تین
آدمی تھے، اِلیاب کے بیٹے داتن اور ابیرام اور اون بن پلت۔ اُن
کے ساتھ 250 اَور آدمی بھی تھے جماعتجو کے سردار اور اثر
و رسوخ والے تھے، اور جو کونسل کے لئے چنے گئے تھے۔ 3 وہ
مل کر موسٰی اور ہارون پاسکے آ کر کہنے لـگے، آپ” ہم سے
یادتی ز کر رہے مخصوصجماعتپوریہیں۔ مُقّدسو ہے، اور
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اُسرب درمیانکے ہے۔ تو آپپھر آپاپنے کیربکیوںکو
جماعت بڑھسے کر سمجھتے “ہیں؟

4 یہ سن کر موسٰی منہ کے بل گرا۔ 5 پھر اُس نے قورح اور
اُس کے تمام ساتھیوں سے کہا، کل” ربصبح کرےظاہر گا
کونکہ اُس کا بندہ اور مخصوصکون مُقّدسو اُسیہے۔ کو
وہ پاساپنے دےآنے گا۔ 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 کہ
تمہیںرب جماعتاسرائیلی باقیکے لوگوں الـگسے کر کے اپنے
قریب لے آیا تاکہ ربتم مقدِسکے میں جماعتاور کے منے سا
کھڑے ہو کر اُن خدمتکی کرو؟ 10 وہ تجھے تیرےاور 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 مخالفتکی کی ہے۔ کیونکہ ہارون کون ہے کہ
تم اُس خلافکے بڑاؤ؟ “بڑ

12 پھر موسٰی نے اِلیاب کے بیٹوں داتن اور ابیرام کو بُلایا۔
لیکن اُنہوں نے نہیںہم”کہا، آئیں گے۔ ایکہمیںآپ13 ایسے
ملـک نکالسے لائے ہیں جہاں دودھ اور شہد کثرتکی ہے
تاکہ ہم یگستان ر ہلاکمیں ہو جائیں۔ کیا یہ کافی نہیں ہے؟
کیا اب آپ ہم پر حکومت بھی کرنا ہتے چا ہیں؟ 14 نہ آپ نے
ہمیں ملـکایسے میں میںجسپہنچایا دودھ اور شہد کثرتکی
ہے، نہ ہمیں کھیتوں اور انگور کے باغوں وارثکے بنایا ہے۔
آپکیا اِن آدمیوں کی آنکھیں نکال ڈالیں گے؟ نہیں، ہم ہرگز نہیں
آئیں “گے۔

تب15 موسٰی نہایت غصے ہوا۔ اُس ربنے سے کہا، اُن”
کی قربانی کو قبول نہ کر۔ مَیں ایکنے تکگدھا اُن سے نہیں
لیا، نہ مَیں نے اُن میں کسیسے سے سلوکبُرا کیا “ہے۔

قورح16 سے اُس نے کہا، کل” تم تمہارےاور ربساتھی
کے منے سا حاضر ہو جاؤ۔ ہارون بھی آئے گا۔ 17 ہر ایک
اپنا بخوردان لے کر اُسے رب پیشکو “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

دروازےکے ہوئے۔کھڑےپر قورح19 جماعتپورینے کو
دروازے پر موسٰی اور ہارون مقابلےکے میں جمع کیا تھا۔
جماعتپوریاچانک ربپر جلالکا ظاہر ہوا۔ نےرب20

موسٰی اور ہارون سے کہا، 21 اِس” جماعت الـگسے ہو جاؤ
تاکہ مَیں اِسے ً ہلاکفورا کر “دوں۔ 22 موسٰی اور ہارون منہ
کے بل گرے اور بول اُٹھے، اے” الله، تُو تمام جانوں کا خدا
ہے۔ کیا تیرا ایکغضب ہی آدمی کے گناہ سببکے پوریسے
جماعت پر پڑےآن “گا؟

ربتب23 نے موسٰی سے کہا، جماعت”24 کو دےبتا کہ
قورح، داتن اور ابیرام کے ڈیروں سے دُور ہو “جاؤ۔ 25 موسٰی
اُٹھ کر داتن اور ابیرام پاسکے گیا، اور اسرائیل بزرگکے اُس
کے پیچھے چلے۔ 26 اُس نے جماعت کو آگاہ کیا، اِن” شریروں
کے خیموں سے دُور ہو !جاؤ جو کچھ بھی اُن پاسکے ہے اُسے
نہ چھوؤ، ورنہ تم بھی اُن کے ساتھ تباہ ہو جاؤ جبگے وہ اپنے
گناہوں کے باعث ہلاک ہوں “گے۔ تب27 باقی لوگ قورح،
داتن اور ابیرام کے ڈیروں سے دُور ہو گئے۔
داتن اور ابیرام اپنے بال سمیتبچوں اپنے خیموں نکلسے کر

باہر کھڑے تھے۔ 28 موسٰی نے کہا، اب” تمہیں پتا چلے گا
کہ رب نے مجھے یہ سب کچھ کرنے کے لئے بھیجا ہے۔ مَیں
اپنی نہیں بلـکہ اُس پوریمرضیکی کر رہا ہوں۔ 29 اگر لوگیہ
دوسروں کی طرح طبعی موت مریں تو پھر رب نے مجھے نہیں
بھیجا۔ لیکن30 رباگر ایسا کرےکام جو پہلے کبھی نہیں ہوا
اور زمین اپنا منہ کھول کر اُنہیں اور اُن کا پورا ہڑپمال کر لے
اور اُنہیں جیجیتے تودےدفنا اِس مطلبکا ہو گا کہ اِن آدمیوں
ربنے کو حقیر جانا “ہے۔

31 یہ بات کہتے ہی اُن کے نیچے کی زمین پھٹ گئی۔ اُس32
نے اپنا منہ کھول کر اُنہیں، اُن خاندانوںکے قورحکو، کے تمام
لوگوں کو اور اُن کا سارا سامان ہڑپ کر لیا۔ 33 وہ اپنی پوری
ملـکیت سمیت جیتے جی دفن ہو گئے۔ زمین اُن کے اوپر واپس
آ گئی۔ یوں اُنہیں جماعت سے نکالا گیا اور وہ ہلاک ہو گئے۔
34 اُن کی چیخیں سن کر اُن کے ارد کھڑےگرد تمام اسرائیلی
بھاگ اُٹھے، کیونکہ اُنہوں نے سوچا، ایسا” نہ ہو کہ زمین ہمیں
بھی نگل “لے۔

35 اُسی لمحے رب کی طرف سے آگ اُتر آئی اور اُن 250
آدمیوں کو بھسم کر دیا جو بخور پیش کر رہے تھے۔ رب36
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نے موسٰی سے کہا، ہارون”37 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 ابکہ مخصوصوہ مُقّدسو ہیں۔ لوگ38 اُن آدمیوں کے
یہ بخوردان لیںلے جو اپنے گناہ باعثکے جاں بحق ہو گئے۔ وہ
اُنہیں کوٹ کر اُن سے چادریں بنائیں اور اُنہیں جلنے والی قربانیوں
قربانکی گاہ پر چڑھائیں۔ کیونکہ ربوہ پیشکو کئے گئے ہیں،
اِس لئے مخصوصوہ مُقّدسو 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
نے اُنہیں کوٹ کر اُن سے چادریں بنائیں اور اُنہیں قربان گاہ پر
چڑھا دیا۔ 40 ہارون نے سب کچھ ویسا ہی کیا جیسا رب نے
موسٰی کی معرفت بتایا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ بخوردان اسرائیلیوں
کو یاد دلاتے رہیں کہ صرف ہارون کی اولاد ہی کو رب
کے منے سا آ کر بخور جلانے اجازتکی ہے۔ اگر کوئی اَور ایسا
کرے تو اُس کا قورححال اور اُس ساتھیوںکے کا سا ہو گا۔

اگلے41 دن اسرائیل کی پوری جماعت موسٰی اور ہارون کے
خلاف بڑبڑانے لـگی۔ اُنہوں نے کہا، آپ” کیربنے قوم کو
مار ڈالا “ہے۔ لیکن42 جب وہ موسٰی اور ہارون کے مقابلے
میں جمع ہوئے ملاقاتاور خیمےکے کا رُخ کیا اچانکتو اُس پر
بادل چھا گیا رباور پھر43ہوا۔ظاہرجلالکا موسٰی ہاروناور
ملاقات کے خیمے کے منے سا آئے، 44 اور رب نے موسٰی سے
مَیںتاکہجاؤنکلسےجماعتاِس”45کہا، ًاِسے ہلاکفورا کر
“دوں۔ سنیہ دونوںکر منہ گرے۔بلکے موسٰی46 ہاروننے
سے کہا، اپنا” بخوردان لے کر اُس میں قربان گاہ انگارےکے
اور بخور ڈالیں۔ بھاگپھر جماعتکر پاسکے چلے جائیں تاکہ
اُن کا کریں،جلدیدیں۔کفارہ ربکیونکہ اُنغضبکا ٹوٹپر
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 لیکنتھی، ہارون ربنے کو
پیشبخور کر کے اُن کا دیا۔کفارہ وہ48 زندوں اور مُردوں کے
بیچ میں کھڑا ہوا تو وبا رُک گئی۔ توبھی49 14,700 افراد وبا
سے مر گئے۔ اِس میں وہ شامل نہیں ہیں قورحجو سببکے سے
مر گئے تھے۔

جب50 وبا رُک گئی تو ہارون موسٰی پاسکے واپس آیا جو
ملاقاتتکاب خیمےکے دروازےکے پر کھڑا تھا۔

17
ہارون کی لاٹھی سے کونپلیں نکلتی ہیں

رب1 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”2 باتسے کر کے اُن
لاٹھیاں12سے منگوا لے، قبیلےہر سردارکے ایکسے لاٹھی۔
ہر لاٹھی پر اُس مالـککے کا نام لـکھنا۔ لاوی3 کی لاٹھی پر
ہارون کا نام لـکھنا، کیونکہ ہر قبیلے کے سردار کے لئے ایک
لاٹھی ہو گی۔ 4 پھر اُن کو ملاقات کے خیمے میں عہد کے
صندوق کے منے سا رکھ میریجہاں تم ملاقاتسے ہوتی ہے۔
آدمیجس5 کو مَیں چننے لیا ہے اُس کی لاٹھی سے کونپلیں
پھوٹ نکلیں گی۔ اِس طرح تمہارےمَیں خلاف اسرائیلیوں کی
بڑبڑاہٹ ختم کر دوں “گا۔

چنانچہ6 موسٰی اسرائیلیوںنے باتسے کی، قبیلوںاور ہرکے
سردار نے اُسے اپنی لاٹھی دی۔ اِن 12 لاٹھیوں میں ہارون کی
لاٹھی بھی شامل تھی۔ 7 موسٰی ملاقاتاُنہیںنے خیمےکے میں
عہد صندوقکے کے منے سا رکھا۔ اگلے8 جبدن ملاقاتوہ
کے خیمے میں داخل ہوا تو اُس نے دیکھا کہ لاوی کے قبیلے
کے سردار ہارون کی لاٹھی سے نہ صرف کونپلیں پھوٹ نکلی
ہیں بلـکہ پھول اور پکے ہوئے بادام بھی لـگے ہیں۔

9 موسٰی تمام ربلاٹھیاں کے منے سا سے باہر لا کر اسرائیلیوں
کے پاس لے آیا، اور اُنہوں نے اُن کا معائنہ کیا۔ پھر ہر ایک
نے اپنی اپنی لاٹھی واپس لے لی۔ رب10 نے موسٰی سے ہارون”کہا، کی لاٹھی عہد کے صندوق کے منے سا رکھ دے۔ یہ
اسرائیلیوںباغی یادکو گیدلائے وہکہ اپنا بڑانا بڑ بند ورنہکریں،
ہلاک ہو جائیں “گے۔

11 موسٰی نے ایسا ہی کیا۔ لیکن12 اسرائیلیوں نے موسٰی سے
کہا، ہائے،” ہم مر جائیں گے۔ ہائے، ہلاکہم ہو جائیں
ہلاکسبہمگے، ہو جائیں گے۔ 13 رببھیجو مقدِسکے
قریبکے آئے مروہ گا۔جائے کیا ہلاکہیسبہم جائیںہو
“گے؟

18
اماموں اور یوں لاو کی ذمہ یاں دار

رب1 نے ہارون سے کہا، مقدِس” تیرےتیری، بیٹوں اور
لاوی قبیلےکے کی داریذمہ ہے۔ اگر اِس میں کوئی غلطی ہو
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جائے تو تم قصوروار ٹھہرو گے۔ اِسی طرح اماموں کی خدمت
صرف تیری اور تیرے بیٹوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر اِس میں
کوئی غلطی ہو جائے تو تُو تیرےاور بیٹے قصوروار ٹھہریں گے۔
2 اپنے قبیلے لاوی کے باقی آدمیوں کو بھی میرے قریب آنے
دے۔ وہ تیرے ساتھ مل کر یوں حصہ لیں کہ وہ تیری اور
تیرے بیٹوں جبکریںخدمتکی تم خیمے کے منے سا اپنی ذمہ
یاں دار نبھاؤ گے۔ تیری3 خدمت اور خیمے میں خدمت اُن کی
ذمہ داری ہے۔ لیکن وہ خیمے مخصوصکے و مُقّدس سامان
اور قربان گاہ قریبکے نہ جائیں، ورنہ صرفنہ وہ بلـکہ تُو بھی
ہلاک ہو جائے گا۔ یوں4 تیرےوہ ساتھ مل ملاقاتکر کے
خیمے پورےکے کام میں حصہ لیں۔ لیکن کسی اَور کو ایسا
تُوصرف5ہے۔نہیںاجازتکیکرنے تیرےاور بیٹے اورمقدِس
قربان بھالدیکھکیگاہ کریں تاکہ اسرائیلیوںدوبارہغضبمیرا
پر نہ بھڑکے۔ مَیں6 ہی اسرائیلیوںنے میں تیرےسے بھائیوں یعنی
یوں لاو کو چن کر تجھے تحفے کے طور پر دیا ہے۔ ربوہ کے
لئے مخصوص ہیں تاکہ کریں۔خدمتمیںخیمے صرفلیکن7
تُو اور تیرے بیٹے امام کی خدمت سرانجام دیں۔ مَیں تمہیں امام
کا عُہدہ تحفے کے طور پر دیتا ہوں۔ کوئی اَور قربان گاہ اور
مُقّدس چیزوں نزدیککے نہ آئے، ورنہ اُسے دیموتسزائے
“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 اور تیری اولاد کا حصہ ہیں۔ تمہیں9 مُقّدس ترین
قربانیوں کا وہ حصہ ملنا ہے جو جلایا نہیں جاتا۔ ہاں، تجھے
تیرےاور بیٹوں کو وہی حصہ ملنا ہے، خواہ وہ مجھے غلہ کی
نذریں، گناہ قربانیاںکی یا قصور پیشقربانیاںکی کریں۔ اُسے10
مُقّدس جگہ پر کھانا۔ ہر مرد اُسے کھا رکھخیالہے۔سکتا کہ
مخصوصوہ مُقّدسو ہے۔

11 مَیں نے مقرر کیا ہے کہ تمام ہلانے والی قربانیوں کا
اُٹھایا ہوا حصہ تیرا ہے۔ یہ ہمیشہ کے لئے تیرے تیرےاور بیٹے
بیٹیوں کا حصہ تیرےہے۔ گھرانے کا ہر فرد اُسے کھا سکتا
شرطہے۔ یہ ہے کہ پاکوہ ہو۔ ربلوگجب12 کو اپنی
فصلوں کریںپیشپھلپہلاکا توگے وہ تیرا مَیںگا۔ہوحصہہی
تجھے زیتون کے تیل، نئی َمے اور اناج کا بہترین حصہ دیتا ہوں۔
فصلوں13 کا بھیجو پہلا پھل ربوہ پیشکو کریں گے وہ تیرا

ہی ہو تیرےگا۔ گھرانے کا پاکہر فرد اُسے کھا سکتا ہے۔
اسرائیل14 میں جو بھی ربچیز کے لئے مخصوص مُقّدسو کی
گئی تیریوہہے ہو گی۔ 15 انسانہر اور حیوانہر کا جو پہلوٹھا
رب پیشکو کیا جاتا ہے وہ تیرا ہی لیکنہے۔ لازم ہے کہ تُو
ہر انسان اور ناپاکہر جانور کے پہلوٹھے کا دےفدیہ کر اُسے
چھڑائے۔

ایکوہجب16 ماہ ہیںکے تو اُن چاندیعوضکے کے پانچ
ِسکے دینا۔ ہر) ِسکے کا وزن مقدِس کے باٹوں کے مطابق 11
گرام ۔(ہو لیکن17 گائےبَیلوں اور یوں بھیڑبکر کے پہلے بچوں کا
فدیہ یعنی دینا۔نہمعاوضہ ہیں۔مُقّدسومخصوصوہ اُن خونکا
قربان گاہ چھڑکپر دینا اور اُن کی چربی جلا دینا۔ ایسی قربانی
رب کو پسند ہو گی۔ 18 اُن کا گوشت ویسے تمہارےہی لئے
قربانیوالیہلانےجیسےہو، اورسینہکا تمہارےبھیراندہنی
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۔ نمکیہ 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
یوںمَیں لاو کو یہہوں۔دیتا اُن وراثتکی ملاقاتاُنہیںجوہے،
کے خیمے میں خدمت کرنے کے بدلے میں ملتی ہے۔ اب22
ملاقاتاسرائیلیسے قریبکےخیمےکے نہ آئیں، اُنہیںورنہ اپنی
خطا برداشتنتیجہکا پڑےکرنا گا اور ہلاکوہ گے۔جائیںہو
ملاقاتلاویصرف23 خیمےکے خدمتمیں کریں۔ اگر اِس
میں غلطیکوئی ہو جائے تو وہی قصوروار ٹھہریں گے۔ ایکیہ
دائمی اصول ہے۔ اُنہیں اسرائیل میں میراث میں زمین نہیں ملے
گی۔ 24 مَیںکیونکہ اُنہیںنے دسواںوہی 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 میراثساتھ میں زمین نہیں ملے “گی۔

یوں لاو کا دسواں حصہ
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رب25 نے موسٰی سے کہا، 26 یوں” لاو کو بتانا کہ تمہیں

اسرائیلیوں کی پیداوار کا دسواں ملےحصہ گا۔ ربیہ طرفکی
وراثتتمہاریسے ہو گی۔ لازم ہے کہ تم اِس کا دسواں حصہ
رب کو اُٹھانے والی قربانی کے طور پیشپر کرو۔ تمہاری27 یہ
قربانی اناجنئے یا نئے انگور کیرسکے قربانی کے برابر دیقرار
جائے گی۔ 28 اِس طرح تم بھی رب کو اسرائیلیوں کی پیداوار
کے دسویں حصے میں سے اُٹھانے والی قربانی پیش کرو گے۔
رب کے لئے یہ قربانی ہارون امام کو دینا۔ 29 بھیجو تمہیں ملا
ہے اُس میں سبسے سے اچھا مُقّدساور ربحصہ کو دینا۔
جب30 تم اِس کا سب سے اچھا پیشحصہ کرو گے تو اُسے
نئے اناج یا نئے انگور رسکے کی قربانی کے برابر قرار دیا جائے
گا۔ 31 تم اپنے سمیتگھرانوں اِس کا باقی حصہ کہیں بھی کھا
سکتے ہو، کیونکہ یہ ملاقات کے خیمے میں تمہاری خدمت کا
32ہے۔اجر اگر تم پہلےنے اِس بہترینکا پیشحصہ کیا ہو تو پھر
اِسے میںکھانے تمہارا نہیںقصورکوئی کیاسرائیلیوںپھرگا۔ہو
مخصوص مُقّدسو قربانیاں تم ناپاکسے نہیں ہو جائیں گی اور تم
نہیں مرو “گے۔

19
سرخ گائے کی راکھ

رب1 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کو بتانا
کہ تمہارےوہ پاس رنگسرخ کی جوان گائے 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 کے باہر لے جائے۔
وہاں اُسے اُس کی موجودگی میں ذبح کیا جائے۔ 4 پھر اِلی عزر
امام اپنی اُنگلی سے اُس کے خون سے کچھ لے ملاقاتکر کے
خیمے 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 کرلے
اُسے جلتی ہوئی گائے پر پھینکے۔ اِس7 کے بعد وہ اپنے کپڑوں
کو دھو کر نہا لے۔ پھر وہ خیمہ گاہ میں آ سکتا ہے لیکن شام
ناپاکتک رہے گا۔

آدمیجس8 گائےنے کو جلایا بھیوہ اپنے کپڑوں کو دھو
کر نہا لے۔ وہ بھی ناپاکتکشام رہے گا۔

ایک9 دوسرا آدمی پاکجو ہے گائے کی راکھ اکٹھی کر
کے خیمہ گاہ کے باہر کسی پاک جگہ پر ڈال دے۔ وہاں
اسرائیل جماعتکی اُسے ناپاکی دُور کرنے پانیکا تیار کرنے کے
لئے محفوظ رکھے۔ یہ گناہ پاکسے کرنے کے لئے استعمال ہو
گا۔ آدمیجس10 راکھنے اکٹھی کی ہے بھیوہ اپنے کپڑوں
کو دھو لے۔ بھیوہ ناپاکتکشام رہے گا۔ یہ اسرائیلیوں اور
اُن کے درمیان ہنے ر والے پردیسیوں کے لئے دائمی اصول ہو۔

لاش چھونے پاکسے ہو جانے کا یقہ طر
11 جو لاشبھی چھوئے ساتوہ ناپاکتکدن رہے گا۔

تیسرے12 اور ساتویں دن وہ اپنے آپ پر ناپاکی دُور کرنے کا
چھڑکپانی صافپاککر ہو اِسجائے۔ بعدکے ہی پاکوہ
ہو گا۔ لیکن اگر وہ اِن دونوں دنوں میں اپنے آپ کو پاکیوں
کرےنہ ناپاکتو رہے گا۔ 13 جو لاشبھی چھو کر اپنے آپ
کو پاکیوں نہیں کرتا ربوہ کے مقدِس ناپاککو کرتا ہے۔
لازم ناپاکیچونکہجائے۔مٹایاسےمیںاسرائیلاُسےکہہے دُور
کرنے کا پانی اُس پر چھڑکا نہیں گیا اِس لئے ناپاکوہ رہے گا۔

14 اگر ڈیرےکوئی میں مر جائے تو جو بھی اُس وقت اُس
میں موجود ہو یا داخل ہو جائے ساتوہ ناپاکتکدن رہے
گا۔ ہر15 برتنکھلا جو بندسےڈھکنے نہ کیا گیا ہو ناپاکبھیوہ
ہو گا۔ اِسی16 طرح جو کھلے میدان لاشمیں چھوئے وہ بھی
سات ناپاکتکدن رہے گا، خواہ وہ تلوار سے یا موتطبعی
مرا ہو۔ انسانجو کی ہڈیکوئی یا قبر چھوئے دنساتبھیوہ
ناپاکتک رہے گا۔

17 ناپاکی دُور کرنے کے لئے اُس رنگسرخ کی گائے کی
راکھ میں سے کچھ لینا جو گناہ دُور کرنے کے لئے جلائی گئی
تھی۔ اُسے برتن ڈالمیں کر تازہ پانی میں ملانا۔ پھر18 پاککوئی
آدمی کچھ زوفا لے اور اُسے اِس پانی میں ڈبو کر مرے ہوئے
شخص کے خیمے، اُس کے سامان اور اُن لوگوں پر چھڑکے جو
اُس کے مرتے وقت وہاں تھے۔ اِسی طرح وہ پانی اُس شخص
پر بھی چھڑکے جس نے طبعی یا غیرطبعی موت مرے ہوئے
شخص کو، کسی انسان کی ہڈی کو یا کوئی قبر چھوئی ہو۔
پاک19 آدمی یہ پانی تیسرے اور ساتویں دن ناپاک شخص پر
چھڑکے۔ ساتویں دن وہ اُسے پاک کرے۔ پاکجسے کیا جا
رہا ہے وہ کپڑےاپنے دھو کر نہا لے تو وہ اُسی پاکشام ہو
گا۔
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لیکن20 ناپاکجو شخص اپنے آپ پاککو نہیں کرتا اُسے

میںجماعت سے مٹانا اُسکیونکہہے، ربنے ناپاکمقدِسکا
کر دیا ہے۔ ناپاکی دُور کرنے کا پانی اُس پر نہیں چھڑکا گیا،
اِس لئے ناپاکوہ رہا ہے۔ 21 یہ اُن کے لئے دائمی اصول ہے۔
آدمیجس نے ناپاکی دُور کرنے کا پانی چھڑکا ہے وہ بھی اپنے
کپڑے دھوئے۔ جسبلـکہ نے بھی یہ پانی چھوا ہے تکشام
ناپاک رہے گا۔ 22 اور ناپاک شخص جو بھی چیز چھوئے وہ
ناپاک ہو جاتی ہے۔ صرفنہ یہ بلـکہ جو بعد میں ناپاکیہ چیز
چھوئے وہ بھی ناپاکتکشام رہے “گا۔

20
چٹان سے پانی

پہلے1 مہینے اسرائیلمیں پہنچمیںصیندشِتجماعتپوریکی
کر قادس میں ہنے ر لـگی۔ وہاں مریم نے وفات پائی اور وہیں
اُسے دفنایا گیا۔

قادس2 میں پانی دست یاب نہیں تھا، اِس لئے لوگ موسٰی
اور ہارون مقابلےکے میں جمع ہوئے۔ وہ3 موسٰی یہسے کہہ کر
بھائیوںاپنےہمکاش”لـگے،جھگڑنے منےکےربساتھکے سا
مر گئے !ہوتے ربآپ4 کی 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 اِس ناخوش گوار جگہ پر
کیوں لے آئے ہیں؟ یہاں نہ تو اناج، نہ انجـیر، انگور یا انار دست
یاب ہیں۔ پانی بھی نہیں “!ہے

6 موسٰی اور ہارون لوگوں کو چھوڑ کر ملاقات کے خیمے
دروازےکے پر گئے اور منہ کے بل گرے۔ ربتب کا جلال
اُن پر ظاہر ہوا۔ رب7 نے موسٰی سے کہا، عہد”8 صندوقکے
کے منے سا پڑی لاٹھی پکڑ کر ہارون کے ساتھ جماعت کو اکٹھا
کر۔ اُن کے منے سا چٹان باتسے کرو تو وہ اپنا پانی دے گی۔
یوں تُو چٹان میں جماعتسے کے لئے پانی نکال کر اُنہیں اُن کے
سمیتمویشیوں پانی پلائے “گا۔

موسٰی9 نے ایسا کیا۔ہی اُس منےکےصندوقکےعہدنے سا
پڑی لاٹھی اُٹھائی 10 اور ہارون کے ساتھ جماعت کو چٹان کے
منے سا اکٹھا کیا۔ موسٰی نے اُن 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
پھوٹپانی جماعتنکلا۔ اور اُن مویشیوںکے پانیخوبنے پیا۔

لیکن12 رب نے موسٰی اور ہارون سے کہا، تمہارا” مجھ پر
اِتنا ایمان نہیں تھا کہ میری قدوسیت کو اسرائیلیوں کے منے سا
قائم رکھتے۔ اِس لئے تم اِس جماعت کو ملـکاُس میں نہیں لے
جاؤ گے جو مَیں اُنہیں دوں “گا۔

13 یہ واقعہ مریبہ یعنی ‘جھگڑنا’ کے پانی 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 کوآپہے۔گزارشایکسےطرفکیاسرائیلبھائیکےآپ”بھیجی،

اُن تمام مصیبتوں بارےکے میں علم ہے جو ہم پر آن پڑی ہیں۔
باپہمارے15 دادا مصر تھےگئے اور وہاں بہتہم تکعرصے
مصریوںرہے۔ باپہمارےنے دادا اور ہم سے کیا۔سلوکبُرا
چلّانےہمجبلیکن16 توکیمنتسےربکر 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 کے
ہمیں ملـکاپنے میں سے گزرنے دیں۔ کھیتکسیہم یا انگور
باغکے جائیںنہیںمیں کنوئیںکسینہگے، پانیکا پئیں ہمگے۔
شاہراہ پر ہی رہیں آپگے۔ ملـککے میں سے گزرتے ہوئے
ہم اُس سے نہ دائیں اور نہ طرفبائیں ہٹیں “گے۔

ادومیوںلیکن18 یہاں”دیا،جوابنے نہسے ہمورنہگزرنا،
نکل آپکر لڑیںسے “گے۔ اسرائیل19 نے دوبارہ خبر ہم”بھیجی، شاہراہ پر ہتے ر ہوئے گزریں گے۔ اگر ہمیں یا ہمارے
جانوروں کو پانی کی ضرورت ہوئی تو دےپیسے کر خرید لیں
گے۔ ہم پیدل ہی گزرنا ہتے چا ہیں، اَور کچھ نہیں ہتے۔ “چا

لیکن20 ادومیوں نے دوبارہ انکار کیا۔ ساتھ اُنہوںہی نے اُن
کے ساتھ لڑنے کے لئے ایک بڑی طاقتاور ور فوج بھیجی۔

21 چونکہ ادوم نے اُنہیں گزرنے اجازتکی نہ دی اِس لئے
اسرائیلی مُڑ دوسرےکر راستے چلےسے گئے۔

ہارون وفاتکی
اسرائیل22 قادسجماعتپوریکی سے روانہ ہو کر ہور پہاڑ

پاسکے پہنچی۔ یہ23 پہاڑ ادوم سرحدکی پر واقع ربوہاںتھا۔
موسٰینے ہاروناور اپنےکےکرکوچابہارون”24کہا،سے
باپ دادا سے ملےجا گا۔ وہ ملـکاُس نہیںداخلمیں ہو گا جو
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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 کوچہارون کر کے
باپاپنے دادا سے جا ملے “گا۔

27 موسٰی نے ایسا ہی کیا جیسا رب 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
نیچےعزر اُتر گئے۔ جماعتپوریجب29 معلومکو ہوا ہارونکہ
انتقال کر گیا ہے سبتو نے تکدن30 اُس کے لئے ماتم کیا۔

21
کنعانی ملـِک عراد پر فتح

نجبدشِت1 ملـککنعانیکے عراد کے بادشاہ کو خبر ملی
کہ اسرائیلی اتھارِم طرفکی بڑھ رہے ہیں۔ اُس نے اُن پر حملہ
کیا اور ایککئی کو پکڑ کر قید کر لیا۔ اسرائیلیوںتب2 ربنے
کے منے مَنتسا 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
شہروں سمیت 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 کی طرف چل دیئے

تاکہ ادوم کے ملـک میں سے گزرنا نہ پڑے۔ لیکن چلتے چلتے
لوگ بےصبر ہو گئے۔ 5 وہ رب اور موسٰی کے خلاف باتیں
کرنے لـگے، آپ” ہمیں مصر سے نکال کر یگستان ر میں مرنے
لئےکے یہاںہیں؟آئےلےکیوں یابدستروٹینہ پانی۔نہہے
ہمیں اِس گھٹیا قسم خوراککی گھنسے آتی “ہے۔

ربتب6 نے اُن کے درمیان یلے زہر سانپ بھیج دیئے جن
کے کاٹنے سے بہت لوگسے مر گئے۔ 7 پھر لوگ موسٰی کے
پاس آئے۔ اُنہوں نے کہا، ہم” نے رب اور آپ خلافکے
باتیں کرتے ہوئے گناہ کیا۔ ہماری سفارش کریں کہ رب ہم
سانپسے دُور کر “دے۔

موسٰی نے اُن کے لئے دعا کی 8 تو رب نے موسٰی سے ایک”کہا، سانپ بنا کر اُسے کھمبے سے لٹکا دے۔ جو بھی ڈسا گیا
ہو وہ اُسے دیکھ کر بچ جائے “گا۔ 9 چنانچہ موسٰی پیتلنے کا
ایک سانپ بنایا اور کھمبا کھڑا کر سانپکے کو اُس سے لٹکا
دیا۔ اور ایسا ہوا کہ جسے بھی ڈسا گیا تھا وہ پیتل کے سانپ 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 موآبطرفکی 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 کے درمیان کی سرحد ہے۔ 14 اِس کا ذکر کتاب رب’
کی ‘جنگیں میں بھی واہیب”ہے، جو ُسوفہ میں ہے، یائے در ارنون کی وادیاں 15 اور
وادیوں کا وہ ڈھلان جو عار شہر تک جاتا ہے اور موآب سرحدکی پر واقع “ہے۔

وہسےوہاں16 بیر یعنی پہنچے۔‘کنواں’ یہ وہی بیر جہاںہے
رب نے موسٰی سے کہا، لوگوں” کو اکٹھا کر تو مَیں اُنہیں پانی
دوں “گا۔ وقتاُس17 اسرائیلیوں نے گیتیہ اے”گایا، پھوٹکنوئیں، !نکل اُس بارےکے گیتمیں گاؤ،

18 اُس کنوئیں بارےکے میں جسے سرداروں نے کھودا،
قومجسے راہنماؤںکے نے شاہیعصائے اور اپنی لاٹھیوں سے
“کھودا۔
پھر یگستانوہ ر متّنہسے گئے،کو متّنہ19 ایلنحلیسے اورکو

ایلنحلی باماتسے کو۔ بامات20 موآبیوںوہسے کیعلاقےکے
اُس وادی میں پہنچے جو پِسگہ پہاڑ دامنکے میں اِسہے۔ پہاڑ
کی چوٹی سے وادٔی یردن کا جنوبی حصہ یشیمون خوب نظر ہے۔آتا

سیحون اور عوج شکستکی
21 اسرائیل نے یوں امور کے بادشاہ سیحون کو اطلاع

بھیجی، ہمیں”22 ملـکاپنے 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 کے
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میںملـک سے سیدھے گزرتے ہوئے شاہراہ پر رہیںہی “گے۔
لیکن23 سیحون نے اُنہیں گزرنے نہ دیا بلـکہ اپنی فوج جمع کر
اسرائیلکے لڑنےسے کے لئے یگستان پہنچیہضپڑا۔چلمیںر
کر اُس نے اسرائیلیوں جنگسے کی۔ لیکن24 اسرائیلیوں نے
قتلاُسے کیا اور یائے ارنوندر یائےکرلےسے یعنیتکیبوقدر
اُستکسرحدکیعمونیوں ملـککے پر قبضہ لیا۔کر اِسوہ سے
آگے نہ جا سکے عمونیوںکیونکہ اپنینے سرحد کی بندیحصار
کر رکھی تھی۔ اسرائیلی25 تمام اموری شہروں پر قبضہ کر کے اُن
میں ہنے ر لـگے۔ اُن میں حسبون اور اُس کے ارد گرد کی شاملآبادیاں تھیں۔

حسبون26 اموری بادشاہ سیحون کا دار الحکومت تھا۔ اُس
موآبنے پچھلےکے بادشاہ سے لڑ کر اُس سے یہ علاقہ یائے در
چھینتکارنون لیا تھا۔ اِس27 واقعے کا میںشاعریذکر یوں کیا
گیا حسبون”ہے، پاسکے 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 نے موآب کے شہر عار کو جلا دیا، ارنون کی بلندیوں کے
مالـکوں کو بھسم کیا۔

اے29 موآب، تجھ پر !افسوس اے کموس دیوتا کی قوم،
تُو ہلاک ہوئی کموسہے۔ نے اپنے بیٹوں کو مفرور اور اپنی
بیٹیوں اموریکو بادشاہ سیحون قیدیکی بنا دیا ہے۔

30 لیکن جب ہم نے یوں امور پر تیر چلائے تو حسبون کا
علاقہ تکدیبون برباد ہوا۔ ہم نے سبتکنُفح کچھ تباہ کیا،
وہ جسنُفح کا علاقہ تکمیدبا “ہے۔

اسرائیلیوں31 یوں امور ملـککے میں آباد ہوا۔ وہاں32 سے
موسٰی یعزیرجاسوساپنےنے اموریبھیوہاںبھیجے۔شہر ہتے ر
تھے۔ اسرائیلیوں نے یعزیر اور اُس اردکے گرد شہروںکے پر بھی
قبضہ کیا اور وہاں یوںکے امور کو نکال دیا۔

33 اِس کے بعد وہ مُڑ کر بسن طرفکی بڑھے۔ تب بسن کا
اپنیعوجبادشاہ فوجتمام اُنکرلے لڑنےسے لئےکے اِدرعیشہر
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 وہی سلوک کر جو تُو نے یوں امور
کے بادشاہ سیحون ساتھکے جسکیا، کا الحکومتدار حسبون

“تھا۔ 35 اسرائیلیوں نے عوج، اُس کے بیٹوں اور تمام فوج کو
ہلاک کر دیا۔ بھیکوئی نہ بچا۔ پھر اُنہوں بسننے ملـککے پر
قبضہ کر لیا۔

22
بلق بلعام کو اسرائیل پر لعنت بھیجنے کے لئے بُلاتا ہے

1 اِس کے بعد اسرائیلی موآب کے میدانوں میں پہنچ کر
یائے در یردن کے کنارےمشرقی پر یریحو کے منے آ منے سا خیمہ
زن ہوئے۔

موآب2 کے بادشاہ بلق بن صفور کو معلوم ہوا کہ اسرائیلیوں
یوںنے امور ساتھکے کچھکیا موآبیوں3ہے۔کیا بھییہنے دیکھا
کہ اسرائیلی بہت یادہ ز ہیں، اِس لئے اُن پر دہشت چھا گئی۔
اُنہوں4 مِدیانیوںنے بزرگوںکے باتسے اب”کی، یہ ہجوم اِس
ہمارےطرح ارد گرد کا علاقہ چٹ کر جائے جسگا طرح
بَیل میدان چٹگھاسکی کر جاتا “ہے۔

تب5 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 پاسکے پہنچے اور اُسے بلق کا
پیغام سنایا، ایک” قوم مصر سے نکل آئی ہے جو رُوئے زمین پر
چھا میرےکر قریب ہی آباد ہوئی ہے۔ 6 اِس لئے آئیں اور اِن
لوگوں لعنتپر بھیجیں، کیونکہ وہ مجھ سے یادہ طاقتز ور ہیں۔
پھر شاید مَیں اُنہیں شکست دے کر ملـک سے بھگا سکوں۔
مَیںکیونکہ ہوںجانتا برکتآپجنہیںکہ برکتاُنہیںہیںدیتے
ملتی ہے اور جن لعنتآپپر بھیجتے ہیں اُن پر لعنت آتی “ہے۔

یہ7 پیغام لے موآبکر اور مِدیان بزرگکے روانہ ہوئے۔ اُن
پاسکے انعام کے پیسے تھے۔ بلعام پاسکے پہنچ کر اُنہوں نے
اُسے بلق کا پیغام سنایا۔ 8 بلعام نے کہا، رات” یہاں گزاریں۔
آپمَیںکل کو بتا دوں گا ربکہ اِس بارےکے میں کیا فرماتا
“ہے۔ چنانچہ موآبی سردار اُس پاسکے ٹھہر گئے۔

رات9 وقتکے الله بلعام پر ظاہر ہوا۔ اُس نے پوچھا، یہ”
آدمی کون ہیں تیرےجو پاس آئے “ہیں؟ 10 بلعام جوابنے
دیا، موآب” کے بادشاہ بلق بن صفور نے مجھے پیغام بھیجا ہے،
11 جو’ قوم مصر سے نکل آئی ہے وہ رُوئے زمین پر چھا گئی
ہے۔ اِس لئے آئیں میرےاور لئے اُن پر لعنت بھیجیں۔ پھر شاید
مَیں اُن سے لڑ کر اُنہیں بھگا دینے میں کامیاب ہو “۔‘جاؤں
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رب12 نے 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” واپسوطن چلے جائیں، ربکیونکہ نے مجھے
آپ کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں “دی۔ 14 چنانچہ موآبی
بلقہاتھخالیسردار اُنہوںآئے۔واپسپاسکے بلعام”کہا،نے
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 کے پاس جا کر کہنے بلق”لـگے، بن صفور کہتے ہیں کہ کوئی آپباتبھی پاسمیرےکو
آنے سے نہ روکے، 17 کیونکہ آپمَیں کو بڑا انعام دوں آپگا۔
بھیجو کہیں مَیںگے کرنے کے لئے تیار ہوں۔ آئیں تو سہی اور
میرے لئے اُن لوگوں پر لعنت “بھیجیں۔

لیکن18 بلعام جوابنے دیا، اگر” بلق اپنے محل چاندیکو
اور سونے سے بھر کر بھی دےمجھے توبھی مَیں رب اپنے خدا
فرمانکے ورزیخلافکی نہیں کر سکتا، باتخواہ چھوٹی ہو
یا بڑی۔ دوسرےآپ19 سرداروں کی راتطرح یہاں گزاریں۔
اِتنے میں مَیں معلوم کروں گا کہ رب مجھے مزید کیا کچھ بتاتا
“ہے۔

20 اُس رات الله بلعام پر ظاہر ہوا اور کہا، چونکہ” یہ آدمی
تجھے بُلانے اِسہیںآئے لئے اُن صرفلیکنجا۔چلاساتھکے
وہی کچھ کرنا جو مَیں تجھے بتاؤں “گا۔

بلعام کی گدھی
صبح21 بلعامکو اُٹھنے کر اپنی گدھی پر ین زِ کسا اور موآبی

سرداروں کے ساتھ چل پڑا۔ لیکن22 الله نہایت 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۔ گدھیجب23 نے دیکھا
کہ رب کا فرشتہ اپنے ہاتھ میں تلوار تھامے ہوئے راستے میں
کھڑا ہے تو وہ راستے سے ہٹ کر کھیت میں چلنے لـگی۔ بلعام
اُسے مارتے مارتے راستے واپسپر لے آیا۔

24 پھر وہ انگور کے دو باغوں درمیانکے سے گزرنے لـگے۔
تنگراستہ تھا، کیونکہ وہ دونوں طرف باغوں کی چاردیواری
سے بند تھا۔ اب رب کا فرشتہ وہاں کھڑا ہوا۔ 25 گدھی یہ

دیکھ چاردیواریکر 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 ابگیا۔ راستے ہٹسے جانے کی گنجائشکوئی نہیں تھی،
نہ دائیں طرف اور نہ بائیں طرف۔ جب27 گدھی ربنے کا
فرشتہ دیکھا تو وہ لیٹ گئی۔ بلعام کو غصہ آ گیا، اور اُس نے
اُسے اپنی لاٹھی خوبسے مارا۔

ربتب28 نے گدھی کو لنے بو دیا، اور اُس نے بلعام سے
مَیں”کہا، آپنے سے سلوکغلطکیا کیا ہے ابمجھےآپکہ
تیسری پیٹدفعہ رہے “ہیں؟ 29 بلعام جوابنے دیا، تُو” نے
بےوقوفمجھے بنایا میںہاتھمیرےکاش!ہے تلوار ہوتی تو مَیں
ابھی تجھے ذبح کر “!دیتا گدھی30 نے بلعام سے کہا، کیا” مَیں
آپ کی گدھی نہیں جسہوں پر آپ تکآج سوار ہوتے رہے
ہیں؟ کیا مجھے کبھی ایسا کرنے عادتکی “تھی؟ اُس نے “نہیں۔”کہا،

31 ربپھر بلعامنے کی آنکھیں کھولیں اور اُس ربنے کے
فرشتے کو دیکھا تکابجو ہاتھ میں تلوار تھامے ہوئے راستے
میں کھڑا تھا۔ بلعام نے منہ بلکے گر کر سجدہ کیا۔ رب32 کے
فرشتے نے پوچھا، تُو” نے تین بار اپنی گدھی کیوںکو پیٹا؟ مَیں
تیرے میںمقابلے آیا ہوں، طرفجسکیونکہ بڑھتُو 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۔

بلعام34 ربنے کے فرشتے سے کہا، مَیں” نے گناہ کیا ہے۔
نہیںمعلوممجھے تھا کہ میںمقابلےمیرےتُو میںراستے ہے۔کھڑا
لیکن اگر میرا سفر تجھے بُرا لـگے تو مَیں اب واپس چلا جاؤں
“گا۔ کےرب35 فرشتے نے کہا، اِن” آدمیوں ساتھکے اپنا سفر
جاری رکھ۔ لیکن صرف وہی کچھ کہنا جو مَیں تجھے بتاؤں
بلعامچنانچہ“گا۔ بلقنے سرداروںکے ساتھکے اپنا جاریسفر
رکھا۔

بلقجب36 کو خبر ملی کہ بلعام آ رہا ہے تو وہ اُس سے ملنے
کے لئے موآب اُسکے تکشہر گیا موآبجو سرحدکی یائے در
ارنون پر واقع ہے۔ اُس37 نے بلعام سے کہا، کیا” مَیں آپنے
کو اطلاع نہیں بھیجی تھی کہ آپ ضرور آئیں؟ آپ کیوں نہیں
آئے؟ کیا آپ نے سوچا کہ آپمَیں مناسبکو انعام دےنہیں
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پاؤں “گا؟ 38 بلعام نے جواب دیا، بہر” حال اب مَیں پہنچ گیا
لیکنہوں۔ وہیصرفمَیں کچھ کہہ سکتا ہوں جو الله پہلےنے
میرےہی منہ میں ڈال دیا “ہے۔

39 پھر بلعام بلق ساتھکے یَت گیا۔حصاتقِر بلقوہاں40 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
بلقصبح بلعام کو ساتھ لے ایککر اونچی جگہ پر چڑھ جسگیا
کا باموتنام بعل تھا۔ وہاں سے اسرائیلی خیمہ گاہ کا کنارہ نظر
آتا تھا۔

23
بلعام کی برکتپہلی

بلعام1 نے کہا، میرےیہاں” لئے سات قربان گاہیں بنائیں۔
ساتھ ساتھ میرے لئے سات بَیل اور سات مینڈھے تیار کر
“رکھیں۔ بلق2 نے ایسا ہی کیا، اور دونوں ملنے کر ہر قربان
گاہ ایکپر بَیل ایکاور مینڈھا چڑھایا۔ 3 پھر بلعام نے بلق سے
کہا، یہاں” اپنی قربانی کھڑےپاسکے رہیں۔ مَیں کچھ فاصلے
پر جاتا ہوں، مجھربشاید سے ملنے آئے۔ کچھجو وہ مجھ پر ظاہر
کرے آپمَیں کو بتا دوں “گا۔
یہ کہہ کر ایکوہ اونچے مقام پر چلا گیا یالیجو ہر بالکلسے

محروم تھا۔ وہاں4 الله بلعام سے ملا۔ بلعام نے کہا، مَیں” نے
قربانسات گاہیں تیار کر کے ہر قربان گاہ ایکپر بَیل ایکاور
مینڈھا قربان کیا “ہے۔ ربتب5 نے اُسے بلق کے لئے پیغام دیا
اور کہا، بلق” واپسپاسکے جا اور اُسے یہ پیغام “سنا۔ بلعام6
بلق واپسپاسکے 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 میرےپر لئے لعنت
بھیجو۔ آؤ، اسرائیل کو بددعا ‘دو۔

طرحکسمَیں8 اُن لعنتپر بھیجوں جن پر الله لعنتنے نہیں
بھیجی؟ مَیں کس طرح اُنہیں بددعا دوں جنہیں رب نے بددعا
نہیں دی؟

مَیں9 اُنہیں چٹانوں چوٹیکی سے دیکھتا یوںہوں، پہاڑ سے اُن
کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ واقعی ایکیہ ایسی قوم ہے جو دوسروں
الـگسے رہتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو دوسری قوموں سے ممتاز
سمجھتی ہے۔

یعقوبکون10 کی اولاد گنکو سکتا ہے جو گرد کی مانند
اسرائیلیوںکونہے۔بےشمار کا گنبھیحصہچوتھا ہے؟سکتا
کرےرب کہ راستمَیں بازوں موتکی مروں، کہ میرا انجام
اُن کے انجام جیسا اچھا “ہو۔

بلق11 نے بلعام سے کہا، آپ” میرےنے ساتھ کیا کِیا ہے؟
آپمَیں کو اپنے دشمنوں لعنتپر بھیجنے کے لئے لایا آپاور نے
اُنہیں اچھی خاصی برکت دی “ہے۔ 12 بلعام نے جواب کیا”دیا، لازم نہیں کہ مَیں وہی کچھ بولوں جو رب نے بتانے کو
کہا “ہے؟

بلعام برکتدوسریکی
13 پھر بلق نے اُس سے کہا، آئیں،” ایکہم اَور جگہ جائیں

اسرائیلیآپسےجہاں قوم خیمہکیاُنگوگے،سکیںدیکھکو
گاہ کا صرف کنارہ ہی نظر آئے گا۔ آپ سب کو نہیں دیکھ
اُنسےوہیںگے۔سکیں میرےپر لئے یہ14“بھیجیں۔لعنت کہہ
کر وہ اُس ساتھکے پِسگہ کی چوٹی پر چڑھ پہرےکر داروں کے
پہنچتکمیدان گیا۔ وہاں بھی اُس قربانساتنے گاہیں بنا کر
ایکہر ایکپر بَیل ایکاور مینڈھا قربان کیا۔ 15 بلعام نے بلق
یہاں”کہا،سے اپنی قربان گاہ مَیںرہیں۔کھڑےپاسکے کچھ
فاصلے پر جا ربکر ملوںسے “گا۔

بلعامرب16 سے ملا۔ اُس نے اُسے بلق کے لئے پیغام دیا اور
بلق”کہا، واپسپاسکے جا اور اُسے یہ پیغام “دے۔سنا وہ17
واپس چلا گیا۔ تکاببلق اپنے سرداروں کے ساتھ اپنی قربانی
پاسکے تھا۔کھڑا اُس اُسنے کیانےرب”پوچھا،سے “کہا؟
بلعام18 نے کہا، اے” بلق، اُٹھو اور اےسنو۔ صفور کے بیٹے،
باتمیری پر غور کرو۔

الله19 آدمی نہیں جھوٹجو بولتا انسانوہہے۔ نہیں کوئیجو
فیصلہ پچھتائے۔میںبعدکےکر کیا باتاپنیکبھیوہ نہیںعملپر
کرتا؟ کیا وہ کبھی باتاپنی پوری نہیں کرتا؟

برکتمجھے20 دینے کو کہا گیا اُسہے۔ دیبرکتنے ہے
اور مَیں روکبرکتیہ نہیں سکتا۔

یعقوب21 کے گھرانے میں خرابی نظر نہیں آتی، اسرائیل میں
دُکھ دکھائی نہیں ربدیتا۔ اُس کا خدا اُس کے ساتھ ہے، اور
قوم بادشاہ خوشیکی نعرےمیں لگاتی ہے۔

الله22 اُنہیں نکالسےمصر لایا، اُنہیںاور بَیلجنگلی طاقتکی
حاصل ہے۔
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یعقوب23 کے گھرانے کے خلاف جادوگری ناکام ہے،

اسرائیل کے خلاف غیب 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 طرح
کھڑی ہو جاتی تکجبہے۔ وہ اپنا شکار نہ کھا لے وہ آرام
نہیں کرتا، تکجب مارےوہ ہوئے لوگوں کا خون نہ پی لے
وہ نہیں “لیٹتا۔

25 یہ سن کر بلق نے کہا، اگر” آپ اُن پر لعنت بھیجنے سے
انکار کریں، کم از کم برکتاُنہیں تو نہ “دیں۔ بلعام26 جوابنے
دیا، کیا” مَیں آپنے کو نہیں بتایا تھا کہ جو کچھ رببھی کہے
گا مَیں وہی کروں “گا؟

بلعام برکتتیسریکی
تب27 بلق نے بلعام سے کہا، آئیں،” مَیں آپ ایککو اَور

جگہ لے جاؤں۔ شاید الله راضی ہو جائے کہ میرےآپ لئے
وہاں سے اُن پر لعنت “بھیجیں۔ 28 وہ اُس 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
یہاں سات قربان گاہیں بنا کر سات بَیل اور سات مینڈھے تیار
کر “رکھیں۔ بلق30 نے ایسا ہی کیا۔ اُس نے ایکہر قربان گاہ
ایکپر بَیل ایکاور مینڈھا قربان کیا۔

24
اب1 بلعام کو اِس بات کا پورا یقین ہو گیا ربکہ کو پسند

ہے کہ مَیں اسرائیلیوں کو برکت دوں۔ اِس لئے اُس نے اِس
مرتبہ پہلے کی طرح جادوگری کا یقہ طر استعمال نہ کیا بلـکہ
سیدھا یگستان ر کی طرف رُخ کیا 2 جہاں اسرائیل اپنے اپنے
قبیلوں ترتیبکی سے خیمہ زن تھا۔ یہ دیکھ کر الله کا روح اُس
پر نازل ہوا، 3 اور وہ بول بلعام”اُٹھا، بن بعور کا پیغام سنو، اُس کے پیغام پر غور کرو جو
صافصاف دیکھتا ہے،

4 اُس کا پیغام جو الله کی باتیں سن لیتا ہے، قادرِ مطلق کی
یا رو دیکھکو لیتا زمیناورہے پر گر کر پوشیدہ باتیں ہے۔دیکھتا

تیرےیعقوب،اے5 خیمے کتنے شاندار اسرائیل،اے!ہیں
تیرے گھر کتنے اچھے !ہیں

6 وہ دُور تک پھیلی ہوئی وادیوں کی مانند، نہر کنارےکے
لـگے باغوں کی مانند، رب کے لگائے ہوئے عود کے درختوں

کی مانند، پانی کنارےکے لـگے دیودار کے درختوں کی ہیں۔مانند
7 اُن بالٹیوںکی پانیسے چھلکتا گا،رہے اُن بیجکے 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 اُنہیںکر مار لتے ہیں۔ڈا

اسرائیل9 ببر شیر یا مانندکیشیرنی دبکوہجبہے۔ بیٹھکر
جائے تو بھیکوئی اُسے چھیڑنے نہیںجرأتکی کرتا۔ تجھےجو
دےبرکت اُسے برکت ملے، اور جو تجھ پر لعنت 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 میرےتُو دشمنوں پر لعنت بھیجے۔ اب تُو نے اُنہیں تینوں بار
برکت ہی دی ہے۔ اب11 دفع ہو !جا اپنے بھاگواپسگھر
!جا مَیں نے کہا تھا کہ بڑا انعام دوں گا۔ لیکن رب نے تجھے
انعام پانے روکسے دیا “ہے۔

بلعام12 جوابنے کیا”دیا، مَیں نے اُن لوگوں آپجنہیںکو
مجھےنے بُلانے کے لئے بھیجا تھا نہیں بتایا تھا 13 کہ بلقاگر اپنے
محل چاندیکو اور بھرسےسونے بھیکر توبھیدےدےمجھے
مَیں رب کی کسی بات کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، خواہ
نیتمیری اچھی ہو یا بُری۔ صرفمَیں وہ کچھ کر سکتا ہوں جو
الله فرماتا ہے۔ مَیںاب14 واپسوطناپنے چلا جاتا لیکنہوں۔
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 جو صاف صاف

دیکھتا ہے،
اُس16 پیغامکا اللهجو سنباتیںکی لیتا اور الله تعالیٰ کومرضیکی جانتا ہے، جو قادرِ مطلق کی یا رو کو دیکھ لیتا اور زمین پر

گر کر پوشیدہ باتیں دیکھتا ہے۔
مَیںجسے17 دیکھ رہا ہوں وہ وقتاِس نہیں ہے۔ مجھےجو

نظر آ رہا قریبوہہے نہیں یعقوبہے۔ کے گھرانے ستارہسے
نکلے گا، اور اسرائیل سے عصائے شاہی اُٹھے گا موآبجو کے
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ماتھوں اور سیت کے تمام بیٹوں کی یوں کھوپڑ کو پاش پاش
کرے گا۔

18 ادوم اُس کے قبضے میں آئے گا، اُس کا دشمن سعیر اُس
ملـکیتکی بنے گا اسرائیلجبکہ طاقتکی 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 گھونسلا

مضبوط ہے۔
لیکن22 تُو تباہ ہو جائے گا جب اسور تجھے کرےگرفتار

“گا۔
ایک23 اَور دفعہ اُس باتنے ہائے،”کی، کون زندہ رہ سکتا جبہے الله کرےیوں گا؟
24 ِکتّیم ساحلکے بحریسے جہاز آئیں گے جو اسور اور عِبر

ذلیلکو کریں لیکنگے، وہ خود ہلاکبھی ہو جائیں “گے۔
پھر25 بلعام اُٹھ کر اپنے واپسگھر بلقگیا۔چلا 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
شریککو ہونے دعوتکی دینے لـگیں۔ قبولدعوتاسرائیلی
کر کے قربانیوں سے کھانے اور دیوتاؤں کو سجدہ کرنے لـگے۔
3 اِس یقے 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 سزائے موت دے
کر سورج کی روشنی میں رب کے منے سا لٹکا، ورنہ رب کا
اسرائیلیوں پر سے غضب نہیں ٹلے “گا۔ 5 چنانچہ موسٰی نے
اسرائیل قاضیوںکے سے لازم”کہا، کہہے میںتم سے ایکہر
اپنے اُن آدمیوں جانکو دےمارسے بعلجو فغور دیوتا کی پوجا
شریکمیں ہوئے “ہیں۔

موسٰی6 اور اسرائیل ملاقاتجماعتپوریکی خیمےکے کے
دروازے پر جمع ہو کر رونے لـگے۔ اتفاق سے اُسی ایکوقت
وہاںآدمی سے گزرا ایکجو عورتمِدیانی کو اپنے گھر لے جا
رہا تھا۔ 7 یہ دیکھ کر ہارون کا فینحاسپوتا بن اِلی جماعتعزر
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
گزر گیا۔ اُس وقت وبا پھیلنے لـگی تھی، لیکن فینحاس 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 کر اِسسکا۔ لئے غیرتمیری اسرائیلیوںنے 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 خدا کی
غیرتخاطر کھا کر اُس اسرائیلیوںنے کا کفارہ “دیا۔

آدمیجس14 کو مِدیانی عورت کے ساتھ مار دیا گیا اُس کا
نام زِمری بن سلو تھا، اور وہ شمعون کے قبیلے 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 کا
سرپرست تھا۔

رب16 نے موسٰی سے کہا، 17 مِدیانیوں” کو دشمن قرار
دے اُنہیںکر مار ڈالنا۔ 18 اُنہوںکیونکہ اپنینے چالاکیوں سے
تمہارے ساتھ دشمن کا سلوکسا کیا، اُنہوں نے تمہیں بعل فغور
کی پوجا کرنے پر اُکسایا اور تمہیں اپنی بہن مِدیانی سردار کی بیٹی
کزبی یعےکے 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 مطابقکے کرنا۔ اُن تمام مردوں کو گننا سال20جو یا
اِس سے زائد کے ہیں اور جنگجو لڑنے قابلکے “ہیں۔

3-4 موسٰی اور اِلی عزر نے اسرائیلیوں کو بتایا کہ رب نے
اُنہیں کیا حکم دیا اُنہوںچنانچہہے۔ موآبنے میدانیکے علاقے
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میں یریحو کے منے، سا لیکن یائے در یردن کے کنارےمشرقی پر
مردم شماری کی۔ یہ وہ اسرائیلی آدمی تھے جو مصر سے تھے۔نکلے

اسرائیل5-7 کے پہلوٹھے روبن کے قبیلے کے 43,730 مرد
قبیلےتھے۔ چارکے وِی،حنوکی،کنبے ُّ فل اورحصرونی روبنکرمی
بیٹوںکے حنوک، فلّو، حصرون اور کرمی نکلےسے ہوئے تھے۔
روبن8 کا بیٹا فلّو اِلیاب باپکا تھا کےجس9 بیٹے نموایل، داتن
اور ابیرام تھے۔
داتن اور ابیرام لوگوہی تھے جنہیں جماعت نے چنا تھا اور

جنہوں قورحنے کے سمیتگروہ موسٰی اور ہارون سے جھگڑتے
ہوئے ربخود سے جھگڑا کیا۔ 10 اُس وقت زمین نے اپنا منہ
کھول ہڑپسمیتقورحاُنہیںکر کر لیا تھا۔ اُس ساتھی250کے
بھی مر گئے تھے آگجب نے اُنہیں بھسم کر دیا۔ یوں وہ سب
اسرائیل کے لئے عبرت انگیز مثال بن گئے تھے۔ لیکن11 قورح
پوریکی نسل مٹائی نہیں گئی تھی۔

شمعون12-14 قبیلےکے 22,200کے مرد تھے۔ قبیلے کے پانچ
کنبے نموایلی، یمینی، یکینی، زارحی اور ساؤلی شمعون کے بیٹوں
نموایل، یمین، یکین، زارح اور ساؤل نکلےسے ہوئے تھے۔

جد15-18 قبیلےکے 40,500کے مرد تھے۔ قبیلے ساتکے
کنبے صفونی، حجی، ُسونی، اُزنی، ارودیعیری، اور یلی ار جد کے
بیٹوں صفون، حجی، ُسونی، اُزنی، عیری، ارود اور یلی ار سے نکلے
ہوئے تھے۔

یہوداہ19-22 قبیلےکے تھے۔مرد76,500کے یہوداہ دوکے
بیٹے عیر اوناناور مصر مرمیںکنعانپہلےسےآنے قبیلےتھے۔گئے
کے تین کنبے سیلانی، فارصی اور زارحی یہوداہ کے بیٹوں سیلہ،
فارص اور زارح نکلےسے ہوئے تھے۔
فارص بیٹوںدوکے اورحصرون حمول دوسے کنبے حصرونی

اور نکلےحمولی تھے۔ہوئے اِشکار23-25 قبیلےکے 64,300کے
مرد تھے۔ قبیلے کے چار کنبے تولعی، فُوّی، یسوبی اور ِسمرونی
اِشکار کے بیٹوں تولع، فُوّہ، یسوب اور ِسمرون سے نکلے تھے۔ہوئے

زبولون26-27 قبیلےکے 60,500کے مرد تھے۔ قبیلے تینکے
کنبے سردی، ایلونی اور یہلی ایلی زبولون بیٹوںکے سرد، ایلون اور
یحلئیل نکلےسے ہوئے تھے۔

یوسف28 بیٹوںدوکے منسّی اور افرائیم الـگالـگکے قبیلے
بنے۔

29-34 منسّی کے قبیلے کے 52,700 مرد تھے۔ قبیلے کے
آٹھ کنبے مکیری، ِجلعادی، اِیعزری، خلقی، اسری ایلی، ِسکمی،
سمیدعی اور ِحفری تھے۔ مکیری منسّی کے بیٹے مکیر سے جبکہ
ِجلعادی مکیر کے بیٹے ِجلعاد سے نکلے ہوئے تھے۔ باقی کنبے
ِجلعاد کے چھ بیٹوں اِیعزر، خلق، اسری ایل، ِسکم، سمیدع اور
ِحفر نکلےسے ہوئے تھے۔
ِحفر ِصلاِفحاد باپکا تھا۔ ِصلاِفحاد کوئیکا بیٹا نہیں بلـکہ پانچ

بیٹیاں محلاہ، نوعاہ، ُحجلاہ، مِلکاہ اور تِرضہ تھیں۔
35-37 افرائیم قبیلےکے 32,500کے مرد تھے۔ قبیلے چارکے

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 تھے۔ پہلے پانچ بنکنبے یمین بیٹوںکے بالع، اشبیل، اخیرام،
ُسوفام اور حوفام سے جبکہ اردی اور نعمانی بالع کے بیٹوں سے
نکلے ہوئے تھے۔

دان42-43 کے قبیلے کے 64,400 مرد تھے۔ سب دان کے
بیٹے ُسوحام سے نکلے ہوئے تھے، اِس لئے سوحامی تھے۔کہلاتے

44-47 آشر کے قبیلے کے 53,400 مرد تھے۔ قبیلے کے پانچ
کنبے یِمنی، اِسوی، یعی، حبریبر اور ملـکی ایلی تھے۔ پہلے تین کنبے
آشر بیٹوںکے اِسوییِمنہ، اور یعہ بر سے باقیجبکہ یعہ بر بیٹوںکے
ِحبر اور ملـکی ایل سے نکلے ہوئے تھے۔ آشر ایککی بیٹی سِرحبنام بھی تھی۔

نفتالی48-50 قبیلےکے 45,400کے مرد تھے۔ قبیلے کے چار
یحصیکنبے ایلی، یصریجونی، اور ِسلیمی نفتالی بیٹوںکے یحصی
ایل، جونی، یصر اور ِسلیم سے نکلے ہوئے تھے۔

اسرائیلی51 مردوں کی کُل تعداد 6,01,730 تھی۔
موسٰینےرب52 کہا،سے کنعانملـِکجب”53 کو تقسیم

کیا جائے گا تو زمین اِن کی تعداد کے مطابق دینا ہے۔ بڑے54
قبیلوں کو نسبتکیچھوٹے یادہ ز جائے۔دیزمین قبیلےہر کا
علاقہ اُس کی تعداد مطابقتسے 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



26:57ِگنتی 155 ِگنتی 27:21
لاوی57 کے قبیلے کے تین کنبے جَیرسونی، قِہاتی اور مِراری

لاوی کے بیٹوں جَیرسون، قِہات اور مِراری سے نکلے ہوئے
تھے۔ 58 اِس کے علاوہ لِبنی، حبرونی، محلی، مُوشی اور قورحی
بھی لاوی کے کنبے قِہاتتھے۔ عمرام باپکا تھا۔ عمرام59 نے
عورتلاوی یوکبد شادیسے کی جو مصر میں پیدا ہوئی تھی۔
اُن کے دو بیٹے ہارون اور موسٰی ایکاور بیٹی مریم پیدا ہوئے۔
60 ہارون کے بیٹے ندب، ابیہو، اِلی عزر اور اِتمر تھے۔ 61 لیکن
ندب اور ابیہو رب کو بخور کی ناجائز قربانی پیش کرنے کے
باعث مر گئے۔ یوں62 لاو کے مردوں کی کُل تعداد 23,000
تھی۔ اِن میں شاملسبوہ تھے ایکجو ماہ یا اِس سے زائد کے
تھے۔ اُنہیں دوسرے اسرائیلیوں الـگسے گنا گیا، کیونکہ اسرائیلاُنہیں میراثمیں میں زمین نہیں ملنی تھی۔

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 لوگجو دشِت میںصین موسٰی اور ہارون کی پہلی
مردم شماری میں گنے گئے تھے وہ سب مر چکے ہیں۔ رب65
نے کہا تھا کہ وہ سب سبکے یگستان ر میں مر جائیں گے،
اور ایسا ہی ہوا تھا۔ کالبصرف بن یفُنّہ اور یشوع بن نون زندہ
رہے۔

27
ِصلاِفحاد کی بیٹیاں

ِصلاِفحاد1 کی پانچ بیٹیاں محلاہ، نوعاہ، ُحجلاہ، مِلکاہ اور تِرضہ
تھیں۔ یوسفِصلاِفحاد بیٹےکے منسّی کنبےکے تھا۔کا اُس کا پورا
نام ِصلاِفحاد بن ِحفر بن ِجلعاد بن مکیر بن منسّی بن یوسف تھا۔
2 ِصلاِفحاد کی بیٹیاں ملاقات کے خیمے دروازےکے پر آ کر
موسٰی، اِلی عزر امام جماعتپوریاور کے منے کھڑیسا ہوئیں۔
اُنہوں نے کہا، ہمارا”3 باپ یگستان ر میں فوت ہوا۔ لیکن وہ
قورح کے اُن ساتھیوں میں نہیںسے تھا ربجو خلافکے متحد
ہوئے تھے۔ وہ اِس سبب سے نہ مرا بلـکہ اپنے ذاتی گناہ کے
وہجبباعث۔ مر گیا تو اُس کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ 4 کیا ٹھیکیہ
ہے ہمارےکہ خاندان میں بیٹا نہ ہونے باعثکے ہمیں زمین نہ
ملے باپہمارےاور کا نام ہمارےبھیہمیںجائے؟مٹنشانو
باپ کے دیگر رشتے داروں کے ساتھ زمین “دیں۔

5 موسٰی نے اُن کا معاملہ رب کے منے پیشسا کیا 6 تو رب
اُسنے کہا،سے باتجو”7 ِصلاِفحاد بیٹیاںکی کر ہیںرہی وہ
درست اُنہیںہے۔ ضرور اُن باپکے کے رشتے داروں ساتھکے
زمین ملنی ہئے۔ چا اُنہیں باپ کا ورثہ مل جائے۔ 8 اسرائیلیوں
کو بھی بتانا کہ جب بھی کوئی آدمی مر جسجائے کا بیٹا نہ
ہو تو اُس کی بیٹی کو اُس میراثکی مل جائے۔ 9 اگر اُس کی
بیٹی بھی نہ ہو تو اُس بھائیوںکے کو اُس میراثکی مل جائے۔
10 اگر اُس کے بھائی بھی نہ ہوں تو اُس باپکے بھائیوںکے کو
اُس میراثکی مل جائے۔ 11 اگر یہ بھی نہ ہوں تو اُس سبکے
سے قریبی رشتے دار کو اُس کی میراث مل جائے۔ وہ اُس کی
ملـکیتذاتی ہو گی۔ یہ اصول اسرائیلیوں کے لئے حیثیتقانونی
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
دوںکو گا۔ اُسے13 دیکھنے بعدکے تُو بھی اپنے بھائی ہارون کی
طرح کوچ کر کے اپنے باپ دادا سے جا ملے گا، 14 کیونکہ تم
دونوں نے دشِت صین میرےمیں حکم خلافکی ورزی کی۔
اُس پوریجبوقت جماعت نے مریبہ خلافمیرےمیں گلہ
شکوہ کیا تو تُو نے چٹان سے پانی لتے نکا وقت لوگوں کے منے سا
میری قدوسیت قائم نہ “رکھی۔ مریبہ) دشِت صین کے
قادس میں چشمہ (ہے۔

15 موسٰی ربنے سے کہا، 16 اے” رب، تمام جانوں کے
جماعتخدا، پر کسی آدمی کو مقرر کر 17 جو اُن کے آگے آگے
جنگ کے لئے نکلے اور اُن کے آگے آگے واپس آ جائے، جو
اُنہیں باہر لے جائے اور واپس لے آئے۔ ربورنہ جماعتکی
اُن بھیڑوں کی مانند ہو گی جن کا کوئی چرواہا نہ “ہو۔

نونبنیشوع”کہا،سےموسٰینےربمیںجواب18 چنکو
جسلے میں میرا روح ہے، اور اپنا ہاتھ اُس پر رکھ۔ 19 اُسے
اِلی عزر امام اور پوری جماعت کے منے سا کھڑا کر کے اُن کے
برُو رُو ہی اُسے راہنمائی کی ذمہ داری دے۔ 20 اپنے اختیار
میں سے کچھ دےاُسے تاکہ اسرائیل کی پوری جماعت اُس کی
اطاعت 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
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ُمیم ت استعمال کر اُسکے یافتمرضیکی اُسیگا۔کرےدر کے
حکم پر یشوع اور اسرائیل کی پوری جماعت خیمہ گاہ سے نکلیں
گے واپساور آئیں “گے۔

22 موسٰی نے ایسا ہی کیا۔ اُس نے یشوع کو چن کر اِلی عزر
جماعتپوریاور منےکے سا کیا۔کھڑا پھر23 اُس اُسنے پر اپنے
ہاتھ رکھ اُسےکر راہنمائی کی داریذمہ ربطرحجسسونپی
نے اُسے بتایا تھا۔

28
روزمرہ کی قربانیاں

موسٰینےرب1 کہا،سے اسرائیلیوں”2 کو بتانا، خیال رکھو
کہ تم اوقاتمقررہ پر مجھے کرو۔پیشقربانیاںوالیجلنے میرییہ
روٹی ہیں اور اِن کی خوشبو مجھے پسند ہے۔ رب3 کو جلنے والی
یہ پیشقربانی :کرنا
روزانہ بھیڑ کے دو یکسالہ بچے بےعیبجو پورےہوں طور

پر جلا دینا۔ ایک4 کو صبح پیشوقتکے کرنا دوسرےاور
کو سورج کے ڈوبنے کے عین بعد۔ 5 بھیڑ کے بچے کے ساتھ غلہ
کی نذر پیشبھی کی جائے یعنی ڈیڑھ کلو گرام بہترین میدہ جو
ایک لٹر زیتون کوٹکے کر نکالے تیلہوئے ساتھکے ملایا گیا
یہ6ہو۔ 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 صبحجائے۔ اور شام کی یہ قربانیاں
دونوں ہی اِس یقے طر پیشسے کی جائیں۔

سبت یعنی ہفتے کی قربانی
سبت9 دنکے بھیڑ کے دو اَور بچے چڑھانا۔ وہ بےعیببھی

ہیساتھہوں۔کےسالایکاور اورَمے غلہ پیشبھینذریںکی
کی جائیں۔ غلہ کی نذر کے لئے 3 کلو گرام بہترین میدہ تیل کے
ساتھ ملایا جائے۔ بھسم10 ہونے والی یہ قربانی ہر ہفتے دنکے
پیش کرنی ہے۔ یہ روزمرہ کی قربانیوں کے علاوہ ہے۔

ہر ماہ پہلےکے دن کی قربانی
11 ہر ماہ شروعکے ربمیں بھسمکو ہونے والی قربانی کے

طور پر دو جوان بَیل، ایک مینڈھا اور بھیڑ کے یکسات سالہ
پیشبچے سبکرنا۔ نقصبغیر ہوں۔کے 12 ہر جانور ساتھکے
غلہ کی پیشنذر کےجسکرنا لئے تیل میں ملایا گیا بہترین میدہ
استعمال کیا جائے۔ ہر بَیل کے ساتھ ساڑھے 4 کلو گرام، ہر

مینڈھے کے ساتھ 3 کلو گرام 13 اور بھیڑ کے ہر بچے کے ساتھ
ڈیڑھ کلو گرام پیشمیدہ کرنا۔ بھسم ہونے والی یہ ربقربانیاں
پسندکو ہیں۔ 14 اِن قربانیوں ساتھکے َمے کی نذر بھی قربان گاہ
پر ڈالنا یعنی ہر بَیل کے ساتھ دو لٹر، ہر مینڈھے کے ساتھ سوا لٹر
اور بھیڑ کے ہر بچے کے ایکساتھ لٹر پیشَمے کرنا۔ یہ قربانی
میںسال ہر مہینے دنپہلےکے موقعکے اِس15ہے۔کرنیپیشپر
قربانی اور روزمرہ کی قربانیوں کے ربعلاوہ ایککو بکرا گناہ
کی قربانی کے طور پیشپر کرنا۔

فسح کی قربانیاں
16 پہلے مہینے کے چودھویں دن فسح کی عید منائی جائے۔

اگلے17 پورےدن ہفتے کی وہ عید شروع ہوتی جسہے کے
روٹیبےخمیریصرفتمہیںدوران ہے۔کھانی پہلے18 دن کام
نہ کرنا بلـکہ مُقّدس اجتماع کے لئے اکٹھے ہونا۔ رب19 کے
حضور بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر دو جوان بَیل، ایک
مینڈھا اور بھیڑ ساتکے یکسالہ پیشبچے سبکرنا۔ نقصبغیر
ہوں۔کے 20 ہر جانور ساتھکے غلہ کی نذر پیشبھی جسکرنا
کے لئے تیل کے ساتھ ملایا گیا بہترین میدہ استعمال کیا جائے۔
ہر بَیل کے ساتھ ساڑھے 4 کلو گرام، ہر مینڈھے کے ساتھ 3
کلو گرام 21 اور بھیڑ کے ہر بچے کے ساتھ ڈیڑھ کلو گرام میدہ
پیش کرنا۔ 22 گناہ کی قربانی کے طور پر ایک بکرا بھی پیش
کرنا تاکہ تمہارا کفارہ دیا جائے۔ 23-24 اِن تمام قربانیوں عیدکو
کے دوران ہر روز پیش کرنا۔ یہ روزمرہ کی بھسم ہونے والی
قربانیوں کے علاوہ ہیں۔ خوراکاِس کی ربخوشبو کو پسند
ہے۔ 25 ساتویں دن کام نہ کرنا بلـکہ مُقّدس اجتماع کے لئے
اکٹھے ہونا۔

فصل کی کٹائی کی عید کی قربانیاں
فصل26 کی کٹائی پہلےکے دن کی عید جبپر ربتم اپنیکو

فصل کی پہلی پیشپیداوار کرتے ہو تو کام نہ کرنا بلـکہ مُقّدس
اجتماع کے لئے اکٹھے ہونا۔ اُس27-29 دن دو جوان ایکبَیل،
مینڈھا اور بھیڑ ساتکے یکسالہ بچے قربان گاہ پورےپر طور پر
دینا۔جلا اِس ساتھکے غلہ اور َمے پیشنذریںوہیکی کرنا جو
فسح کی عید پر پیشبھی کی جاتی ہیں۔ اِس30 کے ربعلاوہ
ایککو بکرا گناہ کی قربانی کے طور پر چڑھانا۔
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والیساتھکے غلہ اور نذروںکیَمے ہیں۔علاوہکے ہوں۔بےعیبوہ
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 قربانی پیش کی جائے جس کی
خوشبو اُسے پسند ہو یعنی ایک جوان بَیل، ایک مینڈھا اور بھیڑ
ساتکے یکسالہ نقصسببچے۔ کے بغیر ہوں۔ 3 ہر جانور کے
ساتھ غلہ کی نذر پیشبھی کےجسکرنا لئے تیل ساتھکے ملایا
گیا بہترین میدہ استعمال کیا جائے۔ بَیل کے ساتھ ساڑھے 4 کلو
گرام، مینڈھے کے ساتھ 3 کلو گرام 4 اور بھیڑ کے ہر بچے کے
ساتھ ڈیڑھ کلو گرام میدہ پیش کرنا۔ ایک5 بکرا بھی گناہ کی
قربانی کے طور پر پیش 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 کے دسویں مُقّدسدن اجتماع کے لئے اکٹھے

ہونا۔ اِس دن کام نہ کرنا اور اپنی جان کو دُکھ دینا۔ رب8-11
کو وہی قربانیاں پیش کرنا جو اِسی مہینے کے پہلے پیشدن کی
جاتی ہیں۔ صرف ایک فرق ہے، اِس دن ایک نہیں بلـکہ دو
بکرے گناہ کی قربانی کے طور پر پیش کئے جائیں تاکہ تمہارا
کفارہ دیا ایسیجائے۔ ربقربانیاں کو پسند ہیں۔

یوں جھونپڑ کی عید کی قربانیاں
ساتویں12 مہینے پندرھویںکے دن بھی کام نہ کرنا مُقّدسبلـکہ

اجتماع کے لئے اکٹھے ہونا۔ سات ربتکدن کی تعظیم میں
منانا۔عید عید13 2بَیل،جوان13کوربدنپہلےکے مینڈھے
اور 14 بھیڑ کے یکسالہ بچے بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر
پیش کرنا۔ اِن کی خوشبو اُسے پسند ہے۔ نقصسب کے بغیر
ہوں۔ 14 ہر جانور کے ساتھ غلہ کی نذر بھی پیش کرنا جس
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
اور15 بھیڑ کے ہر بچے ساتھکے ڈیڑھ کلو گرام پیشمیدہ کرنا۔

اِس16 کے ایکعلاوہ بکرا بھی گناہ کی قربانی کے طور پیشپر
کرنا۔ یہ قربانیاں روزانہ کی بھسم ہونے والی قربانیوں اور اُن کے
ساتھ والی غلہ اور َمے کی نذروں کے علاوہ ہیں۔ عید17-34 کے
باقی دنچھ یہی پیشقربانیاں کرنی ہیں۔ لیکن ہر ایکدن بَیل
کم ہو دوسرےیعنی دن تیسرے،12 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 روزانہ کی قربانیاں پیشبھی
کرنا۔ عید35 آٹھویںکے دن کام نہ کرنا مُقّدسبلـکہ اجتماع کے
لئے اکٹھے ہونا۔ رب36 ایککو 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 پہلےجو 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 دلی خوشی سے یا مَنت مان کر دیتے ہو، چاہے وہ
بھسم ہونے والی، غلہ کی، َمے کی یا سلامتی کی قربانیاں کیوں
نہ “ہوں۔

40 موسٰی ربنے کی یہ ہدایاتتمام اسرائیلیوں کو بتا دیں۔
30

مَنت ماننے کے قواعد
1 پھر موسٰی نے قبیلوں کے سرداروں سے کہا، رب” ہے،فرماتا
2 اگر کوئی آدمی رب کو کچھ دینے کی مَنت مانے یا کسی

چیز سے پرہیز کرنے کی قَسم کھائے تو وہ باتاپنی پر قائم رہ کر
اُسے پورا کرے۔

3 اگر عورتجوانکوئی تکابجو باپاپنے کے میںگھر
رہتی ہے رب کو کچھ دینے کی مَنت مانے یا کسی چیز سے
پرہیز کرنے کی قَسم کھائے 4 تو لازم ہے کہ وہ اپنی مَنت یا
قَسم کی باتہر پوری شرطکرے۔ یہ ہے کہ اُس باپکا اِس
بارےکے میں سن اعتراضکر نہ کرے۔ لیکن5 اگر اُس کا
باپ یہ سن کر اُسے ایسا کرنے سے کرےمنع تو اُس مَنتکی یا
قَسم منسوخ اورہے، وہ اُسے پورا کرنے بَریسے اُسےربہے۔
کرےمعاف گا، کیونکہ اُس باپکے نے اُسے منع کیا ہے۔

ہو6 سکتا غیرشادیکسیکہہے مانیمَنتنےعورتشدہ یا
پرہیزسےچیزکسی قَسمکیکرنے کھائی، اُسچاہے دانستہنے
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طور پر یا سمجھےبےسوچے ایسا کیا۔ اِس بعدکے عورتاُس نے
شادی کر لی۔ شادی7 حالتشدہ میں بھی لازم ہے کہ وہ اپنی
مَنت یا قَسم کی ہر بات پوری کرے۔ شرط یہ ہے کہ اُس کا
شوہر اِس بارےکے میں سن اعتراضکر نہ کرے۔ لیکن8 اگر
اُس کا شوہر یہ سن کر اُسے ایسا کرنے کرےمنعسے تو اُس کی
مَنت یا قَسم منسوخ ہے، اور وہ اُسے پورا کرنے سے بَری ہے۔
گا۔کرےمعافاُسےرب 9 کسیاگر بیوہ یا طلاق عورتشدہ
مانیمَنتنے پرہیزسےچیزکسییا قَسمکیکرنے توکھائی لازم
ہے کہ وہ اپنی باتہر پوری کرے۔

10 اگر کسی شادی عورتشدہ مَنتنے مانی یا کسی چیز
سے پرہیز قَسمکیکرنے کھائی تو11 لازم اپنیوہکہہے باتہر
پوری شرطکرے۔ یہ ہے کہ اُس کا شوہر اِس بارےکے میں
سن اعتراضکر نہ کرے۔ لیکن12 اگر اُس کا شوہر اُسے ایسا
توکرےمنعسےکرنے اُس مَنتکی یا اُسےوہہے۔منسوخقَسم
پورا بَریسےکرنے گا،کرےمعافاُسےربہے۔ اُسکیونکہ
کے شوہر نے اُسے منع کیا ہے۔ 13 چاہے بیوی نے کچھ دینے
مَنتکی مانی ہو کسییا چیز سے پرہیز قَسمکیکرنے کھائی ہو،
اُس کے شوہر اُسکو تصدیقکی یا منسوخاُسے کرنے کا اختیار
14ہے۔ اُساگر بیویاپنینے مَنتکی قَسمیا سنمیںبارےکے
لیا اور اگلے اعتراضتکدن نہ کیا تو لازم ہے کہ اُس بیویکی
اپنی ہر بات پوری کرے۔ شوہر نے اگلے اعتراضتکدن نہ
کرنے بیویاپنیسے باتکی تصدیقکی کی ہے۔ 15 اگر وہ اِس
کے بعد یہ مَنت یا قَسم کرےمنسوخ تو اُسے اِس قصور کے نتائج
بھگتنے پڑیں “گے۔

رب16 نے موسٰی کو یہ ہدایات دیں۔ یہ ایسی عورتوں کی
مَنتوں یا قَسموں ہیںاصولکے غیرشادیجو میںحالتشدہ اپنے
باپ کے گھر میں رہتی ہیں یا شادیجو شدہ ہیں۔

31
مِدیانیوں جنگسے

موسٰینےرب1 سے کہا، مِدیانیوں”2 اسرائیلیوںسے کا بدلہ
اِسلے۔ بعدکے باپاپنےکےکرکوچتُو “گا۔ملےجاسےدادا

چنانچہ3 موسٰی اسرائیلیوںنے سے کہا، ہتھیاروں” سے اپنے
کچھ آدمیوں لیسکو کرو تاکہ وہ مِدیان جنگسے کر ربکے

کا بدلہ لیں۔ 4 ہر قبیلے کے 1,000 مرد جنگ لڑنے کے “بھیجو۔لئے
5 چنانچہ ہر قبیلے کے مسلح1,000 مرد یعنی کُل 12,000

آدمی چنے گئے۔ تب6 موسٰی نے جنگاُنہیں لڑنے کے لئے بھیج
دیا۔ اُس نے اِلی عزر امام کے فینحاسبیٹے کو بھی اُن کے ساتھ
بھیجا جس کے پاس مقدِس کی کچھ چیزیں اور اعلان کرنے
بِگلکے تھے۔ اُنہوں7 ربنے کے حکم مطابقکے مِدیانیوں سے
جنگ کی اور تمام آدمیوں کو موت کے گھاٹ اُتار دیا۔ 8 اِن
مِدیانیوںمیں کے پانچ بادشاہ اِوی، رقم، اورحورصور، 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 لُوٹمال لیا۔ اُنہوں10 نے
اُن کی تمام آبادیوں کو سمیتگاہوںخیمہ 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 کے پاس لے آئے
جو خیمہ گاہ میں انتظار کر رہے تھے۔ تکابھی وہ موآب کے
میدانی علاقے میں یائے در یردن کے کنارےمشرقی پر یریحو کے
منے ٹھہرےسا ہوئے تھے۔ 13 موسٰی، اِلی عزر اور جماعت کے
تمام سردار اُن کا استقبال کرنے کے لئے خیمہ گاہ سے نکلے۔

اُنہیں14 دیکھ کر موسٰی کو ہزار ہزار اور َسو َسو افراد پر مقرر
افسران پر غصہ آیا۔ اُس15 نے کہا، آپ” نے تمام عورتوں کو
کیوں بچائے رکھا؟ 16 اُن ہی بلعامنے مشورےکے پر فغور میں
اسرائیلیوں دُورسےربکو کر دیا تھا۔ اُن ہی ربسےسببکے
کی وبا اُس لوگوںکے میں پھیل گئی۔ 17 ابچنانچہ تمام لڑکوں
کو جان سے مار دو۔ اُن تمام عورتوں کو بھی موت گھاٹکے
اُتارنا جو یاں کنوار نہیں ہیں۔ لیکن18 تمام یوں کنوار کو بچائے
مارکوکسیبھینےجس19رکھنا۔ دیا لاشکسییا کو چھوا
ہے وہ سات دن تک خیمہ گاہ کے باہر رہے۔ تیسرے اور
ساتویں دن آپاپنے کو اپنے قیدیوں سمیت گناہ صافپاکسے
کرنا۔ 20 ہر لباس اور ہر چیز پاککو صاف کرنا جو چمڑے،
یوں بکر بالوںکے 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
صافپاکتاکہ ہو جائے۔ اِس میں سونا، چاندی، پیتل، لوہا،
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ٹین اور سیسہ شامل ہے۔ پھر اُس پر ناپاکی دُور کرنے کا پانی
باقیچھڑکنا۔ گزارسےمیںپانیچیزیںتمام دینا تاکہ صافپاکوہ
ہو جائیں۔ ساتویں24 دن اپنے لباس کو دھونا تو پاکتم صاف
ہو کر خیمہ گاہ میں داخل ہو سکتے “ہو۔

لوٹے ہوئے مال کی تقسیم
رب25 نے موسٰی سے کہا، تمام”26 قیدیوں اور لُوٹے ہوئے

جانوروں کو گن۔ اِس میں اِلی عزر امام اور قبائلی کنبوں کے
سرپرست تیری مدد کریں۔ 27 سارا مال دو برابر کے حصوں میں
تقسیم ایککرنا، حصہ فوجیوں کے لئے اور دوسرا باقی جماعت
کے لئے ہو۔ فوجیوں28 کے حصے کے پانچ پانچ َسو قیدیوں میں
نکالایکایکسے طرحاِسیدینا۔کوربکر پانچ پانچ َسو بَیلوں،
بھیڑوںگدھوں، اور یوں بکر میں ایکایکسے نکال ربکر کو
دینا۔ اُنہیں29 اِلی عزر امام کو دینا تاکہ وہ رباُنہیں کو اُٹھانے
والی قربانی کے طور پیشپر کرے۔ 30 باقی جماعت کے حصے
کے پچاس پچاس قیدیوں میں سے ایک ایک نکال کر رب کو
دینا، اِسی پچاسپچاسطرح بَیلوں، گدھوں، بھیڑوں اور یوں بکر
یا دوسرے جانوروں میں سے بھی ایک ایک نکال کر رب کو
دینا۔ اُنہیں اُن یوں لاو کو دینا ربجو کے مقدِس کو لتے سنبھا
“ہیں۔

31 موسٰی اور اِلی عزر نے ایسا ہی کیا۔ 32-34 اُنہوں نے
6,75,000 یاں، بکر بھیڑ 72,000 گائےبَیل اور 61,000
گدھے گنے۔ 35 اِن کے علاوہ 32,000 قیدی یاں کنوار بھی
تھیں۔ فوجیوں36-40 کو تمام چیزوں کا آدھا حصہ مل گیا یعنی
3,37,500 یاں، بکر 36,000بھیڑ 30,500گائےبَیل، گدھے
اور 16,000 قیدی یاں۔ کنوار اِن میں سے اُنہوں نے 675
یاں، بکر بھیڑ 72 گائےبَیل، 61 گدھے اور 32 لڑکیاں رب کو
دیں۔ 41 موسٰی نے رب کا یہ حصہ اِلی عزر امام کو اُٹھانے
والی قربانی کے طور پر دے دیا، جس طرح رب نے حکم دیا
تھا۔ 42-47 باقی جماعت کو بھی لُوٹے ہوئے مال کا آدھا حصہ
مل گیا۔ موسٰی نے پچاس پچاس قیدیوں اور جانوروں میں سے
ایکایک نکال کر اُن یوں 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 اُسنے سے آپ”کہا،
خادموںکے نے اُن فوجیوں گنکو لیا جنہے پر وہ مقرر ہیں،

اور ہمیں چلپتا گیا بھیایککہ نہیںکم ہوا۔ اِس50 لئے ربہم
سونےکو تمامکا یور قربانز کرنا ہتے ہیںچا فتحہمیںجو پانے پر
ملا ًتھا مثلا بازوبند،کےسونے مُہرکنگن، انگوٹھیاں،کیلگانے
بالیاں پیشکوربہمکچھسبیہہار۔اور کرنا ہتے ہیںچا تاکہ
رب 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 ربسے کو اُٹھانے والی قربانی کے طور پیشپر کیں اُن کا
پورا ًوزن تقریبا 190 کلو گرام تھا۔ صرف53 افسران نے ایسا
کیا۔ باقی فوجیوں نے لُوٹاپنا مالکا اپنے لئے لیا۔رکھ موسٰی54
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

1 روبن اور جد کے قبیلوں کے پاس بہت سے مویشی تھے۔
جب اُنہوں نے دیکھا کہ یعزیر اور ِجلعاد کا علاقہ مویشی لنے پا
کے لئے اچھا ہے 2 تو اُنہوں نے موسٰی، اِلی عزر امام جماعتاور
راہنماؤںکے پاسکے آ کر علاقےجس”4-3کہا، نےربکو
اسرائیل کی جماعت کے آگے آگے شکست دی ہے وہ مویشی
لنے پا کے لئے اچھا عطارات،ہے۔ دیبون، یعزیر، نِمرہ، حسبون،
اِلی عالی، سبام، نبو اور بعون جو اِس میں شامل ہمارےہیں کام
آئیں گے، آپکیونکہ کے خادموں پاسکے مویشی 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 ہو جب وہ جنگ
لڑنے کے لئے آگے نکلیں گے؟ اسرائیلیجبوقتاِس7 یائے در
یردن کو پار کر کے ملـکاُس میں داخل ہونے والے ہیں جو
رب نے اُنہیں دیا ہے تو تم کیوں اُن کی حوصلہ شکنی کر رہے
ہو؟ باپتمہارے8 دادا بھینے یہی کچھ مَیںجبکیا اُنہیںنے
قادس برنیع ملـکسے بارےکے میں معلومات حاصل کرنے
کے لئے بھیجا۔ اِسکال9 وادیکی پہنچمیں ملـککر تفتیشکی
اُنہوںبعدکےکرنے اسرائیلیوںنے تاکہکیشکنیحوصلہکی وہ
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ملـکاُس میں داخل نہ ہوں ربجو نے اُنہیں دیا تھا۔ اُس10
ربدن غصےنے میں آ کر قَسم کھائی، 11 اُن’ آدمیوں میں سے
جو مصر سے نکل آئے ہیں کوئی ملـکاُس کو نہیں دیکھے گا
جس کا وعدہ مَیں نے قَسم کھا کر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب
سے کیا تھا۔ کیونکہ اُنہوں نے پوری وفاداری سے میری پیروی
نہ کی۔ صرف وہ جن کی عمر اِس وقت 20 سال سے کم ہے
داخل ہوں گے۔ بزرگوں12 میں کالبصرفسے بن یفُنّہ قنِزّی
اور یشوع بن ملـکنون میں داخل ہوں گے، اِس لئے کہ اُنہوں
پورینے وفاداری میریسے پیروی ‘کی۔ ربوقتاُس13 کا
غضب اُن پر آن پڑا، اور اُنہیں تکسال40 یگستان ر مارےمیں
مارے پھرنا پڑا، تکجب کہ وہ تمام نسل ختم نہ ہو جسگئی
نے اُس نزدیککے غلط کام کیا تھا۔ اب14 تم گناہ گاروں کی
اولاد اپنے باپ دادا کی کھڑےجگہ ہو ربکر 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 دےر گا، اور تم اِن
ہلاکتکی باعثکا بنو “گے۔

اِس16 بعدکے روبن اور جد افرادکے دوبارہ موسٰی پاسکے
آئے اور کہا، یہاںہم” فی الحال مویشیاپنے کے لئے باڑے اور
اپنے بال بچوں کے لئے شہر بنانا ہتے چا ہیں۔ اِس17 کے بعد ہم
مسلح ہو کر اسرائیلیوں کے آگے آگے چلیں گے اور ایکہر کو
اُس کی اپنی تکجگہ پہنچائیں گے۔ اِتنے ہمارےمیں بال بچے
ہمارے شہروں کی فصیلوں کے ملـکاندر مخالفکے باشندوں
سے محفوظ رہیں گے۔ 18 ہم اُس وقت تک اپنے گھروں کو
نہیں لوٹیں تکجبگے ہر اسرائیلی کو اُس کی موروثی زمین نہ
مل جائے۔ 19 دوسرے، ہم خود اُن کے ساتھ یائے در یردن
مغربکے میراثمیں میں کچھ نہیں پائیں گے، کیونکہ ہمیں اپنی
زمینموروثی یائے یردندر کنارےمشرقیکے “ہے۔چکیملپر

موسٰیکرسنیہ20 اگر”کہا،نے تم ایسا ٹھیکتوگےکروہی
ہے۔ ربپھر کے منے جنگسا کے لئے تیار ہو جاؤ 21 سباور
ہتھیار باندھ ربکر کے منے سا یائے در یردن کو پار کرو۔ اُس
تکوقت نہ لوٹو تکجب رب نے اپنے تمام دشمنوں کو اپنے
آگے سے نکال نہ دیا ہو۔ 22 پھر ملـکجب پر رب کا قبضہ ہو
گیا ہو گا تو لوٹتم سکو تبگے۔ تم ربنے اور اپنے ہم وطن

بھائیوں کے لئے فرائضاپنے ادا کر دیئے ہوں گے، اور یہ علاقہ
رب کے منے سا تمہارا موروثی حق ہو گا۔ لیکن23 اگر تم ایسا
نہ کرو تو پھر تم رب ہی کا گناہ کرو گے۔ یقین جانو تمہیں اپنے
گناہ کی سزا ملے گی۔ اب24 اپنے بال بچوں کے لئے شہر اور اپنے
مویشیوں کے لئے باڑے بنا لو۔ لیکن وعدےاپنے کو ضرور پورا
“کرنا۔

25 جد اور روبن کے افراد نے موسٰی سے کہا، ہم” آپ
کے خادم ہیں، ہم اپنے آقا کے حکم کے مطابق ہی کریں گے۔
ہمارے26 بال بچے اور مویشی یہیں ِجلعاد کے شہروں میں رہیں
گے۔ آپلیکن27 کے خادم مسلح ہو کر یا در کو پار یں کر گے
اور رب کے منے سا جنگ کریں گے۔ ہم سب کچھ ویسا ہی
کریں گے ہمارےجیسا آقا نے ہمیں حکم دیا “ہے۔

تب28 موسٰی نے اِلی عزر امام، یشوع بن نون اور قبائلی کنبوں
کے سرپرستوں ہدایتکو دی، لازم”29 ہے کہ جد اور روبن
کے مرد مسلح ہو تمہارےکر ساتھ ربہی کے منے سا یائے در
یردن کو پار کریں ملـکاور پر قبضہ کریں۔ اگر وہ ایسا کریں تو
میراثاُنہیں میں ِجلعاد کا علاقہ دو۔ لیکن30 اگر وہ ایسا نہ یں کر
تو پھر اُنہیں ملـِک کنعان ہی میں تمہارے ساتھ موروثی زمین
“ملے۔

روبناورجد31 افرادکے اصرارنے سبخادمکےآپ”کیا،
کچھ کریں گے ربجو نے کہا ہے۔ 32 ہم مسلح ہو کر رب
کے منے سا یائے در یردن کو پار کریں گے اور کنعان ملـککے
ہوںداخلمیں یردنزمینموروثیہماریاگرچہگے، مشرقیکے
کنارے پر ہو “گی۔

تب33 موسٰی نے جد، روبن اور منسّی کے آدھے قبیلے کو یہ
علاقہ دیا۔ اُس میں وہ ملـکپورا شامل جستھا پر پہلے یوں امور
کا بادشاہ سیحون اور بسن کا بادشاہ حکومتعوج 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 اُنہوںکیا۔ نے اُن بنائیںفصیلیںکی اور مویشیوںاپنے
کے لئے باڑے بھی۔ روبن37 کے قبیلے نے حسبون، اِلی عالی،
یَتائم، قِر نبو،38 بعل معون اور ِسبماہ دوبارہ تعمیر کئے۔ نبو اور بعل
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معون کے نام بدل گئے، کیونکہ اُنہوں نے اُن شہروں کو نئے نام
دیئے جو اُنہوں نے دوبارہ تعمیر کئے۔

39 منسّی کے بیٹے مکیر کی اولاد ِجلعادنے جا کر اُس پر قبضہ
کر لیا اور اُس کے تمام اموری باشندوں کو نکال دیا۔ 40 چنانچہ
موسٰی یوںنے اوردی،دےسرزمینکیِجلعادکومکیر وہاںوہ
آباد ہوئے۔ 41 منسّی ایککے آدمی بنام یائیر نے اِس علاقے
میں بستیوںکچھ پر قبضہ کر اُنہیںکے حووت’ ‘یائیر یعنی یائیر’ کی
‘بستیاں کا نام دیا۔ قبیلےاُسطرحاِسی42 ایککے اَور آدمی بنام
نوبح نے جا قناتکر اور اُس دیہاتوںکے پر قبضہ کر لیا۔ اُس نے
شہر کا نام نوبح رکھا۔

33
اسرائیل کے سفر مرحلےکے

ذیل1 میں اُن جگہوں نامکے ہیں جہاںجہاں اسرائیلی قبیلے
اپنے دستوں کے مطابق موسٰی اور ہارون کی راہنمائی میں مصر
سے نکل کر خیمہ زن ہوئے تھے۔ رب2 کے حکم پر موسٰی نے
ہر جگہ کا نام قلم بند کیا اُنہوںجہاں نے اپنے خیمے لگائے تھے۔
اُن جگہوں کے نام یہ :ہیں

3 پہلے مہینے کے پندرھویں دن اسرائیلی رعمسیس سے روانہ
ہوئے۔ یعنی فسح کے دن کے بعد کے دن بڑےوہ اختیار کے
ساتھ تمام مصریوں کے دیکھتے دیکھتے چلے گئے۔ مصری4 اُس
وقت اپنے پہلوٹھوں کو دفن کر رہے تھے، کیونکہ رب نے
پہلوٹھوں کو مار کر اُن دیوتاؤںکے عدالتکی کی تھی۔

رعمسیس5 سے اسرائیلی ُسکات پہنچ گئے جہاں اُنہوں نے
پہلی مرتبہ اپنے ڈیرے لگائے۔ 6 وہاں سے وہ ایتام پہنچے جو
یگستان ر کنارےکے پر واقع ہے۔ 7 ایتام سے وہ واپس مُڑ کر
ہخـیروتفی طرفکی بڑھے بعلجو صفون مشرقکے میں ہے۔
وہ مجدال کے قریب خیمہ زن ہوئے۔ 8 پھر وہ فی ہخـیروت سے
میںسمندرکےکرکوچ اِسگئے۔گزرسے بعدکے ایتامدنتینوہ
یگستانکے میںر پہنچمارہکرتےکرتےسفر وہاںاورگئے اپنے
لگائے۔خیمے مارہ9 سے وہ ایلیم چلے اورچشمے12جہاںگئے
کھجور کے درخت70 تھے۔ وہاں ٹھہرنے کے بعد 10 وہ بحرِ
ُلزم ق کے ساحل 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 یابدست نہ تھا، دشِت قبروتسینا، ہتاوہ،
حصیرات، رِتمہ، رِمّون فارص، لِبناہ، رِّسہ، قہیلاتہ، سافر پہاڑ،
حرادہ، مقہیلوت، 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۔

38 وہاں رب نے ہارون 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۔ 39 اُس
وقت ہارون سال123 کا تھا۔

40 اُن دنوں میں عراد کے کنعانی بادشاہ نے سنا کہ اسرائیلی
بڑھطرفکیملـکمیرے ہیں۔رہے میںجنوبکےکنعانوہ
حکومت کرتا تھا۔

41-47 ہور پہاڑ سے روانہ ہو کر اسرائیلی ذیل کی جگہوں
پر :ٹھہرے ضلمونہ، فُونون، اوبوت، عیّے عباریم جو موآب کے
علاقے میں تھا، دیبون علمونجد، دِبلاتائم اور نبو قریبکے واقع
عباریم کا پہاڑی علاقہ۔ وہاں48 سے اُنہوں نے یردن کی وادی
میں اُتر موآبکر میدانیکے میںعلاقے ابلگائے۔ڈیرےاپنے
وہ یائے یردندر کنارےمشرقیکے پر یریحو شہر کے منے سا تھے۔
49 اُن کے یسیموتبیتخیمے سے لے کر ابیل تکِشّطیم لـگے
تھے۔

تمام کنعانی باشندوں کو لنے نکا کا حکم
ربوہاں50 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”51 کو بتانا کہ

جب تم یائے در یردن کو پار کر کے ملـِک کنعان 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 کے مندروں کو تباہ کرو۔ ملـک53 پر قبضہ کر کے
اُس میں آباد ہو جاؤ، کیونکہ مَیں نے یہ ملـک تمہیں دے دیا
طرفمیرییہہے۔ تمہاریسے ملـکیتموروثی ہے۔ ملـک54
مختلفکو قبیلوں 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 باشندوںکے نہیںکو نکالو ہوئےبچےتوگے
تمہاری آنکھوں میں خار اور تمہارے پہلوؤں میں کانٹے بن کر
تمہیں ملـکاُس تنگمیں کریں جسگے میں تم آباد ہو گے۔
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56 پھر تمہارےمَیں ساتھ وہ کچھ کروں گا جو اُن کے ساتھ کرنا
چاہتا “ہوں۔

34
ملـِک کنعان کی سرحدیں

رب1 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو بتانا جبکہ تم
ملـکاُس میں داخل ہو گے مَیںجو میراثتمہیں میں دوں گا تو
اُس کی سرحدیں یہ ہوں :گی

اُس3 کی جنوبی سرحد دشِت صین میں ادوم کی سرحد کے
میںمشرقگی۔چلےساتھساتھ وہ بحـیرۂ مُردار ساحلجنوبیکے
سے شروع ہو گی، پھر اِن جگہوں سے ہو کر مغرب کی طرف
گزرے :گی 4 درۂ عقربیم جنوبکے میں سے، دشِت صین میں
قادسسے، برنیع میںجنوبکے ادّارحصرسے اور میںعضمون
سے۔ وہاں5 وہسے مُڑ سرحدکیمصرکر پر واقع مصروادٔی کے
ساتھ ساتھ بحـیرۂ روم تک پہنچے گی۔ 6 اُس کی مغربی سرحد
بحـیرۂ روم کا ساحل ہو گا۔ 7 اُس کی شمالی سرحد بحـیرۂ روم
سے لے کر اِن جگہوں سے ہو کر مشرق گزرےطرفکی :گی
ہور پہاڑ، 8 لبو حمات، صداد، زِفرون9 اور حصر عینان۔ حصر
عینان شمالی سرحد کا سب سے مشرقی مقام ہو گا۔ 10 اُس کی
مشرقی سرحد شمال میں عینانحصر شروعسے ہو گی۔ پھر وہ اِن
جگہوں سے ہو جنوبکر گزرےطرفکی :گی ِسفام، بلہ11 رِ
جو عین مشرقکے میں ہے ِکنّرتاور یعنی گلیل کی جھیل کے
مشرق میں واقع پہاڑی علاقہ۔ اِس12 کے بعد وہ یائے در یردن
کنارےکنارےکے گزرتی ہوئی بحـیرۂ تکمُردار پہنچے گی۔ یہ
ملـکتمہارے کی سرحدیں ہوں “گی۔

13 موسٰی نے اسرائیلیوں سے کہا، یہ” ملـکوہی جسےہے
تمہیں قرعہ ڈال کر تقسیم کرنا ہے۔ رب نے حکم دیا ہے کہ
اُسے باقی ساڑھے نو قبیلوں کو دینا ہے۔ 14 کیونکہ اڑھائی قبیلوں
کے خاندانوں کو اُن میراثکی مل چکی ہے یعنی روبن اور جد
پورےکے قبیلے اور منسّی کے آدھے قبیلے کو۔ اُنہیں15 یہاں،
یائے در یردن کے مشرق میں یریحو کے منے سا زمین مل چکی
“ہے۔

ملـک تقسیم کرنے کے ذمہ دار آدمی
موسٰینےرب16 اِلی”17کہا،سے امامعزر نونبنیشوعاور

لوگوں کے لئے ملـک تقسیم کریں۔ 18 ہر قبیلے ایککے ایک

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۔
نےرب29 اِن آدمیوںہی ملـککو اسرائیلیوںکو 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 کنارےمشرقی 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 کے پاس
ہنے ر کے لئے شہر اور اپنے جانور چَرانے کے لئے زمین ہو گی۔
4 چَرانے کے لئے زمین شہر کے ارد گرد ہو گی، اور چاروں
طرف کا فاصلہ فصیلوں سے فٹ1,500 ہو۔ 5 چَرانے کی یہ
زمین مربع شکل کی ہو جسگی کے ہر پہلو کا فاصلہ 3,000
فٹ 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 کے شہر

مقرر کرنا۔ اُن میں لوگایسے پناہ سکیںلے ہاتھوںکےجنگے
غیرارادی طور پر ہلاککوئی ہوا ہو۔ ہر8 قبیلہ یوں لاو کو اپنے
علاقے کے قبے ر کے مطابق شہر قبیلےجسدے۔ کا علاقہ بڑا
ہے اُسے یوں لاو کو یادہ ز شہر دینے ہیں جسجبکہ قبیلے کا
علاقہ چھوٹا ہے وہ یوں لاو کو کم شہر “دے۔
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9 پھر رب نے موسٰی سے کہا، 10 اسرائیلیوں” کو بتانا کہ

یائے در یردن کو پار کرنے کے بعد 11 کچھ پناہ کے شہر مقرر
کرنا۔ اُن میں وہ شخص پناہ لے سکے گا جس کے ہاتھوں
غیرارادی طور پر کوئی ہلاک ہوا ہو۔ 12 وہاں وہ انتقام لینے
والے سے پناہ لے سکے گا اور جماعت کی عدالت کے منے سا
کھڑے ہونے سے پہلے مارا نہیں جا سکے گا۔ اِس13 کے لئے
چھ شہر چن لو۔ 14 تین یائے در یردن کے مشرق میں اور تین
ملـِک میںکنعان ہوں۔ یہ15 چھ شہر کسیہر کو پناہ دیں گے،
چاہے وہ اسرائیلی، پردیسی یا اُن کے درمیان ہنے ر والا غیرشہری
غیرارادیبھیسےجسہو۔ طور پر ہلاککوئی ہوا ہو وہاںوہ
پناہ لے سکتا ہے۔

16-18 اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر لوہے، پتھر یا
لـکڑی کسیکی چیز سے مار ڈالا ہو قاتلوہ اورہے 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 کوئی
دےچیزپھینک یا اُسے مارےمُکا کہ وہ مر جائے قاتلوہ ہے
اور اُسے موتسزائے دینی ہے۔

22 لیکن وہ قاتل نہیں ہے جس سے دشمنی کے باعث نہیں
بلـکہ اتفاق سے غیرارادیاور 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 ہے تو جماعت اُس کی
اُسےکےکرحفاظت پناہ اُسکے واپسمیںشہر جسجائےلے
میں اُس نے پناہ لی وہاںہے۔ مُقّدسوہ تیل مسحسے کئے گئے
اماِم اعظم تکموتکی رہے۔ لیکن26 اگر شخصیہ 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 اُسےکو
مار لنے اجازتکیڈا گی۔ہو اگر وہ توکرےایسا بےقصور رہے
گا۔ 28 پناہ لینے والا اماِم اعظم کی تکوفات پناہ کے شہر میں
رہے۔ 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 صورت
میں دیموتسزائے جا سکتی ہے کہ کم از کم دو گواہ ہوں۔

ایک گواہ کافی نہیں ہے۔
قاتل31 کو ضرور سزائے موت دینا۔ خواہ وہ اِس سے بچنے

لئےکے بھیکوئی اُسےدےمعاوضہ آزاد نہ چھوڑنا بلـکہ سزائے
موت دینا۔ 32 شخصاُس سے بھی پیسے قبول نہ جسکرنا سے
غیرارادی طور پر ہلاککوئی ہوا ہو اور جو سبباِس سے پناہ
کے شہر میں رہ رہا اجازتاُسےہے۔ نہیں کہ وہ دےپیسے کر
پناہ کا چھوڑےشہر اور اپنے واپسگھر چلا جائے۔ لازم ہے
کہ وہ اِس کے لئے اماِم اعظم وفاتکی کا انتظار کرے۔

ملـکجس33 میں تم ہتے ر ہو اُس کی مُقّدس حالت کو
ناپاک نہ قتلمیںاُسکوکسیجبکرنا۔ کیا توجائے ناپاکوہ
ہو جاتا جبہے۔ اِس طرح خون بہتا ہے ملـکتو مُقّدسکی
حالت صرف اُس شخص کے خون بہنے سے بحال ہو جاتی ہے
یہنےجس خون بہایا ہے۔ ملـکیعنی قاتلصرفکا موتکی
سے ہی کفارہ دیا جا سکتا ہے۔ ملـکاُس34 ناپاککو نہ کرنا
میںجس تم آباد ہو سکونتمَیںمیںجساور ہوں۔کرتا کیونکہ
ربمَیں 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 سے

نکلے ہوئے آبائی گھرانوں سرپرستکے موسٰی اور اُن سرداروں
پاسکے آئے جو دیگر آبائی گھرانوں سرپرستکے تھے۔ اُنہوں2
نے کہا، رب” نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ قرعہ ڈال کر
ملـک کو اسرائیلیوں میں تقسیم کریں۔ وقتاُس اُس نے یہ بھی
کہا تھا ہمارےکہ بھائی ِصلاِفحاد کی بیٹیوں کو اُس کی موروثی
زمین ملنی ہے۔ 3 اگر اسرائیلوہ کسیکے اَور قبیلے مردوںکے
کریںشادیسے تو پھر یہ زمین قبیلےہمارےجو کا موروثی حصہ
اُسہے قبیلے کا موروثی حصہ بنے گی اور ہم اُس سے محروم ہو
جائیں گے۔ پھر ہمارا قبائلی علاقہ چھوٹا ہو جائے گا۔ 4 اور اگر
ہم یہ واپسزمین بھی خریدیں توبھی وہ اگلے بحالی سالکے میں
دوسرے قبیلے کو واپس چلی جائے جسگی میں اِن عورتوں
نے شادی کی ہے۔ اِس طرح وہ ہمیشہ کے لئے ہمارے ہاتھ
نکلسے جائے “گی۔

5 موسٰی ربنے کے حکم پر اسرائیلیوں کو بتایا، ِجلعاد” کے
مرد حق بجانب ہیں۔ 6 اِس لئے رب کی ہدایت یہ ہے کہ
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ِصلاِفحاد کی بیٹیوں کو ہر آدمی سے شادی کرنے کی اجازت
ہے، لیکن صرف اِس صورت میں کہ وہ اُن کے اپنے قبیلے کا
قبیلےایکطرحاِس7ہو۔ قبیلےدوسرےکسیزمینموروثیکی
میں منتقل نہیں ہو گی۔ لازم ہے کہ ہر قبیلے کا پورا علاقہ اُسی
پاسکے رہے۔

8 بھیجو میراثبیٹی میں زمین پاتی اُسہے کے لئے لازم ہے
کہ وہ اپنے ہی قبیلے کسیکے مرد کرےشادیسے تاکہ اُس
کی زمین قبیلے پاسکے ہی رہے۔ ایک9 قبیلے کی موروثی زمین
کسی دوسرے قبیلے کو منتقل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
لازم قبیلےہرکہہے کا پورا موروثی اُسیعلاقہ “رہے۔پاسکے

10-11 ِصلاِفحاد کی بیٹیوں محلاہ، تِرضہ، ُحجلاہ، مِلکاہ اور
نوعاہ نے ویسا ہی کیا جیسا رب نے موسٰی کو بتایا تھا۔ اُنہوں
نے اپنے چچا زاد بھائیوں شادیسے کی۔ 12 چونکہ وہ بھی منسّی
قبیلےکے اِستھےکے لئے یہ ِصلاِفحادزمینموروثی قبیلےکے کے
پاس رہی۔

رب13 نے یہ احکام اور ہدایات اسرائیلیوں کو موسٰی کی
معرفت جبدیں موآبوہ کے میدانی علاقے میں یائے در یردن
کے کنارےمشرقی پر یریحو کے منے سا خیمہ زن تھے۔
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اِستِثنا
موسٰی اسرائیلیوں مخاطبسے ہوتا ہے

1 اِس کتاب میں وہ باتیں درج ہیں جو موسٰی نے تمام
اسرائیلیوں سے جبکہیں وہ یائے در یردن کے کنارےمشرقی
پر بیابان میں تھے۔ وہ یردن کی وادی میں سوف کے قریب
طرفایکتھے۔ فاران شہر تھا اور طرفدوسری طوفل، لابن،
دِیزہباورحصیرات 2تھے۔شہرکے اگر ادوم پہاڑیکے علاقے
سے ہو کر جائیں حوربتو یعنی سینا پہاڑ قادسسے تکبرنیع کا
سفر دن11 میں طے کیا جا سکتا ہے۔

3 اسرائیلیوں کو مصر سے نکلے 40 سال ہو گئے تھے۔ اِس
سال کے گیارھویں ماہ کے پہلے دن موسٰی نے اُنہیں سب کچھ
بتایا جو رب نے اُسے اُنہیں بتانے کو کہا تھا۔ 4 اُس وقت وہ
یوں امور کے بادشاہ سیحون کو شکست دے چکا تھا جس
کا دار الحکومت حسبون تھا۔ بسن کے بادشاہ عوج پر بھی فتح
حاصل ہو چکی تھی جس حکومتکی کے مرکز عستارات اور
اِدرعی تھے۔

5 وہاں، یائے در یردن کے مشرقی کنارے پر جو موآب کے
علاقے میں تھا موسٰی الله کی شریعت کی تشریح کرنے لگا۔ اُس
نے کہا،

جب6 حوربتم یعنی سینا پہاڑ پاسکے تھے تو ہمارےرب
خدا ہمنے سے کہا، تم” کافی دیر ٹھہرےیہاںسے ہوئے ہو۔
اب7 اِس جگہ کو چھوڑ کر آگے ملـِک کنعان طرفکی بڑھو۔
یوں امور پہاڑیکے علاقے اور اُن پڑوسکے قوموںکی پاسکے
جاؤ جو یردن کے میدانی علاقے میں آباد ہیں۔ پہاڑی علاقے
میں، مغرب کے نشیبی پہاڑی علاقے میں، جنوب کے دشِت
نجب میں، ساحلی علاقے میں، ملـِک کنعان میں اور لبنان میں
یائے چلےتکفراتدر جاؤ۔ مَیں8 تمہیںنے دےملـکیہ دیا
ابہے۔ جا کر اُس پر قبضہ کر لو۔ ربکیونکہ قَسمنے کھا کر
باپتمہارے دادا ابراہیم، اسحاق یعقوباور سے وعدہ کیا تھا کہ
مَیں ملـکیہ تمہیں اور تمہاری اولاد کو دوں “گا۔

راہنما مقرر کئے گئے
وقتاُس9 مَیں نے تم سے کہا، مَیں” اکیلا تمہاری راہنمائی

کرنے کی ذمہ داری نہیں اُٹھا سکتا۔ تمہارےرب10 خدا نے
تمہاری تعداد اِتنی بڑھا دی ہے کہ آج تم آسمان کے ستاروں کی

مانند بےشمار ہو۔ 11 باپتمہارےرباور دادا کا کرےخدا
کہ تمہاری تعداد مزید ہزار گُنا بڑھ جائے۔ وہ تمہیں وہ برکت
دے جس کا وعدہ اُس نے کیا ہے۔ 12 لیکن مَیں 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 لیاقتکی لوگکو مانتے ہیں۔
پھر مَیں اُنہیں تم پر مقرر کروں “گا۔

باتیہ14 تمہیں پسند آئی۔ 15 تم نے اپنے میں ایسےسے راہنما
چن لئے جو دانش مند تھے اور جن کی لیاقت لوگکو مانتے
تھے۔ پھر مَیں اُنہیںنے ہزار ہزار، َسو َسو مردوںپچاسپچاساور
پر مقرر کیا۔ یوں وہ قبیلوں کے نگہبان بن گئے۔ 16 اُس وقت
مَیں نے اُن قاضیوں سے کہا، عدالت” کرتے وقت ہر ایک
کی بات غور سے سن کر غیرجانب دار فیصلے کرنا، چاہے دو
اسرائیلی یق فر دوسرےایک سے جھگڑا کر رہے ہوں یا معاملہ
اسرائیلیکسی پردیسیاور عدالت17ہو۔درمیانکے وقتکرتے
جانب داری نہ کرنا۔ چھوٹے بڑےاور کی بات سن کر دونوں
کے ایکساتھ سلوکجیسا کرنا۔ کسی متسے ڈرنا، کیونکہ
الله ہی نے تمہیں عدالت کرنے کی ذمہ داری دی ہے۔ اگر
میںمعاملےکسی فیصلہ تمہارےکرنا لئے مشکل ہو تو اُسے مجھے
پیش کرو۔ پھر مَیں ہی اُس کا فیصلہ کروں “گا۔ 18 اُس وقت
مَیں نے سبتمہیں کچھ بتایا جو تمہیں کرنا تھا۔

ملـِک کنعان جاسوسمیں
19 ہم نے ویسا ہی کیا جیسا رب نے ہمیں کہا تھا۔ ہم

حورب سے روانہ ہو کر یوں امور کے پہاڑی علاقے کی طرف
بڑھے۔ سفر کرتے کرتے ہم اُس وسیع اور ناکہول یگستان ر
میں سے گزر گئے جسے تم نے دیکھ لیا ہے۔ آخرکار قادسہم
برنیع پہنچ گئے۔ وہاں20 مَیں نے تم سے کہا، تم” یوں امور کے
پہاڑی پہنچتکعلاقے گئے ہو ربجو ہمارا ہمیںخدا دینے والا
تیرےربدیکھ،21ہے۔ ہے۔دیادےملـکیہتجھےنےخدا
اب جا کر اُس پر قبضہ کر تیرےربطرحجسلے باپ دادا
کے خدا تجھےنے بتایا متہے۔ ڈرنا اور بےدل نہ ہو “!جانا

22 لیکن تم سب میرے پاس آئے اور کہا، کیوں” نہ ہم
جانے پہلےسے کچھ آدمی بھیجیں ملـکجو یافتحالاتکے در
کریں اور واپس آ کر ہمیں اُس راستے بارےکے میں جسبتائیں
پر ہمیں جانا ہے اور اُن شہروں بارےکے میں اطلاع دیں جن
پاسکے ہم پہنچیں “گے۔ 23 یہ بات مجھے پسند آئی۔ مَیں نے
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اِس کام کے لئے ہر قبیلے ایککے آدمی کو چن کر بھیج دیا۔
جب24 یہ بارہ آدمی پہاڑی علاقے میں جا کر وادٔی اِسکال میں
پہنچے تو اُس تفتیشکی کی۔ پھر25 ملـکوہ پھلکچھکا لے کر
لوٹ آئے اور ملـکہمیں بارےکے میں دےاطلاع کر ربملـکجو”کہا، ہمارا خدا ہمیں دینے والا ہے وہ اچھا “ہے۔

لیکن26 تم نہیںجانا ہتے تھےچا سرکشیبلـکہ کر اپنےربکے
خدا کا حکم نہ مانا۔ 27 تم نے اپنے خیموں میں بڑبڑاتے ہوئے
کہا، رب” ہم سے نفرت رکھتا ہے۔ وہ ہمیں مصر سے نکال
لایا ہے تاکہ ہمیں یوں امور کے ہلاکہاتھوں کروائے۔ ہم28
کہاں ہمارےجائیں؟ بھائیوں نے ہمیں بےدل کر دیا ہے۔ وہ
کہتے ہیں، وہاں’ لوگکے ہم طاقتسے ور اور درازقد ہیں۔
اُن بڑےبڑےکے شہروں کی فصیلیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔
وہاں ہم عناقنے کی اولاد بھی دیکھی جو قامتدیو “۔‘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 طرحکسوہ مصر 31 اور
یگستان ر تمہارےمیں لئے لڑا۔ یہاں بھی وہ ایسا کرےہی گا۔
تُو خود گواہ ہے کہ بیابان میں پورے سفر کے دوران رب
تجھے یوں اُٹھائے پھرا جس باپطرح اپنے بیٹے کو اُٹھائے پھرتا
ہے۔ اِس طرح چلتے چلتے تم یہاں تک پہنچ “گئے۔ 32 اِس کے
باوجود تم ربنے اپنے خدا پر بھروسا نہ رکھا۔ 33 تم نے باتیہ
نظرانداز کی کہ وہ سفر کے راتدوران آگوقتکے اور دن
وقتکے بادل صورتکی تمہارےمیں آگے آگے چلتا رہا تاکہ
تمہارے لئے خیمے لگانے کی جگہیں معلوم کرے اور تمہیں
راستہ دکھائے۔

جب34 رب نے تمہاری یہ باتیں سنیں تو اُسے غصہ آیا اور
اُس نے قَسم کھا کر کہا، اِس”35 شریر نسل ایککا مرد بھی
اُس اچھے ملـک کو نہیں دیکھے گا اگرچہ مَیں نے قَسم کھا
تمہارےکر باپ دادا سے وعدہ کیا تھا کہ مَیں اُسے اُنہیں دوں
گا۔ کالبصرف36 بن یفُنّہ اُسے دیکھے گا۔ مَیں اُسے اور اُس
کی اولاد کو ملـکوہ دوں میںجسگا اُس نے سفر کیا ہے،
کیونکہ اُس پورےنے طور ربپر پیرویکی “کی۔

تمہاری37 وجہ سے رب مجھ سے ناراضبھی ہوا اور تُو”کہا، 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 کرےراہنمائی “گا۔ 39 تم سے
رب تمہارے”کہا،نے بچے ابھیجو اچھے بُرےاور میں امتیاز
نہیں کر سکتے، ملـکوہی میں داخل ہوں گے، وہی بچے جن
میںبارےکے تم چھینمیںکنعانملـِکاُنہیںدشمنکہکہانے
لیں اُنہیںگے۔ دوںملـکمَیں گا، اور وہ اُس پر گے۔کریںقبضہ
لیکن40 تم خود آگے نہ بڑھو۔ پیچھے مُڑ کر دوبارہ یگستان ر میں
بحرِ ُلزم ق طرفکی سفر “کرو۔

تب41 تم نے کہا، ہم” نے رب کا گناہ کیا ہے۔ اب ہم
ملـک میں جا کر لڑیں گے، جس طرح ہمارےرب خدا نے
ہمیں حکم دیا “ہے۔ چنانچہ یہ سوچتے ہوئے کہ اُس پہاڑی
علاقے پر حملہ آسانکرنا ہو گا، ہوا۔مسلحایکہر ربلیکن42
نے مجھ سے کہا، اُنہیں” بتانا کہ جنگوہاں کرنے کے لئے نہ
جاؤ، گا۔ہوںنہیںساتھتمہارےمَیںکیونکہ تم دشمنوںاپنے کے
شکستہاتھوں کھاؤ “گے۔

43 مَیں نے تمہیں یہ بتایا، لیکن تم نے میری نہ سنی۔ تم نے
سرکشی کر کے رب کا حکم نہ مانا بلـکہ مغرور ہو کر پہاڑی
علاقے میں داخل ہوئے۔ وہاں44 باشندےاموریکے تمہارا
سامنا کرنے نکلے۔ وہ شہد کی مکھیوں کے غول کی طرح تم پر
ٹوٹ پڑے اور تمہارا تعاقب کر کے تمہیں سعیر سے حُرمہ تک
مارتے گئے۔

تب45 واپستم آ ربکر کے منے سا زار و قطار رونے لـگے۔
لیکن اُس نے توجہ نہ دی بلـکہ تمہیں نظرانداز کیا۔ 46 اِس کے
بعد بہتتم قادستکدنوں برنیع میں رہے۔

2
یگستان ر میں دوبارہ سفر

پھرجس1 طرح رب نے مجھے حکم دیا تھا ہم پیچھے مُڑ کر
یگستان ر میں بحرِ ُلزم ق طرفکی سفر لـگے۔کرنے کافی تکدیر
ہم سعیر یعنی ادوم پہاڑیکے علاقے کنارےکنارےکے پھرتے
رہے۔

ایک2 دن رب نے مجھ سے کہا، 3 تم” بہت دیر سے اِس
پہاڑی علاقے کنارےکے کنارے پھر رہے ہو۔ اب شمال کی
طرف سفر کرو۔ 4 قوم کو بتانا، اگلے’ دنوں میں تم سعیر کے
میںملـک گزروسے تمہارےجہاںگے بھائی عیسَو اولادکی آباد
ہے۔ وہ تم سے ڈریں گے۔ توبھی بڑی احتیاط سے گزرنا۔ 5 اُن
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کے جنگساتھ نہ چھیڑنا، کیونکہ مَیں تمہیں اُن ملـککے کا
ایک فٹمربع بھی نہیں دوں گا۔ مَیں نے سعیر پہاڑیکا علاقہ
عیسَو اور اُس کی اولاد کو دیا ہے۔ 6 لازم ہے کہ تم کھانے
اور پینے کی یاتتمام ضرور دےپیسے کر “۔‘خریدو

7 جو بھی کام تُو نے کیا ربہے نے اُس پر برکت دی ہے۔
اِس وسیع یگستان ر میں پورے سفر کے دوران اُس نے تیری
نگہبانی کی۔ اِن 40 سالوں کے ربدوران تیرا تیرےخدا تھا،ساتھ اور تیری یاتتمام پوریضرور ہوتی رہیں۔

8 چنانچہ ہم سعیر کو چھوڑ کر جہاں ہمارے بھائی عیسَو
کی اولاد آباد تھی دوسرے راستے سے آگے نکلے۔ ہم نے وہ
راستہ چھوڑ دیا ایلاتجو اور عصیون جابر شہروںکے سے بحـیرۂ
تکمُردار پہنچاتا موآباورہے بیابانکے ھنےطرفکی بڑ لـگے۔
باشندوںکےموآب”کہا،سےمجھنےربوہاں9 نہمخالفتکی
کرنا اور نہ اُن جنگساتھکے چھیڑنا، کیونکہ مَیں اُن ملـککے
کا بھیکوئی تجھےحصہ نہیں دوں گا۔ مَیں نے عار شہر لوطکو
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۔ عناق11 کی اولاد
کی طرح وہ رفائیوں میں شمار کئے جاتے تھے، لیکن موآبی اُنہیں
ایمی کہتے تھے۔

طرحاِسی12 قدیم حوریمیںزمانے میںسعیر آباد لیکنتھے،
عیسَو کی اولاد نے اُنہیں وہاں سے نکال دیا تھا۔ جس طرح
اسرائیلیوں نے بعد میں ملـکاُس میں کیا ربجو نے اُنہیں دیا
تھا اُسی طرح عیسَو کی اولاد ھتے بڑ ھتے بڑ یوں حور کو تباہ کر کے
اُن کی جگہ آباد ہوئے تھے۔

نےرب13 کہا، اب” جا کر وادٔی زِرد کو عبور ہم“کرو۔
نے ایسا ہی کیا۔ قادسہمیں14 برنیع سے روانہ ہوئے 38 سال
ہو گئے ابتھے۔ وہ تمام آدمی مر تھےچکے جو جنگوقتاُس
کرنے قابلکے تھے۔ ویسا ہی ہوا تھا ربجیسا قَسمنے کھا کر
تھا۔کہا مخالفتکیرب15 باعثکے آخرکار خیمہ میںگاہ اُس
نسل ایککا بھیمرد نہ رہا۔ مرسبوہجب16 تھےگئے تب17
تمہیںآج”18کہا،سےمجھنےرب عار ہوسےشہر موآبکر کے
علاقے میں سے گزرنا ہے۔ 19 پھر تم عمونیوں کے علاقے تک
پہنچو گے۔ اُن مخالفتبھیکی نہ کرنا، اور نہ اُن جنگساتھکے

چھیڑنا، کیونکہ مَیں اُن ملـککے کا کوئی بھی تمہیںحصہ نہیں
دوں گا۔ مَیں نے لوطملـکیہ کی اولاد کو دیا “ہے۔

عمونیوںمیںحقیقت20 رفائیوںبھیملـککا ملـککا 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 عناقوہ کی اولاد درازقدجیسے ملـکعمونیجبتھے۔
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، بالکل22 اُسی ربطرحجسطرح نے عیسَو کی اولاد
کے آگے یوںآگے حور کو تباہ کر دیا وہجبتھا 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 جب کفتوری کفتور یعنی کریتے سے آئے تو اُنہوں
نے اُنہیں تباہ کر دیا اور اُن کی جگہ آباد ہو گئے۔

سیحون بادشاہ جنگسے
رب24 نے موسٰی سے کہا، اب” جا کر وادٔی ارنون کو

یوںکرو۔عبور سمجھو اموریکےحسبونمَیںکہ بادشاہ سیحون
کو اُس تمہارےسمیتملـککے حوالے کر چکا ہوں۔ اُس پر
قبضہ کرنا شروع کرو اور اُس کے ساتھ جنگ کرنے کا موقع
ڈھونڈو۔ اِسی25 دن مَیںسے تمام قوموں بارےتمہارےمیں میں
دہشت خوفاور پیدا کروں گا۔ وہ تمہاری خبر سن خوفکر
مارےکے تھرتھرائیں گی اور کانپیں “گی۔

مَیں26 قدیماتدشِتنے سیحونبادشاہکےحسبونسے کے
پاس قاصد بھیجے۔ میرا نفرتپیغام مخالفتاور خالیسے تھا۔ وہ
یہ تھا، 27 ہمیں” اپنے ملـک میں سے گزرنے دیں۔ ہم شاہراہ
پر ہی رہیں گے اور اُس سے نہ بائیں، نہ دائیں طرف ہٹیں گے۔
ہم28 کھانے اور پینے کی یاتتمام ضرور کے لئے مناسب پیسے
دیں گے۔ ہمیں پیدل ملـکاپنے میں سے گزرنے دیں، جس29
طرح سعیر کے باشندوں عیسَو کی اولاد اور عار کے ہنے ر والے
موآبیوں ہمیںنے گزرنے دیا۔ ہماریکیونکہ منزل یائے در یردن
مغربکے میں ہے، ملـکوہ ربجو ہمارا خدا ہمیں دینے والا
“ہے۔

لیکن30 حسبون کے بادشاہ سیحون ہمیںنے گزرنے نہ دیا،
تمہارےربکیونکہ خدا باتہماریاوربےلچکاُسےنے سے
انکار کرنے پر آمادہ کر دیا تھا تاکہ سیحون ہمارے قابو میں آ
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اورجائے۔ بعد میں ایسا ہوا۔ہی یوں”کہا،سےمجھنےرب31
سمجھ لے مَیںکہ 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 تو رب ہمارے خدا نے ہمیں پوری فتح
اُسسیحون،نےہمبخشی۔ بیٹوںکے پوریاور قوم شکستکو
دی۔ وقتاُس34 ہم اُسنے کے تمام شہروں پر قبضہ کر لیا اور
اُن کے تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کو مار ڈالا۔ کوئی بھی نہ
بچا۔ ہم35 مویشیصرفنے اور شہروں کا لُوٹا مالہوا اپنے لئے
بچائے رکھا۔

36 وادٔی ارنون کنارےکے پر واقع عروعیر سے لے کر ِجلعاد
تک ہر شہر شکستکو ماننی پڑی۔ اِس میں وہ شہر بھی شامل
تھا جو وادٔی ارنون میں تھا۔ ہمارےرب خدا نے اُن سب کو
ہمارے حوالے کر دیا۔ لیکن37 تم عمونیوںنے ملـککا چھوڑ
دیا اور نہ یائے در یبوق کے ارد گرد کے علاقے، نہ اُس کے
پہاڑی علاقے کے شہروں کو چھیڑا، کیونکہ ہمارےرب 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 کے ساتھ نکل کر ہمارا مقابلہ کرنے
کے لئے اِدرعی آیا۔ مجھنےرب2 سے کہا، اُس” ڈر۔متسے
مَیں اُسے، اُس کی پوری فوج اور اُس کا ملـک تیرے حوالے
کر چکا ہوں۔ اُس کے ساتھ وہ کچھ کر جو تُو امورینے بادشاہ
سیحون ساتھکے کیا جو حسبون حکومتمیں کرتا “تھا۔

3 ایسا ہمارےربہوا۔ہی بسننےہمسےمددکیخدا کے
بادشاہ عوج اور اُس کی تمام قوم شکستکو دی۔ ہم سبنے
کوہلاک دیا۔کر بھیکوئی نہ بچا۔ ہموقتاُسی4 اُسنے کے
تمام شہروں پر قبضہ لیا۔کر ہم شہروں60کُلنے پر ارجوبیعنی
سارےکے علاقے پر قبضہ جسکیا پر عوج حکومتکی تھی۔
5 اِن تمام شہروں کی حفاظت اونچی اونچی فصیلوں کنڈےاور
والے دروازوں سے کی گئی تھی۔ دیہات میں بہت سی ایسی
آبادیاں بھی مل گئیں جن کی فصیلیں نہیں تھیں۔ 6 ہم نے اُن
کے ساتھ وہ کچھ کیا جو ہم نے حسبون کے بادشاہ سیحون کے

علاقے کے ساتھ کیا تھا۔ ہم سبنے ربکچھ کے حوالے کر
کے ہر شہر کو اور تمام مردوں، عورتوں اور بچوں ہلاککو کر
ڈالا۔ ہم7 مویشیتمامصرفنے اور شہروں کا لُوٹا مالہوا اپنے
لئے بچائے رکھا۔

8 یوں ہم نے اُس وقت یوں امور کے اِن دو بادشاہوں سے
یائے در یردن کا مشرقی علاقہ وادٔی ارنون سے لے کر حرمون
تکپہاڑ چھین لیا۔ 9 صیدا) باشندےکے حرمون یونکو سِر
کہتے ہیں جبکہ یوں امور نے اُس کا نام سنیر ۔(رکھا ہم10 نے
عوج بادشاہ پورےکے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اِس میں میداِن
مرتفع کے تمام شہر شامل تھے، نیز سلـکہ اور اِدرعی تک ِجلعاد
اور بسن پورےکے علاقے۔

11 بادشاہ عوج دیو قامت قبیلے رفائی کا آخری مرد تھا۔ اُس
کا لوہے تابوتکا 13 سے فٹزائد لمبا اور فٹچھ چوڑا تھا اور
تکآج عمونیوں کے شہر ربّہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔

یردن مشرقکے ملـکمیں کی تقسیم
یائےنےہمجب12 یردندر مشرقیکے علاقے پر قبضہ کیا تو

مَیں روبننے اور جد قبیلوںکے کو اُس کا جنوبی شہروںحصہ
سمیت دیا۔ اِس علاقے کی جنوبی سرحد یائے در ارنون پر واقع
شہر عروعیر میںاِسمیںشمالجبکہہے ِجلعاد پہاڑیکے علاقے
کا آدھا بھیحصہ شامل ہے۔ ِجلعاد13 کا شمالی حصہ اور بسن
ملـککا مَیں نے منسّی کے آدھے قبیلے کو دیا۔
ارجوبمیںبسن) کا علاقہ عوجپہلےجہاںہے بادشاہ

کی حکومت تھی اور جو رفائیوں یعنی دیو قامت افراد ملـککا
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۔ تکآج یہی
حووتنام یائیر یعنی یائیر کی بستیاں چلتا (ہے۔

مَیں15 نے ِجلعاد کا شمالی حصہ منسّی کے کنبے مکیر کو دیا
لیکن16 ِجلعاد کا جنوبی روبنحصہ اور جد قبیلوںکے کو دیا۔
اِس حصے ایککی جنوبسرحد میں وادٔی ارنون کے بیچ میں
گزرتیسے سرحددوسریجبکہہے یائے یبوقدر کےجسہے
پار عمونیوں حکومتکی ہے۔ اُس17 کی مغربی سرحد یائے در
یردن ِکنّرتیعنیہے بحـیرۂکرلےسےجھیلکی(گلیل)
تکمُردار جو پِسگہ پہاڑیکے سلسلے دامنکے میں ہے۔



اِستِثنا 3:18 169 اِستِثنا 4:12
18 اُس وقت مَیں نے روبن، جد اور منسّی کے قبیلوں سے

تمہارےرب”کہا، میںمیراثتمہیںنےخدا دےملـکیہ دیا
شرطلیکنہے۔ یہ ہے تمہارےکہ جنگتمام کرنے قابلکے
مسلحمرد ہو تمہارےکر اسرائیلی بھائیوں آگےکے آگے یائے در
یردن کو پار کریں۔ تمہاریصرف19 عورتیں اور پیچھےبچے رہ کر
اُن میںشہروں انتظار کر ہیںسکتے مَیںجو تمہارےنے لئے مقرر
کئے ہیں۔ تم اپنے مویشیوں بھیکو پیچھے چھوڑ سکتے ہو، کیونکہ
مجھے پتا ہے بہتتمہارےکہ یادہ ز جانور ہیں۔ 20 اپنے بھائیوں
کے ساتھ چلتے ہوئے اُن کی مدد کرتے رہو۔ ربجب 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

سبسے کچھ دیکھ لیا ہے تمہارےربجو خدا نے اِن دونوں
بادشاہوں سیحون اور عوج سے کیا۔ وہ یہی کچھ ہر اُس بادشاہ
کے ساتھ کرے گا جس ملـککے پر تُو یا در کو پار کر کے
گا۔کرےحملہ 22 اُن سے نہ ڈرو۔ تمہارا خدا تمہارےخود لئے
کرےجنگ “گا۔

23 اُس وقت مَیں نے رب سے التجا کر کے کہا، 24 اے”
رب قادرِ مطلق، تُو اپنے خادم کو اپنی عظمت اور قدرت
دکھانے لگا ہے۔ کیا آسمان یا زمین پر کوئی اَور خدا تیریجوہے
طرح کے عظیم کام کر سکتا ہے؟ ہرگز !نہیں 25 مہربانی کر کے
مجھے بھی یائے در یردن کو پار کر اُسکے ملـکاچھے یعنی اُس
بہترین پہاڑی علاقے کو تکلبنان دیکھنے اجازتکی “دے۔

ناراضسےمجھربسےسببتمہارےلیکن26 تھا۔ اُس نے
میری نہ سنی بلـکہ کہا، بس” !کر میرےآئندہ ساتھ اِس کا ذکر
نہ کرنا۔ 27 پِسگہ کی چوٹی پر چڑھ کر طرفچاروں نظر دوڑا۔
وہاں سے غور سے دیکھ، کیونکہ تُو خود یائے در یردن کو عبور
کرےنہیں گا۔ اپنی28 جگہ یشوع کو مقرر کر۔ اُس کی حوصلہ
افزائی کر اور مضبوطاُسے کر، کیونکہ وہی اِس قوم کو یائے در
یردن مغربکے میں لے جائے گا اور قبیلوں میں ملـکاُس کو
کرےتقسیم گا جسے تُو پہاڑ سے دیکھے “گا۔

29 چنانچہ بیتہم فغور قریبکے وادی میں ٹھہرے۔

4
فرماں برداری کی ضرورتاشد

اباسرائیل،اے1 وہ تمام دھیاناحکام مَیںجولےسنسے
تمہیں ہوں۔سکھاتا اُن عملپر کرو تاکہ تم زندہ رہو اور جا اُسکر
ملـک پر قبضہ کرو باپتمہارےربجو دادا کا تمہیںخدا دینے
والا ہے۔ 2 جو احکام مَیں تمہیں سکھاتا ہوں اُن میں نہ کسی
بات کا اضافہ کرو اور نہ اُن سے باتکوئی ربنکالو۔ اپنے خدا
تمامکے احکام پر عمل کرو مَیںجو تمہیںنے دیئے ہیں۔ 3 تم نے
خود دیکھا بعلنےربکہہے فغور سے کیا کیا۔کچھ ربوہاں
تیرے خدا نے ایکہر ہلاککو کر جسڈالا نے فغور کے
بعل دیوتا کی پوجا کی۔ لیکن4 تم میں سے ربجتنے اپنے خدا کے
ساتھ لپٹے رہے تکآجسبوہ زندہ ہیں۔

5 مَیں نے تمہیں تمام احکام یوں سکھا دیئے جسہیں طرح
رب میرے خدا نے مجھے بتایا۔ کیونکہ لازم ہے کہ تم اُس
ملـک میں اِن کے تابع رہو جس پر تم قبضہ کرنے والے ہو۔
اِنہیں6 مانو اور اِن پر عمل کرو قوموںدوسریتو دانشتمہاریکو
مندی اور سمجھ نظر آئے گی۔ پھر وہ اِن تمام احکام بارےکے
میں سن کر کہیں گی، واہ،” یہ عظیم قوم دانشکیسی مند اور
سمجھ دار “!ہے سیکون7 عظیم قوم کے معبود اِتنے قریب ہیں
جتنا ہمارا ہمارےخدا قریب ہے؟ جب بھی ہم مدد کے لئے
پکارتے ہیں ربتو ہمارا خدا موجود ہوتا ہے۔ سیکون8 عظیم
قوم ایسےپاسکے منصفانہ احکام آجمَیںجیسےہیںہدایاتاور
تمہیں شریعتپوری سنا پیشکر کر رہا ہوں؟

لیکن9 احتیاطخبردار، کرنا اور وہ تمام باتیں نہ بھولنا تیریجو
آنکھوں نے دیکھی ہیں۔ وہ عمر بھر تیرے 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
منےکے حاضرسا تھا اور اُس مجھےنے قوم”بتایا، میرےیہاںکو
پاس جمع کر تاکہ مَیں اُن کروںباتسے اور وہ عمر بھر خوفمیرا
مانیں اور اپنے بچوں میریکو باتیں سکھاتے “رہیں۔

وقتاُس11 قریبتم آ کر پہاڑ دامنکے ہوئے۔کھڑےمیں
جلوہ رہا تھا، اور اُس بھڑکتکآسمانآگکی تھیرہی جبکہ
کالے بادلوں اور اندھیرےگہرے نے اُسے نظروں سے چھپا
دیا۔ 12 پھر آگرب میں سے تم سے ہم کلام ہوا۔ تم نے اُس
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کی باتیں سنیں لیکن اُس کی کوئی شکل نہ صرفدیکھی۔ اُس
کی آواز سنائی دی۔ اُس13 تمہارےنے لئے اپنے عہد یعنی اُن
10 احکام کا اعلان کیا اور حکم دیا کہ اِن پر عمل کرو۔ پھر اُس
اُنہیںنے پتھر کی تختیوںدو پر لـکھ دیا۔ ہدایتمجھےنےرب14
کی، اُنہیں” وہ تمام احکام سکھا جن مطابقکے اُنہیں چلنا ہو گا
وہجب یائے یردندر کو پار کر کنعانکے پر قبضہ کریں “گے۔

بُت پرستی بارےکے میں آگاہی
حوربربجب15 یعنی سینا پہاڑ پر تم ہمسے کلام ہوا تو تم

اُسنے کی شکلکوئی نہ دیکھی۔ چنانچہ خبردار رہو 16 کہ تم
غلط کام کر کے اپنے لئے بھیکسی شکل 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 چاندسورج، اور ستاروں پرستشکی
اور خدمت کرنے آزمائشکی میں نہ پڑنا۔ تیرےرب خدا نے
اِن چیزوں باقیکو تمام قوموں کو عطا کیا ہے، لیکن20 تمہیں اُس
نے مصر کے بھڑکتے بھٹے سے نکالا 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 ملـکاچھے میں
داخل نہیں ہو گا جو رب تیرا خدا تجھے 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 میںصورتہر وہ عہد یاد رکھنا جو
تمہارےرب خدا تمہارےنے ساتھ باندھا ہے۔ اپنے لئے کسی
بھی چیز مورتکی نہ بنانا۔ یہ رب کا حکم ہے، 24 ربکیونکہ
تیرا خدا بھسم کر دینے آگوالی ہے، وہ غیور خدا ہے۔

25 ملـکتم میں جا وہاںکر رہو تمہارےگے۔ بچے اور پوتے
نواسے اُس میں پیدا ہو جائیں گے۔ جب اِس طرح بہت وقت
گزر جائے گا تو خطرہ ہے کہ تم غلط کام کر کے کسی چیز
کی مورت بناؤ۔ ایسا کبھی نہ کرنا۔ یہ رب تمہارے خدا کی
نظر میں بُرا ہے اور اُسے غصہ دلائے گا۔ آج26 آسمان اور زمین
میرے گواہ ہیں کہ اگر تم ایسا کرو تو جلدی سے اُس ملـک
میں سے مٹ جاؤ جسگے پر تم یائے در یردن کو پار کر کے

قبضہ کرو گے۔ تم تکدیر وہاں جیتے نہیں رہو گے پورےبلـکہ
طور پر ہلاک ہو جاؤ گے۔ رب27 تمہیں ملـک سے نکال کر
مختلف قوموں میں منتشر دےکر گا، اور وہاں تھوڑےصرف
ہی افراد بچے رہیں گے۔ وہاں28 تم انسان کے ہاتھوں سے بنے
لـکڑیہوئے اور پتھر بُتوںکے خدمتکی کرو گے، جو نہ دیکھ
سکتے، نہ سن سکتے، نہ کھا سکتے اور نہ سونگھ سکتے ہیں۔

وہیں29 تُو رب اپنے خدا کرےتلاشکو گا، اور اگر اُسے
پورے دل و جان ڈھونڈےسے تو وہ تجھے مل بھی جائے گا۔
جب30 تُو تکلیفاِس میں مبتلا ہو گا اور یہ سارا کچھ تجھ پر سے
گزرے گا پھر ربآخرکار اپنے رجوعطرفکیخدا کر اُسکے
کی سنے گا۔ 31 کیونکہ رب تیرا خدا رحیم خدا ہے۔ وہ تجھے
کرےترکنہ گا اور نہ باد بر کرے گا۔ وہ اُس عہد کو نہیں
بھولے گا جو اُس نے قَسم کھا تیرےکر باپ دادا سے باندھا
تھا۔

ہیرب ہمارا خدا ہے
32 دنیا میں انسان کی تخلیق سے لے کر آج تک ماضی کی

تفتیش کر۔ آسمان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک
کھوج لگا۔ کیا اِس سے پہلے کبھی اِس طرح کا معجزانہ کام
ہوا ہے؟ کیا کسی نے اِس سے پہلے اِس قسم کے عظیم کام کی
خبر سنی ہے؟ 33 تُو نے آگ میں سے بولتی ہوئی الله کی آواز
سنی توبھی جیتا !بچا کیا کسی اَور قوم کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟
34 اَورکسیکیا معبود کیجرأتکبھینے طرحکیربکہہے
پوری قوم ملـکایککو نکالسے کر ملـکیتاپنی بنایا ہو؟ اُس
نے ایسا تمہارےہی ساتھ کیا۔ اُس تمہارےنے دیکھتے دیکھتے
مصریوں کو آزمایا، معجزےبڑےاُنہیں دکھائے، اُن کے ساتھ
قدرتبڑیاپنیکی،جنگ اور اختیار اظہارکا کیا ناکہولاور
کاموں سے اُن غالبپر آ گیا۔

تجھے35 سبیہ کچھ دکھایا گیا تاکہ تُو جان لے ربکہ خدا
اُسہے۔ کے اَورکوئیسوا نہیں ہے۔ اُس36 نصیحتتجھےنے
دینے کے لئے آسمان سے اپنی آواز سنائی۔ زمین پر اُس نے تجھے
اپنی آگعظیم میںجسدکھائی سے تُو نے اُس کی باتیں سنیں۔
37 اُسے تیرے باپ دادا سے پیار تھا، اور اُس نے تجھے جو اُن
کی اولاد ہیں چن لیا۔ اِس لئے وہ خود حاضر ہو کر اپنی عظیم
قدرت مصرتجھےسے نکالسے لایا۔ اُس38 تیرےنے آگے سے



اِستِثنا 4:39 171 اِستِثنا 5:16

تجھ سے یادہ ز بڑی اور طاقت ور قومیں نکال دیں تاکہ تجھے اُن
میراثملـککا میں مل آججائے۔ ایسا ہی ہو رہا ہے۔

39 چنانچہ آج جان لے اور ذہن میں رکھ ربکہ آسمان اور
زمین کا خدا کوئیہے۔ اَور معبود نہیں ہے۔ اُس40 کے احکام
پر عمل کر جو مَیں تجھے آج سنا رہا ہوں۔ پھر تُو اور تیری اولاد
کامیاب ہوں گے، اور تُو دیر تک ملـکاُس میں جیتا رہے گا
تجھےربجو ہمیشہ کے لئے دے رہا ہے۔

یردن مشرقکے میں پناہ کے شہر
یہ41 کہہ کر موسٰی یائےنے یردندر میںمشرقکے پناہ کے

تین شہر لئے۔چن 42 اُن میں شخصوہ پناہ لے سکتا نےجستھا
دشمنی کی بنا پر نہیں بلـکہ غیرارادی طور پر کسی جانکو سے مار
دیا تھا۔ ایسے شہر میں پناہ لینے سببکے سے اُسے بدلے میں قتل
نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 43 اِس کے لئے روبن کے قبیلے کے لئے
میداِن مرتفع کا شہر بصر، جد کے قبیلے کے لئے ِجلعاد کا شہر
رامات اور منسّی قبیلےکے کے لئے بسن کا شہر جولان چنا گیا۔

شریعت لفظپیشکا
44 درِج ذیل وہ شریعت ہے جو موسٰی نے اسرائیلیوں کو

پیش کی۔ 45 موسٰی نے یہ احکام اور ہدایات اُس وقت پیش
کیں جب وہ مصر سے نکل کر 46 یائے در یردن کے مشرقی
کنارے پر تھے۔ بیت فغور اُن کے مقابل تھا، اور وہ اموری
بادشاہ سیحون میںملـککے رہائشکیسیحونتھے۔زنخیمہ
میںحسبون تھی اور اُسے اسرائیلیوں شکستسے ہوئی جبتھی
وہ موسٰی کی راہنمائی میں مصر سے نکل آئے تھے۔ اُس47 کے
ملـک پر قبضہ کر کے اُنہوں نے بسن ملـککے 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
مشرقکے میں تھا۔ اُس48 کی جنوبی سرحد یائے در ارنون کے
کنارے پر واقع شہر عروعیر تھی جبکہ اُس کی شمالی سرحد ِسیُون
یعنی حرمون پہاڑ تھی۔ 49 یائے در یردن کا پورا مشرقی کنارہ پِسگہ
پہاڑیکے 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۔ ہمارےرب2 خدا حوربنے یعنی سینا پہاڑ پر
ہمارے ساتھ عہد باندھا۔ 3 اُس نے یہ ہمارےعہد باپ دادا
ساتھکے نہیں ہمارےبلـکہ ساتھہی باندھا ہے، آججو اِس جگہ
پر زندہ ہیں۔ رب4 پہاڑ آگپر میں سے برُو رُو ہو کر تم سے ہم
کلام ہوا۔ 5 اُس وقت تمہارےمَیں اور رب کے درمیان کھڑا
ہوا تاکہ تمہیں رب کی باتیں سناؤں۔ کیونکہ آگتم سے ڈرتے
تھے اور اِس لئے پہاڑ پر نہ چڑھے۔ ربوقتاُس نے کہا،

ربمَیں”6 تیرا ہوںخدا تجھےجو ملـِک مصر کی غلامی سے
نکال لایا۔ میرے7 کسیسوا اَور معبود پرستشکی نہ کرنا۔

اپنے8 لئے بُت نہ بھیکسیبنانا۔ مورتکیچیز 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۔ جو
مجھ نفرتسے ہیںکرتے اُنہیں تیسریمَیں اور تکپشتچوتھی
دوںسزا گا۔ لیکن10 مجھجو محبتسے رکھتے میرےاور احکام
پورے کرتے ہیں اُن پر مَیں ہزار تکپُشتوں مہربانی کروں گا۔

رب11 اپنے خدا کا نام بےمقصد یا غلط مقصد کے لئے
استعمال نہ کرنا۔ جو بھی ایسا کرتا ہے اُسے رب سزا دیئے بغیر
چھوڑےنہیں گا۔

سبت12 کے دن کا خیال رکھنا۔ اُسے اِس طرح منانا کہ وہ
مخصوص و مُقّدس ہو، اُسی طرح جس طرح تیرےرب خدا
نے تجھے حکم دیا ہے۔ 13 ہفتے کے پہلے چھ دن اپنا کام کاج
کر، لیکن14 تیرےربدنساتواں خدا کا آرام اُسہے۔دنکا
دن کسی طرح کا کام نہ کرنا۔ نہ تُو، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی،
نہ تیرا نوکر، نہ تیری نوکرانی، نہ تیرا بَیل، نہ تیرا گدھا، نہ تیرا کوئی
اَور مویشی۔ جو پردیسی تیرے درمیان رہتا ہے وہ بھی کام نہ
تیرےکرے۔ نوکر اور تیری نوکرانی کو تیری طرح آرام کا موقع
ملنا ہے۔ 15 یاد رکھنا کہ تُو مصر میں غلام تھا اور ربکہ تیرا
خدا ہی تجھے بڑی قدرت اور اختیار سے وہاں سے نکال لایا۔
اِس لئے اُس تجھےنے حکم دیا ہے سبتکہ کا دن منانا۔

16 اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا جس طرح رب
تیرے خدا تجھےنے حکم دیا ہے۔ پھر تُو ملـکاُس میں ربجو
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تیرا خدا تجھے دینے والا حالخوشہے ہو گا اور تکدیر جیتا
رہے گا۔

قتل17 نہ کرنا۔
18 زنا نہ کرنا۔
چوری19 نہ کرنا۔
20 اپنے پڑوسی بارےکے میں جھوٹی گواہی نہ دینا۔
21 اپنے پڑوسی بیویکی 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 کے بَیل اور نہ اُس کے گدھے کا بلـکہ اُس کی کسی بھی
چیز کا لالچ نہ “کرنا۔

رب22 نے تم سب کو یہ احکام دیئے جب تم سینا پہاڑ
کے دامن میں جمع تھے۔ وہاں تم نے آگ، بادل اور گہرے
اندھیرے میں سے اُس کی زوردار آواز سنی۔ یہی کچھ اُس نے
بس۔اورکہا پھر اُس اُنہیںنے پتھر تختیوںدوکی پر لـکھ مجھےکر
دے 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 اور بزرگ میرے
پاس آئے۔ اُنہوں24 نے کہا، ہمارےرب” خدا نے ہم پر اپنا
جلال اور عظمت ظاہر کی ہے۔ آج ہم آگنے میں سے اُس
آوازکی دیکھنےہمہے۔سنی لیا انساناللهجبکہہے ہمسے
کلام ہوتا نہیںضروریتوہے جائے۔مروہکہ ہمابلیکن25
کیوں اپنی خطرےجان میں ڈالیں؟ اگر ہم ربمزید اپنے خدا
کی آواز سنیں تو یہ آگبڑی ہمیں بھسم دےکر گی اور ہم اپنی
جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ 26 کیونکہ فانی انسانوں میں سے
ہماریکون طرح زندہ خدا آگکو میں سے باتیں کرتے ہوئے
سن کر زندہ رہا ہے؟ کوئی بھی !نہیں آپ27 ہی قریب جا کر
اُن تمام باتوں سنیںکو ربجو ہمارا ہمیںخدا بتانا چاہتا پھرہے۔
لوٹ کر ہمیں وہ باتیں سنائیں۔ ہم اُنہیں سنیں گے اور اُن پر عمل
کریں “گے۔

ربجب28 نے یہ سنا تو اُس نے مجھ سے کہا، مَیں” نے
اِن لوگوں کی یہ باتیں سن لی ہیں۔ ٹھیکوہ کہتے ہیں۔ کاش29
اُن کی سوچ ہمیشہ ایسی ہی !ہو کاش وہ ہمیشہ اِسی طرح میرا
مانیںخوف میرےاور احکام !کریںعملپر اگر وہ ایسا کریں گے
تو وہ اور اُن کی اولاد کامیابہمیشہ رہیں گے۔ 30 جا، اُنہیں بتا

لیکن31جاؤ۔لوٹمیںخیموںاپنےکہدے تُو پاسمیرےیہاں
رہ تاکہ مَیں تجھے تمام قوانین اور دوں۔دےاحکام اُن لوگوںکو
کو سکھانا تاکہ وہ ملـکاُس میں اُن کے مطابق چلیں جو مَیں
اُنہیں دوں “گا۔

احتیاطچنانچہ32 سے اُن احکام پر عمل کرو تمہارےربجو
خدا نے تمہیں دیئے ہیں۔ اُن سے نہ دائیں طرف ہٹو نہ بائیں
طرف۔ 33 ہمیشہ اُس راہ پر چلتے رہو تمہارےربجو خدا نے
تمہیں بتائی پھرہے۔ کامیابتم ہو اورگے میںملـکاُس تکدیر
جیتے رہو جسگے پر تم قبضہ کرو گے۔

6
سےسب بڑا حکم

1 یہ وہ تمام احکام ہیں تمہارےربجو خدا مجھےنے تمہیں
سکھانے کے لئے کہا۔ ملـکاُس میں اِن پر عمل میںجسکرنا
تم والےجانے ہو تاکہ اُس پر قبضہ کرو۔ عمر2 بھر تیرےتُو، بچے
اور پوتے ربنواسے اپنے خدا مانیںخوفکا اور اُس اُنکے تمام
احکام پر چلیں جو مَیں دےتجھے رہا تبہوں۔ تُو تکدیر جیتا
گا۔رہے اسرائیل،اے3 میرییہ باتیں سن احتیاطبڑیاور سے
اِن پر عمل !کر تیرےربپھر خدا کا وعدہ پورا ہو جائے گا کہ
تُو کامیاب رہے گا اور تیری تعداد اُس ملـک میں خوب بڑھتی
جائے میںجسگی دودھ اور شہد کثرتکی ہے۔

رب!اسرائیلاےسن4 ہمارا ایکخدا ہے۔ربہی رب5
اپنے خدا سے اپنے پورے دل، اپنی پوری جان اور اپنی پوری
طاقت سے پیار کرنا۔ 6 جو احکام مَیں تجھے آج بتا رہا ہوں اُنہیں
اپنے دل نقشپر کر۔ اُنہیں7 اپنے بچوں ذہنکے نشین کرا۔ یہی
باتیں ہر وقت 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۔ اُنہیں9 اپنے
گھروں کی چوکھٹوں اور اپنے شہروں دروازوںکے پر لـکھ۔

تیرےرب10 خدا کا وعدہ پورا ہو گا جو اُس نے قَسم کھا
تیرےکر باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ کیا کہ
میںکنعانتجھےمَیں گا۔جاؤںلے بڑےجو اور شاندار شہر اُس
میں ہیں وہ تُو نے نہیںخود بنائے۔ 11 مکانجو اُس میں ہیں وہ
ایسی اچھی چیزوں بھرےسے ہوئے ہیں جو تُو نے اُن میں نہیں
رکھیں۔ جو کنوئیں اُس میں ہیں اُن کو تُو نے نہیں کھودا۔ جو
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انگور اور زیتون کے باغ اُس میں ہیں اُنہیں تُو نے نہیں لگایا۔ یہ
یادحقیقت تُوجبرکھ۔ کثرتمیںملـکاُس کا کھانا کھا کر
سیر ہو جائے گا 12 تو !خبردار رب کو نہ بھولنا جو تجھے مصر
کی غلامی نکالسے لایا۔

اپنےرب13 خدا اُسیصرفماننا۔خوفکا عبادتکی کرنا
اور اُسی کا نام لے کر قَسم کھانا۔ 14 دیگر معبودوں پیرویکی نہ
کرنا۔ اِس میں پڑوسیتمام اقوام کے دیوتا شاملبھی ہیں۔ ورنہ15
تیرےرب خدا تجھغضبکا پر نازل ہو ملـکتجھےکر میں سے
مٹا گا۔ڈالے غیوروہکیونکہ خدا ہیدرمیانتیرےاورہے ہے۔رہتا

اپنےرب16 نہطرحاُسکوخدا طرحجسآزمانا تم مّسہنے
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 ربکچھ کی نظر میں درست اور اچھا ہے وہ کر۔ پھر تُو
کامیاب رہے گا، تُو جا کر اُس ملـکاچھے پر کرےقبضہ گا
جس کا ربوعدہ باپتیرےنے دادا قَسمسے کھا کر کیا تھا۔
ربتب19 باتکی پوری ہو جائے گی کہ تُو اپنے دشمنوں کو
اپنے آگے آگے دےنکال گا۔

20 آنے والے دنوں میں تیرے بچے پوچھیں گے، رب”
ہمارے خدا آپنے کو اِن تمام احکام پر عمل کرنے کو کیوں
“کہا؟ پھر21 جواباُنہیں مصرہم”دینا، بادشاہکے فرعون کے
غلام تھے، قدرتبڑیہمیںربلیکن کا اظہار کر مصرکے سے
نکال لایا۔ ہمارے22 دیکھتے دیکھتے اُس بڑےبڑےنے نشان
معجزےاور کئے اور مصر، فرعون اور اُس پورےکے گھرانے
پر ناکہول مصیبتیں بھیجیں۔ 23 اُس وقت وہ ہمیں وہاں سے
نکال لایا تاکہ ہمیں لے کر وہ ملـک جسدے کا وعدہ اُس
نے قَسم کھا کر ہمارے باپ دادا کے ساتھ کیا تھا۔ رب24
ہمارے خدا ہی ہمیںنے کہا کہ اِن تمام احکام مطابقکے چلو
رباور اپنے خدا مانو۔خوفکا کیونکہ اگر ہم ایسا یں کر تو پھر
ہم کامیابہمیشہ اور زندہ رہیں گے۔ اور تکآج ایسا ہی رہا
ہے۔ 25 اگر ربہم اپنے خدا کے حضور رہ احتیاطکر سے اُن
تمام باتوں پر عمل کریں گے اُسجو ہمیںنے کرنے ہیںکہیکو
تو وہ راستہمیں باز دےقرار “گا۔

7

دوسری کنعانی قوموں کو نکالنا ہے
رب1 تیرا خدا تجھے اُس ملـک میں لے جائے گا جس پر

تُو جا کر کرےقبضہ گا۔ تیرےوہ منے سا سے بہت سی قومیں
دےبھگا گا۔ گو یہ سات قومیں یعنی ِحتّی، جرجاسی، اموری،
کنعانی، فرِزّی، ِحوّی اور یبوسی تعداد اور طاقت لحاظکے سے
تجھ سے بڑی ہوں گی توبھی2 رب تیرا خدا تیرےاُنہیں حوالے
جبگا۔کرے تُو دےشکستاُنہیں گا تو سباُن اُسکو کے
لئے مخصوص کر ہلاککے کر دینا ہے۔ نہ اُن کے ساتھ عہد
باندھنا اور نہ اُن پر رحم کرنا۔ 3 اُن میں سے کسی سے شادی
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
پیرویمیریکو سے دُور کریں گے اور میریوہ نہیں بلـکہ اُن کے
دیوتاؤں خدمتکی کریں ربتبگے۔ غضبکا تم پر نازل ہو
جلدیکر ہلاکتمہیںسے گا۔دےکر اِس5 لئے اُن کی قربان
گاہیں ڈھا دینا۔ جن پتھروں کی وہ پوجا کرتے ہیں اُنہیں ِچکنا
ُچور کر دینا، اُن یسیرتکے دیوی کے کاٹکھمبے ڈالنا اور اُن
کے بُت جلا دینا۔

6 کیونکہ تُو رب اپنے خدا کے لئے مخصوص مُقّدسو ہے۔
اُس نے دنیا کی تمام قوموں میں سے تجھے چن کر اپنی قوم اور
ملـکیتخاص بنایا۔ تمہارےکیوںنےرب7 تعلقساتھ قائم کیا
اور تمہیں چن لیا؟ کیا اِس وجہ سے کہ تم تعداد میں دیگر قوموں
نسبتکی یادہ ز تھے؟ ہرگز !نہیں تم تو بہت کم تھے۔ 8 بلـکہ وجہ
یہ تھی ربکہ تمہیںنے پیار کیا اور وہ وعدہ پورا کیا جو اُس نے
قَسم کھا باپتمہارےکر دادا ساتھکے کیا اِسیتھا۔ لئے وہ فدیہ
دے قدرتبڑیتمہیںکر غلامیکیمصرسے اور ملـکاُس کے
بادشاہ کے ہاتھ سے بچا لایا۔ 9 چنانچہ جان لے ربصرفکہ
تیرا خدا ہی خدا ہے۔ وہ وفادار خدا ہے۔ جو اُس سے محبت
رکھتے اور اُس کے احکام پر عمل کرتے ہیں اُن کے ساتھ وہ اپنا
عہد قائم رکھے گا اور اُن پر ہزار تکپُشتوں کرےمہربانی گا۔
لیکن10 اُس نفرتسے والوںکرنے کو وہ اُن کے برُو مناسبرُو
سزا دے کر برباد کرے گا۔ ہاں، جو اُس سے نفرت کرتے
ہیں، اُن کے برُو رُو مناسبوہ دےسزا گا اور جھجکے نہیں۔گا

اُنسےدھیانچنانچہ11 تمام احکام عملپر کر تجھےآجمَیںجو
دے رہا ہوں تاکہ تُو اُن کے مطابق زندگی گزارے۔ 12 اگر تُو
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اُن پر توجہ دے اور احتیاط سے اُن پر چلے تو پھر رب تیرا خدا
تیرے ساتھ اپنا عہد قائم رکھے گا اور تجھ پر کرےمہربانی گا،
بالکل اُس وعدے کے مطابق جو اُس نے قَسم کھا کر تیرے
باپ دادا سے کیا تھا۔ 13 وہ تجھے پیار کرے گا اور تجھے اُس
ملـک میں دےبرکت گا جو تجھے دینے کا وعدہ اُس نے قَسم
کھا تیرےکر باپ دادا سے کیا تھا۔ بہتتجھے اولاد بخشنے کے
علاوہ تیرےوہ کھیتوں دےبرکتکو گا، اور کثرتتجھے کا
اناج، انگور اور زیتون حاصل ہو گا۔ تیرےوہ یوڑوں ر کو بھی
دےبرکت گا، تیرےاور گائےبَیلوں اور یوں بھیڑبکر کی تعداد
بڑھتی گی۔جائے تجھے14 دیگر تمام قوموں نسبتکی 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 گا۔ وہ تجھ
میں خطرناکوہ وبائیں پھیلنے دےنہیں گا جن سے تُو مصر میں
واقف ہوا بلـکہ اُنہیں اُن میں پھیلائے گا تجھجو نفرتسے ہیں۔رکھتے

16 جو بھی قومیں رب تیرا تیرےخدا ہاتھ میں کر دے گا
اُنہیں تباہ کرنا لازم ہے۔ اُن پر رحم کی نگاہ سے نہ دیکھنا، نہ اُن
کے دیوتاؤں خدمتکی کرنا، ورنہ پھنستُو جائے گا۔

17 گو تیرا دل کہے، یہ” قومیں ہم طاقتسے ور ہیں۔ ہم
اِنہیںطرحکس نکال سکتے “ہیں؟ توبھی18 اُن سے نہ ڈر۔ وہی
کچھ ذہن میں رکھ جو تیرےرب خدا نے فرعون اور پورے
مصر کے ساتھ کیا۔ 19 کیونکہ تُو نے اپنی آنکھوں ربسے اپنے
خدا کی وہ بڑی آزمانے والی مصیبتیں اور معجزے، اُس کا وہ
اختیارعظیم وہاںتجھےوہسےجسدیکھیقدرتاور نکالسے
لایا۔ وہی کچھ رب تیرا خدا اُن قوموں کے ساتھ بھی کرے 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 دہشتسے نہ
کھا، ربکیونکہ تیرا تیرےخدا درمیان ہے۔ وہ عظیم خدا ہے
جس خوفسبسے کھاتے ہیں۔ 22 وہ رفتہ رفتہ اُن قوموں
کو تیرے 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 دےکر گا۔ وہ اُن میں
اِتنی سخت افرا تفری پیدا کرے گا کہ وہ برباد ہو جائیں گے۔

24 وہ اُن کے بادشاہوں کو تیرےبھی قابو میں دےکر گا، اور
تُو اُن نامکا نشانو بھیکوئیگا۔دےمٹا تیرا نہیںسامنا سکےکر
گا بلـکہ تُو اُن سب کو برباد دےکر گا۔

25 اُن کے دیوتاؤں مجسمےکے جلا دینا۔ چاندیجو اور سونا
اُن پر چڑھایا ہوا اُسہے کا لالچ نہ کرنا۔ اُسے نہ لینا ورنہ پھنستُو
جائے گا۔ کیونکہ اِن چیزوں تیرےربسے خدا کو گھن آتی
ہے۔ کیطرحاِس26 مکروہ چیز اپنے میںگھر نہ لانا، تجھےورنہ
بھی اُس کے الـگساتھ کر کے برباد کیا جائے تیرےگا۔ دل
میں اُس سے نفرتشدید اور گھن ہو، کیونکہ پورےاُسے طور
پر باد بر کرنے کے لئے مخصوص کیا گیا ہے۔

8
رب کو نہ بھولنا

احتیاط1 سے اُن تمام احکام عملپر کرو دےتجھےآجمَیںجو
ہوں۔رہا کیونکہ ایسا سےکرنے تم جیتے رہو تعدادگے، میں بڑھو
اورگے جا ملـکاُسکر پر قبضہ کرو نےربوعدہکاجسگے
باپتمہارے دادا قَسمسے کھا کر کیا تھا۔

2 وہ پورا وقت یاد ربجبرکھ تیرا خدا یگستان ر میں 40
تیریتکسال راہنمائی کرتا رہا تاکہ تجھے عاجز کر کے آزمائے
اور کرےمعلوم کہ کیا تُو اُس کے احکام پر چلے گا کہ نہیں۔
3 اُس نے تجھے عاجز کر کے بھوکے ہونے دیا، پھر تجھے مَن
نہسےجسکھلایا تُو اور باپتیرےنہ واقفدادا تھے۔ کیونکہ
وہ تجھے سکھانا چاہتا تھا کہ انسان کی زندگی صرف روٹی پر
منحصر نہیں ہوتی بلـکہ ہر باتاُس پر ربجو کے منہ سے ہے۔نکلتی

4 اِن 40 سالوں کے کپڑےتیرےدوران نہ گھسے نہ پھٹے،
تیرےنہ پاؤں سوجے۔ میںدلچنانچہ5 جان لے طرحجسکہ
باپ اپنے بیٹے تربیتکی کرتا ربطرحاُسیہے ہمارا ہماریخدا
تربیت کرتا ہے۔

اپنےرب6 احکامکےخدا عملپر راہوںکیاُسکےکر چلپر
اور اُس مان۔خوفکا 7 کیونکہ ایکتجھےوہ ملـکبہترین میں
لے جا رہا نہریںمیںجسہے اور ایسے ہیںچشمے یوںجو پہاڑ
اور وادیوں زمینکی پھوٹسے نکلتے ہیں۔ اُس8 کی پیداوار اناج،
َجو، انگور، انجـیر، انار، زیتون اور شہد ہے۔ اُس9 میں روٹی کی
کمی نہیں ہو گی، اور تُو کسی چیز سے محروم نہیں رہے گا۔ اُس
کے پتھروں میں لوہا پایا جاتا ہے، اور کھدائی سے تُو اُس کی
یوں پہاڑ سے تانبا حاصل کر سکے گا۔
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جب10 تُو کثرت کا کھانا کھا کر سیر ہو جائے گا تو پھر
رب اپنے خدا کی تمجید جسکرنا نے تجھے یہ ملـکشاندار دیا
اپنےربخبردار،11ہے۔ بھولنہکوخدا اُساور اُنکے احکام
پر عمل کرنے سے گریز نہ کر جو مَیں آج دےتجھے رہا ہوں۔
12 کیونکہ جب تُو کثرت کا کھانا کھا کر سیر ہو جائے گا،
تُو شاندار گھر بنا کر اُن میں رہے گا 13 تیرےاور یوڑ، ر سونے
چاندی اور باقی تمام مال میں اضافہ ہو گا 14 تو کہیں تُو مغرور
ہو ربکر اپنے خدا بھولکو نہ جائے تجھےجو مصر کی غلامی
نکالسے لایا۔ جب15 تُو اُس وسیع اور ناکہول یگستان ر میں
سفر کر رہا یلےمیںجستھا سانپزہر اور تھےبچھو تو تیریوہی
راہنمائی پانیرہا۔کرتا اُسمحرومسے پتھرسختوہیمیںعلاقے
میں سے پانی نکال لایا۔ یگستان16 ر میں وہی تجھے مَن کھلاتا
رہا، جس سے تیرے باپ دادا واقف نہ تھے۔ اِن مشکلات
سے وہ تجھے عاجز کر کے آزماتا رہا تاکہ آخرکار تُو کامیاب ہو
جائے۔

تجھےجب17 حاصلکامیابی ہو گی تو یہ نہ کہنا مَیںکہ نے
اپنی قوتہی طاقتاور حاصلکچھسبیہسے کیا ہے۔ 18 بلـکہ
رب اپنے خدا کو یاد جسکرنا نے دولتتجھے حاصل کرنے
قابلیتکی دی ہے۔ کیونکہ وہ آج بھی اُسی عہد پر قائم ہے جو
اُس باپتیرےنے دادا سے کیا تھا۔

رب19 اپنے خدا کو نہ بھولنا، اور نہ دیگر معبودوں پیچھےکے
پڑ کر اُنہیں سجدہ اور اُن کی خدمت کرنا۔ ورنہ مَیں خود گواہ
ہوں کہ ًتم ہلاکیقینا ہو جاؤ گے۔ 20 اگر ربتم اپنے خدا کی
اطاعت نہیں کرو گے تو پھر وہ تمہیں اُن قوموں کی طرح تباہ کر
دے گا جو تم پہلےسے ملـکاِس میں رہتی تھیں۔

9
ملـک ملنے اسرائیلسببکا کی راستی نہیں ہے

اےسن1 !اسرائیل آج تُو یائے در یردن کو پار کرنے والا
طرفدوسریہے۔ تُو ایسی قوموں کو دےبھگا گا تجھجو سے
بڑی اور طاقت ور ہیں اور جن کے شاندار شہروں کی فصیلیں
آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ وہاں2 عناقی بستے ہیں طاقتجو ور
اور ہیں۔درازقد تُو خود جانتا اُنکہہے میںبارےکے کہا جاتا
عناقیوںکون”ہے، کا سامنا کر سکتا “ہے؟ جانآجلیکن3 لے
ربکہ تیرا تیرےخدا آگے آگے چلتے ہوئے اُنہیں بھسم کر دینے
آگوالی کی کرےہلاکطرح گا۔ تیرےوہ آگے آگے اُن پر

قابو پائے گا، اور تُو اُنہیں نکال جلدیکر طرحجسگا،دےمٹا
رب نے وعدہ کیا ہے۔

ربجب4 تیرا تیرےاُنہیںخدا منے سا دےنکالسے گا تو تُو
یہ نہ کہنا، راستمَیں” باز اِسیہوں، لئے رب مجھے لائق سمجھ
یہاںکر لایا اور میراثملـکیہ دےمیں دیا “ہے۔ باتیہ ہرگز
نہیںدرست قوموںاُنربہے۔ کو اُن وجہکیحرکتوںغلطکی
تیرےسے منے سا سے دےنکال گا۔ 5 تُو اپنی راست بازی اور
داریدیانت کی بنا پر ملـکاُس پر قبضہ کرےنہیں گا رببلـکہ
اُنہیں اُن کی حرکتوںشریر تیرےباعثکے منے سا دےنکالسے
گا۔ دوسرے، جو وعدہ اُس باپتیرےنے دادا ابراہیم، اسحاق
یعقوباور کے ساتھ قَسم کھا کر کیا تھا اُسے پورا ہونا ہے۔

6 چنانچہ جان لے کہ رب تیرا خدا تجھے تیری راستی کے
باعث یہ ملـکاچھا حقیقترہا۔دےنہیں تو یہ ہے کہ دھرمہٹتُو قوم ہے۔

سونے کا بچھڑا
یاد7 رکھ بھولنہکبھیاور کہ تُو یگستاننے ربمیںر اپنے

خدا کو کس ناراضطرح کیا۔ مصر سے نکلتے وقت سے لے
کر یہاں پہنچنے تک تم رب سرکشسے رہے ہو۔ خاص8 کر
یعنیحورب سینا دامنکے میں تم ربنے کو اِتنا غصہ دلایا کہ
ہلاکتمہیںوہ کرنے تھا۔کو مَیںوقتاُس9 پہاڑ پر چڑھ گیا تھا
تاکہ پتھر کی تختیاں یعنی اُس عہد کی تختیاں مل جائیں ربجو
تمہارےنے ساتھ باندھا تھا۔ کچھ کھائے پیئے بغیر مَیں 40 دن
راتاور وہاں رہا۔

10-11 ربکچھجو میںآگنے سے کہا جبتھا تم پہاڑ کے
میںدامن تھےجمع اُسکچھوہی اپنینے اُنگلی تختیوںدونوںسے
پر لـکھ مجھےکر دیا۔ اُس12 مجھنے کہا،سے فوراً” یہاں سے اُتر
تیریجا۔ قوم جسے تُو مصر نکالسے لایا بگڑ گئی ہے۔ وہ کتنی
جلدی میرےسے احکام ہٹسے گئے ہیں۔ اُنہوں نے اپنے لئے
بُت ڈھال لیا ہے۔ مَیں13 جاننے لیا ہے کہ یہ قوم ضدیکتنی
ہے۔ اب14 مجھے دےچھوڑ تاکہ 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 رہا میرےتھا۔
ہاتھوں میں عہد کی دونوں تختیاں تھیں۔ 16 تمہیں دیکھتے ہی
مجھے معلوم ہوا کہ تم ربنے اپنے خدا کا گناہ کیا ہے۔ تم نے
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اپنے لئے بچھڑے کا بُت ڈھال لیا تھا۔ تم کتنی جلدی ربسے
کی مقررہ راہ ہٹسے گئے تھے۔

مَیںتب17 تمہارےنے دیکھتے تختیوںدونوںدیکھتے زمینکو
پر پٹخ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ایک18 اَور بار مَیں رب کے
منے سا منہ کے بل گرا۔ مَیں نے نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا۔ 40
دن راتاور تمہارےمَیں تمام گناہوں باعثکے حالتاِسی میں
رہا۔ کیونکہ جو کچھ تم نے کیا تھا ربوہ نہایتکو بُرا لگا، اِس
لئے وہ ناکغضب ہو گیا تھا۔ 19 وہ تم سے اِتنا ناراض تھا کہ
مَیں بہت ڈر گیا۔ لـگیوں رہا تھا کہ وہ ہلاکتمہیں دےکر
گا۔ لیکن اِس بار بھی اُس میرینے سن لی۔ مَیں20 ہاروننے
کے لئے بھی دعا کی، ربکیونکہ اُس ناراضنہایتبھیسے 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 پیسپیس کر پاؤڈر بنا
دیا۔ یہ پاؤڈر مَیں نے اُس چشمے پھینکمیں دیا جو پہاڑ پر سے
بہہ رہا تھا۔

22 تم ربنے کو تبعیرہ، مّسہ قبروتاور ہتاوہ بھیمیں غصہ
دلایا۔ قادس23 برنیع میں بھی ایسا ہی ہوا۔ وہاں ربسے نے
تمہیں بھیج کر کہا تھا، جاؤ،” اُس ملـک پر قبضہ کرو جو مَیں
نے دےتمہیں دیا لیکن“ہے۔ تم سرکشنے ہو ربکر اپنے
خدا کے حکم ورزیخلافکی کی۔ تم نے اُس پر اعتماد نہ کیا،
نہ اُس کی سنی۔ مَیںسےجب24 تمہیں ہوںجانتا ربتمہارا کے
ساتھ یہ رو باغیانہ ہی رہا ہے۔

مَیں25 40 دن اور رات رب کے منے سا زمین پر منہ کے بل
رہا، ربکیونکہ نے کہا تھا کہ وہ ہلاکتمہیں دےکر گا۔
مَیں26 نے اُس منتسے کر کے کہا، رباے” قادرِ مطلق،
اپنی قوم کو تباہ نہ کر۔ وہ تو تیری ملـکیتہی ہے جسے تُو نے
اپنیکردےفدیہ بڑےاوربچایاسےقدرتعظیم اختیار ساتھکے
مصر سے نکال لایا۔ 27 اپنے خادموں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب
کو یاد کر، اور اِس قوم کی ضد، شریر حرکتوں اور گناہ پر توجہ
نہ دے۔ 28 ورنہ مصری کہیں گے، رب’ اُنہیں ملـکاُس میں
لانے کے قابل نہیں تھا جس کا وعدہ اُس نے کیا تھا، بلـکہ وہ
اُن سے نفرت کرتا تھا۔ ہاں، وہ اُنہیں ہلاک کرنے کے لئے
یگستان ر میں لے ‘آیا۔ 29 وہ تو تیری قوم ہیں، تیری ملـکیت
جسے تُو اپنی قدرتعظیم اور اختیار سے مصر نکالسے “لایا۔

10
موسٰی کو نئی تختیاں ملتی ہیں

1 اُس وقت رب نے مجھ سے کہا، پتھر” کی دو اَور تختیاں
تراشنا جو پہلی تختیوں کی مانند ہوں۔ اُنہیں لے میرےکر پاس
پہاڑ پر چڑھ آ۔ لـکڑی کا صندوق بھی بنانا۔ 2 پھر مَیں اِن تختیوں پر
دوبارہ باتیںوہی لـکھوں گا مَیںجو 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۔ نےرب4 اُن تختیوں پر دوبارہ احکامدسوہ
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 تکابوہ کچھسبہیں۔ ویسا ہی ہوا جیسا
رب نے حکم دیا تھا۔

اماموں اور یوں لاو خدمتکی
6 اِس) کے بعد اسرائیلی بنی یعقان کے کنوؤں سے روانہ ہو

کر موسیرہ پہنچے۔ وہاں فوتہارون ہوا۔ اُسے دفن کرنے کے
بعد اُس کا بیٹا اِلی عزر اُس کی جگہ امام 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
رباُسے کے عہد صندوقکے کو اُٹھا کر لے ربجانے، کے
خدمتحضور کرنے اور اُس کے نام برکتسے دینے کی ذمہ
داری دی۔ تکآج یہ اُن کی ذمہ داری رہی ہے۔ 9 اِس وجہ
یوںسے لاو کو دیگر قبیلوں طرحکی نہ میراثنہحصہ ربملی۔
تیرا خدا خود اُن کی میراث ہے۔ اُس نے خود اُنہیں یہ فرمایا
(ہے۔

10 جب مَیں نے دوسری مرتبہ 40 دن اور رات پہاڑ پر
گزارے تو رب نے اِس دفعہ بھی میری سنی اور ہلاکتجھے
نہ کرنے پر آمادہ ہوا۔ اُس11 نے کہا، جا،” قوم کی راہنمائی
کر تاکہ وہ جا ملـکاُسکر پر مَیںوعدہکاجسکریںقبضہ نے
قَسم کھا کر اُن باپکے دادا سے کیا “تھا۔

رب خوفکا
اے12 اسرائیل، اب میری بات !سن رب تیرا خدا تجھ سے

کیا تقاضا کرتا صرفہے؟ یہ کہ تُو اُس خوفکا مانے، اُس کی
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تمام راہوں پر چلے، اُسے پیار کرے، پورےاپنے دل و جان سے
اُس کرےخدمتکی اور13 اُس تمامکے احکام پر عمل کرے۔
آج مَیں اُنہیں تیریتجھے بہتری کے لئے دے رہا ہوں۔

14 پورا آسمان، زمین اور جو کچھ اُس پر سبہے، مالـککا
رب تیرا خدا ہے۔ توبھی15 اُس باپتیرےنے دادا پر ہی اپنی
شفقتخاص کا اظہار کر کے اُن محبتسے کی۔ اور اُس نے
چنتمہیں تمامدوسریکر قوموں دیترجیحپر جیسا آجکہ ظاہر
ہے۔ اُسختنہ16 قومکی نشانکا لیکنہے، دھیان رکھو کہ وہ
ظاہریصرفنہ بلـکہ باطنی بھی ہو۔ آئندہ اَڑ نہ جاؤ۔

17 کیونکہ رب تمہارا خدا خداؤں کا خدا اور ربوں کا رب
وہہے۔ اورعظیم زورآور خدا کھاتےخوفسبسےجسہے
ہیں۔ نہیںداریجانبوہ یتیموںوہ18لیتا۔نہیںرشوتاورکرتا
اور بیواؤں انصافکا کرتا ہے۔ پردیسیوہ سے پیار کرتا اور اُسے
خوراک پوشاکاور مہیا کرتا ہے۔ 19 تم بھی اُن محبتساتھکے
پیشسے آؤ، کیونکہ تم بھی مصر میں پردیسی تھے۔

رب20 اپنے خدا مانخوفکا اور اُس خدمتکی کر۔ اُس
سے لپٹا رہ اُسیاور نامکے قَسمکی کھا۔ وہی21 تیرا فخر وہہے۔
تیرا خدا جسہے نے وہ تمام عظیم اور ڈراؤنے کام کئے جو تُو
نے خود دیکھے۔ تیرےجب22 باپ دادا مصر گئے تھے تو 70
افراد تھے۔ اور اب تیرےرب خدا نے تجھے ستاروں کی بےشمارمانند بنا دیا ہے۔

11
رب محبتسے رکھ اور اُس کی سن

رب1 اپنے خدا سے پیار کر اور ہمیشہ اُس کے احکام کے
مطابق زندگی گزار۔ آج2 جان لو تمہارےکہ بچوں نہیںنے بلـکہ
تم اپنےربنےہی پائی۔تربیتسےخدا تم عظمت،کیاُسنے
بڑے اختیار قدرتاور کو دیکھا، اور3 تم اُن معجزوں گواہکے
ہو اُسجو مصرنے بادشاہکے فرعون اور اُس ملـکپورےکے
کے منے سا کئے۔ 4 تم نے دیکھا ربکہ مصریطرحکسنے
فوج اُسکو گھوڑوںکے اور سمیترتھوں بحرِ ُلزم ق غرقمیں کر
جبدیا وہ تعاقبتمہارا کر رہے تھے۔ اُس اُنہیںنے یوں تباہ کیا
کہ وہ تکآج بحال نہیں ہوئے۔

تمہارے5 بچے نہیں بلـکہ تم ہی گواہ ہو کہ یہاں پہنچنے سے
ربپہلے نے یگستان ر میں طرحکستمہاری دیکھ بھال کی۔

6 تم نے اُس اِلیابکا بیٹوںکے داتن اور ابیرام کے سلوکساتھ
دیکھا جو روبن قبیلےکے 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 اپنینے آنکھوںہی یہکےربسے تمام عظیم دیکھےکام
ہیں۔ چنانچہ8 اُن تمام احکام پر عمل کرتے رہو مَیںجو آج تمہیں
دے رہا ہوں تاکہ تمہیں وہ طاقت حاصل ہو جو درکار ہو گی
جب تم یائے در یردن کو پار کر ملـککے پر قبضہ کرو گے۔
9 اگر تم فرماں بردار رہو تو تکدیر ملـکاُس میں جیتے رہو گے
جس کا وعدہ رب نے قَسم کھا تمہارےکر باپ دادا سے کیا
تھا میںجساور دودھ اور شہد کثرتکی ہے۔

10 کیونکہ ملـکیہ مصر کی مانند نہیں جہاںہے سے تم نکل
آئے ہو۔ وہاں کے کھیتوں میں تجھے بیج بو کر بڑی محنت سے
اُس پاشیآبکی کرنی پڑتی تھی 11 ملـکجسجبکہ پر تم قبضہ
کرو گے اُس میں پہاڑ اور وادیاں ہیں بارشصرفجنہیں کا پانی
سیراب تیرارب12ہے۔کرتا ملـکاُسخودخدا خیالکا رکھتا
تیرےربہے۔ 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 دےتمہیں رہا
ہوں۔ رب اپنے خدا سے پیار کرو اور اپنے پورے دل و جان
سے اُس کی خدمت کرو۔ 14 پھر وہ یف خر اور بہار کی سالانہ
بارش وقت پر بھیجے گا۔ اناج، انگور اور زیتون کی فصلیں پکیں
گی، اور تُو اُنہیں جمع کر لے گا۔ 15 نیز، الله تیری چراگاہوں میں
تیرے یوڑوں ر کے لئے گھاس کرےمہیا گا، اور تُو کھا کر سیر
ہو جائے گا۔

لیکن16 تمہیںکہیںخبردار، ورغلایا نہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ
کیربتم راہ اورجاؤہٹسے معبودوںدیگر سجدہکو کر اُنکے
کرو۔خدمتکی ربورنہ17 غضبکا تم پر پڑےآن گا، اور وہ
ملـک بارشمیں ہونے دےنہیں تمہاریگا۔ 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 نقشپر کر لو۔ اُنہیں نشان
کے طور پر اور یاددہانی کے لئے اپنے ہاتھوں اور ماتھوں پر لگاؤ۔
اُنہیں19 اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ ہر جگہ اور ہمیشہ اُن بارےکے
میں بات کرو، خواہ تُو گھر میں بیٹھا یا راستے پر چلتا ہو، لیٹا ہو
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یا کھڑا ہو۔ اُنہیں20 اپنے گھروں کی چوکھٹوں اور اپنے شہروں
دروازوںکے پر لـکھ 21 تکجبتاکہ زمین پر آسمان قائم ہے تم
اور تمہاری اولاد ملـکاُس میں جیتے جسرہیں کا ربوعدہ
قَسمنے کھا باپتمہارےکر دادا سے کیا تھا۔

احتیاط22 سے اُن احکام کی پیروی کرو جو مَیں دےتمہیں
رہا ربہوں۔ اپنے پیارسےخدا اُسکرو، تمامکے احکام پر عمل
کرو اور اُس کے ساتھ لپٹے رہو۔ 23 پھر تمہارےوہ آگے آگے یہ
تمام قومیں نکال دے گا اور تم ایسی قوموں کی زمینوں پر قبضہ
کرو گے جو تم بڑیسے طاقتاور ور ہیں۔ 24 تم بھیجہاں قدم
رکھو گے وہ تمہارا ہی ہو گا، جنوبی یگستان ر سے لے کر لبنان
تک، یائے در فرات سے بحـیرۂ روم تک۔ 25 کوئی بھی تمہارا
سامنا نہیں کر سکے گا۔ تم اُس ملـک میں جہاں بھی جاؤ گے
ربوہاں تمہارا خدا وعدےاپنے اوردہشتتمہاریمطابقکے
خوف پیدا گا۔دےکر آج26 تم خود فیصلہ کرو۔ کیا کیربتم
برکت یا اُس لعنتکی پانا ہتے چا ہو؟ 27 اگر ربتم اپنے خدا کے
اُن احکام پر عمل کرو جو مَیں آج دےتمہیں 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۔

تیراربجب29 میںملـکاُستجھےخدا جائےلے جسگا
پر تُو کرےقبضہ گا تو لازم ہے کہ گرزیم پہاڑ پر چڑھ برکتکر
کرےاعلانکا اور عیبال پہاڑ لعنتپر کا۔ یہ30 دو پہاڑ یائے در
یردن مغربکے میں اُن کنعانیوں کے علاقے میں واقع ہیں جو
وادٔی یردن میں آباد ہیں۔ وہ مغرب کی طرف ِجلجال شہر کے
منے سا مورِہ بلوطکے کے درختوں 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 احتیاطتو32 سے اُن تمام احکام عملپر کرتے
رہو جو مَیں آج دےتمہیں رہا ہوں۔

12
ملـک ربمیں کے احکام

ذیل1 میں وہ احکام اور قوانین ہیں جن پر تمہیں دھیان سے
عمل کرنا ہو جبگا تم ملـکاُس میں آباد ہو گے تیرےربجو

باپ دادا کا دےتجھےخدا رہا تاکہہے تُو اُس پر قبضہ کرے۔
ملـک 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 ہے اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتی ہیں، خواہ وہ اونچے
پہاڑوں، یوں پہاڑ یا گھنے درختوں کے سائے میں کیوں نہ ہوں۔
3 اُن کوگاہوںقربانکی پتھروںجندینا۔ڈھا کی پوجا وہ کرتے
ہیں اُنہیں ِچکنا ُچور کر یسیرتدینا۔ 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 نام سکونتکی کے
لئے ایک عبادتگا۔لےچنجگہ لئےکے وہاں اور6کرو،جایا
وہاں اپنی تمام قربانیاں لا پیشکر کرو، خواہ بھسموہ والیہونے
قربانیاں، ذبح کی قربانیاں، پیداوار کا دسواں حصہ، اُٹھانے والی
قربانیاں، مَنت کے ہدیئے، خوشی پیشسے کی گئی قربانیاں یا
مویشیوں کے پہلوٹھے کیوں نہ ہوں۔ وہاں7 رب اپنے خدا کے
سمیتگھرانوںاپنےحضور کھانا کھا کر خوشیکیکامیابیوںاُن
مناؤ جو تیرےربتجھے خدا برکتکی باعثکے حاصل ہیں۔ہوئی

8 اُس وقت تمہیں وہ نہیں کرنا جو ہم کرتے آئے ہیں۔ آج
تک ہر کوئی اپنی مرضی عبادتمطابقکے کرتا ہے، 9 کیونکہ
تکاب تم آرام کی اُس جگہ نہیں پہنچے جو تجھے تیرےرب
خدا میراثسے میں ملنی ہے۔ لیکن10 جلد ہی تم یائے در یردن
کو پار کر ملـکاُسکے میں آباد ہو جاؤ گے ربجو تمہارا خدا
میراثتمہیں دےمیں رہا وقتاُسہے۔ وہ تمہیں ارد گرد کے
دشمنوں سے بچائے رکھے گا، اور تم آرام اور سکون سے زندگی
گزار سکو گے۔ ربتب11 تمہارا خدا اپنے نام سکونتکی کے
لئے ایک جگہ چن لے گا، اور تمہیں سب کچھ جو مَیں بتاؤں گا
وہاں لا پیشکر کرنا ہے، خواہ وہ بھسم ہونے والی قربانیاں،
ذبح کی قربانیاں، پیداوار دسواںکا حصہ، اُٹھانے والی قربانیاں یا
مَنت خاصکے ہدیئے کیوں نہ ہوں۔ ربوہاں12 کے منے سا
تمہارےتم، بیٹے تمہارےبیٹیاں، غلام اور لونڈیاں منائیں۔خوشی
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یوںآبادمیںشہروںاپنے لاو کرو،شریکمیںخوشیاپنیبھیکو
کیونکہ اُن پاسکے موروثی زمین نہیں ہو گی۔

13 خبردار، اپنی بھسم ہونے والی قربانیاں ہر جگہ پیشپر نہ
کرنا 14 صرفبلـکہ اُس جگہ پر ربجو قبیلوں میں سے چنے گا۔
کچھسبوہیں یوں طرحجسمنا مَیں تجھے بتاتا ہوں۔

لیکن15 وہ جانور اِس میں شامل نہیں ہیں جو تُو قربانی کے
طور پیشپر نہیں کرنا چاہتا بلـکہ صرف کھانا چاہتا ہے۔ ایسے
جانور تُو آزادی سے اپنے تمام شہروں میں ذبح کر کے اُس برکت
مطابقکے کھا سکتا تیرےربجوہے خدا ہے۔دیتجھےنے
گوشتایسا ہرن اور غزال گوشتکے کی مانند ہے پاکیعنی
اور ناپاک دونوں ہی اُسے کھا سکتے ہیں۔ 16 لیکن 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
میںشہروںاپنے نہ ًکھانا مثلا اناج، انگور زیتوناوررسکے کے
تیل کا دسواں حصہ، مویشیوں کے پہلوٹھے، مَنت کے ہدیئے،
خوشی سے پیش کی گئی قربانیاں اور اُٹھانے والی قربانیاں۔
18 یہ ربصرفچیزیں 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 کے یوں لاو کے ساتھ جمع ہو کر
خوشی منا ربکہ محنتہمارینے ہے۔دیبرکتکو 19 اپنے
ملـک میں یوں لاو کی یات ضرور عمر بھر پوری کرنے کی فکر
رکھ۔

ربجب20 تیرا خدا وعدےاپنے کے مطابق تیری سرحدیں
بڑھا دے گا اور تُو گوشت کھانے کی خواہش رکھے گا تو
جس طرح جی چاہے گوشت کھا سکے گا۔ 21 اگر تیرا گھر
اُس مقدِس سے دُور ہو ربجسے تیرا خدا اپنے نام سکونتکی
کے لئے چنے گا تو طرحجستُو جی چاہے اپنے شہروں ربمیں
سے ملے ہوئے مویشیوں کو ذبح کر کے کھا سکتا ہے۔ لیکن
ایسا ہی کرنا جیسا مَیں نے حکم دیاہے۔ 22 ہرنگوشتایسا اور
غزال گوشتکے کی مانند ہے پاکیعنی ناپاکاور دونوں ہی
اُسے کھا سکتے ہیں۔ 23 البتہ گوشت کے ساتھ خون نہ کھانا،
کیونکہ خون جاندار کی جان ہے۔ اُس کی جان گوشت کے
ساتھ نہ کھانا۔ خون24 نہ کھانا بلـکہ اُسے زمین پر ُنڈیل ا کر ضائع
کر دینا۔ 25 اُسے نہ کھانا تاکہ تجھے اور تیری اولاد کو کامیابی

حاصل ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے ربتُو کی نظر میں صحیح کام
کرے گا۔

لیکن26 ربچیزیںجو کے لئے مخصوص مُقّدسو ہیں یا جو
تُو مَنتنے مان کر اُس کے لئے مخصوص کی ہیں لازم ہے کہ
تُو اُنہیں اُس جگہ لے ربجسےجائے مقدِس کے لئے چنے گا۔
27 وہیں، رب اپنے خدا کی قربان گاہ پر اپنی بھسم ہونے والی
گوشتقربانیاں اور سمیتخون چڑھا۔ ذبح کی قربانیوں کا خون
قربان گاہ پر ُنڈیل ا دینا، لیکن اُن گوشتکا تُو کھا سکتا ہے۔

28 مَیںہدایاتبھیجو دےتجھے احتیاطاُنہیںہوںرہا سے
پورا کر۔ پھر تُو تیریاور رہیںحالخوشاولاد کیونکہگے، تُو وہ
کرےکچھ گا تیرےربجو خدا کی نظر میں اچھا اور ہے۔درست

تیرارب29 خدا قوموںاُن کو دےمٹا طرفکیجنگا بڑھتُو
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 بارےکے 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 ایسا مت !کر یہ قومیں ایسے گھنونے یقے طر سے پوجا کرتی
ہیں جن نفرتربسے کرتا ہے۔ وہ اپنے بچوں بھیکو 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۔ باتکسینہ کا اضافہ کرنا، نہ کوئی
بات نکالنا۔

13
دیوتاؤں طرفکی لے جانے والوں سلوکسے

تیرے1 درمیان لوگایسے ہوںکھڑےاُٹھ گے جو آپاپنے
کو نبی یا خواب دیکھنے والے کہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ
نشانالٰہیکسی معجزےیا میںوجودواقعیجو2کریںاعلانکا
آئے۔ ساتھساتھ وہ آ،”کہیں، ہم دیگر معبودوں کی پوجا کریں،
ہم اُن خدمتکی کریں جن سے تُو واقفتکاب نہیں “ہے۔
ایسے3 لوگوں کی نہ سن۔ اِس ربسے تمہارا خدا تمہیں آزما کر
معلوم کر رہا ہے کہ کیا تم واقعی پورےاپنے دل و جان اُسسے
پیارسے ہو۔کرتے ربتمہیں4 اپنے پیرویکیخدا کرنا اُسیاور
خوفکا ماننا اُسہے۔ احکامکے زندگیمطابقکے اُسگزارو،
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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 ہیں،
اُسی جسسے نے دےفدیہ کر تمہیں مصر کی غلامی سے بچایا
اور وہاں نکالسے لایا۔ چونکہ وہ تجھے اُس راہ سے ہٹانا ہتے چا
ہیں تیرےربجسے خدا تیرےنے لئے مقرر کیا ہے اِس لئے
لازم ہے کہ اُنہیں سزائے موت دی جائے۔ ایسی بُرائی اپنے
درمیان سے مٹا دینا۔

6 ہو سکتا ہے کہ تیرا سگا بھائی، تیرا بیٹا یا بیٹی، تیری بیوی یا
تیرا تجھےدوستقریبی چپکے سے ورغلانے کرےکوششکی
کہ آ، ہم جا کر دیگر معبودوں کی پوجا کریں، ایسے دیوتاؤں کی
جن سے نہ تُو اور نہ تیرے باپ دادا واقف تھے۔ 7 خواہ ارد
گرد کی یا دُوردراز قوموںکی کے دیوتا ہوں، خواہ دنیا ایککے
سرے کے سرےدوسرےیا کے معبود ہوں، صورتکسی8
میں اپنی رضامندی کا اظہار نہ کر، نہ اُس کی سن۔ اُس پر رحم
نہ کر۔ نہ اُسے بچائے رکھ، نہ اُسے دےپناہ 9 بلـکہ اُسے سزائے
موت دے۔ اور اُسے سنگسار کرتے وقت پہلے تیرا ہاتھ اُس
پر پتھر پھینکے، پھر ہی باقی لوگتمام حصہ لیں۔ 10 اُسے ضرور
پتھروں سے موتسزائے دینا، کیونکہ اُس تیرےربتجھےنے
خدا دُورسے اُسیکی،کوششکیکرنے سے مصرتجھےجو کی
غلامی نکالسے لایا۔ 11 پھر تمام اسرائیل یہ سن کر ڈر جائے گا
اور تیرےآئندہ ایسیدرمیان حرکتشریر کرنے جرأتکی نہیں
کرے گا۔

جب12 تُو اُن شہروں میں ہنے ر لـگے گا ربجو تیرا تجھےخدا
رہادے تجھےشایدتوہے تیرےلوگشریرکہ13جائےملخبر
درمیان سے اُبھر آئے ہیں جو اپنے شہر کے باشندوں کو یہ کہہ
غلطکر راہ پر لائے ہیں کہ آؤ، ہم معبودوںدیگر کی پوجا کریں،
ایسے معبودوں کی جن سے واقفتم نہیں ہو۔ لازم14 ہے کہ تُو
یافت در کر کے اِس تفتیشکی کرے اور خوب کرےمعلوم
کہ کیا ہوا ہے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ یہ گھنونی بات واقعی
ہوئی ہے 15 تو پھر لازم ہے کہ تُو شہر کے تمام باشندوں کو
ہلاک کرے۔ اُسے رب کے سپرد کر کے سراسر تباہ کرنا، نہ
صرف اُس لوگکے بلـکہ اُس کے مویشی بھی۔ 16 شہر کا پورا

ماِل چوکغنیمت میں اکٹھا کر۔ پھر پورے شہر کو اُس کے
ربسمیتمال کے لئے مخصوص کر کے جلا دینا۔ اُسے دوبارہ
کبھی 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 بھیکوئی پاستیرےچیز نہ پائی صورتاِسصرفجائے۔
ربمیں غضبکا ٹھنڈا ہو جائے گا، اور وہ تجھ پر رحم کر کے
اپنی مہربانی کا کرےاظہار گا تیریاور تعداد بڑھائے جسگا،
طرح اُس نے قَسم کھا تیرےکر باپ دادا سے وعدہ کیا ہے۔
لیکن18 کچھسبیہ اِس پر مبنی ہے کہ ربتُو اپنے خدا کی سنے
اور اُس کے اُن تمام احکام پر کرےعمل جو مَیں تجھے دےآج
رہا ہوں۔ وہی کچھ کر جو اُس کی نظر درستمیں ہے۔

14
پاک ناپاکاور جانور

1 تم رب اپنے خدا کے فرزند ہو۔ اپنے آپ کو مُردوں کے
نہسےسبب زخمی کرو، نہ اپنے سر کے منے سا بالوالے منڈواؤ۔
2 کیونکہ تُو رب اپنے خدا کے لئے مخصوص مُقّدسو قوم ہے۔
دنیا کی تمام قوموں میں سے رب نے تجھے ہی چن کر اپنی
ملـکیت بنا لیا ہے۔

کوئی3 بھی مکروہ چیز نہ کھانا۔
4 تم بَیل، بھیڑبکری، 5 ہرن، غزال، *مِرگ، پہاڑی بکری،

†مہات، غزاِل یقہ ‡افر بکریپہاڑیاور کھا سکتے ہو۔ جن6 کے
یا ُکھر پاؤں بالکل ِچرے ہوئے ہیں اور جو جگالی کرتے ہیں
اُنہیں اجازتکیکھانے ہے۔ اونٹ،7 ِبجُو خرگوشیا منعکھانا
ہے۔ تمہارےوہ لئے ناپاک ہیں، کیونکہ وہ جگالی تو کرتے
ہیں لیکن اُن کے ُکھر یا پاؤں ِچرے ہوئے نہیں ہیں۔ 8 سؤر
نہ کھانا۔ تمہارےوہ لئے ناپاک ہے، کیونکہ اُس کے ُکھر تو
ِچرے ہوئے ہیں لیکن وہ جگالی نہیں کرتا۔ نہ اُن کا گوشت
کھانا، نہ اُن کی لاشوں کو چھونا۔

پانی9 میں ہنے ر والے جانور کھانے کے لئے جائز ہیں اگر اُن
کے پَر اور چھلـکے ہوں۔ لیکن10 جن کے پَر یا نہیںچھلـکے ہیں
تمہارےوہ لئے ناپاک ہیں۔

* 14:5 :مِرگ یہ ہرن مشابہکے ہوتا ًلیکنہے مختلففطرتا ہوتا اِسہے۔ سینگکے اوربےشاخکھوکھلے، اَن جھڑ ہوتے ۔antelopeہیں۔ یاد رہے کہ قدیم زمانے
کے اِن جانوروں کے اکثر متروکنام ہیں یا اُن مطلبکا بدل گیا اِسہے، لئے اُن مختلفکا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ † 14:5 :مہات مہات۔ درازقد ہرنوں ایککی جسنوع
سینگکے چکردار ہوتے ہیں۔ addax۔ ‡ 14:5 غزاِل یقہ :افر غزاِل یقہ۔ افر چکاروں کی تین اقسام میں سے کوئی جو اپنے لمبے اور حلقہ دار سینگوں کی وجہ سے
ممتاز ۔oryxہے۔
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11 تم پاکہر پرندہ کھا سکتے ہو۔ لیکن12 ذیل پرندےکے

کھانا منع :ہے عقاب، دڑھیَل گِدھ، کالا گِدھ، لال13 چیل،
کالی چیل، ہر قسم کا گِدھ، 14 ہر قسم کا کوّا، 15 عقابی ُلّو، ا
کانچھوٹے والا ُلّو، کانبڑےا والا ُلّو، ا قسمہر 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۔

تمام19 پَر رکھنے تمہارےکیڑےوالے لئے ناپاک ہیں۔ اُنہیں
کھانا منع ہے۔ لیکن20 تم پاکہر پرندہ کھا سکتے ہو۔

بہخودجانورجو21 مرخود اُسےجائے نہ کھانا۔ تُو اُسے اپنی
آبادی میں ہنے ر والے پردیسیکسی دےکو یا کسی اجنبی کو
بیچ سکتا اورہے وہ اُسے کھا سکتا لیکنہے۔ تُو متاُسے کھانا،
کیونکہ ربتُو اپنے خدا کے لئے مخصوص مُقّدسو قوم ہے۔
بکری بچےکے کو اُس کی ماں دودھکے میں پکانا منع ہے۔
اپنی پیداوار کا دسواں مخصوصحصہ کرنا

لازم22 ہے کہ تُو سالہر اپنے کھیتوں کی پیداوار کا دسواں
لئےکےربحصہ الـگ کرے۔ اِس23 لئےکے اپنا اناج، انگور
کا زیتونرس، تیلکا اور مویشی ربپہلوٹھےکے 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 بھر رب
اپنے خدا خوفکا ماننا سیکھے۔

لیکن24 ہو سکتا ہے کہ جو جگہ رب تیرا خدا اپنے نام کی
سکونت لئےکے چنے گا تیرےوہ یادہسےحدسےگھر ز دُور ہو
تیرےرباور برکتکیخدا باعثکے اِتناحصہدسواںمذکورہ
یادہ ز ہو کہ تُو اُسے نہیںتکمقدِس پہنچا سکتا۔ صورتاِس25
میں اُسے بیچ کر اُس پیسےکے اُس جگہ لے جا ربجو تیرا خدا
اپنے نام سکونتکی لئےکے گا۔چنے پہنچوہاں26 کر اُن پیسوں
جیجوسے خریدنا،چاہے خواہ گائےبَیل، بھیڑبکری، َمے یا َمے
اَورکوئیجیسی نہکیوںچیز ہو۔ پھر اپنے ملساتھکےگھرانے
کر رب اپنے خدا کے حضور یہ چیزیں کھانا اور خوشی منانا۔
27 ایسے موقعوں پر اُن یوں لاو کا خیال رکھنا جو تیرے قبائلی
علاقے میں ہتے ر ہیں، کیونکہ اُنہیں میراث میں زمین نہیں ملے
گی۔

28 تیسرےہر سال اپنی پیداوار کا دسواں حصہ اپنے شہروں
یوںاُسے29کرنا۔جمعمیں لاو کو زمینموروثیپاسکےجندینا
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 ساتہر سال کے دوسرےایکبعد کے معافقرضے کر
دینا۔ 2 اُس جسوقت نے بھی کسی اسرائیلی بھائی قرضکو
دیا ہے وہ اُسے منسوخ کرے۔ وہ اپنے پڑوسی یا بھائی کو پیسے
واپس کرنے پر مجبور نہ کرے، ربکیونکہ کی تعظیم قرضمیں
معاف کرنے کے سال کا اعلان کیا گیا ہے۔ 3 اِس سال میں تُو
صرف قرضغیرملـکی داروں کو واپسپیسے کرنے پر مجبور کر
سکتا ہے۔ اپنے اسرائیلی بھائی کے معافقرضتمام کر دینا۔

تیرے4 درمیان کوئی بھی غریب نہیں ہونا ہئے، چا کیونکہ
جب تُو ملـکاُس میں رہے گا ربجو تیرا میراثتجھےخدا میں
دینے والا ہے تو وہ بہتتجھے دےبرکت گا۔ لیکن5 شرط یہ
ہے کہ پورےتُو طور پر اُس کی سنے احتیاطاور سے اُس کے اُن
تمام احکام پر کرےعمل جو مَیں تجھے دےآج رہا ہوں۔ 6 پھر
رب تمہارا خدا تجھے وعدےاپنے کے مطابق برکت دے گا۔
تُو کسی بھی قوم سے اُدھار نہیں لے گا بلـکہ بہت سی قوموں کو
اُدھار دے گا۔ کوئی بھی قوم تجھ پر حکومت نہیں کرے گی
بلـکہ تُو بہت سی قوموں کرےحکومتپر گا۔

آبادمیںملـکاُستُوجب7 ہو گا ربجو تیرا تجھےخدا دینے
والا توہے درمیاناپنے ہنے ر بھائیغریبوالے سلوکسختسے
نہ کرنا، جتنیکر۔مددکیاُسسےدلکھلے8ہونا۔کنجوسنہ
اُسے ضرورت ہے اُسے اُدھار کے طور پر دے۔ 9 خبردار، ایسا
مت سوچ معافقرضکہ کرنے کا سال قریب ہے، اِس لئے
مَیں اُسے کچھ نہیں دوں گا۔ اگر تُو ایسی شریر بات اپنے دل میں
بھائیمندضرورتہوئےسوچتے قرضکو کرےانکارسےدینے
اور منےکےربوہ توکرےشکایتتیریسا تُو ٹھہرےقصوروار
گا۔ 10 اُسے ضرور کچھ دے بلـکہ خوشی سے دے۔ پھر رب
تیرا تیرےخدا ہر کام دےبرکتمیں گا۔ ملـک11 میں ہمیشہ

§ 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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لوگمندضرورتاورغریب اِسگے،جائیںپائے لئے تجھےمَیں
حکم دیتا ہوں کہ کھلے دل سے اپنے غریب اور ضرورت مند
بھائیوں کی مدد کر۔

غلاموں کو آزاد کرنے فرضکا
12 اگر اسرائیلیکوئی بھائی یا بہن آپاپنے بیچکو کر تیرا غلام

بن جائے تو وہ لیکنکرے۔خدمتتیریسالچھ لازم کہہے
ساتویں سال اُسے آزاد کر دیا جائے۔ 13 آزاد کرتے وقت 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 جنسے
تیرےربسے خدا دیبرکتتجھےنے ہے۔ یاد15 رکھ کہ تُو
بھی مصر میں غلام تھا اور تیرےربکہ خدا نے دےفدیہ کر
تجھے اِسیچھڑایا۔ لئے مَیں آج تجھے یہ حکم دیتا ہوں۔

16 لیکن ممکن ہے کہ تیرا غلام تجھے چھوڑنا نہ چاہے،
کیونکہ وہ تجھ سے تیرےاور خاندان محبتسے رکھتا ہے، اور
پاستیرےوہ رہ خوشکر حال ہے۔ صورتاِس17 میں اُسے
دروازے پاسکے لے جا اور اُس کے کان کی لَو چوکھٹ کے
ساتھ لگا کر اُسے ُستالی یعنی تیز اوزار سے چھید دے۔ تب وہ
زندگی بھر تیرا غلام بنا رہے گا۔ لونڈیاپنی بھیساتھکے ایسا ہی
کرنا۔

18 اگر غلام تجھے چھ سال کے بعد چھوڑنا چاہے تو بُرا نہ
ماننا۔ آخر اگر اُس کی جگہ کوئی اَور وہی کام تنخواہ کے لئے
کرتا تو تیرے اخراجات دُگنے ہوتے۔ اُسے آزاد کرنا تو رب تیرا
تیرےخدا ہر کام دےبرکتمیں گا۔

جانوروں مخصوصپہلوٹھےکے ہیں
19 اپنی گائیوں اور یوں بکر بھیڑ کے نرپہلوٹھے رب اپنے خدا

کے لئے مخصوص کرنا۔ نہ گائے کے پہلوٹھے کو کام کے لئے
استعمال کرنا، نہ بھیڑ پہلوٹھےکے بالکے کترنا۔ ایسےسالہر20
اُسبچے جگہ لے جا اپنےربجو مقدِس لئےکے وہاںگا۔چنے
رباُنہیں اپنے خدا کھانا۔سمیتخاندانپورےاپنےحضورکے

21 اگر ایسے جانور میں کوئی خرابی ہو، وہ اندھا یا لنگڑا ہو یا
اُس میں کوئی نقصاَور ہو تو رباُسے اپنے خدا کے لئے قربان
نہ کرنا۔ ایسے22 جانور تُو گھر میں ذبح کر کے کھا سکتا ہے۔ وہ
ہرن مانندکیغزالاور جنہیںہیں تُو کھا تو سکتا لیکنہے قربانی
نہیںپیشپرطورکے پاکسکتا۔کر اُسےدونوںشخصناپاکاور

کھا سکتے ہیں۔ لیکن23 خون نہ کھانا۔ اُسے پانی زمینطرحکی
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 راتتجھے وقتکے مصر سے
نکال لایا۔ 2 اُس جگہ جمع ہو جا جو رب اپنے نام کی سکونت
لئےکے اُسےگا۔چنے قربانی لئےکے یاں بکر بھیڑ پیشگائےبَیلیا
کرنا۔ گوشت3 بےخمیریساتھکے روٹی تکدنساتکھانا۔
روٹییہی طرحجسطرحاُسیبالکلکھا، تُو نے جلدیجبکیا
جلدی مصر مصیبتنکلا۔سے کی یہ روٹی اِس لئے کھا تاکہ وہ
تیرےدن جیتے جی یاد جبرہے تُو مصر سے روانہ ہوا۔ لازم4
ہے عیدکہ کے ہفتے ملـکپورےتیرےدورانکے میں خمیر نہ
پایا جائے۔
جو قربانی تُو عید کے پہلے دن کی شام کرےپیشکو اُس

کا گوشت اُسی وقت کھا لے۔ اگلی تکصبح کچھ 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
لئےکےسکونتکی قربانیطرحکیوقتنکلتےسےمصرگا۔چنے
کے جانور کو سورج ڈوبتے وقت ذبح کر۔ 7 پھر اُسے بھون کر
اُس جگہ کھانا جو رب تیرا خدا چنے گا۔ اگلی صبح اپنے گھر
واپس چلا جا۔ 8 عید کے پہلے چھ دن بےخمیری روٹی کھاتا
رہ۔ ساتویں دن کام نہ کرنا بلـکہ رب اپنے خدا عبادتکی کے
لئے جمع ہو جانا۔

فصل کی کٹائی کی عید
جب9 اناج کی فصل کی کٹائی شروع ہو گی تو پہلے دن کے

سات 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 ربجو اپنے نام کی سکونت کے لئے چنے گا۔ وہاں اُس
کے حضور خوشی تیرےمنا۔ بال تیرےبچے، غلام اور لونڈیاں
تیرےاور شہروں میں ہنے ر والے لاوی، پردیسی، یتیم اور بیوائیں

* 16:1 ابیب کے :مہینے مارچ تا یل۔ اپر
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تیریسب خوشی شریکمیں ہوں۔ 12 اِن احکام پر ضرور عمل
کرنا متاور بھولنا کہ تُو مصر میں غلام تھا۔

یوں جھونپڑ کی عید
اناج13 ہنے گا اور انگور کا رس لنے نکا کے بعد یوں جھونپڑ

کی عید جسمنانا کا ساتدورانیہ دن ہو۔ عید14 کے موقع پر
خوشی تیرےمنانا۔ بال تیرےبچے، غلام اور لونڈیاں تیرےاور
شہروں میں بسنے والے لاوی، پردیسی، یتیم اور بیوائیں تیریسب
خوشی شریکمیں ہوں۔ 15 جو ربجگہ تیرا خدا مقدِس کے
لئے چنے گا وہاں اُس کی تعظیم ساتمیں تکدن یہ عید منانا۔
ربکیونکہ تیرا تیریخدا تمام فصلوں اور محنت دےبرکتکو
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 روٹیبےخمیرییعنی کی
کٹائیکیفصلعید، عیدکی یوںاور پر۔عیدکیجھونپڑ بھیکوئی
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 گا۔دےتجھےخدا انصافوہ
سے لوگوں کی عدالت کریں۔ 19 نہ کسی کے حقوق مارنا، نہ
داریجانب قبولرشوتدکھانا۔ نہ کرنا، دانشرشوتکیونکہ
مندوں کو اندھا کر دیتی اور راست باز کی باتیں پلٹ دیتی ہے۔
صرف20 اور انصافصرف کے مطابق چل تاکہ تُو جیتا رہے
اور ملـکاُس پر کرےقبضہ ربجو تیرا خدا دےتجھے گا۔

بُت پرستی کی سزا
جہاں21 تُو رب اپنے خدا کے لئے قربان گاہ بنائے گا وہاں

دیوییسیرتنہ کی پوجا کے لئے لـکڑی کا کھمبا اور22 نہ کوئی
ایسا پتھر کھڑا کیجسکرنا لوگپوجا ربہیں۔کرتے تیرا خدا
اِن چیزوں نفرتسے رکھتا ہے۔

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

تجھے دے گا تو ہو سکتا ہے کہ تیرے درمیان کوئی مرد یا
تیرےربعورت خدا کا عہد توڑ کر وہ کرےکچھ جو اُسے بُرا

لـگے۔ مثلا3ً وہ دیگر معبودوں کو یا سورج، چاند یا ستاروں کے
پورے لشکر کو سجدہ کرے، حالانکہ مَیں نے یہ منع کیا ہے۔
بھیجب4 تجھے اِس قسم کی خبر ملے تو اِس کا پورا کھوج لگا۔
نکلےدرستباتاگر ایسیاور میںاسرائیلواقعیحرکتگھنونی
کی گئی ہو 5 تو قصوروار کو شہر کے باہر لے جا کر سنگسار کر
دینا۔ لیکن6 لازم ہے کہ پہلے کم از کم دو یا تین لوگ گواہی
دیں کہ اُس نے ایسا ہی کیا ہے۔ اُسے سزائے موت دینے کے
لئے ایک گواہ کافی نہیں۔ پہلے7 گواہ اُس پر پتھر پھینکیں، اِس
کے بعد باقی تمام لوگ اُسے سنگسار کریں۔ یوں تُو اپنے درمیان
سے بُرائی دےمٹا گا۔

مقدِس میں اعلٰی عدالتترین
8 تیرےاگر شہر قاضیوںکے کے لئے کسی مقدمے کا فیصلہ

کرنا مشکل ہو تو اُس مقدِس میں آ کر اپنا معاملہ پیش کر جو
رب تیرا خدا چنے گا، خواہ کسی کو قتل کیا گیا ہو، اُسے زخمی
کر دیا گیا ہو یا کوئی اَور مسئلہ ہو۔ لاوی9 قبیلےکے اماموںکے
اور مقدِس میں خدمت کرنے والے قاضی کو اپنا پیشمقدمہ
کر، اور وہ فیصلہ کریں۔ 10 جو فیصلہ وہ اُس مقدِس میں کریں
گے ربجو 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 جو مقدِس میں تیرےرب خدا کی خدمت کرنے والے
قاضی یا امام کو جانحقیر کر اُن نہیںکی سنتا اُسے موتسزائے
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 کی
جرأت نہیں کریں گے۔

بادشاہ بارےکے میں اصول
14 تُو جلد ہی اُس ملـک میں داخل ہو گا جو رب تیرا خدا

تجھے دینے والا جبہے۔ تُو اُس پر قبضہ کر کے اُس میں آباد
ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ تُو ایک دن کہے، آؤ” ہم ارد
تمامکیگرد قوموں بادشاہطرحکی کریںمقرر ہمجو حکومتپر
“کرے۔ 15 اگر تُو کرےایسا صرفتو شخصوہ مقرر کر جسے
رب تیرا خدا چنے گا۔ وہ پردیسی نہ ہو بلـکہ تیرا اپنا اسرائیلی بھائی
ہو۔ 16 بادشاہ بہت یادہ ز گھوڑے نہ رکھے، نہ اپنے لوگوں
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کو اُنہیں خریدنے کے لئے مصر بھیجے۔ کیونکہ رب نے تجھ
سے کہا ہے کبھیکہ واپسوہاں نہ جانا۔ 17 تیرا بادشاہ یادہ ز
یاں بیو بھی نہ رکھے، ورنہ اُس دُورسےربدلکا ہو گا۔جائے
اور وہ حد سے یادہ ز چاندیسونا جمع نہ کرے۔

تخت18 نشین وقتہوتے لاویوہ قبیلےکے اماموںکے کے
پاس پڑی اِس شریعت کی نقل لـکھوائے۔ 19 یہ کتاب اُس کے
محفوظپاس اوررہے، وہ عمر بھر روزانہ اِسے پڑھتا رہے ربتاکہ
اپنے خدا باتوںتمامکیشریعتوہتبسیکھے۔مانناخوفکا کی
کرےپیروی گا، 20 آپاپنے کو اپنے اسرائیلی بھائیوں سے یادہ ز
اہم نہیں سمجھے گا شریعتبھیطرحکسیاور ہٹسے کر کام
نتیجےگا۔کرےنہیں میں وہ اور اُس کی بہتاولاد تکعرصے
اسرائیل پر حکومت کریں گے۔

18
اماموں اور یوں لاو کا حصہ

اسرائیل1 کے ہر قبیلے میراثکو میں اُس کا اپنا علاقہ ملے
گا سوائے لاوی کے قبیلے جسکے میں امام بھی شامل ہیں۔
وہ جلنے والی اور دیگر قربانیوں میں سے اپنا حصہ لے کر گزارہ
کریں۔ 2 اُن پاسکے دوسروں طرحکی 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
کو اُس کا جبڑےشانہ، اور اوجھڑی ملنے کا حق ہے۔ 4 اپنی
فصلوں کا پہلا پھل بھی اُنہیں دینا یعنی اناج، َمے، زیتون کا تیل
اور بھیڑوں کی پہلی کتری ہوئی اُون۔ 5 کیونکہ رب تیرےنے
تمام قبیلوں میں لاویسے کے قبیلے کو ہی مقدِس ربمیں کے
نام خدمتمیں کرنے کے لئے یہہے۔چنا ہمیشہ کے لئے اُن کی
اور اُن کی اولاد کی داریذمہ رہے گی۔

6 کچھ لاوی مقدِس پاسکے نہیں بلـکہ اسرائیل مختلفکے
شہروں میں رہیں گے۔ اگر اُن میں سے کوئی اُس جگہ آنا چاہے
ربجو مقدِس کے لئے چنے گا 7 تو وہ وہاں خدمتکے کرنے
والے یوں لاو کی طرح مقدِس میں رب اپنے خدا کے نام میں
خدمت کر سکتا ہے۔ 8 اُسے قربانیوں میں سے دوسروں کے برابر
یوں لاو کا حصہ ملنا ہے، خواہ اُسے خاندانی ملـکیت بیچنے سے
پیسے مل گئے ہوں یا نہیں۔

گریجادو منع ہے

جب9 تُو ملـکاُس میں داخل ہو گا ربجو تیرا خدا تجھے
رہادے کیوہاںتوہے ہنے قوموںوالیر نہدستورگھنونےکے
اپنانا۔ تیرے10 درمیان کوئی بھی اپنے بیٹے یا بیٹی کو قربانی کے
طور پر نہ جلائے۔ نہ کوئی غیب دانی کرے، نہ فال یا شگون
نکالے یا جادوگری کرے۔ اِسی11 طرح منتر پڑھنا، حاضِرات
کرنا، قسمت کا حال بتانا یا مُردوں کی روحوں سے رابطہ کرنا
سخت منع ہے۔ 12 جو بھی کرےایسا وہ رب کی نظر میں قابِل
گھن ہے۔ اِن ہی مکروہ دستوروں کی وجہ سے رب تیرا خدا
تیرے آگے سے اُن قوموں کو نکال دے گا۔ 13 اِس لئے لازم
ہے کہ ربتُو اپنے خدا کے منے سا بےقصور رہے۔

نبی کا وعدہ
جن14 قوموں کو تُو لنے نکا والا ہے وہ اُن کی سنتی ہیں جو

فال لتے نکا غیباور دانی کرتے تیرےربلیکنہیں۔ خدا نے
تجھے 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 حوربکیونکہ
یعنی سینا پہاڑ پر جمع وقتہوتے تُو نے ربخود اپنے خدا سے
درخواست نہ”کی، مَیں ربمزید اپنے کیخدا آواز سننا چاہتا،
نہ یہ بھڑکتی آگہوئی دیکھنا چاہتا ہوں، ورنہ مر جاؤں “گا۔
ربتب17 نے مجھ سے کہا، جو” کچھ وہ کہتے ہیں ٹھیکوہ
ہے۔ 18 آئندہ مَیں اُن میں تجھسے جیسا نبی کروںکھڑا 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 کچھ کہے
تو لازم ہے کہ تُو اُس کی سن۔ جو نہیں سنے گا اُس سے مَیں
طلبجوابخود کروں گا۔ لیکن20 اگر کوئی نبی گستاخ ہو
میرےکر نام میں کوئی بات کہے جو مَیں نے اُسے بتانے کو
نہیں کہا تھا تو اُسے سزائے موت دینی اِسیہے۔ طرح اُس نبی
کو ہلاکبھی کر دینا ہے جو دیگر معبودوں کے نام میں بات
“کرے۔

21 تیرےشاید ذہن میں سوال اُبھر آئے کہ کسہم طرح
معلوم کر سکتے ہیں کہ کوئی کلام واقعی رب کی طرف سے
ہے یا نہیں۔ جواب22 یہ ہے کہ اگر نبی رب کے نام میں کچھ
کہے اور وہ پورا نہ ہو جائے تو مطلب ہے کہ نبی ربباتکی
طرفکی سے نہیں ہے بلـکہ اُس نے گستاخی کر باتکے کی
صورتاِسہے۔ میں اُس متسے ڈرنا۔
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19
پناہ کے شہر

رب1 تیرا میںملـکاُسخدا آباد قوموں کو کرےتباہ گا جو
وہ دےتجھے رہا جبہے۔ تُو اُنہیں بھگا کر اُن کے شہروں اور
میںگھروں آباد ہو جائے گا 2-3 ملـکپورےتو کو تین حصوں
میں تقسیم کر۔ ہر حصے ایکمیں مرکزی شہر مقرر کر۔ تکاُن
پہنچانے والے راستے ستھرےصاف رکھنا۔ اِن شہروں میں ہر
شخصوہ پناہ لے سکتا جسہے کے ہاتھ سے کوئی غیرارادی
طور ہلاکپر ہوا ہے۔ 4 وہ ایسے شہر میں جا کر انتقام لینے والوں
سے محفوظ رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ اُس نے نہ ً قصدا اور نہ
دشمنی باعثکے کسی کو مار دیا ہو۔

مثلا5ً دو آدمی جنگل کاٹدرختمیں رہے کلہاڑیہیں۔
ایکوقتچلاتے کلہاڑیکی دستے نکلسے اُسکر ساتھیکے
لـگکو اورجائے وہ مر جائے۔ فرارشخصایسا ہو ایسےکر شہر
میں پناہ لے سکتا ہے تاکہ بچا رہے۔ اِس6 لئے ضروری ہے کہ
ایسے شہروں کا فاصلہ یادہ ز نہ ہو۔ کیونکہ جب انتقام لینے والا
اُس کرےتعاقبکا 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۔

8 بعد میں رب تیرا خدا تیری سرحدیں مزید بڑھا دے گا،
کیونکہ یہی وعدہ اُس نے قَسم کھا تیرےکر باپ دادا سے کیا
مطابقکےوعدےاپنےہے۔ تجھےوہ البتہ9گا،دےملـکپورا
شرط یہ ہے کہ تُو احتیاط سے اُن تمام احکام کی کرےپیروی
جو مَیں تجھے آج دے رہا دوسرےہوں۔ الفاظ میں شرط یہ
ہے کہ ربتُو اپنے خدا کو کرےپیار اور ہمیشہ اُس راہوںکی
میں چلتا رہے۔ اگر تُو ایسا کرےہی ًاور ربنتیجتا کا وعدہ پورا
ہو جائے تو لازم ہے کہ تُو پناہ کے تین اَور الـگشہر کر لے۔
ملـکتیرےورنہ10 میں ربجو تیرا میراثتجھےخدا دےمیں
رہا ہے بےقصور لوگوں کو جان سے مارا جائے گا اور تُو خود
ذمہ ٹھہرےدار گا۔

لیکن11 ہو سکتا ہے کوئی دشمنی باعثکے کسی تاککی
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
بزرگکے اطلاع دیں کہ واپساُسے لایا جائے۔ اُسے انتقام لینے
والے حوالےکے کیا تاکہجائے اُسے اُس13ملے۔موتسزائے

پر مترحم کرنا۔ لازم ہے کہ تُو اسرائیل میں سے بےقصور کی
موت کا داغ مٹائے تاکہ حالخوشتُو رہے۔

زمینوں کی حدیں
جب14 تُو اُس ملـک میں رہے گا جو رب تیرا خدا تجھے

میراث میں دے گا تاکہ تُو اُس پر قبضہ کرے 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 کی
ضرورت ہے۔ ورنہ تُو اُسے قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا۔

16 اگر جس پر الزام لگایا گیا ہے انکار کر کے کرےدعوٰی
کہ جھوٹگواہ بول رہا ہے 17 تو دونوں مقدِس میں رب کے
حضور آ کر خدمت کرنے والے اماموں اور قاضیوں کو اپنا
معاملہ پیش کریں۔ قاضی18 اِس کا خوب کھوج لگائیں۔ اگر
بات درست نکلے کہ گواہ نے جھوٹ بول کر اپنے بھائی پر
غلط الزام لگایا ہے 19 تو اُس کے ساتھ وہ کچھ کیا جائے جو وہ
اپنے بھائی کے لئے چاہ رہا تھا۔ یوں تُو اپنے درمیان سے بُرائی
مٹا دے گا۔ 20 پھر تمام باقی لوگ یہ سن کر ڈر جائیں گے اور
کریںنہیںجرأتکیکرنےحرکتغلطایسیدرمیانتیرےآئندہ
قصوروار21گے۔ پر نہرحم اصولکرنا۔ یہ ہو بدلےکےجانکہ
جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے
بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں۔

20
جنگ اصولکے

جب1 جنگتُو کے لئے نکل کر دیکھتا ہے کہ دشمن تعداد
میں یادہ ز ہیں اور اُن گھوڑےپاسکے اور رتھ بھی ہیں متتو
ڈرنا۔ رب تیرا خدا جو تجھے مصر سے نکال لایا اب تیرےبھی
ساتھ ہے۔ جنگ2 کے لئے نکلنے سے پہلے امام منے سا آئے اور
فوج مخاطبسے ہو کر 3 کہے، اےسن” !اسرائیل آج تم اپنے
دشمن سے لڑنے جا رہے ہو۔ اُن سببکے پریشانسے نہ ہو۔ اُن
سے نہ خوف کھاؤ، نہ گھبراؤ، 4 کیونکہ رب تمہارا خدا خود
تمہارے ساتھ جا کر دشمن لڑےسے گا۔ وہی تمہیں فتح بخشے
“گا۔

5 پھر نگہبان فوج مخاطبسے کیا”ہوں، یہاں کوئی جسہے
حالنے میں اپنا نیا گھر مکمل کیا لیکن مخصوصاُسے کرنے کا
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موقع نہ ملا؟ وہ اپنے واپسگھر چلا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ
جنگ کے دوران مارا جائے اور کوئی اَور گھر مخصوصکو
کر کے اُس میں بسنے لـگے۔ 6 کیا کوئی جسہے نے انگور کا
باغ لگا کر اِس وقت اُس کی پہلی فصل کے انتظار میں ہے؟ وہ
اپنے گھر واپس چلا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جنگوہ میں مارا
جائے اور کوئی اَور باغ کا فائدہ اُٹھائے۔ 7 کیا کوئی جسہے
منگنیکی ہوئی اورہے شادیوقتاِسجو انتظارکے میں ہے؟
وہ اپنے واپسگھر چلا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ میںجنگوہ مارا
جائے اور کوئی اَور اُس کی منگیتر شادیسے “کرے۔

نگہبان8 کہیں، کیا” خوفکوئی زدہ یا پریشان ہے؟ وہ اپنے
واپسگھر چلا جائے تاکہ اپنے ساتھیوں پریشانکو نہ “کرے۔
اِس9 کے بعد فوجیوں پر افسر مقرر کئے جائیں۔

کسی10 شہر پر حملہ کرنے سے پہلے اُس کے باشندوں کو
ہتھیار ڈال دینے کا موقع دینا۔ 11 اگر وہ مان جائیں اور اپنے
دروازے دیںکھول 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 ماِل غنیمت عورتوں، بچوں اور مویشیوں سمیت
رکھ سکتا دشمنہے۔ کی جو ربچیزیں تیرےنے حوالے کر
دی ہیں اُن سب کو تُو استعمال کر سکتا ہے۔ یوں15 اُن شہروں
سے نپٹنا تیرےجو ملـکاپنے سے باہر ہیں۔

لیکن16 جو شہر اُس ملـک میں واقع ہیں جو رب تیرا خدا
دےمیںمیراثتجھے رہا اُنہے، تمامکے جانداروں ہلاککو
کر دینا۔ 17 اُنہیں رب کے سپرد کر کے مکمل طور پر ہلاک
کرنا، جس طرح تیرےرب خدا نے تجھے حکم دیا ہے۔ اِس
میں ِحتّی، اموری، کنعانی، فرِزّی، ِحوّی اور یبوسی شامل ہیں۔
18 اگر تُو ایسا نہ کرے تو وہ تمہیں رب تمہارے خدا کا گناہ
کرنے پر اُکسائیں گے۔ جو گھنونی حرکتیں وہ اپنے دیوتاؤں کی
پوجا وقتکرتے کرتے ہیں اُنہیں وہ تمہیں بھی سکھائیں گے۔

19 شہر کا محاصرہ وقتکرتے ارد گرد پھلکے دار درختوں
کاٹکو کر تباہ نہ کر دینا خواہ بڑی دیر بھی ہو جائے، ورنہ تُو
اُن کا پھل نہیں کھا سکے گا۔ اُنہیں نہ کاٹنا۔ کیا تیرےدرخت
دشمن ہیں جن کا محاصرہ کرنا ہے؟ ہرگز !نہیں 20 اُن درختوں

کی باتاَور ہے پھلجو نہیں لاتے۔ اُنہیں کاٹتُو محاصرےکر
لئےکے استعمال کر سکتا کھائے۔نہشکستشہرتکجبہے

21
نامعلوم قتل کا کفارہ

جب1 تُو ملـکاُس میں آباد ہو گا ربجو میراثتجھے میں
دے رہا ہے تاکہ تُو اُس پر کرےقبضہ تو ہو سکتا کوئیکہہے
لاش کھلے میدان میں کہیں پڑی پائی جائے۔ اگر معلوم نہ ہو
کسکہ نے اُسے قتل کیا ہے 2 تو پہلے ارد گرد شہروںکے کے
بزرگ اور قاضی آ کر پتا یں کر کہ کون سا لاششہر کے یادہ ز
قریب ہے۔ 3 پھر اُس شہر ایکبزرگکے جوان گائے چن لیں
کبھیجو کام کے لئے استعمال نہیں ہوئی۔ 4 وہ ایکاُسے ایسی
وادی میں میںجسجائیںلے نہ ہلکبھی چلایا گیا، پودےنہ
لگائے گئے وادیہوں۔ ایسیمیں نہر ہو جو پورا سال بہتی رہے۔
بزرگوہیں جوان گائے کی گردن توڑ ڈالیں۔

5 پھر لاوی کے قبیلے کے امام قریب آئیں۔ کیونکہ رب
تمہارے خدا نے اُنہیں چن لیا ہے تاکہ وہ خدمت 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” اِسنے
شخص کو قتل نہیں کیا، نہ ہم نے دیکھا کسکہ نے یہ کیا۔
رب،اے8 اپنی قوم اسرائیل کا یہ قبولکفارہ فرما جسے تُو نے
کردےفدیہ اپنیہے۔چھڑایا اسرائیلقوم اِسکو کےبےقصور
قتل 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 جمع وقتکرتے
تجھے11 میںاُن آتینظرعورتصورتخوبایکسے جسہے
ساتھکے تیرا لـگدل جاتا ہے۔ تُو اُس شادیسے کر سکتا ہے۔
12 اُسے اپنے گھر میں لے آ۔ وہاں وہ اپنے سر کے بالوں کو
منڈوائے، اپنے ناخن تراشے 13 اور اپنے اُتارےکپڑےوہ جو
وہ پہنے اُسےجبتھیہوئے قید کیا گیا۔ ایکپورےوہ تکمہینے
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اپنے والدین کے لئے ماتم کرے۔ پھر تُو اُس پاسکے جا کر اُس
کے شادیساتھ کر سکتا ہے۔

14 اگر وہ وقتکسیتجھے پسند نہ آئے تو اُسے جانے دے۔
وہ وہاں جائے جہاں اُس کا جی چاہے۔ تجھے اُسے بیچنے یا اُس
لونڈیسے کا سلوکسا کرنے اجازتکی نہیں ہے، کیونکہ تُو
نے اُسے مجبور کر کے اُس شادیسے کی ہے۔

پہلوٹھے حقوقکے
15 ہو سکتا ہے کسی مرد کی دو یاں بیو ہوں۔ ایک کو وہ

پیار کرتا دوسریہے، نہیں۔کو یوںدونوں بیو کے بیٹے پیدا ہوئے
ہیں، بیویجسلیکن سے محبتشوہر نہیں کرتا اُس کا سببیٹا
سے پہلے پیدا ہوا۔ باپجب16 اپنی ملـکیت وصیت میں تقسیم
کرتا ہے تو لازم ہے کہ وہ اپنے سب بڑےسے بیٹے کا موروثی
حق پورا کرے۔ اُسے پہلوٹھے کا یہ حق اُس بیوی کے بیٹے کو
منتقل کرنے کی اجازت نہیں جسے وہ پیار کرتا ہے۔ 17 اُسے
تسلیم کرنا ہے کہ اُس بیوی کا بیٹا سب سے بڑا جسہے، سے
وہ محبت نہیں ًکرتا۔ نتیجتا اُسے اُس بیٹے دوسرےکو بیٹوں کی
نسبت دُگنا حصہ پڑےدینا گا، کیونکہ وہ باپاپنے طاقتکی کا
پہلا اظہار ہے۔ اُسے پہلوٹھے کا حاصلحق ہے۔

سرکش بیٹا
ہو18 سکتا کسیکہہے کا ہو۔سرکشاوردھرمہٹبیٹا 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 ہمارا”کہیں، دھرمہٹبیٹا ہے۔سرکشاور
وہ ہماری اطاعت نہیں کرتا بلـکہ عیاش اور شرابی “ہے۔ 21 یہ
سن کر شہر تمامکے مرد اُسے سنگسار یوںکریں۔ تُو اپنے درمیان
سے بُرائی دےمٹا گا۔ تمام اسرائیل یہ سن کر ڈر جائے گا۔

موتسزائے پانے والے اُسیکو دن دفنانا ہے
جب22 تُو کسی کو سزائے موت دے کر اُس کی لاش

کسی لـکڑی یا درخت سے لٹکاتا ہے 23 تو اُسے اگلی تکصبح
وہاں نہ چھوڑنا۔ صورتہر میں اُسے اُسی دن دفنا دینا، کیونکہ
درختبھیجسے سے لٹکایا گیا اُسہے پر الله لعنتکی ہے۔ اگر
اُسے اُسی دن دفنایا نہ جائے تو تُو ملـکاُس ناپاککو دےکر
گا ربجو تیرا خدا میراثتجھے دےمیں رہا ہے۔

22
مدد کرنے کے لئے تیار رہنا

1 بھائیوطنہمکسیتجھےاگر بَیلکا بھیڑبکرییا بھٹکی ہوئی
نظر آئے تو اُسے نظرانداز نہ کرنا مالـکبلـکہ واپسپاسکے لے
جانا۔ 2 مالـکاگر کا گھر قریب نہ ہو یا تجھے معلوم نہ ہو کہ
مالـک کون ہے تو جانور کو اپنے گھر لا کر اُس وقت تک
سنبھالے تکجبرکھنا مالـککہ اُسے ڈھونڈنے نہ آئے۔ پھر
جانور کو واپساُسے کر دینا۔ 3 یہی کچھ کر تیرےاگر ہم وطن
بھائی کا گدھا بھٹکا ہوا نظر آئے یا اُس کا گم کوٹشدہ 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
لئےکےعورت5 مردوں کپڑےکے پہننا طرحاِسیہے۔منع

مرد کے لئے عورتوں کپڑےکے پہننا بھی منع ہے۔ جو 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 کو سمیتبچوں نہ پکڑنا۔ تجھے7 بچے لے جانے اجازتکی
لیکنہے ماں کو چھوڑ دینا تاکہ حالخوشتُو اور تکدیر رہے۔جیتا

8 مکاننیا تعمیر بنانا۔دیوارطرفچاروںپرچھتوقتکرتے
ورنہ تُو اُس شخص کی موت کا ذمہ دار ٹھہرے گا جو تیری
چھت پر سے گر جائے۔

اپنے9 انگور میںباغکے قسمدو بیجکے نہ بونا۔ کچھسبورنہ
مقدِس کے لئے مخصوص مُقّدسو ہو گا، صرفنہ فصلوہ 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 شادیآدمی کرنے تھوڑیکے دیر بعد اپنی بیوی
کو پسند کرےنہ 14 اور پھر اُس کی بدنامی کر کے کہے، اِس”
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عورت سے شادی کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ کنواری
نہیں “ہے 15 تو جواب میں بیوی کے والدین شہر دروازےکے
پر جمع ہونے والے بزرگوں کے پاس *ثبوت لے آئیں کہ بیٹی
شادی سے پہلے کنواری تھی۔ 16 بیوی کا باپ بزرگوں سے
مَیں”کہے، اپنینے بیٹی اِسشادیکی آدمی کیسے لیکنہے،
یہ اُس سے نفرت کرتا ہے۔ اب17 اِس نے اُس کی بدنامی کر
کے کہا ہے، مجھے’ پتا چلا تمہاریکہ نہیںکنواریبیٹی ‘ہے۔
لیکن یہاں ثبوت ہے کہ میری بیٹی کنواری “تھی۔ پھر والدین
شہر بزرگوںکے کو مذکورہ کپڑا دکھائیں۔

بزرگتب18 اُس آدمی کو پکڑ کر سزا دیں، 19 کیونکہ اُس
ایکنے اسرائیلی کنواری کی بدنامی کی ہے۔ اِس کے علاوہ
اُسے جرمانے کے طور پر بیوی کے باپ کو چاندی کے 100
ِسکے دینے پڑیں گے۔ لازم ہے کہ وہ شوہر فرائضکے ادا کرتا
رہے۔ وہ عمر بھر اُسے طلاق سکےدےنہیں گا۔

لیکن20 اگر آدمی باتکی درست نکلے اور ثابت نہ ہو سکے
کہ بیوی شادی سے پہلے کنواری تھی 21 تو اُسے باپ کے گھر
لایا جائے۔ وہاں شہر کے آدمی اُسے سنگسار کر دیں۔ کیونکہ
باپاپنے کے گھر میں ہتے ر بدکاریہوئے کرنے سے اُس نے
ایکمیںاسرائیل احمقانہ یوںہے۔کیحرکتبےدیناور تُو اپنے
درمیان بُرائیسے گا۔دےمٹا 22 اگر کوئی کسیآدمی بیویکی
ساتھکے اورکرےزنا دونوںتوجائیںپکڑےوہ موتسزائےکو
دینی یوںہے۔ تُو اسرائیل سے بُرائی دےمٹا گا۔

23 آبادیاگر کسیمیں مرد ایسیکسیملاقاتکی کنواری
سے کسیکیجسہو اَور کے ساتھ منگنی ہوئی ہے اور وہ اُس
کے ساتھ ہم بستر ہو جائے 24 تو لازم ہے کہ تم دونوں کو شہر
دروازےکے پاسکے لا کر سنگسار کرو۔ وجہ یہ ہے لڑکیکہ
مددنے کے لئے نہ پکارا اگرچہ اُس لوگجگہ آباد تھے۔ مرد کا
جرم یہ تھا اُسکہ اَورکسینے کی منگیتر کیدریعصمتکی
یوںہے۔ تُو اپنے درمیان سے بُرائی دےمٹا گا۔

25 لیکن اگر مرد غیرآباد جگہ میں کسی اَور کی منگیتر کی
اُسیصرفتوکرےدریعصمت جائے۔دیموتسزائےکو
26 لڑکی کو کوئی سزا نہ دینا، کیونکہ اُس نے کچھ نہیں کیا جو
موت کے لائق ہو۔ یادتی ز کرنے والے کی حرکت شخصاُس
کے برابر کسینےجسہے پر حملہ کر قتلاُسےکے 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 دری
کیجسکرے منگنی نہیں ہوئی ہے۔ اگر اُنہیں پکڑا جائے 29 تو
وہ لڑکی باپکے چاندیکو کے 50 ِسکے دے۔ لازم ہے کہ
اُسیوہ لڑکی شادیسے کرے، اُسکیونکہ اُسنے عصمتکی
دری کی صرفنہہے۔ یہ بلـکہ وہ عمر بھر اُسے طلاق دےنہیں
سکتا۔

30 اپنے باپ کی بیوی شادیسے کرنا منع ہے۔ جو کوئی یہ
کرے وہ باپاپنے کی بےحرمتی کرتا ہے۔

23
مُقّدس اجتماع شریکمیں ہونے شرائطکی

جب1 اسرائیلی رب کے مقدِس پاسکے جمع ہوتے ہیں تو
اُسے حاضر ہونے اجازتکی نہیں جو کاٹنے یا کچلنے سے خوجہ
بن گیا ہے۔ اِسی2 طرح مُقّدسبھیوہ اجتماع سے دُور رہے جو
ناجائز تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ اُس کی اولاد بھی
تکپشتدسویں اُس میں نہیں آ سکتی۔

بھیکوئی3 عمونی یا مُقّدسموآبی اجتماع نہیںشریکمیں ہو
سکتا۔ اِن قوموں کی اولاد بھیتکپشتدسویں جماعتاِس میں
حاضر نہیں ہو سکتی، 4 جبکیونکہ تم مصر نکلسے آئے تو وہ
روٹی اور پانی لے کر تم سے ملنے نہ آئے۔ صرفنہ یہ بلـکہ اُنہوں
نے مسوپتامیہ کے شہر فتور میں جا کر بلعام بن بعور کو پیسے
دیئے تاکہ وہ تجھ پر لعنت بھیجے۔ لیکن5 تیرےرب خدا نے
بلعام کی نہ سنی بلـکہ اُس برکتلعنتکی میں بدل دی۔ کیونکہ
رب تیرا خدا تجھ سے پیار کرتا ہے۔ 6 عمر بھر کچھ نہ جسکرنا
سے اِن قوموں کی سلامتی خوشاور حالی بڑھ جائے۔

7 لیکن ادومیوں کو مکروہ نہ سمجھنا، کیونکہ وہ تمہارے
بھائی ہیں۔ اِسی طرح مصریوں کو بھی مکروہ نہ سمجھنا، کیونکہ
تُو اُن ملـککے میں پردیسی مہمان تھا۔ 8 اُن تیسریکی نسل کے
ربلوگ مُقّدسکے اجتماع شریکمیں ہو سکتے ہیں۔

خیمہ گاہ میں ناپاکی
9 اپنے دشمنوں جنگسے کرتے وقت اپنی لشکرگاہ میں ہر

ناپاک چیز دُورسے رہنا۔ مثلا10ً اگر راتآدمیکوئی وقتکے
اِحتلام ناپاکباعثکے ہو جائے تو وہ لشکرگاہ کے باہر جا کر

* 22:15 :ثبوت یعنی وہ جسکپڑا پر نیا جوڑا یا سو ہوا تھا۔
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تکشام وہاں ٹھہرے۔ دن11 ڈھلتے وقت وہ نہا لے تو سورج
ڈوبنے پر لشکرگاہ واپسمیں آ سکتا ہے۔

12 اپنی 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 سے بھر دے۔
اِس لئے اپنے سامان میں کھدائی کا کوئی آلہ رکھنا ضروری
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 کوئی ناکشرم
بات دیکھ کر تجھ سے دُور ہو جائے۔

فرار ہوئے غلاموں کی مدد کرنا
15 پاستیرےغلامکوئیاگر پناہ تولے مالـکاُسے واپسکو

نہ کرنا۔ 16 وہ تیرے ساتھ اور تیرے درمیان ہی رہے، وہاں
جہاں وہ بسنا چاہے، اُس شہر میں جو اُسے پسند آئے۔ اُسے نہ
دبانا۔

مندر فروشیعصمتمیں منع ہے
فروشیعصمتمیںخدمتکیدیوتاکسی17 کرنا اسرائیلیہر

عورت اور مرد کے لئے منع ہے۔ مَنت18 وقتمانتے نہ کسبی
کا اجر، نہ ُکتے میںمقدِسکےرب*پیسےکے لانا، ربکیونکہ
تیرے خدا کو دونوں چیزوں گھنسے ہے۔

اپنے ہم وطنوں سے سود نہ لینا
19 اگر اسرائیلیکوئی بھائی تجھ قرضسے تولے اُس سودسے

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۔
جبپھر ملـکتُو پر قبضہ کر میںاُسکے رہے گا ربتو تیرا خدا
تیرے ہر کام دےبرکتمیں گا۔

پوریمَنتاپنی کرنا
جب21 تُو رب اپنے خدا کے مَنتحضور مانے تو اُسے پورا

کرنے میں دیر نہ ربکرنا۔ تیرا ًخدا یقینا تجھ سے اِس کا مطالبہ
کرے گا۔ اگر تُو اُسے پورا نہ کرے تو قصوروار ٹھہرے گا۔
22 اگر تُو مَنت ماننے سے باز رہے تو قصوروار ٹھہرےنہیں گا،

لیکن23 اگر تُو اپنی دلی خوشی ربسے کے مَنتحضور مانے
تو صورتہر میں اُسے پورا کر۔

دوسرے باغکے میں سے گزرنے کا یہ رو
کسی24 ہم وطن کے انگور کے باغ میں سے گزرتے وقت

تجھے جتنا جی چاہے اُس کے انگور کھانے کی اجازت ہے۔
لیکن اپنے کسی برتن میں پھل جمع نہ کرنا۔ اِسی25 طرح کسی
ہم وطن کے اناج کھیتکے میں سے گزرتے وقت تجھے اپنے
ہاتھوں اناجسے 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
کسیمیں باتناکشرم کا پتا چل گیا ہے۔ طلاقوہ نامہ لـکھ
کر اُسے عورت کو دیتا اور پھر اُسے گھر سے واپس بھیج دیتا
ہے۔ 2 اِس کے بعد اُس عورت کی شادی کسی اَور مرد سے
ہو جاتی ہے، 3 اور وہ بھی بعد میں اُسے پسند نہیں کرتا۔ وہ بھی
طلاق نامہ لـکھ کر اُسے عورت کو دیتا اور پھر اُسے گھر سے
واپس بھیج دیتا ہے۔ خواہ دوسرا شوہر اُسے واپس بھیج دے
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 ایسیہے۔ ربحرکت کی نظر میں قابِل گھن ہے۔
ملـکاُس یوںکو گناہ آلودہ نہ کرنا ربجو تیرا دےمیںمیراثتجھےخدا رہا ہے۔

ہدایاتمزید
5 اگر کسی آدمی نے ابھی ابھی شادی کی ہو تو تُو اُسے بھرتی

کر جنگکے کرنے کے لئے نہیں بھیج سکتا۔ تُو اُسے کوئی بھی
ایسی وہسےجسسکتا،دےنہیںداریذمہ دُورسےگھر ہنے ر
پر مجبور ہو ایکجائے۔ تکسال وہ ایسی ذمہ یوں دار بَریسے
رہے تاکہ گھر میں 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 پاٹکا لینا، کیونکہ
ایسا کرنے سے تُو اُس جانکی لے گا یعنی تُو وہ چیز لے جسگا
اُسسے کا گزارہ ہوتا ہے۔

* 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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7 اگر کسی آدمی کو پکڑا جسجائے نے اپنے ہم وطن کو

اغوا کر کے غلام بنا لیا یا بیچ دیا ہے تو اُسے سزائے موت دینا
یوںہے۔ تُو اپنے درمیان سے بُرائی دےمٹا گا۔

8 اگر کوئی وبائی ِجلدی بیماری تجھے لـگ جائے تو بڑی
احتیاط لاویسے کے قبیلے کے اماموں کی تمام ہدایات پر عمل
کرنا۔ جو بھی حکم مَیں نے اُنہیں دیا اُسے پورا کرنا۔ 9 یاد کر کہ
تیرےرب خدا نے مریم کے ساتھ کیا کِیا جب تم مصر سے نکل
کر سفر کر رہے تھے۔

غریبوں حقوقکے
10 اپنے ہم وطن کو اُدھار دیتے وقت اُس کے گھر میں نہ

جانا کوئیکیضمانتتاکہ ملےچیز 11 بلـکہ باہر ٹھہر کر انتظار کر
کہ وہ خود گھر ضمانتسے کی نکالچیز تجھےکر دے۔ 12 اگر
وہ اِتنا ضرورت مند ہو صرفکہ اپنی سکےدےچادر راتتو
پاستیرےضمانتوقتکے نہ رہے۔ سورجاُسے13 تکڈوبنے
واپس کرنا لپٹمیںاُسدارقرضتاکہ کر پھرسکے۔سو تجھےوہ
دےبرکت گا رباور تیرا خدا تیرا یہ راستقدم گا۔دےقرار

ضرورت14 مند مزدور سے غلط فائدہ نہ اُٹھانا، چاہے وہ
اسرائیلی ہو یا پردیسی۔ اُسے15 سورجروزانہ ڈوبنے پہلےسے پہلے
اُس کی دےمزدوری دینا، کیونکہ اِس سے اُس کا گزارہ ہوتا
ہے۔ کہیں وہ رب کے حضور تیری شکایت نہ کرے اور قصوروارتُو ٹھہرے۔

16 والدین کو اُن کے بچوں کے جرائم کے سبب 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 کے
سبب سے جو اُس نے خود کیا ہے۔

17 پردیسیوں اور یتیموں کے حقوق قائم رکھنا۔ اُدھار دیتے
وقت ضمانت کے طور پر بیوہ کی چادر نہ لینا۔ 18 یاد رکھ کہ تُو
بھی مصر میں غلام تھا اور تیرےربکہ خدا نے دےفدیہ کر
اِسیچھڑایا۔سےوہاںتجھے یہتجھےمَیںسےوجہ حکم ہوں۔دیتا

19 اگر تُو فصل کی کٹائی ایکوقتکے پُولا بھول کھیتکر
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 برکتمیںکام دے۔ زیتونجب20 فصلکی
پک گئی ہو تو درختوں کو مار مار ایککر 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 گزرنا۔سے اِس بعدکے اُسے
چھیڑنا۔نہ بچا پھلہوا یتیموںپردیسیوں، بیواؤںاور لئےکے چھوڑ
یاد22دینا۔ رکھ کہ تُو اِسیتھا۔غلاممیںمصرخود مَیںسےوجہ
تجھے یہ حکم دیتا ہوں۔

25
کوڑے لگانے مناسبکی سزا

1 اگر لوگ اپنا ایک دوسرے 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 کو
لگانےکوڑے کی سزا دینی توہے قاضیاُسے کے منے سا ہی منہ
کے بل زمین پر لٹانا۔ پھر اُسے کوڑےاِتنے لگائے جائیں جتنوں
کے وہ لائق ہے۔ لیکن3 اُس کو یادہ ز سے یادہ ز کوڑے40
لگانے ہیں، ورنہ تیرے اسرائیلی بھائی کی سرِعام بےعزتی ہو
جائے گی۔

بَیل کا منہ نہ باندھنا
جب4 تُو فصل ہنے گا کے لئے 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 خاندانکے ہٹسے کسیکر اَور شادیسے
کرےنہ صرفبلـکہ اپنے دیور سے۔ پہلا6 بیٹا جو اِس رشتے سے
پیدا ہو گا پہلے شوہر کے بیٹے حیثیتکی رکھے گا۔ یوں اُس کا
نام قائم رہے گا۔

لیکن7 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 سے شادی کرنے سے انکار کرتا
وہہے۔ فرضاپنا ادا نہیںتیارکوکرنے کہ بھائیاپنے نامکا قائم
“رکھے۔ پھر8 شہر بزرگکے دیور بُلاکو کر اُسے سمجھائیں۔ اگر
وہ اِس کے باوجود بھی اُس سے شادی کرنے سے کرےانکار
9 تو اُس کی بھابی بزرگوں کی موجودگی میں اُس کے پاس جا
کر اُس ایککی چپل اُتار لے۔ پھر وہ اُس کے منہ تھوکپر کر
کہے، اُس” آدمی سے سلوکایسا کیا جاتا ہے جو اپنے بھائی کی



اِستِثنا 25:10 191 اِستِثنا 26:15

نسل قائم رکھنے تیارکو “نہیں۔ اسرائیلآئندہ10 میں دیور ننگے”نسلکی پاؤں والے کی “نسل کہلائے گی۔
جھگڑے میں نازیبا حرکتیں

11 اگر دو آدمی لڑ ہوںرہے ایکاور بیویکی اپنے شوہر کو
بچانے کی مخالفخاطر کے عضوِ تناسل کو پکڑ لے 12 تو لازم
ہے کہ عورتتُو کا کاٹہاتھ ڈالے۔ اُس پر رحم نہ کرنا۔

دھوکا نہ دینا
13 لتے تو وقت اپنے تھیلے میں صحیح وزن باٹکے رکھ، اور

دھوکا دینے کے لئے ہلـکے باٹ ساتھ نہ رکھنا۔ اِسی14 طرح
اپنے گھر میں اناج کی پیمائش کرنے کا صحیح برتن رکھ، اور
دھوکا دینے کے لئے چھوٹا برتن ساتھ نہ رکھنا۔ صحیح15 وزن
باٹکے اور پیمائش کرنے کے صحیح برتن استعمال کرنا تاکہ تُو
دیر تک ملـکاُس میں جیتا رہے ربجو تیرا خدا دےتجھے
گا۔ 16 کیونکہ اُسے ہر دھوکے باز گھنسے ہے۔

عمالیقیوں کو سزا دینا
یاد17 رہے عمالیقیوںکہ تجھنے سے کیا کچھ جبکیا مصرتم

نکلسے 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 جبچنانچہ
رب تیرا خدا تجھے ارد گرد کے تمام دشمنوں سے دےسکون گا
اور تُو ملـکاُس میں آباد ہو گا جو وہ میراثتجھے دےمیں رہا
تاکہہے تُو اُس پر کرےقبضہ تو عمالیقیوں ہلاکیوںکو کر کہ
دنیا میں اُن کا نام و نشان نہ رہے۔ متباتیہ بھولنا۔

26
زمین کی پہلی ربپیداوار پیشکو کرنا

جب1 تُو ملـکاُس میں داخل ہو گا ربجو تیرا خدا تجھے
میراث دےمیں رہا ہے اور 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 سکونتکی لئےکے گا۔چنے خدمتوہاں3 کرنے
والے امام سے کہہ، آج” مَیں رب اپنے خدا کے حضور اعلان
کرتا ہوں کہ ملـکاُس میں پہنچ گیا جسہوں کا ہمیں دینے کا
ربوعدہ قَسمنے کھا باپہمارےکر دادا سے کیا “تھا۔

تب4 امام تیرا ٹوکرا لے کر تیرےرباُسے خدا کی قربان گاہ
کے منے سا رکھ دے۔ 5 پھر رب اپنے خدا کے حضور باپمیرا”کہہ، آوارہ پھرنے والا اَرامی تھا جو اپنے لوگوں کو لے کر
مصر میں آباد ہوا۔ وہاں وقتپہنچتے اُن کی تعداد کم تھی، لیکن
ہوتے ہوتے بڑیوہ 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 نے ہماری 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۔ اُس وقت
اُس دہشتمیںمصریوںنے پھیلا معجزےبڑےکر دکھائے۔
9 وہ ہمیں یہاں لے آیا اور ملـکیہ 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 ٹوکرا رب اپنے خدا کے منے سا رکھ کر اُسے

سجدہ کرنا۔ خوشی11 منانا کہ رب میرے خدا نے مجھے اور
میرے گھرانے اِتنیکو چیزوںاچھی سے نوازا خوشیاِسہے۔
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 دسواںکا یوں،حصہ لاو

پردیسیوں، یتیموں اور بیواؤں کو دینا تاکہ تیرےوہ شہروں میں
کھانا اپنےربپھر13جائیں۔ہوسیرکرکھا مَیں”کہہ،سےخدا
ہیویسانے کیا جیساہے تُو مجھےنے مَیںدیا۔حکم اپنےنے گھر
تیرےسے لئے مخصوص مُقّدسو حصہ نکال کر اُسے یوں، لاو
پردیسیوں، یتیموں اور بیواؤں کو دیا مَیںہے۔ تیریکچھسبنے
ہدایات مطابقعینکے کیا نہیںکچھاورہے 14بھولا۔ ماتم کرتے
مَیںوقت مخصوصاِسنے نہیںکچھسےحصےمُقّدسو کھایا۔
مَیں اِسے اُٹھا کر گھر سے باہر لاتے ناپاکوقت نہیں تھا۔ مَیں
میںاِسنے مُردوںسے بھیکو نہیںپیشکچھ کیا۔ مَیں ربنے
اپنے خدا اطاعتکی کر کے کچھسبوہ کیا ہے جو تُو مجھےنے
کرنے کو فرمایا تھا۔ آسمانچنانچہ15 پر اپنے مقدِس سے نگاہ کر
کے اپنی قوم اسرائیل برکتکو ملـکاُسدے۔ کو برکتبھی
جسدے کا وعدہ تُو قَسمنے کھا باپہمارےکر دادا سے کیا
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اور جو تُو نے بخشہمیں بھی دیا ہے، ملـکاُس میںجسکو
دودھ اور شہد کثرتکی “ہے۔

ربتم کی قوم ہو
آج16 رب تیرا خدا فرماتا ہے کہ اِن احکام اور ہدایات کی

پیروی پورےکر۔ دل و جان سے احتیاطبڑیاور سے اِن پر عمل
کر۔

آج17 تُو اعلاننے کیا ہے، رب” میرا خدا مَیںہے۔ اُس کی
راہوں پر رہوںچلتا گا، اُس احکامکے تابعکے رہوں گا اور اُس
کی سنوں “گا۔ 18 اور ربآج اعلاننے کیا ہے، تُو” میری قوم
میریاور ملـکیتاپنی مَیںطرحجسہے تجھنے سے وعدہ کیا
تماممیرےابہے۔ احکام بھیجتنی19گزار۔زندگیمطابقکے
قومیں مَیں ہیںکیخلقنے 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 جسگا طرح مَیں نے
وعدہ کیا “ہے۔

27
عیبال پہاڑ پر قربان گاہ بنانا ہے

1 پھر موسٰی نے بزرگوں سے مل کر قوم سے کہا، تمام”
ہدایات کے تابع رہو جو مَیں تمہیں آج دے رہا ہوں۔ جب2
تم یائے در یردن کو پار کر کے ملـکاُس میں داخل ہو گے جو
رب تیرا خدا دےتجھے رہا ہے تو بڑےوہاں کھڑےپتھر کر
کے اُن پر سفیدی کر۔ 3 اُن پر لفظ بہ لفظ پوری شریعت لـکھ۔
یا در کو پار کرنے کے بعد یہی کچھ کر تاکہ تُو اُس ملـک میں
داخل ہو جو رب تیرا خدا دےتجھے گا اور جس میں دودھ
اور شہد کثرتکی ہے۔ تیرےربکیونکہ باپ دادا کے خدا
نے یہ دینے کا تجھ سے وعدہ کیا ہے۔ 4 چنانچہ یردن کو پار کر
پتھروںکے 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 کے لئے کرےاستعمال اُنہیں لوہے کے کسی اوزار سے نہ
تراشنا۔ صرف6 سالم پتھر استعمال کر۔ قربان گاہ پر رب اپنے
بھسمکوخدا قربانیاںکیسلامتی7کر۔پیشقربانیاںوالیہونے
بھی اُس پر چڑھا۔ اُنہیں وہاں رب اپنے خدا کے حضور کھا کر
خوشی منا۔ کھڑےوہاں8 کئے گئے پتھروں پر شریعت کے تمام
لـکھےصافصافالفاظ “جائیں۔

عیبال پہاڑ پر لعنتسے

9 پھر موسٰی نے لاوی کے قبیلے کے اماموں سے مل کر تمام
اسرائیلیوں سے کہا، اے” اسرائیل، خاموشی سے سن۔ اب تُو
رب اپنے خدا کی قوم بن گیا ہے، اِس10 لئے اُس کا فرماں بردار
رہ اور اُس کے اُن احکام پر عمل کر جو مَیں تجھے دےآج رہا
“ہوں۔

11 اُسی دن موسٰی نے اسرائیلیوں کو حکم دے کر کہا،
یائے”12 در یردن کو پار کرنے کے بعد شمعون، لاوی، یہوداہ،
اِشکار، یوسف اور بن یمین کے قبیلے گرزیم پہاڑ پر کھڑے ہو
وہاںجائیں۔ برکتوہ الفاظکے 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 سے مخاطب ہو کر اونچی آواز سے
کہیں،

15 اُس’ لعنتپر جو تراشبُت کر یا ڈھال چپکےکر سے کھڑا
کرے۔ رب کو کاری گر کے ہاتھوں سے بنی ہوئی ایسی چیز
گھنسے ‘ہے۔
جواب لوگسبمیں کہیں، ‘!آمین’
لاویپھر16 کہیں، اُس’ لعنتپر جو باپاپنے یا کیماں تحقیر

‘کرے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
17 اُس’ لعنتپر جو پڑوسیاپنے زمینکی پیچھےآگےحدودکی

‘کرے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
18 اُس’ پر لعنت جو کسی اندھے کی راہنمائی کر کے اُسے

غلط راستے پر لے ‘جائے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
اُس’19 لعنتپر یتیموںپردیسیوں،جو بیواؤںیا حقوقکے قائم

نہ ‘رکھے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
اُس’20 لعنتپر جو باپاپنے بیویکی 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’ پر لعنت جو اپنی سگی بہن، اپنے باپ کی بیٹی یا اپنی

ماں کی بیٹی سے ہم بستر ہو ‘جائے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
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23 اُس’ لعنتپر جو ساساپنی سے ہم بستر ہو ‘جائے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
24 اُس’ پر لعنت جو چپکے سے اپنے ہم وطن کو قتل کر

لوگسب‘دے۔ کہیں، ‘!آمین’
25 اُس’ پر لعنت جو پیسے لے کر کسی شخصبےقصور کو

قتل ‘کرے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
26 اُس’ لعنتپر جو شریعتاِس 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 کرےسرفراز گا۔
شرط یہ ہے کہ تُو اُس کی سنے اور احتیاط سے اُس کے اُن تمام
احکام پر عمل کرے جو مَیں تجھے آج دے رہا ہوں۔ رب2
اپنے خدا کا فرماں بردار رہ تو تجھے ہر طرح کی برکت حاصل
ہو گی۔ تجھےرب3 شہر دیہاتاور دےبرکتمیں گا۔ تیری4
پھلےاولاد پھولے پکیںفصلیںخاصیاچھیتیریگی، تیرےگی،
گائےبَیلوں اور یوں بھیڑبکر کے بچے ترقی کریں گے۔ 5 تیرا ٹوکرا
پھل سے بھرا رہے گا، اور آٹا ھنے گوند کا تیرا برتن آٹے سے خالی
نہیں ہو گا۔ رب6 تجھے گھر میں آتے اور وہاں سے نکلتے وقت
دےبرکت 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 طرفچاروں منتشر دےکر گا۔

8 تیرےالله ہر کام دےبرکتمیں گا۔ اناج کثرتکی کے
تیرےسےسبب تیراربگے۔رہیںبھرےگودام اُستجھےخدا
دےبرکتمیںملـک گا تجھےوہجو دینے والا ہے۔ اپنیرب9
قَسم مطابقکے تجھے مخصوصاپنی مُقّدسو 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 دیکھیں
گی کہ ربتُو کی قوم ہے اور اُس کے نام سے کہلاتا ہے۔

بہتتجھےرب11 دےاولاد تیرےگا، یوڑ ر بڑھائے گا اور
تجھے کثرت کی دےفصلیں گا۔ یوں وہ تجھے اُس ملـک میں
دےبرکت جسگا کا وعدہ اُس نے قَسم کھا تیرےکر باپ

آسمانرب12کیا۔سےدادا وقتکرکھولکوخزانوںکے تیریپر
زمین بارشپر برسائے گا۔ تیرےوہ ہر گا۔دےبرکتمیںکام
تُو بہت سی قوموں کو اُدھار دے گا لیکن کسی کا قرضبھی
دار نہیں ہو گا۔ رب13 تجھے 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 ربتُو اپنے خدا کے وہ احکام مان کر اُن
پر کرےعمل جو مَیں تجھے دےآج رہا ہوں۔ 14 جو کچھ بھی
مَیں نے تجھے کرنے کو کہا ہے اُس کسیسے طرح بھی ہٹ
کر زندگی نہ گزارنا۔ نہ دیگر معبودوں کی پیروی کرنا، نہ اُن کی
خدمت کرنا۔

نافرمانی کی لعنتیں
لیکن15 اگر تُو رب اپنے خدا کی نہ سنے اور اُس کے اُن تمام

احکام عملپر کرےنہ دےتجھےآجمَیںجو ہوںرہا تو طرحہر
لعنتکی تجھ پر آئے گی۔ 16 شہر دیہاتاور میں تجھ لعنتپر ہو
گی۔ تیرے17 ٹوکرے اور آٹا ھنے گوند تیرےکے برتن پر لعنت
ہو گی۔ تیری18 اولاد تیرےپر، گائےبَیلوں اور یوں بھیڑبکر کے
بچوں پر تیرےاور کھیتوں پر لعنت ہو گی۔ 19 گھر میں آتے اور
وہاں سے نکلتے وقت تجھ پر لعنت ہو گی۔ 20 اگر تُو غلط کام کر
ربکے چھوڑےکو تو جو کچھ بھی کرےتُو وہ تجھ پر لعنتیں،
پریشانیاں اور مصیبتیں تبگا۔دےآنے ستیاناسسےجلدیتیرا
ہو گا، اور ہلاکتُو ہو جائے گا۔

تجھرب21 میں وبائی یاں بیمار پھیلائے گا جن سببکے سے
تجھ میں سے کوئی ملـکاُس میں زندہ نہیں رہے جسگا پر تُو
ابھی قبضہ کرنے والا ہے۔ رب22 مہلـکتجھے یوں، بیمار بخار
اور سوجن سے مارے گا۔ ُجھلسانے والی گرمی، کال، پَت
روگ اور پھپھوندی تیری فصلیں کرےختم ایسیگی۔ مصیبتوں
باعثکے تُو تباہ ہو جائے گا۔ تیرے23 اوپر آسمان پیتل جیسا
سخت ہو گا جبکہ تیرے نیچے زمین لوہے کی مانند ہو گی۔
بارش24 کی ملـکتیرےربجگہ پر گرد اور ریت برسائے گا
جو آسمان ملـکتیرےسے پر چھا کر تجھے برباد دےکر گی۔

جب25 تُو اپنے دشمنوں کا کرےسامنا ربتو شکستتجھے
دلائے گا۔ گو تُو مل کر اُن کی طرف بڑھے گا توبھی اُن سے
بھاگ منتشرطرفچاروںکر ہو گا۔جائے دنیا ممالـکتمامکے
میں لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جب وہ تیری
مصیبتیں دیکھیں گے۔ پرندے26 اور جنگلی جانور تیری لاشوں
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کو کھا جائیں گے، اور اُنہیں بھگانے والا کوئی نہیں ہو گا۔
تجھےرب27 اُن پھوڑوںہی مارےسے گا مصریوںجو نکلےکو
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 کر دے گا۔ 29 دوپہر کے وقت بھی تُو
اندھے کی طرح ٹٹول ٹٹول پھرےکر گا۔ جو کچھ بھی کرےتُو
اُس 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
گا۔کرےدریعصمتکی تُو اپنے لئے گھر بنائے لیکنگا 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 دشمنبھیڑ جائیںدیکو اورگی، 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 رہے گا، لیکن دیکھتے دیکھتے تیری
آنکھیں دُھندلا جائیں گی۔

ایک33 اجنبی قوم تیری زمین کی پیداوار اور تیری محنت
و مشقت کی کمائی لے جائے گی۔ تجھے عمر بھر ظلم اور دباؤ
برداشت پڑےکرنا گا۔

تیریباتیںناکہولجو34 آنکھیں دیکھیں گی اُن سے تُو پاگل
ہو جائے گا۔ رب35 تکلیفتجھے دہ اور لاعلاج پھوڑوں سے
مارے گا تلوےجو لےسے پورےتکچاندیکر جسم پھیلپر
تیرےکر گھٹنوں اور ٹانگوں کو متاثر کریں گے۔

تجھےرب36 تیرےاور مقرر کئے ہوئے بادشاہ ایسےایککو
ملـک میں لے جائے جسگا سے نہ تُو اور تیرےنہ باپ دادا
واقف تھے۔ وہاں تُو دیگر معبودوں یعنی لـکڑی اور پتھر کے بُتوں
کرےخدمتکی گا۔ قومجسجس37 ربمیں ہانکتجھے
دیکھتجھےوہاںگادے لوگوںکر جائیںہوکھڑےرونگٹےکے
گے اور وہ تیرا مذاق اُڑائیں گے۔ تُو اُن کے لئے عبرت انگیز مثال
ہو گا۔

38 تُو بیجبہتمیںکھیتوںاپنے بونے باوجودکے فصلہیکم
گا،کاٹے اُسےٹڈےکیونکہ 39گے۔جائیںکھا تُو انگور باغکے

لگا کر اُن پر کرےمحنتخوب گا لیکن نہ اُن کے توڑےانگور
گا، نہ اُن کی َمے پیئے گا، کیڑےکیونکہ اُنہیں کھا جائیں گے۔
زیتونمیںملـکپورےتیرےگو40 توبھیگےہوںدرختکے
تُو اُن کا تیل استعمال نہیں کر سکے گا، کیونکہ خرابزیتون ہو
کر زمین پر گر جائیں گے۔

تیرے41 بیٹے بیٹیاں تو ہوں گے، لیکن تُو اُن سے محروم ہو
جائے گا۔ کیونکہ اُنہیں گرفتار کر کے کسی ملـکاجنبی میں
لے جایا جائے گا۔ 42 ٹڈیوں کے غول تیرے ملـک کے تمام
درختوں اور فصلوں پر قبضہ کر لیں گے۔ تیرے43 درمیان ہنے ر
پردیسیوالا تجھ بڑھسے کر ترقی کرتا جائے گا تجھجبکہ پر زوال
آ جائے گا۔ 44 اُس کے پاس تجھے اُدھار دینے کے لئے پیسے
ہوں گے پاستیرےجبکہ اُسے اُدھار دینے کو کچھ نہیں ہو گا۔
آخر میں وہ سر اور تُو دُم ہو گا۔

45 یہ تمام لعنتیں تجھ پر آن پڑیں گی۔ تکجب تُو تباہ نہ ہو
جائے وہ تعاقبتیرا رہیںکرتی گی، کیونکہ تُو ربنے اپنے خدا
کی نہ سنی اور اُس احکامکے پر عمل نہ کیا۔ یوں46 یہ تکہمیشہ
تیرے تیریاور اولاد کے لئے ایک معجزانہ عبرتاور انگیز الٰہی
نشان رہیں گی۔

47 چونکہ تُو نے دلی خوشی سے ربوقتاُس اپنے خدا کی
خدمت نہ کی تیرےجب پاس سب کچھ تھا 48 اِس لئے تُو اُن
دشمنوں کی کرےخدمت گا جنہیں تیرےرب خلاف بھیجے
گا۔ تُو بھوکا، پیاسا، ننگا اور ہر چیز کا حاجت مند ہو گا، اور
رب تیری گردن پر لوہے کا جوا رکھ کر تجھے مکمل تکتباہی
لے جائے گا۔

ایکخلافتیرےرب49 کرےکھڑیقوم گا جو دُور سے
بلـکہ دنیا کی انتہا سے آ کر عقاب کی طرح تجھ پر مارےجھپٹا
گی۔ وہ ایسی زبان بولے گی جس 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،
تیرےکیونکہ لئے کچھ نہیں بچے گا، نہ اناج، نہ َمے، نہ تیل، نہ
گائےبَیلوں یا یوں بکر بھیڑ کے بچے۔ 52 دشمن تیرے ملـک کے
تمام شہروں کا گا۔کرےمحاصرہ آخرکار اونچیجن مضبوطاور
فصیلوں پر تُو کرےاعتماد گا پڑیںگرسببھیوہ اُسدشمنگی۔
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ملـک کا بھیکوئی شہر چھوڑےنہیں گا ربجو تیرا خدا تجھے
دینے والا ہے۔

تیرےدشمنجب53 شہروں کا کرےمحاصرہ گا تو تُو اُن میں
اِتنا شدید بھوکا ہو جائے بچوںاپنےکہگا کو ربجوگالےکھا
تیرے خدا نے تجھے دیئے ہیں۔ محاصرے54-55 کے دوران تم
میں سبسے شریفسے اور شائستہ آدمی بھی اپنے بچے کو ذبح
کر گا،کھائےکے اُسکیونکہ پاسکے نہیںخوراکاَورکوئی
ہو گی۔ اُس کی حالت اِتنی بُری ہو گی کہ وہ اُسے اپنے سگے
بھائی، بیوی یا باقی بچوں کے ساتھ تقسیم کرنے کے لئے تیار نہیں
ہو گا۔ 56-57 تم میں شریفسےسبسے اور بھیعورتشائستہ
ایسا کرےہی گی، اگرچہ پہلے وہ نازکاِتنی تھی فرشکہ کو
اپنے تلوے سے چھونے کی جرأت نہیں کرتی تھی۔ محاصرے
کے دوران اُسے اِتنی بھوکشدید ہو گی کہ جب اُس کے بچہ
پیدا ہو گا تو وہ چھپچھپ کر اُسے کھائے گی۔ نہ صرف یہ
بلـکہ پیدائشوہ 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 کے دوران آئے
گی۔

احتیاطغرض58 شریعتسے کی اُن تمام باتوں پیرویکی کر
جو کتاباِس میں درج ہیں، رباور اپنے خدا پُرجلالکے اور
بارُعب نام کا خوف ماننا۔ 59 ورنہ وہ تجھ اور تیری اولاد میں
سخت اور امراضلاعلاج اور ناکدہشتایسی وبائیں پھیلائے
گا جو روکی نہیں جا سکیں گی۔ جن60 تمام وباؤں سے تُو مصر
دہشتمیں کھاتا تھا تیرےابوہ درمیان پھیل تیرےکر ساتھ
چمٹی رہیں گی۔ 61 شریعتصرفنہ کی کتاباِس میں بیان کی
ہوئی یاں بیمار اور مصیبتیں تجھ پر آئیں گی رببلـکہ اَور بھی تجھ پر
بھیجے تکجبگا، کہ ہلاکتُو نہ ہو جائے۔

62 اگر ربتُو اپنے نہکیخدا سنے تو آخرکار تم میں بہتسے کم
رہیںبچے گے، گو پہلےتم جیسےستاروں تھے۔بےشمار جس63
طرح پہلے رب خوشی سے تمہیں کامیابی دیتا اور تمہاری تعداد
بڑھاتا تھا اُسی ابطرح وہ تمہیں باد بر اور تباہ کرنے میں خوشی
تمہیںگا۔کرےمحسوس نکالاسےملـکاُسزبردستی جائے گا
جس پر تُو اِس وقت داخل ہو کر قبضہ کرنے والا ہے۔ تب64
تجھےرب دنیا سرےایککے سے لے تکسرےدوسرےکر
تمام منتشرمیںقوموں وہاںگا۔دےکر تُو معبودوںدیگر کی پوجا

کرے گا، ایسے دیوتاؤں کی جن سے نہ تُو اور باپتیرےنہ دادا
واقف تھے۔

65 ممالـکاُن میں بھی نہ تُو آرام و سکون پائے گا، تیرےنہ
پاؤں جم جائیں گے۔ رب ہونے دے گا کہ تیرا دل تھرتھراتا
رہے گا، تیری آنکھیں پریشانی کے باعث دُھندلا جائیں گی اور
تیری جان سے اُمید کی ہر کرن جاتی رہے گی۔ تیری66 جان ہر
میںخطرےوقت ہو گی اور تُو دہشتراتدن کھاتے ہوئے
مرنے کی توقع کرے گا۔ صبح67 اُٹھ کر تُو کہے گا، کاش’
شام ‘!ہو اور شام کے وقت، کاش’ صبح ‘!ہو کیونکہ جو کچھ
تُو دیکھے گا اُس تیرےسے دل دہشتکو گھیر لے گی۔

رب68 تجھے جہازوں میں بٹھا کر واپسمصر 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 آپاپنے کو
غلام طورکے پر بیچنے کروکوششکی لیکنگے، بھیکوئی تمہیں
خریدنا نہیں چاہے “گا۔

29
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 یعنیحوربربجو سینا پر اُن باندھساتھکے تھا۔چکا
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 پورے ملـک کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ 3 تم نے اپنی
آنکھوں سے وہ بڑی آزمائشیں، الٰہی نشان اور معجزے دیکھے
جن یعےکے ربذر نے قدرتاپنی کا اظہار کیا۔

4 مگر افسوس، تکآج رب نے تمہیں نہ سمجھ دار دل عطا
کیا، نہ آنکھیں سکیںدیکھجو یا کان سکیں۔سنجو یگستان5 ر
میں مَیں نے 40 سال تک تمہاری راہنمائی کی۔ اِس دوران
نہ تمہارے کپڑے پھٹے اور نہ تمہارے جوتے گھسے۔ 6 نہ
تمہارے پاس روٹی تھی، نہ َمے یا َمے جیسی کوئی اَور چیز۔
توبھی رب نے تمہاری یات ضرور پوری کیں تاکہ تم سیکھ لو
کہ ربوہی 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 کے ملـک پر قبضہ کر کے ہم نے اُسے
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روبن، جد اور منسّی کے آدھے قبیلے میراثکو میں دیا۔ اب9
احتیاط سے اِس عہد کی تمام شرائط پوری کرو تاکہ تم ہر بات
کامیابمیں ہو۔

10 اِس وقت تم سب رب اپنے خدا کے حضور کھڑے
تمہارےہو، قبیلوں کے تمہارےسردار، بزرگ، نگہبان، مرد،
11 عورتیں اور بچے۔ تیرے درمیان ہنے ر والے پردیسی بھی
لـکڑہاروں سے لے کر پانی بھرنے والوں تک تیرے ساتھ یہاں
حاضر ہیں۔ 12 تُو اِس لئے یہاں جمع ہوا ہے ربکہ اپنے خدا
کا وہ عہد کرےتسلیم جو وہ آج قَسم کھا تیرےکر ساتھ باندھ
رہا ہے۔ 13 اِس 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 یعقوب سے
کیا تھا۔ لیکن14-15 مَیں یہ عہد قَسم کھا کر نہ تمہارےصرف
ساتھ جو حاضر ہو باندھ رہا ہوں 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 ہم کس طرح مختلف
میںممالـک 17پہنچے۔تکیہاںہوئےگزرتےسے تم اُننے کے
نفرت انگیز بُت دیکھے جو لـکڑی، پتھر، چاندی اور سونے کے
تھے۔ دھیان18 دو یہاںکہ موجود بھیکوئی مرد، عورت، کنبہ
یا ربقبیلہ اپنے خدا ہٹسے قوموںدوسریکر دیوتاؤںکے کی
پوجا نہ کرے۔ ایسا نہ ہو تمہارےکہ درمیان کوئی جڑ پھوٹ
کر یلا زہر اور کڑوا پھل لائے۔

19 تم سب نے وہ لعنتیں سنی ہیں ربجو نافرمانوں پر بھیجے
گا۔ توبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو رب کی برکت
کا وارث سمجھ کر کہے، بےشک’ مَیں اپنی غلط راہوں سے
ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہوں، لیکن کوئی بات نہیں۔ مَیں محفوظ
رہوں ‘گا۔ حرکتایسیخبردار، سے وہ صرفنہ اپنے اوپر بلـکہ
ملـکپورے پر تباہی لائے *گا۔ بھیکبھیرب20 معافاُسے
کرنے پر آمادہ نہیں ہو گا بلـکہ وہ اُسے غضباپنے غیرتاور کا
نشانہ بنائے گا۔ اِس کتاب میں درج تمام لعنتیں اُس پر آئیں گی،
رباور دنیا اُسسے کا نام و نشان گا۔دےمٹا وہ21 پوریاُسے

جماعت الـگسے کر کے اُس پر عہد کی وہ تمام لعنتیں لائے گا
شریعتجو کی کتاباِس میں لـکھی ہوئی ہیں۔

مستقبل22 میں تمہاری اولاد اور ممالـکدُوردراز سے آنے
والے مسافر اُن مصیبتوں امراضاور کا اثر دیکھیں سےجنگے
رب ملـکنے کو تباہ کیا ہو گا۔ ُجھلسیزمینطرفچاروں23
ہوئی گندھکاور نمکاور سے ڈھکی ہوئی نظر آئے گی۔ بیج
اُس میں یا بو نہیں جائے گا، کیونکہ خود نہیںکچھتکپودوںرَو
اُگے گا۔ تمہارا ملـک سدوم، عمورہ، ادمہ اور ضبوئیم کی مانند
ہو گا جن ربکو نے اپنے غضب میں تباہ کیا۔ 24 تمام قومیں
پوچھیں گی، رب’ نے ملـکاِس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اُس
کیغضبسختکے کیا ملےجواباُنہیں25‘تھی؟وجہ گا، وجہ’
یہ ہے کہ ملـکاِس کے باشندوں ربنے اپنے باپ دادا کے
خدا کا عہد توڑ دیا جو اُس نے اُنہیں مصر سے لتے نکا وقت اُن
سے باندھا تھا۔ اُنہوں26 نے جا کر دیگر معبودوں خدمتکی کی
اور اُنہیں سجدہ کیا جن سے وہ پہلے واقف نہیں تھے اور جو رب
نے اُنہیں نہیں دیئے تھے۔ اِسی27 لئے اُس غضبکا ملـکاِس
پر نازل ہوا اور وہ اُس پر وہ تمام لعنتیں لایا جن کا ذکر کتاباِس
میں ہے۔ 28 وہ اِتنا غصے ہوا اُسکہ اُنہیںنے جڑ سے اُکھاڑ کر
ایک ملـکاجنبی پھینکمیں دیا جہاں وہ تکآج آباد ‘ہیں۔

بہت29 کچھ پوشیدہ ہے، اور صرف رب ہمارا خدا اُس کا
علم رکھتا لیکنہے۔ اُس نے ہم پر اپنی شریعت انکشافکا کر
دیا ہے۔ لازم ہے کہ ہم اور ہماری اولاد اُس کے فرماں رہیں۔بردار

30
توبہ مثبتکے نتیجے

مَیں1 نے تجھے بتایا ہے تیرےکہ لئے کیا برکتکچھ کا اور
کیا لعنتکچھ کا باعث ربجبہے۔ تیرا خدا تجھے تیری غلط
حرکتوں سببکے مختلفسے قوموں میں منتشر دےکر گا تو تُو
میری باتیں مان جائے گا۔ تب2 تُو اور تیری رباولاد اپنے خدا
آئیںواپسپاسکے دلپورےاورگے اُسسےجانو سنکی کر
اُن تمام احکام پر عمل کریں گے جو مَیں آج دےتجھے رہا ہوں۔
3 پھر رب تیرا خدا تجھے کرےبحال گا اور تجھ پر رحم کر کے
تجھے اُن تمام قوموں نکالسے کر کرےجمع میںجنگا اُس نے

* 29:19 ملـکپورے پر تباہی لائے :گا لفظی سیراب:ترجمہ زمینخشکزمین کے ساتھ تباہ ہو جائے گی۔
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تجھے منتشر کر دیا تھا۔ 4 ہاں، رب تیرا خدا تجھے ہر جگہ سے
جمع کر واپسکے لائے گا، چاہے تُو سب سے ملـکدُور میں
کیوں نہ پڑا ہو۔ 5 وہ باپتیرےتجھے دادا ملـککے میں لائے
گا، اور تُو اُس پر کرےقبضہ گا۔ پھر وہ تیرےتجھے باپ دادا
سے یادہ ز کامیابی بخشے گا، اور تیری تعداد یادہ ز بڑھائے گا۔

6 ختنہ رب کی قوم کا ظاہری نشان ہے۔ لیکن اُس وقت
رب تیرا تیرےخدا اور تیری اولاد کا باطنی کرےختنہ گا تاکہ
تُو اُسے پورے دل و جان سے پیار کرے اور جیتا رہے۔ 7 جو
لعنتیں رب تیرا خدا تجھ پر لایا تھا اُنہیں وہ اب تیرے دشمنوں
پر آنے دے گا، اُن پر جو تجھ سے نفرت رکھتے اور تجھے ایذا
پہنچاتے ہیں۔ 8 کیونکہ تُو دوبارہ رب کی سنے گا اور اُس کے
تمام احکام کرےپیرویکی گا مَیںجو دےآجتجھے رہا ہوں۔
9 جو بھیکچھ کرےتُو گا اُس بڑیتجھےربمیں کامیابی بخشے
گا، اور تجھے کثرت کی اولاد، مویشی اور فصلیں حاصل ہوں
گی۔ کیونکہ جس طرح وہ تیرے باپ دادا کو کامیابی دینے
محسوسخوشیمیں کرتا تھا اُسی طرح وہ تجھے بھی کامیابی دینے
میں کرےمحسوسخوشی گا۔

صرفشرط10 یہ ہے کہ ربتُو اپنے خدا کی سنے، شریعت
درجمیں اُس احکامکے پر کرےعمل پورےاور دل جانو 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 ہمارےکر لئے یہ احکام نیچے لے
آئے تاکہ ہم اُنہیں سن سکیں اور اُن پر عمل کر ‘سکیں؟ 13 وہ
سمندر کے پار بھی نہیں ہیں کہ تُو کہے، کون’ سمندر کو پار کر
ہمارےکے لئے یہ احکام لائے گا تاکہ ہم اُنہیں سن سکیں اور
اُن عملپر ‘سکیں؟کر یہکیونکہ14 قریبنہایتتیرےکلام بلـکہ
تیرے منہ میںدلاور اُسچنانچہہے۔موجود عملپر میںکرنے
کوئی رکاوٹبھی نہیں ہے۔

زندگی موتیا کا چناؤ
آجدیکھ،15 مَیں تجھے دو پیشراستے کرتا ایکہوں۔ زندگی

اور خوش حالی کی طرف لے جاتا ہے جبکہ دوسرا موت اور
ہلاکت کی طرف۔ آج16 مَیں تجھے حکم دیتا ہوں ربکہ اپنے
پیارکوخدا اُسکر، راہوںکی اورچلپر اُس احکامکے تابعکے

رہ۔ پھر تُو زندہ رہ کر کرےترقی گا، رباور تیرا خدا تجھے اُس
ملـک دےبرکتمیں میںجسگا تُو داخل ہونے والا ہے۔

لیکن17 اگر تیرا دل اِس راستے ہٹسے کر کرےنافرمانی تو
برکت کی توقع نہ کر۔ اگر آزمائشتُو میں پڑ کر دیگر معبودوں کو
سجدہ اور اُن کی کرےخدمت 18 تو تم ضرور تباہ ہو جاؤ گے۔
مَیںآج اعلان ہوںکرتا میںصورتاِسکہ تم یادہ ز اُستکدیر
ملـک میں آباد نہیں رہو میںجسگے تُو یائے در یردن کو پار کر
داخلکے ہو گا تاکہ اُس پر قبضہ کرے۔

آج19 آسمان اور تمہارےزمین میرےخلاف گواہ ہیں کہ
مَیں تمہیںنے زندگی اور برکتوں کا راستہ موتاور اور لعنتوں کا
پیشراستہ کیا ابہے۔ زندگی کا راستہ اختیار کر تاکہ تُو اور
تیری اولاد زندہ رہے۔ اپنےرب20 خدا پیارکو اُسکر، سنکی
اور اُس سے لپٹا رہ۔ کیونکہ تیریوہی زندگی اورہے کرےوہی
گا کہ تُو ملـکاُستکدیر میں جیتا رہے جسگا کا وعدہ 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 چکا ہوں۔ میرا چلنا پھرنا مشکل

ہو گیا ہے۔ اور ویسے بھی رب نے مجھے بتایا ہے، تُو’ یائے در
یردن پارکو تیرارب3‘گا۔کرےنہیں تیرےخودخدا آگے آگے
جا یردنکر کو تیرےوہیگا۔کرےپار آگے آگے اِن قوموں کو
کرےتباہ گا تاکہ تُو اُن ملـککے پر قبضہ سکے۔کر یا در پارکو
وقتکرتے تیرےیشوع آگے چلے ربطرحجسگا نے فرمایا
ہے۔ رب4 وہاں کے لوگوں کو بالکل اُسی طرح کرےتباہ گا
جس طرح وہ یوں امور کو اُن کے بادشاہوں سیحون اور عوج
سمیت تباہ کر چکا ہے۔ رب5 تمہیں اُن پر غالب دےآنے گا۔
وقتاُس تمہیں اُن کے ساتھ سلوکویسا کرنا ہے جیسا مَیں نے
تمہیں بتایا ہے۔ مضبوط6 اور دلیر ہو۔ اُن خوفسے نہ کھاؤ،
ربکیونکہ تیرا تیرےخدا ساتھ چلتا ہے۔ وہ تجھے کبھی نہیں
چھوڑے گا، تجھے ترککبھی کرےنہیں “گا۔

اِس7 کے بعد موسٰی نے تمام اسرائیلیوں کے منے سا یشوع کو
بُلایا اور اُس سے کہا، مضبوط” اور دلیر ہو، کیونکہ تُو اِس قوم
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کو اُس ملـک میں لے جائے گا جس کا وعدہ رب نے قَسم
کھا کر اُن کے باپ دادا سے کیا تھا۔ لازم ہے کہ تُو ہی اُسے
تقسیم قبیلےہرکےکر اُسکو خودرب8دے۔علاقہموروثیکا
تیرے آگے آگے چلتے تیرےہوئے ساتھ ہو گا۔ وہ تجھے کبھی
چھوڑےنہیں گا، تجھے کبھی کرےترکنہیں گا۔ خوف نہ
کھانا، نہ “گھبرانا۔

ساتہر سال کے شریعتبعد تلاوتکی
موسٰی9 لـکھشریعتپورییہنے اسرائیلکر تمامکے بزرگوں

اور لاوی کے قبیلے کے اُن اماموں کے سپرد کی جو سفر کرتے
وقت عہد کا صندوق اُٹھا کر لے چلتے تھے۔ اُس نے اُن سے
تلاوتکیشریعتاِسبعدکےسالساتہر”11-10کہا، کرنا،
یعنی بحالی منسوخقرضتمامجبمیںسالکے کئے جاتے ہیں۔
تلاوت وقتاُس 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، عورتوں،
بچوں جمعوہاںسمیتپردیسیوںاور کرنا تاکہ سنوہ سیکھیں،کر
تمہارےرب خدا خوفکا مانیں اور احتیاط سے اِس شریعت
کی باتوں پر عمل کریں۔ 13 لازم ہے کہ اُن کی اولاد جو اِس
شریعت ناواقفسے ہے اِسے سنے اور سیکھے تاکہ عمر بھر اُس
ملـک تمہارےربمیں خدا خوفکا پرجسمانے 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 میںخیمے حاضر ہوئے 15 خیمےربتو

دروازےکے پر بادل میںستونکے ہوا۔ظاہر اُس16 موسٰینے
سے کہا، تُو” جلد ہی مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملے گا۔
لیکن یہ ملـکقوم میں داخل ہونے پر زنا کر اُسکے کے اجنبی
دیوتاؤں پیرویکی لـگکرنے جائے گی۔ وہ ترکمجھے کر کے
وہ عہد دےتوڑ گی جو مَیں نے اُن ساتھکے باندھا ہے۔ 17 پھر
غضبمیرا اُن پر بھڑکے گا۔ مَیں اُنہیں چھوڑ کر اپنا چہرہ اُن سے
لوںچھپا اُنہیںتبگا۔ کچا چبا لیا جائے ہیبتساریبہتاورگا
ناک مصیبتیں اُن پر آئیں گی۔ اُس وقت وہ کہیں گے، کیا’ یہ
مصیبتیں اِس وجہ ہمسے پر نہیں آئیں ہمارےربکہ ساتھ نہیں

اور18‘ہے؟ ایسا مَیںگا۔ہوہی ضرور اپنا اُنچہرہ چھپائےسے
رکھوں گا، کیونکہ دیگر معبودوں کے پیچھے چلنے سے اُنہوں نے
نہایتایک شریر قدم اُٹھایا ہو گا۔

ذیلاب19 لـکھگیتکا اسرائیلیوںکر یوںکو سکھاؤ وہکہ
زبانی یاد رہے میرےاور لئے اُن خلافکے گواہی دیا کرے۔
20 کیونکہ مَیں اُنہیں اُس ملـک میں لے جا رہا ہوں جس کا
وعدہ مَیں نے قَسم کھا کر اُن کے باپ دادا سے کیا تھا، اُس
ملـک جسمیں میں دودھ اور شہد کثرتکی ہے۔ وہاں اِتنی
خوراک ہو گی کہ اُن بھوککی جاتی گیرہے اور وہ موٹے ہو
جائیں لیکنگے۔ پھر وہ دیگر معبودوں لـگپیچھےکے جائیں گے
اور اُن کریںخدمتکی مجھےوہگے۔ کریںرد اورگے میرا عہد
توڑیں گے۔ نتیجے21 میں اُن پر بہت ناکہیبتساری مصیبتیں
آئیں گی۔ پھر یہ گیت جو اُن کی اولاد کو یاد رہے گا اُن کے
خلاف دےگواہی گا۔ کیونکہ گو مَیں اُنہیں اُس ملـک میں
لے جا جسہوںرہا کا مَیںوعدہ قَسمنے کھا کر اُن سے کیا تھا
توبھی مَیں جانتا ہوں کہ طرحکستکابوہ کی سوچ رکھتے
“ہیں۔

22 موسٰی نے اُسی دن یہ گیت لـکھ کر اسرائیلیوں کو
سکھایا۔

23 ربپھر یشوعنے بن نون سے کہا، مضبوط” اور دلیر ہو،
کیونکہ تُو اسرائیلیوں کو ملـکاُس میں لے جائے جسگا کا
وعدہ مَیں نے قَسم کھا کر اُن سے کیا تھا۔ مَیں تیرےخود ساتھ
ہوں “گا۔

جب24 موسٰی شریعتپورینے کتابکو میں لـکھ لیا 25 تو
وہ اُن یوں لاو سے مخاطب ہوا جو سفر کرتے وقت عہد کا
صندوق اُٹھا کر لے جاتے تھے۔ 26 شریعت” کی یہ کتاب لے
اپنےربکر عہدکےخدا پاسکےصندوقکے وہاںرکھنا۔ وہ
پڑی رہے تیرےاور خلاف گواہی دیتی رہے۔ 27 کیونکہ مَیں
خوب جانتا ہوں کہ تُو سرکشکتنا اور ہٹ دھرم میریہے۔
موجودگی میں بھی تم نے کتنی دفعہ رب سے سرکشی کی۔ تو
میرےپھر مرنے بعدکے تم کیا نہیںکچھ کرو !گے میرےاب28
منے سا قبیلوںاپنے تمامکے بزرگوں نگہبانوںاور جمعکو کرو تاکہ
وہ خود میری یہ باتیں سنیں اور آسمان اور زمین اُن کے خلاف
ہوں۔گواہ 29 مجھےکیونکہ معلوم موتمیریکہہے بعدکے تم
ضرور بگڑ جاؤ گے اور اُس راستے ہٹسے جاؤ جسگے پر چلنے
کی مَیں نے تمہیں تاکید کی ہے۔ آخرکار تم پر مصیبت آئے گی،
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کیونکہ تم وہ کچھ کرو کوربجوگے بُرا لگتا ہے، تم ہاتھوںاپنے
کے کام سے اُسے غصہ دلاؤ “گے۔

30 پھر موسٰی اسرائیلنے کی جماعتتمام 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 بوندا باندی جیسی ہو، میری بات شبنم کی طرح

زمین پر پڑ جائے۔ بارشوہ کی مانند ہو جو یالی ہر پر برستی ہے۔
ربمَیں3 ہمارےگا۔پکاروںنامکا تمجیدکیعظمتکیخدا

!کرو
چٹانوہ4 اورہے، اُس تمامکیاُسہے۔کاملکامکا راہیں

ہیں۔راست وفاداروہ خدا نہیںفریبمیںجسہے بلـکہہے 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۔

میریاے6 احمق اور بےسمجھ قوم، کیا تمہارا رب سے ایسا
یہ ٹھیکرو وہہے؟ تو باپتمہارا اور خالق تمہیںنےجسہے،
بنایا اور قائم کیا۔

7 قدیم زمانے یادکو ماضیکرنا، نسلوںکی پر توجہ دینا۔ اپنے
باپ سے پوچھنا تو وہ تجھے دےبتا گا، اپنے بزرگوں سے پتا کرنا
تو وہ تجھے اطلاع دیں گے۔

جب8 الله تعالیٰ نے ہر قوم کو اُس کا اپنا اپنا موروثی علاقہ
دے کر تمام انسانوں مختلفکو گروہوں الـگمیں کر دیا تو اُس
نے قوموں کی سرحدیں اسرائیلیوں کی تعداد کے مطابق مقرر
کیں۔

9 ربکیونکہ کا اُسحصہ کی قوم یعقوبہے، کو اُس نے
میراث میں پایا ہے۔

10 یہ قوم اُسے یگستان ر میں مل گئی، ویران و سنسان بیابان
میں جہاں چاروں طرف ہول ناک آوازیں گونجتی تھیں۔ اُس
نے اُسے گھیر کر اُس کی بھالدیکھ کی، اُسے اپنی آنکھ کی پُتلی
کی طرح بچائے رکھا۔

جب11 عقاب اپنے بچوں کو اُڑنا سکھاتا ہے تو وہ اُنہیں
نکالسےگھونسلے کر اُن ساتھکے اُڑتا اگرہے۔ وہ بھیگر جائیں
تو وہ حاضر ہے اور اُن کے نیچے اپنے پَروں کو پھیلا کر اُنہیں
زمین سے ٹکرا سےجانے ربہے۔بچاتا اسرائیلکا ساتھکے یہی
سلوک تھا۔

رب12 نے اکیلے ہی اُس کی راہنمائی کی۔ کسی اجنبی
معبود شرکتنے نہ کی۔

اُس13 نے اُسے رتھ پر سوار کر ملـککے کی بلندیوں پر سے
گزرنے دیا اور کھیتاُسے پھلکا کھلا کر اُسے چٹان سے شہد
سختاور پتھر سے زیتون کا تیل مہیا *کیا۔

اُس14 نے اُسے گائے لسیکی اور بھیڑبکری کا دودھ چیدہ
بھیڑ کے بچوں سمیت کھلایا اور اُسے بسن کے موٹے تازے
بکرےمینڈھے، اور بہترین اناج عطا کیا۔ وقتاُس تُو اعلٰی انگور
کی عمدہ َمے لطفسے اندوز ہوا۔

†یسورونجبلیکن15 موٹا ہو گیا تو دولتّیاںوہ لگا۔جھاڑنے
جب تکحلقوہ بھر کر تنومند اور فربہ ہوا تو اُس نے اپنے خدا
خالقاور ردکو کیا، اُس نجاتاپنینے چٹانکی کو جانا۔حقیر

16 اپنے اجنبی معبودوں سے اُنہوں نے اُس کی غیرت کو
جوش دلایا، اپنے گھنونے بُتوں سے اُسے غصہ دلایا۔

اُنہوں17 نے بدروحوں کو قربانیاں پیش کیں جو خدا نہیں
ہیں، ایسے معبودوں کو جن سے نہ وہ اور نہ اُن کے باپ دادا
واقف تھے، کیونکہ تھوڑیوہ دیر پہلے وجود میں آئے تھے۔

18 تُو بھولچٹانوہ تجھےنےجسگیا پیدا وہیکیا، جسخدا
تجھےنے جنم دیا۔

دیکھیہنےرب19 اُنہیںکر رد کیا، وہکیونکہ اپنے بیٹے بیٹیوں
ناراضسے تھا۔

اُس20 نے کہا، مَیں” اپنا چہرہ اُن سے چھپا لوں گا۔ پھر پتا
لـگے گا میرےکہ بغیر اُن کا کیا انجام سراسروہکیونکہہے۔ہوتا
بگڑ گئے ہیں، اُن میں وفاداری پائی نہیں جاتی۔

21 اُنہوں نے اُس کی پرستش سے جو خدا نہیں ہے میری
غیرت جوشکو دلایا، اپنے بےکار بُتوں سے مجھے غصہ دلایا
چنانچہہے۔ مَیں خود غیرتاُنہیںہی دلاؤں ایسیایکگا، قوم

* 32:13 مہیا :کیا لفظی :ترجمہ چوسنے دیا۔ † 32:15 :یسورون اسرائیل۔
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کے یعے ذر جو حقیقت میں قوم نہیں ایکہے۔ نادان قوم کے
یعے ذر مَیں اُنہیں غصہ دلاؤں گا۔

22 کیونکہ میرے غصے بھڑکآگسے اُٹھی ہے جو پاتال
کی تکتہہ پہنچے گی اور زمین اور اُس کی ہڑپپیداوار کر کے
پہاڑوں کی بنیادوں کو گی۔دےجلا

مَیں23 اُن پر مصیبت پر مصیبت آنے دوں گا اور اپنے تمام تیر
اُن پر چلاؤں گا۔

بھوک24 مارےکے اُن جاتیطاقتکی اورگی،رہے وہ بخار
اور امراضوبائی کا لقمہ بنیں گے۔ مَیں اُن خلافکے پھاڑنے
والے جانور اور یلے سانپزہر بھیج دوں گا۔

باہر25 تلوار اُنہیں بےاولاد اورگی،دےکر دہشتمیںگھر
پھیل جائے گی۔ شیرخوار بچے، نوجوان لڑکے لڑکیاں بزرگاور
سب اُس گرفتکی میں آ جائیں گے۔

مجھے26 ہئےکہنا چا تھا اُنہیںمَیںکہ ِچکنا ُچور انسانوںکےکر
میں سے اُن کا نام و نشان مٹا دوں گا۔

لیکن27 اندیشہ تھا کہ مطلبغلطدشمن نکال کر کہے، ہم’
خود اُن غالبپر آئے، اِس ربمیں کا ہاتھ نہیں “۔‘ہے

28 کیونکہ یہ قوم بےسمجھ حکمتاور 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

کا تعاقب کر سکتا ہے؟ اُس کے دو مرد کس دسطرح ہزار
اسرائیلیوں کو بھگا یہصرفوجہہیں؟سکتے چٹانکیاُنکہہے
نے اُنہیں دشمن کے ہاتھ بیچ ربدیا۔ نے خود اُنہیں دشمن کے
قبضے میں کر دیا۔

ہیںمانتےخوددشمنہمارے31 اسرائیلکہ ہماریچٹانکی
جیسیچٹان نہیں ہے۔

32 اُن کی بیل تو سدوم بیلکی اور عمورہ باغکے سے ہے، اُن
کے انگور یلے زہر اور اُن کے کڑوےُگچھے ہیں۔

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؟

انتقام35 لینا میرا کامہی مَیںہے، بدلہہی لوں وقتایکگا۔
آئے گا کہ اُن کا پاؤں پھسلے گا۔ کیونکہ اُن کی تباہی کا دن
قریب ہے، اُن کا انجام جلد ہی آنے والا “ہے۔

36ً یقینا رب اپنی قوم کرےانصافکا گا۔ وہ اپنے خادموں
پر ترس کھائے جبگا دیکھے گا کہ اُن طاقتکی 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 کی نذریں پی لیں۔ وہ تمہاری مدد کے لئے اُٹھیں
اور تمہیں پناہ دیں۔

اب39 جان لو کہ مَیں صرفاور مَیں خدا میرےہوں۔ سوا
کوئی اَور خدا نہیں ہے۔ مَیں ہلاکہی کرتا اور مَیں ہی زندہ
کر دیتا مَیںہوں۔ زخمیہی کرتا اور مَیں ہی شفا دیتا کوئیہوں۔
میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکتا۔

40 مَیں اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اُٹھا کر اعلان کرتا ہوں کہ
حیاتابدیمیری کی قَسم،

مَیںجب41 اپنی چمکتی ہوئی تلوار کو تیز کر عدالتکے کے
لئے پکڑ لوں گا تو اپنے مخالفوں سے انتقام اور اپنے نفرت کرنے
والوں سے بدلہ لوں گا۔

میرے42 تیر خون پی پی کر نشے میں دُھت ہو جائیں گے،
میری تلوار مقتولوں اور قیدیوں خونکے اور دشمن سرداروںکے
سروںکے سے سیر ہو جائے “گی۔

دیگراے43 اُمّتکیاُسقومو، !مناؤخوشیساتھکے کیونکہ
وہ اپنے خادموں خونکے کا انتقام لے گا۔ وہ اپنے مخالفوں سے
بدلہ لے کر ملـکاپنے اور قوم کا گا۔دےکفارہ

موسٰی44 اور یشوع بن نون نے آ اسرائیلیوںکر 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 کو بھی حکم دو احتیاطکہ سے اِس
شریعت کی تمام باتوں پر عمل کرے۔ 47 یہ خالی باتیں نہیں بلـکہ
تمہاری زندگی کا سرچشمہ ہیں۔ اِن کے مطابق چلنے باعثکے
تم تکدیر ملـکاُس میں جیتے رہو جسگے پر تم یائے در یردن
کو پار کر کے قبضہ کرنے والے “ہو۔
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موسٰی کا نبو پہاڑ پر انتقال
سلسلےپہاڑی”49کہا،سےموسٰینےربدناُسی48 عباریم

کے پہاڑ نبو پر چڑھ جا جو یریحو کے منے لیکنسا یردن مشرقیکے
کنارے پر موآبیعنی میںملـککے وہاںہے۔ کنعانسے پر نظر
ڈال، ملـکاُس پر مَیںجو اسرائیلیوں دےکو رہا ہوں۔ اِس50
کے بعد تُو وہاں مر کر باپاپنے دادا سے جا ملے گا، بالکل اُسی
طرحجسطرح تیرا بھائی ہارون ہور پہاڑ پر مر کر باپاپنے دادا
سے ہے۔ملاجا کیونکہ51 اسرائیلیوںدونوںتم کے برُو رُو بےوفا
جبہوئے۔ تم دشِت صین قادسمیں قریبکے تھے اور مریبہ
کے چشمے پر اسرائیلیوں کے منے کھڑےسا تھے تو تم میرینے
قدوسیت قائم نہ سےسبباِس52رکھی۔ تُو دُورصرفملـکوہ
دیکھےسے گا مَیںجو اسرائیلیوں دےکو رہا ہوں۔ تُو اُسخود
میں داخل نہیں ہو “گا۔

33
موسٰی قبیلوں برکتکو دیتا ہے

1 مرنے سے پیشتر مردِ خدا موسٰی نے اسرائیلیوں کو برکت
دے 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 کے
پاس آیا۔

3ً یقینا وہ قوموں محبتسے کرتا ہے، تمام تیرےمُقّدسین ہاتھ
میں ہیں۔ تیرےوہ پاؤں کے منے جھکسا کر تجھ سے ہدایت
پاتے ہیں۔

4 موسٰی نے ہمیں شریعت دی یعنی وہ چیز جو یعقوب کی
جماعت کی ملـکیتموروثی ہے۔

5 اسرائیل کے راہنما اپنے قبیلوں سمیت 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

شاملمیں اُسکر۔ ہاتھکے اُس کے لئے لڑیں۔ مخالفوں کا سامنا
وقتکرتے اُس کی مدد کر۔

لاوی8 :برکتکی
تیری مرضی معلوم کرنے کے قرعے بنام اُوریم اور ُمیم تیرےت

وفادار خادم لاوی پاسکے ہوتے ہیں۔ تُو نے اُسے مّسہ میں
آزمایا اور مریبہ میں اُس سے لڑا۔ اُس9 نے تیرا کلام سنبھال کر
تیرا عہد قائم رکھا، تکیہاں کہ اُس نے نہ اپنے باپماں کا، نہ
اپنے سگے بھائیوں یا بچوں لحاظکا کیا۔

10 یعقوبوہ ہدایاتتیریکو اور اسرائیل شریعتتیریکو
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 کے مخالفوں کی کمر توڑ اور اُس سے نفرت
رکھنے والوں کو ایسا مار کہ آئندہ کبھی نہ اُٹھیں۔

بن12 یمین :برکتکی
بن یمین رب کو پیارا ہے۔ وہ سلامتی سے اُس پاسکے رہتا

ہے، کیونکہ رب دن رات اُسے پناہ دیتا ہے۔ بن یمین اُس کی
پہاڑی ڈھلانوں محفوظدرمیانکے رہتا ہے۔

یوسف13 :برکتکی
رب اُس کی زمین کو برکت دے۔ آسمان سے قیمتی اوس

ٹپکے اور زمین نیچےکے سے پھوٹچشمے نکلیں۔
یوسف14 بہترینکیسورجکو پیداوار اور ہر مہینے لذیذترینکا

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 کرتا تھا۔ یہ تمام
برکتیں یوسف کے سر پر ٹھہریں، اُس کے سر پر جو اپنے بھائیوں
میں شہزادہ ہے۔

یوسف17 سانڈ کے پہلوٹھے جیسا عظیم ہے، اور اُس کے
سینگ جنگلی بَیل سینگکے ہیں جن سے وہ دنیا کی تکانتہا
سب قوموں کو مارے گا۔ افرائیم کے بےشمار افراد ایسے ہی
ہیں، منسّی ہزاروںکے 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۔
* 33:2 :سعیر ادوم۔ † 33:5 :یسورون اسرائیل۔
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19 وہ دیگر قوموں کو اپنے پہاڑ پر آنے دعوتکی دیں گے اور
اورکثرتکیسمندروہگے۔کریںپیشقربانیاںکیراستیوہاں
سمندر ریتکی 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۔

اُس21 نے اپنے لئے سب اچھیسے زمین چن لی، راہنما کا
حصہ اُسی کے لئے محفوظ رکھا گیا۔ جب قوم کے راہنما جمع
ہوئے تو اُس ربنے کی راست مرضی پوری کی اور اسرائیل
بارےکے میں اُس فیصلےکے عمل میں لایا۔

دان22 :برکتکی
دان ببر شیر کا بچہ ہے جو بسن سے نکل کر چھلانگ ہے۔لگاتا
نفتالی23 :برکتکی
نفتالی رب کی منظوری سے سیر ہے، اُسے اُس کی پوری

برکت حاصل ہے۔ وہ گلیل کی جھیل اور اُس کے جنوب کا
میراثعلاقہ میں پائے گا۔

آشر24 :برکتکی
آشر بیٹوں مبارکسےسبمیں وہہے۔ اپنے بھائیوں کو پسند

ہو۔ اُس پاسکے زیتون کا اِتنا تیل ہو کہ وہ اپنے پاؤں اُس میں
ڈبو سکے۔

تیرے25 شہروں کے دروازوں 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 کر تیری مدد
کرنے کے لئے آتا ہے۔

27 ازلی خدا تیری پناہ گاہ ہے، وہ اپنے ازلی تیرےبازو نیچے
پھیلائے رکھتا دشمنوہہے۔ تیرےکو منے سا سے بھگا کر اُسے
ہلاک کرنے کو کہتا ہے۔

اسرائیلچنانچہ28 سلامتی گزارےزندگیسے یعقوبگا، کا
الـگچشمہ اور محفوظ رہے گا۔ اُس کی زمین اناج اور انگور

کثرتکی کرےپیدا گی، اور اُس کے اوپر آسمان زمین پر اوس
دےپڑنے گا۔

اے29 اسرائیل، تُو مبارککتنا ہے۔ تیریکون مانند ہے،
ربجسے نے بچایا ہے۔ وہ تیری مدد کی ڈھال اور تیری شان
کی تلوار تیرےہے۔ شکستدشمن کھا تیریکر خوشامد کریں
گے، اور تُو اُن کی کمریں پاؤں 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 کے پہاڑی سلسلے
ایککی چوٹی تھا۔ وہاں ربسے اُسےنے وہ ملـکپورا دکھایا
جو وہ اسرائیل کو دینے والا تھا یعنی ِجلعاد کے علاقے سے لے
دانکر کے علاقے 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 وادیکی سے لے کر ُضغر تک۔
رب4 نے اُس سے کہا، یہ” ملـکوہ جسہے کا وعدہ مَیں
نے قَسم کھا کر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا۔ مَیں نے اُن
سے کہا تھا کہ اُن کی اولاد کو یہ ملـک ملے گا۔ تُو اُس میں
داخل نہیں ہو گا، لیکن مَیں تجھے یہاں لے آیا ہوں تاکہ تُو اُسے
اپنی آنکھوں سے دیکھ “سکے۔

اِس5 رببعدکے کا خادم موسٰی موآبوہیں ملـککے میں
فوت ہوا، بالکل اُسی ربطرحجسطرح نے کہا تھا۔ رب6
نے اُسے بیت فغور کی کسی وادی میں دفن کیا، لیکن تکآج
کسی بھیکو معلوم نہیں کہ اُس کی قبر کہاں ہے۔

وفاتاپنی7 سال120موسٰیوقتکے تھا۔کا اُسنہتکآخر
کی آنکھیں دُھندلائیں، نہ اُس کی طاقت کم ہوئی۔ اسرائیلیوں8
موآبنے کے میدانی علاقے میں تکدن30 اُس کا ماتم کیا۔

9 پھر یشوع بن نون موسٰی کی جگہ کھڑا ہوا۔ وہ حکمت کی
معمورسےروح تھا، موسٰیکیونکہ اُسہاتھاپنےنے پر رکھ دیئے
اسرائیلیوںتھے۔ اورسنیکیاُسنے کچھوہ کیا اُنہیںنےربجو
موسٰی معرفتکی بتایا تھا۔

اِس10 میںاسرائیلبعدکے موسٰی نہکبھینبیجیسا جساُٹھا
سے رب برُو رُو بات کرتا تھا۔ کسی11 اَور نبی نے ایسے الٰہی
نشان نہیںمعجزےاور جیسےکئے موسٰی فرعوننے بادشاہ، اُس

‡ 33:26 :یسورون اسرائیل۔



اِستِثنا 34:12 203 اِستِثنا 34:12

کے ملازموں اور پورے ملـک کے منے سا کئے جب رب نے
اُسے مصر بھیجا۔ کسی12 اَور نبی نے اِس قسم کا بڑا اختیار نہ
دکھایا، نہ ایسے عظیم اور ناکہیبت کام کئے جیسے موسٰی نے
اسرائیلیوں کے منے سا کئے۔
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یشوع
یشوعرب کو راہنمائی کی داریذمہ سونپتا ہے

رب1 کے خادم موسٰی کی موت کے بعد رب موسٰی کے
مددگار یشوع بن نون سے ہم کلام ہوا۔ اُس نے کہا، 2 میرا”
خادم موسٰی فوت ہو گیا ابہے۔ اُٹھ، اِس پوری قوم کے ساتھ
یائے در یردن کو پار کر ملـکاُسکے میں داخل ہو جا مَیںجو
اسرائیلیوں کو دینے کو ہوں۔ جس3 زمین پر بھی تُو اپنا پاؤں
رکھے گا اُسے مَیں موسٰی کے ساتھ کئے وعدےگئے کے مطابق
گا۔دوںتجھے ملـکتمہارے4 سرحدیںکی یہ جنوب:گیہوں
نجبمیں یگستان،کا میںشمالر میںمشرقلبنان، یائے فراتدر
مغرباور میں بحـیرۂ روم۔ ِحتّی قوم کا پورا علاقہ اِس میں شامل
ہو گا۔ تیرے5 کوئیجیجیتے تیرا نہیںسامنا جسگا۔سکےکر
مَیںطرح موسٰی گا۔ہوںبھیساتھتیرےطرحاُسیتھا،ساتھکے
مَیں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، نہ ترکتجھے کروں گا۔

اورمضبوط6 دلیر ہو، کیونکہ تُو قوماِسہی میںمیراثکو وہ
مَیںکاجسگادےملـک اُننے باپکے قَسمسےدادا کھا کر
وعدہ کیا تھا۔ لیکن7 مضبوطخبردار، بہتاور دلیر احتیاطہو۔
سے اُس پوری شریعت پر عمل کر جو میرے خادم موسٰی نے
دائیںنہسےاُسہے۔دیتجھے اور پھرجہاںہٹنا۔طرفبائیںنہ
کہیں بھی تُو کامیابجائے ہو گا۔ 8 جو باتیں اِس شریعت کی
کتاب میں لـکھی ہیں تیرےوہ منہ سے نہ ہٹیں۔ راتدن اُن پر
غور کرتا رہ تاکہ احتیاطتُو اِسسے کی باتہر پر عمل سکے۔کر
پھر تُو ہر کام کامیابمیں حالخوشاور ہو گا۔

مَیں9 پھر کہتا ہوں مضبوطکہ اور دلیر ہو۔ نہ گھبرا اور نہ
حوصلہ ہار، کیونکہ جہاں بھی تُو جائے گا وہاں رب تیرا خدا
تیرے ساتھ رہے “گا۔

ملـک میں داخل ہونے کی یاں تیار
10 پھر یشوع قوم نگہبانوںکے مخاطبسے ہوا، خیمہ”11 گاہ

میں ہر جگہ جا لوگوںکر دیںاطلاعکو لئےکےسفرکہ کھانے
کا بندوبست کر لیں۔ کیونکہ تین دن کے بعد آپ یائے در یردن
کو پار کر کے ملـکاُس پر قبضہ کریں گے آپربجو کا خدا
آپ کو ورثے دےمیں رہا “ہے۔

12 پھر یشوع روبن، جد اور منسّی کے آدھے قبیلے مخاطبسے
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 مشرقی
کنارے پر کا یہ علاقہ دیتا ہے تاکہ تم یہاں امن و امان کے ساتھ
رہ ‘سکو۔ ہمجباب14 یائے در یردن کو پار کر رہے ہیں تو
آپ کے بال 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 آپکریں۔ کو تکوقتاُس
اپنے بھائیوں کی مدد کرنا ہے ربتکجب15 اُنہیں وہ آرام نہ
دے آپجو حاصلکو ہے اور وہ ملـکاُس پر قبضہ نہ کر لیں
آپربجو کا دےاُنہیںخدا رہا اِسہے۔ بعدکے آپہی کو
اپنے اُس علاقے واپسمیں جا کر آباد ہونے اجازتکی ہو گی
ربجو کے خادم موسٰی آپنے کو یائے در یردن کے مشرقی
کنارے پر دیا “تھا۔

اُنہوں16 نے جواب میں یشوع سے کہا، جو” بھی حکم آپ
ہمیںنے دیا ہے وہ ہم مانیں گے اور بھیجہاں ہمیں بھیجیں گے
وہاں جائیں گے۔ ہمطرحجس17 موسٰی کی باتہر مانتے تھے
اُسی آپطرح کی بھی باتہر مانیں آپربلیکنگے۔ کا خدا
اُسی آپطرح کے ساتھ جسہو طرح وہ موسٰی کے ساتھ تھا۔
18 آپبھیجو کے ورزیخلافکیحکم کر آپکے کی وہ تمام
باتیں نہ مانے فرمائیںآپجو اُسےگے جائے۔دیموتسزائے
لیکن مضبوط اور دلیر “!ہوں

2
یریحو شہر میں جاسوساسرائیلی

1 پھر یشوع نے چپکے سے دو جاسوسوں کو ِشّطیم سے بھیج
دیا جہاں اسرائیلی خیمہ گاہ تھی۔ اُس نے اُن سے کہا، جا”
کر ملـک کا جائزہ لیں، خاص کر یریحو شہر “کا۔ وہ روانہ
ہوئے اور چلتے چلتے ایک کسبی کے گھر پہنچے جس کا نام
راحب تھا۔ وہاں وہ رات کے لئے ٹھہر گئے۔ لیکن2 یریحو کے
بادشاہ کو اطلاع ملی آجکہ شام کچھکو اسرائیلی مرد یہاں پہنچ
گئے ہیں ملـکجو کی جاسوسی کرنا ہتے چا ہیں۔ 3 یہ سن کر
بادشاہ راحبنے کو خبر بھیجی، اُن” آدمیوں کو نکال دو جو
پاستمہارے آ ٹھہرےکر ہوئے ہیں، کیونکہ ملـکپورےیہ
جاسوسیکی کرنے کے لئے آئے “ہیں۔
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راحبلیکن4 دونوںنے آدمیوں کو چھپا رکھا تھا۔ اُس نے

کہا، جی،” یہ آدمی میرے پاس آئے تو تھے لیکن مجھے معلوم
نہیں تھا ہیں۔آئےسےکہاںکہ دنجب5 ڈھلنے لگا اور شہر کے
دروازوں کو بند کرنے وقتکا آ گیا تو وہ چلے گئے۔ مجھے معلوم
نہیں طرفکسکہ جلدیابگئے۔ کر کے اُن کا پیچھا کریں۔
عین ممکن ہے آپکہ اُنہیں پکڑ “لیں۔ حقیقت6 راحبمیں نے
اُنہیں چھت پر لے جا کر وہاں پڑےپر َسن ڈنٹھلوںکے نیچےکے
چھپا دیا تھا۔ راحب7 کی بات 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 گہرےکم مقاموں
تک لے جاتا پیدلاُسےجہاںہے عبور کیا جا تھا۔سکتا اور جوں
ہی یہ آدمی نکلے، شہر کا دروازہ اُن پیچھےکے بند کر دیا گیا۔

جاسوسوں8 کے سو جانے راحبپہلےسے چھتنے پر آ کر
9 اُن سے کہا، مَیں” جانتی ہوں کہ رب نے ملـکیہ آپ کو
دے دیا آپہے۔ بارےکے سنمیں ہمکر دہشتپر گئیچھا
ملـکاورہے، کے ہمتباشندےتمام ہار گئے ہیں۔ 10 کیونکہ
ہمیں خبر ملی ہے آپکہ کے مصر سے نکلتے وقت رب نے بحرِ
ُلزم ق کا پانی کس طرح آپ کے آگے خشک کر دیا۔ یہ بھی
ہمارے سننے میں آیا ہے کہ آپ نے یائے در یردن کے مشرق
میں ہنے ر والے دو بادشاہوں سیحون اور عوج کے ساتھ کیا کچھ
کیا، آپکہ طرحپوریاُنہیںنے تباہ دیا۔کر سنیہ11 ہماریکر
ٹوٹہمت آپگئی۔ کے منے سا سبہم حوصلہ ہار گئے ہیں،
آپربکیونکہ کا خدا آسمان و زمین کا خدا ہے۔ رباب12
کی قَسم کھا کر مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اُسی میرےطرح
خاندان پر مہربانی کریں جسگے طرح کہ مَیں نے آپ پر کی
ہے۔ اور ضمانت کے طور پر مجھے کوئی نشان دیں 13 کہ آپ
میرے ماں میرےباپ، بہن بھائیوں اور اُن کے گھر والوں کو
زندہ چھوڑ کر موتہمیں سے بچائے رکھیں “گے۔

آدمیوں14 نے کہا، ہم” اپنی جانوں کو ضمانت کے طور پر
پیش کرتے ہیں کہ آپ محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ کسی کو
بارےہمارے میں اطلاع نہ دیں تو آپہم مہربانیضرورسے اور
وفاداری آئیںپیشسے ہمیںربجبگے ملـکیہ عطا فرمائے
“گا۔

راحبتب15 نے شہر سے نکلنے میں اُن کی مدد کی۔ چونکہ
اُس کا گھر شہر کی چاردیواری سے ملحق تھا اِس لئے آدمی

کھڑکی سے نکل کر رسّے کے یعے ذر باہر کی زمین پر اُتر آئے۔
16 اُترنے راحبپہلےسے اُنہیںنے ہدایت کی، پہاڑی” علاقے
طرفکی چلے جائیں۔ آپجو کا تعاقب کر رہے ہیں وہ وہاں
آپ کو ڈھونڈ نہیں سکیں گے۔ تین تکدن یعنی تکجب وہ
واپس نہ آ جائیں وہاں چھپے رہنا۔ اِس کے بعد جہاں جانے کا
ارادہ چلےہے “جانا۔

آدمیوں17 اُسنے سے کہا، آپقَسمجو” ہمیںنے کھلائی
ہمہے ضرور اُس پابندکے رہیں شرطلیکنگے۔ یہ ہے 18 کہ
ہمارےآپ اِس ملـک میں آتے وقت قرمزی رنگ کا یہ رّسا
اُس کھڑکی کے منے سا باندھ دیں جس میں سے آپ نے ہمیں
اُترنے دیا یہہے۔ بھی لازم ہے آپوقتاُسکہ ماںکے باپ،
بھائی بہنیں اور تمام گھر والے آپ کے گھر میں ہوں۔ 19 اگر
کوئی آپ کے گھر میں سے نکلے اور مار دیا جائے تو یہ ہمارا
قصور نہیں ہو گا، ہم ذمہ دار نہیں ٹھہریں لیکنگے۔ اگر کسی
کو ہاتھ لگایا جائے آپجو کے گھر کے اندر ہو تو ہم ہی اُس
کی موت کے ذمہ دار ٹھہریں گے۔ 20 اور کسی کو ہمارے
معاملے بارےکے میں اطلاع نہ دینا، ورنہ ہم اُس قَسم سے آزاد
ہیں آپجو ہمیںنے “کھلائی۔

راحب21 نے جواب دیا، ٹھیک” ہے، ایسا ہی “ہو۔ پھر
اُس نے اُنہیں رُخصت کیا اور وہ روانہ ہوئے۔ اور راحب نے
اپنی کھڑکی ساتھکے مذکورہ رّسا باندھ دیا۔

جاسوس22 چلتے چلتے پہاڑی علاقے میں آ گئے۔ وہاں وہ تین
دن رہے۔ اِتنے میں اُن کا تعاقب کرنے پورےوالے راستے کا
کھوج لگا کر خالی ہاتھ لوٹے۔ 23 پھر دونوں جاسوسوں نے
پہاڑی علاقے سے اُتر کر یائے یردندر کو پار کیا اور یشوع بن نون
پاسکے آ بیانکچھسبکر کیا جو اُن ساتھکے ہوا تھا۔ اُنہوں24
نے کہا، ربیقیناً” ہمیںنے دےملـکپورا دیا ہمارےہے۔
بارے میں سن ملـککر کے تمام باشندوں پر دہشت طاری ہو
گئی “ہے۔

3
اسرائیلی یائے در یردن کو عبور کرتے ہیں

سویرےصبح1 اُٹھ کر یشوع اور تمام اسرائیلی ِشّطیم سے روانہ
ہوئے۔ جب وہ یائے در یردن 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،
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آپجب” دیکھیں کہ لاوی کے قبیلے کے امام رب آپ کے
خدا کے عہد کا صندوق اُٹھائے ہوئے ہیں تو اپنے اپنے مقام
سے روانہ ہو کر اُس کے پیچھے ہو لیں۔ 4 پھر آپ کو پتا چلے گا
کہاںکہ جانا نہیںوہاںکبھیپہلےآپکیونکہہے، لیکنگئے۔
صندوق ًکے ایکتقریبا کلو میٹر پیچھے رہیں اور یادہ ز قریب “جائیں۔نہ

یشوع5 لوگوںنے کو بتایا، آپاپنے” مخصوصکو مُقّدسو
کریں، کیونکہ آپربکل حیرتدرمیانکے انگیز کرےکام
“گا۔

اگلے6 دن یشوع نے اماموں سے کہا، عہد” کا صندوق اُٹھا
لوگوںکر آگےکے آگے یا در پارکو “کریں۔ صندوقامامچنانچہ
کو اُٹھا کر آگے آگے چل دیئے۔ 7 رباور یشوعنے سے مَیں”فرمایا، تجھے تمام اسرائیلیوں کے منے سا سرفراز کر دوں گا، اور آج
ہی مَیں یہ کام شروع کروں گا تاکہ وہ جان لیں طرحجسکہ
مَیں موسٰی کے ساتھ تھا اُسی تیرےطرح ساتھ بھی ہوں۔ 8 عہد
کا صندوق اُٹھانے والے اماموں کو بتا دینا، آپجب’ یائے در
یردن کنارےکے پہنچیں گے تو وہاں پانی میں رُک “۔‘جائیں

9 یشوع نے اسرائیلیوں سے کہا، میرے” پاس آئیں اور رب
اپنے خدا کے فرمان سن لیں۔ آج10 آپ جان لیں گے کہ زندہ
آپخدا درمیانکے اورہے کہ ًوہ آپیقینا کے آگے آگے جا کر
قوموںدوسری گا،دےنکالکو خواہ وہ کنعانی، ِحتّی، ِحوّی،
فرِزّی، جرجاسی، اموری یا یبوسی ہوں۔ 11 یہ یوں ظاہر ہو گا
کہ عہد کا یہ صندوق جو تمام دنیا مالـککے کا آپہے کے
آگے آگے یائے در یردن میں جائے گا۔ اب12 ایسا کریں کہ ہر
قبیلے میں ایکایکسے آدمی لیںچنکو تاکہ بارہ افراد جمع ہو
جائیں۔ 13 پھر امام تمام دنیا ربمالـککے عہدکے صندوقکا
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۔

اسرائیلیچنانچہ14 سمیٹکوخیموںاپنے روانہکر اورہوئے،
عہد کا صندوق اُٹھانے والے امام اُن کے آگے آگے چل دیئے۔
فصل15 کی کٹائی کا موسم تھا، اور یا در کا پانی کناروں سے باہر آ
گیا اُٹھانےکوصندوقہیجوںلیکنتھا۔ اماموںوالے نے یا در
کنارےکے پہنچ کر پانی میں قدم رکھا 16 تو آنے والے پانی کا

گیا۔رُکبہاؤ وہ اُن ایکدُورسے شہر قریبکے بنڈھیر جسگیا
کا نام آدم تھا اور جو ضرتان نزدیککے ہے۔ جو پانی دوسری
یعنی بحـیرۂ مُردار طرفکی بہہ رہا تھا پوریوہ 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
زمینخشک کھڑےپر زمینخشکلوگباقیجبکہرہے پر سے
گزر گئے۔ امام تکوقتاُس کھڑےوہاں تکجبرہے تمام
اسرائیلیوں زمینخشکنے پر چل کر یا در کو پار نہ کر لیا۔

4
یادگار پتھر

پوریجب1 قوم یائےنے یردندر عبورکو کر لیا یشوعربتو
سے ہم کلام ہوا، ہر”2 قبیلے میں ایکایکسے آدمی کو چن
لے۔ 3 پھر اِن بارہ آدمیوں کو دےحکم جہاںکہ امام یائے در
یردن کے درمیان کھڑے ہیں وہاں سے بارہ پتھر اُٹھا کر اُنہیں
اُس جگہ رکھ دو جہاں تم راتآج ٹھہرو “گے۔

4 چنانچہ یشوع نے اُن بارہ آدمیوں کو بُلایا جنہیں اُس نے
اسرائیل کے ہر قبیلے سے چن لیا تھا 5 اور اُن سے کہا، رب”
اپنے کرچلآگےآگےکےصندوقکےخدا یا در تکدرمیانکے
میںآپجائیں۔ سے ہر ایکایکآدمی پتھر اُٹھا کر اپنے کندھے
پر رکھے اور باہر جائے۔لے کُل بارہ پتھر ہوں اسرائیلگے، کے
قبیلےہر لئےکے یہ6ایک۔ ایکدرمیانکےآپپتھر نشانیادگار
رہیں گے۔ آئندہ آپجب کے آپبچے سے پوچھیں 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 ربجب کا عہد کا صندوق
اُس میں سے ‘گزرا۔ یہ پتھر اسرائیلتکابد کو یاد دلاتے رہیں
گے یہاںکہ کیا کچھ ہوا “تھا۔

اسرائیلیوں8 نے ایسا ہی کیا۔ اُنہوں نے یائے در یردن بیچکے
میں سے اپنے قبیلوں کی تعداد مطابقکے بارہ پتھر اُٹھائے، بالکل
اُسی ربطرحجسطرح یشوعنے کو فرمایا تھا۔ پھر اُنہوں نے
یہ پتھر اپنے ساتھ لے کر اُس جگہ رکھ دیئے جہاں اُنہیں رات
کے لئے ٹھہرنا تھا۔ ساتھ9 ساتھ یشوع نے اُس جگہ بھی بارہ پتھر
کھڑے کئے جہاں عہد کا صندوق اُٹھانے والے امام یائے در
یردن کھڑےدرمیانکے تھے۔ یہ پتھر تکآج پڑےوہاں ہیں۔
صندوق10 اُٹھانےکو والے امام یا در کھڑےدرمیانکے رہے
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لوگوںتکجب نے تمام احکام ربجو یشوعنے کو دیئے تھے
پورے نہ کر لئے۔ یوں سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسا موسٰی نے
یشوع کو فرمایا تھا۔
لوگ جلدی جلدی یا در میں سے گزرے۔ جب11 سب

دوسرے کنارے پر تھے تو امام بھی رب کا صندوق لے کر
کنارے پر پہنچے اور دوبارہ قوم کے آگے آگے چلنے لـگے۔ اور12
طرحجس موسٰی نے فرمایا تھا، روبن، جد اور منسّی کے آدھے
قبیلے کے مرد مسلح ہو کر باقی اسرائیلی قبیلوں پہلےسے یا در کے
کنارےدوسرے پہنچپر تھے۔گئے 13ً مردمسلح40,000تقریبا
اُس وقت رب کے منے سا یریحو کے میدان میں پہنچ گئے تاکہ
جنگوہاں کریں۔ اُس14 ربدن یشوعنے پوریکو اسرائیلی
قوم کے منے سا سرفراز کیا۔ اُس کے جیتے لوگجی اُس کا یوں
خوف مانتے طرحجسرہے پہلے موسٰی کا۔

15 پھر رب نے یشوع سے کہا، عہد”16 کا صندوق اُٹھانے
اماموںوالے کو یا میںدر سے نکلنے کا “دے۔حکم یشوع17 نے
ایسا ہی کیا 18 تو کنارےامامہیجوں پر پہنچ گئے پانی دوبارہ بہہ
کر یا در کناروںکے سے باہر آنے لگا۔

اسرائیلیوں19 پہلےنے مہینے *دندسویںکے یائے یردندر کو
عبور کیا۔ اُنہوں نے اپنے خیمے یریحو میںمشرقکے ِجلجالواقع
کھڑےمیں کئے۔ وہاں20 یشوع نے یا در میں سے چنے ہوئے
بارہ پتھروں کو کیا۔کھڑا اُس21 اسرائیلیوںنے آئندہ”کہا،سے
آپجب بچےکے اپنے باپاپنے سے پوچھیں گے کہ اِن پتھروں
کا مطلبکیا ہے 22 تو اُنہیں بتانا، یہ’ وہ جگہ جہاںہے اسرائیلی
قوم خشکنے زمین پر یائے در یردن کو پار ‘کیا۔ 23 کیونکہ
آپرب کے خدا نے آپتکوقتاُس کے آگے آگے یا در کا
پانی خشک کر دیا تکجب آپ وہاں سے گزر نہ گئے، بالکل
اُسی طرحجسطرح بحرِ ُلزم ق کے ساتھ کیا تھا جب ہم اُس میں
سے گزرے۔ 24 اُس نے یہ کام اِس لئے کیا تاکہ زمین کی تمام
قومیں الله قدرتکی لیںجانکو آپاور ربہمیشہ اپنے خدا کا
خوف “مانیں۔

5
1 یہ خبر یائے در یردن کے مغرب میں آباد تمام اموری

بادشاہوں اور ساحلی علاقے میں آباد تمام کنعانی تکبادشاہوں
پہنچ گئی ربکہ نے اسرائیلیوں کے منے سا یا در کو اُس وقت

کرخشکتک پارنےسبتکجبدیا نہ کر لیا تبتھا۔ اُن کی
ٹوٹہمت گئی اور اُن میں اسرائیلیوں کا سامنا کرنے نہجرأتکی رہی۔

ِجلجال میں ختنہ
ربوقتاُس2 نے یشوع سے کہا، پتھر” کی یاں چھر بنا کر

پہلے کی طرح اسرائیلیوں کا ختنہ کروا “دے۔ 3 چنانچہ یشوع
نے پتھر یاںکی چھر بنا ایککر جگہ پر اسرائیلیوں کا ختنہ کروایا
جس کا نام بعد میں ختنہ’ ‘پہاڑ رکھا گیا۔ بات4 یہ تھی کہ جو
مرد مصر سے جنگوقتنکلتے کرنے قابلکے تھے وہ یگستان ر
میں چلتے روانہسےمصر5تھے۔چکےمرچلتے والےہونے اِن تمام
مردوں کا ختنہ ہوا تھا، لیکن جتنے لڑکوں پیدائشکی یگستان ر
میں ہوئی تھی اُن کا ختنہ نہیں ہوا تھا۔ 6 چونکہ رباسرائیلی کے
تابع نہیں رہے تھے اِس لئے اُس نے قَسم کھائی تھی کہ وہ اُس
ملـک کو نہیں دیکھیں میںجسگے دودھ اور شہد کثرتکی
جساورہے کا وعدہ اُس قَسمنے کھا کر اُن باپکے دادا سے
کیا تھا۔ نتیجے میں ًاسرائیلی داخلمیںملـکفورا نہ سکےہو بلـکہ
اُنہیں اُس تکوقت یگستان ر میں پھرنا پڑا تکجب وہ تمام مرد
مر نہ گئے جو مصر سے نکلتے جنگوقت کرنے کے قابل تھے۔
7 اُن کی ربجگہ نے اُن کے بیٹوں کو کھڑا کیا تھا۔ یشوع نے
اُن ہی کا کروایا۔ختنہ اُن کا اِسختنہ لئے ہوا یگستانکہ ر میں
سفر دورانکے اُن کا ختنہ نہیں کیا گیا تھا۔

پوری8 قوم کے مردوں کا ختنہ ہونے کے بعد وہ اُس وقت
تک خیمہ گاہ میں تکجبرہے 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 نے فسح کی عید بھی منائی۔ مہینے کا
اگلےاور11تھا،دنچودھواں پہلیوہدنہی کیملـکاُسدفعہ
پیداوار میں سے بےخمیری روٹی اور اناج کے بُھنے ہوئے دانے
کھانے لـگے۔ 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۔

* 4:19 پہلے مہینے کے دسویں :دن یل۔ اپر * 5:9 دُور دیکر :ہے لفظی :ترجمہ لُڑھکا کر دُور دیکر ہے۔
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فرشتے سے یشوع ملاقاتکی
یشوعدنایک13 یریحو شہر قریبکے ایکاچانکتھا۔ آدمی

اُس کے منے سا کھڑا نظر جسآیا کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔
یشوع نے اُس پاسکے جا کر پوچھا، کیا” ہمارےآپ ساتھ یا
ہمارے دشمنوں کے ساتھ “ہیں؟

14 آدمی نے کہا، نہیں،” مَیں رب کے لشکر کا سردار ہوں
اور ابھی پاستیرےابھی پہنچا “ہوں۔
یہ سن کر یشوع نے گر کر اُسے سجدہ کیا اور پوچھا، میرے”

آقا اپنے خادم کو کیا فرمانا ہتے چا “ہیں؟
رب15 کے لشکر کے سردار نے جواب میں کہا، اپنے”

جوتے اُتار دے، جسکیونکہ جگہ پر تُو کھڑا ہے وہ مُقّدس
“ہے۔ یشوع نے ایسا ہی کیا۔

6
یریحو کی تباہی

1 اُن دنوں میں اسرائیلیوں کی وجہ سے یریحو دروازےکے بند
ہی رہے۔ نہ کوئی باہر نکلا، نہ کوئی اندر گیا۔ رب2 یشوعنے
سے کہا، مَیں” نے یریحو کو اُس کے بادشاہ اور فوجی افسروں
تیرےسمیت ہاتھ میں کر دیا ہے۔ 3 جو جنگاسرائیلی کے لئے
تیرے ساتھ نکلیں گے اُن کے ساتھ شہر فصیلکی ساتھکے ساتھ
ایککرچل لگاؤچکر اور پھر واپسمیںگاہخیمہ آ دنچھجاؤ۔
تک ایسا ہی کرو۔ سات4 امام ایک ایک نرسنگا اُٹھائے عہد
کے صندوق کے آگے آگے چلیں۔ پھر ساتویں دن شہر کے گرد
سات چکر لگاؤ۔ ساتھ ساتھ امام نرسنگے بجاتے رہیں۔ جب5
وہ نرسنگوں کو بجاتے بجاتے لمبی پھونکسی ماریں گے تو پھر
تمام بڑےاسرائیلی زور جنگسے کا نعرہ لگائیں۔ اِس پر شہر کی
فصیل گر جائے گی اور تیرے لوگ ہر جگہ سیدھے شہر میں
داخل ہو سکیں “گے۔

یشوع6 بن نون نے اماموں کو بُلا کر اُن سے کہا، رب” کے
عہد کا صندوق اُٹھا میرےکر ساتھ چلیں۔ اور سات ایکامام
ایک نرسنگا آگےکےصندوقاُٹھائے “چلیں۔آگے پھر7 اُس نے
باقی لوگوں سے کہا، آئیں،” شہر کی فصیل کے ساتھ ساتھ چل
ایککر چکر لگائیں۔ مسلح ربآدمی صندوقکے کے آگے آگے
“چلیں۔

سب8 کچھ یشوع کی ہدایات کے مطابق ہوا۔ سات امام
نرسنگے بجاتے ہوئے رب کے آگے آگے چلے جبکہ رب کے

عہد کا صندوق اُن کے پیچھے پیچھے تھا۔ 9 مسلح آدمیوں میں
سے کچھ بجانے والے اماموں کے آگے آگے اور کچھ صندوق
پیچھےکے پیچھے چلنے لـگے۔ اِتنے میں امام نرسنگے بجاتے رہے۔
لیکن10 یشوع نے باقی لوگوں کو حکم دیا تھا کہ اُس جنگدن
کا نعرہ نہ لگائیں۔ اُس نے مَیںتکجب”کہا، حکم نہ دوں اُس
ایکتکوقت لفظ بھی نہ بولنا۔ جب مَیں اشارہ دوں گا تو پھر
ہی خوب نعرہ “لگانا۔ اِسی11 طرح رب کے صندوق نے شہر
فصیلکی ساتھکے چلساتھ کر چکر لگایا۔ پھر لوگوں نے خیمہ
گاہ لوٹمیں کر راتوہاں گزاری۔

12-13 اگلے دن یشوع صبح سویرے اُٹھا، اور اماموں اور
فوجیوں دوسرینے مرتبہ شہر کا چکر لگایا۔ اُن کی ترتیبوہی
تھی۔ پہلے مسلحکچھ آدمی، نرسنگےساتپھر بجانے والے امام،
ربپھر عہدکے صندوقکا اُٹھانے والے امام اور آخر میں مزید
آدمیمسلحکچھ تھے۔ چکر لگانے امامدورانکے نرسنگے بجاتے
رہے۔ دوسرےاِس14 دن بھی وہ شہر کا چکر لگا کر خیمہ گاہ
لوٹمیں آئے۔ اُنہوں نے تکدنچھ ایسا ہی کیا۔

ساتویں15 اُنہوںدن سویرےصبحنے اُٹھ کر شہر کا یوںچکر
لگایا جیسے پہلے چھ دنوں میں، لیکن اِس دفعہ اُنہوں نے کُل
سات چکر لگائے۔ 16 ساتویں 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 صرفہے۔ راحب کسبی کو اُن
سمیتلوگوں بچانا اُسجوہے ہیں۔میںگھرکے اُسکیونکہ نے
ہمارے چھپاکوجاسوسوںاُن یہاںنےہمکوجندیا تھا۔بھیجا
لیکن18 الله کے لئے مخصوص چیزوں کو ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ
اگر آپ اُن میں سے کچھ لے لیں تو اپنے آپ کو تباہ کریں گے
بلـکہ اسرائیلی خیمہ گاہ پر بھی تباہی اور آفت لائیں گے۔ 19 جو
کچھ بھی چاندی، سونے، پیتل یا لوہے سے بنا ہے وہ رب کے
لئے مخصوص ہے۔ رباُسے کے خزانے میں ڈالنا “ہے۔

اماموںجب20 ماریپھونکلمبینے اسرائیلیوںتو جنگنے
نعرےزوردارکے اچانکلگائے۔ یریحو فصیلکی گر گئی، اور
ہر شخص 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 ربکر کے لئے مخصوص کیا، خواہ مرد
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یا عورت، جوان یا بزرگ، بھیڑبکریگائےبَیل، یا گدھا تھا۔
22 جن دو آدمیوں ملـکنے کی جاسوسی کی تھی اُن سے

یشوع نے کہا، اب” اپنی قَسم کا وعدہ پورا کریں۔ کسبی کے
میںگھر جا اُسےکر اور اُس تمامکے والوںگھر “لائیں۔نکالکو
23 چنانچہ یہ جوان آدمی گئے اور راحب، اُس کے ماں باپ،
بھائیوں اور باقی رشتے داروں کو اُس ملـکیتکی 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
دیا۔ڈالمیں یشوع25 راحبصرفنے اورکسبی اُس گھرکے
والوں کو بچائے رکھا، کیونکہ اُس نے اُن آدمیوں کو چھپا دیا
یشوعجنہیںتھا یریحونے بھیجا اسرائیلیوںتکآجراحبتھا۔ کے
درمیان رہتی ہے۔

وقتاُس26 یشوع قَسمنے کھائی، لعنتکیرب” اُس پر ہو
یریحوجو کا شہر تعمیرسےسرےنئے کرے۔کوششکیکرنے
شہر بنیادکی وقترکھتے وہ اپنے پہلوٹھے محرومسے ہو جائے گا،
اور اُس کے دروازوں کو کھڑا کرتے وقت وہ اپنے سب سے
چھوٹے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھے “گا۔

27 یوں رب یشوع کے ساتھ تھا، اور اُس کی شہرت پورے
ملـک میں پھیل گئی۔

7
عکن کا گناہ

لیکن1 ربتکجہاں کے لئے مخصوص چیزوں کا تعلق تھا
اسرائیلیوں یہوداہکی۔بےوفائینے قبیلےکے آدمیایککے نے
اُن میں سے کچھ اپنے لئے لے لیا۔ اُس کا نام عکن بن کرمی بن
زبدی بن زارح تھا۔ ربتب اسرائیلیوںغضبکا پر نازل ہوا۔

2 یہ یوں ظاہر ہوا کہ یشوع نے کچھ آدمیوں کو یریحو سے
عَی شہر کو بھیج دیا جو بیت ایل کے مشرق میں بیت آون کے
قریب ہے۔ اُس نے اُن سے کہا، اُس” علاقے میں جا کر اُس
کی جاسوسی “کریں۔ چنانچہ وہ جا کر ایسا ہی کرنے لـگے۔
واپسجب3 آئے اُنہوںتو یشوعنے اِس”کہا،سے ضرورتکی
نہیں کہ لوگتمام عَی پر حملہ کریں۔ شکستاُسے دینے کے لئے
دو یا تین ہزار مرد کافی ہیں۔ باقی لوگوں کو نہ بھیجیں ورنہ وہ
خواہ تھکمخواہ جائیں گے، کیونکہ دشمن لوگکے کم “ہیں۔
4 ًچنانچہ تقریبا تین ہزار آدمی عَی سے لڑنے گئے۔ لیکن وہ عَی

کے مردوں شکستسے کھا کر فرار ہوئے، 5 اور اُن کے 36
افراد شہید ہوئے۔ عَی کے آدمیوں نے شہر دروازےکے سے
لے کر تکشبریم اُن تعاقبکا کر کے وہاں کی ڈھلان پر اُنہیں
مار ڈالا۔ تب اسرائیلی سخت گھبرا گئے، اور اُن جوابہمتکی
گئی۔دے

یشوع6 رنجشنے کا اظہار کر کے اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا
رباور صندوقکے کے منے سا منہ بلکے گر گیا۔ وہاں وہ شام
تک پڑا رہا۔ اسرائیل کے بزرگوں نے بھی ایسا ہی کیا اور اپنے
سر خاکپر ڈال لی۔ یشوع7 نے کہا، رباےہائے،” قادرِ
!مطلق تُو نے اِس قوم کو یائے در یردن میں سے گزرنے کیوں
دیا اگر تیرا صرفمقصد یہ تھا کہ ہمیں یوں امور کے حوالے کر
ہلاککے کرے؟ کاش ہم یا در کے مشرقی کنارے پر ہنے ر
لئےکے تیار !ہوتے مَیںابرب،اے8 کیا اسرائیلجبکہوں
اپنے دشمنوں کے منے سا بھاگسے آیا ہے؟ 9 کنعانی ملـکاور
کی باقی قومیں یہ سن ہمیںکر لیںگھیر 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؟

جواب10 ربمیں یشوعنے سے کہا، اُٹھ” کر کھڑا ہو !جا
تُو کیوں منہ کے بل پڑا ہے؟ اسرائیل11 نے گناہ کیا ہے۔ اُنہوں
میرےنے عہد خلافکی ورزی کی ہے جو مَیں نے اُن کے
ساتھ باندھا تھا۔ اُنہوں مخصوصنے شدہ چیزوں میں سے کچھ
لے لیا ہے، اور چوری کر کے چپکے 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 حرکتاِس
اسرائیلسے 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 تمہارےمَیں
اُٹھاب13گا۔ہوںنہیںساتھ لوگوںاور میرےکو لئے مخصوص
مُقّدسو کر۔ اُنہیں بتا دینا، آپاپنے’ کلکو کے لئے مخصوص
و مُقّدس کرنا، کیونکہ رب جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے
کہ اے اسرائیل، تیرے درمیان ایسا مال ہے جو میرے لئے
مخصوص ہے۔ تکجب 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 کونشخصقصوروار قبیلےسے کا ہے۔
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پھر اُس قبیلے کے کنبے باری باری منے سا آئیں۔ جس کنبے کو
رب قصوروار ٹھہرائے گا اُس مختلفکے خاندان منے سا آئیں۔
اور جس خاندان کو رب قصوروار ٹھرائے گا اُس مختلفکے
افراد منے سا آئیں۔ 15 جو رب کے لئے مخصوص مال کے ساتھ
پکڑا جائے گا اُسے اُس سمیتملـکیتکی جلا دینا ہے، کیونکہ
اُس ورزیخلافکیعہدکےربنے شرممیںاسرائیلکےکر
ناک کام کیا “ہے۔

16 اگلے دن سویرےصبح یشوع نے قبیلوں کو باری باری
اپنے پاس آنے دیا۔ جب یہوداہ کے قبیلے کی باری آئی تو رب
نے اُسے قصوروار ٹھہرایا۔ جب17 اُس قبیلے مختلفکے کنبے
منے سا آئے زارحنےربتو کنبےکے جبٹھہرایا۔قصوروارکو
زارح خاندانمختلفکے منے سا آئے زبدینےربتو خاندانکا
قصوروار ٹھہرایا۔ 18 آخرکار یشوع نے اُس خاندان ًکو ًفردا فردا
اپنے پاس آنے دیا، اور عکن بن کرمی بن زبدی بن زارح پکڑا
گیا۔ یشوع19 نے اُس سے کہا، اسرائیلرببیٹا،” کے خدا کو
جلال دو اور اُس ستائشکی مجھےکرو۔ بتا دو کہ تم نے کیا کِیا۔
کوئی باتبھی مجھ متسے “چھپانا۔

عکن20 نے جواب دیا، واقعی” مَیں نے رب اسرائیل کے
خدا کا گناہ کیا ہے۔ مَیں21 نے لُوٹے ہوئے مال میں سے بابل
ایککا شاندار ًچوغہ، تقریبا سوا دو کلو چاندیگرام اور آدھے
کلو گرام سے زائد سونے اینٹکی لے لی تھی۔ یہ چیزیں دیکھ
کر مَیں نے اُن کا لالچ کیا اور اُنہیں لے ابلیا۔ میرےوہ خیمے
زمینکی میں دبی ہوئی چاندیہیں۔ مَیںکو باقینے چیزوں کے
نیچے 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 زمینکیخیمے میں چھپایا ہوا اورہے دوسریچاندیکہ
چیزوں نیچےکے پڑی ہے۔ 23 وہ کچھسبیہ خیمے نکالسے کر
یشوع اور تمام اسرائیلیوں پاسکے 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 پوریکی ملـکیت کو اُس وادی
میں پہنچا دیا۔

یشوع25 نے کہا، تم” آفتیہ ہم پر کیوں لائے ہو؟ ربآج

تم پر آفتہی لائے “گا۔ پورےپھر اسرائیل نے عکن کو اُس
کے سمیتوالوںگھر سنگسار کر جلاکے دیا۔ عکن26 کے اوپر
اُنہوں پتھروںنے کا بڑا ڈھیر لگا دیا ہے۔موجودوہاںتکآججو
یہی وجہ ہے کہ تکآج اُس کا نام وادٔی عکور یعنی آفت کی
وادی رہا ہے۔
اِس کے رببعد غضبسختکا ٹھنڈا ہو گیا۔

8
عَی شکستکی

1 پھر رب نے یشوع سے کہا، مت” ڈر اور مت گھبرا بلـکہ
تمام فوجی اپنے ساتھ لے کر عَی شہر پر حملہ کر۔ کیونکہ مَیں نے
عَی کے بادشاہ، اُس کی قوم، اُس کے شہر ملـکاور تیرےکو
ہاتھ میں کر دیا ہے۔ 2 لازم ہے کہ تُو عَی اور اُس کے بادشاہ
کے ساتھ وہ کرےکچھ جو تُو نے یریحو اور اُس کے بادشاہ کے
ساتھ کیا تھا۔ لیکن اِس مرتبہ تم اُس کا مال اور مویشی پاساپنے
رکھ سکتے ہو۔ حملہ وقتکرتے شہر گھاتپیچھےکے “لگا۔

پورےیشوعچنانچہ3 لشکر ساتھکے پرعَی حملہ لئےکےکرنے
نکلا۔ اُس نے اپنے سب سے اچھے فوجیوں میں سے 30,000
لیاچنکو راتاُنہیںاور وقتکے بھیجخلافکےعَی 4کر حکم
دیا، دھیان” دیں آپکہ شہر گھاتپیچھےکے سبلگائیں۔ کے
سب شہر کے قریب ہی تیار رہیں۔ 5 اِتنے میں مَیں باقی مردوں
ساتھکے شہر قریبکے آ جاؤں گا۔ جباور شہر لوگکے پہلے
ساتھہمارےطرحکی لڑنے لئےکے نکلیں توگے ہم اُن آگےکے
بھاگآگے جائیں گے۔ 6 ہمارےوہ پیچھے پڑ جائیں گے اور یوں
اُنہیںہم شہر دُورسے جائیںلے گے، کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ
ہم اِس دفعہ بھی پہلے کی طرح اُن بھاگسے رہے ہیں۔ 7 پھر
آپ اُس نکلیںسےجگہ بیٹھےمیںگھاتآپجہاں ہوں اورگے
شہر پر قبضہ کر لیں۔ آپرب کا خدا اُسے آپ کے ہاتھ میں کر
گا۔دے آپشہرجب8 قبضےکے میں ہو گا تو اُسے جلا دینا۔
وہی کریں جو رب نے فرمایا ہے۔ میری اِن ہدایات پر “دیں۔دھیان

9 یہ کہہ کر یشوع نے اُنہیں عَی بھیجطرفکی دیا۔ وہ روانہ
ہو کر عَی مغربکے گھاتمیں میں بیٹھ گئے۔ یہ بیتجگہ ایل
اور عَی درمیانکے تھی۔ لیکن یشوع نے راتیہ باقی لوگوں کے
ساتھ خیمہ گاہ میں گزاری۔ 10 اگلے دن سویرےصبح یشوع
نے آدمیوں کو جمع کر کے اُن کا جائزہ لیا۔ پھر وہ اسرائیل کے
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بزرگوں ساتھکے اُن کے آگے آگے عَی دیا۔چلطرفکی 11 جو
لشکر اُس ساتھکے تھا وہ چلتے چلتے عَی کے منے پہنچسا گیا۔ اُنہوں
نے شہر کے شمال میں اپنے خیمے لگائے۔ اُن کے اور شہر کے
وادیدرمیان تھی۔

شہرجو12 میںمغربکے ایلبیتاورعَی گھاتدرمیانکے
لگائے بیٹھے تھے وہ ً تقریبا 5,000 مرد تھے۔ 13 یوں شہر کے
مغرب اور شمال میں آدمی لڑنے کے لئے تیار ہوئے۔ رات کے
وقت یشوع وادی میں پہنچ گیا۔

جب14 عَی کے بادشاہ نے شمال میں اسرائیلیوں کو دیکھا
تو اُس جلدینے جلدی یاں تیار کیں۔ اگلے دن سویرےصبح
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 شکستلشکر کا اظہار کر
یگستانکے ر طرفکی بھاگنے لـگے۔

تب16 مردوںتمامکےعَی اسرائیلیوںکو تعاقبکا کےکرنے
لئے بُلایا گیا، اور یشوع کے پیچھے بھاگتے بھاگتے وہ شہر سے دُور
نکل گئے۔ ایک17 مرد بھی عَی یا بیت ایل میں نہ رہا بلـکہ سب
اسرائیلیوںسبکے پیچھےکے پڑ گئے۔ یہصرفنہ بلـکہ اُنہوں نے
شہر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔

18 پھر رب نے یشوع سے کہا، جو” تیرےشمشیر 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 اپنینے شمشیر سے طرفکیعَی اشارہ میںگھاتکیا بیٹھے
آدمی جلدی سے اپنی جگہ سے نکل آئے اور دوڑ دوڑ کر شہر پر
اُنہوںپڑے۔جھپٹ اُسنے پر قبضہ کر اُسےسےجلدیکے 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 بھاگطرفکی رہے تھے اچانکوہ مُڑ کر
تعاقب والوںکرنے ٹوٹپر پڑے۔ 21 یشوعجبکیونکہ اور اُس
ساتھکے آدمیوںکے نے دیکھا میںگھاتکہ بیٹھے اسرائیلیوں
نے شہر پر قبضہ کر لیا ہے اور کہ شہر سے دھواں اُٹھ رہا ہے
تو اُنہوں نے مُڑ کر عَی کے آدمیوں پر حملہ کر دیا۔ ساتھ22 ساتھ
شہر میں داخل ہوئے اسرائیلی شہر نکلسے کر پیچھے سے اُن سے

لڑنے لـگے۔ چنانچہ عَی بیچآدمیکے پھنسمیں اسرائیلیوںگئے۔
سبنے قتلکو کر دیا، اور نہ کوئی بچا، نہ کوئی فرار ہو سکا۔
بادشاہکےعَیصرف23 کو زندہ پکڑا اور یشوع پاسکے لایا گیا۔

24 عَی مردوںکے تعاقبکا کرتے کرتے سباُن کھلےکو
میدان اور یگستان ر میں تلوار سے مار دینے کے بعد اسرائیلیوں
نے عَی شہر میں واپس 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 تکوقتاُس اپنی شمشیر
اُٹھائے رکھی تکجب عَی کے تمام باشندوں ہلاککو نہ کر
دیا گیا۔ صرف27 شہر مویشیکے اور لُوٹا ہوا مال بچ گیا، کیونکہ
اِس ربدفعہ ہدایتنے تھیکی کہ اسرائیلی اُسے لے جا ہیں۔سکتے

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 یشوعتو لوگوںاپنےنے کو حکم دیا بادشاہکہ لاشکی
درختکو سے اُتار دیں۔ تب اُنہوں نے اُسے شہر دروازےکے
پھینکپاسکے اُسکر 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 میں

عیبال پہاڑ پر قربان گاہ بنائی ربطرحجس31 کے خادم موسٰی
نے اسرائیلیوں 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
بھیپردیسیہوئے۔ ایکتھے۔شاملمیںاُن گروہ پہاڑگرزیم کے
منے سا کھڑا ہوا اور دوسرا عیبال پہاڑ کے منے۔ سا دونوں گروہ
ایک دوسرے کے مقابل کھڑے رہے جبکہ لاوی کے قبیلے
امامکے اُن اُنہوںہوئے۔کھڑےدرمیانکے عہدکےربنے
صندوقکا اُٹھا کچھسبتھا۔رکھا ہدایاتاُن مطابقعینکے ہوا
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ربجو خادمکے موسٰی اسرائیلیوںنے برکتکو دینے کے دیلئے تھیں۔
پھر34 یشوع تمامکیشریعتنے باتوں تلاوتکی اُسکی، کی

برکات بھی اور اُس کی لعنتیں بھی۔ سب کچھ اُس نے ویسا ہی
پڑھا جیسا کہ شریعت کی کتاب میں درج تھا۔ 35 جو بھی حکم
موسٰی نے دیا تھا اُس ایککا بھی لفظ نہ جسرہا تلاوتکی
یشوع نے تمام اسرائیلیوں جماعتپوریکی کے منے سا نہ کی ہو۔
اور سب 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 یردندر مغربکے تمامکے بادشاہوں
تک پہنچی، خواہ وہ پہاڑی علاقے، مغرب کے نشیبی پہاڑی
علاقے یا ساحلی تکلبنانمیںعلاقے ہتے ر تھے۔ اُن کی یہ قومیں
:تھیں ِحتّی، اموری، کنعانی، فرِزّی، ِحوّی اور یبوسی۔ اب2 یہ
یشوع اور اسرائیلیوں سے لڑنے کے لئے جمع ہوئے۔

لیکن3 جب ِجبعون شہر کے باشندوں کو پتا چلا کہ یشوع
نے یریحو اور عَی کے ساتھ کیا کِیا ہے 4 تو اُنہوں ایکنے چال
چلی۔ اپنے ساتھ سفر کے لئے کھانا لے کر وہ یشوع کے پاس
پڑے۔چل اُن گدھوںکے پر یاںحالخستہ بور اور َمے ایسیکی
پرانی بارکیجنتھیںہوئیلدیمشکیںپھٹیگھسیاور مرمتبار
مردوں5تھی۔ہوئی ایسےنے پرانے پرجنتھےرکھےپہنجوتے
جگہ جگہ پیوند لـگے ہوئے تھے۔ اُن بھیکپڑےکے گھسے پھٹے
تھے، اور سفر کے لئے جو روٹی اُن پاسکے تھی خشکوہ اور
ٹکڑےٹکڑے ہو گئی تھی۔ ایسی6 حالت میں وہ یشوع پاسکے
ِجلجال کی خیمہ گاہ میں پہنچ گئے۔ اُنہوں نے اُس سے اور باقی
اسرائیلی مردوں سے کہا، ہم” ایک دُوردراز ملـک سے آئے
ہیں۔ ہمارےآئیں، ساتھ معاہدہ “کریں۔

لیکن7 اسرائیلیوں نے یوں ِحوّ سے کہا، شاید” ہمارےآپ
علاقے کے بیچ میں کہیں بستے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہم کس
آپطرح سے معاہدہ کر سکتے “ہیں؟

8 وہ یشوع سے بولے، ہم” آپ کی خدمت کے لئے حاضر
“ہیں۔
یشوع نے پوچھا، آپ” کون ہیں اور کہاں سے آئے “ہیں؟

اُنہوں9 جوابنے آپ”دیا، آپخادمکے کے خدا نامکے کے

نہایتایکباعث ملـکدُوردراز سے آئے ہیں۔ اُسکیونکہ کی
خبر تکہم پہنچ گئی ہے، اور ہم نے سبوہ کچھ سن لیا ہے
جو اُس نے مصر میں 10 اور یائے در یردن مشرقکے میں ہنے ر
والے دو بادشاہوں ساتھکے کیا یعنی حسبون کے بادشاہ سیحون
اور بسن کے بادشاہ عوج کے ساتھ عستاراتجو میں رہتا تھا۔
بزرگوںہمارےتب11 ملـکہمارےبلـکہ تمامکے باشندوں نے
ہم سے کہا، سفر’ کے لئے کھانا لے کر اُن سے ملنے جائیں۔ اُن
باتسے کریں آپہمکہ خدمتکی کے لئے حاضر ہیں۔ آئیں،
ہمارے 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 روانہسے ہوئے۔ آپاباور دیکھخود سکتے
ہیں کہ ٹکڑےٹکڑےاورخشکیہ ہو ہے۔گئی اور13 َمے کی
اِن مشکوں کی گھسی پھٹی حالت دیکھیں۔ بھرتے وقت یہ نئی
اور لچک دار تھیں۔ ہمارےیہی کپڑوں اور جوتوں کی حالت
بھی ہے۔ سفر کرتے کرتے یہ ختم ہو گئے “ہیں۔

اسرائیلیوں14 نے مسافروں کا کچھ کھانا لیا۔ افسوس، اُنہوں
ہدایتسےربنے نہ مانگی۔ پھر15 یشوع نے اُن صلحساتھکے
کا معاہدہ کیا جماعتاور راہنماؤںکے قَسمنے کھا کر اُس کی
تصدیق معاہدےکی۔ میں اسرائیل نے وعدہ کیا کہ ِجبعونیوں
کو دےجینے گا۔

16 تین دن گزرے تو اسرائیلیوں کو پتا چلا کہ ِجبعونی
ہمارے قریب ہی اور ہمارے علاقے کے عین بیچ میں ہتے ر
ہیں۔ اسرائیلی17 روانہ ہوئے تیسرےاور دن اُن شہروںکے کے
پاس پہنچے جن کے نام ِجبعون، بیروتکفیرہ، اور یَت قِر یعریم
تھے۔ 18 لیکن چونکہ جماعت کے راہنماؤں نے رب اسرائیل
کے خدا کی قَسم کھا کر اُن سے وعدہ کیا تھا اِس لئے اُنہوں نے
ِجبعونیوں ہلاککو نہ کیا۔ پوری جماعت راہنماؤں پر بڑبڑانے
لـگی، لیکن19 اُنہوں میںجوابنے ہم”کہا، اسرائیلربنے
کے خدا قَسمکی کھا کر اُن سے وعدہ کیا، اباور اُنہیںہم چھیڑ
نہیں سکتے۔ اُنہیںہمچنانچہ20 دیںجینے اورگے وہ قَسم نہ توڑیں
گے ہمجو نے اُن ساتھکے کھائی۔ ایسا نہ ہو کہ الله غضبکا
ہم پر نازل ہو جائے۔ اُنہیں21 جینے “دو۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ
لـکڑہارےِجبعونی اور پانی بھرنے والے بن جماعتپوریکر کی
خدمت کریں۔ یوں اسرائیلی راہنماؤں کا اُن کے ساتھ وعدہ قائم
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رہا۔
22 یشوع نے ِجبعونیوں کو بُلا کر کہا، تم” نے ہمیں دھوکا

دے کیوںکر کہا آپہمکہ نہایتسے دُور ہتے ر ہیں حالانکہ
ہمارےتم علاقے بیچکے میں ہی ہتے ر ہو؟ 23 ابچنانچہ تم پر
لعنت 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 موسٰی کو کیا حکم
دیا تھا، کہ اُسے آپ کو پورا ملـک دینا اور آپ کے آگے آگے
تمام باشندوں ہلاککو کرنا ہے۔ یہ سن کر ہم بہت ڈر گئے
ہماریکہ جان نہیں بچے اِسیگی۔ لئے ہم نے سبیہ کچھ کیا۔
آپہماب25 میںہاتھکے ہمارےہیں۔ ساتھ کریںکچھوہ 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 نے ِجبعونیوں کو
لـکڑہارے اور پانی بھرنے والے بنا دیا تاکہ وہ جماعت اور رب
کی اُس قربان گاہ خدمتکی جسکریں کا ربمقام کو ابھی
چننا تھا۔ اور لوگیہ تکآج یہی کچھ کرتے ہیں۔

10
یوں امور شکستکی

1 یروشلم کے بادشاہ ادونی صدق کو خبر ملی کہ یشوع نے
عَی پر یوں قبضہ کر کے اُسے مکمل طور پر تباہ کر دیا جسہے
طرح اُس نے یریحو اور اُس کے بادشاہ کے ساتھ بھی کیا تھا۔
اُسے یہ اطلاع بھی دی گئی کہ ِجبعون 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۔ اہمیتوہ لحاظکے سے اُن شہروں کے برابر تھا جن کے
بادشاہ تھے، بلـکہ وہ عَی شہر بھیسے بڑا تھا، اور اُس تمامکے مرد
بہترین فوجی تھے۔

چنانچہ3 یروشلم بادشاہکے حبرونقاصداپنےنےصدقادونی
کے بادشاہ ہوہام، یرموت کے بادشاہ پیرام، لـکیس کے بادشاہ
یفیع عجلوناور بادشاہکے دبیر بھیجپاسکے پیغام4دیئے۔ یہ آئیں”تھا، اور ِجبعون پر حملہ میریمیںکرنے مدد کریں، اُسکیونکہ
نے یشوع اور اسرائیلیوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لیا “ہے۔

5 یروشلم، حبرون، یرموت، لـکیس اور عجلون کے یہ پانچ اموری
بادشاہ متحد ہوئے۔ وہ اپنے تمام فوجیوں کو لے کر پڑےچل
اور ِجبعون کا محاصرہ کر کے اُس جنگسے کرنے لـگے۔

6 اُس وقت یشوع نے اپنے خیمے ِجلجال میں لگائے تھے۔
ِجبعون کے لوگوں نے اُسے پیغام بھیج دیا، اپنے” خادموں
ترککو نہ کریں۔ جلدی ہمارےسے پاس آ کر ہمیں !بچائیں
ہماری مدد کیجئے، پہاڑیکیونکہ علاقے اموریتمامکے بادشاہ
خلافہمارے 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 بھی سب
اُس تھے۔ساتھکے یشوعنےرب8 اُن”کہا،سے ڈرنا،متسے
کیونکہ مَیں تیرےاُنہیں ہاتھ میں کر چکا ہوں۔ اُن میں ایکسے
بھی تیرا مقابلہ نہیں کرنے پائے “گا۔ اور9 یشوع ِجلجالنے سے
راتساری سفر کرتے اچانککرتے دشمن پر حملہ کیا۔ اُس10
ربوقت اسرائیلیوںنے کے دیکھتے ابتریمیںدشمندیکھتے پیدا
کر دی، اور اُنہوں نے ِجبعون کے قریب دشمن کو زبردست
بیتاسرائیلیدی۔شکست تکَحورون پہنچانے والے راستے پر
یوں امور تعاقبکا اُنہیںکرتےکرتے اورعزیقہ موتتکمقیدہ
گھاٹکے اُتارتے گئے۔ اموریجباور11 اِس راستے پر عزیقہ
بھاگطرفکی تھےرہے ربتو آسماننے سے اُن بڑےبڑےپر
اولے برسائے جنہوں اسرائیلیوںنے نسبتکی یادہ ز دشمنوں کو
ہلاک کر دیا۔

اُس12 ربجبدن نے یوں امور کو اسرائیل کے ہاتھ میں
کر دیا تو یشوع اسرائیلیوںنے کی موجودگی ربمیں سے کہا،
اے” سورج، ِجبعون کے اوپر رُک !جا
اے چاند، وادٔی ایالون پر ٹھہر “!جا

گیا،رُکسورجتب13 اور چاند جبکی۔نہحرکتآگےنے
اسرائیلکہتک پوراسےدشمنوںاپنےنے بدلہ نہ لے لیا وقتاُس
تک وہ رُکے رہے۔ اِس بات کا ذکر یاشر کی کتاب میں کیا گیا
آسمانسورجہے۔ بیچکے رُکمیں گیا ًاور دنپورےایکتقریبا
انساننےربتھا۔منفرددنیہ14ہوا۔نہغروبدورانکے 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 میں لوٹ
آیا۔
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پانچ اموری بادشاہوں گرفتاریکی
لیکن16 پانچوں اموری بادشاہ فرار ہو کر مقیدہ ایککے غار

چھپمیں گئے تھے۔ یشوع17 کو اطلاع دی گئی 18 تو اُس نے
بڑےبڑےکچھ”کہا، پتھر لُڑھکا کر غار کا منہ بند کرنا، اور کچھ
آدمی اُس کی پہرا داری کریں۔ لیکن19 لوگباقی نہ رُکیں بلـکہ
دشمنوں کا تعاقب کر کے پیچھے سے اُنہیں مارتے جائیں۔ اُنہیں
دوبارہ اپنے شہروں میں داخل ہونے کا موقع مت دینا، کیونکہ
رب آپ کے خدا نے اُنہیں آپ کے ہاتھ میں کر دیا “ہے۔
20 چنانچہ یشوع اور باقی اسرائیلی ہلاکاُنہیں 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 بھیمیںکسیسے اسرائیلیوں دھمکیکو نہجرأتکیدینے رہی۔
یشوعپھر22 غار”کہا،نے منہکے یہکرکھولکو پانچ بادشاہ

میرے پاس نکال “لائیں۔ لوگ23 غار کو کھول کر یروشلم،
حبرون، یرموت، لـکیس اور عجلون کے بادشاہوں کو یشوع کے
پاس نکال لائے۔ 24 یشوع نے اسرائیل کے مردوں کو بُلا کر
اپنے ساتھ کھڑے 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
مضبوطہاریں۔ اور دلیر ربہوں۔ یہی کچھ اُن تمام دشمنوں کے
کرےساتھ گا جن آپسے 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۔ جب27 سورج ڈوبنے لگا
تو لوگوں نے یشوع کے حکم پر لاشیں اُتار کر اُس غار پھینکمیں
میںجسدیں بادشاہ چھپ گئے تھے۔ پھر اُنہوں نے غار کے منہ
بڑےبڑےکو پتھروں بندسے کر دیا۔ یہ پتھر پڑےوہاںتکآج
ہوئے ہیں۔

اموریمزید شہروں پر قبضہ
اُس28 دن مقیدہ یشوع کے قبضے میں آ گیا۔ اُس پورےنے

شہر کو تلوار سے رب کے لئے مخصوص کر کے تباہ کر دیا۔
بادشاہ سمیت ہلاکسب ہوئے اور ایک بھی نہ بچا۔ شہر کے
بادشاہ کے ساتھ اُس نے وہ سلوک کیا جو اُس نے یریحو کے
بادشاہ کے ساتھ کیا تھا۔

29 پھر یشوع نے تمام اسرائیلیوں کے ساتھ وہاں سے آگے نکل
کر لِبناہ پر حملہ کیا۔ رب30 نے اُس شہر اور اُس کے بادشاہ کو
اسرائیلبھی میںہاتھکے یشوعدیا۔کر تلوارنے شہرسے تمامکے
باشندوں ہلاککو کیا، اور ایک بھی نہ بچا۔ بادشاہ کے ساتھ
اُس نے سلوکوہی کیا جو اُس نے یریحو کے بادشاہ کے کیاساتھ تھا۔

اِس31 بعدکے اُس تمامنے اسرائیلیوں ساتھکے لِبناہ آگےسے
بڑھ لـکیسکر کا محاصرہ اُسجبکیا۔ نے اُس پر حملہ کیا 32 تو
رب نے یہ شہر اُس کے بادشاہ سمیت اسرائیل کے ہاتھ میں کر
دوسرےدیا۔ دن وہ یشوع قبضےکے میں آ گیا۔ شہر سارےکے
باشندوں کو اُس نے تلوار ہلاکسے کیا، جس طرح کہ اُس
نے لِبناہ کے ساتھ بھی کیا تھا۔ ساتھ33 ساتھ یشوع نے جزر کے
بادشاہ ہورم اور اُس لوگوںکے دیشکستبھیکو لـکیسجو
کی مدد کرنے کے لئے آئے تھے۔ اُن میں ایکسے بھی نہ بچا۔

34 پھر یشوع تمامنے اسرائیلیوں لـکیسساتھکے سے بڑھآگے
کر عجلون کا محاصرہ کر لیا۔ اُسی دن اُنہوں نے اُس پر حملہ کر
کے اُس35 پر قبضہ کر لـکیسطرحجسلیا۔ ساتھکے اُسیہوا
طرح عجلون کے ساتھ بھی کیا گیا یعنی شہر کے باشندےتمام تلوار
ہلاکسے ہوئے۔

اِس36 کے بعد یشوع نے تمام اسرائیلیوں کے ساتھ عجلون سے
آگے بڑھ کر حبرون پر حملہ کیا۔ 37 شہر پر قبضہ کر اُنہوںکے نے
بادشاہ، ارد گرد کی آبادیاں باشندےاور سب سبکے تہہ تیغ
کر دیئے۔ کوئی نہ بچا۔ عجلون کی طرح اُنہوں نے اُسے پورے
طور پر تمام ربسمیتباشندوں کے لئے مخصوص کر کے تباہ کر
دیا۔

38 پھر یشوع تمام اسرائیلیوں ساتھکے مُڑ کر دبیر بڑھطرفکی
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 وہ کچھ ہوا پہلےجو حبرون اور لِبناہ
اُس کے سمیتبادشاہ ہوا تھا۔

40 اِس طرح یشوع نے جنوبی کنعان کے تمام بادشاہوں کو
دےشکست کر اُن ملـکپورےکے پر قبضہ کر لیا ملـکیعنی
کے پہاڑی علاقے پر، جنوب کے دشِت نجب پر، مغرب کے
پہاڑینشیبی علاقے پر اور وادٔی یردن میںمغربکے پہاڑیواقع
ڈھلانوں پر۔ اُس کسینے بھیکو بچنے نہ دیا بلـکہ ہر جاندار کو
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رب کے لئے مخصوص کر ہلاککے کر دیا۔ یہ سب کچھ ویسا
ہی ہوا اسرائیلربجیسا کے خدا نے حکم دیا تھا۔

یشوع41 قادساُنہیںنے برنیع سے لے کر تکغزہ اور جشن
پورےکے علاقے سے لے کر شکستتکِجبعون دی۔ 42 اِن
تمام بادشاہوں اور اُن ممالـککے پر یشوع ایکنے وقتہی فتح
پائی، کیونکہ اسرائیل کا اسرائیلخدا کے لئے لڑا۔

43 اِس کے بعد یشوع تمام اسرائیلیوں کے ساتھ ِ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 اور اَکشاف
کے بادشاہوں کو پیغام بھیجے۔ 2 اِس 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 جنوبکے میں مغربہے، کے نشیبی پہاڑی علاقے میں،
میںمغرب نافتواقع میںدور اور3 کنعان مشرقکے مغرباور
میں۔ یابین نے یوں، امور ِحتّیوں، یوں، فرِزّ پہاڑی علاقے کے
یبوسیوں اور حرمون پہاڑ کے دامن میں واقع ملـِک مِصفاہ کے
یوں ِحوّ کو بھی پیغام بھیجے۔

چنانچہ4 یہ اپنی تمام فوجوں کو لے جنگکر کے لئے نکلے۔
اُن آدمیکے سمندر مانندکیریتکیساحلکے تھے۔بےشمار اُن
پاسکے گھوڑےمتعدد اور رتھ بھی تھے۔ 5 اِن تمام بادشاہوں
اسرائیلنے لڑنےسے لئےکے متحد ہو کر میرومخیمےاپنے کے
چشمے پر لگا دیئے۔

رب6 نے یشوع سے کہا، اُن” سے مت ڈرنا، کیونکہ کل
اِسی تکوقت مَیں نے اُن سب ہلاککو کر کے اسرائیل کے
حوالے کر دیا ہو گا۔ تجھے اُن کے گھوڑوں کی کونچوں کو
کاٹنا اور اُن رتھوںکے کو جلا دینا “ہے۔

یشوعچنانچہ7 اپنے تمام فوجیوں کو لے میرومکر چشمےکے
پر آیا اور اچانک دشمن پر حملہ کیا۔ 8 اور رب نے دشمنوں کو
اسرائیلیوں کے حوالے کر دیا۔ اسرائیلیوں دیشکستاُنہیںنے
اور اُن کا تعاقب کرتے کرتے شمال میں بڑے شہر صیدا اور
مسرفات مائم تک جا پہنچے۔ اِسی طرح اُنہوں نے مشرق میں

وادٔی بھیتکمِصفاہ اُن تعاقبکا کیا۔ آخر بھیایکمیں نہ بچا۔
رب9 کی ہدایت کے مطابق یشوع نے دشمن کے گھوڑوں کی
کونچوں کو کٹوا کر اُس رتھوںکے کو جلا دیا۔

شمالی کنعان پر قبضہ
10 پھر یشوع واپس آیا اور حصور کو اپنے قبضے میں لے

لیا۔ حصور اُن تمام بادشاہتوں کا صدر مقام 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 کر ہلاککے کر
ایکدیا۔ بھی نہ بچا۔ پھر یشوع 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 سبسمیت نیستکچھ کر دیا گیا۔ لیکن13 یشوع
صرفنے حصور کو جلایا۔ یوں پہاڑ پر کے باقی شہروں کو اُس
نے ہنے ر دیا۔ لُوٹ14 کا بھیجو مال سمیتجانوروں اُن میں پایا
گیا اُسے اسرائیلیوں نے پاساپنے رکھ لیا۔ لیکن تمام باشندوں کو
اُنہوں نے مار ڈالا ایکاور بھی نہ بچنے دیا۔ 15 ربکیونکہ نے
اپنے خادم موسٰی کو یہی حکم دیا تھا، اور یشوع نے سب کچھ
ویسے ہی کیا ربجیسے نے موسٰی کو حکم دیا تھا۔

یوں16 یشوع کنعانپورےنے پر قبضہ لیا۔کر اِس پہاڑیمیں
علاقہ، پورا دشِت نجب، جشن کا پورا علاقہ، مغرب کا نشیبی
پہاڑی علاقہ، وادٔی یردن اور اسرائیل کے پہاڑ اُن کے دامن کی
یوں تھے۔شاملسمیتپہاڑ یشوعاب17 میںجنوبپہنچکی سعیر
کی طرف ھنے بڑ والے پہاڑ خلق سے لے کر لبنان کے میدانی
علاقے کے شہر بعل جد تک تھی جو حرمون پہاڑ کے دامن
میں تھا۔ یشوع نے اِن علاقوں کے تمام بادشاہوں کو پکڑ کر مار
ڈالا۔ 18 لیکن اِن بادشاہوں سے جنگ کرنے میں بہت وقت
لگا، 19 کیونکہ ِجبعون میں ہنے ر والے یوں ِحوّ کے علاوہ کسی
بھی شہر اسرائیلیوںنے صلحسے نہ کی۔ اِس لئے اسرائیل کو اُن
سب پر جنگ کر کے ہی قبضہ کرنا پڑا۔ رب20 ہی نے اُنہیں
اکڑنے دیا تھا تاکہ وہ اسرائیل جنگسے کریں اور اُن پر رحم
نہ کیا جائے بلـکہ اُنہیں پورے طور پر رب کے حوالے کر کے
ہلاک کیا جائے۔ لازم تھا کہ اُنہیں نیستیوں و نابود کیا جائے
ربطرحجس نے موسٰی کو حکم دیا تھا۔
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اُس21 وقت 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 نے سباُن کو اُن
سمیتشہروںکے الله کے حوالے کر تباہکے کر دیا۔ اسرائیل22
پورےکے علاقے میں عناقیوں میں ایکسے بھی نہ صرفبچا۔
جاتغزہ، اور اشدود میں کچھ زندہ رہے۔

یشوعغرض23 ملـکپورےنے پر یوں قبضہ طرحجسکیا
رب نے موسٰی کو بتایا تھا۔ پھر اُس نے اُسے قبیلوں میں تقسیم
کر کے اسرائیل میراثکو دےمیں جنگدیا۔ ختم ہوئی، اور
ملـک میں امن و امان قائم ہو گیا۔

12
موسٰی فتوحاتکی کا خلاصہ

1 درِج ذیل یائے در یردن کے مشرق میں اُن بادشاہوں کی
فہرست اسرائیلیوںجنہیںہے تھیدیشکستنے 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۔

پہلے2 کا نام سیحون تھا۔ وہ یوں امور کا بادشاہ تھا اور اُس
کا الحکومتدار حسبون تھا۔ عروعیر شہر یعنی وادٔی ارنون کے
درمیان سے لے کر عمونیوں کی سرحد یائے در یبوق تک سارا
علاقہ اُس گرفتکی میں تھا۔ اِس میں ِجلعاد کا آدھا حصہ بھی
شامل تھا۔ اِس3 کے علاوہ سیحون کا قبضہ یائے در یردن کے
پورے کنارےمشرقی ِکنّرتپر یعنی گلیل جھیلکی سے لے کر
بحـیرۂ مُردار پاسکے تکیسیموتبیتشہر بلـکہ اُس جنوبکے
پہاڑیمیں سلسلے پِسگہ تکدامنکے تھا۔

4 دوسرا جسبادشاہ شکستنے کھائی تھی بسن کا بادشاہ
عوج تھا۔ وہ رفائیوں کے قیامتدیو قبیلے میں سے باقی رہ گیا تھا،
اور اُس حکومتکی کے عستاراتمرکز اور اِدرعی تھے۔ شمال5
میں اُس کی سلطنت کی سرحد حرمون پہاڑ تھی اور مشرق میں
سلـکہ بسنشہر۔ کا تمام علاقہ یوں جسور اور معکاتیوں کی سرحد
تک اُس کے ہاتھ میں تھا اور اِسی طرح ِجلعاد کا شمالی حصہ
بادشاہ سیحون کی سرحد تک۔

اسرائیل6 ربنے کے خادم 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
شکست دی تھی اور جن کی سلطنت وادٔی لبنان کے شہر بعل
جد سے لے کر سعیر طرفکی ھنے بڑ والے پہاڑ تکخلق تھی۔
بعد میں یشوع نے یہ سارا ملـک اسرائیل کے قبیلوں میں تقسیم
کر کے اُنہیں میراث دےمیں دیا 8 یعنی پہاڑی مغربعلاقہ، کا
نشیبی پہاڑی علاقہ، یردن کی وادی، اُس کے مغرب میں واقع
پہاڑی یہوداہڈھلانیں، یگستانکا ر اور پہلےنجب۔دشِت سبیہ
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 شکستنے :کھائی 9 یریحو، عَی نزد بیت ایل، 10 یروشلم،
حبرون، 11 یرموت، لـکیس، 12 عجلون، جزر، 13 دبیر، جدر،
14 حُرمہ، عراد، 15 لِبناہ، عدُلام، 16 بیتمقیدہ، ایل، 17 تّفوح،
ِحفر، 18 افیق، لشرون، 19 مدون، حصور، 20 ِسمرون مرون،
اَکشاف، 21 تعنک، مجِّدو، 22 کرملقادس، کا یُقنعام، نافت23
دور میں واقع دور، ِجلجال کا گوئیم اور24 تِرضہ۔ بادشاہوں کی
کُل تعداد 31 تھی۔

13
کنعان کے باقی علاقوں پر قبضہ کرنے کا حکم

یشوعجب1 بوڑھا تھا ربتو اُسنے بہتتُو”کہا،سے بوڑھا
ہو چکا ہے، لیکن ابھی کافی کچھ باقی رہ گیا جسہے پر قبضہ
کرنے ضرورتکی 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 کیجسعلاقہ جنوبی
سرحد وادٔی سیحور ہے جو مصر مشرقکے میں ہے جساور
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
تکاب اسرائیل کے قبضے میں نہیں آیا۔ یہی بات شمال پر بھی
آتیصادق شہرکےصیدانیوںہے۔ معارہ افیقکرلےسے شہر اور
یوں امور کی اسرائیلتکابکچھسبتکسرحد حکومتکی
سے باہر ہے۔ اِس5 کے علاوہ جبلیوں ملـککا اور مشرق میں
پورا لبنان حرمون پہاڑ دامنکے بعلمیں جد لےسے کر حماتلبو
تک باقی رہ گیا ہے۔ 6 اِس میں اُن صیدانیوں کا تمام علاقہ بھی
شامل لبنانجوہے پہاڑوںکے مسرفاتاور مائم درمیانکے کے
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پہاڑی علاقے میں آباد ہیں۔ اسرائیلیوں کے ھتے بڑ ھتے بڑ مَیں خود
لوگوںاِنہی کو اُن منےکے لیکنگا۔دوںنکالسےسا لازم ہے
کہ تُو ڈالقرعہ یہکر میرےملـکپورا اسرائیلیوںمطابقکےحکم
میں تقسیم کرے۔ اُسے7 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۔ یوں9-10
اموریکےحسبون بادشاہ سیحون تمامکے شہر اُن میںقبضےکے
آ گئے تھے یعنی جنوبی وادٔی ارنون کنارےکے پر شہر عروعیر اور
اُسی وادی کے بیچ کے شہر سے لے کر شمال میں عمونیوں کی
دیبونتک۔سرحد اور میدبا درمیانکے کا بھیمرتفعمیداِن اِس
شاملمیں یوںِجلعاد،طرحاِسیاور11تھا معکاتیوںاورجسور کا
علاقہ، حرمون کا پہاڑی علاقہ اور سلـکہ تکشہر بسن کا علاقہسارا بھی۔

پہلے12 یہ سارا علاقہ بسن کے بادشاہ عوج قبضےکے میں تھا
جس حکومتکی کے عستاراتمرکز اور اِدرعی تھے۔ رفائیوں
کے دیو قامت قبیلے سے صرف عوج باقی رہ گیا تھا۔ موسٰی کی
راہنمائی کے تحت اسرائیلیوں نے اُس علاقے پر فتح پا کر تمام
باشندوں کو نکال دیا تھا۔ جسوریصرف13 اور معکاتی باقی رہ
گئے تھے، اور یہ تکآج اسرائیلیوں درمیانکے ہتے ر ہیں۔

لاویصرف14 کے قبیلے کو کوئی زمین نہ ملی، کیونکہ اُن
کا موروثی حصہ جلنے والی وہ قربانیاں ہیں ربجو اسرائیل کے
خدا کے لئے چڑھائی جاتی ربہیں۔ یہینے کچھ موسٰی کو بتایا
تھا۔

روبن کا قبائلی علاقہ
15 موسٰی نے روبن کے قبیلے کو اُس کے کنبوں کے مطابق

ذیل کا علاقہ دیا۔ 16 وادٔی ارنون کنارےکے پر شہر عروعیر اور
وادیاُسی بیچکے کرلےسےشہرکے تک۔حسبوناور17میدبا
وہاں کے میداِن مرتفع پر واقع تمام شہر بھی روبن کے سپرد کئے
گئے یعنی باماتدیبون، بیتبعل، بعل معون، یہض،18 قدیمات،
مِفعت، یَتائم،19 قِر ِسبماہ، ضرۃ السحر جو بحـیرۂ مُردار مشرقکے
میں واقع پہاڑی علاقے میں ہے، بیت20 فغور، پِسگہ پہاڑیکے
سلسلے پر موجود آبادیاں بیتاور یسیموت۔ 21 میداِن مرتفع کے
تمام شہر روبن کے قبیلے کو دیئے گئے یعنی یوں امور کے بادشاہ

سیحون کی پوری 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۔
22 جن لوگوں کو اُس وقت مارا گیا اُن میں سے بلعام بن بعور
بھی تھا جو غیب دان تھا۔ 23 روبن کے قبیلے کی مغربی سرحد
یائے در یردن تھی۔ یہی شہر اور آبادیاں روبن کے قبیلے کو اُس
کنبوںکے دیمطابقکے گئیں، اور وہ اُس میراثکی ٹھہریں۔

جد قبیلےکے کا علاقہ
موسٰی24 قبیلےکےجدنے اُسکو ذیلمطابقکےکنبوںکے

کا علاقہ دیا۔ 25 یعزیر کا علاقہ، ِجلعاد کے تمام شہر، عمونیوں
کا آدھا حصہ ربّہ قریبکے شہر تکعروعیر 26-27 اور حسبون
بادشاہکے بادشاہیکیسیحون باقیکا شمالی یعنیحصہ حسبون،
رامت 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 نِمرہ، ُسکات اور
صفون پر مشتمل تھا۔ یوں اُس کی شمالی ِکنّرتسرحد یعنی گلیل
کی جھیل کا جنوبی کنارہ تھا۔ 28 یہی شہر اور آبادیاں جد کے
قبیلے کو اُس کے کنبوں کے مطابق دی 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 کر شمال میں عوج
بادشاہ تمامکی بادشاہی پر تھا۔مشتمل اُس بسنملـِکمیں اور وہ
آبادیاں60 شامل تھیں جن پر یائیر فتحنے پائی تھی۔ ِجلعاد31 کا
آدھا دوکےحکومتکیعوجحصہ عستاراتمراکز اور اِدرعی
سمیت مکیر بن منسّی کی اولاد کو اُس کنبوںکے مطابقکے دیا
گیا۔ 32 موسٰی نے اِن موروثی زمینوں کی تقسیم وقتاُس کی تھی
جب وہ یائے در یردن مشرقکے موآبمیں کے میدانی علاقے
میں یریحو شہر مقابلکے تھا۔

33 لیکن لاوی کو موسٰی سے کوئی موروثی زمین نہیں ملی
تھی، اسرائیلربکیونکہ کا خدا اُن کا موروثی حصہ جسہے
طرح اُس نے اُن سے وعدہ کیا تھا۔
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14
کنعان کی تقسیم

1 اسرائیل کے باقی 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 کے
سربراہوں نے قرعہ2 ڈال کر مقرر کیا کہ قبیلےہر کونکونکو
سا یوںجائے۔ملعلاقہ ویسا ہی موسٰینےربطرحجسہوا
کو حکم دیا تھا۔ 3-4 موسٰی اڑھائی قبیلوں کو اُن کی موروثی زمین
یائے در یردن کے مشرق دےمیں چکا تھا، یوسفکیونکہ کی
اولاد کے دو قبیلے منسّی اور افرائیم وجود میں آئے تھے۔ لیکن
یوں لاو کو اُن کے درمیان زمین نہ ملی۔ اسرائیلیوں نے یوں لاو
بلـکہدینہزمینکو رہائشصرفاُنہیں لئےکے شہر یوڑوںاور 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 کے قبیلے کے مرد یشوع 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 آپسے کے
بارےمیرےاور میں کیا کچھ قادسہمجبکہا برنیع میں تھے۔
سال40مَیں7 کا ربجبتھا خادمکے موسٰی مجھےنے 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 ساتھمیرےبھائیجو اُنہوںتھےگئے نے
لوگوں کو ڈرایا۔ لیکن مَیں رب اپنے خدا کا وفادار رہا۔ اُس9
موسٰیدن قَسمنے کھا وعدہسےمجھکر کیا، پرتیرےزمینجس’
پاؤں چلے ہیں وہ تیریتکہمیشہ اور تیری اولاد وراثتکی میں
گی۔رہے کیونکہ میرےربتُو خدا کا وفادار رہا ‘ہے۔ اور10
اب ایسا ہی ہوا ربطرحجسہے نے وعدہ کیا تھا۔ اُس نے
تکابمجھے زندہ ہنے ر دیا ربہے۔ کو موسٰی سے باتیہ کئے
45 سال گزر گئے ہیں۔ اُس سارے عرصے میں ہم یگستان ر
میں متے گھو پھرتے رہے ہیں۔ آج سال85مَیں کا ہوں، 11 اور
تکاب اُتنا ہی طاقت ور ہوں جتنا کہ اُس وقت تھا جب مَیں
میریتکابتھا۔جاسوس باہر نکلنے جنگاور وہیکیکرنے
قوت قائم ہے۔ اب12 مجھے وہ پہاڑی دےعلاقہ جسدیں کا
ربوعدہ اُسنے دن مجھ سے کیا آپتھا۔ خودنے سنا ہے کہ

عناقی بڑےوہاں قلعہ بند شہروں میں بستے ہیں۔ لیکن ربشاید
ساتھمیرے ہو اُنہیںمَیںاور اُسطرحجسدوںنکال نے فرمایا
“ہے۔

یشوعتب13 بنکالبنے یفُنّہ دےبرکتکو وراثتاُسےکر
میں دیا۔دےحبرون پہلے14-15 حبرون یَت قِر اربع یعنی اربع کا
شہر تھا۔کہلاتا اربع عناقیوں سےسبکا بڑا آدمی تکآجتھا۔ یہ
اولادکیکالبشہر ملـکیتکی وجہہے۔رہی یہ کالبکہہے
رب اسرائیل کے خدا کا وفادار رہا۔ جنگپھر ختم ہوئی، اور
ملـک میں امن و امان قائم ہو گیا۔

15
یہوداہ کی سرحدیں

جب1 اسرائیلیوں نے قرعہ ڈال کر ملـک کو تقسیم کیا تو
یہوداہ قبیلےکے کو اُس کنبوںکے مطابقکے کنعان کا جنوبی
حصہ مل گیا۔ اِس علاقے کی سرحد ملـِک ادوم اور انتہائی
جنوب میں صین کا یگستان ر تھا۔

2 یہوداہ کی جنوبی سرحد بحـیرۂ مُردار کے سرےجنوبی سے
ہوشروع درۂچلتیچلتیطرفکیجنوب3کر گئی۔پہنچعقربیم
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 کی طرف چڑھ گئی اور پھر قرقع کی طرف مُڑی۔
اِس4 بعدکے ہوسےعضمونوہ سرحدکیمصرکر پر واقع وادئی
تکمصر پہنچ جسگئی 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
وہاںکر یائےجہاںہوئیختم یردندر بحـیرۂ میںمُردار بہتا ہے۔
یہوداہ کی شمالی سرحد یہیں شروعسے ہو کر بیت6 ُحجلاہ کی

چڑھطرف گئی، بیتپھر عرابہ شمالکے میں سے گزر کر روبن
کے بیٹے بوہن کے تکپتھر پہنچ گئی۔ وہاں7 سے سرحد وادٔی
عکور میں اُتر گئی اور پھر دوبارہ دبیر طرفکی چڑھ گئی۔ دبیر
سے وہ شمال یعنی ِجلجال طرفکی جو درۂ ادُمیم مقابلکے ہے
مُڑ گئی یہ) وادیدرہ میںجنوبکے یوں۔(ہے وہ چلتی چلتی
سےوہاں8گئی۔پہنچتکراجلعیناورشمسعینسرحدشمالی
وہ وادٔی بن ہنوم میں سے گزرتی ہوئی یبوسیوں کے شہر یروشلم
جنوبکے میں سے آگے نکل گئی اور پھر اُس پہاڑ پر چڑھ گئی
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بنوادٔیجو ہنوم اورمغربکے میداِن رفائیم کنارےشمالیکے پر
ہے۔ وہاں9 سرحد مُڑ کر چشمہ بنام نفتوح طرفکی بڑھ گئی
اور پھر پہاڑی علاقے عِفرون کے شہروں پاسکے سے گزر کر
بعلہ یعنی یَت قِر یعریم تک 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 کے ساتھ ساتھ
چل کر بیت شمس کی طرف اُتر کر تِمنت پہنچ گئی۔ 11 وہاں
سے وہ عقرون کے شمال میں سے گزر گئی اور پھر مُڑ کر ِسکرون
اور بعلہ پہاڑ کی طرف بڑھ کر یبنئیل پہنچ گئی۔ وہاں یہ شمالی
سرحد سمندر پر ختم ہوئی۔

12 سمندر ملـِک یہوداہ کی مغربی سرحد تھی۔ یہی وہ علاقہ
تھا جو یہوداہ قبیلےکے کو اُس خاندانوںکے ملمطابقکے گیا۔

حبرون اور دبیر پر فتح
رب13 کے حکم کے مطابق یشوع کالبنے بن یفُنّہ کو اُس

کا حصہ یہوداہ میں دے دیا۔ وہاں اُسے حبرون شہر مل گیا۔
اُس وقت اُس کا نام یَت قِر اربع تھا اربع) عناق کا باپ
۔(تھا حبرون14 میں تین عناقی بنام سیسی، اخی مان اور تلمی اپنے
سمیتگھرانوں ہتے ر کالبتھے۔ تینوںنے کو حبرون نکالسے
دیا۔ 15 پھر وہ آگے دبیر کے باشندوں سے لڑنے چلا گیا۔ دبیر کا
پرانا نام یَت قِر ِسفر تھا۔ کالب16 جو”کہا،نے یَت قِر ِسفر پر فتح
پا کر کرےقبضہ گا اُس کے ساتھ مَیں اپنی بیٹی عکسہ کا رشتہ
باندھوں “گا۔ کالب17 بھائیکے ایلغُتنی بن قنز نے شہر پر قبضہ
لیا۔کر اُسنےکالبچنانچہ اپنیساتھکے بیٹی شادیکیعکسہ
کر دی۔

جب18 عکسہ غُتنیایل کے ہاں جا رہی تھی تو اُس نے
اُسے اُبھارا کہ وہ کالب سے کھیتکوئی پانے کی درخواست
اچانککرے۔ وہ گدھے سے اُتر کالبگئی۔ نے پوچھا، کیا”
بات “ہے؟ عکسہ19 جوابنے جہیز”دیا، کے لئے ایکمجھے
چیز سے نوازیں۔ آپ نے مجھے دشِت نجب میں دےزمین دی
“دیجئے۔دےبھیچشمےمجھےابہے۔ کالبچنانچہ اُسےنے
ملـکیتاپنی میں سے اوپر اور نیچے دیئے۔دےبھیچشمےوالے

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 شہر :تھے قبضئیل،

عِدر، یجور، 22 قینہ، دیمونہ، عدعدہ، 23 قادس، حصور، اِتنان،
24 زیف، طِلِم، بعلوت، 25 حصور حدتہ، یوت قر حصرون یعنی
حصور، 26 اَمام، سمع، مولادہ، 27 حصار جدہ، بیتحشمون،
فلط، 28 حصار سوعال، بیرسبع، یوتیاہ، بِز 29 بعلہ، عیّیم، عضم،
اِلتولد،30 حُرمہ،کسیل، ِصقلاج،31 مدمنّہ، سنسنّہ، لباؤت،32
ِسلحیم، عین اور رِمّون۔ اِن شہروں کی تھی۔29تعداد ہر شہر کے
گرد و نواح کی آبادیاں اُس کے ساتھ 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 جاتی تھیں۔

37 اِن کے علاوہ یہ شہر بھی :تھے ِضنان، حداشہ، ِمجدل جد،
دلعان،38 مِصفاہ، لـکیس،39یُقتئیل، بُصقت، کبّون،40عجلون،
لحماس، کِتلیس، 41 بیتجدیروت، دجون، نعمہ اور مقیدہ۔ اِن
شہروں کی تھی۔16تعداد ہر شہر گردکے نواحو آبادیاںکی اُس
کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔

42 اِس علاقے میں یہ شہر بھی :تھے لِبناہ، عتر، عسن،
یفتاح،43 اسنہ، نصیب، اکزیبقعیلہ،44 اور مریسہ۔ اِن شہروں
تھی۔9تعدادکی ہر شہر نواحوگردکے آبادیاںکی اُس ساتھکے
گنی جاتی تھیں۔

45 اِن کے علاوہ یہ شہر بھی :تھے عقرون اُس کے گرد و نواح
کی آبادیوں اور دیہاتوں سمیت، 46 پھر عقرون سے لے مغربکر
طرفکی تکاشدود تمام قصبے اور آبادیاں۔ اشدود47 بھیخود
اُس کے گرد نواحو کی آبادیوں اور سمیتدیہاتوں اِس میں شامل
تھا اِسیاور طرح غزہ اُس گردکے نواحو آبادیوںکی اور دیہاتوں
سمیت یعنی تمام آبادیاں مصر کی سرحد پر واقع وادئی مصر اور
سمندر ساحلکے تک۔

پہاڑی48 علاقے کے یہ شہر یہوداہ کے قبیلے کے :تھے سمیر،
یتیر، سوکہ، دنّہ،49 یَت قِر سنّہ یعنی دبیر، عناب،50 اِستموہ، عنیم،
َحولونجشن،51 اور ِجلوہ۔ اِن شہروں کی 11تعداد تھی، اور اُن
کے گرد و نواح 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
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صیعور۔ اِن شہروں کی تعداد 9 تھی۔ ہر شہر کے گرد و نواح 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
کی تعداد 10 تھی۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس کے
ساتھ گنی جاتی تھیں۔

58 اِن کے علاوہ یہ شہر بھی :تھے بیتحلحول، صور، جدور،
59 عنوتبیتمعرات، اور اِلتقون۔ اِن شہروں کی تعداد 6 تھی۔
ہر شہر گردکے نواحو آبادیاںکی اُس ساتھکے گنی جاتی تھیں۔

60 پھر یَت قِر بعل یعنی یَت قِر یعریم اور ربّہ بھی یہوداہ کے
پہاڑی علاقے میں شامل تھے۔ ہر شہر گردکے نواحو آبادیاںکی
اُس کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔

یگستان61 میںر یہ شہر یہوداہ قبیلےکے بیت:تھےکے عرابہ،
مّدین، سکاکہ، نمکنبسان،62 کا شہر اور عین شہروںاِنجدی۔
تھی۔6تعدادکی ہر شہر نواحوگردکے آبادیاںکی اُس ساتھکے
گنی جاتی تھیں۔

63 لیکن یہوداہ کا قبیلہ یبوسیوں کو یروشلم سے لنے نکا میں
ناکام رہا۔ اِس لئے اُن کی اولاد آج تک یہوداہ کے قبیلے کے
درمیان رہتی ہے۔

16
افرائیم اور منسّی کی جنوبی سرحد

قرعہ1 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
ایلبیتچلتیچلتیسے پہاڑیکے پہنچی۔تکعلاقے لُوز2 یعنی
بیت ایل سے آگے نکل کر وہ ارکیوں کے علاقے میں عطارات
پہنچی۔ وہاں3 مغربوہسے اُترتیطرفکی اُترتی یفلیطیوں کے
میںَحورونبیتنشیبیوہجہاںہوئیداخلمیںعلاقے گزرسے
کر جزر پیچھےکے سمندر پر ختم ہوئی۔ یہ4 اُس علاقے کی جنوبی
سرحد تھی یوسفجو کی اولاد افرائیم اور منسّی کے قبیلوں کو
وراثت میں دیا گیا۔

افرائیم کا علاقہ
5 افرائیم قبیلےکے کو اُس کنبوںکے مطابقکے یہ علاقہ مل

:گیا اُس کی جنوبی عطاراتسرحد 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
تکتّفوح پہنچی۔ وہاں سے وہ شمال مُڑیطرفکی اور مِکمتاہ
پہنچتک کر لـگی۔چلنےطرفکیمشرقدوبارہ پھر تانتوہ َسیلا
سے ہو یانوحکر پہنچی۔ مشرقی شمالسرحد یانوحمیں شروعسے
ہوئی اور عطارات سے ہو کر یائے در یردن کے کنارےمغربی
اُتریتک اور کنارےپھر کے جنوبساتھ 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 کے مردوں نے جزر میں 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 پہلوٹھےکے 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 باپکا تھا، اور
اُس کی اولاد ماہر فوجی تھی۔ اب2 قرعہ لنے ڈا سے یائے در
یردن مغربکے میں وہ علاقہ مقرر کیا گیا جہاں منسّی کے باقی
بیٹوں کی اولاد آبادکو ہونا تھا۔ اِن چھکے نامکےجنتھےکنبے
ابی عزر، اسریخلق، 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 بھیہمیںوہکہ قبائلی علاقے یشوع“دے۔حصہکوئیکا
ربنے کا حکم مان کر صرفنہ منسّی کی نرینہ اولاد کو زمین
دی بلـکہ اُنہیں بھی۔ 5 نتیجے میں منسّی کے قبیلے کو یائے در
یردن کے مغرب میں زمین کے دس حصے مل گئے اور مشرق
میں ِجلعاد اور بسن۔ مغرب6 میں صرفنہ منسّی کی نرینہ اولاد
کے خاندانوں کو زمین ملی بلـکہ بیٹیوں کے خاندانوں کو بھی۔
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اِس برعکسکے مشرق میں ِجلعاد کی زمین صرف نرینہ اولاد
میں تقسیم کی گئی۔

7 منسّی کے قبیلے کے علاقے کی سرحد آشر سے شروع ہوئی
اور ِسکم مشرقکے 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 اُتری۔تککنارےجنوبیکے ندیپھر چلتیچلتیساتھکے
وہ سمندر پر ختم ندیہوئی۔ کنارےجنوبیکے 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 جنوبکے میں۔ دونوں قبیلوں کا علاقہ
میںمغرب سمندر پر ہوا۔ختم منسّی علاقےکے آشرمیںشمالکے
کا قبائلی علاقہ تھا اور مشرق میں اِشکار کا۔

11 آشر اور اِشکار کے علاقوں کے درِج ذیل شہر منسّی کی
ملـکیت :تھے بیت شان، اِبلیعام، دور یعنی نافت دور، عین دور،
تعنک 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 قبیلےکے افرائیم اور منسّی یائے یردندر مغربکے

میں زمین پانے بعدکے یشوع پاسکے آئے اور کہنے آپ”لـگے،
ہمارےنے لئے قرعہ ڈال کر زمین ایکصرفکا حصہ کیوں
مقرر کیا؟ ہم تو بہت یادہ ز لوگ ہیں، کیونکہ رب نے ہمیں
دےبرکت بڑیکر قوم بنایا “ہے۔

یشوع15 آپاگر”دیا،جوابنے اِتنے یادہ ہیںز آپاور کے
لئے افرائیم پہاڑیکا نہیںکافیعلاقہ توہے یوںپھر فرِزّ رفائیوںاور
پہاڑیکے جائیںمیںجنگلوں اور کاٹاُنہیں کاشتکر قابلکے
بنا “لیں۔

یوسف16 کے قبیلوں نے کہا، پہاڑی” علاقہ ہمارے لئے
کافی نہیں ہے، اور میدانی علاقے میں آباد کنعانیوں کے پاس
لوہے کے رتھ ہیں، اُن پاسکے بھی جو وادٔی یزرعیل میں ہیں

اور اُن پاسکے بھی جو بیت شان اور اُس کے گرد و نواح کی
آبادیوں میں ہتے ر “ہیں۔

لیکن17 یشوع میںجوابنے بڑیاِتنیآپ”کہا، طاقتاور
ور قوم ہیں آپکہ کا ایکعلاقہ ہی حصے پر محدود نہیں رہے
گا 18 بلـکہ جنگل پہاڑیکا علاقہ آپبھی ملـکیتکی میں آئے
گا۔ اُس کے جنگلوں کاٹکو کر کاشت کے قابل بنا لیں تو یہ
تمام آپعلاقہ ہی کا ہو آپگا۔ باقی علاقے پر بھی قبضہ کر کے
کنعانیوں کو نکال دیں گے اگرچہ وہ طاقت ور ہیں اور اُن کے
پاس لوہے کے رتھ “ہیں۔

18
ساتباقی قبیلوں کو زمین ملتی ہے

کنعان1 غالبپر آنے کے بعد اسرائیل جماعتپوریکی َسیلا
شہر میں جمع ہوئی۔ وہاں اُنہوں ملاقاتنے کا خیمہ کھڑا کیا۔

تکاب2 سات قبیلوں کو زمین نہیں ملی تھی۔ 3 یشوع نے
اسرائیلیوں کو سمجھا کر کہا، آپ” کتنی تکدیر ُسست رہیں
آپگے؟ تککب ملـکاُس پر قبضہ نہیں کریں گے ربجو
آپ کے باپ دادا کے خدا نے آپ کو دے دیا ہے؟ اب4
ہر قبیلے کے تین تین آدمیوں کو چن لیں۔ اُنہیں مَیں ملـک کا
دورہ کرنے کے لئے بھیج دوں گا تاکہ وہ تمام قبائلی علاقوں
کی فہرست تیار کریں۔ اِس کے بعد میرےوہ پاس واپس آ کر
ملـک5 ساتکو علاقوں میں تقسیم کریں۔ لیکن 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 کہ
سات نئے قبائلی علاقوں کی سرحدیں کہاں تککہاں ہیں اور
پھر اِن کی فہرستیں پیش کریں۔ پھر مَیں رب آپ کے خدا کے
مُقّدسحضور قرعہ ڈال کر ایکہر کی زمین مقرر کروں گا۔
یاد7 رہے یوںکہ لاو کو کوئی علاقہ نہیں ملنا ہے۔ اُن کا حصہ
یہ ہے کہ وہ رب کے امام ہیں۔ اور جد، روبن اور منسّی کے
آدھے قبیلے کو بھی مزید کچھ نہیں ملنا ہے، کیونکہ اُنہیں رب
کے خادم موسٰی سے یائے در یردن کے مشرق میں اُن کا حصہ
مل چکا “ہے۔

تب8 وہ آدمی روانہ ہونے کے لئے تیار ہوئے ملـکجنہیں
کا دورہ کرنے کے لئے چنا گیا تھا۔ یشوع نے اُنہیں حکم ملـکپورے”دیا، میں سے گزر کر تمام شہروں کی فہرست بنائیں۔
فہرستجب مکمل ہو جائے تو پاسمیرےاُسے لے آئیں۔ پھر
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مَیں َسیلا ربمیں کے آپحضور کے لئے قرعہ ڈال دوں “گا۔
9 آدمی چلے گئے اور پورے ملـک میں سے گزر کر تمام شہروں
فہرستکی بنا لی۔ اُنہوں ملـکنے ساتکو میںحصوں تقسیم
کر کے کتابتفصیلاتتمام میں درج کیں اور کتابیہ َسیلا کی
خیمہ گاہ میں یشوع دےکو دی۔ 10 پھر یشوع نے رب کے
ڈالقرعہحضور یہکر علاقے قبیلوںساتباقی اور اُن کنبوںکے
میں تقسیم کر دیئے۔

بن یمین کا علاقہ
جب11 قرعہ ڈالا گیا تو بن یمین کے قبیلے اور اُس کے کنبوں

پہلاکو گیا۔ملحصہ اُس زمینکی یہوداہ یوسفاور قبیلوںکے
کے درمیان تھی۔ 12 اُس کی شمالی سرحد یائے در یردن سے
شروع ہوئی اور یریحو کے شمال میں پہاڑی ڈھلان پر چڑھ کر
پہاڑی علاقے میں سے مغرب کی طرف گزری۔ بیت آون کے
بیابان کو پہنچنے پر 13 وہ لُوز یعنی بیت ایل طرفکی بڑھ کر شہر
پہاڑیمیںجنوبکے ڈھلان پر چلتی چلتی نکلآگے وہاںگئی۔
سے وہ عطارات ادّار اور اُس تکپہاڑی پہنچی جو نشیبی بیت
َحورون جنوبکے میں ہے۔ 14 پھر جنوبوہ 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۔ بن15 یمین کی جنوبی
سرحد یَت قِر یعریم کے مغربی کنارے سے شروع ہو کر نفتوح
تکچشمہ پہنچی۔ 16 پھر وہ اُس پہاڑ کے دامن پر اُتر آئی جو
بنوادٔی ہنوم میںمغربکے اور میداِن رفائیم میںشمالکے واقع
ہے۔ اِس کے بعد سرحد یبوسیوں کے شہر جنوبکے میں سے
یوںاورگزری ہنوموادٔی پارکو کر راجلعینکے آئی۔پاسکے
17 پھر وہ شمال طرفکی مُڑ کر شمسعین پاسکے سے گزری
اور درۂ ادُمیم مقابلکے پہنچتکجلیلوتشہر کر روبن کے بیٹے
بوہن کے پتھر پاسکے اُتر آئی۔ وہاں18 سے وہ اُس ڈھلان کے
شمالی رُخ پر گزریسے یردنوادٔیجو کنارےمغربیکے پر ہے۔
پھر وہ وادی میں اُتر کر بیت19 ُحجلاہ کی شمالی پہاڑی ڈھلان
گزریسے اور بحـیرۂ مُردار کے کنارےشمالی 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۔

21 ذیل کے شہر اِس علاقے میں شامل :تھے یریحو، بیت
ُحجلاہ، ِعمق قصیص، بیت22 عرابہ، بیتصمریم، ایل، 23 عویم،
فارہ، عُفرہ، 24 کفر العمونی، عُفنی اور ِجبع۔ یہ کُل 12 شہر
تھے۔ ہر شہر کے گرد نواحو کی آبادیاں اُس کے ساتھ گنی جاتی
تھیں۔ 25 اِن کے علاوہ یہ شہر بھی :تھے ِجبعون، رامہ، بیروت،
مِصفاہ،26 رقم،27موضہ،کفیرہ، اِرفئیل، الف،ضلع،28ترالہ،
یبوسیوں کا شہر یروشلم، ِجبعہ اور یَت قِر یعریم۔ اِن شہروں کی
تعداد 14 تھی۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس کے
ساتھ گنی جاتی تھیں۔ یہ تمام شہر بن یمین اور اُس کے کنبوں کی
ملـکیت تھے۔

19
شمعون کا علاقہ

قرعہجب1 ڈالا گیا تو شمعون قبیلےکے اور اُس کنبوںکے کو
دوسرا ملحصہ گیا۔ اُس کی زمین یہوداہ کے قبیلے کے علاقے
کے درمیان تھی۔ 2 اُسے یہ شہر مل :گئے بیرسبع ،(سبع)
مولادہ، 3 حصار سوعال، بالاہ، عضم، 4 اِلتولد، بتول، حُرمہ،
5 ِصقلاج، بیت مرکبوت، حصار سوسہ، 6 بیت لباؤت اور
ساروحن۔ اِن شہروں کی 13تعداد تھی۔ ہر شہر کے گرد نواحو
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 کے
گرد نواحو آبادیاںکی اُس ساتھکے تھیں۔جاتیگنی 8 اِن شہروں
گردکے نواحو کی تمام بعلاتآبادیاں بیر نجبیعنی تکرامہکے
اُن کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔ یہ تھی شمعون اور اُس کے کنبوں
کی ملـکیت۔ 9 یہ جگہیں اِس لئے یہوداہ کے قبیلے کے علاقے
گئیںلیسے یہوداہکہ اُسعلاقہکا لئےکے بہت یادہ ز تھا۔ یہی
وجہ ہے شمعونکہ کا علاقہ یہوداہ بیچکے میں ہے۔

زبولون کا علاقہ
جب10-12 قرعہ ڈالا گیا تو زبولون کے قبیلے اور اُس کے

کنبوں کو تیسرا ملحصہ گیا۔ اُس کی جنوبی سرحد یُقنعام کی
ندی سے شروع ہوئی اور پھر مشرق کی طرف دباست، مرعلہ
اور سارید سے ہو کسلوتکر تبور کے تکعلاقے پہنچی۔ اِس
کے بعد وہ مُڑ کر مشرقی سرحد کے طور پر دابرت پاسکے آئی
اور چڑھتی چڑھتی یفیع پہنچی۔ وہاں13 سے وہ مزید مشرق کی
طرف بڑھتی ہوئی جات ِحفر، عیت قاضین اور رِمّون سے ہو کر
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نیعہ پاسکے آئی۔ زبولون14 کی شمالی اور مغربی سرحد حناتون
میں سے گزرتی گزرتی وادٔی اِفتاح ایل پر ختم ہوئی۔ 15 بارہ شہر
اُن گردکے نواحو زبولونسمیتآبادیوںکی ملـکیتکی میں آئے
جن میں قطات، نہلال، ِسمرون، اِدالہ اور بیت لحم شامل تھے۔
زبولون16 کے قبیلے کو یہی کچھ اُس کے کنبوں 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 کر
شمال پھیلطرفکی گیا۔ یہ شہر اُس میں شامل :تھے کسولوت،
شونیم، 19 حفاریم، شیون، اناخرت، 20 ربیت، قِسیون، اِبض،
21 ریمت، عین جنیم، عین حّدہ بیتاور فصیص۔ شمال22 میں یہ
سرحد تبور پہاڑ سے شروع ہوئی اور شخصومہ اور شمسبیت سے
ہو کر یائے در تکیردن اُتر 16آئی۔ شہر اُن کے گرد نواحو کی
سمیتآبادیوں اِشکار ملـکیتکی میں آئے۔ اُسے23 یہ پورا علاقہ
اُس کنبوںکے مطابقکے مل گیا۔

آشر کا علاقہ
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، ـِک،26 َل الم عمعاد اور مِسال۔
اُس کی سرحد سمندر ساتھکے ساتھ چلتی کرملہوئی پہاڑیکے
سلسلے کے دامن میں سے گزری اور اُترتی اُترتی سیحور لِبنات
تک پہنچی۔ 27 وہاں وہ مشرق میں بیت دجون کی طرف مُڑ
کر زبولون کے تکعلاقے پہنچی اور اُس کی مغربی سرحد کے
میںشمالچلتیچلتیساتھ پہنچی۔تکایلاِفتاحوادٔی بڑھتیآگے
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 پہنچی۔تکصیدا اِس29 بعدکے آشر سرحدکی
رامہ طرفکی مُڑ فصیلکر دار شہر صور پاسکے آئی۔ وہاں وہ
حوسہ مُڑیطرفکی اور چلتی اکزیبچلتی قریبکے سمندر پر
ختم ہوئی۔ 3022 شہر اُن کے گرد و نواح کی آبادیوں سمیت آشر
ملـکیتکی میں آئے۔ اِن میں عُمہ، افیق شاملرحوباور تھے۔
آشر31 کو اُس کنبوںکے مطابقکے یہی کچھ ملا۔

نفتالی کا علاقہ

قرعہجب32 ڈالا گیا تو نفتالی قبیلےکے اُساور کوکنبوںکے
چھٹا حصہ مل گیا۔ جنوب33-34 میں اُس کی سرحد یائے در
یردن پر لقوم سے شروع ہوئی اور مغرب کی طرف چلتی چلتی
یبنئیل، ادامی ایلوننقب، ہوسےحلفاورضعننیم ازنوتکر تبور
تک پہنچی۔ وہاں سے وہ مغربی سرحد کی حیثیت سے حقوق
آئی۔پاسکے نفتالی زبولونسرحدجنوبیکی اورسرحدشمالیکی
مغرب میں آشر کی مشرقی سرحد تھی۔ یائے در یردن اور *یہوداہ
اُس کی مشرقی سرحد تھی۔ ذیل35 فصیلکے 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، حُر بیت عنات اور بیت شمس۔ ایسے 19 شہر تھے۔ ہر
شہر نواحوگردکے بھیآبادیاںکی اُس تھیں۔جاتیگنیساتھکے
نفتالی39 کو یہی کچھ اُس کنبوںکے مطابقکے ملا۔

دان کا علاقہ
قرعہجب40 ڈالا گیا تو دان قبیلےکے اور اُس کنبوںکے کو

ساتواں حصہ ملا۔ 41 اُس کے علاقے میں یہ شہر شامل :تھے
صُرعہ، اِستال، عیرشمس، 42 شعلبّین، ایالون، اِتلاہ، 43 ایلون،
تِمنت، عقرون، 44 اِلتقِہ، ِجبّتون، بعلات، 45 یہود، بنی برق،
جات رِمّون، 46 مے یرقون اور رقون اُس علاقے سمیت جو یافا
کے مقابل ہے۔ 47 افسوس، 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 کو
تلوار سے مار ڈالا۔ پھر وہ خود وہاں آباد ہوئے۔ اُس وقت لشم
شہر کا نام دان میں تبدیل ہوا۔ دان) اُن کے قبیلے باپکا (تھا۔
لیکن48 یشوع کے زمانے میں دان قبیلےکے کو اُس کنبوںکے
مطابقکے مذکورہ تمام شہر اور اُن گردکے نواحو آبادیاںکی مل
گئیں۔

یشوع کو بھی زمین ملتی ہے
ملـکپورے49 کو تقسیم اسرائیلیوںبعدکےکرنے یشوعنے

بن نون بھیکو اپنے موروثیکچھدرمیان دی۔دےزمین رب50
کے حکم پر اُنہوں نے اُسے افرائیم کا شہر تِمنت سِرح دے دیا۔
یشوع اِسخودنے تھی۔کیدرخواستکی وہاں جا اُسکر نے
شہر کو از سرِ نو تعمیر کیا اور اُس میں آباد ہوا۔

* 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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غرض51 یہ وہ تمام زمینیں ہیں جو اِلی عزر امام، یشوع بن

نون اور قبیلوں کے آبائی گھرانوں کے سربراہوں نے َسیلا میں
ملاقات خیمےکے دروازےکے پر قرعہ ڈال کر تقسیم تھیں۔کی
یوں تقسیم کرنے کا یہ کام مکمل ہوا۔

20
پناہ کے چھ شہر

یشوعنےرب1 سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو دےحکم کہ اُن
ہدایات مطابقکے پناہ کے لوچنشہر مَیںجنہیں تمہیں موسٰی کی
دےمعرفت چکا ہوں۔ 3 اِن شہروں میں لوگوہ فرار ہو سکتے
ہیں جن سے ًکوئی اتفاقا یعنی غیرارادی طور ہلاکپر ہوا ہو۔
یہ مرےاُنہیں شخصہوئے کے اُن رشتے داروں سے پناہ دیں گے
جو بدلہ لینا چاہیں گے۔ 4 لازم ہے کہ شخصایسا پناہ کے شہر
پاسکے پہنچنے پر شہر دروازےکے پاسکے بیٹھے بزرگوں کو
اپنا سنباتکیاُسکرے۔پیشمعاملہ بزرگکر اُسے اپنے شہر
داخلمیں ہونے اجازتکی دیں اور اُسے اپنے درمیان ہنے ر کے
لئے دےجگہ دیں۔ اب5 اگر بدلہ لینے والا اُس کے پیچھے پڑ کر
وہاں پہنچے بزرگتو ملزم کو اُس کے ہاتھ میں نہ دیں، کیونکہ
یہ موت غیرارادی طور پر اور نفرت رکھے بغیر ہوئی ہے۔ 6 وہ
اُس تکوقت شہر میں تکجبرہے مقامی عدالت معاملے کا
فیصلہ نہ کر دے۔ عدالتاگر اُسے بےگناہ دےقرار تو وہ اُس
وقت کے اماِم اعظم تکموتکی اُس شہر میں رہے۔ اِس کے
بعد اُسے اپنے اُس شہر اور گھر واپسکو جانے اجازتکی ہے
سےجس وہ فرار ہو کر آیا “ہے۔

7 اسرائیلیوں نے پناہ کے یہ شہر چن لئے : نفتالی کے پہاڑی
علاقے میں گلیل کا قادس، افرائیم کے پہاڑی علاقے میں ِسکم
اور یہوداہ کے پہاڑی علاقے میں یَت قِر اربع یعنی حبرون۔
8 یائے در یردن کے مشرق میں اُنہوں نے بصر کو چن لیا جو
یریحو سے کافی دُور میداِن مرتفع میں ہے اور روبن قبیلےکے کی
ملـکیت ملـِکہے۔ ِ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
کے لئے مقرر کئے گئے۔ جس سے بھی غیرارادی طور پر کوئی
ہلاک ہوا اُسے اِن میں پناہ لینے اجازتکی تھی۔ اِن میں وہ اُس
وقت تک بدلہ لینے والوں سے محفوظ رہتا تھا جب تک مقامی
عدالت فیصلہ نہیں کر دیتی تھی۔

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 کے آبائی گھرانوں
سربراہوںکے پاسکے آئے 2 جو وقتاُس َسیلا میں جمع تھے۔
یوں لاو نے کہا، رب” نے موسٰی کی معرفت حکم دیا تھا کہ
ہمیں بسنے کے لئے شہر اور یوڑوں ر کو چَرانے کے لئے چراگاہیں
دی “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 گھرانے قِہات کو اُس کے
کنبوں کے مطابق پہلا حصہ مل گیا۔ پہلے ہارون کے کنبے کو
یہوداہ، شمعون اور بن یمین کے قبیلوں کے 13 شہر دیئے گئے۔
5 باقی قِہاتیوں کو دان، افرائیم اور مغربی منسّی کے قبیلوں 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 مشرقکے میں ملـِک بسن میں تھا۔

مِراری7 کے گھرانے کو اُس کے کنبوں مطابقکے روبن،
جد اور زبولون قبیلوںکے کے 12 شہر مل گئے۔

یوں8 اسرائیلیوں نے قرعہ ڈال یوںکر لاو کو مذکورہ شہر اور
اُن کے گرد و نواح کی دےچراگاہیں دیں۔ ویسا ہی ہوا جیسا
رب نے موسٰی معرفتکی حکم دیا تھا۔

قِہات کے گھرانے کے شہر
9-10 قرعہ لتے ڈا وقت لاوی کے گھرانے قِہات 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 باپکے
کا شہر یَت قِر اربع تھا جو یہوداہ کے پہاڑی علاقے میں ہے اور
جس کا موجودہ نام حبرون ہے۔ اُس کی چراگاہیں بھی دی
گئیں، لیکن12 حبرون اردکے گرد آبادیاںکی کالبکھیتاور
بن یفُنّہ کی ملـکیت رہے۔ ہارون13 کے کنبے کا یہ شہر پناہ کا
شہر بھی تھا جس میں ہر وہ شخص پناہ لے سکتا تھا جس سے
غیرارادیکوئی طور ہلاکپر تھا۔ہوا اِس ہارونعلاوہکے کے
کنبے کو لِبناہ، 14 یتیر، اِستموع، 15 َحولون، دبیر، 16 عین، یوطہ
شمسبیتاور کے شہر بھی مل گئے۔ اُسے یہوداہ اور شمعون کے
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قبیلوں کے 9کُل شہر اُن گئے۔ملسمیتچراگاہوںکی 17-18 اِن
یمینبنعلاوہکے قبیلےکے میںملـکیتکیاُسشہرچارکے آئے
یعنی ِجبعون، ہارونغرض19علمون۔اورعنتوتِجبع، کنبےکے
13کو شہر اُن ملسمیتچراگاہوںکی گئے۔ لاوی20 قبیلےکے
کے قِہاتگھرانے کے باقی کنبوں کو قرعہ لتے ڈا وقت افرائیم
قبیلےکے میںاِن21گئے۔ملشہرکے افرائیم پہاڑیکے علاقے کا
شہر ِسکم شامل میںجستھا ہر شخصوہ پناہ لے سکتا جستھا
سے کوئی غیرارادی طور پر ہلاک ہوا تھا، پھر جزر، 22 قبضیم
اور بیت َحورون۔ اِن چار شہروں کی چراگاہیں بھی مل گئیں۔
23-24 دان کے قبیلے نے بھی اُنہیں چار شہر اُن کی چراگاہوں
سمیت دیئے یعنی اِلتقِہ، ِجبّتون، ایالون جاتاور رِمّون۔ 25 منسّی
کے مغربی حصے اُنہیںسے دو تعنکشہر جاتاور رِمّون اُن کی
سمیتچراگاہوں مل گئے۔ قِہاتغرض26 کے باقی کنبوں کو
کُل 10 شہر اُن کی سمیتچراگاہوں ملے۔

جَیرسون کے گھرانے کے شہر
27 لاوی کے قبیلے کے گھرانے جَیرسون کو منسّی کے

مشرقی حصے کے دو شہر اُن کی چراگاہوں سمیت دیئے :گئے
ملـِک بسن میں جسجولان میں ہر شخصوہ پناہ لے سکتا تھا
جس سے کوئی غیرارادی طور پر ہلاک ہوا تھا، اور بعستراہ۔
اِشکار28-29 قبیلےکے نے اُسے چار شہر اُن سمیتچراگاہوںکی
:دیئے قِسیون، دابرت، یرموت اور عین جنیم۔ اِسی30-31 طرح
آشراُسے قبیلےکے بھیکے چار شہر اُن سمیتچراگاہوںکی دیئے
:گئے مِسال، ِخلقتعبدون، اور رحوب۔ نفتالی32 قبیلےکے نے
تین شہر اُن کی سمیتچراگاہوں :دیئے گلیل میںجسقادسکا
ہر شخصوہ پناہ لے سکتا تھا جس سے کوئی غیرارادی طور پر
ہلاک 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 سمیتچراگاہوں 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 سمیتچراگاہوںکی :دیئے ملـِک ِجلعاد جسراماتکا

میں ہر شخصوہ پناہ لے سکتا غیرارادیکوئیسےجستھا طور
ہلاکپر ہوا تھا، پھر اورحسبونمحنائم، یعزیر۔ مِراریغرض40
کے گھرانے کو کُل 12 شہر اُن کی سمیتچراگاہوں مل گئے۔

اسرائیل41 مختلفکے علاقوں میں یوںجو لاو کے شہر اُن کی
سمیتچراگاہوں تھے اُن کی کُل تعداد 48 تھی۔ 42 ہر شہر کے
ارد گرد چراگاہیں تھیں۔

الله نے اپنا وعدہ پورا کیا
یوں43 رب نے اسرائیلیوں کو وہ دےملـکپورا جسدیا

کا وعدہ اُس نے اُن باپکے دادا سے قَسم کھا کر کیا تھا۔ وہ
اُس پر قبضہ کر اُسکے میں ہنے ر لـگے۔ 44 رباور چاروںنے
امنطرف امانو مہیا اُسطرحجسکیا اُننے باپکے دادا سے
قَسم کھا کر وعدہ کیا تھا۔ اُسی کی مدد سے اسرائیلی تمام دشمنوں
پر غالب آئے تھے۔ 45 جو اچھے وعدے رب نے اسرائیل سے
کئے تھے 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 پاساپنے بُلا کر بھیجو”کہا،2 ربحکم خادمکے
موسٰی نے آپ کو دیا تھا اُسے آپ نے پورا کیا۔ اور آپ نے
میری باتہر مانی ہے۔ آپ3 کافینے عرصے تکآجسے اپنے
بھائیوں ترککو نہیں کیا بلـکہ بالکل وہی کچھ کیا ہے جو رب
مرضیکی تھی۔ آپرباب4 کے خدا آپنے بھائیوںکے کو
دےملـکموعودہ دیا اورہے، وہ سلامتی اُسساتھکے میں رہ
رہے ہیں۔ اِس لئے اب وقت آ گیا ہے آپکہ اپنے واپسگھر
چلے جائیں، ملـکاُس میں ربجو خادمکے موسٰی آپنے کو
یائے یردندر کے دےپار دیا ہے۔ لیکن5 احتیاطخبردار، سے
اُن ہدایات پر چلتے رہیں جو رب کے خادم موسٰی نے آپ کو
دے دیں۔ رب اپنے خدا سے پیار کریں، اُس کی تمام راہوں پر
چلیں، اُس کے احکام مانیں، اُس ساتھکے لپٹے رہیں، پورےاور
دل و جان سے اُس کی خدمت “کریں۔ 6 یہ کہہ کر یشوع نے
دےبرکتاُنہیں رُخصتکر کر دیا، اور وہ اپنے گئے۔چلےگھر

7 منسّی کے آدھے قبیلے کو موسٰی سے ملـِک بسن میں زمین
مل گئی حصےدوسرےتھی۔ یشوعکو ملزمینسے گئی تھی،
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یعنی یائے در یردن کے مغرب میں جہاں باقی قبیلے آباد ہوئے
تھے۔ منسّی مردوںکے رُخصتکو وقتکرتے یشوع اُنہیںنے
دےبرکت کر 8 کہا، دولتبڑیآپ” ساتھکے اپنے لوٹگھر
رہے آپہیں۔ بڑےکو یوڑ، ر سونا، چاندی، لوہا بہتاور سے
کپڑے مل گئے ہیں۔ جب آپ اپنے گھر پہنچیں گے تو ماِل
غنیمت 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 مشرقکے میں وہاںہے۔ اُن کے اپنے
علاقے تھے جن میں اُن کے قبیلے رب کے اُس حکم کے مطابق
آباد ہوئے تھے جو اُس نے موسٰی معرفتکی دیا تھا۔

مشرقی قبیلے قربان گاہ بنا لیتے ہیں
10 یہ مرد چلتے چلتے یائے در یردن مغربکے ایکمیں جگہ

جسپہنچے کا گلیلوتنام تھا۔ وہاں یعنی ملـِک میںکنعان ہی
اُنہوں نے ایک بڑی اور شاندار قربان گاہ بنائی۔ 11 اسرائیلیوں
کو خبر دی گئی، روبن،” جد اور منسّی کے آدھے قبیلے نے
کنعان کی سرحد پر گلیلوت میں قربان گاہ بنا لی ہے۔ یہ قربان
گاہ یائے در یردن مغربکے میں یعنی ہمارے ہی علاقے میں
“!ہے

اسرائیلتب12 جماعتپوریکی مشرقی قبیلوں سے لڑنے کے
لئے َسیلا میں جمع ہوئی۔ لیکن13 پہلے اُنہوں نے اِلی عزر امام
کے فینحاسبیٹے کو ملـِک ِجلعاد کو بھیجا جہاں روبن، جد اور
منسّی کا آدھا قبیلہ آباد تھے۔ اُس14 کے ساتھ 10 آدمی یعنی ہر
مغربی قبیلے ایککا نمائندہ تھا۔ ایکہر اپنے آبائی گھرانے اور
کنبے کا پہنچمیںِجلعاد15تھا۔سربراہ اُنہوںکر قبیلوںمشرقینے
سے بات کی۔ 16 رب” کی پوری جماعت آپ سے پوچھتی ہے
اسرائیلآپکہ کے خدا سے کیوںبےوفا ہو گئے آپہیں؟ نے
رب سے اپنا منہ پھیر کر یہ قربان گاہ کیوں بنائی ہے؟ اِس سے
آپ نے رب سے سرکشی 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 پاکسے صاف نہیں ہوئے گو
اُس وقت رب کی جماعت کو وبا کی صورت میں سزا مل گئی
تھی۔ 18 تو آپپھر کیا کر رہے آپہیں؟ ربدوبارہ سے اپنا منہ
پھیر کر دُور ہو ہیں۔رہے دیکھیں، ربآجآپاگر سرکشیسے
کریں تو کل وہ اسرائیل کی پوری جماعت کے ناراضساتھ ہو

گا۔ 19 آپاگر سمجھتے ہیں آپکہ ناپاکملـککا ہے آپاور
اِس لئے اُس ربمیں خدمتکی نہیں کر سکتے پاسہمارےتو
رب ملـککے میں آئیں جہاں رب کی سکونت گاہ ہے، اور
ہماری زمینوں شریکمیں ہو جائیں۔ لیکن رب سے یا ہم سے
سرکشی مت کرنا۔ ہمارےرب خدا کی قربان گاہ کے علاوہ
اپنے لئے کوئی اَور قربان گاہ نہ !بنائیں 20 کیا اسرائیل کی پوری
جماعت پر الله نازلغضبکا نہ عکنجبہوا بن زارح نے ماِل
غنیمت میں سے کچھ چوری کیا ربجو کے لئے مخصوص تھا؟
اُس کے گناہ کی صرفسزا تکاُس 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 باتیہ جان !لے نہ سرکشہم ہوئے ہیں، ربنہ
بولیںجھوٹہماگربےوفا۔سے آجتو ہمیںہی !ڈالیںمار ہم23
نے یہ قربان گاہ اِس لئے نہیں بنائی ربکہ سے دُور ہو جائیں۔
ہم اُس پر کوئی بھی قربانی چڑھانا نہیں ہتے، چا نہ بھسم ہونے
والی قربانیاں، نہ غلہ نذریںکی اور نہ قربانیاں۔کیسلامتیہی اگر
جھوٹہم بولیں تو رب عدالتہماریخود کرے۔ حقیقت24
میں ہم نے یہ قربان گاہ اِس لئے تعمیر کی کہ ہم ڈرتے ہیں
مستقبلکہ آپدنکسیمیں کی ہماریاولاد اولاد سے آپ’کہے، ربکا اسرائیل کے خدا کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ 25 آخر
رب ہمارےنے اور آپ کے درمیان یائے در یردن کی سرحد
مقرر کی ہے۔ آپچنانچہ ربکو عبادتکی کرنے کا کوئی
حق ‘!نہیں ایسا کرنے آپسے کی اولاد ہماری اولاد کو رب
خدمتکی کرنے سے روکے گی۔ 26 یہی وجہ ہے کہ ہم نے
یہ قربان گاہ بنائی، بھسم ہونے والی قربانیاں یا ذبح کی کوئی اَور
قربانی چڑھانے کے لئے نہیں 27 آپبلـکہ کو اور آنے والی نسلوں
باتاِسکو کی یاد دلانے کے لئے ہمیںکہ رببھی خیمےکے
میں بھسم ہونے والی قربانیاں، ذبح کی قربانیاں اور سلامتی کی
قربانیاں چڑھانے کا حق ہے۔ یہ قربان ہمارےگاہ آپاور کے
درمیان گواہ رہے گی۔ اب آپ کی اولاد کبھی بھی ہماری
اولاد سے نہیں کہہ سکے گی، آپ’ کو رب کی جماعت کے
حاصلحقوق ‘نہیں۔ 28 اور اگر وہ وقتکسی کرےباتیہ تو
ہماری اولاد کہہ سکے گی، یہ’ قربان گاہ دیکھیں ربجو کی
قربان کیگاہ نقلہوبہو باپہمارےہے۔ دادا اِسےنے بنایا تھا،
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لیکن اِس لئے نہیں اِسہمکہ پر بھسم قربانیاںوالیہونے اور ذبح
کی قربانیاں چڑھائیں آپبلـکہ کو اور ہمیں گواہی دینے کے لئے
ملہمیںکہ عبادتکیربکر کرنے ‘ہے۔حقکا حالات29
کبھی بھی تکیہاں نہ پہنچیں کہ ربہم سے سرکشی کر کے
اپنا منہ اُس سے پھیر لیں۔ نہیں، ہم نے یہ قربان گاہ بھسم ہونے
والی قربانیاں، غلہ نذریںکی اور ذبح قربانیاںکی چڑھانے لئےکے
نہیں بنائی۔ ربصرفہم اپنے خدا سکونتکی گاہ کے منے سا
کی قربان گاہ پر ہی اپنی پیشقربانیاں کرنا ہتے چا “ہیں۔

30 جب فینحاس اور اسرائیلی جماعت کے کنبوں کے
سربراہوں میںِجلعادنے اورجدروبن، منسّی کے قبیلےآدھے کی
یہ باتیں سنیں تو وہ مطمئن ہوئے۔ فینحاس31 نے اُن سے ہماب”کہا، ہیںجانتے ربکہ آئندہ ہمارےبھی درمیان رہے گا،
آپکیونکہ اُس سے نہیںبےوفا ہوئے آپہیں۔ اسرائیلیوںنے
ربکو کی 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
لوٹمیںکنعان آئے۔ وہاں اُنہوں کچھسبنے 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
ارادےکے سے باز آئے۔ روبن34 اور جد کے قبیلوں نے نئی
قربان گاہ کا نام گواہ رکھا، کیونکہ اُنہوں نے کہا، یہ” 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، ربکیونکہ 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 کہا، اب” مَیں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ آپ3 نے
اپنی آنکھوں سے دیکھا ربکہ نے اِس علاقے کی تمام قوموں
ساتھکے کیا کچھ کیا آپربہے۔ کے خدا ہی آپنے کے لئے
جنگ کی۔ 4 یاد رکھیں کہ مَیں نے مشرق میں یائے در یردن
سے لے میںمغربکر تکسمندر آپملـکسارا قبیلوںکے میں
تقسیم کر دیا قوموںسیبہتہے۔ پر مَیں فتحنے پائی، لیکن چند

تکابایک باقی رہ ہیں۔گئی آپربلیکن5 کا آپخدا کے
آگے آگے چلتے ہوئے اُنہیں بھی نکال کر بھگا دے گا۔ آپ اُن
کی زمینوں پر قبضہ کر لیں آپربطرحجسگے کے خدا نے
وعدہ کیا ہے۔

اب6 پوری ہمت سے ہر بات پر عمل کریں جو موسٰی کی
لـکھیمیںکتابکیشریعت دائیںنہہے۔ہوئی اور طرفبائیںنہ
ہٹیں۔ 7 اُن دیگر قوموں سے مترشتہ باندھنا ملـکتکابجو
میں باقی رہ گئی ہیں۔ اُن کے بُتوں کے نام اپنی زبان پر نہ لانا،
نہ اُن کے نام لے کر قَسم کھانا۔ نہ اُن خدمتکی کرنا، نہ اُنہیں
سجدہ کرنا۔ رب8 اپنے خدا ساتھکے یوں لپٹے آجطرحجسرہنا
تک لپٹے رہے ہیں۔

رب9 آپنے کے آگے آگے چل کر بڑی بڑی اور طاقت ور
قومیں نکال دی ہیں۔ آج تک آپ کے منے سا کوئی نہیں کھڑا
رہ سکا۔ آپ10 میں شخصایکسے ہزار دشمنوں کو بھگا دیتا
ہے، کیونکہ رب آپ کا خدا خود آپ کے لئے لڑتا جسہے
طرح اُس نے وعدہ کیا تھا۔ 11 چنانچہ سنجیدگی سے دھیان دیں
ربآپکہ اپنے خدا سے پیار کریں، آپکیونکہ کی زندگی اِسی
پر منحصر ہے۔ 12 آپاگر اُس دُورسے ہو کر اُن دیگر قوموں سے
لپٹ جائیں ملـکتکابجو میں باقی ہیں اور اُن ساتھکے رشتہ
باندھیں 13 تو رب آپ کا ًخدا یقینا اِن قوموں کو آپ کے آگے
نہیںسے نکالے گا۔ اِس کے بجائے آپیہ کو پھنسانے کے لئے
پھندا اور جال بنیں گے۔ ًیہ آپیقینا کی پیٹھوں کے لئے کوڑے
اور آنکھوں کے لئے بنکانٹے جائیں گے۔ آخر آپمیں اُس اچھے
ملـک میں مٹسے جائیں گے آپربجو کے خدا آپنے کو
دے دیا ہے۔

وہاںمَیںآج14 جا دنکسینہکسیجہاںہوںرہا دنیا کے
شخصہر کو جانا ہوتا آپلیکنہے۔ پورےنے دل و جان سے
جان لیا کہہے بھیجو آپربوعدہ کے خدا آپنے ساتھکے
کیا وہ پورا ہوا ایکہے۔ بھی ادھورا نہیں رہ گیا۔ جسلیکن15
ربطرح نے ہر وعدہ پورا کیا بالکلہے اُسی طرح وہ تمام آفتیں
آپ پر کرےنازل بارےکےجنگا میں اُس آپنے خبردارکو
کیا ہے آپاگر اُس کے تابع نہ رہیں۔ پھر آپوہ کو اُس اچھے
ملـک میں سے دےمٹا گا جو اُس آپنے دےکو دیا ہے۔
16 اگر آپ اُس عہد کو توڑیں جو اُس آپنے کے ساتھ باندھا
اورہے معبودوںدیگر کی پوجا کر اُنہیںکے کریںسجدہ تو ربپھر
کا آپغضبپورا نازلپر ہو گا ملـکاچھےاُسہیجلدآپاور
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میں مٹسے 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 مَیں تمہارے
باپ ابراہیم کو وہاں سے لے کر یہاں لایا اور پورےاُسے ملـِک
کنعان میں سے گزرنے دیا۔ مَیں نے اُسے بہت اولاد دی۔ مَیں
نے اُسے اسحاق دیا 4 اور اسحاق کو یعقوب اور عیسَو۔ عیسَو کو
مَیں پہاڑینے علاقہ سعیر عطا کیا، یعقوبلیکن اپنے بیٹوں کے
ساتھ مصر چلا گیا۔

5 بعد میں مَیں نے موسٰی اور ہارون کو مصر بھیج 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 کا تعاقب کرنے لـگے۔
تمہارے7 باپ دادا نے مدد کے 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 غرقمیں ہو باپتمہارےگئے۔ دادا
اپنینے آنکھوںہی سے دیکھا مَیںکہ مصریوںنے ساتھکے کیا
کچھ کیا۔
بڑےتم تکعرصے یگستان ر میں متے گھو پھرے۔ 8 آخرکار

مَیں تمہیںنے یوںاُن امور میںملـککے پہنچایا یائےجو یردندر
مشرقکے میں آباد تھے۔ گو اُنہوں نے تم جنگسے کی، لیکن
مَیں نے تمہارےاُنہیں ہاتھ میں کر تمہارےدیا۔ آگے آگے چل
کر مَیں نے اُنہیں نیست و نابود کر دیا، اِس لئے تم اُن ملـککے
پر قبضہ کر سکے۔ موآب9 کے بادشاہ بلق بن صفور نے بھی
اسرائیل کے جنگساتھ چھیڑی۔ اِس مقصد تحتکے اُس نے
بنبلعام بعور کو بُلایا تاکہ وہ تم لعنتپر مَیںلیکن10بھیجے۔ بلعام
باتکی ماننے کے لئے تیار نہیں تھا بلـکہ وہ تمہیں برکت دینے پر
مجبور ہوا۔ یوں مَیں نے تمہیں اُس کے ہاتھ محفوظسے رکھا۔

11 پھر تم یائے در یردن کو پار کر کے یریحو کے پاس پہنچ
گئے۔ اِس شہر باشندےکے اور اموری، فرِزّی، کنعانی، ِحتّی،
جرجاسی، ِحوّی اور یبوسی تمہارے خلاف لڑتے رہے، لیکن
مَیں نے اُنہیں تمہارے قبضے میں کر دیا۔ 12 مَیں تمہارےنے
آگے زنبور بھیج دیئے جنہوں نے یوں امور کے دو بادشاہوں کو
ملـک نکالسے دیا۔
یہ سب کچھ تمہاری اپنی تلوار اور کمان سے نہیں ہوا بلـکہ

میرے ہی ہاتھ سے۔ مَیں13 نے تمہیں بیج بونے کے لئے زمین
جسےدی 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

یشوع14 باتنے جاری رکھتے ہوئے کہا، ربچنانچہ” کا
مانیںخوف وفاداریپوریاور ساتھکے اُس کریں۔خدمتکی
اُن بُتوں نکالکو پھینکیں کیجن آپپوجا باپکے دادا یائے در
فرات پارکے اور میںمصر خدمتکیہیربابرہے۔کرتے
!کریں لیکن15 اگر رب خدمتکی آپکرنا کو بُرا لـگے تو آج
ہی فیصلہ کریں خدمتکیکسکہ کریں گے، اُن دیوتاؤں کی
جن کی پوجا آپ باپکے دادا نے یائے فراتدر کے پار کی یا
یوں امور کے دیوتاؤں کی جن ملـککے آپمیں رہ رہے ہیں۔
لیکن تکجہاں میرا میرےاور خاندان تعلقکا ہیربہمہے
خدمتکی کریں “گے۔

16 عوام نے جواب دیا، ایسا” کبھی نہ ہو کہ ہم رب کو
ترک کر کے معبودوںدیگر کی پوجا کریں۔ رب17 ہمارا ہیخدا
ہمارے باپ دادا کو مصر کی غلامی سے نکال لایا اور ہماری
آنکھوں کے منے سا ایسے عظیم نشان پیش کئے۔ جب ہمیں بہت
قوموں میں سے گزرنا پڑا اُسیتو نے کی۔حفاظتہماریوقتہر
ہیرباور18 ہمارےنے آگے چلآگے ملـکاِسکر میں آباد
یوں امور اور باقی قوموں کو نکال دیا۔ ہم بھی اُسی کی خدمت
کریں گے، کیونکہ وہی ہمارا خدا “!ہے

19 یہ سن کر یشوع نے کہا، آپ” رب کی خدمت کر ہی
نہیں سکتے، کیونکہ وہ قدوس اور غیور خدا ہے۔ وہ آپ کی
سرکشی اور گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ بےشک20 وہ
آپ پر مہربانی کرتا رہا لیکنہے، اگر ربآپ ترککو کر کے
اجنبی معبودوں کی پوجا کریں تو آپوہ خلافکے ہو آپکر پر
بلائیں لائے گا آپاور نیستکو و نابود دےکر “گا۔
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21 لیکن اسرائیلیوں نے اصرار کیا، جی” نہیں، ہم رب کی

خدمت کریں “!گے 22 پھر یشوع نے کہا، آپ” خود اِس کے
گواہ ہیں کہ آپ نے رب کی خدمت کرنے کا فیصلہ کر لیا
اُنہوں“ہے۔ اِسہمہاں،جی”دیا،جوابنے “!ہیںگواہکے
23 یشوع نے کہا، تو” پھر اپنے درمیان موجود بُتوں کو تباہ کر
دیں اور اپنے دلوں ربکو اسرائیل کے خدا کے تابع “رکھیں۔
عوام24 یشوعنے ربہم”کہا،سے اپنے کریںخدمتکیخدا
گے اور اُسی کی سنیں “گے۔

یشوعدناُس25 اسرائیلیوںنے کے لئے باندھا۔عہدسےرب
وہاں ِسکم میں اُس اُنہیںنے احکام اور دےقواعد کر 26 الله کی
کئے۔درجمیںکتابکیشریعت پھر اُس ایکنے بڑا پتھر لے کر
اُسے اُس بلوط کے سائے میں کھڑا کیا ربجو کے مقدِس کے
اُس27تھا۔پاس لوگوںتمامنے اِس”کہا،سے پتھر !دیکھیںکو
یہ گواہ ہے، کیونکہ اِس سبنے کچھ سن لیا ہے ربجو نے
ہمیں بتا دیا ہے۔ اگر آپ کبھی الله کا انکار یں کر تو یہ آپ کے
خلاف “گا۔دےگواہی

28 پھر یشوع اسرائیلیوںنے کو فارغ کر دیا، اور ایکہر اپنے
اپنے قبائلی علاقے میں چلا گیا۔

یشوع اور اِلی عزر کا انتقال
کچھ29 دیر کے رببعد کا خادم یشوع بن فوتنون ہوا۔ اُس

کی عمر سال110 تھی۔ 30 اُسے اُس کی موروثی زمین میں دفنایا
گیا، تِمنتیعنی سِرح میں جو افرائیم پہاڑیکے علاقے جعسمیں
پہاڑ شمالکے میں ہے۔

تکجب31 یشوع اور بزرگوہ زندہ رہے جنہوں نے اپنی
آنکھوں کچھسبسے دیکھا تھا ربجو اسرائیلنے کے لئے کیا
تھا رباسرائیلتکوقتاُس کا وفادار رہا۔

32 مصر کو چھوڑتے وقت اسرائیلی یوسف کی ہڈیاں اپنے
ساتھ لائے ابتھے۔ اُنہوں نے اُنہیں ِسکم شہر کی اُس زمین میں
دفن کر دیا جو یعقوب نے ِسکم کے باپ حمور کی اولاد سے
چاندی کے َسو ِسکوں کے بدلے خرید لی تھی۔ یہ یوسفزمین
کی اولاد وراثتکی میں آ گئی تھی۔

اِلی33 فوتبھیہارونبنعزر ہوا۔ اُسے ِجبعہ میں دفنایا گیا۔
افرائیم کے پہاڑی علاقے کا یہ شہر اُس کے بیٹے 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 کون”پوچھا، سا قبیلہ پہلے نکل کنعانیوںکر پر حملہ “کرے؟ نےرب2
جواب یہوداہ”دیا، کا قبیلہ شروع مَیںکرے۔ ملـکنے کو اُن
قبضےکے میں کر دیا “ہے۔

تب3 یہوداہ کے قبیلے نے اپنے بھائیوں شمعون کے قبیلے سے
کہا، آئیں،” ہمارے ساتھ نکلیں تاکہ ہم مل کر کنعانیوں کو
اُس علاقے سے نکال 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 ساتھکے نکلے۔ یہوداہجب4 نے
دشمن پر حملہ کیا ربتو کنعانیوںنے اور یوں فرِزّ کو اُس 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 ادونی
بزق تھا۔ جب اُس نے دیکھا کہ کنعانی اور فرِزّی ہار گئے ہیں
6 تو وہ فرار ہوا۔ لیکن اسرائیلیوں نے اُس تعاقبکا کر کے اُسے
پکڑ لیا اور اُس کے ہاتھوں اور پیروں کے انگوٹھوں کاٹکو لیا۔
تب7 ادونی بزق نے کہا، مَیں” نے خود ستر بادشاہوں کے
ہاتھوں پیروںاور انگوٹھوںکے میریاُنہیںاورکٹوایا،کو میز کے
نیچے گرے ہوئے کھانے کے ٹکڑےردی جمع کرنے پڑے۔
اب الله مجھے اِس کا بدلہ دے 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۔ 9 اِس کے بعد وہ آگے بڑھ کر اُن کنعانیوں سے لڑنے
لـگے پہاڑیجو علاقے، نجبدشِت مغرباور کے پہاڑینشیبی
میںعلاقے ہتے اُنہوں10تھے۔ر شہرحبروننے پر حملہ کیا پہلےجو
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 کرےقبضہ
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 کی شادی
دی۔کر ایلغُتنیعکسہجب14 ہاںکے تھیرہیجا تو اُس نے
اُسے اُبھارا کہ وہ کالب سے کھیتکوئی پانے کی درخواست
اچانککرے۔ وہ گدھے سے اُتر کالبگئی۔ نے پوچھا، کیا”
بات “ہے؟ عکسہ15 جوابنے جہیز”دیا، کے لئے ایکمجھے
چیز سے نوازیں۔ آپ نے مجھے دشِت نجب میں دےزمین دی
“دیجئے۔دےبھیچشمےمجھےابہے۔ کالبچنانچہ اُسےنے
ملـکیتاپنی میں سے اوپر اور نیچے دیئے۔دےبھیچشمےوالے

جب16 یہوداہ کا قبیلہ کھجوروں کے شہر سے روانہ ہوا تھا
تو قینی بھی اُن کے ساتھ یہوداہ کے یگستان ر میں آئے تھے۔
قینی) موسٰی ُسسرکے یترو کی اولاد وہاں۔(تھے وہ دشِت
نجب میں عراد شہر کے دوسرےقریب لوگوں کے درمیان ہی
آباد ہوئے۔

17 یہوداہ کا قبیلہ اپنے بھائیوں شمعون قبیلےکے ساتھکے آگے
بڑھا۔ اُنہوں نے کنعانی شہر ِصفت پر حملہ کیا اور اُسے الله کے
لئے مخصوص کر کے مکمل 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 سمیتآبادیوں فتح پائی۔ رب19 اُن کے ساتھ تھا، اِس لئے وہ
پہاڑی علاقے پر قبضہ کر سکے۔ لیکن وہ سمندر کے ساتھ کے
میدانی علاقے میں آباد لوگوں نکالکو نہ سکے۔ وجہ یہ تھی کہ
اِن لوگوں پاسکے لوہے رتھکے تھے۔ موسٰی20 وعدےکے کے
کالبمطابق حبرونکو شہر مل گیا۔ اُس نے اُس میں عناقسے
تینکے بیٹوں کو اُن سمیتگھرانوںکے نکال دیا۔

لیکن21 بن یمین کا قبیلہ یروشلم کے ہنے ر والے یبوسیوں کو
نکال نہ یبوسیتکآجسکا۔ وہاں بن یمینیوں کے ساتھ آباد ہیں۔

شمالی کنعان پر مکمل قابو نہیں پایا جاتا
22 -23 افرائیم اور منسّی کے قبیلے بیت ایل پر قبضہ کرنے کے

لئے نکلے ایلبیت) کا پرانا نام لُوز اُنہوںجب۔(تھا اپنےنے
جاسوسوں کو شہر تفتیشکی کرنے لئےکے بھیجا ربتو اُن کے
ساتھ تھا۔ 24 اُن جاسوسوںکے ایکملاقاتکی آدمی سے ہوئی
جو شہر نکلسے رہا تھا۔ اُنہوں اُسنے ہمیں”کہا،سے شہر میں
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داخل ہونے کا راستہ دکھائیں تو ہم آپ پر رحم کریں “گے۔
اُس25 اُنہیںنے اندر جانے کا راستہ دکھایا، اور اُنہوں نے اُس
باشندوںتمامکرگھسمیں تلوارکو مارسے ڈالا مذکورہسوائے
آدمی اور اُس کے خاندان کے۔ بعد26 میں وہ ِحتّیوں ملـککے
میں اُسجہاںگیا ایکنے شہر تعمیر اُسکےکر نامکا لُوز رکھا۔
یہ نام تکآج رائج ہے۔

لیکن27 منسّی ہرنے شہر باشندےکے نہ بیتنکالے۔ 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۔

اِسی29 طرح افرائیم کے قبیلے نے بھی جزر کے باشندوں کو
نہ نکالا، اور یہ کنعانی اُن درمیانکے آباد رہے۔

زبولون30 کے قبیلے نے بھی قطرون اور نہلال کے باشندوں
کو نہ نکالا بلـکہ یہ اُن درمیانکے آباد رہے، البتہ اُنہیں بیگار میں
کام کرنا پڑا۔

آشر31 قبیلےکے نے نہ عّکو باشندوںکے کو نکالا، نہ صیدا،
احلاب، اکزیب، افیقحلبہ، باشندوںکےرحوبیا اِس32کو۔
وجہ آشرسے لوگکے باشندوںکنعانی 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۔ لیکن بیت شمس اور بیت عنات کے باشندوں کو بیگار
میں کام کرنا پڑا۔

34 دان کے قبیلے نے میدانی علاقے پر قبضہ کرنے کی
کوشش تو کی، لیکن یوں امور نے اُنہیں آنے نہ دیا بلـکہ پہاڑی
تکعلاقے محدود رکھا۔ پورےاموری35 عزم ساتھکے حرِس
ایالونپہاڑ، اور افرائیمجبلیکنرہے۔ٹکےمیںسعلبیم اور منسّی
طاقتکی بڑھ گئی تو یوں امور کو بیگار میں کام کرنا پڑا۔

یوں36 امور کی سرحد درۂ عقربیم سے لے کر سلع پرےسے
تک تھی۔

2
رب کا فرشتہ اسرائیل ملامتکو کرتا ہے

رب1 کا فرشتہ ِجلجال سے چڑھ کر بوکیم پہنچا۔ وہاں اُس
اسرائیلیوںنے نکالسےمصرتمہیںمَیں”کہا،سے ملـکاُسکر

میں لایا جس کا وعدہ مَیں نے قَسم کھا تمہارےکر باپ دادا
سے کیا تھا۔ اُس وقت مَیں 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 گے، اور اُن کے
تمہارےدیوتا لئے پھندا بنے رہیں “گے۔

رب4 کے فرشتے کی یہ بات سن کر اسرائیلی خوب روئے۔
یہی5 وجہ اُسکہہے جگہ کا نام بوکیم یعنی رونے والے پڑ گیا۔
پھر اُنہوں نے ربوہاں کے پیشقربانیاںحضور کیں۔

اسرائیل بےوفا ہو جاتا ہے
6 یشوع کے قوم کو رُخصت کرنے کے بعد ہر ایک قبیلہ

اپنے علاقے پر قبضہ کرنے کے لئے روانہ ہوا تھا۔ تکجب7
یشوع اور وہ بزرگ زندہ رہے جنہوں نے وہ عظیم کام دیکھے
ہوئے تھے جو رب نے اسرائیلیوں 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 سال110
تھی۔ تِمنتاُسے9 حرِس میں اُس کی اپنی موروثی زمین میں دفنایا
گیا۔ یہ) شہر افرائیم پہاڑیکے علاقے پہاڑجعسمیں شمالکے
میں (ہے۔

جب10 ہم عصر اسرائیلی سب مر کر اپنے باپ دادا سے جا
ملے تو نئی نسل اُبھر آئی جو نہ ربتو کو جانتی، نہ اُن کاموں سے
واقف تھی ربجو اسرائیلنے کے لئے کئے تھے۔ وقتاُس11
وہ ایسی حرکتیں کرنے لـگے ربجو بُریکو لـگیں۔ اُنہوں نے
بعل دیوتا بُتوںکے کی پوجا کر کے باپاپنےرب12 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 ربسے غضبکا اُن پر بھڑکا، 13 کیونکہ
اُنہوں اُسنے چھوڑخدمتکی بعلکر دیوتا دیویعستاراتاور
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 کے قابل نہ رہے۔ بھیجب15 اسرائیلی لڑنے کے
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لئے نکلے ربتو ہاتھکا اُن ًتھا۔خلافکے نتیجتا وہ ہارتے گئے
طرحجس اُس قَسمنے کھا کر فرمایا تھا۔
جب وہ اِس طرح بڑی مصیبت میں تھے 16 تو رب اُن کے

قاضیدرمیان پا بر کرتا اُنہیںجو لُوٹنے والوں ہاتھکے بچاتے۔سے
لیکن17 وہ اُن کی نہ سنتے بلـکہ زنا کر کے معبودوںدیگر پیچھےکے
لـگے اور اُن کی پوجا کرتے ہتے۔ ر گو اُن باپکے ربدادا کے
احکام کے تابع رہے تھے، لیکن وہ بڑیخود جلدی سے اُس راہ
پرجسجاتےہٹسے اُن باپکے جبلیکن18تھے۔چلےدادا
بھی وہ دشمن کے ظلم اور دباؤ تلے ہنے کرا لـگتے تو رب کو اُن پر
ترس آ جاتا، اور وہ قاضیکسی کو برپا کرتا اور اُس کی مدد کر
اُنہیںکے بچاتا۔
قاضیتکعرصےجتنے زندہ اُتنیرہتا دشمنوںاسرائیلیتکدیر

ہاتھکے محفوظسے ہتے۔ ر لیکن19 اُس 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 روِش باپ دادا کی
روِش سے بھی بُری ہوتی۔ وہ اپنی شریر حرکتوں اور ہٹ دھرم
راہوں سے باز آنے کے لئے تیار ہی نہ ہوتے۔ 20 اِس لئے الله
کو اسرائیل پر بڑا غصہ آیا۔ اُس نے کہا، اِس” قوم نے وہ عہد
توڑ دیا مَیںجوہے اِسنے باپکے دادا سے باندھا تھا۔ میرییہ
نہیں سنتی، اِس21 لئے مَیں اُن قوموں نہیںکو نکالوں گا یشوعجو
موتکی سے لے کر ملـکتکآج میں رہ گئی ہیں۔ یہ قومیں
اِس میں آباد رہیں گی، 22 اور مَیں اُن سے اسرائیلیوں کو آزما کر
دیکھوں گا کہ آیا وہ باپاپنے دادا ربطرحکی کی راہ پر چلیں
گے یا “نہیں۔

23 ربچنانچہ نے اِن قوموں کو نہ یشوع کے حوالے کیا، نہ
ً فورا نکالا بلـکہ ملـکاُنہیں میں ہی ہنے ر دیا۔

3
الله اسرائیل کو کنعانی قوموں سے آزماتا ہے

رب1 نے ایککئی 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 ناواقفسےکرنےجنگوہ ذیلتھی۔
قومیںکی میںکنعان رہ :تھیںگئی فلستی3 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 تکحماتلبو
آباد تھے۔ 4 اُن اسرائیلیوںربسے 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۔ 6 نہ صرف یہ
بلـکہ وہ اِن قوموں سے اپنے بیٹے بیٹیوں کا رشتہ باندھ کر اُن کے
دیوتاؤں کی پوجا بھی لـگے۔کرنے اسرائیلیوں7 ایسینے حرکتیں
کیں ربجو کی نظر میں بُری ربتھیں۔ کو بھول کر اُنہوں نے
بعل دیوتا یسیرتاور دیوی خدمتکی کی۔

8 تب رب کا غضب اُن پر نازل ہوا، اور اُس نے اُنہیں
رِسعتَیمکوشنبادشاہکےمسوپتامیہ اسرائیلیدیا۔کرحوالےکے
آٹھ غلامکےکوشنتکسال رہے۔ اُنہوںجبلیکن9 مددنے
کے لئے رب کو پکارا تو اُس نے اُن کے لئے نجاتایک دہندہ
برپا کالبکیا۔ کے چھوٹے بھائی غُتنی ایل بن قنز نے اُنہیں دشمن
کے ہاتھ سے بچایا۔ 10 اُس وقت غُتنی ایل پر رب کا روح نازل
ہوا، اور وہ اسرائیل کا قاضی بن گیا۔ جب جنگوہ کرنے کے
لئے نکلا ربتو مسوپتامیہنے بادشاہکے کوشن رِسعتَیم اُسکو
کے حوالے کر دیا، اور وہ اُس غالبپر آ گیا۔

امنتکسالچالیسمیںملـکتب11 امانو قائم لیکنرہا۔
ایلغُتنیجب بن فوتقنز ہوا تو12 اسرائیلی دوبارہ کچھوہ کرنے
لـگے جو رب کی نظر میں بُرا تھا۔ اِس لئے اُس نے موآب کے
بادشاہ عجلون اسرائیلکو غالبپر آنے دیا۔ عجلون13 عمونیوںنے
اور عمالیقیوں ملساتھکے اسرائیلیوںکر کیجنگسے اور اُنہیں
شکست دی۔ اُس نے کھجوروں کے شہر پر قبضہ کیا، 14 اور
اسرائیل تکسال18 اُس کی غلامی میں رہا۔

اہود قاضی کی چالاکی
15 اسرائیلیوں نے دوبارہ 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 عادیکا تھا۔ اِسی
شخص 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
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نے اُسے اپنی کمر کے طرفدائیں باندھ کر لباساپنے میں چھپا
لیا۔ جب17 وہ عجلون کے دربار میں پہنچ گیا تو اُس موآبنے
کے بادشاہ کو پیشخراج کیا۔ بہتعجلون موٹا آدمی تھا۔ 18 پھر
اہود نے اُن آدمیوں رُخصتکو کر دیا جنہوں اُسنے ساتھکے
خراج اُٹھا کر اُسے تکدربار پہنچایا تھا۔ 19-20 اہود بھی وہاں
سے روانہ ہوا، لیکن ِجلجال کے بُتوں قریبکے وہ مُڑ کر عجلون
واپسپاسکے 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 آپمیری”کہا، کے لئے خفیہ “ہے۔خبر بادشاہ نے “!خاموش”کہا، باقی تمام کمرےحاضرین سے چلے گئے تو اہود نے
جو”کہا، آپپاسمیرےخبر لئےکے وہہے الله سےطرفکی
“!ہے یہ سن کر عجلون کھڑا ہونے لگا، لیکن21 اہود نے اُسی
لمحے اپنے بائیں ہاتھ سے کمر بندھیطرفدائیںکے ہوئی تلوار کو
پکڑ کر اُسے میان سے نکالا اور عجلون کے پیٹ میں دھنسا دیا۔
22 تلوار اِتنی دھنس گئی کہ اُس کا دستہ بھی چربی میں غائب
ہو گیا اور اُس نوککی ٹانگوں میں سے نکلی۔ تلوار کو اُس میں
چھوڑ کر اہود23 کمرےنے دروازوںکے بندکو کر کنڈیکے
لگائی اور ساتھ کمرےوالے میں نکلسے کر چلا گیا۔

تھوڑی24 دیر کے بعد بادشاہ کے نوکروں نے آ کر دیکھا کہ
دروازوں لـگیکنڈیپر اُنہوںہے۔ دوسرےایکنے رفعحاجتوہ”کہا،سے کر اِس25“گے،ہوںرہے لئے کچھ دیر لئےکے
ٹھہرے۔ لیکن دروازہ نہ کھلا۔ انتظار کرتے کرتے تھکوہ
گئے، لیکن بےسود، بادشاہ نے دروازہ نہ کھولا۔ آخرکار اُنہوں
نے چابی ڈھونڈ کر دروازوں کھولکو دیا اور دیکھا مالـککہ
فرشلاشکی پر پڑی ہوئی ہے۔

نوکروں26 کے جھجکنے کی وجہ سے اہود بچ نکلا اور ِجلجال
بُتوںکے گزرسے پہنچسعیرہکر وہاں27تھا۔محفوظوہجہاںگیا
افرائیم کے پہاڑی علاقے میں اُس نے نرسنگا پھونک دیا تاکہ
اسرائیلی لڑنے کے لئے جمع ہو جائیں۔ وہ اکٹھے ہوئے اور اُس
کی راہنمائی میں وادٔی یردن میں اُتر گئے۔ اہود28 میرے”بولا،
پیچھے ہو لیں، کیونکہ الله آپنے کے دشمن موآب آپکو 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 کسیکے کو یا در پار کرنے نہ دیا۔ وقتاُس29 اُنہوں

نے موآب کے طاقت10,000 ور اور جنگ کرنے کے قابل
آدمیوں کو مار ایکڈالا۔ بھی نہ بچا۔

30 اُس دن اسرائیل نے موآب کو زیر کر دیا، اور 80 سال
ملـکتک میں امن و امان قائم رہا۔

قاضیشمجر
31 اہود کے دور کے بعد اسرائیل ایککا اور نجات دہندہ

اُبھر آیا، شمجر بن عنات۔ اُس نے بَیل کے آنکس سے 600
فلستیوں کو مار ڈالا۔

4
دبورہ نبیہ اور لشکر کا سردار برق

جب1 اہود فوت ہوا تو اسرائیلی دوبارہ ایسی حرکتیں کرنے
لـگے جو رب کے نزدیک بُری تھیں۔ 2-3 اِس لئے رب نے
اُنہیں کنعان کے بادشاہ یابین کے حوالے کر دیا۔ یابین کا دار
الحکومت تھا،حصور اور اُس 900پاسکے لوہے رتھکے تھے۔
اُس کے لشکر کا سردار سیسرا تھا جو ہروست 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 میںدنوں دبورہ نبیہ اسرائیل قاضیکی تھی۔ اُس کا شوہر
لفیدوت تھا، 5 اور وہ دبورہ’ کے ‘کھجور کے پاس رہتی تھی
جو افرائیم کے پہاڑی علاقے میں رامہ اور بیت ایل کے درمیان
تھا۔ درختاِس کے میںسائے وہ اسرائیلیوں معاملاتکے کے
فیصلے کیا کرتی تھی۔ ایک6 دن دبورہ نے برق بن ابی نوعم کو
بُلایا۔ برق نفتالی کے قبائلی علاقے کے قادسشہر میں رہتا تھا۔
دبورہ برقنے سے کہا، اسرائیلرب” کا آپخدا کو حکم دیتا
ہے، نفتالی’ اور زبولون قبیلوںکے میں مردوں10,000سے کو
جمع کر کے اُن ساتھکے تبور پہاڑ پر چڑھ !جا مَیں7 یابین کے لشکر
کے سردار سیسرا اُسکو رتھوںکے اور قریبتیرےسمیتفوج
کی ندیقیسون پاسکے لاؤںکھینچ گا۔ وہاں مَیں تیرےاُسے
ہاتھ میں کر دوں “۔‘گا

برق8 نے جواب دیا، مَیں” صرف اِس صورت میں جاؤں
گا آپکہ بھی ساتھ جائیں۔ آپ کے بغیر مَیں نہیں جاؤں “گا۔
9 دبورہ نے کہا، ٹھیک” ہے، مَیں آپضرور کے ساتھ جاؤں
لیکنگی۔ آپمیںصورتاِس کو سیسرا غالبپر عزتکیآنے
نہیںحاصل ہو گی کو۔عورتایکبلـکہ ربکیونکہ سیسرا کو
عورتایک کے حوالے “گا۔دےکر
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چنانچہ دبورہ برق کے ساتھ قادس گئی۔ 10 وہاں برق نے
زبولون اور نفتالی قبیلوںکے کو پاساپنے بُلا آدمی10,000لیا۔
اُس میںراہنمائیکی تبور پہاڑ پر گئے۔چلے بھیدبورہ گئی۔ساتھ

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 ِحبر دوسرے قینیوں سے
الـگ رہتا تھا۔

اب12 سیسرا کو اطلاع دی گئی کہ برق بن ابی نوعم فوج
لے کر پہاڑ تبور پر چڑھ گیا ہے۔ یہ13 سن کر ہروستوہ 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 اپنے
10,000 آدمیوں کے ساتھ تبور پہاڑ سے اُتر آیا۔ جب15 اُنہوں
نے دشمن پر حملہ کیا تو رب نے کنعانیوں پورےکے لشکر میں
رتھوں سمیت افرا تفری پیدا کر دی۔ سیسرا اپنے رتھ سے اُتر کر
پیدل ہی فرار ہو گیا۔

برق16 آدمیوںکے بھاگنےنے فوجیوںوالے اور اُن رتھوںکے
تعاقبکا کر کے اُن ہروستکو تکہگوئیم مارتے ایکگئے۔
بھی نہ بچا۔

سیسرا کا انجام
17 اِتنے میں چلپیدلسیسرا کر قینی آدمی ِحبر بیویکی یاعیل

کے خیمے بھاگپاسکے آیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ حصور کے
بادشاہ یابین کے ِحبر کے گھرانے کے ساتھ تعلقاتاچھے تھے۔
یاعیل18 خیمے نکلسے کر سیسرا سے ملنے گئی۔ اُس 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 پیاسمجھے”کہا،نے لـگی پانیکچھہے، پلا “دو۔
یاعیل نے دودھ کا مشکیزہ کھول کر اُسے پلا دیا اور اُسے
دوبارہ چھپا دیا۔ 20 سیسرا درخواستنے کی، دروازے” میں
کھڑی ہو !جاؤ اگر کوئی آئے اور پوچھے کہ کیا خیمے میں
کوئی ہے تو بولو کہ نہیں، کوئی نہیں “ہے۔

یہ21 کہہ کر نیندگہریسیسرا سو گیا، کیونکہ نہایتوہ تھکا
ہوا یاعیلتبتھا۔ میخنے اور ہتھوڑا پکڑ لیا اور پاؤںدبے سیسرا

پاسکے جا میخکر کو اِتنے زور سے اُس کی کنپٹی ٹھونکمیں
دیا میخکہ زمین دھنسمیں گئی اور وہ مر گیا۔

کچھ22 دیر برقبعدکے سیسرا تعاقبکے وہاںمیں گزرا۔سے
یاعیل خیمے سے نکل کر اُس سے ملنے آئی اور بولی، آئیں،” مَیں
آپ کو وہ آدمی دکھاتی ہوں آپجسے ڈھونڈ رہے برق“ہیں۔
اُس کے ساتھ خیمے میں داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ سیسرا کی
لاش زمین پر پڑی ہے اور میخ اُس کی کنپٹی میں سے گزر کر
زمین میں گڑ گئی ہے۔

23 اُس دن الله نے کنعانی بادشاہ یابین کو اسرائیلیوں کے
منے سا زیر کر دیا۔ اِس24 کے بعد اُن طاقتکی بڑھتی گئی جبکہ
یابین کمزور ہوتا گیا اور آخرکار اسرائیلیوں ہاتھوںکے تباہ ہو گیا۔

5
دبورہ اور برق گیتکا

فتح1 کے دن دبورہ نے برق بن ابی نوعم کے ساتھ یہ گیت
گایا،

2 الله” کی ستائش !ہو کیونکہ اسرائیل کے سرداروں نے
راہنمائی کی، اور عوام نکلنے کے لئے تیار ہوئے۔

اے3 بادشاہو، !سنو اے حکمرانو، میری بات پر توجہ !دو
ربمَیں کی تمجید گاؤںگیتمیں اسرائیلربگی، کے خدا کی
مدح 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 کر بل کھاتے
ہوئے چھوٹے چھوٹے راستوں پر چل کر اپنی تکمنزل تھے۔پہنچتے

دیہات7 کی زندگی ُسونی ہو گئی۔ گاؤں میں رہنا مشکل تھا
تکجب مَیں، دبورہ اسرائیلجو کی ماں کھڑیہوں نہ ہوئی۔

8 شہر کے دروازوں پر جنگ چھڑ گئی جب اُنہوں نے نئے
معبودوں کو چن لیا۔ اُس وقت اسرائیل کے 40,000 مردوں
ایکپاسکے بھی ڈھال یا نیزہ نہ تھا۔
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9 اسرائیلدلمیرا سرداروںکے ساتھکے اورہے اُن ساتھکے

خوشیجو جنگسے کے لئے ربنکلے۔ ستائشکی !کرو
اے10 تم جو سفید گدھوں کپڑےپر بچھا کر اُن پر سوار ہو،

الله کی تمجید اے!کرو تم جو پیدل چل رہے ہو، الله یفکی تعر
!کرو

!سنو11 جانوروںجہاں پانیکو پلایا جاتا ربلوگوہاںہے
کاموںبخشنجاتکے یفکی تعر کر رہے ہیں، بخشنجاتاُن
کاموں کی جو اُس اسرائیلنے دیہاتیوںکے کی خاطر تبکئے۔
رب لوگکے شہر دروازوںکے پاسکے اُتر آئے۔

اے12 دبورہ، اُٹھیں، !اُٹھیں اُٹھیں، ہاں اُٹھیں اور گیت
کھڑےبرق،اے!گائیں ابیاے!جائیںہو نوعم بیٹے،کے اپنے
قیدیوں کو باندھ کر !جائیںلے

پھر13 بچے پہاڑیفوجیہوئے علاقے سے اُتر کر قوم کے شرفا
پاسکے آئے، رب کی قوم سورماؤں کے پاسمیرےساتھ اُتر
آئی۔

14 افرائیم کیجسسے جڑیں عمالیق میں ہیں وہ اُتر آئے، اور
بن یمین کے مرد اُن کے پیچھے ہو لئے۔ مکیر سے حکمران اور
زبولون سے سپہ سالار اُتر آئے۔

15 اِشکار رئیسکے بھی دبورہ کے ساتھ تھے، اور اُس کے
فوجی برق کے پیچھے ہو کر وادی میں دوڑ آئے۔ لیکن روبن کا
قبیلہ اپنے علاقے میں رہ کر سوچ 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۔

ِجلعاد17 کے گھرانے یائے در یردن مشرقکے ٹھہرےمیں
رہے۔ اور دان کا قبیلہ، وہ بحریکیوں جہازوں پاسکے رہا؟
آشر کا قبیلہ بھی ساحل پر بیٹھا رہا، وہ آرام سے اپنی بندرگاہوں
پاسکے ٹھہرا رہا،

18 زبولونجبکہ اور نفتالی اپنی جان پر کھیل کر جنگمیداِن
میں آ گئے۔

19 بادشاہ آئے اور لڑے، کنعان کے بادشاہ مجِّدو ندی پر
تعنک پاسکے اسرائیل سے لڑے۔ لیکن وہاں سے وہ چاندی
کا لُوٹا ہوا واپسمال نہ لائے۔

آسمان20 ستاروںسے نے سیسرا پر حملہ کیا، اپنی آسمانی راہوں
کو چھوڑ کر وہ اُس سے اور اُس کی قوم سے لڑنے آئے۔

اُنہیںندیقیسون21 اُڑا ندیوہگئی،لے جو قدیم زمانے سے
بہتی میریاےہے۔ جان، مضبوطی سے آگے چلتی !جا

اُس22 وقت ٹاپوں کا بڑا شور سنائی دیا۔ دشمن زبردستکے
سرپٹگھوڑے دوڑ رہے تھے۔

فرشتےکےرب23 کہا،نے میروز’ شہر لعنتپر اُسکرو، کے
باشندوں پر لعنتخوب !کرو کیونکہ وہ رب کی مدد کرنے نہ
آئے، وہ سورماؤں ربخلافکے کی مدد کرنے نہ ‘آئے۔

24 ِحبر قینی کی بیوی مبارک !ہے خیموں میں ہنے ر والی
عورتوں میں سے سبوہ مبارکسے !ہے

جب25 سیسرا نے پانی مانگا تو یاعیل نے اُسے دودھ پلایا۔
شاندار پیالے میں لسی ڈال کر وہ اُسے اُس پاسکے لائی۔

لیکن26 پھر اُس نے اپنے ہاتھ سے میخ اور اپنے ہنے د ہاتھ
سے مزدوروں کا ہتھوڑا پکڑ کر سیسرا کا سر پھوڑ دیا، اُس کی
ٹکڑےٹکڑےکھوپڑی کر کے اُس کی کنپٹی کو چھید دیا۔

27 اُس کے پاؤں میں وہ تڑپ اُٹھا۔ وہ گر کر وہیں پڑا رہا۔
ہاں، وہ اُس پاؤںکے میں گر ہلاککر ہوا۔

28 سیسرا کی ماں نے میںکھڑکی سے جھانکا اور دریچے میں
دیکھتیسے روتیدیکھتی رہی، اُس’ رتھکے پہنچنےکے میں اِتنی
دیر کیوں ہو رہی رتھوںہے؟ کی کیوںتکابآواز سنائی دےنہیں ‘رہی؟

اُس29 دانشکی مند خواتین اُسے تسلی دیتی ہیں اور وہ خود
اُن باتکی دہراتی ہے، 30 وہ’ لُوٹا ہوا آپسمال میں بانٹ رہے
ہوں گے۔ ہر مرد کے لئے ایک دو لڑکیاں اور سیسرا کے لئے
رنگ لباسدار ہو گا۔ ہاں، رنگوہ لباسدار اور میری گردن
کو سجانے کے لئے دو نفیس رنگ دار کپڑے لا رہے ہوں
‘گے۔

اے31 رب، تیرے تمام دشمن سیسرا کی طرح ہلاک ہو
!جائیں لیکن پیارسےتجھجو ہیںکرتے پورےوہ زور طلوعسے
ہونے والے سورج کی مانند “ہوں۔
برق کی فتحاِس بعدکے اسرائیل امنسال40میں و امان قائم

رہا۔
6

مِدیانی اسرائیلیوں کو دباتے ہیں
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1 پھر اسرائیلی دوبارہ وہ کچھ کرنے لـگے ربجو کو بُرا لگا،
اور اُس نے اُنہیں سات تکسال مِدیانیوں کے حوالے کر دیا۔
مِدیانیوں2 کا دباؤ اِتنا یادہ ز بڑھ گیا اسرائیلیوںکہ 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 کوئی بھی
چیز نہیں چھوڑتے تھے، نہ کوئی بھیڑ، نہ کوئی بَیل، اور نہ کوئی
گدھا۔ 5 اور جب وہ اپنے مویشیوں اور خیموں کے ساتھ پہنچتے
تو ٹڈیوں کے دَلوں کی مانند تھے۔ اِتنے مرد اور اونٹ تھے کہ اُن
کو گنا نہیں جا سکتا تھا۔ یوں ملـکوہ پر چڑھ آتے تھے تاکہ اُسے
تباہ کریں۔ اسرائیلی6 مِدیان سببکے سے حالپستاِتنے ہوئے
کہ آخرکار مدد کے لئے رب کو پکارنے لـگے۔

تب7-8 اُس نے اُن میں ایک نبی بھیج دیا جس نے اسرائیلرب”کہا، کا خدا فرماتا غلامیکیمصرتمہیںہیمَیںکہہے
سے نکال لایا۔ 9 مَیں نے تمہیں مصر کے ہاتھ سے اور اُن تمام
ظالموں کے ہاتھ سے بچا لیا جو تمہیں دبا رہے تھے۔ مَیں اُنہیں
تمہارے آگے آگے نکالتا گیا اور اُن کی زمین تمہیں دے دی۔
وقتاُس10 مَیں تمہیںنے بتایا، ربمَیں’ تمہارا خدا ہوں۔ جن
یوں امور ملـککے میں تم رہ رہے ہو اُن کے دیوتاؤں خوفکا
مت لیکن‘ماننا۔ تم میرینے نہ “سنی۔

جدعونرب کو بُلاتا ہے
ایک11 دن رب کا فرشتہ آیا اور عُفرہ میں بلوط ایککے

درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ یہ درخت ابی عزر کے خاندان
ایککے آدمی کا جستھا کا یوآسنام تھا۔ وہاں انگور رسکا
لنے نکا حوضکا تھا، اور اُس میں یوآس کا بیٹا جدعون چھپ
کر گندم جھاڑ رہا حوضتھا، میں اِس لئے کہ گندم مِدیانیوں
رہے۔محفوظسے رب12 جدعونفرشتہکا پر ظاہر ہوا اور زبردستاے”کہا، تیرےربسورمے، ساتھ “!ہے

جدعون13 جوابنے دیا، نہیں” جناب، اگر ہمارےرب
ساتھ ہو تو یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اُس
کے وہ معجزےتمام آج کہاں نظر آتے ہیں جن بارےکے میں
باپہمارے دادا ہمیں بتاتے رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں تھےکہتے کہ
رب ہمیں مصر سے نکال لایا؟ نہیں، ابجناب۔ ایسا نہیں ہے۔
رباب ترکہمیںنے کر مِدیانکے کے حوالے کر دیا “ہے۔

رب14 نے اُس طرفکی 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
طرحکسکو بچاؤں؟ میرا خاندان منسّی کے قبیلے سبکا سے
کمزور خاندان ہے، اور مَیں اپنے باپ کے گھر میں سب سے
چھوٹا “ہوں۔

رب16 نے جواب دیا، مَیں” تیرے ساتھ ہوں گا، اور تُو
مِدیانیوں کو مارےیوں گا ایکجیسے ہی آدمی “کو۔

جدعونتب17 نے اگر”کہا، مجھ تیرےپر کرم کی نظر ہو تو
مجھے کوئی الٰہی نشان دکھا تاکہ ثابت ہو جائے کہ واقعی رب
میرےہی باتساتھ کر رہا ہے۔ مَیں18 ابھی جا کر قربانی تیار
کرتا ہوں اور واپسپھر آ کر اُسے پیشتجھے کروں گا۔ وقتاُس
تک روانہ نہ ہو “جانا۔
ٹھیک”کہا،نےرب واپسیتیریمَیںہے، کا انتظار کر کے

ہی جاؤں “گا۔
جدعون19 چلا گیا۔ اُس بکرینے کا بچہ ذبح کر کے تیار کیا

پورےاور 16 کلو میدےگرام سے بےخمیری روٹی بنائی۔ پھر
گوشت ٹوکریکو میں رکھ کر اور اُس کا الـگشوربہ برتن میں
ڈال کر سبوہ ربکچھ کے فرشتے پاسکے لایا اور اُسے بلوط
کے سائے پیشمیں کیا۔

فرشتےکےرب20 روٹیبےخمیریاورگوشت”کہا،نے 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
ابتھی۔ اُس نے لاٹھی سرےکے گوشتسے اور بےخمیری
روٹی اچانکدیا۔چھوکو پتھر اُٹھیبھڑکآگسے خوراکاور
بھسم ہو گئی۔ ساتھ ربساتھ کا فرشتہ اوجھل ہو گیا۔

22 پھر جدعون کو یقین آیا کہ یہ ربواقعی کا فرشتہ تھا، اور
بولوہ ربہائے”اُٹھا، قادرِ !مطلق مجھ پر افسوس، مَیںکیونکہ
ربنے کے فرشتے کو برُو رُو دیکھا “ہے۔

لیکن23 رب اُس سے ہم کلام ہوا اور کہا، تیری” سلامتی
متہو۔ ڈر، تُو مرےنہیں “گا۔

وہیں24 جدعون ربنے کے لئے قربان گاہ بنائی اور اُس کا
نام سلامترب’ رکھا۔‘ہے ابیتکآجیہ عزر خاندانکے کے
شہر عُفرہ میں موجود ہے۔

بعلجدعون کی قربان گاہ گرا دیتا ہے
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ربراتاُسی25 جدعون ہمسے کلام ہوا، باپاپنے” کے

بَیلوں میں دوسرےسے بَیل کو ساتجو سال کا چنہے لے۔
پھر اپنے باپ کی وہ قربان گاہ گرا جسدے پر بعل دیوتا کو
قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں، اور یسیرت دیوی کا وہ کاٹکھمبا
ڈال جو ساتھ کھڑا ہے۔ 26 اِس کے بعد اُسی پہاڑی قلعے کی
چوٹی ربپر اپنے خدا کے لئے قربانصحیح گاہ بنا یسیرتدے۔
کے کھمبے کی کٹی ہوئی لـکڑی اور بَیل کو اُس پر رکھ کر مجھے
بھسم ہونے والی پیشقربانی “کر۔

27 چنانچہ جدعون نے دساپنے نوکروں کو ساتھ لے کر وہ
کچھ جسکیا کا ربحکم اُسےنے دیا تھا۔ لیکن وہ اپنے خاندان
اور شہر لوگوںکے سے ڈرتا تھا، اِس لئے اُس نے یہ کام دن کے
راتبجائے وقتکے کیا۔

صبح28 جبوقتکے شہر لوگکے اُٹھے تو دیکھا کہ بعل
کی قربان گاہ ڈھا دی گئی ہے اور یسیرت دیوی کا ساتھ والا
کاٹکھمبا دیا قرباننئیایکجگہکیاِنہے۔گیا بنائیگاہ گئی
جسہے پر بَیل کو چڑھایا گیا ہے۔ اُنہوں29 دوسرےایکنے
سے پوچھا، کس” نے یہ “کیا؟ جب وہ اِس بات کی تفتیش
کرنے لـگے تو کسی نے اُنہیں بتایا کہ جدعون بن یوآس نے یہ
سب کچھ کیا ہے۔

یوآسوہتب30 اورگئےگھرکے تقاضا اپنے”کیا، بیٹے گھرکو
نکالسے لائیں۔ لازم وہکہہے مر جائے، اُسکیونکہ بعلنے
کی قربان گاہ کو گرا کر ساتھ والا یسیرت دیوی کا کھمبا بھی
کاٹ ڈالا “ہے۔

لیکن31 یوآس نے اُن سے جو اُس کے منے کھڑےسا تھے
کہا، کیا” آپ بعل کے دفاع میں لڑنا ہتے چا ہیں؟ جو بھی بعل
کے لئے لڑے گا اُسے تکصبحکل مار دیا جائے گا۔ اگر بعل
واقعی خدا ہے تو وہ خود اپنے دفاع لڑےمیں جب کوئی اُس
کی قربان گاہ کو ڈھا “دے۔

بعلنےجدعونچونکہ32 قربانکی گاہ تھیدیگرا اِس لئے
اُس کا نام یرُبعل یعنی بعل’ اُس ‘لڑےسے پڑ گیا۔

جدعون الله سے نشان مانگتا ہے
33 کچھ 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 روح جدعون پر نازل
ہوا۔ اُس نے پھونکنرسنگا کر ابی عزر خاندانکے مردوںکے

کو اپنے پیچھے ہو لینے کے لئے بُلایا۔ ساتھ35 ساتھ اُس نے اپنے
قاصدوں منسّیکو قبیلےکے اور زبولونآشر، نفتالیاور قبیلوںکے
پاسکے بھی بھیج دیا۔ تب وہ بھی آئے اور جدعون مردوںکے
کے ساتھ مل کر اُس پیچھےکے ہو لئے۔

36 جدعون نے الله سے دعا کی، اگر” تُو واقعی اسرائیل کو
وعدےاپنے میرےمطابقکے یعے ذر بچانا چاہتا ہے 37 تو مجھے
یقین دلا۔ مَیں رات کو تازہ کتری ہوئی اُون گندم ہنے گا کے
فرش پر رکھ دوں گا۔ کل صبح اگر صرف اُون پر اوس پڑی
ہو اور ارد گرد کا سارا فرش خشک ہو تو مَیں جان لوں گا
کہ واقعی تُو وعدےاپنے کے مطابق اسرائیل میرےکو یعے ذر
بچائے “گا۔

وہی38 کچھ جسہوا درخواستکی جدعون نے کی تھی۔
اگلے دن جب وہ سویرےصبح اُٹھا تو اُون اوس سے تر تھی۔
اُسجب نے اُسے نچوڑا تو اِتنا پانی تھا کہ برتن بھر گیا۔

39 پھر جدعون نے الله سے کہا، مجھ” سے غصے نہ ہو جانا
ایکسےتجھمَیںاگر بار آخریایکمجھےکروں۔درخواستپھر
دفعہ اُون یعےکے تیریذر مرضی جانچنے اجازتکی اِسدے۔
دفعہ اُون خشک رہے اور ارد گرد سارےکے فرش پر اوس
پڑی “ہو۔ راتاُس40 الله نے ایسا ہی صرفکیا۔ خشکاُون
رہی 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 کے شمال میں مورِہ پہاڑ
دامنکے میں لگائی ہوئی تھی۔

رب2 نے جدعون سے کہا، تیرے” پاس 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
اعلانمیں کر پریشانمارےکےڈرجوکہ ہو وہ اپنے واپسگھر
چلا “جائے۔ جدعون نے یوں کیا تو 22,000 واپسمرد چلے
گئے جبکہ جدعون10,000 پاسکے رہے۔
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4 لیکن رب نے دوبارہ جدعون سے بات کی، ابھی” تک

یادہ لوگز !ہیں اِن کے ساتھ اُتر کر چشمے پاسکے جا۔ وہاں
مَیں اُنہیں جانچ کر اُن کو مقرر کروں گا تیرےجنہیں ساتھ جانا
“ہے۔ چنانچہ5 جدعون اپنے آدمیوں ساتھکے چشمے پاسکے
اُتر آیا۔ رب نے اُسے حکم دیا، جو” بھی اپنا ہاتھ پانی سے بھر کر
اُسے ُکتے چاٹطرحکی طرفایکاُسےلے دوسریکر۔کھڑا
طرف اُنہیں کھڑا کر جو ٹیکگھٹنے کر پانی پیتے “ہیں۔ 6300
آدمیوں نے اپنا ہاتھ پانی سے بھر کر چاٹاُسے لیا جبکہ سبباقی
پینے کے لئے جھک گئے۔

ربپھر7 مَیں”فرمایا،سےجدعوننے 300اِن چاٹنے والے
آدمیوں یعےکے اسرائیلذر کو بچا مِدیانیوںکر تیرےکو حوالے
باقیگا۔دوںکر تمام مردوں فارغکو کر۔ اپنےسبوہ اپنے گھر
واپس چلے “جائیں۔ 8 چنانچہ جدعون نے باقی تمام آدمیوں کو
فارغ کر دیا۔ صرف مقررہ 300 مرد رہ گئے۔ اب یہ دوسروں
خوراککی اور نرسنگے پاساپنے رکھ جنگکر کے لئے تیار
مِدیانیوقتاُسہوئے۔ اسرائیلیوںگاہخیمہ تھی۔میںوادینیچےکے

مِدیانیوں پر جدعون فتحکی
راتجب9 ہوئی تو رب جدعون سے ہم کلام ہوا، اُٹھ،”

مِدیانی خیمہ گاہ پاسکے اُتر اُسکر پر حملہ کر، مَیںکیونکہ اُسے
تیرے گا۔دوںدےمیںہاتھ لیکن10 اگر تُو اِس سے ڈرتا توہے
پہلے اپنے نوکر فُوراہ ساتھکے اُتر کر 11 وہ باتیں سن لے وہاںجو
لوگکے کہہ رہے ہیں۔ تب اُن پر حملہ کرنے کی جرأت بڑھ
جائے “گی۔
جدعون فُوراہ کے ساتھ خیمہ گاہ کنارےکے پاسکے اُتر

آیا۔ 12 مِدیانی، عمالیقی اور مشرق کے دیگر 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 وقت
ایک دوسرےفوجی کو خواباپنا سنا رہا مَیں”تھا، خوابنے
میں دیکھا کہ َجو بڑیکی روٹی لُڑھکتی ہماریلُڑھکتی خیمہ گاہ
میں اُتر آئی۔ یہاں وہ سےخیمےسےشدتاِتنی ٹکرا گئی خیمہکہ
ُلٹ ا کر بوسزمین ہو “گیا۔ دوسرے14 جوابنے دیا، اِس”
ہومطلبیہصرفکا سکتا اسرائیلیکہہے یوآسبنجدعونمرد

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 میں واپس آ کر اعلان !اُٹھیں”کیا، رب نے مِدیانی لشکرگاہ کو تمہارے حوالے کر دیا
“ہے۔ اُس16 نے مردوں300اپنے کو َسو َسو تینکے گروہوں
میں تقسیم کر کے ایکہر ایککو نرسنگا ایکاور دےگھڑا
دیا۔ گھڑےہر میں مشعل تھی۔ اُس17-18 نے حکم دیا، جو”
کروںمَیںکچھ اُسگا پر غور کر پوریکریں۔کچھوہیکے خیمہ
گاہ کو لیںگھیر اور عین وہی کریںکچھ مَیںجو کروں جبگا۔
مَیں اپنے َسو لوگوں ساتھکے خیمہ گاہ کنارےکے پہنچوں گا تو
ہم اپنے نرسنگوں کو بجا دیں گے۔ یہ سنتے آپہی بھی یہی کچھ
کریں اور ساتھ ساتھ نعرہ لگائیں، رب’ کے لئے اور جدعون لئےکے ‘!“

19ً تقریبا آدھی رات کو جدعون اپنے َسو مردوں کے ساتھ
مِدیانی خیمہ گاہ کنارےکے پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے پہرے
دار بدل گئے اچانکتھے۔ اسرائیلیوں نے اپنے نرسنگوں کو بجایا
اور اپنے گھڑوں ٹکڑےکو ٹکڑے کر دیا۔ 20 ً فورا َسو َسو کے
دوسرے دو گروہوں نے بھی 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 میں داخل نہ ہوئے بلـکہ وہیں اُس کے ارد گرد کھڑے
رہے۔ دشمن میں بڑی افرا تفری مچ گئی۔ چیختے چلّاتے سب
بھاگ جانے کی کوشش کرنے لـگے۔ 22 جدعون کے 300
آدمی اپنے نرسنگے بجاتے رہے جبکہ رب نے خیمہ گاہ میں
ایسی بڑ گڑ پیدا کی کہ لوگ ایک دوسرے سے لڑنے لـگے۔
آخرکار پورا لشکر بیت ِسّطہ، صریرات اور ابیل محولہ کی سرحد
تک فرار ہوا طبّاتجو 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 پورےکے پہاڑی علاقے
کے باشندوں کو بھی پیغام بھیج دیا، اُتر” آئیں اور مِدیانیوں کو
بھاگ جانے بیت!روکیںسے تکبارہ اُن تمام جگہوں پر قبضہ
کر لیں دشمنجہاں یائے در یردن کو پا پیادہ پار کر سکتا “ہے۔
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افرائیمی مان گئے، اور25 اُنہوں نے دو مِدیانی سرداروں کو پکڑ
کر اُن کے سر قلم کر دیئے۔ سرداروں کے نام عوریب اور زئیب
تھے، اور جہاں اُنہیں پکڑا گیا اُن جگہوں کے نام عوریب’ کی
‘چٹان اور زئیب’ کا انگور کا رس لنے نکا ‘حوضوالا پڑ گیا۔
اِس کے بعد وہ دوبارہ مِدیانیوں تعاقبکا کرنے لـگے۔ یائے در
یردن پارکو کرنے پر اُن ہوئی،سےجدعونملاقاتکی اُنہوںاور
نے دونوں سرداروں سرکے اُس کے سپرد کر دیئے۔

8
ناراضافرائیم ہو جاتا ہے

لیکن1 افرائیم مردوںکے شکایتنے کی، آپ” ہمنے سے
سلوککیسا کیا؟ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بُلایا جب مِدیان سے
لڑنے ایسی“گئے؟ باتیں کرتے اُنہوںکرتے ساتھکےجدعوننے
کی۔بحثسخت مجھآپکیا”دیا،جوابنےجدعونلیکن2 سے
کہیں یادہ ز کامیاب نہ ہوئے؟ اور جو انگور فصل جمع کرنے
بعدکے افرائیم باغوںکے میں رہ ہیںجاتے کیا میرےوہ چھوٹے
خاندان ابی عزر پوریکی فصل سے یادہ ز نہیں ہوتے؟ 3 الله نے
تو مِدیان عوریبسرداروںکے زئیباور آپکو کے حوالے کر
اِسدیا۔ سےمجھنسبتکی کیا سنیہ“ہے؟ہوئیحاصلکامیابی
کر افرائیم مردوںکے کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔

ُسکات اور فنوایل جدعون کی مدد نہیں کرتے
جدعون4 اپنے 300 مردوں سمیت یائے در یردن کو پار کر

چکا تھا۔ دشمن تعاقبکا کرتے کرتے تھکوہ گئے تھے۔ اِس5
لئے قریبنےجدعون ُسکاتشہرکے باشندوںکے گزارشسے
کی، میرے” فوجیوں کو کچھ روٹی دے دیں۔ وہ تھک گئے
ہیں، کیونکہ ہم مِدیانی سردار زبح اور ضلمُنّع تعاقبکا کر رہے
“ہیں۔ ُسکاتلیکن6 بزرگوںکے جوابنے آپہم”دیا، کے
فوجیوں کو روٹی کیوں دیں؟ آپکیا 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 کر
دے گا مَیں تم کو یگستان ر کی کانٹےدار یوں جھاڑ اور اونٹ
کٹاروں سے گاہ کر تباہ کر دوں “گا۔

وہ8 نکلآگے فنوایلکر پہنچشہر بھیوہاںگیا۔ اُس روٹینے
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 سے لیس فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ 11 جدعون نے
مِدیانیوں کے پیچھے چلتے ہوئے خانہ بدوشوں کا وہ راستہ
استعمال کیا جو نوبح اور یگبہا کے مشرق میں ہے۔ اِس یقے طر
اُسسے نے اُن کی لشکرگاہ پر وقتاُس حملہ وہجبکیا آپاپنے
سمجھمحفوظکو تھے۔رہے میںدشمن12 تفریافرا پیدا ہوئی اور
اورزبح فرارضلمُنّع اُننےجدعونلیکنگئے۔ہو تعاقبکا کرتے
کرتے اُنہیں پکڑ لیا۔

13 اِس کے بعد جدعون لوٹا۔ وہ ابھی حرِس کے درہ سے اُتر
رہا تھا 14 کہ ُسکات ایککے جوان آدمی سے ملا۔ جدعون
اُسےنے پکڑ کر مجبور کیا کہ وہ شہر راہنماؤںکے اور بزرگوں کی
فہرست لـکھ کر بزرگ77دے۔ تھے۔ جدعون15 اُن پاسکے
گیا اور کہا، دیکھو،” یہ ہیں زبح اور !ضلمُنّع تم نے اِن ہی کی
وجہ سے میرا مذاق اُڑا کر کہا تھا کہ آپہم کے ہارےتھکے
فوجیوں کو روٹی کیوں دیں؟ آپکیا زبح اور ضلمُنّع کو پکڑ چکے
ہیں کہ ہم ایسا “کریں؟ 16 پھر جدعون نے شہر بزرگوںکے کو
گرفتار کر اُنہیںکے یوںکانٹےدار کٹاروںاونٹاورجھاڑ گاہسے
سبقکر سکھایا۔ 17 پھر فنوایلوہ گیا اور وہاں بُرجکا گرا کر شہر
مردوںکے کو مار ڈالا۔

اِس18 کے بعد جدعون زبح اور ضلمُنّع مخاطبسے ہوا۔ اُس
نے پوچھا، اُن” آدمیوں کا حُلیہ کیسا تھا جنہیں تم نے تبور پہاڑ
پر قتل “کیا؟
اُنہوں نے جواب دیا، وہ” آپ جیسے تھے، ایکہر شہزادہ

لـگ رہا “تھا۔
جدعون19 بھائیسگےمیرےوہ”بولا، حیاتکیربتھے۔

کی قَسم، اگر تم اُن کو زندہ چھوڑتے تو مَیں تمہیں ہلاک نہ
“کرتا۔

20 پھر وہ اپنے پہلوٹھے یتر مخاطبسے ہو کر بولا، اِن” کو مار
لیکن“!ڈالو یتر اپنی تلوار میان لنےسے نکا وہکیونکہجھجکا،سے
ابھی بچہ تھا اور تب21تھا۔ڈرتا اورزبح ہیآپ”کہا،نےضلمُنّع
ہمیں !دیںمار کیونکہ اُسویسیآدمیجیسا جدعون“!طاقتکی
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کھڑےنے ہو کر اُنہیں تلوار سے مار ڈالا اور اُن کے اونٹوں کی
گردنوں پر لـگے تعویذ اُتار کر پاساپنے رکھے۔

جدعون سببکے اسرائیلسے بُت پرستی میں اُلجھ جاتا ہے
اسرائیلیوں22 جدعوننے پاسکے آ کر کہا، آپ” ہمیںنے

مِدیانیوں سے بچا 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 حکومت
کروں گا، نہ میرا بیٹا۔ رب ہی آپ پر حکومت کرے گا۔
میری24 صرف ایک گزارش ہے۔ ہر ایک مجھے اپنے لُوٹے
مالہوئے میں ایکایکسے بات“دے۔دےبالی یہ تھی کہ
دشمن تمامکے افراد بالیاںکیسونےنے رکھیپہن تھیں، کیونکہ
وہ اسماعیلی تھے۔

اسرائیلیوں25 نے بالیسےخوشیہم”کہا، دیں ایک“گے۔
چادر زمین پر بچھا کر ایکہر ایکایکنے بالی اُس پھینکپر
دی۔ 26 سونے کی اِن بالیوں کا ًوزن تقریبا 20 کلو گرام تھا۔
اِس کے علاوہ اسرائیلیوں مختلفنے تعویذ، کان کے آویزے،
ارغوانی رنگ کے شاہی لباس اور اونٹوں کی گردنوں میں لـگی
قیمتی زنجـیریں دےبھی دیں۔

27 اِس سونے سے جدعون ایکنے *افود بنا کر اُسے 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۔

28 اُس وقت مِدیان نے ایسی شکست کھائی کہ بعد میں
اسرائیل کے لئے خطرے باعثکا نہ رہا۔ اور جتنی دیر جدعون
زندہ رہا یعنی ملـکتکسال40 میں امن و امان قائم رہا۔

جنگ29 کے بعد جدعون بن یوآس دوبارہ عُفرہ میں ہنے ر
لگا۔ 30 اُس کی بہت سی یاں بیو اور 70 بیٹے تھے۔ 31 اُس کی
ایک داشتہ بھی تھی جو ِسکم شہر رہائشمیں پذیر تھی جساور
ایککے بیٹا پیدا ہوا۔ جدعون نے بیٹے کا نام ـِکابی مَل رکھا۔
جدعون32 عمر رسیدہ تھا فوتجب ہوا۔ اُسے ابی یوں عزر کے
شہر عُفرہ میں اُس یوآسباپکے کی قبر میں دفنایا گیا۔

33 جدعون کے مرتے ہی اسرائیلی دوبارہ زنا کر کے بعل
بُتوںکے کی پوجا کرنے لـگے۔ وہ بعل بریت کو خاصاپنا دیوتا
بنا کر رب34 اپنے خدا کو بھول گئے جس نے اُنہیں ارد گرد

کے دشمنوں سے بچا لیا تھا۔ اُنہوں35 یرُبعلنے یعنی جدعون کے
خاندان کو بھی اُس احسان کے لئے کوئی مہربانی نہ دکھائی جو
جدعون نے اُن پر کیا تھا۔

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، ِسکم”2 شہر کے تمام باشندوں سے پوچھیں، کیا آپ
آپاپنے پر جدعون کے بیٹوں70 حکومتکی یادہ ز پسند کریں
یادکی؟شخصہیایکیاگے آپمَیںکہرہے داررشتےخونیکا
“!ہوں 3 ابی ـِک مَل کے ماموؤں نے ِسکم کے تمام باشندوں کے
منے سا یہ باتیں دہرائیں۔ ِسکم کے لوگوں نے سوچا، ـِکابی” مَل
ہمارا بھائی “ہے اِس لئے وہ اُس کے پیچھے لـگ گئے۔ 4 اُنہوں
نے اُسے بریتبعل دیوتا کے مندر چاندیسے ِسکے70کے بھی
دے دیئے۔
اِن پیسوں سے ـِکابی مَل نے اپنے ارد گرد آوارہ بدمعاشاور

آدمیوں کا گروہ جمع کیا۔ اُنہیں5 اپنے ساتھ لے کر وہ عُفرہ پہنچا
باپجہاں کا خاندان رہتا تھا۔ وہاں اُس نے اپنے تمام بھائیوں
بیٹوں70کےجدعونیعنی پتھرہیایککو قتلپر صرفدیا۔کر
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 میںسائے جمع ہوئے جو ِسکم ستونکے پاسکے تھا۔ وہاں
اُنہوں نے ـِکابی مَل کو اپنا بادشاہ مقرر کیا۔

یوتام کی ـِکابی مَل اور ِسکم لعنتپر
یوتامجب7 کو اِس کی اطلاع ملی تو وہ گرزیم پہاڑ کی چوٹی

پر چڑھ گیا اور اونچی آواز سے چلّایا، اے” ِسکم کے باشندو،
سنیں میری !بات سنیں اگر آپ ہتے چا ہیں کہ الله آپ 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 باتسے کی، ہمارے’ بادشاہ بن
‘!جائیں لیکن9 زیتون درختکے جوابنے دیا، کیا’ مَیں اپنا
تیل پیدا اللهکیجسآؤںبازسےکرنے انساناور اِتنی قدر کرتے

* 8:27 :افود عام طور پر عبرانی میں افود مطلبکا اماِم اعظم بالاپوشکا تھا خروجدیکھئے) لیکن،(4: 28 یہاں اِس سے مراد بُت پرستی کی کوئی چیز ہے۔
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ہیں تاکہ درختوں پر حکومت کروں؟ ہرگز ‘!نہیں 10 اِس کے
بعد درختوں نے انجـیر درختکے باتسے کی، ہمارےآئیں،’
بادشاہ بن ‘!جائیں لیکن11 انجـیر درختکے دیا،جوابنے 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،’ لیکن13‘!جائیںبنبادشاہ انگور کی
بیل دیا،جوابنے کیا’ مَیں رساپنا پیدا جسآؤںبازسےکرنے
اللهسے اور خوشانسان ہو ہیںجاتے تاکہ درختوں حکومتپر
کروں؟ پاسکےجھاڑیکانٹےداردرختآخرکار14‘!نہیںہرگز
آئے اور کہا، آئیں’ ہمارےاور بادشاہ بن ‘!جائیں 15 کانٹےدار
جھاڑی نے جواب دیا، اگر’ تم واقعی مجھے مسح کر کے اپنا
بادشاہ بنانا ہتے چا ہو تو آؤ اور میرے سائے میں پناہ لو۔ اگر تم
ایسا نہیں کرنا ہتے چا جھاڑیتو نکلآگسے لبنانکر کے دیودار
درختوںکے کو بھسم “۔‘دےکر

16 یوتام باتنے جاری رکھ کر کہا، اب” مجھے بتائیں، کیا
آپ وفادارینے اور سچائی کا اظہار آپجبکیا نے ـِکابی مَل
کو اپنا بادشاہ بنا لیا؟ کیا آپ نے جدعون اور اُس کے خاندان
کے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ کیا آپ نے اُس پر شکرگزاری کا وہ
اظہار کیا جس کے لائق وہ تھا؟ میرے17 باپ نے آپ کی
جنگخاطر آپکی۔ کو مِدیانیوں سے بچانے کے لئے اُس نے
اپنی خطرےجان میں ڈال دی۔ لیکن18 آج آپ جدعون کے
گھرانے خلافکے کھڑےاُٹھ ہوئے آپہیں۔ نے اُس کے
70 بیٹوں ایککو ہی پتھر پر ذبح کر کے اُس لونڈیکی کے بیٹے
ـِکابی مَل کو ِسکم کا بادشاہ بنا لیا اورہے، اِسصرفیہ لئے کہ
آپوہ کا رشتے دار ہے۔ !سنیںاب19 آپاگر جدعوننے اور
اُس خاندانکے وفاداریساتھکے اور سچائی کا اظہار کیا ہے تو
پھر کرےالله کہ ـِکابی آپمَل کے لئے خوشی باعثکا ہو اور
آپ اُس کے لئے۔ لیکن20 اگر ایسا نہیں تھا تو کرےالله کہ ابی
ـِک مَل آگسے نکل سبآپکر کو بھسم دےکر جو ِسکم اور
بیت مِلّو میں ہتے ر !ہیں آپآگاور سے نکل کر ـِکابی مَل کو
بھی بھسم “!دےکر 21 یہ کہہ کر یوتام بھاگنے کر بیر میں
پناہ لی، کیونکہ وہ اپنے بھائی ـِکابی مَل سے ڈرتا تھا۔

ِسکم باشندےکے ـِکابی مَل خلافکے ہو جاتے ہیں
22 ابی ـِک مَل کی اسرائیل پر حکومت تین سال تک رہی۔

لیکن23 پھر الله ـِکابینےجسدیبھیجروحبُریایکنے مَل

اور ِسکم نااتفاقیمیںباشندوںکے پیدا میںنتیجےدی۔کر ِسکم کے
لوگوں بغاوتنے کی۔ یوں24 الله نے اُسے اِس کی سزا دی کہ
اُس نے اپنے بھائیوں یعنی جدعون بیٹوں70کے قتلکو کیا تھا۔
ِسکم باشندوںکے بھیکو سزا ملی، اُنہوںکیونکہ اِسنے میں ابی
ـِک مَل کی مدد کی تھی۔

وقتاُس25 ِسکم لوگکے ارد چوٹیوںکیگرد پر چڑھ ابیکر
ـِک مَل تاککی میں بیٹھ گئے۔ بھیجو وہاں سے گزرا اُسے اُنہوں
لُوٹنے لیا۔ باتاِس کی خبر ـِکابی تکمَل پہنچ گئی۔

26 اُن ایکمیںدنوں آدمی بھائیوںاپنے ساتھکے ِسکم جسآیا
کا نام جعل بن عبد تھا۔ ِسکم کے لوگوں سے اُس کا اچھا خاصا
تعلق بن گیا، اور وہ اُس پر اعتبار کرنے لـگے۔ انگور27 فصلکی
پک گئی لوگتھی۔ شہر سے نکلے اور اپنے باغوں میں انگور توڑ
کر اُن رسسے لنے نکا لـگے۔ پھر اُنہوں نے اپنے دیوتا کے مندر
میں جشن جبمنایا۔ خوبوہ کھا پی رہے تھے تو ـِکابی مَل پر
لعنت لـگے۔کرنے بنجعل28 عبد ِسکم”کہا،نے ـِکابیکا مَل
ساتھکے کیا واسطہ اُسہمکہ تابعکے رہیں؟ وہ یرُبعلصرفتو
کا بیٹا جسہے، کا نمائندہ زبول اُسہے۔ متخدمتکی کرنا
بلـکہ ِسکم بانیکے حمور لوگوںکے !کی ہم ـِکابی مَل خدمتکی
کیوں کریں؟ کاش29 شہر کا انتظام میرے 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 کی بات سن کر ِسکم کا سردار زبول بڑے

غصے میں آ گیا۔ 31 اپنے قاصدوں معرفتکی اُس نے ـِکابی مَل
چپکےکو اطلاعسے دی، بنجعل” عبد اپنے بھائیوں ساتھکے
ِسکم آ گیا ہے جہاں پورےوہ شہر آپکو کھڑےخلافکے
ہو جانے کے لئے اُکسا رہا ہے۔ اب32 ایسا کریں راتکہ کے
وقت اپنے فوجیوں سمیت اِدھر آئیں اور کھیتوں میں تاک میں
رہیں۔ سویرےصبح33 جب سورج طلوع ہو گا تو شہر پر حملہ
کریں۔ جب جعل اپنے آدمیوں کے آپساتھ خلافکے لڑنے
آئے گا تو اُس کے ساتھ وہ کچھ کریں جو آپ مناسب سمجھتے
سنیہ34“ہیں۔ ـِکابیکر راتمَل وقتکے سمیتفوجیوںاپنے
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روانہ ہوا۔ اُس نے اُنہیں چار گروہوں میں تقسیم کیا جو ِسکم کو
گھیر تاککر میں بیٹھ گئے۔

35 صبح کے وقت جب جعل گھر سے نکل کر شہر کے
میںدروازے کھڑا ہوا تو ـِکابی مَل اور اُس فوجیکے اپنی چھپنے
کی جگہوں سے نکل آئے۔ 36 اُنہیں دیکھ کر جعل نے زبول
سے لوگدیکھو،”کہا، پہاڑوں چوٹیوںکی سے اُتر “!ہیںرہے
زبول جوابنے دیا، نہیں،” نہیں، آپجو کو لـگآدمی رہے
ہیں صرفوہ پہاڑوں کے سائے “ہیں۔ لیکن37 جعل کو تسلی
نہ ہوئی۔ وہ دوبارہ بول اُٹھا، لوگدیکھو،” دنیا *نافکی 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
ہمکہ اُس کے تابع اب‘رہیں؟ لوگیہ آ گئے ہیں جن مذاقکا
تُو نے اُڑایا۔ جا، شہر نکلسے کر اُن سے “!لڑ

تب39 جعل ِسکم کے مردوں کے ساتھ شہر سے نکلا اور ابی
ـِک مَل سے لڑنے لگا۔ لیکن40 وہ ہار گیا، اور ـِکابی مَل نے شہر
اُستکدروازےکے تعاقبکا کیا۔ بھاگتے بھاگتے ِسکم بہتکے
افرادسے میںراستے گر پھر41گئے۔ہوہلاککر ـِکابی مَل ارُومہ
چلا گیا زبولجبکہ پیچھےنے رہ اورجعلکر اُس بھائیوںکے کو
شہر نکالسے دیا۔

42 اگلے دن ِسکم کے لوگ شہر سے نکل کر میدان میں آنا
ہتے چا تھے۔ جب ابی ـِک مَل کو یہ خبر ملی 43-44 تو اُس نے
اپنی فوج کو تین گروہوں میں تقسیم کیا۔ یہ گروہ دوبارہ ِسکم کو
گھیر کر گھات میں بیٹھ گئے۔ لوگجب 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 لوگکیا۔ پورا دن لڑتے رہے، لیکن آخرکار ابی
ـِک مَل نے شہر پر قبضہ کر تمامکے باشندوں موتکو گھاٹکے
اُتار دیا۔ اُس نے شہر کو تباہ کیا کھنڈراتاور نمکپر بکھیر کر
اُس کی حتمی تباہی ظاہر کر دی۔

جب46 ِسکم کے بُرج کے ہنے ر والوں کو یہ اطلاع ملی تو وہ
ایل بریت دیوتا کے مندر کے تہہ خانے چھپمیں گئے۔ جب47
ابی ـِک مَل کو پتا چلا 48 تو وہ اپنے فوجیوں سمیت ضلمون پہاڑ

پر چڑھ گیا۔ وہاں اُس نے کلہاڑی سے شاخ کاٹ کر اپنے
کندھوں پر رکھ لی اور اپنے فوجیوں کو حکم دیا، جلدی” !کرو
ایساسب “کرو۔ہی فوجیوں49 بھینے کاٹیںشاخیں اور پھر ابی
ـِک مَل لـگپیچھےکے کر مندر واپسپاسکے آئے۔ وہاں اُنہوں
نے تمام لـکڑی تہہ خانے چھتکی پر جمع کر کے اُسے جلا دیا۔
یوں ِسکم کے بُرج ًکے تقریبا 1,000 مرد و سبخواتین بھسم ہو
گئے۔

ـِکابی مَل موتکی
وہاں50 سے ـِکابی تیبضمَل خلافکے بڑھ گیا۔ اُس نے

شہر کا محاصرہ کر کے اُس پر قبضہ کر لیا۔ لیکن51 شہر بیچکے
بُرجمضبوطایکمیں تھا۔ تمام مرد و اُسخواتین میں فرار ہوئے
اور بُرج کے دروازوں پر کنڈی لگا چھتکر پر چڑھ گئے۔

52 ابی ـِک مَل لڑتے لڑتے بُرج دروازےکے کے قریب پہنچ
گیا۔ وہ اُسے جلانے کوششکی کرنے لگا 53 تو ایک عورت
نے چکّی کا اوپر پاٹکا اُس کے سر پھینکپر دیا، اور اُس کی
کھوپڑی پھٹ گئی۔ جلدی54 سے ابی ـِک مَل نے اپنے سلاح
بردار کو بُلایا۔ اُس نے کہا، اپنی” تلوار کھینچ کر مجھے مار
!دو لوگورنہ کہیں گے عورتایککہ نے مجھے مار “ڈالا۔
چنانچہ نوجوان نے اپنی 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 باپاپنے خلافکے کی تھی۔
اور57 الله نے ِسکم باشندوںکے بھیکو اُن کی شریر حرکتوں کی
مناسب سزا دی۔ یوتام بن یرُبعل لعنتکی پوری ہوئی۔

10
تولع اور یائیر

ـِکابی1 مَل موتکی بعدکے تولع بن فُوّہ بن اسرائیلدودو کو
بچانے کے لئے اُٹھا۔ وہ اِشکار کے قبیلے سے تھا اور افرائیم کے
پہاڑی علاقے کے شہر سمیر رہائشمیں پذیر تھا۔ تولع2 23 سال
اسرائیل قاضیکا رہا۔ پھر فوتوہ ہوا اور سمیر میں دفنایا گیا۔

* 9:37 دنیا ًمطلب:نافکی غالبا کوہِ گرزیم ہے۔
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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 آبادیایکایکمیں تھی۔ آج
تک 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 کی موت کے بعد اسرائیلی دوبارہ ایسی حرکتیں کرنے

لـگے جو رب کو بُری لـگیں۔ وہ کئی دیوتاؤں کے پیچھے لـگ
گئے میںجن بعل دیویعستاراتدیوتا، اور شام، صیدا، موآب،
عمونیوں فلستیوںاور کے یوںتھے۔شاملدیوتا پرستشکیربوہ
اور خدمت کرنے سے باز آئے۔ تب7 اُس غضبکا اُن پر نازل
ہوا، اور اُس نے اُنہیں فلستیوں اور عمونیوں کے حوالے کر دیا۔
اُسی8 سال کے دوران اِن قوموں نے ِجلعاد میں اسرائیلیوں کے
اُس علاقے پر قبضہ جسکیا میں پرانے زمانے میں اموری آباد
تھے اور جو یائے در یردن کے مشرق میں تھا۔ فلستی اور عمونی
18 تکسال 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 کیا، ہم” نے تیرا گناہ
کیا ہے۔ اپنے خدا ترککو کر کے ہم نے بعل کے بُتوں کی
پوجا کی “ہے۔ رب11 نے جواب میں کہا، جب” مصری،
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؟ 13 اِس کے باوجود تم بار بار ترکمجھے کر
کے دیگر معبودوں کی پوجا کرتے رہے ہو۔ اِس لئے اب سے
مَیں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ 14 جاؤ، اُن دیوتاؤں کے منے سا
چیختے چلّاتے جنہیںرہو تم چننے لیا !ہے مصیبتتمہیںوہی
سے “نکالیں۔

لیکن15 اسرائیلیوں نے رب سے یاد فر کی، ہم” سے غلطی
ہوئی ہے۔ جو کچھ بھی تُو مناسب سمجھتا ہے ہمارےوہ ساتھ
کر۔ لیکن تُو ہی ہمیں آج “بچا۔ 16 وہ اجنبی معبودوں کو اپنے
بیچ میں سے نکال کر رب کی دوبارہ خدمت کرنے لـگے۔ تب
وہ اسرائیل کا برداشتدُکھ نہ کر سکا۔

اِفتاح قاضی بن جاتا ہے

17 اُن دنوں میں عمونی اپنے فوجیوں جمعکو کر ِجلعادکے میں
زنخیمہ میںجوابہوئے۔ اسرائیلی بھی جمع ہوئے اور مِصفاہ
میں اپنے خیمے لگائے۔ 18 ِجلعاد کے راہنماؤں نے اعلان کیا،
ہمیں” ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو ہمارے آگے چل کر
عمونیوں پر حملہ کرے۔ جو کوئی ایسا کرے وہ ِجلعاد کے تمام
باشندوں کا سردار بنے “گا۔

11
1 اُس وقت ِجلعاد میں ایک زبردست سورما بنام اِفتاح تھا۔

باپ کا نام ِجلعاد تھا ماںجبکہ تھی۔کسبی باپلیکن2 بیویکی
کے بیٹے بھی تھے۔ جب بالغ ہوئے تو اُنہوں نے اِفتاح سے کہا،
تیرےمیراثہم” بانٹیںنہیںساتھ کیونکہگے، تُو ہمارا بھائیسگا
نہیں اُنہوں“ہے۔ نے اُسے بھگا دیا، اور3 وہ وہاں ہجرتسے کر
میںطوبملـِککے اُسلوگآوارہکچھوہاںبسا۔جا پیچھےکے
ہو لئے جو اُس کے ساتھ اِدھر اُدھر متے گھو پھرتے رہے۔

کچھجب4 دیر کے بعد عمونی فوج اسرائیل سے لڑنے آئی 5 تو
ِجلعاد اِفتاحبزرگکے واپسکو لانے لئےکے میںطوبملـِک
آئے۔ 6 اُنہوں نے گزارش کی، آئیں،” عمونیوں سے لڑنے میں
ہماری راہنمائی “کریں۔ 7 لیکن اِفتاح اعتراضنے کیا، آپ”
اِس میرےوقت پاس کیوں آئے ہیں جب مصیبت میں ہیں؟
آپ ہی نے مجھ نفرتسے کر کے باپمجھے کے گھر نکالسے
دیا “تھا۔

بزرگوں8 جوابنے دیا، ہم” اِس لئے آپ پاسکے واپس
ہیںآئے عمونیوںآپکہ ہماریمیںجنگساتھکے کریں۔مدد
آپاگر ایسا یں کر تو آپہم پورےکو ِجلعاد کا حکمران بنا لیں
“گے۔ اِفتاح9 نے پوچھا، اگر” مَیں آپ کے ساتھ عمونیوں کے
خلاف لڑوں رباور مجھے اُن پر دےفتح تو آپکیا واقعی مجھے
اپنا حکمران بنا لیں “گے؟ اُنہوں10 نے جواب دیا، رب” ہمارا
گواہ !ہے وہی ہمیں دےسزا اگر ہم اپنا وعدہ پورا نہ “کریں۔

11 یہ سن کر اِفتاح ِجلعاد کے بزرگوں کے ساتھ مِصفاہ 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 کے ساتھ کیا تھا۔

جنگ سے گریز کرنے کوششکی
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اِفتاحپھر12 عمونینے بادشاہ پاسکے قاصدوںاپنے بھیجکو

کر پوچھا، آپہمارا” سے کیا واسطہ آپکہ ہم سے لڑنے آئے
“ہیں؟ 13 بادشاہ جوابنے دیا، اسرائیلیجب” مصر سے نکلے
تو اُنہوں نے ارنون، یبوق اور یردن کے یاؤں در کے درمیان کا
علاقہ مجھ چھینسے ابلیا۔ 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 چھینی۔زمینسے یہحقیقت16 ہماریجبکہہے قوم
مصر سے نکلی تو وہ یگستان ر میں سے گزر کر بحرِ ُلزم ق اور وہاں
سے ہو قادسکر پہنچ گئی۔ قادس17 سے اُنہوں نے ادوم کے
بادشاہ بھیجقاصدپاسکے کی،گزارشکر ہمیں’ میںملـکاپنے
سے گزرنے ‘دیں۔ لیکن اُس نے انکار کیا۔ پھر اسرائیلیوں نے
موآب کے بادشاہ سے درخواست کی، لیکن اُس نے بھی اپنے
میںملـک اجازتکیگزرنےسے نہ اِسدی۔ ہماریپر کچھقوم
دیر کے لئے قادس میں رہی۔ 18 آخرکار وہ یگستان ر واپسمیں
جا ادومکر موآباور میںجنوبکے چلتے موآبچلتے مشرقیکے
کنارے پر پہنچی، وہاں جہاں یائے در ارنون اُس کی سرحد
ہے۔ لیکن وہ موآب کے علاقے میں داخل نہ ہوئے بلـکہ یا در
کے مشرق میں خیمہ زن ہوئے۔ 19 وہاں سے اسرائیلیوں نے
حسبون کے ہنے ر اموریوالے بادشاہ سیحون کو پیغام ہمیں’بھجوایا، ملـکاپنے میں سے گزرنے دیں تاکہ ہم ملـکاپنے میں
داخل ‘سکیں۔ہو لیکن20 سیحون ہوا۔شککو اُسے یقین نہیں
تھا کہ وہ ملـک میں سے گزر کر آگے بڑھیں گے۔ اُس نے نہ
صرف انکار کیا بلـکہ اپنے فوجیوں کو جمع کر یہضکے شہر میں
خیمہ زن ہوا اور اسرائیلیوں کے ساتھ لڑنے لگا۔

21 لیکن رب اسرائیل کے خدا نے سیحون اور اُس کے
تمام فوجیوں کو اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ اُنہوں نے اُنہیں
شکست دے کر یوں امور کے پورے ملـک پر قبضہ کر لیا۔
22 یہ تمام جنوبعلاقہ میں یائے در ارنون سے لے کر شمال میں
یائے در یبوق تک اور مشرق کے یگستان ر سے لے کر مغرب
میں یائے قبضےہمارےتکیردندر میں آ گیا۔ ربدیکھیں،23
اسرائیل کے خدا نے اپنی قوم کے آگے آگے یوں امور کو نکال
دیا ہے۔ تو آپپھر کا ملـکاِس پر قبضہ کرنے کا کیا حق ہے؟
آپ24 بھی سمجھتے ہیں کہ آپجسے کے دیوتا کموس آپنے

کے آگے نکالسے دیا ہے اُس ملـککے پر قبضہ کرنے آپکا
ہمارےربجسےطرحاِسیہے۔حقکا خدا ہمارےنے آگے
آگے نکال دیا ہے اُس ملـککے پر قبضہ کرنے کا حق ہمارا
ہے۔ 25 آپکیا آپاپنے کو موآبی بادشاہ بلق بن صفور سے بہتر
اُسہیں؟سمجھتے اسرائیلتونے لڑنےسے بلـکہ کیتکجھگڑنے
ہمت نہ کی۔ اب26 اسرائیلی سال300 حسبونسے اور عروعیر
کے شہروں میں اُن کے گرد و نواح کی آبادیوں سمیت آباد ہیں
اِسیاور طرح یائے در ارنون کنارےکے پر شہروںکے آپمیں۔
نے اِس دوران اِن جگہوں پر قبضہ کیوں نہ کیا؟ 27 چنانچہ مَیں
آپنے سلوکغلطسے نہیں کیا بلـکہ آپ میرےہی ساتھ غلط
سلوک کر رہے ہیں۔ کیونکہ مجھ جنگسے چھیڑنا غلط ہے۔
رب منصفجو آجوہیہے اسرائیل اور عمون جھگڑےکے کا
“!کرےفیصلہ

لیکن28 عمونی بادشاہ اِفتاحنے کے پیغام پر دھیان نہ دیا۔
اِفتاح کی فتح

29 ربپھر کا روح اِفتاح پر نازل ہوا، اور وہ ِجلعاد اور منسّی
میں سے گزر گیا، پھر ِجلعاد کے مِصفاہ واپسپاسکے آیا۔ وہاں
سے وہ اپنی فوج لے کر عمونیوں سے لڑنے نکلا۔

30 پہلے اُس نے رب کے منے سا قَسم کھائی، اگر” تُو مجھے
عمونیوں پر دےفتح 31 اور مَیں صحیح سلامت لوٹوں تو جو کچھ
بھی میرےپہلے گھر دروازےکے سے نکل کر مجھ سے ملے وہ
تیرے لئے مخصوص کیا جائے گا۔ مَیں اُسے بھسم ہونے والی
قربانی کے طور پیشپر کروں “گا۔

اِفتاحپھر32 عمونیوں لڑنےسے گیا، رباور اُسےنے اُن پر فتح
دی۔ اِفتاح33 نے عروعیر میں دشمن شکستکو دی اور اِسی
مِنّیتطرح ابیلاور شہروںبیسمزیدتککرامیم پر قبضہ لیا۔کر
یوں اسرائیل عموننے کو زیر کر دیا۔

اِفتاح واپسیکی
اِس34 بعدکے اِفتاح واپسمِصفاہ چلا گیا۔ وہ ابھی گھر کے

قریب تھا کہ اُس کی اکلوتی دفبیٹی 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 کپڑےاپنے پھاڑ کر چیخ
میریہائے”اُٹھا، !بیٹی تُو میںخاکمجھےنے دبا کر تباہ کر دیا



قُضاۃ 11:36 245 قُضاۃ 13:4

ہے، کیونکہ مَیں نے رب کے منے سا ایسی قَسم کھائی ہے جو
بدلی نہیں جا “سکتی۔

بیٹی36 نے آپابو،”کہا، قَسمنے کھا وعدہسےربکر کیا
ہے، اِس لئے لازم ہے میرےکہ ساتھ وہ کچھ جسکریں کی
آپقَسم ہے۔کھائینے اُسیآخر آپنے دشمنکو بدلہسے لینے
کی بخشکامیابی دی ہے۔ لیکن37 ایکمیری گزارش ہے۔
مجھے دو ماہ مہلتکی دیں تاکہ مَیں اپنی سہیلیوں پہاڑوںساتھکے
میں جا کر اپنی غیرشادی حالتشدہ پر ماتم “کروں۔

38 اِفتاح نے اجازت دی۔ پھر بیٹی دو ماہ کے لئے اپنی
سہیلیوں کے ساتھ پہاڑوں میں چلی گئی اور اپنی غیرشادی شدہ
حالت پر ماتم کیا۔ 39 پھر وہ اپنے باپ کے پاس واپس آئی، اور
اُس نے اپنی قَسم کا وعدہ پورا کیا۔ بیٹی غیرشادی شدہ تھی۔
وقتاُس اسرائیلسے میں دستور رائج ہے 40 اسرائیلکہ کی

جوان عورتیں سالانہ چار دن کے لئے اپنے گھروں سے نکل کر
اِفتاح کی بیٹی کی یاد میں جشن مناتی ہیں۔

12
افرائیم کا قبیلہ اِفتاح پر حملہ کرتا ہے

عمونیوں1 پر فتح بعدکے افرائیم قبیلےکے آدمیکے جمع 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 ابگئے؟ آپہم آپکو کے سمیتگھر جلا
دیں “!گے

2 اِفتاح نے اعتراض کیا، جب” میری اور میری قوم کا
عمونیوں کے ساتھ سخت جھگڑا چھڑ گیا تو مَیں آپنے کو بُلایا،
لیکن آپ نے مجھے اُن کے ہاتھ سے نہ بچایا۔ جب3 مَیں 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 پاسمیرےکیوںآپکہ آ کر مجھ
پر حملہ کرنا ہتے چا “ہیں؟

4 افرائیمیوں نے جواب دیا، تم” جو ِجلعاد میں ہتے ر ہو بس
افرائیم اور منسّی قبیلوںکے نکلےسے بھگوڑےہوئے تب“ہو۔
اِفتاح نے ِجلعاد کے مردوں کو جمع 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 مردکے تو”کہتے، پھر
لفظ *‘شبولیت’ “بولیں۔ اگر وہ افرائیمی ہوتا تو اِس کے “سبولیت”بجائے کہتا۔ پھر ِجلعادی اُسے پکڑ کر وہیں مار لتے۔ ڈا اُس
وقت کُل ہلاکافرائیمی42,000 ہوئے۔

اِفتاح7 اسرائیلسالچھنے فوتجبکی۔راہنمائیکی ہوا
تو اُسے ِجلعاد کسیکے شہر میں دفنایا گیا۔

اِبضان، ایلون اور عبدون
اِفتاح8 کے بعد اِبضان اسرائیل کا قاضی بنا۔ بیتوہ لحم میں

آباد تھا، 9 اور اُس کے 30 بیٹے اور 30 بیٹیاں تھیں۔ اُس کی تمام
بیٹیاں شادی شدہ تھیں اور اِس وجہ باپسے کے گھر میں نہیں
رہتی تھیں۔ لیکن اُسے 30 بیٹوں کے لئے یاں بیو مل گئی تھیں،
اُسسباور کے میںگھر ہتے ر تھے۔ اِبضان سالساتنے کے
اسرائیلدوران کی راہنمائی کی۔ 10 پھر وہ انتقال کر گیا بیتاور
لحم میں دفنایا گیا۔

11 اُس کے بعد ایلون قاضی بنا۔ وہ زبولون کے قبیلے سے تھا
سال10اور دورانکے اسرائیل کی راہنمائی کرتا رہا۔ جب12
کوچوہ کر گیا تو اُسے زبولون ایالونکے میں دفن کیا گیا۔

13 پھر عبدون بن ہِلیل قاضی بنا۔ وہ شہر فِرعاتون کا تھا۔
اُس14 کے 40 بیٹے اور 30 پوتے تھے جو 70 گدھوں پر سفر کیا
عبدونتھے۔کرتے اسرائیلدورانکےسالآٹھنے راہنمائیکی
کی۔ پھر15 بھیوہ بحقجاں ہو گیا، اور اُسے عمالیقیوں پہاڑیکے
علاقے کے شہر فِرعاتون میں دفنایا گیا، جو اُس وقت افرائیم کا
حصہ تھا۔

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 وقت ایک آدمی صُرعہ
میںشہر رہتا جستھا نامکا منوحہ تھا۔ دان قبیلےکے کا یہ آدمی
بےاولاد تھا، کیونکہ اُس بیویکی بانجھ تھی۔

ربدنایک3 کا فرشتہ منوحہ بیویکی پر ظاہر ہوا اور گو”کہا، تجھ سے بچے پیدا نہیں ہو سکتے، اب تُو حاملہ ہو گی، اور
تیرے بیٹا پیدا ہو گا۔ 4 َمے یا کوئی اَور نشہ آور متچیز پینا، نہ

* 12:6 :شبولیت ندی۔
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ناپاککوئی چیز کھانا۔ 5 کیونکہ جو بیٹا پیدا ہو گا پیدائشوہ
سے ہی الله کے لئے مخصوص ہو گا۔ لازم ہے کہ اُس کے بال
کبھی نہ کاٹے جائیں۔ یہی بچہ اسرائیل کو فلستیوں سے بچانے
لـگے “گا۔

بیوی6 اپنے منوحہشوہر اورگئیپاسکے الله”بتایا،کچھسباُسے ایککا پاسمیرےبندہ آیا۔ وہ الله کا لـگفرشتہ رہا تھا،
یہاں تک کہ مَیں سخت 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 متچیز پینا، نہ ناپاککوئی
چیز کھانا۔ کیونکہ بیٹا پیدائش سے ہی تکموت الله کے لئے
مخصوص ہو “۔‘گا

یہ8 سن کر منوحہ سےربنے دعا براہِرب،اے”کی، کرم
مردِ خدا کو ہمارےدوبارہ پاس بھیج تاکہ وہ ہمیں سکھائے
کہ ہم اُس بیٹے کے ساتھ کیا کریں جو پیدا ہونے والا “ہے۔
9 الله نے اُس کی سنی اور اپنے فرشتے کو دوبارہ اُس کی بیوی
پاسکے بھیج دیا۔ وقتاُس وہ شوہر کے کھیتبغیر میں تھی۔
10 فرشتے دیکھکو کر جلدیوہ منوحہسے پاسکے آئی اور اُسے
اطلاع دی، جو” آدمی پچھلے دنوں پاسمیرےمیں آیا وہ دوبارہ
مجھ پر ظاہر ہوا “!ہے

منوحہ11 اُٹھ کر بیویاپنی پیچھےکے پیچھے فرشتے پاسکے آیا۔
اُس نے پوچھا، کیا” آپ وہی آدمی ہیں جس نے پچھلے دنوں
بیویمیریمیں باتسے کی “تھی؟ فرشتے جوابنے جی،”دیا،
مَیں ہی “تھا۔ 12 پھر منوحہ نے سوال کیا، آپجب” پیشکی
پوریگوئی ہو جائے گی تو ہمیں بیٹے کے طرزِ زندگی سلوکاور
سلسلےکے میں باتوںکنکن کا خیال کرنا “ہے؟

رب13 کے فرشتے جوابنے دیا، لازم” ہے تیریکہ بیوی
اُن تمام چیزوں سے پرہیز کرے جن کا ذکر مَیں نے کیا۔ 14 وہ
انگور کی کوئی بھی پیداوار نہ کھائے۔ نہ وہ َمے، نہ کوئی اَور
نشہ آور چیز ناپاکپیئے۔ چیزیں کھانا بھی منع ہے۔ میریوہ ہر
ہدایت پر عمل “کرے۔

15 منوحہ ربنے کے فرشتے گزارشسے کی، مہربانی” کر
تھوڑیکے پاسہمارےدیر ٹھہریں تاکہ بکریہم کا بچہ ذبح کر
آپکے کے لئے کھانا تیار کر “سکیں۔ تکاب16 منوحہ نے
یہ بات نہیں پہچانی تھی کہ مہمان اصل ربمیں 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 رببچہ کو
بھسم ہونے والی قربانی کے طور پیشپر “کر۔

17 منوحہ نے اُس سے پوچھا، آپ” کا کیا نام ہے؟ کیونکہ
آپجب کی یہ باتیں پوری ہو جائیں گی تو آپہم عزتکی کرنا
چاہیں “گے۔ 18 فرشتے نے سوال کیا، تُو” میرا نام کیوں جاننا
چاہتا ہے؟ وہ تو تیری سمجھ سے باہر “ہے۔ 19 پھر منوحہ نے
بڑےایک پتھر ربپر بکریکو کا بچہ اور غلہ کی پیشنذر کی۔
تب رب نے منوحہ اور اُس کی بیوی کے دیکھتے دیکھتے ایک
حیرت انگیز کام کیا۔ آگجب20 کے شعلے آسمان کی طرف
بلند ہوئے تو رب کا فرشتہ شعلے میں سے اوپر چڑھ کر اوجھل
ہو گیا۔ منوحہ اور اُس بیویکی منہ بلکے گر گئے۔

ربجب21 کا فرشتہ دوبارہ منوحہ اور اُس بیویکی پر ظاہر
نہ ہوا تو منوحہ آئیسمجھکو ربکہ وہ22تھا۔ہیفرشتہکا پکار
اُٹھا، ہائے،” ہم مر جائیں گے، کیونکہ ہم نے الله کو دیکھا
“!ہے لیکن23 اُس کی بیوی اعتراضنے کیا، اگر” رب ہمیں
مار ڈالنا چاہتا تو ہماریوہ قربانی قبول نہ کرتا۔ پھر نہ وہ ہم پر یہ
سب کچھ ظاہر کرتا، نہ ہمیں ایسی باتیں “بتاتا۔

24 کچھ دیر کے بعد منوحہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ بیوی نے
اُس کا نام سمسون رکھا۔ بچہ بڑا ہوتا گیا، رباور برکتاُسےنے
دی۔ 25 الله کا روح پہلی بار محنے دان میں جو صُرعہ اور اِستال
کے درمیان اُسہے پر نازل ہوا۔

14
سمسون کی عورتفلستی شادیسے

ایک1 دن تِمنتسمسون میں فلستیوں پاسکے ٹھہرا ہوا تھا۔
وہاں اُس نے ایک فلستی عورت دیکھی جو اُسے پسند آئی۔
2 اپنے گھر لوٹ کر اُس نے اپنے والدین کو بتایا، مجھے” تِمنت
کی ایک فلستی عورت پسند آئی ہے۔ اُس کے ساتھ میرا رشتہ
ھنے باند کوششکی “کریں۔ 3 اُس کے والدین جوابنے کیا”دیا، 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 عورتکوئیسے ڈھونڈنے کی ضرورتکیا لیکن“تھی؟
بضدسمسون اُسی”رہا، !کرائیںشادیمیریساتھکے مجھےوہی
ٹھیک لـگتی “ہے۔
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اُس4 باپماںکے کو معلوم نہیں تھا کہ کیربکچھسبیہ

طرف سے ہے فلستیوںجو سے لڑنے کا تلاشموقع کر رہا تھا۔
کیونکہ وقتاُس فلستی اسرائیل پر حکومت کر رہے تھے۔

سمسونچنانچہ5 تِمنتسمیتباپماںاپنے لئےکے ہوا۔روانہ
جب وہ تِمنت کے انگور کے باغوں کے قریب پہنچے تو سمسون
باپماںاپنے الـگسے جوانایکاچانکگیا۔ہو شیرببر دہاڑتا
ہوا اُس ٹوٹپر پڑا۔ تب6 الله روحکا اِتنے زور سمسونسے پر نازل
ہوا کہ اُس نے اپنے ہاتھوں سے شیر کو یوں پھاڑ ڈالا، جس
طرح عام آدمی بکری کے چھوٹے بچے کو پھاڑ ڈالتا ہے۔ لیکن
اُس نے اپنے والدین کو اِس بارےکے میں کچھ نہ بتایا۔ 7 آگے
نکل کر وہ تِمنت پہنچ گیا۔ مذکورہ فلستی عورت باتسے ہوئی
اور وہ ٹھیکاُسے لـگی۔

کچھ8 دیر بعدکے شادیوہ کرنے لئےکے تِمنتدوبارہ گئے۔
شہر پہنچنے سمسونپہلےسے راستے کرہٹسے لاشکیشیرببر کو
وہاںگیا۔دیکھنے کیا دیکھتا مکھیوںکیشہدکہہے شیرنے کے
پنجر میں اپنا چھتا بنا لیا ہے۔ سمسون9 نے اُس میں ہاتھ ڈال کر
شہد نکالکو لیا اور اُسے کھاتے ہوئے جبچلا۔ وہ اپنے ماں
باپ پاسکے پہنچا تو اُس نے اُنہیں 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 حیثیتکی ایسیسے ضیافت جسکی
طرح اُس زمانے میں دستور تھا۔

فلستی سمسون کو دھوکا دیتے ہیں
دُلھنجب11 والوںگھرکے کو پتا چلا پہنچتِمنتسمسونکہ

گیا ہے تو اُنہوں نے اُس پاسکے 30 جوان آدمی بھیج دیئے کہ
اُس کے ساتھ خوشی منائیں۔ سمسون12 نے اُن سے کہا، مَیں”
آپ سے پہیلی پوچھتا ہوں۔ ضیافتآپاگر ساتکے دنوں کے
دوران اِس کا حل بتا سکیں تو مَیں آپ کو کتان کے 30 قیمتی
کُرتے اور 30 شاندار سوٹ دے دوں گا۔ 13 لیکن اگر آپ
مجھے اِس کا مطلبصحیح نہ بتا سکیں آپتو کو مجھے 30 قیمتی
کُرتے اور 30 سوٹشاندار دینے پڑیں “گے۔ اُنہوں جوابنے
دیا، اپنی” پہیلی “سنائیں۔

سمسون14 نے کہا، کھانے” والے میں سے کھانا نکلا اور
زورآور میں سے “مٹھاس۔

تین دن پہیلیجوانگئے۔گزر مطلبکا نہ بتا سکے۔ چوتھے15
دن اُنہوں نے دُلھن کے پاس جا کر اُسے دھمکی دی، اپنے”
شوہر کو ہمیں پہیلی کا مطلب بتانے پر اُکساؤ، ورنہ ہم تمہیں
تمہارے خاندان سمیت جلا دیں گے۔ کیا تم لوگوں نے ہمیں
صرف اِس لئے دیدعوت کہ لُوٹہمیں “لو؟

دُلھن16 سمسون پاسکے گئی اور آنسو بہا بہا کر کہنے تُو”لـگی، مجھے پیار نہیں حقیقت!کرتا میں تُو مجھ نفرتسے کرتا ہے۔
تُو میرینے قوم لوگوںکے سے پہیلی پوچھی لیکنہے مجھے اِس
کا مطلب نہیں “بتایا۔ سمسون نے جواب دیا، مَیں” نے اپنے
باپماں کو بھی اِس مطلبکا نہیں بتایا تو تجھے کیوں “بتاؤں؟
پورےکےضیافت17 ہفتے دُلھندورانکے اُس منےکے رہی۔روتیسا
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 غروبکے ہونے سے پہلے
پہلے شہر کے مردوں نے سمسون کو پہیلی کا مطلب بتایا، کیا”
کوئی یادہسےشہدچیز میٹھیز اور ببر یادہسےشیر ز ہوتیزورآور
“ہے؟ سمسون نے یہ سن کر کہا، آپ” 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 فلستیوں30 کو مار ڈالا اور اُن لباسکے لے کر
اُن آدمیوں دےکو دیئے جنہوں نے اُسے پہیلی مطلبکا بتا دیا
تھا۔
اِس کے بعد بڑےوہ غصے میں اپنے ماں باپ کے گھر چلا

گیا۔ لیکن20 اُس کی بیوی کی شادی سمسون کے شہ بالے سے
کرائی گئی جو جوان30 فلستیوں میں ایکسے تھا۔

15
سمسون فلستیوں سے بدلہ لیتا ہے

کٹائیکیگندمجبگئے۔گزردنکچھ1 لـگیہونے سمسونتو
بکری کا بچہ اپنے ساتھ لے کر اپنی بیوی سے ملنے گیا۔ ُسسر کے
پہنچگھر اُسکر بیوینے میںکمرےکے درخواستکیجانے
کی۔ باپلیکن نے انکار کیا۔ اُس2 نے کہا، یہ” نہیں ہو !سکتا
مَیں بیٹینے آپشادیکی شہکے بالے سے اصلہے۔دیکرا
میں مجھے یقین ہو گیا تھا آپابکہ اُس نفرتسختسے کرتے
ہیں۔ لیکن باتکوئی نہیں۔ اُس کی چھوٹی بہن سے شادی کر
لیں۔ وہ یادہ صورتخوبز “ہے۔
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3 سمسون بولا، اِس” دفعہ مَیں فلستیوں سے خوب بدلہ لوں

گا، اور کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ مَیں حق پر نہیں “ہوں۔
4 وہاں سے نکل کر اُس نے 300 لومڑیوں کو پکڑ لیا۔ دو دو
کی دُموں کو باندھ کر اُس نے جوڑےہر کی دُموں کے ساتھ
مشعل دیلگا اور5 پھر مشعلوں کو جلا لومڑیوںکر فلستیوںکو
اناجکے کھیتوںکے میں بھگا دیا۔ کھیتوں پڑےمیں پُولے اُس
اناج سمیت بھسم ہوئے تکابجو کاٹا نہیں گیا تھا۔ انگور اور
زیتون کے باغ بھی تباہ ہو گئے۔

فلستیوں6 یافتنے در کیا کہ یہ کس کا کام ہے۔ پتا چلا
سمسونکہ کچھسبیہنے کیا اورہے، کہ وجہ یہ ہے تِمنتکہ
میں اُس کے ُسسر نے اُس کی بیوی 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 !ہے تکجب مَیں
نے پورا بدلہ نہ لیا مَیں نہیں رُکوں “گا۔ 8 وہ اِتنے زور سے اُن پر
ٹوٹ پڑا کہ بےشمار ہلاکفلستی ہوئے۔ پھر وہ اُس جگہ سے
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 کے پاس خیمہ زن ہوئے۔ 10 یہوداہ
باشندوںکے کیا”پوچھا،نے وجہ لڑنےسےہمآپکہہے آئے
فلستیوں“ہیں؟ جوابنے سمسونہم”دیا، کو پکڑنے آئے ہیں
تاکہ اُس کے ساتھ وہ کچھ کریں جو اُس ہمارےنے ساتھ “ہے۔کیا

تب11 یہوداہ کے 3,000 مرد عیطام پہاڑ کے غار پاسکے
آئے اور سمسون سے کہا، آپیہ” ہمارےنے ساتھ کیا آپکِیا؟
کو تو پتا ہے کہ فلستی ہم حکومتپر کرتے سمسون“ہیں۔ نے
جواب دیا، مَیں” نے اُن کے ساتھ صرف وہ کچھ کیا جو اُنہوں
میرےنے ساتھ کیا “تھا۔

12 یہوداہ کے مرد بولے، آپہم” کو باندھ کر فلستیوں کے
حوالے کرنے آئے سمسون“ہیں۔ نے ٹھیک”کہا، لیکنہے،
قَسم کھائیں آپکہ خود مجھے قتل نہیں کریں “گے۔

13 اُنہوں نے جواب دیا، ہم” آپ کو ہرگز قتل نہیں کریں
گے بلـکہ آپ باندھصرفکو کر اُن کے حوالے کر دیں “گے۔

چنانچہ وہ اُسے دو تازہ تازہ رّسوں باندھسے فلستیوںکر 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 َسنرسّے
کے جلے ہوئے دھاگے جیسے کمزور ہو گئے، اور وہ پگھل کر
ہاتھوں سے گئے۔گر سےکہیں15 گدھے کا تازہ جبڑا پکڑ اُسکر
نے اُس یعےکے ذر ہزار افراد کو مار ڈالا۔

اُسوقتاُس16 نعرہنے مَیںسےجبڑےکےگدھے”لگایا،
نے اُن کے ڈھیر لگائے !ہیں گدھے جبڑےکے سے مَیں نے
ہزار مردوں کو مار ڈالا “!ہے اِس17 کے بعد اُس نے گدھے
یہکا پھینکجبڑا اُسدیا۔ جگہ یعنیلحیرامتنامکا پہاڑیجبڑا
پڑ گیا۔

سمسون18 کو وہاں بڑی پیاس لـگی۔ اُس نے رب کو پکار
کر کہا، تُو” ہی نے اپنے خادم ہاتھکے اسرائیلسے کو بڑییہ
نجات دلائی ہے۔ لیکن اب مَیں پیاس سے مر کر نامختون دشمن
کے ہاتھ میں آ جاؤں “گا۔ تب19 الله نے لحی میں زمین کو
چھیدا، اور گڑھے سے پانی پھوٹ نکلا۔ سمسون اُس کا پانی پی
کر دوبارہ تازہ دم ہو گیا۔ یوں اُس چشمے کا نام ہّقورےعین
یعنی پکارنے والے کا چشمہ پڑ گیا۔ آج بھی وہ لحی میں موجود
ہے۔

20 فلستیوں کے دور میں سمسون 20 سال تک اسرائیل کا
قاضی 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
باشندوںکے 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 ہوا، رات” وقتکے
نہیںکچھہم کریں جبگے، پَو پھٹے تبگی اُسے مار ڈالیں “گے۔

میںگھرکےکسبیتکابسمسون3 سو لیکنتھا۔رہا آدھی
رات کو وہ اُٹھ کر شہر دروازےکے کے پاس گیا اور دونوں
کواڑوں کو کنڈے اور دروازے کے دونوں بازوؤں سمیت
اُکھاڑ کر اپنے کندھوں پر رکھ لیا۔ یوں چلتے چلتے وہ سب کچھ
اُس پہاڑی کی چوٹی پر لے گیا جو حبرون مقابلکے ہے۔
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سمسون اور دلیلہ
4 کچھ دیر کے بعد ایکسمسون عورت کی محبت میں گرفتار

ہو گیا جو وادٔی سورق میں رہتی تھی۔ اُس کا نام دلیلہ تھا۔ 5 یہ
سن کر فلستی سردار اُس پاسکے آئے اور کہنے لـگے، سمسون”
کو اُکسائیں کہ وہ آپ کو اپنی بڑی طاقت کا بھید بتائے۔ ہم
جاننا ہتے چا ہیں کہ کسہم طرح اُس پر غالب آ کر اُسے یوں
باندھ سکیں کہ ہمارےوہ قبضے میں رہے۔ اگر آپ یہ معلوم
کر سکیں تو ہم میں سے ہر ایک آپ کو چاندی کے 1,100
دےِسکے “گا۔

6 چنانچہ دلیلہ نے سمسون سے سوال کیا، مجھے” اپنی بڑی
طاقت کا بھید بتائیں۔ کیا آپ کو کسی ایسی چیز سے باندھا جا
سکتا ہے آپجسے توڑ نہیں “سکتے؟ سمسون7 جوابنے اگر”دیا، مجھے جانوروں ساتکی تازہ نسوں سے باندھا جائے تو پھر
مَیں عام آدمی جیسا کمزور ہو جاؤں “گا۔ 8 فلستی سرداروں نے
دلیلہ ساتکو تازہ نسیں مہیا کر دیں، اور اُس نے سمسون کو اُن
سے باندھ لیا۔ 9 کچھ فلستی آدمی ساتھ کمرےوالے میں چھپ
گئے۔ پھر دلیلہ چلّا اُٹھی، سمسون،” فلستی آپ کو پکڑنے آئے
“!ہیں یہ سن کر سمسون نے نسوں کو یوں توڑ دیا جس طرح
ٹوٹڈوری جاتی میںآگجبہے اُسچنانچہہے۔گزرتیسے
طاقتکی کا پول نہ کھلا۔

10 دلیلہ کا منہ لٹک گیا۔ آپ” نے جھوٹ بول کر مجھے
بےوقوف بنایا ابہے۔ آئیں، مہربانی کر مجھےکے بتائیں آپکہ
طرحکسکو باندھا جا سکتا “ہے۔ سمسون11 جوابنے اگر”دیا، مجھے غیراستعمال شدہ رّسوں سے باندھا جائے تو پھر ہی
مَیں عام آدمی جیسا کمزور ہو جاؤں “گا۔ 12 دلیلہ نے نئے رسّے
لے کر اُسے اُن سے باندھ لیا۔ اِس مرتبہ بھی فلستی ساتھ والے
چھپمیںکمرے تھے۔گئے پھر دلیلہ چلّا سمسون،”اُٹھی، فلستی
آپ کو پکڑنے آئے “!ہیں لیکن 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 بتائیںمجھےابہیں۔رہے آپکہ طرحکسکو باندھا
جا سکتا سمسون“ہے۔ جوابنے دیا، لازم” ہے میریآپکہ
زُلفوںسات تانےکےکھڈیکو بُنیں۔ساتھکے پھر آدمیعامہی
جیسا کمزور ہو جاؤں “گا۔ جب14 سمسون سو رہا تھا تو دلیلہ
نے ایسا ہی کیا۔ اُس ساتکی زُلفوں کو تانے کے ساتھ بُن کر
اُس شٹلاُسےنے یعےکے لگایا۔ساتھکےکھڈیذر پھر وہ چلّا

اُٹھی، سمسون،” آپفلستی کو پکڑنے آئے جاگسمسون“!ہیں
اُٹھا اور اپنے بالوں کو کھڈیسمیتشٹل نکالسے لیا۔

15 یہ دیکھ کر دلیلہ نے منہ پُھلا ملامتکر کی، کسآپ”
طرح دعوٰی کر ہیںسکتے مجھکہ محبتسے رکھتے آپابہیں؟
تیننے مرتبہ میرا مذاق اُڑا کر مجھے اپنی طاقتبڑی کا بھید نہیں
“بتایا۔ روز16 بہ روز وہ اپنی باتوں اُسسے میںناککی کرتیدم
رہی۔ سمسونآخرکار تنگاِتنا آ گیا اُسکہ کا جینا دوبھر ہو گیا۔
پھر17 اُس کھلاُسےنے باتکر پیدائشمَیں”بتائی، اللهسےہی
کے لئے مخصوص ہوں، اِس لئے میرے بالوں نہیںکبھیکو کاٹا
گیا۔ اگر سر کو منڈوایا جائے تو طاقتمیری جاتی رہے گی اور
مَیں دوسرےہر آدمی جیسا کمزور ہو جاؤں “گا۔

18 دلیلہ نے جان لیا ابکہ سمسون نے مجھے پوری حقیقت
بتائی اُسہے۔ فلستینے سرداروں اطلاعکو آؤ،”دی، کیونکہ
اِس مرتبہ اُس مجھےنے اپنے دل کی باتہر بتائی “ہے۔ یہ سن
کر وہ چاندیمقررہ اپنے ساتھ 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 اُٹھی، سمسون،” آپفلستی کو پکڑنے
جاگسمسون“!ہیںآئے اُٹھا اور پہلےمَیں”سوچا، ابطرحکی
بھی آپاپنے کو بچا کر بندھن کو توڑ دوں “گا۔ افسوس، اُسے
معلوم نہیں تھا ربکہ نے اُسے چھوڑ دیا ہے۔ فلستیوں21 نے
اُسے پکڑ کر اُس کی آنکھیں نکال دیں۔ پھر وہ اُسے غزہ لے گئے
جہاں اُسے پیتل کی زنجـیروں سے باندھا گیا۔ وہاں وہ قیدخانے
کی چکّی پیسا کرتا تھا۔

لیکن22 ہوتے ہوتے اُس بالکے دوبارہ ھنے بڑ لـگے۔
سمسون آخریکا انتقام

23 ایک دن فلستی سردار بڑا جشن منانے کے لئے جمع
ہوئے۔ اُنہوں نے اپنے دیوتا دجون کو جانوروں کی بہت سی
قربانیاں پیش کر کے اپنی فتح کی خوشی منائی۔ وہ ہمارے”بولے، دیوتا سمسوندشمنہمارےنے ہمارےکو حوالے کر
دیا “ہے۔ سمسون24 کو دیکھ کر عوام نے دجون کی تمجید کر
کے کہا، ہمارے” دیوتا ہمارےنے دشمن ہمارےکو حوالے
کر دیا !ہے جس ہمارےنے ملـک کو تباہ کیا اور ہم میں
سے اِتنے لوگوں کو مار ڈالا ہمارےابوہ قابو میں آ گیا “!ہے
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قسماِس25 باتیںکی کرتے کرتے اُن کیخوشیکی انتہا نہ رہی۔
تب وہ چلّانے سمسون”لـگے، بُلاؤکو تاکہ دلوںہمارےوہ کو
“بہلائے۔
چنانچہ اُسے اُن کی تفریح کے لئے جیل سے لایا گیا اور دو

ستونوں کے درمیان کھڑا کر دیا گیا۔ 26 سمسون اُس لڑکے سے
مخاطب ہوا جو اُس کا ہاتھ پکڑ کر اُس کی راہنمائی کر رہا مجھے”تھا، چھت کو اُٹھانے والے ستونوں پاسکے لے جاؤ تاکہ
مَیں اُن کا سہارا “لوں۔ عمارت27 مردوں اور عورتوں بھریسے
تھی۔ فلستی سردار بھی سب آئے ہوئے تھے۔ صرف چھت پر
سمسون کا تماشا دیکھنے ًوالے تقریبا 3,000 افراد تھے۔

28 پھر سمسون نے دعا کی، اے” رب قادرِ مطلق، مجھے
یاد کر۔ بس ایک دفعہ اَور مجھے پہلے کی طرح قوت عطا فرما
تاکہ ایکمَیں ہی وار سے فلستیوں سے اپنی آنکھوں کا بدلہ لے
“سکوں۔ 29 یہ کہہ کر سمسون نے اُن مرکزیدو ستونوں کو پکڑ
لیا جن پر چھت کا پورا وزن تھا۔ اُن کے کھڑےدرمیان ہو کر
اُس زورسےطاقتپورینے اور30لگایا دعا فلستیوںمجھے”کی،
ساتھکے اچانک“!دےمرنے ہلستون گئے دھڑامچھتاور
سے فلستیوں کے تمام سرداروں اور باقی لوگوں پر گر گئی۔ اِس
سمسونطرح پہلےنے نسبتکی یادہکہیںوقتمرتے فلستیوںز
کو مار ڈالا۔

سمسون31 بھائیکے 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۔ سمسون
اسرائیلسال20 قاضیکا رہا۔

17
میکاہ کا بُت

1 افرائیم پہاڑیکے ایکمیںعلاقے آدمی رہتا جستھا نامکا
میکاہ تھا۔ ایک2 دن اُس نے اپنی ماں باتسے کی، آپ” کے
چاندی چوریِسکے1,100کے ہو گئے تھے، نا؟ آپوقتاُس
میرےنے منے سا ہی چور لعنتپر بھیجی ابتھی۔ دیکھیں، وہ
پاسمیرےپیسے ہیں۔ مَیں ہی چور “ہوں۔ یہ سن کر ماں نے
جواب دیا، میرے” بیٹے، رب تجھے “!دےبرکت 3 میکاہ نے
اُسے تمام واپسپیسے کر دیئے، اور ماں اعلاننے کیا، اب” سے

یہ ربچاندی کے لئے مخصوص !ہو آپمَیں کے لئے تراشا اور
ڈھالا ہوا بُت بنوا آپچاندیکر واپسکو کر دیتی “ہوں۔

4 چنانچہ جب بیٹے نے پیسے واپس کر دیئے تو ماں نے اُس
پاسکےسنارِسکے200کے لـکڑیکرجالے کا تراشا اور ڈھالا
ہوا بُت بنوایا۔ میکاہ نے یہ بُت اپنے گھر میں کھڑا کیا، 5 کیونکہ
اُس کا اپنا تھا۔مقدِس اُس مزیدنے بُت ایکاور بھی*افود بنوایا
اور ایکپھر بیٹے کو اپنا امام بنا لیا۔ اُس6 زمانے میں اسرائیل کا
بادشاہکوئی نہیں تھا بلـکہ کچھوہیکوئیہر کرتا درستاُسےجو
لگتا تھا۔

7 اُن دنوں لاویمیں قبیلےکے ایککا جوان آدمی یہوداہ کے
قبیلے کے شہر بیت لحم میں آباد تھا۔ اب8 وہ شہر کو چھوڑ کر
رہائش کی کوئی اَور جگہ تلاش کرنے لگا۔ افرائیم کے پہاڑی
علاقے میں سے سفر کرتے کرتے وہ میکاہ کے گھر پہنچ گیا۔
9 میکاہ نے پوچھا، آپ” کہاں سے آئے “ہیں؟ جوان نے
جواب دیا، مَیں” لاوی ہوں۔ مَیں یہوداہ کے شہر بیت لحم کا
ہنے ر والا ہوں لیکن رہائش کی کسی اَور جگہ کی تلاش “ہوں۔میں

10 میکاہ بولا، پاسمیرےیہاں” اپنا گھر بنا میرےکر باپ
اور امام بنیں۔ تب آپ کو سال میں چاندی دسکے ِسکے اور
ضرورت کپڑےمطابقکے خوراکاور ملے “گی۔

لاوی11 متفق ہوا۔ وہ وہاں آباد ہوا، اور میکاہ نے اُس کے
ساتھ بیٹوں کا سلوکسا کیا۔ اُس12 نے اُسے امام مقرر کر کے
سوچا، رباب”13 مجھ پر کرےمہربانی 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 تکاب دان
کے قبیلے کو اپنا کوئی قبائلی علاقہ نہیں ملا تھا، اِس لئے اُس
آبادکہیںلوگکے تلاشکیہونے میں رہے۔ اُنہوں2 نے اپنے
میںخاندانوں صُرعہسے اِستالاور کے پانچ تجربہ فوجیوںکار کو
چن کر ملـکاُنہیں تفتیشکی کرنے کے لئے بھیج دیا۔ یہ مرد
افرائیم پہاڑیکے میںعلاقے گزرسے میکاہکر پاسکےگھرکے
پہنچ جبگئے۔ وہ وہاں رات کے لئے ٹھہرے ہوئے تھے 3 تو

* 17:5 :افود عام طور پر عبرانی میں افود مطلبکا اماِم اعظم بالاپوشکا تھا خروجدیکھئے) لیکن،(4: 28 یہاں اِس سے مراد بُت پرستی کی کوئی چیز ہے۔
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اُنہوں نے دیکھا بیتلاویجوانکہ لحم کی بولی بولتا اُسہے۔
پاسکے جا کر اُنہوں نے پوچھا، آپکون” کو یہاں لایا ہے؟
آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ اور آپ کا اِس گھر میں ہنے ر کا کیا
مقصد “ہے؟ لاوی4 نے اُنہیں اپنی کہانی سنائی، میکاہ” نے
مجھے نوکری دے کر اپنا امام بنا لیا “ہے۔ 5 پھر اُنہوں نے اُس
گزارشسے کی، الله” یافتسے در کریں کہ ہمارےکیا سفر کا
مقصد پورا ہو جائے گا یا “نہیں؟ لاوی6 نے اُنہیں تسلی سلامتی”دی، سے آگے بڑھیں۔ آپ کے سفر کا ربمقصد کو قبول
ہے، اور آپوہ کے ساتھ “ہے۔

تب7 یہ پانچ آدمی آگے نکلے اور سفر کرتے لَیسکرتے پہنچ
گئے۔ اُنہوں نے دیکھا کہ وہاں لوگکے صیدانیوں کی طرح
پُرسکون اور زندگیبےفکر گزار نہیںکوئیہیں۔رہے تھا اُنہیںجو
دباتا یا اُن پر کرتا۔ظلم بھییہ معلوم ہوا کہ اگر اُن پر حملہ کیا جائے
تو اُن کا اتحادی 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 جاسوسپانچ صُرعہ اور واپساِستال چلے گئے۔
جب وہاں پہنچے تو دوسروں نے پوچھا، سفر” کیسا “رہا؟
9 جاسوسوں نے جواب میں کہا، آئیں،” ہم جنگ کے لئے
!نکلیں ایکہمیں بہترین علاقہ مل گیا آپہے۔ جھجککیوں
جلدیہیں؟رہے نکلیںہمکریں، اور ملـکاُس پر قبضہ !لیںکر
وہاں10 لوگکے ہیںبےفکر اور حملے توقعکی نہیںہی کرتے۔
اور زمین وسیع اور زرخیز ہے، اُس میں کسی بھی چیز کی کمی
نہیں ہے۔ آپالله کو ملـکوہ دینے کا ارادہ رکھتا “ہے۔

دان کے مرد میکاہ کا بُت سمیتامام چھین لیتے ہیں
دان11 کے قبیلے کے مسلح600 آدمی صُرعہ اور اِستال سے

ہوئے۔روانہ 12 اُنہوںمیںراستے اپنینے لشکرگاہ یہوداہ شہرکے
یَت قِر یعریم کے قریب لگائی۔ اِس لئے یہ جگہ تکآج محنے دان
یعنی دان کی خیمہ گاہ کہلاتی ہے۔ وہاں13 سے وہ افرائیم کے
پہاڑی داخلمیںعلاقے اورہوئے چلتے چلتے میکاہ پہنچگھرکے
گئے۔

14 جن پانچ مردوں نے لَیس کی تفتیش کی تھی اُنہوں نے
اپنے ساتھیوں سے کہا، کیا” آپ کو معلوم ہے کہ اِن گھروں
میں ایک افود، ایک تراشا اور ڈھالا ہوا بُت اور دیگر کئی بُت
ابہیں؟ سوچ لیں کہ کیا کِیا “جائے۔

پانچوں15 نے میکاہ کے گھر میں داخل ہو کر جوان لاوی
کو سلام کیا 16 جبکہ باقی 600 مسلح مرد گیٹ پر کھڑے
رہے۔ جب17 لاوی باہر کھڑے مردوں کے پاس گیا تو اِن
پانچوں نے گھساندر کر تراشا اور ڈھالا ہوا بُت، افود اور باقی
بُت چھین لئے۔ 18 یہ دیکھ کر لاوی چیخنے لگا، کیا” کر “!ہورہے

19 اُنہوں نے کہا، !چپ” کوئی بات نہ کرو بلـکہ ہمارے
ساتھ جا ہمارےکر باپ اور امام ہمارےبنو۔ ساتھ جاؤ گے تو
پورے قبیلے امامکے بنو گے۔ کیا ایکیہ خاندانہی 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 کر مسافروں
شریکمیں ہو گیا۔ 21 پھر دان مردکے روانہ ہوئے۔ اُن بالکے
مویشیبچے، اور قیمتی مال و متاع اُن کے آگے آگے تھا۔

میکاہجب22 باتکو کا پتا چلا تو وہ اپنے پڑوسیوں کو جمع
کر کے اُن پیچھےکے دوڑا۔ اِتنے میں دان لوگکے گھر سے دُور
نکل تھے۔چکے وہجب23 منے سا نظر آئے تو میکاہ اور اُس کے
ساتھیوں چیختےنے اُنہیںچلّاتے رُکنے دانکہا۔کو مردوںکے
پیچھےنے دیکھ کر میکاہ باتکیا”کہا،سے اپنےہے؟ اِن لوگوں
کو بُلا کر کیوں لے آئے “ہو؟ 24 میکاہ نے جواب دیا، تم”
لوگوں میرےنے بُتوں کو چھین لیا گو مَیں نے اُنہیں خود بنوایا
اماممیرےہے۔ ساتھبھیکو نہیںکچھپاسمیرےہو۔گئےلے
رہا ابتو تم پوچھتے ہو کہ باتکیا “ہے؟

25 دان کے افراد بولے، !خاموش” خبردار، ہمارے کچھ
لوگ تیز مزاج ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ غصے میں آ کر تم کو
تمہارے سمیتخاندان مار “ڈالیں۔ 26 یہ کہہ کر اُنہوں نے اپنا
رکھا۔جاریسفر میکاہ جاننے لیا مَیںکہ آدمیوںتھوڑےاپنے
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 داخلمیں باشندےکےجسہوئے

پُرسکون اور بےفکر زندگی گزار رہے تھے۔ دان کے فوجی اُن پر
پڑےٹوٹ تلوارکوسباور قتلسے شہرکےکر بھسمکو دیا۔کر
کسی28 بھینے اُن کی مدد نہ کی، کیونکہ بہتصیدا دُور تھا،
اور قریب اتحادیکوئی نہیں تھا جو اُن کا ساتھ دیتا۔ یہ بیتشہر
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دانتھا۔میںوادیکیرحوب افرادکے شہر ازکو سرِ نو تعمیر کر
کے اُس 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 تکجلاوطنی دان
قبیلےکے میں خدمتیہی کرتی رہی۔

31 میکاہ کا بنوایا ہوا بُت تکتب دان میں تکجبرہا الله
کا گھر َسیلا میں تھا۔

19
لاویایک کی اپنی داشتہ کے ساتھ صلح

اُس1 زمانے اسرائیلجبمیں کا کوئی بادشاہ نہیں ایکتھا
لاوی نے اپنے گھر میں داشتہ رکھی جو یہوداہ کے شہر بیت
لحم کی ہنے ر والی تھی۔ آدمی افرائیم پہاڑیکے علاقے کسیکے
دُوردراز کونے میں آباد تھا۔ ایکلیکن2 دن عورت مرد سے
ناراض ہوئی اور واپسمیکے چلی گئی۔ چار ماہ بعدکے لاوی3
دو گدھے اور اپنے نوکر کو لے کر بیت لحم کے لئے روانہ ہوا
تاکہ داشتہ غصہکا ٹھنڈا کر واپساُسےکے آنے پر آمادہ کرے۔
ملاقاتکیاُسجب داشتہ ہوئیسے تو وہ اُسے باپاپنے کے

گھر میں لے گئی۔ اُسے دیکھ کر ُسسر خوشاِتنا ہوا 4 کہ اُس
نے اُسے جانے نہ دیا۔ داماد کو تین دن وہاں ٹھہرنا پڑا جس
دوران ُسسر نے اُس کی خوب مہمان نوازی کی۔ چوتھے5 دن
لاوی سویرےصبح اُٹھ کر اپنی داشتہ ساتھکے روانہ ہونے کی
یاں تیار کرنے لگا۔ لیکن ُسسر روکاُسے کر بولا، پہلے” تھوڑا
بہت کھا کر تازہ دم ہو جائیں، پھر چلے “جانا۔ دونوں6 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 اَور رات 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۔

دوپہر9 بیویاپنیلاویوقتکے اور نوکر ساتھکے کےجانے
لئے اُٹھا۔ اعتراضُسسر کرنے لگا، اب” دیکھیں، دن ڈھلنے والا
راتہے۔ ٹھہر کر اپنا دل بہلائیں۔ بہتر ہے آپکہ کل صبح
سویرے ہی اُٹھ کر گھر کے لئے روانہ ہو “جائیں۔ لیکن10-11
ایکمیںصورتبھیکسیلاویاب راتاَور ٹھہرنا نہیں چاہتا
تھا۔ وہ اپنے گدھوں پر ین کسزِ کر اپنی بیوی اور نوکر کے ساتھ
روانہ ہوا۔
چلتے چلتے دن ڈھلنے لگا۔ یبوسوہ یعنی یروشلم قریبکے پہنچ

گئے تھے۔ شہر کو دیکھ کر نوکر مالـکنے سے کہا، آئیں،” ہم
یبوسیوں کے اِس شہر میں جا کر راتوہاں “گزاریں۔ لیکن12
لاوی اعتراضنے نہیں،”کیا، یہ اجنبیوں کا ایسیہمیںہے۔شہر
راتجگہ نہیں گزارنا ہئے چا جو اسرائیلی نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ
ہم 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 غروبسورججبنکلے۔ ہونے لگا تو وہ
بن یمین قبیلےکے 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 چوککے میں رُک
گئے۔

16 اندھیرےپھر ایکمیں 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 ابتھے۔ میںکھیتوہ
اپنے کام سے فارغ ہو کر شہر واپسمیں آیا تھا۔ مسافروں17 کو
چوک میں 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 کے پہاڑی علاقے ایککے
دُوردراز تککونے سفر کر رہے ہیں۔ وہاں میرا گھر ہے اور
وہیں سے مَیں روانہ ہو کر بیت لحم چلا گیا تھا۔ اِس وقت مَیں
رب کے گھر جا رہا ہوں۔ لیکن یہاں ِجبعہ میں کوئی نہیں جو
ہماری مہمان نوازی کرنے کے لئے تیار ہو، 19 ہمارےحالانکہ
پاس کھانے کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ گدھوں کے لئے بھوسا
اور چارا ہمارےاورہے، لئے بھی کافی روٹی اور َمے ہمیںہے۔
بھیکسی چیز ضرورتکی نہیں “ہے۔

20 بوڑھے نے کہا، پھر” مَیں آپ کو اپنے گھر میں خوش
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آمدید کہتا ہوں۔ آپاگر کوئیکو چیز درکار ہو تو مَیں اُسے مہیا
کروں گا۔ صورتہر چوکمیں متراتمیں “گزارنا۔ 21 وہ
مسافروں کو اپنے گھر لے گیا اور گدھوں کو چارا کھلایا۔
مہمانوں نے اپنے پاؤں دھو کر کھانا کھایا اور َمے پی۔

ِجبعہ لوگوںکے کا جرم
یوںوہ22 رفاقتکیکھانے لطفسے اندوز ہو تھےرہے کہ

ِجبعہ کچھکے شریر مرد گھر کو گھیر دروازےکر کو زور سے
لـگے۔کھٹکھٹانے وہ اُس”چلّائے، آدمی کو باہر لا تیرےجو
میںگھر ٹھہرا ہوا ہے تاکہ ہم اُس یادتیسے ز “!کریں 23 بوڑھا
آدمی باہر گیا تاکہ اُنہیں سمجھائے، نہیں،” بھائیو، ایسا شیطانی
متعمل کرنا۔ یہ اجنبی میرا مہمان ایسیہے۔ حرکتناکشرم
مت !کرنا 24 اِس سے پہلے مَیں اپنی کنواری 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 ساتھ ایسی ناکشرم
حرکت نہ “کریں۔

لیکن25 باہر مردوںکے نے اُس کی نہ لاویتبسنی۔ اپنی
داشتہ کو پکڑ کر باہر لے گیا اور اُس پیچھےکے بنددروازہ دیا۔کر
شہر کے آدمی پوری رات اُس کی بےحرمتی کرتے جبرہے۔
پَو پھٹنے لـگی تو اُنہوں نے اُسے فارغ کر دیا۔ سورج26 کے طلوع
ہونے سے پہلے عورت اُس گھر پاسکے واپس آئی جس میں
شوہر ٹھہرا ہوا تکدروازےتھا۔ تو وہ پہنچ گئی لیکن پھر گر
کر وہیں کی پڑیوہیں رہی۔
جب دن چڑھ گیا 27 تو جاگلاوی اُٹھا اور سفر کرنے کی

یاں تیار کرنے لگا۔ جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ
داشتہ منے سا زمین پڑیپر اورہے ہاتھ دہلیز پر رکھے ہیں۔ 28 وہ
بولا، اُٹھو،” ہم چلتے “ہیں۔ لیکن داشتہ جوابنے نہ دیا۔ یہ
دیکھ کر آدمی نے اُسے گدھے پر لاد لیا اور اپنے گھر چلا گیا۔

جب29 پہنچا تو اُس چھرینے لے عورتکر لاشکی کو
12 ٹکڑوں کاٹمیں 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 جبہوا۔ سے ہم مصر سے نکل کر
آئے حرکتایسیہیں دیکھنے میں نہیں ابآئی۔ لازم ہے ہمکہ
غور سوچیںسے دوسرےایکاور سے مشورہ کر اگلےکے قدم
بارےکے میں فیصلہ “کریں۔

20
ِجبعہ کو سزا دینے کا فیصلہ

تمام1 دلایکاسرائیلی ہو کر جمعحضورکےربمیںمِصفاہ
ہوئے۔ شمال کے دان سے لے جنوبکر کے سبتکبیرسبع
آئے۔ یائے یردندر پارکے ِجلعاد لوگبھیسے آئے۔ اسرائیلی2
قبیلوں کے سردار بھی آئے۔ اُنہوں ملنے بڑیایککر فوج تیار
تلواروںکی، 4,00,000لیسسے مرد جمع ہوئے۔ بن3 یمینیوں
کو جماعتاِس بارےکے میں اطلاع ملی۔
اسرائیلیوں نے پوچھا، ہمیں” بتائیں کہ یہ ہیبت ناک جرم

طرحکس سرزد “ہوا؟ 4 مقتولہ کے شوہر اُنہیںنے اپنی کہانی
مَیں”سنائی، اپنی داشتہ ساتھکے ِجبعہ میں آ ٹھہرا بنجو 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 کہ وہ مر گئی۔ 6 یہ دیکھ کر مَیں نے اُس کی
لاش ٹکڑےٹکڑےکو کر کے ٹکڑےیہ اسرائیل میراثکی کی
ہر بھیججگہ دیئے تاکہ ایکہر کو معلوم ہو جائے ہمارےکہ
میںملـک کتنا سرزدجرمگھنونا ہے۔ہوا اِس7 یہاںسبآپپر
جمع ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے ابمردو، لازم ہے ایکآپکہ
دوسرے سے مشورہ کر کے فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہئے۔ “چا

تمام8 دلایکمرد ہو سبہوئے۔کھڑےکر فیصلہکا ہم”تھا، میں سے کوئی بھی اپنے واپسگھر نہیں جائے گا جب9
تک ِجبعہ مناسبکو سزا نہ دی جائے۔ لازم ہے کہ ًہم فورا
شہر پر حملہ کریں اور اِس کے لئے قرعہ ڈال ربکر ہدایتسے
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 دسواںہر آدمی کافی لوگسبباقیہے۔ سیدھے ِجبعہ
سے لڑنے جائیں تاکہ اُس ناکشرم جرم مناسبکا بدلہ لیں جو
اسرائیل میں ہوا “ہے۔

یوں11 تمام اسرائیلی متحد ہو کر ِجبعہ لڑنےسے کے لئے گئے۔
12 راستے میں اُنہوں نے بن یمین کے ہر کنبے کو پیغام آپ”بھجوایا، درمیانکے جرمگھنونا ہوا ہے۔ ِجبعہاب13 کے اِن شریر
آدمیوں کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم اُنہیں سزائے موت
دے اسرائیلکر میں سے بُرائی مٹا “دیں۔
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لیکن بن یمینی اِس کے لئے تیار نہ ہوئے۔ 14 پورےوہ قبائلی
علاقے سے آ کر ِجبعہ میں جمع ہوئے تاکہ اسرائیلیوں سے لڑیں۔
اُسی15 دن اُنہوں نے اپنی فوج بندوبستکا کیا۔ ِجبعہ 700کے
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 فلاخنسے چلانے کی مہارتاِتنی رکھتے تھے کہ پتھر
نشانےچھوٹےجیسےبال لـگبھیپر طرفدوسری17تھا۔جاتا
اسرائیل 4,00,000کے کھڑےفوجی ہوئے، اور ایکہر کے
پاس تلوار تھی۔

پہلے18 اسرائیلی بیت ایل چلے گئے۔ وہاں اُنہوں نے الله سے
یافت در کیا، کون” سا ہمارےقبیلہ آگے آگے جبچلے ہم بن
یمینیوں پر حملہ “کریں؟ رب نے جواب دیا، یہوداہ” سب سے
آگے “چلے۔

بن یمین جنگخلافکے
اگلے19 دن اسرائیلی روانہ ہوئے اور ِجبعہ پہنچقریبکے 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 ٹوٹپر پڑے۔ نتیجے 22,000میں اسرائیلی شہید ہو
گئے۔

چلےایلبیتاسرائیلی22-23 اورگئے حضورکےربتکشام
روتے رہے۔ اُنہوں ربنے سے پوچھا، کیا” ہم دوبارہ اپنے بن
یمینی بھائیوں سے لڑنے “جائیں؟ رب جوابنے دیا، ہاں،” اُن
پر حملہ “!کرو یہ سن اسرائیلیوںکر کا بڑھحوصلہ گیا اور وہ اگلے
دن کھڑےوہیں ہو گئے جہاں پہلے کھڑےدن ہوئے تھے۔
24 لیکن جب وہ شہر کے قریب پہنچے 25 تو بن یمینی پہلے کی
طرح شہر سے نکل کر اُن پر ٹوٹ پڑے۔ اُس دن تلوار لیسسے
18,000 اسرائیلی شہید ہو گئے۔

26 پھر اسرائیل کا پورا لشکر بیت ایل چلا گیا۔ وہاں وہ شام
تک رب کے حضور روتے اور روزہ رکھتے رہے۔ اُنہوں نے
رب کو بھسم ہونے والی قربانیاں اور سلامتی کی پیشقربانیاں
کر کے اُس27 یافتسے در کیا کہ ہم کیا کریں۔ وقتاُس) الله
کے عہد کا صندوق بیت ایل میں تھا فینحاسجہاں28 بن اِلی
ہارونبنعزر امام اسرائیلیوں(تھا۔ کیا”پوچھا،نے ایکہم اَور
مرتبہ اپنے بن یمینی بھائیوں سے لڑنے جائیں یا اِس سے باز “آئیں؟
رب جوابنے دیا، اُن” پر حملہ کرو، کیونکہ کل ہی مَیں اُنہیں
تمہارے 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۔ بن31 یمینی دوبارہ شہر نکلسے کر اُن
ٹوٹپر پڑے۔ جو بیتراستے ایل اور ِجبعہ طرفکی لے جاتے
ہیں اُن پر اور کھلے میدان میں اُنہوں ًنے تقریبا 30 اسرائیلیوں
کو مار ڈالا۔ یوں لڑتے لڑتے وہ شہر سے دُور ہوتے گئے۔ 32 وہ
پکارے، اب” ہم اُنہیں پہلی دو مرتبہ کی طرح شکست دیں
“!گے
لیکن اسرائیلیوں نے منصوبہ باندھ لیا تھا، ہم” اُن کے آگے

آگے بھاگتے اُنہیںہوئے شہر راستوںدُورسے لیںکھینچپر “گے۔
33 یوں وہ بھاگنے لـگے اور بن یمینی اُن کے پیچھے پڑ گئے۔ لیکن
بعل تمر قریبکے اسرائیلی رُک کر مُڑ گئے اور اُن کا سامنا کرنے
لـگے۔ اب باقی اسرائیلی جو ِجبع کے ارد گرد اور کھلے میدان
میںگھاتمیں بیٹھے تھے اپنی چھپنے جگہوںکی نکلسے آئے۔
اچانک34 ِجبعہ کے بن یمینیوں کو 10,000 بہترین فوجیوں کا
سامنا پڑا،کرنا مردوںاُن اسرائیلپورےجوکا تھے۔گئےچنےسے
بن یمینی اُن خوبسے لڑنے لـگے، لیکن اُن کی آنکھیں ابھی اِس
بات کے لئے بند تھیں کہ اُن کا انجام قریب آ گیا ہے۔ 35 اُس
دن اسرائیلیوں نے رب کی مدد سے فتح پا کر تلوار سے لیس
25,100 بن یمینی فوجیوں موتکو گھاٹکے 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 سے دُور
کھینچ لیا تھا تاکہ شہر کے ارد میںگھاتگرد 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۔
یمینیوںبنتکوقتاُس ًنے اسرائیلیوں30تقریبا کو مار ڈالا

تھا، اور اُن کا خیال تھا کہ ہم اُنہیں پہلے دےشکستطرحکی
رہے ہیں۔ اچانک40 اُن کے پیچھے دھوئیں کا بادل آسمان کی
طرف اُٹھنے لگا۔ جب بن یمینیوں نے مُڑ کر دیکھا کہ شہر کے
کونے کونے سے دھواں نکل رہا ہے 41 تو اسرائیل کے مرد
رُک گئے پلٹاور کر اُن کا سامنا کرنے لـگے۔
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بن سختیمینی گھبرا گئے، اُنہوںکیونکہ جاننے لیا ہمکہ تباہ
ہو ہیں۔گئے اُنہوںتب42-43 مشرقنے یگستانکے ر طرفکی
فرار ہونے کوششکی کی۔ ابلیکن وہ مرد بھی اُن تعاقبکا
کرنے لـگے جنہوں گھاتنے میں بیٹھ کر ِجبعہ پر حملہ کیا تھا۔
یوں اسرائیلیوں مفروروںنے کو گھیر کر مار ڈالا۔ وقتاُس44
بن یمین کے 18,000 تجربہ کار ہلاکفوجی ہوئے۔ 45 جو بچ
گئے وہ یگستان ر کی چٹان رِمّون بھاگطرفکی نکلے۔ لیکن
اسرائیلیوں نے راستے میں اُن کے 5,000 افراد کو موت کے
گھاٹ اُتار دیا۔ اِس بعدکے اُنہوں نے تکِجدعوم اُن تعاقبکا
کیا۔ مزید 2,000 بن ہلاکیمینی ہوئے۔ 46 اِس طرح بن یمین
کے کُل 25,000 تلوار سے لیس اور تجربہ کار فوجی مارے
گئے۔

صرف47 600 مرد بچ کر رِمّون کی چٹان تک پہنچ گئے۔
وہاں وہ چار تکمہینے ٹکے رہے۔ تب48 تعاقباسرائیلی کرنے
بازسے آ بنکر یمین قبائلیکے واپسمیںعلاقے اُنہوںوہاںآئے۔
نے جگہ بہ جگہ جا سبکر موتکچھ 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 نے قَسم
کھا کر کہا تھا، ہم” کبھی بھی اپنی بیٹیوں کا کسی بن یمینی
مرد کے ساتھ رشتہ نہیں باندھیں “گے۔ اب2 وہ بیت ایل چلے
گئے اور تکشام الله کے بیٹھےحضور رہے۔ رو رو اُنہوںکر نے
دعا کی، اسرائیلرب،اے”3 ہماریخدا،کے قوم ایککا پورا
مٹقبیلہ گیا !ہے مصیبتیہ اسرائیل پر کیوں “آئی؟

4 اگلے دن وہ سویرےصبح اُٹھے اور قربان گاہ بنا کر اُس
پر بھسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں۔ 5 پھر وہ
دوسرےایک سے پوچھنے لـگے، ہمجب” مِصفاہ ربمیں کے
حضور جمع ہوئے تو ہماری قوم میں سے کون کون اجتماع میں
شریک نہ “ہوا؟ کیونکہ وقتاُس اُنہوں نے قَسم کھا کر اعلان
کیا تھا، جس” نے یہاں رب کے حضور آنے سے انکار کیا اُسے
ضرور سزائے موت 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 بیو کس
مہیاطرح کر کھائیقَسمحضورکےربتونےہمہیں؟سکتے ہے
اپنیکہ بیٹیوں کا اُن ساتھکے نہیںرشتہ 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 آئے
تھے۔ 9 یہ بات فوجیوں کو گننے سے پتا چلی، کیونکہ وقتگنتے
یبیس ِجلعاد کا کوئی فوجشخصبھی میں نہیں تھا۔

اُنہوںتب10 فوجیوں12,000نے چنکو اُنہیںکر حکم یبیس”دیا، ِجلعاد پر حملہ کر تمامکے باشندوں بالکو سمیتبچوں مار
ڈالو۔ یوںصرف11 کنوار کو زندہ ہنے ر “دو۔

12 فوجیوں نے یبیس 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 کے ساتھ صلح کر لی۔ 14 پھر بن یمین کے 600
مرد یگستان ر سے واپس آئے، اور اُن کے ساتھ یبیس ِجلعاد
کی یوں کنوار شادیکی ہوئی۔ لیکن یہ سب کے لئے کافی تھیں۔نہیں

15 اسرائیلیوں کو بن یمین پر افسوس ہوا، کیونکہ رب نے
اسرائیل کے قبیلوں میں خلا ڈال دیا تھا۔ جماعت16 بزرگوںکے
نے دوبارہ پوچھا، ہمیں” بن یمین کے باقی مردوں کے لئے کہاں
سے یاں بیو ملیں گی؟ اُن کی تمام عورتیں ہلاکتو ہو گئی ہیں۔
لازم17 ہے اُنہیںکہ اُن کا موروثی ملواپسعلاقہ جائے۔ ایسا
نہ ہو کہ جائیں۔مٹبالکلوہ لیکن18 ہم اپنی بیٹیوں کی اُن کے
ساتھ شادی نہیں کرا سکتے، کیونکہ ہم نے قَسم کھا کر اعلان
کیا ہے، اپنیجو’ بیٹی کا بنرشتہ یمین مردکسیکے سے باندھے
گا اُس پر الله لعنتکی “۔‘ہو

یوں19 سوچتے سوچتے اُنہیں آخرکار یہ ترکیب سوجھی، کچھ”
دیر کے بعد یہاں َسیلا ربمیں کی سالانہ عید منائی جائے گی۔
بیتَسیلا ایل شمالکے میں، لبونہ میںجنوبکے 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 باغوںکے چھپمیں میںگھاتکر بیٹھ جائیں۔
لوکلڑکیاںجب21 ناچ کے لئے َسیلا سے نکلیں گی تو پھر باغوں
سے نکل کر اُن پر جھپٹ پڑنا۔ ہر ایکآدمی لڑکی کو پکڑ کر اُسے
اپنے اُنجب22جائے۔لےگھر باپکے پاسہمارےبھائیاور
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آ ہمتوگےکریںشکایتکیآپکر اُن گے،کہیںسے یمینیوںبن’
پر ترس کھائیں، جبکیونکہ ہم یبیسنے پر فتح پائی تو ہم اُن
کے لئے کافی عورتیں حاصل نہ کر سکے۔ آپ بےقصور ہیں،
آپکیونکہ نے اُنہیں اپنی بیٹیوں ًکو ارادتا تو نہیں “۔‘دیا بن23
یمینیوں بزرگوںنے کی ہدایتاِس پر عمل کیا۔ عید دنوںکے میں
لڑکیاںجب ناچ رہی تھیں تو بن یمینیوں نے اُتنی پکڑ لیں کہ اُن کی
کمی پوری 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 گیا۔چلا اُس25 اسرائیلمیںزمانے 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 شہر بیت لحم میں ایک اِفراتی
آدمی رہتا تھا جس کا نام اِلی ـِک مَل تھا۔ کال کی وجہ سے وہ
اپنی بیوی نعومی اور اپنے دو بیٹوں محلون اور کلیون کو لے کر
موآبملـِک میں جا بسا۔

لیکن3 کچھ دیر بعدکے ـِکاِلی فوتمَل ہو گیا، اور نعومی اپنے
بیٹوںدو اکیلیساتھکے کیموآبنےکلیوناورمحلون4گئی۔رہ
دو عورتوں شادیسے کر ایکلی۔ کا نام عُرفہ تھا اور دوسری
کا روت۔ ًلیکن تقریبا دس سال کے بعد دونوں5 بیٹے بھی جاں
بحق ہو ابگئے۔ نعومی کا نہ شوہر اور نہ بیٹے ہی رہے تھے۔

روتنعومی کے واپسساتھ چلی جاتی ہے
دنایک6-7 نعومی موآبملـِککو میں خبر ملی اپنیربکہ

قوم پر رحم کر کے اُسے دوبارہ اچھی دےفصلیں رہا تبہے۔
وہ اپنے وطن یہوداہ کے لئے روانہ ہوئی۔ عُرفہ اور روت بھی
ساتھ چلیں۔
جب وہ اُس راستے پر آ گئیں جو یہوداہ تک پہنچاتا ہے 8 تو

نعومی نے اپنی بہوؤں سے کہا، اب” اپنے ماں باپ کے گھر
واپس چلی جائیں۔ رب آپ پر اُتنا رحم کرے جتنا آپ نے
مرحوموں اور مجھ پر کیا ہے۔ آپوہ9 کو نئے اورگھر نئے شوہر
مہیا کر سکونکے “دے۔
یہ کہہ کر اُس نے اُنہیں بوسہ دیا۔ دونوں رو پڑیں 10 اور

اعتراض کیا، ہرگز” نہیں، آپہم کے آپساتھ کی قوم پاسکے
جائیں “گی۔ لیکن11 نعومی نے اصرار بسبیٹیو،”کیا، کریں اور
اپنے اپنے واپسگھر چلی میرےابجائیں۔ ساتھ جانے کا کیا
فائدہ؟ مجھ سے تو مزید کوئی بیٹا پیدا نہیں ہو گا آپجو کا شوہر
بن سکے۔ نہیں12 واپسبیٹیو، 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 اور میرے ہاں
بیٹے پیدا ہوتے 13 تو کیا آپ اُن کے بالغ ہو تکجانے انتظار کر
سکتیں؟ کیا آپ اُس تکوقت کسی اَور شادیسے کرنے سے

انکار کرتیں؟ نہیں، بیٹیو۔ رب نے اپنا میرےہاتھ خلاف اُٹھایا
ہے، آپتو لعنتاِس 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 کوششکی کی، دیکھیں،” عُرفہ
اپنی قوم اور اپنے دیوتاؤں واپسپاسکے چلی گئی آپابہے۔
بھی ایسا ہی “کریں۔

روتلیکن16 جوابنے آپمجھے”دیا، چھوڑکو واپسکر
جانے پر مجبور نہ کیجئے۔ جہاں آپ جائیں گی مَیں جاؤں گی۔
آپجہاں رہیں گی وہاں مَیں بھی رہوں آپگی۔ کی قوم میری
قوم اور آپ کا خدا میرا خدا ہے۔ آپجہاں17 مریں گی وہیں
اورگیمروںمَیں دفنوہیں مجھےہیموتصرفگی۔جاؤںہو
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
اِسہے، لئے خاموشوہ ہو اورگئی اُسے سمجھانے بازسے آئی۔
19 وہ چل پڑیں اور چلتے چلتے بیت لحم پہنچ گئیں۔ جب داخل
ہوئیں تو پورے شہر میں ہل چل مچ گئی۔ عورتیں کہنے کیا”لـگیں، یہ نعومی نہیں “ہے؟

20 نعومی جوابنے دیا، اب” مجھے مت*نعومی کہنا بلـکہ
†مارہ، کیونکہ قادرِ مطلق نے مجھے سخت مصیبت میں ڈال دیا
ہے۔ 21 یہاں سے جاتے میرےوقت ہاتھ بھرے ہوئے تھے،
لیکن اب رب مجھے خالی ہاتھ واپس لے آیا ہے۔ چنانچہ مجھے
متنعومی ربکہنا۔ خلافمیرےخودنے دیگواہی ہے،
قادرِ مطلق مجھےنے مصیبتاِس میں ڈالا “ہے۔

جب22 نعومی اپنی موآبی بہو کے بیتساتھ لحم پہنچی تو َجو
کی فصل کی کٹائی شروع ہو چکی تھی۔

2
روت کی بوعز ملاقاتسے

بیت1 لحم میں نعومی کے مرحوم شوہر کا رشتے دار رہتا تھا
جس کا نام بوعز تھا۔ وہ اثر و رسوخ رکھتا تھا، اور اُس کی
زمینیں تھیں۔

ایک2 روتدن نے ساساپنی سے کہا، مَیں” کھیتوں میں
جا کر فصل کی کٹائی سے بچی ہوئی بالیں چن لوں۔ کوئی نہ
کوئی تو مجھے اِس “گا۔دےاجازتکی نعومی جوابنے ٹھیک”دیا، ہے بیٹی، “جائیں۔ روت3 کسی کھیت میں گئی اور

* 1:20 خوش:نعومی خوشیگوار، والی۔ † 1:20 :مارہ کڑوی۔
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مزدوروں کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی بچی ہوئی بالیں چننے لـگی۔
اُسے معلوم نہ تھا کہ کھیت مالـککا ُسسر کا رشتے دار بوعز
ہے۔

4 اِتنے میں بوعز بیت لحم سے پہنچا۔ اُس نے اپنے مزدوروں
سے کہا، آپرب” کے ساتھ “ہو۔ اُنہوں جوابنے دیا، اور”
رب آپ کو بھی برکت “!دے 5 پھر بوعز نے مزدوروں کے
انچارج سے پوچھا، اُس” جوان عورت کا مالـک کون “ہے؟
6 آدمی جوابنے دیا، یہ” موآبی عورت نعومی کے ساتھ ملـِک
موآب سے آئی ہے۔ اِس7 نے مجھ سے مزدوروں کے پیچھے چل
کر بچی ہوئی بالیں چننے کی اجازت لی۔ یہ تھوڑی دیر جھونپڑی
کے سائے میں آرام کرنے کے سوا صبح سے لے کر تکاب
کام میں لـگی رہی “ہے۔

8 یہ سن کر بوعز روتنے باتسے کی، بیٹی،” میری بات
!سنیں کسی اَور کھیت میں بچی ہوئی بالیں چننے کے لئے نہ
جائیں بلـکہ یہیں میری نوکرانیوں کے ساتھ رہیں۔ کھیت9 کے
اُس حصے پر دھیان دیں جہاں فصل کی کٹائی ہو رہی ہے اور
نوکرانیوں کے پیچھے پیچھے چلتی رہیں۔ مَیں نے آدمیوں کو آپ
کو چھیڑنے منعسے کیا آپبھیجبہے۔ پیاسکو لـگے تو اُن
برتنوں سے پانی پینا جو آدمیوں نے کنوئیں سے بھر رکھے “ہیں۔

منہروت10 اورگئیجھکبلکے نہیںلائقاِسمَیں”بولی،
آپکہ مجھ پر اِتنی مہربانی کریں۔ مَیں تو پردیسی آپہوں۔ کیوں
میری قدر کرتے “ہیں؟ بوعز11 جوابنے دیا، مجھے” وہ کچھ
بتایا گیا ہے آپجو نے اپنے شوہر وفاتکی سے لے تکآجکر
ساساپنی کے لئے کیا آپہے۔ اپنے باپماں اور اپنے وطن کو
چھوڑ ایککر قوم میں بسنے آئی ہیں جسے پہلے سے نہیں جانتی
تھیں۔ اسرائیلربآپ12 کے پَروںکےخدا تلے پناہ لینے آئی ہیں۔
اب وہ آپ کو آپ کی نیکی کا پورا اجر “دے۔ روت13 نے
کہا، میرے” آقا، الله کرے کہ مَیں آئندہ بھی آپ کی منظورِ
نظر رہوں۔ گو آپمَیں کی نوکرانیوں حیثیتکی بھی نہیں رکھتی
آپتوبھی نے مجھ بھریشفقتسے باتیں کر مجھےکے تسلی “ہے۔دی

14 کھانے وقتکے بوعز روتنے کو بُلا کر کہا، اِدھر”
آ کر روٹی کھائیں اور اپنا نوالہ سرکے میں ڈبو “دیں۔ روت اُس
مزدوروںکے بیٹھساتھکے گئی، اور بوعز اُسےنے َجو کے بُھنے
ہوئے روتدیئے۔دےدانے نے جی بھر کر کھانا کھایا۔ پھر
کچھبھی لئےکےرکھنےجاریکاموہجب15گیا۔بچ اُٹھی تو بوعز

نے حکم دیا، اُسے” پُولوں کے درمیان بھی بالیں جمع کرنے دو،
اور اگر وہ کرےایسا تو اُس کرنا۔متبےعزتیکی صرفنہ16
یہ بلـکہ کام کرتے وقت اِدھر اُدھر پُولوں کی کچھ بالیں زمین پر
گرنے جبدو۔ وہ اُنہیں جمع کرنے آئے تو متاُسے “!جھڑکنا

اُسجبرکھا۔جاریکامتکشاممیںکھیتنےروت17
نے بالوں کو کوٹ لیا تو دانوں ًکے تقریبا 13 کلو گرام نکلے۔
18 پھر کچھسبوہ اُٹھا کر اپنے واپسگھر لے آئی ساساور کو
دکھایا۔ ساتھ ساتھ اُس نے اُسے وہ بُھنے ہوئے دانے بھی دیئے
جو دوپہر کے کھانے سے بچ گئے تھے۔ 19 نعومی نے جمعسےکہاںکچھسبیہنےآپ”پوچھا، کیا؟ تھیں؟کہاںآپبتائیں،
الله جسدےبرکتاُسے آپنے کی اِتنی قدر کی “!ہے
روت نے آدمیجس”کہا، میںکھیتکے مَیں آجنے کام

کیا اُس کا نام بوعز “ہے۔ نعومی20 پکار اُٹھی، برکتاُسےرب”
!دے وہ تو ہمارا قریبی رشتے دار ہے، اور شریعت کے مطابق
اُس کا حق ہے کہ وہ ہماری مدد ابکرے۔ مجھے معلوم ہوا
اللهکہہے ہم پر ہمارےاور شوہروںمرحوم پر رحم سےکرنے
باز نہیں “!آیا

روت21 بولی، اُس” مجھنے سے یہ بھی کہا کہیںکہ اَور نہ
جانا بلـکہ کٹائی کے میرےتکاختتام مزدوروں پیچھےکے پیچھے
بالیں جمع “کرنا۔

22 نعومی نے جواب میں کہا، بہت” اچھا۔ بیٹی، ایسا ہی
کریں۔ اُس کی نوکرانیوں کے ساتھ ہنے ر کا یہ فائدہ ہے آپکہ
محفوظ رہیں اَورکسیگی۔ میںکھیتکے جائیں تو ہو سکتا ہے
کہ آپکوئی تنگکو “کرے۔

روتچنانچہ23 َجو اور گندم کی کٹائی پورےکے موسم میں
بوعز کی نوکرانیوں پاسکے جاتی اور بچی ہوئی بالیں چنتی۔ شام
کو وہ ساساپنی کے واپسگھر چلی جاتی تھی۔

3
روت شادیکی کی کوششیں

روتنعومیدنایک1 مخاطبسے بیٹی،”ہوئی، آپمَیں کے
لئے گھر بندوبستکا کرنا چاہتی ایسیہوں، آپجہاںجگہ کی
یات ضرور آئندہ پوریبھی ہوتی رہیں گی۔ اب2 جسدیکھیں،
آدمی نوکرانیوںکی آپساتھکے بالیںنے ہیںچنی وہ ہمارا قریبی
رشتے دار ہے۔ آج شام کو بوعز ہنے گا کی جگہ پر َجو پھٹکے
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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۔ جب وہ کھانے
پینے سے فارغ ہو جائیں 4 تو دیکھ لیں کہ بوعز سونے کے لئے
لیٹکہاں جاتا وہجبپھرہے۔ سو جائے گا تو وہاں جائیں اور
کمبل کو اُس پیروںکے سے اُتار کر اُن لیٹپاسکے جائیں۔ باقی
جو کچھ کرنا ہے آپوہ وقتاُسیکو بتائے “گا۔

روت5 جوابنے دیا، ٹھیک” ہے۔ جو کچھ بھی آپ نے
کہا مَیںہے کروں “گی۔ 6 وہ ساساپنی ہدایتکی مطابقکے
تیار ہوئی اور شام کے وقت ہنے گا کی جگہ پر پہنچی۔ 7 وہاں
بوعز پینےکھانے منانےخوشیاور بعدکے َجو پاسکےڈھیرکے
لیٹ کر سو گیا۔ روتپھر چپکے اُسسے پاسکے آئی۔ اُس کے
پیروں کمبلسے 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”
روت“ہے؟ ایکمیریروت۔خادمہکیآپ”دیا،جوابنے
میرےآپچونکہہے۔گزارش قریبی رشتے اِسہیںدار لئے آپ
حقکا یاتمیریکہہے مہربانیکریں۔پوریضرور اپنےکےکر
لباس کا دامن مجھ پر بچھا کر ظاہر کریں میرےکہ ساتھ شادی
کریں “گے۔

10 بوعز بولا، بیٹی،” آپرب !دےبرکتکو آپاب نے
اپنے ُسسرال سے وفاداری کا پہلے کی نسبت یادہ ز اظہار کیا
ہے، آپکیونکہ جوان آدمیوں کے پیچھے نہ لـگیں، غریبخواہ
ہوں یا امیر۔ 11 بیٹی، اب فکر نہ کریں۔ مَیں ضرور آپ کی یہ
گزارش پوری کروں گا۔ آخر تمام لوگمقامی جان گئے ہیں کہ
عورتشریفآپ ہیں۔ آپ12 باتکی سچ ہے کہ آپمَیں کا
قریبی رشتے دار ہوں اور یہ میرا حق ہے آپکہ یاتکی ضرور
پوری کروں۔ لیکن ایک اَور آدمی جسہے کا آپ سے یادہ ز
قریبی رشتہ ہے۔ رات13 کے لئے یہاں !ٹھہریں کل مَیں اُس
آدمی سے بات کروں گا۔ اگر وہ آپ سے شادی کر کے رشتے
داری کا حق ادا کرنا چاہے ٹھیکتو ہے۔ اگر نہیں تو رب کی
قَسم، مَیں یہ ضرور کروں آپگا۔ صبح تکوقتکے یہیں لیٹی
“رہیں۔

روتچنانچہ14 بوعز پیروںکے پاسکے لیٹی رہی۔ لیکن وہ
صبح منہ اندھیرے اُٹھ کر چلی گئی تاکہ کوئی اُسے پہچان نہ
سکے، کیونکہ بوعز نے کہا کسی”تھا، کو پتا نہ چلے کوئیکہ
عورت یہاں ہنے گا کی جگہ پر میرے پاس آئی “ہے۔ روت15

کے جانے سے پہلے بوعز بولا، اپنی” چادر بچھا “!دیں پھر اُس
برتنکوئینے چھ دفعہ َجو دانوںکے سے بھر کر چادر میں ڈال
دیا اور روتاُسے کے سر پر رکھ دیا۔ پھر وہ شہر واپسمیں چلا
گیا۔

روتجب16 گھر پہنچی تو ساس نے پوچھا، بیٹی،” وقت
کیسا روت“رہا؟ نے سباُسے کچھ سنایا جو بوعز جوابنے
میں کیا تھا۔ روت17 بولی، َجو” کے یہ دانے بھی اُس طرفکی
ہیں۔سے نہیںوہ چاہتا تھا مَیںکہ آپہاتھخالی واپسپاسکے
“آؤں۔ 18 یہ سن کر نعومی روتنے کو تسلی دی، جببیٹی،”
تک کوئی نتیجہ نہ نکلے یہاں ٹھہر ابجائیں۔ یہ آدمی آرام نہیں
کرے گا بلـکہ آج ہی معاملے کا حل نکالے “گا۔

4
بوعز1 شہر دروازےکے پاسکے جا بیٹھکر بزرگجہاںگیا

فیصلے کیا کرتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ رشتے دار وہاں سے
گزرا جس کا ذکر بوعز نے روت سے کیا تھا۔ بوعز اُس سے
مخاطب ہوا، دوست،” اِدھر پاسمیرےآئیں۔ بیٹھ “جائیں۔
رشتے دار اُس کے پاس 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 اپنے شوہر اِلی ـِک مَل
کی فروختزمین کرنا چاہتی ہے۔ 4 یہ ہمارےزمین خاندان کا
موروثی حصہ ہے، اِس لئے مَیں مناسبنے سمجھا آپکہ کو
اطلاع دوں آپتاکہ یہ زمین خرید بیتلیں۔ لحم بزرگکے اور
ساتھ بیٹھے راہنما اِس کے ہوںگواہ لازمگے۔ ہے کہ یہ زمین
ہمارے خاندان کا حصہ رہے، اِس لئے بتائیں کہ کیا آپ اِسے
خرید کر چھڑائیں گے؟ آپ کا سب سے قریبی رشتہ ہے، اِس
لئے یہ آپ ہی کا حق ہے۔ آپاگر زمین خریدنا نہ چاہیں تو یہ
میرا حق بنے “گا۔ رشتے دار جوابنے دیا، ٹھیک” ہے، مَیں
اِسے خرید “گا۔چھڑاؤںکر 5 پھر بوعز آپاگر”بولا، نعومی سے
زمین خریدیں آپتو کو اُس کی موآبی روتبہو شادیسے کرنی
پڑے 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 کو نقصان
پہنچے آپگا۔ ہی اِسے خرید کر “چھڑائیں۔

7 اُس زمانے میں اگر ایسے کسی معاملے میں کوئی زمین
خریدنے کا اپنا حق دوسرےکسی کو منتقل کرنا چاہتا تھا تو
وہ اپنی چپل اُتار کر دےاُسے دیتا تھا۔ اِس یقے طر سے فیصلہ
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قانونی طور پر طے ہو جاتا تھا۔ 8 چنانچہ روت کے یادہ ز قریبی
رشتے دار اپنینے چپل اُتار کر بوعز اوردیدےکو آپ”کہا،
ہی زمین کو خرید “لیں۔ تب9 بوعز نے بزرگوں اور باقی لوگوں
کے منے سا اعلان کیا، آپآج” گواہ ہیں کہ مَیں نے نعومی سے
سب کچھ خرید لیا ہے جو اُس کے مرحوم شوہر اِلی ـِک مَل اور
اُس کے دو بیٹوں کلیون اور محلون کا تھا۔ ساتھ10 ہی مَیں نے
محلون کی بیوہ روتعورتموآبی شادیسے کرنے کا وعدہ کیا
ہے تاکہ محلون کے نام سے بیٹا پیدا ہو۔ یوں مرحوم کی موروثی
زمین خاندان سے چھن نہیں جائے گی، اور اُس کا ہمارےنام
خاندان بیتاور لحم باشندوںکے میں قائم سبآپآجگا۔رہے
گواہ “!ہیں

بزرگوں11 اور شہر دروازےکے بیٹھےپر مردوںدیگر اِسنے
تصدیقکی ہم”کی، آپرب!ہیںگواہ کے میںگھر آنے والی
برکتوںاُنکوعورتاِس اُسسےجننوازےسے اورراخلنے
لیاہ کو نوازا، تمامسےجن اسرائیلی کرےربنکلے۔ کیآپکہ
دولت اِفراتہعزتاور بیتیعنی میںلحم بڑھتی جائے۔ آپوہ12
آپاور بیویکی کو اُتنی اولاد بخشے جتنی تمر اور یہوداہ کے بیٹے
فارص خاندانکے بخشیکو “تھی۔

13 روتچنانچہ بوعز کی بیوی بن گئی۔ اور رب کی مرضی
شادیروتسے بعدکے اُسجبہوئی۔حاملہ کے بیٹا ہوا تو14
بیت لحم عورتوںکی نعومینے سے تمجیدکیرب”کہا، آپ!ہو
کو یہ بچہ عطا کرنے اُسسے نے شخصایسا مہیا کیا ہے آپجو
کا خاندان سنبھالے گا۔ الله کرے کہ اُس کی شہرت پورے
اسرائیل میں پھیل جائے۔ اُس15 آپسے تازہ دم ہو جائیں گی،
اور بُڑھاپے میں آپوہ کو گا۔دےسہارا کیآپکیونکہ بہو جو
آپ کو پیار کرتی ہے کیجساور قدر ساتقیمتو بیٹوں سے
بڑھ کر اُسیہے نے اُسے جنم دیا “!ہے

16 نعومی بچے کو اپنی گود میں بٹھا کر اُسے لنے پا لـگی۔
پڑوسی17 عورتوں نے اُس کا نام عوبید یعنی خدمت کرنے والا
رکھا۔ اُنہوں نے کہا، نعومی” ہاںکے بیٹا پیدا ہوا “!ہے
عوبید داؤد بادشاہ کے باپ یسّی کا باپ تھا۔ 18 ذیل میں

فارص کا نسبتکداؤد 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
ایکمیں افرائیمی رہتا جستھا کا نام اِلقانہ بن یروحام بن اِلیہو بن
توخو صوفبن تھا۔ 2 اِلقانہ کی دو یاں بیو ایکتھیں۔ کا نام حنّہ
تھا اور دوسری کا فنِنّہ۔ فنِنّہ کے بچے تھے، لیکن حنّہ تھی۔بےاولاد

3 اِلقانہ ہر سال اپنے خاندان سمیت سفر کر کے َسیلا کے
مقدِس پاسکے جاتا تاکہ ربوہاں الافواج کے حضور قربانی
گزرانے اور اُس پرستشکی 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 کے
گوشت ٹکڑےکے فنِنّہ اور اُس کے بیٹے بیٹیوں میں تقسیم کرتا۔
5 حنّہ گوشتبھیکو ملتا، لیکن دوسروںجہاں ایککو حصہ
ملتا وہاں اُسے دو حصے ملتے تھے۔ کیونکہ اِلقانہ اُس سے بہت
محبت رکھتا تھا، اگرچہ اب تک رب 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 اُسے تنگ کرتی
تھی۔ سال7 بہ سال ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ جب بھی ربوہ کے
مقدِس پاسکے جاتے تو فنِنّہ حنّہ کو تنگاِتنا کرتی کہ وہ اُس
کی باتیں سن سن کر رو پڑتی اور کھا پی نہ سکتی۔ 8 پھر اِلقانہ
پوچھتا، حنّہ،” تُو کیوں رو رہی ہے؟ تُو کھانا کیوں نہیں کھا
رہی؟ اُداس ہونے کی کیا ضرورت؟ مَیں تو ہوں۔ کیا یہ دس
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 کے
دروازے پاسکے کرسی پر بیٹھا تھا۔ 10 حنّہ شدید پریشانی کے
عالم پھوٹپھوٹمیں کر رونے ربلـگی۔ سے دعا کرتے کرتے
اُس11 قَسمنے کھائی، رباے” الافواج، حالتبُریمیری پر
نظر ڈال کر مجھے یاد !کر اپنی خادمہ متکو بھولنا بلـکہ بیٹا عطا
!فرما اگر تُو کرےایسا تو مَیں اُسے واپستجھے دوںکر اےگی۔

رب، اُس کی پوری تیرےزندگی لئے مخصوص ہو !گی اِس کا
نشان یہ ہو گا کہ اُس بالکے کبھی نہیں کٹوائے جائیں “گے۔

12 حنّہ بڑی تکدیر یوں دعا کرتی رہی۔ عیلی اُس کے منہ پر
غور کرنے لگا 13 تو دیکھا کہ حنّہ کے ہونٹ تو ہل رہے ہیں
لیکن آواز سنائی نہیں دے رہی، کیونکہ حنّہ دل ہی دل میں
دعا کر رہی تھی۔ لیکن عیلی کو لـگایسا رہا تھا کہ وہ نشے میں
دُھت ہے، 14 اِس لئے اُس نے اُسے جھڑکتے ہوئے کہا، تُو”
تککب نشے دُھتمیں رہے گی؟ َمے پینے سے باز “!آ

15 حنّہ نے جواب دیا، میرے” آقا، ایسی کوئی بات نہیں
مَیںہے۔ نے نہ َمے، نہ کوئی اَور نشہ آور باتہے۔چکھیچیز
یہ ہے کہ مَیں بڑی رنجیدہ ہوں، اِس لئے رب کے حضور اپنے
دل کی آہ و زاری ُنڈیل ا دی ہے۔ * 16 یہ نہ سمجھیں کہ مَیں
عورتنکمی ہوں، بلـکہ بڑےمَیں غم اور اذیت میں دعا کر رہی
“تھی۔

سنیہ17 عیلیکر اپنےسےسلامتی”دیا،جوابنے چلیگھر
!جا اسرائیل کا خدا تیری درخواست پوری “کرے۔ 18 حنّہ
نے کہا، اپنی” خادمہ آپپر کی نظرِ کرم “ہو۔ پھر اُس نے جا
کر کچھ کھایا، اور اُس کا اُداسچہرہ نہ رہا۔

سموایل پیدائشکی اور بچـپن
دناگلے19 اُٹھا۔سویرےصبحخاندانپورا اُنہوں مقدِسنے

میں جا پرستشکیربکر کی، پھر چلےواپسرامہ جہاںگئے اُن
کا گھر تھا۔ اور رب نے حنّہ کو یاد کر کے اُس کی دعا سنی۔
20 اِلقانہ اور حنّہ کے بیٹا پیدا ہوا۔ حنّہ نے اُس کا نام سموایل
یعنی اُس’ کا نام الله ‘ہے رکھا، کیونکہ اُس نے کہا، مَیں” نے
رباُسے سے “مانگا۔

اگلے21 سال اِلقانہ خاندان کے ساتھ معمول مطابقکے َسیلا
گیا تاکہ رب کو سالانہ قربانی کرےپیش اور اپنی مَنت پوری
کرے۔ 22 لیکن حنّہ نہ گئی۔ اُس نے اپنے شوہر سے کہا،
دودھبچہجب” پینا دےچھوڑ مَیںہیتبگا اُسے لے ربکر
کے پیشحضور کروں گی۔ وقتاُس سے وہ ہمیشہ وہیں رہے
“گا۔ 23 اِلقانہ نے جواب دیا، وہ” کچھ کر جو تجھے مناسب
لـگے۔ بچے دودھکا یہاںتکچھڑانے رہ۔ ربلیکن اپنا کلام
قائم “رکھے۔ چنانچہ بچےحنّہ دودھکے تکچھڑانے میںگھر
رہی۔

* 1:15 دل کی آہ :زاریو لفظی :ترجمہ جان
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جب24 سموایل نے دودھ پینا چھوڑ دیا تو حنّہ اُسے َسیلا
ربمیں مقدِسکے پاسکے لے گئی، گو بچہ ابھی چھوٹا تھا۔
قربانیوں لئےکے اُس تینپاسکے میدےبَیل، ًکے 16تقریبا کلو
گرام اور َمے مشککی تھی۔ بَیل25 کو قربان گاہ پر چڑھانے
کے بعد اِلقانہ اور حنّہ بچے کو عیلی پاسکے لے گئے۔ 26 حنّہ
نے کہا، میرے” آپآقا، حیاتکی کی قَسم، مَیں عورتوہی
ہوں جو سالکچھ پہلے آپیہاں کی موجودگی کھڑیمیں دعا کر
رہی تھی۔ وقتاُس27 مَیں التماسنے تھیکی مجھےربکہ بیٹا
عطا کرے، رباور میرینے سنی ہے۔ ابچنانچہ28 مَیں اپنا
وعدہ پورا کر کے بیٹے کو رب واپسکو کر دیتی ہوں۔ عمر بھر
ربوہ کے لئے مخصوص ہو تب“گا۔ اُس ربنے کے سجدہحضور کیا۔

2
حنّہ گیتکا

وہاں1 حنّہ نے گیتیہ میرا”گایا، دل رب کی خوشی مناتا ہے، کیونکہ اُس نے مجھے
قوت عطا کی ہے۔ میرا منہ دلیری سے اپنے دشمنوں خلافکے
بات کرتا ہے، کیونکہ مَیں نجاتتیری باعثکے باغ باغ ہوں۔

رب2 جیسا قدوس کوئی نہیں ہے، تیرے سوا کوئی نہیں
ہمارےہے۔ نہیںچٹانکوئیجیسیخدا ہے۔ ڈینگیں3 مارنے
سے باز !آؤ گستاخ باتیں مت !بکو کیونکہ رب ایسا خدا ہے
جو سب کچھ جانتا ہے، وہ تمام اعمال کو تول کر پرکھتا ہے۔
بڑوںاب4 کی ٹوٹکمانیں گئی ہیں جبکہ گرنے قوتوالے سے
کمربستہ ہو گئے ہیں۔ 5 جو پہلے سیر تھے وہ روٹی ملنے کے لئے
مزدوری کرتے ہیں جبکہ جو پہلے بھوکے تھے وہ سیر ہو گئے
ہیں۔ عورتبےاولاد ساتکے بچے پیدا ہوئے ہیں جبکہ وافر
بچوں کی ماں مُرجھا رہی ہے۔

ایکرب6 کو مرنے دیتا دوسرےاور کو زندہ ہونے دیتا
ایکوہہے۔ پاتالکو میں اُترنے دیتا دوسرےاور سےوہاںکو
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 لیٹے ضرورت مند کو سرفراز
کرتا ہے، پھر اُنہیں رئیسوں کے عزتساتھ کرسیکی پر بٹھا دیتا
کیونکہہے۔ ہیں،کیرببنیادیںکیدنیا اُسیاور اُننے پر زمین
رکھی ہے۔

9 وہ اپنے وفادار پیروکاروں کے پاؤں محفوظ رکھے گا جبکہ
شریر یکی تار میں چپ ہو جائیں گے۔ کیونکہ انسان اپنی طاقت
سے کامیاب نہیں ہوتا۔ 10 جو رب سے لڑنے کی جرأت کریں
پاشپاشوہ ہو جائیں ربگے۔ آسمان سے اُن گرجخلافکے
کر دنیا کی تکانتہا سب کرےعدالتکی گا۔ وہ اپنے بادشاہ
کو تقویت اور اپنے مسح کئے ہوئے خادم قوتکو کرےعطا
“گا۔

پھر11 اِلقانہ اور میںرامہحنّہ اپنے لیکنگئے۔چلےواپسگھر
اُن کا بیٹا عیلی امام پاسکے رہا اور مقدِس ربمیں خدمتکی
کرنے لگا۔

عیلی بیٹوںکے کی بےدین زندگی
لیکن12 عیلی تھے۔بدمعاشبیٹےکے نہ تھے،جانتےکوربوہ

13 نہ امام کی حیثیت سے اپنے فرائض صحیح طور پر ادا کرتے
تھے۔ آدمیکوئیبھیجبکیونکہ اپنی پیشقربانی رفاقتیکےکر
کھانے کے لئے گوشت اُبالتا تو عیلی کے بیٹے اپنے نوکر کو وہاں
بھیج دیتے۔ یہ نوکر سہ شاخہ کانٹا دیگ14 میں ڈال گوشتکر
کا ہر وہ ٹکڑا اپنے مالـکوں پاسکے لے جاتا جو کانٹے لـگسے
جاتا۔ یہی اُن کا تمام اسرائیلیوں سلوکساتھکے تھا جو َسیلا میں
قربانیاں چڑھانے آتے تھے۔ صرفنہ15 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 گوشت
دے !دو اُسے گوشتاُبلا منظور نہیں صرفبلـکہ کچا گوشت،
کیونکہ وہ اُسے بھوننا چاہتا “ہے۔ 16 قربانی پیش کرنے والا
اعتراض کرتا، پہلے” تو رب کے لئے چربی جلانا ہے، اِس کے
بعد ہی جو جی چاہے لے “لیں۔ پھر نوکر بدتمیزی کرتا، نہیں،”
اُسے دو،دےابھی مَیںورنہ زبردستی لوںلے “گا۔ 17 اِن جوان
اماموں کا یہ گناہ رب کی نظر میں نہایت سنگین تھا، کیونکہ وہ
رب کی قربانیاں حقیر جانتے تھے۔

باپماں سموایل سے ملنے آتے ہیں
لیکن18 ربسموایلچھوٹا خدمتحضورکے رہا۔کرتا اُسے

اماموںدوسرےبھی کتانطرحکی بالاپوشکا دیا گیا تھا۔ 19 ہر
سال جب اُس کی ماں خاوند کے ساتھ قربانی پیش کرنے کے
لئے َسیلا آتی تو وہ نیا سیچوغہ کر دیتی۔دےاُسے اور20 روانہ
ہونے سے پہلے عیلی سموایل کے ماں باپ کو برکت دے کر
اِلقانہ سے کہتا، حنّہ” ربنے سے مانگبچہ لیا اور جب ملا
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تو رباُسے واپسکو کر آپربابدیا۔ کو اِس بچے کی جگہ
مزید بچے “دے۔ اِس بعدکے وہ اپنے چلےگھر جاتے۔ اور21
ربواقعی، نے حنّہ کو مزید تین بیٹے اور دو بیٹیاں عطا کیں۔ یہ
بچے میںگھر لیکنرہے، ربسموایل خدمتحضورکے کرتے
کرتے جوان ہو گیا۔

عیلی کے باپبیٹے کی نہیں سنتے
بہتوقتاُسعیلی22 بوڑھا ہو بیٹوںتھا۔چکا اسرائیلتمامکا

کے ساتھ بُرا سلوک اُس کے کانوں تک پہنچ گیا تھا، بلـکہ یہ
بھی کہ بیٹے اُن عورتوں سے تعلقاتناجائز رکھتے ہیں ملاقاتجو
خیمےکے دروازےکے خدمتپر کرتی ہیں۔ اُس23 اُنہیںنے
سمجھایا بھی تھا، آپ” ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے
تمام لوگوں آپسے کے شریر کاموں کی خبریں ملتی رہتی ہیں۔
24 بیٹو، ایسا مت !کرنا جو باتیں آپ کے بارے میں رب کی
قوم میں پھیل گئی ہیں وہ اچھی نہیں۔ 25 دیکھیں، اگر انسان
دوسرےکسی انسان کا کرےگناہ تو ہو سکتا ہے الله دونوں کا
درمیانی بن کر شخصقصوروار پر رحم کرے۔ لیکن اگر کوئی
رب کا کرےگناہ تو پھر کون اُس کا درمیانی بن کر اُسے بچائے
“گا؟
لیکن عیلی کے بیٹوں نے باپ کی نہ سنی، کیونکہ رب کی

مرضی تھی کہ اُنہیں موتسزائے مل جائے۔
لیکن26 سموایل اُن سے فرق تھا۔ جتنا وہ بڑا ہوتا گیا اُتنی اُس

ربکی اور انسان کے منے قبولیتسا بڑھتی گئی۔
عیلی کے گھرانے کو سزا ملنے پیشکی گوئی

ایک27 ایکدن نبی عیلی پاسکے آیا اور کہا، رب” فرماتا
ہے، جبکیا’ باپتیرا ہارون اور اُس کا مصرگھرانا بادشاہکے
کے غلام تھے تو مَیں نے آپاپنے کو اُس پر ظاہر نہ کیا؟ 28 گو
اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے لیکن مَیں نے مقرر کیا کہ اُسی کے
بناماممیرےمردکےگھرانے قربانکر گاہ منےکے خدمتسا
کریں، بخور جلائیں اور میرے حضور امام کا بالاپوش پہنیں۔
ساتھ ساتھ مَیں نے اُنہیں قربان گاہ پر جلنے والی قربانیوں ایککا
حصہ ملنے کا دےحق دیا۔ 29 تو پھر لوگتم ذبح اور غلہ کی وہ
قربانیاں حقیر کیوں جانتے ہو جو مجھے پیشہی کی جاتی ہیں
اور جو مَیں نے اپنی سکونت گاہ کے لئے مقرر کی تھیں؟ عیلی،
تُو اپنے بیٹوں کا مجھ سے یادہ ز احترام کرتا ہے۔ تم تو میری قوم
اسرائیل کی قربانیہر حصےبہترینکے کھا کھا موٹےکر ہو ‘ہو۔گئے

30 ربچنانچہ جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، وعدہ’ تو
مَیں نے کیا تھا کہ لاوی کے قبیلے کا تیرا گھرانا ہمیشہ ہی امام
خدمتکی ابلیکنگا۔دےسرانجام مَیں اعلان کرتا ہوں کہ
ایسا کبھی نہیں ہو !گا کیونکہ جو میرا احترام کرتے ہیں اُن کا
مَیں احترام کروں لیکنگا، مجھےجو حقیر ہیںجانتے اُنہیں حقیر
جانا جائے گا۔ اِس31 لئے !سن ایسے دن آ رہے جبہیں مَیں
تیری تیرےاور گھرانے طاقتکی یوں توڑ ڈالوں گا کہ گھر کا
نہیںبزرگبھیکوئی پایا اور32گا۔جائے تُو مصیبتمیںمقدِس
دیکھے گا حالانکہ مَیں اسرائیل کے ساتھ بھلائی کرتا رہوں گا۔
تیرے گھر میں کبھی بزرگبھی نہیں پایا جائے گا۔ مَیں33 تم
میں سے ہر ایک کو تو اپنی خدمت سے نکال کر ہلاک نہیں
کروں تیریجبگا آنکھیں سیدُھندلی پڑ تیریاورگیجائیں جان
ہلکان ہو تیریلیکنگی۔جائے تمام اولاد مرےموتغیرطبعی
گی۔ تیرے34 بیٹے ُحفنی فینحاساور ایکدونوں ہلاکدنہی
ہو جائیں گے۔ اِس نشان سے تجھے یقین آئے گا کہ جو کچھ مَیں
نے فرمایا ہے وہ سچ ہے۔

مَیںتب35 اپنے لئے ایک امام کروںکھڑا 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
مسحمیرےتکہمیشہ آتاحضورکےخادمہوئےکئے جاتا رہے
گا۔ اُس36 تیرےوقت گھر کے بچے ہوئے تمام افراد اُس امام
کے منے جائیںجھکسا گے اور پیسے اور مانگروٹی التماسکر
یں کر مجھےگے، امام نہکوئیکی دیںداریذمہکوئی 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 ربمیں طرفکی بہتسے کم پیغام یا یائیں رو
ملتی تھیں۔ راتایک2 آنکھیںکیجسعیلی اِتنی کمزور ہو گئی
تھیں کہ ًدیکھنا تقریبا ناممکن تھا معمول کے مطابق سو گیا تھا۔
3 سموایل بھی لیٹ گیا تھا۔ وہ رب کے مقدِس میں سو رہا تھا
عہدجہاں صندوقکا پڑا تھا۔ شمع ربتکابدان حضورکے
جل رہا تھا رباچانککہ4-5 آوازنے سموایل“!سموایل”دی،
جوابنے ابھیمَیںجی،”دیا، آتا “ہوں۔ بھاگوہ کر عیلی کے
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پاس گیا اور کہا، جی” جناب، مَیں حاضر آپہوں۔ نے مجھے
“بُلایا؟ عیلی بولا، نہیں،” مَیں نے تمہیں نہیں بُلایا۔ واپس جا کر
لیٹدوبارہ “جاؤ۔ چنانچہ سموایل لیٹدوبارہ گیا۔

ربلیکن6 ایکنے بار پھر آواز “!سموایل”دی، لڑکا دوبارہ
اُٹھا اور عیلی پاسکے جا کر جی”بولا، مَیںجناب، ہوں۔حاضر
آپ نے مجھے “بُلایا؟ عیلی جوابنے دیا، نہیں” بیٹا، مَیں نے
تمہیں نہیں بُلایا۔ دوبارہ سو “جاؤ۔

اُس7 وقت ربسموایل کی آواز نہیں پہچان سکتا تھا، کیونکہ
ابھی اُسے رب کا کوئی پیغام نہیں ملا تھا۔ 8 چنانچہ رب نے
تیسری بار آواز دی، ایک“!سموایل” اَور مرتبہ سموایل اُٹھ کھڑا
ہوا اور عیلی پاسکے جا کر جی”بولا، مَیںجناب، ہوں۔حاضر
آپ مجھےنے “بُلایا؟ یہ سن کر عیلی جاننے لیا سموایلربکہ
ہوکلامہمسے اِس9ہے۔رہا لئے اُس لڑکےنے اب”بتایا،کو
لیٹدوبارہ جاؤ، لیکن اگلی جبدفعہ آواز دےسنائی تو تمہیں
کہنا ہے، اے’ رب، فرما۔ تیرا خادم سن 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
سموایلرب کلامہمسے اسرائیلمَیںدیکھ،”ہوا، میں اِتنا ہول
ناک کام کروں گا کہ جسے بھی اِس کی خبر ملے گی اُس کے
کان بجنے لـگیں گے۔ 12 اُس وقت مَیں شروع سے لے کر آخر
تک وہ تمام باتیں پوری کروں گا جو مَیں نے عیلی 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
سےحرکتوں آپاپنےغضبمیرا پر لائیں توبھیگے اُس اُنہیںنے
کرنے دیا اور نہ روکا۔ مَیں14 نے قَسم کھائی ہے کہ عیلی کے
گھرانے کا قصور نہ ذبح اور نہ غلہ کی کسی قربانی سے دُور کیا
جا سکتا بلـکہہے اِس کا بھیکبھیکفارہ نہیں دیا سکےجا “!گا

اِس15 کے بعد سموایل تکصبح اپنے بستر پر لیٹا رہا۔ پھر وہ
معمول کے مطابق اُٹھا اور رب کے گھر دروازےکے کھول
دیئے۔ عیلیوہ اپنیکو یا رو بتانے سے ڈرتا تھا، لیکن16 عیلی نے
اُسے بُلا کر کہا، میرےسموایل،” سموایل“!بیٹے جوابنے “ہوں۔حاضرمَیںجی،”دیا، عیلی17 تمہیںنےرب”پوچھا،نے کیا
بتایا باتبھیکوئیہے؟ مجھ متسے !چھپانا الله سختتمہیں سزا

دے اگر لفظایکتم بھی مجھ پوشیدہسے “رکھو۔ 18 سموایلپھر
نے اُسے کھل کچھسبکر بتا دیا باتایکاور بھی نہ چھپائی۔
عیلی نے کہا، ربوہی” ہے۔ جو کچھ اُس کی نظر ٹھیکمیں
ہے اُسے وہ “کرے۔

سموایل19 جوان ہوتا گیا، رباور اُس ساتھکے تھا۔ اُس نے
سموایل کی پوریباتہر دی۔ہونے اسرائیلپورے20 داننے
سے لے کر تکبیرسبع جان لیا ربکہ نے اپنے نبی سموایل کی
میںَسیلارببھیمیںسالوںاگلے21ہے۔کیتصدیق اپنے کلام
سموایلسے پر ظاہر ہوتا رہا۔

4
یوں1 سموایل کا کلام َسیلا سے نکل پورےکر اسرائیل میں

پھیل گیا۔
فلستی عہد صندوقکا چھین لیتے ہیں
ایک دن اسرائیل کی فلستیوں کے ساتھ جنگ چھڑ گئی۔

اسرائیلیوں نے لڑنے کے لئے نکل کر ابن عزر کے پاس اپنی
لشکرگاہ لگائی جبکہ فلستیوں نے افیق کے پاس اپنے ڈیرے
ڈالے۔ 2 پہلے فلستیوں نے اسرائیلیوں پر حملہ کیا۔ لڑتے لڑتے
اُنہوں نے اسرائیل کو شکست دی۔ ً تقریبا 4,000 اسرائیلی
جنگمیداِن ہلاکمیں ہوئے۔

3 فوج لشکرگاہ میں واپس آئی تو اسرائیل کے بزرگ سوچنے
لـگے، رب” فلستیوںنے کو ہم پر فتحکیوں پانے دی؟ آؤ، ہم
عہدکےرب َسیلاصندوقکا آئیںلےسے تاکہ ساتھہمارےوہ
چل کر ہمیں دشمن سے “بچائے۔

4 چنانچہ عہد کا جسصندوق کے رباوپر الافواج کروبی
فرشتوں نشینتختدرمیانکے َسیلاہے سے لایا گیا۔ عیلی دوکے
بیٹے ُحفنی اور فینحاس بھی ساتھ آئے۔ جب5 عہد کا صندوق
لشکرگاہ میں پہنچا تو اسرائیلی نہایت خوش ہو کر بلند آواز سے
نعرے لگانے لـگے۔ اِتنا شور مچ گیا کہ زمین ہل گئی۔

یہ6 سن کر اُٹھےچونکفلستی دوسرےایکاور سے پوچھنے
لـگے، یہ” کیسا شور ہے اسرائیلیجو لشکرگاہ میں ہو رہا “ہے؟
جب پتا چلا ربکہ کے عہد کا صندوق اسرائیلی لشکرگاہ میں
آ گیا ہے 7 تو وہ گھبرا کر چلّائے، اُن” کا دیوتا اُن کی لشکرگاہ
میں آ گیا ہائے،ہے۔ ستیاناسہمارا ہو گیا !ہے پہلے تو کبھیایسا
نہیں ہوا ہے۔ ہم8 پر !افسوس کون ہمیں اِن طاقت ور دیوتاؤں
سے بچائے گا؟ کیونکہ اِن ہی نے یگستان ر میں مصریوں کو
ہر قسم کی بلا سے مار ہلاککر کر دیا تھا۔ 9 بھائیو، اب دلیر
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ہو اور مردانگی دکھاؤ، ورنہ اُسیہم طرح عبرانیوں کے غلام بن
جائیں گے جیسے ہمارےتکابوہ غلام تھے۔ مردانگی دکھا
کر “!لڑو آپس10 میں ایسی باتیں کرتے کرتے فلستی لڑنے کے
لئے نکلے اور اسرائیل کو شکست دی۔ ہر طرف قتل عام نظر
آیا، پیادے30,000اور اسرائیلی آئے۔کام فرارسبباقی ہو کر
اپنے اپنے گھروں چھپمیں گئے۔ عیلی11 کے دو بیٹے ُحفنی اور
فینحاس اُسیبھی ہلاکدن ہوئے، اور الله عہدکے صندوقکا
فلستیوں قبضےکے میں آ گیا۔

عیلی موتکی
اُسی12 دن بن یمین کے قبیلے ایککا آدمی جنگمیداِن سے

بھاگ کر َسیلا پہنچ گیا۔ اُس کپڑےکے پھٹے ہوئے تھے اور سر
خاکپر تھی۔ سڑکعیلی13-15 کنارےکے اپنی کرسی پر بیٹھا
تھا۔ ابوہ اندھا ہو چکا تھا، کیونکہ اُس کی سال98عمر تھی۔
بڑیوہ سےبےچینی راستے پر دےدھیان رہا تھا کیجنگتاکہ
کوئی تازہ ملخبر جائے، کیونکہ اُسے باتاِس بڑیکی 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” جنگمیداِن سے آیا ہوں۔ آج ہی مَیں وہاں سے
فرار عیلی“ہوا۔ بیٹا،”پوچھا،نے کیا “ہوا؟ قاصد17 جوابنے
اسرائیلی”دیا، فلستیوں کے منے سا فرار فوجہوئے۔ کو طرفہر
ماننیشکست پڑی، دونوںکےآپاور بیٹے ُحفنی بھیفینحاساور
مارے گئے ہیں۔ افسوس، الله کا صندوق بھی دشمن کے قبضے
میں آ گیا “ہے۔

18 عہد کے صندوق کا ذکر سنتے ہی عیلی اپنی کرسی پر سے
پیچھے طرفکی گر گیا۔ چونکہ وہ بوڑھا اور بھاری بھرکم تھا اِس
لئے اُس کی ٹوٹگردن گئی اور وہ وہیں مقدِس دروازےکے
پاسکے ہی مر گیا۔ وہ اسرائیلسال40 قاضیکا رہا تھا۔

فینحاس کی بیوہ موتکی
عیلیوقتاُس19 کی بہو فینحاسیعنی بیویکی بھاریپاؤںکا

تھا اور بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ جب اُس نے سنا کہ الله کا
میںہاتھکےدشمنصندوق آ گیا اورہے ُسسرکہ اور دونوںشوہر
مر ہیںگئے تو اُسے سختاِتنا صدمہ پہنچا کہ وہ شدید دردِ زہ میں
مبتلا ہو گئی۔ گئی،جھکوہ اور بچہ پیدا ہوا۔ اُس20 جانکی

نکلنے لـگی تو دائیوں اُسنے کی افزائیحوصلہ کر ڈرو”کہا،کے
!مت تمہارے بیٹا پیدا ہوا “ہے۔ لیکن ماں نے نہ جواب دیا،
باتنہ پر دھیان دیا۔ 21-22 کیونکہ وہ الله صندوقکے چھنکے
جانے اور ُسسر اور شوہر موتکی باعثکے 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۔

5
فلستیوں میں عہد صندوقکا

1 فلستی الله کا صندوق ابن عزر سے اشدود شہر میں لے
گئے۔ وہاں2 اُنہوں نے اُسے اپنے دیوتا دجون کے مندر میں بُت
قریبکے رکھ دیا۔ اگلے3 دن جبسویرےصبح اشدود کے
باشندے مندر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دجون کا
مجسمہ منہ رببلکے صندوقکے منےکے سا ہی پڑا اُنہوںہے۔
نے دجون کو اُٹھا کر دوبارہ اُس کی جگہ پر کھڑا کیا۔ لیکن4
اگلے دن جب سویرےصبح 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 تھے۔ صرف 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 ربپھر اشدودنے اور گرد نواحو دیہاتوںکے سختپر دباؤ
ڈال کر باشندوں کو پریشان کر دیا۔ اُن اچانکمیں ناکاذیت
پھوڑوں کی وبا پھیل گئی۔ اشدودجب7 لوگوںکے اِسنے کی
وجہ جان لی تو وہ بولے، لازم” ہے کہ اسرائیل کے خدا کا
پاسہمارےصندوق نہ رہے۔ کیونکہ اُس کا ہم پر ہمارےاور
دیوتا دجون پر دباؤ ناقابِل برداشت “ہے۔

اُنہوں8 تمامنے کوحکمرانوںفلستی اکٹھا ہم”پوچھا،کےکر
اسرائیل کے خدا صندوقکے ساتھکے کیا “کریں؟
اُنہوں نے مشورہ دیا، اُسے” جات شہر میں لے “جائیں۔

عہدجبلیکن9 میںجاتصندوقکا چھوڑا گیا ربتو کا دباؤ
اُس شہر پر بھی آ گیا۔ بڑی افرا تفری پیدا ہوئی، کیونکہ چھوٹوں
سے لے کر بڑوں تک سب کو پھوڑےناکاذیت نکل آئے۔
تب10 اُنہوں نے عہد صندوقکا آگے عقرون بھیج دیا۔
لیکن صندوق ابھی پہنچنے والا تھا کہ عقرون باشندےکے

چیخنے لـگے، وہ” اسرائیل کے خدا کا صندوق ہمارے پاس
لائے ہیں تاکہ ہلاکہمیں کر “!دیں 11 تمام فلستی حکمرانوں
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کو دوبارہ بُلایا گیا، اور عقرونیوں نے تقاضا کیا کہ صندوق کو
دُورسےشہر واپسوہاںاِسے”بولے،وہجائے۔کیا بھیجا جائے
جہاں سے آیا ہے، ورنہ یہ ہمیں بلـکہ پوری قوم ہلاککو کر
ڈالے “گا۔ کیونکہ شہر پر رب کا سخت دباؤ حاوی ہو گیا تھا۔
مہلـک وبا باعثکے اُس خوفمیں ہراسو کی لہر دوڑ گئی۔
12 جو مرنے سے بچا اُسے کم از پھوڑےکم نکل آئے۔ چاروں
طرف لوگوں کی چیخ پکار فضا میں بلند ہوئی۔

6
عہد واپساسرائیلصندوقکا لایا جاتا ہے

1 الله کا صندوق اب سات مہینے فلستیوں کے پاس رہا تھا۔
اُنہوںآخرکار2 نے اپنے تمام یوں پجار اور رمّالوں بُلاکو کر اُن سے
صندوقکےربہماب”کیا،مشورہ کا کیا بتائیںہمیںکریں؟ کہ
طرحکساِسے اِس کے ملـکاپنے واپسمیں “بھیجیں۔

3 یوں پجار اور رمّالوں نے جواب دیا، اگر” آپ اُسے واپس
بھیجیں تو ویسے مت بھیجنا بلـکہ قصور کی قربانی ساتھ بھیجنا۔
آپتب کو ملےشفا گی، آپاور لیںجان گے کہ آپوہ کو سزا
دینے کیوںسے نہیں باز “آیا۔

فلستیوں4 قربانیکیقصورکیقسمکساُسےہم”پوچھا،نے
“بھیجیں؟
اُنہوں نے جواب دیا، فلستیوں” کے پانچ حکمران ہیں، اِس

لئے سونے کے پھوڑےپانچ اور پانچ چوہے بنوائیں، آپکیونکہ
ایکاِسسب ہی وبا کی زد میں آئے ہوئے ہیں، حکمرانخواہ
ہوں، خواہ رعایا۔ 5 سونے کے یہ پھوڑے اور ملـک کو تباہ
کرنے والے چوہے بنا کر اسرائیل کے دیوتا کا احترام کریں۔
شاید وہ یہ دیکھ کر آپآپ، دیوتاؤںکے ملـکاور کو سزا دینے
سے باز آئے۔ کیوںآپ6 پرانے زمانے مصریوںکے اور اُن کے
بادشاہ طرحکی اَڑ جائیں؟ کیونکہ وقتاُس الله مصریوںنے کو
اِتنی سخت مصیبت میں ڈال دیا کہ آخرکار اُنہیں اسرائیلیوں کو
جانے دینا پڑا۔

اب7 بَیل گاڑی بنا کر اُس کے آگے دو گائیں جوتیں۔ ایسی
دودھکےجنہوںگائیں پینے ہوںبچےوالے جناور تکابپر
جوا نہ رکھا گیا ہو۔ گائیوں گاڑیبَیلکو کے آگے لیکنجوتیں،
اُن بچوںکے کو ساتھ جانے نہ دیں بلـکہ اُنہیں کہیں بند رکھیں۔
8 ربپھر بَیلصندوقکا گاڑی پر رکھا جائے اور اُس ساتھکے
ایک میںجستھیلا سونے کی وہ چیزیں ہوں آپجو 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۔
اسرائیلاگر چلیںطرفکیشمسبیتکے تو پھر معلوم ہو گا کہ
رب ہم پر یہ مصیبتبڑی لایا لیکنہے۔ اگر وہ کہیں اَور چلیں
مطلبتو ہو گا اسرائیلکہ کے دیوتا ہمیںنے سزا نہیں دی بلـکہ
سب اتفاقکچھ سے ہوا “ہے۔

فلستیوں10 نے ایسا اُنہوںکیا۔ہی گاڑیبَیلنئیگائیںدونے
میں جوت کر اُن کے چھوٹے بچوں کو کہیں بند رکھا۔ 11 پھر
اُنہوں عہدنے اُسصندوقکا میںجسسمیتتھیلے سونے کے
چوہے پھوڑےاور تھے بَیل گاڑی پر رکھا۔

جب12 گائیوں کو چھوڑ دیا گیا تو وہ ڈکراتی ڈکراتی سیدھی
شمسبیت کے راستے پر آ گئیں اور نہ دائیں، نہ طرفبائیں ہٹیں۔
فلستیوں تکسرحدکیشمسبیتسردارکے اُن پیچھےکے چلے۔

13 اُس وقت شمسبیت باشندےکے نیچے وادی میں گندم
کی فصل کاٹ رہے تھے۔ عہد کا صندوق دیکھ کر وہ نہایت
خوش ہوئے۔ بَیل14 ایکگاڑی تککھیت پہنچی جس کا
مالـک بیت شمس کا ہنے ر والا یشوع تھا۔ وہاں وہ ایک بڑے
پتھر پاسکے رُک گئی۔ لوگوں بَیلنے گاڑی ٹکڑےلـکڑیکی
ٹکڑے کر کے اُسے جلا دیا اور گائیوں کو ذبح کر ربکے کو
بھسم ہونے والی قربانی کے طور پیشپر کیا۔ لاوی15 قبیلےکے
کے کچھ مردوں نے رب کے صندوق کو بَیل گاڑی سے اُٹھا
کر سونے کی چیزوں کے تھیلے سمیت پتھر پر رکھ دیا۔ اُس دن
شمسبیت 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 کرنے کے لئے
ایکہر شہر کے لئے سونے ایککا پھوڑا بنا لیا تھا یعنی اشدود،
غزہ، اسقلون، جات اور عقرون کے لئے ایک ایک پھوڑا۔
اِس18 کے علاوہ اُنہوں نے ہر شہر اور اُس کے گرد و نواح کی
آبادیوں کے لئے سونے ایکایککا چوہا بنا لیا بڑےجستھا۔
پتھر پر عہد کا صندوق رکھا گیا وہ تکآج بیتیشوع شمسی کے
کھیت 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 سے بعض نے عہد کے صندوق میں نظر ڈالی
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تھی۔ اُس وقت 70 افراد ہلاک ہوئے۔ رب کی یہ سخت سزا
دیکھ کر بیت شمس لوگکے ماتم کرنے لـگے۔ 20 وہ کون”بولے، مُقّدساِس خدا کے حضور قائم رہ سکتا ہے؟ ہمارےیہ
بس کی بات نہیں، لیکن ہم رب کا صندوق کس کے پاس
اُنہوںمیںآخر21“بھیجیں؟ یَتنے قِر یعریم باشندوںکے پیغامکو
بھیجا، فلستیوں” ربنے واپسصندوقکا کر دیا آئیںابہے۔
اور اُسے پاساپنے لے “!جائیں

7
سنیہ1 کر یَت قِر یعریم مردکے آئے رباور صندوقکا اپنے

شہر میں لے گئے۔ وہاں اُنہوں نے اُسے ابی نداب کے گھر میں
رکھ دیا پہاڑیجو پر تھا۔ ندابابی کے بیٹے اِلی عزر مخصوصکو
کیا گیا تاکہ وہ عہد صندوقکے کی پہرا داری کرے۔

توبہ کی وجہ سے اسرائیلی فلستیوں پر فتح پاتے ہیں
عہد2 سال20صندوقکا یلکے یَتتکعرصےطو قِر یعریم

میں پڑا رہا۔ اِس دوران تمام اسرائیل ماتم کرتا رہا، کیونکہ لگتا
تھا کہ رب نے اُنہیں ترک کر دیا ہے۔ 3 پھر سموایل نے تمام
اسرائیلیوں سے کہا، اگر” آپ واقعی رب کے پاس واپس آنا
ہتے چا ہیں تو اجنبی معبودوں اور عستارات دیوی کے بُت دُور
دلپورےدیں۔کر تابعکےربساتھکے ہو اُسیکر خدمتکی
کریں۔ پھر ہی آپوہ کو فلستیوں سے بچائے “گا۔

اسرائیلیوں4 نے اُس باتکی مان لی۔ وہ بعل اور عستارات
کے بُتوں کو پھینک کر صرف رب کی خدمت کرنے لـگے۔
سموایلتب5 اعلاننے اسرائیلپورے”کیا، کو مِصفاہ میں جمع
کریں تو مَیں وہاں رب سے دعا کر کے آپ کی سفارش کروں
“گا۔ چنانچہ6 مِصفاہسبوہ میں جمع ہوئے۔ توبہ کا اظہار کر
اُنہوںکے نکالپانیسےکنوئیںنے ُنڈیلحضورکےربکر ا دیا۔
ساتھ ساتھ اُنہوں نے پورا دن روزہ رکھا اور اقرار کیا، ہم” نے
رب کا گناہ کیا “ہے۔ وہاں مِصفاہ میں سموایل نے اسرائیلیوں
کے لئے کچہری لگائی۔

7 فلستی 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 کی، دعا” کرتے !رہیں
ہمارےرب خدا سے التماس کرنے سے نہ رُکیں تاکہ وہ ہمیں
فلستیوں سے “بچائے۔ تب9 سموایل نے بھیڑ کا دودھ پیتا بچہ

چن کر رب کو بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر پیش کیا۔
ساتھ ساتھ ربوہ التماسسے کرتا رہا۔
رباور اُسنے سنی۔کی ابھیسموایل10 پیشقربانی کر رہا

تھا کہ فلستی وہاں پہنچ کر اسرائیلیوں پر حملہ کرنے کے لئے تیار
ہوئے۔ لیکن اُس دن رب نے زور سے کڑکتی ہوئی آواز سے
فلستیوں کو اِتنا دہشت زدہ کر دیا کہ وہ درہم برہم ہو گئے اور
اسرائیلی آسانی سکے۔دےشکستاُنہیںسے اسرائیلیوں11 نے
مِصفاہ سے نکل کر بیت کار کے تکنیچے دشمن کا تعاقب کیا۔
راستے بہتمیں سے ہلاکفلستی ہوئے۔

فتحاِس12 یادکی سموایلمیں مِصفاہنے اور شین درمیانکے
ایک بڑا نصبپتھر کر دیا۔ اُس نے پتھر کا نام ابن عزر یعنی مدد’
کا رکھا۔‘پتھر اُسکیونکہ نے ربتکیہاں”کہا، ہمارینے
مدد کی “ہے۔ اِس13 طرح فلستیوں مغلوبکو کیا گیا، اور وہ
اسرائیلدوبارہ سموایلتکجبگھسے۔نہمیںعلاقےکے جیتا
رہا فلستیوں پر رب کا سخت دباؤ رہا۔ 14 اور عقرون سے لے
تکجاتکر جتنی اسرائیلی آبادیاں فلستیوں کے ہاتھ میں آ گئی
تھیں سبوہ اُن کی سمیتزمینوں دوبارہ اسرائیل قبضےکے میں
آ گئیں۔ یوں امور کے ساتھ بھی صلح ہو گئی۔

سموایل15 اپنے جیتے جی اسرائیل کا قاضی اور راہنما رہا۔
16 سالہر بیتوہ ایل، ِجلجال اور مِصفاہ کا دورہ کرتا، کیونکہ
اِن تین جگہوں پر وہ اسرائیلیوں کے لئے کچہری لگایا کرتا تھا۔
17 اِس کے بعد وہ دوبارہ رامہ اپنے گھر واپس 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 اسرائیلکو
قاضیکے مقرر کیا۔ بڑے2 کا نام یوایل تھا اور چھوٹے کا ابیاہ۔
دونوں بیرسبع میں لوگوں کچہریکی لگاتے تھے۔ لیکن3 باپوہ
کے نمونے پر نہیں چلتے بلـکہ رشوت کھا کر غلط فیصلے تھے۔کرتے

4 پھر اسرائیل بزرگکے مل کر سموایل کے پاس آئے، جو
رامہ میں تھا۔ 5 اُنہوں نے کہا، دیکھیں،” آپ بوڑھے ہو گئے
ہیں آپاور آپبیٹےکے نمونےکے پر نہیں ہمابچلتے۔ پر بادشاہ
مقرر کریں تاکہ ہماریوہ اُس طرح طرحجسکرےراہنمائی
دیگر اقوام میں دستور “ہے۔
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جب6 بزرگوں نے راہنمائی کے لئے بادشاہ کا تقاضا کیا تو
سموایل نہایت ناخوش ہوا۔ چنانچہ اُس نے رب سے ہدایت
مانگی۔ رب7 جوابنے دیا، جو” کچھ بھی وہ تجھ سے مانگتے
ہیں اُنہیں دے دے۔ اِس سے وہ تجھے رد نہیں کر رہے بلـکہ
مجھے، کیونکہ نہیںوہ ہتے چا مَیںکہ اُن کا بادشاہ رہوں۔ جب8
مَیںسے اُنہیں مصر نکالسے لایا وہ مجھے چھوڑ کر دیگر معبودوں
کرتےخدمتکی ہیں۔آئے اباور تجھوہ بھیسے سلوکیہی
کر رہے ہیں۔ 9 اُن باتکی مان لے، لیکن سنجیدگی سے اُنہیں
اُن پر حکومت کرنے والے بادشاہ حقوقکے سے آگاہ “کر۔

بادشاہ حقوقکے
سموایل10 بادشاہنے کا تقاضا والوںکرنے کہہکچھسبکو

سنایا جو رب نے اُسے بتایا تھا۔ 11 وہ بولا، جو” بادشاہ آپ پر
کرےحکومت اُسگا ہوںحقوقیہکے :گے آپوہ بیٹوںکے
کی بھرتی کر اُنہیںکے اپنے رتھوں اور گھوڑوں کو لنے سنبھا کی
ذمہ دےداری گا۔ اُنہیں اُس کے رتھوں کے آگے آگے دوڑنا
پڑے گا۔ 12 کچھ اُس کی فوج کے جنرل اور کپتان بنیں گے،
کچھ اُس کے کھیتوں میں ہل چلانے اور فصلیں کاٹنے پر مجبور
جائیںہو بعضاورگے، اُسکو ہتھیارکے اور رتھ سامانکا بنانا
پڑے گا۔ بیٹیوںکیآپبادشاہ13 لےچھینسےآپکو گا تاکہ
وہ اُس کے لئے کھانا پکائیں، روٹی بنائیں اور خوشبو تیار کریں۔
آپوہ14 کھیتوںکے آپاور انگورکے اور زیتون باغوںکے کا
بہترین چنحصہ کر اپنے ملازموں گا۔دےدےکو بادشاہ15
آپ اناجکے اور انگور کا دسواں حصہ لے کر اپنے افسروں اور
ملازموں دےدےکو گا۔ آپ16 کے نوکر نوکرانیاں، آپ کے
موٹے تازے بَیل اور گدھے اُسی کے استعمال میں آئیں گے۔
17 وہ آپ کی یوں بھیڑبکر کا دسواں کرےطلبحصہ گا، اور
آپ خود اُس کے غلام ہوں گے۔

تب18 آپ پچھتا کر کہیں گے، ہم’ نے بادشاہ کا تقاضا
کیوں لیکن‘کیا؟ ربآپجب کے حضور چیختے چلّاتے مدد
چاہیں گے تو آپوہ کی نہیں سنے “گا۔

لیکن19 لوگوں سموایلنے باتکی نہ مانی بلـکہ کہا، نہیں،”
توبھی ہم بادشاہ ہتے چا ہیں، 20 کیونکہ پھر ہی ہم دیگر قوموں
کی مانند ہوں گے۔ پھر ہمارا بادشاہ ہماری راہنمائی کرے گا
جنگاور ہمارےمیں آگے آگے چل کر دشمن لڑےسے “گا۔

21 سموایل نے رب کے حضور یہ باتیں دہرائیں۔ رب22 نے
جواب دیا، اُن” کا تقاضا پورا کر، اُن پر بادشاہ مقرر “!کر
پھر سموایل اسرائیلنے کے مردوں سے کہا، ایکہر” اپنے

اپنے واپسشہر چلا “جائے۔
9

باپساؤل کی تلاشگدھیاں کرتا ہے
بن1 یمین قبائلیکے علاقے ایکمیں بن یمینی قیسبنام رہتا تھا

جس کا اچھا خاصا اثر رسوخو باپتھا۔ کا نام ابی ایل بن صرور
بن بکورت بن افیخ تھا۔ قیس2 کا بیٹا ساؤل جوان اور خوب
صورت تھا بلـکہ اسرائیل میں کوئی اَور اِتنا خوب صورت 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 دیا، نوکر” کو اپنے
ساتھ لے کر گدھیوں کو ڈھونڈ “لائیں۔ 4 دونوں آدمی افرائیم
پہاڑیکے علاقے اور سلیسہ کے علاقے میں سے لیکنگزرے،
بےسود۔ پھر اُنہوں نے سعلیم کے علاقے کھوجمیں لگایا، لیکن
وہاں بھی گدھیاں نہ ملیں۔ اِس کے بعد وہ بن یمین کے علاقے
میں متے گھو پھرے، لیکن بےفائدہ۔ 5 چلتے چلتے صوفوہ کے
قریب 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 اِس”کہا،نے ایکمیںشہر مردِ لوگہے۔خدا
اُس عزتبڑیکی کرتے ہیں، کیونکہ بھیکچھجو وہ کہتا ہے
وہ پورا ہو جاتا ہے۔ کیوں نہ ہم اُس پاسکے جائیں؟ شاید وہ
ہمیں بتائے کہ گدھیوں کو کہاں ڈھونڈنا ہئے۔ “چا

ساؤل7 نے پوچھا، لیکن” ہم اُسے کیا دیں؟ ہمارا کھانا ختم
ہو گیا ہے، پاسہمارےاور اُس کے لئے تحفہ نہیں “ہے۔

8 نوکر جوابنے دیا، باتکوئی” پاسمیرےنہیں، چاندی
کا چھوٹا *ِسکہ ہے۔ یہ مَیں مردِ خدا کو دے دوں گا تاکہ
بتائے کہ طرفکسہم “ڈھونڈیں۔

ساؤل9-11 نے ٹھیک”کہا، “چلیں۔ہے، وہ شہر طرفکی
پڑےچل تاکہ مردِ خدا باتسے کریں۔ پہاڑیجب ڈھلان پر
شہر طرفکی چڑھ رہے تھے تو کچھ لڑکیاں پانی بھرنے کے لئے

* 9:8 چاندی کا چھوٹا :ِسکہ لفظی چاندی:ترجمہ ِسکےکے ایککی چوتھائی
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نکلیں۔ آدمیوں نے اُن سے پوچھا، کیا” غیب بین شہر میں “ہے؟
پرانے) میںزمانے بینغیبنبی تھا۔کہلاتا اگر کوئی الله
سے کچھ معلوم کرنا چاہتا تو کہتا، آؤ،” ہم غیب بین پاسکے
(“چلیں۔

لڑکیوں12-13 جوابنے دیا، جی،” وہ ابھی ابھی پہنچا ہے،
کیونکہ شہر لوگکے آج پہاڑی پر قربانیاں چڑھا کر عید منا رہے
ہیں۔ اگر جلدی کریں تو پہاڑی پر ھنے چڑ سے پہلے اُس سے
ملاقات ہو جائے گی۔ شروعضیافتتکوقتاُس نہیں ہو گی
بینغیبتکجب پہنچ نہ جائے۔ کیونکہ اُسے پہلے کھانے کو
برکت دینا ہے، پھر ہی مہمانوں کو کھانا کھانے کی اجازت
ابہے۔ جائیں، کیونکہ اِسی وقت آپ اُس باتسے کر “ہیں۔سکتے

14 چنانچہ ساؤل اور نوکر شہر کی طرف بڑھے۔ شہر کے
دروازے پر ہی سموایل ملاقاتسے ہو گئی جو وہاں سے نکل
کر قربان گاہ پہاڑیکی پر ھنے چڑ کو تھا۔

سموایل ساؤل کی مہمان نوازی کرتا ہے
سموایلرب15 پہلےدنایککو دےپیغام چکا تھا، کل”16

مَیں وقتاِسی ملـِک بن یمین ایککا پاستیرےآدمی بھیج دوں
گا۔ اُسے مسح کر میریکے قوم اسرائیل پر بادشاہ مقرر کر۔ وہ
میری قوم کو فلستیوں سے بچائے گا۔ کیونکہ مَیں نے اپنی قوم
کی مصیبت پر دھیان دیا ہے، اور مدد کے لئے اُس کی چیخیں
مجھ تک پہنچ گئی “ہیں۔ اب17 جب سموایل نے شہر کے
دروازے سے نکلتے ساؤلہوئے کو دیکھا سموایلربتو ہمسے
کلام ہوا، دیکھ،” یہی وہ آدمی جسہے کا ذکر مَیں نے کل
کیا تھا۔ میرییہی قوم کرےحکومتپر “گا۔

وہیں18 شہر دروازےکے پر ساؤل سموایل مخاطبسے مہربانی”ہوا، کر کے مجھے بتائیے غیبکہ بین کا گھر کہاں “ہے؟
سموایل19 نے جواب دیا، مَیں” ہی غیب بین ہوں۔ آئیں، اُس
پہاڑی پر چلیں جس پر ضیافت ہو رہی ہے، کیونکہ آج آپ
میرے مہمان ہیں۔ کل مَیں آپسویرےصبح آپکو کے دل
باتکی بتا دوں گا۔ تکجہاں20 تین دن سے گم شدہ گدھیوں
کا تعلق ہے، اُن کی فکر نہ کریں۔ وہ تو مل گئی ہیں۔ ویسے
آپ اور آپ کے باپ کے گھرانے کو اسرائیل کی ہر قیمتی
چیز حاصل “ہے۔ 21 ساؤل نے پوچھا، یہ” کس طرح؟ مَیں
تو اسرائیل سبکے سے چھوٹے قبیلے بن یمین کا ہوں، اور میرا
خاندان قبیلے سبمیں سے چھوٹا “ہے۔

22 سموایل ساؤل کو نوکر سمیت اُس ہال میں لے گیا جس
میں ضیافت ہو رہی تھی۔ ً تقریبا 30 مہمان تھے، لیکن سموایل
نے دونوں آدمیوں کو سب سے عزت کی جگہ پر بٹھا دیا۔
23 خانسامے کو اُس نے حکم دیا، گوشتاب” کا وہ ٹکڑا لے
آؤ مَیںجو دےتمہیںنے کر کہا تھا الـگاُسےکہ “ہے۔رکھنا
24 خانسامے نے قربانی کی ران لا کر اُسے ساؤل کے منے سا
رکھ دیا۔ سموایل بولا، یہ” آپ کے لئے محفوظ رکھا گیا ہے۔
اب کھائیں، کیونکہ دوسروں دعوتکو وقتدیتے مَیں نے یہ
گوشت آپ کے لئے اور اِس موقع کے لئے الـگ کر لیا “تھا۔
چنانچہ ساؤل نے اُس دن سموایل کے ساتھ کھانا کھایا۔

ضیافت25 کے بعد وہ پہاڑی سے اُتر کر واپسشہر آئے، اور
سموایل اپنے گھر چھتکی پر ساؤل باتسے چیت کرنے لگا۔
اگلے26 دن جب پَو پھٹنے لـگی تو سموایل نے نیچے سے ساؤل کو
چھتجو پر سو رہا تھا آواز دی، !اُٹھیں” مَیں آپ رُخصتکو
“کروں۔ جاگساؤل اُٹھا اور وہ مل کر روانہ ہوئے۔ جب27
وہ شہر کنارےکے پر پہنچے تو سموایل ساؤلنے سے اپنے”کہا،
نوکر کو آگے “بھیجیں۔ جب نوکر چلا گیا تو سموایل بولا، ٹھہر”
جائیں، کیونکہ آپمجھے کو الله ایککا پیغام سنانا “ہے۔

10
ساؤل مسحکو کیا جاتا ہے

1 پھر سموایل نے ُکپّی لے کر ساؤل کے سر پر زیتون کا تیل
ُنڈیل ا دیا اور اُسے بوسہ دے کر کہا، رب” نے آپ کو اپنی
خاص ملـکیت پر راہنما مقرر کیا ہے۔ میرے2 پاس سے چلے
جانے کے بعد آپجب بن یمین کی سرحد کے شہر ضلضخ کے
قریب راخل کی قبر پاسکے سے گزریں گے تو آپ ملاقاتکی
دو آدمیوں سے ہو گی۔ آپوہ کہیںسے گے، آپگدھیاںجو’
ڈھونڈنے گئے وہ مل گئی ہیں۔ اور اب آپ باپکے گدھیوں
نہیںکی 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
وہاںگے۔ تین آپآدمی سے ملیں گے جو الله عبادتکی کرنے
کے لئے بیت ایل جا رہے ہوں ایکگے۔ پاسکے تین چھوٹی
یاں، دوسرےبکر پاسکے تین روٹیاں تیسرےاور پاسکے َمے
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مشککی ہو گی۔ 4 وہ آپ کو سلام کہہ کر دو روٹیاں دیں
گے۔ اُن کی یہ روٹیاں قبول کریں۔

اِس5 آپبعدکے الله کے ِجبعہ جائیں فلستیوںجہاںگے کی
چوکی ہے۔ شہر میں داخل ہوتے وقت آپ 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 کی حالت میں ہوں
گے۔ رب6 آپروحکا پر بھی نازل ہو گا، آپاور اُن کے ساتھ
نبوّت یں کر گے۔ اُس آپوقت شخصفرق میں تبدیل ہو جائیں
گے۔

یہجب7 تمام نشان میںوجود آئیں گے تو وہ کریںکچھ آپجو
کے ذہن میں آ جائے، کیونکہ الله آپ کے ساتھ ہو گا۔ 8 پھر
میرے آگے ِجلجال چلے جائیں۔ مَیں بھی آؤں گا اور وہاں بھسم
ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں پیش کروں گا۔ لیکن آپ
ساتکو دن میرا انتظار کرنا ہے۔ پھر مَیں آ کر آپ 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 دن پوری ہوئی۔ جب10 ساؤل اور
اُس کا نوکر ِجبعہ پہنچے تو وہاں اُن کی ملاقات مذکورہ نبیوں
جلوسکے سے ہوئی۔ الله کا روح ساؤل پر نازل ہوا، اور وہ اُن
کے درمیان نبوّت کرنے لگا۔ 11 لوگکچھ وہاں تھے جو بچـپن
سے اُس واقفسے تھے۔ ساؤل کو یوں نبیوں کے درمیان نبوّت
کرتے ہوئے دیکھ کر وہ آپس میں کہنے لـگے، قیس” کے بیٹے
ساتھکے کیا ہوا؟ کیا ساؤل بھیکو 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؟

13 نبوّت کرنے کے اختتام پر ساؤل پہاڑی پر چڑھ گیا جہاں
قربان گاہ تھی۔ ساؤلجب14 نوکر سمیت وہاں پہنچا تو اُس کے
چچا ساؤل“تھے؟کہاںآپ”پوچھا،نے ہم”دیا،جوابنے گم
گدھیوںشدہ کو ڈھونڈنے کے لئے نکلے تھے۔ جبلیکن وہ نہ
ملیں تو ہم سموایل پاسکے “گئے۔ 15 چچا بولا، اچھا؟” اُس نے
آپ کو کیا “بتایا؟ ساؤل16 جوابنے دیا، خیر،” اُس نے کہا
لیکن“ہیں۔گئیملگدھیاںکہ سموایلکچھجو بادشاہنے بننے

بارےکے میں بتایا تھا اُس کا ذکر اُس نے نہ کیا۔

ساؤل بادشاہ بن جاتا ہے
17 کچھ دیر کے بعد سموایل نے عوام کو بُلا کر مِصفاہ میں

کیا۔جمعحضورکےرب اُس18 اسرائیلرب”کہا،نے 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۔
لیکن19 گو مَیں نے تمہیں 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 “۔‘جاؤہو

یہ20 کہہ سموایلکر تمامنے قبیلوں پیشحضورکےربکو
کیا۔ قرعہ ڈالا گیا تو بن یمین کے قبیلے کو چنا گیا۔ 21 پھر سموایل
نے بن یمین کے قبیلے سارےکے خاندانوں ربکو کے حضور
پیش کیا۔ مطری خاندانکے کو چنا گیا۔ یوں قرعہ لتے ڈا لتے ڈا
ساؤل قیسبن کو چنا گیا۔ ساؤلجبلیکن کو ڈھونڈا گیا تو وہ
غائب تھا۔

اُنہوں22 ربنے یافتسے در کیا، کیا” ساؤل یہاں پہنچ چکا
“ہے؟ رب جوابنے دیا، وہ” سامان کے بیچ میں چھپ گیا
“ہے۔ لوگکچھ23 دوڑ کر اُسے سامان میں سے نکال کر عوام
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
عوامہے۔ میں اُس جیسا کوئی نہیں “!ہے خوشیلوگتمام کے
مارے بادشاہ” زندہ “!باد کا نعرہ لگاتے رہے۔ سموایل25 نے
بادشاہ تفصیلحقوقکے سے سنائے۔ اُس سبنے کتابکچھ
میں لـکھ دیا اور رباُسے مقدِسکے محفوظمیں رکھا۔ پھر اُس
نے عوام رُخصتکو کر دیا۔

ساؤل26 بھی اپنے گھر چلا گیا جو ِجبعہ میں تھا۔ کچھ فوجی
اُس کے ساتھ چلے جن کے دلوں کو الله نے چھو دیا تھا۔
لیکن27 ایسے شریر لوگ بھی تھے جنہوں نے اُس کا مذاق اُڑا
کر بھلا”پوچھا، ہمیںطرحکسیہ بچا سکتا “ہے؟ وہ اُسے حقیر
تھےجانتے اور پیشتحفےاُسے لئےکےکرنے بھی تیار نہ ہوئے۔
لیکن ساؤل اُن کی باتیں نظرانداز کر خاموشکے ہی رہا۔
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11
ساؤل عمونیوں پر فتح پاتا ہے

کچھ1 دیر کے بعد عمونی بادشاہ ناحس نے اپنی فوج لے کر
یبیس ِجلعاد کا محاصرہ کیا۔ یبیس کے تمام افراد نے اُس سے
گزارش کی، ہمارے” ساتھ معاہدہ کریں تو ہم آئندہ آپ کے
تابع رہیں “گے۔ ناحس2 نے جواب دیا، ٹھیک” ہے، لیکن
شرطاِس پر مَیںکہ ایکہر کی دہنی آنکھ نکال کر تمام اسرائیل
کی بےعزتی کروں “!گا یبیس3 کے بزرگوں نے درخواست
کی، ایکہمیں” ہفتے مہلتکی دیجئے تاکہ ہم اپنے قاصدوں کو
اسرائیل کی ہر جگہ بھیجیں۔ اگر کوئی ہمیں بچانے کے لئے نہ
آئے تو ہم ہتھیار ڈال کر شہر آپکو کے حوالے دیںکر “گے۔

ساؤلقاصد4 شہرکے پہنچبھیِجبعہ لوگوںمقامیجبگئے۔
نے اُن کا پیغام سنا تو پورا پھوٹپھوٹشہر کر رونے لگا۔ اُس5
ساؤلوقت اپنے بَیلوں کھیتوںکو واپسسے لا رہا تھا۔ اُس نے
پوچھا، کیا” ہوا لوگہے؟ 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 یہ ٹکڑے پکڑا کر اُس نے اُنہیں
یہ پیغام دے کر اسرائیل کی ہر جگہ بھیج دیا، جو” ساؤل اور
سموایل کے پیچھے چل کر عمونیوں سے لڑنے نہیں جائے گا اُس
بَیلکے 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 نے فوج کا جائزہ لیا۔ یہوداہ کے
30,000 افراد تھے اور باقی قبیلوں کے ۔3,00,000

اُنہوں9 یبیسنے ِجلعاد قاصدوںکے بھیجواپسکو کر کل”بتایا، دوپہر سے پہلے پہلے آپ کو بچا لیا جائے “گا۔ وہاں کے
باشندے یہ اُنہوں10ہوئے۔خوشبہتکرسنخبر عمونیوںنے
کو اطلاع دی، کل” ہم ہتھیار ڈال کر شہر کے دروازے
کھول دیں گے۔ پھر وہ کچھ کریں آپجو ٹھیککو “لـگے۔

اگلے11 ساؤلسویرےصبحدن فوجنے تینکو میںحصوں
تقسیم کیا۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے اُنہوں نے تین
سمتوں سے دشمن کی لشکرگاہ پر حملہ کیا۔ دوپہر تک اُنہوں نے

عمونیوں کو مار مار کر ختم دیا۔کر لوگبہتتھوڑےجو بچ گئے
وہ یوں تتر بتر ہو گئے کہ دو بھی اکٹھے نہ رہے۔

ساؤل کی دوبارہ تصدیق
فتح12 کے لوگبعد سموایل پاسکے آ کر کہنے لـگے، وہ”

لوگ جنہوںہیںکہاں اعتراضنے کیا ہمساؤلکہ حکومتپر
کرے؟ اُنہیں لے آئیں تاکہ ہم اُنہیں مار “دیں۔ لیکن13 ساؤل
نے روکاُنہیں دیا۔ اُس نے کہا، نہیں،” آج تو ہم کسی بھی
بھائی کو سزائے موت نہیں دیں گے، کیونکہ اِس دن رب نے
اسرائیل بخشیرِہائیکو سموایلپھر14“!ہے اعلاننے آؤ،”کیا،
ہم ِجلجال جا کر دوبارہ اِس کی تصدیق کریں کہ ساؤل ہمارا
بادشاہ “ہے۔

15 چنانچہ تمام لوگوں نے ِجلجال جا ربکر کے حضور اِس
کیتصدیقکی ساؤلکہ ہمارا بادشاہ اِسہے۔ اُنہوںبعدکے نے
رب سلامتیحضورکے پیشقربانیاںکی کر کے بڑا منایا۔جشن

12
سموایل کی الوداعی تقریر

تب1 سموایل تمام اسرائیل مخاطبسے ہوا، مَیں” آپنے کی
ہر بات مان کر آپ پر بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اب2 یہی آپ کے
آگے آگے چل کر آپ کی راہنمائی کرے گا۔ مَیں خود بوڑھا
ہوں، میرےاور بال سفید ہو گئے ہیں میرےجبکہ آپبیٹے کے
درمیان ہی ہتے ر ہیں۔ مَیں جوانی سے لے کر تکآج آپ کی
راہنمائی کرتا آیا ہوں۔ مَیںاب3 حاضر ہوں۔ اگر مجھ کوئیسے
غلطی ہوئی 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 نے کسیکبھی رشوتسے لے غلطکر فیصلہ کیا ہے؟
اگر ایسا ہوا تو مجھے !بتائیں پھر واپسکچھسبمَیں دوںکر “گا۔

4 اجتماع نے جواب 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
ہیںگواہ آپکہ مجھکو پر الزام لگانے کا سببکوئی 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 مصرکو نکالسے لایا۔ ربیہاںاب7 کے
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عدالتتخِت کے منے کھڑےسا ہو جائیں تو آپمَیں کو اُن تمام
بھلائیوں کی یاد دلاؤں گا ربجو آپنے آپاور باپکے دادا
سے کی ہیں۔

آپ8 یعقوبباپکا مصر مصریجبآیا۔ اُس کی اولاد کو
لـگےدبانے اُنہوںتو تبمانگی۔مددسےربچلّاتےچیختےنے
اُس نے موسٰی اور ہارون بھیجکو دیا تاکہ پوریوہ قوم مصرکو
نکالسے کر یہاں ملـکاِس میں لائیں۔ لیکن9 جلد ہی ربوہ
اپنے خدا بھولکو اِسگئے، لئے اُس اُنہیںنے دشمن حوالےکے
کبھیدیا۔کر شہرحصور بادشاہکے کا کمانڈر سیسرا اُن سے لڑا،
کبھی فلستی اور کبھی موآب کا بادشاہ۔ 10 ہر دفعہ آپ کے
باپ دادا نے چیختے چلّاتے رب سے مدد مانگی اور اقرار ہم’کیا، نے گناہ کیا ہے، کیونکہ ہم ربنے ترککو کر بعلکے
عستاراتاور بُتوںکے کی پوجا کی ابلیکنہے۔ ہمیں دشمنوں
سے !بچا پھر تیریصرفہم 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 آپنے اردکو گرد تمامکے دشمنوں بچایا،سے ملـکاور میں
امن و امان قائم ہو گیا۔

لیکن12 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 کہ رب ہمارا
خدا ہمارا بادشاہ وہاب13ہے۔ بادشاہ مانگآپجسےدیکھیں
رہے !تھے رب آپنے خواہشکی پوری کر کے اُسے آپ پر
مقرر کیا ہے۔ 14 چنانچہ رب خوفکا مانیں، اُس کی خدمت
کریں اور اُس کی سنیں۔ سرکش ہو کر اُس کے احکام کی
خلاف ورزی مت کرنا۔ اگر آپ اور آپ کا بادشاہ رب سے
وفادار رہیں گے تو آپوہ ساتھکے ہو گا۔ لیکن15 آپاگر اُس
کے تابع نہ رہیں اور سرکش ہو کر اُس کے احکام کی خلاف
کریںورزی تو آپوہ کرےمخالفتکی اُسطرحجسگا، نے
آپ باپکے دادا کی مخالفتبھی کی۔

ہوکھڑےاب16 دیکھیںکر ربکہ کیا کرنے والا وہہے۔
آنکھوںکیآپ کے منے سا ہی بڑا گا۔کرےمعجزہ وقتاِس17
گندم کی کٹائی کا موسم ہے۔ گو اِن دنوں بارشمیں نہیں ہوتی،
لیکن مَیں دعا کروں گا ربتو گرجتے بادل بارشاور بھیجے گا۔
آپتب جان لیں گے آپکہ نے بادشاہ کا تقاضا کرتے ہوئے

رب نزدیککے باتبُریکتنی کی “ہے۔
سموایل18 نے پکار ربکر سے دعا کی، اور اُس ربدن نے

بادلگرجتے بھیجبارشاور یہدی۔ دیکھ سختاجتماعکر گھبرا
سموایلکر التماسسےسموایلنےسب19لگا۔ڈرنےسےرباور
کی، رب” اپنے خدا سے دعا کر سفارشہماریکے کریں تاکہ
ہم مر نہ جائیں۔ کیونکہ بادشاہ کا تقاضا کرنے ہمسے نے اپنے
گناہوں میں اضافہ کیا “ہے۔

سموایل20 نے لوگوں کو تسلی دے کر کہا، مت” ڈریں۔
آپبےشک سے غلطی ہوئی ہے، لیکن آئندہ خیال رکھیں کہ
دُورسےربآپ نہ جائیںہو خدمتکیاُسسےدلپورےبلـکہ
کریں۔ 21 بےمعنی بُتوں کے پیچھے مت پڑنا۔ نہ وہ فائدے کا
باعث ہیں، نہ آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اُن کی حیثیتکوئی نہیں
ہے۔ رب22 اپنے عظیم نام کی خاطر اپنی قوم کو چھوڑےنہیں
گا، کیونکہ اُس نے آپ کو اپنی قوم بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔
تکجہاں23 تعلقمیرا مَیںہے، اِس ربمیں 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 غلطآپاگر کام کرنے پر ُلے ت رہیں
آپتو اپنے سمیتبادشاہ دنیا میں مٹسے جائیں “گے۔

13
فلستیوں جنگسے

سال30ساؤل1 کا نشینتختجبتھا ہوا۔ حکومتسالدو
کرنے بعدکے اُس2 اپنینے فوج کے لئے 3,000 اسرائیلی چن
لئے۔ لڑنےجنگ قابلکے باقی آدمیوں اُسکو فارغنے دیا۔کر
فوجیوں2,000 مِکماسڈیوٹیکی ایلبیتاور پہاڑیکے علاقے
میں لگائی تھا۔خودساؤلجہاںگئی افراد1,000باقی یونتن کے
پاس بن یمین کے شہر ِجبعہ میں تھے۔

یونتندنایک3 ِجبعہنے کی فلستی چوکی پر حملہ کر اُسےکے
جلددی۔شکست ہی یہ پہنچتکفلستیوںدوسرےخبر گئی۔
ساؤل ملـکنے میںکونےکونےکے بھیجقاصد دیئے، اور وہ
نرسنگا بجاتے بجاتے لوگوں کو یونتن کی فتح سناتے گئے۔ تمام4
اسرائیل میں خبر پھیل گئی، ساؤل” نے ِجبعہ کی فلستی چوکی
کو تباہ کر دیا اسرائیلاباورہے، فلستیوں نفرتخاصکی کا
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نشانہ بن گیا “ہے۔ ساؤل نے تمام مردوں کو فلستیوں سے لڑنے
کے لئے ِجلجال میں بُلایا۔

5 فلستی بھی اسرائیلیوں سے لڑنے کے لئے جمع ہوئے۔ اُن
30,000کے 6,000رتھ، جیسےریتکیساحلاورگھڑسوار
بےشمار پیادہ فوجی تھے۔ اُنہوں نے بیت آون کے مشرق میں
مِکماس قریبکے اپنے لگائے۔خیمے اسرائیلیوں6 نے دیکھا کہ
خطرےبڑےہم میں آ گئے ہیں، اور دشمن ہم بہتپر دباؤ ڈال
رہا ہے تو پریشانی کے عالم میں کچھ غاروں اور دراڑوں میں اور
کچھ پتھروں کے درمیان یا قبروں اور حوضوں میں چھپ گئے۔
7 کچھ اِتنے ڈر گئے کہ وہ یائے در یردن کو پار کر کے جد اور
ِجلعاد کے علاقے میں چلے گئے۔

ساؤل بےصبریکی
تکابساؤل ِجلجال میں تھا، لیکن جو آدمی اُس کے ساتھ

رہے تھے خوفوہ 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 خود قربانیاں پیش
کیں۔

10 وہ ابھی اِس کام سے فارغ ہی ہوا تھا سموایلکہ پہنچ گیا۔
ساؤل آمدیدخوشاُسے کہنے کے لئے نکلا۔ سموایللیکن11 نے
پوچھا، آپ” نے کیا “کِیا؟
ساؤل نے جواب دیا، لوگ” منتشر ہو رہے تھے، اور آپ

وقت پر نہ مَیںجبآئے۔ نے دیکھا کہ مِکماسفلستی قریبکے
جمع ہو رہے ہیں 12 تو مَیں نے سوچا، فلستی’ یہاں ِجلجال میں آ
مجھکر پر حملہ کرنے کو ہیں، مَیںحالانکہ سےربابھینے دعا
نہیں کی کہ وہ ہم پر مہربانی اِس‘کرے۔ لئے مَیں جرأتنے کر
کے خود پیشقربانیاں “کیں۔

سموایل13 بولا، یہ” کیسی حرکتاحمقانہ آپ!تھی ربنے
اپنے خدا کا حکم نہ ربمانا۔ آپتو آپاور کی اولاد کو ہمیشہ
کے لئے اسرائیل پر مقرر کرنا چاہتا تھا۔ 14 لیکن اب آپ کی
بادشاہت قائم نہیں رہے گی۔ آپچونکہ اُسنے کی نہ سنی اِس
لئے رب نے کسی 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 پیچھےکے دشمن سے لڑنے گئے۔ وہ

ِجلجال سے روانہ ہو کر ِجبعہ پہنچ گئے۔ جب ساؤل نے وہاں
فوج کا جائزہ لیا تو بس 600 افراد رہ گئے تھے۔ 16 ساؤل، یونتن
اور اُن کی فوج بن یمین کے شہر ِجبعہ ٹکمیں گئے جبکہ فلستی
مِکماس پاسکے خیمہ زن تھے۔ کچھ17 دیر کے بعد فلستیوں کے
تین ملـکدستے کو لُوٹنے لئےکے علاقےکےسوعالایکنکلے۔
شہرکے 18پڑا،چلطرفکیعُفرہ طرفکیَحورونبیتدوسرا
اور تیسرا اُس پہاڑی سلسلے طرفکی جہاں سے وادٔی ضبوعیم
اور یگستان ر دیکھا جا سکتا ہے۔

19 اُن دنوں میں پورے ملـِک اسرائیل میں لوہار نہیں تھا،
کیونکہ فلستی نہیں ہتے تھےچا اسرائیلیکہ تلواریں نیزےیا بنائیں۔
20 اپنے ہلوں، یوںکدالوں، 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 نوککی ٹھیک کرنے کے لئے چاندی کے ِسکے کی
دو تہائی لیتے تھے۔ نتیجے22 میں اُس دن ساؤل اور یونتن کے سوا
بھیکسی اسرائیلی پاسکے تلوار یا نیزہ نہیں تھا۔

یونتن فلستیوں پر حملہ کرتا ہے
فلستیوں23 مِکماسنے درےکے پر قبضہ کر وہاںکے چوکی

قائم کی تھی۔
14

ایک1 دن یونتن نے اپنے جوان سلاح بردار سے کہا، آؤ،”
ہم پرلی طرف جائیں جہاں فلستی فوج کی چوکی “ہے۔ لیکن
اُس نے باپاپنے کو اطلاع نہ دی۔

ساؤل2 وقتاُس انار درختکے کے سائے میں بیٹھا تھا جو
ِجبعہ قریبکے اُسمرد600تھا۔میںمجرونکے تھے۔پاسکے
3 اخیاہ امام بھی ساتھ تھا جو امام کا بالاپوش پہنے ہوئے تھا۔
اخیاہ یکبود بھائیکے طوباخی کا بیٹا تھا۔ اُس کا فینحاسدادا
اور پردادا عیلی تھا، جو پرانے زمانے میں َسیلا ربمیں کا امام
تھا۔ کسی بھیکو معلوم نہ تھا کہ یونتن چلا گیا ہے۔

4-5 فلستی چوکی تک پہنچنے کے لئے یونتن نے ایک 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 جنوبوہ میں ِجبع مقابلکے تھا۔
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یونتن6 نے اپنے سلاحجوان بردار سے کہا، آؤ،” ہم طرفپرلی
جائیں جہاں اِن نامختونوں کی چوکی ہے۔ شاید رب ہماری مدد
کرے، کیونکہ اُس نزدیککے کوئی فرق نہیں کہ ہم یادہ ز
ہوں یا “کم۔ 7 اُس کا سلاح بردار بولا، جو” کچھ آپ ٹھیک
سمجھتے ہیں، وہی کریں۔ ضرور جائیں۔ جو کچھ بھی آپ کہیں
گے، مَیں حاضر “ہوں۔ 8 یونتن بولا، ٹھیک” ہے۔ پھر ہم یوں
دشمنوں طرفکی ھتے بڑ جائیں گے، صافاُنہیںہمکہ نظر آئیں۔
9 اگر دیکھہمیںوہ پکاریں،کر تمہیںہمورنہجاؤ،رُک’ دیںمار
‘!گے تو ہم اپنے منصوبے سے باز آ کر اُن پاسکے نہیں جائیں
گے۔ لیکن10 اگر وہ پکاریں، آؤ،’ ہمارے پاس آ ‘!جاؤ تو ہم
ضرور اُن پاسکے چڑھ جائیں گے۔ کیونکہ یہ اِس کا نشان ہو
گا ربکہ ہمارےاُنہیں قبضے میں دےکر “گا۔

11 چنانچہ وہ چلتے چلتے فلستی چوکی کو نظر آئے۔ فلستی شور
مچانے لـگے، دیکھو،” اسرائیلی اپنے چھپنے کے بلوں سے نکل
رہے “!ہیں 12 چوکی کے فوجیوں نے دونوں کو چیلنج کیا،
پاسہمارےآؤ،” آؤ تو ہم تمہیں “گے۔سکھائیںسبق یہ سن کر
یونتن نے اپنے سلاح بردار کو آواز دی، میرےآؤ،” پیچھے !چلو
رب اُنہیںنے اسرائیل کے حوالے کر دیا “ہے۔ دونوں13 اپنے
ہاتھوں اور پیروں کے بل ھتے چڑ ھتے چڑ تکچوکی جا پہنچے۔
یونتنجب آگے آگے چل کر فلستیوں پاسکے پہنچ گیا تو وہ اُس
کے منے سا گرتے گئے۔ ساتھ ساتھ سلاح 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 گئی، صرفنہ لشکرگاہ
بلـکہ میدانکھلے میں بھی۔ چوکی مردکے 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
ساؤل16 کے پہرےجو دار ِجبعہ سے دشمن کی حرکتوں پر

غور کر تھےرہے اُنہوں اچانکنے دیکھا کہ فوجفلستی ہلمیں
چل مچ گئی ہے، افرا تفری کبھی اِس طرف، کبھی طرفاُس
بڑھ رہی ہے۔ ساؤل17 ًنے فورا حکم دیا، فوجیوں” کو گن کر
معلوم کرو چلاکونکہ گیا معلوم“ہے۔ ہوا یونتنکہ اور اُس کا

سلاح 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 باتسے کر رہا تھا
کہ فلستی لشکرگاہ میں ہنگامہ اور بہتشور یادہ ز بڑھ گیا۔ ساؤل
نے امام سے کہا، کوئی” بات نہیں، ہنے ر “دیں۔ 20 وہ اپنے
600 افراد کو لے ًکر فورا دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ جب تکاُن پہنچ
گئے تو معلوم ہوا کہ دوسرےایکفلستی قتلکو کر رہے ہیں،
اور طرفہر ہنگامہ ہی ہنگامہ ہے۔

فلستیوں21 نے کافی اسرائیلیوں کو اپنی فوج میں شامل کر لیا
ابتھا۔ لوگیہ فلستیوں کو چھوڑ کر ساؤل اور یونتن کے پیچھے
ہو لئے۔ 22 اِن کے علاوہ جو اسرائیلی افرائیم کے پہاڑی علاقے
میں اِدھر اُدھر چھپ گئے تھے، جب اُنہیں خبر ملی کہ فلستی
بھاگ رہے ہیں تو وہ بھی اُن کا تعاقب کرنے لـگے۔ 23 لڑتے
لڑتے بیتجنگمیداِن تکآون پھیل گیا۔ اِس طرح رب نے
اُس دن اسرائیلیوں کو بچا لیا۔

ساؤل کی لعنتسمجھےبےسوچے
24 اُس دن اسرائیلی سخت لڑائی کے باعث بڑی مصیبت 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 تکہاتھکو نہ لگایا۔ پوری25 فوج داخلمیںجنگل ہوئی
تو وہاں زمین پر شہد کے چھتے تھے۔ 26 تمام لوگ جب اُن کے
پاس گزرےسے تو دیکھا کہ اُن سے ٹپکشہد رہا لیکنہے۔
کسی نے تھوڑا بھی لے کر کھانے کی جرأت نہ کی، کیونکہ
ساؤلسب لعنتکی سے ڈرتے تھے۔

یونتن27 لعنتکو کا علم نہ تھا، اِس لئے اُس اپنینے لاٹھی کا
سرا کسی چھتے میں ڈال کر اُسے چاٹ لیا۔ اُس کی ًآنکھیں فورا
چمک اُٹھیں، اور وہ تازہ دم ہو گیا۔ کسی28 نے دیکھ کر یونتن
کو بتایا، آپ” باپکے فوجنے قَسمسے کھلا اعلانکر کیا ہے
اُسکہ لعنتپر اِسیکھائے۔کچھدناِسجو وجہ سبہمسے
اِتنے نڈھال ہو گئے “ہیں۔ یونتن29 جوابنے باپمیرے”دیا،
ملـکنے کو مصیبت میں ڈال دیا !ہے دیکھو، اِس تھوڑے
سے شہد کو چکھنے میریسے آنکھیں چمککتنی اُٹھیں اور مَیں
تازہکتنا دم 30گیا۔ہو بہتر ہوتا لُوٹےسےدشمنلوگہمارےکہ
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میںمالہوئے نہکچھسے کچھ لیتے۔کھا لیکن ہممیںحالتاِس
فلستیوں طرحکسکو یادہ ز نقصان پہنچا سکتے “ہیں؟

اُس31 دن اسرائیلی فلستیوں مِکماسکو سے مار مار کر ایالون
پہنچتک لیکنگئے۔ شام وقتکے نہایتوہ نڈھال ہو تھے۔گئے
32 پھر وہ لُوٹے ہوئے یوڑوں ر پر ٹوٹ پڑے۔ اُنہوں نے جلدی
جلدی یوں، بھیڑبکر گائےبَیلوں اور بچھڑوں کو ذبح کیا۔ بھوک
شدتکی کی وجہ سے اُنہوں نے خون کو صحیح طور سے نکلنے
نہ دیا بلـکہ جانوروں زمینکو پر چھوڑ گوشتکر سمیتخونکو
کھانے لـگے۔

کسی33 ساؤلنے کو اطلاع دی، ربلوگدیکھیں،” کا
گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ گوشت کھا رہے جسہیں میں
تکاب خون “ہے۔ یہ سن کر ساؤل پکار اُٹھا، ربآپ” سے
وفادار نہیں “!رہے پھر اُس نے ساتھ والے آدمیوں کو حکم دیا،
کوئی” بڑا پتھر لُڑھکا کر اِدھر لے !آئیں 34 پھر تمام آدمیوں کے
پاس جا کر اُنہیں بتا دینا، اپنے’ جانوروں کو میرے پاس لے
آئیں تاکہ اُنہیں پتھر پر ذبح کر کے کھائیں۔ ورنہ آپ خون آلودہ
گوشت کھا ربکر کا گناہ کریں “۔‘گے
سب مان گئے۔ اُس شام وہ ساؤل کے پاس آئے اور اپنے

جانوروں کو پتھر پر ذبح کیا۔ وہاں35 ساؤل نے پہلی دفعہ رب
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
بھیایک نہ فوجیوں“بچے۔ ٹھیک”دیا،جوابنے کچھوہہے،
کریں آپجو مناسبکو “لـگے۔ لیکن امام بولا، پہلے” ہم الله
ہدایتسے “لیں۔ 37 چنانچہ ساؤل نے الله سے پوچھا، کیا” ہم
فلستیوں جاریتعاقبکا رکھیں؟ کیا تُو اُنہیں اسرائیل حوالےکے
دےکر لیکن“گا؟ اِس مرتبہ الله جوابنے نہ دیا۔

38 یہ دیکھ کر ساؤل نے فوج کے تمام راہنماؤں کو بُلا کر
کہا، کسی” نے گناہ کیا ہے۔ معلوم کرنے کوششکی کریں
کہ کون قصوروار ہے۔ رب39 حیاتکی کی قَسم جو اسرائیل
نجاتکا دہندہ ہے، قصوروار ًکو فورا دیموتسزائے جائے
گی، خواہ وہ میرا بیٹا یونتن کیوں نہ “ہو۔ لیکن سب رہے۔خاموش

تب40 ساؤل نے دوبارہ اعلان کیا، پوری” طرفایکفوج
کھڑی ہو جائے اور یونتن اور مَیں دوسری “طرف۔ لوگوں نے

جواب دیا، آپجو” مناسبکو لـگے وہ “کریں۔ 41 پھر ساؤل
ربنے اسرائیل کے خدا سے دعا کی، اے” رب، ہمیں دکھا
کہ کون قصوروار “!ہے
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 کریں مَیںکہ قصوروار ہوں یا “یونتن۔
جب قرعہ ڈالا گیا تو یونتن قصوروار ٹھہرا۔ ساؤل43 نے آپبتائیں،”پوچھا، نے کیا یونتن“کِیا؟ جوابنے مَیں”دیا، صرفنے
تھوڑا سا شہد چکھ لیا میریجو لاٹھی سرےکے پر لگا تھا۔ لیکن
مَیں مرنے کے لئے تیار “ہوں۔ ساؤل44 نے کہا، یونتن،” الله
سختمجھے آپمَیںاگردےسزا اِسکو لئےکے نہموتسزائے
“دوں۔ لیکن45 فوجیوں اعتراضنے کیا، یہ” باتکیسی ہے؟
یونتن ہی نے زبردستاپنے حملے اسرائیلسے آجکو بچا لیا ہے۔
اُسے کس طرح سزائے موت دی جا سکتی ہے؟ کبھی !نہیں
الله کی حیات کی قَسم، اُس کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہو گا،
آجکیونکہ اُس نے الله کی مدد فتحسے پائی یوں“ہے۔ فوجیوں
نے یونتن موتکو سے بچا لیا۔

تب46 ساؤل نے فلستیوں کا تعاقب کرنا چھوڑ دیا اور اپنے
گھر چلا گیا۔ فلستی بھی ملـکاپنے واپسمیں چلے گئے۔

ساؤل کی جنگیں
نشینتختساؤلجب47 ہوا تو ملـکوہ اردکے گرد تمامکے

دشمنوں سے لڑا۔ اِن میں موآب، عمون، ادوم، ضوباہ کے بادشاہ
اور فلستی شامل تھے۔ اور جہاں بھی جنگ چھڑی وہاں اُس
فتحنے پائی۔ 48 وہ نہایت بہادر تھا۔ اُس نے عمالیقیوں کو بھی
شکست دی اور یوں اسرائیل کو اُن تمام دشمنوں سے بچا لیا جو
بار ملـکبار لُوٹکی مار کرتے تھے۔

ساؤل کا خاندان
ساؤل49 کے تین بیٹے تھے، یونتن، اِسوی اور ملـکی شوع۔ اُس

کی بڑی بیٹی میرب اور چھوٹی بیٹی میکل تھی۔ بیوی50 کا نام
اخی بنتنوعم معضاخی تھا۔ ساؤل کی فوج کا کمانڈر ابنیر تھا،
جو ساؤل کے چچا نیر کا بیٹا تھا۔ ساؤل51 قیسباپکا اور ابنیر
باپکا نیر سگے بھائی تھے جن باپکا ابی ایل تھا۔

ساؤل52 کے جیتے فلستیوںجی رہی۔جاریجنگسختسے
اِس لئے جب بھی کوئی بہادر اور لڑنے کے قابل آدمی نظر آیا تو
ساؤل نے اُسے اپنی فوج میں بھرتی کر لیا۔
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15
تمام عمالیقیوں ہلاککو کرنے کا حکم

ایک1 سموایلدن ساؤلنے پاسکے آ کر اُس باتسے رب”کی، ہی آپمجھےنے کو مسح کر اسرائیلکے پر مقرر کرنے
کا حکم دیا تھا۔ رباب کا پیغام سن !لیں الافواجرب2 فرماتا
ہے، مَیں’ عمالیقیوں کا میری قوم کے ساتھ سلوک نہیں بھول
اسرائیلیجبوقتاُسسکتا۔ مصر نکلسے طرفکیکنعانکر
کرسفر تھےرہے عمالیقیوںتو بندراستہنے کر وقتاب3تھا۔دیا
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 موتکو گھاٹکے “۔‘دےاُتار

ساؤل4 نے اپنے فوجیوں کو بُلا کر طلائم میں اُن کا جائزہ
لیا۔ پیادے2,00,000کُل فوجی تھے، نیز یہوداہ 10,000کے
افراد۔ 5 عمالیقیوں کے شہر کے پاس پہنچ کر ساؤل وادی میں
تاک میں بیٹھ گیا۔ لیکن6 پہلے اُس نے قینیوں کو خبر عمالیقیوں”بھیجی، الـگسے ہو کر اُن پاسکے سے چلے جائیں، ورنہ
آپ اُن کے ساتھ ہلاک ہو جائیں گے۔ کیونکہ جب اسرائیلی
مصر نکلسے یگستانکر ر میں سفر کر تھےرہے آپتو نے اُن پر
مہربانی کی “تھی۔
یہ خبر ملتے ہی قینی عمالیقیوں سے الـگ 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 گیا، صرف اُن کا بادشاہ اجاج زندہ پکڑا گیا۔
ساؤل9 اور اُس فوجیوںکے نے اُسے زندہ چھوڑ اِسیدیا۔ طرح
سب سے اچھی یوں، بھیڑبکر گائےبَیلوں، تازےموٹے بچھڑوں
اور 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
موٹے تازے جانوروں ہلاککو کریں۔ اُنہوں نے صرف 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 ساؤلنے کو بادشاہ بنا لیا اُسکیونکہہے، مجھنے دُورسے
ہو کر میرا حکم نہیں “مانا۔ سموایل کو اِتنا غصہ آیا کہ وہ پوری
رات بلند آواز ربسے سے یاد فر کرتا رہا۔ اگلے12 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۔ سموایلجب13 ِجلجال پہنچا تو ساؤل نے کہا، مبارک”
!ہو مَیں ربنے کا حکم پورا کر دیا “ہے۔ سموایل14 جانوروں”پوچھا،نے کا یہ شور کہاں سے آ رہا ہے؟ یاں بھیڑبکر ممیا رہی
اور گائےبَیل ڈکرا رہے “ہیں۔ 15 ساؤل نے جواب دیا، یہ”
عمالیقیوں کے ہاں سے لائے گئے ہیں۔ فوجیوں نے سب سے
اچھے گائےبَیلوں اور یوں بھیڑبکر کو زندہ چھوڑ دیا تاکہ اُنہیں
آپرب کے قربانحضورکےخدا لیکنکریں۔ ہم سبباقینے
ربکو کے حوالے کر کے مار “دیا۔

16 سموایل بولا، !خاموش” پہلے وہ بات سن لیں جو رب
مجھےنے راتپچھلی ساؤل“فرمائی۔ جوابنے دیا، “بتائیں۔”
17 سموایل نے کہا، جب” آپ 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 آپنے کو بھیج کر
حکم دیا، جا’ اور عمالیقیوں کو پورے طور پر ہلاک کر کے
اِنتکوقتاُسکر۔حوالےمیرے لوگوںشریر لڑتاسے جبرہ
تک سبوہ مٹسبکے نہ ‘جائیں۔ مجھےاب19 بتائیں آپکہ
ربنے کی کیوں نہ سنی؟ آپ لُوٹے ہوئے مال پر ٹوٹکیوں
پڑے؟ یہ ربتو نزدیککے گناہ “ہے۔

20 ساؤل نے اعتراض کیا، لیکن” مَیں نے ضرور رب کی
جسسنی۔ مقصد کے لئے رب نے مجھے بھیجا وہ مَیں نے پورا
کر دیا ہے، کیونکہ مَیں عمالیق کے بادشاہ اجاج کو گرفتار کر
کے یہاں لے آیا اور باقی سب موتکو گھاٹکے اُتار کر رب
کے حوالے کر دیا۔ میرے21 فوجی لُوٹے ہوئے مال میں سے
یاںاچھیسےسبصرف بکر بھیڑ آئے،لےکرچنگائےبَیلاور
کیونکہ وہ اُنہیں یہاں ِجلجال میں رب آپ کے خدا کے حضور
قربان کرنا ہتے چا “تھے۔

لیکن22 سموایل جوابنے کورب”دیا، باتکیا یادہ ز پسند
آپہے، کی بھسم ہونے والی اور ذبح کی قربانیاں یا یہ کہ آپ
اُس کی سنتے ہیں؟ سننا قربانی سے کہیں بہتر اور دھیان دینا
مینڈھے کی چربی سے کہیں عمدہ ہے۔ سرکشی23 غیب دانی
کے گناہ کے برابر ہے اور غرور بُت پرستی کے گناہ سے کم نہیں
آپہوتا۔ ربنے کا حکم رد کیا ہے، اِس 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
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ہدایتکیآپ رباور کے ورزیخلافکیحکم مَیںہے۔کی
لوگوںنے ڈرسے کر اُن مانباتکی لی۔ ابلیکن25 مہربانی کر
کے معافمجھے کریں میرےاور واپسساتھ آئیں تاکہ مَیں آپ
کی موجودگی ربمیں پرستشکی کر “سکوں۔ لیکن26 سموایل
نے جواب دیا، مَیں” آپ کے ساتھ واپس نہیں چلوں گا۔ آپ
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 کر اُس ہاتھکے
میں رہ گیا۔ سموایل28 بولا، طرحجس” پھٹکپڑا آپکر کے
ہاتھ میں رہ گیا ربطرحاُسیبالکل آجنے اسرائیلہی آپپر کا
آپاختیار چھینسے کسیکر اَور دےکو دیا شخصایسےہے،
کہیںسےآپجوکو بہتر ہے۔ اسرائیلجو29 شانکی شوکتو
ہے وہ جھوٹنہ بولتا، نہ کبھی اپنی سوچ کو بدلتا ہے، کیونکہ
وہ انسان نہیں باتایککہ کہہ کر بعد میں اُسے “بدلے۔

30 ساؤل نے دوبارہ منت کی، بےشک” مَیں نے گناہ کیا
ہے۔ لیکن براہِ کرم کم از کم میری قوم کے بزرگوں اور اسرائیل
منےکے سا آئیںواپسساتھمیرےکریں۔عزتمیریتو تاکہ مَیں
آپربمیںموجودگیکیآپ کے پرستشکیخدا “سکوں۔کر

تب31 سموایل مان گیا اور ساؤل کے ساتھ دوسروں پاسکے
واپس آیا۔ ساؤل نے رب کی پرستش کی، 32 پھر سموایل نے
اعلان کیا، عمالیق” کے بادشاہ اجاج میرےکو پاس لے “!آؤ
اجاج اطمینان سے سموایل پاسکے آیا، کیونکہ اُس نے موتبےشک”سوچا، کا خطرہ ٹل گیا “ہے۔ لیکن33 سموایل تیری”بولا، تلوار مائیںبےشمارسے بچوںاپنے محرومسے ہو ہیں۔گئی
اب تیری ماں بھی بےاولاد ہو جائے “گی۔ یہ کہہ کر سموایل
نے وہیں ِجلجال ربمیں کے اجاجحضور کو تلوار ٹکڑےسے
ٹکڑے کر دیا۔

پھر34 وہ واپسرامہ چلا گیا، ساؤلاور اپنے گھر گیا ِجبعہجو
میں تھا۔ اِس35 سموایلبعدکے نہکبھیسےساؤلجیجیتے ملا،
کیونکہ ساؤلوہ کا ماتم کرتا ربلیکنرہا۔ دُکھکو تھا مَیںکہ
ساؤلنے اسرائیلکو پر کیوں مقرر کیا۔

16
نئے بادشاہ داؤد کو مقرر کیا جاتا ہے

سموایلربدنایک1 کلامہمسے ساؤلتککبتُو”ہوا،
کا مَیںگا؟کرےماتم تونے اُسے رد کر بادشاہکے کا اُسعُہدہ

لیالےسے ابہے۔ مینڈھے زیتونسینگکا تیلکے بھرسے کر
آدمیایکوہاںجا۔چلالحمبیت نامکاجسملسے یسّی ہے۔
کیونکہ مَیں نے اُس کے بیٹوں میں ایکسے کو چن لیا ہے کہ
وہ نیا بادشاہ بن “جائے۔ لیکن2 سموایل اعتراضنے کیا، مَیں”
طرحکس جا سکتا ہوں؟ ساؤل یہ سن کر مجھے مار ڈالے “گا۔
گائےجوانایک”دیا،جوابنےرب ساتھاپنے لوگوںکرلے
کو دےبتا کہ مَیں اِسے رب کے حضور قربان کرنے کے لئے
آیا ہوں۔ 3 یسّی کو دےدعوت کہ وہ قربانی کی ضیافت میں
شریک ہو جائے۔ آگے مَیں تجھے بتاؤں گا کہ کیا کرنا مَیںہے۔
تجھے دکھاؤں گا کسکہ بیٹے میرےکو لئے مسح کر چنکے
لینا “ہے۔

سموایل4 مان گیا۔ جب وہ بیت لحم پہنچ گیا چونکلوگتو
اُٹھے۔ لرزتے لرزتے شہر بزرگکے اُس سے ملنے آئے اور خیریت”پوچھا، تو ہے پاسہمارےآپکہ آ گئے “ہیں؟ سموایل5 نے
اُنہیں تسلی دے کر کہا، خیریت” ہے۔ مَیں رب کے حضور
پیشقربانی کرنے کے لئے آیا ہوں۔ اپنے آپ ربکو کے لئے
مخصوص مُقّدسو کریں اور میرےپھر ساتھ قربانی ضیافتکی
شریکمیں ہو “جائیں۔ سموایل نے یسّی اور اُس کے بیٹوں کو
دیدعوتبھی اور اُنہیں آپاپنے مخصوصکو مُقّدسو کرنے
کو کہا۔

جب6 یسّی اپنے بیٹوں سمیت قربانی کی ضیافت کے لئے آیا
تو سموایل کی اِلیابنظر پر پڑی۔ اُس نے سوچا، یہبےشک” وہ
مسحربجسےہے کر بادشاہکے بنانا “ہے۔چاہتا ربلیکن7
نے فرمایا، اِس” کی شکل صورتو اور لمبے قد سے متاثر نہ ہو،
کیونکہ یہ مجھے نامنظور انسانمَیںہے۔ کی نظر نہیںسے دیکھتا۔
صورتظاہریانسانکیونکہ پر غور کر فیصلہکے کرتا جبکہہے
رب کو ایکہر کا صافصافدل نظر آتا “ہے۔

8 پھر یسّی نے دوسرےاپنے بیٹے ابی نداب کو بُلا کر سموایل
کے منے سا سے گزرنے دیا۔ سموایل بولا، نہیں،” رب نے اِسے
بھی نہیں “چنا۔ اِس9 بعدکے یسّی تیسرےنے بیٹے سمّہ پیشکو
لیکنکیا۔ نہیںبھییہ چنا یوں10تھا۔گیا یسّی بیٹوںساتاپنےنے
کو ایک ایک کر کے سموایل کے منے سا سے گزرنے دیا۔ اِن
میں سے ربکوئی کا چنا ہوا بادشاہ نہ نکلا۔ 11 آخرکار سموایل
نے پوچھا، اِن” کے علاوہ کوئی اَور بیٹا تو نہیں “ہے؟ یسّی نے
جواب دیا، سب” سے چھوٹا بیٹا ابھی باقی رہ گیا ہے، لیکن وہ
باہر کھیتوں میں یوں بھیڑبکر کی نگرانی کر رہا سموایل“ہے۔ نے
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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 بتایا، یہی” ہے۔ اُٹھ کر اِسے
مسح “کر۔ سموایل13 نے تیل سے بھرا ہوا مینڈھے سینگکا
لے کر اُسے داؤد کے سر پر ُنڈیل ا دیا۔ سب بھائی موجود تھے۔
اُسی وقت رب کا روح داؤد پر نازل ہوا اور اُس کی ساری عمر
اُس پر ٹھہرا رہا۔ پھر سموایل واپسرامہ چلا گیا۔

داؤد ساؤل بدروحکو سے آرام دلاتا ہے
لیکن14 رب روحکے نے ساؤل کو چھوڑ دیا تھا۔ اِس کے

کرنےزدہدہشتاُسےروحبُریایکسےطرفکیرببجائے
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 وہ کسی
ڈھونڈکو لائیں جو سرود بجا بھیجبسکے۔ الله طرفکی سے
آپروحبُرییہ پر آئے تو وہ اپنا ساز بجا آپکر دلائےسکونکو
“گا۔

ساؤل17 جوابنے دیا، ٹھیک” ہے، ایسا ہی کرو۔ کسی
کو بُلا لاؤ جو ساز بجانے میں ماہر “ہو۔ ایک18 ملازم مَیں”بولا، ایکنے آدمی کو دیکھا ہے خوبجو بجا سکتا ہے۔ وہ
بیت لحم کے ہنے ر والے یسّی کا بیٹا ہے۔ وہ نہ صرف مہارت
سے سرود بجا سکتا ہے بلـکہ بڑا جنگجو بھی ہے۔ یہ بھی اُس کی
ایک خوبی ہے کہ وہ ہر موقع پر سمجھ داری باتسے کر سکتا
ہے۔ اور بھیصورتخوبوہ ربہے۔ اُس کے ساتھ “ہے۔

19 ساؤل ًنے فورا اپنے قاصدوں کو یسّی کے پاس بھیج کر
اُسے اطلاع دی، اپنے” بیٹے داؤد کو جو یوں بھیڑبکر کو سنبھالتا
پاسمیرےہے بھیج “دینا۔ یہ20 سن کر یسّی نے روٹی، َمے کا
مشکیزہ ایکاور بکریجوان گدھے پر لاد کر داؤد کے حوالے
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۔ ساؤل22 نے یسّی کو اطلاع بھیجی، داؤد”
پسندبہتمجھے آیا اِسہے، لئے مستقلاُسے طور خدمتمیریپر

کرنے اجازتکی “دیں۔ بُریبھیجباور23 روح ساؤل پر آتی
تو داؤد اپنا سرود بجانے لگتا۔ تب ساؤل کو سکون ملتا اور بُری
روح اُس پر سے دُور ہو جاتی۔

17
جالوتجاتی

فلستیوںدنایک1 اپنینے فوج کو یہوداہ کے شہر سوکہ کے
قریب جمع کیا۔ اِفسوہ دَمّیم میں خیمہ زن ہوئے جو سوکہ اور
عزیقہ درمیانکے ہے۔ ساؤلمیںجواب2 اپنینے فوج بُلاکو
کر وادٔی ایلہ میں جمع کیا۔ اسرائیلوہاں لئےکےجنگمردکے
ترتیب کھڑےسے ہوئے۔ یوں3 ایکفلستی پہاڑی کھڑےپر
تھے اور اسرائیلی پہاڑیدوسری پر۔ اُن بیچکے میں وادی تھی۔

4 پھر فلستی صفوں جاتسے شہر کا پہلوان نکل کر اسرائیلیوں
کے منے سا کھڑا ہوا۔ اُس کا نام جالوت تھا اور وہ فٹ9 سے
یادہ ز لمبا تھا۔ 5 اُس 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 دستہ کھڈی
کے شہتیر جیسا موٹا اور لمبا تھا، اور اُس کے لوہے نوککی کا
7وزن کلو گرام سے یادہ ز جالوتتھا۔ کے آگے ایکآگے آدمی
اُس کی ڈھال اُٹھائے چل رہا تھا۔

جالوت8 اسرائیلی صفوں کے منے سا رُک کر گرجا، سبتم”
کیوں لڑنے کے لئے صف آرا ہو گئے ہو؟ کیا مَیں فلستی نہیں ہوں
جبکہ تم صرف ساؤل کے نوکر چاکر ہو؟ چلو، ایک آدمی کو
چن کر اُسے یہاں نیچے میرے پاس بھیج دو۔ 9 اگر وہ مجھ سے
لڑ سکے اور مجھے دےمار تو تمہارےہم غلام بن جائیں گے۔
لیکن اگر مَیں اُس غالبپر آ کر اُسے مار ڈالوں تو ہمارےتم غلام
بن جاؤ گے۔ آج10 مَیں اسرائیلی صفوں کی بدنامی کر کے اُنہیں
چیلنج ہوںکرتا ایکمجھےکہ آدمی دو “لڑے۔ساتھمیرےجو
جالوت11 کی یہ باتیں سن کر ساؤل اور تمام اسرائیلی گھبرا گئے،
اور اُن پر طاریدہشت ہو گئی۔

داؤد بھائیوں سے ملنے کے لئے 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 بیتکے لحم میں
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رہتا تھا۔ لیکن13 اُس کے تین سب بڑےسے بیٹے فلستیوں سے
لڑنے کے لئے ساؤل کی فوج میں بھرتی ہو گئے تھے۔ سب سے
بڑے کا نام اِلیاب، دوسرے کا ابی نداب اور تیسرے کا سمّہ
تھا۔ 14-15 داؤد تو سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ وہ دوسروں کی
طرح پورا وقت ساؤل پاسکے نہ گزار سکا، کیونکہ اُسے باپ
کی یوں بھیڑبکر کو لنے سنبھا کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ اِس
لئے وہ آتا جاتا رہا۔ چنانچہ وہ موجود نہیں تھا جالوتجب16
40 دن صبح و شام اسرائیلیوں کی صفوں کے منے کھڑےسا ہو
کر اُنہیں چیلنج کرتا رہا۔

ایک17 دن یسّی نے داؤد سے کہا، بیٹا،” اپنے بھائیوں کے
پاس کیمپ میں جا کر اُن کا پتا کرو۔ بُھنے ہوئے اناج کے یہ
16 کلو گرام اور روٹیاںدسیہ اپنے ساتھ لے جلدیجلدیکر
اُدھر پہنچ جاؤ۔ 18 پنیر کی دسیہ ٹکیاں اُن کے کپتان دےکو
دینا۔ بھائیوں کا حال معلوم کر کے اُن کی کوئی واپسچیز لے
آؤ تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ ٹھیکوہ ہیں۔ 19 وہ وادٔی ایلہ
میں ساؤل اور فوجاسرائیلی فلستیوںساتھکے سے لڑ “ہیں۔رہے
داؤدسویرےصبحدناگلے20 یوڑنے ر اَورکسیکو سپردکے
کر سامانکے اُٹھایا اور یسّی ہدایتکی مطابقکے چلا جبگیا۔
وہ کیمپ پاسکے پہنچ گیا تو اسرائیلی نعرےفوجی لگا لگا کر
لئےکےجنگمیداِن نکل تھے۔رہے وہ21 لڑنے لئےکے ترتیب
کھڑےسے ہو گئے، اور دوسری طرف فلستی صفیں بھی تیار
ہوئیں۔ 22 یہ دیکھ کر داؤد نے اپنی چیزیں اُس آدمی پاسکے
چھوڑ دیں جو لشکر کے سامان کی نگرانی کر رہا تھا، بھاگپھر
کر جنگمیداِن میں بھائیوں سے ملنے چلا گیا۔
وہ ابھی اُن کا حال پوچھ ہی رہا تھا 23 کہ جاتی جالوت

معمول مطابقکے فلستیوں صفوںکی نکلسے اسرائیلیوںکر کے
منے سا وہی طنز کی باتیں بکنے لگا۔ داؤد نے بھی اُس کی باتیں
سنیں۔ جالوت24 کو دیکھتے ہی اسرائیلیوں کے کھڑےرونگٹے
ہو گئے، اور بھاگوہ کر آپس25 میں کہنے لـگے، کیا” آپ نے
اِس آدمی کو ہماری طرف ھتے بڑ ہوئے دیکھا؟ سنیں کہ وہ
ہماریطرحکس بدنامی کر چیلنجہمیںکے کر رہا بادشاہہے۔
نے اعلان کیا ہے کہ شخصجو اِسے دےمار اُسے بڑا اجر ملے
گا۔ شہزادی سے اُس کی شادی ہو گی، اور آئندہ اُس باپکے
خاندانکے ٹیکسکو نہیں پڑےدینا “گا۔

26 داؤد نے ساتھ والے فوجیوں سے پوچھا، کیا” کہہ رہے

ہیں؟ اُس آدمی کو کیا انعام ملے گا جو اِس فلستی کو مار کر
ہماری قوم کی رُسوائی کرےدُور گا؟ یہ نامختون فلستی کون ہے
کہ زندہ خدا کی فوج کی بدنامی کر کے اُسے چیلنج “!کرے
لوگوں27 نے دوبارہ داؤد کو بتایا کہ بادشاہ اُس آدمی کو کیا
دے گا جالوتجو کو مار ڈالے گا۔

جب28 داؤد بڑےکے بھائی اِلیاب نے داؤد کی باتیں سنیں
تو اُسے غصہ آیا اور وہ اُسے جھڑکنے لگا، تُو” کیوں آیا بیابانہے؟
میں اپنی ایکچند یوں بھیڑبکر کسکو پاسکے چھوڑ آیا ہے؟
تیریمَیں شوخی اور دل خوبشرارتکی جانتا ہوں۔ صرفتُو
جنگ کا تماشا دیکھنے آیا “!ہے 29 داؤد نے پوچھا، اب” مجھ
سے کیا غلطی ہوئی؟ مَیں نے سوالصرفتو “پوچھا۔ 30 وہ اُس
سے مُڑ کسیکر اَور پاسکے گیا اور باتوہی پوچھنے لگا۔ وہی
جواب ملا۔

ہتھیار کا چناؤ
داؤد31 کی یہ باتیں سن کسیکر ساؤلنے کو اطلاع دی۔

ساؤل نے ًاُسے فورا بُلایا۔ داؤد32 نے بادشاہ سے کہا، کسی”
کو اِس فلستی کی وجہ ہمتسے نہیں ہارنا ہئے۔ چا مَیں اُس سے
لڑوں “گا۔ ساؤل33 بولا، آپآپ؟” جیسا طرحکسلڑکا اُس
کا مقابلہ کر سکتا آپہے؟ تو ابھی بچے سے ہو جبکہ وہ تجربہ کار
جنگجو ہے جو جوانی سے ہتھیار استعمال کرتا آیا “ہے۔

لیکن34 داؤد نے اصرار کیا، مَیں” اپنے باپ کی یوں بھیڑبکر
کی نگرانی کرتا ہوں۔ جب کبھی کوئی ببر شیر یا ریچھ یوڑ ر کا
جانور چھین بھاگکر جاتا 35 تو مَیں اُس پیچھےکے جاتا اور اُسے
مار مار کر بھیڑ کو اُس کے منہ سے چھڑا لیتا تھا۔ اگر شیر یا ریچھ
میںجواب مجھ پر حملہ کرتا تو مَیں اُس سرکے بالوںکے کو پکڑ کر
اُسے مار دیتا تھا۔ آپطرحاِس36 خادمکے شیروںکئینے اور
ریچھوں کو مار ڈالا ہے۔ یہ نامختون بھی اُن کی ہلاکطرح ہو
جائے گا، کیونکہ اُس نے زندہ خدا کی فوج کی بدنامی کر کے
اُسے چیلنج کیا ہے۔ ربجس37 نے مجھے شیر اور ریچھ کے
پنجے سے بچا لیا ہے وہ مجھے اِس فلستی کے ہاتھ سے بھی بچائے
“گا۔
ساؤل بولا، ٹھیک” ہے، جائیں آپرباور کے ساتھ “ہو۔

اُس38 نے داؤد کو اپنا زرہ بکتر اور پیتل کا خود پہنایا۔ 39 پھر
داؤد نے ساؤل کی تلوار باندھ کر چلنے کوششکی کی۔ لیکن
بہتاُسے لـگمشکل رہا تھا۔ اُس ساؤلنے سے کہا، مَیں” یہ
چیزیں پہن کر نہیں لڑ سکتا، کیونکہ مَیں اِن عادیکا نہیں “ہوں۔
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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
جالوت41 داؤد کی جانب بڑھا۔ ڈھال کو اُٹھانے والا اُس

کے آگے آگے چل رہا تھا۔ اُس42 حقارتنے آمیز نظروں سے
داؤد کا جائزہ لیا، کیونکہ وہ گورا اور خوب صورت نوجوان
تھا۔ وہ43 کیا”گرجا، مَیں کُتا ہوں کہ تُو لاٹھی لے کر میرا مقابلہ
کرنے آیا “ہے؟ دیوتاؤںاپنے نامکے داؤدوہکرلے بھیجلعنتپر
کر 44 چلّایا، اِدھر” 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 الافواجربمَیں کا نام لے کر
آتا ہوں، اُسی کا نام جو اسرائیلی فوج کا خدا ہے۔ کیونکہ آپ
اُسینے کو چیلنج کیا ہے۔ آج46 آپربہی میرےکو ہاتھ
میں دےکر گا، اور آپمَیں کا سر قلم کر دوں اِسیگا۔ دن مَیں
فلستی فوجیوں کی لاشیں پرندوں اور جنگلی جانوروں کو کھلا
دوں گا۔ تب تمام دنیا جان لے گی کہ اسرائیل کا خدا ہے۔
یہاںجوسب47 لیںجانہیںموجود ہمیںکوربکہگے بچانے
لئےکے تلوار نیزےیا نہیںضرورتکی ہوتی۔ جنگہیخودوہ
کر رہا ہے، اور آپوہی ہمارےکو قبضے میں دےکر “گا۔

جالوت48 داؤد پر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھا، اور داؤد
بھی اُس کی طرف دوڑا۔ 49 چلتے چلتے اُس نے اپنی 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 غالبپر آیا۔ اُس ہاتھکے میں تلوار نہیں تبتھی۔ اُس نے
دوڑطرفکیجالوت اُسیکر کی تلوار میان کھینچسے فلستیکر
کا کاٹسر ڈالا۔
فلستیوںجب نے دیکھا کہ ہمارا ہلاکپہلوان ہو گیا ہے تو

بھاگوہ نکلے۔ اسرائیل52 اور یہوداہ کے مرد فتح نعرےکے
لگا لگا کر فلستیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اُن کا تعاقب کرتے کرتے وہ
جات اور عقرون تکدروازوںکے پہنچ گئے۔ جو راستہ شعریم
جاتسے اور تکعقرون جاتا ہے اُس پر طرفہر فلستیوں کی

لاشیں نظر آئیں۔ 53 پھر اسرائیلیوں نے واپس آ کر فلستیوں کی
چھوڑی ہوئی لشکرگاہ لُوٹکو لیا۔

54 بعد میں جالوتداؤد کا سر یروشلم کو لے آیا۔ فلستی کے
ہتھیار اُس نے اپنے خیمے میں رکھ لئے۔

ساؤل داؤد خاندانکے کا پتا کرتا ہے
جب55 داؤد جالوت سے لڑنے گیا تو ساؤل نے فوج کے

کمانڈر ابنیر سے آدمیجواناِس”پوچھا، باپکا “ہے؟کون ابنیر
نے جواب دیا، آپ” کی حیات کی قَسم، مجھے معلوم “نہیں۔
56 بادشاہ پھر”بولا، پتا یں “!کر داؤدجب57 فلستی کا سر قلم کر
واپسکے آیا تو ابنیر اُسے بادشاہ پاسکے لایا۔ داؤد جالوتابھی
کا سر اُٹھائے پھر رہا تھا۔ 58 ساؤل نے پوچھا، آپ” کا باپ
“ہے؟کون داؤد بیتمَیں”دیا،جوابنے لحم ہنےکے ر والے
آپ کے خادم یسّی کا بیٹا “ہوں۔

18
داؤد اور یونتن کی دوستی

1 اِس گفتگو کے بعد داؤد ملاقاتکی بادشاہ کے بیٹے یونتن
ہوئی۔سے ًمیںاُن دوستیگہریفورا پیدا ہو یونتناورگئی، داؤد
کو اپنی جان کے برابر عزیز رکھنے لگا۔ اُس2 دن سے ساؤل نے
داؤد کو اپنے دربار میں رکھ لیا اور اُسے باپ کے گھر واپس
جانے نہ دیا۔ 3 اور یونتن نے داؤد سے عہد باندھا، کیونکہ وہ
داؤد کو اپنی جان کے برابر عزیز رکھتا تھا۔ 4 عہد کی تصدیق
کے لئے یونتن نے اپنا چوغہ اُتار کر اُسے اپنے زرہ بکتر، تلوار،
کمان اور سمیتپیٹی داؤد دیا۔دےکو

بھیجہاں5 ساؤل نے داؤد کو لڑنے کے لئے بھیجا وہاں وہ
کامیاب ہوا۔ یہ دیکھ ساؤلکر نے اُسے فوج کا بڑا افسر بنا دیا۔
باتیہ عوام اور ساؤل افسروںکے کو پسند آئی۔

ساؤل داؤد سے حسد کرتا ہے
جب6 داؤد فلستیوں کو شکست 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 رہیں، ساؤل” نے تو ہلاکہزار کئے
جبکہ داؤد دسنے “ہزار۔

بڑےساؤل8 غصے میں آ گیا، کیونکہ عورتوں کا گیت اُسے
نہایت بُرا لگا۔ اُس نے سوچا، اُن” کی نظر میں داؤد نے دس
ہلاکہزار کئے جبکہ مَیں صرفنے صرفابہزار۔ باتیہ
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رہ گئی ہے کہ اُسے بادشاہ مقرر کیا “جائے۔ 9 اُس وقت سے
ساؤل داؤد شککو کی نظر سے دیکھنے لگا۔ 10-11 اگلے 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 ساؤلملے۔سکونکو میںہاتھکے نیزہ اچانکتھا۔
اُس پھینکاُسےنے کر داؤد کو دیوار ساتھکے چھید لنے ڈا کی
کوشش کی۔ لیکن ہٹطرفایکداؤد کر بچ ایکنکلا۔ اَور
دفعہ ایسا ہوا، لیکن داؤد پھر بچ گیا۔

12 یہ دیکھ کر ساؤل داؤد سے ڈرنے لگا، کیونکہ اُس نے
جان لیا کہ رب مجھے چھوڑ کر داؤد کا حامی بن گیا ہے۔
13 آخرکار اُس نے داؤد کو دربار سے دُور کر کے ہزار فوجیوں
پر مقرر کر دیا۔ اِن آدمیوں ساتھکے مختلفداؤد جنگوں کے لئے
نکلتا رہا۔ 14 اور جو کچھ بھی وہ کرتا اُس میں کامیاب رہتا،
اُسربکیونکہ دیکھانےساؤلجب15تھا۔ساتھکے داؤدکہ
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 گھر
واپس تکوقتآتے اُن کے آگے آگے چلتا تھا۔

داؤد ساؤل کا داماد بن جاتا ہے
ایک17 ساؤلدن داؤدنے باتسے کی، مَیں” اپنی بڑی بیٹی

میرب کا آپرشتہ ساتھکے باندھنا چاہتا ہوں۔ لیکن پہلے ثابت
یں کر آپکہ اچھے فوجی ہیں، ربجو کی جنگوں خوبمیں
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۔ لیکن18 داؤد اعتراضنے کونمَیں”کیا،
ہوں کہ بادشاہ کا داماد بنوں؟ اسرائیل میں میرےتو خاندان اور
آبائی کنبے کی حیثیتکوئی “نہیں۔

یاںکیشادیتوبھی19 تیار وقتمقررہجبلیکنگئیں۔کی
آ گیا تو ساؤل میربنے ایکشادیکی اَور آدمی بنام عدری ایل
محولاتی سے کروا دی۔

کرنےمحبتسےداؤدمیکلبیٹیچھوٹیکیساؤلمیںاِتنے20
لـگی۔ جب ساؤل کو اِس کی خبر ملی تو خوشوہ ہوا۔ اُس21
نے سوچا، اب” مَیں بیٹی کا رشتہ اُس کے ساتھ باندھ کر اُسے
یوں پھنسا دوں گا فلستیوںوہکہ لڑتےسے لڑتے مر “گا۔جائے
داؤد سے اُس نے کہا، آج” آپ کو میرا داماد بننے کا دوبارہ
موقع ملے “گا۔

22 پھر اُس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ چپکے سے
داؤد کو بتائیں، سنیں،” آپ بادشاہ کو پسند ہیں، اور اُس کے
تمام آپبھیافسر پیارکو آپہیں۔کرتے بادشاہضرور پیشکی
قبولکش کر کے اُس کا داماد بن “جائیں۔ لیکن23 داؤد نے
اعتراض آپکیا”کیا، دانستکی میں بادشاہ کا داماد بننا چھوٹی
باتسی ہے؟ مَیں تو غریب آدمی ہوں، اور میری “نہیں۔حیثیتکوئی

ملازموں24 نے بادشاہ واپسپاسکے جا کر اُسے داؤد کے
الفاظ بتائے۔ ساؤل25 اُنہیںنے پھر داؤد پاسکے بھیج کر اُسے
اطلاع بادشاہ”دی، مَہر کے لئے پیسے نہیں مانگتا بلـکہ یہ آپکہ
اُن کے دشمنوں سے بدلہ لے کر 100 فلستیوں کو قتل کر دیں۔
ثبوت 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۔

داؤدجب26 یہکو ملیخبر تو پسندکشپیشکیساؤلاُسے
آئی۔ وقتمقررہ پہلےسے اُس27 نے اپنے آدمیوں نکلساتھکے
فلستیوں200کر کو مار دیا۔ لاشوں کا ختنہ کر وہکے ِجلد کے
ٹکڑے200کُل بادشاہ پاسکے لایا تاکہ بادشاہ کا داماد بنے۔
یہ دیکھ کر ساؤل نے اُس شادیکی میکل سے کروا دی۔

ساؤل28 کو ماننا پڑا داؤدربکہ ساتھکے اورہے میریکہ
بیٹی میکل بہتاُسے پیار کرتی ہے۔ تب29 وہ داؤد سے اَور بھی
لگا۔ڈرنے اِس بعدکے وہ داؤدجیجیتے دشمنکا بنا رہا۔ 30 اُن
دنوں میں فلستی سردار اسرائیل سے لڑتے رہے۔ لیکن بھیجب
جنگوہ کے لئے نکلے تو داؤد ساؤل باقیکے افسروں نسبتکی
یادہ کامیابز ہوتا تھا۔ نتیجے میں اُس ملـکپورےشہرتکی
میں پھیل گئی۔

19
یونتن داؤد سفارشکی کرتا ہے

ساؤلاب1 اپنےنے بیٹے یونتن اور تمام ملازموں صافکو بتایا
کہ داؤد ہلاککو کرنا لیکنہے۔ داؤد یونتن بہتکو پیارا تھا،
اِس2 لئے اُس اُسےنے آگاہ آپباپمیرا”کیا، مارکو دینے کے
مواقع ڈھونڈ رہا صبحکلہے۔ خبردار رہیں۔ چھپکہیں کر
میرا انتظار کریں۔ 3 پھر مَیں باپاپنے کے ساتھ شہر سے نکل کر
آپ کے قریب سے گزروں گا۔ وہاں مَیں اُن آپسے کا معاملہ
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چھیڑ کر معلوم کروں گا کہ وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ بھیکچھجو
وہ کہیں آپمَیںگے کو بتا دوں “گا۔

اگلی4 یونتنجبصبح نے باپاپنے باتسے کی تو اُس نے
داؤد سفارشکی کر کے کہا، بادشاہ” اپنے خادم داؤد کا گناہ
نہ کریں، کیونکہ اُس نے آپ کا گناہ نہیں کیا بلـکہ ہمیشہ آپ
کے لئے فائدہ مند رہا ہے۔ اُسی5 نے اپنی جان خطرےکو
میں ڈال کر فلستی کو مار ڈالا، رباور اُسنے وسیلےکے سے
تمام اسرائیل نجاتبڑیکو بخشی۔ اُس آپوقت خود بھی سب
کچھ دیکھ خوشکر ہوئے۔ تو پھر آپ گناہ کر کے اُس جیسے
بےقصور آدمی کو کیوں بلاوجہ مروانا ہتے چا “ہیں؟

6 یونتن کی باتیں سن کر ساؤل مان گیا۔ اُس نے وعدہ رب”کیا، حیاتکی کی قَسم، داؤد کو مارا نہیں جائے “گا۔ بعد7
میں یونتن نے داؤد کو بُلا کر سباُسے کچھ بتایا، پھر اُسے ساؤل
پاسکے لایا۔ تب داؤد پہلے کی طرح بادشاہ خدمتکی کرنے
لگا۔

ساؤل کا داؤد پر دوسرا حملہ
ایک8 بار جنگپھر چھڑ گئی، اور نکلداؤد فلستیوںکر سے

لڑا۔ اِس دفعہ بھی اُس اُنہیںنے دیشکستیوں کہ وہ فرار ہو
گئے۔ ایکلیکن9 دن جب ساؤل اپنا پکڑےنیزہ 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
گیا۔دھنسمیں بھاگداؤد گیا اور ساؤلراتاُس ہاتھکے سے
بچ گیا۔

ساؤل11 ًنے فورا اپنے آدمیوں کو داؤد کے گھر پاسکے
بھیج دیا تاکہ وہ مکان کی پہرا داری کر کے داؤد کو صبح کے
قتلوقت لیکندیں۔کر میکلبیویکیداؤد اُسنے آگاہکو کر
دیا، راتآج” کو ہی یہاں سے چلے جائیں، آپورنہ نہیں بچـیں
گے بلـکہ کل صبح ہی مار دیئے جائیں “گے۔ 12 چنانچہ داؤد
گھر کی کھڑکی میں سے نکلا، اور میکل نے اُترنے میں اُس کی
مدد تبکی۔ بھاگداؤد کر بچ گیا۔

میکل13 نے داؤد کی چارپائی پر بُت رکھ کر اُس کے سر پر
یوں بکر بالکے 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 ساؤلنے کو دیاطلاع تو اُس نے
اُنہیں حکم دیا، اُسے” سمیتچارپائی پاسمیرےہی لے آؤ تاکہ
اُسے مار “دوں۔

داؤدوہجب16 لئےکےجانےلےکو آئے تو کیا ہیںدیکھتے
کہ اُس کی چارپائی پر بُت پڑا سرکےجسہے پر یوں بکر بالکے
لـگے ہیں۔ ساؤل17 اپنینے بیٹی بہتکو جھڑکا، تُو” مجھےنے
اِس طرح دےدھوکا میرےکر دشمن کی فرار ہونے میں مدد
کیوں تیریکی؟ ہی وجہ سے وہ بچ میکل“گیا۔ جوابنے اُس”دیا، نے مجھے دیدھمکی کہ مَیں تجھے قتل کر دوں گا اگر تُو
فرار ہونے میریمیں مدد نہ “کرے۔

داؤد رامہ میں سموایل پاسکے
اِس18 طرح داؤد بچ نکلا۔ وہ رامہ میں سموایل پاسکے فرار

ہوا اور اُسے سب 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 نیوتکے میں ٹھہرا ہوا “ہے۔
اُس20 ًنے فورا اپنے آدمیوں کو اُسے پکڑنے کے لئے بھیج دیا۔
پہنچےوہجب تو دیکھا نبیوںکہ کا پورا وہاںگروہ نبوّت کر رہا
ہے، اور سموایل خود اُن کی راہنمائی کر رہا ہے۔ اُنہیں دیکھتے
ہی الله کا روح ساؤل کے آدمیوں پر نازل ہوا، اور وہ بھی نبوّت
کرنے لـگے۔ ساؤل21 کو باتاِس 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
اُسوہاںپہنچا۔پرحوضبڑےکےسیکو لوگوںنے داؤد”پوچھا،سے اور سموایل کہاں اُنہوں“ہیں؟ جوابنے دیا، رامہ” کی
نیوتآبادی “میں۔

ساؤل23 ابھی نیوت نہیں پہنچا تھا کہ الله کا روح اُس پر بھی
نازل ہوا، اور وہ نبوّت کرتے نیوتکرتے پہنچ گیا۔ وہاں24 وہ
اپنے کپڑوں کو اُتار کر سموایل کے منے سا نبوّت کرتا رہا۔ نبوّت
کرتے کرتے وہ زمین پر لیٹ گیا اور پورےوہاں دن اور پوری
رات پڑا اِسیرہا۔ وجہ قولیہسے مشہور ساؤلکیا”ہوا، بھیکو
نبیوں میں شمار کیا جاتا “ہے؟

20
داؤد اور یونتن عہد ھتے باند ہیں
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اب1 داؤد رامہ نیوتکے بھاگبھیسے گیا۔ چپکے سے وہ
یونتن پاسکے آیا اور پوچھا، مجھ” سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ میرا
کیا قصور ہے؟ مجھ آپسے باپکے خلافکے کیا جرم سرزد
ہوا ہے کہ وہ مجھے قتل کرنا ہتے چا “ہیں؟

2 یونتن اعتراضنے کیا، یہ” کبھی نہیں ہو !سکتا آپ نہیں
مریں گے۔ میرا باپ تو مجھے ہمیشہ سب کچھ بتا دیتا ہے، خواہ
بڑیبات ہو یا چھوٹی۔ تو پھر وہ ایسا کوئی منصوبہ مجھ کیوںسے
آپچھپائے؟ کی باتیہ غلطسراسر “ہے۔

لیکن3 داؤد نے قَسم کھا کر اصرار کیا، ظاہر” ہے آپکہ
کو اِس بارےکے میں علم نہیں۔ آپ باپکے صافکو معلوم
ہے آپمَیںکہ کو پسند ہوں۔ وہ تو ہوںسوچتے گے، یونتن’ کو
اِس بات کا علم نہ ہو، ورنہ وہ دُکھ کرےمحسوس ‘گا۔ لیکن
رب کی آپاور کی جان کی قَسم، میںخطرےبڑےمَیں ہوں،
موتاور سے بچنا مشکل ہی “ہے۔

4 یونتن نے کہا، مجھے” بتائیں کہ مَیں کیا کروں تو مَیں اُسے
“گا۔کروں داؤدتب5 نے اپنا چاندنئےکل”کیا۔پیشمنصوبہ
عیدکی اورہے، بادشاہ کریںتوقع مَیںکہگے اُن میںضیافتکی
شریک ہوں۔ لیکن اِس مرتبہ مجھے پرسوں تکشام باہر کھلے
میدان میں چھپا ہنے ر اجازتکی دیں۔ 6 اگر آپ باپکے میرا
پتا یں کر تو اُنہیں کہہ دینا، داؤد’ بڑےنے زور مجھسے سے اپنے
لحمبیتشہر مانگی۔اجازتکیجانےکو جلدیبڑیاُسے تھی،
اُسکیونکہ کا پورا خاندان اپنی سالانہ قربانی چڑھانا ‘ہے۔چاہتا
7 آپاگر جوابباپکے دیں ٹھیککہ ہے تو پھر معلوم ہو گا
ٹلخطرہکہ گیا لیکنہے۔ اگر میںغصےبڑےوہ آ جائیں تو یقین
جانیں کہ وہ مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 8 ِ براہ
کرم مجھ پر مہربانی کر کے یاد رکھیں آپکہ ربنے کے منے 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۔

9 یونتن نے جواب دیا، فکر” نہ کریں، مَیں کبھی ایسا نہیں
کروں بھیجبگا۔ مجھے اشارہ مل جائے کہ آپباپمیرا کو
قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو مَیں آپضرور ًکو فورا اطلاع
دوں “گا۔ 10 داؤد نے پوچھا، اگر” آپ کے باپ غصے میں
جواب دیں تو کون مجھے خبر پہنچائے “گا؟

یونتن11 جوابنے میں کہا، آئیں” ہم نکل کر کھلے میدان

میں “جائیں۔ دونوں نکلے 12 تو یونتن نے داؤد سے کہا، رب”
اسرائیل کے خدا کی قَسم، پرسوں اِس تکوقت مَیں اپنے باپ
باتسے معلوم لوںکر گا۔ اگر آپوہ بارےکے سوچاچھیمیں
رکھے اور مَیں آپ کو اطلاع نہ دوں 13 تو رب مجھے سخت سزا
لیکندے۔ مجھےاگر پتا چلے کہ آپباپمیرا مارکو دینے پر تُلا
ہوا ہے تو آپمَیں کو اِس کی اطلاع بھی دوں گا۔ صورتاِس
میں آپمَیں کو نہیں روکوں گا بلـکہ آپ کو سلامتی سے جانے
دوں گا۔ رب اُسی طرح آپ کے ساتھ ہو جس طرح وہ پہلے
میرے باپ کے ساتھ تھا۔ لیکن14 درخواست ہے میرےکہ
جیتے جی مجھ پر رب سیکی مہربانی کریں تاکہ مَیں مر نہ جاؤں۔
میرے15 خاندان پر بھی تکہمیشہ مہربانی کریں۔ وہ کبھی بھی
آپ کی مہربانی سے محروم نہ ہو جائے، وقتاُس بھی جبنہیں
رب آپنے کے تمام دشمنوں کو رُوئے زمین پر سے مٹا دیا ہو
“گا۔

یونتنچنانچہ16 نے داؤد باندھعہدسے کر داؤدرب”کہا،
کے دشمنوں سے بدلہ “لے۔ 17 وہ بولا، قَسم” کھائیں کہ آپ
یہ عہد اُتنے ارادےپختہ سے قائم رکھیں گے آپجتنی مجھ سے
محبت “ہیں۔رکھتے یونتنکیونکہ داؤد اپنیکو جان برابرکے عزیز
رکھتا تھا۔

18 پھر یونتن نے اپنا پیشمنصوبہ کیا۔ کل” تو نئے چاند کی
عید جلدیہے۔ سے پتا چلے گا آپکہ نہیں آئے، آپکیونکہ
خالیکرسیکی اِس19گی۔رہے لئے پرسوں شام کھلےوقتکے
میدان میں وہاں چلے جائیں چھپپہلےجہاں گئے تھے۔ پتھر کے
ڈھیر کے قریب بیٹھ جائیں۔ 20 اُس وقت مَیں گھر سے نکل کر
تین تیر پتھر کے ڈھیر چلاؤںطرفکی گا یا کسیمَیںگو چیز کو
نشانہ بنا مشقکر کر رہا ہوں۔ 21 پھر مَیں لڑکے تیروںکو کو لے
آنے لئےکے بھیج گا۔دوں مَیںاگر اُسے بتا دوں، تیر’ طرفاُرلی
پڑے ہیں، اُنہیں جا کر لے ‘آؤ تو خوفآپ کھائے بغیر چھپنے
کی جگہ سے نکل میرےکر پاس آ سکیں ربگے۔ حیاتکی
کی قَسم، صورتاِس میں کوئی خطرہ نہیں ہو گا۔ لیکن22 اگر
مَیں لڑکے کو بتا دوں، تیر’ پڑےطرفپرلی ‘ہیں تو آپ ًکو فورا
ہجرت پڑےکرنی گی۔ اِس صورت میں رب 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
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گیا۔چھپمیںمیدانکھلےداؤدچنانچہ24 عیدکیچاندنئے
آئی تو بادشاہ ضیافت کے لئے بیٹھ گیا۔ معمول25 کے مطابق وہ
دیوار پاسکے بیٹھ گیا۔ ابنیر اُس کے ساتھ بیٹھا تھا اور یونتن اُس
کے مقابل۔ لیکن داؤد کی جگہ خالی رہی۔

ساؤلدناُس26 باتنے نہ چھیڑی، اُسکیونکہ داؤد”سوچا،نے 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؟ یونتن28 جوابنے دیا، داؤد”
بڑےنے زور سے مجھ بیتسے لحم جانے اجازتکی مانگی۔
اُس29 نے کہا، مہربانی’ کر کے مجھے جانے دیں، کیونکہ میرا
خاصایکخاندان قربانی چڑھا رہا ہے، میرےاور بھائی نے
مجھے آنے کا حکم دیا ہے۔ آپاگر کو منظور ہو تو براہِ مجھےکرم
اپنے بھائیوں پاسکے اجازتکیجانے ‘دیں۔ یہی وجہ کہہے
وہ بادشاہ ضیافتکی شریکمیں نہیں “ہوا۔

30 یہ سن کر ساؤل آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ گرجا، حرام”
!زادے معلومخوبمجھے ہے کہ تُو داؤدنے کا ساتھ دیا ہے۔
شرم کی بات تیرےہے، لئے اور تیری ماں کے لئے۔ جب31
تک یسّی کا بیٹا زندہ تکتبہے نہ تُو اور نہ بادشاہتتیری قائم
رہے ابگی۔ جا، اُسے لے آ، کیونکہ اُسے مرنا ہی “ہے۔

یونتن32 نے کہا، کیوں؟” اُس نے کیا کِیا جو موتسزائے
کے لائق “ہے؟ جواب33 میں ساؤل نے اپنا نیزہ زور سے یونتن
پھینکطرفکی دیا تاکہ اُسے مار ڈالے۔ یہ دیکھ کر یونتن نے
جان لیا کہ ساؤل داؤد کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ رکھتا ہے۔
کےغصےبڑے34 عالم میں وہ کھڑا ہوا اور گیا۔چلا اُس اُسدن
نے کھانا کھانے سے انکار کیا۔ بہتاُسے دُکھ تھا کہ باپمیرا
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 ایکتھا۔ لڑکا اُس
کے ساتھ تھا۔ اُس36 نے لڑکے کو حکم دیا، چلو،” طرفاُس
بھاگنا شروع مَیںطرفجسکرو تیروں چلاؤںکو 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 کے قریب پہنچ گیا تو یونتن نے آواز دی،
تیر” پرلی طرف ہے۔ جلدی38 بھاگکرو، کر آگے نکلو اور نہ
“!رُکو پھر لڑکا تیر کو اُٹھا کر مالـکاپنے پاسکے واپس آ گیا۔

نہیںوہ39 جانتا تھا اِسکہ پیچھےکے کیا یونتنصرفہے۔مقصد
اور داؤد کو علم تھا۔

40 پھر یونتن نے کمان اور تیروں کو لڑکے کے سپرد کر کے
اُسے حکم دیا، جاؤ،” سامان لے کر شہر واپسمیں چلے “جاؤ۔
41 لڑکا چلا گیا تو داؤد پتھر کے ڈھیر نکلسےجنوبکے یونتنکر
کے پاس آیا۔ تین مرتبہ وہ یونتن کے منے سا منہ کے بل جھک
گیا۔ ایک دوسرے کو چوم کر دونوں خوب روئے، خاص
کر داؤد۔ 42 پھر یونتن بولا، سلامتی” سے !جائیں اور کبھی وہ
وعدے نہ بھولیں ہمجو قَسمکیربنے کھا دوسرےایککر
سے کئے ہیں۔ یہ آپعہد کے میرےاور اور آپ کی اور میری
اولاد درمیانکے ہمیشہ قائم ربرہے۔ خود 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 اخی ـِک مَل امام کے پاس گیا۔ اخی ـِک مَل
کانپتے اُسہوئے ملنےسے لئےکے آیا اور اکیلےآپ”پوچھا، کیوں
آئے ہیں؟ کوئی آپ کے ساتھ “نہیں۔ 2 داؤد نے جواب بادشاہ”دیا، نے خاصایکمجھے ذمہ داری دی جسہے کا ذکر
تک کرنا منع کسیہے۔ کو بھی اِس بارےکے میں جاننا نہیں
ہئے۔ مَیںچا نے آدمیوںاپنے کو حکم دیا فلاںفلاںکہہے جگہ
پر میرا انتظار کریں۔ مجھےاب3 ذرا بتائیں کہ کھانے کے لئے کیا
مل سکتا مجھےہے؟ پانچ دیں،دےروٹیاں یا آپبھیکچھجو کے
پاس “ہے۔

امام4 جوابنے دیا، پاسمیرے” عام روٹی نہیں مَیںہے۔
آپ لئےکےربصرفکو ہوں۔سکتادےروٹیشدہمخصوص
شرط یہ ہے آپکہ کے آدمی پچھلے دنوں میں عورتوں سے ہم
بستر نہ ہوئے “ہوں۔ 5 داؤد نے اُسے دےتسلی کر کہا، فکر”
نہ پہلےکریں۔ ہمیںطرحکی اِس مہم بھیدورانکے عورتوں سے
دُور رہنا پڑا میرےہے۔ فوجی عام مہموں کے لئے بھی آپاپنے
پاککو رکھتے ہیں، تو اِس دفعہ وہ کہیں یادہ ز پاک صاف
“ہیں۔

6 پھر امام نے داؤد کو مخصوص شدہ روٹیاں دیں یعنی وہ
روٹیاں ملاقاتجو کے خیمے ربمیں کے حضور رکھی جاتی
تھیں اور اُسی دن تازہ روٹیوں سے تبدیل ہوئی تھیں۔ اُس7 وقت
ساؤل کے چرواہوں کا ادومی انچارج دوئیگ وہاں تھا۔ وہ
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مجبوریکسی باعثکے رب 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 ـِکاخی مَل جوابنے دیا، جی” ہے۔ وادٔی ایلہ میں آپ
کے مارےہاتھوں گئے فلستی مرد جالوت کی پاسمیرےتلوار
ہے۔ وہ ایک کپڑے میں لپٹی میرے بالاپوش کے پیچھے پڑی
ہے۔ اگر آپ اُسے اپنے ساتھ لے جانا چاہیں تو لے جائیں۔
میرے پاس کوئی اَور ہتھیار نہیں “ہے۔ داؤد نے کہا، اِس”
قسم کی تلوار کہیں اَور نہیں ملتی۔ دےمجھے “دیں۔

داؤد فلستی بادشاہ پاسکے
اُسی10 دن داؤد آگے نکلا تاکہ ساؤل سے بچ اسرائیلسکے۔

چھوڑکو وہکر فلستی اَکیسبادشاہکےجاتشہر پاسکے گیا۔
لیکن11 اَکیس کے ملازموں نے بادشاہ کو آگاہ کیا، کیا” یہ
ملـک کا بادشاہ داؤد نہیں اِسیہے؟ بارےکے میں اسرائیلی ناچ
کر گیت گاتے ہیں، ساؤل’ نے ہزار ہلاک کئے جبکہ داؤد
دسنے “۔‘ہزار

12 یہ سن کر داؤد گھبرا گیا جاتاور کے اَکیسبادشاہ سے
بہت ڈرنے لگا۔ اچانک13 وہ پاگل آدمی کا روپ بھر کر اُن
کے درمیان عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگا۔ شہر دروازےکے
پاسکے جا کر اُس اُسنے پر بےتُکے نشانسے لگائے اور اپنی
داڑھی پر رال ٹپکنے دی۔

یہ14 دیکھ اَکیسکر نے اپنے ملازموں کو تم”جھڑکا، اِس
آدمی پاسمیرےکو کیوں لے آئے ہو؟ تم خود دیکھ سکتے ہو
کہ یہ پاگل ہے۔ 15 میرےکیا پاس پاگلوں کی کمی ہے کہ تم
اِس میرےکو منے سا لے آئے ہو تاکہ اِس طرح کی حرکتیں
کرے؟ کیا مجھے ایسے 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 بیتوہ لحم سے آ کر وہاں اُس کے ساتھ جا ملے۔
2 لوگاَور بھی جلدی سے اُس کے گرد جمع ہو گئے، ایسے جو
پھنسےمیںمصیبتکسی تھےہوئے یا قرضاپنا ادا نہیں کر سکتے

تھے اور ایسے بھی جن 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 سے گزارش کی، میرے” ماں
باپ کو اُس وقت تک یہاں پناہ دیں تکجب مجھے پتا نہ ہو
کہ میرےالله لئے کیا ارادہ رکھتا “ہے۔ 4 وہ اپنے باپماں کو
بادشاہ پاسکے لے آیا، اور وہ اُتنی تکدیر ٹھہرےوہاں 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 حارتکر جنگلکے میں جا بسا۔

نوبساؤل اماموںکے سے بدلہ لیتا ہے
ساؤل6 داؤدکہگئیدیاطلاعکو اور اُس آدمیکے دوبارہ

یہوداہ میں پہنچ گئے ہیں۔ اُس وقت ساؤل اپنا پکڑےنیزہ جھاؤ
کے اُس درخت کے سائے میں بیٹھا تھا جو ِجبعہ کی پہاڑی پر
تھا۔ ساؤل کے ارد گرد اُس کے کھڑےملازم تھے۔ 7 وہ پکار
اُٹھا، بن” یمین کے !مردو سنیں، کیا یسّی کا بیٹا آپ سب کو
کھیت اور انگور کے دےباغ گا؟ کیا وہ فوج آپمیں کو ہزار
ہزار اور َسو َسو افراد پر گا؟کرےمقرر 8 لگتا اِسآپکہہے کی
اُمید رکھتے ہیں، آپورنہ سازشخلافمیرےیوں نہ کرتے۔
آپکیونکہ میں سے کسی نے بھی مجھے یہ نہیں بتایا میرےکہ
اپنے بیٹے نے اِس آدمی کے ساتھ عہد باندھا آپہے۔ میریکو
تکفکر نہیں، ورنہ مجھے اطلاع دیتے یونتنکہ میرےنے ملازم
داؤد کو اُبھارا ہے کہ وہ تاکمیری میں بیٹھ جائے۔ کیونکہ
آج تو ایسا ہی ہو رہا “ہے۔

دوئیگ9 ادومی ساؤل افسروںکے وہاںساتھکے تھا۔کھڑا
اب بولوہ مَیں”اُٹھا، نے یسّی کے بیٹے کو دیکھا وقتاُسہے۔
نوبوہ میں ـِکاخی مَل بن طوباخی سے ملنے آیا۔ ـِکاخی10 مَل
یافتسےربنے در کیا داؤدکہ کا اگلا قدم کیا ساتھساتھہو۔
اُس نے اُسے سفر کے لئے کھانا اور فلستی جالوتمرد کی بھیتلوار “دی۔

11 بادشاہ ًنے فورا ـِکاخی مَل بن طوباخی اور اُس باپکے
پورےکے خاندان کو بُلایا۔ نوبسب میں امام تھے۔ جب12
پہنچے تو ساؤل بولا، اخی” طوب کے بیٹے، “سنیں۔ ـِکاخی مَل
جوابنے دیا، میرےجی” آقا، “حکم۔ ساؤل13 نے الزام لگا
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کر کہا، آپ” نے یسّی کے بیٹے داؤد کے میرےساتھ خلاف
کیکیوںسازشیں ہیں؟ آپبتائیں، اُسےنے روٹی اور تلوار کیوں
آپدی؟ اللهنے یافتسے کیوںدر کیا داؤدکہ آگے کیا کرے؟
آپ ہی کی مدد سے سرکشوہ ہو کر تاکمیری میں بیٹھ گیا
ہے، آجکیونکہ تو ایسا ہی ہو رہا “ہے۔

14 ـِکاخی مَل بولا، میرےلیکن” آقا، کیا ملازموں میں سے
کوئی اَور آپ کے داماد داؤد جیسا وفادار ثابت ہوا ہے؟ وہ تو
آپ محافظکے دستے کا کپتان آپاور کے گھرانے کا معزز ممبر
ہے۔ 15 اور یہ پہلی بار نہیں تھا کہ مَیں نے اُس کے لئے الله سے
ہدایت 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 باپتیرےاور کے
پورے خاندان کو مرنا “ہے۔ 17 اُس نے ساتھ کھڑے اپنے
محافظوں کو حکم دیا، جا” کر اماموں کو مار دو، کیونکہ یہ بھی
داؤد کے اتحادی ہیں۔ گو اِن کو معلوم تھا کہ داؤد مجھ سے
بھاگ رہا توبھیہے اِنہوں نے مجھے اطلاع نہ “دی۔
لیکن محافظوں نے رب کے اماموں کو مار لنے ڈا سے انکار

کیا۔ تب18 بادشاہ دوئیگنے ادومی کو حکم دیا، پھر” تم ہی
اماموں کو مار دوئیگ“دو۔ نے اُن پاسکے جا کر سباُن کو
قتل کر دیا۔ کتان کا بالاپوش پہننے والے کُل 85 آدمی اُس دن
مارے گئے۔ 19 پھر اُس نے جا کر اماموں کے نوبشہر کے تمام
باشندوں کو مار ڈالا۔ شہر کے مرد، عورتیں، بچے شیرخواروں
سمیت، گائےبَیل، گدھے اور یاں بکر بھیڑ سب اُس ہلاکدن
ہوئے۔

ایکصرف20 شخصہی بچ گیا، ابیاتر جو ـِکاخی مَل بن اخی
طوب کا بیٹا تھا۔ وہ بھاگ کر داؤد کے پاس آیا 21 اور اُسے
اطلاع دی کہ ساؤل ربنے کے اماموں کو قتل کر دیا ہے۔
22 داؤد نے کہا، اُس” دن جب مَیں دوئیگنے ادومی کو
وہاں دیکھا معلوممجھےتو تھا پہنچائےخبرکوساؤلضروروہکہ
گا۔ یہ میرا ہی قصور آپکہہے باپکے کا پورا ہلاکخاندان
ہو گیا ہے۔ میرےاب23 ساتھ رہیں اور مت ڈریں۔ جو آدمی
آپ قتلکو کرنا چاہتا قتلبھیمجھےوہہے کرنا چاہتا آپہے۔
میرے ساتھ رہ محفوظکر رہیں “گے۔

23
داؤد قعیلہ کو بچاتا ہے

دنایک1 داؤد کو ملیخبر فلستیکہ قعیلہ شہر پر حملہ کر کے
ہنے گا جگہوںکی لُوٹاناجسے ہیں۔رہے داؤد2 سےربنے
یافت در کیا، کیا” مَیں جا کر فلستیوں پر حملہ “کروں؟ رب نے
جواب دیا، جا،” فلستیوں پر حملہ کر کے قعیلہ کو “بچا۔

لیکن3 داؤد کے اعتراضآدمی کرنے لـگے، ہم” پہلے سے
یہاں لوگوںمیںیہوداہ مخالفتکی قعیلہہمجبہیں۔ڈرتےسے
جا کر فلستیوں پر حملہ کریں گے تو پھر ہمارا کیا بنے “گا؟ تب4
داؤد نے رب سے دوبارہ 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 کی
یوں بھیڑبکر قعیلہکرچھینکو باشندوںکے قعیلہوہاں6بچایا۔کو
میں ابیاتر داؤد کے لوگوں میں شامل ہوا۔ اُس پاسکے امام کا
بالاپوش تھا۔

جب7 ساؤل کو خبر ملی کہ داؤد قعیلہ شہر میں ٹھہرا ہوا
ہے تو اُس نے سوچا، الله” نے میرےاُسے حوالے کر دیا ہے،
کیونکہ اب وہ فصیل دار شہر میں جا پھنسکر گیا “ہے۔ 8 وہ
اپنی پوری فوج کو جمع کر جنگکے 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” کا بالاپوش
لے آئیں 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 باد بر کرنا چاہتا ہے۔
11 کیا شہر باشندےکے مجھے ساؤل کے حوالے دیںکر گے؟ کیا
ساؤل واقعی آئے اےگا؟ رب، اسرائیل کے خدا، اپنے خادم
کو رب“!بتا جوابنے دیا، ہاں،” وہ آئے “گا۔ 12 پھر داؤد
یافتمزیدنے در کیا”کیا، شہر لوگوںمیرےاورمجھےبزرگکے
ساؤلکو حوالےکے دیںکر ہاں،”کہا،نےرب“گے؟ وہ کر
دیں “گے۔

13 لہٰذا داؤد ًاپنے آدمیوں600تقریبا ساتھکے قعیلہ سے چلا
گیا اور اِدھر اُدھر پھرنے ساؤلجبلگا۔ اطلاعکو ملی کہ داؤد
قعیلہ نکلسے کر بچ گیا ہے تو وہاں جانے سے باز آیا۔

یونتن داؤد سے ملتا ہے
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اب14 داؤد بیابان کے پہاڑی قلعوں اور دشِت زیف کے
پہاڑی علاقے میں ہنے ر لگا۔ ساؤل تو مسلسل اُس کھوجکا لگاتا
رہا، لیکن الله ہمیشہ داؤد کو ساؤل کے ہاتھ سے بچاتا رہا۔
ایک15 جبدن داؤد حورِش قریبکے تھا تو اُسے اطلاع ملی
آپساؤلکہ ہلاککو کرنے کے لئے نکلا ہے۔ وقتاُس16
یونتن نے داؤد پاسکے آ کر اُس کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ
الله پر بھروسا رکھے۔ اُس17 نے کہا، ڈریں” باپمیرےمت۔
کا ہاتھ آپ تک نہیں پہنچے گا۔ ایک دن آپ ضرور اسرائیل
کے بادشاہ بن جائیں گے، اور میرا آپرُتبہ کے بعد ہی آئے گا۔
بھیباپمیرا دونوں18“ہے۔واقفخوبسےحقیقتاِس نے
رب کے حضور عہد باندھا۔ پھر یونتن اپنے گھر چلا گیا جبکہ
داؤد وہاں حورِش میں ٹھہرا رہا۔

زیفداؤد میں بچ جاتا ہے
19 زیفدشِت میں آباد لوگکچھ ساؤل پاسکے آ گئے جو

اُس وقت ِجبعہ میں تھا۔ اُنہوں نے کہا، ہم” جانتے ہیں کہ
چھپکہاںداؤد گیا قلعوںپہاڑیکےحورِشوہہے۔ میں ہے،
اُس پہاڑی جسپر کا نام حکیلہ ہے اور جو یشیمون جنوبکے
میں ہے۔ اے20 آپبھیجببادشاہ، کا دل چاہے آئیں تو ہم
اُسے پکڑ آپکر کے حوالے کر دیں “گے۔ ساؤل21 جوابنے
دیا، آپرب” برکتکو بخشے آپکہ کو مجھ ترسپر آیا ہے۔
واپساب22 جا کر مزید یاں تیار کریں۔ پتا کریں کہ وہ کہاں آتا
جاتا ہے کساور نے اُسے وہاں دیکھا ہے۔ کیونکہ مجھے بتایا
گیا ہے کہ وہ چالاکبہت ہے۔ 23 ہر جگہ کا کھوج لگائیں
جہاں چھپوہ جاتا آپجبہے۔ تفصیلاتساریکو معلوم
ہوں پاسمیرےتو آئیں۔ پھر آپمَیں پہنچوںوہاںساتھکے گا۔
اگر وہ واقعی وہاں کہیں ہو تو مَیں اُسے ضرور ڈھونڈ نکالوں گا،
خواہ پورےمجھے یہوداہ کی چھان بین کیوں نہ کرنی “پڑے۔

زیف24-25 کے آدمی واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد
ساؤل بھی اپنی فوج سمیت وہاں کے لئے نکلا۔ اُس وقت داؤد
اور اُس لوگکے معوندشِت میں یشیمون میںجنوبکے تھے۔
جب داؤد کو اطلاع ملی کہ ساؤل اُس کا تعاقب کر رہا ہے
تو وہ یگستان ر کے مزید جنوب میں چلا گیا، وہاں جہاں بڑی
چٹان نظر آتی لیکنہے۔ 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 دوسرےسمیتلوگوں دامن
میں بھاگتا ہوا بادشاہ سے بچنے کوششکی کر رہا تھا۔ ابھیساؤل
اُنہیں گھیر کر پکڑنے کو تھا 27 اچانککہ قاصد ساؤل پاسکے
پہنچا جس نے کہا، جلدی” !آئیں فلستی ہمارے ملـک میں
گھس آئے “ہیں۔ 28 ساؤل کو داؤد کو چھوڑنا پڑا، اور وہ
فلستیوں سے لڑنے گیا۔ وقتاُس پہاڑیسے کا علیٰحدگی”نام کی
“چٹان پڑ گیا۔

وہاںداؤد29 چلاسے گیا اور پہاڑیکےجدیعین قلعوں میں
ہنے ر لگا۔

24
داؤد ساؤل قتلکو کرنے سے انکار کرتا ہے

جب1 ساؤل فلستیوں کا تعاقب کرنے واپسسے آیا تو اُسے
خبر ملی کہ داؤد عین جدی کے یگستان ر میں ہے۔ 2 وہ تمام
اسرائیل 3,000کے فوجیوںچیدہ کو لے پہاڑیکر یوں بکر کی
چٹانوں کے لئے 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 حاجتاپنی 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 تو آپ سے وعدہ کیا تھا، مَیں’ تیرے
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 ساؤلآگے پہنچقریبکے گیا۔ چپکے اُسسے ساؤلنے
لباسکے کنارےکے کا کاٹٹکڑا لیا اور واپسپھر آ گیا۔ لیکن5
جب اپنے لوگوں کے پاس 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 کر ربکے مسحکے کئے
ہوئے بادشاہ کو ہاتھ لگاؤں۔ ربکیونکہ نے خود اُسے مسح
کر کے چن لیا “ہے۔ 7 یہ کہہ کر داؤد نے اُن کو سمجھایا اور
اُنہیں ساؤل پر حملہ کرنے روکسے دیا۔
تھوڑی دیر نکلسےغارساؤلبعدکے آگےکر جب8لگا۔چلنے

وہ کچھ فاصلے پر تھا تو داؤد بھی نکلا اور پکار اُٹھا، اے” بادشاہ
میرےاےسلامت، “!آقا ساؤل نے پیچھے دیکھا تو داؤد منہ
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آپلوگجب”بولا،9کرجھکبلکے بتاتےکو ہیں داؤدکہ
آپ کو نقصان پہنچانے پر تُلا ہوا ہے تو آپ کیوں دھیان دیتے
ہیں؟ آپآج10 اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جھوٹیہ
ہی جھوٹ ہے۔ غار میں آپ الله کی مرضی میرےسے قبضے
میں آ گئے تھے۔ میرے لوگوں نے زور دیا کہ مَیں آپ کو مار
لیکندوں، مَیں آپنے کو نہ چھیڑا۔ مَیں بولا، مَیں’ بھیکبھی
بادشاہ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کیونکہ رب نے خود اُسے
مسح کر چنکے لیا ‘ہے۔ میرے11 باپ، یہ دیکھیں میرےجو
میںہاتھ لباسکےآپ!ہے کا یہ ٹکڑا اورسکا،کاٹمَیں بھیپھر
مَیں آپنے 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 بھی آپ میرا تعاقب کرتے ہوئے مجھے مار لنے ڈا کے
درپَے ہیں۔ رب12 خود کرےفیصلہ کسکہ سے غلطی ہو
رہی آپہے، سے یا مجھ آپوہیسے۔ سے میرا بدلہ لیکنلے۔
مَیںخود آپکبھی پر ہاتھ نہیں اُٹھاؤں گا۔ 13 قولقدیم باتیہی
بیان کرتا ہے، بدکاروں’ بدکاریسے پیدا ہوتی نیتمیری‘ہے۔
صافتو اِسہے، لئے مَیں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اسرائیل14
کا بادشاہ کس کے خلاف نکل آیا جسہے؟ کا تعاقب آپ
کر ہیںرہے اُس کی تو نہیں۔حیثیتکوئی وہ مُردہ کُتا یا پِّسو ہی
ہے۔ دونوںہموہیہو۔منصفہمارارب15 کا فیصلہ کرے۔
معاملےمیرےوہ پر دھیان کرےباتمیںحقمیرےدے، اور
مجھے بےالزام ٹھہرا آپکر کے ہاتھ سے “بچائے۔

16 خاموشداؤد ہوا تو ساؤل نے پوچھا، میرےداؤد” بیٹے،
آپکیا کی آواز “ہے؟ اور پھوٹپھوٹوہ کر رونے لگا۔ اُس17
نے کہا، آپ” مجھ سے یادہ ز راست باز آپہیں۔ نے مجھ سے
اچھا سلوک کیا جبکہ مَیں آپ سے بُرا سلوک کرتا رہا ہوں۔
آپآج18 میرےنے ساتھ بھلائی ثبوتکا دیا، کیونکہ ربگو
آپمجھےنے کے حوالے کر دیا تھا آپتوبھی ہلاکمجھےنے
نہ کیا۔ کسیجب19 کا دشمن اُس کے قبضے میں آ جاتا ہے تو
وہ اُسے نہیںجانے دیتا۔ آپلیکن نے ایسا ہی آپربکیا۔ کو
اُس مہربانی کا دےاجر آپجو نے آج مجھ پر کی ہے۔ اب20
مَیں جانتا ہوں آپکہ ضرور بادشاہ بن جائیں گے، اور آپکہ
کے یعے ذر اسرائیل کی بادشاہی قائم رہے گی۔ 21 ربچنانچہ
کی قَسم کھا کر مجھ سے وعدہ کریں کہ نہ آپ میری اولاد کو
ہلاک کریں گے، میرےنہ آبائی گھرانے میں سے میرا نام مٹا
دیں “گے۔

داؤد22 قَسمنے 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 میں
جنازے کے لئے جمع ہوا۔ اُس کا ماتم کرتے ہوئے 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 کالبمیں کے خاندان ایککا آدمی رہتا جستھا

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 تھا۔ ایک دن نابال اپنی بھیڑوں
بالکے کترنے کے لئے کرمل آیا۔
جب داؤد کو خبر ملی 5 تو اُس نے 10 جوانوں کو بھیج کر

کرمل”کہا، جا نابالکر ملیںسے اور اُسے میرا اُسے6دیں۔سلام
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
بھیڑوںکہ بالکے کترنے وقتکا آ گیا آپمیںکرملہے۔ 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 پوچھخودسے !لیں وہ اِس تصدیقکی کریں
گے۔ آج آپ خوشی منا رہے ہیں، اِس لئے میرے جوانوں پر
مہربانی کریں۔ جو آپکچھ خوشی دےسے سکتے ہیں وہ اُنہیں
اور اپنے بیٹے داؤد “۔‘دیںدےکو

9 داؤد کے آدمی نابال کے پاس گئے۔ اُسے داؤد کا سلام
دے کر اُنہوں نے اُس کا پیغام دیا اور پھر جواب کا انتظار
کیا۔ لیکن10 نابال نے کرخت لہجے میں کہا، یہ” 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
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پھرنے والوں کو دےکیوں دوں؟ کیا پتا ہے کہ یہ کہاں سے
آئے “ہیں۔

12 داؤد کے آدمی چلے گئے اور داؤد کو سب کچھ بتا دیا۔
تب13 داؤد نے حکم دیا، اپنی” تلواریں باندھ سب“!لو اپنینے
تلواریں باندھ لیں۔ اُس نے بھی ایسا کیا اور پھر 400 افراد کے
ساتھ کرمل کے لئے روانہ ہوا۔ باقی 200 مرد سامان رہے۔پاسکے

ابی جیل داؤد کا غصہ ٹھنڈا کرتی ہے
14 اِتنے میں نابال ایککے نوکر نے اُس کی بیوی کو اطلاع

دی، داؤد” نے یگستان ر میں سے اپنے قاصدوں کو نابال کے
پاس بھیجا تاکہ مبارکاُسے باد دیں۔ لیکن اُس جوابنے میں
گرج کر اُنہیں گالیاں دی ہیں، 15 حالانکہ اُن لوگوں ہمارےکا
سلوکساتھ 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 چیز چوری کی۔ جب16 بھی ہم
اُن کے قریب تھے تو وہ دن رات چاردیواری کی طرح ہماری
رہے۔کرتےحفاظت لیںسوچاب17 کہ کیا کِیا !جائے کیونکہ
مالـکہمارا اور اُس تمامکے ہیں۔میںخطرےبڑےوالےگھر
وہ خود اِتنا شریر ہے کہ اُس سے بات کرنے کا کوئی “نہیں۔فائدہ

18 جتنی جلدی ہو سکا ابی جیل نے کچھ سامان اکٹھا کیا
200میںجس روٹیاں، لئےکےکھانےمشکیں،دوکیَمے تیار
کی گئی پانچ بھیڑیں، بُھنے ہوئے اناج کے ساڑھے 27 کلو گرام،
اور100کیکشمش انجـیر کچھسبتھیں۔شاملٹکیاں200کی
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۔ ابیجب20 جیل پہاڑ کی آڑ میں اُترنے
لـگی تو داؤد اپنے آدمیوں سمیت اُس طرفکی ھتے بڑ ہوئے نظر
آیا۔ پھر اُن کی ملاقات ہوئی۔ 21 داؤد تو ابھی بڑےتک غصے
میں تھا، سوچوہکیونکہ رہا آدمیاِس”تھا، مددکی کرنے کا کیا
فائدہ !تھا ہم یگستان ر میں اُس یوڑوںکے ر حفاظتکی کرتے
رہے اور اُس کی کوئی بھی چیز گم نہ ہونے دی۔ توبھی اُس
ہمارینے نیکی ہماریمیںجوابکے ہے۔کیبےعزتی الله22
سختمجھے دےسزا اگر مَیں کل تکصبح اُس ایککے آدمی
کو بھی زندہ چھوڑ “!دوں

23-24 داؤد کو دیکھ کر ابی جیل جلدی 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۔ مالـکمیرے25
اُس شریر نابالآدمی پر یادہ ز دھیان نہ دیں۔ اُس نامکے مطلبکا
احمق ہے اور وہ ہے ہی احمق۔ افسوس، میری اُن آدمیوں سے
ہوئینہیںملاقات لیکن26تھے۔بھیجےپاسہمارےنےآپجو
ہاتھوںاپنےکوآپنےربقَسم،کیحیاتکیآپاورکیرب
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 جو
برکت ہمیں ملی ہے اُس میں آپ بھی شریک ہوں۔ جو چیزیں
آپ کی خادمہ لائی ہے اُنہیں قبول کر کے اُن جوانوں میں تقسیم
کر دیں میرےجو آقا کے پیچھے ہو لئے ہیں۔ 28 جو بھی غلطی
ہوئی ہے اپنی خادمہ کو معاف کیجئے۔ رب میرےضرور آقا
کا گھرانا تکہمیشہ قائم رکھے گا، ربآپکیونکہ دشمنوںکے
سے لڑتے ہیں۔ وہ آپ کو جیتے جی غلطیاں کرنے سے بچائے
رکھے۔ جب29 کوئی آپ کا تعاقب کر کے آپ کو مار دینے
کرےکوششکی 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 گا۔دےکر
ربجب30 اپنے پورےوعدےتمام کر آپکے اسرائیلکو کا
بادشاہ دےبنا گا 31 تو باتایسیکوئی منے سا نہیں آئے گی جو
ٹھوکر کا باعث میرےہو۔ آقا کا صافضمیر ہو گا، آپکیونکہ
بدلہ لے کر قاتل نہیں بنے ہوں گزارشگے۔ ہے ربجبکہ
آپ کو دےکامیابی تو اپنی خادمہ کو بھی یاد “کریں۔

خوشبہتداؤد32 ہوا۔ اسرائیلرب” کے خدا تعریفکی
جسہو آپآجنے کو مجھ سے ملنے کے لئے بھیج دیا۔ آپ33
مبارکبصیرتکی مبارکآپ!ہے ہیں، آپکیونکہ مجھےنے
اِس دن اپنے ہاتھوں بدلہسے لے قاتلکر بننے روکسے دیا ہے۔
اسرائیلرب34 کے خدا کی جسقَسم آپمجھےنے نقصانکو
پہنچانے سے روک دیا، کل صبح نابال کے تمام آدمی ہلاک
ہوتے آپاگر اِتنی جلدی سے مجھ سے ملنے نہ “آتیں۔

داؤد35 ابینے جیل پیشکی قبولچیزیںکردہ کر اُسےکے
رُخصت کیا اور کہا، سلامتی” جائیں۔سے مَیں آپنے کی سنی
آپاور باتکی منظور کر لی “ہے۔
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نابالرب کو سزا دیتا ہے
اپنےجیلابیجب36 پہنچیگھر تو دیکھا ہے،رونقبہتکہ

کیونکہ نابال بادشاہ ضیافتسیکی کر خوشیاںکے منا رہا تھا۔
چونکہ نشےوہ دُھتمیں تھا اِس لئے ابی جیل اُسےنے وقتاُس
کچھ نہ بتایا۔

37 اگلی جبصبح نابال ہوش میں آ گیا تو ابی جیل نے اُسے
کچھسب سنایا۔کہہ یہ سنتے نابالہی کو دورہ پڑ گیا، اور وہ پتھر
سا بن گیا۔ دندس38 رببعدکے اُسےنے مرنے دیا۔ جب39
داؤد کو نابال کی موت کی خبر مل گئی تو وہ پکارا، رب” کی
تعریف جسہو میرےنے لئے نابال سے لڑ کر میری 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 پاسکے

بھیجا تاکہ وہ داؤد اُسکی پیشدرخواستکیشادیساتھکے
کریں۔ اُسچنانچہ40 میںکرململازمکے پاسکےجیلابی جا
کر بولے، داؤد” نے شادیہمیں کا دےپیغام کر بھیجا “ہے۔
ابی41 کھڑیجیل ہوئی، پھر منہ کے جھکبل کر بولی، مَیں”
اُن کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مَیں اپنے مالـک کے خادموں
پاؤںکے تکدھونے تیار “ہوں۔

42 وہ جلدی سے تیار ہوئی اور گدھے پر بیٹھ کر داؤد کے
ملازموں کے ساتھ روانہ ہوئی۔ پانچ نوکرانیاں 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۔ 44 جہاں تک
ساؤل کی بیٹی میکل کا تعلق تھا ساؤل نے اُسے داؤد سے لے
کر اُس کی دوبارہ شادی فلطی ایل لَیسبن سے کروائی تھی جو
جلّیم کا ہنے ر والا تھا۔

26
داؤد ساؤل دوسریکو بار بچنے دیتا ہے

ایک1 دن زیفدشِت کے باشندےکچھ دوبارہ ِجبعہ میں
ساؤل پاسکے آ اُنہوںگئے۔ بادشاہنے کو ہم”بتایا، ہیںجانتے
کہ داؤد کہاں چھپ گیا ہے۔ وہ اُس پہاڑی پر ہے جو حکیلہ
کہلاتی ہے اور یشیمون کے مقابل “ہے۔ 2 یہ سن کر ساؤل
اسرائیل کے 3,000 چیدہ فوجیوں کو لے کر زیفدشِت میں

گیا تاکہ داؤد کو ڈھونڈ نکالے۔ 3 حکیلہ پہاڑی پر یشیمون کے
مقابل وہ رُک گئے۔ جو راستہ پہاڑ پر سے گزرتا ہے اُس کے
پاس اُنہوں نے اپنا کیمپ لگایا۔ داؤد اُس وقت یگستان ر میں
چھپ گیا تھا۔ جب اُسے خبر ملی کہ ساؤل میرا تعاقب کر رہا
ہے 4 تو اُس نے اپنے لوگوں کو معلوم کرنے کے لئے 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 خود نکل
کر چپکے سے اُس جگہ گیا جہاں ساؤل کیمپکا تھا۔ اُس کو
معلوم ہوا کہ ساؤل اور اُس کا کمانڈر ابنیر بن نیر کیمپ عینکے
بیچ میں سو ہیںرہے جبکہ باقی آدمی دائرہ بنا کر اُن کے ارد گرد
سو رہے ہیں۔

6 دو مرد داؤد کے ساتھ تھے، اخی ـِک مَل ِحتّی اور ابی شے
بن یاہ۔ ضرو یاہ یوآبضرو کا بھائی تھا۔ داؤد نے پوچھا، کون”
میرے کیمپساتھ گھسمیں کر ساؤل پاسکے جائے “گا؟
ابی شے جوابنے دیا، مَیں” ساتھ جاؤں “گا۔ 7 چنانچہ دونوں
رات کیمپوقتکے گھسمیں آئے۔ سوئے ہوئے فوجیوں
اور ابنیر گزرسے کر پہنچتکساؤلوہ گئے زمینجو پر لیٹا سو رہا
تھا۔ اُس کا نیزہ سر میںزمینقریبکے گڑا تھا۔ہوا ابی8 نےشے
آہستہ داؤدسے آج”کہا،سے الله دشمنکےآپنے کےآپکو
قبضے میں کر دیا ہے۔ اجازتاگر ہو تو مَیں اُسے اُس کے اپنے
نیزے زمینسے ساتھکے مَیںدوں۔چھید ایکاُسے ہی وار میں
مار دوں دوسرےگا۔ وار ضرورتکی 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 کی حیات کی قَسم، رب خود ساؤل کی موت مقرر
کرے 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 کریں گے۔ اُس کا نیزہ اور پانی کی صراحی پکڑ لو۔ آؤ، ہم یہ
چیزیں اپنے ساتھ لے کر یہاں سے نکل جاتے “ہیں۔ 12 چنانچہ
وہ دونوں چیزیں اپنے ساتھ لے کر چپکے چلےسے کیمپگئے۔
کسیمیں بھیکو پتا نہ چلا، کوئی نہ سبجاگا۔ سوئے رہے،
ربکیونکہ اُنہیںنے گہری نیند ُسلا دیا تھا۔

13 داؤد وادی کو پار کر پہاڑیکے پر چڑھ گیا۔ جب ساؤل
فاصلہسے کافی تھا تو14 داؤد فوجنے اور ابنیر اونچیکو آواز سے
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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؟ داؤد15 ًنے جوابطنزا آپکیا”دیا، مرد نہیں ہیں؟
اور اسرائیل میں آپکون جیسا ہے؟ تو آپپھر نے اپنے بادشاہ
کی حفاظتصحیح کیوں نہ جبکی کوئی اُسے قتل کرنے کے
لئے کیانےآپجو16آیا؟گھسمیںکیمپ ہے۔نہیںٹھیکوہ
حیاتکیرب کی آپقَسم، آپاور آدمیکے موتسزائے کے
لائق ہیں، آپکیونکہ نے مالـکاپنے حفاظتکی نہ کی، گو
ربوہ کا مسح کیا ہوا بادشاہ ہے۔ خود دیکھ لیں، جو نیزہ اور
پانی کی صراحی بادشاہ کے سر پاسکے تھے وہ کہاں “ہیں؟

تب17 ساؤل نے داؤد کی آواز پہچان لی۔ وہ پکارا، میرے”
بیٹے داؤد، آپکیا کی آواز “ہے؟ داؤد18 جوابنے دیا، جی،”
بادشاہ میرےسلامت۔ آپآقا، تعاقبمیرا کیوں کر رہے ہیں؟
مَیں آپتو 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 آپنے 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 حرکتوں سے اُنہوں نے
میریمجھے زمینموروثی نکالسے دیا نتیجےاورہے میں ربمَیں
کی قوم میں نہیں رہ میںحقیقتسکتا۔ 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۔

21 تب ساؤل نے اقرار کیا، مَیں” نے گناہ کیا ہے۔ داؤد
میرے بیٹے، واپس آئیں۔ اب سے مَیں آپ کو نقصان پہنچانے
کی کوشش نہیں کروں گا، کیونکہ آج میری جان آپ 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۔ رب23
ہر شخصاُس کو اجر دیتا ہے انصافجو کرتا اور وفادار رہتا
ربآجہے۔ آپنے میرےکو حوالے کر دیا، لیکن مَیں نے
اُس کے مسح کئے ہوئے بادشاہ کو ہاتھ لگانے سے انکار کیا۔
24 اور میری دعا ہے کہ جتنی قیمتی آپ کی جان آج میری نظر
میں تھی، اُتنی قیمتی میری جان بھی رب کی نظر میں ہو۔ وہی

مجھے مصیبتہر سے بچائے “رکھے۔ ساؤل25 جوابنے میرے”دیا، بیٹے آپربداؤد، برکتکو دے۔ آئندہ آپ بڑیکو
کامیابی حاصل ہو “گی۔
اِس بعدکے داؤد اپنینے راہ لی ساؤلاور اپنے گیا۔چلاگھر

27
داؤد اَکیسدوبارہ پاسکے

1 اِس تجربے کے بعد 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 تبجاؤں۔ 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 اَکیسبادشاہ معوکبن پاسکے چلا گیا۔ 3 اُن کے
خاندان ساتھ تھے۔ داؤد کی یاںدو بیو اخی نوعم یزرعیلی اور نابال
کی بیوہ ابی جیل کرملی بھی ساتھ اَکیستھیں۔ نے اُنہیں جات
میںشہر ہنے ملیخبرکوساؤلجب4دی۔اجازتکیر داؤدکہ
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 کی
اجازت دیں۔ کیا ضرورت ہے کہ مَیں یہاں آپ کے ساتھ دار
میںالحکومت اُسدناُسہوا۔متفقاَکیس6“رہوں؟ اُسےنے
ِصقلاج دیا۔دےشہر یہ شہر وقتاُس یہوداہسے بادشاہوںکے
ملـکیتکی میں رہا ہے۔ 7 ایکداؤد 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 کبھی یوں جرز یا عمالیقیوں پر۔ یہ قبیلے قدیم زمانے سے
یہوداہ جنوبکے میں ُشور اور مصر کی تکسرحد ہتے ر تھے۔
بھیجب9 کوئی مقام داؤد قبضےکے میں آ جاتا تو بھیکسیوہ
مرد زندہکوعورتیا نہ ہنے ر لیکندیتا یوں، بھیڑبکر گائےبَیلوں،
گدھوں، اونٹوں اور کپڑوں کو اپنے ساتھ ِصقلاج لے جاتا۔
بھیجب داؤد کسی حملے واپسسے آ کر اَکیسبادشاہ سے

ملتا 10 تو وہ آپآج”پوچھتا، پرکسنے چھاپہ “مارا؟ پھر داؤد
جواب دیتا، یہوداہ” کے جنوبی علاقے “پر، یا یرحمئیلیوں” کے
جنوبی علاقے “پر، یا قینیوں” کے جنوبی علاقے “پر۔ جب11
بھی آبادیکسیداؤد پر حملہ کرتا تو باشندوںتماموہ کےموتکو
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گھاٹ اُتار دیتا اور نہ مرد، نہ عورت کو زندہ چھوڑ کر جات
لاتا۔ کیونکہ اُس نے سوچا، ایسا” نہ ہو کہ فلستیوں کو پتا چلے
کہ مَیں اصل میں اسرائیلی آبادیوں پر حملہ نہیں کر “رہا۔
جتنا وقت داؤد نے فلستی ملـک میں گزارا وہ ایسا ہی کرتا

رہا۔ اَکیس12 نے داؤد پر پورا بھروسا کیا، کیونکہ اُس نے
سوچا، اب” داؤد کو تکہمیشہ میری خدمت میں پڑےرہنا
گا، کیونکہ ایسی حرکتوں سے اُس کی اپنی قوم اُس سے سخت
متنفر ہو گئی “ہے۔

28
1 اُن دنوں میں فلستی اسرائیل سے لڑنے کے لئے اپنی فوجیں

جمع کرنے اَکیسلـگے۔ نے داؤد باتبھیسے کی، توقع” ہے
آپکہ اپنے فوجیوں میرےسمیت ساتھ مل جنگکر کے لئے
نکلیں “گے۔

2 داؤد نے جواب دیا، ضرور۔” اب آپ خود دیکھیں گے
آپکہ کا خادم کیا کرنے قابلکے اَکیس“!ہے ٹھیک”بولا،
جنگپوریہے۔ محافظمیرےآپدورانکے ہوں “گے۔

ساؤل جادوگرنی طرفکی رجوع کرتا ہے
سموایلوقتاُس3 انتقال کر چکا تھا، پورےاور 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 پورے ملـک سے
نکال دیا تھا۔

اب4 فلستیوں نے اپنی لشکرگاہ شونیم کے پاس لگائی جبکہ
ساؤل نے تمام اسرائیلیوں کو جمع کر کے ِجلبوعہ کے پاس اپنا
کیمپ لگایا۔ فلستیوں5 کی بڑی فوج دیکھ کر وہ دہشتسخت
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 حاصلمعلوماتسے کر “لوں۔
ملازموں جوابنے 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 ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ ساؤل نے تمام
غیب دانوں اور مُردوں سے رابطہ کرنے والوں کو ملـک میں
سے مٹا دیا ہے۔ آپ مجھے کیوں پھنسانا ہتے چا “ہیں؟ تب10
ساؤل نے کہا، حیاتکیرب” 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۔

عورتسموایلجب12 کو نظر آیا تو وہ چیخ اُٹھی، آپ” نے
مجھے کیوں دھوکا دیا؟ آپ تو ساؤل “!ہیں 13 ساؤل نے اُسے
تسلی دے کر کہا، ڈریں” مت۔ بتائیں تو سہی، کیا دیکھ رہی
“ہیں؟ عورت جوابنے دیا، ایکمجھے” روح نظر آ رہی ہے
جو چڑھتی چڑھتی زمین میں سے نکل کر آ رہی “ہے۔ ساؤل14
نےجادوگرنی“ہے؟کیسیصورتوشکلکیاُس”پوچھا،نے
کہا، چوغے” میں لپٹا ہوا بوڑھا آدمی “ہے۔
سنیہ جاننےساؤلکر لیا منہوہہے۔ہیسموایلکہ بلکے

زمین گیا۔جھکپر سموایل15 تُو”بولا، پاتالمجھےنے سے بُلوا کر
مضطربکیوں کر دیا “ہے؟ ساؤل جوابنے دیا، مَیں” بڑی
مصیبت میں ہوں۔ فلستی مجھ سے لڑ رہے ہیں، اور الله مجھےنے
ترک کر دیا ہے۔ نہ وہ نبیوں معرفتکی مجھے ہدایت دیتا ہے،
نہ خواب کے یعے۔ ذر اِس لئے مَیں آپنے کو بُلوایا ہے تاکہ
آپ مجھے بتائیں کہ مَیں کیا “کروں۔

16 لیکن سموایل نے کہا، رب” خود ہی تجھے چھوڑ کر
تیرا دشمن بن گیا ہے تو پھر مجھ سے یافت در کرنے کا کیا فائدہ
ہے؟ رب17 اِس وقت تیرے ساتھ وہ کچھ کر رہا ہے جس
پیشکی گوئی اُس نے میری معرفت کی تھی۔ اُس تیرےنے
ہاتھ سے بادشاہی چھین کر کسی اَور یعنی داؤد دےکو دی
ہے۔ جب18 رب نے تجھے عمالیقیوں پر اُس کا سخت غضب
نازل کرنے کا حکم دیا تھا تو تُو اُسنے نہکی اِستجھےابسنی۔
کی سزا پڑےبھگتنی گی۔ رب19 تجھے اسرائیل سمیت فلستیوں
کے حوالے دےکر گا۔ کل ہی تُو تیرےاور بیٹے میرےیہاں
پاس پہنچیں گے۔ رب تیری پوری فوج بھی فلستیوں کے قبضے
میں دےکر “گا۔

یہ20 سن سختساؤلکر گھبرا گیا، اور وہ گر کر زمین پر دراز
ہو گیا۔ جسم طاقتپوریکی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ اُس نے
پورےپچھلے دن راتاور روزہ رکھا تھا۔

جب21 جادوگرنی نے ساؤل پاسکے جا کر دیکھا کہ اُس
کے کھڑےرونگٹے ہو گئے ہیں تو اُس نے کہا، جناب،” مَیں
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آپنے کا مانحکم کر اپنی میںخطرےجان ڈال دی۔ اب22
بھیمیریذرا دیںاجازتمجھےسنیں۔ آپمَیںکہ کچھکو کھانا
کھلاؤں تقویتآپتاکہ پا واپسکر “سکیں۔جا ساؤللیکن23
نے انکار کیا، 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۔
24 جادوگرنی پاسکے موٹا تازہ بچھڑا تھا۔ اُسے اُس نے جلدی
سے ذبح کروا کر تیار کیا۔ اُس کچھنے آٹا بھی لے کر گوندھا اور
اُس سے بےخمیری روٹی بنائی۔ 25 پھر اُس نے کھانا ساؤل اور
اُس کے ملازموں کے منے سا رکھ دیا، اور اُنہوں نے کھایا۔ پھر
وہ راتاُسی دوبارہ روانہ ہو گئے۔

29
فلستی داؤد کرتےہیںشکپر

فلستیوں1 نے اپنی فوجوں کو افیق پاسکے جمع کیا، جبکہ
اسرائیلیوں کی یزرعیللشکرگاہ تھی۔پاسکےچشمےکے 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
اَکیسبھی کے ساتھ چلنے لـگے۔

3 یہ دیکھ کر فلستی کمانڈروں نے پوچھا، یہ” اسرائیلی کیوں
ساتھ جا رہے اَکیس“ہیں؟ جوابنے دیا، یہ” داؤد ہے، جو
پہلے اسرائیلی بادشاہ ساؤل کا فوجی افسر تھا اباور کافی دیر سے
میرے ساتھ جبہے۔ سے وہ ساؤل کو چھوڑ پاسمیرےکر
آیا مَیںہے نے اُس عیبمیں نہیں “دیکھا۔

لیکن4 فلستی کمانڈر غصے سے بولے، اُسے” اُس شہر واپس
بھیج دیں جو آپ 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 ہے کہ وہ
مالـکاپنے ہمارےکو کٹے پیشسرہوئے کرے؟ 5 کیا یہ وہی
داؤد جسنہیں بارےکے میں اسرائیلی ناچتے ہوئے گاتے ساؤل’تھے، نے ہلاکہزار کئے جبکہ داؤد دسنے “؟‘ہزار

6 اَکیسچنانچہ نے داؤد کو بُلا کر کہا، رب” حیاتکی
کی قَسم، آپ دیانت دار ہیں، اور میری خواہش تھی کہ آپ
اسرائیل سے لڑنے کے لئے میرے ساتھ نکلیں، جبکیونکہ سے
آپ 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 جو
اُنہیں بُرا “لـگے۔

داؤد8 نے پوچھا، مجھ” سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ آپکیا نے
اُس دن مجھسے نقصمیں پایا آپمَیںسےجبہے خدمتکی
کرنے لگا ہوں؟ مَیں اپنے مالـک اور بادشاہ کے دشمنوں سے
لڑنے کے لئے کیوں نہیں نکل “سکتا؟

اَکیس9 نے جواب دیا، میرے” نزدیک تو آپ الله کے
فرشتے جیسے اچھے ہیں۔ لیکن فلستی کمانڈر اِس بات پر بضد
ہیں آپکہ اسرائیل سے لڑنے کے لئے ہمارے ساتھ نہ نکلیں۔
10 چنانچہ سویرےصبحکل اُٹھ کر اپنے آدمیوں کے ساتھ 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 وہ
صبح سویرے اُٹھ کر فلستی ملـک میں واپس 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 عمالیقیوںمیںغیرموجودگیکیاُنہے۔گیا دشِتنے
میںنجب آ ِصقلاجکر پر بھی حملہ کیا تھا۔ شہر جلاکو کر وہ2 تمام
باشندوں کو چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک اپنے ساتھ لے گئے
تھے۔ لیکن ہلاککوئی نہیں ہوا تھا بلـکہ سبوہ کو اپنے ساتھ
لے گئے تھے۔ 3 جبچنانچہ داؤد اور اُس کے واپسآدمی آئے
تو دیکھا کہ شہر بھسم ہو گیا اورہے تمام بال چھنبچے گئے ہیں۔
4 پھوٹپھوٹوہ کر رونے لـگے، اِتنے روئے کہ آخرکار رونے
کی سکت ہی نہ رہی۔ 5 داؤد کی دو یوں بیو اخی نوعم یزرعیلی
اور ابی جیل کرملی کو بھی اسیر کر لیا گیا تھا۔

6 داؤد کی بڑےجان خطرے میں آ گئی، کیونکہ اُس کے
غممرد میںآپسمارےکے اُسے سنگسار باتیںکیکرنے کرنے
لـگے۔ کیونکہ بیٹے بیٹیوں کے چھن جانے باعثکے سختسب
لیکنتھے۔رنجیدہ داؤد اپنےربنے میںخدا پناہ لے تقویتکر
اُس7پائی۔ ابیاترنے بن ـِکاخی مَل کو قرعہ”دیا،حکم لنے ڈا کے
لئے امام کا بالاپوش لے “آئیں۔ جب امام بالاپوش لے آیا 8 تو
داؤد یافتسےربنے در کیا”کیا، مَیں لٹیروں تعاقبکا کروں؟
کیا مَیں اُن کو جا لوں “گا؟ رب جوابنے دیا، اُن” کا تعاقب
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!کر تُو اُنہیںصرفنہ جا لے گا بلـکہ اپنے لوگوں کو بچا بھی لے
“گا۔ داؤدتب9-10 مردوں600اپنے ساتھکے روانہ ہوا۔ چلتے
چلتے وہ ندیبسور پاسکے پہنچ 200گئے۔ افراد اِتنے نڈھال ہو
گئے تھے کہ وہ وہیں رُک گئے۔ باقی 400 مرد ندی کو پار کر
کے آگے بڑھے۔

11 اُنہیںمیںراستے آدمیمصریایکمیںمیدانکھلے ملا اور
اُسے داؤد پاسکے لا پانیکچھکر پلایا اور 12روٹی،کچھ انجـیر کی
ٹکی کا ٹکڑا کیکشمشاور ٹکیاںدو تبکھلائیں۔ اُس جانکی
میں جان آ گئی۔ اُسے تین دن اور رات سے نہ کھانا، نہ پانی ملا
تھا۔ 13 داؤد نے پوچھا، مالـکتمہارا” کون ہے، اور تم کہاں
اُس“ہو؟کے جوابنے مصریمَیں”دیا، غلام ہوں، ایکاور
عمالیقی مالـکمیرا مَیںجبہے۔ سفر کے دوران بیمار ہو گیا تو
اُس مجھےنے یہاں چھوڑ ابدیا۔ مَیں تین دن یہاںسے پڑا ہوں۔
پہلے14 ہم کریتیوںنے یعنی فلستیوں کے جنوبی علاقے اور پھر
یہوداہ کے علاقے پر حملہ کیا تھا، خاص کر یہوداہ کے جنوبی
حصے پر جہاں کالب کی اولاد آباد ہے۔ شہر ِصقلاج کو ہم
بھسمنے کر دیا “تھا۔

داؤد15 سوالنے کیا، کیا” تم مجھے بتا سکتے ہو کہ لٹیرےیہ
طرفکس گئے “ہیں؟ مصری نے جواب دیا، پہلے” 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
پاسکے لے جاؤں “گا۔ 16 چنانچہ وہ داؤد کو عمالیقی لٹیروں
کے پاس لے گیا۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ عمالیقی اِدھر
بکھرےاُدھر ہوئے بڑا جشن منا رہے ہیں۔ وہ طرفہر کھانا
کھاتے اور َمے پیتے ہوئے نظر آ رہے تھے، کیونکہ اُنہوںمالجو
فلستیوںنے اور یہوداہ کے علاقے لُوٹسے لیا تھا بہتوہ یادہ تھا۔ز

سویرےصبح17 جب ابھی تھوڑی روشنی تھی داؤد نے اُن
پر حملہ کیا۔ لڑتے لڑتے اگلے دن کی شام ہو گئی۔ دشمن ہار گیا
سباور ہلاکسبکے جوان400صرفہوئے۔ بچ گئے جو
اونٹوں پر سوار ہو کر فرار ہو گئے۔ 18 داؤد سبنے کچھ چھڑا
لیا جو عمالیقیوں نے لُوٹ لیا تھا۔ اُس کی دو یاں بیو بھی صحیح
سلامت مل گئیں۔ 19 نہ بچہ نہ بزرگ، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ مال یا
اَورکوئی لُوٹی ہوئی رہیچیز واپسداؤدجو نہ لایا۔ عمالیقیوں20
یاںاورگائےبَیلکے 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 حصہ “ہے۔

غنیمتماِل کی تقسیم
داؤدجب21 آدمیوںاپنے واپسساتھکے آ رہا تھا تو 200جو

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۔
22 لیکن باقی آدمیوں میں کچھ شرارتی لوگ بڑبڑانے لـگے، یہ”
ہمارے ساتھ لڑنے کے لئے آگے نہ نکلے، اِس لئے اِنہیں لُوٹے
مالہوئے کا پانےحصہ بسنہیں۔حقکا وہ بالاپنے بچوں کو
لے کر چلے “جائیں۔

لیکن23 داؤد نے انکار کیا۔ نہیں،” میرے بھائیو، ایسا مت
!کرنا ربکچھسبیہ طرفکی اُسیہے۔سے محفوظہمیںنے
رکھ کر حملہ آور لٹیروں پر فتح بخشی۔ 24 تو پھر آپہم باتکی
طرحکس مانیں؟ پیچھےجو رہ کر سامان حفاظتکی کر رہا تھا
اُسے بھی اُتنا ملےہی گا جتنا اُسےکہ دشمنجو لڑنےسے 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 تکآج جاری ہے۔ واپسِصقلاج26
پہنچنے پر داؤد نے لُوٹے ہوئے مال کا ایک حصہ یہوداہ کے
بزرگوں پاسکے بھیج دیا جو اُس دوستکے تھے۔ ساتھ ساتھ
اُس نے پیغام بھیجا، آپ” کے لئے یہ تحفہ رب کے دشمنوں
لُوٹسے لیا گیا “ہے۔ 27 یہ تحفے اُس نے ذیل کے شہروں میں
بھیج :دیئے بیت ایل، رامات نجب، یتیر، 28 عروعیر، ِسفموت،
اِستموع، 29-31 رکل، حُرمہ، عتاکبورعسان، اور حبرون۔ اِس
اُسعلاوہکے تحفےنے قینیوںیرحمئیلیوں، اور باقی اُن تمام شہروں
بھیجکو دیئے میںجن وہ کبھی ٹھہرا تھا۔

31
ساؤل اور اُس بیٹوںکے کا انجام

1 اِتنے میں فلستیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان جنگ چھڑ
گئی تھی۔ لڑتے لڑتے اسرائیلی فرار ہونے لـگے، بہتلیکن سے
لوگ ِجلبوعہ پہاڑیکے سلسلے پر شہید ہو گئے۔

پھر2 ساؤلفلستی اور اُس بیٹوںکے یونتن، ندابابی اور ملـکی
شوع پاسکے جا پہنچے۔ تینوں ہلاکبیٹے ہو گئے 3 جبکہ لڑائی
ساؤل کے ارد گرد تکعروج پہنچ گئی۔ پھر وہ تیراندازوں کا
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نشانہ بن کر بُری طرح زخمی ہو گیا۔ اُس4 نے اپنے سلاح بردار
کو حکم دیا، اپنی” تلوار میان کھینچسے کر مجھے مار ڈال، ورنہ
یہ نامختون مجھے چھید کر بےعزت کریں “گے۔ لیکن سلاح
بردار نے انکار کیا، کیونکہ وہ بہت 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 کے تین
بیٹے، اُس کا سلاح 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
بھاگکر 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 جبگئے۔ اُنہیں ِجلبوعہ پہاڑیکے سلسلے پر ساؤل
اور اُس تینوںکے بیٹے مُردہ ملے 9 تو اُنہوں ساؤلنے کا کاٹسر
اُسکر کا زرہ بکتر اُتار لیا قاصدوںاور کو میںملـکپورےاپنے
بھیج کر اپنے بُتوں کے مندر میں اور اپنی قوم کو فتح کی اطلاع
دی۔ ساؤل10 کا زرہ بکتر اُنہوں دیویعستاراتنے کے مندر
میں محفوظ کر لیا اور اُس لاشکی بیتکو شان کی فصیل سے
لٹکا دیا۔

یبیسجب11 ِجلعاد کے باشندوں کو خبر ملی کہ فلستیوں
نے ساؤل لاشکی کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے 12 تو شہر کے تمام
لڑنے قابلکے بیتآدمی شان کے لئے روانہ راتپوریہوئے۔
چلتے ہوئے وہ شہر پاسکے پہنچ گئے۔ ساؤل اور اُس کے بیٹوں
کی لاشوں کو فصیل سے اُتار کر وہ اُنہیں یبیس 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 ساؤلتو
بادشاہ مر چکا تھا۔ وہ ابھی دو ہی دن ِصقلاج میں ٹھہرا تھا
2 ایککہ آدمی ساؤل کی لشکرگاہ سے پہنچا۔ دُکھ کے اظہار
کے لئے اُس نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر اپنے سر خاکپر ڈال
رکھی تھی۔ داؤد کے پاس آ کر وہ بڑے احترام کے ساتھ اُس
کے منے جھکسا گیا۔ 3 داؤد نے پوچھا، آپ” کہاں سے آئے
“ہیں؟ آدمی جوابنے مَیں”دیا، بال بال بچ کر اسرائیلی لشکرگاہ
سے آیا “ہوں۔ داؤد4 کیسےحالاتبتائیں،”پوچھا،نے “ہیں؟
اُس نے بتایا، ہمارے” بہت سے آدمی میداِن جنگ میں کام
بھاگباقیآئے۔ اُساورساؤلہیں۔گئے کا ہلاکبھییونتنبیٹا
ہو گئے “ہیں۔

5 داؤد نے سوال کیا، آپ” کو کیسے معلوم ہوا کہ ساؤل
اور یونتن مر گئے “ہیں؟ جوان6 جوابنے دیا، اتفاق” سے مَیں
ِجلبوعہ کے پہاڑی سلسلے پر سے گزر رہا تھا۔ وہاں مجھے ساؤل
نظر آیا۔ نیزےوہ کا سہارا لے کر کھڑا تھا۔ دشمن کے رتھ اور
ًگھڑسوار تقریبا اُسے پکڑنے ہی والے تھے 7 کہ اُس نے مُڑ کر
مجھے دیکھا اور پاساپنے بُلایا۔ مَیں نے کہا، جی،’ مَیں حاضر
‘ہوں۔ اُس8 پوچھا،نے مَیں‘ہو؟کونتم’ دیا،جوابنے مَیں’
پھر9‘ہوں۔عمالیقی اُس مجھےنے دیا،حکم آؤ’ مجھےاور مار !ڈالو
کیونکہ گو مَیں زندہ میریہوں جان نکل رہی ‘ہے۔ 10 چنانچہ
مَیں اُسےنے مار دیا، مَیںکیونکہ جانتا تھا کہ بچنے امکانکوئیکا
نہیں رہا تھا۔ پھر مَیں اُس کا تاج 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۔ تکشام12 اُنہوں نے رو رو
کر اور روزہ رکھ کر ساؤل، اُس کے بیٹے یونتن اور رب کے اُن
باقی لوگوں کا ماتم کیا مارےجو گئے تھے۔

13 داؤد نے اُس جوان سے جو اُن کی موت کی خبر لایا
تھا پوچھا، آپ” کہاں کے “ہیں؟ اُس نے جواب دیا، مَیں”
ہوںعمالیقی اجنبیجو آپپرطورکے میںملـککے “ہوں۔رہتا

داؤد14 آپ”بولا، ربنے مسحکے کئے ہوئے بادشاہ قتلکو
کرنے جرأتکی کیسے “کی؟ اُس15 نے اپنے جوانکسی کو
بُلا کر حکم اِسے”دیا، مار جوانوقتاُسی“!ڈالو عمالیقینے کو
مار ڈالا۔ 16 داؤد نے کہا، آپ” نے اپنے آپ کو خود مجرم
ٹھہرایا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے منہ سے اقرار کیا ہے کہ مَیں
ربنے مسحکے کئے ہوئے بادشاہ کو مار دیا “ہے۔

ساؤل اور یونتن پر ماتم گیتکا
17 پھر داؤد ساؤلنے اور یونتن پر ماتم گیتکا گایا۔ اُس18

دیہدایتنے کہ یہوداہ کے باشندےتمام گیتیہ یاد کریں۔
گیت کا نام کمان’ ‘گیتکا ہے اور یاشر’ ‘کتابکی میں درج
گیتہے۔ یہ ہے،

تیری!اسرائیلاےہائے،”19 شان تیریشوکتو بلندیوں پر
ماری گئی ہے۔ تیرےہائے، طرحکسسورمے گر گئے !ہیں

جات20 میں جا کر یہ متخبر سنانا۔ اسقلون کی گلیوں میں
اِس منائیںخوشیبیٹیاںکیفلستیوںورنہکرنا،متاعلانکا گی،
نامختونوں کی بیٹیاں فتح نعرےکے لگائیں گی۔

اے21 ِجلبوعہ کے !پہاڑو پہاڑیاے !ڈھلانو آئندہ تم پر نہ
اوس پڑے، نہ بارش برسے۔ کیونکہ سورماؤں کی ناپاکڈھال
ہو گئی ابہے۔ سے ساؤل کی ڈھال تیل مَل کر استعمال نہیں
کی جائے گی۔

22 یونتن کی کمان زبردست تھی، ساؤل کی تلوار کبھی خالی
ہاتھ نہ لوٹی۔ اُن کے ہتھیاروں سے ہمیشہ دشمن کا خون ٹپکتا
رہا، وہ سورماؤں کی چربی سے چمکتے رہے۔

ساؤل23 اور یونتن پیارےکتنے اور مہربان !تھے جیتے جی وہ
دوسرےایک قریبکے رہے، موتاباور بھی الـگاُنہیں نہ
کر سکی۔ عقابوہ سے تیز اور ببر شیر طاقتسے ور تھے۔

اے24 اسرائیل کی !خواتین ساؤل کے لئے آنسو بہائیں۔
کیونکہ اُسی نے آپ کو قرمزی رنگ کے شاندار کپڑوں سے
ملبّس کیا، اُسی آپنے کو سونے یوراتکے ز سے آراستہ کیا۔

25 ہائے، ہمارے سورمے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ہیں۔
ہائے اے اسرائیل، یونتن مُردہ حالت میں تیری بلندیوں پر ہے۔پڑا

میرےیونتناے26 بھائی، بارےتیرےمَیں میں کتنا دُکھی
ہوں۔ تُو مجھے کتنا عزیز تیریتھا۔ مجھ انوکھیمحبتسے تھی، وہ
عورتوں محبتکی بھیسے انوکھی تھی۔
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ہائے،27 ہمارے!ہائے طرحکسسورمے گر شہیدکر ہو
گئے جنگہیں۔ کے ہتھیار تباہ ہو گئے “ہیں۔

2
داؤد یہوداہ کا بادشاہ بن جاتا ہے

اِس1 بعدکے داؤد ربنے یافتسے در کیا”کیا، مَیں یہوداہ
کے کسی شہر میں واپس چلا “جاؤں؟ رب نے جواب ہاں،”دیا، واپس “جا۔ داؤد نے سوال کیا، مَیں” کس شہر میں
اپنیداؤدچنانچہ2“میں۔حبرون”دیا،جوابنےرب“جاؤں؟
دو یوں بیو اخی نوعم یزرعیلی اور نابال کی بیوہ ابی جیل کرملی کے
ساتھ حبرون میں جا بسا۔

داؤد3 آدمیوںاپنےنے بھیکو اُن حبرونسمیتخاندانوںکے
اور گرد و نواح کی آبادیوں میں منتقل کر دیا۔ ایک4 دن یہوداہ
کے آدمی حبرون میں آئے اور داؤد کو مسح کر کے اپنا بادشاہ
بنا لیا۔
جب داؤد کو خبر مل گئی یبیسکہ ِجلعاد کے مردوں نے

ساؤل کو دفنا دیا ہے 5 تو اُس نے اُنہیں پیغام بھیجا، آپرب”
کو اِس کے لئے دےبرکت آپکہ نے مالـکاپنے ساؤل کو
دفن کر اُسکے پر مہربانی کی ہے۔ آپربمیںجواب6 پر اپنی
مہربانی وفاداریاور کا اظہار مَیںکرے۔ بھی عملنیکاِس کا
اجر دوں گا۔ اب7 مضبوط اور دلیر ہوں۔ آپ کا آقا ساؤل تو
فوت ہوا لیکنہے، یہوداہ قبیلےکے مجھےنے اُس کی چنجگہ
لیا “ہے۔

اِشبوست اسرائیل کا بادشاہ بن جاتا ہے
8 اِتنے میں ساؤل فوجکی کے کمانڈر ابنیر بن نیر ساؤلنے کے

اِشبوستبیٹے کو محنائم شہر میں لے جا کر 9 بادشاہ مقرر کر دیا۔
ِجلعاد، یزرعیل، آشر، افرائیم، بن یمین اور تمام اسرائیل اُس کے
قبضے میں رہے۔ صرف10 یہوداہ کا قبیلہ داؤد کے ساتھ رہا۔
اِشبوست 40 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور اُس کی حکومت
دو سال قائم رہی۔ 11 داؤد حبرون میں یہوداہ پر ساڑھے سات
حکومتسال کرتا رہا۔

اسرائیل اور یہوداہ جنگدرمیانکے
ایک12 دن ابنیر اِشبوست بن ساؤل کے ملازموں کے ساتھ

محنائم نکلسے کر ِجبعون آیا۔ یہ13 دیکھ کر داؤد یوآبفوجکی
بن یاہ ضرو کی راہنمائی میں اُن سے لڑنے کے لئے نکلی۔ دونوں
فوجوں کی ملاقات ِجبعون کے تالاب پر ہوئی۔ ابنیر کی فوج
تالاب کی اُرلی طرف رُک گئی اور یوآب کی فوج پرلی طرف۔

14 ابنیر نے یوآب سے کہا، آؤ،” ہمارے چند جوان ہمارے
منے سا ایک دوسرے کا مقابلہ “کریں۔ یوآب بولا، ٹھیک”
“ہے۔ چنانچہ15 فوجہر نے بارہ جوانوں چنکو مقابلےکر کے
لئے پیش اِشبوستکیا۔ اور بن یمین قبیلےکے بارہکے داؤدجوان
کے بارہ جوانوں مقابلےکے کھڑےمیں ہو گئے۔ مقابلہجب16
شروع ہوا تو ہر ایک ایکنے ہاتھ سے اپنے مخالف کے بالوں
کو پکڑ ہاتھدوسرےکر اپنیسے تلوار اُس پیٹکے گھونپمیں
سبدی۔ ایکسبکے ساتھ مر گئے۔ بعد میں ِجبعون کی اِس
جگہ کا ِخلقتنام ہضوریم پڑ گیا۔

17 پھر فوجوںدونوں لڑائیسختنہایتدرمیانکے گئی۔چھڑ
لڑتے لڑتے ابنیر اور اُس مردکے ہار گئے۔ یوآب18 کے دو بھائی
ابی شے بھیعساہیلاور لڑائی میں لےحصہ عساہیلتھے۔رہے
غزال کی طرح تیز دوڑ سکتا تھا۔ جب19 ابنیر شکست 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، “ہوں۔ہی
21 ابنیر بولا، دائیں” یا بائیں طرف ہٹ کر کسی اَور کو !پکڑیں
جوانوں میں سے کسی 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، میرےخبردار۔” پیچھے ہٹسے جائیں، ورنہ
آپ کو مار دینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ پھر آپ کے بھائی یوآب
طرحکسکو منہ دکھاؤں “گا؟ توبھی23 عساہیل نے پیچھا نہ
چھوڑا۔ یہ دیکھ کر ابنیر نے نیزےاپنے کا دستہ اِتنے زور سے
اُس پیٹکے گھونپمیں دیا اُسکہ کا نکلطرفدوسریسرا
گیا۔ عساہیل وہیں گر کر جاں بحق ہو جسگیا۔ بھینے وہاں
سے گزر کر یہ دیکھا وہ وہیں رُک گیا۔

لیکن24 یوآب اور ابی شے ابنیر کا تعاقب کرتے جبرہے۔
سورج غروب ہونے لگا تو وہ ایک پہاڑی کے پاس پہنچ گئے
جس کا نام امّہ تھا۔ یہ جیاح کے مقابل اُس راستے کے پاس
ہے جو مسافر کو ِجبعون سے یگستان ر میں پہنچاتا ہے۔ بن25
یمین کے قبیلے لوگکے وہاں پہاڑی پر ابنیر کے پیچھے جمع ہو کر
دوبارہ لڑنے لئےکے تیار 26گئے۔ہو ابنیر یوآبنے آوازکو کیا”دی، یہ ضروری ہے کہ ہم دوسرےایکتکہمیشہ موتکو
کے گھاٹ اُتارتے جائیں؟ کیا آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ ایسی
صرفحرکتیں تلخی پیدا کرتی ہیں؟ آپ کب اپنے مردوں کو
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دیںحکم گے کہ وہ اپنے اسرائیلی بھائیوں تعاقبکا کرنے بازسے
“آئیں؟

یوآب27 جوابنے دیا، رب” حیاتکی کی قَسم، اگر آپ
لڑنے کا حکم نہ دیتے ہیصبحآجلوگمیرےتو اپنے بھائیوں کا
تعاقب کرنے سے باز آ “جاتے۔ اُس28 نے نرسنگا بجا دیا، اور
اُس کے آدمی رُک کر دوسروں کا تعاقب کرنے سے باز آئے۔
یوں لڑائی ختم ہو گئی۔

29 اُس پوری رات کے دوران ابنیر اور اُس کے آدمی چلتے
گئے۔ یائے در یردن کی وادی میں سے گزر کر اُنہوں نے یا در
کو پار کیا اور پھر گہری گھاٹی میں سے ہو کر محنائم پہنچ گئے۔

یوآب30 بھی ابنیر اور اُس لوگوںکے کو چھوڑ واپسکر چلا
اُسجبگیا۔ آدمیوںاپنےنے جمعکو گناکےکر تو معلوم ہوا کہ
عساہیل کے علاوہ داؤد کے 19 مارےآدمی گئے ہیں۔ اِس31
کے مقابلے میں ابنیر کے 360 آدمی ہلاک ہوئے تھے۔ سب
بن یمین کے قبیلے کے تھے۔ یوآب32 اور اُس کے ساتھیوں نے
عساہیل لاشکی اُٹھا کر بیتاُسے لحم میں اُس باپکے کی قبر
میں دفن کیا۔ پھر اُسی رات اپنا سفر جاری رکھ کر وہ پَو پھٹتے
وقت حبرون پہنچ گئے۔

3
ساؤل1 کے اِشبوستبیٹے اور داؤد درمیانکے بڑیجنگیہ

جاریتکدیر رہی۔ لیکن آہستہ آہستہ داؤد زور پکڑتا گیا جبکہ
اِشبوست طاقتکی کم ہوتی گئی۔

داؤد کا خاندان حبرون میں
میںحبرون2 داؤد بعضکے بیٹے پیدا پہلےہوئے۔ امنوننامکا

تھا۔ اُس کی ماں اخی نوعم یزرعیلی تھی۔ 3 پھر کِلیاب پیدا ہوا
جس کی ماں نابال کی بیوہ ابی جیل کرملی تھی۔ تیسرا بیٹا ابی
سلوم تھا۔ اُس کی ماں معکہ تھی جو جسور کے بادشاہ تلمی کی
بیٹی تھی۔ چوتھے4 کا نام ادونیاہ تھا۔ اُس کی ماں حجیت تھی۔
پانچواں بیٹا صفطیاہ تھا۔ اُس کی ماں ابی طال تھی۔ 5 چھٹے کا
نام اِترعام تھا۔ اُس کی ماں ِعجلہ تھی۔ یہ چھ بیٹے حبرون میں پیدا
ہوئے۔

ابنیر اِشبوست سے جھگڑتا ہے
6 جتنی اِشبوستتکدیر اور داؤد کے جنگدرمیان رہی،

اُتنی تکدیر ابنیر ساؤل کے گھرانے کا وفادار رہا۔

7 لیکن ایک دن اِشبوست ابنیر ناراضسے ہوا، کیونکہ وہ
ساؤل مرحوم کی ایک داشتہ سے ہم بستر ہو گیا تھا۔ عورت
کا نام بنترِصفہ ایّاہ تھا۔ اِشبوست شکایتنے کی، آپ” نے
میرے باپ کی داشتہ سے سلوکایسا کیوں “کیا؟ 8 ابنیر بڑے
غصے میں آ کر گرجا، کیا” مَیں یہوداہ کا *کُتا ہوں آپکہ مجھے
ایسا یہ رو دکھاتے ہیں؟ تکآج آپمَیں باپکے کے گھرانے
اُساور لئےکےدوستوںاورداروںرشتےکے لڑتا میریہوں۔رہا
ہی وجہ سے آپ اب تک داؤد کے ہاتھ سے بچے رہے ہیں۔
کیا یہ اِس کا معاوضہ ہے؟ ایککیا ایسی عورت سببکے سے
مجھےآپ مجرم ٹھہرا ہیں؟رہے الله9-10 سختمجھے دےسزا اگر
اب سے ہر کوششممکن نہ کروں کہ پورےداؤد اسرائیل اور
یہوداہ پر بادشاہ بن شمالجائے، میں دان سے لے جنوبکر میں
بیرسبع تک۔ آخر رب نے خود قَسم کھا کر داؤد سے وعدہ کیا
دوںتجھےکرچھینسےگھرانےکےساؤلبادشاہیمَیںکہہے
“گا۔

11 یہ سن اِشبوستکر ابنیر سے اِتنا ڈر گیا کہ مزید کچھ کہنے
جرأتکی جاتی رہی۔

ابنیر کے داؤد مذاکراتسے
12 ابنیر نے داؤد کو پیغام بھیجا، ملـک” کس کا ہے؟

میرے ساتھ معاہدہ کر لیں تو مَیں پورے اسرائیل کو آپ کے
ساتھ 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 جو میری بیوی ہے میرے گھر پہنچائیں، ورنہ مَیں
آپ سے نہیں ملوں “گا۔ 14 داؤد نے اِشبوست کے پاس بھی
قاصد بھیج کر تقاضا کیا، مجھے” میری بیوی میکل جس سے
شادی کرنے کے لئے مَیں نے َسو فلستیوں کو مارا واپس کر
“دیں۔ اِشبوست15 مان گیا۔ اُس نے حکم دیا کہ میکل کو اُس
کے موجودہ شوہر فلطی ایل لَیسبن سے لے کر داؤد کو بھیجا
جائے۔ لیکن16 فلطی ایل اُسے نہیںچھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ روتے
روتے بیویاپنیتکبحوریم پیچھےکے تبرہا۔چلتا ابنیر اُسنے
سے کہا، اب” واپس!جاؤ چلے تب“!جاؤ واپسوہ چلا۔

17 ابنیر نے اسرائیل کے بزرگوں سے بھی بات کی، آپ” تو
کافی دیر سے ہتے چا ہیں کہ داؤد آپ کا بادشاہ بن جائے۔
اب18 قدم اُٹھانے کا وقت آ گیا !ہے کیونکہ رب نے داؤد
سے وعدہ کیا ہے، اپنے’ خادم داؤد مَیںسے اپنی اسرائیلقوم کو

* 3:8 :کُتا لفظی :ترجمہ ُکتے کا سر
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فلستیوں اور باقی تمام دشمنوں کے ہاتھ سے بچاؤں “۔‘گا 19 یہی
بات ابنیر نے بن یمین کے بزرگوں پاسکے جا کر بھی کی۔ اِس
کے بعد وہ حبرون میں داؤد کے پاس آیا تاکہ اُس کے منے سا
اسرائیل 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 اب”کہا، مجھے اجازت دیں۔ مَیں اپنے آقا اور بادشاہ کے لئے تمام
اسرائیل کو جمع کر لوں گا تاکہ وہ آپ کے ساتھ عہد باندھ کر
آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں۔ پھر آپ ملـکپورےاُس پر حکومت
کریں آپطرحجسگے کا دل چاہتا “ہے۔ پھر داؤد نے ابنیر
کو سلامتی رُخصتسے کر دیا۔

ابنیر کو قتل کیا جاتا ہے
تھوڑی22 دیر کے یوآببعد داؤد آدمیوںکے کے کسیساتھ

لڑائی واپسسے آیا۔ اُن پاسکے بہت 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 کے
ساتھ شہر میں داخل ہوا تو اُسے اطلاع دی گئی، ابنیر” بن نیر
بادشاہ پاسکے تھا، اور بادشاہ اُسےنے سلامتی رُخصتسے 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 ہیں۔ حقیقت میں وہ اِس لئے آیا آپکہ
کو منوا کر آپ کے آنے جانے اور باقی کاموں بارےکے میں
معلومات حاصل “کرے۔

یوآب26 نے دربار سے نکل 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 ساتھ واپس گیا۔ لیکن بادشاہ کو اِس کا علم نہ تھا۔
ابنیرجب27 داخلمیںحبروندوبارہ ہونے لگا یوآبتو شہر کے
دروازے میں اُس کا استقبال کر کے اُسے ایک طرف لے گیا
جیسے وہ اُس کے ساتھ کوئی خفیہ بات کرنا چاہتا ہو۔ لیکن
اچانک اُس نے اپنی تلوار کو میان کھینچسے کر ابنیر پیٹکے
گھونپمیں دیا۔ اِس یوآبطرح نے اپنے بھائی عساہیل کا بدلہ
لے کر ابنیر کو مار ڈالا۔

جب28 داؤد کو اِس کی اطلاع ملی تو اُس نے اعلان مَیں”کیا، 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 یوآبکیونکہ اور
اُس باپکے کا اُسےربہیں۔قصوروارگھرانا اور اُس باپکے
کے گھرانے مناسبکو سزا ابدے۔ تکابدسے اُس کی ہر
نسل میں کوئی نہ کوئی ہو جسے ایسے لـگزخم جائیں جو بھر
نہ پائیں، کسی کو لـگکوڑھ جائے، کسی کو بےساکھیوں
کی مدد سے چلنا پڑے، کوئی موتغیرطبعی مر جائے، یا کسی
خوراککو مسلسلکی کمی “رہے۔ یوآبیوں30 اور اُس کے
بھائی ابی شے نے اپنے بھائی عساہیل کا بدلہ لیا۔ اُنہوں نے ابنیر
کو اِس لئے قتل کیا کہ اُس نے عساہیل کو ِجبعون قریبکے
موتوقتلڑتے گھاٹکے اُتار دیا تھا۔

داؤد ابنیر کا ماتم کرتا ہے
داؤد31-32 یوآبنے اُساور ساتھیوںکے کو اپنے”دیا،حکم

کپڑے پھاڑ دو ٹاٹاور اوڑھ کر ابنیر کا ماتم جنازے“!کرو کا
بندوبست حبرون میں کیا گیا۔ داؤد جنازےخود کے عین پیچھے
چلا۔ قبر پر بادشاہ اونچی آواز سے رو پڑا، اور باقی لوگسب بھی
رونے لـگے۔ 33 پھر داؤد نے ابنیر بارےکے میں ماتمی گیت
گایا،

ہائے،”34 ابنیر کیوں بےدین طرحکی مارا تیرےگیا؟ ہاتھ
بندھے ہوئے نہ تیرےتھے، پاؤں زنجـیروں جکڑےمیں ہوئے نہ
تھے۔ جس طرح کوئی شریروں کے ہاتھ میں آ کر مر جاتا ہے
اُسی طرح ہلاکتُو “ہوا۔
تب تمام لوگ مزید روئے۔ 35 داؤد نے جنازے کے دن

روزہ رکھا۔ سب منتنے کی کہ وہ کچھ کھائے، لیکن اُس
نے قَسم کھا کر کہا، الله” سختمجھے دےسزا اگر مَیں سورج
کے غروب ہونے سے پہلے روٹی ایککا ٹکڑا بھی کھا “لوں۔
36 بادشاہ کا یہ یہ رو لوگوں کو بہت پسند آیا۔ ویسے بھی داؤد
کا ہر عمل لوگوں کو پسند آتا تھا۔ یوں37 تمام حاضرین بلـکہ تمام
اسرائیلیوں جاننے لیا کہ بادشاہ کا ابنیر قتلکو میںکرنے ہاتھ
نہ تھا۔ داؤد38 نے اپنے یوں دربار سے کہا، آپکیا” کو سمجھ
نہیں آئی کہ آج اسرائیل کا بڑا سورما فوت ہوا ہے؟ 39 مجھے
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



4:1سموئیل-۲ 300 5:6سموئیل-۲

کنٹرول کروں۔ رب اُنہیں اُن کی اِس شریر حرکت کی “!دےسزامناسب
4

اِشبوست قتلکو کیا جاتا ہے
جب1 ساؤل کے بیٹے اِشبوست کو اطلاع ملی کہ ابنیر کو

حبرون میں قتل کیا گیا ہے تو وہ ہمت ہار گیا، اور تمام اسرائیل
سخت گیا۔گھبرا اِشبوست2 آدمیدوکے نامکےجنتھے بعنہ اور
یکاب ر اِشبوستکبھیجبتھے۔ کے فوجی چھاپہ مارنے کے
لئے نکلتے تو یہ دو بھائی اُن پر مقرر تھے۔ اُن باپکا رِمّون بن یمین
قبائلیکے علاقے بیروتشہرکے کا ہنے ر والا بیروتتھا۔ بھی بن
یمین میں شمار کیا جاتا ہے، 3 اگرچہ اُس کے باشندوں ہجرتکو
کر کے ِجتّیم میں بسنا پڑا جہاں پردیسیتکآجوہ حیثیتکی سے
ہتے ر ہیں۔

یونتن4 ایککا بیٹا زندہ رہ گیا جستھا نامکا بوستمفی تھا۔
پانچ سال کی عمر میں یزرعیل سے خبر آئی تھی کہ ساؤل اور یونتن
مارے گئے ہیں۔ تب 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۔ اُس وقت سے اُس کی دونوں ٹانگیں تھیں۔مفلوج

ایک5 دن رِمّون بیروتی کے بیٹے یکاب ر اور بعنہ دوپہر کے
وقت اِشبوست کے گھر گئے۔ گرمی عروج پر تھی، اِس لئے
اِشبوست آرام کر رہا تھا۔ دونوں6-7 آدمی یہ پیشبہانہ کر کے
گھر کے اندرونی کمرے میں گئے کہ ہم کچھ اناج لے جانے
کے لئے آئے ہیں۔ اِشبوستجب کمرےکے میں پہنچے تو وہ
چارپائی پر لیٹا سو تھا۔رہا یہ دیکھ اُنہوںکر اُسنے میںپیٹکے
تلوار دیگھونپ 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 8 حبرون پہنچ گئے۔ وہاں اُنہوں نے داؤد کو
اِشبوست کا سر دکھا کر کہا، یہ” دیکھیں، ساؤل کے بیٹے
اِشبوست کا آپسر۔ ساؤلدشمنکا بار آپبار کو مار دینے کی
کوشش کرتا رہا، لیکن ربآج نے اُس سے اور اُس کی اولاد
آپسے کا بدلہ لیا “ہے۔

داؤد قاتلوں کو سزا دیتا ہے
لیکن9 داؤد جوابنے دیا، رب” حیاتکی کی جسقَسم

نے دےفدیہ کر مجھے مصیبتہر سے بچایا ہے، آدمیجس10

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؟

12 داؤد نے دونوں کو مار دینے کا حکم دیا۔ اُس کے
ملازموں اُنہیںنے مار کر اُن ہاتھوںکے اور پیروں کاٹکو ڈالا
اور اُن لاشوںکی تالابکےحبرونکو کہیںقریبکے لٹکا دیا۔
اِشبوست کے سر کو اُنہوں نے ابنیر کی قبر میں دفنایا۔

5
پورےداؤد اسرائیل کا بادشاہ بن جاتا ہے

اُس1 وقت اسرائیل کے تمام قبیلے حبرون میں داؤد پاسکے
آئے اور کہا، ہم” آپ 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۔ اور رب نے آپ
سے وعدہ بھی کیا ہے کہ تُو میری قوم اسرائیل کا چرواہا بن
کر اُس پر کرےحکومت “گا۔ اسرائیلجب3 کے بزرگتمام
حبرون پہنچے تو داؤد بادشاہ نے رب کے حضور اُن کے ساتھ
عہد باندھا، اور اُنہوں نے اُسے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ
بنا دیا۔

4 داؤد 30 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا۔ اُس حکومتکی
40 تکسال جاری رہی۔ پہلے5 ساتساڑھے سال صرفوہ
یہوداہ کا بادشاہ تھا اور اُس کا دار الحکومت حبرون رہا۔
باقی 33 سال وہ یروشلم میں رہ کر یہوداہ اور اسرائیل دونوں پر
حکومت 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 مذاقکا اُڑایا، ہمارےآپ” شہر میں
کبھی داخل نہیں ہو پائیں !گے آپ کو روکنے کے لئے ہمارے
لنگڑے اور اندھے کافی “ہیں۔ اُنہیں پورا یقین تھا کہ داؤد شہر
میں بھیکسی یقے طر نہیںسے آ سکے گا۔
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توبھی7 داؤد نے صیون کے قلعے پر قبضہ کر لیا جو آج داؤد’کل کا ‘شہر کہلاتا ہے۔ جس8 دن اُنہوں نے شہر پر حملہ
کیا اُس نے اعلان 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 میریسےجنمارےکو نفرتجان کرتی
“ہے۔ اِس لئے تکآج کہا جاتا ہے، لنگڑوں” اور اندھوں کو
گھر میں جانے اجازتکی “نہیں۔

9 یروشلم پر فتح پانے کے بعد داؤد قلعے میں ہنے ر لگا۔ اُس
نے اُسے داؤد’ کا ‘شہر قرار دیا اور اُس کے ارد گرد شہر کو
بڑھانے لگا۔ تعمیرییہ کام ارد گرد چبوتروںکے شروعسے ہوا
اور ہوتے ہوتے تکقلعے پہنچ گیا۔

یوں10 داؤد زور پکڑتا گیا، ربکیونکہ الافواج اُس کے ساتھ
تھا۔

داؤد کی ترقی
ایک11 دن صور کے بادشاہ حیرام نے داؤد کے پاس وفد

بھیجا۔ بڑھئی تھے۔ساتھبھیراجاور اُن پاسکے لـکڑیکیدیودار
تھی، اور اُنہوں نے داؤد کے لئے محل بنا دیا۔ یوں12 داؤد نے
جان لیا اسرائیلمجھےنےربکہ کا بادشاہ بنا میریکر بادشاہی
اپنی قوم اسرائیل کی خاطر سرفراز دیکر ہے۔

سےحبرون13 یروشلم منتقلمیں ہونے بعدکے داؤد مزیدنے
یوں بیو اور داشتاؤں سے شادی کی۔ نتیجے 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، اِلی16 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 کو
اسرائیل میں بھیج دیا تاکہ اُسے پکڑ لیں۔ لیکن داؤد کو پتا چل
گیا، اور اُس پہاڑیایکنے قلعے میں پناہ لے لی۔

جب18 فلستی اسرائیل میں پہنچ کر وادٔی رفائیم میں پھیل
گئے 19 تو داؤد نے رب سے یافت 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 شکستکو دی۔ بعد میں اُس نے
گواہی دی، جتنے” زور سے بند ٹوٹکے جانے پر پانی اُس سے
پھوٹ نکلتا اُتنےہے زور میرےربآجسے دیکھتے دشمندیکھتے
کی صفوں میں سے پھوٹ نکلا “ہے۔ چنانچہ اُس جگہ کا نام
بعل 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۔ جب23
داؤد یافتسےربنے در کیا تو اُس جوابنے اِس”دیا، مرتبہ
اُن کا متسامنا بلـکہکرنا اُن پیچھےکے جا کر بکا کےدرختوںکے
منے سا اُن پر کر۔حملہ قدموںسےچوٹیوںکیدرختوںاُنجب24
چاپکی دےسنائی تو !خبردار یہ اِس کا اشارہ ہو گا ربکہ
تیرےخود آگے چلآگے فلستیوںکر 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 تکجزر اُن تعاقبکا کیا۔

6
داؤد عہد صندوقکا یروشلم میں لے آتا ہے

ایک1 بار پھر داؤد نے اسرائیل کے چنیدہ آدمیوں کو جمع
کیا۔ 30,000 افراد تھے۔ 2 اُن کے ساتھ مل کر وہ یہوداہ کے
بعلہ پہنچ گیا تاکہ الله کا صندوق اُٹھا کر یروشلم لے جائیں، وہی
جسصندوق پر رب الافواج کے نام کا ٹھپا لگا ہے اور جہاں
وہ صندوق کے اوپر کروبی فرشتوں کے تختدرمیان نشین ہے۔
لوگوں3-4 نے الله کے صندوق کو پہاڑی پر واقع ابی نداب کے
گھر سے نکال ایککر نئی بَیل گاڑی پر رکھ دیا، اور ابی نداب
دوکے بیٹے عُّزہ اور اخیو اُسے یروشلم طرفکی لـگے۔جانےلے
اخیو گاڑی کے آگے آگے 5 اور داؤد باقی تمام لوگوں کے ساتھ
پیچھے چل رہا تھا۔ ربسب کے پورےحضور زور خوشیسے
منانے اور گیت گانے لـگے۔ مختلف ساز بھی بجائے جا رہے
تھے۔ فضا ستاروں، سرودوں، دفوں، یوں *خنجر اور جھانجھوں
کی آوازوں سے گونج اُٹھی۔

6 وہ گندم ہنے گا ایککی جگہ پر پہنچ جسگئے مالـککے
کا نام نکون تھا۔ وہاں بَیل اچانک بےقابو ہو گئے۔ عُّزہ نے
اللهسےجلدی صندوقکا پکڑ لیا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ اُسی7 لمحے

* 6:5 یوں :خنجر عبرانی میں اِس سے مراد ُجھنُجھنے جیسا کوئی ساز ہے۔
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رب غضبکا اُس پر نازل ہوا، کیونکہ اُس نے الله صندوقکے
کو چھونے جرأتکی کی تھی۔ وہیں الله صندوقکے پاسکے
ہی عُّزہ گر ہلاککر ہو گیا۔ 8 داؤد کو بڑا رنج ہوا ربکہ کا
غضب عُّزہ پر یوں ٹوٹ پڑا ہے۔ اُس وقت سے اُس جگہ کا نام
پرض عُّزہ یعنی عُّزہ’ ٹوٹپر ‘پڑنا ہے۔

اُس9 دن داؤد ربکو آیا۔خوفسے اُس نے رب”سوچا،
کا پاسمیرےطرحکسصندوق پہنچ سکے “گا؟ 10 چنانچہ
اُس نے فیصلہ کیا کہ ربہم کا صندوق یروشلم نہیں لے جائیں
گے بلـکہ اُسے عوبید ادوم جاتی محفوظمیںگھرکے گے۔رکھیں
وہاں11 وہ تین تکماہ پڑا رہا۔
اِن تین مہینوں کے دوران رب نے عوبید ادوم اور اُس کے

پورے گھرانے کو برکت دی۔ ایک12 دن داؤد کو اطلاع
دی گئی، جب” سے الله کا صندوق عوبید ادوم کے گھر میں
ہے وقتاُس ربسے 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 لے آیا۔ 13 چھ قدموں کے بعد داؤد نے رب کا صندوق
اُٹھانے والوں روککو کر ایک سانڈ اور ایک موٹا تازہ بچھڑا
قربان کیا۔ آگےجلوسجب14 نکلا تو پورےداؤد زور ساتھکے
رب کے حضور ناچنے لگا۔ وہ کتان کا بالاپوش پہنے ہوئے تھا۔
خوشی15 نعرےکے لگا لگا کر اور پھونکپھونکنرسنگے کر
داؤد اور تمام رباسرائیلی صندوقکا یروشلم لے آئے۔

رب16 کا صندوق داؤد کے شہر میں داخل ہوا تو داؤد کی
بیوی میکل بنت ساؤل کھڑکی میں سے جلوس کو دیکھ رہی
تھی۔ جب بادشاہ رب کے حضور کودتا اور ناچتا ہوا نظر آیا تو
میکل دلنے میں اُسے حقیر جانا۔

رب17 اُسصندوقکا تنبو درمیانکے میں رکھا گیا جو داؤد
نے اُس کے لئے لـگوایا تھا۔ پھر داؤد ربنے کے حضور بھسم
ہونے والی اور سلامتی کی پیشقربانیاں کیں۔ اِس18 کے بعد
اُس نے قوم ربکو الافواج کے نام دےبرکتسے کر 19 ہر
اسرائیلی مرد عورتاور ایککو روٹی، ایککیکھجور ٹکی اور
ایککیکشمش پھردی۔دےٹکی لوگتمام اپنے گھروںاپنے
واپسکو چلے گئے۔

20 داؤد بھی اپنے گھر لوٹا تاکہ اپنے خاندان دےبرکتکو
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 کپڑےاپنے اُتار
دیئے، بالکل اُسی طرحجسطرح گنوار کرتے “ہیں۔ داؤد21
جوابنے ربمَیں”دیا، ہی ناچحضورکے رہا نےجستھا،
آپ باپکے اور اُس کے خاندان ترککو کر کے مجھے چن لیا
اور اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ اُسی کی تعظیم میں مَیں آئندہ
بھی ناچوں گا۔ 22 ہاں، مَیں اِس بھیسے یادہ ز ذلیل ہونے کے
لئے تیار ہوں۔ تکجہاں لونڈیوں کا تعلق ہے، وہ ضرور میری
عزت کریں “گی۔

23 جیتے میکلجی بےاولاد رہی۔
7

رب داؤد ابدیسے بادشاہی کا وعدہ کرتا ہے
داؤد1 بادشاہ سےسکون میںمحلاپنے ہنے ر لگا، ربکیونکہ

اردنے گرد دشمنوںکے اُسکو پر حملہ روکسےکرنے دیا تھا۔
ایک2 دن داؤد نے ناتن نبی باتسے کی، دیکھیں،” مَیں یہاں
دیودار محلکے میں رہتا ہوں جبکہ الله کا تکابصندوق تنبو
میں پڑا ہے۔ مناسبیہ نہیں “!ہے

3 ناتن نے بادشاہ کی حوصلہ افزائی کی، جو” کچھ بھی آپ
کرنا ہتے چا ہیں وہ آپربکریں۔ ساتھکے “ہے۔

ناتنربراتاُسیلیکن4 خادممیرے”5ہوا،کلامہمسے
داؤد کے پاس جا کر اُسے بتا دے کہ رب فرماتا ہے، کیا’ تُو
رہائشمیری لئےکے مکان گا؟کرےتعمیر !نہیںہرگز تکآج6
مَیں مکانکسی میں نہیں جبرہا۔ مَیںسے اسرائیلیوں کو مصر
سے نکال لایا اُس وقت سے مَیں خیمے میں رہ کر جگہ بہ جگہ
پھرتا رہا ہوں۔ دورانجس7 مَیں تمام اسرائیلیوں کے ساتھ اِدھر
اُدھر پھرتا رہا کیا مَیں نے اسرائیل کے اُن راہنماؤں سے کبھی
اِس ناتے سے شکایت 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؟

میرےچنانچہ8 خادم داؤد کو بتا دے، الافواجرب’ فرماتا
ہے مَیںکہ ہی تجھےنے چراگاہ میں بھیڑوں کی گلہ بانی کرنے
فارغسے کر کے اپنی قوم اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ جہاں9
بھی تُو نے قدم رکھا وہاں مَیں تیرے ساتھ رہا ہوں۔ تیرے
دیکھتے مَیںدیکھتے تیرےنے تمام دشمنوں ہلاککو کر ہے۔دیا
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اب مَیں تیرا نام سرفراز کر دوں گا، وہ دنیا کے سب سے عظیم
آدمیوں ناموںکے برابرکے ہی مَیںاور10گا۔ہو اپنی اسرائیلقوم
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
اُنہیںقومیںبےدینگے۔ہوںنہیں دبائیںنہیںطرحاُس جسگی
ماضیطرح میں کیا کرتی تھیں، وقتاُس11 مَیںجبسے قوم پر
قاضی مقرر کرتا تھا۔ تیرےمَیں دشمنوں تجھکو سے دُور رکھ کر
تجھے امن و امان عطا کروں گا۔ آج رب فرماتا ہے کہ مَیں ہی
تیرے لئے گھر بناؤں گا۔

جب12 تُو بوڑھا ہو کر کوچ کر جائے گا اور باپاپنے دادا
کے ساتھ آرام کرے گا تو مَیں تیری تیرےجگہ بیٹوں میں سے
ایک تختکو پر بٹھا دوں گا۔ اُس کی بادشاہی کو مَیں مضبوط
بنا دوں گا۔ میرےوہی13 نام کے لئے گھر کرےتعمیر گا، اور
مَیں اُس کی بادشاہی کا تخت ابد تک قائم رکھوں گا۔ 14 مَیں
اُس باپکا ہوں گا، اور وہ میرا بیٹا ہو کبھیجبگا۔ اُس سے
غلطی ہو گی تو مَیں اُسے یوں چھڑی سے سزا دوں طرحجسگا
باپانسانی اپنے بیٹے تربیتکی کرتا ہے۔ میریلیکن15 نظرِ کرم
کبھی اُس سے نہیں ہٹے گی۔ اُس کے ساتھ مَیں سلوکوہ نہیں
کروں گا جو مَیں ساؤلنے ساتھکے جبکیا تیرےاُسے منے سا
16دیا۔ہٹاسے تیرا تیریاورگھرانا بادشاہی میرےہمیشہ حضور
قائم رہے گی، تیرا تخت مضبوطہمیشہ رہے “۔‘گا

داؤد شکرگزاریکی
ناتن17 نے داؤد پاسکے جا کر کچھسباُسے سنایا ربجو

نے اُسے یا رو میں بتایا تھا۔ تب18 داؤد عہد کے صندوق کے
پاس گیا رباور کے بیٹھحضور 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؟ 19 اور
رباےاب قادرِ مطلق، تُو مجھے اَور بھی یادہ ز عطا کرنے کو
ہے، کیونکہ تُو نے اپنے خادم کے گھرانے کے مستقبل کے
بارے میں بھی وعدہ کیا ہے۔ کیا تُو عام طور پر انسان کے ساتھ
سلوکایسا کرتا ہے؟ ہرگز !نہیں لیکن20 مَیں مزید کیا کہوں؟
رباے قادرِ مطلق، تُو تو اپنے خادم کو جانتا ہے۔ 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 خدا نہیں ہے۔ 23 دنیا میں کون سی قوم تیری اُمّت
اسرائیل مانندکی ہے؟ تُو ایکاِسینے قوم کا دےفدیہ اُسےکر
غلامی سے چھڑایا اور اپنی قوم بنا لیا۔ تُو اسرائیلنے واسطےکے
بڑے ناکہیبتاور کام کر کے اپنے نام شہرتکی پھیلا دی۔
ہمیں مصر سے رِہا کر کے تُو نے قوموں اور اُن کے دیوتاؤں کو
ہمارے آگے سے نکال دیا۔ اے24 رب، تُو اسرائیل کو ہمیشہ
لئےکے اپنی قوم بنا کر اُن کا بنخدا گیا ہے۔ رباےچنانچہ25
قادرِ مطلق، باتجو تُو نے اپنے خادم اور اُس کے گھرانے کے
بارے میں کی ہے اُسے تکابد قائم رکھ اور اپنا وعدہ پورا کر۔
تب26 تیرا نام ابد تک مشہور رہے گا لوگاور تسلیم کریں گے
ربکہ الافواج اسرائیل کا خدا ہے۔ تیرےپھر خادم داؤد کا
گھرانا تیرےبھی حضور قائم رہے گا۔

اسرائیلالافواج،رباے27 خدا،کے تُو اپنےنے خادم کے
کان باتاِسکو کے لئے کھول دیا ہے۔ تُو ہی فرمایا،نے مَیں’
تیرے لئے گھر تعمیر کروں ‘گا۔ صرف اِسی لئے تیرے خادم
یوںنے تجھ سے دعا ہے۔کیجرأتکیکرنے رباے28 قادرِ
مطلق، تُو ہی خدا ہے، اور تیری ہی باتوں پر اعتماد کیا جا سکتا
ہے۔ تُو نے اپنے خادم سے اِن اچھی چیزوں کا وعدہ کیا ہے۔
اب29 اپنے خادم کے گھرانے برکتکو دینے پر راضی ہو تاکہ
وہ تیرےتکہمیشہ حضور قائم کیونکہرہے۔ تُو یہنےہی فرمایا
ہے، اور چونکہ رباےتُو قادرِ مطلق برکتنے دی ہے اِس
لئے تیرے خادم کا گھرانا مبارکتکابد رہے “گا۔

8
داؤد کی جنگیں

1 پھر وقتایسا آیا کہ داؤد فلستیوںنے دےشکستکو کر
اُنہیں اپنے تابع کر لیا اور حکومت باگکی ڈور اُن کے ہاتھوں
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 لیا۔ناپکا لوگجتنے لمبائیکیرسّی میں آ ایکوہگئے گروہ
بن یوںگئے۔ داؤد لوگوںنے گروہوںکو میں تقسیم کیا۔ پھر اُس
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نے گروہوں کے تین حصے بنا کر دو حصوں کے سر قلم کئے اور
ایک حصے کو زندہ چھوڑ دیا۔ لیکن چھوٹقیدیجتنے گئے وہ
داؤد کے تابع رہ کر اُسے خراج دیتے رہے۔

داؤد3 نے شمالی 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 کے 100
اُسکوگھوڑوں اپنےنے لئے محفوظ رکھا، باقیوںجبکہ اُسکی
نے کاٹکونچـیں دیں تاکہ وہ جنگآئندہ کے لئے استعمال نہ
ہو سکیں۔

دمشقجب5 باشندےاَرامیکے ضوباہ بادشاہکے ہدد عزر
کی مدد کرنے آئے تو داؤد نے اُن کے 22,000 ہلاکافراد
پھر6دیئے۔کر اُس میںعلاقےکےدمشقنے اپنی چوکیاںفوجی
قائم کیں۔ اَرامی اُس تابعکے ہو گئے اور اُسے خراج دیتے رہے۔
جہاں بھی داؤد گیا ربوہاں نے اُسے کامیابی بخشی۔ 7 سونے
کی جو ڈھالیں ہدد عزر کے افسروں کے پاس تھیں اُنہیں داؤد
یروشلم لے گیا۔ 8 ہدد عزر کے دو شہروں بطاہ اور بیروتی سے
اُس کثرتنے کا پیتل چھین لیا۔

حماتجب9 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 پاسکے 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 کے درمیان جنگ رہی تھی۔
یورام نے داؤد کو چاندیسونے، اور پیتل کے تحفے پیشبھی
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 ربنے کے لئے مخصوص کر دی۔ یوں12 ادوم، موآب،
عمون، فلستیہ، عمالیق اور ضوباہ کے بادشاہ ہدد عزر رحوببن
کی ربچاندیسونا پیشکو کی گئی۔

جب13 داؤد نے نمک کی وادی میں ادومیوں پر فتح پائی
تو اُس کی شہرت مزید پھیل گئی۔ اُس جنگ میں دشمن کے
18,000 افراد ہلاک ہوئے۔ 14 داؤد نے ادوم کے پورے
ملـک 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 پورےداؤد اسرائیل حکومتپر کرتا رہا اُتنی دیر

تک اُس نے دھیان دیا کہ قوم کے شخصایکہر انصافکو
بنیوآب16جائے۔مل یاہ فوجضرو پر بنیہوسفطتھا۔مقرر اخی
لُود بادشاہ کا خاصمشیرِ تھا۔ بنصدوق17 طوباخی اور اخی
ـِک مَل بن ابیاتر امام تھے۔ میرمنشیسرایاہ تھا۔ 18 ِنایاہ ب بن یہویدع
داؤد خاصکے دستے بنام یتی کر 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۔

آدمیایک2 کو بُلایا گیا ساؤلجو گھرانےکے ملازمکا تھا۔
اُس کا نام ضیبا تھا۔ داؤد نے سوال کیا، کیا” آپ ضیبا “ہیں؟
ضیبا جوابنے دیا، آپجی،” کا خادم حاضر “ہے۔ 3 بادشاہ
نے یافت در کیا، کیا” ساؤل کے خاندان کا کوئی فرد زندہ رہ
گیا ہے؟ مَیں اُس پر الله کی مہربانی کا اظہار کرنا چاہتا “ہوں۔
ضیبا نے کہا، یونتن” ایککا بیٹا تکاب زندہ ہے۔ وہ دونوں
ٹانگوں سے مفلوج “ہے۔ 4 داؤد نے پوچھا، وہ” کہاں “ہے؟
ضیبا جوابنے دیا، وہ” لو دبار میں مکیر بن عمی ایل کے ہاں
رہتا “ہے۔ داؤد5 نے ًاُسے فورا دربار میں بُلا لیا۔

یونتن6 جسکے بیٹے کا ذکر ضیبا نے کیا وہ مفی بوست تھا۔
جب اُسے داؤد کے منے سا لایا گیا تو اُس نے منہ جھکبلکے
کر اُس کی عزت کی۔ داؤد نے کہا، مفی” “!بوست اُس
جوابنے دیا، آپجی،” کا خادم حاضر “ہے۔ 7 داؤد ڈریں”بولا، مت۔ آج مَیں آپ باپکے یونتن کے ساتھ کیا ہوا وعدہ
پورا کر کے آپ پر اپنی مہربانی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ اب
!سنیں مَیں آپ آپکو کے دادا ساؤل کی تمام واپسزمینیں کر
دیتا ہوں۔ اِس کے علاوہ مَیں چاہتا ہوں آپکہ میرےروزانہ
ساتھ کھانا کھایا “کریں۔

8 مفی بوست نے دوبارہ جھک کر بادشاہ کی تعظیم کی،
مَیں” کون ہوں آپکہ مجھ جیسے مُردہ ُکتے پر دےدھیان کر
ایسی مہربانی “!فرمائیں 9 داؤد نے ساؤل کے پرانے ملازم ضیبا
کو بُلا کر ہدایتاُسے دی، مَیں” آپنے مالـککے کے پوتے
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کو ساؤل اور اُس کے خاندان کی تمام دےملـکیت دی ہے۔
آپاب10 کی ذمہ داری یہ ہے آپکہ اپنے بیٹوں اور نوکروں
کے ساتھ اُس کے کھیتوں کو سنبھالیں تاکہ اُس کا خاندان
زمینوں کی پیداوار سے گزارہ کر سکے۔ لیکن مفی بوست خود
یہاں رہ میرےکر بیٹوں میرےطرحکی ساتھ کھانا کرےکھایا
“گا۔ ضیبا) کے 15 بیٹے اور 20 نوکر ۔(تھے

11 ضیبا نے جواب دیا، مَیں” آپ کی خدمت میں حاضر
ہوں۔ جو بھی آپحکم دیں گے مَیں کرنے کے لئے تیار “ہوں۔
12-13 اُس دن سے ضیبا کے گھرانے کے تمام افراد مفی بوست
ملازمکے بوستمفیگئے۔ہو ٹانگوںدونوںجوخود مفلوجسے
تھا یروشلم میں رہائش پذیر ہوا اور روزانہ داؤد بادشاہ کے ساتھ
کھانا رہا۔کھاتا اُس ایککا چھوٹا بیٹا جستھا نامکا میکا تھا۔

10
عمونی داؤد کی بےعزتی کرتے ہیں

1 کچھ دیر کے بعد عمونیوں کا بادشاہ فوت ہوا، اور اُس کا
بیٹا تختحنون نشین ہوا۔ داؤد2 نے سوچا، ناحس” 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 پاسکے وفد بھیجا۔
لیکن جب داؤد کے سفیر عمونیوں کے دربار میں پہنچ گئے

3 تو ملـکاُس بزرگکے 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 کے آپ کے باپ کا احترام
کریں؟ ہرگز !نہیں یہ صرف بہانہ ہے۔ اصل میں یہ جاسوس
ہیں ہمارےجو 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 سے لے کاٹتکپاؤںکر کر
اُتروایا۔ حالتاِسی میں بادشاہ نے اُنہیں فارغ کر دیا۔

داؤدجب5 کو اِس کی خبر ملی تو اُس نے اپنے قاصدوں کو
اُن سے ملنے کے لئے بھیجا تاکہ اُنہیں بتائیں، یریحو” میں وقتاُس
تک ٹھہرے رہیں تکجب آپ کی داڑھیاں دوبارہ بحال نہ
ہو “جائیں۔ کیونکہ وہ اپنی داڑھیوں کی وجہ بڑیسے شرمندگی
محسوس کر رہے تھے۔

عمونیوں جنگسے

عمونیوں6 کو خوب معلوم تھا کہ اِس حرکت سے ہم داؤد
بندشمنکے اِسہیں۔گئے لئے اُنہوں کرائےنے پر جگہوںکئی
اوررحوببیتکئے۔طلبفوجیسے اَرامی20,000کےضوباہ
پیادہ سپاہی، معکہ کا بادشاہ 1,000 فوجیوں سمیت اور ملـِک
سپاہی12,000کےطوب اُن مددکی داؤدجب7آئے۔کرنے
اِسکو کا علم ہوا تو اُس یوآبنے فوجپوریکو ساتھکے اُن کا
مقابلہ کرنے کے لئے بھیج دیا۔ 8 عمونی اپنے دار الحکومت ربّہ
سے نکل کر شہر دروازےکے کے منے سا ہی صف آرا ہوئے
جبکہ اُن کے اَرامی اتحادی ضوباہ اور رحوب ملـِک طوب اور
معکہ کے مردوں سمیت کچھ 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 اچھےسےسبدیا۔ فوجیوں ساتھکے وہ خود شام کے
سپاہیوں سے لڑنے کے لئے تیار ہوا۔ باقی10 آدمیوں کو اُس نے
اپنے بھائی ابی شے کے حوالے کر دیا تاکہ وہ عمونیوں سے لڑیں۔
دوسرےایک11 الـگسے ہونے سے پہلے یوآب نے ابی شے
سے کہا، اگر” شام کے فوجی مجھ پر غالب آنے لـگیں میرےتو
پاس آ میریکر مدد لیکنکرنا۔ عمونیوںآپاگر پر قابو نہ پا سکیں
تو مَیں آ آپکر کی مدد کروں گا۔ 12 حوصلہ !رکھیں دلیریہم
سے اپنی قوم اور اپنے خدا شہروںکے کے لئے لڑیں۔ رباور 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 واپسیروشلم چلا گیا۔

شام جنگخلافکے
15 جب شام کے فوجیوں کو شکست کی بےعزتی کا

احساس ہوا تو وہ دوبارہ جمع ہو گئے۔ ہدد16 عزر نے یائے در
فرات پارکے میںمسوپتامیہ آباد اَرامیوں کو بُلایا تاکہ وہ اُس کی
مدد کریں۔ پھر سب حلام پہنچ گئے۔ ہدد عزر کی فوج پر مقرر
سوبکافسر اُن کی راہنمائی کر رہا تھا۔ جب17 داؤد کو خبر
ملی تو اُس اسرائیلنے تمامکے لڑنے قابلکے آدمیوں جمعکو کیا
اور یائے در یردن کو پار کر کے حلام پہنچ گیا۔ شام کے فوجی
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صف آرا ہو کر اسرائیلیوں کا مقابلہ کرنے لـگے۔ لیکن18 اُنہیں
مانشکستدوبارہ کر فرار ہونا پڑا۔ اِس دفعہ اُن 700کے رتھ
بانوں کے 40,000علاوہ پیادہ ہلاکسپاہی ہوئے۔ داؤد نے
فوج کے سوبککمانڈر کو اِتنا زخمی کر دیا کہ وہ جنگمیداِن
ہلاکمیں ہو گیا۔

19 جو اَرامی بادشاہ پہلے ہدد عزر تابعکے تھے اُنہوں ابنے
ہار مان کر اسرائیلیوں سے صلح کر لی 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، وہ وقت جب بادشاہ جنگ کے لئے
نکلتے ہیں۔ داؤد بادشاہ نے بھی اپنے فوجیوں کو لڑنے کے لئے
بھیج دیا۔ یوآب کی راہنمائی میں اُس کے افسر اور پوری فوج
عمونیوں لڑنےسے کے لئے روانہ ہوئے۔ دشمنوہ کو تباہ کر کے
الحکومتدار ربّہ کا محاصرہ کرنے لـگے۔ داؤد خود یروشلم میں
رہا۔

ایک2 دن وہ دوپہر کے وقت سو گیا۔ جب شام کے وقت
جاگ اُٹھا تو محل چھتکی پرٹہلنے اچانکلگا۔ اُس کی ایکنظر
عورت پر پڑی جو اپنے صحن میں نہا رہی تھی۔ عورت نہایت
خوب صورت تھی۔ 3 داؤد نے کسی کو اُس بارےکے میں
معلومات حاصل کرنے کے لئے بھیج دیا۔ واپس آ کر اُس نے
اطلاع دی، عورت” کا بتنام سبع وہہے۔ اِلی عام کی بیٹی اور
یاہ اُور ِحتّی بیویکی “ہے۔ داؤدتب4 قاصدوںنے بتکو سبع
پاسکے بھیجا تاکہ اُسے محل میں لے آئیں۔ عورت آئی تو داؤد
اُس سے ہم بستر ہوا۔ پھر بت سبع اپنے گھر واپس چلی گئی۔
تھوڑی) دیر پہلے اُس نے وہ رسم ادا کی جستھی کا تقاضا
شریعت ماہواری کے بعد کرتی ہے تاکہ عورت دوبارہ پاک
صاف ہو ۔(جائے

5 کچھ دیر کے بعد اُسے معلوم ہوا کہ میرا پاؤں بھاری ہو گیا
ہے۔ اُس نے داؤد کو اطلاع دی، میرا” پاؤں بھاری ہو گیا
“ہے۔ یہ6 سنتے ہی داؤد یوآبنے کو پیغام یاہ”بھیجا، اُور ِحتّی
کو میرے پاس بھیج “!دیں یوآب نے اُسے بھیج دیا۔ جب7

یاہ اُور میںدربار پہنچا تو داؤد اُسنے یوآبسے فوجاور حالکا
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 کہ
ایک 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 سوتے تھے۔

10 داؤد کو اِس بات کا پتا چلا تو اُس نے اگلے دن اُسے
دوبارہ بُلایا۔ اُس نے پوچھا، کیا” بات ہے؟ آپ تو بڑی دُور
سے آئے ہیں۔ آپ اپنے گھر کیوں نہ “گئے؟ 11 یاہ اُور نے
جواب دیا، عہد” کا صندوق اور اسرائیل اور یہوداہ کے فوجی
یوں جھونپڑ میں رہ رہے ہیں۔ یوآب اور بادشاہ کے افسر بھی
کھلے میدان ٹھہرےمیں ہوئے ہیں تو کیا مناسب ہے کہ مَیں
اپنے گھر جا کر آرام سے کھاؤں پیوں اور اپنی بیوی سے ہم بستر
ہو جاؤں؟ قَسم،کیحیاتکیآپ!نہیںہرگز کبھیمَیں ایسا نہیں
کروں “گا۔

داؤد12 نے اُسے کہا، ایک” اَور دن یہاں ٹھہریں۔ کل مَیں
آپ کو واپس جانے دوں “گا۔ چنانچہ یاہ اُور ایک اَور دن
یروشلم میں ٹھہرا رہا۔

شام13 داؤدوقتکے اُسےنے اُسدی۔دعوتکیکھانے
نے اُسے اِتنی َمے پلائی کہ یاہ اُور نشے میں دُھت ہو گیا، لیکن
اِس مرتبہ بھی وہ اپنے گھر نہ گیا بلـکہ دوبارہ محل میں محافظوں
کے ساتھ سو گیا۔

داؤد یاہ اُور کو قتل کرواتا ہے
اگلے14 داؤدصبحدن یوآبنے لـکھخطکو کر یاہ اُور کے

ہاتھ بھیج دیا۔ اُس15 میں لـکھا تھا، یاہ” اُور سبکو سے اگلی
میںصف کھڑا کریں، جہاں سبلڑائی سختسے ہوتی ہے۔ پھر
اچانک پیچھے ہٹطرفکی کر اُسے چھوڑ دیں تاکہ دشمن اُسے
مار “دے۔

16 یہ پڑھ یوآبکر نے یاہ اُور ایککو ایسی جگہ پر کھڑا کیا
اُسےمیںبارےکےجس علم تھا زبردستسےسبکےدشمنکہ
فوجی وہاں لڑتے ہیں۔ عمونیوںجب17 نے شہر نکلسے کر اُن
پر حملہ کیا تو کچھ اسرائیلی شہید ہوئے۔ یاہ اُور ِحتّی بھی اُن میں
شامل تھا۔
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یوآب18 نے لڑائی کی پوری رپورٹ بھیج دی۔ 19 داؤد کو
یہ پیغام پہنچانے والے کو اُس نے بتایا، آپجب” 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؟ آپکیا
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 عورتایکمیں ہی اُسےنے مار ڈالا۔
اور وجہ یہ تھی کہ وہ قلعے کے اِتنے قریب آ گیا تھا کہ عورت
دیوار پر سے چکّی کا اوپر کا پاٹ اُس پر پھینک سکی۔ شہر کی
فصیل اِسکے قریبقدر لڑنے کی ‘تھی؟ضرورتکیا اگر بادشاہ
آپ پر ایسے الزامات لگائیں تو جواب میں بس اِتنا ہی کہہ یاہ’دینا، اُور ِحتّی بھی مارا گیا “۔‘ہے

22 قاصد روانہ ہوا۔ جب یروشلم پہنچا تو اُس نے داؤد کو
یوآب کا پورا پیغام سنا دیا، 23 دشمن” 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 ہٹپیچھے گئے، بلـکہ ہم
نے اُن کا تعاقب شہر تکدروازےکے کیا۔ لیکن24 افسوس
کہ پھر کچھ تیرانداز ہم پر فصیل پر سے تیر برسانے آپلـگے۔ کے
کچھ کھیتخادم آئے اور یاہ اُور ِحتّی بھی اُن میں شامل “ہے۔
داؤد25 جوابنے دیا، یوآب” کو بتا دینا کہ یہ آپمعاملہ کو
ہمت ہارنے نہ ایسیتوجنگدے۔ ہوتیہی کوئیکبھیہے۔
یہاں تلوار کا لقمہ ہو جاتا ہے، کبھی وہاں۔ پورے عزم کے
ساتھ شہر رکھجاریجنگسے کر اُسے تباہ کر دیں۔ یہ کہہ کر
یوآب کی حوصلہ افزائی “کریں۔

سبعبتجب26 اطلاعکو ملی کہ یاہ اُور نہیں رہا تو اُس نے
اُس کا ماتم کیا۔ 27 ماتم کا وقت پورا ہوا تو داؤد نے اُسے اپنے
گھر بُلا کر اُس شادیسے کر لی۔ 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 پاسکے بھیج دیا۔ بادشاہ کے
پاس پہنچ کر وہ کہنے لگا، کسی” شہر میں دو آدمی ہتے ر تھے۔
ایک امیر تھا، دوسرا غریب۔ 2 امیر کی بہت یاں بکر بھیڑ اور
گائےبَیل تھے، غریبلیکن3 پاسکے کچھ نہیں صرفتھا، 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 کی پلیٹ سے کھاتی، اُس کے پیالے
سے پیتی راتاور کو اُس بازوؤںکے میں سو غرضجاتی۔ بھیڑ
غریب کے لئے بیٹی کی حیثیتسی رکھتی تھی۔ ایک4 دن امیر
ہاںکے مہمان اُسجبآیا۔ 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۔

5 یہ سن کر داؤد کو بڑا غصہ آیا۔ وہ پکارا، رب” حیاتکی
کی قَسم، جس آدمی نے یہ کیا وہ سزائے موت کے لائق ہے۔
لازم6 وہکہہے بھیڑ بچیکی غریبعوضکے کو بھیڑ چارکے
بچے دے۔ یہی اُس مناسبکی سزا ہے، کیونکہ اُس ایسینے
حرکت کر غریبکے ترسپر نہ “کھایا۔

ناتن7 اسرائیلرب!ہیںآدمیوہہیآپ”کہا،سےداؤدنے
کا خدا فرماتا ہے، مَیں’ مسحتجھےنے اسرائیلکےکر کا بادشاہ
بنا دیا، اور مَیں ہی ساؤلتجھےنے محفوظسے رکھا۔ ساؤل8 کا
گھرانا اُس کی یوں بیو سمیت مَیں نے دےتجھے دیا۔ ہاں، پورا
اسرائیل اور یہوداہ تیرےبھی تحت آ گئے ہیں۔ اور اگر تیرےیہ
لئے کم ہوتا تو مَیں تجھے مزید دینے کے لئے بھی تیار ہوتا۔ اب9
مجھے بتا کہ تُو نے میری مرضی کو حقیر جان کر ایسی حرکت
کیوں کی نفرتمجھےسےجسہے ہے؟ تُو نے یاہ اُور ِحتّی کو
قتل کروا کے اُس بیویکی 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 تلوار تیرے گھرانے
نہیںسے ہٹے ‘گی۔

فرماتارب11 ہے، مَیں’ دوںہونے گا تیرےکہ خانداناپنے
میں مصیبتسے تجھ پر آئے تیرےگی۔ دیکھتے دیکھتے تیریمَیں
یوں بیو کو تجھ سے چھین تیرےکر قریب کے آدمی کے حوالے
دوںکر گا، اور وہ علانیہ اُن ہمسے بستر گا۔ہو 12 تُو چپکےنے
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 “ہے۔
ناتن نے جواب دیا، رب” نے آپ کو معاف کر دیا ہے اور
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آپ نہیں مریں گے۔ لیکن14 اِس حرکت آپسے ربنے 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
پھر رب نے بت سبع کے بیٹے کو چھو دیا، اور وہ سخت بیمار

ہو گیا۔ 16 داؤد نے الله التماسسے کی کہ بچے کو بچنے دے۔
رکھروزہ راتوہکر فرشننگےوقتکے پر گھر17لگا۔سونے
بزرگکے اُس اردکے کرتےکوششکھڑےگرد رہے وہکہ
فرش سے اُٹھ جائے، لیکن بےفائدہ۔ وہ اُن کے ساتھ کھانے
کے لئے بھی تیار نہیں تھا۔

ساتویں18 دن بیٹا فوت ہو گیا۔ داؤد کے ملازموں نے اُسے
خبر پہنچانے جرأتکی نہ کی، کیونکہ اُنہوں نے سوچا، جب”
ابھیبچہ زندہ تھا تو ہم اُسےنے لیکنکی،کوششکیسمجھانے
اُس ایکہمارینے بھی نہ ابسنی۔ اگر بچے موتکی کی خبر
دیں تو خطرہ ہے کہ وہ کوئی نقصان دہ قدم “اُٹھائے۔

19 لیکن داؤد نے دیکھا کہ ملازم دھیمی آواز میں ایک
دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ اُس نے پوچھا، کیا” بیٹا مر
گیا اُنہوں“ہے؟ جوابنے دیا، جی،” وہ مر گیا “ہے۔

20 یہ سن کر فرشداؤد پر سے اُٹھ گیا۔ وہ نہایا اور جسم کو
خوشبودار تیل سے مَل کپڑےصافکر پہن لئے۔ پھر اُس نے
میںگھرکےرب جا پرستشکیاُسکر اِسکی۔ بعدکے محلوہ
واپسمیں گیا اور کھانا منگوا کھایا۔کر اُس21 حیرانملازمکے
ہوئے اور بولے، بچہجب” زندہ تھا آپتو روزہ رکھ کر روتے
بحقجاںبچہابرہے۔ ہو گیا اُٹھآپتوہے کر دوبارہ کھانا کھا
رہے ہیں۔ کیا وجہ “ہے؟ 22 داؤد جوابنے دیا، تکجب”
بچہ زندہ تھا تو مَیں روزہ رکھ کر روتا رہا۔ خیال یہ تھا کہ شاید
رب 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 اُسے واپس لا سکتا ہوں؟ ہرگز !نہیں ایک دن مَیں خود ہی
اُس پاسکے پہنچوں گا۔ لیکن اُس کا میرےیہاں پاس واپس
آنا ناممکن “ہے۔

24 پھر داؤد نے اپنی بیوی بت سبع پاسکے جا کر اُسے تسلی
دی اور اُس ہمسے بستر اُستبہوا۔ ایککے اَور بیٹا پیدا ہوا۔
داؤد نے اُس کا نام سلیمان یعنی امن پسند رکھا۔ یہ رببچہ کو

پیارا تھا، اِس25 لئے اُس ناتننے نبی معرفتکی دیاطلاع کہ
اُس کا نام یدیدیاہ یعنی رب’ کو ‘پیارا رکھا جائے۔

ربّہ شہر پر فتح
اب26 تک یوآب عمونی دار الحکومت 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 مَیں”دی، نے ربّہ پر حملہ کر کے اُس جگہ پر قبضہ کر لیا ہے جہاں
یابدستپانی ہے۔ فوجابچنانچہ28 کے باقی افراد کو لا کر
خود شہر پر قبضہ کر لیں۔ لوگورنہ سمجھیں گے مَیںکہ ہی شہر
کا فاتح “ہوں۔

فوجداؤدچنانچہ29 باقیکے افراد کو لے کر ربّہ جبپہنچا۔
شہر پر حملہ کیا تو وہ اُس کے قبضے میں آ گیا۔ داؤد30 نے حنون
بادشاہ کا تاج اُس سرکے سے اُتار کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ سونے
کے اِس تاج کا وزن 34 کلو گرام تھا، اور اُس ایکمیں بیش
قیمت جوہر جڑا ہوا تھا۔ داؤد نے شہر بہتسے سا لُوٹا ہوا مال
لے کر 31 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 اور بھٹوں پر کام کریں۔ یہی سلوک باقی عمونی
شہروں باشندوںکے کے ساتھ بھی کیا گیا۔
اختتامکےجنگ پر فوجپوریداؤد ساتھکے لوٹیروشلم آیا۔

13
تمر دریعصمتکی

1 داؤد کے بیٹے ابی سلوم صورتخوبکی بہن جستھی کا
نام تمر تھا۔ اُس کا سوتیلا بھائی امنون تمر سے محبتشدید کرنے
لگا۔ 2 وہ تمر کو شدتاِتنی سے ہنے چا لگا رنجشکہ باعثکے
بیمار ہو گیا، کیونکہ کنواریتمر تھی، اور امنون اُسکو قریبکے
آنے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔

امنون3 ایککا دوست جستھا کا نام یوندب تھا۔ وہ داؤد
کے بھائی ِسمعہ کا بیٹا تھا اور بڑا ذہین تھا۔ 4 اُس نے امنون سے
پوچھا، بادشاہ” کے بیٹے، کیا مسئلہ ہے؟ روز بہ روز آپ یادہ ز
بجھے ہوئے نظر آ ہیں۔رہے مجھےآپکیا نہیں بتائیں گے باتکہ
کیا امنون“ہے؟ بولا، مَیں” ابی سلوم کی بہن تمر سے محبتشدید
کرتا “ہوں۔ یوندب5 نے اپنے دوست کو مشورہ دیا، بستر” پر
لیٹ جائیں اور ایسا ظاہر کریں یا گو بیمار آپجبہیں۔ والدکے
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آپ کا حال پوچھنے آئیں گے تو اُن سے درخواست کرنا، میری’
بہن تمر آ کر مجھے مریضوں کا کھانا کھلائے۔ میرےوہ منے سا
کھانا کرےتیار تاکہ مَیں اُسے دیکھ کر اُس ہاتھکے سے “۔‘کھاؤںکھانا

6 چنانچہ امنون نے بستر پر لیٹ کر بیمار ہونے کا بہانہ کیا۔
جب بادشاہ اُس کا حال پوچھنے آیا تو امنون نے گزارش میری”کی، بہن تمر میرے پاس آئے اور میرے منے سا مریضوں کا
کھانا بنا کر مجھے اپنے ہاتھ سے “کھلائے۔

داؤد7 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 تمام”دیا، کمرےنوکر سے باہر نکل چلےسبجب“!جائیں گئے 10 تو
اُس تمرنے میںکمرےکےسونےمیرےکوکھانے”کہا،سے
آئیںلے تاکہ آپمَیں ہاتھکے سے “سکوں۔کھا تمر کوکھانے
لے کر سونے کمرےکے میں اپنے بھائی پاسکے آئی۔

وہجب11 اُسے کھانا کھلانے لـگی تو امنون نے اُسے پکڑ کر
کہا، آ” میری بہن، میرے ساتھ ہم بستر “!ہو 12 وہ نہیں،”پکاری، میرے !بھائی میری عصمت دری نہ کریں۔ ایسا عمل
اسرائیل میں منع ہے۔ ایسی بےدین حرکت مت !کرنا 13 اور
ایسی آپتکجہاںجاؤں؟کہاںمَیںبعدکےبےحرمتی تعلقکا
اسرائیلہے آپمیں بدنامیطرحبُریکی ہو جائے گی، سباور
سمجھیں گے نہایتآپکہ شریر آدمی آپہیں۔ بادشاہ باتسے
کیوں نہیں ًکرتے؟ یقینا وہ آپ کو مجھ سے شادی کرنے سے
نہیں روکیں “گے۔ لیکن14 امنون نے اُس کی نہ سنی بلـکہ اُسے
پکڑ کر اُس دریعصمتکی کی۔

لیکن15 اچانکپھر اُس نفرتسختمحبتکی بدلمیں گئی۔
پہلے تو وہ تمر سے محبتشدید کرتا تھا، ابلیکن وہ اِس سے بڑھ
کر اُس سے نفرت کرنے لگا۔ اُس نے حکم دیا، اُٹھ،” دفع ہو
تمر16“!جا التماسنے ہائے،”کی، کرنا۔متایسا مجھےآپاگر
نکالیں گے تو یہ پہلے گناہ سے یادہ ز سنگین جرم ہو “گا۔ لیکن
امنون اُس کی سننے کے لئے تیار نہ تھا۔ اُس17 نے اپنے نوکر کو
بُلا کر حکم دیا، اِس” عورت کو یہاں سے نکال دو اور اِس کے

پیچھے دروازہ بند کر کنڈیکے “!لگاؤ 18 نوکر تمر کو باہر لے گیا
اور پھر اُس پیچھےکے دروازہ بند کر کنڈیکے لگا دی۔
ایکتمر لمبے بازوؤں فراکوالا پہنے تھی۔ہوئے بادشاہ تمامکی

کنواری بیٹیاں لباسیہی پہنا کرتی تھیں۔ رنجشبڑی19 کے عالم
میں اُس نے اپنا لباسیہ پھاڑ کر اپنے سر پر راکھ ڈال لی۔ پھر اپنا
سرہاتھ رکھپر جب20گئی۔چلیسےوہاںچلّاتیچیختیوہکر
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 ز اہمیت مت
“دینا۔ اُس وقت سے تمر اکیلی ہی اپنے بھائی ابی سلوم کے گھر
میں رہی۔

جب21 داؤد کو اِس واقعے کی خبر ملی تو اُسے سخت غصہ
آیا۔ ابی22 سلوم امنوننے ایکسے باتبھی نہ کی۔ نہ اُس نے
اُس پر کوئی الزام لگایا، نہ کوئی اچھی بات کی، کیونکہ تمر کی
دریعصمت 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 کترےبال جائیں۔
اِس موقع پر ابی سلوم نے بادشاہ کے تمام بیٹوں کو دعوت دی
کہ وہ وہاں ضیافت شریکمیں ہوں۔ 24 وہ داؤد بادشاہ کے
بھیپاس گیا اور اِن”کہا، مَیںمیںدنوں اپنی بھیڑوں بالکے کترا
رہا ہوں۔ بادشاہ اور اُن افسروںکے میرےبھیکو خوشیساتھ
منانے دعوتکی “ہے۔

لیکن25 داؤد نے انکار کیا، نہیں،” میرے بیٹے، ہم سب تو
نہیں آ سکتے۔ اِتنے لوگ آپ کے لئے بوجھ کا باعث بن جائیں
“گے۔ ابی بہتسلوم اصرار کرتا لیکنرہا، داؤد دعوتنے کو
قبول نہ کیا بلـکہ دےبرکتاُسے 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 کو “کیوں؟
لیکن27 ابی سلوم اِتنا زور دیتا رہا کہ داؤد نے امنون کو باقی
سمیتبیٹوں بعل حصور جانے دےاجازتکی دی۔

ضیافت28 پہلےسے ابی سلوم نے اپنے ملازموں کو حکم امنونجب!سنیں”دیا، َمے پی پی خوشکر ہو جائے گا تو آپمَیں
کو امنون کو مارنے کا حکم دوں گا۔ پھر آپ کو اُسے مار ڈالنا
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ہے۔ ڈریں مت، کیونکہ مَیں ہی نے آپ کو یہ حکم دیا ہے۔
مضبوط اور دلیر “!ہوں

ملازموں29 نے ایسا ہی کیا۔ اُنہوں نے امنون 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 آپنے کے تمام بیٹوں کو قتل کر
دیا ایکہے۔ بھی نہیں “بچا۔

31 بادشاہ اُٹھا اور کپڑےاپنے پھاڑ فرشکر پر لیٹ گیا۔ اُس
بھیدرباریکے میںدُکھ کپڑےاپنے پھاڑ پھاڑ کر اُس پاسکے
کھڑے رہے۔ 32 پھر داؤد کا بھتیجا یوندب بول اُٹھا، میرے”
آپآقا، نہ سوچیں کہ اُنہوں نے تمام شہزادوں کو مار ڈالا ہے۔
صرف 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
پر پہرےکھڑے دار اچانکنے دیکھا کہ مغرب سے لوگوں
کا بڑا گروہ شہر طرفکی بڑھ رہا ہے۔ پہاڑیوہ دامنکے میں
چلے آ تھے۔رہے یوندبتب35 بادشاہنے سے لو،”کہا، بادشاہ
کے بیٹے آ رہے ہیں، جس طرح آپ کے خادم نے کہا “تھا۔
36 وہ ابھی اپنی بات ختم کر ہی رہا تھا شہزادےکہ اندر آئے
خوباور رو پڑے۔ بادشاہ اور اُس کے افسر بھی رونے لـگے۔

37 داؤد بڑی تکدیر 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 ایکپھر
وقت آ گیا کہ داؤد امنونکا 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 ایک دانش مند
عورت کو بُلایا۔ یوآب نے اُسے ہدایت دی، ماتم” کا روپ
بھریں جیسے آپ دیر سے کسی کا ماتم کر رہی ہوں۔ ماتم کے
کپڑے پہن کر خوشبودار تیل مت لگانا۔ 3 بادشاہ پاسکے جا

کر اُس باتسے “کریں۔ پھر یوآب عورتنے کو لفظ بہ لفظ
وہ کچھ سکھایا جو اُسے بادشاہ کو بتانا تھا۔

داؤد4 کے دربار میں آ عورتکر نے اوندھے جھکمنہ کر
التماس داؤد5“!کریںمددمیریبادشاہ،اے”کی، یافتنے در
کیا، کیا” مسئلہ “ہے؟ عورت نے جواب دیا، مَیں” بیوہ ہوں،
میرا فوتشوہر ہو گیا ہے۔ 6 میرےاور دو بیٹے ایکتھے۔ دن
وہ باہر کھیت میں ایک دوسرے سے اُلجھ پڑے۔ اور چونکہ
کوئی موجود نہیں تھا جو دونوں کو الـگ کرتا اِس لئے ایک
نے دوسرے کو مار ڈالا۔ 7 اُس وقت سے پورا کنبہ میرے
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 وارثطرح بھی نہیں رہے یوں‘گا۔ میریوہ اُمید کی
آخری کرن کو ختم کرنا ہتے چا ہیں۔ کیونکہ اگر میرا یہ بیٹا بھی
مر جائے تو میرے شوہر کا نام قائم نہیں رہے گا، اور اُس کا
خاندان رُوئے زمین پر مٹسے جائے “گا۔ 8 بادشاہ عورتنے
اپنے”کہا،سے جائیںچلیگھر اور فکر نہ مَیںکریں۔ حلمعاملہ
کر دوں “گا۔

9 لیکن عورت نے گزارش کی، اے” بادشاہ، ڈر ہے کہ
لوگ پھر بھی مجھے مجرم ٹھہرائیں گے میرےاگر بیٹے کو سزائے
موت دینہ آپجائے۔ پر تو وہ الزام نہیں لگائیں “گے۔ داؤد10
نے اصرار کیا، اگر” کوئی آپ کرےتنگکو 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 کرم
رب اپنے قَسمکیخدا کھائیں موتبھیکوکسیآپکہ کا بدلہ
نہیں لینے دیں گے۔ ورنہ نقصان میں اضافہ ہو گا اور میرا دوسرا
بیٹا ہلاکبھی ہو جائے “گا۔ داؤد جوابنے دیا، رب” کی
حیات کی آپقَسم، کے بیٹے ایککا بال بھی بیکا نہیں ہو “گا۔

12 پھر عورت باتاصل پر آ گئی، میرے” آقا، براہِ کرم اپنی
خادمہ ایککو اَور بات کرنے اجازتکی “دیں۔ بادشاہ کریں”بولا، “بات۔ عورتتب13 نے کہا، آپ” کیوںخود الله کی
قوم کے خلاف ایسا ارادہ رکھتے ہیں جسے آپ نے ابھی ابھی
غلط قرار دیا آپہے؟ خودنے فرمایا ہے کہ ٹھیکیہ نہیں، اور
یوں آپ نے اپنے آپ کو ہی مجرم ٹھہرایا ہے۔ آپکیونکہ نے
اپنے بیٹے کو رد کر کے اُسے واپس آنے نہیں دیا۔ بےشک14
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ہم سب کو کسی وقت مرنا ہے۔ ہم سب زمین پر ُنڈیلے ا گئے
پانی کی مانند ہیں جسے جذبزمین کر لیتی ہے اور جو دوبارہ
جمع نہیں کیا جا لیکنسکتا۔ الله ہماری زندگی کو بلاوجہ مٹا نہیں
دیتا بلـکہ ایسے منصوبے تیار رکھتا ہے جن کے یعے ذر مردود
بھیشخص اُس واپسپاسکے آ سکے اور اُس سے دُور نہ رہے۔
میرےبادشاہاے15 آقا، مَیں وقتاِس اِس لئے آپ حضورکے
ہوںآئی مجھےلوگمیرےکہ کرکوششکیڈرانے ہیں۔رہے
مَیں نے مَیںسوچا، بادشاہ باتسے کروںجرأتکیکرنے گی،
شاید سنیںمیریوہ اُسمجھےاور16 آدمی بچائیںسے مجھےجو اور
میرے بیٹے کو اُس موروثی زمین سے محروم رکھنا چاہتا ہے جو
الله ہے۔دیدےہمیںنے خیال17 یہ تھا کہ اگر بادشاہ معاملہ
حل دیںکر تو پھر مجھے دوبارہ ملےسکون گا، اچھیآپکیونکہ
بُریاور باتوں کا امتیاز میںکرنے الله ربہیں۔جیسےفرشتےکے
آپ کا آپخدا ساتھکے “ہو۔

18 یہ سب کچھ سن کر داؤد بول اُٹھا، اب” ایکمجھے بات
بتائیں۔ اِس عورت“دیں۔جوابصحیحکا جوابنے جی”دیا،
میرے باتآقا، “فرمایئے۔ داؤد نے پوچھا، یوآبکیا” آپنے
سے یہ کام “کروایا؟ عورت19 پکاری، بادشاہ” کی حیات کی
قَسم، جو کچھ میرےبھی آقا فرماتے ہیں وہ نشانے لـگپر جاتا
ہے، خواہ بندہ بائیں یا دائیں طرف ہٹنے کی کوشش کیوں نہ
کرے۔ جی آپہاں، کے یوآبخادم آپمجھےنے کے حضور
بھیج دیا۔ اُس نے مجھے لفظ بہ لفظ سب کچھ بتایا جو آپمجھے
عرضکو کرنا تھا، 20 کیونکہ آپوہ کو باتیہ راستبراہِ نہیں
پیش کرنا چاہتا تھا۔ میرےلیکن آقا کو الله کے فرشتے کی سی
میںوقوعمیںملـکبھیکچھجوہے۔حاصلحکمت آتا اُسہے
آپکا کو پتا چل جاتا “ہے۔

ابی سلوم واپسیکی
21 داؤد نے یوآب کو بُلا کر اُس سے کہا، ٹھیک” ہے،

مَیں آپ کی درخواست پوری کروں گا۔ میرےجائیں، بیٹے ابی
سلوم واپسکو لے “آئیں۔ یوآب22 اوندھے جھکمنہ گیا اور
بولا، رب” بادشاہ کو !دےبرکت میرے آقا، آج مجھے معلوم
ہوا ہے کہ آپمَیں کو منظور ہوں، آپکیونکہ نے اپنے خادم
کی درخواست کو پورا کیا “ہے۔ یوآب23 روانہ ہو کر جسور
چلا گیا اور وہاں سے ابی سلوم واپسکو لایا۔ لیکن24 جب وہ
پہنچےیروشلم تو بادشاہ اُسے”دیا،حکمنے اپنے میںگھر ہنے کیر

اجازت لیکنہے، مجھےکبھیوہ نظر نہ “آئے۔ ابیچنانچہ سلوم
اپنے گھر میں دوبارہ ہنے ر لگا، لیکن بادشاہ سے ملاقاتکبھی
نہ ہو سکی۔

پورے25 اسرائیل میں ابی سلوم جیسا خوب صورت آدمی
نہیں اُسسبتھا۔ تعریفخاصکی کرتے تھے، سرکیونکہ 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۔ 27 ابی سلوم کے
تین بیٹے ایکاور بیٹی تھی۔ بیٹی کا نام تمر تھا اور وہ صورتخوبنہایت تھی۔

28 دو سال گزر گئے، پھر بھی ابی سلوم کو بادشاہ سے ملنے کی
اجازت نہ پھر29ملی۔ اُس یوآبنے بھیجیاطلاعکو اُسوہکہ
یوآبلیکنکرے۔سفارشکی آنےنے انکارسے کیا۔ ابی سلوم
نے اُسے دوبارہ بُلانے کوششکی لیکنکی، اِس بار یوآببھی
اُس پاسکے نہ آیا۔ ابیتب30 سلوم نوکروںاپنےنے کو دیا،حکم
یوآبدیکھو،” ملحقسےکھیتمیرےکھیتکا اورہے، اُس
میں َجو کی پکفصل رہی ہے۔ جاؤ، آگاُسے لگا “!دو نوکر
گئے اور ایسا ہی کیا۔

جب31 کھیت میں آگ لـگ گئی تو یوآب بھاگ کر ابی
سلوم پاسکے آیا اور شکایت کی، آپ” کے نوکروں میرےنے
کھیت آگکو کیوں لگائی “ہے؟ ابی32 سلوم جوابنے آپدیکھیں،”دیا، نہیں مَیںجبآئے آپنے بُلایا۔کو مَیںکیونکہ
چاہتا ہوں کہ آپ بادشاہ کے پاس جا کر اُن سے پوچھیں کہ
مجھے جسور کیوںسے لایا گیا۔ بہتر ہوتا کہ مَیں وہیں ابرہتا۔
بادشاہ مجھ سے ملیں یا اگر وہ تکاب 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

کچھ1 دیر بعدکے ابی سلوم رتھنے اورخریدےگھوڑےاور
ساتھ ساتھ محافظ50 بھی رکھے جو اُس کے آگے آگے دوڑیں۔
2 روزانہ وہ صبح سویرے اُٹھ کر شہر کے دروازے پر جاتا۔
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کبھیجب شخصکوئی اِس مقصد سے شہر میں داخل ہوتا کہ
بادشاہ اُس کے کسی مقدمے کا کرےفیصلہ تو ابی سلوم اُس
سے مخاطب ہو کر پوچھتا، کسآپ” شہر سے “ہیں؟ اگر وہ
جواب دیتا، مَیں” اسرائیل کے فلاں قبیلے سے “ہوں، 3 تو ابی
سلوم کہتا، بےشک” آپ اِس مقدمے کو جیت سکتے ہیں،
!افسوسلیکن بادشاہ کا کوئی بھی بندہ اِس پر صحیح دھیان نہیں
دے “گا۔ 4 پھر وہ بات جاری رکھتا، کاش” مَیں ملـکہی
پر اعلٰی قاضی مقرر کیا گیا !ہوتا پھر لوگسب اپنے مقدمے مجھے
پیش کر سکتے اور مَیں اُن کا انصافصحیح کر “دیتا۔ 5 اور اگر
قریبکوئی آ کر ابی سلوم کے منے سا جھکنے لگتا تو وہ روکاُسے
اُسکر گلےکو لگاتا اور بوسہ دیتا۔ یہ6 اُس کا اُن تمام اسرائیلیوں
سلوکساتھکے تھا جو اپنے مقدمے بادشاہ پیشکو کرنے کے
لئے آتے تھے۔ یوں اُس نے اسرائیلیوں کے دلوں کو اپنی طرف
مائل کر لیا۔

7 یہ سلسلہ چار جاریسال ایکرہا۔ دن ابی سلوم نے داؤد
سے بات کی، مجھے” حبرون جانے کی اجازت دیجئے، کیونکہ
مَیں مَنتایسیسےربنے مانی لئےکےجسہے ضروری ہے
کہ حبرون جاؤں۔ 8 جبکیونکہ مَیں جسور میں تھا تو مَیں نے
قَسم کھا کر وعدہ کیا تھا، اے’ رب، اگر تُو مجھے یروشلم واپس
لائے تو مَیں حبرون پرستشتیریمیں کروں “۔‘گا 9 بادشاہ نے
جواب دیا، ٹھیک” ہے۔ سلامتی سے “جائیں۔

10 لیکن حبرون پہنچ کر ابی سلوم نے خفیہ طور پر اپنے
قاصدوں اسرائیلکو کے تمام قبائلی علاقوں میں بھیج دیا۔ جہاں
بھی وہ گئے اُنہوں نے اعلان کیا، جوں” ہی نرسنگے کی آواز
سبآپدےسنائی کو کہنا ہے، ابی’ حبرونسلوم میں بادشاہ
بن گیا “!‘ہے 11 ابی سلوم کے ساتھ 200 مہمان یروشلم سے
حبرون آئے تھے۔ بےلوثوہ تھے، اور اُنہیں اِس بارےکے میں
علم ہی نہ تھا۔

حبرونجب12 میں قربانیاں چڑھائی جا رہی تھیں تو ابی سلوم
نے داؤد کے ایک 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 میں اضافہ ہوتا گیا اور اُس کی
سازشیں زور پکڑنے لـگیں۔

داؤد یروشلم ہجرتسے کرتا ہے

ایک13 قاصد نے داؤد پاسکے پہنچ کر اُسے اطلاع ابی”دی، سلوم آپ خلافکے اُٹھ کھڑا ہوا ہے، اور تمام اسرائیل
اُس کے پیچھے لـگ گیا “ہے۔ 14 داؤد نے اپنے ملازموں سے
کہا، آؤ،” ًہم فورا ہجرت کریں، ورنہ ابی سلوم کے قبضے میں آ
جائیں گے۔ جلدی کریں تاکہ ًہم فورا روانہ ہو سکیں، کیونکہ
وہ کوشش کرے گا کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں پہنچے۔
اگر ہم اُس وقت شہر سے نکلے نہ ہوں تو وہ ہم پر آفت لا کر
شہر کے باشندوں کو مار ڈالے “گا۔ 15 بادشاہ کے ملازموں
جوابنے دیا، جو” بھی ہمارےفیصلہ آقا اور بادشاہ یں کر ہم
حاضر “ہیں۔

16 بادشاہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ روانہ ہوا۔ صرف
محلداشتائیںدس کو لنے سنبھا لئےکے پیچھے رہ گئیں۔ جب17
داؤد لوگوںتماماپنے ساتھکے شہر آخریکے تکگھر پہنچا تو وہ
رُک گیا۔ اُس18 نے اپنے تمام پیروکاروں کو آگے نکلنے دیا، پہلے
شاہی دستے کریتی و فلیتی کو، پھر اُن 600 جاتی آدمیوں کو جو
اُس یہاںسےجاتساتھکے تھےآئے اور آخر میں باقی تمام لوگوں
کو۔ جب19 فلستی جاتشہر کا آدمی اِتّی داؤد کے منے سا سے
گزرنے لگا تو بادشاہ اُس سے مخاطب ہوا، ہمارےآپ” ساتھ
کیوں جائیں؟ نہیں، واپس چلے جائیں اور نئے بادشاہ کے ساتھ
رہیں۔ آپ تو غیرملـکی ہیں اور اِس لئے اسرائیل میں ہتے ر ہیں
آپکہ جلاوطنکو کر دیا گیا ہے۔ آپ20 یہاںکو تھوڑیآئے
دیر ہوئی ہے، تو کیا مناسب ہے آپکہ کو دوبارہ میری وجہ
سے کبھی اِدھر کبھی اُدھر گھومنا پڑے؟ کیا پتا ہے کہ مجھے
کہاںکہاں جانا پڑے۔ اِس لئے واپس چلے جائیں، اور اپنے ہم
وطنوں بھیکو اپنے ساتھ لے آپربجائیں۔ پر اپنی مہربانی اور
وفاداری کا اظہار “کرے۔

لیکن21 اِتّی اعتراضنے میرے”کیا، ربآقا، اور بادشاہ کی
حیات کی قَسم، آپمَیں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، خواہ مجھے
اپنی جان بھی قربان کرنی “پڑے۔ تب22 داؤد مان گیا۔ چلو،”
پھر آگے “!نکلیں چنانچہ اِتّی اپنے لوگوں اور اُن خاندانوںکے کے
ساتھ آگے نکلا۔ 23 آخر میں داؤد نے وادٔی قدرون کو پار کر
یگستانکے ر کیا۔رُخطرفکی گرد نواحو لوگتمامکے بادشاہ
کو اُس سمیتپیروکاروںکے روانہ ہوتے ہوئے دیکھ پھوٹکر
پھوٹ کر رونے لـگے۔

صدوق24 امام اور تمام لاوی بھی داؤد کے ساتھ شہر سے
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نکل آئے تھے۔ لاوی عہد کا صندوق اُٹھائے چل رہے تھے۔
اب 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
سے مخاطب 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 اورصندوقکےعہدکر اُس گاہسکونتکی دوبارہکو
دیکھنے گا۔دےاجازتکی لیکن26 اگر وہ فرمائے کہ تُو مجھے
پسند نہیں ہے، تو مَیں یہ بھی برداشت کرنے کے لئے تیار ہوں۔
میرےوہ ساتھ وہ کرےکچھ جو مناسباُسے لـگے۔

آپتکجہاں27 تعلقکا ہے، اپنے بیٹے معضاخی ساتھکو
لے کر سلامتصحیح شہر واپسمیں چلے جائیں۔ ابیاتر اور اُس
کا بیٹا یونتن بھی ساتھ جائیں۔ مَیں28 یگستانخود ر میں یائے در
یردن کی اُس جگہ رُک جاؤں گا جہاں ہم آسانی سے یا در کو
پار کر مجھےآپوہاںگے۔سکیں یروشلم حالاتکے بارےکے
میں پیغام بھیج سکتے ہیں۔ آپمَیں 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 کے پہاڑ پر
ھنے چڑ لگا۔ اُس کا سر ڈھانپا ہوا تھا، اور وہ ننگے پاؤں چل رہا
تھا۔ سبباقی بھیسرکے ڈھانپے ہوئے سبتھے، روتے روتے
ھنے لـگے۔چڑ 31 راستے میں داؤد دیاطلاعکو تُفلاخی”گئی،
بھی ابی سلوم کے ساتھ مل گیا “ہے۔ یہ سن کر داؤد نے دعا
دےبخشرب،اے”کی، تُفلاخیکہ مشورےکے ناکام 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
کپڑےکے پھٹے ہوئے تھے، اور سر خاکپر تھی۔ 33 داؤد نے
اُس سے کہا، اگر” میرےآپ ساتھ جائیں تو صرفآپ بوجھ
کا باعث بنیں گے۔ 34 بہتر ہے کہ آپ لوٹ کر شہر میں جائیں
اور ابی سلوم سے کہیں، اے’ بادشاہ، مَیں آپ خدمتکی میں
حاضر ہوں۔ پہلے آپمَیں باپکے خدمتکی کرتا تھا، اباور
آپ ہی کی خدمت کروں ‘گا۔ اگر آپ ایسا یں کر تو آپ اخی
تُفل مشورےکے ناکام بنانے میں میری بڑی مدد کریں گے۔
اکیلےآپ35-36 نہیں ہوں دونوںگے۔ امام صدوق اور ابیاتر بھی
یروشلم پیچھےمیں رہ ہیں۔گئے میںدربار بھیجو منصوبے باندھے

جائیں گے وہ اُنہیں بتائیں۔ صدوق کا بیٹا اخی معض اور ابیاتر
کا بیٹا یونتن مجھے ہر خبر پہنچائیں گے، کیونکہ وہ بھی شہر میں
ٹھہرے ہوئے “ہیں۔

تب37 داؤد کا دوست واپسحوسی چلا گیا۔ وہ اُس وقت
پہنچ جبگیا ابی سلوم یروشلم میں داخل ہو رہا تھا۔

16
ضیبا بوستمفی بارےکے جھوٹمیں بولتا ہے

1 داؤد ابھی پہاڑ کی چوٹی سے کچھ آگے نکل گیا تھا کہ مفی
بوست کا ملازم ضیبا اُس سے ملنے آیا۔ اُس پاسکے دو گدھے
تھے جن پر ینیں زِ کسی ہوئی تھیں۔ اُن پر 200 کشمشروٹیاں،
کی 100 ٹکیاں، 100 تازہ پھل اور َمے کی ایک مشک لدی
ہوئی تھی۔ بادشاہ2 آپ”پوچھا،نے اِن چیزوں ساتھکے کیا کرنا
ہتے چا “ہیں؟ ضیبا جوابنے 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 جو یگستان ر میں چلتے چلتے
بادشاہ3“جائیں۔تھک مالـکپرانےکےآپ”کیا،سوالنے کا
پوتا بوستمفی کہاں “ہے؟ ضیبا وہ”کہا،نے یروشلم میں ٹھہرا
ہوا ہے۔ وہ سوچتا ہے آجکہ اسرائیلی مجھے بادشاہ بنا دیں گے،
کیونکہ مَیں ساؤل کا پوتا “ہوں۔ یہ4 سن کر داؤد بولا، آج” ہی
مفی بوست کی تمام ملـکیت آپ کے نام منتقل کی جاتی “!ہے
ضیبا نے کہا، آپمَیں” کے منے سا اپنے گھٹنے ٹیکتا ربہوں۔
کرے کہ مَیں اپنے آقا اور بادشاہ کا منظورِ نظر “رہوں۔

ِسمعی داؤد لعنکو طعن کرتا ہے
داؤدجب5 بادشاہ بحوریم قریبکے پہنچا ایکتو آدمی وہاں

سے نکل کر اُس پر لعنتیں بھیجنے لگا۔ آدمی کا نام ِسمعی بن جیرا
تھا، اور ساؤلوہ کا رشتے دار تھا۔ وہ6 داؤد اور اُس افسروںکے
پر پتھر بھی پھینکنے لگا، اگرچہ داؤد کے بائیں اور دائیں ہاتھ اُس
محافظکے اور بہترین فوجی چل رہے تھے۔ لعنت7 کرتے کرتے
ِسمعی چیخ رہا تھا، چل،” دفع ہو !جا !قاتل !بدمعاش 8 یہ تیرا
ہی قصور تھا کہ ساؤل اور اُس کا خاندان تباہ ربابہوئے۔
تجھے کیساؤلجو نشینتختجگہ ہو گیا اِسہے مناسبکی سزا
دے رہا ہے۔ اُس تیرےنے بیٹے ابی سلوم تیریکو تختجگہ
نشین کر تجھےکے تباہ کر دیا قاتلہے۔ صحیحکو ملمعاوضہ گیا
“!ہے
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ابی9 بنشے 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، لعنتاُسے دیں۔کرنے ہو سکتا اُسےنےربہے یہ کرنے
کا حکم دیا ہے۔ تو پھر ہم کون ہیں 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، ربکیونکہ نے اِسے یہ کرنے
کا حکم مصیبتمیریربشاید12ہے۔دیا لحاظکا ِسمعیکےکر
کی برکتلعنتیں میں بدل “دے۔

داؤد13 اور اُس لوگوںکے قریبِسمعیرکھا۔جاریسفرنے
کی پہاڑی ڈھلان پر اُس کے برابر چلتے چلتے اُس پر لعنتیں بھیجتا
اور پتھر اور مٹی کے ڈھیلے پھینکتا رہا۔ سب14 تھکے ماندے
یائے در یردن پہنچکو گئے۔ وہاں داؤد تازہ دم ہو گیا۔

ابی سلوم یروشلم میں
15 اِتنے میں ابی سلوم اپنے پیروکاروں کے ساتھ یروشلم میں

داخل ہوا تھا۔ اخی تُفل بھی اُن کے ساتھ مل گیا تھا۔ تھوڑی16
دیر کے بعد داؤد حوسیدوستکا ارکی ابی سلوم کے دربار میں
ہوحاضر بادشاہ”پکارا،کر !بادزندہ بادشاہ سنیہ17“!بادزندہ
کر ابی سلوم اُسنے ًسے طنزا کہا، یہ” وفاداریکیسی ہے جو
آپ دوستاپنے داؤد کو دکھا رہے آپہیں؟ دوستاپنے کے
ساتھ روانہ کیوں نہ “ہوئے؟ حوسی18 جوابنے دیا، نہیں،”
جس آدمی کو رب اور تمام اسرائیلیوں نے مقرر کیا ہے، وہی
مالـکمیرا ہے، اور اُسی خدمتکی میں مَیں حاضر رہوں گا۔
19 دوسرے، کسیاگر خدمتکی کرنی ہے تو کیا داؤد کے بیٹے
خدمتکی مناسبکرنا نہیں طرحجسہے؟ آپمَیں باپکے
کی خدمت کرتا رہا ہوں اُسی طرح اب آپ کی خدمت کروں
“گا۔

20 پھر ابی سلوم اخی تُفل سے مخاطب ہوا، آگے” کیا کرنا
ہئے؟ چا مجھے اپنا پیشمشورہ “کریں۔ 21 اخی تُفل جوابنے
دیا، آپ” باپکے نے اپنی کچھ داشتاؤں محلکو 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 اپنے باپ کی ایسی
بےعزتی کی ہے کہ صلح کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر

سب 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 کے مشوروں کی
قدر کرتے تھے۔

17
حوسی اور اخی تُفل

اخی1 تُفل نے ابی سلوم ایککو اَور مشورہ بھی دیا۔ مجھے”
اجازت دیں تو مَیں 12,000 فوجیوں کے ساتھ اِسی رات داؤد
کا تعاقب کروں۔ مَیں2 اُس پر حملہ کروں گا جب وہ تھکاماندہ
اور تبہے۔بےدل 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 آپکو واپسپاسکے لاؤں گا۔ جو آدمی
آپ پکڑنا ہتے چا ہیں اُس موتکی واپسسبپر آ جائیں گے۔ اور
قوم میں امن و امان قائم ہو جائے “گا۔

یہ4 مشورہ ابی سلوم اسرائیلاور تمامکے بزرگوں پسندکو آیا۔
تاہم5 ابی سلوم نے کہا، پہلے” حوسیہم ارکی سے بھی مشورہ
لیں۔ کوئی اُسے بُلا “لائے۔ حوسی6 آیا تو ابی سلوم اُسنے 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 نے جواب دیا، جو” مشورہ اخی تُفل نے دیا ہے
وہ اِس ٹھیکدفعہ نہیں۔ آپ8 تو اپنے والد اور اُن کے آدمیوں
سے واقف ہیں۔ وہ سب ماہر فوجی ہیں۔ وہ اُس ریچھنی کی
سی شدت سے لڑیں جسگے سے اُس کے بچے چھین لئے گئے
ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہئے چا کہ آپ کا باپ تجربہ کار
فوجی امکانہے۔ نہیں کہ راتوہ کو اپنے فوجیوں درمیانکے
گزارے گا۔ 9ً غالبا وہ اِس وقت بھی گہری کھائی یا کہیں اَور
چھپ گیا ہوہے۔ سکتا وہاںوہہے نکلسے آپکر دستوںکے
پر حملہ کرے 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۔ یہ10 سن آپکر تمامکے افراد ڈر کے
مارے بےدل ہو جائیں گے، خواہ وہ ببر شیر جیسے بہادر کیوں
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نہ ہوں۔ کیونکہ تمام اسرائیل جانتا ہے کہ آپ کا باپ بہترین
فوجی ہے اور کہ اُس ساتھیکے بھی دلیر ہیں۔

پیِشیہ11 رکھنظر آپمَیںکر ایککو اَور مشورہ ہوں۔دیتا
شمال میں دان سے لے جنوبکر میں تکبیرسبع لڑنے قابلکے
تمام اسرائیلیوں کو بُلائیں۔ اِتنے جمع کریں کہ ساحلوہ ریتکی
کی مانند ہوں گے، اور آپ خود اُن کے آگے چل کر لڑنے کے
لئے نکلیں۔ 12 پھر ہم داؤد کا کھوج لگا کر اُس پر حملہ کریں
ہمگے۔ طرحاُس 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 ساتھکے رسّے لگا پورےکر شہر وادیکو
گھسیٹمیں جائیںلے گے۔ پتھر پر پتھر باقی نہیں رہے “!گا

14 ابی سلوم اور تمام اسرائیلیوں نے کہا، حوسی” کا مشورہ
اخی تُفل مشورےکے سے بہتر حقیقت“ہے۔ میں اخی تُفل کا
مشورہ کہیں بہتر تھا، لیکن رب نے اُسے 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 بزرگوںکے پیشکو
کیا تھا۔ ساتھ ساتھ اُس نے اُنہیں مشورےاپنے بارےکے میں
بھی آگاہ کیا۔ 16 اُس نے کہا، ًاب” فورا داؤد کو اطلاع دیں
کہ صورتکسی میں بھی اِس رات کو یائے در یردن کی اُس
جگہ پر نہ گزاریں لوگجہاں یا در کو پار کرتے ہیں۔ لازم ہے
آجآپکہ ہی یا در کو عبور کر لیں، آپورنہ تمام سمیتساتھیوں
برباد ہو جائیں “گے۔

یونتن17 اور معضاخی یروشلم سے باہر راجلعینچشمےکے
پاسکے انتظار کر رہے تھے، کیونکہ وہ شہر میں داخل ہو کر
کسی کو نظر آنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ایک
نوکرانی شہر نکلسے آئی اور حوسیاُنہیں دےپیغامکا دیا تاکہ وہ
آگے نکل کر اُسے تکداؤد پہنچائیں۔ ایکلیکن18 جوان نے
اُنہیں دیکھا بھاگاور ابیکر سلوم جلدیدونوںدی۔اطلاعکو
وہاںجلدی چلےسے ایکاورگئے آدمی گئےچھپمیںگھرکے
جو بحوریم میں رہتا تھا۔ اُس کے صحن میں کنواں تھا۔ اُس میں
وہ اُتر گئے۔ آدمی19 بیویکی کنوئیںنے 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 “ہیں؟ عورت نے
جواب دیا، وہ” آگے نکل چکے ہیں، کیونکہ وہ ندی کو پار
کرنا ہتے چا “تھے۔ آدمیوںدونوںسپاہی کھوجکا لگاتے لگاتے
تھک گئے۔ آخرکار وہ خالی ہاتھ لوٹیروشلم گئے۔

چلےجب21 گئے تو معضاخی اور یونتن کنوئیں سے نکل کر
سیدھے داؤد بادشاہ پاسکے چلے گئے تاکہ اُسے پیغام سنائیں۔
اُنہوں نے کہا، لازم” ہے آپکہ 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 اور اُسی رات یائے در
یردن کو عبور کیا۔ پَو ایکوقتپھٹتے بھی پیچھے نہیں رہ گیا تھا۔

جب23 اخی 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 کا بندوبست کیا، پھر جا
پھانسیکر لے لی۔ اُسے اُس باپکے کی قبر میں دفنایا گیا۔

جب24 داؤد محنائم پہنچ گیا تو ابی سلوم اسرائیلی فوج کے
ساتھ یائے در یردن کو پار کرنے لگا۔ اُس25 نے عماسا فوجکو
پر مقرر کیا تھا، کیونکہ یوآب تو داؤد کے ساتھ تھا۔ ایکعماسا
اسماعیلی بنام اِترا کا بیٹا تھا۔ اُس کی ماں ابی جیل بنت ناحس
تھی، اور یوآبوہ کی ماں یاہ ضرو کی بہن تھی۔ ابی26 سلوم اور
اُس ساتھیوںکے ملـِکنے ِجلعاد میں پڑاؤ ڈالا۔

جب27 داؤد محنائم پہنچا تو تین آدمیوں نے اُس کا استقبال
کیا۔ سوبی ناحسبن عمونیوں کے دار الحکومت 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، اناجمیدہ، کے بُھنے ہوئے دانے، لوبیا، مسور،
29 شہد، دہی، یاں بکر بھیڑ اور گائے کے دودھ کا پنیر مہیا کیا۔
اُنہوںکیونکہ نے لوگیہ”سوچا، یگستان ر میں چلتے چلتے ضرور
بھوکے، پیاسے اور ماندےتھکے ہو گئے ہوں “گے۔

18
جنگ کے لئے یاں تیار
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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 یوآبپر دوسرےکو، پر اُس بھائیکے
ابی شے بن یاہ ضرو کو تیسرےاور پر اِتّی جاتی کو مقرر کیا۔
اُس فوجیوںنے کو بتایا، مَیں” خود آپبھی کے ساتھ لڑنے

کے لئے نکلوں “گا۔ 3 لیکن اُنہوں نے اعتراض کیا، ایسا” نہ
یں !کر ہمیںاگر پڑےبھیبھاگنا یا ہمارا آدھا بھیماراحصہ جائے
تو ابی سلوم فوجیوںکے کے لئے اِتنا فرقکوئی پڑےنہیں گا۔ وہ
آپ ہی کو پکڑنا ہتے چا ہیں، آپکیونکہ اُن نزدیککے ہم میں
10,000سے افراد سے یادہ ز اہم ہیں۔ چنانچہ بہتر ہے آپکہ
شہر ہی میں رہیں اور وہاں حمایتہماریسے “کریں۔

بادشاہ4 ٹھیک”دیا،جوابنے آپکچھجوہے، معقولکو
لگتا ہے وہی کروں “گا۔ وہ شہر دروازےکے 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
دیا، میری” خاطر جوان ابی سلوم سے نرمی پیشسے “!آنا تمام
فوجیوں تینوںنے کمانڈروں سے باتیہ سنی۔

ابی سلوم شکستکی
داؤد6 لوگکے کھلے میدان میں اسرائیلیوں سے لڑنے گئے۔

افرائیم میںجنگلکے اُن کی ٹکر اور7ہوئی، داؤد فوجیوںکے نے
مخالفوں کو فاششکسِت دی۔ اُن کے 20,000 افراد ہلاک
ہوئے۔ 8 لڑائی پورے جنگل میں پھیلتی گئی۔ یہ جنگل اِتنا
خطرناک تھا کہ اُس دن تلوار نسبتکی یادہ لوگز اُس کی زد
میں آ ہلاککر ہو گئے۔

اچانک9 داؤد کے کچھ فوجیوں کو ابی سلوم نظر آیا۔ وہ خچر
پر بلوطسوار درختبڑےایککے کے سائے میں سے گزرنے
لگا تو اُس درختبالکے کی شاخوں میں اُلجھ گئے۔ اُس کا خچر
آگے نکل گیا جبکہ ابی سلوم وہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکا
رہا۔ 10 جن آدمیوں نے یہ دیکھا اُن میں ایکسے یوآب کے
پاس گیا اور اطلاع دی، مَیں” نے ابی سلوم کو دیکھا ہے۔ وہ
بلوط درختایککے میں لٹکا ہوا “ہے۔

یوآب11 پکارا، آپکیا” نے اُسے دیکھا؟ تو اُسے وہیں کیوں
نہ مار دیا؟ پھر آپمَیں انعامکو طورکے چاندیپر ِسکےدسکے
اور ایک کمربند دے “دیتا۔ 12 لیکن آدمی اعتراضنے بھیِسکےہزارکےچاندیمجھےآپاگر”کیا، مَیںتوبھیدیتے بادشاہ

کے بیٹے کو ہاتھ نہ ہمارےلگاتا۔ 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 کسیخبر نہ وقتکسی بادشاہ تککانوںکے پہنچتی۔
کیونکہ کوئی بھی بات بادشاہ سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ اگر مجھے
صورتاِس میں پکڑا جاتا حمایتمیریآپتو نہ “کرتے۔

یوآب14 وقتمیرا”بولا، مزید اُس“کرو۔متضائع تیننے
نیزے لے کر ابی سلوم کے دل میں گھونپ جبدیئے 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۔

یوآبتب16 نے نرسنگا بجا دیا، اور اُس کے فوجی دوسروں
کا تعاقب کرنے سے باز آ واپسکر آ گئے۔ 17 باقی اسرائیلی اپنے
اپنے بھاگگھر یوآبگئے۔ کے آدمیوں نے ابی سلوم لاشکی
گہرےایککو پھینکمیںگڑھے کر اُس پر پتھروں کا بڑا ڈھیر
لگا دیا۔

کچھ18 دیر پہلے ابی سلوم اِس خیال سے بادشاہ وادیکی میں
اپنی یاد ایکمیں ستون کھڑا کر چکا تھا کہ میرا کوئی بیٹا نہیں
ہے جو میرا نام قائم رکھے۔ آج تک یہ ابی’ سلوم کی ‘یادگار
کہلاتا ہے۔

داؤد کو ابی سلوم موتکی کی خبر ملتی ہے
19 اخی معض بن صدوق نے یوآب سے درخواست مجھے”کی، دوڑ کر بادشاہ خبریخوشکو سنانے دیں ربکہ نے

اُسے دشمنوں سے بچا لیا “ہے۔ یوآبلیکن20 نے انکار کیا، جو”
آپپیغام تکبادشاہکو پہنچانا اُسوہہے لئےکے خبریخوش
نہیں ہے، کیونکہ اُس کا بیٹا مر گیا ہے۔ کسی اَور وقت مَیں
ضرور آپ کو اُس کے پاس بھیج دوں گا، لیکن آج “نہیں۔
اُس21 ایتھوپیانے آدمیایککے کو اورجائیں”دیا،حکم بادشاہ
یوآبآدمی“بتائیں۔کو کے منے سا اوندھے جھکمنہ گیا اور پھر
دوڑ کر چلا گیا۔

لیکن22 نہیںخوشمعضاخی تھا۔ وہ اصرار کرتا کچھ”رہا،
بھی ہو مہربانیجائے، کر اُسمجھےکے پیچھےکے “!دیںدوڑنے
ایک اَور بار یوآب نے اُسے روکنے کوششکی کی، بیٹے،” آپ
جانے کے لئے کیوں تڑپتے ہیں؟ جو خبر پہنچانی ہے اُس کے
لئے آپ کو انعام نہیں ملے “گا۔ 23 معضاخی جوابنے باتکوئی”دیا، نہیں۔ کچھ بھی ہو جائے، مَیں ہر صورت میں دوڑ
کر بادشاہ پاسکے جانا چاہتا یوآبتب“ہوں۔ نے اُسے جانے
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دیا۔ معضاخی یائےنے یردندر میدانکھلےکے کا راستہ لیا،
اِس لئے وہ ایتھوپیا کے آدمی پہلےسے بادشاہ پاسکے پہنچ گیا۔

24 اُس وقت داؤد شہر کے باہر اور اندر والے دروازوں کے
درمیان بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ پہرےجب دار دروازے کے
اوپر کی فصیل پر چڑھا تو ایکاُسے تنہا آدمی نظر آیا جو دوڑتا ہوا
اُن کی طرف آ رہا تھا۔ پہرے25 دار نے آواز دے کر بادشاہ
کو اطلاع دی۔ داؤد بولا، اگر” اکیلا ہو تو خبریخوشضرور
لے کر آ رہا ہو “گا۔ یہ آدمی بھاگتا بھاگتا قریب آ گیا، لیکن26
اِتنے پہرےمیں دار ایککو اَور آدمی نظر آیا جو شہر طرفکی
دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ اُس نے شہر دروازےکے کے دربان کو
آواز دی، ایک” اَور آدمی دوڑتا ہوا دےدکھائی رہا ہے۔ وہ
بھی اکیلا ہی آ رہا “ہے۔ داؤد بھیوہ”کہا،نے اچھی خبر لے
کر آ رہا “ہے۔ 27 پہرےپھر دار پکارا، لگتا” ہے کہ پہلا آدمی
یوںوہیکیونکہہے،صدوقبنمعضاخی داؤد“ہے۔چلتا کو
تسلی معضاخی”ہوئی، اچھا بندہ وہہے۔ اچھیضرور خبر لے
کر آ رہا ہو “گا۔

28 دُور سے معضاخی نے بادشاہ کو آواز دی، بادشاہ” کی
سلامتی “!ہو وہ اوندھے منہ بادشاہ کے منے جھکسا کر آپرب”بولا، کے خدا کی تمجید !ہو اُس آپنے کو اُن لوگوں سے
بچا لیا میرےجوہے آقا اور بادشاہ ہوئےکھڑےاُٹھخلافکے
“تھے۔ داؤد29 نے اور”پوچھا، میرا بیٹا ابی سلوم؟ کیا محفوظوہ
“ہے؟ اخی معض نے جواب دیا، یوآبجب” نے مجھے اور
بادشاہ دوسرےکے خادم آپکو پاسکے رُخصت کیا تو اُس
وقت بڑی افرا تفری تھی۔ مجھے تفصیل سے معلوم نہ ہوا کہ کیا
ہو رہا “ہے۔ بادشاہ30 نے حکم طرفایک”دیا، ہو میرےکر
کھڑےپاس ہو “!جائیں معضاخی نے ایسا ہی کیا۔

31 پھر ایتھوپیا کا آدمی پہنچ گیا۔ اُس نے کہا، میرے”
بادشاہ، خبریخوشمیری !سنیں ربآج آپنے کو اُن سب
لوگوں سے نجات دلائی ہے جو آپ کے خلاف اُٹھ کھڑے
بادشاہ32“تھے۔ہوئے اور”کیا،سوالنے میرا بیٹا ابی سلوم؟ کیا
وہ محفوظ “ہے؟ ایتھوپیا کے آدمی جوابنے دیا، میرے” آقا،
اُسطرحجس ساتھکے ہوا آپطرحاُسہے، تمامکے دشمنوں
ساتھکے ہو جائے، سباُن ساتھکے آپجو نقصانکو پہنچانا
ہتے چا “!ہیں

33 یہ سن کر بادشاہ لرز اُٹھا۔ شہر دروازےکے کے اوپر کی
فصیل پر ایک کمرا تھا۔ اب بادشاہ روتے روتے سیڑھیوں پر
ھنے چڑ لگا اور چیختے چلّاتے کمرےاُس میں چلا گیا، ہائے”
میرے بیٹے ابی !سلوم میرے بیٹے، میرے بیٹے ابی !سلوم کاش

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 ملیخبر کہ بادشاہ اپنے
بیٹے کا ماتم کر رہا ہے تو فتح پانے پر اُن خوشیساریکی کافور
ہو گئی۔ طرفہر ماتم اور غم کا سماں تھا۔ اُس3 دن داؤد کے
آدمی چوریچوری شہر گھسمیں آئے، ایسے لوگوں کی طرح
جو میداِن جنگ سے فرار ہونے پر شرماتے ہوئے چپکے سے
شہر میں آ جاتے ہیں۔

4 بادشاہ کمرےابھی میں بیٹھا تھا۔ اپنے منہ ڈھانپکو کر وہ
چیختا چلّاتا رہا، میرےہائے” بیٹے ابی !سلوم ہائے ابی سلوم،
میرے میرےبیٹے، “!بیٹے یوآبتب5 اُس پاسکے جا کر اُسے
سمجھانے لگا، آپآج” خادموںکے نے آپصرفنہ کی جان
بچائی ہے بلـکہ آپ کے بیٹوں، بیٹیوں، یوں بیو اور داشتاؤں کی
جان بھی۔ توبھی آپ نے اُن کا منہ کالا کر دیا ہے۔ 6 آپجو
نفرتسے کرتے ہیں اُن محبتآپسے رکھتے ہیں جبکہ آپجو
سے پیار کرتے ہیں اُن آپسے نفرت کرتے ہیں۔ آج آپ نے
صاف ظاہر کر دیا ہے آپکہ کے کمانڈر اور آپدستے کی نظر
میں حیثیتکوئی نہیں رکھتے۔ ہاں، آج مَیں نے جان لیا ہے کہ
اگر ابی سلوم زندہ ہوتا تو آپ خوش ہوتے، خواہ ہم باقی تمام
نہکیوںہلاکلوگ جاتے۔ہو اُٹھاب7 کر باہر جائیں اور اپنے
خادموں کی حوصلہ افزائی ربکریں۔ کی قَسم، اگر آپ باہر نہ
نکلیں گے ایکتکراتتو آپبھی ساتھکے نہیں رہے گا۔ پھر
آپ پر ایسی مصیبت آئے گی آپجو کی جوانی سے لے کر آج
آپتک پر نہیں آئی “ہے۔

تب8 داؤد 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 بھاگگھر گئے تھے۔ اسرائیل9 کے

تمام قبیلوں آپسلوگمیں میں بحث مباحثہ کرنے لـگے، داؤد”
بادشاہ نے ہمیں ہمارے دشمنوں سے بچایا، اور اُسی نے ہمیں
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فلستیوں کے ہاتھ سے آزاد کر دیا۔ لیکن ابی سلوم کی وجہ سے
ملـکوہ ہجرتسے کر گیا ہے۔ ابیجباب10 سلوم ہمجسے
مسحنے کر بادشاہکے بنایا تھا مر گیا آپتوہے بادشاہ واپسکو
لانے کیوںسے جھجکتے “ہیں؟

11 داؤد نے صدوق اور ابیاتر اماموں کی معرفت یہوداہ کے
بزرگوں کو اطلاع دی، باتیہ” پہنچتکمجھ گئی ہے کہ تمام
اسرائیل اپنے بادشاہ کا استقبال کر کے اُسے محل واپسمیں لانا
توہے۔چاہتا کیوںآپپھر دیر کر ہیں؟رہے واپسمجھےآپکیا
لانے سبمیں سے آخر میں آنا ہتے چا ہیں؟ میرےآپ12 بھائی،
میرے قریبی رشتے دار ہیں۔ تو پھر آپ بادشاہ کو واپس 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،”
میرےآپ بھتیجے ہیں، اِس لئے اب آپسے یوآبہی کی جگہ
فوجمیری کے کمانڈر ہوں گے۔ الله سختمجھے دےسزا اگر مَیں
اپنا یہ وعدہ پورا نہ “کروں۔

14 اِس طرح داؤد یہوداہ کے تمام دلوں کو جیت سکا، اور
سب کے سب اُس کے پیچھے لـگ گئے۔ اُنہوں نے اُسے پیغام
واپس”بھیجا، بھیآپآئیں، آپاور لوگتمامکے “بھی۔ تب15
داؤد یروشلم واپس چلنے لگا۔ جب وہ یائے در تکیردن پہنچا تو
یہوداہ ِجلجاللوگکے میں آئے تاکہ اُس ملیںسے اور اُسے یا در
تککنارےدوسرےکے پہنچائیں۔

داؤد ِسمعی معافکو کر دیتا ہے
بن16 یمینی شہر بحوریم کا ِسمعی بن جیرا بھاگبھی کر یہوداہ

کے آدمیوں کے ساتھ داؤد سے ملنے آیا۔ بن17 یمین کے قبیلے کے
اُسآدمیہزار ساؤلتھے۔ساتھکے کا پرانا نوکر بھیضیبا 15اپنے
بیٹوں اور 20 نوکروں سمیت اُن میں شامل تھا۔ بادشاہ کے یردن
تککنارےکے پہنچنے سے پہلے پہلے 18 وہ جلدی سے یا در کو
عبور اُسکےکر پاسکے آئے تاکہ بادشاہ کوگھرانےکے یا در
تککنارےدوسرےکے پہنچائیں اور ہر طرح سے بادشاہ کو
خوش 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 دن آپ سے کی جب آپ کو
یروشلم کو چھوڑنا پڑا وہ یاد نہ کریں۔ براہِ کرم یہ بات اپنے ذہن
نکالسے دیں۔ مَیں20 جاننے لیا ہے مجھکہ سے بڑا جرم سرزد

ہوا اِسہے، لئے آج یوسفمَیں کے گھرانے کے تمام افراد سے
پہلے ہی اپنے آقا اور بادشاہ کے حضور آ گیا “ہوں۔

21 ابی شے بن یاہ ضرو بولا، ِسمعی” سزائے موت کے لائق
!ہے اُس بادشاہہوئےکئےمسحکےربنے لعنتپر “ہے۔کی
لیکن22 داؤد نے اُسے ڈانٹا، میرا” آپ اور آپ کے بھائی یوآب
ساتھکے کیا باتوںایسیواسطہ؟ بنمخالفمیرےدناِسآپسے
!ہیںگئے آج تو اسرائیل کسیمیں کو موتسزائے دینے نہیںکا
خوشیبلـکہ دیکھیں،ہے۔دنکا اِس مَیںدن 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 جبتکآج وہ سلامتی
واپسسے بوستمفیپہنچا میںحالتکیماتم تھا۔رہا نہ اُس نے
پاؤںاپنے نہ کپڑےاپنے دھوئے تھے، نہ اپنی مونچھوں کانٹکی
چھانٹ کی تھی۔ جب25 وہ بادشاہ سے ملنے کے لئے یروشلم سے
نکلا تو بادشاہ نے اُس سے سوال کیا، مفی” بوست، میرےآپ
ساتھ کیوں نہیں گئے “تھے؟

26 اُس نے جواب دیا، میرے” آقا اور بادشاہ، مَیں جانے
کے لئے تیار تھا، لیکن میرا نوکر ضیبا مجھے دےدھوکا کر اکیلا
ہی چلا گیا۔ مَیں نے تو اُسے بتایا تھا، میرے’ گدھے پر ین زِ کسو
تاکہ مَیں بادشاہ کے ساتھ روانہ ہو ‘سکوں۔ اور میرا جانے کا
کوئی اَور وسیلہ تھا نہیں، کیونکہ مَیں دونوں ٹانگوں سے معذور
ہوں۔ 27 ضیبا نے مجھ پر تہمت لگائی ہے۔ میرےلیکن آقا اور
بادشاہ الله کے فرشتے جیسے میرےہیں۔ ساتھ وہی کچھ کریں
آپجو کو مناسب لـگے۔ میرے28 دادا پورےکے گھرانے
ہلاکآپکو کر سکتے تھے، لیکن پھر آپبھی عزتمیرینے
کر کے اُن مہمانوں شاملمیں کر لیا جو آپروزانہ کی میز پر کھانا
کھاتے ہیں۔ چنانچہ میرا کیا حق ہے کہ مَیں بادشاہ سے مزید
اپیل “کروں۔

بادشاہ29 مَیںکریں۔بساب”بولا، فیصلہنے کر لیا ہے کہ
آپ کی آپزمینیں اور ضیبا میں برابر تقسیم کی “جائیں۔ مفی30
بوست جوابنے دیا، سبوہ” کچھ لے میرےلے۔ لئے یہی
کافی ہے میرےآجکہ آقا اور بادشاہ سلامتی سے اپنے محل میں
واپس آ پہنچے “ہیں۔

داؤد اور برزلی



19:31سموئیل-۲ 319 20:8سموئیل-۲

31 برزلی ِجلعادی راجلیم سے آیا تھا تاکہ بادشاہ کے ساتھ
یائے در یردن کو پار کر کے رُخصتاُسے کرے۔ برزلی32 80
سال کا تھا۔ محنائم میں ہتے اُسیوقتر داؤدنے نوازیمہمانکی
کی تھی، کیونکہ وہ بہت امیر تھا۔ اب33 داؤد نے برزلی کو
دعوت دی، میرے” ساتھ یروشلم جا کر وہاں !رہیں مَیں آپ
کا ہر طرح خیالسے رکھوں “گا۔

لیکن34 برزلی نے انکار کیا، میری” زندگی تھوڑےکے دن
باقی ہیں، مَیں کیوں یروشلم میں جا بسوں؟ میری35 عمر 80 سال
ہے۔ نہ مَیں اچھی اور بُری چیزوں میں امتیاز کر سکتا، نہ مجھے
کھانے پینے کی چیزوں کا مزہ آتا ہے۔ گیت گانے والوں کی
آوازیں بھی مجھ سے سنی نہیں جاتیں۔ میرےنہیں آقا اور بادشاہ،
اگر آپمَیں جاؤںساتھکے آپتو لئےکے بوجھصرف باعثکا
ہوں گا۔ 36 اِس کی ضرورت نہیں کہ آپ مجھے اِس قسم کا
معاوضہ دیں۔ آپبسمَیں 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 میرےجہاںہوں، باپماں کی قبر ہے۔
لیکن میرا بیٹا آپکِمہام خدمتکی میں حاضر ہے۔ آپوہ کے
ساتھ چلا جائے تو آپ اُس کے لئے وہ کچھ کریں جو آپ کو
مناسب “لـگے۔

38 داؤد نے جواب دیا، ٹھیک” ہے، کِمہام میرے ساتھ
جائے۔ اور جو کچھ آپبھی چاہیں گے مَیں اُس کے لئے کروں
گا۔ اگر کوئی کام ہے جو آپمَیں کے لئے کر سکتا ہوں تو مَیں
حاضر “ہوں۔

39 پھر داؤد نے اپنے سمیتساتھیوں یا در کو عبور کیا۔ برزلی
کو دےبوسہ اُسکر برکتاُسےنے برزلیدی۔ اپنے واپسشہر
چل پڑا 40 جبکہ داؤد ِجلجال بڑھطرفکی گیا۔ کِمہام بھی ساتھ
گیا۔ اِس کے علاوہ یہوداہ سبکے اور اسرائیل کے لوگآدھے
اُس کے ساتھ چلے۔

اسرائیل اور آپسیہوداہ میں جھگڑتے ہیں
41 راستے میں اسرائیل کے مرد بادشاہ پاسکے آ کر شکایت

کرنے بھائیوںہمارے”لـگے، یہوداہ لوگوںکے آپنے آپکو
کے گھرانے اور فوجیوں سمیت چوری چوری کیوں یائے در
یردن کے تککنارےمغربی پہنچایا؟ ٹھیکیہ نہیں “ہے۔

42 یہوداہ کے مردوں نے جواب دیا، بات” یہ ہے کہ ہم
بادشاہ کے قریبی رشتے دار آپہیں۔ کو یہ دیکھ کر کیوںغصہ

آ گیا نہہے؟ ہم بادشاہنے کا کھانا نہکھایا، اُس تحفہکوئیسے
پایا “ہے۔

اسرائیلتوبھی43 مردوںکے اعتراضنے دسہمارے”کیا،
قبیلے ہیں، اِس لئے ہمارا بادشاہ کی خدمت کرنے کا دس گُنا
یادہ ز حق ہے۔ تو آپپھر ہمیں حقیر کیوں جانتے ہیں؟ ہم نے
تو پہلے اپنے بادشاہ واپسکو لانے باتکی کی بحثیوں“تھی۔
جاریمباحثہ رہا، لیکن یہوداہ مردوںکے کی باتیں یادہ تھیں۔سختز

20
سبع داؤد خلافکے اُٹھ کھڑا ہوتا ہے

1 جھگڑنے والوں میں بدمعاشایکسے جستھا کا نام سبع
بِکریبن تھا۔ بنوہ یمینی اُسابتھا۔ نے نرسنگا بجا اعلانکر نہ”کیا، ہمیں داؤد میراثسے 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 بِکریبن
لـگپیچھےکے یہوداہصرفگئے۔ مردکے اپنے بادشاہ ساتھکے
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 کو لنے سنبھا
کے لئے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ خاصایکاُنہیں الـگمیںگھر
رکھ کر اُن کی یاتتمام پوریضرور کرتا رہا لیکن اُن کبھیسے
ہم بستر نہ ہوا۔ وہ کہیں جا نہ سکیں، اور اُنہیں زندگی آخریکے
تکلمحے بیوہ سیکی زندگی گزارنی پڑی۔

پھر4 داؤد عماسانے کو یہوداہ”دیا،حکم فوجیوںتمامکے کو
پاسمیرے بُلا لائیں۔ تین دن کے اندر اندر اُن کے ساتھ حاضر
ہو “جائیں۔ 5 عماسا روانہ ہوا۔ لیکن جب تین دن کے بعد لوٹ
نہ آیا 6 تو داؤد ابی شے مخاطبسے ہوا، آخر” میں سبع بن بِکری
ابیہمیں نسبتکیسلوم یادہ نقصانز پہنچائے کریں،جلدیگا۔
میرے دستوں کو لے کر اُس تعاقبکا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ
قلعہ بند شہروں قبضےکو 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 کا تعاقب
کرنے لـگے۔

جب8 وہ ِجبعون کی بڑی چٹان کے پاس پہنچے تو اُن کی
ملاقات عماسا سے ہوئی جو تھوڑی دیر پہلے وہاں پہنچ گیا تھا۔
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یوآب 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 بائیںاپنےنے ہاتھ تلوارسے میانچوریچوریکو سے
نکال لیا۔ 9 اُس نے سلام کر کے کہا، بھائی،” کیا ٹھیکسب
“ہے؟ اور پھر اپنے ہنے د ہاتھ سے عماسا داڑھیکی یوںکو پکڑ لیا
اُسےجیسے بوسہ دینا 10ہو۔چاہتا عماسا یوآبنے دوسرےکے
ہاتھ میں تلوار پر دھیان نہ دیا، اور اچانک یوآب نے اُسے اِتنے
زور پیٹسے میں گھونپ دیا کہ اُس کی یاں انتڑ پھوٹ کر زمین
پر گر گئیں۔ تلوار کو دوبارہ استعمال کرنے کی ضرورت ہی
نہیں تھی، کیونکہ ًعماسا فورا مر گیا۔
پھر یوآب اور ابی شے سبع کا تعاقب کرنے کے لئے آگے

بڑھے۔ یوآب11 ایککا فوجی عماسا لاشکی پاسکے کھڑا رہا
اور گزرنے والے فوجیوں کو آواز دیتا یوآبجو”رہا، اور داؤد
کے ساتھ ہے وہ یوآب کے پیچھے ہو “!لے لیکن12 جتنے وہاں
گزرےسے وہ عماسا کا خون آلودہ اور تڑپتا ہوا جسم دیکھ کر
رُک گئے۔ جب آدمی نے دیکھا لاشکہ رکاوٹ کا باعث بن
گئی ہے تو اُس نے اُسے راستے سے ہٹا کھیتکر گھسیٹمیں
لیا اور اُس پر کپڑا ڈال دیا۔ لاش13 غائبکے ہو جانے پر سب
یوآبلوگ پیچھےکے چلے گئے اور سبع تعاقبکا کرنے لـگے۔

14 اِتنے میں سبع پورے اسرائیل سے گزرتے گزرتے شمال
کے شہر ابیل بیت تکمعکہ پہنچ گیا تھا۔ بِکری کے خاندان کے
تمام مرد بھی اُس لـگپیچھےکے کر وہاں پہنچ گئے تھے۔ تب15
یوآب اور اُس کے فوجی وہاں پہنچ 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 تکدیوار پہنچ
گئے۔ وہاں وہ دیوار کی توڑ پھوڑ لـگےکرنے تاکہ وہ گر جائے۔

تب16 شہر ایککی دانش مند عورت نے فصیل یوآبسے
کے لوگوں کو آواز دی، یوآب!سنیں” کو یہاں بُلا لیں تاکہ مَیں
اُس سے بات کر “سکوں۔ یوآبجب17 دیوار کے پاس آیا تو
عورت نے سوال کیا، کیا” آپ 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 ایکآپہے۔ ایسا شہر تباہ کرنے کوششکی کر

ہیںرہے جو اسرائیل’ ‘ماںکی میراثکیربآپہے۔کہلاتا
کو ہڑپکیوں کر لینا ہتے چا “ہیں؟

یوآب20 جوابنے دیا، الله” کرےنہ کہ آپمَیں کے شہر
ہڑپکو یا تباہ کروں۔ میرے21 آنے ایککا اَور مقصد ہے۔
افرائیم پہاڑیکے علاقے ایککا آدمی داؤد بادشاہ خلافکے
اُٹھ کھڑا ہوا نامکاجسہے بِکریبنسبع اُسےہے۔ ڈھونڈ رہے
ہیں۔ اُسے ہمارے حوالے کریں تو ہم شہر کو چھوڑ کر چلے
جائیں “گے۔
عورت نے کہا، ٹھیک” ہے، ہم دیوار پر سے اُس کا سر

آپ پھینکپاسکے دیں “گے۔ اُس22 ابیلنے بیت معکہ کے
باشندوں باتسے کی اور اپنی حکمت سے اُنہیں قائل کیا کہ ایسا
ہی کرنا ہئے۔ چا اُنہوں نے سبع کا سر قلم کر یوآبکے پاسکے
پھینک یوآبتبدیا۔ نے نرسنگا بجا شہرکر چھوڑنےکو کا حکم
دیا، اور تمام فوجی اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ یوآب خود
یروشلم میں داؤد بادشاہ لوٹپاسکے گیا۔

داؤد کے اعلٰی افسر
یوآب23 پوری اسرائیلی فوج پر، ِنایاہ ب بن یہویدع شاہی دستے

کریتی و فلیتی پر 24 اور ادورام یوں بیگار پر مقرر تھا۔ یہوسفط
بن اخی لُود بادشاہ کا خاصمشیرِ تھا۔ 25 ِسوا میرمنشی تھا اور
صدوق اور ابیاتر امام تھے۔ 26 عیرا یائیری داؤد کا ذاتی امام تھا۔

21
ساؤل کے جرم کا کفارہ

1 داؤد کی حکومت کے دوران کال پڑ گیا جو تین تکسال
جاری رہا۔ جب داؤد نے اِس کی وجہ یافت در کی تو رب
جوابنے دیا، کال” اِس لئے ختم نہیں ہو رہا کہ ساؤل نے
ِجبعونیوں قتلکو کیا “تھا۔

بادشاہتب2 ِجبعونیوںنے بُلاکو لیا تاکہ اُن کرے۔باتسے
اصل میں وہ اسرائیلی نہیں بلـکہ یوں امور کا بچا کھچا تھے۔حصہ
ملـِک کنعان پر قبضہ کرتے وقت اسرائیلیوں نے قَسم کھا کر
وعدہ کیا تھا کہ آپہم ہلاککو نہیں کریں گے۔ لیکن ساؤل
نے اسرائیل اور یہوداہ کے لئے جوش میں آ کر اُنہیں ہلاک
کرنے کوششکی کی تھی۔

داؤد3 ِجبعونیوںنے سے پوچھا، مَیں” اُس یادتی ز کا کفارہ
دےطرحکس سکتا ہوں آپجو سے ہوئی ہے؟ مَیں آپ کے
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لئے کیا کروں تاکہ آپ دوبارہ اُس زمین برکتکو دیں ربجو
نے ہمیں میراث میں دی “ہے؟ 4 اُنہوں نے جواب دیا، جو”
ساؤل ہمارےنے اور ہمارے خاندانوں کے ساتھ کیا ہے اُس
کا ازالہ چاندیسونے سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مناسببھی نہیں
کہ ہم اِس عوضکے کسی اسرائیلی کو مار “دیں۔ داؤد نے
سوال کیا، تو” پھر مَیں آپ کے لئے کیا “کروں؟ ِجبعونیوں5 نے
کرنےہلاکہمیںنےہیساؤل”کہا، منصوبہکا بنایا تھا، وہی
ہمیں تباہ کرنا چاہتا تھا تاکہ اسرائیلہم بھیکسیکی جگہ قائم نہ
رہ سکیں۔ اِس6 لئے ساؤل کی اولاد میں ساتسے مردوں کو
ہمارے حوالے کر دیں۔ ہم اُنہیں رب کے چنے ہوئے بادشاہ
ساؤل کے وطنی شہر ِجبعہ ربمیں کے پہاڑ موتپر گھاٹکے
اُتار کر اُس کے حضور لٹکا “دیں۔
بادشاہ جوابنے دیا، مَیں” اُنہیں آپ کے حوالے کر دوں

“گا۔ یونتن7 کا بیٹا بوستمفی ساؤل کا پوتا تو تھا، لیکن بادشاہ
اُسےنے نہ چھیڑا، اُسکیونکہ قَسمکیربنے کھا یونتنکر سے
وعدہ کیا تھا کہ آپمَیں کی اولاد نقصانکبھیکو 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
بیٹی میرب کے پانچ بیٹوں کو چن لیا۔ میرب برزلی محولاتی کے
بیٹے عدری ایل کی بیوی تھی۔ 9 اِن سات آدمیوں کو داؤد نے
ِجبعونیوں کے حوالے کر دیا۔
ساتوں آدمیوں کو مذکورہ پہاڑ پر لایا گیا۔ وہاں ِجبعونیوں نے

اُنہیں قتل کر ربکے کے حضور لٹکا دیا۔ ایکسبوہ ہی دن
مر گئے۔ وقتاُس َجو کی فصل کی کٹائی شروع ہوئی تھی۔

تب10 بنترِصفہ ایّاہ ساتوں لاشوں پاسکے گئی اور پتھر پر
اپنے لئے ٹاٹ کا کپڑا بچھا کر لاشوں حفاظتکی کرنے لـگی۔
دن کے وقت وہ پرندوں کو بھگاتی اور رات کے وقت جنگلی
جانوروں لاشوںکو سے دُور رکھتی رہی۔ وہ بہار موسمکے میں
فصل کی کٹائی کے پہلے دنوں سے لے کر اُس تکوقت وہاں
ٹھہری بارشتکجبرہی نہ ہوئی۔

داؤدجب11 معلومکو ہوا ساؤلکہ کی داشتہ رِصفہ نے کیا
کِیا ہے 12-14 تو یبیسوہ ِجلعاد باشندوںکے پاسکے گیا اور اُن
ساؤلسے اور اُس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو لے ساؤلکر کے
باپ قیس کی قبر میں دفنایا۔ جب) فلستیوں نے ِجلبوعہ کے
پہاڑی علاقے میں اسرائیلیوں شکستکو دی تھی تو اُنہوں نے

ساؤل اور یونتن کی لاشوں بیتکو شان چوککے میں لٹکا دیا
تھا۔ یبیستب ِجلعاد کے آدمی چوریچوری وہاں آ کر لاشوں
کو اپنے پاس لے گئے (تھے۔ داؤد نے ِجبعہ میں تکاب لٹکی
سات لاشوں کو بھی اُتار کر ضلع میں قیس کی قبر میں دفنایا۔
ضلع بن یمین قبیلےکے آبادیکی ہے۔
کچھسبجب داؤد کے حکم مطابقکے کیا گیا تھا ربتو نے

ملـک کے لئے دعائیں سن لیں۔
فلستیوں سے جنگیں

اَورایک15 فلستیوںبار اسرائیلیوںاور چھڑجنگدرمیانکے
گئی۔ داؤد اپنی فوج سمیت فلستیوں سے لڑنے کے لئے نکلا۔
جب وہ لڑتا لڑتا نڈھال ہو گیا تھا 16 ایکتو فلستی نے اُس پر حملہ
نامکاجسکیا بنوباِشبی تھا۔ یہ آدمی قامتدیو مرد رفا نسلکی
سے تھا۔ اُس پاسکے نئی تلوار اور اِتنا لمبا نیزہ تھا اُسصرفکہ
پیتلکی نوککی ًوزنکا تقریبا 3ساڑھے کلو تھا۔گرام لیکن17
ابی شے بن یاہ ضرو دوڑ کر داؤد کی مدد کرنے آیا اور فلستی کو
مار ڈالا۔ اِس بعدکے داؤد فوجیوںکے قَسمنے کھائی، آئندہ”
آپ لڑنے کے لئے ہمارے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ
اسرائیل کا چراغ بجھ “جائے۔

18 اِس کے بعد اسرائیلیوں جوبکو قریبکے بھی فلستیوں
سے لڑنا پڑا۔ وہاں ِسبکی حوساتی نے قامتدیو مرد رفا کی اولاد
میں ایکسے آدمی کو مار جسڈالا کا سفنام تھا۔

ایکقریبکےجوب19 اَور لڑائی اِسگئی۔چھڑ دورانکے
بیت لحم کے اِلحنان یعرےبن اُرجیم نے جالوتجاتی موتکو
کے گھاٹ اُتار دیا۔ جالوت کا نیزہ کھڈی کے شہتیر جیسا بڑا
تھا۔ ایک20 اَور دفعہ جات کے پاس لڑائی ہوئی۔ فلستیوں کا
فوجیایک جو نسلکیرفا کا بہتتھا لمبا تھا۔ اُس ہاتھوںکے اور
پیروں کی چھ اُنگلیاںچھ یعنی مل کر اُنگلیاں24 تھیں۔ جب21
وہ اسرائیلیوں کا مذاق اُڑانے لگا تو داؤد کے بھائی ِسمعہ کے بیٹے
یونتن نے اُسے مار ڈالا۔ جات22 کے یہ دیو قامت مرد رفا کی
اولاد تھے، اور وہ داؤد اور اُس کے فوجیوں کے ہلاکہاتھوں
ہوئے۔

22
داؤد گیتکا

ربدنجس1 داؤدنے کو تمام دشمنوں اور ساؤل ہاتھکے
سے بچایا اُس دن بادشاہ گیتنے گایا،
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میریرب”2 چٹان، میرا قلعہ اور نجاتمیرا دہندہ ہے۔
3 میرا خدا میری چٹان جسہے میں مَیں پناہ لیتا ہوں۔ وہ

میری ڈھال، میری نجات کا پہاڑ، میرا بلند حصار اور میری پناہ
گاہ ہے۔ تُو نجاتمیرا دہندہ ہے جو مجھے ظلم و تشدد سے بچاتا
ہے۔

4 مَیں رب کو پکارتا ہوں، اُس کی تمجید !ہو تب وہ مجھے
دشمنوں سے چھٹکارا دیتا ہے۔

موت5 کی موجوں نے مجھے گھیر لیا، ہلاکت سیلابکے
میرےنے دل طاریدہشتپر کی۔

پاتال6 کے رّسوں نے مجھے جکڑ لیا، موت میرےنے راستے
میں پھندےاپنے ڈال دیئے۔

مَیںجب7 مصیبت پھنسمیں گیا تو مَیں ربنے کو پکارا۔
مَیں نے مدد کے لئے اپنے خدا سے یاد فر کی تو اُس نے اپنی
سکونت گاہ میریسے آواز اُسچیخیںمیریسنی، تککانکے
پہنچ گئیں۔

زمینتب8 لرز اُٹھی اور تھرتھرانے لـگی، آسمان رببنیادیںکی
غضبکے کے منے سا کانپنے اور لنے جھو لـگیں۔

9 اُس کی ناک سے دھواں نکل آیا، اُس کے منہ سے بھسم
کرنے والے شعلے اور دہکتے بھڑککوئلے اُٹھے۔

آسمان10 کو جھکا نازلوہکر اُترجبہوا۔ آیا تو اُس پاؤںکے
نیچےکے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔

11 وہ کروبی فرشتے پر سوار ہوا اور اُڑ کر ہَوا کے پَروں پر
منڈلانے لگا۔

اُس12 اندھیرےنے کو اپنی چھپنے کی جگہ بارشبنایا، کے
کالے اور گھنے بادل خیمے طرحکی اپنے ارد گرد لگائے۔

13 اُس کے حضور کی تیز روشنی سے شعلہ زن پھوٹکوئلے
نکلے۔

آسمانرب14 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

میںغصے اُستوگرجا بنیادیںکیزمینسےجھونکوںکےدمکے
نظر آئیں۔

بلندیوں17 پر سے اپنا ہاتھ بڑھا اُسکر مجھےنے پکڑ گہرےلیا،
پانی میں کھینچسے کر مجھے نکال لایا۔

اُس18 زبردستمیرےمجھےنے دشمن سے بچایا، اُن سے جو
مجھ نفرتسے کرتے ہیں، جن پر غالبمَیں نہ آ سکا۔

پھنسمیںمصیبتمَیںدنجس19 گیا اُس اُنہوںدن مجھنے
پر حملہ کیا، ربلیکن میرا سہارا بنا رہا۔

اُس20 تنگمجھےنے نکالسےجگہ کر چھٹکارا دیا، وہکیونکہ مجھ خوشسے تھا۔
بازیراستمیریمجھےرب21 کا اجر دیتا میرےہے۔ صافہاتھ ہیں، اِس لئے وہ برکتمجھے دیتا ہے۔
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 کے

فرمانوں سے نہیں ہٹا۔
24 اُس کے منے سا ہی مَیں بےالزام رہا، گناہ کرنے سے باز

رہا ہوں۔
25 اِس لئے رب نے مجھے میری راست بازی کا اجر دیا،

اُسکیونکہ آنکھوںکی منےکے ثابتصافپاکمَیںہیسا ہوا۔
الله،اے26 وفادارجو اُسہے ساتھکے وفاداریسلوکتیرا

کا بےالزامجوہے، اُسہے ساتھکے سلوکتیرا ہے۔بےالزام
27 پاکجو ہے اُس کے ساتھ تیرا پاکسلوک ہے۔ لیکن

جو کج رَو اُسہے کے ساتھ سلوکتیرا بھی رَویکج کا ہے۔
28 تُو پست حالوں کو نجات دیتا ہے، اور تیری آنکھیں

مغروروں پر لـگی رہتی ہیں تاکہ اُنہیں پست کریں۔
رب،اے29 تُو ہی میرا چراغ اندھیرےمیرےہیربہے،

کو روشن کرتا ہے۔
30 تیرےکیونکہ 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 کونسوا چٹان ہے؟
33 الله مجھے قوت سے کمربستہ کرتا، وہ میری 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۔
35 میرےوہ ہاتھوں جنگکو کرنے کی تربیت دیتا ہے۔

میرےاب بازو پیتل کی کمان کو بھی تان لیتے ہیں۔
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رب،اے36 تُو ہے،دیبخشڈھالکینجاتاپنیمجھےنے
تیری نرمی مجھےنے بڑا بنا دیا ہے۔

37 قدموںمیرےتُو لئےکے راستہ بنا دیتا اِسہے، 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۔

مَیں39 نے اُنہیں تباہ کر کے پاشپاشیوں کر دیا کہ دوبارہ
اُٹھ نہ سکے بلـکہ گر میرےکر پاؤں پڑےتلے رہے۔

40 کیونکہ تُو نے مجھے جنگ کرنے کے لئے قوت سے
کمربستہ کر دیا، تُو میرےنے مخالفوں میرےکو منے سا دیا۔جھکا

41 تُو میرےنے دشمنوں میرےکو منے سا سے بھگا دیا، اور
مَیں نفرتنے کرنے والوں کو تباہ کر دیا۔

42 وہ مدد کے لئے چیختے چلّاتے رہے، لیکن بچانے والا
کوئی نہیں تھا۔ ربوہ کو پکارتے رہے، لیکن اُس جوابنے
نہ دیا۔

مَیں43 نے اُنہیں ُچور ُچور کر کے گرد کی طرح ہَوا میں اُڑا
دیا۔ مَیں نے اُنہیں گلی میں مٹی کی طرح پاؤں تلے روند کر ریزہ
ریزہ کر دیا۔

44 تُو قوممیریمجھےنے بچاسےجھگڑوںکے اقوامکر میریپر
حکومت قائم رکھی قومجسہے۔ ناواقفمَیںسے تھا میریوہ
خدمت کرتی ہے۔

دبکپردیسی45 میریکر خوشامد مَیںہیجوںہیں۔کرتے
بات کرتا ہوں تو میریوہ سنتے ہیں۔

ہارہمتوہ46 کر کانپتے ہوئے قلعوںاپنے نکلسے ہیں۔آتے
رب47 زندہ !ہے میری چٹان کی تمجید !ہو میرے خدا کی

تعظیم ہو نجاتمیریجو کی چٹان ہے۔
48 وہی خدا ہے جو میرا انتقام لیتا، اقوام میرےکو تابع کر

دیتا
49 اور مجھے میرے دشمنوں سے چھٹکارا دیتا ًہے۔ یقینا تُو

مجھے میرے مخالفوں پر سرفراز کرتا، مجھے ظالموں سے بچائے
رکھتا ہے۔

اِسرب،اے50 لئے مَیں اقوام تیریمیں حمد و ثنا کروں گا،
تیرے 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 ہمیشہ تک
مہربان رہے “گا۔

23
داؤد الفاظآخریکے

1 درِج ذیل داؤد الفاظآخریکے :ہیں
داؤد” بن یسّی کا فرمان جسے الله نے سرفراز کیا، جسے

یعقوب کے خدا نے مسح کر کے بادشاہ بنا دیا تھا، اور جس
تعریفکی اسرائیل گیتکے کرتے ہیں،

رب2 کے روح نے میری معرفت بات کی، اُس کا فرمان
میری زبان پر تھا۔

3 اسرائیل کے خدا نے فرمایا، اسرائیل کی چٹان مجھ سے
ہم کلام ہوئی، انصافجو’ حکومتسے کرتا ہے، جو الله کا
مانخوف کر حکمرانی کرتا ہے،

کیصبحوہ4 روشنی کی مانند اُسہے، آفتابطلوِع کی مانند
جب بادل چھائے نہیں ہوتے۔ جب اُس کی کرنیں بارش کے
بعد زمین پر پڑتی ہیں پھوٹپودےتو نکلتے ‘ہیں۔

5ً یقینا میرا اللهسےمضبوطیگھرانا ساتھکے اُسکیونکہہے،
میرےنے ابدیساتھ عہد باندھا ہے، ایسا جسعہد کا ہر پہلو
منظم تکتکمیلنجاتمیریوہہے۔محفوظاور پہنچائے گا اور
میری ہر آرزو کرےپوری گا۔

6 لیکن بےدین خاردار یوں جھاڑ کی مانند ہیں جو ہَوا کے
جھونکوں سے اِدھر اُدھر بکھر گئی ہیں۔ کانٹوں 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 فہرستکیسورماؤںکے تینجوہے۔ افسر

یوآب کے بھائی ابی شے کے عین 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 سے دوسری جگہ پر اِلی عزر بن دودو
بن اخوحی آتا تھا۔ جنگایک میں جب اُنہوں نے فلستیوں کو
چیلنج دیا تھا اور اسرائیلی بعد میں ہٹپیچھے گئے تو اِلی عزر داؤد
کے ساتھ فلستیوں10 کا مقابلہ کرتا رہا۔ اُس دن وہ فلستیوں کو
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مارتے مارتے تھکاِتنا گیاکہ آخرکار تلوار اُٹھا نہ سکا بلـکہ ہاتھ
تلوار ساتھکے ربگیا۔جم اُسنے بڑیمعرفتکی فتح بخشی۔
باقی لاشوںصرفدستے کو لُوٹنے کے لئے لوٹ آئے۔

اُس11 تیسریبعدکے جگہ پر بنسمّہ ہراریاجی آتا ایکتھا۔
مرتبہ فلستی لحی کے قریب مسور کے کھیت میں اسرائیل کے
خلاف لڑ رہے تھے۔ اسرائیلی فوجی اُن کے منے سا بھاگنے لـگے،
لیکن12 بڑھتکدرمیانکےکھیتسمّہ گیا وہاںاور لڑتے لڑتے
فلستیوں کو شکست دی۔ رب نے اُس کی معرفت بڑی فتح
بخشی۔

ایک13-14 اَور جنگ کے دوران داؤد عدُلام کے غار کے
پہاڑی قلعے میں تھا جبکہ فلستی فوج نے وادٔی رفائیم میں اپنی
لشکرگاہ لگائی تھی۔ اُن کے دستوں بیتنے لحم پر بھی قبضہ کر
لیا تھا۔ فصل کا موسم تھا۔ داؤد تیسکے اعلٰی افسروں میں سے
تین اُس سے ملنے آئے۔ داؤد15 پیاسشدیدکو لـگی، اور وہ کہنے
میرےکون”لگا، لئے بیت لحم دروازےکے پر سےحوضکے
پانیکچھ لائے “گا؟ سنیہ16 تینوںکر افسر فلستیوں کی لشکرگاہ
پر حملہ کر کے اُس گھسمیں گئے اور لڑتے لڑتے بیت لحم کے
تکحوض پہنچ گئے۔ اُس سے کچھ پانی بھر کر وہ اُسے داؤد
پاسکے آئے۔لے لیکن اُس نے پینے سے انکار کر دیا بلـکہ اُسے
قربانی کے طور پر ُنڈیل ا ربکر پیشکو کیا 17 اور بولا، رب”
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 کی
ایک مثال ہے۔

یوآب18-19 بن یاہ ضرو کا بھائی ابی شے تینمذکورہ سورماؤں
پر مقرر ایکتھا۔ دفعہ اُس نے نیزےاپنے آدمیوں300سے کو
مار ڈالا۔ تینوں کی نسبت اُس کی دُگنی 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 بڑےدو سورما اُس ہلاکہاتھوںکے ایکہوئے۔
برفبہتجببار پڑ گئی تو اُس میںحوضایکنے اُتر ایککر
ببر شیر کو مار ڈالا جو اُس میں گر گیا تھا۔ ایک21 اَور موقع پر
اُس کا ایکواسطہ دیو قامت مصری سے پڑا۔ مصری کے ہاتھ
میں نیزہ تھا اُسجبکہ لاٹھیصرفپاسکے لیکنتھی۔ ِنایاہ ب نے

اُس پر حملہ کر کے اُس کے ہاتھ 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 مردوںدیگر نسبتکی اُس کی یادہ جاتیکیعزتز
تھی، لیکن وہ مذکورہ تین آدمیوں میں گنا نہیں جاتا تھا۔ داؤد نے
اُسے اپنے محافظوں پر مقرر کیا۔

ذیل24 کے آدمی بادشاہ کے سورماؤں30 میں شامل تھے۔
یوآب کا بھائی بیتعساہیل، لحم کا اِلحنان بن دودو، 25 سمّہ

اِلیقہحرودی، حرودی، تقوعفلطی،خلِص26 کا بنعیرا عقیس،
عنتوت27 کا ابی عزر، مبونی حوساتی، ضلمون28 مَہریاخوحی،
نطوفاتی، 29 حلِب بن بعنہ نطوفاتی، بن یمینی شہر ِجبعہ کا اِتّی
بن ریبی، 30 ِنایاہ ب فِرعاتونی، جعسنحلے کا ہِّدی، 31 ابی علبون
33-32برحومی،عزماوتعرباتی، اِلیَحبا بنیسعلبونی، یونتنیسین،
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 عمونی،
یوآب بن یاہ ضرو کا سلاح بردار نحری بیروتی، 38 عیرا اِتری،
اِتریجریب 39 اور یاہ اُور ِحتّی۔ آدمیوں کی کُل 37تعداد 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 کے ذہن میں مردم
شماری کرنے کا خیال ڈال دیا۔

2 چنانچہ داؤد نے فوج کے کمانڈر یوآب کو حکم دیا، دان”
سے لے کر تکبیرسبع اسرائیل کے تمام قبیلوں میں سے گزرتے
جنگہوئے کرنے قابلکے مردوں کو لیںگن تاکہ معلوم ہو
جائے کہ اُن کی کُل تعداد کیا “ہے۔ یوآبلیکن3 اعتراضنے
کیا، اے” بادشاہ میرے آقا، کاش رب آپ کا خدا آپ کے
دیکھتے دیکھتے فوجیوں کی تعداد َسو گُنا بڑھائے۔ لیکن میرے
آقا اور بادشاہ اُن کی مردم شماری کیوں کرنا ہتے چا “ہیں؟
لیکن4 بادشاہ یوآب اور فوج بڑےکے افسروں کے اعتراضات
باوجودکے باتاپنی پر ڈٹا رہا۔ چنانچہ وہ دربار روانہسے ہو کر
اسرائیل مردوںکے فہرستکی تیار کرنے لـگے۔

5 یائے در یردن کو عبور کر کے اُنہوں نے عروعیر اور وادٔی
ارنون بیچکے کے شہر میں شروع کیا۔ وہاں سے وہ جد اور یعزیر
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سے ہو کر 6 ِجلعاد اور ِحتّیوں کے ملـک کے شہر قادس تک
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 تکشہروں پہنچ گئے۔ آخرکار اُنہوں نے یہوداہ جنوبکے
کی شماریمردم تکبیرسبع کی۔

میںملـکپورےیوں8 سفر مہینوں9وہکرتےکرتے 20اور
دنوں کے بعد یروشلم واپس آئے۔ یوآب9 نے بادشاہ کو مردم
شماری کی پوری رپورٹ پیش کی۔ اسرائیل میں تلوار چلانے
قابلکے 8 لاکھ افراد تھے جبکہ یہوداہ کے 5 لاکھ مرد تھے۔

لیکن10 اب داؤد کا ضمیر اُس کو ملامت کرنے لگا۔ اُس
ربنے سے دعا کی، مجھ” سنگینسے گناہ سرزد ہوا اےہے۔
ابرب، اپنے خادم کا قصور معاف کر۔ مجھ سے بڑی حماقت
ہوئی “ہے۔

وقتکےصبحداؤدجبدناگلے11 اُٹھا تو اُس بینغیبکے
جاد نبی ربکو طرفکی سے پیغام مل گیا، داؤد”12 پاسکے
جا کر اُسے بتا دینا، تینتجھےرب’ پیشسزائیں کرتا ہے۔ اِن میں
ایکسے چن “۔‘لے جاد13 داؤد پاسکے گیا اور رباُسے کا
پیغام اُسدیا۔سنا سزاکسآپ”کیا،سوالنے ترجیحکو دیتے
ہیں؟ ملـکاپنے میں سات سال کے دوران کال؟ یا یہ آپکہ
کوآپدشمنکے بھگا تینکر آپتکماہ تعاقبکا رہیں؟کرتے
یا یہ آپکہ ملـککے میں تین تکدن وبا پھیل جائے؟ دھیان
اِسسے مَیںتاکہسوچیںمیںبارےکے آپاُسے جوابکا پہنچا
جسسکوں مجھےنے بھیجا “ہے۔

14 داؤد نے جواب دیا، ہائے،” مَیں کیا کہوں؟ مَیں بہت
پریشان لیکنہوں۔ آدمیوں ہاتھکے میں پڑنے نسبتکی بہتر ہے
میںہاتھکےہیربمَیںکہ پڑ جاؤں، اُسکیونکہ رحمکا عظیم
“ہے۔

تب15 رب نے اسرائیل میں وبا پھیلنے دی۔ وہ اُسی صبح
شروع ہوئی اور تین تکدن لوگوں کو موت گھاٹکے اُتارتی
گئی۔ شمال میں دان سے لے کر جنوب میں بیرسبع تک کُل
70,000 ہلاکافراد ہوئے۔ لیکن16 جب وبا کا فرشتہ چلتے
چلتے یروشلم تک پہنچ گیا اور اُس پر ہاتھ اُٹھانے لگا تو رب نے
لوگوں مصیبتکی دیکھکو ترسکر کھایا اور تباہ کرنے والے
فرشتے کو بازاب!کربس”دیا،حکم ربوقتاُس“آ۔ فرشتہکا
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 گناہ کیا ہے، یہ میرا
ہی قصور ہے۔ اِن بھیڑوں سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ براہِ کرم اِن
کو چھوڑ کر مجھے میرےاور خاندان کو سزا “دے۔

اُسی18 دن جاد داؤد پاسکے آیا اور اُس سے کہا، ارَوناہ”
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 نے جاد معرفتکی 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
گیا۔جھکمنہ اُس21 میرے”پوچھا،نے آقا اور میرےبادشاہ
کیوںپاس آ داؤد“گئے؟ کیآپمَیں”دیا،جوابنے ہنے کیگا
جگہ خریدنا ہوںچاہتا ربتاکہ لئےکے قربان گاہ تعمیر کروں۔
کیونکہ یہ کرنے سے وبا رُک جائے “گی۔

22 ارَوناہ نے کہا، میرے” آقا اور بادشاہ، جو آپکچھ 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 کر جلا دیں۔ 23 بادشاہ سلامت، مَیں
خوشی آپسے کو سبیہ دےکچھ دیتا ہوں۔ دعا ہے آپکہ
رب 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 کو ایسی کوئی
بھسم ہونے والی قربانی پیش نہیں کروں گا جو مجھے مفت میں
مل “جائے۔
چنانچہ داؤد نے بَیلوں سمیت ہنے گا کی چاندیجگہ کے 50

ِسکوں خریدعوضکے لی۔ اُس25 ربوہاںنے کی تعظیم میں
قربان گاہ تعمیر کر کے اُس پر بھسم ہونے والی اور سلامتی کی
قربانیاں ربتبچڑھائیں۔ ملـکنے کے لئے سندعا کر وبا کو
روک دیا۔
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سلاطِین-۱
ادونیاہ سازشکی

داؤد1 بہتبادشاہ بوڑھا ہو تھا۔چکا اُسے سردیہمیشہ لـگتی
تھی، اور اُس پر مزید بستر لنے ڈا سے کوئی فائدہ نہ ہوتا تھا۔
2 یہ دیکھ کر ملازموں نے بادشاہ سے کہا، اگر” اجازت ہو تو
ہم بادشاہ کے لئے ایک نوجوان کنواری ڈھونڈ لیں آپجو کی
میںخدمت حاضر رہے آپاور بھالدیکھکی آپلڑکیکرے۔
لیٹساتھکے ملـکپورےوہچنانچہ3“رکھے۔گرمکوآپکر
لڑکیصورتخوبکسیمیں تلاشکی کرنے لـگے۔ ڈھونڈتے
ڈھونڈتے شونیمیشاگابی چنکو کر بادشاہ پاسکے لایا گیا۔
اب4 سے وہ اُس خدمتکی میں حاضر ہوتی اور اُس کی دیکھ
بھال لیکنتھی،صورتخوبنہایتلڑکیرہی۔کرتی 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 کا سوتیلا بھائی
اور اُس مرنےکے پر داؤد بڑاسےسبکا بیٹا صورتوشکلتھا۔
لحاظکے لوگسے اُس یفبڑیکی تعر کیا کرتے تھے، اور بچـپن
سے اُس باپکے نے اُسے کبھی نہیں ڈانٹا تھا کہ تُو کیا کر رہا
ہے۔ اب ادونیاہ اپنے آپ کو لوگوں کے منے سا پیش کر کے
اعلان کرنے لگا، مَیں” ہی بادشاہ بنوں “گا۔ اِس مقصد کے
تحت اُس نے اپنے لئے رتھ اور گھوڑے خرید کر 50 آدمیوں
کو رکھ لیا تاکہ وہ جہاں بھی جائے اُس کے آگے آگے چلتے
رہیں۔ 7 اُس نے یوآب بن یاہ ضرو اور ابیاتر امام سے بات کی
تو وہ اُس کے ساتھی بن کر اُس کی حمایت کرنے کے لئے تیار
ہوئے۔ لیکن8 صدوق امام، ِنایاہ ب بن یہویدع اور ناتن نبی اُس
کے ساتھ نہیں تھے، نہ ِسمعی، یعی ر یا داؤد کے محافظ۔

ایک9 دن ادونیاہ عیننے راجل چشمے قریبکے کی چٹان
زُحلت کے پاس ضیافت کی۔ کافی یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل اور
بچھڑےتازےموٹے ذبح کئے گئے۔ ادونیاہ نے بادشاہ کے تمام
بیٹوں اور یہوداہ کے تمام شاہی افسروں کو دعوت دی تھی۔
کچھ10 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
تب11 ناتن سلیمان کی ماں بت سبع سے ملا اور بولا، کیا” یہ

تکآپخبر نہیں پہنچی حجیتکہ کے بیٹے ادونیاہ نے آپاپنے
کو بادشاہ بنا لیا ہے؟ اور ہمارے آقا داؤد کو اِس کا علم تک
!نہیں آپاورکیآپ12 خطرےبڑےزندگیکیسلیمانبیٹےکے
میں 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 تختبعد نشین ہو گا؟ تو پھر ادونیاہ
کیوں بادشاہ بن گیا ‘ہے؟ کیآپ14 بادشاہ سے ابھیگفتگو ختم
نہیں ہو گی کہ مَیں داخل ہو آپکر باتکی کی تصدیق کروں
“گا۔

بت15 ًسبع فورا بادشاہ پاسکے گئی جو سونے کمرےکے
میں لیٹا ہوا تھا۔ اُس وقت تو بہتوہ عمر رسیدہ ہو چکا تھا، اور
شاگابی اُس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ بت16 کمرےسبع
داخلمیں ہو بادشاہکر منےکے منہسا داؤدگئی۔جھکبلکے
نے پوچھا، کیا” بات “ہے؟ بت17 سبع نے کہا، میرے” آقا،
آپ نے تو رب اپنے خدا کی قَسم کھا کر مجھ سے وعدہ کیا تھا
کہ تیرا بیٹا سلیمان میرے بعد تخت نشین ہو گا۔ 18 لیکن اب
ادونیاہ بادشاہ بن بیٹھا ہے میرےاور آقا اور بادشاہ کو اِس کا
تکعلم نہیں۔ اُس19 ضیافتنے کے لئے بہت سے گائےبَیل،
بچھڑےتازےموٹے یاںاور بکر بھیڑ ذبح کر شہزادوںتمامکے کو
دعوت دی ہے۔ ابیاتر امام اور فوج کا کمانڈر یوآب بھی اِن میں
شامل ہیں، لیکن آپ کے خادم سلیمان کو دعوت نہیں ملی۔
اے20 میرےبادشاہ آقا، وقتاِس تمام اسرائیل کی آپآنکھیں
پر لـگی ہیں۔ آپسب سے یہ جاننے کے لئے تڑپتے ہیں آپکہ
کے بعد تختکون نشین ہو گا۔ 21 اگر آپ نے جلد ہی قدم نہ
اُٹھایا تو آپ کے کوچ کر جانے کے ً فورا بعد مَیں اور میرا بیٹا
ادونیاہ کا نشانہ بن کر مجرم ٹھہریں “گے۔

بت23- 22 سبع ابھی بادشاہ سے بات کر ہی رہی تھی کہ
داؤد کو اطلاع دی گئی کہ ناتن نبی آپ سے ملنے آیا ہے۔ نبی
کمرے میں داخل ہو کر بادشاہ کے منے سا اوندھے جھکمنہ
گیا۔ 24 پھر اُس نے کہا، میرے” آقا، لگتا ہے آپکہ اِس حق
ہیںمیں آپادونیاہکہ نشینتختبعدکے ہو۔ اُسآجکیونکہ25
نے عین راجل جا بہتکر سے گائےبَیل، بچھڑےتازےموٹے
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اور یوں بکر بھیڑ کو ذبح کیا ہے۔ ضیافت کے لئے اُس نے تمام
شہزادوں، تمام فوجی افسروں اور ابیاتر امام دیدعوتکو ہے۔
اِس وقت 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 کر دعوت نہیں دی۔ اُن میں مَیں آپ کا خادم،
صدوق امام، ِنایاہ ب بن یہویدع آپاور کا سلیمانخادم بھی شامل
ہیں۔ میرے27 آقا، کیا آپ نے واقعی اِس کا حکم دیا ہے؟ کیا
آپ نے اپنے خادموں کو اطلاع دیئے بغیر فیصلہ کیا ہے کہ یہ
شخص بادشاہ بنے “گا؟

داؤدمیںجواب28 سبعبت”کہا،نے “!بُلائیںکو واپسوہ
آئی اور بادشاہ کے منے کھڑیسا ہو گئی۔ 29 بادشاہ بولا، رب”
حیاتکی جسقَسمکی دےفدیہنے مجھےکر مصیبتہر سے
بچایا ہے، آپ30 کا بیٹا میرےسلیمان بعد بادشاہ ہو گا بلـکہ آج
تختمیرےہی پر بیٹھ جائے گا۔ آجہاں، ہی مَیں وہ وعدہ پورا
کروں گا جو مَیں اسرائیلربنے کے خدا کی قَسم کھا آپکر
سے کیا “تھا۔ 31 یہ سن بتکر 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 سے مخاطب
ہوا، میرے” بیٹے سلیمان میرےکو خچر پر بٹھائیں۔ پھر میرے
افسروں کو ساتھ لے کر اُسے جیحون تکچشمے پہنچا دیں۔
وہاں34 صدوق اور ناتن اُسے مسح کر اسرائیلکے کا بادشاہ بنا
دیں۔ نرسنگے کو بجا بجا کر نعرہ لگانا، سلیمان’ بادشاہ زندہ ‘!باد
اِس35 میرےبعدکے بیٹے واپسیہاںساتھکے آ میںمحلوہجانا۔
داخل ہو تختمیرےکر پر بیٹھ جائے اور میری حکومتجگہ
کرے، مَیںکیونکہ اسرائیلاُسےنے اور یہوداہ حکمرانکا مقرر
کیا “ہے۔

36 ِنایاہ ب بن یہویدع جوابنے دیا، آمین،” ایسا ہی !ہو رب
میرے آقا کا خدا اِس فیصلے پر اپنی برکت دے۔ 37 اور جس
آپربطرح کے ساتھ رہا اُسی طرح وہ سلیمان کے ساتھ بھی
ہو، بلـکہ وہ اُس کے تخت کو آپ کے تخت سے کہیں یادہ ز
سربلند “!کرے 38 پھر صدوق امام، ناتن نبی، ِنایاہ ب بن یہویدع
اور بادشاہ محافظکے کریتیوں اور فلیتیوں سلیماننے کو بادشاہ
کے خچر پر بٹھا کر اُسے جیحون تکچشمے پہنچا دیا۔ صدوق39
تیلپاسکے سے بھرا مینڈھے کا سینگوہ تھا خیمےمُقّدسجو
میں پڑا رہتا ابتھا۔ اُس تیلیہنے لے سلیمانکر کیا۔مسحکو

پھر نرسنگا بجایا گیا لوگاور مل کر نعرہ لگانے لـگے، سلیمان”
بادشاہ زندہ !باد سلیمان بادشاہ زندہ “!باد 40 لوگتمام بانسری
بجاتے اور خوشی مناتے ہوئے سلیمان کے پیچھے چلنے لـگے۔
جب وہ دوبارہ یروشلم میں داخل ہوا تو اِتنا شور تھا کہ زمین لرز
اُٹھی۔

ادونیاہ شکستکی
لوگوں41 کی یہ آوازیں ادونیاہ اور اُس کے تکمہمانوں بھی

پہنچ گئیں۔ تھوڑی دیر پہلے وہ کھانے سے فارغ ہوئے تھے۔
سنآوازکینرسنگے چونکیوآبکر اُٹھا اور یہ”پوچھا، کیا ہے؟
شہر سے اِتنا شور کیوں دےسنائی رہا “ہے؟ 42 وہ ابھی باتیہ
ہیکر رہا تھا ابیاترکہ کا یوآبگیا۔پہنچیونتنبیٹا ہمارے”بولا،
پاس آئیں۔ آپ جیسے لائق آدمی اچھی خبر لے کر آ رہے ہوں
“گے۔

43 یونتن نے جواب دیا، افسوس،” ایسا نہیں ہمارےہے۔
آقا داؤد بادشاہ نے سلیمان کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ 44 اُس نے
امام،صدوقاُسے ناتن نبی، ِنایاہ ب بن یہویدع اور بادشاہ محافظکے
کریتیوں اور فلیتیوں کے ساتھ جیحون چشمے پاسکے بھیج دیا
سلیمانہے۔ بادشاہ کے خچر پر سوار تھا۔ چشمےجیحون45 کے
پاس صدوق امام اور ناتن نبی نے اُسے مسح کر کے بادشاہ بنا
دیا۔ پھر خوشیوہ مناتے ہوئے شہر پورےگئے۔چلےواپسمیں
چلہلمیںشہر یہیگئی۔مچ شوروہ دےسنائیکوآپجوہے
رہا ہے۔ اب46 سلیمان تخت پر بیٹھ چکا ہے، 47 اور درباری
ہمارے آقا داؤد بادشاہ مبارککو باد دینے کے لئے اُس کے
پاس پہنچ گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، آپ’ کا کرےخدا کہ
سلیمان کا نام آپ کے نام سے بھی یادہ ز مشہور ہو جائے۔ اُس
آپتختکا تختکے سے کہیں یادہ ز سربلند ‘ہو۔ بادشاہ نے
اپنے بستر پر جھک کر الله کی پرستش کی 48 اور کہا، رب’
اسرائیل تمجیدکیخداکے ایکسےمیںبیٹوںمیرےنےجسہو
میریکو تختجگہ پر بٹھا دیا ہے۔ اُس کا شکر ہے کہ مَیں اپنی
آنکھوں سے یہ دیکھ “۔‘سکا

49 یونتن کے منہ سے یہ خبر سن کر ادونیاہ کے تمام مہمان
گھبرا اُٹھسبگئے۔ کر طرفچاروں منتشر ہو گئے۔ 50 ادونیاہ
سلیمان خوفسے کھا مُقّدسکر خیمے پاسکے گیا اور قربان
گاہ سینگوںکے لپٹسے گیا۔ کسی51 سلیماننے پاسکے جا
کر اُسے اطلاع ادونیاہ”دی، سلیمانکو بادشاہ ہے،خوفسے
اِس لئے وہ قربان گاہ سینگوںکے سے لپٹے ہوئے کہہ رہا ہے،



سلاطِین-۱ 1:52 328 سلاطِین-۱ 2:21

سلیمان’ بادشاہ پہلے قَسم کھائے کہ وہ موتمجھے گھاٹکے
اُتارےنہیں “۔‘گا سلیمان52 نے وعدہ کیا، اگر” وہ لائق ثابت
ہو تو اُس ایککا بال بھی بیکا نہیں ہو گا۔ لیکن جب بھی اُس
میں بدی پائی جائے وہ مرےضرور “گا۔

سلیمان53 نے اپنے لوگوں کو ادونیاہ پاسکے بھیج دیا تاکہ
وہ اُسے بادشاہ کے پاس پہنچائیں۔ ادونیاہ آیا اور سلیمان کے
منے سا اوندھے منہ جھک گیا۔ سلیمان بولا، اپنے” 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”
وہاںمَیں جا جہاںہوںرہا دنیا شخصہرکے کو جانا ہوتا ہے۔
اورہوںمضبوطچنانچہ آپربکچھجو3دکھائیں۔مردانگی کا
آپخدا سے چاہتا کریںوہہے اور اُس راہوںکی پر چلتے رہیں۔
الله درجمیںشریعتکی ہر حکم ہدایتاور پورےپر طور عملپر
کریں۔ پھر جو کچھ بھی کریں گے اور جہاں بھی جائیں آپگے
کو نصیبکامیابی ہو گی۔ 4 پھر میرےرب ساتھ اپنا وعدہ پورا
گا۔کرے اُسکیونکہ نے فرمایا ہے، تیریاگر’ اولاد چالاپنے
چلن پر دےدھیان 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 کہ
یوآب بن یاہ ضرو میرےنے ساتھ سلوککیسا کیا اسرائیلہے۔
کے دو کمانڈروں ابنیر بن نیر اور عماسا بن یتر کو اُس قتلنے کیا۔
نہیںجنگجب تھی اُس جنگنے خونکا بہا کر اپنی پیٹی اور
جوتوں کو بےقصور خون سے آلودہ کر لیا ہے۔ اُس6 کے ساتھ
وہ کریںکچھ آپجو مناسبکو یوآبلـگے۔ بوڑھا تو لیکنہے،
دیںدھیان تاہم7مرے۔نہموتطبعیوہکہ ِجلعادیبرزلی کے
بیٹوں پر مہربانی کریں۔ وہ آپ کی میز کے مستقل مہمان رہیں،
کیونکہ اُنہوں میرےنے ساتھ بھی ایسا سلوکہی کیا جب مَیں
آپنے کے بھائی ابی سلوم کی وجہ سے یروشلم ہجرتسے کی۔
8 بحوریم کے بن یمینی ِسمعی بن جیرا پر بھی دھیان دنجسدیں۔
ہجرتمَیں 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

اُسے موت گھاٹکے نہیں اُتاروں گا۔ لیکن9 آپ اُس کا جرم
نظرانداز نہ کریں بلـکہ اُس کی مناسب سزا دیں۔ آپ دانش مند
اِسہیں، لئے ضرورآپ سزا دینے یقہکوئینہکوئیکا ڈھونڈطر
نکالیں گے۔ وہ بوڑھا تو لیکنہے، دھیان دیں کہ وہ نہموتطبعی “مرے۔

10 پھر داؤد مر کر باپاپنے دادا سے ملا۔جا اُسے یروشلم کے
اُس میںحصے دفن کیا گیا جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے۔ 11 وہ
اسرائیلتکسال40کُل کا بادشاہ سالساترہا، حبرون میں
سال33اور یروشلم میں۔ سلیمان12 باپاپنے داؤد تختبعدکے
نشین ہوا۔ اُس مضبوطیحکومتکی سے قائم ہوئی۔

ادونیاہ موتکی
ایک13 دن داؤد کی بیوی حجیت کا بیٹا ادونیاہ سلیمان کی

بتماں سبع پاسکے بتآیا۔ سبع نے امنآپکیا”پوچھا، پسند
ارادہ رکھ کر آئے “ہیں؟ ادونیاہ بولا، جی،” 14 بلـکہ آپمیری
گزارشسے “ہے۔
بت سبع جوابنے دیا، تو” پھر “!بتائیں 15 ادونیاہ نے آپ”کہا، تو جانتی ہیں کہ اصل میں بادشاہ بننے کا حق میرا تھا۔ اور

یہ تمام اسرائیل کی توقع بھی تھی۔ لیکن اب تو حالات بدل گئے
ہیں۔ میرا بھائی بادشاہ بن گیا ہے، کیونکہ یہی رب کی مرضی
تھی۔ اب16 میری آپ سے درخواست ہے۔ اِس سے انکار نہ
“کریں۔ بت سبع بولی، “بتائیں۔” 17 ادونیاہ نے کہا، مَیں” ابی
شادیسےشونیمیشاگ کرنا براہِہوں۔چاہتا بادشاہسلیمانکرم
کے منے سا میری سفارش کریں تاکہ بات بن جائے۔ اگر آپ
بات کریں تو وہ انکار کرےنہیں “گا۔ بت18 راضیسبع ٹھیکچلیں،”ہوئی، آپمَیںہے۔ کا یہ معاملہ بادشاہ پیشکو کروں
“گی۔

19 چنانچہ بت سبع سلیمان بادشاہ کے پاس گئی تاکہ اُسے
ادونیاہ کا پیشمعاملہ جبکرے۔ دربار میں پہنچی تو بادشاہ
اُٹھ کر اُس سے ملنے آیا اور اُس کے منے سا جھک گیا۔ پھر وہ
دوبارہ تخت پر بیٹھ گیا اور حکم دیا کہ ماں کے لئے بھی تخت
بادشاہجائے۔رکھا ہنےکے بیٹھہاتھد کر اُس20 نے اپنا معاملہ
پیش سےاِسہے۔گزارشسیچھوٹیایکسےآپمیری”کیا،
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۔
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22 یہ سن کر بھڑکسلیمان اُٹھا، ادونیاہ” کی شاگابی سے
!!شادی یہ باتکیسی ہے پیشآپجو کر رہی ہیں؟ آپاگر
یہ ہیںچاہتی تو کیوں نہ راستبراہِ تقاضا یں کر کہ میریادونیاہ
تختجگہ پر بیٹھ جائے۔ آخر وہ میرا بڑا بھائی ہے، اور ابیاتر امام
اور یوآب بن یاہ ضرو بھی اُس کا دےساتھ رہے “ہیں۔ 23 پھر
سلیمان بادشاہ ربنے کی قَسم کھا کر کہا، اِس” درخواست
سے ادونیاہ نے اپنی موت پر مُہر لگائی ہے۔ الله مجھے سخت سزا
دے اگر مَیں اُسے موت گھاٹکے نہ اُتاروں۔ رب24 کی قَسم
جس میرینے تصدیق کر باپمیرےمجھےکے داؤد تختکے
پر بٹھا دیا اور وعدےاپنے کے میرےمطابق لئے گھر تعمیر کیا
ہے، ادونیاہ آجکو ہی مرنا “!ہے

25 پھر سلیمان بادشاہ نے ِنایاہ ب بن یہویدع کو حکم دیا کہ وہ
ادونیاہ موتکو گھاٹکے اُتار دے۔ چنانچہ وہ نکلا اور اُسے
مار ڈالا۔

یوآب اور ابیاتر کی سزا
26 ابیاتر امام سے بادشاہ نے یہاںاب”کہا، جائیں۔چلےسے

عنتوت میں اپنے گھر میں رہیں اور وہاں اپنی زمینیں سنبھالیں۔
آپگو موتسزائے لائقکے ہیں توبھی مَیں آپوقتاِس کو
نہیں مار دوں گا، میرےآپکیونکہ باپ داؤد کے منے ربسا
قادرِ مطلق کے عہد کا صندوق اُٹھائے ہر جگہ اُن کے ساتھ
باپمیرےآپگئے۔ کے تکلیفتمام دہ اور مشکل ترین لمحات
شریکمیں رہے “ہیں۔ یہ27 کہہ کر سلیمان نے ابیاتر ربکا
امامحضورکے سرانجامخدمتکی دینے منسوخحقکا دیا۔کر
پوریگوئیپیشوہکیربیوں ہوئی اُسجو َسیلانے میں عیلی
کے گھرانے بارےکے میں کی تھی۔

یوآب28 کو جلد ہی پتا چلا کہ ادونیاہ اور ابیاتر سے کیا کچھ
ابیوہہے۔ہوا میںسازشوںکیسلوم نہیںشریکتو ہوا لیکنتھا
بعد میں ادونیاہ کا ساتھی بن گیا تھا۔ اِس لئے اب بھاگوہ کر
رب مُقّدسکے داخلمیںخیمے ہوا اور قربان گاہ سینگوںکے
کو پکڑ لیا۔ سلیمان29 بادشاہ دیاطلاعکو بھاگیوآب”گئی،
ربکر مُقّدسکے خیمے میں گیا ابہے۔ وہ وہاں قربان گاہ
پاسکے کھڑا “ہے۔ یہ سن کر سلیمان نے ِنایاہ ب بن یہویدع کو
حکم دیا، یوآبجاؤ،” کو مار “!دو

30 ِنایاہ ب رب کے خیمے میں جا کر یوآب سے مخاطب بادشاہ”ہوا، فرماتا ہے کہ خیمے سے نکل “!آؤ لیکن یوآب نے
جواب دیا، نہیں،” اگر مرنا ہے تو یہیں مروں “گا۔ ِنایاہ ب بادشاہ

واپسپاسکے آیا اور یوآباُسے جوابکا سنایا۔ تب31 بادشاہ
نے حکم دیا، چلو،” اُس کی !مرضی اُسے وہیں مار کر دفن کر
دو تاکہ مَیں باپمیرےاور کا گھرانا اُن قتلوں جوابکے دہ نہ
ٹھہریں جو اُس نے بلاوجہ کئے ہیں۔ اُسےرب32 اُن دو آدمیوں
قتلکے کی دےسزا اُسجو کہیںسے یادہ شریفز اور اچھے
تھے یعنی اسرائیلی فوج کا کمانڈر ابنیر بن نیر اور یہوداہ کی فوج
کا کمانڈر عماسا بن یتر۔ یوآب نے دونوں کو تلوار سے مار ڈالا،
میرےحالانکہ باپ کو اِس کا علم نہیں تھا۔ یوآب33 اور اُس
کی اولاد تکہمیشہ اِن قتلوں کے قصوروار ٹھہریں۔ لیکن رب
داؤد، اُس کی اولاد، گھرانے اور تخت کو تکہمیشہ سلامتی
عطا “کرے۔

تب34 ِنایاہ ب مُقّدسنے خیمے میں جا یوآبکر کو مار دیا۔
اُسے یہوداہ کے بیابان میں اُس کی اپنی زمین میں دفنا دیا گیا۔
یوآب35 کی جگہ بادشاہ نے ِنایاہ ب بن یہویدع کو فوج کا کمانڈر
بنا دیا۔ ابیاتر کا عُہدہ اُس صدوقنے امام دیا۔دےکو

ِسمعی موتکی
36 اِس کے بعد بادشاہ نے ِسمعی کو بُلا کر اُسے حکم یہاں”دیا، یروشلم میں اپنا گھر بنا کر رہنا۔ آپآئندہ کو شہر سے نکلنے

اجازتکی نہیں ہے، آپخواہ کہیں بھی جانا چاہیں۔ یقین37
جانیں کہ جوں ہی آپ شہر دروازےکے سے نکل کر وادٔی
قدرون کو پار یں کر گے تو آپ کو مار دیا جائے گا۔ تب آپ
خود اپنی موت کے ذمہ دار ٹھہریں “گے۔ ِسمعی38 جوابنے
دیا، ٹھیک” ہے، جو میرےکچھ آقا نے فرمایا ہے مَیں کروں
“گا۔
ِسمعی دیر تک بادشاہ کے حکم کے مطابق یروشلم میں رہا۔

تین39 سال یوں ہی گزر گئے۔ ایکلیکن دن اُس کے دو غلام
بھاگ گئے۔ چلتے چلتے جاتوہ کے اَکیسبادشاہ بن معکہ کے
پاس پہنچ کسیگئے۔ نے ِسمعی کو اطلاع دی، آپ” کے غلام
جات ٹھہرےمیں ہوئے “ہیں۔ 40 ًوہ فورا اپنے گدھے پر ین زِ
کس کر غلاموں کو ڈھونڈنے کے لئے جات میں اَکیس کے
پاس گیا۔چلا دونوں تھےوہیںتکابغلام تو ِسمعی اُنہیں پکڑ کر
واپسیروشلم لے آیا۔

41 سلیمان کو خبر ملی کہ ِسمعی جات جا کر لوٹ آیا ہے۔
تب42 اُس نے اُسے بُلا کر پوچھا، کیا” مَیں آپنے کو آگاہ کر
نہیںکے کہا تھا یقینکہ جانیں آپہیجوںکہ یروشلم نکلیںسے
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آپگے کو مار دیا جائے گا، آپخواہ کہیں بھی جانا چاہیں۔
اور کیا آپ نے جواب میں رب کی قَسم کھا کر نہیں کہا ٹھیک’تھا، ہے، مَیں ایسا ہی کروں ‘گا؟ لیکن43 آپاب نے اپنی
قَسم توڑ میرےکر حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ آپ نے
کیوں کیا “ہے؟ 44 پھر بادشاہ نے کہا، خوبآپ” جانتے ہیں
آپکہ باپمیرےنے داؤد کے ساتھ کتنا سلوکبُرا ابکیا۔
آپرب کو اِس کی دےسزا گا۔ لیکن45 سلیمان بادشاہ کو
برکتوہ دیتا رہے گا، اور داؤد تکابدحضورکےربتختکا
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 سے مار دیا۔ یوں
سلیمان کی اسرائیل پر مضبوطحکومت ہو گئی۔

3
ربسلیمان حکمتسے مانگتا ہے

سلیمان1 فرعون کی بیٹی شادیسے کر مصریکے بادشاہ کا
داماد بن گیا۔ شروع میں اُس کی بیوی شہر کے اُس حصے میں
رہتی تھی جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا تھا۔ کیونکہ اُس وقت نیا
ربمحل، کا گھر اور شہر کی فصیل زیرِ تعمیر تھے۔

2 اُن دنوں میں رب کے نام کا گھر تعمیر نہیں ہوا تھا، اِس
لئے اسرائیلی اپنی مختلفقربانیاں اونچی جگہوں پر چڑھاتے تھے۔
پیارسےربسلیمان3 کرتا تھا اور اِس لئے باپاپنے داؤد تمامکی
ہدایات کے مطابق زندگی گزارتا تھا۔ لیکن وہ بھی جانوروں کی
اپنی قربانیاں اور بخور ایسے ہی مقاموں ربپر پیشکو کرتا تھا۔

4 ایک دن بادشاہ ِجبعون گیا اور وہاں بھسم ہونے والی
1,000 قربانیاں چڑھائیں، کیونکہ اُس شہر کی اونچی جگہ
قربانیاں چڑھانے کا سب سے اہم مرکز تھی۔ جب5 وہ وہاں
ٹھہرا ہوا تھا تو خوابرب میں اُس پر ظاہر ہوا اور فرمایا، تیرا”
دل کیا مجھےہے؟چاہتا کروںپوریخواہشتیریمَیںتودےبتا
“گا۔

سلیمان6 جوابنے دیا، باپمیرےتُو” داؤد پر بڑی مہربانی
کر چکا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ تیرا خادم وفاداری، انصاف اور
خلوص دلی تیرےسے حضور چلتا رہا۔ تیری اُس پر مہربانی آج
کیونکہہے،رہیجاریتک تُو اُسنے کا بیٹا اُس کی تختجگہ
نشین کر دیا ہے۔ میرےرباے7 خدا، تُو نے اپنے خادم کو
میرے باپ 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 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؟

سلیمان10 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 کی ہلاکت بلـکہ امتیاز
کرنے صلاحیتکی مانگی ہے تاکہ سن انصافکر 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 بھی
دوںدے گا جو تُو نہیںنے مانگا، دولتیعنی اور تیرےعزت۔
جیتے جی کوئی اَور تیرےبادشاہ برابر نہیں پایا جائے گا۔ 14 اگر
تُو میری راہوں پر چلتا رہے اور اپنے باپ داؤد کی میرےطرح
احکام مطابقکے گزارےزندگی تو پھر مَیں تیری عمر دراز کروں
“گا۔

جاگسلیمان15 اُٹھا تو معلوم ہوا کہ مَیں خوابنے دیکھا
ہے۔ وہ یروشلم واپسکو چلا گیا رباور کے عہد صندوقکے
منےکے سا اُسوہاںہوا۔کھڑا بھسمنے والیہونے اور سلامتی
کی قربانیاں پیش کیں، پھر بڑی ضیافت کی جس میں تمام
شریکدرباری ہوئے۔

دو کسبیوں بچےکے بارےکے میں سلیمان کا فیصلہ
ایک16 دن دو کسبیاں بادشاہ پاسکے آئیں۔ باتایک17

ہیں۔بستیمیںگھرہیایکدونوںہمآقا،میرے”لـگی،کرنے
کچھ دیر پہلے اِس کی موجودگی میں میرےمیںگھر بچہ پیدا ہوا۔
18 دو دن کے بعد اِس کے بھی بچہ ہوا۔ ہم اکیلی ہی تھیں،
ہمارے سوا میںگھر کوئی اَور نہیں تھا۔ راتایک19 میریکو
ساتھی کا بچہ مر گیا۔ ماں نے سوتے میں کروٹیں لتے بد لتے بد
اپنے بچے کو دبا دیا تھا۔ راتراتوں20 اِسے معلوم ہوا کہ بیٹا مر
گیا مَیںہے۔ ابھی گہری نیند سو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اِس نے
بچےمیرے کو اُٹھایا اور مُردےاپنے بیٹے میریکو رکھمیںگود
دیا۔ پھر میرےوہ بیٹے ساتھکے جبوقتکےصبح21گئی۔سو
مَیں اپنے بیٹے دودھکو پلانے کے لئے اُٹھی تو دیکھا اُسکہ سے
جان نکل گئی لیکنہے۔ جب دن مزید چڑھا اور مَیں غور سے
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اُسے دیکھ سکی تو کیا دیکھتی ہوں کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے جسے
مَیں نے جنم دیا “!ہے

دوسری22 عورت نے اُس کی بات کاٹ کر کہا، ہرگز”
!نہیں یہ جھوٹ ہے۔ میرا بیٹا زندہ ہے اور تیرا تو مر گیا “ہے۔
چیخعورتپہلی اُٹھی، بھیکبھی” !نہیں زندہ بچہ میرا اور مُردہ
بچہ تیرا ایسی“ہے۔ 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 کاٹمیںحصوں کر عورتہر ایکایککو حصہ
دے “دیں۔ 26 یہ سن کر بچے کی حقیقی ماں جسنے کا دل
اپنے بیٹے لئےکے تڑپتا تھا بادشاہ التماسسے میرےنہیں”کی، آقا،
متاُسے !ماریں ِ براہ کرم اُسے اِسی “دیجئے۔دےکو
عورتدوسریلیکن ٹھیک”بولی، دیں۔کاٹاُسےہے، 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 دےکو دیں جو چاہتی ہے کہ
زندہ رہے۔ وہی اُس کی ماں “ہے۔ 28 جلد ہی سلیمان کے
اِس فیصلے کی خبر پورے ملـک میں پھیل گئی، اور لوگوں پر
بادشاہ خوفکا چھا گیا، کیونکہ اُنہوں نے جان لیا کہ الله نے
انصافاُسے کرنے حکمتخاصکی عطا کی ہے۔

4
سلیمان سرکاریکے افسروں فہرستکی

اب1 پورےسلیمان اسرائیل پر حکومت کرتا تھا۔ 2 یہ 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،
بادشاہ کا قریبی :مشیر امام زبود بن ناتن،
محل6 کا :انچارج اخی سر،
یوں بےگار :انچارجکا ادونیرام بن عبدا

سلیمان7 اسرائیلملـِکنے کو بارہ میںضلعوں تقسیم کر کے
ضلعہر ایکپر افسر مقرر کیا تھا۔ اِن افسروں ایککی داریذمہ
تھییہ یاتکیدربارکہ کریں۔پوریضرور افسرہر میںسالکو
ایک ماہ یاتکی پوریضرور تھیں۔کرنی 8 ذیلدرِج اِن افسروں
اور اُن کے علاقوں کی فہرست ہے۔ بن :حور افرائیم کا پہاڑی
علاقہ،

بن9 :دِقر مقص، شمسبیتسعلبیم، اور ایلون بیت حنان،
بن10 :حصد ُبّوت، ار سوکہ اور ِحفر کا علاقہ،
سلیمان11 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، نیز
شانبیت ابیلکرلےسے تکمحولہ کا پورا بشمولعلاقہ یُقمعام،

بن13 :جبر ِجلعاد میں رامات کا علاقہ بشمول یائیر بن منسّی
کی بستیاں، پھر بسن میں ارجوب کا علاقہ۔ اِس میں 60 ایسے
فصیل دار شہر شامل تھے جن دروازوںکے پر پیتل کنڈےکے
لـگے تھے،

نداباخی14 بن :عِّدو محنائم،
باسمتبیٹیکیسلیمان15 کا :معضاخیشوہر نفتالی قبائلیکا

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 حکومتکی تھی۔ اِس
پورے علاقے صرفپر ایکیہی افسر مقرر تھا۔

سلیمان حکومتکی عظمتکی
20 اُس زمانے میں اسرائیل اور یہوداہ لوگکے ساحل کی

ریت کی مانند تھے۔بےشمار لوگوں کو کھانے اور پینے سبکی
یابدستچیزیں تھیں، اور خوشوہ تھے۔

سلیمان21 یائے فراتدر سے لے فلستیوںکر کے علاقے اور
ممالـکتمامتکسرحدمصری حکومتپر تھا۔کرتا اُس جیتےکے
جی ممالـکیہ اُس کے تابع رہے اور اُسے خراج دیتے تھے۔

22 سلیمان کے دربار کی روزانہ یات ضرور یہ :تھیں ً تقریبا
5,000 کلو گرام باریک ًمیدہ، تقریبا 10,000 کلو گرام عام
2310میدہ، تازےموٹے پلےمیںچراگاہوںبَیل، عام20ہوئے
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100بَیل، یاں، بکر بھیڑ اور اِس علاوہکے ہرن، مِرگغزال، اور
مختلف قسم کے تازےموٹے مرغ۔

24 جتنے ممالـک یائے در فرات کے مغرب میں تھے اُن سب
پر سلیمان کی حکومت تھی، یعنی تِفسَح سے لے کر غزہ تک۔
ملـکپڑوسیبھیکسی اُسسے کا نہیںجھگڑا تھا، کےسببلـکہ
ساتھ صلح تھی۔ اُس25 کے جیتے پورےجی یہوداہ اور اسرائیل
میں صلح سلامتی رہی۔ شمال میں دان سے لے کر جنوب میں
تکبیرسبع ایکہر سلامتی سے انگور کی اپنی بیل اور انجـیر کے
درختاپنے کے سائے میں بیٹھ سکتا تھا۔

26 اپنے رتھوں کے گھوڑوں کے لئے سلیمان نے 4,000
تھان بنوائے۔ اُس کے گھوڑے12,000 تھے۔ 27 بارہ ضلعوں
پر مقرر افسر باقاعدگی سے سلیمان بادشاہ اور اُس کے دربار کی
یات ضرور پوری کرتے رہے۔ ایکہر کو سال میں ایک ماہ
کے لئے سب کچھ مہیا کرنا تھا۔ اُن محنتکی کی وجہ سے دربار
میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ 28 بادشاہ کی ہدایت کے مطابق وہ
رتھوں کے گھوڑوں اور دوسرے گھوڑوں کے لئے درکار َجو
اور بھوسا براہِ راست اُن تکتھانوںکے پہنچاتے تھے۔

29 الله سلیماننے بہتکو یادہ حکمتز 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 کے ِموں عال
سے کہیں یادہ ز تھی۔ اِس31 لحاظ سے کوئی بھی اُس کے برابر
نہیں تھا۔ ایتانوہ اِزراحی اور محول بیٹوںکے کلـکولہیمان، اور
دردع پر سبقتبھی لے گیا تھا۔ اُس شہرتکی ارد گرد کے تمام
ممالـک پھیلمیں گئی۔ اُس32 کہاوتیں3,000نے 1,005اور
گیت لـکھ دیئے۔ 33 وہ تفصیل مختلفسے قسم کے پودوں کے
بارے میں بات کر سکتا تھا، لبنان میں دیودار بڑےکے درخت
سے لے کر پودےچھوٹے تکزوفا جو دیوار کی دراڑوں میں
اُگتا مہارتوہہے۔ چوپایوں،سے پرندوں، رینگنے جانوروںوالے
اور مچھلیوں کی تفصیلات بھی بیان کر سکتا تھا۔ 34 چنانچہ تمام
ممالـک بادشاہوںکے سلیمانکوسفیروںاپنےنے بھیجپاسکے
دیا تاکہ اُس حکمتکی سنیں۔

5

حیرام بادشاہ کے ساتھ سلیمان کا معاہدہ

1 صور کا بادشاہ حیرام ہمیشہ داؤد کا اچھا دوست رہا تھا۔
جب اُسے خبر ملی کہ داؤد کے بعد سلیمان کو مسح کر کے
بادشاہ بنایا گیا ہے تو اُس نے اپنے سفیروں کو مبارکاُسے باد
دینے کے لئے بھیج دیا۔ سلیمانتب2 نے حیرام کو پیغام بھیجا،
ہیںجانتےآپ”3 اپنےربداؤدباپمیرےکہ نامکےخدا کے
لئے گھر تعمیر کرنا ہتے چا تھے۔ لیکن یہ اُن بسکے باتکی نہیں
تھی، کیونکہ اُن کے جیتے جی ارد گرد ممالـککے اُن جنگسے
داؤدنےربگورہے۔کرتے دشمنوںتمامکو بخشیفتحپر تھی،
لیکن لڑتے لڑتے ربوہ کا گھر نہ بنا سکے۔ فرقحالاتاب4
میرےرب:ہیں خدا مجھےنے پورا سکون عطا کیا چاروںہے۔
طرف نہ کوئی مخالف نظر آتا ہے، نہ کوئی خطرہ۔ 5 اِس لئے
مَیں رب اپنے خدا کے نام کے لئے گھر تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔
باپمیرےکیونکہ داؤد کے جیتے ربجی نے اُن سے وعدہ کیا
تھا، جستیرے’ بیٹے کو تیرےمَیں بعد تخت پر بٹھاؤں گا وہی
میرے نام کے لئے گھر بنائے ‘گا۔ گزارشاب6 ہے آپکہ
لـکڑہارےکے لبنان میں میرے لئے دیودار کے درخت کاٹ
لوگمیرےدیں۔ اُن کے ساتھ مل کر کام کریں آپگے۔ کے
لوگوں مَیںمزدوریکی ہی ادا گا۔کروں کہیںآپبھیکچھجو
مَیںگے 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
سلیمان8 کو حیرام جوابنے آپمجھے”بھیجا، کا پیغام مل گیا
اورہے، آپمَیں کی ضرور کروںمدد گا۔ دیودار اور جونیپر کی
جتنی لـکڑی آپ کو ہئے چا وہ مَیں آپ پاسکے پہنچا دوں گا۔
لوگمیرے9 درختوں کے لبنانتنے پہاڑیکے علاقے نیچےسے
ساحل تک لائیں گے جہاں ہم اُن بیڑےکے باندھ کر سمندر
پر اُس جگہ پہنچا دیں گے جو آپ مقرر کریں گے۔ وہاں ہم
تنوں کے دیںکھولرسّے گے، آپاور اُنہیں لے سکیںجا گے۔
معاوضے آپمیں مجھے خوراکاِتنی مہیا کریں میرےکہ دربار
یاتکی پوریضرور ہو “جائیں۔

10 چنانچہ حیرام نے سلیمان کو دیودار اور جونیپر کی اُتنی
لـکڑی مہیا کی جتنی اُسے ضرورت تھی۔ 11 معاوضے میں سلیمان
اُسے سالانہ ً تقریبا 32,50,000 کلو گرام گندم اور ً تقریبا
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4,40,000 لٹر زیتون کا تیل بھیجتا رہا۔ 12 اِس کے علاوہ
سلیمان اور حیرام صلحمیںآپسنے کا معاہدہ ربیوںکیا۔ نے
سلیمان حکمتکو اُسطرحجسکیعطا اُسنے وعدہسے کیا
تھا۔

رب کا گھر بنانے کی پہلی یاں تیار
13-14 سلیمان بادشاہ نے لبنان میں یہ کام کرنے کے لئے

میںاسرائیل آدمیوں30,000سے بیگارکی پر بھرتی اُسکی۔ نے
ادونیرام کو اُن پر مقرر کیا۔ ہر ماہ باریوہ باری 10,000 افراد
لبنانکو میں بھیجتا یوںرہا۔ ہر ایکمزدور ماہ لبنان میں اور دو
ماہ گھر میں رہتا۔ سلیمان15 نے 80,000 آدمیوں کو کانوں
میں لگایا تاکہ وہ پتھر 70,000نکالیں۔ افراد یہ پتھر یروشلم لاتے
تھے۔ 16 اُن لوگوں نگران3,300پر مقرر تھے۔ بادشاہ17 کے حکم
پر وہ کانوں بہترینسے پتھر ٹکڑےبڑےبڑےکے نکال لائے اور
اُنہیں تراش ربکر کے گھر کی بنیاد کے لئے تیار کیا۔ جبل18
گروںکاریکے سلیماننے اور حیرام مددکیگروںکاریکے
کی۔ اُنہوں نے مل کر پتھر ٹکڑےبڑےبڑےکے اور لـکڑی کو
تراش ربکر کے گھر کی تعمیر کے لئے تیار کیا۔

6
رب کے گھر کی تعمیر

1 سلیمان نے اپنی حکومت کے چوتھے سال دوسرےکے
مہینے زیب میں رب کے گھر کی تعمیر شروع کی۔ اسرائیل کو
مصر نکلےسے سال480 گزر چکے تھے۔

عمارت2 کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی فٹ30 اور اونچائی 45
تھی۔فٹ 3 منے ایکسا برآمدہ بنایا گیا عمارتجو جتنا چوڑا یعنی
اورفٹ30 فٹ15طرفکیآگے لمبا تھا۔ دیواروںکیعمارت4
لـگےجنگلےپرجنتھیںکھڑکیاںمیں باہرسےعمارت5تھے۔ آ کر
سلیمان بائیںدائیںنے دیواروںکی اور پچھلی دیوار ایکساتھکے
ڈھانچا کھڑا کیا جس کی تین منزلیں تھیں اور جس میں مختلف
کمرے تھے۔ 6 نچلی منزل کی اندر کی چوڑائی ساڑھے 7 فٹ،
درمیانی منزل کی فٹ9 اور اوپر کی منزل کی ساڑھے فٹ10
تھی۔ وجہ یہ تھی کہ رب کے گھر کی بیرونی دیوار کی موٹائی
منزل بہ منزل کم ہوتی گئی۔ اِس یقے طر سے بیرونی ڈھانچے کی
دوسری تیسریاور منزل شہتیروںکے کے لئے رب کے گھر کی
دیوار میں سوراخ بنانے ضرورتکی نہیں تھی بلـکہ اُنہیں دیوار پر
ہی رکھا گیا۔

تعمیرکیگھرکےربپتھرجو7 لئےکے استعمال اُنہیںہوئے
پتھر اندرکےکانکی تراشہی تیارکر اِسگیا۔کیا 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 سے ایک سیڑھی پرستار کو
درمیانی اور اوپر کی منزل تک پہنچاتی تھی۔ 9 یوں سلیمان نے
عمارت دیودارکوچھتپہنچایا۔تکتکمیلکو شہتیروںکے اور
بنایاسےتختوں جو10گیا۔ طرفتینوںکےعمارتڈھانچا کھڑا کیا
گیا اُسے دیودار کے شہتیروں عمارتسے کی باہر والی دیوار کے
ساتھ جوڑا گیا۔ اُس کی تینوں منزلوں کی اونچائی ساڑھے سات
فٹسات تھی۔

ایک11 ربدن سلیمان سے ہم کلام ہوا، 12 تکجہاں”
سکونتمیری گاہ تعلقکا ہے جو میرےتُو لئے بنا رہا ہے، اگر
تماممیرےتُو احکام ہدایاتاور گزارےزندگیمطابقکے مَیںتو
تیرے 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
14 جب عمارت کی دیواریں اور چھت مکمل ہوئیں 15 تو

اندرونی دیواروں فرشپر سے لے تکچھتکر دیودار کے تختے
لگائے گئے۔ فرش پر جونیپر کے تختے لگائے گئے۔ تکاب16
عمارت ایککا ہی کمرا تھا، اُسابلیکن دیودارنے تختوںکے
سے فرش سے لے کر چھت تک دیوار کھڑی کر کے پچھلے
حصے میں الـگ کمرا بنا دیا جس کی لمبائی 30 فٹ تھی۔ یہ
مُقّدس 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۔

19 پچھلے کمرے میں رب کے عہد کا صندوق رکھنا تھا۔
30لمبائیکیکمرےاِس20 30اونچائیاورفٹ30چوڑائیفٹ،
فٹ 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
فرشاورچھتدیواروں،کیکمرےوالے بھیپر سونا گیا۔منڈھا
مُقّدس ترین کمرے دروازےکے پر سونے کی زنجـیریں لگائی
گئیں۔ 22 چنانچہ عمارت کی تمام اندرونی دیواروں، چھت اور
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فرش پر سونا منڈھا گیا، اور اِسی طرح مُقّدس ترین کمرے 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 فٹ15 تھا۔ 24-25 دونوں شکل و صورت میں ایک جیسے
تھے۔ ہر ایک کے دو پَر تھے، اور ہر پَر کی لمبائی ساڑھے سات
فٹسات تھی۔ ایکچنانچہ پَر سرےکے دوسرےسے پَر کے
تکسرے کا تھا۔فٹ15فاصلہ 26 ایکہر کا تھا۔فٹ15قد
27 اُنہیں مُقّدس ترین کمرے میں یوں ایک دوسرے کے ساتھ
کھڑا کیا گیا کہ ہر فرشتے ایککا دوسرےپَر کے پَر سے لگتا جبکہ
دائیں اور طرفبائیں ایکہر کا دوسرا پَر دیوار ساتھکے لگتا تھا۔
28 اِن فرشتوں پر بھی سونا منڈھا گیا۔

29 مُقّدس اور مُقّدس ترین کمروں کی دیواروں پر کروبی
فرشتے، کھجور درختکے اور پھول کندہ کئے گئے۔ دونوں30
کمروں فرشکے پر بھی سونا منڈھا گیا۔ 31 سلیمان مُقّدسنے
ترین کمرے کا دروازہ زیتون کی لـکڑی سے بنوایا۔ اُس کے
دو کواڑ تھے، اور چوکھٹ کی لـکڑی کے پانچ کونے تھے۔
دروازے32 کے کواڑوں پر کروبی فرشتے، کھجور درختکے
اور پھول کندہ کئے گئے۔ اِن کواڑوں پر بھی فرشتوں اور کھجور
کے درختوں سمیت سونا منڈھا گیا۔ سلیمان33 عمارتنے میں
داخل ہونے والے دروازے کے لئے بھی زیتون کی لـکڑی
چوکھٹسے بنوائی، لیکن اُس کی لـکڑی کے چار کونے تھے۔
34 دروازےاِس کے دو کواڑ جونیپر کی لـکڑی کے بنے ہوئے
تھے۔ دونوں کواڑ تکدیوار گھوم سکتے تھے۔ 35 اِن کواڑوں پر
بھی کروبی فرشتے، کھجور درختکے اور پھول کندہ کئے گئے
تھے۔ پھر اُن پر سونا یوں منڈھا گیا کہ وہ اچھی طرح اِن بیل بوٹوں
کے لـگساتھ گیا۔

عمارت36 کے منے سا ایک اندرونی صحن بنایا گیا جس کی
چاردیواری 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 کُل
سات لـگسال گئے۔

7
سلیمان کا محل

1 محلجو سلیمان نے بنوایا وہ سال13 کے بعد مکمل ہوا۔
اُس2-3 عمارتایککی کا نام لبنان’ کا ‘جنگل عمارتتھا۔

کی لمبائی 150 فٹ، چوڑائی فٹ75 اور اونچائی فٹ45 تھی۔
نچلی منزل ایک بڑا ہال تھا جس کے دیودار کی لـکڑی کے 45
ستون تھے۔ پندرہ پندرہ ستونوں کو تین 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 مختلفکے
کمرے تھے، بھیچھتاور دیودار لـکڑیکی بنائیسے تھی۔گئی
ہال4 دونوںکی لمبی دیواروں میں تین تین کھڑکیاں تھیں، ایکاور
دیوار کی کھڑکیاں دوسری دیوار کی کھڑکیوں کے بالکل مقابل
تھیں۔ 5 اِن دیواروں تینکے دوسرےایکبھیدروازےتین کے
تھے۔مقابل اُن لـکڑیکیچوکھٹوںکی تھے۔کونےچارچارکے

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 دیواِن عدل
کہلاتا تھا۔ اُس میں اُس کا تخت 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۔

دیوان8 کے پیچھے صحن تھا جس میں بادشاہ کا رہائشی محل
تھا۔ محل کا ڈیزائن دیوان جیسا تھا۔ اُس بیویمصریکی فرعون
کی بیٹی کا محل بھی ڈیزائن میں دیوان مطابقتسے رکھتا تھا۔

9 یہ تمام عمارتیں بنیادوں سے لے تکچھتکر اور باہر سے
لے بڑےکر تکصحن اعلٰی قسم کے پتھروں سے بنی ہوئی تھیں،
ایسے پتھروں سے آریطرفچاروںجو ناپسے عینکے مطابق
کاٹے گئے تھے۔ بنیادوں10 کے لئے عمدہ قسم بڑےبڑےکے
پتھر استعمال بعضہوئے۔ کی لمبائی 12 بعضاور کی فٹ15
تھی۔ 11 اِن پر اعلٰی قسم پتھروںکے گئیں۔کیکھڑیدیواریںکی
دیواروں میں دیودار کے شہتیر بھی لگائے گئے۔ بڑے12 صحن
کی چاردیواری یوں بنائی گئی کہ پتھروں کے ہر تین ردّوں کے
بعد دیودار کے شہتیروں کا ایک ردّا لگایا گیا تھا۔ جو اندرونی
ربصحن کے گھر کے ارد گرد تھا اُس چاردیواریکی بھی اِسی
طرح ہی بنائی گئی، اور اِسی طرح رب کے گھر برآمدےکے
کی دیواریں بھی۔

* 6:37 دوسرے مہینے :زیب یل اپر تا مئی۔ † 6:38 آٹھویں مہینے :بُول اکتوبر تا نومبر۔
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رب کے گھر کے منے سا کے ستونخاصدو
13 پھر سلیمان بادشاہ نے صور ایککے آدمی کو جسبُلایا

کا نام حیرام تھا۔ اُس14 ماںکی اسرائیلی قبیلے نفتالی کی بیوہ تھی
جبکہ اُس باپکا صور کا ہنے ر والا اور پیتل کا کاری گر تھا۔
بڑیحیرام حکمت، داریسمجھ مہارتاور پیتلسے کی ہر چیز
بنا سکتا تھا۔ اِس قسم کا کام کرنے کے لئے وہ سلیمان بادشاہ
پاسکے آیا۔

پہلے15 اُس پیتلنے کے دو ڈھالستون دیئے۔ ہر ستون کی
اونچائی فٹ27 اور گھیرا فٹ18 تھا۔ 16 پھر اُس نے ہر ستون
کے لئے پیتل کا بالائی ڈھالحصہ کیجسدیا اونچائی ساڑھے
7 فٹ تھی۔ 17 ہر بالائی حصے کو ایک دوسرے کے ساتھ
خوب صورتی سے ملائی ساتگئی زنجـیروں سے آراستہ کیا گیا۔
18-20 اِن زنجـیروں کے اوپر حیرام نے ہر بالائی حصے کو پیتل
کے 200 اناروں سے سجایا جو دو قطاروں میں لگائے گئے۔ پھر
بالائی ستونوںحصے پر لگائے بالائیگئے۔ سوسنکیحصوں کے
پھول شکلسیکی تھی، اور یہ اونچےفٹ6پھول تھے۔ حیرام21
دونوںنے ربستون کے گھر برآمدےکے کے منے کھڑےسا
کئے۔ ہنے د ہاتھ کے ستون کا نام اُس نے ‘یکین’ اور بائیں ہاتھ
کے ستون کا نام ‘بوعز’ رکھا۔ 22 بالائی حصے سوسن نما تھے۔
چنانچہ کام مکمل ہوا۔

پیتل حوضکا
اِس23 کے بعد حیرام نے پیتل کا بڑا حوضگول ڈھال دیا

جس کا نام ‘سمندر’ رکھا گیا۔ اُس کی اونچائی ساڑھے 7 فٹ،
اُس کا منہ فٹ15 چوڑا اور اُس کا ًگھیرا تقریبا فٹ45 تھا۔
حوض24 کنارےکے کے نیچے تُونبوں کی دو قطاریں تھیں۔ فی
ًفٹ تقریبا 6 تُونبے تھے۔ تُونبے اور حوض مل کر ڈھالے گئے
تھے۔ حوض25 بَیلوںکو کے مجسموں12 پر رکھا گیا۔ تین بَیلوں
کا رُخ شمال کی طرف، تین کا مغربرُخ کی طرف، تین کا رُخ
جنوب کی طرف اور تین کا رُخ مشرق کی طرف تھا۔ اُن کے
پچھلے طرفکیحوضحصے تھے، حوضاور اُن کندھوںکے
پر پڑا کنارہکاحوض26تھا۔ پیالے طرحکیپھولکےسوسنبلـکہ
باہر طرفکی مُڑا ہوا تھا۔ 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 تھی۔فٹ4ساڑھے 28 گاڑیہر کا اوپر کا سریوںحصہ
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 ایسے ٹکڑے لـگے تھے جن پر باسن رکھے
جاتے تھے۔ ٹکڑےیہ بھی سہروں سے سجے ہوئے تھے۔ 31 فریم
کے اندر جس جگہ باسن کو رکھا جاتا تھا وہ گول تھی۔ اُس
کی اونچائی فٹڈیڑھ تھی، اور اُس کا منہ سوا فٹدو چوڑا تھا۔
اُس کے بیرونی پہلو پر چیزیں کندہ کی گئی تھیں۔ گاڑی کا فریم
گول نہیں چورسبلـکہ تھا۔ گاڑی32 کے فریم نیچےکے مذکورہ
چار پہئے تھے جو دُھروں جُڑےسے دُھرےتھے۔ فریم کے ساتھ
ہی ڈھل گئے تھے۔ ہر پہیہ سوا دو فٹ چوڑا تھا۔ 33 پہئے رتھوں
پہیوںکے کی مانند تھے۔ اُن کے دُھرے، کنارے، تار اور نابھیں
سب کے سب پیتل سے ڈھالے گئے تھے۔ 34 یوں گاڑ کے چار
کونوں پر دستے لـگے تھے جو فریم کے ساتھ مل کر ڈھالے گئے
تھے۔ 35-36 گاڑیہر کے اوپر کا کنارہ نو انچ اونچا تھا۔ کونوں پر
لـگے دستے اور فریم کے پہلو ہر جگہ کروبی فرشتوں، ببروں شیر
اور کھجور کے درختوں سے سجے ہوئے تھے۔ چاروں طرف
سہرے بھی کندہ کئے گئے۔ 37 حیرام نے دسوں یوں گاڑ کو
ایک ہی سانچے میں ڈھالا، اِس لئے ایکسب جیسی تھیں۔

38 حیرام نے ہر گاڑی کے لئے پیتل کا باسن ڈھال دیا۔ ہر
باسن فٹ6 چوڑا تھا، اور اُس میں 880 لٹر پانی سما جاتا تھا۔
اُس39 نے پانچ یاں ربگاڑ کے گھر دائیںکے ہاتھ اور پانچ اُس
کے بائیں ہاتھ کھڑی حوضکیں۔ بنام سمندر کو اُس ربنے
کے گھر مشرقجنوبکے میں رکھ دیا۔

اُس سامان فہرستکی جو حیرام نے بنایا
40 حیرام نے باسن، بیلچے اور چھڑکاؤ کے کٹورے بھی

یوںبنائے۔ اُس میںگھرکےربنے وہ مکملکامسارا جسکیا
لئےکے سلیمان بادشاہ اُسےنے بُلایا تھا۔ اُس چیزیںکیذیلنے
:بنائیں

41 دو ستون،
ستونوں پر لـگے پیالہ نما بالائی حصے،
بالائی حصوں پر لـگی زنجـیروں کا ڈیزائن،
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42 زنجـیروں کے اوپر لـگے انار فی) بالائی حصہ 200
،(عدد

4310 ہتھ یاں، گاڑ
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 سلیماننے کے حکم ربپر کے گھر

کے لئے بنایا پیتل سے ڈھال پالشکر کیا گیا تھا۔ 46 بادشاہ نے
اُسے وادٔی یردن میں ُسکات اور ضرتان کے درمیان ڈھلوایا۔
ایکوہاں فونڈری تھی جہاں حیرام گارےنے کے سانچے بنا
کر ہر ڈھالچیز دی۔ اِس47 سامان کے لئے سلیمان بادشاہ نے
اِتنا یادہ استعمالپیتلز کیا اُسکہ کا وزنکُل 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 جسمیز ربپر کے لئے مخصوص روٹیاں رہتیپڑی 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 کے قبضے۔
رب51 کے گھر کی تکمیل پر سلیمان بادشاہ نے وہ سونا

چاندی اور باقی تمام قیمتی چیزیں رب کے گھر کے خزانوں میں
رکھوا دیں جو اُس باپکے داؤد ربنے کے لئے مخصوص تھیں۔کی

8
عہد ربصندوقکا کے گھر میں لایا جاتا ہے

1 پھر سلیمان نے اسرائیل کے تمام بزرگوں اور قبیلوں اور
کنبوں تمامکے سرپرستوں کو پاساپنے یروشلم میں بُلایا، کیونکہ
رب کے عہد تکابصندوقکا یروشلم کے اُس میںحصے تھا
جو داؤد’ کا ‘شہر یا صیون سلیمانہے۔کہلاتا چاہتا تھا کہ قوم
نمائندےکے حاضر ہوں جب صندوق کو وہاں سے رب کے
میںگھر پہنچایا جائے۔ اسرائیلچنانچہ2 کے تمام مرد سال کے
ساتویں مہینے *اِتانیم میں سلیمان بادشاہ پاسکے یروشلم میں جمع
اِسیہوئے۔ مہینے میں یوں جھونپڑ کی عید منائی جاتی تھی۔

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۔

اماموں6 عہدکےربنے ترینمُقّدسیعنیپچھلےصندوقکا
کمرے میں لا کر کروبی فرشتوں کے پَروں کے نیچے رکھ دیا۔
7 فرشتوں کے پَر پورے صندوق پر اُس کی اُٹھانے کی یوں لـکڑ
سمیت پھیلے رہے۔ 8 توبھی اُٹھانے کی یہ یاں لـکڑ اِتنی لمبی تھیں
کہ اُن سرےکے منے سا والے کمرےمُقّدسیعنی سے نظر آتے
تھے۔ لیکن وہ باہر سے دیکھے نہیں جا سکتے تھے۔ آج تک وہ
وہیں موجود ہیں۔ صندوق9 میں صرف پتھر کی وہ دو تختیاں
تھیں جن کو موسٰی حوربنے یعنی کوہِ سینا دامنکے میں اُس
میں رکھ دیا تھا، اُس وقت ربجب نے مصر سے نکلے ہوئے
اسرائیلیوں کے ساتھ عہد باندھا تھا۔

جب10-11 امام مُقّدس کمرے سے نکل کر صحن میں آئے
تو رب کا ایکگھر 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 مَیںکہہے بادلگھنے 13ًگا۔رہوںمیںاندھیرےکے یقینا
مَیں تیرےنے 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 کھڑی
اسرائیل طرفکیجماعتپوریکی کیا۔رُخ اُس برکتاُنہیںنے
دے کر کہا،

اسرائیلرب”15 کے خدا تعریفکی جسہو نے وہ وعدہ
پورا کیا ہے جو اُس میرےنے باپ داؤد سے کیا تھا۔ کیونکہ
اُس نے فرمایا، 16 دنجس’ مَیں اپنی قوم اسرائیل کو مصر سے
نکال لایا اُس دن سے لے تکآجکر مَیں کبھینے نہ فرمایا کہ
اسرائیلی قبیلوں کسیکے 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، ہوںخوشمَیں’ کہ میرےتُو 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 کے
مطابقعینکےوعدے باپاپنے اسرائیلجگہکیداؤد کا بادشاہ
بن تختکر پر بیٹھ گیا مَیںاباورہوں۔ اسرائیلربنے کے خدا
نامکے کی تعظیم میں بھیگھر بنایا ہے۔ اُس21 میں مَیں اُسنے
صندوق کے لئے مقام تیار کر رکھا جسہے میں شریعت کی
تختیاں پڑی ہیں، اُس عہد کی تختیاں ربجو ہمارےنے باپ
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 دیکھتے

قربانکیرب گاہ منےکے سا ہوا۔کھڑا اُس نے اپنے آسمانہاتھ
طرفکی اُٹھا کر 23 دعا اسرائیلرباے”کی، کے خدا، تجھ جیسا کوئی خدا نہیں ہے،
نہ آسمان اور نہ زمین پر۔ تُو اپنا وہ عہد قائم رکھتا جسےہے تُو نے
اپنی قوم ساتھکے باندھا ہے اور اپنی مہربانی سباُن پر ظاہر کرتا
تیریسےدلپورےجوہے راہ پر ہیں۔چلتے 24 تُو نے اپنے خادم
داؤد سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔ باتجو تُو نے اپنے منہ سے
باپمیرے وہکیسے تُو ہاتھاپنےنے پوریہیآجسے ہے۔کی
اسرائیلرباے25 کے ابخدا، اپنی باتدوسری بھی پوری
کر جو تُو نے اپنے خادم داؤد تھی۔کیسے کیونکہ تُو میرےنے

باپ سے وعدہ کیا تھا، تیریاگر’ تیریاولاد طرح اپنے چلنچال
پر دےدھیان میرےکر حضور چلتی رہے تو اسرائیل پر اُس کی
حکومت تکہمیشہ قائم رہے ‘گی۔ اسرائیلاے26 کے خدا،
اب براہِ کرم اپنا یہ وعدہ پورا کر جو تُو نے اپنے باپمیرےخادم
داؤد سے کیا ہے۔

لیکن27 کیا الله واقعی زمین پر کرےسکونت گا؟ نہیں، تُو تو
بلندترین آسمان میں بھی سما نہیں !سکتا تو پھر یہ مکان جو مَیں نے
بنایا تیریطرحکسہے سکونت گاہ بن سکتا ہے؟ رباے28
میرے خدا، توبھی اپنے خادم کی دعا اور التجا مَیںجبسن آج
تیرے حضور پکارتے التماسہوئے کرتا ہوں 29 کہ براہِ دنکرم
رات عمارتاِس کی نگرانی !کر کیونکہ یہ وہ جگہ کےجسہے
بارے میں تُو نے خود فرمایا، یہاں’ میرا نام ‘گا۔کرےسکونت
چنانچہ اپنے خادم گزارشکی سن جو مَیں اِس مقام طرفکی
رُخ کئے ہوئے کرتا ہوں۔ جب30 ہم اِس مقام کی طرف رُخ
کر کے دعا کریں تو اپنے خادم اور اپنی قوم کی التجا سن۔ آسمان
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 تاکہ حلف اُٹھا کر وعدہ کرے کہ مَیں
بےقصور ہوں 32 تو براہِ کرم آسمان پر سے سن کر اپنے خادموں
کا انصاف 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 وقتکسیہے تیری قوم اسرائیل تیرا کرےگناہ
اور نتیجے میں دشمن کے منے سا شکست کھائے۔ اگر اسرائیلی
تیرےآخرکار پاس لوٹ آئیں تیرےاور نام کی تمجید کر کے یہاں
اِس گھر میں تجھ 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 ملـکاُس واپسمیں لانا جو تُو نے اُن باپکے دادا کو
دے دیا تھا۔

ہو35 سکتا اسرائیلیہے تیرا اِتنا کریںگناہسنگین پڑےکالکہ
اور بڑی دیر تک بارش نہ برسے۔ اگر وہ آخرکار اِس گھر کی
رُخطرف تیرےکےکر نام یںتمجیدکی تیریاورکر سزا باعثکے
اپنا گناہ چھوڑ آئیںلوٹکر تو36 آسمان پر سے اُن یادکی لینا۔سنفر
اپنے خادموں اور اپنی قوم اسرائیل معافکو کر، کیونکہ تُو ہی
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اُنہیں اچھی راہ کی تعلیم دیتا تبہے۔ ملـکاُس پر بارشدوبارہ
دےبرسا جو تُو نے اپنی قوم میراثکو دےمیں دیا ہے۔

37 ہو سکتا ہے اسرائیل میں کال پڑ جائے، اناج کی فصل
کسی بیماری، پھپھوندی، ٹڈیوں یا کیڑوں سے متاثر ہو جائے، یا
شہرکسیدشمن کا محاصرہ کرے۔ مصیبتبھیجو بیمارییا ہو،
38 اگر اسرائیلیکوئی پوریتیرییا قوم اُس جانسببکا کر اپنے
ہاتھوں اِسکو طرفکیگھر بڑھائے اور تجھ کرےالتماسسے
39 تو آسمان پر اپنے تخت سے اُن کی یاد فر سن لینا۔ اُنہیں معاف
کر کے وہ کچھ کر جو ضروری ہے۔ ایکہر کو اُس کی تمام
حرکتوں کا بدلہ دے، صرفکیونکہ تُو ہی انسانہر دلکے کو
جانتا ہے۔ 40 پھر جتنی دیر وہ ملـکاُس میں زندگی گزاریں گے
جو تُو باپہمارےنے دادا کو دیا تھا اُتنی دیر وہ مانیںخوفتیرا
گے۔

41 آئندہ پردیسی تیرےبھی نام سببکے سے ممالـکدُوردراز
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 پیشوہ کریں وہ پوری کرنا
تاکہ دنیا کی تمام اقوام تیرا نام جان تیریکر قوم اسرائیل طرحکی
ہی مانیںخوفتیرا اور لیںجان کہ عمارتجو مَیں نے تعمیر کی
اُسہے تیرےپر ہی نام کا ٹھپا لگا ہے۔

ہو44 سکتا تیریہے قوم ہدایتتیریمردکے مطابقکے اپنے
دشمن سے لڑنے کے لئے نکلیں۔ اگر تیرےوہ چنے ہوئے شہر اور
اُس عمارت 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 انصافمیںحقکے قائم رکھنا۔

46 ہو سکتا وہہے تیرا گناہ ایسیکریں، حرکتیں تو سےسبہم
سرزد ہوتی رہتی ہیں، اور نتیجے میں ناراضتُو ہو اُنہیںکر دشمن
کے حوالے دےکر جو اُنہیں قید کر کے اپنے کسی دُوردراز یا
ملـکقریبی میں لے جائے۔ 47 شاید وہ جلاوطنی میں توبہ کر
کے دوبارہ تیری طرف رجوع کریں اور تجھ التماسسے ہم’کریں، نے گناہ کیا ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے بےدین
حرکتیں کی ‘ہیں۔ 48 اگر وہ ایسا کر کے دشمن ملـککے میں

پورےاپنے دل و جان سے دوبارہ تیری طرف رجوع کریں اور
باپسےطرفتیری دادا کو دیئے گئے تیرےملـک، چنے ہوئے
شہر اور عمارتاُس طرفکی رُخ کر کے دعا کریں جو مَیں نے
تیرے نام کے لئے 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 کے گناہوں کو معاف کر دینا۔ جس بھی جرم
اُنہوںسے نے تیرا گناہ کیا ہے معافوہ کر دےبخشدینا۔ 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
یادوںکی فر لئےکے بھیجبرہیں۔کھلی مددوہ لئےکے تجھے
پکاریں تو اُن کی سن !لینا 53 کیونکہ تُو، اے رب قادرِ مطلق
اسرائیلنے کو دنیا کی تمام قوموں الـگسے کر کے خاصاپنی
ملـکیت بنا لیا باپہمارےہے۔ دادا کو مصر سے لتے نکا وقت
تُو نے موسٰی معرفتکی حقیقتاِس کا اعلان “کیا۔

آخری دعا برکتاور
اِس54 دعا کے بعد سلیمان کھڑا ہوا، کیونکہ دعا دورانکے

اُس ربنے کی قربان گاہ کے منے سا اپنے گھٹنے ٹیکے اور اپنے
ہاتھ آسمان طرفکی اُٹھائے ہوئے تھے۔ اب55 وہ اسرائیل کی
پوری جماعت کے منے سا کھڑا ہوا اور بلند آواز سے اُسے دی،برکت

رب”56 کی تمجید جسہو نے وعدےاپنے کے عین مطابق
اپنی اسرائیلقوم آرامکو فراہمسکونو کیا خوببھیجتنےہے۔
وعدےصورت اُس نے اپنے خادم موسٰی کی معرفت کئے ہیں
وہ سب پورےسبکے ہو گئے ہیں۔ ربطرحجس57 ہمارا
ہمارےخدا باپ دادا کے ساتھ تھا اُسی طرح ہمارےوہ ساتھ
بھی رہے۔ نہ وہ ہمیں چھوڑے، کرےترکنہ 58 ہمارےبلـکہ
دلوں کو اپنی طرف کرےمائل تاکہ ہم اُس کی تمام راہوں پر
چلیں اور اُن تمام احکام اور ہدایات کے تابع رہیں جو اُس نے
باپہمارے دادا دیکو ہیں۔

رب59 کے میریحضور یہ یاد فر ہمارےربراتدن خدا
قریبکے تاکہرہے وہ میرا اور اپنی قوم انصافکا اوررکھےقائم
ہماری یاتروزانہ پوریضرور کرے۔ تمامتب60 اقوام لیںجان
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ہیربکہگی خدا اورہے اُسکہ کے اَورکوئیسوا ہے۔نہیںمعبود
لیکن61 لازم ہے ہمارےربآپکہ خدا پورےکے دل

سے وفادار رہیں۔ ہمیشہ اُس ہدایاتکی اور احکام کے مطابق
زندگی گزاریں، بالکل اُسی طرح جس طرح آپ آج کر رہے
“ہیں۔

رب کے گھر مخصوصیتکی پر جشن
پھر62-63 بادشاہ اور اسرائیلتمام قربانیاںحضورکےربنے

پیش کر کے رب کے گھر مخصوصکو کیا۔ اِس سلسلے میں
سلیمان نے 22,000 گائےبَیلوں اور 1,20,000 یوں بھیڑبکر
کو سلامتی کی قربانیوں کے طور پر ذبح کیا۔ اُسی64 دن بادشاہ
نے صحن کا درمیانی حصہ قربانیاں چڑھانے کے لئے مخصوص
کیا۔ وجہ یہ تھی پیتلکہ کی قربان گاہ اِتنی پیشقربانیاں کرنے
کے لئے چھوٹی تھی، کیونکہ بھسم ہونے والی قربانیوں اور غلہ
کی نذروں کی بہتتعداد یادہ ز تھی۔ اِس کے علاوہ سلامتی کی
قربانیوںبےشمار کی چربی کو بھی جلانا تھا۔

65 عید 14 دن تک منائی گئی۔ پہلے ہفتے میں سلیمان اور
اسرائیلتمام منائیمخصوصیتکیگھرکےربنے دوسرےاور
ہفتے میں یوں جھونپڑ کی عید۔ بہت یادہ شریکلوگز ہوئے۔
وہ دُوردراز علاقوں سے یروشلم آئے تھے، شمال میں حماتلبو سے
دو66تھی۔سرحدکیمصرجوتکوادیاُسمیںجنوبکرلے
ہفتوں کے بعد سلیمان نے اسرائیلیوں کو رُخصت کیا۔ بادشاہ
کو برکت دے کر وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ سب شادمان
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 ربنے کے گھر اور شاہی محل کو تکمیل
تک پہنچایا۔ جو کچھ بھی اُس نے ٹھان لیا تھا وہ پورا ہوا۔ اُس2
وقت رب دوبارہ اُس پر ظاہر ہوا، اُس طرح جس طرح وہ
ِجبعون میں اُس پر ظاہر ہوا تھا۔ اُس3 سلیماننے سے کہا،

جو” دعا اور التجا تُو میرےنے حضور کی اُسے مَیں سننے
کر اِس عمارت کو جو تُو نے بنائی ہے اپنے لئے مخصوص و
مُقّدس کر لیا ہے۔ اُس میں مَیں اپنا نام تکابد قائم رکھوں گا۔
میری آنکھیں اور دل ابد تک وہاں حاضر رہیں گے۔ 4 جہاں

تک تیرا تعلق ہے، اپنے باپ داؤد کی طرح دیانت داری اور
راستی سے میرے حضور چلتا رہ۔ کیونکہ اگر تُو میرے تمام
احکام ہدایاتاور پیرویکی کرتا رہے 5 تو مَیں تیری اسرائیل پر
حکومت تکہمیشہ 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۔

لیکن6 !خبردار اگر تُو تیرییا اولاد مجھ دُورسے ہو میرےکر
دیئے گئے احکام ہدایاتاور تابعکے نہ رہے بلـکہ دیگر معبودوں
کی طرف رجوع کر کے اُن کی خدمت اور پرستش کرے 7 تو
مَیں اسرائیل کو ملـکاُس 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 و مُقّدس 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 کھڑےرونگٹے ہو جائیں
اورگے، حقارتاپنیوہ اظہارکا پوچھیںکےکر گے، نےرب’
ملـکاِس اور اِس گھر سے سلوکایسا کیوں ‘کیا؟ لوگتب9
جواب دیں گے، اِس’ لئے کہ گو رب اُن کا خدا اُن باپکے
دادا کو مصر سے نکال کر یہاں لایا توبھی لوگیہ ترکاُسے کر
کے دیگر معبودوں چمٹسے گئے ہیں۔ چونکہ وہ اُن پرستشکی
اور خدمت کرنے سے باز نہ آئے اِس لئے رب نے اُنہیں 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 حیرام
سلیمان کو دیودار اور جونیپر کی اُتنی لـکڑی اور اُتنا سونا بھیجتا
رہا جتنا سلیمان چاہتا تھا۔ جب عمارتیں تکتکمیل پہنچ گئیں
تو سلیمان نے حیرام کو معاوضے میں گلیل کے 20 شہر دے
دیئے۔ حیرامجبلیکن12 اُن کا معائنہ کرنے لئےکے سےصور
گلیل آیا تو وہ اُسے پسند نہ آئے۔ اُس13 نے سوال کیا، میرے”
بھائی، یہ کیسے شہر ہیں آپجو نے مجھے دیئے “ہیں؟ اور اُس
اُسنے علاقے کابولنامکا یعنی یہرکھا۔‘نہیںبھیکچھ’ آجنام
تک رائج ہے۔ بات14 یہ تھی کہ حیرام اسرائیلنے کے بادشاہ
ًکو تقریبا 4,000 کلو گرام سونا بھیجا تھا۔
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سلیمان مہماتمختلفکی
15 سلیمان نے اپنے تعمیری کام کے لئے بیگاری لگائے۔

ایسے ہی لوگوں کی مدد سے اُس نے نہ صرف رب کا گھر،
اپنا محل، ارد گرد چبوترےکے اور یروشلم کی فصیل بنوائی بلـکہ
تینوں شہر حصور، مجِّدو اور جزر کو بھی۔

شہرجزر16 فرعونبادشاہکےمصرپر حملہنے قبضہکےکر کر
لیا تھا۔ اُس کے کنعانی باشندوں قتلکو کر کے اُس پورےنے
شہر کو جلا دیا سلیمانجبتھا۔ کی فرعون کی بیٹی شادیسے
ہوئی تو مصری بادشاہ نے جہیزکے طور پر اُسے یہ دےعلاقہ
دیا۔ اب17 سلیمان نے جزر کا شہر دوبارہ تعمیر کیا۔ اِس کے
علاوہ اُس نے نشیبی بیت َحورون، بعلات18 اور یگستان ر کے
شہر تدمور بہتمیں تعمیریسا کام کرایا۔

19 سلیمان نے اپنے گوداموں کے لئے اور اپنے رتھوں اور
گھوڑوں کو رکھنے کے لئے بھی شہر بنوائے۔ جو کچھ بھی وہ
یروشلم، لبنان یا اپنی سلطنت کسیکی اَور جگہ بنوانا چاہتا تھا وہ
اُس نے بنوایا۔

20-21 جن آدمیوں کی سلیمان نے بیگار پر بھرتی کی وہ
تھےنہیںاسرائیلی بلـکہ اموری، ِحتّی، فرِزّی، ِحوّی یبوسیاور یعنی
کنعان کے پہلے باشندوں کی وہ اولاد تھے جو باقی رہ گئے تھے۔
ملـک پر قبضہ وقتکرتے اسرائیلی اِن قوموں پورےکو طور پر
مٹا نہ تکآجاورسکے، اِن اولادکی اسرائیلکو لئےکے بےگار
میں کام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن22 سلیمان نے اسرائیلیوں میں سے
کسی کو بھی ایسے کام کرنے پر مجبور نہ کیا بلـکہ وہ اُس کے
فوجافسر،سرکاریفوجی، افسرکے رتھوںاور بنفوجیکے گئے،
اور اُنہیں اُس کے رتھوں اور گھوڑوں پر مقرر کیا گیا۔ سلیمان23
تعمیریکے کام پر اسرائیلی550بھی تھےمقرر ضلعوںجو پر مقرر
افسروں تابعکے تھے۔ تعمیریلوگیہ کام نگرانیکیوالوںکرنے
کرتے تھے۔

فرعونجب24 کی بیٹی یروشلم کے پرانے بنامحصے داؤد’ کا
‘شہر سے اُس محل میں منتقل ہوئی جو سلیمان نے اُس کے لئے
تعمیر کیا تھا تو وہ ارد گرد چبوترےکے بنوانے لگا۔ سلیمان25
تینمیںسال رببار بھسمکو والیہونے اور قربانیاںکیسلامتی
پیش کرتا تھا۔ وہ رباُنہیں کے گھر کی اُس قربان گاہ پر چڑھاتا
تھا جو اُس ربنے کے لئے بنوائی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ بخور بھی
جلاتا تھا۔ یوں اُس ربنے کے گھر تکتکمیلکو پہنچایا۔

26 اِس کے علاوہ سلیمان بادشاہ نے بحری جہازوں کا بیڑا
بھی بنوایا۔ اِس کام کا مرکز ایلات کے قریب شہر عصیون جابر
تھا۔ یہ بندرگاہ ملـِک ادوم میں بحرِ ُلزم ق کے ساحل پر ہے۔
حیرام27 بادشاہ اُسےنے تجربہ ملاحکار بھیجے تاکہ وہ سلیمان
آدمیوںکے کے ساتھ مل کر جہازوں کو چلائیں۔ اُنہوں28 نے
اوفیر تک سفر کیا اور وہاں ًسے تقریبا 14,000 کلو گرام سونا
سلیمان پاسکے لے آئے۔

10
سبا کی ملـکہ سلیمان سے ملتی ہے

سلیمان1 شہرتکی سبا کی تکملـکہ پہنچ جبگئی۔ اُس
نے اُس کے بارے میں سنا اور یہ بھی کہ اُس نے رب کے
نام کے لئے کیا کچھ کیا ہے تو وہ سلیمان سے ملنے کے لئے روانہ
ہوئی تاکہ اُسے مشکل پیشپہیلیاں کر کے اُس مندیدانشکی
جانچ لے۔ 2 وہ بڑےنہایت قافلے کے ساتھ یروشلم جسپہنچی
اونٹکے بلسان، کثرت کے سونے اور قیمتی جواہر لدےسے
ہوئے تھے۔
ملـکہ سلیمانکی ملاقاتسے ہوئی تو اُس اُسنے وہسے تمام

پوچھےسوالاتمشکل اُسجو تھے۔میںذہنکے اُسسلیمان3
کے ہر سوال کا دےجواب سکا۔ کوئی بھی بات اِتنی پیچیدہ
نہیں تھی کہ بادشاہ اُس مطلبکا ملـکہ کو بتا نہ سکتا۔ 4 سبا کی
ملـکہ سلیمان کی وسیع حکمت اور اُس کے نئے محل سے بہت
متاثر ہوئی۔ 5 اُس نے بادشاہ کی میزوں پر کے مختلف کھانے
دیکھے اور یہ کہ اُس کے ترتیبکسافسر سے اُس پر بٹھائے
جاتے تھے۔ اُس نے بیروں کی خدمت، اُن کی شاندار وردیوں
ساقیوںاور پر بھی اُسجبکیا۔غور باتوںاِننے بھسمعلاوہکے
ہونے والی وہ قربانیاں بھی دیکھیں ربسلیمانجو میںگھرکے
چڑھاتا تھا تو ملـکہ ہکا بکا رہ گئی۔

6 وہ بول اُٹھی، واقعی،” جو کچھ مَیں نے ملـکاپنے آپمیں
کے شاہکاروں اور حکمت کے بارے میں سنا تھا وہ درست
ہے۔ مَیںتکجب7 خودنے آ کر کچھسبیہ اپنی آنکھوں سے
نہ دیکھا مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ بلـکہ حقیقت میں آپمجھے کے
بارے میں آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ آپ کی حکمت اور دولت
اُن رپورٹوں کہیںسے یادہ ز ہے پہنچیتکمجھجو تھیں۔ آپ8
لوگکے مبارککتنے !ہیں آپ کے افسر مبارککتنے ہیں جو
مسلسل آپ کے منے سا کھڑے ہتے ر اور آپ کی دانش بھری
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باتیں سنتے !ہیں آپرب9 کے خدا کی تمجید ہو جس آپنے
پسندکو کر اسرائیلکے تختکے پر بٹھایا اسرائیلربہے۔ سے
ابدی محبت رکھتا ہے، اِسی لئے اُس نے آپ کو بادشاہ بنا دیا
ہے انصافتاکہ بازیراستاور قائم “رکھیں۔

10 پھر ملـکہ نے سلیمان ًکو تقریبا 4,000 کلو گرام سونا،
بہت یادہ ز بلسان اور جواہر دیئے۔ بعد میں کبھی بھی اُتنا بلسان
اسرائیل میں نہیں لایا گیا جتنا وقتاُس سبا کی ملـکہ لائی۔

حیرام11 کے جہاز اوفیر سے صرفنہ سونا لائے بلـکہ اُنہوں
نے قیمتی لـکڑی اور جواہر بھی بڑی مقدار میں اسرائیل تک
پہنچائے۔ 12 جتنی قیمتی لـکڑی اُن دنوں میں درآمد ہوئی اُتنی
تکآج کبھی یہوداہ میں نہیں لائی گئی۔ اِس لـکڑی سے بادشاہ
نے رب کے گھر اور اپنے محل کے لئے کٹہرے بنوائے۔ یہ
موسیقاروں کے سرود اور ستار بنانے کے لئے بھی استعمال
ہوئی۔

سلیمان13 بادشاہ نے اپنی طرف سے سبا کی ملـکہ 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 کے
افسروں سے ملتے تھے۔

سلیمان16-17 بادشاہ نے بڑی200 اور 300 چھوٹی ڈھالیں
بنوائیں۔ اُن پر سونا منڈھا گیا۔ ہر بڑی ڈھال کے لئے ً تقریبا 7 کلو
گرام استعمالسونا ہوا اور لئےکےڈھالچھوٹیہر ً تقریبا ساڑھے
3 کلو گرام۔ سلیمان نے اُنہیں لبنان’ کا ‘جنگل نامی محل میں
محفوظ رکھا۔

18 اِن کے علاوہ بادشاہ نے ہاتھی دانت سے ایکآراستہ بڑا
تخت جسبنوایا خالصپر سونا چڑھایا گیا۔ تخت19-20 پشتکی
کا اوپر کا تھا،گولحصہ اور اُس ہرکے بازو ساتھکے ببر شیر کا
مجسمہ تختتھا۔ کچھ اونچا تھا، اور بادشاہ چھ پائے والی سیڑھی
چڑھپر اُسکر پر بیٹھتا تھا۔ دائیں اور طرفبائیں 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، بلـکہ لبنان’ کا
‘جنگل نامی محل میں تمام برتن خالص سونے کے تھے۔ کوئی
بھی چیز چاندی کی نہیں تھی، کیونکہ سلیمان کے زمانے میں
چاندی کی کوئی قدر نہیں تھی۔ 22 بادشاہ کے اپنے بحری جہاز
تھے جو حیرام کے جہازوں کے ساتھ مل کر مختلف جگہوں پر
تھے۔جاتے تینہر سال بعدکے وہ سونے ہاتھیچاندی، دانت،
بندروں اور موروں لدےسے واپسہوئے آتے تھے۔

سلیمان23 کی دولت اور حکمت دنیا کے تمام بادشاہوں سے
کہیں یادہ ز تھی۔ پوری24 دنیا اُس سے ملنے کوششکی کرتی
رہی تاکہ وہ حکمت سن لے جو الله نے اُس کے دل میں ڈال
دی تھی۔ سال25 بہ سال جو بھی سلیمان کے دربار میں آتا وہ
نہکوئی یوںلاتا۔تحفہکوئی اُسے چاندیسونے برتن،کے قیمتی
لباس، ہتھیار، گھوڑےبلسان، اور خچر ملتے رہے۔

سلیمان26 رتھ1,400کے کچھتھے۔گھوڑے12,000اور
اُس نے رتھوں کے لئے مخصوص کئے گئے شہروں میں اور کچھ
یروشلم میں پاساپنے رکھے۔ 27 بادشاہ کی سرگرمیوں باعثکے
چاندی پتھر جیسی عام ہو گئی اور دیودار کی لـکڑیقیمتی یہوداہ
کے مغرب کے نشیبی پہاڑی علاقے کی انجـیرتوت کی سستی
لـکڑی جیسی 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 600 ِسکے اور ہر
گھوڑے کی قیمت چاندی کے 150 ِسکے تھی۔ سلیمان کے
تاجر برآمدگھوڑےیہ تمامہوئےکرتے ِحتّی اور اَرامی بادشاہوں
تک بھی پہنچاتے تھے۔

11
ربسلیمان سے دُور ہو جاتا ہے

لیکن1 بہتسلیمان سی غیرملـکی خواتین محبتسے کرتا تھا۔
فرعون کی بیٹی کے علاوہ اُس کی شادی موآبی، عمونی، ادومی،
صیدانی اور ِحتّی عورتوں سے ہوئی۔ 2 اِن قوموں بارےکے میں
رب نے اسرائیلیوں کو حکم دیا تھا، نہ” تم اِن کے گھروں میں
جاؤ اور نہ تمہارےیہ میںگھروں آئیں، ورنہ دلتمہارےیہ اپنے
دیوتاؤں کی طرف مائل کر دیں “گے۔ توبھی بڑےسلیمان پیار
سے اپنی اِن یوں بیو سے لپٹا رہا۔ 3 اُس کی شاہی خاندانوں سے
تعلق رکھنے یاں700والی بیو داشتائیں300اور تھیں۔ اِن عورتوں
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نے آخرکار اُس کا ربدل سے دُور کر دیا۔ جب4 وہ بوڑھا ہو
گیا تو اُنہوں نے اُس کا دل دیگر معبودوں مائلطرفکی کر دیا۔
یوں وہ بُڑھاپے میں باپاپنے داؤد کی پورےطرح دل ربسے
کا وفادار نہ رہا بلـکہ5 عستاراتدیویکیصیدانیوں اور عمونیوں
کے دیوتا ملـکوم کی پوجا کرنے لگا۔ غرض6 اُس نے ایسا کام
کیا ربجو ناپسندکو تھا۔ وفاداریوہ نہ اُسسےجسرہی کے
باپ داؤد ربنے خدمتکی کی تھی۔

7 یروشلم کے مشرق میں سلیمان ایکنے پہاڑی پر دو مندر
ایکبنائے، موآب کے گھنونے کموسدیوتا کے لئے ایکاور
عمون گھنونےکے ـِکدیوتا مَل یعنی ملـکوم لئے۔کے 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
دُورسے ہو گیا تھا، اُسربحالانکہ پر دو بار ظاہر گو10تھا۔ہوا
اُس نے اُسے دیگر معبودوں کی پوجا کرنے منعصافسے کیا تھا
توبھی سلیمان نے اُس کا حکم نہ مانا۔ اِس11 لئے رب نے اُس
چونکہ”کہا،سے اورعہدمیرےتُو احکام نہیںزندگیمطابقکے
گزارتا، اِس لئے مَیں بادشاہی کو تجھ چھینسے تیرےکر کسی
افسر کو دوں گا۔ یہ بات یقینی ہے۔ تیرےلیکن12 باپ داؤد
کی خاطر مَیں تیرےیہ جیتے جی نہیں کروں گا بلـکہ بادشاہی کو
تیرے بیٹے ہی گا۔چھینوںسے اور13 مملـکتپوریمَیں 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 پھر رب نے ادوم کے شاہی خاندان میں ایکسے آدمی

بنام ہدد کو برپا کیا جو سلیمان مخالفسختکا بن گیا۔ 15 وہ یوں
سلیمان کا دشمن بن گیا کہ چند سال پہلے جب داؤد نے ادوم
دیشکستکو تو اُس کا فوجی کمانڈر یوآب جنگمیداِن میں
پڑی تمام اسرائیلی لاشوں کو دفنانے کے لئے ادوم آیا۔ بھیجہاں
گیا وہاں اُس نے ہر ادومی مرد کو مار ڈالا۔ 16 وہ چھ تکماہ
اپنے فوجیوں کے ساتھ ہر جگہ پھرا اور تمام ادومی مردوں کو
مارتا گیا۔ 17 ہدد اُس وقت بچ گیا اور اپنے باپ کے ایکچند
سرکاری افسروں کے ساتھ فرار ہو کر مصر میں پناہ لے سکا۔

18 راستے میں اُنہیں دشِت فاران کے ملـِک 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 پاسکے گیا
تو اُس نے اُسے گھر، کچھ زمین خوراکاور مہیا کی۔ 19 ہدد
فرعون کو اِتنا پسند آیا کہ اُس اُسنے شادیکی بیویاپنی ملـکہ
تحفنیس کی بہن کے ساتھ کرائی۔ 20 اِس بہن کے بیٹا پیدا ہوا
جس کا نام جنوبت رکھا تحفنیسگیا۔ نے اُسے شاہی محل میں
پالا جہاں وہ فرعون بیٹوںکے کے ساتھ پروان چڑھا۔

دنایک21 ہدد کو خبر ملی داؤدکہ اور اُس کا یوآبکمانڈر
فوت ہو گئے تبہیں۔ اُس فرعوننے اجازتسے مانگی، مَیں”
اپنے ملـک لوٹ جانا چاہتا ہوں، براہِ کرم مجھے جانے “دیں۔
فرعون22 اعتراضنے کیا، یہاں” کیا کمی ہے کہ تم ملـکاپنے
واپس جانا ہتے چا ہدد“ہو؟ بھیکسیمَیں”دیا،جوابنے چیز
سے محروم نہیں رہا، لیکن پھر بھی مجھے جانے “دیجئے۔

23 الله ایکنے اَور آدمی بھیکو سلیمان خلافکے برپا کیا۔
اُس نامکا اِلیَدعبنرزون تھا۔ پہلے وہ بادشاہکےضوباہ ہدد عزر
انجامخدمتکی دیتا اُسدنایکلیکنتھا، مالـکاپنےنے سے
بھاگ کر کچھ24 آدمیوں کو اپنے گرد جمع کیا اور ڈاکوؤں کے
جتھے کا سرغنہ بن جبگیا۔ داؤد نے ضوباہ دےشکستکو
دی تو رزون اپنے آدمیوں کے ساتھ دمشق گیا اور وہاں آباد ہو
کر اپنی حکومت قائم کر لی۔ 25 ہوتے ہوتے پورےوہ شام کا
حکمران بن گیا۔ وہ اسرائیلیوں نفرتسے کرتا تھا اور سلیمان کے
جیتے جی اسرائیل خاصکا دشمن بنا رہا۔ ہدد کی طرح 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 تھا۔کا اُس ماںکی بیوہصروعہ تھی۔ ُبعامجب27 یر باغی
ہوا تو اُن دنوں میں سلیمان ارد گرد چبوترےکے اور فصیل کا
آخری حصہ تعمیر کر رہا تھا۔ اُس28 نے دیکھا کہ ُبعام یر ماہر
اور محنتی جوان ہے، اِس لئے اُس نے اُسے افرائیم اور منسّی کے
قبیلوں کے تمام میںبےگار کام کرنے والوں 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 رہا
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تھا۔ میدانکھلے کوئیجہاںمیں اَور نظر نہ آیا اخیاہ30 اپنینے
چادر کو پکڑ کر بارہ ٹکڑوں میں پھاڑ لیا 31 اور ُبعام یر سے چادر”کہا، کے دس ٹکڑے اپنے پاس !رکھیں کیونکہ رب
اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، وقتاِس’ مَیں اسرائیل کی بادشاہی
سلیمانکو سے چھیننے والا جبہوں۔ ایسا ہو گا تو مَیں اُس کے
تیرےقبیلےدس حوالے کر دوں گا۔ ایک32 ہی قبیلہ اُس کے
پاس رہے گا، اور یہ صرفبھی اُس باپکے داؤد اور اُس شہر
کی خاطر مَیںجسے نے تمام قبیلوں میں چنسے لیا ہے۔ اِس33
طرح مَیں سلیمان کو سزا دوں گا، کیونکہ وہ اور اُس لوگکے
مجھے ترک کر کے صیدانیوں کی دیوی عستارات کی، موآبیوں
کے کموسدیوتا کی اور عمونیوں کے دیوتا ملـکوم کی پوجا کرنے
لـگے ہیں۔ میریوہ راہوں پر نہیں چلتے بلـکہ وہی کچھ ہیںکرتے
جو مجھے بالکل ناپسند جسہے۔ طرح میرےداؤد احکام اور
ہدایات پیرویکی کرتا تھا اُس طرح اُس کا بیٹا نہیں کرتا۔

لیکن34 مَیں اِس وقت پوری بادشاہی سلیمان کے ہاتھ سے
نہیں چھینوں گا۔ اپنے خادم داؤد کی خاطر جسے مَیں نے چن
لیا اور میرےجو احکام ہدایاتاور تابعکے رہا مَیں سلیمان کے
یہجیجیتے نہیں گا۔کروں وہ خود بادشاہ رہے گا، لیکن35 اُس
کے بیٹے سے مَیں بادشاہی چھین دسکر تیرےقبیلے حوالے کر
دوں گا۔ ایکصرف36 قبیلہ سلیمان کے بیٹے کے سپرد رہے گا
میرےتاکہ خادم داؤد کا چراغ میرےہمیشہ حضور یروشلم میں
جلتا اُسرہے، میںشہر مَیںجو نے اپنے نام سکونتکی لئےکے
چن لیا ہے۔ لیکن37 اےتجھے، ُبعام، یر مَیں اسرائیل پر بادشاہ
بنا دوں گا۔ جو کچھ بھی تیرا جی چاہتا ہے اُس پر تُو حکومت
گا۔کرے وقتاُس38 اگر میرےتُو خادم داؤد میریطرحکی
باتہر مانے گا، میری راہوں پر چلے گا میرےاور احکام اور
ہدایات تابعکے رہ کر وہ کرےکچھ گا مجھےجو پسند ہے تو پھر
تیرےمَیں گا۔رہوںساتھ پھر مَیں تیرا خاندانشاہی اُتنا ہی قائم و
دائم دوںکر گا مَیںجتنا داؤدنے کا کیا تیرےاسرائیلاورہے،
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 کوششکی
لیکنکی، ُبعام یر نے فرار ہو کر مصر کے بادشاہ سیسق پاسکے
پناہ لی۔ وہاں وہ سلیمان تکموتکی رہا۔

سلیمان موتکی
41 سلیمان کی زندگی اور حکمت بارےکے میں مزید سلیمان’باتیں ‘اعمالکے کتابکی میں بیان کی گئی ہیں۔ سلیمان42

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 حصے میں دفن کیا گیا جو داؤد’ کا
‘شہر کہلاتا ہے۔ پھر اُس کا بیٹا تخترحبعام نشین ہوا۔

12
شمالی الـگقبیلے ہو جاتے ہیں

رحبعام1 ِسکم گیا، وہاںکیونکہ تمام اسرائیلی اُسے بادشاہ مقرر
کرنے کے لئے جمع ہو گئے تھے۔ ُبعام2 یر نباطبن یہ خبر سنتے ہی
مصر اُسجہاںسے سلیماننے بادشاہ بھاگسے کر پناہ لی تھی
واپساسرائیل آیا۔ اسرائیلیوں3 نے اُسے بُلایا تاکہ اُس کے ساتھ
ِسکم جائیں۔ جب پہنچا تو اسرائیل کی پوری جماعت ُبعام یر کے
ساتھ مل کر رحبعام سے ملنے گئی۔ اُنہوں نے بادشاہ سے کہا،
جو”4 آپجوا باپکے نے ہم پر ڈال دیا تھا اُسے اُٹھانا مشکل
تھا، اور جو وقت اور پیسے ہمیں بادشاہ کی خدمت میں صَرف
کرنے تھے وہ ناقابِل برداشت تھے۔ اب دونوں کو کم کر دیں۔
پھر خوشیہم آپسے خدمتکی کریں “گے۔

5 رحبعام نے جواب دیا، مجھے” تین دن کی مہلت دیں، پھر
پاسمیرےدوبارہ “آئیں۔ لوگچنانچہ چلے گئے۔

6 پھر رحبعام بادشاہ نے اُن بزرگوں سے مشورہ کیا سلیمانجو
کے جیتے جی بادشاہ کی خدمت کرتے رہے تھے۔ اُس نے
پوچھا، آپ” کا کیا خیال ہے؟ مَیں اِن لوگوں کو کیا جواب
بزرگوں7“دوں؟ ہمارا”دیا،جوابنے مشورہ وقتاِسکہہے
اُن کا بنخادم کر اُن کریںخدمتکی اور اُنہیں دیں۔جوابنرم
اگر آپ ایسا یں کر تو وہ ہمیشہ آپ کے وفادار خادم بنے رہیں
“گے۔

8 لیکن رحبعام نے بزرگوں کا مشورہ رد کر کے اُس کی
خدمت میں حاضر اُن جوانوں سے مشورہ کیا جو اُس کے ساتھ
پروان تھے۔چڑھے اُس9 مَیں”پوچھا،نے اِس قوم کو جوابکیا
دوں؟ یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ مَیں وہ جوا ہلکا کر دوں جو
میرے باپ نے اُن پر ڈال “دیا۔ 10 جو جوان اُس کے ساتھ
پروان چڑھے تھے اُنہوں نے کہا، اچھا،” لوگیہ تقاضا کر رہے
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ہیں کہ آپ کے باپ کا جوا ہلکا کیا جائے؟ اُنہیں بتا میری’دینا، چھوٹی اُنگلی میرے باپ کی کمر سے یادہ ز موٹی !ہے
جوبےشک11 اُسجوا آپنے پر ڈال دیا اُسے اُٹھانا مشکل تھا،
لیکن میرا جوا اَور بھی بھاری ہو گا۔ باپمیرےجہاں آپنے
کوڑےکو لگائے وہاں مَیں آپ کی بچھوؤں سے تادیب کروں
“!‘گا

ُبعامجببعدکےدنتین12 یر اسرائیلیوںتمام رحبعامساتھکے
کا فیصلہ سننے کے لئے واپس آیا 13 تو بادشاہ نے اُنہیں سخت
بزرگوںدیا۔جواب ردمشورہکا اُس14کےکر جوانوںاُنہیںنے
کا جواب دیا، بےشک” جو میرےجوا باپ نے آپ پر ڈال
دیا اُسے اُٹھانا مشکل تھا، لیکن میرا جوا اَور بھی بھاری ہو گا۔
باپمیرےجہاں آپنے کوڑےکو لگائے وہاں آپمَیں کی
بچھوؤں تادیبسے کروں “!گا پوریمرضیکیربیوں15 ہوئی
کہ رحبعام لوگوں باتکی نہیں مانے گا۔ ربابکیونکہ کی
پیشوہ گوئی پوری ہوئی جو َسیلا کے نبی اخیاہ نے ُبعام یر بن
نباط کو بتائی تھی۔

اسرائیلیوںجب16 نے دیکھا کہ باتہماریبادشاہ سننے کے
لئے تیار نہیں ہے تو اُنہوں نے اُس سے کہا، نہ” ہمیں داؤد سے
ملےکچھمیںمیراث نہگا، یسّی بیٹےکے اُمیدکیملنےکچھسے ہے۔
اے اسرائیل، سب اپنے اپنے واپسگھر اے!چلیں ابداؤد،
اپنا گھر سنبھالخود “!لو یہ کہہ کر چلےسبوہ گئے۔

یہوداہصرف17 قبیلےکے میںشہروںکے ہنے ر اسرائیلیوالے
رحبعام تحتکے رہے۔ 18 پھر رحبعام بادشاہ یوںنے بےگار پر
مقرر افسر ادونیرام شمالیکو قبیلوں بھیجپاسکے 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
گئے اور تکآج اُس حکومتکی نہیں مانتے۔

اسرائیلشمالیخبرجب20 میں پھیلی ُبعامکہ 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 اسرائیلکو جنگسے کرنے اجازتکی نہیں ملتی
رحبعامجب21 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 بن
سلیمان کے لئے اسرائیل پر دوبارہ قابو پائیں۔ لیکن22 عین اُس
وقت مردِ خدا سمعیاہ کو الله پیغامسےطرفکی ملا، یہوداہ”23
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 سے جنگ مت کرنا۔ ہر ایک اپنے اپنے گھر
واپس چلا جائے، کیونکہ جو کچھ ہوا ہے میرےوہ حکم پر ہوا
“۔‘ہے
تب ربوہ کی سن کر اپنے اپنے واپسگھر 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 کی بھی قلعہ
بندی کی اور وہاں منتقل ہوا۔ 26 لیکن دل میں اندیشہ رہا
کہ کہیں اسرائیل دوبارہ داؤد کے گھرانے کے ہاتھ میں نہ
آ جائے۔ 27 اُس نے سوچا، لوگ” باقاعدگی سے یروشلم آتے
جاتے ہیں تاکہ وہاں رب کے گھر میں اپنی قربانیاں پیش
کریں۔ اگر یہ سلسلہ توڑا نہ جائے تو آہستہ آہستہ اُن کے دل
دوبارہ یہوداہ کے بادشاہ رحبعام مائلطرفکی ہو جائیں گے۔
آخرکار وہ مجھے قتل کر کے رحبعام کو اپنا بادشاہ بنا لیں “گے۔

28 اپنے افسروں کے مشورے 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 شہر بیت ایل میں کھڑا کیا اور دوسرا شمالی شہر
دان میں۔ یوں30 ُبعام یر اسرائیلیوںنے کو گناہ کرنے پر اُکسایا۔
لوگ دان تک 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 لئےکے اُس لوگایسےنے مقرر کئے جو
لاوی قبیلےکے نہیںکے بلـکہ اُس32تھے۔لوگعام نئیایکنے
عید بھی رائج کی جو یہوداہ میں منانے والی یوں جھونپڑ کی عید
کی مانند تھی۔ یہ عید آٹھویں *ماہ کے پندرھویں دن منائی جاتی
بیتتھی۔ ایل میں اُس نے خود قربان گاہ پر جا کر اپنے بنوائے

* 12:32 آٹھویں :ماہ اکتوبر تا نومبر
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ہوئے بچھڑوں کو قربانیاں پیش کیں، اور وہیں اُس نے اپنے
اُن مندروں اماموںکے کو مقرر کیا جو اُس اونچینے جگہوں پر
تعمیر کئے تھے۔

نبی ُبعام یر بُریکو خبر پہنچاتا ہے
33 چنانچہ ُبعام یر کے مقرر کردہ دن یعنی آٹھویں مہینے کے

پندرھویں اسرائیلیوںدن ایلبیتنے میں منائی۔عید تمام مہمانوں
منےکے ُبعامسا یر قربان گاہ چڑھپر گیا تاکہ کرے۔پیشقربانیاں

13
وہ1 ابھی قربان گاہ پاسکے کھڑا اپنی پیشقربانیاں کرنا ہی

چاہتا تھا ایککہ مردِ خدا آن پہنچا۔ رب نے اُسے یہوداہ سے
بیت ایل بھیج دیا تھا۔ 2 بلند آواز سے وہ قربان گاہ سے مخاطب
ہوا، اے” قربان !گاہ اے قربان !گاہ رب فرماتا ہے، داؤد’
کے گھرانے سے بیٹا پیدا ہو جسگا کا نام یوسیاہ ہو گا۔ تجھ
پر وہ اُن اماموں کو قربان کر دے گا جو اونچی جگہوں کے
پیشقربانیاںیہاںاورکرتےخدمتمیںمندروں لئےکےکرنے
آتے ہیں۔ تجھ پر انسانوں کی ہڈیاں جلائی جائیں “۔‘گی 3 پھر
مردِ خدا الٰہینے نشان پیشبھی کیا۔ اُس اعلاننے ایک”کیا،
نشان کرےثابت گا میریربکہ باتمعرفت کر رہا !ہے یہ
قربان گاہ پھٹ جائے گی، اور اِس پر موجود چربی ملی راکھ
زمین پر بکھر جائے “گی۔

4 ُبعام یر بادشاہ تکاب قربان گاہ پاسکے کھڑا تھا۔ جب
اُس ایلبیتنے قربانکی گاہ خلافکے مردِ باتکیخدا سنی
تو وہ ہاتھ سے اُس طرفکی اشارہ کر کے گرجا، اُسے” “!پکڑو
بادشاہہیجوںلیکن نے اپنا ہاتھ بڑھایا گیا،سوکھوہ اور اُسےوہ
واپس نہ کھینچ سکا۔ اُسی5 لمحے قربان پھٹگاہ گئی اور اُس پر
موجود راکھ زمین پر بکھر گئی۔ بالکل وہی کچھ ہوا جس کا
اعلان مردِ خدا ربنے طرفکی سے کیا تھا۔

تب6 التماسبادشاہ کرنے لگا، رب” اپنے خدا کا غصہ ٹھنڈا
کر میرےکے لئے دعا کریں تاکہ میرا ہاتھ بحال ہو “جائے۔
مردِ خدا نے اُس شفاعتکی کی تو ُبعام یر کا ًہاتھ فورا بحال ہو
گیا۔

تب7 ُبعام یر بادشاہ نے مردِ خدا کو دعوت دی، آئیں،”
میرے گھر میں کھانا کھا کر تازہ دم ہو جائیں۔ مَیں آپ کو
“گا۔دوںبھیتحفہ لیکن8 اُس انکارنے آپمَیں”کیا، پاسکے
نہیں آؤں گا، آپچاہے 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۔ اور واپس وقتجاتے وہ راستہ نہ جسلے پر سے تُو بیت
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 بیٹےکے اُس

دن واپسگھر آئے اُنہوںتو کہہکچھسباُسےنے سنایا جو مردِ
خدا بیتنے 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 نےخدا لیا تھا۔ باپ13 نے میرے”دیا،حکم
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 بلوطخدا درختکے کے سائے میں بیٹھا نظر

بزرگآیا۔ نے آپکیا”پوچھا، وہی مردِ ہیںخدا جو یہوداہ سے
ایلبیت آئے اُس“تھے؟ “ہوں۔وہیمَیںجی،”دیا،جوابنے
بزرگ15 نبی نے اُسے دعوت دی، آئیں،” میرے ساتھ۔ مَیں
گھر آپمیں کو کچھ کھانا کھلاتا “ہوں۔

لیکن16 مردِ خدا نے انکار کیا، نہیں،” نہ مَیں آپ کے ساتھ
واپس جا سکتا ہوں، نہ مجھے یہاں کھانے پینے اجازتکی ہے۔
17 ربکیونکہ مجھےنے حکم دیا، راستے’ میں نہ کچھ کھا اور نہ
کچھ پی۔ اور واپس جاتے وقت وہ راستہ نہ جسلے پر سے تُو
بیت ایل پہنچا “۔‘ہے

بزرگ18 نبی اعتراضنے کیا، مَیں” آپبھی جیسا نبی !ہوں
ایک فرشتے نے مجھے رب کا نیا پیغام پہنچا کر کہا، اُسے’ اپنے
ساتھ گھر لے جا کر روٹی کھلا اور پانی “۔‘پلا بزرگ جھوٹ
بول رہا تھا، لیکن19 مردِ خدا اُس کے ساتھ واپس گیا اور اُس
کے گھر میں کچھ کھایا اور پیا۔

20 وہ ابھی وہاں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے بزرگکہ پر رب
کا کلام نازل ہوا۔ اُس21 نے بلند آواز سے یہوداہ کے مردِ خدا
سے کہا، رب” فرماتا ہے، تُو’ نے رب کے کلام کی خلاف
ورزی کی !ہے جو تیرےربحکم خدا نے تجھے دیا تھا وہ تُو
نے نظرانداز کیا ہے۔ 22 گو اُس نے فرمایا تھا کہ یہاں نہ کچھ
کھا اور نہ کچھ پی توبھی تُو واپسنے آ کر یہاں روٹی کھائی اور
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پانی پیا ہے۔ اِس لئے مرتے وقت تیرےتجھے باپ دادا کی قبر
میں دفنایا نہیں جائے “۔‘گا

23 کھانے بزرگبعدکے کے گدھے پر ین زِ کسا گیا اور مردِ
خدا اُسکو پر بٹھایا گیا۔ وہ24 دوبارہ روانہ ہوا تو ایکمیںراستے
ببر شیر اُسنے پر حملہ کر اُسےکے 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 بزرگجہاںایلبیتنے نبی رہتا تھا آ لوگوںکر اطلاعکو
بزرگجب26دی۔ کو ملیخبر تو اُس وہی”کہا،نے مردِ خدا
فرمانکےربنےجسہے ابکی۔ورزیخلافکی کچھوہ
ہوا ہے ربجو نے اُسے فرمایا تھا یعنی اُس نے اُسے ببر شیر کے
حوالے کر دیا تاکہ وہ اُسے پھاڑ کر مار “ڈالے۔ بزرگ27 نے
اپنے بیٹوں کو گدھے پر ین زِ کسنے کا حکم دیا، 28 اور وہ اُس پر
بیٹھ کر روانہ ہوا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا لاشکہ تکاب
راستے میں پڑی ہے اور گدھا اور شیر دونوں ہی اُس کے پاس
کھڑے ہیں۔ ببر شیر نے نہ لاش کو چھیڑا اور نہ گدھے پھاڑاکو تھا۔

بزرگ29 نبی نے لاش کو اُٹھا کر اپنے گدھے پر رکھا اور
اُسے بیت ایل لایا تاکہ اُس کا ماتم کر کے اُسے وہاں دفنائے۔
30 اُس نے لاش کو اپنی خاندانی قبر میں دفن کیا، اور لوگوں
میرےہائے،”نے “بھائی کہہ اُسکر کا ماتم کیا۔ جنازے31
کے بزرگبعد نبی نے اپنے بیٹوں سے کہا، مَیںجب” کوچ کر
جاؤں گا تو مجھے مردِ خدا کی قبر میں دفنانا۔ میری ہڈیوں کو
اُس ہڈیوںکی پاسکے رکھیں۔ہی 32 کیونکہ باتیںجو اُس نے
کےرب حکم ایلبیتپر قربانکی گاہ اور سامریہ شہروںکے کی
اونچی جگہوں مندروںکے بارےکے میں کی ہیں ًوہ یقینا پوری
ہو جائیں “گی۔

ُبعام یر پھر بھی نافرمان رہتا ہے
33 واقعاتاِن کے باوجود ُبعام یر اپنی شریر حرکتوں سے باز نہ

آیا۔ لوگوںعام امامکو بنانے رہا۔جاریسلسلہکا بھیکوئیجو
امام بننا چاہتا اُسے وہ اونچی جگہوں کے مندروں میں خدمت
کرنے کے لئے مخصوص کرتا تھا۔ 34 ُبعام یر کے گھرانے کے

اِس 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
بیویاپنی جا”کہا،سے کر بدلیںبھیساپنا تاکہ نہکوئی پہچانے
کہ آپ میری بیوی ہیں۔ پھر َسیلا جائیں۔ وہاں اخیاہ نبی رہتا
تھیدیاطلاعمجھےنےجسہے مَیںکہ اِس قوم کا بادشاہ بن
جاؤں گا۔ اُس3 دسپاسکے روٹیاں، بسکٹکچھ اور شہد کا
مرتبان لے جائیں۔ وہ آدمی آپ کو ضرور دےبتا گا کہ لڑکے
کے ساتھ کیا ہو جائے “گا۔

ُبعامچنانچہ4 یر بیویکی بدلبھیساپنا کر روانہ ہوئی اور چلتے
چلتے َسیلا میں اخیاہ کے پہنچگھر گئی۔ اخیاہ عمر رسیدہ ہونے
باعثکے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ربلیکن5 اُسےنے آگاہ کر ُبعام”دیا، یر کی بیوی تجھ سے ملنے آ رہی ہے تاکہ اپنے بیمار بیٹے کے
بارے معلوماتمیں حاصل کرے۔ لیکن وہ بھیساپنا بدل کر
آئے گی تاکہ اُسے پہچانا نہ “جائے۔ ربپھر نبینے کو بتایا کہ
اُسے جوابکیا دینا ہے۔

جب6 اخیاہ نے عورت کے قدموں کی آہٹ سنی تو ُبعام”بولا، یر کی بیوی، اندر روپ!آئیں بھرنے کی کیا مجھےضرورت؟
آپ کو بُری خبر پہنچانی ہے۔ 7 جائیں، ُبعام یر کو رب اسرائیل
کے خدا طرفکی پیغامسے دیں، مَیں’ تجھےنے لوگوں میں سے
چن کر کھڑا کیا اور اپنی قوم اسرائیل پر بادشاہ بنا دیا۔ مَیں8 نے
بادشاہی کو داؤد کے گھرانے سے چھین کر دےتجھے دیا۔
لیکن افسوس، میرےتُو خادم داؤد کی طرح زندگی نہیں گزارتا
میرےجو احکام تابعکے رہ پورےکر دل پیرویمیریسے کرتا
رہا اور ہمیشہ وہ کچھ کرتا تھا جو مجھے پسند تھا۔ 9 جو تجھ سے
پہلے تھے اُن نسبتکی تُو کہیںنے یادہ بدیز کی، کیونکہ تُو نے
بُت ڈھال کر اپنے لئے دیگر معبود بنائے ہیں اور یوں طیشمجھے
دلایا۔ چونکہ تُو نے اپنا منہ مجھ سے پھیر لیا اِس10 لئے تیرےمَیں
خاندان مَیںمیںاسرائیلگا۔دوںڈالمیںمصیبتکو ُبعام یر کے
تمام مردوں ہلاککو کر دوں گا، خواہ وہ بچے ہوں یا بالغ۔
طرحجس گوبر کو دےجھاڑو کر دُور کیا جاتا اُسیہے طرح
ُبعام یر کے گھرانے کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ 11 تم میں سے
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جو شہر میں مریں گے اُنہیں ُکتے کھا جائیں گے، اور جو کھلے
میدان میں مریں چٹپرندےاُنہیںگے جائیںکر گے۔ کیونکہ یہ
رب کا فرمان “۔‘ہے

12 پھر اخیاہ نے ُبعام یر کی بیوی سے کہا، آپ” اپنے گھر
واپس چلی جائیں۔ جوں ہی آپ شہر میں داخل ہوں گی لڑکا
فوت ہو جائے گا۔ 13 پورا اسرائیل اُس کا ماتم کر کے اُسے
دفن کرے گا۔ وہ آپ کے خاندان کا واحد فرد ہو گا جسے
صحیح طور سے دفنایا جائے گا۔ کیونکہ رب اسرائیل کے خدا
صرفنے اُسی میں کچھ پایا جو اُسے پسند تھا۔ رب14 اسرائیل
ایکپر بادشاہ کرےمقرر گا جو ُبعام یر کے خاندان ہلاککو
کرے گا۔ آج ہی سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ رب15
اسرائیل بھیکو دیوییسیرتوہکیونکہگا،دےسزا کھمبےکے
بنا کر اُن کی پوجا کرتے ہیں۔ چونکہ ربوہ طیشکو دلاتے
اِسہیں،رہے لئے مارےاُنہیںوہ اورگا، سرکنڈےمیںپانیوہ
کی طرح ہل جائیں ربگے۔ اُنہیں اِس ملـکاچھے سے اُکھاڑ
کر یائے فراتدر کے پار منتشر دےکر گا۔ یوں16 وہ اسرائیل
کو اُن گناہوں کرےترکباعثکے گا جو ُبعام یر نے کئے اور
اسرائیل کو کرنے پر اُکسایا “ہے۔

17 ُبعام یر کی بیوی تِرضہ میں اپنے واپسگھر چلی گئی۔ اور
گھر کے دروازے میں داخل ہوتے ہی اُس کا بیٹا مر گیا۔
تمام18 اسرائیل نے اُسے دفنا کر اُس کا ماتم ویسےکچھسبکیا۔
ہوا ربجیسے نے اپنے خادم اخیاہ نبی معرفتکی فرمایا تھا۔

ُبعام یر موتکی
19 باقی جو کچھ ُبعام یر کی زندگی بارےکے میں لـکھا ہے شاہاِن’وہ اسرائیل کی ‘تاریخ کی کتاب میں درج ہے۔ اُس کتاب

میں پڑھا جا سکتا ہے کہ حکومتطرحکسوہ کرتا تھا اور اُس
کیں۔جنگیںسیکونکوننے ُبعام20 سال22یر بادشاہ رہا۔
وہجب مر کر باپاپنے 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۔ سال41 کی عمر میں تختوہ نشین ہوا اور
17 سال بادشاہ رہا۔ اُس کا دار الحکومت یروشلم تھا، وہ شہر

ربجسے نے تمام اسرائیلی قبیلوں میں چنسے لیا تاکہ اُس میں
اپنا نام قائم کرے۔

22 لیکن یہوداہ کے باشندے بھی ایسی حرکتیں کرتے تھے
ربجو کو ناپسند تھیں۔ اپنے گناہوں سے وہ طیشاُسے دلاتے
رہے، کیونکہ اُن کے یہ گناہ اُن کے باپ دادا کے گناہوں سے
یادہکہیں تھے۔سنگینز اُنہوں23 جگہوںاونچیبھینے پر مندر
بنائے۔ ہر اونچی پہاڑی پر اور ہر گھنے درخت کے سائے میں
اُنہوں مخصوصنے پتھر دیوییسیرتیا کئے،کھڑےکھمبےکے
تکیہاں24 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۔

رحبعام25 بادشاہ پانچویںکےحکومتکی مصرمیںسال کے
بادشاہ سیسق نے یروشلم پر حملہ کر کے رب26 کے گھر اور
شاہی محل کے تمام لُوٹخزانے لئے۔ سونے کی وہ ڈھالیں بھی
بنوائینےسلیمانجوگئیںلیچھین 27تھیں۔ اِن رحبعامجگہکی
پیتلنے کی ڈھالیں بنوائیں اور اُنہیں اُن محافظوں افسروںکے کے
سپرد کیا جو محلشاہی دروازےکے کی داریپہرا کرتے تھے۔
بھیجب28 بادشاہ رب کے گھر میں جاتا تب محافظ یہ ڈھالیں
اُٹھا کر ساتھ جاتے۔لے اِس کے بعد وہ پہرےاُنہیں داروں کے
کمرے 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 کی کتاب
میں درج ہے۔ دونوں30 بادشاہوں رحبعام اور ُبعام یر کے جیتے
جی اُن کے جنگدرمیان جاری رہی۔ جب31 رحبعام مر کر
باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم کے اُس حصے میں جو
داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا خاندانیہے قبر میں دفنایا گیا۔ اُس ماںکی
نعمہ عمونی تھی۔ پھر رحبعام کا بیٹا ابیاہ تخت نشین ہوا۔

15
یہوداہ کا بادشاہ ابیاہ

1 ابیاہ اسرائیل کے بادشاہ ُبعام یر بن نباط کی حکومت کے
ویں18 سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ 2 وہ تین سال بادشاہ
رہا، اور اُس کا الحکومتدار یروشلم تھا۔ اُس ماںکی بنتمعکہ
ابی سلوم تھی۔ ابیاہ3 وہیسے گناہ سرزد ہوئے اُسجو باپکے
نے کئے تھے، اور وہ پورے دل سے رب اپنے خدا کا وفادار
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نہ رہا۔ گو وہ اِس میں اپنے پردادا داؤد سے فرق تھا 4 توبھی
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 رکھا،
5 کیونکہ داؤد نے وہ کچھ کیا تھا ربجو کو پسند تھا۔ جیتے جی
ربوہ کے احکام کے تابع رہا، سوائے اُس جرم جبکے اُس
نے یاہ اُور ِحتّی سلسلےکے غلطمیں قدم اُٹھائے تھے۔

6 رحبعام اور ُبعام یر کے درمیان جنگکی ابیاہ حکومتکی
رہی۔جاریبھیدورانکے باقی7 کچھجو ابیاہ کےحکومتکی
دوران ہوا اور جو کچھ اُس نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ
کتابکی میں درج ہے۔ جب8 وہ مر کر باپاپنے دادا سے جا
ملا تو اُسے یروشلم کے اُس حصے میں دفن کیا گیا جو داؤد’ کا
‘شہر کہلاتا ہے۔ پھر اُس کا بیٹا تختآسا نشین ہوا۔

یہوداہ کا بادشاہ آسا
9 اسرائیلآسا بادشاہکے ُبعام یر میںسالویں20کے یہوداہ

کا بادشاہ بن گیا۔ 10 اُس کی حکومت کا دورانیہ 41 سال تھا،
اور اُس کا الحکومتدار یروشلم تھا۔ ماں کا نام معکہ تھا، اور وہ
ابی سلوم کی بیٹی تھی۔ 11 اپنے پردادا داؤد کی طرح آسا بھی وہ
کچھ کرتا رہا ربجو کو پسند تھا۔ 12 اُس نے اُن فروشجسم
مردوں اور عورتوں نکالکو دیا جو مندروں میں نام خدمتنہاد
کرتے تھے اور اُن تمام بُتوں کو تباہ کر دیا جو اُس باپکے دادا
بنائےنے تھے۔ اور13 اُسگو ماںکی بادشاہ ماںکی ہونے کے
بہتباعث اثر رسوخو رکھتی تھی، تاہم آسا نے یہ عُہدہ ختم کر
ماںجبدیا 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
پورےجی دل ربسے کا وفادار رہا۔ 15 سونا چاندی اور باقی
اُسچیزیںجتنی باپکے اور اُس لئےکےربنے مخصوص کی
تھیں سباُن کو ربوہ کے گھر میں لایا۔

16 یہوداہ کے بادشاہ آسا اور اسرائیل کے بادشاہ بعشا کے
درمیان زندگی بھر جنگ 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 نکلسے سکے۔ جواب18 میں آسا نے شام کے بادشاہ بن
ہدد پاسکے وفد بھیجا۔ بن ہدد طابباپکا رِمّون بن یون حز

تھا، اور اُس کا الحکومتدار دمشق تھا۔ آسا ربنے کے گھر
اور محلشاہی خزانوںکے تمامکا بچا ہوا سونا وفدچاندیاور کے
سپرد کر دمشقکے کے بادشاہ کو پیغام بھیجا، آپمیرا”19 کے
ساتھ عہد باپمیرےطرحجسہے آپکا باپکے ساتھکے
عہد گزارشتھا۔ ہے آپکہ چاندیسونے کا یہ تحفہ قبول کر
کے اسرائیل کے بادشاہ بعشا کے ساتھ اپنا عہد منسوخ کر دیں
تاکہ ملـکمیرےوہ نکلسے “جائے۔

بن20 متفقہدد ہوا۔ اُس نے اپنے افسروںفوجی اسرائیلکو
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 کرنے
سے باز آیا اور واپستِرضہ چلا گیا۔

22 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 جائیںلے جن سے بعشا بادشاہ رامہ کی قلعہ بندی کرنا چاہتا
تھا۔ تمام مردوں کو وہاں جانا پڑا، ایک 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 حکومتکی کے دوران ہوا اور جو کچھ
اُس نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کتابکی میں درج ہے۔
اُس میں اُس کی کامیابیوں اور اُس کے تعمیر کئے گئے شہروں کا
اُسمیںبُڑھاپےہے۔ذکر پاؤںکے جب24گئی۔لـگبیماریکو
وہ مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم اُسکے حصے
میں جو داؤد’ 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 کی حکومت کے

دوسرے سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس کی حکومت کا
دورانیہ تھا۔سالدو اُس26 کا طرزِ ربزندگی پسندکو نہیں تھا،
کیونکہ وہ اپنے باپ کے نمونے پر چلتا رہا۔ جو بدی ُبعام یر نے
اسرائیل کو کرنے پر اُکسایا تھا اُس ندبسے بھی دُور نہ ہوا۔

ایک27-28 ندبجبدن 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
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اسرائیل کا بادشاہ بن گیا۔ یہ یہوداہ کے بادشاہ آسا حکومتکی
تیسرےکے سال میں ہوا۔

تخت29 پر بیٹھتے ہی بعشا نے ُبعام یر پورےکے خاندان کو
مروا دیا۔ اُس نے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ یوں وہ بات
پوری ہوئی ربجو 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 اُسسے اسرائیلربنے کے
خدا طیشکو دلایا تھا۔

باقی31 جو ندبکچھ حکومتکی دورانکے ہوا اور کچھجو
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 کے

تیسرے سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس کی حکومت کا
دورانیہ 24 سال تھا، اور اُس کا دار الحکومت تِرضہ رہا۔ اُس
اورکے یہوداہ بادشاہکے آسا زندگیدرمیانکے جاریجنگبھر
رہی۔ لیکن34 وہ بھی ایسا کام کرتا تھا جو رب 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

پہلے”2فرمایا، تُو نہیںکچھ مَیںلیکنتھا، سےمیںخاکتجھےنے
اُٹھا اپنیکر اسرائیلقوم حکمرانکا بنا توبھیدیا۔ تُو ُبعامنے یر کے
نمونے پر چل کر میری قوم اسرائیل کو گناہ کرنے پر اُکسایا اور
طیشمجھے 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 جائے گی۔ خاندان4 کے جو
افراد شہر میں مریں گے اُنہیں ُکتے کھا جائیں گے، اور جو کھلے
میدان میں مریں گے چٹپرندےاُنہیں کر جائیں “گے۔

باقی5 جو کچھ بعشا حکومتکی دورانکے ہوا، جو کچھ اُس
نے کیا اور جو کامیابیاں اُسے حاصل ہوئیں وہ شاہاِن’ اسرائیل
کی ‘تاریخ کی کتاب میں درج ہیں۔ جب6 وہ مر کر اپنے باپ
دادا سے جا ملا تو اُسے تِرضہ میں دفن کیا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا ایلہ
نشینتخت ہوا۔ کیرب7 سزا کا پیغامجو حنانی کے بیٹے یاہو نبی
بعشانے اُساور تھیں۔وجوہاتدوکیاُسسنایاکوخاندانکے

پہلے، بعشا ُبعامنے یر طرحکیخاندانکے کچھوہ کیا کوربجو
ناپسند تھا اور اُسے طیش دلایا۔ دوسرے، اُس نے ُبعام یر کے
پورے خاندان ہلاککو کر دیا تھا۔

اسرائیل کا بادشاہ ایلہ
8 ایلہ بن بعشا یہوداہ کے بادشاہ آسا کی حکومت کے

اسرائیلمیںسالویں26 کا بادشاہ بنا۔ اُس حکومتکی کے
دو سال کے دوران اُس کا دار الحکومت تِرضہ رہا۔ 9 ایلہ کا
ایک افسر بنام زِمری زِمریتھا۔ رتھوں کے آدھے حصے پر مقرر
ابتھا۔ وہ بادشاہ سازشیںخلافکے کرنے ایکلگا۔ دن ایلہ
تِرضہ میں محل کے انچارج ارضہ کے گھر میں بیٹھا َمے پی رہا
نشےجبتھا۔ دُھتمیں ہوا 10 زِمریتو اندرنے جا کر اُسے مار
ڈالا۔ پھر وہ تختخود پر بیٹھ گیا۔ یہ یہوداہ کے بادشاہ آسا کی
حکومت کے سالویں27 میں ہوا۔

تخت11 پر بیٹھتے ہی زِمری نے بعشا پورےکے خاندان کو
ہلاک کر دیا۔ اُس بھیکسینے مرد کو زندہ نہ چھوڑا، خواہ
وہ دُور کا رشتے دار تھا، خواہ دوست۔ یوں12 وہی کچھ ہوا جو
رب نے یاہو نبی معرفتکی بعشا کو فرمایا تھا۔ 13 کیونکہ بعشا
اور اُس کے بیٹے ایلہ سے سنگین گناہ سرزد ہوئے تھے، اور ساتھ
اُنہوںساتھ اسرائیلنے بھیکو یہ کرنے پر اُکسایا تھا۔ باطلاپنے
دیوتاؤں اُنہوںسے اسرائیلربنے کے خدا طیشکو 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۔

اسرائیل کا بادشاہ زِمری
زِمری15 یہوداہ کے بادشاہ آسا حکومتکی کے ویں27

اسرائیلمیںسال کا بادشاہ بنا۔ لیکن تِرضہ میں اُس حکومتکی
صرف سات تکدن قائم رہی۔ اُس وقت اسرائیلی فوج فلستی
شہر ِجبّتون کا محاصرہ کر رہی تھی۔ فوججب16 میں خبر پھیل
گئی زِمریکہ نے بادشاہ سازشخلافکے کر کے اُسے قتل
کیا توہے تمام اسرائیلیوں لشکرگاہنے میں آ اُسیکر 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 ہے تو اُس نے
محل بُرجکے میں جا کر آگاُسے لگائی۔ یوں وہ جل کر مر گیا۔



سلاطِین-۱ 16:19 350 سلاطِین-۱ 17:9

اِس19 طرح اُسے مناسببھی سزا مل گئی، کیونکہ اُس نے
بھی وہ کچھ کیا تھا ربجو ناپسندکو تھا۔ ُبعام یر کے نمونے پر چل
کر اُس نے وہ تمام گناہ کئے جو ُبعام یر نے کئے اور اسرائیل کو
کرنے پر اُکسایا تھا۔ 20 جو زِمریکچھ حکومتکی دورانکے
ہوا اور جو سازشیں اُس نے کیں وہ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ
کتابکی میں درج ہیں۔

اسرائیل کا بادشاہ عُمری
زِمری21 موتکی کے بعد اسرائیلی دو فرقوں میں بٹ گئے۔

ایک فرقہ تِبنی بن جینت کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا، دوسرا عُمری
کو۔ 22 لیکن عُمری کا فرقہ تِبنی کے فرقے کی نسبت یادہ ز
طاقت ور نکلا۔ چنانچہ تِبنی مر گیا اور عُمری پوری قوم پر بادشاہ
بن گیا۔

عُمری23 یہوداہ کے بادشاہ آسا کی حکومت کے ویں31
سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس حکومتکی کا 12دورانیہ
تھا۔سال پہلے سالچھ الحکومتدار تِرضہ رہا۔ اِس24 بعدکے
اُس ایکنے آدمی بنام سمر چاندیکو کے 6,000 دےِسکے
اُسکر پہاڑیسامریہسے خرید لی اور وہاں اپنا نیا الحکومتدار
تعمیر کیا۔ مالـکپہلے سمر کی یاد میں اُس نے شہر کا نام سامریہ
رکھا۔

لیکن25 عُمری نے بھی وہی کچھ کیا ربجو کو ناپسند تھا،
بلـکہ اُس نے ماضی کے بادشاہوں کی نسبت یادہ ز بدی کی۔
26 اُس 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 کی حکومت کے دوران
ہوا، جو کچھ اُس نے کیا اور جو کامیابیاں اُسے حاصل ہوئیں
وہ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کی کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔
عُمریجب28 مر کر اپنے باپ 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 حکومتکی کا 22دورانیہ
سال تھا، اور اُس کا دار الحکومت سامریہ رہا۔ 30 اخی اب
نے بھی ایسے کام کئے ربجو کو ناپسند تھے، بلـکہ ماضی کے

بادشاہوں کی نسبت اُس کے گناہ یادہ ز سنگین تھے۔ 31 ُبعام یر
کے نمونے پر چلنا اُس کے لئے کافی نہیں تھا بلـکہ اُس نے اِس
بڑھسے کر صیدا کے بادشاہ اِتبعال کی بیٹی ایزبل شادیسے بھی
کی۔ نتیجے میں وہ اُس کے دیوتا بعل کے منے جھکسا کر اُس
کی پوجا لگا۔کرنے اُسمیںسامریہ32 بعلنے کا مندر تعمیر کیا
اور دیوتا کے لئے قربان گاہ بنا کر اُس میں رکھ دیا۔ اباخی33
دیوییسیرتنے کا بُت بھی بنوا دیا۔ یوں اُس نے اپنے گھنونے
کاموں سے ماضی کے تمام اسرائیلی بادشاہوں کی نسبت کہیں
یادہ اسرائیلربز کے خدا طیشکو دلایا۔

اباخی34 حکومتکی بیتدورانکے ایل کے ہنے ر والے
حی ایل نے یریحو شہر کو سرےنئے سے تعمیر کیا۔ جب اُس
کی بنیاد رکھی گئی تو اُس کا سب سے بڑا بیٹا ابیرام مر گیا، اور
جب اُس نے شہر دروازےکے لگا دیئے تو اُس کے سب سے
چھوٹے سجوببیٹے کو اپنی جان دینی پڑی۔ ربیوں کی باتوہ
پوری ہوئی جو اُس نے یشوع بن نون معرفتکی فرمائی تھی۔

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 جسقَسم کی
خدمت مَیں کرتا ہوں، آنے والے سالوں میں نہ اوس، نہ بارش
پڑے تکجبگی مَیں نہ “کہوں۔

2 پھر رب الیاسنے سے کہا، 3 یہاں” سے چلا !جا مشرق
طرفکی سفر کر کے کریتوادٔی چھپمیں ندیکیجسجا
یائے در یردن میں بہتی ہے۔ پانی4 تُو ندی سے پی سکتا ہے، اور
مَیں کوّوںنے وہاںتجھےکو کھانا کھلانے کا حکم دیا “ہے۔
ربالیاس5 کی سن کر روانہ ہوا اور وادٔی کریت میں ہنے ر لگا
ندیکیجس یائے در یردن میں بہتی ہے۔ صبح6 و کوّےشام
اُسے روٹی اور گوشت پہنچاتے رہے، اور پانی وہ ندی سے پیتا
تھا۔

الیاس صارپت کی بیوہ پاسکے
پورےاِس7 عرصے بارشمیں نہ ہوئی، اِس لئے ندی آہستہ

آہستہ سوکھ جبگئی۔ اُس کا پانی بالکل ختم ہو گیا 8 تو رب
الیاسدوبارہ سے ہم کلام ہوا، 9 یہاں” سے روانہ ہو کر صیدا
کے شہر صارپت میں جا بس۔ مَیں نے وہاں ایککی بیوہ کو
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تجھے کھلانےکھانا کا حکم صارپتالیاسچنانچہ10“ہے۔دیا
کے لئے روانہ ہوا۔
سفر کرتے کرتے وہ شہر دروازےکے پاسکے پہنچ گیا۔

ایکوہاں بیوہ لئےکےجلانے یاں جمعکرچنلـکڑ تھی۔رہیکر
اُسے بُلا الیاسکر نے برتنکسیذرا”کہا، میں پانی بھر مجھےکر
تھوڑا سا “پلائیں۔

11 وہ ابھی پانی لانے جا رہی تھی کہ الیاس نے اُس کے
پیچھے آواز دے کر کہا، میرے” لئے روٹی کا ٹکڑا بھی “!لانا
سنیہ12 کر رُکبیوہ اورگئی کےآپرب”بولی، قَسم،کیخدا
پاسمیرے نہیںکچھ برتنایکبس،ہے۔ مٹھیمیں بھر میدہ اور
دوسرے میں تھوڑا سا تیل رہ گیا ابہے۔ مَیں جلانے کے لئے
ایکچند 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، ڈریں” !مت بےشک وہ کچھ
کریں جو آپ نے کہا ہے۔ لیکن پہلے میرے لئے چھوٹی سی
روٹی بنا پاسمیرےکر لے آئیں۔ پھر جو باقی رہ گیا ہو اُس سے
اپنے اور اپنے بیٹے کے لئے روٹی بنائیں۔ 14 کیونکہ رب اسرائیل
کا خدا فرماتا ہے، بارشربتکجب’ برسنے تکتبدےنہ
میدے اور تیل برتنکے خالی نہیں ہوں “۔‘گے

جانےعورت15-16 کر ہیویسا کیا الیاسجیسا اُسےنے کہا
تھا۔ واقعی میدہ کبھیتیلاور نہختم ہوا۔ روز بہ روز الیاس، بیوہ
اور اُس کے بیٹے کے لئے کھانا یابدست رہا۔ سب کچھ ویسا
ہی ہوا ربجیسا الیاسنے معرفتکی فرمایا تھا۔

بیوہدنایک17 کا بیٹا بیمار خراببہتطبیعتکیاُسگیا۔ہو
ہوئی، اور ہوتے ہوتے اُس کی جان نکل گئی۔ تب18 بیوہ
الیاس سے شکایت کرنے لـگی، مردِ” خدا، میرا آپ کے ساتھ
کیا آپواسطہ؟ صرفتو اِس مقصد سے یہاں آئے ہیں ربکہ
میرےکو گناہ کی یاد دلا میرےکر بیٹے کو مار “!ڈالیں

الیاس19 نے جواب میں کہا، اپنے” بیٹے کو مجھے دے
“دیں۔ وہ لڑکے کو عورت کی گود میں 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 مصیبتایسیہوں میں کیوں ڈال دیا ہے؟ تُو نے اُس
کے بیٹے کو مرنے کیوں “دیا؟ 21 وہ تین لاشبار پر دراز ہوا اور
ساتھ ربساتھ التماسسے کرتا رہا، میرےرباے” خدا، براہِ
کرم بچے کی جان کو اُس واپسمیں “!دےآنے

الیاسنےرب22 کی سنی، اور لڑکے کی جان اُس واپسمیں
آئی۔ الیاس23 اُسے اُٹھا کر نیچے لے آیا اور اُسے اُس کی ماں کو
دےواپس کر آپدیکھیں،”بولا، کا بیٹا زندہ “!ہے عورت24
جوابنے دیا، مَیںاب” جاننے لیا ہے آپکہ الله کے پیغمبر
ہیں اور کہ جو کچھ آپ رب کی طرف سے لتے بو ہیں وہ سچ
“ہے۔

18
الیاس واپساسرائیل جاتا ہے

الیاسربمیںسالتیسرےکےکالپھرگئے۔گزردنبہت1
سے ہم کلام ہوا، اب” جا کر آپاپنے کو اباخی کے منے سا
پیش کر۔ بارشمَیں کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دوں “گا۔

2 الیاسچنانچہ اخی اب سے ملنے کے لئے اسرائیل چلا گیا۔
اُس وقت سامریہ کال گرفتسختکی میں تھا، 3 اِس لئے اخی
اب محلنے انچارجکے عبدیاہ کو بُلایا۔ ربعبدیاہ) کا
خوف مانتا تھا۔ جب4 ایزبل نے رب کے تمام نبیوں کو قتل
کرنے کی کوشش کی تھی تو عبدیاہ نے 100 نبیوں کو دو
غاروں میں چھپا دیا تھا۔ ہر غار 50میں نبی ہتے ر تھے، اور عبدیاہ
اُنہیں کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتا رہتا (تھا۔ اباخیاب5 نے
عبدیاہ کو حکم دیا، ملـکپورے” میں سے گزر کر تمام چشموں
اور وادیوں کا معائنہ کریں۔ شاید کہیں گھاسکچھ مل جائے
جو ہم اپنے گھوڑوں اور خچروں کو کھلا کر اُنہیں بچا سکیں۔
ایسا نہ ہو کہ ہمیں کھانے قلتکی باعثکے کچھ جانوروں کو
ذبح کرنا “پڑے۔

اُنہوں6 نے مقرر کیا کہ اباخی کہاں جائے گا اور عبدیاہ
کہاں، پھر دوسرےایکدونوں الـگسے ہو گئے۔ 7 چلتے چلتے
عبدیاہ الیاساچانککو اُس آتےطرفکی ہوئے نظر جبآیا۔
عبدیاہ نے اُسے پہچانا تو وہ منہ جھکبلکے کر بولا، میرے”
آقا الیاس، آپکیا ہی “ہیں؟

الیاس8 نے جواب دیا، جی،” مَیں ہی ہوں۔ جائیں، اپنے
مالـک کو اطلاع دیں الیاسکہ آ گیا “ہے۔

عبدیاہ9 اعتراضنے ہوئیغلطیکیاسےمجھ”کیا، آپکہہے
مجھے اخی اب سے مروانا ہتے چا ہیں؟ آپرب10 کے خدا کی
قَسم، بادشاہ نے اپنے بندوں کو ہر قوم ملـکاور میں بھیج دیا
ہے آپتاکہ کو ڈھونڈ نکالیں۔ اور جوابجہاں ملا الیاسکہ
یہاں نہیں ہے وہاں لوگوں کو قَسم کھانی پڑی کہ الیاسہم کا
کھوج لگانے میں ناکام رہے ہیں۔ 11 اور اب آپ ہتے چا ہیں
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کہ مَیں بادشاہ پاسکے جا کر اُسے بتاؤں کہ الیاس 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 لے جائے۔ اگر
بادشاہ میری یہ اطلاع سن کر یہاں آئے اور آپ کو نہ پائے تو
مجھے مار ڈالے گا۔ یاد رہے کہ مَیں جوانی سے لے کر تکآج
رب کا خوف مانتا آیا ہوں۔ 13 کیا میرے آقا تک یہ خبر نہیں
پہنچی ایزبلجبکہ 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 اور اب آپ 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، رب” الافواج کی حیات کی قَسم جس
مَیںخدمتکی کرتا آجہوں، مَیں آپاپنے کو ضرور بادشاہ کو
پیش کروں “گا۔

تب16 عبدیاہ چلا گیا اور بادشاہ الیاسکو کی خبر پہنچائی۔
یہ سن کر الیاساباخی سے ملنے کے لئے آیا۔

کیا بعل حقیقی معبود ہے یا رب؟
الیاس17 کو دیکھتے ہی اخی اب بولا، اے” اسرائیل کو

مصیبت میں لنے ڈا والے، کیا آپ واپس آ گئے “ہیں؟ الیاس18
اعتراضنے مَیں”کیا، تو اسرائیل کے لئے مصیبت باعثکا نہیں
بنا بلـکہ آپ اور آپ کے باپ کا گھرانا۔ آپ رب کے احکام
چھوڑ کر بعل کے بُتوں 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 یسیرتوالے دیوی کے نبیوں400 کو بھی
“بُلائیں۔

20 اخی اب مان گیا۔ اُس نے تمام اسرائیلیوں اور نبیوں کو
کرملوہجببُلایا۔ پہاڑ پر جمع ہو گئے 21 الیاستو اُن کے منے سا
جا کھڑا ہوا اور کہا، تککبآپ” کبھی اِس طرف، کبھی
طرفاُس لنگڑاتے رہیں *گے؟ رباگر خدا ہے اُسیصرفتو
کی پیروی کریں، لیکن اگر بعل واحد خدا ہے تو اُسی کے پیچھے
لـگ “جائیں۔
خاموشلوگ رہے۔ الیاس22 جاریباتنے رکھی، رب”

نبیوںکے میں مَیںصرفسے باقیہی رہ گیا طرفدوسریہوں۔

بعل دیوتا 450یہکے ہیں۔کھڑےنبی بَیلدواب23 آئیں۔لے
بعل ایکنبیکے اورکریںپسندکو پھر ٹکڑےٹکڑےاُسے کےکر
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 کی
یوں لـکڑ پر دوںرکھ لیکنگا۔ مَیں بھی نہیںآگاُنہیں لگاؤں گا۔
24 پھر آپ اپنے دیوتا کا نام پکاریں جبکہ ربمَیں کا نام پکاروں
قربانیمعبودجوگا۔ جلاکو وہیگادےجوابکر “ہے۔خدا
لوگتمام بولے، ٹھیکآپ” کہتے “ہیں۔

25 پھر الیاس نے بعل کے نبیوں سے کہا، شروع” کریں،
بَیلایکہیں۔بہتآپکیونکہ اُسےکرچنکو تیار لیکنکریں۔
متآگاُسے لگانا بلـکہ اپنے دیوتا پکاریںنامکا تاکہ بھیجآگوہ
“دے۔ اُنہوں26 نے بَیلوں میں ایکسے کو چن کر اُسے تیار
کیا، پھر بعل کا نام پکارنے لـگے۔ صبح سے لے کر تکدوپہر
مسلسلوہ چیختے چلّاتے ساتھ“!سنہماریبعل،اے”رہے،
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 لگا، یادہ” ز
اونچی آواز !بولیںسے شاید ہوغرقمیںسوچوںوہ یا حاجتاپنی
رفع کرنے کے لئے طرفایک گیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا وہکہہے
کہیں سفر کر رہا ہو۔ یا شاید وہ گہری نیند سو گیا ہو اور اُسے
جگانے ضرورتکی “ہے۔

تب28 وہ مزید اونچی آواز سے چیخنے چلّانے لـگے۔ معمول
کے مطابق وہ یوں چھر اور نیزوں سے اپنے آپ کو زخمی کرنے
لـگے، تکیہاں بہنےخونکہ لگا۔ دوپہر29 گزر اورگئی، وہ شام
میںوجدتکوقتاُسکے غلہجبرہے جاتیکیپیشنذرکی
لیکنہے۔ کوئی آواز نہ سنائی دی۔ نہ کسی جوابنے دیا، نہ
اُن کے تماشے پر توجہ دی۔

30 پھر الیاس اسرائیلیوں سے مخاطب ہوا، آئیں،” سب یہاں
پاسمیرے “!آئیں قریبسب آئے۔ وہاں رب ایککی قربان
گاہ تھی جو گرائی گئی تھی۔ اب الیاس نے وہ دوبارہ کھڑی
کی۔ 31 اُس یعقوبنے سے نکلے ہر قبیلے کے لئے ایک ایک
پتھر چن لیا۔ بعد) ربمیں یعقوبنے کا نام اسرائیل رکھا
۔(تھا 32 اِن بارہ پتھروں کو لے کر الیاس نے رب کے نام کی
تعظیم میں قربان گاہ بنائی۔ اِس کے ارد گرد اُس نے اِتنا چوڑا

* 18:21 لنگڑاتے رہیں :گے دیکھئے آیت ۔26 † 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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گڑھا ًمیںاُسکہکھودا 15تقریبا لٹر پانی سما پھر33تھا۔سکتا اُس
نے قربان گاہ پر یوں لـکڑ کا ڈھیر لگایا اور بَیل ٹکڑےٹکڑےکو
کر کے یوں لـکڑ پر رکھ دیا۔ اِس کے بعد اُس نے حکم دیا، چار”
پانیگھڑے بھرسے قربانیکر اور یوں لـکڑ پر ُنڈیل ا “!دیں جب34
اُنہوں نے ایسا کیا تو اُس نے دوبارہ ایسا کرنے کا حکم دیا، پھر
آخرکار35بار۔تیسری اِتنا پانی تھا اُسکہ قربانطرفچاروںنے
گاہ ٹپکسے کر گڑھے کو بھر دیا۔

36 شام جبوقتکے غلہ کی پیشنذر کی جاتی الیاسہے
قرباننے گاہ پاسکے 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 سبیہ تیرےکچھ حکم مطابقکے کیا ہے۔
میریرب،اے37 سنمیری!سندعا تاکہ لیںجانلوگیہ کہ
اےتُو، رب، خدا اورہے کہ تُو ہی اُن دلوںکے کو دوبارہ اپنی
مائلطرف کر رہا “ہے۔

اچانک38 آسمان سے رب کی آگ نازل ہوئی۔ آگ نے
نہ صرف قربانی اور لـکڑی کو بھسم کر دیا بلـکہ قربان گاہ کے
پتھروں اور اُس کے نیچے کی مٹی کو بھی۔ گڑھے میں پانی بھی
ایک دم سوکھ گیا۔

39 یہ دیکھ کر اسرائیلی اوندھے منہ گر کر پکارنے رب”لـگے، ہی خدا !ہے رب ہی خدا “!ہے 40 الیاسپھر نے اُنہیں
حکم دیا، بعل” کے نبیوں کو پکڑ لیں۔ ایک بھی بچنے نہ “!پائے
لوگوں نے اُنہیں پکڑ لیا تو الیاس اُنہیں نیچے وادٔی قیسون میں لے
گیا اور سبوہاں موتکو گھاٹکے اُتار دیا۔

بارش ہوتی ہے
41 الیاسپھر نے اباخی سے کہا، اب” جا کر کچھ کھائیں

اور پئیں، کیونکہ موسلادھار بارش کا شور سنائی دے رہا
“ہے۔ 42 چنانچہ اخی اب کھانے پینے کے لئے چلا گیا جبکہ
الیاس کرمل پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ وہاں اُس جھکنے کر
اپنے سر گھٹنوںدونوںکو بیچکے میں لیا۔چھپا 43 اپنے نوکر کو
اُس نے حکم دیا، جاؤ،” سمندر طرفکی “دیکھو۔
نوکر گیا اور سمندر کی طرف دیکھا، پھر واپس آ کر الیاس

کو اطلاع دی، کچھ” بھی نظر نہیں “آتا۔ لیکن الیاس نے اُسے
دوبارہ دیکھنے کے لئے بھیج دیا۔ اِس دفعہ بھی کچھ معلوم نہ
ہو سکا۔ سات بار الیاس نے نوکر کو دیکھنے کے لئے بھیجا۔

44 جبآخرکار 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 ًکوگھوڑوں’دو، بارشورنہجائیں،چلےگھرکرجوتمیںرتھفورا

آپ روککو “۔‘گیلے 45 نوکر اطلاع دینے چلا گیا تو جلد ہی
آندھی آئی، آسمان پر کالے کالے بادل چھا گئے اور موسلادھار
بارش برسنے لـگی۔ جلدیاباخی رتھسے پر سوار ہو یزرعیلکر
کے لئے روانہ ہو گیا۔ 46 اُس وقت رب الیاسنے خاصکو
طاقت دی۔ سفر کے لئے کمربستہ ہو کر وہ اخی اب کے رتھ
کے آگے آگے دوڑ کر اُس پہلےسے یزرعیل پہنچ گیا۔

19
بھاگالیاس جاتا ہے

اباخی1 ایزبلنے کچھسبکو سنایا الیاسجو نے تھا،کہا
یہ بھی اُسکہ بعلنے نبیوںکے طرحکسکو تلوار سے مار دیا
ایزبلتب2تھا۔ قاصدنے الیاسکو بھیجپاسکے اطلاعاُسےکر
دی، دیوتا” مجھے سخت سزا دیں اگر مَیں کل اِس آپتکوقت
کو اُن نبیوں سیکی سزا نہ “دوں۔

الیاس3 سخت ڈر گیا اور اپنی جان بچانے کے لئے بھاگ گیا۔
چلتے چلتے وہ یہوداہ کے شہر تکبیرسبع پہنچ گیا۔ وہاں وہ اپنے
نوکر کو چھوڑ کر 4 آگے یگستان ر میں جا نکلا۔ ایک دن کے
سفر کے بعد وہ سینک کی جھاڑی کے پاس پہنچ گیا اور اُس
کے سائے میں بیٹھ کر دعا کرنے لگا، اے” رب، مجھے مرنے
اببسدے۔ کافی میریہے۔ جان لے لے، کیونکہ مَیں اپنے
باپ دادا سے بہتر نہیں “ہوں۔ 5 پھر وہ جھاڑی کے سائے میں
لیٹ کر سو گیا۔
ایکاچانک فرشتے نے اُسے چھو کر کہا، اُٹھ،” کھانا کھا

“!لے اُسجب6 نے اپنی آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ سرہانے
پرکوئلوںقریبکے بنائی پانیاورروٹیگئی ہے۔پڑیصراحیکی
اُس نے روٹی کھائی، پانی 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۔

الیاستب8 نے اُٹھ کر دوبارہ کھانا کھایا اور پانی پیا۔ اِس
خوراک اُسےنے دیتقویتاِتنی کہ دنچالیسوہ چالیساور
رات سفر کرتے کرتے الله کے پہاڑ حورب یعنی تکسینا پہنچ
گیا۔ وہاں9 راتوہ گزارنے کے لئے ایک غار میں چلا گیا۔
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الیاسرب کی حوصلہ افزائی کرتا ہے
غار اُسربمیں ہوا۔کلامہمسے اُس الیاس،”پوچھا،نے

یہاںتُو کیا کر الیاس10“ہے؟رہا مَیں”دیا،جوابنے رب،نے
آسمانی لشکروں کے کیکرنےخدمتکیخدا کیکوششسرتوڑ
ہے، کیونکہ اسرائیلیوں تیرےنے عہد ترککو کر دیا ہے۔
اُنہوں تیرینے قربان گاہوں کو گرا تیرےکر نبیوں کو تلوار سے
قتل کر اکیلامَیںہے۔دیا ہی بچا اورہوں، بھیمجھےوہ مار لنے ڈا
کے درپَے “ہیں۔

جواب11 میں رب نے فرمایا، غار” سے نکل کر پہاڑ پر رب
کے منے سا کھڑا ہو “!جا وہاںربپھر گزرا۔سے اُس کے آگے
آگے بڑی اور زبردست آندھی آئی جس نے پہاڑوں کو چیر کر
چٹانوں ٹکڑےٹکڑےکو کر دیا۔ ربلیکن آندھی میں نہیں تھا۔
اِس12 بعدکے زلزلہ نہیںمیںزلزلےربلیکنآیا، زلزلے13تھا۔
کے بعد بھڑکتی آگہوئی وہاں سے گزری، آگربلیکن میں
بھی نہیں تھا۔ پھر نرم ہَوا کی دھیمی دھیمی آواز سنائی دی۔ یہ
آواز سن الیاسکر نے چہرےاپنے کو چادر ڈھانپسے لیا اور
نکل کر غار کے منہ پر کھڑا ہو گیا۔ ایک آواز اُس سے مخاطب
ہوئی، الیاس،” تُو یہاں کیا کر رہا “ہے؟ الیاس14 نے جواب
دیا، مَیں” نے رب، آسمانی لشکروں کے خدا کی خدمت کرنے
کی سرتوڑ کوشش کی ہے، کیونکہ اسرائیلیوں تیرےنے عہد
ترککو کر دیا ہے۔ اُنہوں نے تیری قربان گاہوں کو گرا کر
تیرے نبیوں کو تلوار قتلسے کر دیا مَیںہے۔ اکیلا ہی بچا ہوں،
اور وہ مجھے بھی مار لنے ڈا کے درپَے “ہیں۔

رب15 جوابنے میں کہا، یگستان” ر میں اُس راستے سے
ہو واپسکر تجھےنےجسجا یہاں پہنچایا ہے۔ پھر دمشق چلا
جا۔ وہاں حزائیل کو تیل سے مسح کر کے شام کا بادشاہ قرار
دے۔ اِسی16 طرح یاہو بن نِمسی کو مسح کر کے اسرائیل کا
بادشاہ دےقرار اور 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 دےمار 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
تکاب 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 میں واپس 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 ساتھ چل رہا تھا۔
الیاس نے اُس پاسکے آ کر اپنی چادر اُس کے کندھوں پر ڈال
دی اور رُکے بغیر آگے نکل گیا۔

ًالیشع20 فورا اپنے بَیلوں کو چھوڑ الیاسکر پیچھےکے بھاگا۔
اُس مجھےپہلے”کہا،نے باپماںاپنے خیربادکردےبوسہکو
دیجئے۔کہنے پیچھےکےآپمَیںپھر الیاس“گا۔لوںہو جوابنے
واپسچلیں،”دیا، لیکنجائیں۔ یادکچھوہ رہے مَیںجو آپنے
کے ساتھ 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۔ گوشتجب
تیار تھا تو اُس نے اُسے لوگوں میں تقسیم کر کے اُنہیں کھلا دیا۔
اِس کے بعد الیاسالیشع پیچھےکے ہو کر اُس خدمتکی کرنے
لگا۔

20
شام فوجکی سامریہ کا محاصرہ کرتی ہے

شامدنایک1 بادشاہکے بن ہدد فوجپوریاپنینے جمعکو
کیا۔ اتحادی32 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۔ 2 اُس نے اپنے قاصدوں
کو شہر میں بھیج کر اسرائیل کے بادشاہ اخی اب کو اطلاع
دی، 3 اب” سے آپ کا سونا، چاندی، خواتین اور بیٹے میرے
ہی “ہیں۔ اسرائیل4 کے بادشاہ جوابنے دیا، میرے” آقا اور
مَیںمرضی۔کیآپبادشاہ، اور کچھجو میرا “ہے۔ملـکیتکیآپہے

تھوڑی5 دیر کے بعد قاصد بن ہدد کی نئی خبر لے کر مَیں”آئے، آپنے سونے،سے خواتینچاندی، اور بیٹوں کا تقاضا کیا
ہے۔ اب6 غور !کریں کل وقتاِس مَیں اپنے ملازموں آپکو
پاسکے بھیج دوں گا، اور آپوہ محلکے آپاور افسروںکے
کے گھروں کی تلاشی لیں گے۔ جو کچھ بھی آپ کو پیارا ہے
اُسے وہ جائیںلے “گے۔

اباخیتب7 بادشاہ ملـکنے تمامکے بزرگوں بُلاکو کر اُن
باتسے کی، دیکھیں” یہ آدمی کتنا بُرا ارادہ رکھتا جبہے۔
اُس میرینے خواتین، بیٹوں، سونے اور چاندی کا تقاضا کیا تو
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مَیں انکارنے نہ “کیا۔ بزرگوں8 اور باقی لوگوں ملنے 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 کہا، میرے” آقا
بادشاہ جوابکو دینا، جو آپکچھ نے پہلی مانگمرتبہ لیا وہ
آپمَیں کو دینے لئےکے تیار لیکنہوں، آخرییہ تقاضا مَیں پورا
نہیں کر “سکتا۔
جب قاصدوں نے بن ہدد کو یہ خبر پہنچائی 10 تو اُس نے

اخی اب ًکو فورا خبر بھیج دی، دیوتا” مجھے سخت سزا دیں اگر
مَیں سامریہ نیستکو و نابود نہ کر دوں۔ اِتنا بھی نہیں رہے گا
کہ میرا مٹھیفوجیہر واپسساتھاپنےخاکبھر “!سکےجالے
اسرائیل11 کے بادشاہ قاصدوںنے جوابکو اُسے”دیا، بتا دینا
کہ جو جنگابھی کی یاں تیار کر رہا ہے وہ فتح نعرےکے نہ
“لگائے۔

جب12 بن ہدد کو یہ اطلاع ملی تو وہ لشکرگاہ میں اپنے
بادشاہوںاتحادی ساتھکے پیَمے تھا۔رہا اُس افسروںاپنےنے
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
اِس13 ایکدوران نبی اباخی بادشاہ پاسکے آیا اور رب”کہا، فرماتا ہے، کیا’ دشمنتجھے کی بڑییہ فوج نظر آ رہی ہے؟

توبھی مَیں آجاِسے تیرےہی حوالے تبگا۔دوںکر تُو جان لے
گا کہ مَیں “۔‘ہوںربہی

14 اخی اب نے سوال کیا، رب” یہ کس کے وسیلے سے
کرے “گا؟ نبی نے جواب دیا، رب” فرماتا ہے کہ ضلعوں
پر مقرر افسروں کے جوان یہ فتح پائیں “گے۔ بادشاہ نے مزید
پوچھا، لڑائی” میں کون پہلا 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 جوان سب سے آگے تھے۔ بن ہدد
اور 32 اتحادی بادشاہ لشکرگاہ میں بیٹھے نشے میں دُھت َمے
پی رہے تھے اچانککہ شہر کا جائزہ لینے کے لئے بن ہدد کے
بھیجے گئے سپاہی اندر آئے اور کہنے لـگے، سامریہ” سے آدمی
نکل رہے “ہیں۔ بن18 ہدد نے حکم میںصورتہر”دیا، اُنہیں
زندہ پکڑیں، خواہ وہ امن پسند ارادہ رکھتے ہوں یا “نہ۔

لیکن19 اُنہیں یہ کرنے کا موقع نہ ملا، کیونکہ اسرائیل کے
ضلعوں پر مقرر افسروں اور باقی فوجیوں نے شہر سے نکل کر
20ً فورا اُن پر حملہ کر دیا۔ بھیجساور دشمن کا مقابلہ ہوا اُسے
مارا گیا۔ تب شام پوریکی بھاگفوج گئی۔ اسرائیلیوں نے اُن
تعاقبکا لیکنکیا، شام بنبادشاہکا پرگھوڑےہدد سوار ہو کر
ایکچند گھڑسواروں کے ساتھ بچ نکلا۔ وقتاُس21 اسرائیل
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، اب” مضبوط ہو بڑےکر دھیان سے سوچیں کہ
آنے والے دنوں میں کیا کیا یاں تیار کرنی چاہئیں، کیونکہ اگلے
بہار موسمکے میں شام کا بادشاہ آپدوبارہ پر “گا۔کرےحملہ

23 شام کے بادشاہ کو بھی مشورہ دیا گیا۔ اُس کے بڑے
افسروں نے خیال پیش کیا، اسرائیلیوں” کے دیوتا پہاڑی دیوتا
ہیں، اِس لئے وہ ہم پر غالب آ گئے ہیں۔ لیکن اگر ہم میدانی
علاقے میں اُن سے لڑیں تو ہر صورت میں جیتیں گے۔ لیکن24
ایکہمارا اَور مشورہ بھی ہے۔ 32 بادشاہوں کو ہٹا کر اُن کی
جگہ اپنے افسروں کو مقرر کریں۔ 25 ایکپھر فوجنئی تیار یں کر
جو تباہ طاقتجیسیفوجپرانیشدہ اُسہو۔ور کے اُتنے رتھہی
ہوںگھوڑےاور تھے۔پہلےجتنے میدانیہمجبپھر میںعلاقے
اُن سے لڑیں گے تو اُن پر غالبضرور آئیں “گے۔
بادشاہ اُن کی بات مان کر یاں تیار کرنے لگا۔ جب26 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 بندوبستکا کیا گیا، اور دشمنوہ
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
مقابلےکے میں یوں بکر کے دو یوڑوںچھوٹے ر لـگجیسے رہے
تھے، کیونکہ پورا میدان شام فوجیوںکے سے بھرا تھا۔

28 پھر مردِ خدا نے اباخی پاسکے آ کر کہا، رب” فرماتا
ہے، شام’ لوگکے خیال کرتے ہیں ربکہ پہاڑی دیوتا ہے
اِس لئے میدانی علاقے میں ناکام رہے گا۔ چنانچہ مَیں اُن کی
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زبردست فوج تیرےکو حوالے کر دوں تبگا۔ تُو جان لے گا
کہ مَیں “۔‘ہوںربہی

سات29 دن تک 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 میں
گھس ًگئے۔ تقریبا 27,000 آدمی تھے۔ لیکن اچانک 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 کھسکمیں 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 ہم ٹاٹ
اوڑھ کر اور اپنی گردنوں میں رسّے ڈال کر اسرائیل کے بادشاہ
پاسکے جائیں؟ شاید آپوہ کو زندہ چھوڑ “دے۔

بنچنانچہ32 ہدد اوڑھٹاٹافسرکے کر اور اپنی میںگردنوں
ڈالرسّے اسرائیلکر کے بادشاہ پاسکے آئے۔ اُنہوں نے آپ”کہا، کا خادم بن ہدد گزارش کرتا ہے کہ مجھے زندہ چھوڑ
“دیں۔ اخی اب نے سوال کیا، کیا” وہ اب تک زندہ ہے؟ وہ
تو میرا بھائی “!ہے بنجب33 ہدد کے افسروں نے جان 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 سے کہا، مَیں”
آپ کو وہ تمام شہر واپس کر دیتا ہوں میرےجو باپ آپنے
باپکے سے چھین لئے تھے۔ ہمارےآپ الحکومتدار دمشق
میں تجارتی مراکز بھی قائم کر سکتے باپمیرےطرحجسہیں،
نے پہلے سامریہ میں کیا “تھا۔ اباخی بولا، ٹھیک” ہے۔ اِس
کے بدلے میں آپمَیں کو رِہا کر دوں “گا۔ اُنہوں نے معاہدہ
کیا، پھر اباخی نے شام کے بادشاہ کو رِہا کر دیا۔

نبی اباخی ملامتکو کرتا ہے
نبیوںنےربوقتاُس35 میں ایکسے ہدایتکو جا”کی،

کر اپنے ساتھی کو کہدےکہہ تجھےوہ “مارے۔ نبی نے ایسا
کیا، لیکن ساتھی نے انکار کیا۔ 36 پھر نبی بولا، آپچونکہ” نے
نہیںکیرب سنی، اِس لئے مجھآپہیجوں جائیںچلےسے گے

شیرببر آپ کو پھاڑ ڈالے “گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب ساتھی
وہاں سے نکلا تو ببر شیر نے اُس پر حملہ کر کے اُسے پھاڑ ڈالا۔

نبی37 اَورکسیملاقاتکی ہوئیسے تو اُس اُسنے بھیسے
مہربانی”کہا، کر آدمیاُس“!ماریںمجھےکے نبینے مارکو مار
کر زخمی کر دیا۔ تب38 نبی نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ
اُسے پہچانا نہ پھرجائے، راستے کنارےکے پر اباخی بادشاہ کے
انتظار میں کھڑا ہو گیا۔

بادشاہجب39 وہاں سے گزرا تو نبی چلّا کر اُس مخاطبسے
ہوا، جناب،” مَیں میںجنگمیداِن لڑ رہا تھا کسیاچانککہ
آدمی پاسمیرےنے آ کر قیدیاپنے میرےکو حوالے کر دیا۔
اُس نے کہا، اِس’ کی نگرانی کرنا۔ اگر یہ کسی بھی وجہ سے
بھاگ جائے تو آپ کو اُس کی جان عوضکے اپنی جان دینی
گیپڑے آپیا چاندیمنایککو ادا لیکن40‘گی۔پڑےکرنی
مَیں اِدھر مصروفاُدھر رہا، اور اِتنے میں قیدی غائب ہو “گیا۔
اباخی بادشاہ جوابنے دیا، آپ” نے خود بارےاپنے میں
فیصلہ دیا آپابہے۔ کو اِس 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 ایکسے ہے۔ 42 نبی
نے کہا، رب” فرماتا ہے، مَیں’ نے مقرر کیا تھا کہ بن ہدد کو
میرے لئے مخصوص کر ہلاککے کرنا لیکنہے، تُو نے اُسے
رِہا کر دیا ابہے۔ اُس کی جگہ تُو مرےہی گا، اور اُس کی
قوم کی تیریجگہ 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 بعد ایک اَور قابِل ذکر بات ہوئی۔ یزرعیل میں
سامریہ کے بادشاہ اباخی ایککا محل تھا۔ محل کی زمین کے
ساتھ ساتھ انگور کا باغ مالـکتھا۔ کا نام نبوت تھا۔ ایک2 دن
اخی اب نبوتنے 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 مَیں آپ کو اُس سے
اچھا انگور کا دوںدےباغ گا۔ لیکن آپاگر پیسے ترجیحکو
دیں آپتو کو اُس پوریکی رقم ادا کر دوں “گا۔
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لیکن3 نبوت جوابنے دیا، الله” کرےنہ کہ آپمَیں کو
وہ موروثی زمین دوں میرےجو باپ دادا میرےنے سپرد کی
“!ہے

میںغصےبڑےاباخی4 اپنے گیا۔چلاواپسگھر بےزاروہ
تھا نبوتکہ باپاپنے دادا کی موروثی زمین بیچنا نہیں چاہتا۔ وہ
پلنگ لیٹپر گیا اور اپنا منہ دیوار طرفکی کر کے کھانا کھانے
سے انکار کیا۔ اُس5 بیویکی ایزبل اُس پاسکے آئی اور پوچھنے
لـگی، کیا” بات آپہے؟ کیوں اِتنے بےزار ہیں کہ کھانا بھی
نہیں کھانا ہتے؟ “چا اباخی6 جوابنے یزرعیل”دیا، کا ہنے ر
نبوتوالا 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۔

ایزبل7 بولی، کیا” آپ اسرائیل کے بادشاہ ہیں کہ نہیں؟ اب
!اُٹھیں کھائیں، پئیں اور اپنا دل بہلائیں۔ مَیں ہی آپ نبوتکو
یزرعیلی کا انگور کا باغ دلا دوں “گی۔ اُس8 نے اباخی کے
نام لـکھخطوطسے کر اُن پر بادشاہ کی مُہر لگائی اور نبوتاُنہیں
کے شہر بزرگوںکے اور شرفا بھیجکو دیا۔ ذیلمیںخطوں9 کی
خبر لـکھی شہر”تھی، میں اعلان کریں کہ ایک دن کا روزہ رکھا جائے۔
لوگجب اُس دن جمع ہو جائیں گے تو نبوت کو لوگوں کے
منے سا عزت کی کرسی پر بٹھا دیں۔ لیکن10 اُس کے مقابل دو
بدمعاشوں کو بٹھا دینا۔ اجتماع کے دوران یہ آدمی سب کے
منے نبوتسا پر الزام لگائیں، اللهنےشخصاِس’ اور بادشاہ لعنتپر
بھیجی !ہے ہم اِس کے گواہ ‘ہیں۔ پھر اُسے شہر سے باہر لے
جا کر سنگسار “کریں۔

یزرعیل11 بزرگوںکے اور شرفا نے ایسا کیا۔ہی اُنہوں12 نے
روزے دنکے اعلانکا لوگجبکیا۔ جمعدنمقررہ ہوئے تو
نبوت لوگوںکو کے منے کرسیکیعزتسا پر بٹھا دیا گیا۔ 13 پھر
بدمعاشدو آئے اور اُس بیٹھمقابلکے اجتماعگئے۔ دورانکے
یہ آدمی سب کے منے نبوتسا پر الزام لگانے لـگے، شخصاِس”
نے الله اور بادشاہ لعنتپر بھیجی !ہے ہم اِس کے گواہ “ہیں۔
نبوتتب کو شہر سے باہر لے جا کر سنگسار کر دیا گیا۔ 14 پھر
شہر کے بزرگوں نے ایزبل کو اطلاع دی، نبوت” مر گیا ہے،
اُسے سنگسار کیا گیا “ہے۔

15 یہ خبر ملتے ہی ایزبل نے اخی اب باتسے کی، جائیں،”
نبوت یزرعیلی کے اُس باغ پر قبضہ کریں جو آپوہ کو بیچنے سے

انکار کر رہا ابتھا۔ وہ آدمی زندہ نہیں رہا بلـکہ مر گیا “ہے۔
16 یہ سن کر اخی ًاب فورا نبوت کے انگور کے باغ پر قبضہ

کرنے کے لئے روانہ ہوا۔
الیاس اباخی کو سزا سناتا ہے

الیاسربتب17 تِشبی سے ہم کلام ہوا، 18 اسرائیل” کے
بادشاہ اباخی سے جو سامریہ میں رہتا ہے ملنے جا۔ وقتاِس
وہ نبوت کے انگور کے باغ میں ہے، کیونکہ وہ اُس پر قبضہ
کرنے کے لئے وہاں پہنچا ہے۔ اُسے19 بتا دینا، رب’ فرماتا ہے
کہ تُو ایکنے آدمی کو بلاوجہ قتل کر کے اُس ملـکیتکی پر
قبضہ کر لیا ربہے۔ فرماتا ہے کہ جہاں ُکتوں نبوتنے کا
خون چاٹا وہاںہے 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 یوں
مصیبت 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 مجھےنے طیشبڑا دلایا اور اسرائیل
کو گناہ کرنے پر اُکسایا ہے۔ اِس لئے تیرےمیرا گھرانے کے
ساتھ سلوکوہی ہو گا جو مَیں نے ُبعام یر بن نباط اور بعشا بن
اخیاہ کے ساتھ کیا ‘ہے۔ ایزبل23 پر بھی رب کی سزا آئے گی۔
رب فرماتا ہے، ُکتے’ یزرعیل کی فصیل پاسکے ایزبل کو کھا
جائیں گے۔ 24 اخی اب کے خاندان میں سے جو شہر میں مریں
گا اُنہیں ُکتے کھا جائیں گے، اور جو کھلے میدان میں مریں گے
چٹپرندےاُنہیں کر جائیں “۔‘گے

25 اور یہ حقیقت ہے کہ اباخی شخصخرابجیسا کوئی
نہیں تھا۔ ایزبلکیونکہ کے اُکسانے پر اُس نے آپاپنے بدیکو
کے ہاتھ میں بیچ کر ایسا کام کیا ربجو 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۔

اباخیجب27 الیاسنے کی یہ باتیں سنیں تو اُس نے اپنے
پھاڑکپڑے اوڑھٹاٹکر لیا۔ رکھروزہ کر میںحالتغمگینوہ
پھرتا رہا۔ ٹاٹ اُس نے سوتے وقت بھی نہ اُتارا۔ تب28 رب
الیاسدوبارہ تِشبی سے ہم کلام ہوا، کیا”29 تُو نے غور کیا ہے
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کہ اخی اب نے اپنے آپ میرےکو منے سا کتنا پست کر دیا
ہے؟ چونکہ اُس نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا ہے اِس لئے مَیں
اُس کے جیتے جی اُس کے خاندان 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۔
سالتیسرے2 یہوداہ کا اسرائیلیہوسفطبادشاہ بادشاہکے اخی
اسرائیلوقتاُس3گیا۔ملنےسےاب بادشاہکے افسروںاپنےنے
باتسے کی، راماتدیکھیں،” ِجلعاد ہمارا ہی شہر ہے۔ تو پھر
نہیںکچھکیوںہم ہمیںرہے؟کر اُسے شام بادشاہکے قبضےکے
سے ہئے۔چھڑوانا “چا اُس4 یہوسفطنے سوالسے آپکیا”کیا،
میرے راماتساتھ ِجلعاد جائیں گے تاکہ اُس پر قبضہ “کریں؟
یہوسفط نے جواب دیا، جی” ضرور۔ ہم تو بھائی ہیں۔ میری
قوم کو اپنی قوم میرےاور گھوڑوں کو !سمجھیںگھوڑےاپنے
لیکن5 مہربانی کر ربپہلےکے مرضیکی معلوم کر “لیں۔

اسرائیل6 کے بادشاہ ًنے تقریبا 400 نبیوں کو بُلا کر اُن سے
پوچھا، کیا” مَیں رامات ِجلعاد پر حملہ کروں یا ارادےاِس سے
باز نبیوں“رہوں؟ جوابنے دیا، جی” کریں، ربکیونکہ اُسے
بادشاہ کے حوالے “گا۔دےکر

یہوسفطلیکن7 مطمئن نہ ہوا۔ اُس کیا”پوچھا،نے ربیہاں
کا کوئی نبی جسنہیں سے یافتہم در کر “سکیں؟ اسرائیل8
کا بادشاہ بولا، ایکہاں،” تو یعےکےجسہے ذر ربہم کی
مرضی معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن مَیں اُس نفرتسے کرتا ہوں،
کیونکہ بارےمیرےوہ میں کبھی بھی پیشاچھی گوئی نہیں
کرتا۔ وہ ہمیشہ پیشبُری گوئیاں سناتا ہے۔ اُس کا نام میکایاہ
بن اِملہ “ہے۔ یہوسفط اعتراضنے کیا، بادشاہ” ایسی بات نہ
“!کہے تب9 اسرائیل کے بادشاہ نے کسی ملازم کو بُلا کر
حکم دیا، میکایاہ” بن اِملہ ًکو پاسہمارےفورا پہنچا “!دینا

اباخی10 اور یہوسفط اپنے لباسشاہی پہنے ہوئے سامریہ
دروازےکے کے قریب اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے۔ یہ ایسی
کھلی جگہ تھی اناججہاں گاہا جاتا تھا۔ تمام 400 نبی وہاں اُن
منےکے پیشگوئیاںپیشاپنیسا کر نبیایک11تھے۔رہے بنام
بنِصدقیاہ اپنےنےکنعانہ لئے لوہے سینگکے بنا اعلانکر کیا،

رب” فرماتا ہے کہ اِن سینگوں سے تُو شام کے فوجیوں کو مار
مار ہلاککر دےکر “گا۔ دوسرے12 نبی بھی اِس قسم کی
پیش گوئیاں کر رہے رامات”تھے، ِجلعاد پر حملہ کریں، کیونکہ
آپ کامیابضرور ہو جائیں ربگے۔ شہر آپکو کے حوالے
“گا۔دےکر

ملازمجس13 میکایاہکو بُلانےکو لئےکے 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 اعتراضنے کیا، رب” حیاتکی کی قَسم، مَیں بادشاہ
صرفکو وہی کچھ بتاؤں گا مجھےربجو فرمائے “گا۔

جب15 میکایاہ اخی اب کے منے سا کھڑا ہوا تو بادشاہ نے
پوچھا، میکایاہ،” کیا ہم رامات ِ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۔ 16 بادشاہ ناراض ہوا، مجھے” کتنی دفعہ
آپ کو پڑےسمجھانا گا آپکہ قَسم کھا کر ربمجھے کے نام
صرفمیں وہ کچھ سنائیں حقیقتجو “ہے۔

تب17 میکایاہ جوابنے میں کہا، مجھے” تمام اسرائیل گلہ
بان سے محروم یوں بھیڑبکر کی طرح پہاڑوں پر بکھرا ہوا نظر آیا۔
پھر رب مجھ سے ہم کلام ہوا، اِن’ کا مالـککوئی نہیں ہے۔
ایکہر سلامتی سے اپنے واپسگھر چلا “۔‘جائے

اسرائیل18 بادشاہکے یہوسفطنے لو،”کہا،سے کیا مَیں نے
آپ کو نہیں بتایا تھا کہ یہ شخص بارےمیرےہمیشہ میں بُری
پیش گوئیاں کرتا “ہے؟

لیکن19 میکایاہ نے اپنی بات جاری رکھی، رب” کا فرمان
!سنیں مَیں نے رب کو اُس کے تخت پر بیٹھے دیکھا۔ آسمان
کی پوری فوج اُس کے دائیں 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
دیا، دوسرے نے وہ۔ 21 آخرکار ایک روح رب کے منے سا
اورہوئیکھڑی لـگی،کہنے مَیں’ اُکساؤںاُسے نےرب22‘گی۔
سوال کیا، روح‘طرح؟کس’ جوابنے دیا، مَیں’ نکل کر اُس
کے تمام نبیوں پر یوں قابو پاؤں گی کہ جھوٹوہ ہی بولیں ‘گے۔
فرمایا،نےرب کامیابتُو’ ہو گی۔ جا اور یوں ہی ‘!کر اے23
رببادشاہ، آپنے آفتپر لانے کا فیصلہ کر لیا اِسہے، لئے
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اُس نے جھوٹی روح 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 رب”بولا، مجھطرحکسروحکا نکلسے گیا تاکہ
تجھ باتسے “کرے؟ میکایاہ25 آپدنجس”دیا،جوابنے
کبھی اِس کمرے میں، کبھی اُس میں کھسک کر چھپنے کی
کریںکوشش گے اُس آپدن کو پتا چلے “گا۔

تب26 اباخی بادشاہ نے حکم دیا، میکایاہ” کو شہر پر مقرر
افسر امون میرےاور یوآسبیٹے بھیجواپسپاسکے !دو اُنہیں27
بتا دینا، اِس’ آدمی کو جیل میں ڈال میرےکر صحیح سلامت
واپس تکآنے کم سے کم روٹی اور پانی دیا “۔‘کریں 28 میکایاہ
بولا، آپاگر” واپسسلامتصحیح آئیں مطلبتو ہو گا ربکہ
نے میری معرفت بات نہیں “کی۔ پھر وہ ساتھ کھڑے لوگوں
مخاطبسے ہوا، لوگتمام” دھیان “!دیں

راماتاباخی قریبکے مر جاتا ہے
29 اِس کے بعد اسرائیل کا بادشاہ اخی اب اور یہوداہ کا

یہوسفطبادشاہ مل راماتکر ِجلعاد پر حملہ کرنے کے لئے روانہ
ہوئے۔ پہلےسےجنگ30 اباخی یہوسفطنے مَیں”کہا،سے
اپنا بھیس بدل کر میداِن جنگ میں جاؤں گا۔ لیکن آپ اپنا
لباسشاہی نہ “اُتاریں۔ اسرائیلچنانچہ کا بادشاہ بھیساپنا بدل
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 کسیکریں۔ اَور متسے لڑنا، خواہ وہ چھوٹا ہو یا “بڑا۔

جب32 لڑائی چھڑ گئی تو رتھوں کے افسر یہوسفط پر ٹوٹ
پڑے، کیونکہ اُنہوں نے کہا، یقیناً” یہی اسرائیل کا بادشاہ
یہوسفطجبلیکن“!ہے مدد لئےکے چلّا اُٹھا تو33 دشمنوں کو
معلوم ہوا کہ یہ اباخی بادشاہ نہیں ہے، اور وہ اُس تعاقبکا
کرنے سے باز آئے۔ لیکن34 کسی خاصنے نشانہ 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 پورےاُسچونکہ دن قسمشدید کی جاریلڑائی
رہی، اِس لئے بادشاہ اپنے رتھ ٹیکمیں لگا کر دشمن مقابلکے
کھڑا رہا۔ خون زخم سے رتھ کے فرش پر ٹپکتا رہا، اور شام
وقتکے 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 کی موت کے بعد اُس کی لاش کو سامریہ لا کر
دفنایا گیا۔ 38 شاہی رتھ کو سامریہ ایککے تالاب کے پاس
لایا گیا کسبیوںجہاں کی نہانے کی جگہ تھی۔ وہاں اُسے یا دھو
گیا۔ ُکتے بھی آ کر خون کو چاٹنے لـگے۔ یوں رب کا فرمان پورا
ہوا۔

39 باقی جو کچھ اخی اب کی حکومت کے دوران ہوا شاہاِن’وہ اسرائیل کی ‘تاریخ کی کتاب میں درج ہے۔ اُس میں
بادشاہ کا تعمیر کردہ ہاتھی دانت کا محل اور وہ شہر بیان کئے
گئے ہیں جن کی قلعہ بندی اُس نے کی۔ وہجب40 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 کی

حکومت سالچوتھےکے میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ وقتاُس42
اُس کی سال35عمر تھی۔ اُس کا الحکومتدار یروشلم رہا، اور
اُس حکومتکی کا تھا۔سال25دورانیہ ماں کا نام بنتعزوبہ
ِسلحی تھا۔ 43 وہ ہر کام میں باپاپنے آسا کے نمونے پر چلتا اور
وہ کچھ کرتا رہا ربجو کو پسند تھا۔ لیکن اُس نے بھی اونچے
مقاموں مندروںکے کو ختم نہ ایسیکیا۔ جگہوں پر جانوروں کو
قربان کرنے اور بخور جلانے کا انتظام جاری رہا۔ یہوسفط44
اور اسرائیل کے بادشاہ درمیانکے صلح قائم رہی۔

45 باقی جو کچھ یہوسفط کی حکومت کے دوران ہوا شاہاِن’وہ یہوداہ کی ‘تاریخ کی کتاب میں درج ہے۔ اُس کی
کامیابیاں اور جنگیں سب اُس میں بیان کی گئی ہیں۔ 46 جو
فروشجسم مرد اور عورتیں آسا کے زمانے میں بچ تھےگئے اُنہیں
یہوسفط ملـکنے میں سے مٹا دیا۔ وقتاُس47 ملـِک ادوم کا
بادشاہ نہ تھا بلـکہ یہوداہ ایککا 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 میںجابر تباہ ہو گئے۔ تباہ49 ہونے
پہلےسے اسرائیل کے بادشاہ یاہ اخز بن اباخی یہوسفطنے سے
درخواست کی تھی کہ اسرائیل کے لوگکچھ جہازوں پر ساتھ
چلیں۔ لیکن یہوسفط نے انکار کیا تھا۔
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جب50 یہوسفط مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اُسے
یروشلم کے حصے میں جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے خاندانی قبر
میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا تختیہورام نشین ہوا۔

اسرائیل کا بادشاہ یاہ اخز
51 اخی اب کا بیٹا یاہ اخز یہوداہ کے بادشاہ یہوسفط کی

حکومت کے ویں17 سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ وہ دو
تکسال اسرائیل پر حکمران رہا۔ سامریہ اُس کا الحکومتدار
تھا۔ اُسکچھجو52 نے کیا ربوہ ناپسندکو تھا، کیونکہ وہ اپنے
باپماں اور ُبعام یر نباطبن نمونےکے پر چلتا اُسیرہا، ُبعام یر کے
نمونے جسپر اسرائیلنے کو گناہ کرنے پر اُکسایا تھا۔ 53 اپنے
باپ کی طرح بعل دیوتا خدمتکی اور پوجا کرنے سے اُس نے
اسرائیلرب، کے خدا طیشکو دلایا۔
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سلاطِین-۲
یاہ اخز کے لئے الیاس کا پیغام

1 اخی اب کی موت کے بعد موآب کا ملـک باغی ہو کر
اسرائیل کے تابع نہ رہا۔

2 سامریہ کے شاہی محل کے بالاخانے کی ایک دیوار میں
جنگلا لگا تھا۔ ایک دن یاہ اخز بادشاہ جنگلے کے ساتھ لـگ
گیا تو وہ ٹوٹ گیا اور بادشاہ زمین پر گر کر بہت زخمی ہوا۔ اُس
قاصدوںنے کو فلستی شہر بھیجعقرون کر جا”کہا، عقرونکر
کے دیوتا زبوببعل سے پتا کریں بحالصحتمیریکہ ہو جائے
گی کہ “نہیں۔ تب3 رب کے فرشتے نے الیاس تِشبی کو حکم
دیا، اُٹھ،” سامریہ کے بادشاہ کے قاصدوں سے ملنے جا۔ اُن سے
پوچھ، یافتآپ’ در کرنے کے لئے عقرون کے دیوتا زبوببعل
کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ کیا اسرائیل میں کوئی خدا نہیں
ہے؟ 4 ربچنانچہ فرماتا ہے اےکہ یاہ، جساخز بستر پر تُو پڑا
ہے اُس سے تُو کبھی نہیں اُٹھنے کا۔ ًتُو یقینا مر جائے “۔‘گا
الیاس جا کر قاصدوں سے ملا۔ اُس5 کا پیغام سن کر قاصد

بادشاہ کے پاس واپس گئے۔ اُس نے پوچھا، آپ” اِتنی جلدی
واپس کیوں “آئے؟ اُنہوں6 جوابنے ایک”دیا، آدمی ہم سے
ملنے آپہمیںنےجسآیا بھیجواپسپاسکے آپکر کو یہ خبر
پہنچانے کہا،کو فرماتارب’ کہہے تُو بارےاپنے یافتمیں در
کرنے کے لئے اپنے بندوں کو عقرون کے دیوتا بعل زبوب کے
پاس کیوں بھیج رہا ہے؟ کیا اسرائیل میں کوئی خدا نہیں ہے؟
چونکہ تُو نے یہ کیا اِسہے لئے جس بستر پر تُو پڑا اُسہے سے تُو
کبھی نہیں اُٹھنے کا۔ ًتُو یقینا مر جائے “۔‘گا

7 یاہ اخز نے پوچھا، قسمکسیہ” کا آدمی جستھا آپنے
ملسے آپکر کو باتیہ “بتائی؟ اُنہوں8 جوابنے دیا، اُس”
کے لمبے بال تھے، اور کمر چمڑےمیں کی پیٹی بندھی ہوئی “تھی۔
بادشاہ بول اُٹھا، یہ” الیاستو تِشبی “!تھا

آسمان آگسے
9 ً فورا اُس ایکنے افسر کو 50 فوجیوں سمیت الیاس کے

پاس بھیج دیا۔ جب فوجی الیاس کے پاس پہنچے تو وہ ایک
پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھا تھا۔ افسر بولا، اے” مردِ خدا، بادشاہ

کہتے ہیں کہ نیچے اُتر “!آئیں الیاس10 جوابنے 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 سمیتلوگوںکے بھسم کر دیا۔ 11 بادشاہ ایکنے
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 اگر”پکارا، مَیں مردِ ہوںخدا تو آسمان نازلآگسے ہو آپکر آپاور
فوجیوں50کے بھسمکو کر ً“دے۔ فورا آسمان سے الله آگکی
نازل ہوئی اور افسر کو اُس سمیتفوجیوں50کے بھسم کر دیا۔

13 پھر بادشاہ نے تیسری ایکبار افسر کو 50 فوجیوں کے
الیاسساتھ پاسکے بھیج دیا۔ لیکن یہ الیاسافسر پاسکے اوپر
چڑھ آیا اور اُس کے منے سا گھٹنے ٹیک کر التماس کرنے اے”لگا، مردِ خدا، میری اور اپنے اِن 50 خادموں کی جانوں کی
قدر کریں۔ 14 آگدیکھیں، نے آسمان سے نازل ہو کر پہلے دو
افسروں کو اُن بھسمسمیتآدمیوںکے کر دیا لیکنہے۔ براہِ کرم
ہمارے ساتھ ایسا نہ میریکریں۔ جان کی قدر “کریں۔

فرشتےکےربتب15 الیاسنے اِس”کہا،سے متسے ڈرنا
بلـکہ اِس ساتھکے اُتر “!جا الیاسچنانچہ اُٹھا اور افسر ساتھکے
اُتر کر بادشاہ پاسکے گیا۔ 16 اُس نے بادشاہ سے کہا، رب”
فرماتا ہے، تُو’ نے اپنے قاصدوں عقرونکو کے دیوتا زبوببعل
یافتسے در کرنے کے لئے کیوں بھیجا؟ کیا اسرائیل میں کوئی
خدا نہیں ہے؟ چونکہ تُو نے یہ کیا اِسہے لئے جس بستر پر تُو پڑا
ہے اُس سے تُو کبھی نہیں اُٹھنے کا۔ ًتُو یقینا مر جائے “۔‘گا

یاہ اخز موتکی
17 ویسا ہی ہوا جیسا رب الیاسنے کی معرفت فرمایا تھا،

یاہ اخز مر گیا۔ چونکہ اُس کا بیٹا نہیں تھا اِس لئے اُس کا بھائی
یہورام یہوداہ کے بادشاہ یورام بن یہوسفط کی حکومت کے
دوسرے سال میں تخت نشین ہوا۔ 18 باقی جو کچھ یاہ اخز کی
حکومت کے دوران 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
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1 پھر وہ دن آیا جب رب الیاسنے کو آندھی میں آسمان پر
اُٹھا لیا۔ اُس الیاسدن اور الیشع ِجلجال شہر روانہسے ہو کر سفر
کر تھے۔رہے 2 راستے الیاسمیں الیشع سے کہنے یہیں”لگا، ٹھہر
جائیں، ربکیونکہ نے مجھے بیت ایل بھیجا “ہے۔ لیکن الیشع
انکارنے آپاوررب”کیا، کیحیاتکی قَسم، آپمَیں نہیںکو
چھوڑوں “گا۔
چنانچہ دونوں چلتے چلتے بیت ایل پہنچ گئے۔ 3 نبیوں کا جو

گروہ وہاں رہتا تھا وہ شہر نکلسے کر اُن سے ملنے آیا۔ الیشع سے
مخاطب ہو کر اُنہوں نے پوچھا، کیا” آپ کو معلوم ہے کہ آج
آپرب کے آقا آپکو پاسکے سے اُٹھا لے جائے “گا؟ الیشع
جوابنے دیا، جی،” مجھے پتا “!خاموشہے۔ 4 الیاسدوبارہ
اپنے ساتھی سے کہنے لگا، الیشع،” یہیں ٹھہر جائیں، ربکیونکہ
مجھےنے یریحو بھیجا الیشع“ہے۔ جوابنے آپاوررب”دیا،
حیاتکی کی قَسم، آپمَیں کو نہیں چھوڑوں “گا۔
چنانچہ دونوں چلتے چلتے یریحو پہنچ گئے۔ نبیوں5 کا جو گروہ

وہاں رہتا تھا اُس نے بھی الیشع پاسکے آ کر اُس سے آپکیا”پوچھا، کو معلوم ہے آپربآجکہ کے آقا آپکو پاسکے
سے اُٹھا لے جائے “گا؟ الیشع جوابنے دیا، جی،” مجھے پتا
“!خاموشہے۔

الیاس6 تیسری بار الیشع سے کہنے لگا، یہیں” ٹھہر جائیں،
ربکیونکہ مجھےنے یائے در یردن پاسکے بھیجا “ہے۔ الیشع
جوابنے دیا، رب” اور آپ حیاتکی کی قَسم، مَیں آپ کو
نہیں چھوڑوں “گا۔
چنانچہ دونوں آگے بڑھے۔ پچاس7 نبی بھی اُن کے ساتھ چل

الیاسجبپڑے۔ اور الیشع یائے در یردن کنارےکے پر پہنچے
دوسرےتو اُن سے کچھ کھڑےدُور ہو گئے۔ الیاس8 نے اپنی
اُتارچادر لپیٹاُسےکر لیا اور اُس پانیساتھکے پر پانیمارا۔ تقسیم
زمینخشکآدمیدونوںاورہوا، پر ہوئےچلتے یا گزرسےمیںدر
گئے۔ کنارےدوسرے9 پر پہنچ الیاسکر نے الیشع سے میرے”کہا، آپ پاسکے سے اُٹھا لئے جانے سے پہلے مجھے بتائیں
کہ آپ کے لئے کیا “کروں؟ الیشع جوابنے دیا، مجھے” آپ
کی روح کا دُگنا میراثحصہ میں *“ملے۔ الیاس10 بولا، جو”
آپدرخواست 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
باتیںمیںآپسدونوں11“نہیں۔ورنہہے،گئی چلہوئےکرتے
تھےرہے رتھآتشیںایکاچانککہ نظر گھوڑےآتشیںجسےآیا
کھینچ رہے تھے۔ رتھ نے دونوں الـگکو کر دیا، اور الیاس
کو آندھی میں آسمان پر اُٹھا لیا گیا۔ یہ12 دیکھ کر الیشع چلّا میرےہائے”اُٹھا، !باپمیرےباپ، اسرائیل کے رتھ اور اُس کے
“!گھوڑے
الیاس الیشع کی نظروں سے اوجھل ہوا تو الیشع نے غم کے

مارے اپنے کپڑوں کو پھاڑ ڈالا۔ الیاس13 کی چادر زمین پر گر
گئی تھی۔ الیشع اُسے اُٹھا کر یائے در یردن واپسپاسکے چلا۔
چادر14 پانیکو پر مار کر وہ الیاساوررب”بولا، کا کہاںخدا
“ہے؟ پانی تقسیم ہوا اور وہ بیچ میں سے گزر گیا۔

15 یریحو سے آئے نبی اب تک یا در کے مغربی کنارے پر
کھڑے تھے۔ جب اُنہوں نے الیشع کو اپنے پاس آتے ہوئے
دیکھا تو پکار اُٹھے، الیاس” روحکی الیشع پر ٹھہری ہوئی “!ہے
وہ اُس سے ملنے گئے اور اوندھے منہ اُس کے منے جھکسا کر
16 بولے، ہمارے” طاقت50 ور آدمی خدمت کے لئے حاضر
ہیں۔ اگر اجازت ہو تو ہم اُنہیں بھیج دیں گے تاکہ وہ آپ کے
آقا تلاشکو کریں۔ ہو سکتا ربہے روحکے نے اُسے اُٹھا کر
کسی پہاڑ یا وادی میں رکھ چھوڑا “ہو۔
الیشع نے منع کرنے کی کوشش کی، نہیں،” اُنہیں مت

“بھیجنا۔ لیکن17 اُنہوں نے یہاں تک اصرار کیا کہ آخرکار وہ
مان گیا اور کہا، چلو،” اُنہیں بھیج اُنہوں“دیں۔ نے آدمیوں50
بھیجکو دیا تینجو الیاستکدن 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
نہ “جائیں؟

الیشع معجزےکے
دنایک19 یریحو آدمیکے الیشع پاسکے آ شکایتکر کرنے

لـگے، ہمارے” آقا، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اِس شہر میں
اچھا گزارہ ہوتا لیکنہے۔ پانی خراب ہے، اور نتیجے بہتمیں
دفعہ بچے ماں پیٹکے میں ہی مر جاتے “ہیں۔

* 2:9 روح کا دُگنا میراثحصہ میں :ملے الیشع پہلوٹھے کا مانگحصہ رہا ہے دوسرےجو وارثوں نسبتکی دُگنا ہوتا ہے۔
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الیشع20 نے حکم دیا، غیراستعمالایک” برتنشدہ نمکمیں
ڈال کر اُسے میرے پاس لے “آئیں۔ جب برتن اُس کے پاس
لایا گیا 21 تو وہ اُسے لے کر شہر سے نکلا اور چشمے پاسکے
گیا۔ وہاں اُس نمکنے پانیکو میں ڈال دیا اور ساتھ ساتھ رب”کہا، فرماتا ہے کہ مَیں نے اِس پانی کو بحال کر دیا ابہے۔
سے یہ کبھی موت یا بچوں کے ضائع ہونے کا باعث نہیں بنے
“گا۔

اُسی22 لمحے پانی بحال ہو گیا۔ الیشع کے کہنے مطابقکے آجیہ
ٹھیکتک رہا ہے۔

23 یریحو بیتالیشعسے ایل واپسکو چلا وہجبگیا۔ راستے
پر چلتے ہوئے شہر سے گزر رہا تھا تو کچھ لڑکے شہر نکلسے آئے
اور اُس کا مذاق اُڑا کر چلّانے لـگے، اوئے” گنجے، اِدھر !آ
اوئے گنجے، اِدھر “!آ الیشع24 مُڑ گیا اور اُن پر نظر ڈال ربکر
کے نام میں اُن لعنتپر بھیجی۔ تب دو ریچھنیاں جنگل نکلسے
کر لڑکوں ٹوٹپر پڑیں اور کُل لڑکوں42 کو پھاڑ ڈالا۔

الیاس25 نکلاآگے اور چلتے پہاڑکرملچلتے وہاںآیا۔پاسکے
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 حکومتکی کا
سال12دورانیہ تھا اور اُس کا الحکومتدار رہا۔سامریہ اُس2
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 بن نباط
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 لاکھ بچے اور ایک لاکھ مینڈھے اُن کی اُون سمیت
اسرائیل کے بادشاہ کو خراج کے طور پر ادا کرنے پڑتے تھے۔
جبلیکن5 فوتاباخی ہوا موآبتو کا بادشاہ تابع نہ رہا۔

تب6 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 آپ

میرے ساتھ اُس سے لڑنے جائیں “گے؟ یہوسفط نے جواب
آپمَیںجی،”بھیجا، توہمگا۔جاؤںساتھکے بھائی میریہیں۔
قوم اپنیکو قوم سمجھیں۔گھوڑےاپنےکوگھوڑوںمیرےاور
کسہم8 راستے سے “جائیں؟ یورام جوابنے دیا، ہم” ادوم
یگستانکے ر سے ہو کر جائیں “گے۔

9 چنانچہ اسرائیل کا بادشاہ یہوداہ کے بادشاہ کے ساتھ مل
کر روانہ ملـِکہوا۔ ادوم کا بادشاہ بھی تھا۔ساتھ اپنے منصوبے
مطابقکے اُنہوں یگستاننے 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۔

اسرائیل10 کا بادشاہ بولا، ہائے،” رب ہمیں اِس لئے یہاں
بُلا لایا ہے کہ ہم تینوں بادشاہوں کو موآب کے حوالے
“کرے۔

لیکن11 یہوسفط نے سوال کیا، کیا” یہاں رب کا کوئی نبی
نہیں ہے جس کی معرفت ہم رب کی مرضی 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 خدمتکی انجام دیا کرتا “تھا۔ یہوسفط12
رب”بولا، اُسکلامکا پاسکے تینوں“ہے۔ بادشاہ الیشع کے
پاس گئے۔

لیکن13 الیشع نے اسرائیل کے بادشاہ سے کہا، میرا” آپ
ساتھکے کیا واسطہ؟ اگر باتکوئی ہو تو باپماںاپنے نبیوںکے
اسرائیل“جائیں۔پاسکے بادشاہکے ہمنہیں،”دیا،جوابنے
اِس لئے یہاں آئے ہیں تینوںہمہیربکہ یہاںکو بُلا لایا ہے
تاکہ موآبہمیں کے “کرے۔حوالے الیشع14 نے رب”کہا،
الافواج حیاتکی کی جسقَسم خدمتکی مَیں کرتا ہوں، اگر
یہوداہ کا بادشاہ یہاں موجود نہ ہوتا تو پھر آپمَیں لحاظکا نہ کرتا
بلـکہ آپ طرفکی دیکھتا بھی نہ۔ لیکن مَیں یہوسفط کا خیال
کرتا ہوں، اِس15 لئے کسی کو بُلائیں جو سرود بجا “سکے۔
کوئی سرود بجانے لگا ربتو کا ہاتھ الیشع پر آ ٹھہرا، 16 اور

اُس اعلاننے کیا، رب” فرماتا ہے وادیاِسکہ 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 ربیہ
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نزدیککے نہیںکچھ موآبوہہے، تمہارےبھیکو حوالے کر
دے گا۔ 19 تم تمام قلعہ بند اور مرکزی شہروں پر فتح پاؤ گے۔
ملـکتم کے تمام اچھے درختوں کاٹکو کر تمام چشموں کو
بند کرو گے اور تمام اچھے کھیتوں کو پتھروں سے خراب کرو
“گے۔

اگلی20 ًصبح تقریبا غلہجبوقتاُس 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 تکبڑوںکر بھیجو
اپنی تلوار چلا سکتا تھا اُسے بُلا کر سرحد کی طرف بھیجا گیا۔
سویرےصبح22 جب موآبی لڑنے کے لئے تیار ہوئے تو طلوِع
آفتاب سرخکی وادیمیںروشنی کا پانی سرخطرحکیخون نظر
موآبی23آیا۔ یہ”لـگے،چلّانے خونتو !ہے بادشاہوںتینوں نے
آپس میں لڑ دوسرےایککر کو مار دیا ہو گا۔ آؤ، ہم اُن کو
لُوٹ “!لیں

اسرائیلیوہجبلیکن24 لشکرگاہ پہنچےقریبکے تو اسرائیلی
اُن پر پڑےٹوٹ اور اُنہیں مار کر بھگا دیا۔ پھر اُنہوں نے اُن کے
ملـک میں داخل ہو کر موآب کو شکست دی۔ 25 چلتے چلتے
اُنہوں نے تمام شہروں کو برباد کیا۔ جب بھی وہ کسی اچھے
گزرےسےکھیت تو ہر سپاہی ایکنے پتھر اُس پھینکپر دیا۔
یوں پتھروںکھیتتمام 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 رہا ہوں تو
اُس تلواروںنے آدمیوں700لیسسے کو ساتھاپنے لیا اور ادوم
کے بادشاہ قریبکے دشمن کا محاصرہ توڑ کر نکلنے کوششکی
کی، لیکن بےفائدہ۔ 27 پھر اُس نے اپنے پہلوٹھے کو جسے اُس
کے بعد بادشاہ بننا تھا لے کر فصیل پر اپنے دیوتا کے لئے قربان
کر جلاکے اسرائیلیوںتبدیا۔ پر نازلغضببڑا ہوا، اور وہ شہر
کو چھوڑ کر واپسملـکاپنے چلے گئے۔

4
الیشع اور بیوہ کا تیل

ایک1 ایکدن بیوہ الیشع پاسکے جسآئی کا جبشوہر
زندہ تھا نبیوں کے گروہ میں شامل تھا۔ بیوہ چیختی چلّاتی الیشع
سے مخاطب ہوئی، آپ” جانتے ہیں کہ میرا شوہر جو آپ کی
خدمت کرتا تھا الله خوفکا مانتا تھا۔ اب جب فوتوہ ہو گیا
ہے تو اُس ایککا ساہوکار آ کر دےدھمکی رہا ہے کہ اگر
قرض ادا نہ کیا گیا تو تیرےمَیں بیٹوںدو غلامکو بنا کر جاؤںلے
“گا۔

2 الیشع نے پوچھا، مَیں” کس طرح آپ کی مدد کروں؟
بتائیں، گھر میں آپ کے پاس کیا “ہے؟ بیوہ نے جواب کچھ”دیا، نہیں، صرف زیتون کے تیل کا چھوٹا سا “برتن۔ 3 الیشع
بولا، جائیں،” اپنی تمام پڑوسنوں سے خالی برتن مانگیں۔ لیکن
رکھیںدھیان تھوڑےکہ برتن نہ !ہوں 4 پھر اپنے بیٹوں ساتھکے
گھر میں جا دروازےکر پر کنڈی لگائیں۔ تیل کا اپنا برتن لے
کر تمام خالی برتنوں میں تیل ُنڈیلتی ا ایکجبجائیں۔ بھر جائے
تو طرفایکاُسے رکھ دوسرےکر کو بھرنا شروع “کریں۔

بیوہ5 نے جا کر ایسا ہی کیا۔ وہ اپنے بیٹوں ساتھکے میںگھر
گئی دروازےاور کنڈیپر لگائی۔ بیٹے اُسے خالی برتن دیتے گئے
ماںاور تیلمیںاُن ُنڈیلتی ا تیلمیںبرتنوں6گئی۔ لتے ڈ لتے سبڈ
لبالب بھر ماںگئے۔ ایکمجھے”بولی، اَور دےبرتن “دو ایکتو
لڑکے جوابنے دیا، اَور” کوئی نہیں تب“ہے۔ تیل کا سلسلہ
رُک گیا۔

جب7 بیوہ نے مردِ خدا پاسکے جا کر اُسے اطلاع دی تو
الیشع نے کہا، اب” جا تیلکر بیچکو دیں اور قرضے پیسےکے
ادا کریں۔ جو بچ جائے آپاُسے آپاور کے بیٹے یاتاپنی ضرور
پوری کرنے کے لئے استعمال کر سکتے “ہیں۔

الیشع شونیم میں لڑکے کو زندہ کر دیتا ہے
ایک8 دن الیشع شونیم گیا۔ ایکوہاں امیر عورت رہتی تھی

جس زبردستینے اُسے اپنے گھر بٹھا کر کھانا کھلایا۔ بعد میں
جب کبھی الیشع وہاں سے گزرتا تو وہ کھانے کے لئے اُس
عورت کے گھر ٹھہر جاتا۔ ایک9 دن عورت نے اپنے شوہر
باتسے کی، مَیں” جاننے لیا ہے کہ جو ہمارےآدمی ہاں آتا
رہتا ہے وہ الله مُقّدسکا پیغمبر ہے۔ کیوں10 نہ ہم اُس کے
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لئے چھت پر چھوٹا سا کمرا بنا کر اُس میں چارپائی، میز، کرسی
اور رکھیں۔دانشمع بھیجبپھر پاسہمارےوہ آئے تو وہ اُس
میں ٹھہر سکتا “ہے۔

ایک11 الیشعجبدن آیا تو وہ کمرےاپنے میں جا کر بستر پر
لیٹ گیا۔ اُس12 نے اپنے میزبانشونیمی”کہا،سےجیحازینوکر
کو بُلا “لاؤ۔ جب وہ آ کر اُس کے منے سا کھڑی ہوئی 13 تو
الیشع جیحازینے سے کہا، اُسے” بتا دینا آپکہ ہمارےنے
لئے تکلیفبہت اُٹھائی ابہے۔ آپہم کے لئے کیا کچھ کریں؟
کیا ہم بادشاہ یا فوج کے کمانڈر باتسے کر آپکے سفارشکی
عورت“کریں؟ جوابنے دیا، نہیں،” اِس ضرورتکی نہیں۔
مَیں اپنے ہی لوگوں درمیانکے رہتی “ہوں۔

14 بعد میں الیشع نے جیحازی سے بات کی، ہم” اُس کے
لئے کیا “کریں؟ جیحازی نے جواب دیا، ایک” بات تو ہے۔
اُس کا کوئی بیٹا نہیں، اور اُس کا شوہر کافی بوڑھا “ہے۔
الیشع15 بولا، واپساُسے” واپسعورت“بُلاؤ۔ آ دروازےکر
الیشعگئی۔ہوکھڑیمیں اُسنے اِسیسالاگلے”16کہا،سے
آپوقت کا اپنا آپبیٹا کی میںگود ہو عورتشونیمی“گا۔ نے
اعتراض کیا، نہیں” میرےنہیں، آقا۔ مردِ ایسیخدا باتیں کر کے
اپنی خادمہ کو جھوٹی متتسلی “دیں۔

لیکن17 ایسا ہی ہوا۔ کچھ دیر کے عورتبعد کا پاؤں بھاری
ہو گیا، اور عین ایک سال کے بعد اُس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔
سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسا الیشع نے کہا تھا۔ 18 بچہ پروان
چڑھا، اور ایک دن وہ گھر سے نکل کر کھیت میں اپنے باپ
کے پاس گیا جو فصل کی کٹائی کرنے والوں کے ساتھ کام کر
رہا تھا۔ اچانک19 لڑکا چیخنے لگا، ہائے” میرا سر، ہائے میرا
باپ“!سر کسینے 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 لڑکے لاشکی کو لے کر چھت پر چڑھ گئی۔ 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 میرےگدھی پاس بھیج
دیں۔ ًمجھے فورا مردِ خدا پاسکے جانا مَیںہے۔ جلد واپسہی آ
حیراننےشوہر23“گی۔جاؤں ہو اُسآج”پوچھا،کر پاسکے
کیوں جانا ہے؟ نہ تو نئے چاند کی عید ہے، نہ سبت کا “دن۔

بیوی نے کہا، خیریتسب” “ہے۔ گدھی24 پر ین کسزِ کر
اُس نے نوکر کو حکم دیا، گدھی” کو تیز چلا تاکہ ہم جلدی
پہنچ مَیںجبجائیں۔ کہوں تبگی 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، عورتکیشونیم آ رہی !ہے بھاگ26 اُسکر پاسکے
جاؤ اور پوچھو کہ کیا آپ، آپ کا شوہر اور ٹھیکبچہ “ہیں؟
جیحازی نے جا اُسکر حالکا پوچھا عورتتو جوابنے پہاڑوہہیجوںلیکن27“ہے۔ٹھیکسبجی،”دیا، پہنچپاسکے
گئی تو الیشع کے منے سا گر کر اُس کے پاؤں چمٹسے گئی۔ یہ
دیکھ جیحازیکر اُسے ہٹانے کے لئے قریب آیا، لیکن مردِ خدا
بولا، چھوڑ” !دو باتکوئی اِسے بہت دےتکلیف رہی ہے،
ربلیکن نے وجہ مجھ سے چھپائے رکھی اُسہے۔ نے مجھے
اِس بارےکے میں کچھ نہیں “بتایا۔

28 پھر عورتشونیمی بول اُٹھی، میرے” آقا، کیا مَیں آپنے
سے بیٹے کی درخواست کی تھی؟ کیا مَیں نے نہیں کہا تھا کہ
مجھے غلط اُمید نہ “دلائیں؟ تب29 الیشع نے نوکر کو حکم جیحازی،”دیا، سفر کے لئے کمربستہ ہو کر میری لاٹھی کو لے لو
بھاگاور کر شونیم پہنچو۔ اگر راستے میں کسی سے ملو تو اُسے
تکسلام نہ کرنا، اور اگر کوئی سلام کہے تو متجواباُسے
دینا۔ جب وہاں پہنچو گے تو میری لاٹھی لڑکے چہرےکے پر
رکھ “دینا۔ لیکن30 ماں اعتراضنے کیرب”کیا، آپاور کی
حیات کی آپقَسم، کے بغیر مَیں واپسگھر نہیں جاؤں “گی۔
چنانچہ الیشع بھی اُٹھا اور عورت کے پیچھے 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 کوئی حرکت ہوئی۔ وہ الیشع پاسکے واپس آیا
اور بولا، لڑکا” تکابھی مُردہ ہی “ہے۔

جب32 الیشع پہنچ گیا تو لڑکا تکاب مُردہ حالت میں اُس
کے بستر پر پڑا تھا۔ 33 وہ اکیلا ہی اندر گیا دروازےاور پر کنڈی
لگا سےربکر دعا لگا۔کرنے پھر34 وہ لڑکے لیٹپر گیا، یوں کہ
اُس کا منہ بچے منہکے اُسسے، آنکھیںکی بچے آنکھوںکی سے
اور اُس بچےہاتھکے ہاتھوںکے لـگسے گئے۔ اور ہیجوں وہ
لڑکے جھکپر گیا تو اُس گرمجسمکا ہونے لگا۔ الیشع35 کھڑا
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ہوا اور گھر میں اِدھر اُدھر پھرنے لگا۔ پھر وہ ایک اَور مرتبہ
لڑکے پر لیٹ گیا۔ اِس دفعہ لڑکے ساتنے بار چھینکیں مار کر
اپنی آنکھیں کھول دیں۔

الیشع36 جیحازینے دےآوازکو کر عورتشونیمی”کہا،
کو بُلا “لاؤ۔ کمرےوہ میں داخل ہوئی تو الیشع بولا، آئیں،”
اپنے بیٹے کو اُٹھا کر لے “جائیں۔ 37 وہ آئی اور الیشع کے منے سا
اوندھے گئی،جھکمنہ پھر اپنے بیٹے کو اُٹھا کمرےکر باہرسے
چلی گئی۔

الیشع یلے زہر سالن کو کھانے قابلکے بنا دیتا ہے
38 الیشع ِجلجال کو لوٹ آیا۔ اُن دنوں میں ملـک کال کی

میںگرفت ایکتھا۔ نبیوںجبدن کا اُسگروہ کے منے سا بیٹھا
تھا تو اُس نے اپنے نوکر کو حکم دیگبڑی”دیا، لے نبیوںکر کے
لئے کچھ پکا “لو۔

ایک39 آدمی باہر نکل کر کھلے میدان میں کدو ڈھونڈنے
گیا۔ بیلایککہیں نظر پرجسآئی لـگیسبزیکوئیجیسیکدو
تھی۔ اِن اپنیسےکدوؤں چادر بھر کر واپسوہ آیا اور کاٹاُنہیں
کاٹ ڈالمیںدیگکر دیا، بھیکوکسیحالانکہ نہیںمعلوم تھا
کہ کیا چیز ہے۔

پکسالن40 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 دیگاُسے میں ڈال
کر بولا، اب” اِسے لوگوں کو کھلا “دیں۔ اب کھانا کھانے
قابلکے تھا اور اُنہیں نقصان نہ پہنچا سکا۔

آدمیوں100 کے لئے کھانا
ایک42 اَور موقع پر کسی آدمی نے بعل سلیسہ سے آ کر مردِ

خدا کو نئی فصل کے َجو روٹیاں20کی اور دیا۔دےاناجکچھ
الیشع جیحازینے کو حکم دیا، اِسے” لوگوں کو کھلا “دو۔

جیحازی43 حیران ہو کر بولا، یہ” کیسے ممکن ہے؟ یہ تو
100 آدمیوں کے لئے کافی نہیں “ہے۔ لیکن الیشع نے اصرار
اِسے”کیا، لوگوں میں تقسیم کر دو، ربکیونکہ فرماتا ہے کہ وہ
جی بھر کر کھائیں گے بلـکہ کچھ بچ بھی جائے “گا۔

44 اور ایسا ہی جبہوا۔ نوکر آدمیوںنے 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

وقتاُس1 شام کی فوج کا کمانڈر نعمان تھا۔ بادشاہ اُس کی
بہت قدر کرتا تھا، بھیدوسرےاور اُس عزتخاصکی کرتے
تھے، کیونکہ رب نے اُس کی معرفت شام کے دشمنوں پر فتح
بخشی تھی۔ لیکن زبردست فوجی ہونے کے باوجود وہ سنگین
بیماریِجلدی مریضکا تھا۔ نعمان2 کے ایکمیںگھر اسرائیلی
لڑکی رہتی تھی۔ جبوقتکسی شام کے فوجیوں نے اسرائیل
پر چھاپہ مارا تھا تو وہ اُسے گرفتار کر یہاںکے لے آئے ابتھے۔
لڑکی نعمان کی بیوی خدمتکی کرتی تھی۔ ایک3 دن اُس نے
اپنی مالـکن سے بات کی، کاش” میرا آقا اُس نبی سے ملنے جاتا
جو سامریہ میں رہتا ہے۔ وہ اُسے ضرور شفا “دیتا۔

4 یہ سن کر نعمان نے بادشاہ پاسکے جا کر لڑکی کی بات
دہرائی۔ 5 بادشاہ جائیںضرور”بولا، اور اُس نبی ملیں۔سے مَیں
آپ کے ہاتھ اسرائیل کے بادشاہ کو سفارشی خط بھیج دوں
“گا۔ چنانچہ نعمان روانہ ہوا۔ اُس کے پاس ً تقریبا 340 کلو
گرام 68چاندی، کلو گرام سونا 10اور سوٹقیمتی تھے۔ 6 جو
خط وہ ساتھ لے کر گیا اُس میں لـکھا تھا، جو” آپآدمی کو یہ
خط پہنچا رہا ہے وہ میرا خادم نعمان ہے۔ مَیں نے اُسے آپ
پاسکے بھیجا ہے آپتاکہ اُسے اُس ِجلدیکی بیماری سے شفا
“دیں۔

7 خط پڑھ کر یورام نے رنجش کے مارے اپنے کپڑے
پھاڑے اور پکارا، اِس” آدمی مریضنے پاسمیرےکو بھیج
دیا ہے تاکہ مَیں اُسے شفا !دوں کیا مَیں الله ہوں کہ کسی کو
ماروںسےجان یا اُسے زندہ دیکھیںاورکریںغورابکروں؟ کہ
میرےطرحکسوہ ساتھ جھگڑنے کا موقع ڈھونڈ رہا “ہے۔

الیشعجب8 کو ملیخبر بادشاہکہ نے گھبرا کر کپڑےاپنے
پھاڑ لئے ہیں تو اُس نے یورام کو پیغام بھیجا، آپ” نے اپنے
پھاڑکیوںکپڑے لئے؟ آدمی بھیجپاسمیرےکو دیں تو جانوہ
لے گا اسرائیلکہ میں نبی “ہے۔

تب9 نعمان اپنے رتھ پر سوار الیشع کے گھر دروازےکے
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۔ آپپھر
جسمکے کو شفا ملے گی صافپاکآپاور ہو جائیں “گے۔



سلاطِین-۲ 5:11 367 سلاطِین-۲ 6:2

11 یہ سن کر نعمان کو غصہ آیا اور وہ یہ کہہ کر چلا مَیں”گیا، 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 کے یا در ابانہ اور فرفر تمام اسرائیلی یاؤں در
سے بہتر نہیں ہیں؟ اگر نہانے ضرورتکی توہے مَیں کیوں نہ اُن
میں نہا صافپاککر ہو “جاؤں؟
یوں بڑبڑاتے ہوئے بڑےوہ غصے میں چلا گیا۔ لیکن13 اُس

کے ملازموں نے اُسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہمارے”
آقا، اگر نبی آپ سے کسی مشکل کام کا تقاضا کرتا تو کیا آپ
وہ کرنے کے لئے تیار نہ ہوتے؟ اب جبکہ اُس نے صرف یہ
کہا ہے کہ نہا صافپاککر ہو جائیں آپتو کو یہ ضرور کرنا
ہئے۔ “چا ماننعمانآخرکار14 گیا یردناور میںوادیکی اُتر گیا۔
یا در پر پہنچ کر اُس ساتنے بار اُس میں ڈُبکی لگائی اور واقعی
اُس کا جسم لڑکے جسمکے صحتجیسا مند صافپاکاور ہو
گیا۔

تب15 نعمان اپنے تمام ملازموں کے ساتھ مردِ خدا پاسکے
گیا۔واپس اُس منےکے ہوکھڑےسا اُسکر مَیںاب”کہا،نے
جان ہوںگیا اسرائیلکہ کے پوریسواکےخدا میںدنیا نہیںخدا
ہے۔ ذرا اپنے خادم سے تحفہ قبول “کریں۔ لیکن16 الیشع نے
انکار کیا، رب” کی حیات کی قَسم جس کی خدمت مَیں کرتا
ہوں، مَیں کچھ نہیں لوں “گا۔ نعمان اصرار کرتا رہا، توبھی وہ
کچھ لینے کے لئے تیار نہ ہوا۔

17 آخرکار نعمان مان گیا۔ اُس نے کہا، ٹھیک” 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 پیشقربانیاں نہیں کروں گا۔ ربلیکن18 ایکمجھے
بات کے لئے معاف کرے۔ جب میرا بادشاہ پوجا کرنے کے
لئے رِمّون کے مندر میں جاتا ہے میرےتو بازو کا سہارا لیتا ہے۔
یوں مجھے بھی اُس کے جھکساتھ جانا پڑتا جبہے وہ بُت کے
منے سا اوندھے جھکمنہ جاتا میریربہے۔ 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 میرے”لگا، آقا نے شام بندےاِسکے نعمان پر حد سے
یادہ ز نرم دلی کا اظہار کیا ہئےہے۔ چا تو تھا اُسوہکہ تحفےکے
قبول کر ربلیتا۔ حیاتکی کی قَسم، مَیں اُس پیچھےکے 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 کر جیحازی سے ملنے گیا اور سبجی،”دیا،جوابنےجیحازی22“ہے؟خیریتسبکیا”پوچھا،
خیریت میرےہے۔ آقا آپمجھےنے کو اطلاع دینے بھیجا ہے
کہ ابھی ابھی نبیوں کے گروہ کے دو جوان افرائیم کے پہاڑی
علاقے پاسمیرےسے آئے ہیں۔ مہربانی کر کے اُنہیں 34 کلو
گرام چاندی اور دو قیمتی سوٹ دے “دیں۔ 23 نعمان ضرور،”بولا، بلـکہ 68 کلو گرام چاندی لے “لیں۔ اِس بات پر وہ
بضد رہا۔ اُس 68نے کلو یوںچاندیگرام بور لپیٹمیں لی، دو
چنسوٹ لئے کچھسباور اپنے نوکروںدو دےکو دیا تاکہ وہ
جیحازیسامان کے آگے آگے لے چلیں۔

جب24 وہ اُس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جہاں الیشع رہتا
تھا تو جیحازی ساماننے نوکروں سے لے کر اپنے گھر میں رکھ
چھوڑا، پھر دونوں رُخصتکو دیا۔کر پھر25 وہ جا الیشعکر کے
منے سا کھڑا ہو گیا۔ الیشع نے پوچھا، جیحازی،” تم کہاں سے
آئے “ہو؟ اُس جوابنے 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 کا وقت تھا؟ اب27
نعمان کی ِجلدی بیماری تکہمیشہ تمہیں اور تمہاری اولاد کو
لـگی رہے “گی۔
جب جیحازی کمرے سے نکلا تو ِجلدی بیماری اُسے لـگ

چکی تھی۔ برفوہ کی طرح سفید ہو گیا تھا۔
6

کلہاڑی کا لوہا پانی کی سطح پر تیرتا ہے
ایک1 دن کچھ نبی الیشع پاسکے آ شکایتکر کرنے تنگجس”لـگے، جگہ پر آپہم پاسکے آ ٹھہرےکر ہیں اُس میں

ہمارے لئے رہنا مشکل ہے۔ 2 کیوں نہ ہم یائے در یردن پر



سلاطِین-۲ 6:3 368 سلاطِین-۲ 6:26

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 کی، براہِ” ہمارےکرم ساتھ “چلیں۔ نبی راضی ہو
کر 4 اُن کے ساتھ روانہ ہوا۔
یائے در یردن کے پاس پہنچتے ہی وہ درخت کاٹنے لـگے۔

کاٹتے5 کلہاڑیکیکسیاچانککاٹتے کا لوہا پانی میں گیا۔گر
وہ چلّا اُٹھا، میرےہائے” !آقا یہ میرا نہیں تھا، مَیں نے تو اُسے
کسی سے اُدھار لیا “تھا۔ الیشع6 سوالنے کیا، لوہا” کہاں پانی
میں “گرا؟ آدمی نے اُسے جگہ دکھائی تو نبی نے درختکسی
سے شاخ کاٹ کر پانی میں پھینک دی۔ اچانک لوہا پانی کی
سطح پر آ کر تیرنے لگا۔ 7 الیشع بولا، اِسے” پانی سے نکال “!لو
آدمی نے اپنا ہاتھ بڑھا کر لوہے کو پکڑ لیا۔

شام کے جنگی منصوبے الیشع باعثکے ناکام ہتے ر ہیں
اسرائیلاورشام8 بادشاہکبھیجبتھی۔جنگدرمیانکے

اپنے افسروں سے مشورہ کر کے کہتا، فلاںہم” فلاں جگہ اپنی
لشکرگاہ لگا لیں “گے 9 تو ً فورا مردِ خدا اسرائیل کے بادشاہ کو
آگاہ کرتا، فلاں” جگہ سے مت گزرنا، کیونکہ شام کے فوجی
وہاں گھات میں بیٹھے “ہیں۔ تب10 اسرائیل کا بادشاہ اپنے
لوگوں کو مذکورہ جگہ پر بھیجتا اور وہاں محتاطسےگزرنےسے
رہتا تھا۔ ایسا ایکصرفنہ یا دو دفعہ بلـکہ کئی مرتبہ ہوا۔

آخرکار11 شام بادشاہکے بہتنے رنجیدہ ہو کر افسروںاپنے
کو بُلایا اور پوچھا، کیا” کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ہم میں سے
اسرائیلکون کے بادشاہ کا ساتھ دیتا “ہے؟ کسی12 افسر نے
جواب دیا، میرے” آقا اور 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
کرتے “ہیں۔ 13 بادشاہ نے حکم دیا، جائیں،” اُس کا پتا کریں
تاکہ ہم اپنے فوجیوں بھیجکو کر اُسے پکڑ “لیں۔
بادشاہ گئیدیاطلاعکو الیشعکہ دوتین نامی میںشہر ہے۔

14 اُس ًنے ایکفورا بڑی فوج رتھوں اور سمیتگھوڑوں وہاں
بھیج دی۔ اُنہوں راتنے وقتکے پہنچ کر شہر کو گھیر لیا۔
الیشعجب15 کا نوکر جاگسویرےصبح اُٹھا اور گھر نکلاسے
تو کیا دیکھتا ہے کہ پورا شہر ایک بڑی فوج سے گھرا ہوا ہے
میںجس رتھ گھوڑےاور بھی شامل ہیں۔ اُس نے الیشع سے

کہا، میرےہائے” آقا، ہم کیا “کریں؟ لیکن16 الیشع نے اُسے
تسلی دی، ڈرو” !مت جو ہمارے ساتھ ہیں وہ اُن کی نسبت
کہیں یادہ ز ہیں جو دشمن کے ساتھ “ہیں۔ 17 پھر اُس نے دعا
کی، اے” رب، نوکر کی آنکھیں کھول تاکہ وہ دیکھ “سکے۔
رب نے الیشع کے نوکر کی آنکھیں کھول دیں تو اُس نے دیکھا
کہ پہاڑ پر الیشع اردکے گھوڑےآتشیںگرد اور رتھ پھیلے ہیں۔ہوئے

دشمنجب18 الیشع طرفکی ھنے بڑ لگا تو اُس نے دعا اے”کی، رب، اِن کو اندھا رب“!دےکر نے الیشع کی سنی اور
اُنہیں اندھا کر دیا۔ 19 پھر الیشع اُن کے پاس گیا اور کہا، یہ”
راستہ صحیح غلطآپنہیں۔ شہر پاسکے پہنچ گئے میرےہیں۔
پیچھے لیںہو تو آپمَیں اُسکو آدمی پاسکے دوںپہنچا جسےگا
آپ ڈھونڈ رہے “ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اُنہیں سامریہ لے گیا۔

وہجب20 شہر میں داخل ہوئے تو الیشع نے دعا کی، اے”
رب، فوجیوں کی آنکھیں دےکھول تاکہ وہ دیکھ “سکیں۔
ربتب نے اُن کی آنکھیں کھول دیں، اور اُنہیں معلوم ہوا کہ
ہم سامریہ پھنسمیں گئے ہیں۔

جب21 اسرائیل کے بادشاہ نے اپنے دشمنوں کو دیکھا تو
اُس نے الیشع سے پوچھا، میرے” باپ، کیا مَیں اُنہیں مار دوں؟
کیا مَیں اُنہیں مار “دوں؟ لیکن22 الیشع نے منع کیا، ایسا” مت
کریں۔ آپکیا اپنے جنگی قیدیوں کو مار دیتے ہیں؟ نہیں، اُنہیں
کھانا کھلائیں، پانی پلائیں اور پھر اُن مالـککے واپسپاسکے
بھیج “دیں۔

23 چنانچہ بادشاہ نے اُن کے لئے بڑی ضیافت کا اہتمام کیا
اور کھانے پینے سے فارغ ہونے پر اُنہیں اُن مالـککے پاسکے
واپس 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 فوج جمع

کر کے اسرائیل پر چڑھ آیا اور سامریہ کا محاصرہ کیا۔ نتیجے25
میں شہر میں شدید کال پڑا۔ آخر میں گدھے کا سر چاندی کے
ِسکوں80 میں اور کبوتر مٹھیکی چاندیبیٹبھر ِسکوں5کے
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”
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آقا اور بادشاہ، میری مدد “کیجئے۔ 27 بادشاہ نے جواب اگر”دیا، آپرب کی مدد نہیں کرتا تو آپطرحکسمَیں کی مدد
کروں؟ نہ مَیں ہنے کیگا جگہ جا آپکر دےاناجکو سکتا ہوں،
نہ انگور کا رس لنے نکا کی جگہ جا کر آپ رسکو پہنچا سکتا
ہوں۔ پھر28 مجھےبھی بتائیں، مسئلہ کیا عورت“ہے؟ اِس”بولی،
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 میرےنے 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 رنجشنے مارےکے کپڑےاپنے پھاڑ
ڈالے۔ فصیلتکابھیوہچونکہ پر کھڑا تھا اِس لئے لوگوںسب
کو نظر آیا کپڑوںکہ نیچےکے ٹاٹوہ پہنے تھا۔ہوئے اُس31 نے
پکارا، الله” مجھے سخت دےسزا اگر مَیں الیشع بن سافط کا آج
ہی سر قلم نہ “!کروں

اُس32 ایکنے آدمی کو الیشع پاسکے بھیجا اور خود بھی
اُس پیچھےکے پڑا۔چل الیشع وقتاُس میںگھر تھا، اور شہر کے
بزرگ اُس پاسکے بیٹھے تھے۔ بادشاہ کا قاصد ابھی راستے میں
تھا کہ الیشع بزرگوں سے کہنے 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 مالـککے قدموںکے آہٹکی بھی رہیدےسنائی “ہے۔

باتابھیالیشع33 ہیکر رہا تھا پہنچقاصدکہ گیا اُساور 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 ایککے ِسکے کے لئے بِکے
“گا۔ افسرجس2 کے بازو کا سہارا بادشاہ لیتا تھا وہ مردِ خدا
باتکی سن کر بول اُٹھا، یہ” ناممکن ہے، ربخواہ 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 مریضچار

بیٹھے ابتھے۔ یہ یہاںہم”لـگے،کہنےسےدوسرےایکآدمی
بیٹھ کر موت کا انتظار کیوں کریں؟ 4 شہر میں کال ہے۔ اگر
اُس میں جائیں تو بھوکے مر جائیں لیکنگے، یہاں ہنے ر سے بھی
کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کیوں نہ ہم شام کی لشکرگاہ میں جا کر
آپاپنے کو اُن کے کریں۔حوالے اگر وہ ہمیں زندہ ہنے ر دیں تو
اچھا رہے گا، اور اگر وہ ہمیں قتل بھی کر دیں تو فرقکوئی نہیں
پڑے گا۔ یہاں رہ کر بھی ہمیں مرنا ہی “ہے۔

شام5 دُھندلـکےکے میں وہ روانہ لشکرگاہجبلیکنہوئے۔
کنارےکے تک پہنچے تو ایک بھی آدمی نظر نہ آیا۔ 6 کیونکہ
فوجیوںکےشامنےرب فوجبڑیایکاورگھوڑوںرتھوں،کو
کا شور سنا دیا تھا۔ دوسرےایکوہ سے کہنے لـگے، اسرائیل”
کے بادشاہ نے ِحتّی بادشاہوںمصریاور اُجرتکو پر بُلایا تاکہ
وہ ہم پر حملہ “!کریں 7 ڈر مارےکے وہ شام کے دُھندلـکے
میں فرار ہو گئے تھے۔ اُن کے خیمے، گھوڑے، گدھے بلـکہ
پوری لشکرگاہ پیچھے رہ گئی تھی جبکہ وہ اپنی جان بچانے کے
لئے بھاگ گئے تھے۔

جب8 کوڑھی لشکرگاہ میں داخل ہوئے تو اُنہوں ایکنے
میںخیمے جا بھرجیکر کر کھانا اورکھایا پی۔َمے اُنہوںپھر نے
چاندیسونا، کپڑےاور اُٹھا کہیںکر دیئے۔چھپا واپسوہ آ کر
کسی اَور خیمے میں گئے اور اُس کا سامان جمع کر کے اُسے بھی
چھپا دیا۔ لیکن9 پھر وہ آپس میں کہنے لـگے، جو” کچھ ہم کر
رہے ٹھیکہیں نہیں۔ آج خوشی کا دن ہے، اور ہم یہ خوش
خبری تکدوسروں نہیں پہنچا رہے۔ اگر ہم تکصبح انتظار
یں کر تو قصوروار ٹھہریں گے۔ آئیں، ً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 سنایا، ہم” 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
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دروازے11 پہرےکے 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 کہا، مَیں” آپ کو بتاتا ہوں کہ شام کے
فوجی کیا کر رہے ہیں۔ وہ تو خوب جانتے ہیں کہ ہم بھوکے
مر ابہیں۔رہے وہ اپنی لشکرگاہ کو چھوڑ میدانکھلےکر میں
گئےچھپ ہیں، کیونکہ وہ ہیںسمجھتے اسرائیلیکہ خالی لشکرگاہ
کو دیکھ کر شہر سے ضرور نکلیں گے اور پھر ہم اُنہیں زندہ پکڑ
کر شہر میں داخل ہو جائیں “گے۔

13 لیکن ایک افسر نے مشورہ دیا، بہتر” ہے کہ ہم چند
ایک آدمیوں کو پانچ بچے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ لشکرگاہ میں
بھیجیں۔ اگر پکڑےوہ جائیں تو باتکوئی نہیں۔ کیونکہ اگر وہ
یہاں رہیں تو پھر بھی ہمارےاُنہیں ساتھ مرنا ہی “ہے۔

رتھوںدوچنانچہ14 سمیتگھوڑوںکو تیار کیا گیا، اور بادشاہ
نے اُنہیں شام کی لشکرگاہ میں بھیج دیا۔ رتھ بانوں کو اُس نے
اورجائیں”دیا،حکم یںپتا کر کہ کیا وہ15“ہے۔ہوا روانہ ہوئے
اور شام کے فوجیوں کے پیچھے پیچھے چلنے لـگے۔ راستے میں ہر
ساماناورکپڑےطرف بکھرا پڑا تھا، فوجیوںکیونکہ بھاگتےنے
پھینککچھسببھاگتے کر راستے میں چھوڑ دیا تھا۔ اسرائیلی رتھ
سوار یائے پہنچےتکیردندر اور پھر بادشاہ واپسپاسکے آ کر
کچھسب 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 جو
رب نے فرمایا تھا کہ ساڑھے 5 کلو گرام بہترین میدہ اور 11
کلو گرام چاندیَجو ایککے ِسکے کے لئے بِکے گا۔

جس17 افسر کے بازو کا سہارا بادشاہ لیتا تھا اُسے اُس نے
دروازے کی نگرانی کرنے کے لئے بھیج دیا تھا۔ لیکن جب
لوگ 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 جبتھا
بادشاہ اُس کے گھر آیا تھا۔ 18 کیونکہ الیشع نے بادشاہ کو بتایا
تھا، کل” اِسی وقت شہر دروازےکے پر ساڑھے 5 کلو گرام
بہترین میدہ 11اور کلو گرام چاندیَجو ایککے ِسکے کے لئے
بِکے “گا۔ 19 افسر اعتراضنے کیا تھا، یہ” ناممکن ہے، خواہ
آسمانرب دریچےکے کیوں نہ کھول “دے۔ اور مردِ خدا نے

جواب دیا تھا، آپ” اپنی آنکھوں اِسسے کا مشاہدہ کریں گے،
لیکن خود اُس میں سے کچھ نہیں کھائیں “گے۔

اب20 پیشیہ پوریگوئی ہوئی، کیونکہ بےقابو لوگوں نے
اُسے شہر دروازےکے پر پاؤں تلے کچل دیا، اور وہ مر گیا۔

8
یورام بادشاہ عورتشونیمی کی واپسزمین 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 ملـککہ
میں سات تکسال کال ہو “گا۔ 2 شونیم کی عورت نے مردِ
خدا باتکی مان لی۔ اپنے خاندان کو لے کر وہ چلی گئی اور
سات سال فلستی ملـک میں رہی۔ سات3 سال گزر گئے تو وہ
ملـکاُس واپسسے آئی۔ لیکن کسی اَور نے اُس کے گھر اور
زمین پر قبضہ کر رکھا تھا، اِس لئے وہ مدد کے لئے بادشاہ کے
پاس گئی۔

عین4 اُس جبوقت وہ دربار میں پہنچی تو بادشاہ مردِ خدا
الیشع کے نوکر جیحازی سے گفتگو کر رہا تھا۔ بادشاہ نے اُس
سے درخواست کی تھی، مجھے” وہ تمام بڑے کام سنا دو جو
الیشع نے کئے “ہیں۔ 5 اور اب جب جیحازی سنا رہا تھا کہ
الیشع نے مُردہ لڑکے طرحکسکو زندہ کر دیا تو اُس کی ماں
اندر آ کر بادشاہ التماسسے کرنے لـگی، گھر” اور زمین واپس
ملنے میریمیں مدد “کیجئے۔ اُسے دیکھ جیحازیکر نے بادشاہ
سے کہا، میرے” آقا اور بادشاہ، یہ عورتوہی ہے اور یہ اُس
کا وہی بیٹا ہے جسے الیشع نے زندہ کر دیا “تھا۔ 6 بادشاہ نے
عورت سے سوال کیا، کیا” یہ صحیح “ہے؟ عورت نے تصدیق
میں اُسے دوبارہ سب کچھ سنایا۔ تب اُس عورتنے کا معاملہ
کسی درباری افسر کے سپرد کر کے حکم دیا، دھیان” دیں کہ
ملواپسملـکیتپوریاِسے !جائے اور پیسےجتنے قبضہ کرنے
عورتوالا کی غیرموجودگی میں زمین کی فصلوں سے کما سکا عورتبھیوہ دےکو دیئے “جائیں۔

بن ہدد موتکی پیشکی گوئی
ایک7 دن الیشع دمشق آیا۔ اُس وقت 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
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اُسے ملنے جائیں۔ وہ رب یافتسے کرےدر 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 پاسکے پہنچ کر وہ اُس کے منے سا کھڑا ہوا
اور بیٹےکےآپ”کہا، شام بادشاہکے بن ہدد آپمجھےنے کے
پاس بھیجا ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا مَیں اپنی بیماری سے
شفا پاؤں گا یا “نہیں؟

10 الیشع جوابنے 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 اُسےتکدیر رہا،گھورتا پھر لگا۔رونے حزائیل12
نے پوچھا، میرے” آقا، آپ کیوں رو رہے “ہیں؟ الیشع نے
جواب دیا، مجھے” معلوم ہے آپکہ اسرائیلیوں کو کتنا نقصان
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 چیر ڈالیں
“گے۔ حزائیل13 بولا، مجھ” جیسے ُکتے کی کیا حیثیت ہے کہ
اِتنا بڑا کام الیشع“کروں؟ نے مجھےنےرب”کہا، دکھا دیا ہے
آپکہ شام کے بادشاہ بن جائیں “گے۔

اِس14 چلاحزائیلبعدکے گیا اور مالـکاپنے واپسپاسکے
آیا۔ بادشاہ نے پوچھا، الیشع” آپنے کو کیا حزائیل“بتایا؟ نے
جواب دیا، اُس” نے مجھے یقین دلایا آپکہ شفا پائیں “گے۔
لیکن15 اگلے دن حزائیل کمبلنے 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 حکومتکی

کے پانچویں سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ شروع میں وہ اپنے
باپ کے حکومتساتھ کرتا تھا۔ یہورام17 سال32 کی عمر میں
بادشاہ بنا، اور وہ یروشلم میں رہ کر 8 سال تک حکومت کرتا
رہا۔ اُس18 اسرائیلشادیکی کے بادشاہ اباخی کی بیٹی سے
ہوئی تھی، اور وہ اسرائیل کے بادشاہوں خاصاور کر اباخی
کے خاندان بُرےکے نمونے پر چلتا رہا۔ اُس کا چال ربچلن
کو ناپسند تھا۔ توبھی19 وہ اپنے خادم داؤد کی خاطر یہوداہ کو

تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اُسکیونکہ داؤدنے وعدہسے کیا تھا کہ
تیرا اور تیری اولاد کا چراغ تکہمیشہ جلتا رہے گا۔

یہورام20 ادومیوںدورانکےحکومتکی بغاوتنے اورکی
یہوداہ کی حکومت کو رد کر کے اپنا بادشاہ مقرر کیا۔ تب21
یہورام اپنے تمام رتھوں کو لے کر صعیر کے قریب آیا۔ جب
جنگ چھڑ گئی تو ادومیوں نے اُسے اور اُس کے رتھوں پر مقرر
افسروں کو گھیر راتلیا۔ کو بادشاہ گھیرنے والوں کی صفوں
کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اُس کے فوجی اُسے چھوڑ
کر اپنے اپنے بھاگگھر گئے۔ اِس22 وجہ سے ملـِک ادوم آج
تک دوبارہ یہوداہ نہیںتحتکےحکومتکی وقتاُسیآیا۔ لِبناہ
شہر سرکشبھی ہو کر خود مختار ہو گیا۔

باقی23 دورانکےحکومتکییہورامکچھجو ہوا اور کچھجو
اُس نے کیا وہ شاہاِن’ یہوادہ کی ‘تاریخ کتابکی میں بیان کیا گیا
ہے۔ جب24 یہورام مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اُسے
یروشلم اُسکے میںحصے 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 اباخی کی

حکومت میںسالویں12کے یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ 22وہ26
سال کی عمر میں تخت نشین ہوا اور یروشلم میں رہ ایککر سال
بادشاہ اُسرہا۔ ماںکی اسرائیلعتلیاہ عُمریبادشاہکے پوتیکی
تھی۔ 27 یاہ اخز بھی اباخی خاندانکے بُرےکے نمونے پر چل
پڑا۔ اخی اب کے گھرانے کی طرح اُس کا چال چلن رب کو
ناپسند تھا۔ وجہ یہ تھی اُسکہ کا رشتہ اباخی خاندانکے کے
ساتھ بندھ گیا تھا۔

ایک28 دن یاہ اخز بادشاہ یورام بن اباخی کے ساتھ مل کر
رامات ِجلعاد گیا تاکہ شام کے بادشاہ حزائیل سے لڑے۔ جب
جنگ چھڑ گئی تو یورام شام کے فوجیوں کے ہاتھوں زخمی ہوا
اور29 جنگمیداِن کو چھوڑ واپسیزرعیلکر آیا تاکہ زخم بھر
جبجائیں۔ 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
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ایک1 دن الیشع نبی نے نبیوں کے گروہ میں ایکسے کو
بُلا کر کہا، سفر” کے لئے کمربستہ ہو راماتکر ِجلعاد کے لئے
روانہ ہو زیتونجائیں۔ تیلکے کی یہ ُکپّی اپنے ساتھ جائیں۔لے
وہاں2 پہنچ کر یاہو بن یہوسفط بن نِمسی تلاشکو جبکریں۔
اُس ملاقاتسے ہو تو اُسے اُس کے ساتھیوں الـگسے کر کے
کسی کمرےاندرونی میں لے جائیں۔ وہاں3 ُکپّی لے کر یاہو
سرکے پر تیل ُنڈیل ا دیں اور کہیں، رب’ فرماتا ہے مَیںکہ تجھے
تیل سے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنا دیتا ‘ہوں۔ اِس کے
بعد دیر نہ کریں ًبلـکہ دروازےفورا کھولکو بھاگکر “!جائیں

4 چنانچہ جوان نبی رامات ِجلعاد کے لئے روانہ ہوا۔ جب5
وہاں پہنچا تو فوجی افسر مل کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اُن کے
قریب گیا اور پاسمیرے”بولا، کمانڈر کے لئے پیغام “ہے۔ یاہو
میںہم”کیا،سوالنے لئے؟کےکسسے نبی“ آپ”دیا،جوابنے ہی کے لئے۔ “

6 یاہو کھڑا ہوا اور اُس ساتھکے گھر میں گیا۔ وہاں نبی نے
یاہو کے سر پر تیل ُنڈیل ا کر کہا، رب” اسرائیل کا خدا فرماتا
ہے، مَیں’ تجھےنے مسح کر کے اپنی قوم کا بادشاہ بنا دیا ہے۔
تجھے7 مالـکاپنے اباخی پورےکے خاندان ہلاککو کرنا
یوںہے۔ مَیں اُن نبیوں کا انتقام لوں گا خدمتمیریجو کرتے
ہوئے شہید ہو گئے ہیں۔ ہاں، ربمَیں کے اُن تمام خادموں کا
لوںبدلہ ایزبلجنہیںگا قتلنے کیا اباخی8ہے۔ کا پورا گھرانا
تباہ ہو جائے گا۔ مَیں اُس کے خاندان کے ہر مرد ہلاککو
کر دوں گا، خواہ وہ بالغ ہو یا بچہ۔ 9 میرا اخی اب کے خاندان
کے ساتھ سلوکوہی ہو گا جو مَیں نے ُبعام یر بن نباط اور بعشا
بن اخیاہ خاندانوںکے کیا۔ساتھکے ایزبلتکجہاں10 تعلقکا
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 پاسکے 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 طرحکسکہ کی گپیں ہانکتے “ہیں۔ لیکن12 اُس
کے ساتھی اِس جواب سے مطمئن نہ ہوئے، !جھوٹ” صحیح
بات “بتائیں۔ پھر یاہو نے اُنہیں کھل باتکر بتائی، آدمی” نے
کہا، رب’ فرماتا ہے مَیںکہ تجھےنے مسح کر اسرائیلکے کا

بادشاہ بنا دیا “۔‘ہے
13 یہ سن کر افسروں 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 زندہ “!باد

یورام اور یاہ اخز کا انجام
14 یاہو بن یہوسفط بن نِمسی ً فورا یورام بادشاہ کو تخت سے

اُتارنے کے منصوبے ھنے باند لگا۔ یورام پوریوقتاُس اسرائیلی
فوج سمیت رامات ِجلعاد کے قریب دمشق 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 واپسیزرعیلکر آیا تھا تاکہ زخم بھر ابجائیں۔ یاہو نے
اپنے ساتھی افسروں سے کہا، اگر” آپ میرےواقعی ساتھ ہیں
تو کسی کو بھی شہر سے نکلنے نہ دیں، ورنہ خطرہ ہے کہ کوئی
یزرعیل جا کر بادشاہ کو دےاطلاع “دے۔ 16 پھر وہ رتھ پر
سوار ہو یزرعیلکر چلا یورامجہاںگیا آرام کر تھا۔رہا وقتاُس
یہوداہ کا بادشاہ یاہ اخز بھی یورام سے ملنے کے لئے یزرعیل آیا ہوا
تھا۔

جب17 یزرعیل کے بُرج پر پہرےکھڑے دار نے یاہو کے
غول کو شہر کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اُس نے بادشاہ
کو اطلاع دی۔ یورام نے حکم دیا، ایک” گھڑسوار کو اُن کی
بھیجطرف کر اُن کریںمعلومسے خیریتسبکہ ہے یا “نہیں۔
18 گھڑسوار شہر سے نکلا اور یاہو پاسکے آ کر کہا، بادشاہ”
پوچھتے ہیں کہ خیریتسبکیا “ہے؟ یاہو اِس”دیا،جوابنے
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 کے
پاس پہنچ کر اُس بھینے کہا، بادشاہ” پوچھتے ہیں کہ سبکیا
خیریت “ہے؟ یاہو جوابنے اِس”دیا، آپسے کا کیا واسطہ؟
میرے پیچھے ہو “لیں۔ بُرج20 پر پہرےکے دار نے یہ دیکھ کر
بادشاہ کو اطلاع دی، ہمارا” قاصد تکاُن پہنچ گیا لیکنہے،
نہیںواپسبھییہ آ رہا۔ ایسا لگتا اُنکہہے کا راہنما نِمسیبنیاہو
ہے، کیونکہ وہ اپنے رتھ کو دیوانے طرحکی چلا رہا “ہے۔

یورام21 نے حکم دیا، میرے” رتھ کو تیار “!کرو پھر وہ اور
یہوداہ کا بادشاہ اپنے اپنے رتھ میں سوار ہو کر یاہو سے ملنے کے
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لئے شہر سے نکلے۔ اُن کی ملاقات اُس باغ کے پاس ہوئی جو
نبوت یزرعیلی چھینسے لیا گیا تھا۔ یاہو22 پہچانکو یورامکر نے
یاہو،”پوچھا، خیریتسبکیا “ہے؟ یاہو کیسےخیریت”بولا،
ہو سکتی تیریجبہے ایزبلماں کی بُت پرستی جادوگریاور ہر
پھیلیطرف ہوئی “ہے؟ یورام23 بادشاہ چلّا یاہ،اے”اُٹھا، اخز
“!غداری اور مُڑ کر بھاگنے لگا۔

24 یاہو ًنے فورا اپنی کھینچکمان کر تیر چلایا جو سیدھا یورام
کندھوںکے یوںدرمیانکے لگا میںدلکہ گیا۔گزرسے بادشاہ
ایک دم اپنے رتھ میں گر پڑا۔ 25 یاہو نے اپنے ساتھ والے افسر
بِدقر سے کہا، اِس” کی لاش اُٹھا کر اُس باغ میں پھینک دیں
جو نبوت یزرعیلی سے چھین لیا گیا تھا۔ کیونکہ وہ دن یاد کریں
جب ہم دونوں اپنے رتھوں کو اِس باپکے اباخی کے پیچھے
چلا رہے تھے اور رب نے اخی اب بارےکے میں اعلان کیا،
26 یقین’ جان کہ نبوتکل اور اُس کے بیٹوں کا قتل مجھ سے
چھپا نہ رہا۔ اِس کا معاوضہ مَیں تجھے نبوت کی اِسی زمین پر
دوں ‘گا۔ ابچنانچہ یورام کو اُٹھا کر اُس زمین پھینکپر دیں
ربتاکہ باتکی پوری ہو “جائے۔

یہوداہجب27 کے بادشاہ یاہ اخز نے یہ دیکھا تو بیتوہ گان
کا راستہ لے کر فرار ہو گیا۔ یاہو اُس کا تعاقب کرتے ہوئے
چلّایا، اُسے” بھی مار “!دو اِبلیعام کے قریب جہاں راستہ جور
طرفکی چڑھتا یاہہے اخز اپنے رتھ میں چلتے زخمیچلتے ہوا۔ وہ
بچ تو نکلا لیکن مجِّدو پہنچ کر مر گیا۔ اُس28 لاشملازمکے کو
رتھ پر رکھ کر یروشلم لائے۔ وہاں اُسے یروشلم کے اُس حصے
میں جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے خاندانی قبر میں دفنایا گیا۔
یاہ29 اخز یورام بن اباخی میںسالویں11کےحکومتکی
یہوداہ کا بادشاہ بن گیا تھا۔

ایزبل کا انجام
30 اِس کے بعد یاہو یزرعیل چلا گیا۔ جب ایزبل کو اطلاع

ملی تو اُس اپنینے آنکھوں میں سُرمہ لگا کر اپنے بالوں خوبکو
اورسنواراسےصورتی پھر باہرسےکھڑکی جب31لـگی۔جھانکنے
یاہو محل گیٹکے میں داخل ہوا تو ایزبل چلّائی، زِمریاے”
مالـکاپنےنےجس قتلکو کر دیا “ہے؟خیریتسبکیاہے،
32 یاہو نے اوپر دیکھ کر آواز دی، کون” میرے 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

اُنہوںتب ملـکہنے پھینکنیچےکو دیا۔ وہ اِتنے زور زمینسے
گریپر چھینٹےکےخونکہ دیوار اور گھوڑوں پر پڑ گئے۔ یاہو اور
اُس لوگوںکے نے رتھوںاپنے اُسکو کے اوپر سے دیا۔گزرنے
34 پھر یاہو محل داخلمیں ہوا اور کھایا اور پیا۔ اِس بعدکے اُس
نے اُساورجائےکوئی”دیا،حکم عورتلعنتی کرے،دفنکو
کیونکہ وہ بادشاہ کی بیٹی “تھی۔

35 لیکن جب ملازم اُسے دفن کرنے کے لئے باہر نکلے تو
دیکھا کہ صرف اُس کی کھوپڑی، ہاتھ اور پاؤں باقی رہ گئے
ہیں۔ 36 یاہو واپسپاسکے جا کر اُنہوں نے اُسے آگاہ کیا۔ تب
اُس کچھسباب”کہا،نے پورا ہوا اپنےنےربجوہے خادم
الیاس تِشبی معرفتکی فرمایا تھا، یزرعیل’ کی زمین پر ُکتے ایزبل
کی لاش کھا جائیں گے۔ 37 اُس کی لاش یزرعیل کی زمین پر
گوبر کی طرح پڑی رہے گی تاکہ کوئی یقین سے نہ کہہ سکے
کہ وہ کہاں “۔‘ہے

10
یاہو اباخی کی اولاد ہلاککو کرتا ہے

1 سامریہ میں اخی اب کے 70 بیٹے تھے۔ اب یاہو نے خط
لـکھ کر سامریہ بھیج دیئے۔ یزرعیل کے افسروں، شہر کے
بزرگوں بیٹوںکےاباخیاور سرپرستوںکے گئے،ملخطیہکو
اور اُن میں ذیل کی خبر لـکھی تھی،

مالـککےآپ”2 آپبیٹےکے قلعہآپہیں۔پاسکے بند شہر
میں ہتے ر ہیں، اور آپ پاسکے ہتھیار، رتھ گھوڑےاور بھی
ہیں۔ اِس لئے آپمَیں کو چیلنج دیتا ہوں کہ یہ خط ھتے پڑ ہی
3 مالـکاپنے سبکے سے اچھے اور لائق بیٹے کو چن کر اُسے
اُس باپکے تختکے پر بٹھا دیں۔ پھر مالـکاپنے کے خاندان
کے لئے “!لڑیں

لیکن4 سامریہ بزرگکے سہمبےحد گئے آپساور میں کہنے
اگر”لـگے، دو بادشاہ اُس کا مقابلہ نہ توسکےکر ہم کیا کر سکتے
“ہیں؟ اِس5 لئے محل انچارج،کے سامریہ پر مقرر افسر، شہر کے
بزرگوں اور اباخی کے بیٹوں کے سرپرستوں نے یاہو کو پیغام
بھیجا، ہم” آپ کے خادم ہیں اور جو کچھ آپ کہیں گے ہم
کرنے کے لئے تیار ہیں۔ ہم کسی کو بادشاہ مقرر نہیں کریں
گے۔ جو مناسبآپکچھ سمجھتے ہیں وہ “کریں۔
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پڑھیہ6 کر یاہو ایکنے لـکھخطاَور کر بھیجا۔سامریہ اُس
میں لـکھا تھا، اگر” آپ میرےواقعی ساتھ ہیں اور میرے تابع
رہنا ہتے چا ہیں تو مالـکاپنے بیٹوںکے سروںکے کاٹکو کر
کل اِس تکوقت یزرعیل میرےمیں پاس لے “آئیں۔ کیونکہ
اباخی کے 70 بیٹے سامریہ کے بڑوں پاسکے رہ پرورشکر پا
تھے۔رہے اُنخطجب7 پہنچپاسکے گیا تو اِن آدمیوں 70نے
شہزادوں70کے کو ذبح کر دیا اور اُن سروںکے ٹوکروںکو میں
رکھ کر یزرعیل میں یاہو پاسکے بھیج دیا۔

ایک8 قاصد نے یاہو پاسکے آ کر اطلاع دی، وہ” بادشاہ
بیٹوںکے سرکے لے کر تب“ہیں۔آئے یاہو نے حکم شہر”دیا،
دروازےکے پر اُن کے دو ڈھیر لگا دو اور اُنہیں تکصبح وہیں
ہنے ر “دو۔ 9 اگلے دن یاہو صبح کے وقت نکلا اور دروازے
کھڑےپاسکے ہو لوگوںکر مخاطبسے یورام”ہوا، موتکی
کے ناتے سے آپ بےالزام ہیں۔ مَیں ہی نے اپنے مالـک کے
خلاف باندھمنصوبے کر اُسے مار نےکسلیکنڈالا۔ اِن تمام
بیٹوں کا سر قلم کر دیا؟ 10 چنانچہ آج جان لیں کہ جو کچھ بھی
رب نے اباخی اور اُس کے خاندان بارےکے میں فرمایا ہے
وہ پورا ہو جائے جسگا۔ کا رباعلان نے اپنے الیاسخادم
معرفتکی کیا ہے وہ اُس نے کر لیا “ہے۔ اِس11 کے بعد یاہو
نے یزرعیل میں ہنے ر والے اخی اب کے باقی تمام رشتے داروں،
بڑے افسروں، قریبی دوستوں اور یوں پجار ہلاککو کر دیا۔
ایک بھی نہ بچا۔

12 پھر وہ سامریہ کے لئے روانہ ہوا۔ راستے میں جب بیت
عِقد روئیم کے قریب پہنچ گیا 13 تو اُس کی ملاقات یہوداہ کے
بادشاہ یاہ اخز کے چند ایک رشتے داروں سے ہوئی۔ یاہو نے
کونآپ”پوچھا، اُنہوں“ہیں؟ جوابنے ہم”دیا، یاہ اخز کے
رشتے دار ہیں اور سامریہ کا سفر کر رہے ہیں۔ وہاں ہم بادشاہ
اور ملـکہ کے بیٹوں سے ملنا ہتے چا “ہیں۔ تب14 یاہو نے حکم
اُنہیں”دیا، زندہ اُنہوں“!پکڑو اُنہیںنے زندہ پکڑ بیتکر عِقد کے
حوض پاسکے مار آدمیوں42ڈالا۔ میں ایکسے بھی 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 میں
مخلص ہے جیسا کہ میرا آپدل بارےکے میں “ہے؟ یوندب

جوابنے دیا، جی” “ہاں۔ یاہو بولا، اگر” ایسا ہے، میرےتو
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”
لئےکےربمیریاورساتھمیرے چنانچہ“دیکھیں۔جہدوجد
یوندب یاہو کے ساتھ سامریہ چلا گیا۔

17 سامریہ پہنچ کر یاہو نے اخی اب کے خاندان کے جتنے
تکابافراد بچ گئے ہلاکتھے کر ربطرحجسدیئے۔ نے
الیاس کو فرمایا تھا اُسی طرح اباخی کا پورا مٹگھرانا گیا۔

یاہو بعل کے تمام یوں پجار قتلکو کرتا ہے
اِس18 بعدکے یاہو نے تمام لوگوں کو جمع کر اعلانکے اباخی”کیا، نے بعل دیوتا پرستشکی تھوڑی کی ہے۔ مَیں کہیں

یادہ ز اُس کی پوجا کروں !گا اب19 جا کر بعل کے تمام نبیوں،
خدمت گزاروں اور یوں پجار کو بُلا لائیں۔ خیال کریں ایککہ
بھی دُور نہ رہے، کیونکہ مَیں بعل کو بڑی قربانی پیش کروں
گا۔ جو بھی آنے سے کرےانکار اُسے دیموتسزائے جائے
“گی۔
طرحاِس یاہو بعلنے گزاروںخدمتکے کے لئے جال بچھا

دیا تاکہ وہ اُس پھنسمیں ہلاککر ہو جائیں۔ اُس20-21 نے
پورے 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 مندر
سرےایک تکسرےدوسرےسے بھر گیا۔

22 یاہو نے عید کے کپڑوں کے انچارج کو حکم دیا، بعل”
کے تمام یوں پجار کو عید کے لباس دے “دینا۔ چنانچہ سب
لباسکو دیئے گئے۔ 23 پھر یاہو اور یوندب بن یکاب ر بعل کے
مندر میں داخل ہوئے، اور یاہو نے بعل کے خدمت گزاروں
سے دیںدھیان”کہا، آپیہاںکہ ربساتھکے کا کوئی خادم
موجود نہ بعلصرفہو۔ پجاریکے ہونے “چاہئیں۔

دونوں24 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 میںوالوںکرنے اُسےدےبچنےکوکسیسے
دیموتسزائے جائے “گی۔
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25 جوں ہی یاہو بھسم ہونے والی قربانی کو چڑھانے سے
فارغ ہوا تو اُس نے اپنے محافظوں اور افسروں کو حکم اندر”دیا،
جا کر سب کو مار دینا۔ ایک بھی بچنے نہ “پائے۔ وہ داخل
ہوئے اور اپنی تلواروں کو کھینچ سبکر کو مار ڈالا۔ لاشوں
کو اُنہوں نے باہر پھینک دیا۔ پھر وہ مندر کے سب سے اندر
کمرےوالے میں گئے جہاں26 بُت تھا۔ اُسے اُنہوں نکالنے کر
جلا دیا 27 اور بعل کا ستون ٹکڑےٹکڑےبھی کر دیا۔ بعل کا
پورا مندر ڈھا دیا گیا، اور وہ بیتجگہ الخلا بن تکآجگئی۔ 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 اسرائیلنے کو اُکسایا بیتتھا۔ ایل اور دان میں
قائم سونے بچھڑوںکے کی پوجا ختم نہ ہوئی۔

ایک30 ربدن نے یاہو سے کہا، جو” کچھ مجھے پسند ہے
اُسے تُو نے اچھی طرح سرانجام دیا ہے، کیونکہ تُو نے اباخی
کے گھرانے کے سبساتھ کچھ کیا ہے میریجو مرضی تھی۔
اِس وجہ سے تیری اولاد چوتھی تکپشت اسرائیل پر حکومت
کرتی رہے “گی۔ لیکن31 یاہو پورےنے دل اسرائیلربسے
کے خدا شریعتکی کے مطابق زندگی نہ گزاری۔ وہ اُن گناہوں
سے باز آنے کے لئے تیار نہیں تھا جو کرنے پر ُبعام یر اسرائیلنے
کو اُکسایا تھا۔

32 یاہو حکومتکی اسرائیلربدورانکے کا علاقہ چھوٹا
کرنے لگا۔ شام کے بادشاہ حزائیل اسرائیلنے کے پورےاُس
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۔

باقی34 کچھجو یاہو حکومتکی دورانکے ہوا، اُسجو نے
کیا اور جو کامیابیاں اُسے حاصل ہوئیں وہ شاہاِن’ اسرائیل کی
‘تاریخ کتابکی میں بیان کیا گیا ہے۔ 35-36 وہ 28 سال سامریہ
میں بادشاہ رہا۔ وہاں وہ دفن بھی وہجبہوا۔ مر کر باپاپنے
دادا سے جا ملا 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
توہے وہ یاہ اخز تمامکی اولاد قتلکو لیکن2لـگی۔کرنے یاہ اخز
یہوسبعبہنسگیکی یاہنے اخز یوآسبیٹےچھوٹےکے چپکےکو
سے اُن شہزادوں میں نکالسے لیا قتلجنہیں کرنا تھا اور اُسے اُس
کی دایہ کے ایکساتھ سٹور میں چھپا جسدیا میں بستر وغیرہ
محفوظ رکھے جاتے تھے۔ اِس طرح وہ بچ گیا۔ 3 بعد میں یوآس
منتقلمیںگھرکےربکو کیا اُسوہجہاںگیا ساتھکے اُن چھ
سالوں دورانکے چھپا جبرہا عتلیاہ ملـکہ تھی۔

عتلیاہ کا انجام یوآساور بادشاہ بن جاتا ہے
4 عتلیاہ کی حکومت کے ساتویں سال میں یہویدع امام نے

َسو َسو سپاہیوں پر مقرر افسروں، کاری نامی دستوں اور شاہی
محافظوں ربکو کے گھر میں بُلا لیا۔ وہاں اُس نے قَسم کھلا
کر اُن سے عہد باندھا۔ پھر اُس نے بادشاہ کے بیٹے یوآس کو
پیش کر کے اُنہیں5 ہدایت کی، اگلے” سبت کے آپدن میں
سے جتنے ڈیوٹی پر آئیں گے وہ تین حصوں میں تقسیم ہو جائیں۔
ایک حصہ محلشاہی پر پہرا دے، 6 دوسرا صور دروازےنامی
پر اور تیسرا شاہی محافظوں کے پیچھے دروازےکے پر۔ یوں آپ
رب کے گھر حفاظتکی کریں گے۔ دوسرے7 دو گروہ جو
نہیںڈیوٹیدنکےسبت میںگھرکےرباُنہیںکرتے آ یوآسکر
بادشاہ کی پہرا داری کرنی ہے۔ 8 وہ اُس کے ارد گرد دائرہ بنا
کر ہتھیاروںاپنے بھیجہاںاوررکھیںپکڑےکو وہ اُسےجائے
گھیرے رکھیں۔ جو بھی دائرےاِس میں گھسنے کوششکی
کرے اُسے مار “ڈالنا۔

9 َسو َسو سپاہیوں پر مقرر افسروں نے ایسا کیا۔ہی سبتاگلے
دنکے سبوہ اپنے سمیتفوجیوں یہویدع امام پاسکے آئے۔
وہ بھی آئے جو ڈیوٹی پر تھے اور وہ بھی جن ابکی چھٹی تھی۔
امام10 افسروںنے داؤدکو بادشاہ نیزےوہکے اور دیںڈھالیں
ربتکابجو کے گھر میں محفوظ رکھی ہوئی تھیں۔ 11 پھر
محافظ ہتھیاروں کو ہاتھ پکڑےمیں بادشاہ کے کھڑےگرد ہو
گئے۔ قربان گاہ اور رب کے گھر کے درمیان اُن کا دائرہ رب
کے گھر کی جنوبی دیوار سے لے کر اُس کی شمالی دیوار تک
پھیلا ہوا تھا۔ 12 پھر یہویدع بادشاہ کے یوآسبیٹے کو باہر لایا اور
اُس کے سر پر تاج رکھ کر اُسے قوانین دےکتابکی دی۔ یوں
یوآس کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اُنہوں نے اُسے مسح کر کے تالیاں
بجائیں اور بلند آواز سے نعرہ لگانے لـگے، بادشاہ” زندہ “!باد
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محافظوںجب13 اور باقی لوگوں کا شور تکعتلیاہ پہنچا تو وہ
رب کے گھر کے صحن میں اُن پاسکے آئی۔ وہاں14 پہنچ کر
وہ کیا دیکھتی ہے کہ نیا بادشاہ اُس ستون پاسکے کھڑا ہے
جہاں بادشاہ رواج مطابقکے کھڑا ہوتا اورہے، افسروںوہ اور
تُرم بجانے والوں سے گھرا ہوا ہے۔ تمام اُمّت بھی ساتھ کھڑی
تُرم بجا بجا خوشیکر منا رنجشعتلیاہہے۔رہی مارےکے اپنے
کپڑے پھاڑ کر چیخ اُٹھی، “!غداریغداری،”

یہویدع15 امام نے َسو َسو فوجیوں پر مقرر اُن افسروں کو بُلایا
فوجسپردکےجن تھیگئیکی اور اُنہیں حکم اُسے”دیا، باہر لے
جائیں، مناسبکیونکہ نہیں کہ رباُسے کے گھر پاسکے مارا
جائے۔ اور بھیجو اُس پیچھےکے آئے اُسے تلوار سے مار “دینا۔

16 وہ عتلیاہ کو پکڑ کر اُس راستے پر لے گئے جس پر چلتے
محلگھوڑےہوئے پاسکے پہنچتے اُسےوہاںہیں۔ مار گیا۔دیا
17 پھر یہویدع نے بادشاہ اور قوم کے ساتھ مل ربکر سے عہد
باندھ کر وعدہ کیا کہ ربہم کی قوم رہیں اِسگے۔ کے علاوہ
بادشاہ نے یہویدع کی معرفت قوم سے بھی عہد باندھا۔ 18 اِس
کے بعد اُمّت کے لوگتمام بعل کے مندر پر پڑےٹوٹ اور اُسے
ڈھا دیا۔ اُس کی قربان گاہوں اور بُتوں ٹکڑےٹکڑےکو کر کے
اُنہوں نے بعل کے پجاری متان کو قربان گاہوں کے منے سا ہی
مار ڈالا۔
رب کے گھر پہرےپر کھڑےدار کرنے بعدکے یہویدع19

َسو َسو فوجیوں پر مقرر افسروں، کاری نامی دستوں، محل کے
محافظوں اور پوریباقی اُمّت کے نکالجلوسہمراہ کر بادشاہ کو
رب کے گھر سے محل میں لے گیا۔ وہ محافظوں دروازےکے
ہوسے بادشاہہوئے۔داخلکر بیٹھپرتختشاہی اور20گیا، 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
1 وہ اسرائیل کے بادشاہ یاہو کی حکومت کے ساتویں 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 کو پسند تھا۔ توبھی3 اونچی جگہوں کے مندر
دُور نہ معمولعوامگئے۔کئے وہاںمطابقکے اپنی پیشقربانیاں
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 ربپیسے کے گھر میں لائے جاتے ہیں اُن
سب جمعکو کریں، چاہے وہ شماریمردم *ٹیکسکے یا کسی
مَنت کے ضمن میں 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
“ہے۔کروانیمرمتکی یوآسلیکن6 ویں23کےحکومتکی
سال میں اُس نے دیکھا ربتکابکہ کے گھر کی دراڑوں
مرمتکی نہیں ہوئی۔ تب7 اُس نے یہویدع اور باقی اماموں کو
بُلا کر پوچھا، آپ” رب کے گھر کی مرمت کیوں نہیں کرا
رہے؟ اب سے آپ کو اِن پیسوں سے آپ کی اپنی یات ضرور
پوری کرنے کی اجازت نہیں بلـکہ تمام پیسے رب کے گھر کی
مرمت کے لئے استعمال کرنے “ہیں۔

8 امام مان گئے ابکہ سے ہم لوگوں سے ہدیہ نہیں لیں گے
اور کہ اِس کے بدلے ربہمیں کے مرمتکیگھر نہیں کروانی
پڑے گی۔ 9 پھر یہویدع امام ایکنے صندوق لے کر اُس کے
ڈھکنے میں سوراخ بنا دیا۔ اِس صندوق کو اُس نے قربان گاہ
پاسکے رکھ دیا، دروازےاُس میںجسطرفدہنیکے سے
ربپرستار کے گھر داخلمیںصحنکے ہوتے لوگجبتھے۔
اپنے ربجاتہدیہ 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
میرمنشیکا اور اماِم اعظم آتے اور تمام گنپیسے تھیلیوںکر 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 وہ مرمت کرنے والے کاری گروں کی
اُجرت ادا تھے۔کرتے میںاِن عمارتبڑھئی، پر والے،کرنےکام
راج12 اور پتھر تراشنے والے شامل تھے۔ اِس کے علاوہ اُنہوں
نے یہ پیسے دراڑوں مرمتکی کے لئے لـکڑیدرکار اور تراشے

* 12:4 شماریمردم :ٹیکسکے دیکھئے خروج 11 :16 -30



سلاطِین-۲ 12:13 377 سلاطِین-۲ 13:12

ہوئے پتھروں کے لئے بھی استعمال کئے۔ باقی جتنے اخراجات
رب کے گھر کو بحال کرنے کے لئے ضروری تھے وہ سب اِن
پیسوں پورےسے کئے گئے۔ لیکن13 اِن جاتہدیہ سے سونے
یا چاندی کی چیزیں نہ بنوائی گئیں، نہ چاندی کے باسن، بتی
کترنے کے اوزار، چھڑکاؤ کٹورےکے یا تُرم۔ 14 یہ صرف
ٹھیکےصرفاور داروں کو دیئے گئے تاکہ ربوہ کے گھر کی
مرمت کر سکیں۔ 15 ٹھیکے داروں سے حساب نہ لیا گیا جب
اُنہیں کاری گروں کو پیسے دینے تھے، کیونکہ وہ قابِل تھے۔اعتماد

محض16 وہ پیسے جو قصور اور گناہ کی قربانیوں کے لئے ملتے
تھے رب کے گھر کی مرمت 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 بادشاہ یوآس نے اُن تمام ہدیہ جات کو اکٹھا کیا جو اُس
باپکے دادا یہوسفط، یہورام اور یاہ اخز ربنے 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 ساتھکے ملا کر ربجو کے گھر اور محلشاہی
کے خزانوں میں تھا اُس سبنے کچھ حزائیل کو بھیج دیا۔ تب
حزائیل یروشلم کو چھوڑ کر چلا گیا۔

یوآس موتکی
باقی19 یوآسکچھجو دورانکےحکومتکی ہوا اور کچھجو

اُس نے کیا اُس کا ذکر شاہاِن’ ‘یہوداہ کتابکی میں کیا گیا ہے۔
اُسدنایک20 افسروںکے اُسنے سازشخلافکے کر کے
اُسے قتل کر دیا جب وہ بیت مِلّو پاسکے اُس راستے پر تھا جو
ِسلّا طرفکی اُتر جاتا تھا۔ قاتلوں21 کے نام یوزبد ِسمعاتبن اور
یہوزبد بن شومیر تھے۔ یوآس کو یروشلم کے اُس حصے میں جو
داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے خاندانی قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا
بیٹا اَمَصیاہ تخت نشین ہوا۔

13
اسرائیل کا بادشاہ یہوآخز

1 یہوآخز بن یاہو یہوداہ کے بادشاہ یوآس بن یاہ اخز کی
حکومت کے ویں23 سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس
حکومتکی کا دورانیہ 17 سال تھا، اور اُس کا دار الحکومت
سامریہ رہا۔ 2 اُس کا چال ربچلن کو ناپسند تھا، کیونکہ وہ
بھی ُبعام یر بن نباط بُرےکے نمونے پر چلتا رہا۔ اُس نے وہ گناہ
رکھےجاری جو کرنے پر ُبعام یر اسرائیلنے کو اُکسایا تھا۔ اُس
بُت پرستی بازکبھیوہسے نہ اِس3آیا۔ اسرائیلربسےوجہ سے
ناراضبہت ہوا، اور وہ شام کے بادشاہ حزائیل اور اُس کے بیٹے
بن ہدد وسیلےکے سے اُنہیں بار بار دباتا رہا۔

لیکن4 پھر یہوآخز ربنے کا غضب ٹھنڈا کیا، اور رب نے
اُس کی منتیں سنیں، کیونکہ اُسے معلوم تھا کہ شام کا بادشاہ
اسرائیل پر کتنا ظلم کر رہا ہے۔ رب5 نے کسی کو بھیج دیا
اُنہیںنےجس شام کے ظلم آزادسے اِسکروایا۔ بعدکے پہلےوہ
ساتھکےسکونطرحکی میںگھروںاپنے رہ توبھی6تھے۔سکتے
وہ اُن گناہوں سے باز نہ آئے جو کرنے پر ُبعام یر نے اُنہیں اُکسایا
تھا بلـکہ اُن کی یہ بُت دیوییسیرترہی۔جاریپرستی کا بھیبُت
سامریہ سے ہٹایا نہ گیا۔

7 آخر میں یہوآخز کے صرف 50 گھڑسوار، 10 رتھ اور
10,000 پیادہ سپاہی فوجگئے۔رہ باقیکا بادشاہکےشامحصہ
نے تباہ کر دیا تھا۔ اُس نے اسرائیلی فوجیوں کچلکو کر یوں اُڑا
دیا دُھولطرحجستھا اناج 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 شاہاِن’
اسرائیل کی ‘تاریخ کی کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔ جب9 وہ
مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اُسے سامریہ میں دفنایا گیا۔
پھر اُس کا تختیہوآسبیٹا نشین ہوا۔

اسرائیل کا یہوآسبادشاہ
یہوآس10 بن یہوآخز یہوداہ کے یوآسبادشاہ حکومتکی کے

ویں37 سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ یہوآس11 کا چال
چلن رب کو ناپسند 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۔ 12 باقی جو کچھ یہوآس کی حکومت کے دوران
ہوا، جو کچھ اُس نے کیا اور جو کامیابیاں اُسے حاصل ہوئیں اسرائیلشاہاِن’وہ کی ‘تاریخ کتابکی درجمیں ہیں۔ اُس میں اُس
کی یہوداہ کے بادشاہ اَمَصیاہ کے جنگساتھ کا ذکر بھی ہے۔
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جب13 یہوآس 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 میںحکومتدورِ الیشع شدید بیمار ہو جبگیا۔

تھاکومرنےوہ اسرائیلتو اُسیہوآسبادشاہکا اُسگیا۔ملنےسے
کے اوپر جھک کر وہ خوب رو پڑا اور چلّایا، میرےہائے،”
باپ، میرے باپ۔ اسرائیل کے رتھ اور اُس کے “!گھوڑے
15 الیشع نے اُسے حکم دیا، ایک” کمان اور کچھ تیر لے “آئیں۔
بادشاہ کمان اور تیر الیشع کے پاس لے آیا۔ 16 پھر الیشع کمان”بولا، کو “پکڑیں۔ جب بادشاہ نے کمان کو پکڑ لیا تو الیشع نے
اپنے ہاتھ اُس ہاتھوںکے پر رکھ دیئے۔ 17 پھر اُس نے حکم دیا،
مشرقی” کھڑکی کو کھول “دیں۔ بادشاہ نے اُسے کھول دیا۔
الیشع تیر”کہا،نے “!چلائیں بادشاہ نے تیر الیشعچلایا۔ ربیہ”پکارا، کا فتح دلانے والا تیر ہے، شام پر فتح کا افیقآپ!تیر
پاسکے شام فوجکی مکملکو طور پر تباہ کر دیں “گے۔

18 پھر اُس نے بادشاہ کو حکم دیا، اب” باقی تیروں کو
“پکڑیں۔ بادشاہ نے اُنہیں پکڑ لیا۔ پھر الیشع بولا، اِن” کو زمین
پر پٹخ “دیں۔ بادشاہ نے تین مرتبہ تیروں کو زمین پر پٹخ دیا اور
پھر رُک گیا۔ یہ19 دیکھ کرمردِ غصےخدا ہو گیا اور بولا، آپ”
کو تیروں کو پانچ یا چھ مرتبہ زمین پر پٹخنا ہئے چا تھا۔ اگر ایسا
کرتے تو شام کی فوج دےشکستکو کر مکمل طور پر تباہ کر
دیتے۔ آپابلیکن 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
گھسمیں آتے تھے۔ ایک21 دن کسی کا جنازہ ہو رہا تھا تو
اچانک یہ لٹیرے نظر آئے۔ ماتم کرنے والے لاش کو قریب
الیشعکی کی قبر پھینکمیں بھاگکر لیکنگئے۔ لاشہیجوں
الیشع ہڈیوںکی ٹکرائیسے اُس میں جان آ گئی اور وہ آدمی کھڑا
ہو گیا۔

الیشع پورےالفاظآخریکے ہو جاتے ہیں
22 یہوآخز شامجیجیتےکے کا اسرائیلحزائیلبادشاہ کو دباتا

رہا۔ توبھی23 رب کو اپنی قوم پر ترس آیا۔ اُس نے اُن پر رحم

کیا، کیونکہ اُسے وہ عہد یاد رہا جو اُس نے ابراہیم، اسحاق اور
یعقوب سے باندھا تھا۔ تکآج وہ اُنہیں تباہ کرنے یا اپنے حضور
خارجسے کرنے کے لئے تیار نہیں ہوا۔

شامجب24 کا بادشاہ فوتحزائیل ہوا تو اُس کا بیٹا بن ہدد
تخت نشین ہوا۔ تب25 یہوآس بن یہوآخز نے بن ہدد سے وہ
اسرائیلی شہر دوبارہ چھین لئے جن پر بن ہدد کے باپ حزائیل
قبضہنے کر لیا تھا۔ تین یہوآسبار بننے ہدد دےشکستکو
کر اسرائیلی واپسشہر لے لئے۔

14
یہوداہ کا بادشاہ اَمَصیاہ

1 اَمَصیاہ بن یوآس اسرائیل کے بادشاہ یہوآس بن یہوآخز کے
دوسرے سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ وقتاُس2 وہ سال25
کا تھا۔ وہ یروشلم میں رہ حکومتسال29کر کرتا رہا۔ اُس کی
ماں 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 باپکے داؤد نے کی تھی۔ ہر کام میں
وہ یوآسباپاپنے کے نمونے پر چلا، لیکن4 اُس بھینے اونچی
جگہوں کے مندروں کو دُور نہ کیا۔ عام لوگ اب تک وہاں
قربانیاں چڑھاتے اور بخور جلاتے رہے۔

ہیجوں5 اَمَصیاہ پاؤںکے مضبوطی اُسگئےجمسے نے اُن
افسروں کو جنہوںدیموتسزائے باپنے قتلکو کر دیا تھا۔
لیکن6 اُن کے بیٹوں کو اُس نے زندہ ہنے ر دیا اور یوں موسوی
شریعت کے تابع رہا جس میں رب فرماتا ہے، والدین” کو اُن
کے بچوں کے جرائم سببکے سے موتسزائے نہ دی جائے،
نہ بچوں کو اُن کے والدین کے جرائم سببکے سے۔ اگر کسی
کو موتسزائے دینی ہو تو اُس گناہ سببکے سے جو اُس نے
خود کیا “ہے۔

7 اَمَصیاہ نے ادومیوں نمککو وادیکی شکستمیں دی۔
وقتاُس اُن اُسفوجی10,000کے لڑنےسے جنگتھے۔آئے
دورانکے اُس نے سلع شہر پر قبضہ کر لیا اور اُس کا نام یُقتئیل
رکھا۔ یہ نام تکآج 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
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اسرائیللیکن9“!کریں یہوآسبادشاہکے لبنان”دیا،جوابنے
میں ایک کانٹےدار جھاڑی نے دیودار ایککے درخت سے
بات کی، میرے’ بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ لیکن‘باندھو۔
لبنانوقتاُسی جانوروںجنگلیکے اُسنے کے اوپر گزرسے کر
ادومملـِک10ڈالا۔کچلتلےپاؤںاُسے فتحپر پانے سےسببکے
آپ کا دل مغرور ہو گیا لیکنہے۔ میرا مشورہ ہے آپکہ اپنے
گھر میں رہ کر فتح میں حاصل شہرتہوئی کا مزہ لینے پر اکتفا
مصیبتایسیآپکریں۔ دعوتکیوںکو دیتے ہیں آپجو 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۔ شمسبیت پاسکے اُس کا
یہوداہ کے بادشاہ کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ اسرائیل12 کی فوج نے
یہوداہ کی فوج کو شکست دی، اور ہر ایک اپنے اپنے گھر
بھاگ گیا۔ اسرائیل13 کے یہوآسبادشاہ نے یہوداہ کے بادشاہ
اَمَصیاہ بن یوآس بن یاہ اخز کو وہیں بیت شمس میں گرفتار کر
لیا۔ پھر وہ یروشلم گیا اور شہر فصیلکی افرائیم دروازےنامی سے
کونے تکدروازےکے گرا دی۔ اِس حصے کی ًلمبائی تقریبا
فٹ600 تھی۔ 14 جتنا بھی سونا، چاندی اور قیمتی ربسامان
کے گھر اور شاہی محل خزانوںکے میں تھا اُسے اُس پورےنے
کا پورا چھین لیا۔ لُوٹا ہوا مال بعضاور یرغمالوں کو لے کر وہ
واپسسامریہ چلا گیا۔

اسرائیل کے یہوآسبادشاہ موتکی
15 باقی جو کچھ یہوآس کی حکومت کے دوران ہوا، جو

کچھ اُس نے کیا اور جو کامیابیاں اُسے حاصل ہوئیں وہ شاہاِن’
اسرائیل کی ‘تاریخ کی کتاب میں درج ہیں۔ اُس میں اُس کی
یہوداہ کے بادشاہ اَمَصیاہ کے ساتھ جنگ کا ذکر بھی ہے۔
یہوآسجب16 مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُسے سامریہ
میں اسرائیل کے بادشاہوں کی قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا
ُبعام یر تختدوم نشین ہوا۔

یہوداہ کے بادشاہ اَمَصیاہ موتکی
17 اسرائیل کے بادشاہ یہوآس بن یہوآخز کی موت کے بعد

یہوداہ کا بادشاہ اَمَصیاہ یوآسبن سال15مزید رہا۔جیتا باقی18
جو کچھ اَمَصیاہ کی حکومت کے دوران ہوا وہ شاہاِن’ یہوداہ
کی ‘تاریخ کتابکی میں درج ہے۔ ایک19 لوگدن یروشلم میں

اُس سازشخلافکے لـگے۔کرنے آخرکار اُس نے فرار ہو کر
میںلـکیس پناہ والوںکرنےسازشلیکنلی، لوگوںاپنےنے کو
اُس کے پیچھے بھیجا، اور وہ وہاں اُسے قتل کرنے میں کامیاب
ہو گئے۔ 20 اُس کی گھوڑےلاش پر اُٹھا کر یروشلم لائی گئی
جہاں اُسے شہر کے اُس حصے میں جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا
خاندانیہے قبر میں دفنایا گیا۔

21 یہوداہ تمامکے لوگوں نے اَمَصیاہ کے بیٹے یّاہ *عُز باپکو
کے تخت پر بٹھا دیا۔ اُس کی عمر 16 سال تھی جب22 اُس کا
باپ مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا۔ بادشاہ بننے کے بعد یّاہ عُز
ایلاتنے شہر پر قبضہ کر اُسےکے دوبارہ یہوداہ کا حصہ بنا لیا۔
اُس نے شہر تعمیریبہتمیں کام کروایا۔

اسرائیل کا بادشاہ ُبعام یر دوم
23 یہوداہ کے بادشاہ اَمَصیاہ بن یوآس 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۔
اُس24 کا چال ربچلن 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 نے اپنے خادم
جات ِحفر کے ہنے ر والے یونسنبی بن امِتّی معرفتکی کیا تھا۔
حالتبُرینہایتکیاسرائیلنےربکیونکہ26 دھیانپر تھا۔دیا
اُسے معلوم تھا کہ بڑےچھوٹے ہلاکسب 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 اُنہیںنے ُبعام یر یہوآسبن وسیلےکے نجاتسے دلائی۔

28 باقی جو کچھ ُبعام یر دوم حکومتکی کے دوران ہوا، جو
کچھ اُس نے کیا اور جو کامیابیاںجنگی اُسے ہوئیںحاصل اُن کا
ذکر اسرائیلشاہاِن’ کی ‘تاریخ کتابکی میں ہوا اُسہے۔ میں یہ
بھی بیان کیا گیا ہے کہ اُس طرحکسنے دمشق اور حمات پر
دوبارہ قبضہ کر لیا۔ ُبعامجب29 یر مر کر باپاپنے دادا سے جا
ملا تو اُسے سامریہ میں بادشاہوں کی قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اُس
کا بیٹا یاہ تختزکر نشین ہوا۔

* 14:21 یّاہ :عُز یہاں کئی جگہوں پر عبرانی میں یّاہ عُز کا دوسرا نام یاہ عزر مستعمل ہے۔
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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 سال16عمر تھی، اور وہ یروشلم میں رہ سال52کر
ماںکیاُسرہا۔کرتاحکومت یکولیاہ یروشلم کی ہنے تھی۔والیر
3 باپاپنے اَمَصیاہ کی طرح اُس کا چال ربچلن کو پسند تھا،
لیکن4 اونچی جگہوں کو دُور نہ کیا گیا، اور لوگعام وہاں اپنی
قربانیاں چڑھاتے اور بخور جلاتے رہے۔

ایک5 ربدن 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 جو کچھ
اُس نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کتابکی میں درج ہے۔
وہجب7 مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم اُسکے
حصے میں جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے خاندانی قبر میں دفنایا
گیا۔ پھر اُس کا بیٹا تختیوتام نشین ہوا۔

اسرائیل کا بادشاہ یاہ زکر
8 یاہ زکر بن ُبعام یر یہوداہ کے بادشاہ یّاہ عُز کی حکومت کے

سالویں38 میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس کا الحکومتدار
بھی سامریہ تھا، لیکن چھ ماہ کے بعد اُس حکومتکی ختم ہو
گئی۔ 9 اپنے باپ 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 اسرائیلنے کو اُکسایا تھا۔ سلّوم10 یبیسبن نے اُس کے
سازشخلاف کر کے سباُسے کے منے سا قتل کیا۔ پھر وہ اُس
کی جگہ بادشاہ بن گیا۔

باقی11 جو کچھ یاہ زکر حکومتکی دورانکے ہوا اُس کا شاہاِن’ذکر اسرائیل کی ‘تاریخ کتابکی میں کیا گیا ہے۔
ربیوں12 کا وہ وعدہ پورا ہوا جو اُس نے یاہو سے کیا تیری”تھا، 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
اسرائیلمیںسال کا بادشاہ بنا۔ وہ میںسامریہ رہ ایکصرفکر
تختتکماہ پر بیٹھ سکا۔ 14 پھر مناحم جادیبن تِرضہنے سے
آ کر سلّوم کو سامریہ میں قتل کر دیا۔ اِس کے بعد وہ تختخود
پر بیٹھ گیا۔

15 باقی جو کچھ سلّوم کی حکومت کے دوران ہوا اور جو
سازشیں اُس نے کیں وہ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کی کتاب
میں بیان کیا گیا ہے۔

مناحموقتاُس16 تِرضہنے سے آ کر شہر تِفسَح اُسکو کے
تمام باشندوں اور گرد و نواح کے علاقے سمیت تباہ کیا۔ وجہ یہ
تھی کہ اُس باشندےکے اپنے دروازوں 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

کے ویں39 سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ سامریہ اُس کا
الحکومتدار تھا، اور اُس حکومتکی کا سال10دورانیہ 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 نے اسرائیل کو
اُکسایا تھا۔

مناحم19-20 کے حکومتدورِ میں اسور کا بادشاہ پُول یعنی
تِگلت پِل ایسر ملـک سے لڑنے آیا۔ مناحم نے اُسے 34,000
کلو گرام چاندی دے دی تاکہ وہ اُس کی حکومت مضبوط
کرنے میں مدد کرے۔ تب اسور کا بادشاہ اسرائیل کو چھوڑ
کر اپنے ملـک واپس چلا گیا۔ چاندی کے یہ پیسے مناحم نے
امیر اسرائیلیوں سے جمع کئے۔ ایکہر چاندیکو کے 50 ِسکے
ادا کرنے پڑے۔

21 باقی جو کچھ مناحم کی حکومت کے دوران ہوا اور جو
اُسکچھ نے کیا وہ اسرائیلشاہاِن’ کی کتابکی‘تاریخ درجمیں
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
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حکومت کا دورانیہ دو سال تھا۔ 24 فِقَحیاہ 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۔

ایک25 دن فوج کے اعلٰی افسر فِقَح بن رملیاہ نے اُس کے
سازشخلاف کی۔ ِجلعاد آدمیوں50کے کو اپنے ساتھ لے کر
اُس نے فِقَحیاہ کو سامریہ محلکے بُرجکے میں مار ڈالا۔ اُس
وقت دو اَور افسر بنام ارجوب 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 کے

سالویں52 میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ سامریہ میں رہ کر وہ
20 حکومتتکسال کرتا رہا۔ 28 فِقَح کا چال ربچلن کو
ناپسند تھا۔ وہ اُن گناہوں سے باز نہ آیا جو کرنے پر ُبعام یر بن نباط
اسرائیلنے کو اُکسایا تھا۔

29 فِقَح کے میںحکومتدورِ اسور کے تِگلتبادشاہ پِل ایسر
نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ ذیل کے تمام شہر اُس کے قبضے میں آ
:گئے عِیون، ابیل بیت معکہ، یانوح، قادس اور حصور۔ ِجلعاد
اور گلیل کے علاقے بھی نفتالی پورےکے قبائلی علاقے سمیت
اُس میںگرفتکی آ اسورگئے۔ کا بادشاہ اِن تمام میںجگہوں آباد
لوگوں کو گرفتار کر کے ملـکاپنے اسور لے گیا۔

ایک30 دن ہوسیع بن ایلہ نے فِقَح کے خلاف سازش کر
کے موتاُسے گھاٹکے اُتار دیا۔ پھر وہ تختخود پر بیٹھ گیا۔
یہ یہوداہ کے بادشاہ یوتام بن یّاہ عُز حکومتکی کے ویں20
سال میں ہوا۔

باقی31 جو کچھ فِقَح حکومتکی دورانکے 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

کے دوسرے سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ 33 وہ 25 سال
کی عمر میں بادشاہ بنا اور یروشلم میں رہ کر 16 سال حکومت

کرتا رہا۔ اُس کی ماں یروسہ بنت صدوق تھی۔ 34 وہ باپاپنے
یّاہ عُز کی طرح وہ کچھ کرتا رہا ربجو کو پسند تھا۔ توبھی35
اونچی جگہوں کے مندر ہٹائے نہ لوگگئے۔ وہاں اپنی قربانیاں
اورچڑھانے بخور بازسےجلانے نہ یوتامآئے۔ گھرکےربنے
کا بالائی دروازہ تعمیر کیا۔

باقی36 جو کچھ یوتام حکومتکی دورانکے ہوا اور جو کچھ
اُس نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی میںکتابکی‘تاریخ قلم بند ہے۔
37 اُن دنوں ربمیں 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 حکومتکی
میںسالویں17کے یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ وقتاُس2 20آخز
سال کا تھا، اور وہ یروشلم میں رہ حکومتسال16کر کرتا رہا۔
وہ باپاپنے داؤد کے نمونے پر نہ چلا بلـکہ وہ کچھ کرتا رہا جو
رب کو ناپسند تھا۔ 3 کیونکہ اُس اسرائیلنے کے بادشاہوں کا
چال چلن اپنایا، یہاں تک کہ اُس نے اپنے بیٹے کو قربانی کے
طور پر جلا دیا۔ یوں وہ اُن قوموں کے گھنونے رسم و رواج ادا
کرنے لگا اسرائیلیوںنےربجنہیں ملـکآگےکے نکالسے 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
ایک5 دن شام کا بادشاہ رضین اور اسرائیل کا بادشاہ فِقَح

بن رملیاہ یروشلم پر حملہ کرنے کے لئے یہوداہ گھسمیں آئے۔
اُنہوں نے شہر کا محاصرہ تو لیکنکیا اُس پر قبضہ میںکرنے ناکام
6رہے۔ اُن ایلاتنےرضینمیںدنوںہی پر دوبارہ قبضہ کر کے
شام کا حصہ بنا لیا۔ یہوداہ لوگوںکے وہاںکو نکالسے کر اُس
وہاںنے ادومیوں کو بسا دیا۔ یہ ادومی تکآج وہاں آباد ہیں۔

7 آخز نے اپنے قاصدوں کو اسور کے بادشاہ تِگلت پِل ایسر
پاسکے بھیج کر اُسے اطلاع دی، مَیں” آپ کا خادم اور بیٹا
مہربانیہوں۔ آئیںکےکر اسرائیلاورشاممجھےاور بادشاہوںکے
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سے بچائیں جو مجھ پر حملہ کر رہے “ہیں۔ ساتھ8 ساتھ آخز نے
وہ چاندی اور سونا جمع کیا ربجو کے گھر اور شاہی محل کے
میںخزانوں تھا اور تحفےاُسے طورکے پر اسور بادشاہکے بھیجکو
دیا۔ تِگلت9 پِل ایسر راضی ہو گیا۔ اُس دمشقنے پر حملہ کر کے
شہر پر قبضہ کر لیا اور اُس باشندوںکے 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 تھی جس کا نمونہ آخز نے بنا
کر یاہ اُور امام کو بھیج دیا۔ ساتھ ساتھ اُس نے ڈیزائن کی تمام
تفصیلات بھی یروشلم بھیج دیں۔ یاہجب11 اُور ملیںہدایاتکو
تو اُس نے اُن ہی کے مطابق یروشلم میں ایک قربان گاہ بنائی۔
آخز دمشقکے واپسسے آنے پہلےسے پہلے اُسے تیار کر لیا گیا۔

جب12 بادشاہ واپس آیا تو اُس نے نئی قربان گاہ کا معائنہ
کیا۔ پھر اُس کی سیڑھی پر چڑھ کر اُس13 نے خود قربانیاں اُس
پیشپر بھسمکیں۔ والیہونے قربانی اور غلہ کی نذر جلا اُسکر
نے َمے کی نذر قربان گاہ پر ُنڈیل ا دی اور سلامتی کی قربانیوں
کا خون اُس چھڑکپر دیا۔

رب14 کے گھر اور نئی قربان گاہ پیتلتکابدرمیانکے
کی پرانی قربان گاہ ابتھی۔ آخز نے اُسے اُٹھا ربکر کے گھر
کے منے سا سے منتقل کر کے نئی قربان گاہ کے پیچھے یعنی شمال
طرفکی رکھوا دیا۔ 15 یاہ اُور امام کو اُس نے حکم دیا، اب”
آپسے کو تمام قربانیوں کو نئی قربان گاہ پیشپر کرنا ہے۔ اِن
میں صبح و شام کی روزانہ قربانیاں بھی شامل ہیں اور بادشاہ اور
اُمّت مختلفکی قربانیاں ًبھی، مثلا بھسم ہونے والی قربانیاں اور
غلہ اور َمے کی نذریں۔ قربانیوں تمامکے خون نئیصرفبھیکو
قربان گاہ پر چھڑکنا ہے۔ آئندہ پیتل کی پرانی قربان گاہ صرف
میرے ذاتی استعمال کے لئے ہو گی جب مجھے الله سے کچھ
یافت در یاہ16“گا۔ہوکرنا اُور امام ہیویسانے کیا بادشاہجیسا
نے اُسے حکم دیا۔

لیکن17 آخز رببادشاہ کے میںگھر مزید تبدیلیاں بھی لایا۔
یوںہتھ فریموںجنکےگاڑ اُنہیںتھےجاتےرکھےباسنپر توڑ کر
اُس باسنوںنے 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 چبوترےایککے پر رکھوا دیا۔
اُس18 نے اسور کے بادشاہ خوشکو رکھنے کے لئے ایک اَور
کام بھی کیا۔ اُس نے رب کے گھر سے وہ چبوترا دُور کر دیا
جس پر بادشاہ تختکا رکھا جاتا تھا اور وہ دروازہ بند کر دیا جو
داخلمیںگھرکےرببادشاہ لئےکےہونے استعمال تھا۔کرتا

19 باقی جو کچھ آخز حکومتکی کے دوران ہوا اور جو کچھ
اُس نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کتابکی میں درج ہے۔
مروہجب20 کر باپاپنے ملاجاسےدادا تو اُسے یروشلم اُسکے
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 دورانیہ 9 سال تھا۔
2 ہوسیع کا چال ربچلن کو ناپسند تھا، لیکن اسرائیل کے اُن
بادشاہوں نسبتکی جو اُس پہلےسے تھے وہ کچھ بہتر تھا۔

ایک3 دن اسور کے بادشاہ سلمنسر نے اسرائیل پر حملہ کیا۔
تب ہوسیع شکست مان کر اُس کے تابع ہو گیا۔ اُسے اسور کو
خراج ادا کرنا پڑا۔ لیکن4 چند سال کے بعد سرکشوہ ہو گیا۔
اُس خراجنے کا سالانہ سلسلہ بند کر کے اپنے سفیروں مصرکو
کے بادشاہ سو پاسکے بھیجا تاکہ اُس سے مدد حاصل کرے۔
اسورجب بادشاہکے کو پتا چلا تو اُس اُسےنے پکڑ میںجیلکر
ڈال دیا۔

سامریہ کا انجام
5 سلمنسر پورے ملـک میں سے گزر کر سامریہ تک پہنچ

گیا۔ تین سال تک اُسے شہر کا محاصرہ کرنا پڑا، لیکن6 آخرکار
وہ ہوسیع کی حکومت کے نویں سال میں کامیاب ہوا اور شہر
پر قبضہ کر کے اسرائیلیوں کو جلاوطن کر دیا۔ اُنہیں اسور لا
کر اُس نے کچھ خلح کے علاقے میں، کچھ جوزان کے یائے در
خابور کنارےکے پر اور کچھ مادیوں شہروںکے میں بسائے۔

7 یہ سب کچھ اِس لئے ہوا کہ اسرائیلیوں ربنے اپنے خدا
کا گناہ کیا تھا، حالانکہ وہ اُنہیں مصری بادشاہ فرعون کے قبضے
سے رِہا کر مصرکے نکالسے لایا تھا۔ وہ دیگر معبودوں کی پوجا
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کرتے اور8 اُن قوموں رسمکے رواجو پیرویکی جنکرتے کو
رب نے اُن کے آگے سے نکال دیا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ اُن رسموں
بھیسے لپٹے رہے اسرائیلجو بادشاہوںکے شروعنے کی تھیں۔
اسرائیلیوں9 ربکو اپنے خدا ترکیبیںبہتخلافکے سوجھیں
ٹھیکجو نہیں تھیں۔ سب سے چھوٹی چوکی سے لے بڑےکر
بڑےسے قلعہ بند تکشہر اُنہوں نے اپنے تمام شہروں کی اونچی
جگہوں پر مندر بنائے۔ 10 ہر پہاڑی کی چوٹی پر اور ہر گھنے
اُنہوںمیںسائےکےدرخت پتھرنے دیوتاؤںاپنےکے ستونکے
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 سے نکال دیا تھا۔ غرض اسرائیلیوں سے بہت سی
ایسی شریر حرکتیں سرزد ہوئیں جن کو دیکھ ربکر کو غصہ
آیا۔ 12 وہ 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 پاسکے بھیجا تھا تاکہ اُنہیں آگاہ اپنی”کریں، راہوںشریر
سے باز آؤ۔ میرے احکام اور قواعد کے تابع رہو۔ اُس پوری
شریعت کی پیروی کرو جو 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 رببھی اپنے خدا پر بھروسا نہیں کرتے
اُنہوں15تھے۔ اُسنے احکامکے اور اُس عہد ردکو کیا اُسجو
اُننے باپکے باندھاسےدادا اُسبھیجبتھا۔ کسیاُنہیںنے
بات سے آگاہ کیا تو اُنہوں نے اُسے حقیر جانا۔ بےکار بُتوں کی
پیروی کرتے کرتے وہ خود بےکار ہو گئے۔ وہ گرد و نواح کی
قوموں کے نمونے پر پڑےچل ربحالانکہ نے اِس سے منع کیا
تھا۔ اپنےرب16 خدا تمامکے احکام مستردکو کر اُنہوںکے نے
اپنے لئے بچھڑوں کے دو مجسمے ڈھال لئے اور یسیرت دیوی کا
کھمبا کھڑا کر دیا۔ وہ سورج، چاند بلـکہ آسمان پورےکے لشکر
کے منے سا جھک گئے اور بعل دیوتا کی پرستش کرنے لـگے۔
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 کو ناپسند تھا اور جو اُسے غصہ دلاتا رہا۔

ربتب18 اسرائیلغضبکا پر نازل ہوا، اور اُس نے اُنہیں
اپنے حضور خارجسے کر صرفدیا۔ یہوداہ کا ملـکقبیلہ میں
باقی رہ گیا۔

لیکن19 یہوداہ کے افراد بھی رب اپنے خدا کے احکام کے
تابع ہنے ر کے لئے تیار نہیں تھے۔ وہ بھی بُرےاُن رسم رواجو کی
پیروی کرتے رہے جو اسرائیل نے شروع کئے تھے۔ 20 پھر رب
پورینے پوریکی قوم ردکو تنگاُنہیںدیا۔کر کر اُنہیںوہکے
لٹیروں کے حوالے کرتا رہا، ایکاور اُسدن اُنہیںنے بھی اپنے
حضور خارجسے کر دیا۔

رب21 نے خود اسرائیل کے شمالی قبیلوں کو داؤد کے
گھرانے الـگسے کر دیا تھا، اور اُنہوں نے ُبعام یر بن نباط کو
اپنا بادشاہ بنا لیا تھا۔ لیکن ُبعام یر نے اسرائیل ایککو سنگین
گناہ کرنے پر اُکسا ربکر پیرویکی کرنے سے دُور کئے رکھا۔
22 اسرائیلی ُبعام یر بُرےکے نمونے پر چلتے رہے اور کبھی اِس
سے باز نہ آئے۔

یہی23 وجہ ہے ربجوکچھکہ نے اپنے خادموں یعنی نبیوں
معرفتکی فرمایا تھا وہ پورا ہوا۔ اُس نے اُنہیں 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، حماتعَوّا، اور ِسفروائم

لوگوںسے میںاسرائیلکو لا سامریہکر اسرائیلیوںکے خالیسے
کئے گئے شہروں میں بسا دیا۔ لوگیہ سامریہ پر قبضہ کر اُسکے
میںشہروںکے لیکن25لـگے۔بسنے پرستشکیربوہوقتآتے
نہیں کرتے تھے، اِس لئے رب نے اُن کے درمیان ببر شیر بھیج
دیئے جنہوں نے ایککئی کو پھاڑ ڈالا۔

اسور26 بادشاہکے دیاطلاعکو لوگوںجن”گئی، آپکو
جلاوطننے کر کے سامریہ شہروںکے میں بسا دیا ہے وہ نہیں
جانتے کہ ملـکاُس کا دیوتا باتوںکنکن کا تقاضا کرتا ہے۔
نتیجے میں اُس نے اُن درمیانکے ببر بھیجشیر ہیںدیئے اُنہیںجو
پھاڑ اورہیں۔رہے یہیوجہ صحیحکیاُسوہکہہے پوجا کرنے
واقفسے نہیں “ہیں۔ 27 یہ سن کر اسور کے بادشاہ نے حکم
دیا، سامریہ” سے یہاں لائے گئے اماموں میں ایکسے کو چن
لو جو اپنے لوٹوطن کر وہاں دوبارہ آباد ہو جائے اور لوگوں
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کو سکھائے کہ ملـکاُس کا دیوتا اپنی پوجا کے لئے کن کن
باتوں کا تقاضا کرتا “ہے۔

ایکتب28 امام جلاوطنی واپسسے آیا۔ بیت ایل میں آباد
ہو کر اُس نے نئے باشندوں کو سکھایا کہ رب کی مناسب
عبادت کس طرح 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
لوگوںکےسامریہجوکئےکھڑے بابل30تھے۔چھوڑےبنانے
کے باشندوں نے ُسکات بنات کے بُت، کوتہ کے لوگوں نے
نیرگل کے حماتمجسمے، والوں نے اسیما کے بُت 31 اور عَوّا کے
لوگوں نے نبحاز اور ترتاق کئے۔کھڑےمجسمےکے ِسفروائم کے
باشندے اپنے بچوں کو اپنے ـِکدیوتاؤں ل ادرمَّ ـِکاور ل عنمَّ کے
لئے قربان پرستشکیربسبغرض32تھے۔دیتےجلاکےکر
کے ساتھ ساتھ اپنے دیوتاؤں کی پوجا بھی کرتے اور اپنے لوگوں
میں مختلفسے قسم افرادکے چنکو پجاریکر مقرر تھےکرتے
تاکہ وہ اونچی جگہوں مندروںکے کو سنبھالیں۔ 33 ربوہ کی
عبادت بھی کرتے اور ساتھ ساتھ اپنے دیوتاؤں کی اُن قوموں کے
رواجوں کے مطابق عبادت بھی کرتے تھے جن میں سے اُنہیں
یہاں لایا گیا تھا۔

34 یہ سلسلہ تکآج جاری ہے۔ سامریہ باشندےکے اپنے
اُن پرانے رواجوں مطابقکے زندگی ہیںگزارتے ربصرفاور
پرستشکی کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ وہ اُس ہدایاتکی
اور احکام کی پروا نہیں کرتے اور اُس شریعت کی پیروی نہیں
کرتے ربجو یعقوبنے کی اولاد کو دی تھی۔ رب) نے
یعقوب کا نام اسرائیل میں بدل دیا (تھا۔ 35 کیونکہ رب نے
اسرائیل کی قوم کے ساتھ عہد باندھ کر اُسے حکم دیا تھا،

دوسرے” کسی بھی معبود کی عبادت مت !کرنا اُن کے
منے جھکسا کر اُن متخدمتکی 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
اُسیصرفجاؤ،جھک لازم37کرو۔پیشقربانیاںاپنیکو ہے
کہ دھیانتم اُنسے تمام احکامہدایات، اور قواعد پیرویکی کرو
مَیںجو تمہارےنے لئے قلم بند کر اَورکسیہیں۔دیئے دیوتا کی
پوجا مت کرنا۔ 38 وہ متعہد بھولنا جو مَیں تمہارےنے ساتھ
باندھ لیا ہے، اور دیگر معبودوں پرستشکی نہ کرو۔ صرف39

ربصرفاور اپنے خدا عبادتکی 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 ربچنانچہ عبادتکی کے
ساتھ ہی سامریہ کے نئے باشندے اپنے بُتوں کی پوجا کرتے
تکآجرہے۔ اُن کی اولاد یہی کچھ کرتی آئی ہے۔

18
یہوداہ کا بادشاہ ِحزقیاہ

اسرائیل1 کے بادشاہ بنہوسیع ایلہ حکومتکی تیسرےکے
سال میں ِحزقیاہ بن آخز یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ وقتاُس2 اُس کی
عمر 25 سال تھی، اور وہ یروشلم میں رہ کر 29 سال حکومت
کرتا رہا۔ اُس کی ماں بنتابی یاہ زکر تھی۔ 3 باپاپنے داؤد کی
اُسطرح نے ایسا کام کیا ربجو پسندکو تھا۔ اُس4 اونچینے
جگہوں کے مندروں کو گرا دیا، پتھر کے اُن ستونوں ٹکڑےکو
ٹکڑے کر دیا جن کی پوجا کی جاتی تھی اور یسیرت دیوی کے
کھمبوں کو کاٹ ڈالا۔ پیتل کا جو سانپ موسٰی نے بنایا تھا
اُسے بھی بادشاہ ٹکڑےٹکڑےنے کر دیا، اسرائیلیکیونکہ اُن ایام
تک اُس کے منے سا بخور جلانے آتے تھے۔ نخُشتانسانپ)
کہلاتا (تھا۔

اسرائیلربِحزقیاہ5 کے خدا پر بھروسا تھا۔رکھتا یہوداہ میں
نہ اِس پہلےسے اور نہ اِس بعدکے ایسا بادشاہ ہوا۔ 6 ربوہ کے
ساتھ لپٹا رہا اور اُس کی پیروی کرنے سے کبھی بھی باز نہ آیا۔
وہ اُن احکام پر عمل کرتا رہا ربجو نے موسٰی کو دیئے تھے۔
اِس7 لئے رب اُس ساتھکے بھیجبرہا۔ مقصدکسیوہ کے
لئے نکلا تو اُسے کامیابی حاصل ہوئی۔
چنانچہ وہ اسور حکومتکی سے آزاد ہو گیا اور اُس کے تابع

نہ رہا۔ فلستیوں8 اُسکو کرلےسےچوکیچھوٹیسےسبنے
بڑے بڑےسے قلعہ بند تکشہر 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 کے

بادشاہ ہوسیع میںسالساتویںکےحکومتکی اسور بادشاہکے
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۔
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یہ ِحزقیاہ کی حکومت کے چھٹے سال اور اسرائیل کے بادشاہ
ہوسیع حکومتکی نویںکے سال میں ہوا۔ 11 اسور کے بادشاہ
نے اسرائیلیوں کو جلاوطن کر کے کچھ خلح کے علاقے میں،
یائےکےجوزانکچھ در خابور کنارےکے پر مادیوںکچھاور کے
شہروں میں بسائے۔

12 یہ سب کچھ اِس لئے ہوا کہ ربوہ اپنے خدا کے تابع نہ
رہے بلـکہ اُس کے اُن کے ساتھ بندھے ہوئے عہد کو توڑ کر اُن
تمام احکام فرماںکے بردار نہ رہے ربجو خادمکے 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 حکومتکی 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 بادشاہ لـکیس کے
پاسآس پہنچا تو یہوداہ کے بادشاہ ِحزقیاہ نے اُسے اطلاع مجھ”دی، سے غلطی ہوئی ہے۔ مجھے چھوڑ دیں تو جو کچھ بھی آپ
مجھ طلبسے کریں آپمَیںگے کو ادا کروں “گا۔
سنحیربتب نے ِحزقیاہ چاندیسے ًکے 10,000تقریبا کلو

گرام اور ًکےسونے 1,000تقریبا لیا۔مانگگرامکلو ِحزقیاہ15
نے اُسے وہ تمام دےچاندی دی ربجو کے گھر اور شاہی
محل کے خزانوں میں پڑی تھی۔ 16 سونے کا تقاضا پورا کرنے
کے لئے اُس ربنے کے گھر دروازوںکے اور چوکھٹوں پر لگا
سونا اُتروا کر اُسے اسور کے بادشاہ بھیجکو دیا۔ یہ سونا اُس نے
خود دروازوں اور چوکھٹوں پر چڑھوایا تھا۔

17 پھر بھی اسور کا بادشاہ مطمئن نہ ہوا۔ اُس نے سباپنے
سے اعلٰی افسروں کو بڑی فوج کے لـکیسساتھ سے یروشلم کو
بھیجا اُن) کی اپنی زبان میں افسروں کے عُہدوں کے نام ترتان،
ساریسرب اور ربشاقی ۔(تھے یروشلم پہنچ کر وہ اُس نالے کے
پاس رُک گئے پانیجو کو اوپر تکتالابوالے پہنچاتا ہے یہ)
تالاب اُس راستے پر ہے جو دھوبیوں تکگھاٹکے لے جاتا
۔(ہے 18 اِن تین اسوری افسروں نے اطلاع دی کہ بادشاہ ہم
سے ملنے لیکنآئے، ِحزقیاہ محلنے انچارجکے اِلیاقیم بن ِخلقیاہ،
میرمنشی شبناہ اور مشیرِ خاص یوآخ بن آسف کو اُن کے پاس
بھیجا۔ ربشاقی19 نے اُن کے ہاتھ ِحزقیاہ کو پیغام بھیجا،

اسور” کے عظیم بادشاہ فرماتے ہیں، تمہارا چیزکسبھروسا
پر ہے؟ 20 تم سمجھتے ہو کہ خالی باتیں کرنا فوجی حکمِت عملی
اور طاقت کے برابر ہے۔ یہ باتکیسی ہے؟ کستم پر اعتماد
کر رہے ہو کہ مجھ سے سرکش ہو گئے ہو؟ 21 کیا تم مصر پر
بھروسا کرتے ہو؟ وہ تو ٹوٹا ہوا سرکنڈا ہی ہے۔ جو بھی اُس
پر ٹیک لگائے اُس کا ہاتھ وہ چیر کر زخمی دےکر گا۔ یہی
کچھ سباُن ساتھکے ہو جائے گا مصرجو کے بادشاہ فرعون پر
بھروسا !کریں شاید22 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 جگہوں مندروںکے
اور قربان گاہوں کو ڈھا کر یہوداہ اور یروشلم سے کہا ہے کہ
صرف یروشلم کی قربان گاہ کے منے پرستشسا کریں۔

23 میرےآؤ، آقا اسور کے بادشاہ سے سودا کرو۔ مَیں تمہیں
گھوڑے2,000 دوں گا بشرطیکہ تم اُن کے لئے سوار مہیا کر
لیکنسکو۔ پاستمہارےافسوس، اِتنے ہیںگھڑسوار !نہیںہی
24 میرےتم آقا اسور کے بادشاہ سبکے سے چھوٹے افسر کا
بھی مقابلہ نہیں سکتے۔کر لہٰذا مصر رتھوںکے پر بھروسا رکھنے کا
کیا فائدہ؟ شاید25 تم سمجھتے ہو کہ ربمَیں کی مرضی کے بغیر
ہی اِس جگہ پر حملہ کرنے آیا ہوں تاکہ سب کچھ برباد کروں۔
لیکن ایسا ہرگز نہیں رب!ہے نے مجھےخود کہا کہ ملـکاِس
پر دھاوا بول کر اِسے تباہ کر “دے۔

26 یہ سن کر اِلیاقیم بن ِخلقیاہ، شبناہ اور یوآخ نے ربشاقی کی
تقریر میں دخل دے کر کہا، براہِ” کرم اَرامی زبان میں اپنے
خادموں ساتھکے گفتگو کیجئے، کیونکہ ہم یہ اچھی بولطرح
لیتے ہیں۔ عبرانی زبان استعمال نہ کریں، ورنہ شہر کی فصیل پر
لوگکھڑے آپ کی باتیں سن لیں “گے۔ لیکن27 ربشاقی نے
جواب دیا، کیا” تم سمجھتے ہو کہ میرے مالـک نے یہ پیغام
صرف تمہیں اور تمہارے مالـک کو بھیجا ہے؟ ہرگز !نہیں وہ
ہتے چا ہیں کہ لوگتمام یہ باتیں سن لیں۔ کیونکہ وہ تمہاریبھی
طرح اپنا فضلہ کھانے اور اپنا پیشاب پینے پر مجبور ہو جائیں
“گے۔

28 پھر وہ فصیل کی طرف مُڑ کر بلند آواز سے عبرانی زبان
میں عوام مخاطبسے ہوا، سنو،” شہنشاہ، اسور کے بادشاہ کے
فرمان !دودھیانپر بادشاہ29 ہیںفرماتے تمہیںِحزقیاہکہ دھوکا
نہ دے۔ وہ تمہیں میرے ہاتھ سے بچا نہیں سکتا۔ بےشک30
وہ تمہیں تسلی دلانے کوششکی کر کے کہتا ہے، رب’ ہمیں
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ضرور دےچھٹکارا گا، یہ شہر کبھی بھی اسوری بادشاہ کے
قبضے میں نہیں آئے لیکن‘گا۔ اِس قسم کی باتوں سے تسلی پا کر
رب پر متبھروسا کرنا۔ 31 ِحزقیاہ کی باتیں نہ مانو بلـکہ اسور کے
بادشاہ کی۔ کیونکہ وہ فرماتے میرےہیں، ساتھ صلح کرو اور
شہر نکلسے پاسمیرےکر آ جاؤ۔ پھر تم میں سے ایکہر انگور
کی اپنی بیل اور انجـیر کے اپنے درخت کا پھل کھائے گا اور
اپنے حوض کا پانی پیئے گا۔ 32 پھر کچھ دیر کے بعد مَیں تمہیں
ایک ملـکایسے میں لے جاؤں گا تمہارےجو ملـکاپنے کی
مانند ہو اُسگا۔ بھیمیں اناج، نئی َمے، روٹی اور انگور باغ،کے
زیتون درختکے اور شہد ہے۔ موتغرض، کی راہ اختیار نہ
کرنا بلـکہ زندگی راہ۔کی ِحزقیاہ وہجبسننا۔متکی کہتا رب’ہے، 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؟ حمات34 اور ارفاد کے دیوتا کہاں رہ گئے ہیں؟
ِسفروائم، ہینع اور عِوّا کے دیوتا کیا کر سکے؟ اور کیا کسی دیوتا
نے سامریہ گرفتمیریکو سے بچایا؟ 35 نہیں، کوئی بھی دیوتا
ملـکاپنا مجھ سے بچا نہ سکا۔ تو پھر رب یروشلم طرحکسکو
مجھ سے بچائے “گا؟

36 فصیل پر کھڑے لوگ خاموش 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 یوآخخاصمشیرِ رنجشآسفبن مارےکے
اپنے لباس پھاڑ کر ِحزقیاہ پاسکے واپس گئے۔ دربار میں پہنچ
اُنہوںکر نے بادشاہ کچھسبکو کہہ سنایا ربشاقیجو اُنہیںنے
کہا تھا۔

19
رب ِحزقیاہ کو تسلی دیتا ہے

1 یہ باتیں سن کر ِحزقیاہ نے پھاڑےکپڑےاپنے ٹاٹاور کا
لباسماتمی پہن ربکر کے گھر میں گیا۔ ساتھ2 ساتھ اُس نے
محل انچارجکے میرمنشیاِلیاقیم، شبناہ اماموںاور بزرگوںکے کو
آموص کے بیٹے یسعیاہ نبی پاسکے بھیجا۔ ٹاٹسب کے ماتمی
لباس پہنے ہوئے تھے۔ 3 نبی پاسکے پہنچ کر اُنہوں نے ِحزقیاہ
کا پیغام سنایا، آج” ہم بڑی مصیبت میں ہیں۔ سزا کے اِس دن
یوں اسور سختہمارینے بےعزتی کی ہے۔ ہمارا حال دردِ زہ
میں مبتلا عورتاُس کا سا پیٹکےجسہے سے بچہ نکلنے کو

ہے، لیکن جو اِس لئے نہیں نکل سکتا کہ ماں کی طاقت جاتی
رہی ہے۔ لیکن4 آپربشاید کے خدا نے ربشاقی کی وہ تمام
باتیں سنی ہوں جو اُس کے آقا اسور کے بادشاہ نے زندہ خدا کی
توہین بھیجیمیں ہیں۔ ہو سکتا آپربہے کا اُسخدا باتیںکی
سن کر اُسے سزا دے۔ براہِ ہمارےکرم لئے جو تکاب بچے
ہوئے ہیں دعا “کریں۔

جب5 ِحزقیاہ کے افسروں نے یسعیاہ کو بادشاہ کا پیغام
پہنچایا 6 تو نبی جوابنے اپنے”دیا، آقا کو بتا دینا ربکہ فرماتا
ہے، اُن’ دھمکیوں متخوفسے کھا اسوریجو 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 جائے وہاںگا۔ مَیں اُسے تلوار
سے مروا دوں “۔‘گا

سنحیرب کی دھمکیاں اور ِحزقیاہ کی دعا
ربشاقی8 یروشلم کو چھوڑ کر اسور کے بادشاہ واپسپاسکے

چلا گیا جو اُس لـکیسوقت سے روانہ ہو کر لِبناہ پر چڑھائی کر
رہا تھا۔

9 سنحیربپھر کو اطلاع ملی، ایتھوپیا” کا بادشاہ آپتِرہاقہ
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 فریبسے نہ جبکھاؤ وہ کہتا ہے کہ
یروشلم کبھی اسوری 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۔ ہر ملـک کو اُنہوں نے مکمل طور پر تباہ کر دیا
ہے۔ تو پھر طرحکستم بچ جاؤ گے؟ 12 کیا جوزان، حاران اور
رصف کے دیوتا اُن کی حفاظت کر پائے؟ کیا ملـِک عدن میں
تلّسار باشندےکے بچ سکے؟ نہیں، بھیکوئی دیوتا اُن کی مدد نہ
کر میرےجبسکا باپ دادا نے اُنہیں تباہ کیا۔ دھیان13 دو،
اب حمات، ارفاد، ِسفروائم شہر، ہینع اور عِوّا کے بادشاہ کہاں
“ہیں؟

ملنےخط14 پر ِحزقیاہ پڑھاُسےنے لیا اور ربپھر کےگھرکے
صحن میں گیا۔ خط ربکو کے منے سا بچھا کر اُس15 ربنے
سے دعا رباے”کی، اسرائیل کے خدا جو کروبی فرشتوں کے درمیان
تخت نشین ہے، تُو اکیلا ہی دنیا کے ممالـکتمام کا خدا ہے۔ تُو
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ہی آسماننے و زمین خلقکو کیا ہے۔ میریرب،اے16 !سن
اپنی کھولآنکھیں کیسنحیرب!دیکھکر باتوںاُن پر دےدھیان
اُسجو اِسنے مقصد پہنچائیتکہمسے ہیں زندہکہ کیخدا
اہانت باتیہرب،اے17کرے۔ سچ بادشاہوںاسوریکہہے
نے اِن قوموں کو اُن سمیتملـکوںکے تباہ کر دیا ہے۔ 18 وہ تو
اُن کے بُتوں آگکو پھینکمیں کر بھسم کر سکتے تھے، کیونکہ
وہ زندہ نہیں انسانصرفبلـکہ ہاتھوںکے سے بنے لـکڑیہوئے
اور پتھر ہمارےرباے19تھے۔بُتکے سےتجھمَیںابخدا،
التماس ہوںکرتا اسوریہمیںکہ بادشاہ بچاسےہاتھکے 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 بھیجا، رب”

اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ مَیں نے اسوری بادشاہ سنحیرب
کے بارے میں تیری دعا سنی ہے۔ اب21 رب کا اُس کے
خلاف فرمان سن،
بیٹیصیونکنواری تجھے جانتیحقیر ہاںہے، یروشلم بیٹی اپنا

سر ہلا ہلا کر حقارت آمیز نظر تیرےسے پیچھے دیکھتی ہے۔
22 کیا تُو نہیں جانتا کسکہ کو گالیاں دیں کساور اہانتکی
کی ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ تُو کسنے خلافکے آواز
بلند کی طرفکیجسہے؟ تُو غرور کی نظر سے دیکھ رہا ہے
وہ اسرائیل قدوسکا !ہے

23 اپنے قاصدوں کے یعے ذر تُو ربنے کی اہانت کی ہے۔
تُو ڈینگیں مار کر کہتا ہے، مَیں’ اپنے رتھوںبےشمار پہاڑوںسے
کی چوٹیوں اور لبنان کی تکانتہا چڑھ گیا ہوں۔ مَیں دیودار کے
بڑےبڑے اور جونیپر بہترینکے درختوں کاٹکو لبنانکر کے
اُستک،کونوںدُورترین پہنچتکجنگلگھنےسےسبکے گیا
ہوں۔ مَیں24 غیرملـکوںنے 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 سبیہ 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 طاقتکی
جاتی رہی، وہ اورگھبرائے شرمندہ ہوئے۔ طرحکیگھاسوہ
کمزور پرچھتتھے، اُگنے والی اُس یالی ہر مانندکی تھوڑیجو دیر

کے لئے پھلتی پھولتی تو ہے، لیکن لُو چلتے ایکوقت 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 تیرےاور منہ میں لگام ڈال تجھےکر اُس راستے پر واپسسے
گھسیٹ جاؤںلے جسگا پر سے تُو یہاں آ پہنچا ہے۔

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 تم بیج بو کر فصلیں
کاٹو اورگے انگور باغکے لگا کر اُن پھلکا گے۔کھاؤ یہوداہ30
کے بچے ایکباشندےہوئے بار پھر جڑ پکڑ کر پھل لائیں گے۔
31 کیونکہ یروشلم قومسے کا بقیہ نکل آئے گا، اور صیونکوہِ کا
بچا کھچا حصہ ملـکدوبارہ میں پھیل جائے الافواجربگا۔
غیرتکی یہ کچھ دےسرانجام گی۔

اسوریتکجہاں32 بادشاہ کا تعلق ربہے فرماتا ہے کہ
وہ اِس شہر میں داخل نہیں ہو گا۔ ایکوہ تکتیر 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 واپسملـکاپنے چلا جائے
گا۔ اِس شہر میں وہ نہیںگھسنے پائے گا۔ ربیہ فرمانکا ہے۔
34 کیونکہ مَیں اپنی اور اپنے خادم داؤد کی خاطر اِس شہر کا
دفاع کر کے اِسے بچاؤں “گا۔

اُسی35 رات رب کا فرشتہ نکل آیا اور اسوری لشکرگاہ میں
سے گزر کر 1,85,000 فوجیوں کو مار لوگجبڈالا۔ صبح
سویرے اُٹھے تو طرفچاروں 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 گیا۔ ایک37 دن
جب وہ اپنے نِسروکدیوتا کے مندر میں پوجا کر رہا تھا تو اُس
ـِکبیٹوںکے ل ادرمَّ اور شراضر نے اُسے تلوار قتلسے کر دیا اور
فرار ہو کر ملـِک اراراط میں پناہ لی۔ پھر اُس کا بیٹا اسرحدون
تخت نشین ہوا۔

20
الله ِحزقیاہ کو شفا دیتا ہے
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1 میںدنوںاُن ِحزقیاہ اِتنا بیمار ہوا نوبتکیمرنےکہ آ پہنچی۔
آموص کا بیٹا یسعیاہ نبی اُس ملنےسے آیا اور فرماتارب”کہا، ہے
اپنےکہ گھر بندوبستکا کر تجھےکیونکہلے، ہے۔مرنا تُو اِس
بیماری سے شفا نہیں پائے “گا۔

سنیہ2 کر ِحزقیاہ نے اپنا منہ دیوار طرفکی پھیر کر دعا کی،
یادرب،اے”3 کر وفاداریمَیںکہ دلیخلوصاور تیرےسے
منے سا چلتا رہا ہوں، کہ مَیں وہ کچھ کرتا آیا ہوں جو تجھے پسند
“ہے۔ پھر پھوٹپھوٹوہ کر رونے لگا۔

4 اِتنے میں یسعیاہ چلا گیا تھا۔ لیکن وہ ابھی اندرونی صحن سے
نکلا نہیں تھا کہ رباُسے کا کلام ملا، میری”5 قوم کے راہنما
ِحزقیاہ کے پاس واپس جا کر اُسے بتا دینا کہ تیرےرب باپ
داؤد کا خدا فرماتا ہے، مَیں’ تیرینے لیسندعا تیرےاور آنسو
دیکھے ہیں۔ مَیں تجھے شفا دوں گا۔ پرسوں تُو دوبارہ رب کے
گھر میں جائے گا۔ 6 مَیں تیری زندگی میں 15 سال کا اضافہ
کروں گا۔ ساتھ ساتھ مَیں تجھے اور اِس شہر کو اسور 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 ایساجب“!دو کیا گیا تو ِحزقیاہ کو شفا ملی۔ پہلے8
ِحزقیاہ نے یسعیاہ سے پوچھا تھا، مجھےرب” کون سا دےنشان
جسگا سے مجھے یقین آئے کہ وہ مجھے دےشفا گا اور کہ
مَیں پرسوں دوبارہ رب کے گھر کی عبادت میں شریک ہوں
“گا؟ یسعیاہ9 جوابنے گھڑیدھوپرب”دیا، کا دسسایہ
درجے آگے کرے گا یا دس درجے پیچھے۔ اِس سے آپ جان
لیں گے کہ وہ اپنا وعدہ کرےپورا گا۔ آپ کیا ہتے چا ہیں، کیا
دسسایہ درجے آگے چلے دسیا درجے “پیچھے؟ 10 ِحزقیاہ نے
جواب دیا، یہ” کروانا کہ دسسایہ درجے آگے چلے آسان کام
ہے۔ نہیں، دسوہ درجے پیچھے “جائے۔

تب11 یسعیاہ نبی ربنے سے دعا کی، رباور نے آخز کی
بنائی گھڑیدھوپہوئی کا دسسایہ درجے پیچھے کر دیا۔

ِحزقیاہ سے سنگین غلطی ہوتی ہے
تھوڑی12 دیر بعدکے بابل کے مرودکبادشاہ بلَدان بن بلَدان

نے ِحزقیاہ بیماریکی کی سنخبر کر وفد اورخطہاتھکے تحفے
ِحزقیاہ13بھیجے۔ وفدنے استقبالکا کر اُسےکے تماموہ خزانے
دکھائے جو ذخیرہ خانے میں محفوظ رکھے گئے تھے یعنی تمام
سونا چاندی، بلسان کا تیل اور باقی قیمتی تیل۔ اُس نے اسلحہ

خانہ اور باقی سب کچھ بھی دکھایا جو اُس کے خزانوں میں تھا۔
پورے 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 نے جواب دیا، دُوردراز” ملـک بابل سے آئے
“ہیں۔ 15 یسعیاہ بولا، اُنہوں” نے محل میں کیا کچھ “دیکھا؟
ِحزقیاہ نے کہا، اُنہوں” نے محل میں سب کچھ دیکھ لیا ہے۔
میرے خزانوں میں کوئی چیز نہ رہی جو مَیں نے اُنہیں نہیں
“دکھائی۔

تب16 یسعیاہ نے کہا، رب” کا فرمان !سنیں ایک17 دن
آنے والا محلتیرےکہہے چھینمالتمامکا لیا گا۔جائے جتنے
بھی خزانے تُو تیرےاور باپ دادا نے تکآج جمع کئے ہیں اُن
سب دشمنکو بابل لے جائے ربگا۔ فرماتا ہے ایککہ بھی
نہیںپیچھےچیز چھینبعضبھیسےمیںبیٹوںتیرے18گی۔رہے
لئے جائیں ایسےگے، تکابجو نہیںپیدا خواجہوہتبہوئے۔
سرا بن کر شاہِ بابل محلکے خدمتمیں کریں “گے۔

19 ِحزقیاہ بولا، رب” کا جو پیغام آپ نے مجھے دیا ہے وہ
ٹھیک “ہے۔ کیونکہ اُس نے سوچا، بڑی” بات یہ ہے کہ
میرے جیتے امنجی و امان ہو “گا۔

ِحزقیاہ موتکی
20 باقی جو کچھ ِحزقیاہ کی حکومت کے دوران ہوا اور جو

ہوئیںحاصلاُسےکامیابیاں وہ کییہوداہشاہاِن’ کتابکی‘تاریخ
میں درج ہیں۔ وہاں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اُس کسنے
تالابطرح بنوا کر سرنگوہ یعےکےجسکھدوائی چشمےذر
کا پانی تکشہر پہنچتا ہے۔ ِحزقیاہجب21 مر کر باپاپنے دادا
سے جا ملا تو اُس کا بیٹا تختمنسّی نشین ہوا۔

21
یہوداہ کا بادشاہ منسّی

کیسال12منسّی1 میںعمر 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 نکالسے دیا تھا۔ اونچی3 جگہوں مندروںجنکے کو اُس
کے باپ ِحزقیاہ نے ڈھا دیا تھا اُنہیں اُس نے نئے سرے سے
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تعمیر کیا۔ اُس نے بعل دیوتا کی قربان گاہیں بنوائیں اور یسیرت
دیوی کا کھمبا کھڑا کیا، بالکل اُسی جسطرح 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۔ 4 اُس ربنے کے گھر میں بھی اپنی قربان گاہیں کھڑی
کیں، ربحالانکہ اِسنے مقام بارےکے میں فرمایا مَیں”تھا،
یروشلم میں اپنا نام قائم کروں “گا۔ لیکن5 منسّی نے پروا نہ کی
بلـکہ رب کے گھر دونوںکے صحنوں میں آسمان پورےکے لشکر
لئےکے قربان بنوائیں۔گاہیں تکیہاں6 اُسکہ اپنےنے 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 بہتنے کچھ کیا ربجو کو ناپسند تھا اور اُسے

طیش دلایا۔ یسیرت7 دیوی کا کھمبا بنوا کر اُس نے رباُسے
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
تمامنے لیاچنسےمیںقبیلوںاسرائیلی مَیںہے اپنا نام تکابد قائم
رکھوں گا۔ 8 اگر اسرائیلی احتیاط میرےسے اُن تمام احکام کی
پیروی کریں جو موسٰی شریعتنے میں اُنہیں دیئے تو مَیں کبھی
نہیں ہونے دوں گا کہ اسرائیلیوں کو ملـکاُس سے جلاوطن
کر دیا جائے جو مَیں نے اُن کے باپ دادا کو عطا کیا “تھا۔
ربلوگلیکن9 تابعکے نہ رہے، اور منسّی اُنہیںنے غلطایسے
کام کرنے پر اُکسایا جو اُن قوموں بھیسے سرزد نہیں ہوئے تھے
جنہیں رب ملـکنے میں داخل ہوتے وقت اُن کے آگے سے
تباہ کر دیا تھا۔

ربآخرکار10 نے اپنے خادموں یعنی نبیوں معرفتکی اعلان
کیا، یہوداہ”11 بادشاہکے منسّی سے قابِل گناہگھن سرزد ہوئے
ہیں۔ اُس کی ملـکحرکتیں میں اسرائیل سے پہلے ہنے ر والے
یوں امور نسبتکی کہیں یادہ ز شریر ہیں۔ اپنے بُتوں اُسسے نے
یہوداہ باشندوںکے کو گناہ کرنے پر اُکسایا ہے۔ ربچنانچہ12
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
لـگیںبجنے مَیں13گے۔ یروشلم ناپاُسیکو ناپوںسے سےجسگا
سامریہ ناپکو مَیںہوں۔چکا اُسے اُس ترازو میں رکھ تولوںکر

میںجسگا اباخی کا گھرانا تول چکا طرحجسہوں۔ برتن
پونچھوقتکرتےصفائی کر لٹے ُ ا مَیںطرحاُسیہیںجاتےرکھے
یروشلم کا صفایا کر دوں گا۔ وقتاُس14 مَیں میراثاپنی کا بچا
کھچا ترکبھیحصہ دوںکر گا۔ مَیں اُنہیں اُن دشمنوںکے کے
حوالے کر دوں گا جو اُن کی لُوٹ مار کریں گے۔ 15 اور وجہ
یہی ہو گی کہ اُن سے ایسی حرکتیں سرزد ہوئی ہیں جو مجھے
ناپسند ہیں۔ اُس دن سے لے جبکر اُن باپکے دادا مصر سے
نکل آئے تکآج وہ طیشمجھے دلاتے رہے “۔‘ہیں

لیکن16 منسّی یہوداہصرفنہنے باشندوںکے بُتکو 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
سرےایکیروشلم تکسرےدوسرےسے بھر گیا۔

باقی17 کچھجو منسّی دورانکےحکومتکی ہوا اور کچھجو
اُس نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کتابکی میں درج ہے۔
اُس میں اُس کے گناہوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ جب18 وہ مر
کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اُسے اُس کے محل کے باغ میں
دفنایا گیا جو عُّزا کا باغ کہلاتا ہے۔ پھر اُس کا بیٹا امون تخت
نشین ہوا۔

یہوداہ کا بادشاہ امون
کیسال22امون19 میںعمر بادشاہ بنا اور تکسالدو یروشلم

میں حکومت کرتا رہا۔ اُس کی ماں مسلّمت حروصبنت یُطبہ
کی ہنے ر والی تھی۔ 20 اپنے باپ منسّی کی طرح امون ایسا غلط
کام کرتا رہا ربجو ناپسندکو تھا۔ وہ21 طرحہر سے باپاپنے
بُرےکے نمونے پر چل کر اُن بُتوں خدمتکی اور پوجا کرتا رہا
جن کی پوجا اُس باپکا کرتا آیا تھا۔ رب22 باپاپنے دادا کے
خدا اُسکو ترکنے کیا، اور وہ اُس راہوںکی پر نہیں چلتا تھا۔

23 ایک دن امون کے کچھ افسروں نے اُس کے خلاف
سازش کر کے اُسے محل میں قتل کر دیا۔ لیکن24 اُمّت نے تمام
سازش کرنے والوں کو مار ڈالا اور امون کے بیٹے یوسیاہ بادشاہکو بنا دیا۔

باقی25 جو امونکچھ حکومتکی دورانکے ہوا اور جو کچھ
اُس نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کتابکی میں بیان کیا گیا
ہے۔ 26 اُسے عُّزا کے باغ میں اُس کی اپنی قبر میں دفن کیا گیا۔
پھر اُس کا بیٹا تختیوسیاہ نشین ہوا۔
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22
یہوداہ کا بادشاہ یوسیاہ

1 یوسیاہ 8 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں رہ کر
اُس حکومتکی تھا۔سال31دورانیہکا اُس ماںکی بنتیدیدہ
عدایاہ بُصقت کی ہنے ر والی تھی۔ 2 یوسیاہ وہ کچھ کرتا رہا جو
تھا۔پسندکورب وہ میںباتہر باپاپنے داؤد اچھےکے نمونے
پر چلتا رہا اور اُس سے نہ دائیں، نہ طرفبائیں ہٹا۔

3 اپنی حکومت کے ویں18 سال میں یوسیاہ بادشاہ نے
اپنے میرمنشی سافن بن اصلیاہ بن مسُلّام کو رب کے گھر کے
پاس 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 دےکو دیں
جو رب کے گھر کی مرمت کروا رہے ہیں تاکہ وہ کاری
گروں، تعمیر کرنے والوں اور راجوں اُجرتکی ادا کر سکیں۔
اِن پیسوں سے وہ دراڑوں ٹھیککو کرنے کے لئے لـکڑیدرکار
اور تراشے ہوئے بھیپتھر داروںٹھیکے7خریدیں۔ اخراجاتکو
کا حساب کتاب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ قابِل
اعتماد “ہیں۔

رب کے گھر شریعتسے کتابکی مل جاتی ہے
میرمنشیجب8 سافن ِخلقیاہ پاسکے پہنچا تو اماِم اعظم نے

کتابایکاُسے دکھا کر ربمجھے”کہا، کے شریعتمیںگھر
کتابکی ملی “ہے۔ اُس نے اُسے سافن دےکو جسدیا نے
اُسے پڑھ لیا۔ تب9 سافن بادشاہ کے پاس گیا اور اُسے اطلاع
دی، ہم” ربنے کے گھر میں جمع شدہ مرمتپیسے پر مقرر
ٹھیکے داروں اور باقی کام کرنے والوں دےکو دیئے “ہیں۔
10 پھر سافن نے بادشاہ کو بتایا، ِخلقیاہ” نے ایکمجھے کتاب
دی کتاب“ہے۔ کھولکو 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 خاصاپنے خادم عسایاہ
کو بُلا کر اُنہیں حکم دیا، 13 جا” کر میری اور قوم بلـکہ تمام
یہوداہ کی خاطر رب سے اِس کتاب میں درج باتوں بارےکے
میں یافت در کریں۔ رب کا جو غضب ہم پر نازل ہونے والا
ہے وہ نہایت سخت ہے، باپہمارےکیونکہ دادا نہ کتاب کے

فرمانوں 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 خرخسبن
رب گھرکے کپڑےکے سنبھالتا تھا۔ وہ یروشلم کے نئے علاقے
میں ہتے ر تھے۔ 15-16 خُلدہ جواباُنہیںنے رب”دیا، اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ جس آدمی نے تمہیں
بھیجا ہے اُسے بتا دینا، رب’ فرماتا ہے کہ مَیں اِس شہر اور اُس
کے باشندوں پر آفت نازل کروں گا۔ وہ تمام باتیں پوری ہو جائیں
گی جو یہوداہ کے بادشاہ نے کتاب میں پڑھی ہیں۔ 17 کیونکہ
میری قوم ترکمجھےنے کر کے دیگر معبودوں پیشقربانیاںکو
ہیںکی اور ہاتھوںاپنے بُتسے بنا طیشمجھےکر میراہے۔دلایا
اِسغضب مقام پر نازل ہو جائے گا اور کبھی نہیںختم ہو ‘گا۔

لیکن18 یہوداہ کے بادشاہ پاسکے جسجائیں آپنے کو
رب یافتسے در کرنے کے لئے بھیجا ہے اور اُسے بتا دیں کہ
رب 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 آپاپنے ربکو کے منے پستسا کر دیا۔ تُو
نے رنجیدہ ہو کر کپڑےاپنے پھاڑ لئے میرےاور پھوٹحضور
پھوٹ کر یا۔ ربرو فرماتا یہکہہے دیکھ مَیںکر تیرینے سنی
ہے۔ جب20 میرےتُو کہنے پر مر کر باپاپنے دادا سے جا ملے
گا تو سلامتی دفنسے ہو گا۔ آفتجو مَیں شہر پر نازل کروں گا
وہ تُو خود نہیں دیکھے “۔‘گا
افسر بادشاہ واپسپاسکے گئے اور اُسے خُلدہ جوابکا سنا

دیا۔

23
ربیوسیاہ سے عہد باندھتا ہے

بادشاہتب1 یہوداہ اور یروشلم بزرگوںتمامکے بُلاکو رب2کر
کے گھر میں لوگسبگیا۔ چھوٹے سے لے تکبڑےکر اُس
کے ساتھ گئے یعنی یہوداہ کے آدمی، یروشلم کے باشندے، امام
اور نبی۔ وہاں پہنچ کر جماعت کے منے سا عہد کی اُس پوری
کتاب تلاوتکی کی گئی ربجو کے گھر میں ملی تھی۔
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3 پھر بادشاہ نے ستون کے پاس کھڑے ہو کر رب کے
حضور عہد باندھا اور وعدہ کیا، ربہم” پیرویکی یں کر گے،
پورےہم دل و جان سے اُس کے احکام اور ہدایات پوری کر
کے اِس کتاب میں درج عہد کی باتیں قائم رکھیں “گے۔ پوری
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
دیںنکالچیزیں بعلجو دیوییسیرتدیوتا، آسماناور پورےکے
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 لے گیا۔ 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 کے مندروں میں
قربانیاں پیش 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 نے رب کے گھر سے نکال کر شہر کے باہر
وادٔی قدرون میں جلا دیا۔ پھر اُس نے اُسے پیس کر اُس کی
غریبراکھ لوگوں کی قبروں پر بکھیر دی۔ رب7 کے گھر کے
پاس ایسے تھےمکان فروشجسمجو مردوں اور عورتوں کے لئے
بنائے تھے۔گئے اُن دیوییسیرتعورتیںمیں لئےکے بھیکپڑے
بُنتی ابتھیں۔ بادشاہ نے اُن کو بھی گرا دیا۔

8 پھر یوسیاہ تمام اماموں کو واپسیروشلم لایا۔ ساتھ ساتھ اُس
نے یہوداہ کے شمال میں ِجبع سے لے کر جنوب میں بیرسبع
تک اونچی جگہوں کے اُن تمام مندروں کی بےحرمتی کی جہاں
امام پہلے قربانیاں پیش کرتے تھے۔ یروشلم کے اُس دروازے
پاسکے بھی دو مندر تھے جو شہر کے سردار یشوع کے نام سے
مشہور تھا۔ اِن کو بھی یوسیاہ نے ڈھا دیا۔ شہر) میں داخل
ہوتے وقت یہ مندر بائیں طرف نظر آتے (تھے۔ 9 جن اماموں
نے اونچی جگہوں پر خدمت کی تھی اُنہیں یروشلم میں رب کے
حضور پیشقربانیاں کرنے اجازتکی نہیں تھی۔ لیکن وہ باقی
اماموں کی طرح بےخمیری روٹی کے لئے مخصوص روٹی کھا
سکتے تھے۔ 10 بن ہنوم کی وادی کی قربان گاہ بنام توفت کو

بھی بادشاہ نے ڈھا دیا تاکہ آئندہ کوئی بھی اپنے بیٹے یا بیٹی کو
جلا کر ـِک 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۔ ربگھوڑےیہ کے گھر صحنکے دروازےمیں
تھے،کھڑےساتھکے افسردرباریجہاںوہاں بنام ـِکناتن مَل
کا کمرا تھا۔ 12 آخز بادشاہ نے اپنی چھت پر ایک کمرا بنایا تھا
بادشاہوںمختلفبھیپرچھتکیجس گاہیںقربانہوئیبنیکی
ابتھیں۔ یوسیاہ نے اِن کو بھی ڈھا دیا اور اُن دو قربان گاہوں
کو بھی جو منسّی ربنے کے گھر کے دو صحنوں میں کھڑی
تھیں۔کی اِن ٹکڑےٹکڑےکو کر اُسکے ملبہنے قدرونوادٔی
پھینکمیں دیا۔ 13 نیز، بادشاہ نے یروشلم مشرقکے میں اونچی
یہکی۔بےحرمتیکیمندروںکےجگہوں پہاڑکےہلاکتمندر
جنوبکے میں تھے، اور سلیمان بادشاہ نے اُنہیں تعمیر کیا تھا۔
اُس نے اُنہیں صیدا کی ناکشرم دیوی عستارات، موآب کے
مکروہ کموسدیوتا اور عمون کے قابِل گھن دیوتا ملـکوم کے لئے
بنایا تھا۔ یوسیاہ14 دیوتاؤںنے لئےکے مخصوص کئے ستونوںگئے
ٹکڑےٹکڑےکو کر دیوییسیرتکے کے کھمبے کٹوا دیئے اور
مقامات پر انسانی ہڈیاں بکھیر کر اُن کی بےحرمتی کی۔

بیتیوسیاہ ایل اور سامریہ مندروںکے کو گرا دیتا ہے
بیت15-16 ایل تکابمیں اونچی جگہ پر وہ مندر اور قربان

پڑیگاہ تھی جو ُبعام یر نباطبن نے تعمیر کی تھی۔ ُبعام یر ہی نے
اسرائیل کو گناہ کرنے پر اُکسایا جبتھا۔ یوسیاہ نے دیکھا کہ
پہاڑجس پر قربان گاہ اُسہے ڈھلانوںکی قبریںسیبہتپر ہیں
تو اُس نے حکم دیا کہ اُن کی ہڈیاں نکال کر قربان گاہ پر جلا
دی جائیں۔ یوں قربان گاہ کی بےحرمتی بالکل اُسی طرح ہوئی
ربطرحجس نے مردِ خدا معرفتکی فرمایا تھا۔ اِس کے بعد
یوسیاہ مندرنے اور قربان گاہ کو دیا۔گرا اُس دیوییسیرتنے
کا کوٹکوٹمجسمہ کر آخر سبمیں کچھ جلا دیا۔

17 پھر یوسیاہ کو ایک اَور قبر نظر آئی۔ اُس نے شہر کے
باشندوں سے پوچھا، یہ” کس کی قبر “ہے؟ اُنہوں جوابنے
دیا، یہ” یہوداہ کے اُس مردِ خدا کی قبر جسہے بیتنے ایل
کی قربان گاہ کے بارے میں عین وہ پیش گوئی کی تھی جو
آج آپ کے وسیلے سے پوری ہوئی “ہے۔ 18 یہ سن کر بادشاہ
نے حکم دیا، اِسے” چھوڑ !دو کوئی بھی اِس کی ہڈیوں کو نہ
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“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۔

طرحجس19 یوسیاہ بیتنے ایل کے مندر کو تباہ کیا اُسی
طرح اُس نے سامریہ تمامکے شہروں مندروںکے ساتھکے کیا۔
اُنہیں اونچی جگہوں پر بنا کر اسرائیل کے بادشاہوں ربنے کو
طیش دلایا تھا۔ 20 اِن مندروں کے یوں پجار کو اُس نے اُن کی
اپنی اپنی قربان گاہوں پر موتسزائے دی اور پھر انسانی ہڈیاں
اُن پر جلا کر اُن کی بےحرمتی کی۔ اِس کے بعد وہ یروشلم لوٹ
گیا۔

فسح کی عید منائی جاتی ہے
21 یروشلم میں آ کر بادشاہ نے حکم دیا، پوری” ربقوم اپنے

خدا کی تعظیم میں فسح کی عید منائے، جس طرح عہد کی
کتاب میں فرمایا گیا “ہے۔ 22 اُس زمانے سے لے کر جب
قاضی اسرائیل کی راہنمائی کرتے تھے یوسیاہ کے دنوں تک
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
24 یوسیاہ اُن تمام ہدایات کے تابع رہا جو شریعت کی اُس

کتاب میں درج تھیں جو ِخلقیاہ امام کو رب کے گھر میں
ملی تھی۔ چنانچہ اُس نے مُردوں کی روحوں سے رابطہ کرنے
والوں، رمّالوں، یلو گھر بُتوں، دوسرے بُتوں اور باقی تمام مکروہ
چیزوں کو ختم کر دیا۔ 25 نہ یوسیاہ سے پہلے، نہ اُس کے بعد
اُس بادشاہکوئیجیسا پورےطرحاُسنےجسہوا پوریدل،
جان طاقتپوریاور ربساتھکے واپسپاسکے آ موسویکر
شریعت کے ہر فرمان کے مطابق زندگی گزاری ہو۔ 26 توبھی
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 مَیںکچھجو”فرمایا،نے اسرائیلنے ساتھکے کیا وہی
کچھ یہوداہ کے ساتھ بھی کروں گا۔ مَیں اُسے اپنے حضور سے
خارج کر دوں گا۔ اپنے چنے ہوئے شہر یروشلم کو مَیں رد کروں

گا اور ساتھ ساتھ اُس گھر بارےکےجسبھیکو میں مَیں نے
کہا، وہاں’ میرا نام ہو “۔‘گا

باقی28 یوسیاہکچھجو دورانکےحکومتکی ہوا اور کچھجو
اُس نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کتابکی میں بیان کیا گیا
ہے۔

یوسیاہ29 مصردورانکےحکومتکی کا بادشاہ فرعوننکوہ
یائے در فرات کے لئے روانہ ہوا تاکہ اسور کے بادشاہ سے
لڑے۔ میںراستے یوسیاہ اُس لڑنےسے لئےکے جبلیکننکلا۔
مجِّدو قریبکے اُن دوسرےایککا ساتھکے مقابلہ ہوا تو نکوہ
نے اُسے مار دیا۔ 30 یوسیاہ کے ملازم اُس لاشکی رتھ پر رکھ
کر مجِّدو سے یروشلم لے اُسےجہاںآئے اُس کی اپنی قبر دفنمیں
کیا گیا۔ پھر اُمّت نے اُس کے بیٹے یہوآخز کو مسح کر باپکے
تختکے پر بٹھا دیا۔

یہوداہ کا بادشاہ یہوآخز
31 یہوآخز سال23 کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اُس

کی حکومت کا دورانیہ تین ماہ تھا۔ اُس کی ماں حموطل بنت
یرمیاہ لِبناہ کی ہنے ر والی تھی۔ 32 باپاپنے دادا طرحکی وہ بھی
ایسا کام کرتا رہا جو رب کو ناپسند تھا۔ 33 نکوہ فرعون نے
ملـِک حمات کے شہر بلہ رِ میں اُسے گرفتار کر لیا، اور اُس کی
حکومت ختم ہوئی۔ ملـِک یہوداہ کو خراج کے طور پر ً تقریبا
3,400 کلو گرام چاندی اور 34 کلو گرام سونا ادا کرنا پڑا۔
34 یہوآخز کی فرعونجگہ نے یوسیاہ ایککے اَور بیٹے تختکو پر
بٹھایا۔ اُس نامکے 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 اپنی دولت
مطابقکے پیسے دینے پڑے۔ اِس یقے طر سے یقیم یہو فرعون کو
خراج ادا کر سکا۔

یہوداہ کا بادشاہ یقیم یہو
36 یقیم یہو 25 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور وہ یروشلم میں

رہ حکومتسال11کر کرتا رہا۔ اُس ماںکی بنتزبودہ فِدایاہ
کیروماہ ہنے والیر تھی۔ باپ37 دادا اُسطرحکی چلنچالکا
رببھی کو ناپسند تھا۔
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24
1 یقیم یہو کی حکومت کے دوران بابل کے بادشاہ نبوکدنضر

نے یہوداہ پر حملہ کیا۔ نتیجے میں یقیم یہو اُس کے تابع ہو گیا۔
لیکن تین سال کے بعد سرکشوہ ہو گیا۔ ربتب2 نے بابل،
شام، موآب اور عمون سے ڈاکوؤں کے جتھے بھیج دیئے تاکہ
اُسے تباہ کریں۔ ویسا ہی ربطرحجسہوا نے اپنے خادموں
یعنی نبیوں معرفتکی فرمایا تھا۔ 3 یہ آفتیں اِس لئے یہوداہ پر آئیں
کہ رب نے اِن کا حکم دیا تھا۔ وہ منسّی کے سنگین گناہوں
کی وجہ سے یہوداہ کو اپنے حضور سے خارج کرنا چاہتا تھا۔
4 وہ حقیقتیہ بھی نظرانداز نہ کر سکا کہ منسّی نے یروشلم کو
بےقصور لوگوں کے خون سے بھر دیا تھا۔ رب معافیہ کرنے
کے لئے تیار نہیں تھا۔

باقی5 کچھجو یقیم یہو حکومتکی دورانکے ہوا اور کچھجو
اُس نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کتابکی میں درج ہے۔
مروہجب6 کر باپاپنے دادا سے ملاجا تو اُس کا بیٹا یاکین یہو
تخت نشین ہوا۔ 7 اُس وقت مصر کا بادشاہ دوبارہ اپنے ملـک
نکلسے نہ سکا، بابلکیونکہ کے بادشاہ مصرنے کی سرحد بنام
وادٔی مصر سے لے کر یائے در تکفرات کا سارا علاقہ مصر
قبضےکے سے چھین لیا تھا۔

یاکین یہو حکومتکی اور یروشلم پر بابل کا قبضہ
یاکین8 کیسال18یہو میںعمر بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اُس

حکومتکی کا تیندورانیہ ماہ تھا۔ اُس ماںکی بنتنحُشتا اِلناتن
یروشلم کی ہنے ر والی تھی۔ 9 باپاپنے یاکینطرحکی بھییہو ایسا
کام کرتا رہا ربجو کو ناپسند تھا۔

اُس10 حکومتکی دورانکے بابل کے بادشاہ نبوکدنضر کی
فوج بڑھتکیروشلم کر اُس کا محاصرہ کرنے لـگی۔ نبوکدنضر11
خود شہر محاصرےکے کے دوران پہنچ گیا۔ تب12 یاکین یہو
نے شکست مان کر اپنے آپ کو اپنی ماں، ملازموں، افسروں
اور یوں سمیتدربار بابل کے بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ
نے اُسے گرفتار کر لیا۔
یہ نبوکدنضر حکومتکی کے آٹھویں سال میں ہوا۔ جس13

کا اعلان رب نے پہلے کیا تھا وہ اب پورا ہوا، نبوکدنضر نے
رب کے گھر اور شاہی محل کے تمام خزانے چھین لئے۔ اُس

نے سونے کا وہ سارا سامان بھی لُوٹ لیا جو سلیمان ربنے
کے گھر کے لئے بنوایا تھا۔ 14 اور جتنے کھاتے لوگپیتے یروشلم
میں تھے اُن سب کو بادشاہ نے جلاوطن کر دیا۔ اُن میں تمام
افسر، فوجی، دست کار اور دھاتوں کا کام کرنے والے شامل
تھے، کُل 10,000 افراد۔ اُمّت صرفکے لوگغریب پیچھے
رہ گئے۔ 15 نبوکدنضر یاکین یہو کو بھی قیدی بنا کر بابل لے
گیا اور اُس کی ماں، یوں، بیو یوں دربار ملـکاور کے تمام اثر و
رسوخ رکھنے والوں کو بھی۔ 16 اُس نے فوجیوں کے 7,000
افراد اور دست1,000 کاروں اور دھاتوں کا کام کرنے والوں
کو جلاوطن کر کے بابل میں بسا دیا۔ یہ سب ماہر اور جنگ
کرنے کے قابل آدمی تھے۔ 17 یروشلم میں بابل کے بادشاہ نے
یاکین یہو کی جگہ اُس کے چچا متنیاہ کو تخت پر بٹھا کر اُس کا
نام ِصدقیاہ میں بدل دیا۔

یہوداہ کا بادشاہ ِصدقیاہ
کیسال21ِصدقیاہ18 عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اُس

حکومتکی کا دورانیہ 11 سال تھا۔ اُس کی ماں بنتحموطل
یرمیاہ لِبناہ شہر کی ہنے ر والی تھی۔ 19 یقیم یہو کی طرح ِصدقیاہ
ایسا کام کرتا رہا ناپسندکوربجو تھا۔ یروشلمرب20 اور یہوداہ
کے باشندوں سے ناراضاِتنا ہوا کہ آخر میں اُس نے اُنہیں اپنے
حضور خارجسے 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 نویںکےحکومتکی بابلمیںسال فوجکی یروشلم کا

محاصرہ کرنے لـگی۔ یہ کام دسویں مہینے کے دسویں *دن شروع
پورےہوا۔ شہر کے ارد گرد بادشاہ نے پُشتے بنوائے۔ 2 ِصدقیاہ
تکسالویں11کےحکومتکی یروشلم قائم رہا۔ لیکن3 پھر
کال نے شہر میں زور پکڑا، اور عوام کے لئے کھانے کی نہچیزیں رہیں۔
چوتھے مہینے کے نویں †دن بابل4 کے فوجیوں نے فصیل میں

رخنہ ڈال دیا۔ اُسی رات ِصدقیاہ اپنے تمام فوجیوں سمیت فرار
* 25:1 دسویں مہینے کے دسویں :دن جنوری15 † 25:3 چوتھے مہینے نویںکے :دن 18 جولائی
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ہونے کامیابمیں ہوا، اگرچہ شہر دشمن سے گھرا ہوا تھا۔ وہ
فصیل دروازےاُسکے نکلےسے جو شاہی باغ ملحقساتھکے
دو دیواروں کے بیچ میں تھا۔ وہ وادٔی یردن کی طرف بھاگنے
بابللیکن5لـگے، فوجکی بادشاہنے تعاقبکا کر اُسےکے یریحو
میںمیدانکے پکڑ لیا۔ اُس اُسفوجیکے الـگسے ہو چاروںکر
طرف منتشر ہو گئے، 6 اور وہ خود گرفتار ہو گیا۔
پھر اُسے بلہ رِ میں شاہِ بابل پاسکے لایا گیا، اور وہیں ِصدقیاہ

پر فیصلہ صادر کیا گیا۔ ِصدقیاہ7 دیکھتےکے اُسدیکھتے بیٹوںکے
قتلکو کیا گیا۔ اِس بعدکے فوجیوں اُسنے آنکھیںکی نکال کر
اُسے پیتل کی زنجـیروں میں جکڑ لیا اور بابل لے گئے۔

یروشلم رباور کے گھر کی تباہی
8 ِ شاہ بابل نبوکدنضر کی حکومت کے ویں19 سال میں

بادشاہ افسرخاصکا نبوزرادان یروشلم پہنچا۔ وہ محافظوںشاہی
پر مقرر تھا۔ پانچویں مہینے ساتویںکے ‡دن اُس نے آ کر کےرب9
گھر، محلشاہی اور یروشلم کے تمام مکانوں کو جلا دیا۔ بڑیہر
عمارت 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
تھےشاملمیں غداریدورانکےجنگجو کر بابلشاہِکے کے
لـگپیچھے تھے۔گئے لیکن12 نبوزرادان طبقےنچلےسےسبنے
بعضکے لوگوں کو ملـِک یہوداہ میں چھوڑ دیا تاکہ وہ انگور
باغوںکے اور کھیتوں کو سنبھالیں۔

بابل13 کے فوجیوں نے رب کے گھر میں جا کر پیتل کے
دونوں 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 ربوہ 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
برتنکے اور چھڑکاؤ محافظوںشاہیکٹورے۔کے افسرکا سارا
سامان اُٹھا کر بابل لے گیا۔ جب16 دونوں ستونوں، سمندر نامی
حوض اور باسنوں کو اُٹھانے والی ہتھ یوں گاڑ پیتلکا تڑوایا گیا
تو وہ اِتنا وزنی تھا کہ اُسے تولا نہ جا سکا۔ سلیمان بادشاہ نے یہ
ربچیزیں گھرکے لئےکے بنوائی تھیں۔ 17 اونچائیکیستونہر

فٹ27 تھی۔ اُن کے بالائی حصوں کی اونچائی ساڑھے فٹچار
تھی، اور وہ پیتل کی جالی اور اناروں سے سجے ہوئے تھے۔

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 کے بچے 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 کے 60 مردوں کو۔ نبوزرادان20 اِن سب
الـگکو کر کے حماتصوبہ کے شہر بلہ رِ لے گیا بابلجہاں کا
بادشاہ تھا۔ وہاں21 نبوکدنضر نے اُنہیں موتسزائے دی۔
یوں یہوداہ باشندوںکے کو جلاوطن کر دیا گیا۔
ِجدلیاہ حکومتکی

جن22 لوگوں کو بابل کے بادشاہ نبوکدنضر نے یہوداہ میں
پیچھے چھوڑ دیا تھا، اُن پر اُس بنِجدلیاہنے مقررسافنبنقاماخی
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 پاسکے آئے۔ افسروں کے نام اسمٰعیل بن نتنیاہ، یوحنان بن
قریح، تنحومتبنسرایاہ نطوفاتی اور یازنیاہ بن معکاتی تھے۔ اُن کے
فوجی بھی ساتھ آئے۔

ِجدلیاہ24 قَسمنے اُنکرکھا بابل”کیا،وعدہسے افسروںکے
متسے میںملـک!ڈرنا رہ بابلکر کے بادشاہ کریںخدمتکی
آپتو کی سلامتی ہو “گی۔

لیکن25 اُس سال ساتویںکے مہینے میں اسمٰعیل بن نتنیاہ بن اِلی
سمع دسنے 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
دیکھیہ26کیا۔قتلبھی یہوداہکر باشندےتمامکے سےچھوٹے
لے تکبڑےکر فوجی افسروں ہجرتسمیت کر کے مصر چلے
گئے، کیونکہ وہ بابل کے انتقام سے ڈرتے تھے۔

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۔ اُسی سال کے
ویں12 مہینے کے ویں27 دن اُس نے یاکین یہو کو

‡ 25:8 پانچویں مہینے کے ساتویں :دن اگست14
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قیدخانے سے آزاد کر دیا۔ اُس28 نے اُس سے نرم باتیں کر کے
اُسے عزت کی ایسی کرسی پر بٹھایا جو بابل میں جلاوطن کئے
گئے باقی بادشاہوں کی نسبت یادہ ز اہم تھی۔ 29 یاکین یہو کو
قیدیوں کپڑےکے اُتارنے کی اجازت ملی، اور اُسے زندگی بھر
بادشاہ کی میز پر باقاعدگی سے شریک ہونے کا شرف حاصل
رہا۔ 30 بادشاہ نے مقرر کیا کہ یاکین یہو کو عمر بھر اِتنا وظیفہ
ملتا رہے کہ اُس کی یاتروزمرہ پوریضرور ہوتی رہیں۔
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توارِیخ-۱
آدم سے تکابراہیم نسبکا نامہ

1 نوح تک 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، مسکتُو اور

تیراس تھے۔ 6 جُمر کے بیٹے یفتاشکناز، ر اور ُتجرمہ تھے۔ یاوان7
کے بیٹے اِلیسہ اور ترسیس 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 تھے۔دداناور نمرود10 کوشبھی کا بیٹا تھا۔ زمینوہ 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 بھائیکے کا نام یُقطان تھا۔ یُقطان20 کے بیٹے الموداد،
سلف، حصرماوت، اِراخ، 21 ہدورام، اُوزال، دِقلہ، 22 عوبال،
ابی مائیل، سبا، 23 اوفیر، یلہ حو یوباباور تھے۔ اُسسبیہ بیٹےکے تھے۔

24 سِم کا نسبیہ نامہ :ہے سِم، ارفکسد، سلح، 25 عِبر، فلج،
رعو، 26 سروج، نحور، تارح 27 اور 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، 31 یطور، نفیس 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 سبتھے۔ 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 اور
قورح تھے۔ 36 اِلی فز کے بیٹے 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۔ 40 سوبل کے بیٹے علیان،
مانحت، عیبال، سفی اور اونام تھے۔ ِصبعون کے بیٹے ایّاہ اور عنہ
تھے۔ 41 عنہ ایککے 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 اران تھے۔

ادوم کے بادشاہ
43 اِس سے پہلے کہ اسرائیلیوں کا کوئی بادشاہ تھا ذیل کے

بادشاہ یکے دیگرےبعد ملـِک ادوم حکومتمیں کرتے :تھے
بالع بن بعور جو دنہابا شہر کا تھا۔
اُس44 موتکی یوبابپر بن زارح جو بُصرہ شہر کا تھا۔
اُس45 موتکی پر ُحشام جو تیمانیوں ملـککے کا تھا۔
46 اُس کی موت پر ہدد بن بِدد جس نے ملـِک موآب میں

مِدیانیوں شکستکو دی۔ عویتوہ شہر کا تھا۔
اُس47 موتکی پر سملہ جو مسرِقہ شہر کا تھا۔
اُس48 موتکی پر ساؤل جو یائے فراتدر پر رحوبوت شہر

کا تھا۔
اُس49 موتکی پر بعل حنان بن عکبور۔
اُس50 موتکی پر ہدد جو فاعُو شہر کا تھا۔ بیوی) کا

بنتایلمہیطبنام میزاہاببنتمطرِد (تھا۔ 51 پھر ہدد مر گیا۔
ادومی قبیلوں سردارکے تِمنع، علیاہ، یتیت، اُہلی52 بامہ، ایلہ،

فینون، 53 قنز، تیمان، مِبصار، مجدی54 ایل اور عِرام تھے۔ یہی
ادوم کے سردار تھے۔
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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 نزدیککےربعیر شریر تھا، اِس لئے اُس اُسےنے مرنے
دیا۔ 4 یہوداہ کے مزید دو بیٹے اُس کی بہو تمر سے پیدا ہوئے۔ اُن
کے فارصنام 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 جستھا 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 تھے۔کالب
رام کی اولاد

رام10 ہاںکے ندابعمی اور ندابعمی ہاںکے یہوداہ کے
قبیلے کا سردار نحسون پیدا ہوا۔ نحسون11 سلمون کا اور سلمون
بوعز کا باپ تھا۔ 12 بوعز عوبید کا اور عوبید یسّی کا باپ تھا۔
بڑے13 سے لے کر تکچھوٹے یسّی کے بیٹے اِلیاب، ابی نداب،
ِسمعا، نتنی14 ایل، ردّی، اوضم15 اور داؤد تھے۔ بھائیساتکُل
تھے۔ 16 اُن کی دو بہنیں یاہ ضرو اور ابی جیل تھیں۔ یاہ ضرو کے
تین بیٹے ابی یوآبشے، اور عساہیل تھے۔ 17 ابی جیل ایککے
بیٹا عماسا پیدا باپہوا۔ یتر اسمٰعیلی تھا۔

کالب کی اولاد
18 کالب بن حصرون کی بیوی عزوبہ کے ہاں بیٹی بنام

یعوت یر پیدا یعوتہوئی۔ یر بیٹےکے اردوناورسوبابیشر، تھے۔
19 عزوبہ وفاتکے پانے پر کالب اِفراتنے سے شادی کی۔
اُن کے بیٹا حور پیدا ہوا۔ 20 حور اُوری کا اور اُوری بضلی ایل
باپکا تھا۔

2160 سال کی عمر میں کالب باپکے حصرون نے دوبارہ
شادی کی۔ بیوی ِجلعاد باپکے مکیر کی بیٹی تھی۔ اِس رشتے
سے بیٹا سجوب پیدا ہوا۔ سجوب22-23 کا بیٹا وہ یائیر تھا جس
کی ِجلعاد کے علاقے بستیاں23میں بنام یائیر’ ‘بستیاںکی تھیں۔

لیکن بعد میں جسور اور شام فوجیوںکے نے اُن پر قبضہ کر لیا۔
اُس وقت اُنہیں قنات بھی گرد و نواح کے علاقے سمیت حاصل
ہوا۔ میںدنوںاُن آبادیاں60کُل اُن میںہاتھکے آ گئیں۔ اِن کے
تمام باشندے ِجلعاد باپکے مکیر کی اولاد تھے۔ حصرون24
بیویکیجس ابیاہ فوتتھی ہوا کالبتو 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
بیویدوسریکی عطارہ ایککا بیٹا اونام تھا۔

یرحمئیل27 پہلوٹھےکے رام کے بیٹے یمینمعض، اور عیقر تھے۔
28 اونام کے دو بیٹے سمّی اور یدع تھے۔ سمّی کے دو بیٹے ندب اور
ابی سور تھے۔ 29 ابی سور کی بیوی ابی خیل کے دو بیٹے اخبان
اور مولِد پیدا ہوئے۔ ندب30 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
دوکے فلتبیٹے اور زازا پیدا یرحمئیلسبہوئے۔ اولادکی تھے۔
سیسان34-35 کے بیٹے نہیں تھے بلـکہ ایکبیٹیاں۔ بیٹی شادیکی
اُس نے مصریاپنے غلام یرخع کروائی۔سے 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
یاہ39 عزر خلِصخلِص،کے اِلعاسہ،کے اِلعاسہ40 ِسسمی،کے
ِسسمی کے سلّوم، سلّوم41 کے یقمیاہ اور یقمیاہ کے اِلی سمع۔

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 باپکا
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 شعفاور تھے۔
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48 کالب کی دوسری داشتہ معکہ کے بیٹے ِشبر، تِرحنہ،
شعف49 مدمّنہ) کا (باپ اور ِسوا مکبینہ) اور
ِجبعہ کا (باپ پیدا ہوئے۔ کالب ایککی بیٹی بھی تھی جس
کا نام عکسہ تھا۔ کالبسب50 کی اولاد تھے۔
اِفراتہ کے پہلوٹھے حور کے بیٹے یَت قِر یعریم کا باپ سوبل،

بیت51 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 اور53 یَت قِر یعریم خاندانکے اِتری، فوتی،
سُماتی اور مِسراعی۔ اِن سے صُرعتی اور اِستالی نکلے ہیں۔

54 سلما ذیلسے کے گھرانے بیت:نکلے لحم کے باشندے،
نطوفاتی، عطرات بیت یوآب، مانحت کا آدھا حصہ، صُرعی
55 اور یعبیض میں آباد منشیوں کے خاندان تِرعاتی، ِسمعاتی اور
سوکاتی۔ یہ سب قینی تھے جو یکابیوں ر باپکے حمّت سے تھے۔نکلے

3
داؤد بادشاہ کی اولاد

حبرون1 میں داؤد بادشاہ کے درِج ذیل بیٹے پیدا :ہوئے
پہلوٹھا امنون جستھا کی ماں اخی نوعم 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 تھا جس کی ماں حجیت تھی۔ 3 پانچواں
سفطیاہ ماںکیجستھا ابی طال تھی۔ چھٹا اِترعام کیجستھا
ماں ِعجلہ تھی۔ داؤد4 کے یہ چھ بیٹے اُن سالوںساتساڑھے کے
دوران پیدا حبرونجبہوئے اُس کا الحکومتدار تھا۔
اِس کے بعد وہ یروشلم میں منتقل ہوا اور وہاں سال33مزید

حکومت کرتا رہا۔ اُس5 دوران اُس بیویکی بت بنتسبع عمی
ایل کے چار بیٹے ِسمعا، سوباب، ناتن اور سلیمان پیدا ہوئے۔
6 مزید بیٹے بھی پیدا ہوئے، اِبحار، اِلی سوع، اِلی فلط، 7 نوجہ،
نفج، یفیع، اِلی8 اِلیَدعسمع، اور اِلی فلط۔ کُل نو بیٹے تھے۔ 9 تمر اُن
کی بہن تھی۔ اِن کے علاوہ داؤد کی داشتاؤں کے بیٹے بھی تھے۔

سلیمان10 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 کے امون اور امون کے
یوسیاہ۔

یوسیاہ15 چارکے بڑےبیٹے کرلےسے 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 تھے۔ ایک بیٹی بنام

بھیسلومیت پیدا ہوئی۔ باقی20 پانچ بیٹوں نامکے حسوبہ، اوہل،
برکیاہ، حسدیاہ یوسباور حسد تھے۔

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 کے تین
بیٹے اِلیوعینی، ِحزقیاہ اور عزری قام پیدا ہوئے۔

اِلیوعینی24 ساتکے بیٹے یاہ، ہوداو اِلیاسب، فِلایاہ، عّقوب،
یوحنان، دِلایاہ اور عنانی تھے۔

4
یہوداہ کی اولاد

1 فارص، حصرون، کرمی، حور اور سوبل یہوداہ کی تھے۔اولاد
2 یایاہ ر بن سوبل کے ہاں یحتیحت، کے اخومی 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 باپکا فنوایل اور حوسہ باپکا عزر تھے۔
تقوع5 باپکے اشحور کی دو یاں بیو حیلاہ اور نعرہ تھیں۔
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۔
* 3:16 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا یکونیاہ مستعمل ہے۔ † 3:17 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا یکونیاہ مستعمل ہے۔



توارِیخ-۱ 4:9 399 توارِیخ-۱ 4:43

یعبیض9 کی اپنے بھائیوں کی نسبت یادہ ز عزت تھی۔ اُس
کی ماں نے اُس کا یعبیضنام یعنی تکلیفوہ’ دیتا ‘ہے رکھا،
کیونکہ اُس نے کہا، پیدا” ہوتے وقت مجھے بڑی تکلیف
“ہوئی۔ یعبیض10 بلندنے آواز اسرائیلسے کے خدا التماسسے
کی، کاش” تُو مجھے دےبرکت 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۔

سوخہ11 کلوببھائیکے محـیر کا اور محـیر اِستون باپکا تھا۔
اِستون12 کے بیتبیٹے رفا، فاسح اور تخِنّہ تھے۔
ناحستخِنّہ شہر باپکا اولادکیجستھا یکہ میںر آباد ہے۔

13 قنز کے بیٹے غُتنی ایل اور سرایاہ تھے۔ غُتنی ایل کے بیٹوں کے
حتتنام اور معوناتی تھے۔

معوناتی14 عُفرہ باپکا تھا۔
سرایاہ یوآب کا باپ تھا جو وادٔی’ کاری ‘گر کا بانی تھا۔

آبادی کا یہ نام اِس لئے پڑ گیا کہ اُس باشندےکے کاری تھے۔گر
بنکالب15 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۔
عزرہ17-18 چارکے بیٹے یتر، مرد، عِفر اور یلون تھے۔ مرد کی

مصریشادی بادشاہ فرعون کی بیٹی بِتیاہ ہوئی۔سے اُس تینکے
بچے مریم، سمّی اِسباحاور پیدا اِسباحہوئے۔ اِستموع باپکا تھا۔
مرد بیویدوسریکی یہوداہ کی تھی، اور اُس تینکے بیٹے جدور
باپکا یرد، سوکہ باپکا ِحبر اور زنوح باپکا یقوتی ایل تھے۔

19 ہودیاہ کی بیوی نحم کی بہن تھی۔ اُس ایککا بیٹا قعیلہ
جرمی باپکا اور دوسرا اِستموع معکاتی تھا۔

سیمون20 کے بیٹے امنون، رِنّہ، بن حنان اور تیلون تھے۔ یِسعی
کے زوِحتبیٹے اور زوِحتبن تھے۔

21 سیلہ بن یہوداہ کی درِج ذیل اولاد :تھی لیکہ باپکا عیر،
مریسہ کا باپ لعدہ، بیت اشبیع میں آباد باریک کتان کا کام
کرنے والوں کے خاندان، 22 یوقیم، کوزیبا کے باشندے، اور
یوآس اور ساراف جو قدیم روایت کے مطابق موآب پر حکمرانی
کرتے تھے لیکن بعد میں بیت لحم واپس آئے۔ 23 وہ نتاعیم اور
جدیرہ میں رہ کر کمہار اور بادشاہ کے ملازم تھے۔

شمعون کی اولاد

شمعون24 کے بیٹے یموایل، یمین، یریب، زارح اور ساؤل تھے۔
25 ساؤل کے ہاں سلّوم پیدا ہوا، سلّوم کے مِبسام، مِبسام کے
مِشماع، مِشماع26 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
قبیلےکے نسبتکی چھوٹا رہا۔

ذیل28 کے شہر اُن کے گرد و نواح کی آبادیوں سمیت شمعون
کا قبائلی علاقہ :تھا بیرسبع، مولادہ، حصار سوعال، 29 بِلہاہ،
عضم، تولد، بتوایل،30 حُرمہ، ِصقلاج، بیت31 مرکبوت، حصار
بیتسوسیم، بِری اور شعریم۔ داؤد تکحکومتکی 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 دیہاتکے بھی بعل
شاملتک تھے۔ ہر مقام کے اپنے نسبتحریریاپنے نامے تھے۔

34 شمعون کے خاندانوں کے درِج ذیل سرپرست :تھے
مِسوباب، یملیک، یوشہ بن اَمَصیاہ، 35 یوایل، یاہو بن یوِسبیاہ بن
سرایاہ عسیبن ایل، 36 اِلیوعینی، یعقوبہ، یشوخایہ، عدیعسایاہ،
یسیمیایل، ایل، ِنایاہ، ب 37 بنزیزا الّونبنِشفعی بن یدایاہ ِسمریبن
بن سمعیاہ۔

38 درِج بالا آدمی اپنے خاندانوں سرپرستکے تھے۔ اُن کے
خاندان بہت بڑھ گئے، 39 اِس لئے وہ اپنے یوڑوں ر کو چَرانے
ڈھونڈتےجگہیںکی وادیڈھونڈتے میںمشرقکے تکجدور
پھیل اُنہیںوہاں40گئے۔ اچھی گئیں۔ملچراگاہیںشاداباور
علاقہ کھلا، پُرسکون اور آرام دہ بھی تھا۔ پہلے حام کی کچھ
اولاد وہاں آباد تھی، لیکن41 ِحزقیاہ بادشاہ کے ایام میں شمعون
کے مذکورہ سرپرستوں نے وہاں کے ہنے ر والے حامیوں اور
معونیوں پر حملہ کیا اور اُن تنبوؤںکے کو تباہ کر سبکے کو مار
ایکدیا۔ بھی نہ بچا۔ پھر وہ خود وہاں آباد ابہوئے۔ اُن کے
یوڑوں ر کے لئے کافی چراگاہیں تھیں۔ آج تک وہ اِسی میںعلاقے ہتے ر ہیں۔

یِسعیآدمی500کےشمعوندنایک42 بیٹوںچارکے فلطیاہ،
یاہ، نعر رِفایاہ اور عُزی ایل کی راہنمائی میں سعیر کے پہاڑی
علاقے میں گھس گئے۔ 43 وہاں اُنہوں نے اُن عمالیقیوں کو
ہلاک کر دیا جنہوں نے بچ کر وہاں پناہ لی تھی۔ پھر وہ خود
وہاں ہنے ر لـگے۔ تکآج وہ وہیں آباد ہیں۔
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5
روبن کی اولاد

اسرائیل1 کا پہلوٹھا روبن تھا۔ لیکن چونکہ اُس نے باپاپنے
کی داشتہ ہمسے بستر ہونے باپسے کی تھیکیبےحرمتی اِس
لئے پہلوٹھے اُسحقموروثیکا یوسفبھائیکے بیٹوںکے کو دیا
گیا۔ اِسی وجہ نسبسے ناموں میں روبن کو پہلوٹھے حیثیتکی
بیانسے نہیں کیا گیا۔ 2 یہوداہ دیگر بھائیوں نسبتکی یادہ طاقتز
ور تھا، اور اُس قومسے کا بادشاہ یوسفتوبھینکلا۔ پہلوٹھےکو
کا موروثی حاصلحق تھا۔

3 اسرائیل کے پہلوٹھے روبن کے چار بیٹے حنوک، فلّو،
حصرون اور کرمی تھے۔

یوایل4 کے ہاں سمعیاہ پیدا ہوا، سمعیاہ کے جوج، جوج کے
ِسمعی، 5 ِسمعی کے میکاہ، میکاہ کے یایاہ، ر یایاہ ر کے بعل اور
6 بعل کے بئیرہ۔ بئیرہ کو اسور کے بادشاہ تِگلت پِل ایسر نے
جلاوطن کر دیا۔ بئیرہ روبن قبیلےکے سرپرستکا تھا۔ 7 اُن کے
نسب ناموں میں اُس کے بھائی اُن کے خاندانوں کے مطابق درج
کئے گئے سرِفہرستہیں، یعی ایل، پھر یاہ زکر اور8 بالع بن بنعزز
سمع بن یوایل۔
روبن کا قبیلہ عروعیر سے لے کر نبو اور بعل تکمعون کے

علاقے میں آباد ہوا۔ مشرق9 کی طرف وہ اُس یگستان ر کے
کنارے تک پھیل گئے جو یائے در فرات سے شروع ہوتا ہے۔
کیونکہ ِجلعاد میں اُن یوڑوںکے ر کی بہتتعداد بڑھ گئی تھی۔

10 ساؤل کے ایام میں اُنہوں نے یوں ہاجر سے لڑ کر اُنہیں
ہلاک کر دیا اور خود اُن آبادیوںکی میں ہنے ر لـگے۔ یوں ِجلعاد
مشرقکے کا پورا علاقہ روبن قبیلےکے ملـکیتکی میں آ گیا۔

جد کی اولاد
11 جد کا قبیلہ روبن کے قبیلے کے پڑوسی ملـک بسن میں

تکسلـکہ آباد تھا۔ 12 اُس کا سربراہ یوایل تھا، پھر سافم، یعنی
اور سافط۔ وہ سب بسن میں آباد تھے۔ 13 اُن کے بھائی اُن کے
خاندانوں سمیت میکائیل، مسُلّام، سبع، یوری، یعکان، یع ز اور
عِبر تھے۔ ساتیہ14 آدمی ابی بنحوریبنخیل 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 تکسرحد کی پوری چراگاہیں بھی اُن

میںقبضےکے تھیں۔ یہ17 تمام خاندان یہوداہ بادشاہکے یوتام اور
اسرائیل کے بادشاہ ُبعام یر کے زمانے میں نسب 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 سے لیس تھے۔ 19 اُنہوں
نے یوں، ہاجر نفیسیطور، نودباور جنگسے کی۔ 20 لڑتے
اُنہوںوقت 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 اونٹ،
2,50,000 یاں بھیڑبکر اور 2,000 گدھے۔ ساتھ ساتھ اُنہوں
نے لوگوں1,00,000 کو قید بھی کر لیا۔ 22 جنگمیداِن میں
مارےدشمنبےشمار اللهجنگکیونکہگئے، تکجبتھی۔کی
اسرائیلیوں کو اسور جلاوطنمیں نہ کر دیا گیا وہ اِس علاقے میں
آباد رہے۔

منسّی کا آدھا قبیلہ
منسّی23 کا آدھا بہتقبیلہ بڑا تھا۔ اُس بسنلوگکے سے لے

بعلکر حرمون اور سنیر یعنی حرمون پہاڑیکے پھیلتکسلسلے
گئے۔ 24 اُن کے خاندانی سرپرست 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 دیوتاؤںکے پیچھےکے
لـگ جنگئے کو الله نے اُن کے آگے سے مٹا دیا تھا۔ یہ26 دیکھ
کر اسرائیل کے خدا نے اسور کے بادشاہ تِگلت پِل ایسر کو اُن
کے خلاف برپا کیا جس 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 بیٹےکے قِہاتجَیرسون، قِہات2تھے۔مِراریاور کے
بیٹے عمرام، اِضہار، حبرون اور عُزی ایل تھے۔



توارِیخ-۱ 6:3 401 توارِیخ-۱ 6:53

3 عمرام کے بیٹے ہارون اور موسٰی تھے۔ بیٹی کا نام مریم تھا۔
ہارون کے بیٹے ندب، ابیہو، اِلی عزر اور اِتمر تھے۔

4 اِلی عزر کے فینحاسہاں پیدا فینحاسہوا، کے ابی سوع،
ابی5 سوع کے بُقی، بُقی کے عُّزی، عُّزی6 کے زرخیاہ، زرخیاہ
کے مِرایوت، مِرایوت7 کے امریاہ، امریاہ کے اخی طوب،
طوباخی8 کے صدوقصدوق، کے اخی معض، معضاخی9
کے یاہ، عزر یاہ عزر کے یوحنان 10 اور یوحنان کے یاہ۔ عزر
یہی یاہ ربعزر کے اُس گھر کا پہلا اماِم اعظم تھا جو سلیمان
نے یروشلم میں بنوایا تھا۔ اُس11 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۔ ربجب15 نے نبوکدنضر کے ہاتھ
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 تھے۔

جَیرسوم17 کے دو بیٹے لِبنی اور ِسمعی تھے۔ قِہات18 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 کے

مطابق درج ہے۔
20 جَیرسوم کے ہاں لِبنی پیدا ہوا، لِبنی کے یحت، یحت کے

زِمّہ، 21 زِمّہ کے یوآخ، یوآخ کے عِّدو، عِّدو کے زارح اور زارح
کے یتری۔

قِہات22 ہاںکے ندابعمی پیدا ہوا، ندابعمی کے قورح،
قورح 23اّسیر،کے اّسیر اِلقانہ،کے اِلقانہ ابیکے آسفابیآسف،
کے اّسیر، 24 اّسیر کے تحتتحت، اُوریکے ایل، اُوری ایل کے
یّاہ عُز اور یّاہ عُز ساؤل۔کے اِلقانہ25 کے بیٹے عماسی، موتاخی
اور26 اِلقانہ تھے۔ اِلقانہ ہاںکے ضوفی پیدا ہوا، ضوفی نحت،کے
نحت27 کے اِلیاب، اِلیاب کے یروحام، یروحام کے اِلقانہ اور
اِلقانہ سموایل۔کے سموایل28 پہلاکا یوایلبیٹا اور دوسرا ابیاہ تھا۔

مِراری29 محلیہاںکے پیدا محلیہوا، لِبنی،کے لِبنی ِسمعی،کے
ِسمعی کے عُّزہ، 30 عُّزہ کے ِسمعا، ِسمعا کے حجیاہ اور حجیاہ کے
عسایاہ۔

لاوی کی ذمہ یاں دار
جب31 عہد کا صندوق یروشلم میں لایا گیا تاکہ آئندہ وہاں

رہے تو داؤد بادشاہ یوںکچھنے لاو ربکو گیتمیںگھرکے
گانے کی داریذمہ دی۔ اِس32 پہلےسے کہ سلیمان ربنے
کا گھر بنوایا لوگیہ ملاقاتخدمتاپنی خیمےکے کے منے سا
سرانجام دیتے تھے۔ وہ سب کچھ مقررہ ہدایات کے مطابق ادا
تھے۔کرتے میںذیل33 اُن نامکے اُن بیٹوںکے درجسمیتناموںکے ہیں۔
قِہات خاندانکے ہیمانکا پہلا تھا۔گلوکار اُس کا پورا نام یہ

:تھا ہیمان یوایلبن بن سموایل بن34 اِلقانہ بن یروحام بن اِلی ایل بن
توخ بنصوفبن35 اِلقانہ محتبن بن عماسی بن36 اِلقانہ بن یوایل
بن یاہ عزر بن صفنیاہ بن37 تحت بن اّسیر بن ابی آسف بن قورح
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 بن43
یحت بن جَیرسوم بن لاوی۔

ہیمان44 کے بائیں ہاتھ ایتان کھڑا ہوتا تھا۔ وہ مِراری کے
خاندان کا فرد تھا۔ اُس کا پورا نام یہ :تھا ایتان قیسیبن عبدیبن
ملّوکبن بن45 حسبیاہ بن اَمَصیاہ بن ِخلقیاہ بن46 امصی بن بانی
بن سمر بن47 محلی بن مُوشی بن مِراری بن لاوی۔

دوسرے48 یوں لاو کو الله کی سکونت گاہ میں باقی ماندہ
ذمہ یاں دیدار گئی تھیں۔

49 لیکن صرف ہارون اور اُس کی اولاد بھسم ہونے والی
پیشقربانیاں کرتے اور بخور قربانکی گاہ پر بخور جلاتے تھے۔
وہی مُقّدس ترین کمرے میں ہر خدمت سرانجام دیتے تھے۔
اسرائیل کا کفارہ دینا اُن ہی کی ذمہ داری تھی۔ وہ سب کچھ
عین ہدایاتاُن مطابقکے ادا تھےکرتے جو الله خادمکے موسٰی
اُنہیںنے دی تھیں۔

ہارون50 کے ہاں اِلی عزر پیدا ہوا، اِلی عزر کے فینحاس،
فینحاس ابیکے سوع، ابی51 سوع بُقی،کے بُقی عُّزیعُّزی،کے
زرخیاہ52زرخیاہ،کے مِرایوتمِرایوت،کے امریاہ،کے امریاہ
کے اخی طوب، 53 اخی طوب کے صدوق، صدوق کے معض۔اخی

یوں لاو کی آبادیاں
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ذیل54 میں وہ آبادیاں اور درجچراگاہیں ہیں یوںجو لاو کو
قرعہ ڈال دیکر گئیں۔
قرعہ لتے ڈا وقت پہلے ہارون کے بیٹے قِہات کی اولاد کو

ملجگہیں گئیں۔ 55 اُسے یہوداہ کے قبیلے سے حبرون شہر اُس
کی چراگاہوں سمیت مل گیا۔ لیکن56 گرد و نواح کے کھیت
اور دیہات کالب بن یفُنّہ کو دیئے گئے۔ 57 حبرون اُن شہروں
میں شامل تھا جن میں ہر وہ پناہ لے سکتا جستھا کے ہاتھوں
غیرارادی طور پر ہلاککوئی ہوا ہو۔ حبرون کے علاوہ ہارون
کی اولاد کو ذیل کے مقام اُن کی چراگاہوں سمیت دیئے :گئے
لِبناہ، یتیر، اِستموع، 58 َحولون، دبیر، 59 عسن، اور بیت شمس۔
بن60 یمین کے قبیلے سے اُنہیں ِجبعون، ِجبع، علمت اور عنتوت
اُن سمیتچراگاہوںکی دیئے گئے۔ ہارونطرحاِس خاندانکے
کو 13 شہر مل گئے۔

قِہات61 کے باقی خاندانوں کو منسّی کے مغربی حصے کے
دس شہر مل گئے۔

62 جَیرسوم کی اولاد کو اِشکار، آشر، نفتالی اور منسّی کے
قبیلوں 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 قبیلوںکے کے
12 شہر مل گئے۔

اسرائیلیوںیوں64-65 ڈالقرعہنے یوںکر لاو شہرمذکورہکو
یمینبناورشمعونیہوداہ،سبدیئے۔دے تھے۔میںعلاقوںقبائلیکے

قِہات66 خاندانوںایکچندکے کو افرائیم قبیلےکے شہرسے
اُن کی چراگاہوں سمیت مل گئے۔ 67 اِن میں افرائیم کے پہاڑی
علاقے کا شہر ِسکم شامل تھا جس میں ہر وہ پناہ لے سکتا تھا
جس سے کوئی غیرارادی طور ہلاکپر ہوا ہوتا تھا، پھر جزر،
68 یُقمعام، بیت َحورون، 69 ایالون اور جات 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 قبیلےکے سے قادس، دابرت،
73 رامات اور عانیم۔ 74 آشر کے قبیلے سے مِسال، عبدون،

75 حقوق اور رحوب۔ 76 اور نفتالی کے قبیلے سے گلیل کا
قادس، حمون اور یَتائم۔ قِر

77 مِراری کے باقی خاندانوں کو ذیل کے شہر اُن کی
سمیتچراگاہوں مل :گئے زبولون کے قبیلے سے رِمّون اور تبور۔
78-79 روبن کے قبیلے سے یگستان ر کا بصر، یہض، قدیمات
اور مِفعت یہ) شہر یائے در یردن کے مشرق میں یریحو کے
مقابل واقع ۔(ہیں جد80 قبیلےکے سے ِجلعاد کا رامات، محنائم،
حسبون81 اور یعزیر۔

7
اِشکار کی اولاد

1 اِشکار کے چار بیٹے تولع، یسوبفُوّہ، اور ِسمرون تھے۔
2 تولع کے پانچ بیٹے عُّزی، رِفایاہ، یری ایل، یحمی، اِبسام اور

سموایل سبتھے۔ اپنے خاندانوں سرپرستکے نسبتھے۔ ناموں
کے مطابق داؤد کے زمانے میں تولع کے خاندان کے 22,600
جنگافراد کرنے قابلکے تھے۔

3 عُّزی کا بیٹا اِزرخیاہ تھا جو اپنے چار بھائیوں میکائیل،
عبدیاہ، یوایل اور یِسیاہ کے ساتھ خاندانی سرپرست تھا۔ نسب4
ناموں کے مطابق اُن کے 36,000 جنگافراد کرنے کے قابل
تھے۔ اِن اِستعدادکی لئے یادہ تھیز اولادکیعُّزیکہ بہتکے
بال بچے تھے۔ اِشکار5 قبیلےکے خاندانوںکے کے 87,000کُل
آدمی جنگ کرنے کے قابل تھے۔ سب نسب ناموں میں تھے۔درج

بن یمین اور نفتالی کی اولاد
بن6 یمین تینکے بیٹے بالع، بکر اور یدیع ایل تھے۔ بالع7 کے پانچ

بیٹے اِصبون، عُزیعُّزی، یریموتایل، اور عیری سبتھے۔ اپنے
خاندانوں سرپرستکے تھے۔ اُن کے نسب ناموں کے مطابق اُن
کے 22,034 جنگمرد کرنے قابلکے تھے۔

8 بکر کے 9 بیٹے زمیرہ، یوآس، اِلی عزر، اِلیوعینی، عُمری،
یریموت، ابیاہ، عنتوت اور علمت تھے۔ 9 اُن نسبکے ناموں میں
اُن سرپرستکے اور جنگ20,200 کرنے کے قابل مرد بیان
کئے گئے ہیں۔

10 بِلہان بن یدیع ایل کے سات بیٹے یعوس، بن یمین، اہود،
کنعانہ، ترسیسزیتان، اور اخی تھے۔سحر خاندانوںاپنےسب11
سرپرستکے تھے۔ اُن کرنےجنگ17,200کے قابلکے تھے۔مرد
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ُسّفی12 اور ُحّفی عیر کی اور ُحشی احیر کی اولاد تھے۔
نفتالی13 کے چار بیٹے یحصی ایل، جونی، یصر اور سلّوم تھے۔

سب بِلہاہ کی اولاد تھے۔
منسّی کی اولاد

14 منسّی کی اَرامی داشتہ کے دو بیٹے اسری ایل اور ِجلعاد کا
باپ مکیر پیدا ہوئے۔ 15 مکیر نے ُحّفیوں اور ُسّفیوں ایککی
عورت شادیسے کی۔ بہن کا نام معکہ تھا۔ مکیر دوسرےکے
بیٹے کا نام ِصلاِفحاد جستھا بیٹیاںصرفہاںکے پیدا ہوئیں۔

16 مکیر کی بیوی معکہ کے مزید دو بیٹے فرس شرساور پیدا
شرسہوئے۔ کے دو بیٹے اُولام اور رقم تھے۔ 17 اُولام کے بیٹے
کا نام بِدان تھا۔ یہی ِجلعاد بن مکیر بن منسّی کی اولاد تھے۔

18 ِجلعاد کی بہن مولـکت کے تین بیٹے اِشہود، ابی عزر اور
محلاہ تھے۔ سمیدع19 کے چار بیٹے اخیان، ِسکم، لِقحی اور انیعام
تھے۔

افرائیم کی اولاد
20 افرائیم کے ہاں سوتلح پیدا ہوا، سوتلح کے برد، برد کے

تحتتحت، کے اِلِعَدہ، اِلِعَدہ کے تحت، تحت21 زبدکے اور زبد
کے سوتلح۔
افرائیم مزیدکے دو بیٹے عزر اور اِلِعَد تھے۔ یہ دو ایکمرد دن

جات گئے تاکہ وہاں کے یوڑ لُوٹر لیں۔ لیکن مقامی لوگوں نے
اُنہیں پکڑ کر مار ڈالا۔ 22 اُن باپکا افرائیم کافی تکعرصے اُن کا
ماتم کرتا رہا، اور اُس کے رشتے دار اُس سے ملنے آئے تاکہ اُسے
تسلی دیں۔ اِسجب23 کے بعد اُس کی بیوی کے بیٹا پیدا ہوا تو
اُس نے اُس کا نام یعہ بر یعنی مصیبت رکھا، کیونکہ اُس وقت
خاندان 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 ہاںکےرسفتھے۔رسفاور
تِلح پیدا ہوا، تِلح کے تحن، تحن26 کے لعدان، لعدان کے عمی
ہود، عمی ہود کے اِلی سمع، اِلی27 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 تک،
میںمغرب گردتکجزر نواحو آبادیوںکی میںشمالسمیت، ِسکم
اور نواحوگردتکعیّاہ آبادیوںکی بیت29سمیت۔ تعنک،شان،

مجِّدو اور دور گرد و نواح کی آبادیوں سمیت منسّی کی اولاد کی
ملـکیت بن گئے۔ اِن تمام مقاموں یوسفمیں بن اسرائیل کی رہتیاولاد تھی۔

آشر کی اولاد
آشر30 کے چار بیٹے یِمنہ، اِسواہ، اِسوی اور یعہ بر تھے۔ اُن بہنکی سِرح تھی۔
31 یعہ بر کے بیٹے ِحبر اور بِرزائت باپکا ملـکی ایل تھے۔
32 ِحبر کے تین بیٹے یفلیط، شومیر اور خوتام تھے۔ اُن کی سوعبہن تھی۔
33 یفلیط کے تین بیٹے فاسک، بِمہال اور عسوات تھے۔

34 شومیر کے چار بیٹے اخی، روہجہ، ُحبّہ اور اَرام تھے۔ 35 اُس
کے بھائی حیلم کے چار بیٹے صوفح، سلساِمنع، 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 جنگ26,000 کرنے کے مردقابل درج ہیں۔

8
بن یمین کی اولاد

1 بن یمین کے پانچ بیٹے بڑے سے لے کر چھوٹے تک بالع،
اشبیل، اخرخ، 2 نوحہ اور رفا تھے۔

بالع3 کے بیٹے ادّار، جیرا، ابی ہود، ابی4 سوع، نعمان، اخوح،
5 جیرا، سفوفان اور حورام تھے۔

6-7 اہود کے تین بیٹے نعمان، اخیاہ اور جیرا تھے۔ یہ اُن
خاندانوں کے سرپرست تھے جو پہلے ِجبع میں ہتے ر تھے لیکن
جلاوطنمیںبعدجنہیں میںمانحتکےکر بسایا گیا۔ عُّزا اور اخی
حود باپکا جیرا اُنہیں وہاں لے کر گیا تھا۔

8-9 سحریم اپنی دو یوں بیو ُحشیم اور بعرا کو طلاق دے کر
موآب چلا گیا۔ وہاں اُس ہودسبیویکی ساتکے بیٹے یوباب،
ِضبیہ، میسا، ملکام، یعوض،10 اورسکیاہ مِرمہ پیدا سبہوئے۔
بعد میں اپنے خاندانوں سرپرستکے بن گئے۔ بیویپہلی11 ُحشیم
کے دو بیٹے طوبابی اور اِلفَعل پیدا ہوئے۔
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اِلفَعل12-14 آٹھکے بیٹے عِبر، مِشعام، ِسمد، یعہ، بر سمع، اخیو،
شاشق یریموتاور تھے۔ ِسمد اونو، لُود اور گرد و نواح کی آبادیوں
کا بانی تھا۔ یعہ بر اور ایالونسمع باشندوںکے کے سربراہ تھے۔ اُن
ہی جاتنے باشندوںکے کو نکال دیا۔

15-16 یعہ بر کے بیٹے زبدیاہ، عراد، عِدر، میکائیل، اِسفاہ اور
یوخا تھے۔

17 اِلفَعل کے مزید بیٹے زبدیاہ، مسُلّام، ِحزقی، ِحبر،
18 یِسمری، یِزلیاہ یوباباور تھے۔

ِسمعی19-21 کے بیٹے یقیم، زِکری، زبدی، اِلی عینی، ِضلّتی، اِلی
ایل، عدایاہ، بِرایاہ ِسمراتاور تھے۔

22-25 شاشق کے بیٹے اِسفان، عِبر، اِلی ایل، عبدون، زِکری،
حنان، حننیاہ، عیلام، عنتوتیاہ، یفدیاہ اور فنوایل تھے۔

26-27 یروحام کے بیٹے سَمسَری، یاہ، شحار عتلیاہ، یَعرسیاہ،
الیاس اور زِکری تھے۔ 28 یہ تمام خاندانی سرپرست نسب ناموں
میں درج تھے اور یروشلم میں ہتے ر تھے۔

ِجبعون میں ساؤل کا خاندان
ِجبعون29 باپکا یعی ایل ِجبعون میں رہتا تھا۔ اُس بیویکی

کا نام معکہ تھا۔ بڑے30 سے لے کر تکچھوٹے اُن کے بیٹے
عبدون، صور، قیس، بعل، ندب، 31 جدور، اخیو، زکر 32 اور
مِقلوت تھے۔ مِقلوت کا بیٹا ِسماہ تھا۔ وہ بھی اپنے رشتے داروں
کے ساتھ یروشلم میں ہتے ر تھے۔

33 قیسنیر باپکا تھا ساؤلقیساور ساؤلکا۔ چارکے بیٹے
یونتن، ملـکی شوع، ندابابی اور اِشبعل تھے۔

یونتن34 مری بعل باپکا تھا اور مری بعل میکاہ کا۔
35 میکاہ کے چار بیٹے فیتون، ـِک، مَل یع تار اور آخز تھے۔
36 آخز کا بیٹا یہوعدہ تینکےجستھا بیٹے اورعزماوتعلمت،

زِمری تھے۔ زِمری کے ہاں 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 تھے۔حنان اصیل39 بھائیکے عیشق تینکے بڑےبیٹے
سے لے کر تکچھوٹے یعوساُولام، اور اِلی فلط تھے۔

40 اُولام کے بیٹے تجربہ کار فوجی تھے مہارتجو سے تیر چلا
سکتے تھے۔ اُن بہتکے سے بیٹے اور پوتے تھے، 150کُل افراد۔
تمام مذکورہ آدمی اُن سمیتخاندانوںکے بن یمین کی اولاد تھے۔

9
جلاوطنی کے بعد یروشلم باشندےکے

1 تمام اسرائیل شاہاِن اسرائیل کی کتاب نسبکے ناموں میں
درج ہے۔
پھر یہوداہ کے باشندوں کو بےوفائی کے باعث بابل میں

جلاوطن کر واپسپہلےلوگجو2گیا۔دیا آ میںشہروںدوبارہکر
اپنی زمینموروثی پر ہنے لـگےر وہ امام، ربلاوی، کےگھرکے
خدمت گار اور باقی ایکچند اسرائیلی تھے۔ 3 یہوداہ، بن یمین،
افرائیم اور منسّی قبیلوںکے کے لوگکچھ یروشلم میں جا بسے۔

4 یہوداہ کے قبیلے کے درِج ذیل سرپرستخاندانی وہاں آباد
:ہوئے
عوتی بن عمی ہود بن عُمری بن اِمری بن بانی۔ فارصبانی بن

یہوداہ کی اولاد میں سے تھا۔
َسیلا5 خاندانکے کا پہلوٹھا عسایاہ اور اُس کے بیٹے۔
زارح6 خاندانکے یعوایل۔کا یہوداہ کیخاندانوںاِنکے کُل

تعداد 690 تھی۔
بن7-8 یمین کے قبیلے کے درِج ذیل خاندانی سرپرست 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۔
ناموںنسب9 یمینبنمطابقکے کیخاندانوںاِنکے تعدادکُل

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 انچارجکا یاہ بنعزر

ِخلقیاہ بن مسُلّام بن مِرایوتبنصدوق بن اخی طوب، 12 عدایاہ
بن یروحام بن فشحور بن ملکیاہ اور معسی بن عدی ایل بن یحزیراہ
بن مسُلّام بن مِسلِّمِت بن اِمّیر۔ 13 اماموں کے اِن خاندانوں کی
کُل تعداد 1,760 تھی۔ اُن کے مرد رب کے گھر میں خدمت
سرانجام دینے قابلکے تھے۔

14 جو لاوی جلاوطنی واپسسے آ کر یروشلم میں آباد ہوئے
وہ درِج ذیل :ہیں
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مِراری کے خاندان کا سمعیاہ بن حسوب بن عزری قام بن
حسبیاہ، 15 بقبقر، حرس، جلال، متنیاہ بن میکا بن زِکری بن
آسف، 16 عبدیاہ بن سمعیاہ بن جلال بن یدوتون اور برکیاہ بن آسا
بن اِلقانہ۔ برکیاہ نطوفاتیوں کی آبادیوں کا ہنے ر والا تھا۔

ذیل17 کے دربان بھی واپس :آئے سلّوم، عّقوب، طلمون،
اخی مان اور اُن کے بھائی۔ سلّوم اُن کا انچارج تھا۔ تکآج18
اُس ربخاندانکا گھرکے میںمشرقکے دروازےشاہی کی
داریپہرا یوںدربانیہہے۔کرتا لاو خیموںکے افرادکے تھے۔
19 سلّوم قورےبن بن ابی آسف بن قورح اپنے بھائیوں کے ساتھ
قورح کے خاندان کا تھا۔ جس طرح اُن باپکے دادا کی ذمہ
ربداری کی خیمہ گاہ ملاقاتمیں کے خیمے دروازےکے
کی پہرا داری کرنی تھی اِسی طرح اُن کی داریذمہ مقدِس کے
دروازے کی پہرا داری کرنی تھی۔ 20 قدیم زمانے فینحاسمیں
بن اِلی عزر اُن پر مقرر تھا، رباور اُس ساتھکے تھا۔ بعد21 میں
یاہ بنزکر ملاقاتمسلمیاہ دروازےکےخیمےکے تھا۔دربانکا

22 مردوں212کُل دربانکو کی دیداریذمہ گئی تھی۔
اُن کے نام اُن کی مقامی جگہوں نسبکے ناموں میں درج تھے۔
داؤد اور غیبسموایل بین نے اُن باپکے دادا کو یہ داریذمہ
تھی۔دی 23 وہ اور اُن کی اولاد ربپہلے کے گھر ملاقاتیعنی
کے خیمے کے دروازوں پر پہرا داری کرتے تھے۔ 24 یہ دربان
رب کے گھر کے چاروں طرف کے دروازوں کی پہرا داری
کرتے تھے۔

لاوی25 کے لوگاکثر یروشلم میں نہیں ہتے ر تھے بلـکہ باری
ایکباری ہفتے کے لئے دیہات سے یروشلم آتے تھے تاکہ وہاں
اپنی خدمت سرانجام دیں۔ صرف26 دربانوں کے چار انچارج
مسلسل یروشلم میں ہتے ر تھے۔ یہ چار لاوی الله کے گھر کے
کمروں اور خزانوں کو بھی لتے سنبھا 27 اور رات کو بھی الله
کے گھر کے ارد گرد گزارتے تھے، کیونکہ اُن ہی کو اُس کی
حفاظت کرنا اور صبح کے وقت اُس کے دروازوں کو کھولنا
تھا۔

بعض28 دربان عبادت کا سامان لتے سنبھا تھے۔ جب بھی
اُسے استعمال کے لئے اندر اور بعد میں دوبارہ باہر لایا جاتا تو
وہ ہر چیز کو گن چیککر کرتے تھے۔ بعض29 باقی سامان
اور مقدِس میں موجود چیزوں کو لتے سنبھا ربتھے۔ کے گھر
میں باریکمستعمل میدہ، َمے، زیتون کا تیل، بخور اور بلسان
مختلفکے تیل بھی اِن میں شامل تھے۔ لیکن30 بلسان تیلوںکے

کو تیار کرنا اماموں کی ذمہ داری تھی۔ قورح31 کے خاندان
کا لاوی متِتیاہ جو سلّوم کا پہلوٹھا تھا قربانی کے لئے مستعمل
روٹی بنانے کا انتظام چلاتا تھا۔ قِہات32 خاندانکے بعضکے
یوں لاو کے ہاتھ میں وہ روٹیاں بنانے کا انتظام تھا جو ہر ہفتے
کے دن کو رب کے لئے مخصوص کر کے رب کے گھر کے
کمرےمُقّدس کی میز 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 ہی خدمت
سرانجام دینے کے لئے تیار رہنا پڑتا تھا۔ اِس لئے ربوہ گھرکے
کمروںکے میں ہتے ر تھے۔

یوں34 لاو کے یہ تمام نسبسرپرستخاندانی ناموں میں درج
تھے اور یروشلم میں ہتے ر تھے۔

ِجبعون میں ساؤل خاندانکے
ِجبعون35 باپکا یعی ایل ِجبعون میں رہتا تھا۔ اُس بیویکی

کا نام معکہ تھا۔ بڑے36 سے لے کر تکچھوٹے اُن کے بیٹے
عبدون، صور، قیس، بعل، نیر، ندب، 37 جدور، اخیو، یاہ زکر
مِقلوتاور تھے۔ مِقلوت38 کا بیٹا ِسماہ تھا۔ وہ بھی اپنے بھائیوں
مقابلکے یروشلم میں ہتے ر تھے۔

39 قیسنیر باپکا تھا ساؤلقیساور ساؤلکا۔ چارکے بیٹے
یونتن، ملـکی شوع، ندابابی اور اِشبعل تھے۔

بعلمرییونتن40 باپکا تھا بعلمریاور میکاہ41کا۔میکاہ
چارکے بیٹے فیتون، ـِک، مَل یع تحر اور آخز تھے۔ 42 آخز کا بیٹا یعرہ
تھا۔ یعرہ تینکے بیٹے عزماوتعلمت، زِمریتھے۔زِمریاور کے
ہاں موضا پیدا ہوا، 43 موضا کے ِنعہ، ب ِنعہ ب کے رِفایاہ، رِفایاہ کے
اِلعاسہ 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 کے پہاڑی سلسلے پر فلستیوں اور اسرائیلیوں کے
جنگدرمیان گئی۔چھڑ لڑتے لڑتے اسرائیلی فرار ہونے لـگے،
لوگبہتلیکن وہیں شہید ہو گئے۔

پھر2 ساؤلفلستی اور اُس بیٹوںکے یونتن، ندابابی اور ملـکی
شوع پاسکے جا پہنچے۔ تینوں ہلاکبیٹے ہو گئے، 3 جبکہ لڑائی
ساؤل کے ارد گرد تکعروج پہنچ گئی۔ پھر وہ تیراندازوں کا
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نشانہ بن زخمیکر گیا۔ہو اُس4 بردارسلاحاپنےنے کو اپنی”دیا،حکم تلوار میان سے کھینچ 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 کے تین
بیٹے اور اُس کا تمام ہلاکگھرانا ہو گئے۔ جب7 میداِن یزرعیل
اسرائیلیوںکے کو ملیخبر بھاگفوجاسرائیلیکہ ساؤلاورگئی
اپنے بیٹوں سمیت مارا گیا ہے تو وہ اپنے شہروں کو چھوڑ کر
بھاگ نکلے، اور چھوڑےفلستی ہوئے شہروں پر قبضہ کر کے
اُن میں بسنے لـگے۔

8 اگلے دن فلستی لاشوں کو لُوٹنے کے لئے دوبارہ میداِن
جنگ میں آ جبگئے۔ اُنہیں ِجلبوعہ پہاڑیکے سلسلے پر ساؤل
اور اُس تینوںکے بیٹے مُردہ ملے 9 تو اُنہوں ساؤلنے کا کاٹسر
اُسکر کا زرہ بکتر اُتار لیا قاصدوںاور کو میںملـکپورےاپنے
بھیج کر اپنے بُتوں اور اپنی قوم فتحکو 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 لاشکی کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے 12 تو شہر کے تمام
لڑنے قابلکے بیتآدمی شان کے لئے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ
کر وہ ساؤل اور اُس کے بیٹوں کی لاشوں کو اُتار یبیسکر لے
گئے جہاں اُنہوں 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 وہ رب کا وفادار نہ رہا۔
اُس نے اُس کی ہدایات پر عمل نہ کیا، یہاں تک کہ اُس نے
مُردوں روحکی سے رابطہ کرنے والی جادوگرنی سے مشورہ کیا،
14 حالانکہ رباُسے یافتسے در کرنا ہئے چا تھا۔ یہی وجہ ہے
اُسےنےربکہ دےموتسزائے سلطنتکر بنداؤدکو یسّی
کے حوالے کر دیا۔

11
پورےداؤد اسرائیل کا بادشاہ بن جاتا ہے

داؤدمیںحبروناسرائیلتماموقتاُس1 پاسکے آیا اور آپہم”کہا، کیہی قوم آپاور ہی کے رشتے دار ہیں۔ ماضی2 میں
ساؤلجببھی بادشاہ تھا آپتو مہموںفوجیہی اسرائیلمیں کی
قیادت کےآپرباوررہے۔کرتے بھیوعدہسےآپنےخدا
کیا ہے کہ تُو میری قوم اسرائیل کا چرواہا بن کر اُس حکومتپر
کرے “گا۔

جب3 اسرائیل کے بزرگتمام حبرون پہنچے تو داؤد بادشاہ
ربنے کے حضور اُن ساتھکے عہد باندھا، اور اُنہوں نے اُسے
مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔ یوں رب کا سموایل کی
معرفت 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 نام یبوس تھا،
اور یبوسی اُس میں بستے تھے۔ 5 داؤد کو دیکھ کر یبوسیوں نے
اُس سے کہا، ہمارےآپ” شہر میں کبھی داخل نہیں ہو پائیں
“!گے
توبھی داؤد نے صیون کے قلعے پر قبضہ کر لیا جو آج داؤد’کل کا ‘شہر کہلاتا ہے۔ یبوس6 پر حملہ کرنے پہلےسے داؤد

نے یبوسیوںبھیجو”تھا،کہا پر حملہ کرےراہنمائیمیںکرنے
وہ فوج کا کمانڈر بنے یوآبتب“گا۔ بن یاہ ضرو پہلےنے شہر پر
چڑھائی کی۔ چنانچہ اُسے کمانڈر مقرر کیا گیا۔

7 یروشلم پر فتح پانے کے بعد داؤد قلعے میں ہنے ر لگا۔ اُس
نے اُسے داؤد’ کا ‘شہر قرار دیا 8 اور اُس کے ارد گرد شہر کو
بڑھانے لگا۔ داؤد کا یہ تعمیری کام ارد گرد کے چبوتروں سے
شروع ہوا اور طرفچاروں پھیلتا گیا یوآبجبکہ نے شہر کا باقی
بحالحصہ کر دیا۔ یوں9 داؤد زور پکڑتا گیا، الافواجربکیونکہ
اُس کے ساتھ تھا۔

داؤد کے مشہور فوجی
10 درِج ذیل داؤد کے سورماؤں کی فہرست ہے۔ پورے

اسرائیل کے ساتھ اُنہوں نے مضبوطی سے اُس کی بادشاہی کی
حمایت کر کے داؤد ربکو کے فرمان کے مطابق اپنا بادشاہ بنا
دیا۔

11 جو تین یوآبافسر کے بھائی ابی شے کے عین بعد آتے تھے
اُن میں یسوبعام حکمونی پہلے نمبر پر آتا ایکتھا۔ بار اُس نے اپنے
نیزے سے 300 آدمیوں کو مار دیا۔ 12 اِن تین افسروں میں سے
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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 تھے۔گئے میںجنگمیداِن َجو کھیتکا تھا، اور لڑتے لڑتے
اسرائیلی فلستیوں کے منے سا بھاگنے لـگے۔ لیکن14 اِلی عزر داؤد
فلستیوںمیںبیچکےکھیتساتھکے مقابلہکا فلستیوںرہا۔کرتا
کو مارتے اُنہوںمارتے کھیتنے دفاعکا کر مددکیربکے
بڑیسے فتح پائی۔

ایک15-16 اَور جنگ کے دوران داؤد عدُلام کے غار کے
پہاڑی قلعے میں تھا جبکہ فلستی فوج نے وادٔی رفائیم میں اپنی
لشکرگاہ لگائی تھی۔ اُن لحمبیتنےدستوںکے بھیپر قبضہ کر لیا
تھا۔ داؤد تیسکے اعلٰی افسروں میں سے تین اُس سے ملنے آئے۔
داؤد17 پیاسشدیدکو لـگی، اور وہ کہنے میرےکون”لگا، لئے
بیت لحم دروازےکے پر حوضکے کچھسے پانی لائے “گا؟

لشکرگاہکیفلستیوںافسرتینوںکرسنیہ18 پر حملہ اُسکےکر
میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے بیت لحم تکحوضکے پہنچ
گئے۔ اُس سے کچھ پانی بھر کر وہ اُسے داؤد پاسکے لے آئے۔
لیکن اُس نے پینے سے انکار کر دیا بلـکہ اُسے قربانی کے طور پر
ُنڈیل ا ربکر پیشکو کیا 19 اور بولا، الله” کرےنہ کہ مَیں 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 مثال ہے۔

یوآب20-21 بھائیکا ابی سورماؤںتینمذکورہشے پر تھا۔مقرر
ایک دفعہ اُس نے نیزےاپنے سے 300 آدمیوں کو مار ڈالا۔
تینوں نسبتکی اُس کی یادہ جاتیکیعزتز لیکنتھی، 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 بڑےدو سورما اُس ہلاکہاتھوںکے ایکہوئے۔
برفبہتجببار پڑ گئی تو اُس میںحوضایکنے اُتر ایککر
ببر شیر کو مار ڈالا جو اُس میں گر گیا تھا۔ ایک23 اَور موقع پر
اُس کا مصریایکواسطہ سے جسپڑا قدکا فٹساتساڑھے
مصریتھا۔ ہاتھکے کےکھڈیمیں شہتیر جیسا بڑا نیزہ تھا جبکہ
اُس کے لاٹھیصرفپاساپنے تھی۔ لیکن ِنایاہ ب نے اُس پر حملہ
کر کے اُس کے ہاتھ 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۔ افسروںتیس25
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۔

ذیل26 کے آدمی بادشاہ سورماؤںکے میں شامل تھے۔
یوآب کا بھائی عساہیل، بیت لحم کا اِلحنان بن دودو،

سمّوت27 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 جعسنحلے32 کا حوری، ابی ایل عرباتی،
عزماوت33 بحرومی، اِلیَحبا سعلبونی، 34 ہشیم ِجزونی کے بیٹے،
یونتن بن شجی ہراری، اخی35 آم بن سکار ہراری، اِلی فل بن اُور،
36 ِحفر مکیراتی، اخیاہ فلونی، 37 حصرو نعریکرملی، بن ازبی،
ناتن38 کا بھائی یوایل، مِبخار بن ہاجری، ِصلق39 یوآبعمونی،
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)
قبیلےکے کا یہ فوجیوں30سردار پر مقرر بنحنان43،(تھا معکہ،
یوسفط مِتنی، 44 یّاہ عُز عستراتی، خوتام عروعیری کے بیٹے سماع
اور یعی ایل، 45 یدیع ایل بن ِسمری، اُس کا بھائی یوخا تیصی،
46 اِلی ایل محاوی، اِلنعم کے بیٹے یریبی اور یاہ، یوساو یِتمہ موآبی،
اِلی47 ایل، عوبید اور یعسی ایل مضوبائی۔

12
ساؤل کے حکومتدور میں داؤد کے پیروکار

داؤدمیںِصقلاجآدمیکےذیل1 وقتاُسگئے،ملساتھکے
قیسبنساؤلوہجب 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، پھر یوآس دونوں) سماعہ ِجبعاتی
کے بیٹے ایلیزی،(تھے فلطاور ازماوتدونوں) 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۔
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قورح6 خاندانکے میں سے اِلقانہ، یِسیاہ، عزرایل، یوعزر اور
یسوبعام داؤد کے ساتھ تھے۔

7 اِن کے علاوہ یروحام جدوری کے بیٹے یوعیلہ اور زبدیاہ تھے۔بھی
جد8 قبیلےکے سے بھی کچھ بہادر اور تجربہ کار فوجی ساؤل

الـگسے ہو کر داؤد کے ساتھ مل گئے جب وہ یگستان ر کے
قلعے میں تھا۔ یہ مہارتمرد ڈھالسے اور نیزہ استعمال کر سکتے
تھے۔ اُن چہرےکے شیرببر کے چہروں کی مانند تھے، اور وہ
پہاڑی 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 سے
سب سے کمزور آدمی َسو عام فوجیوں کا مقابلہ کر سکتا تھا جبکہ
آدمیورطاقتسےسب ہزار مقابلہکا کر 15تھا۔سکتا اِن نےہی
بہار کے موسم میں یائے در یردن کو پار جبکیا، وہ کناروں سے
باہر آ گیا تھا، اور مشرق مغرباور کی وادیوں کو بند کر رکھا۔

بن16 یمین اور یہوداہ قبیلوںکے کچھکے مرد داؤد پہاڑیکے
قلعے میں آئے۔ 17 داؤد باہر نکل کر اُن سے ملنے گیا اور کیا”پوچھا، آپ سلامتی میرےسے پاس آئے ہیں؟ کیا آپ میری مدد
کرنا ہتے چا ہیں؟ اگر ایسا ہے تو مَیں آپ کا اچھا ساتھی رہوں
لیکنگا۔ آپاگر 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 ہیں۔
اے یسّی کے بیٹے، تیرےہم ساتھ ہیں۔ سلامتی، سلامتی تجھے
حاصل ہو، اور سلامتی اُنہیں حاصل ہو جو تیری مدد کرتے
ہیں۔ کیونکہ تیرا تیریخدا “گا۔کرےمدد یہ سن کر داؤد نے
اُنہیں قبول کر کے اپنے چھاپہ مار دستوں پر مقرر کیا۔

19 منسّی کے قبیلے کے کچھ مرد بھی ساؤل الـگسے ہو کر
داؤد پاسکے وقتاُسآئے۔ فلستیوںوہ ملساتھکے ساؤلکر
سے لڑنے جا رہا تھا، لیکن بعد میں اُسے جنگمیداِن میں آنے
اجازتکی نہ ملی۔ کیونکہ فلستی سرداروں آپسنے میں مشورہ
کرنے کے بعد اُسے یہ کہہ واپسکر بھیج دیا کہ خطرہ ہے کہ

یہ ہمیں جنگمیداِن میں چھوڑ کر اپنے مالـکپرانے ساؤل سے
دوبارہ مل جائے۔ پھر ہم تباہ ہو جائیں گے۔

واپسِصقلاجداؤدجب20 جا رہا تھا تو منسّی قبیلےکے کے
درِج ذیل افسر ساؤل سے الـگ 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۔ اُنہوں21
نے لُوٹنے والے دستوںعمالیقی کو پکڑنے میں داؤد مددکی کی،
کیونکہ وہ سب دلیر اور قابل فوجی تھے۔ سب اُس کی فوج میں
افسر بن گئے۔

22 روز بہ لوگروز داؤد کی مدد کرنے کے لئے آتے رہے،
اور ہوتے ہوتے اُس کی فوج الله کی فوج بڑیجیسی ہو گئی۔

حبرون میں داؤد فوجکی
23 درِج ذیل اُن تمام فوجیوں فہرستکی ہے جو حبرون میں

داؤد پاسکے آئے تاکہ اُسے ساؤل کی جگہ بادشاہ جسبنائیں،
ربطرح نے حکم دیا تھا۔

24 یہوداہ کے قبیلے کے ڈھال اور نیزے سے لیس مرد6,800 تھے۔
شمعون25 قبیلےکے کے 7,100 تجربہ کار فوجی تھے۔
لاوی26 کے قبیلے کے 4,600 مرد تھے۔ 27 اُن میں ہارون

کے خاندان کا سرپرست یہویدع بھی شامل تھا جس کے ساتھ
آدمی3,700 تھے۔ ایکنامیصدوق28 دلیر اور بھیفوجیجوان
تھا۔شامل اُس اُسساتھکے خانداناپنےکے افسر22کے تھے۔

ساؤل29 کے قبیلے بن یمین کے بھی 3,000 مرد تھے، لیکن
اِس قبیلے کے اکثر فوجی تکاب ساؤل کے خاندان کے لپٹےساتھ 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 18,000کے مرد تھے۔ اُنہیں داؤد
کو بادشاہ بنانے کے لئے چن لیا گیا تھا۔

اِشکار32 قبیلےکے افسر200کے تھے۔ساتھکےدستوںاپنے
وقتلوگیہ ضرورتکی سمجھ کر جانتے تھے کہ اسرائیل کو
کیا کرنا ہے۔

زبولون33 کے قبیلے کے 50,000 تجربہ کار فوجی تھے۔ وہ
ہر ہتھیار لیسسے اور پوری وفاداری سے داؤد کے لئے لڑنے
کے لئے تیار تھے۔



توارِیخ-۱ 12:34 409 توارِیخ-۱ 14:4

نفتالی34 قبیلےکے افسر1,000کے تھے۔ اُن ڈھالتحتکے
نیزےاور مسلحسے 37,000 آدمی تھے۔

دان35 کے قبیلے کے 28,600 مرد تھے سبجو لڑنے کے
لئے مستعد تھے۔

آشر36 کے قبیلے کے 40,000 مرد تھے جو سب لڑنے کے
لئے تیار تھے۔

37 یائے در یردن کے مشرق میں آباد قبیلوں روبن، جد اور
منسّی کے آدھے حصے کے 1,20,000 مرد تھے۔ ایکہر ہر
قسم کے ہتھیار لیسسے تھا۔

ترتیبسب38 سے حبرون آئے تاکہ پورے عزم کے ساتھ
داؤد پورےکو اسرائیل کا بادشاہ بنائیں۔ باقی تمام اسرائیلی بھی
متفق تھے کہ داؤد ہمارا بادشاہ بن جائے۔ 39 یہ فوجی تین دن
تک داؤد پاسکے جسرہے دوران اُن کے قبائلی بھائی اُنہیں
پینےکھانے چیزیںکی مہیا قریب40رہے۔کرتے ہنےکے والوںر
نے بھی اِس میں اُن کی مدد کی۔ اِشکار، زبولون اور تکنفتالی
لوگکے اپنے گدھوں، اونٹوں، خچروں اور بَیلوں پر کھانے کی
چیزیں لاد کر وہاں پہنچے۔ میدہ، انجـیر کشمشاور کی ٹکیاں،
َمے، تیل، بَیل اور یاں بکر بھیڑ بڑی مقدار میں حبرون لائی گئیں،
کیونکہ تمام اسرائیلی خوشی منا رہے تھے۔

13
داؤد عہد صندوقکا یروشلم میں لانا چاہتا ہے

داؤد1 نے تمام افسروں سے مشورہ کیا۔ اُن میں ہزار ہزار اور
َسو فوجیوںَسو پر پھر2تھے۔شاملافسرمقرر اُس اسرائیلنے کی
جماعتپوری سے کہا، آپاگر” کو منظور ہو ہمارےرباور
خدا کی مرضی ہو تو آئیں ملـکپورےہم کے اسرائیلی بھائیوں
دعوتکو دیں کہ آ ہمارےکر ساتھ جمع ہو جائیں۔ وہ امام اور
لاوی شریکبھی ہوں جو اپنے اپنے شہروں اور چراگاہوں میں
بستے ہیں۔ 3 پھر ہم اپنے خدا کے عہد کا صندوق دوبارہ اپنے
پاس واپس لائیں، کیونکہ ساؤل کے دورِ حکومت میں ہم اُس
کی فکر نہیں کرتے “تھے۔

4 پوری جماعت متفق ہوئی، کیونکہ یہ منصوبہ سب کو
درست لگا۔ 5 چنانچہ داؤد پورےنے اسرائیل جنوبکو میں
مصر کے سیحور سے لے کر شمال میں لبو تکحمات بُلایا تاکہ
ملسب کر الله کے عہد کا صندوق یَت قِر یعریم سے یروشلم لے
جائیں۔ 6 پھر وہ اُن کے ساتھ یہوداہ کے بعلہ یعنی یَت قِر یعریم گیا
ربتاکہ خدا صندوقکا اُٹھا کر یروشلم جائیں،لے صندوقوہی

ربپرجس نامکے کا ٹھپا لگا جہاںاورہے صندوقوہ اوپرکے
فرشتوںکروبی یَت7ہے۔نشینتختدرمیانکے قِر پہنچیعریم کر
لوگوں نے الله کے صندوق کو ابی نداب کے گھر سے نکال کر
ایک نئی بَیل گاڑی پر رکھ دیا، اور عُّزہ اور اخیو اُسے یروشلم کی
طرف لـگے۔جانےلے داؤد8 اور تمام گاڑیاسرائیلی پیچھےکے
چل پڑے۔ سب الله کے پورےحضور زور سے خوشی منانے
لـگے۔ لـکڑیکیجونیپر مختلفکے بھیساز بجائے جا تھے۔رہے
فضا ستاروں، سرودوں، دفوں، جھانجھوں اور تُرموں کی آوازوں
سے گونج اُٹھی۔

9 وہ گندم ہنے گا ایککی جگہ پر پہنچ جسگئے مالـککے
کا نام کیدون تھا۔ وہاں بَیل اچانک بےقابو ہو گئے۔ عُّزہ نے
جلدی سے عہد کا صندوق پکڑ لیا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ اُسی10
لمحے رب کا غضب اُس پر نازل ہوا، کیونکہ اُس نے عہد کے
صندوق کو چھونے کی جرأت کی تھی۔ وہیں الله کے حضور
عُّزہ گر ہوا۔ہلاککر داؤد11 کو بڑا رنج ہوا ربکہ غضبکا
عُّزہ پر ٹوٹیوں پڑا وقتاُسہے۔ اُسسے جگہ کا پرضنام عُّزہ
یعنی عُّزہ’ ٹوٹپر ‘پڑنا ہے۔

اُس12 دن داؤد کو الله آیا۔خوفسے اُس نے سوچا، مَیں”
اللهطرحکس پاساپنےصندوقکا چنانچہ13“گا؟سکوںپہنچا
اُس نے فیصلہ کیا کہ ہم عہد صندوقکا یروشلم نہیں لے جائیں
گے بلـکہ اُسے عوبید ادوم جاتی محفوظمیںگھرکے گے۔رکھیں
وہاں14 تینوہ تکماہ پڑا رہا۔ اِن تین مہینوں نےربدورانکے
عوبید ادوم کے گھرانے اور اُس کی پوری ملـکیت کو دی۔برکت

14
داؤد کی ترقی

ایک1 دن صور کے بادشاہ حیرام نے داؤد کے پاس وفد
اورراجبھیجا۔ تھے۔ساتھبھیبڑھئی اُن پاسکے لـکڑیکیدیودار
تھی تاکہ داؤد کے لئے محل بنائیں۔ یوں2 داؤد نے جان لیا کہ
رب نے مجھے اسرائیل کا بادشاہ بنا کر میری بادشاہی اپنی قوم
اسرائیل کی بہتخاطر سرفراز 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،
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5 اِبحار، اِلی سوع، اِلفلط، 6 نوجہ، نفج، یفیع، اِلی7 بعلسمع، 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 سے
یافت در کیا”کیا، مَیں فلستیوں پر حملہ کروں؟ کیا تُو مجھے اُن پر فتح
بخشے رب“گا؟ جوابنے دیا، ہاں،” اُن پر حملہ !کر مَیں اُنہیں
تیرے قبضے میں دوںکر “گا۔ چنانچہ11 داؤد اپنے فوجیوں کو
لے بعلکر پراضیم گیا۔ وہاں اُس فلستیوںنے دی۔شکستکو
بعد میں اُس گواہینے جتنے”دی، زور بندسے ٹوٹکے جانے
پر پانی اُس پھوٹسے نکلتا ہے اُتنے زور آجسے وسیلےمیرےالله
میںصفوںکیدشمنسے پھوٹسے نکلا “ہے۔ اُسچنانچہ جگہ
کا نام بعل پراضیم یعنی پھوٹ’ نکلنے ‘مالـککا پڑ گیا۔ 12 فلستی
اپنے دیوتاؤں کو چھوڑ بھاگکر گئے، اور داؤد نے اُنہیں جلا
دینے کا حکم دیا۔

ایک13 بار پھر فلستی آ کر وادٔی رفائیم میں پھیل گئے۔ اِس14
دفعہ جب داؤد نے الله یافتسے در کیا تو اُس جوابنے اِس”دیا، مرتبہ اُن کا سامنا مت کرنا بلـکہ اُن کے پیچھے جا کر بکا
کے درختوں کے منے سا اُن پر حملہ کر۔ جب15 اُن درختوں کی
چوٹیوں سے قدموں چاپکی دےسنائی تو !خبردار یہ اِس کا
اشارہ ہو گا کہ الله تیرےخود آگے آگے چل کر فلستیوں کو
مارنے کے لئے نکل آیا “ہے۔ داؤد16 نے ایسا ہی کیا اور نتیجے
میں فلستیوں دےشکستکو کر ِجبعون سے لے کر تکجزر
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 ایکبھی جگہ تیار کر کے وہاں خیمہ لگا دیا۔

2 پھر اُس نے حکم دیا، سوائے” یوں لاو کے کسی کو بھی الله
صندوقکا اُٹھانے اجازتکی نہیں۔ ربکیونکہ نے اِن ہی کو
رب اُٹھانےصندوقکا اور ہمیشہ لئےکے اُس کرنےخدمتکی
کے لئے چن لیا “ہے۔

3 اِس کے بعد داؤد نے تمام اسرائیل کو یروشلم بُلایا تاکہ وہ
مل ربکر صندوقکا اُس جگہ جائیںلے جو اُس نے اُس کے
لئے تیار کر رکھی تھی۔ 4 بادشاہ نے ہارون اور باقی یوں لاو کی
اولاد بھیکو بُلایا۔ 5 ذیلدرِج لاویاُن سرپرستوں فہرستکی
ہے جو اپنے رشتے داروں کو لے کر آئے۔
قِہات خاندانکے اُوریسے ایل مردوں120 سمیت،
مِراری6 خاندانکے سے عسایاہ مردوں220 سمیت،
جَیرسوم7 خاندانکے یوایلسے مردوں130 سمیت،
اِلی8 صفن خاندانکے سے سمعیاہ مردوں200 سمیت،
حبرون9 خاندانکے سے اِلی ایل مردوں80 سمیت،
ایلعُزی10 خاندانکے مردوں112ندابعمیسے سمیت۔
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 مخصوصکو و مُقّدس کر ربکے اسرائیل
کے خدا کے صندوق کو اُس جگہ لے جائیں جو مَیں نے اُس
کے لئے تیار کر رکھی ہے۔ پہلی13 ہمجبمرتبہ اُسےنے یہاں
لانے کوششکی 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 سے یافت در نہیں کیا تھا کہ اُسے اُٹھا کر لے جانے کا کیا
مناسب یقہ طر “ہے۔ تب14 اماموں اور یوں لاو نے اپنے آپ
مخصوصکو مُقّدسو کر اسرائیلربکے کے خدا صندوقکے
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 چل
طرحجسپڑے موسٰی ربنے کلامکے مطابقکے فرمایا تھا۔

16 داؤد نے لاوی سربراہوں کو یہ حکم بھی دیا، اپنے”
قبیلے میں سے ایسے آدمیوں کو چن لیں جو ساز، ستار، سرود
اور جھانجھ بجاتے ہوئے خوشی کے گیت “گائیں۔ 17 اِس
ذمہ داری کے لئے یوں لاو نے ذیل کے آدمیوں کو مقرر :کیا
ہیمان بن یوایل، اُس کا بھائی آسف بن برکیاہ اور مِراری کے
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خاندان کا ایتان بن قوسایاہ۔ دوسرے18 مقام پر اُن کے یہ بھائی
:آئے یاہ، یعزیزکر ایل، یحیسمیراموت، ایل، عُنّی، اِلیاب، ِنایاہ، ب
معسیاہ، متِتیاہ، اِلی فلیہو، مِقنیاہ، عوبید ادوم اور یعی ایل۔ یہ
دربان تھے۔ 19 ہیمان، آسف اور ایتان گلوکار تھے، اور اُنہیں
پیتل کے جھانجھ بجانے کی ذمہ داری دی گئی۔ 20 یاہ، زکر
عَزی ایل، یحیسمیراموت، ایل، عُنّی، اِلیاب، معسیاہ اور ِنایاہ ب کو
علاموت کے طرز پر ستار بجانا تھا۔ 21 متِتیاہ، اِلی فلیہو، مِقنیاہ،
عوبید ادوم، یعی ایل اور یاہ عزز کو شمینیت کے طرز پر سرود
بجانے کے لئے چنا گیا۔

22 کننیاہ نے یوں لاو کی کوائر کی راہنمائی کی، کیونکہ اِسوہ 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 تُرمکو بجا کر الله صندوقکے آگےکے آگے چلنے کی
دیداریذمہ گئی۔ ساتوں امام تھے۔

داؤد عہد صندوقکا یروشلم میں لے آتا ہے
پھر25 اسرائیلداؤد، بزرگکے اور ہزار فوجیوںہزار پر مقرر

افسر خوشی مناتے نکلہوئے 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 داؤد باریک کتان کا لباس پہنے
ہوئے تھا، اور اِس طرح عہد کا صندوق اُٹھانے والے لاوی،
گلوکار اور کوائر کا لیڈر کننیاہ بھی۔ اِس کے علاوہ داؤد کتان
بالاپوشکا پہنے ہوئے تھا۔ تمام28 خوشیاسرائیلی نعرےکے لگا
لگا نرسنگےکر، اور پھونکپھونکتُرم کر اور جھانجھ، ستار اور
سرود بجا بجا ربکر کے عہد صندوقکا یروشلم لائے۔

رب29 کا عہد کا صندوق داؤد کے شہر میں داخل ہوا تو
داؤد میںکھڑکیساؤلبنتمیکلبیویکی جلوسسے دیکھکو
رہی تھی۔ جب بادشاہ کودتا اور ناچتا ہوا نظر آیا تو میکل نے
اُسے حقیر جانا۔

16
1 الله کا صندوق اُس تنبو کے درمیان میں 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۔ 2 اِس کے

بعد داؤد نے قوم کو رب کے نام سے برکت دے کر 3 ہر
اسرائیلی مرد اور عورت ایککو روٹی، کھجور ایککی ٹکی
ایککیکشمشاور دی۔دےٹکی اُس4 یوںکچھنے لاو کو
رب صندوقکے کے منے خدمتسا کرنے کی داریذمہ دی۔
اسرائیلرباُنہیں کے کیخدا تمجید اور حمد و ثنا کرنی تھی۔ 5 اُن
کا سربراہ آسف 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 یحزی
ایل اماموں کی ذمہ داری الله کے عہد کے صندوق کے منے سا
تُرم بجانا تھی۔

شکر گیتکا
داؤددناُس7 پہلینے اُساورآسفدفعہ یوںساتھیکے لاو

ذیلحوالےکے ستائشکیرباُنہیںکےکرگیتکا کیکرنے
داریذمہ دی۔

رب”8 کا شکر کرو اور اُس کا نام !پکارو اقوام میں اُس کے
کاموں کا اعلان کرو۔

ساز9 بجا اُسکر سرائیمدحکی اُسکرو۔ عجائبتمامکے کے
بارے میں لوگوں کو بتاؤ۔

10 اُس کے مُقّدس نام پر فخر کرو۔ رب کے طالب دل سے
خوش ہوں۔

اوررب11 اُس یافتکیقدرتکی در کرو، اُسوقتہر کے
چہرے طالبکے رہو۔

12 جو معجزے اُس نے کئے اُنہیں یاد کرو۔ اُس کے الٰہی
نشان اور اُس کے منہ فیصلےکے دہراتے رہو۔

13 تم جو اُس کے خادم اسرائیل کی اولاد اور یعقوب کے
فرزند ہو، اُسجو لوگبرگزیدہکے یادکچھسبتمہیںہو، !رہے

14 وہی رب ہمارا خدا ہے، وہی پوری دنیا کی عدالت ہے۔کرتا
15 وہ ہمیشہ اپنے عہد کا خیال رکھتا ہے، اُس 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۔
17 اُس نے اُسے یعقوب کے لئے قائم کیا تاکہ وہ اُس کے

مطابق زندگی گزارے، اُس نے تصدیق کی کہ یہ میرا اسرائیل
ابدیسے عہد ہے۔
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18 ساتھ ساتھ اُس نے فرمایا، مَیں’ تجھے ملـِک کنعان دوں
گا۔ یہ میراثتیری کا حصہ ہو ‘گا۔

وقتاُس19 وہ تعداد میں کم تھوڑےاور ہی تھے ملـکبلـکہ
میں اجنبی ہی تھے۔

قوموںمختلفوہتکاب20 اور میںسلطنتوں متے تھے۔پھرتےگھو
لیکن21 الله نے اُن پر کسی کو ظلم کرنے نہ دیا، اور اُن کی

خاطر اُس بادشاہوںنے کو ڈانٹا،
22 میرے’ مسح کئے ہوئے خادموں متکو میرےچھیڑنا،

نبیوں کو متنقصان ‘پہنچانا۔
اے23 پوری دنیا، رب کی تمجید میں گیت !گا روز بہ روز

اُس نجاتکی خبریخوشکی سنا۔
قوموں24 میں اُس جلالکا اور تمام اُمّتوں میں اُس عجائبکے

بیان کرو۔
25 ربکیونکہ عظیم اور ستائش بہتکے لائق ہے۔ وہ تمام

معبودوں مہیبسے ہے۔
26 کیونکہ دیگر قوموں کے تمام معبود بُت ہی ہیں ربجبکہ

آسماننے کو بنایا۔
اُس27 کے حضور شان و شوکت، اُس کی سکونت گاہ قدرتمیں اور جلال ہے۔
اے28 قوموں کے قبیلو، رب کی تمجید ربکرو، کے جلال

قدرتاور ستائشکی کرو۔
رب29 کے نام کو جلال دو۔ قربانی لے کر اُس کے حضور

لباسمُقّدسآؤ۔ سے آراستہ ہو ربکر کو سجدہ کرو۔
پوری30 دنیا اُس کے منے سا لرز ًاُٹھے۔ یقینا دنیا مضبوطی سے

قائم ہے اور نہیں ڈگمگائے گی۔
آسمان31 شادمان ہو، اور منائے۔جشنزمین قوموں میں کہا

جائے ربکہ بادشاہ ہے۔
32 سمندر اور جو کچھ اُس میں ہے خوشی سے گرج اُٹھے،

میدان اور جو کچھ اُس میں باغہے باغ ہو۔
33 پھر جنگل ربدرختکے کے منے سا شادیانہ بجائیں گے،

کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ زمین عدالتکی کرنے آ رہا ہے۔
رب34 کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے، اور اُس ابدیشفقتکی ہے۔
35 اُس سے التماس کرو، اے’ ہماری نجات کے خدا، ہمیں

!بچا ہمیں جمع کر کے دیگر قوموں کے ہاتھ سے چھڑا۔ تب ہی

مُقّدستیرےہم نام کریںستائشکی تیرےاورگے یفقابِل تعر
کاموں پر فخر کریں ‘گے۔

ازل36 سے تکابد اسرائیلرب، کے خدا کی حمد “!ہو
پوریتب قوم نے “آمین” اور کیرب” حمد “ہو کہا۔
یوں لاو کی ذمہ یاں دار

37 داؤد آسفنے اور اُس کے ساتھی یوں لاو کو رب کے
عہد صندوقکے کے منے سا چھوڑ کر آئندہ”کہا، یہاں باقاعدگی
سے روزانہ خدمتضروریکی کرتے “جائیں۔

اِس38 گروہ میں عوبید ادوم اور لاوی68مزید شامل تھے۔
عوبید ادوم بن یدوتون اور حوسہ دربان بن گئے۔

لیکن39 صدوق امام اور اُس ساتھیکے اماموں کو داؤد نے
چھوڑپاسکےگاہسکونتاُسکیرب دیا پہاڑیکیِجبعونجو
پر تھی۔ لازمکیونکہ40 تھا وہاںوہکہ اورصبحہر شام بھسمکو
ہونے والی پیشقربانیاں کریں اور باقی ہدایاتتمام پر عمل کریں
اسرائیلسےطرفکیربجو لئےکے بیانمیںشریعت کی گئی
ہیں۔ 41 داؤد نے ہیمان، یدوتون اور مزید کچھ چیدہ یوں لاو
کو بھی ِجبعون میں اُن پاسکے چھوڑ دیا۔ وہاں اُن خاصکی
ذمہ داری رب کی حمد و ثنا کرنا تھی، کیونکہ اُس کی شفقت
ابدی 42ہے۔ اُن پاسکے اورجھانجھتُرم، ایسےباقی تھےساز جو
الله یفکی تعر میں گائے جانے والے گیتوں کے ساتھ بجائے
جاتے تھے۔ یدوتون بیٹوںکے کو دربان بنایا گیا۔

جشن43 کے بعد لوگسب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ داؤد
بھی اپنے گھر لوٹا تاکہ اپنے خاندان کو برکت دے کر سلام
کرے۔

17
رب داؤد کے لئے ابدی بادشاہی کا وعدہ کرتا ہے

1 داؤد بادشاہ سلامتی سے اپنے محل میں ہنے ر ایکلگا۔ دن
اُس نے ناتن نبی سے بات کی، دیکھیں،” مَیں یہاں دیودار کے
محل میں رہتا ہوں ربجبکہ کے عہد کا تکابصندوق تنبو
میں پڑا ناتن2“!نہیںمناسبیہہے۔ بادشاہنے افزائیحوصلہکی
کی، جو” کچھ بھی آپ کرنا ہتے چا ہیں وہ کریں۔ الله آپ کے
ساتھ “ہے۔

لیکن3 راتاُسی الله ناتن ہمسے کلام ہوا، میرے”4 خادم
داؤد پاسکے جا کر اُسے دےبتا ربکہ فرماتا ہے، تُو’ میری
رہائش کے لئے مکان تعمیر کرےنہیں گا۔ تکآج5 مَیں کسی
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مکان میں نہیں جبرہا۔ سے مَیں اسرائیلیوں کو مصر سے نکال
لایا اُس وقت سے مَیں خیمے میں رہ کر جگہ بہ جگہ پھرتا رہا
ہوں۔ مَیںدورانجس6 تمام اسرائیلیوں ساتھکے اِدھر اُدھر پھرتا
رہا کیا مَیں نے اسرائیل کے اُن راہنماؤں سے کبھی اِس ناتے
سے شکایت کی جنہیں مَیں نے اپنی قوم کی گلہ بانی کرنے کا
حکم دیا تھا؟ کیا مَیں نے اُن میں سے کسی سے کہا کہ تم نے
میرے لئے دیودار کا گھر کیوں نہیں ‘بنایا؟

میرےچنانچہ7 خادم داؤد کو بتا دے، الافواجرب’ فرماتا
ہے مَیںکہ ہی تجھےنے چراگاہ میں بھیڑوں کی گلہ بانی کرنے
فارغسے کر کے اپنی قوم اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ جہاں8
بھی تُو نے قدم رکھا وہاں مَیں تیرے ساتھ رہا ہوں۔ تیرے
دیکھتے مَیںدیکھتے تیرےنے تمام دشمنوں ہلاککو کر ہے۔دیا
اب مَیں تیرا نام سرفراز کر دوں گا، وہ دنیا کے سب سے عظیم
آدمیوں ناموںکے کے برابر ہی ہو گا۔ اور9 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
اُنہیںقومیںبےدینگے۔ہوںنہیں دبائیںنہیںطرحاُس جسگی
ماضیطرح میں کیا کرتی تھیں، وقتاُس10 مَیںجبسے قوم پر
قاضی مقرر کرتا تھا۔ تیرےمَیں دشمنوں خاککو میں ملا دوں
گا۔ آج مَیں فرماتا ہوں کہ رب تیرےہی لئے گھر بنائے گا۔
جب11 تُو بوڑھا ہو کوچکر کر جائے گا اور باپاپنے دادا سے
جا ملے گا تو مَیں تیری تیرےجگہ بیٹوں میں ایکسے تختکو
پر بٹھا دوں گا۔ اُس کی بادشاہی کو مَیں مضبوط بنا دوں گا۔
12 میرےوہی لئے گھر تعمیر کرے گا، اور مَیں اُس کا تخت
تکابد قائم رکھوں گا۔ مَیں13 اُس باپکا ہوں گا اور وہ میرا
بیٹا ہو میریگا۔ نظرِ کرم ساؤل پر نہ رہی، لیکن مَیں تیرےاُسے
بیٹے نہیںکبھیسے ہٹاؤں گا۔ مَیں14 اُسے اپنے گھرانے اور اپنی
بادشاہی پر ہمیشہ قائم رکھوں گا، اُس کا تخت ہمیشہ مضبوط
رہے “۔‘گا

داؤد شکرگزاریکی
ناتن15 نے داؤد پاسکے جا کر کچھسباُسے سنایا ربجو

نے اُسے یا رو میں بتایا تھا۔ تب16 داؤد عہد کے صندوق کے
پاس گیا رباور کے بیٹھحضور کر دعا کرنے لگا،

رباے” خدا، مَیں کون ہوں اور میرا خاندان کیا حیثیت
رکھتا ہے کہ تُو مجھےنے تکیہاں پہنچایا ہے؟ 17 اےاباور
الله، تُو مجھے اَور بھی یادہ ز عطا کرنے کو ہے، کیونکہ تُو نے
اپنے خادم کے گھرانے کے مستقبل بارےکے میں بھی وعدہ
کیا رباےہے۔ خدا، تُو یوںنے مجھ پر نگاہ ڈالی ہے یا گو کہ
مَیں کوئی بہت اہم بندہ ہوں۔ لیکن18-19 مَیں مزید کیا کہوں
جب تُو نے یوں اپنے خادم کی عزت کی اےہے؟ رب، تُو تو
اپنے خادم کو جانتا ہے۔ تُو نے اپنے خادم کی خاطر اور اپنی
مرضی مطابقکے یہ عظیم کام کر کے اِن وعدوںعظیم اطلاعکی
دی ہے۔

اے20 رب، تجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے کانوں
سے سن 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 دےفدیہ کر اُسے غلامی سے چھڑایا اور اپنی قوم بنا
لیا۔ تُو اسرائیلنے بڑےواسطےکے ناکہیبتاور کام کر کے
اپنے نام شہرتکی پھیلا دی۔ ہمیں مصر سے رِہا کر کے تُو نے
قوموں ہمارےکو آگے سے نکال 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 کریں گے کہ اسرائیل کا خدا
الافواجرب اسرائیلواقعی کا تیرےاورہے،خدا داؤدخادم کا
گھرانا بھی تیرےتکابد حضور قائم رہے گا۔ میرےاے25
خدا، تُو نے اپنے خادم کانکے کو باتاِس کے لئے کھول دیا
ہے۔ تُو ہی نے فرمایا، مَیں’ تیرے لئے گھر تعمیر کروں ‘گا۔
صرف اِسی لئے تیرے خادم نے یوں تجھ سے دعا کرنے کی
جرأت کی ہے۔ رب،اے26 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 تکہمیشہ
تیرے منے سا قائم رہے۔ کیونکہ تُو ہی نے برکتاُسے دی ہے،
اِس لئے وہ مبارکتکابد رہے “گا۔

18
داؤد کی جنگیں
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1 پھر وقتایسا آیا کہ داؤد فلستیوںنے دےشکستکو کر
اُنہیں اپنے تابع کر لیا جاتاور شہر پر گرد نواحو سمیتآبادیوںکی
قبضہ کر لیا۔

اُس2 نے موآبیوں پر بھی فتح پائی، اور وہ اُس کے تابع 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 گھوڑوں100کے اُسکو نے اپنے لئے محفوظ رکھا
جبکہ باقیوں کی اُس کاٹکونچـیںنے دیں تاکہ وہ جنگآئندہ
کے لئے استعمال نہ ہو سکیں۔

دمشقجب5 باشندےاَرامیکے ضوباہ بادشاہکے ہدد عزر
کی مدد کرنے آئے تو داؤد نے اُن کے 22,000 ہلاکافراد
پھر6دیئے۔کر اُس میںعلاقےکےدمشقنے اپنی چوکیاںفوجی
قائم کیں۔ اَرامی اُس تابعکے ہو گئے اور اُسے خراج دیتے رہے۔
جہاں بھی داؤد گیا ربوہاں نے اُسے کامیابی بخشی۔ 7 سونے
کی جو ڈھالیں ہدد عزر کے افسروں کے پاس تھیں اُنہیں داؤد
یروشلم لے گیا۔ 8 ہدد عزر کے دو شہروں ُکون اور طِبخت سے
اُس کثرتنے کا پیتل چھین لیا۔ بعد میں سلیمان نے یہ پیتل
رب کے گھر میں ‘سمندر’ نامی پیتل کا حوض، ستون اور پیتل
مختلفکا سامان بنانے کے لئے استعمال کیا۔

حماتجب9 کے بادشاہ تُوعی کو اطلاع ملی کہ داؤد نے
ضوباہ کے بادشاہ ہدد عزر کی پوری فوج پر فتح پائی ہے 10 تو
اُس اپنےنے بیٹے ہدورام داؤدکو پاسکے بھیجا تاکہ اُسے سلام
کہے۔ ہدورام داؤدنے کو ہدد عزر پر فتح کے لئے مبارک باد
دی، کیونکہ ہدد عزر تُوعی کا دشمن تھا، اور اُن کے درمیان
رہیجنگ تھی۔ ہدورام داؤدنے کو چاندیسونے، اور پیتل
کے بہت سے تحفے بھی پیش کئے۔ 11 داؤد نے یہ چیزیں رب
کے لئے مخصوص کر دیں۔ بھیجہاں دوسریوہ قوموں غالبپر
آیا وہاں کی اُسچاندیسونا لئےکےربنے مخصوص دی۔کر
یوں ادوم، موآب، عمون، فلستیہ اور عمالیق کی سونا ربچاندی
پیشکو کی گئی۔

ابی12 بنشے یاہ ضرو نمکنے وادیکی میں ادومیوں پر فتح
پا کر 18,000 افراد ہلاک کر دیئے۔ 13 اُس نے ادوم کے

پورے ملـک میں اپنی فوجی چوکیاں قائم کیں، اور تمام ادومی
داؤد کے تابع ہو گئے۔ داؤد جہاں بھی جاتا رب اُس کی مدد
کر کے اُسے فتح بخشتا۔

داؤد کے اعلٰی افسر
جتنی14 دیر پورےداؤد اسرائیل حکومتپر کرتا رہا اُتنی دیر

تک اُس نے دھیان دیا کہ قوم کے شخصایکہر انصافکو
بنیوآب15جائے۔مل یاہ فوجضرو پر بنیہوسفطتھا۔مقرر اخی
لُود بادشاہ کا خاصمشیرِ تھا۔ صدوق16 بن طوباخی اور ابی
ـِک مَل بن ابیاتر امام تھے۔ َشوشا میرمنشی تھا۔ 17 ِنایاہ ب بن یہویدع
داؤد خاصکے دستے بنام یتی کر اور فلیتی کا کپتان مقرر تھا۔
داؤد کے بیٹے اعلٰی افسر تھے۔

19
عمونی داؤد کی بےعزتی کرتے ہیں

کچھ1 دیر عمونیوںبعدکے کا فوتناحسبادشاہ ہوا، اور اُس
کا نشینتختبیٹا ہوا۔ داؤد2 ناحس”سوچا،نے ہمیشہنے مجھ
پر مہربانی کی تھی، اِس لئے اب مَیں بھی اُس کے بیٹے حنون پر
مہربانی کروں “گا۔ اُس نے باپ کی وفات کا افسوس کرنے
کے لئے حنون پاسکے وفد بھیجا۔
لیکن جب داؤد کے سفیر عمونیوں کے دربار میں پہنچ گئے

تاکہ حنون کے منے سا افسوس کا اظہار کریں 3 تو اُس ملـک
بزرگکے حنون بادشاہ کے کان میں منفی باتیں بھرنے کیا”لـگے، داؤد نے اِن آدمیوں کو اِسصرفواقعی لئے بھیجا ہے کہ
افسوسوہ کر آپکے باپکے کا احترام کریں؟ ہرگز !نہیں یہ
صرف بہانہ ہے۔ اصل میں یہ جاسوس ہیں ملـکہمارےجو
حاصلمعلوماتمیںبارےکے کرنا ہتے ہیںچا اُستاکہ پر قبضہ
“سکیں۔کر حنونچنانچہ4 داؤدنے آدمیوںکے 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۔

داؤدجب5 کو اِس کی خبر ملی تو اُس نے اپنے قاصدوں کو
اُن سے ملنے کے لئے بھیجا تاکہ اُنہیں بتائیں، یریحو” میں وقتاُس
تک ٹھہرے رہیں تکجب آپ کی داڑھیاں دوبارہ بحال نہ
ہو “جائیں۔ کیونکہ وہ اپنی داڑھیوں کی وجہ بڑیسے شرمندگی
محسوس کر رہے تھے۔

عمونیوں جنگسے
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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 کو چاندی کے 34,000 کلو
گرام بھیج کر کرائے پر رتھ اور رتھ سوار منگوائے۔ یوں7 اُنہیں
32,000 رتھ اُن کے سواروں سمیت مل گئے۔ معکہ کا بادشاہ
بھی اپنے دستوں کے ساتھ اُن سے متحد ہوا۔ میدبا کے قریب
اُنہوں نے اپنی لشکرگاہ لگائی۔ عمونی بھی اپنے شہروں سے نکل
جنگکر کے لئے جمع ہوئے۔ جب8 داؤد کو اِس کا علم ہوا
تو اُس یوآبنے پوریکو فوج ساتھکے اُن کا مقابلہ کرنے کے
لئے بھیج عمونی9دیا۔ اپنے الحکومتدار ربّہ نکلسے شہرکر کے
دروازے کے منے سا صفہی آرا ہوئے ممالـکدوسرےجبکہ
سے آئے ہوئے بادشاہ کچھ فاصلے پر کھلے میدان کھڑےمیں
ہو گئے۔

یوآبجب10 نے جان لیا کہ منے سا اور پیچھے طرفدونوں
سے حملے کا خطرہ ہے تو اُس نے اپنی فوج کو دو حصوں میں
تقسیم کر اچھےسےسبدیا۔ فوجیوں ساتھکے وہ خود شام کے
سپاہیوں سے لڑنے کے لئے تیار ہوا۔ باقی11 آدمیوں کو اُس نے
اپنے بھائی ابی شے کے حوالے کر دیا تاکہ وہ عمونیوں سے لڑیں۔
دوسرےایک12 الـگسے ہونے سے پہلے یوآب نے ابی شے
سے کہا، اگر” شام کے فوجی مجھ پر غالب آنے لـگیں میرےتو
پاس آ میریکر مدد لیکنکرنا۔ عمونیوںآپاگر پر قابو نہ پا سکیں
تو مَیں آ آپکر کی مدد کروں گا۔ 13 حوصلہ !رکھیں دلیریہم
سے اپنی قوم اور اپنے خدا شہروںکے کے لئے لڑیں۔ رباور 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 تبہوئے۔
یوآب واپسیروشلم چلا گیا۔

شام جنگخلافکے
16 جب 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۔ داؤدجب17
کو ملیخبر تو اُس اسرائیلنے تمامکے لڑنے آدمیوںقابلکے کو

جمع کیا اور یائے در یردن کو پار کر کے اُن کے صفمقابل آرا
ہوا۔ جب وہ یوں اُن سے لڑنے کے لئے تیار ہوا تو اَرامی اُس کا
مقابلہ کرنے لـگے۔ لیکن18 اُنہیں دوبارہ شکست مان کر فرار
ہونا پڑا۔ اِس دفعہ اُن رتھ7,000کے بانوں کے 40,000علاوہ
پیادہ داؤدہوئے۔ہلاکسپاہی فوجنے سوفککمانڈرکے کو
بھی مار ڈالا۔

اَرامیجو19 پہلے ہدد عزر تابعکے تھے اُنہوں مانہارابنے
کر اسرائیلیوں صلحسے کر لی اور اُن کے تابع ہو گئے۔ وقتاُس
اَرامیوںسے نے عمونیوں کی مدد کرنے کی جرأتپھر نہ کی۔

20
ربّہ شہر پر فتح

1 بہار کا موسم آ گیا، وہ وقت جب بادشاہ جنگ کے لئے
نکلتے ہیں۔ تب یوآب نے فوج لے کر عمونیوں ملـککا تباہ کر
دیا۔ لڑتے لڑتے وہ تکربّہ پہنچ گیا اور اُس کا محاصرہ کرنے
لگا۔ لیکن داؤد خود یروشلم میں رہا۔ پھر یوآب نے ربّہ کو بھی
دےشکست خاککر میں ملا دیا۔ 2 داؤد نے حنون بادشاہ
تاجکا اُس اُتارسےسرکے کر سراپنے پر لیا۔رکھ اِسکےسونے
تاج 34وزنکا تھا،گرامکلو اور قیمتبیشایکمیںاُس جوہر
جڑا ہوا تھا۔ داؤد نے شہر بہتسے سا لُوٹا ہوا مال لے کر اُس3
کے باشندوں کو غلام بنا لیا۔ اُنہیں پتھر کاٹنے کی یاں، آر لوہے
کی کدالیں اور یاں کلہاڑ دی گئیں تاکہ وہ مزدوری کریں۔
سلوکیہی باقی عمونی شہروں باشندوںکے بھیساتھکے 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 قامتدیونے مرد رفا اولادکی میں سے
آدمیایک مارکو نامکاجسڈالا فلستیوںیوںتھا۔سفی تابعکو
کر لیا گیا۔ 5 اُن ایکسے اَور لڑائی کے دوران اِلحنان بن یائیر نے
جاتی جالوت کے بھائی لحمی کو موت گھاٹکے اُتار دیا۔ اُس
کا کھڈینیزہ کے شہتیر جیسا بڑا تھا۔ ایک6 اَور جاتدفعہ کے
پاس لڑائی ہوئی۔ فلستیوں ایککا فوجی جو رفا کی نسل کا تھا
بہت لمبا تھا۔ اُس کے ہاتھوں اور پیروں کی چھ چھ اُنگلیاں یعنی
مل اُنگلیاں24کر تھیں۔ اسرائیلیوںوہجب7 مذاقکا اُڑانے لگا
تو داؤد کے بھائی ِسمعا کے بیٹے یونتن نے اُسے مار ڈالا۔ جات8
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کے یہ قامتدیو مرد رفا کی اولاد تھے، اور وہ داؤد اور اُس کے
فوجیوں ہلاکہاتھوںکے ہوئے۔

21
داؤد کی شماریمردم

ایک1 ابلیسدن اسرائیل خلافکے اُٹھ کھڑا ہوا اور داؤد
اسرائیلکو کی شماریمردم کرنے پر اُکسایا۔ داؤد2 یوآبنے
اور قوم کے بزرگوں کو حکم دیا، دان” سے لے کر تکبیرسبع
اسرائیل تمامکے قبیلوں میں گزرتےسے کرنےجنگہوئے کے
قابل مردوں کو گن لیں۔ پھر واپس آ کر مجھے اطلاع دیں تاکہ
معلوم ہو جائے کہ اُن کی کُل تعداد کیا “ہے۔

یوآبلیکن3 اعتراضنے میرےبادشاہاے”کیا، کاشآقا،
رب اپنے فوجیوں کی تعداد َسو گُنا بڑھا دے۔ کیونکہ یہ تو سب
آپ کے خادم ہیں۔ میرےلیکن آقا اُن کی مردم شماری کیوں
کرنا ہتے چا ہیں؟ اسرائیل آپ کے سبب سے کیوں قصوروار
“ٹھہرے؟

لیکن4 بادشاہ یوآب کے اعتراضات کے باوجود اپنی بات پر
ڈٹا رہا۔ چنانچہ یوآب دربار سے روانہ ہوا اور پورے اسرائیل
میں سے گزر کر اُس کی شماریمردم کی۔ اِس بعدکے 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 4,70,000کے مرد تھے۔ 6 حالانکہ
یوآب لاوینے یمینبناور قبیلوںکے شاملمیںشماریمردمکو
نہیں کیا تھا، کیونکہ اُسے یہ کام کرنے گھنسے آتی تھی۔

7 الله کو داؤد کی یہ حرکت بُری لـگی، اِس لئے اُس نے
اسرائیل کو سزا دی۔ تب8 داؤد نے الله سے دعا کی، مجھ” سے
سنگین گناہ سرزد ہوا ابہے۔ اپنے خادم کا معافقصور کر۔
مجھ سے بڑی حماقت ہوئی “ہے۔ ربتب9 داؤد غیبکے بین
جاد نبی سے ہم کلام ہوا، 10 داؤد” کے پاس جا کر اُسے بتا
دینا، تینتجھےرب’ پیشسزائیں اِنہے۔کرتا میں چنایکسے
“۔‘لے

جاد11 داؤد پاسکے گیا اور رباُسے کا پیغام سنا دیا۔ اُس
نے سوال کیا، کسآپ” سزا کو ترجیح دیتے ہیں؟ سات12
سال دورانکے کال؟ یا یہ آپکہ تیندشمنکے آپتکماہ کو
تلوار سے مار مار آپکر تعاقبکا کرتے رہیں؟ یا یہ ربکہ کی

تلوار اسرائیل میں سے گزرے؟ اِس صورت میں رب کا فرشتہ
میںملـک وبا پھیلا اسرائیلپورےکر ستیاناسکا “گا۔دےکر

13 داؤد نے جواب دیا، ہائے” مَیں کیا کہوں؟ مَیں بہت
پریشان ہوں۔ لیکن آدمیوں کے ہاتھوں میں پڑ جانے کی نسبت
بہتر ہے ہیربہمکہ ہاتھوںکے میں پڑ جائیں، کیونکہ اُس کا
نہایترحم عظیم “ہے۔

14 تب رب نے اسرائیل میں وبا پھیلنے دی۔ ملـک میں
70,000 ہلاکافراد ہوئے۔ 15 الله نے اپنے فرشتے کو یروشلم
کو تباہ کرنے کے لئے بھی بھیجا۔ لیکن فرشتہ ابھی اِس کے لئے
تیار ہو رہا تھا ربکہ لوگوںنے مصیبتکی دیکھکو ترسکر
کھایا اور تباہ کرنے والے فرشتے کو حکم دیا، بس” !کر اب
باز “آ۔ ربوقتاُس کا فرشتہ وہاں کھڑا تھا جہاں اُرنان یعنی
یبوسیارَوناہ اپنا اناج گاہتا تھا۔ داؤد16 اپنینے نگاہ اُٹھا ربکر
فرشتےکے آسمانکو زمینو اپنیدیکھا۔کھڑےدرمیانکے تلوار
میان سے کھینچ کر اُس نے اُسے یروشلم طرفکی بڑھایا تھا کہ
سمیتبزرگوںداؤد منہ بلکے ٹاٹسبگیا۔گر لباسکا اوڑھے
ہوئے تھے۔ 17 داؤد نے الله التماسسے کی، مَیں” ہی نے حکم
دیا کہ لڑنے قابلکے مردوں کو گنا مَیںجائے۔ ہی نے گناہ کیا
ہے، یہ میرا ہی قصور ہے۔ اِن بھیڑوں سے کیا غلطی ہوئی ہے؟
میرےرباے خدا، براہِ کرم اِن کو چھوڑ کر مجھے میرےاور
خاندان کو سزا دے۔ اپنی 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 پر
رب کی قربان گاہ بنا “لے۔

19 چنانچہ داؤد چڑھ کر ہنے گا کی جگہ کے پاس آیا جس
طرح رب نے جاد کی معرفت فرمایا تھا۔ 20 اُس وقت ارَوناہ
اپنے چار بیٹوں کے ساتھ گندم گاہ رہا جبتھا۔ اُس پیچھےنے
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 منہ
جھک گیا۔ 22 داؤد نے اُس سے کہا، مجھے” اپنی ہنے گا کی
دیںدےجگہ لئےکےربیہاںمَیںتاکہ قربان گاہ تعمیر کروں۔
کیونکہ یہ کرنے سے وبا رُک جائے گی۔ مجھے اِس کی پوری
قیمت “بتائیں۔

23 ارَوناہ نے داؤد سے کہا، میرے” آقا اور بادشاہ، اِسے
لے کر وہ کچھ کریں آپجو کو اچھا لـگے۔ دیکھیں، مَیں آپ
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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
دےکچھسبیہ دیتا “ہوں۔ لیکن24 داؤد بادشاہ انکارنے نہیں،”کیا، مَیں ضرور ہر چیز قیمتپوریکی ادا کروں گا۔ آپجو
کی مَیںاُسےہے لے کروںنہیںپیشکوربکر ایسیمَیںنہگا،
بھسمکوئی ہونے والی قربانی چڑھاؤں گا مفتمجھےجو 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 ربنے التماسسے کی تو رب نے
اُس کی سنی جواباور میں آسمان سے بھسم ہونے والی قربانی پر
بھیجآگ دی۔ 27 ربپھر موتنے کے فرشتے کو حکم دیا، اور
اُس نے اپنی تلوار کو دوبارہ میان میں ڈال دیا۔

یوں28 داؤد نے جان لیا ربکہ نے ارَوناہ یبوسی کی گہنے
میریپرجگہکی مَیںجبسنی قربانیاںیہاںنے اُس29چڑھائیں۔
ربوقت کا مُقّدسوہ خیمہ جو موسٰی نے یگستان ر میں بنوایا
تھا ِجبعون کی پہاڑی پر تھا۔ قربانیوں کو جلانے کی قربان گاہ
بھی وہیں تھی۔ 30 لیکن اب داؤد میں وہاں جا کر رب کے
یافتمرضیکیاُسحضور در نہجرأتکیکرنے رہی، کیونکہ
رب کے فرشتے کی تلوار کو دیکھ کر اُس پر اِتنی شدید دہشت
طاری ہوئی کہ وہ جا ہی نہیں سکتا تھا۔

22
1 اِس لئے داؤد نے فیصلہ کیا، ہمارےرب” 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 کو بُلا

کر اُنہیں الله کے گھر کے لئے درکار تراشے ہوئے پتھر تیار
کرنے کی ذمہ داری دی۔ اِس3 کے علاوہ داؤد نے دروازوں
کے کواڑوں کی کیلوں 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 کی بہت یادہ ز لـکڑی یروشلم لائی
گئی۔ صیدا اور صور کے باشندوں نے اُسے تکداؤد پہنچایا۔

5 یہ سامان 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 ہونے کی
ضرورت ہے کہ تمام دنیا ہکا بکا رہ کر اُس یفکی تعر کرے۔
اِس لئے مَیں خود تکجہاں ہو سکے اُسے بنوانے کی یاں تیار
کروں “گا۔ یہی وجہ تھی کہ داؤد نے اپنی موت سے پہلے اِتنا
سامان جمع کرایا۔

داؤد سلیمان ربکو کا گھر بنوانے کی داریذمہ دیتا ہے
6 پھر داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کو بُلا کر اُسے رب اسرائیل

کے خدا کے لئے سکونت گاہ بنوانے کی ذمہ داری دے کر
7 کہا، میرے” بیٹے، مَیں خود رب اپنے خدا کے نام کے لئے
گھر بنانا چاہتا تھا۔ لیکن8 اجازتمجھے نہیں ملی، ربکیونکہ
ہوا،کلامہمسےمجھ تُو’ لڑجنگیںکیقسمشدیدنے بےشمارکر
لوگوں مارکو دیا نہیں،ہے۔ میرےتُو نام لئےکے گھر تعمیر نہیں
کرے گا، میرےکیونکہ دیکھتے دیکھتے تُو بہت خوں ریزی کا
سبب بنا ہے۔ ایکتیرےلیکن9 بیٹا پیدا ہو گا امنجو پسند ہو
گا۔ اُسے مَیں امن و امان مہیا کروں گا، اُسے طرفچاروں کے
دشمنوں سے لڑنا پڑےنہیں گا۔ اُس کا نام سلیمان ہو گا، اور اُس
حکومتکی کے دوران مَیں اسرائیل کو امن و امان عطا کروں
گا۔ میرےوہی10 نام کے لئے گھر بنائے گا۔ وہ میرا بیٹا ہو گا
اور مَیں اُس باپکا گا۔ہوں اور اسرائیلمَیں پر اُس بادشاہیکی
تختکا تکہمیشہ قائم رکھوں “۔‘گا

داؤد11 جاریباتنے رکھ کر کہا، میرے” آپرببیٹے،
کے ساتھ ہو تاکہ آپ کو کامیابی حاصل ہو اور آپ رب اپنے
خدا کا اُسگھر وعدےکے مطابقکے تعمیر کر سکیں۔ آپ12
کو اسرائیل پر مقرر وقتکرتے آپرب حکمتکو اور سمجھ
ربآپتاکہکرےعطا اپنے شریعتکیخدا عملپر سکیں۔کر
13 اگر آپ احتیاط سے اُن ہدایات اور احکام پر عمل کریں جو
رب نے موسٰی کی معرفت اسرائیل کو دے دیئے تو آپ کو
ضرور کامیابی حاصل ہو مضبوطگی۔ اور دلیر ہوں۔ متڈریں
مَیںدیکھیں،14ہاریں۔نہہمتاور ساتھکےجہدوجدبڑینے
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، نیز لـکڑی اور پتھر کا ڈھیر لگایا، آپاگرچہ اَور بھی جمع
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کریں گے۔ آپ15 کی مدد کرنے کاریوالے 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 کھڑےتیار ابہیں۔ کام شروع کریں، اور آپرب 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 کہا،
رب” آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اُس نے آپ کو پڑوسی
قوموں سے محفوظ رکھ کر امن و امان عطا کیا ملـکہے۔ کے
باشندوں کو اُس میرےنے حوالے کر دیا، اور اب یہ ملـک
رب اور اُس کی قوم کے تابع ہو گیا ہے۔ اب19 دل و جان
ربسے اپنے خدا طالبکے رہیں۔ رب اپنے خدا کے مقدِس
کی تعمیر شروع کریں تاکہ آپ جلدی سے عہد کا صندوق اور
مُقّدس خیمے سامانکے اُسکو میںگھر لا سکیں ربجو کے
نام کی تعظیم میں تعمیر ہو “گا۔

23
جب1 داؤد عمر رسیدہ تھا تو اُس نے اپنے بیٹے سلیمان کو

اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔
خدمت کے لئے یوں لاو کے گروہ

داؤد2 اسرائیلنے کے تمام راہنماؤں کو اماموں اور یوں لاو
سمیت پاساپنے بُلا لیا۔ 3 تمام اُن یوں لاو کو گنا گیا جن کی عمر
تیس سال یا اِس زائدسے تھی۔ اُن کی کُل 38,000تعداد تھی۔
اِنہیں4 داؤد مختلفنے یاںذمہ دار ربافراد24,000سونپیں۔
کے کیگھر تعمیر کے افسر6,000نگران، اور قاضی، 54,000
دربان اور 4,000 ایسے موسیقار بن گئے جنہیں داؤد کے بنوائے
ہوئے سازوں کو بجا ربکر کی حمد و ثنا کرنی تھی۔

6 داؤد نے یوں لاو کو لاوی کے تین بیٹوں جَیرسون، قِہات
اور مِراری 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 سلومیت،
ایلحزی تھے۔حاراناور لعدانیہ تھے۔سربراہکےگھرانوںکے
10-11 ِسمعی کے چار بیٹے بڑے سے لے کر تکچھوٹے یحت،
زیزا، یعوس اور یعہ بر تھے۔ چونکہ یعوس اور یعہ بر کے کم بیٹے

تھے اِس لئے اُن کی اولاد مل خدمتکر لحاظکے ایکسے ہی
خاندان اور گروہ حیثیتکی رکھتی تھی۔

قِہات12 کے چار بیٹے عمرام، اِضہار، حبرون اور عُزی ایل
تھے۔ 13 عمرام کے دو بیٹے ہارون اور موسٰی تھے۔ ہارون اور
اُس کی اولاد الـگکو کیا گیا تاکہ وہ مُقّدستکہمیشہ ترین
چیزوں مخصوصکو مُقّدسو ربرکھیں، کے حضور قربانیاں
پیش کریں، اُس کی خدمت کریں اور اُس کے نام سے لوگوں
کو برکت 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 کا
ایکصرف بیٹا لیکنتھا۔رحبیاہ اولادبےشمارکیرحبیاہ تھی۔
اِضہار18 پہلوٹھےکے کا سلومیتنام تھا۔ حبرون19 کے چار بیٹے
بڑے یاہ،تکچھوٹےکرلےسے یر ایلیحزیامریاہ، اور یقمعام
تھے۔ ایلعُزی20 کا پہلوٹھا میکاہ دوسرےتھا۔ نامکا یِسیاہ تھا۔

مِراری21 کے دو بیٹے محلی مُوشیاور تھے۔ محلی کے دو بیٹے اِلی
عزر قیساور تھے۔ اِلیجب22 فوتعزر ہوا تو اُس صرفکی
بیٹیاں تھیں۔ اِن بیٹیوں کی شادی قیس کے بیٹوں یعنی چچازاد
بھائیوں سے ہوئی۔ مُوشی23 کے تین بیٹے محلی، عِدر اور تھے۔یریموت

غرض24 یہ لاوی کے قبیلے کے خاندان اور سرپرست تھے۔
ایکہر کو خاندانی رجسٹر میں درج کیا گیا تھا۔ اِن میں سے جو
رب کے گھر میں خدمت 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، خدمتوہ کے لئے
رجسٹر میں درج کئے جائیں۔ اِس ناتے سے اُس نے کہا تھا،

رب” اسرائیل کے خدا نے اپنی قوم کو امن و امان عطا کیا
ہے، اور اب وہ ہمیشہ کے لئے یروشلم میں کرےسکونت گا۔
اب سے یوں لاو ملاقاتکو کا خیمہ اور اُس کا سامان اُٹھا کر
جگہ بہ جگہ لے جانے ضرورتکی نہیں رہی۔ اب28 سے وہ
اماموں کی مدد کریں جب یہ رب کے گھر میں خدمت کرتے
ہیں۔ وہ صحنوں اور چھوٹے کمروں کو سنبھالیں اور دھیان دیں
کہ رب کے گھر کے لئے مخصوص و مُقّدس کی گئی چیزیں
پاک صاف رہیں۔ اُنہیں الله کے گھر میں کئی اَور ذمہ یاں دار
بھی سونپی جائیں۔ ذیل29 کی چیزیں سنبھالنا صرف اُن ہی کی
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ذمہ داری :ہے مخصوص و مُقّدس کی گئی روٹیاں، غلہ کی
نذروں کے لئے مستعمل میدہ، بےخمیری روٹیاں پکانے اور
ھنے گوند کا انتظام۔ لازم ہے کہ وہی تمام لوازمات کو اچھی
طرح تولیں اور ناپیں۔ 30 ہر صبح اور شام کو اُن کے گلوکار
رب کی حمد و ثنا کریں۔ رببھیجب31 کو بھسم ہونے والی
قربانیاں پیش کی جائیں تو لاوی مدد کریں، خواہ سبت کو،
خواہ نئے چاند کی عید یا کسی اَور عید کے موقع پر ہو۔ لازم
ہے کہ وہ روزانہ مقررہ تعداد خدمتمطابقکے 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 خدمتکی 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 پہلےسے مر گئے، اور اُن کے بیٹے نہیں تھے۔ اِلی عزر
اور اِتمر امام بن گئے۔ 3 داؤد نے اماموں خدمتکو مختلفکے
میںگروہوں تقسیم اورصدوقکیا۔ ـِکاخی مَل اِسنے 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 گروہوں16
میں اور اِتمر کی اولاد میںگروہوں8کو تقسیم کیا گیا، کیونکہ اِلی
عزر کی اولاد کے اِتنے ہی یادہ ز سرپرستخاندانی تھے۔ 5 تمام
یاںذمہ دار قرعہ ڈال کر مختلفاِن میںگروہوں تقسیم کی گئیں،
کیونکہ اِلی عزر اور اِتمر دونوں خاندانوں سارےبہتکے ایسے
افسر تھے جو پہلے سے مقدِس ربمیں خدمتکی کرتے تھے۔

6 یہ ذمہ یاں دار تقسیم کرنے کے لئے اِلی عزر اور اِتمر کی
اولاد باری باری قرعہ لتے ڈا رہے۔ قرعہ لتے ڈا وقت بادشاہ،
اسرائیل کے صدوقبزرگ، امام، ـِکاخی مَل بن ابیاتر اور اماموں
اور یوں لاو کے خاندانی سرپرست حاضر تھے۔ میرمنشی سمعیاہ
بن نتنی ایل نے جو خود لاوی تھا خدمت کے اِن گروہوں کی
فہرست ذیل کی ترتیب سے لـکھ لی جس طرح 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
اماموں19 کو اِسی ترتیب کے مطابق رب کے گھر میں آ کر

اپنی خدمت سرانجام دینی تھی، اُن ہدایات کے مطابق ربجو
اسرائیل کے خدا نے اُنہیں اُن کے باپ ہارون کی معرفت تھیں۔دی

خدمت کے لئے یوں لاو کے مزید گروہ
ذیل20 یوںکے لاو کے مزید 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،
حبرون23 کی اولاد میں بڑےسے سے لے کر یاہ،تکچھوٹے 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،
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اُس کے بیٹے یاہ یعز کی اولاد،
مِراری27 کے بیٹے یاہ یعز کی اولاد میں سے سوہم، زکور عِبری،اور
28-29 محلی کی اولاد میں سے اِلی عزر اور قیس۔ اِلی عزر

بےاولاد تھا قیسجبکہ ہاںکے یرحمئیل پیدا ہوا۔
مُوشی30 کی اولاد میں سے محلی، 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 بڑےسے بھائی کے خاندان کے
سلوکساتھ برابر تھا۔ اِس کارروائی کے لئے بھی داؤد بادشاہ،
ـِکاخیصدوق، مَل اماموںاور یوںاور لاو سرپرستخاندانیکے
حاضر تھے۔

25
رب کے گھر میں موسیقاروں کے گروہ

داؤد1 فوجنے 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

آسف2 کے خاندان آسفسے کے بیٹے زکور، یوسف، نتنیاہ
اور اسرے لاہ۔ اُن کا باپ گروہ کا راہنما تھا، اور وہ بادشاہ
ہدایاتکی مطابقکے نبوّت کی روح میں 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۔

ہیمان4 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 اِن سب کا باپ
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۔

6 یہ سب اپنے اپنے باپ یعنی آسف، یدوتون اور ہیمان کی
راہنمائی میں ساز بجاتے تھے۔ جب کبھی رب کے گھر میں
گیت گائے جاتے تھے تو یہ موسیقار ساتھ ساتھ جھانجھ، ستار
اور سرود بجاتے تھے۔ وہ اپنی خدمت بادشاہ کی ہدایات کے

مطابق سرانجام تھے۔دیتے 7 سمیتبھائیوںاپنے کیربجو تعظیم
گیتمیں تھےگاتے اُن کی کُل 288تعداد سبتھی۔ سبکے
ماہر تھے۔ 8 اُن مختلفکی ذمہ یاں دار بھی قرعہ یعےکے ذر مقرر
کی گئیں۔ اِس میں سب کے ایکسلوکساتھ جیسا تھا، خواہ
جوان تھے یا بوڑھے، خواہ اُستاد تھے یا شاگرد۔

قرعہ9 ڈال گروہوں24کر کو مقرر کیا گیا۔ ہر گروہ بارہکے
بارہ آدمی ذیلیوںتھے۔ آدمیوںکے گروہوںکے 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،
۔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 شامل تھے۔

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 کے خاندان کا فرد مسلمیاہ بن قورے جو آسف کی

اولاد میں سے تھا۔ 2 مسلمیاہ کے سات بیٹے بڑے سے لے کر
یاہ،تکچھوٹے یدیعزکر ایل، زبدیاہ، یتنی یوحنانعیلام،3ایل،
اور اِلیہوعینی تھے۔
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تھا۔دربانبھیادومعوبید4-5 الله آٹھکردےبرکتاُسےنے
بیٹے دیئے بڑےتھے۔ سے لے کر تکچھوٹے 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 و رسوخ 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 62کُل افراد تھے مہارتسباور سے خدمتاپنی
سرانجام دیتے تھے۔

9 مسلمیاہ کے بیٹے اور رشتے دار کُل 18 آدمی تھے۔لائقسبتھے۔
10 مِراری کے خاندان کا فرد حوسہ کے چار بیٹے ِسمری،

ِخلقیاہ، طبلیاہ اور یاہ زکر تھے۔ حوسہ ِسمرینے خدمتکو کے
گروہ کا سربراہ بنا دیا تھا اگرچہ وہ پہلوٹھا نہیں تھا۔ دوسرے11
بڑےبیٹے ِخلقیاہ،تکچھوٹےکرلےسے طبلیاہ اور یاہ تھے۔زکر
حوسہ کے کُل 13 بیٹے اور رشتے دار تھے۔

12 دربانوں کے اِن گروہوں میں خاندانی سرپرست اور تمام
آدمی شامل تھے۔ باقی یوں لاو کی طرح یہ رببھی کے گھر میں
اپنی خدمت سرانجام دیتے تھے۔ 13 قرعہ اندازی سے مقرر کیا
گیا کہ کون سا گروہ صحن دروازےکسکے کی پہرا داری
کرے۔ اِس سلسلے بڑےمیں اور چھوٹے خاندانوں میں امتیاز
نہ کیا گیا۔ جبیوں14 قرعہ ڈالا گیا تو مسلمیاہ خاندانکے کا نام
دروازےمشرقی کی پہرا داری کرنے کے لئے نکلا۔ یاہ زکر بن
مسلمیاہ کے خاندان کا نام دروازےشمالی کی پہرا داری کرنے
کے لئے نکلا۔ یاہ زکر اپنے دانا مشوروں کے لئے مشہور تھا۔
جب15 قرعہ دروازےجنوبی کی پہرا داری کے لئے ڈالا گیا تو
عوبید ادوم کا نام نکلا۔ اُس بیٹوںکے کو گودام کی پہرا داری
کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ جب16 مغربی دروازے اور
دروازےسلـکت کے لئے قرعہ ڈالا گیا تو ُسّفیم اور حوسہ کے
نام سلـکتنکلے۔ دروازہ ھنے چڑ والے راستے پر ہے۔
پہرا داری یوںخدمتکی بانٹی :گئی
روزانہ17 دروازےمشرقی پر لاویچھ پہرہ دیتے تھے، شمالی

اور جنوبی دروازوں پر چار چار افراد اور گودام پر دو۔ رب18
کے گھر کے صحن کے دروازےمغربی پر چھ لاوی پہرہ دیتے
تھے، چار راستے پر اور دو صحن میں۔

دربانوںسبیہ19 کے گروہ قورحسبتھے۔ مِراریاور کے
خاندانوں کی اولاد تھے۔

خدمت کے لئے یوں لاو کے مزید گروہ
دوسرے20 لاویکچھ الله کے گھر خزانوںکے رباور کے

لئے مخصوص کی گئی چیزیں لتے سنبھا تھے۔
21-22 دو بھائی زیتام اور یوایل رب کے گھر کے خزانوں کی

داریپہرا تھے۔کرتے وہ ایلیحی خاندانکے سرپرستکے تھے
اور یوں لعدان جَیرسونی کی اولاد تھے۔ 23 عمرام، اِضہار، حبرون
اور عُزی ایل خاندانوںکے کی یہ ذمہ یاں دار :تھیں

24 سبوایل بن جَیرسوم بن موسٰی خزانوں کا نگران تھا۔
25 جَیرسوم کے بھائی اِلی عزر کا بیٹا رحبیاہ تھا۔ رحبیاہ کا بیٹا
یسعیاہ، یسعیاہ کا بیٹا یورام، یورام کا بیٹا زِکری اور زِکری کا
بیٹا سلومیت تھا۔ سلومیت26 اپنے بھائیوں کے ساتھ اُن مُقّدس
چیزوں کو سنبھالتا تھا جو داؤد بادشاہ، خاندانی سرپرستوں،
ہزار ہزار اور َسو َسو فوجیوں پر مقرر افسروں اور دوسرے
اعلٰی افسروں ربنے کے لئے مخصوص کی تھیں۔ 27 یہ چیزیں
جنگوں میں لُوٹے ہوئے مال میں سے لے ربکر کے گھر کو
مضبوط کرنے کے لئے مخصوص کی گئی تھیں۔ 28 اِن میں وہ
سامان بھی شامل تھا جو سموایل غیب بین، ساؤل بن قیس، ابنیر
بن نیر یوآباور بن یاہ ضرو مقدِسنے کے لئے مخصوص کیا تھا۔
سلومیت اور اُس کے بھائی اِن تمام چیزوں کو لتے سنبھا تھے۔

29 اِضہار خاندانکے کے افراد یعنی کننیاہ اور اُس بیٹوںکے
کو رب کے گھر سے باہر کی ذمہ یاں دار دی گئیں۔ اُنہیں
نگرانوں اور قاضیوں کی حیثیت سے اسرائیل پر مقرر کیا گیا۔
حبرون30 خاندانکے افرادکے یعنی حسبیاہ اور اُس بھائیوںکے
کو یائے در یردن مغربکے کے علاقے کو لنے سنبھا کی ذمہ
داری دی گئی۔ وہاں وہ رب کے گھر سے متعلق کاموں کے
علاوہ بادشاہ بھیخدمتکی سرانجام تھے۔دیتے اِن لائق آدمیوں
کی کُل تعداد 1,700 تھی۔

31 داؤد بادشاہ کی حکومت کے ویں40 سال میں نسب
ناموں کی تحقیق کی گئی تاکہ حبرون کے خاندان کے بارے
میں معلومات حاصل ہو جائیں۔ پتا چلا کہ اُس کے کئی لائق
رُکن ِجلعاد کے علاقے کے شہر یعزیر میں آباد ہیں۔ یاہ یر اُن کا
سرپرست تھا۔ داؤد32 بادشاہ نے اُسے روبن، جد اور منسّی کے
مشرقی علاقے کو لنے سنبھا کی ذمہ داری دی۔ یاہ یر کی اِس
خدمت میں اُس کے خاندان کے مزید 2,700 افراد بھی شامل
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تھے۔ سب لائق اور اپنے اپنے خاندانوں سرپرستکے 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 مقرر تھے وہ یہ :تھے
پہلا :ماہ یسوبعام بن زبدی ایل۔ 3 فارصوہ کے خاندان کا

تھا اور اُس گروہ پر مقرر تھا جس کی ڈیوٹی پہلے مہینے میں تھی۔ہوتی
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۔
بارھواں15 :ماہ غُتنی ایل خاندانکے خلدیکا نطوفاتی۔
قبیلوں سرپرستکے

ذیل16 کے آدمی اسرائیلی قبیلوں سرپرستکے :تھے
روبن کا :قبیلہ اِلی عزر بن زِکری۔
شمعون کا :قبیلہ سفطیاہ بن معکہ۔
لاوی17 کا :قبیلہ حسبیاہ بن قموایل۔ ہارون کے خاندان کا

سرپرست 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۔
مشرقی21 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، ربکیونکہ 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 شماریمردم کو شروع تو
کیا لیکن اُسے تکاختتام نہیں پہنچایا تھا، کیونکہ الله کا غضب
مردم شماری باعثکے اسرائیل پر نازل ہوا تھا۔ نتیجے میں داؤد
بادشاہ کی کتابتاریخی میں اسرائیلیوں کی کُل تعداد کبھی نہیں
درج ہوئی۔

ملـکیتشاہی انچارجکے
25 عزماوت بن عدی ایل یروشلم کے شاہی گوداموں کا

انچارج تھا۔
جو گودام دیہی علاقے، باقی شہروں، گاؤں اور قلعوں میں

تھے اُن کو یونتن بن یّاہ عُز سنبھالتا تھا۔
عزری26 بن کلوب شاہی زمینوں کی کاشت کاری کرنے

والوں پر مقرر تھا۔
27 ِسمعی راماتی انگور کے باغوں کی نگرانی کرتا جبکہ زبدی

ِشفمی اِن باغوں کی َمے گوداموںکے انچارجکا تھا۔
زیتونجدیریحنانبعل28 انجـیرتوتاور باغوںاُنکے پر مقرر

تھا مغربجو پہاڑینشیبیکے میںعلاقے یوآستھے۔ زیتون کے
تیل گوداموںکے کی نگرانی کرتا تھا۔

29 شارون کے میدان میں چرنے والے گائےبَیل سطری
تھےنگرانیزیرِکےشارونی میںوادیوںعدلیبنسافطجبکہ چرنے
والے گائےبَیلوں کو سنبھالتا تھا۔ اوبل30 اسمٰعیلی اونٹوں پر مقرر
تھا، یحدیاہ گدھیوںمرونوتی پر اور31 یوںہاجرییازیز بھیڑبکر پر۔
سبیہ ملـکیتشاہی نگرانکے تھے۔
بادشاہ کے قریبی مشیر
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داؤد32 دارسمجھکا اور عالِم یونتنچچا بادشاہ کا یحیتھا۔مشیر
ایل بن حکمونی بادشاہ بیٹوںکے تربیتکی کے لئے ذمہ دار تھا۔
تُفلاخی33 داؤد کا مشیر ارکیحوسیجبکہ داؤد تھا۔دوستکا
اخی34 تُفل کے بعد یہویدع بن ِنایاہ ب اور ابیاتر بادشاہ کے مشیر بن
یوآبگئے۔ شاہی فوج کا کمانڈر تھا۔

28
اسرائیل بزرگوںکے کے منے سا داؤد کی تقریر

1 داؤد نے اسرائیل 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 صاحِب حیثیت تھے۔شامل

2 داؤد بادشاہ اُن کے منے سا کھڑے ہو کر اُن سے میرے”ہوا،مخاطب بھائیو اور میری قوم، باتمیری 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 سے ہم کلام ہوا، میرے’ نام کے لئے
مکان بنانا تیرا کام نہیں ہے، کیونکہ تُو نے جنگجو ہوتے ہوئے
بہت 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 باپمیرےنے کے خاندان کو چن
لیا، اور اِسی خاندان میں سے اُس نے مجھے پسند کر پورےکے
اسرائیل کا بادشاہ بنا بہتمجھےنےرب5دیا۔ بیٹے عطا ہیں۔کئے
اُسسےمیںاُن مقررنے کیا تختبعدمیرےسلیمانکہ بیٹھپر کر
رب کی اُمّت پر حکومت کرے۔ رب6 مجھےنے بتایا، تیرا’ بیٹا
سلیمان ہی میرا گھر اور اُس کے صحن کرےتعمیر گا۔ کیونکہ
مَیں نے اُسے چن کر فرمایا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہو گا اور مَیں اُس
کا باپ ہوں گا۔ 7 اگر وہ آج کی طرح آئندہ میرےبھی احکام
ہدایاتاور پر عمل کرتا رہے تو مَیں اُس کی بادشاہی تکابد قائم
رکھوں ‘گا۔

اب8 میری ہدایت پر دھیان دیں، پورا اسرائیل یعنی رب کی
جماعت اور ہمارا خدا اِس کے گواہ ربہیں۔ اپنے خدا تمامکے
احکام !رہیںتابعکے پھر بھیآئندہ یہ ملـکیتکیآپملـکاچھا
اور آپتکہمیشہ کی اولاد کی موروثی زمین رہے گا۔ اے9
میرےسلیمان بیٹے، اپنے باپ کے خدا کو تسلیم کر پورےکے
دل و جان اور خوشی سے اُس کی خدمت کریں۔ کیونکہ رب
تمام دلوں کی تحقیق کر لیتا ہے، اور ہمارےوہ خیالوں کے تمام
منصوبوں واقفسے اُسہے۔ طالبکے رہیں آپتو اُسے پا لیں
لیکنگے۔ آپاگر ترکاُسے کریں تو آپوہ کو ہمیشہ کے لئے
رد دےکر گا۔ 10 یاد ربرہے، آپنے کو اِس لئے چن لیا
اُسآپکہہے کے لئے مُقّدس گھر تعمیر مضبوطکریں۔ رہ کر
اِس کام میں 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، وہ
مُقّدس ترین کمرا جس میں عہد کے صندوق کو اُس کے
سمیتڈھکنےکےکفارے رکھنا تھا، صحن،کےگھرکےرب12
اُس اردکے گرد اورکمرےکے لئےکےربمیںجنکمرےوہ
مخصوص کئے گئے سامان محفوظکو رکھنا تھا۔
داؤد روحنے ہدایتکی یہسے پورا نقشہ تیار کیا تھا۔ اُس13

ربنے کے گھر خدمتکی کے لئے 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 ربنے کے گھر
کی خدمت کے لئے درکار تمام سامان کی فہرست بھی تیار کی
تھی۔ 14 اُس نے مقرر کیا مختلفکہ چیزوں کے لئے کتنا سونا
اور کتنی چاندی استعمال کرنی ہے۔ اِن میں ذیل کی چیزیں
:تھیںشامل چاندیاورسونے15 دانچراغکے اور اُن چراغکے
دانوںچراغمختلف) فرقوزنکے 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، چاندیسونے پیالےکے اور18 بخور قربانکیجلانے
گاہ پر منڈھا ہوا خالص سونا۔ داؤد نے رب کے رتھ کا نقشہ
بھی سلیمان کے حوالے کر دیا، یعنی اُن کروبی فرشتوں کا نقشہ
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جو اپنے پَروں کو پھیلا ربکر عہدکے صندوقکے دیتےڈھانپکو ہیں۔
19 داؤد نے کہا، مَیں” نے یہ تمام تفصیلات ویسے ہی قلم

بند کر دی ہیں ربجیسے نے حکمتمجھے اور سمجھ عطا “ہے۔کی
20 پھر وہ اپنے بیٹے سلیمان مخاطبسے ہوا، مضبوط” اور دلیر

!ہوں متڈریں اور متہمت ہارنا، ربکیونکہ خدا میرا خدا
آپ کے ساتھ ہے۔ نہ وہ آپ چھوڑےکو گا، کرےترکنہ
گا رببلـکہ کے گھر آپتکتکمیلکی کی مدد کرتا رہے گا۔
خدمت21 کے لئے مقرر اماموں اور یوں لاو کے گروہ بھی آپ
کا سہارا بن ربکر کے گھر میں خدمتاپنی سرانجام دیں گے۔
تعمیر کے لئے جتنے بھی ماہر کاری گروں کی ضرورت ہے وہ
لئےکےخدمت بزرگوںہیں۔کھڑےتیار لوگوںعامکرلےسے
تک سب آپ کی ہر ہدایت کی تعمیل کرنے کے لئے مستعد
“ہیں۔

29
رب کے گھر کی تعمیر کے لئے نذرانے

1 پھر داؤد دوبارہ پوری جماعت سے مخاطب ہوا، الله” نے
میرے 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
ہمارےرببلـکہ خدا لئے۔کے پوریمَیں2 فشانیجاں سے اپنے
خدا کے گھر کی تعمیر کے لئے سامان جمع کر چکا ہوں۔ اِس
میں سونا چاندی، پیتل، لوہا، لـکڑی، عقیق جڑےمختلف*احمر،
مختلفکےکاریپچیاورجواہرہوئے بڑیپتھر شاملمیںمقدار
ہیں۔ اور3 میںمجھچونکہ اپنے خدا کا گھر بنانے کے لئے بوجھ
ہے اِس 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 2,35,000اور کلو مَیںچاندی۔خالصگرام
چاہتا ہوں کہ یہ کمروں کی دیواروں پر چڑھائی جائے۔ 5 کچھ
کاری گروں باقیکے کاموں کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔
اب مَیں آپ سے پوچھتا ہوں، آج کون میری طرح خوشی سے
رب 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 اعلٰی سرکاری افسروں نے خوشی 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
6,10,000چاندی، کلو پیتلگرام 34,00,000اور کلو گرام
لوہا جمع ہوا۔ پاسکےجس8 تھےجواہر اُس اُنہیںنے ایلیحی
جَیرسونی کے حوالے کر دیا جو خزانچی تھا اور جس نے اُنہیں
رب کے گھر کے خزانے میں محفوظ کر لیا۔ پوری9 قوم اِس
فراخ دلی دیکھکو خوشکر ہوئی، خوشیدلینےسبکیونکہ
اور فیاضی سے اپنے ربہدیئے 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 تکابد
تیری حمد ہو۔ اے11 رب، عظمت، قدرت، جلال اور شان و
تیرےشوکت ہی ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں
ہے وہ تیرا ہی اےہے۔ رب، سلطنت تیرے ہاتھ میں ہے،
اور تُو تمام چیزوں پر سرفراز ہے۔ دولت12 اور عزت تجھ سے
ملتی ہے، اور تُو سب پر حکمران تیرےہے۔ ہاتھ میں طاقت
اور قدرت ہے، اور ہر انسان کو تُو ہی طاقت ور اور مضبوط
بنا سکتا ہے۔ ہمارےاے13 خدا، یہ دیکھ کر ستائشتیریہم
تیرےاور جلالی نام یفکی تعر کرتے ہیں۔

میری14 اور میری قوم کی حیثیتکیا ہے کہ ہم اِتنی فیاضی
سے یہ دےچیزیں سکے؟ آخر ہماری تمام ملـکیت تیری طرف
بھیکچھجوہے۔سے ہم دےتجھےنے دیا وہ تیرےہمیں ہاتھ
سے ملا ہے۔ 15 باپاپنے دادا کی طرح ہم نزدیکتیرےبھی
پردیسی غیرشہریاور ہیں۔ دنیا ہماریمیں زندگی سائے طرحکی
عارضی موتاورہے، سے بچنے کی اُمیدکوئی نہیں۔ رباے16
ہمارے خدا، ہم نے یہ سارا تعمیری سامان اِس لئے اکٹھا کیا
ناممُقّدستیرےکہہے لئےکے گھر بنایا حقیقتلیکنجائے۔
میں پہلےکچھسبیہ تیرےسے ہاتھ حاصلسے ہوا پہلےیہہے۔
سے تیرا ہے۔ہی میرےاے17 مَیںخدا، ہوںجانتا کہ تُو انسان
کا دل جانچ لیتا ہے، کہ دیانت داری تجھے پسند ہے۔ جو کچھ
بھی مَیں نے دیا ہے وہ مَیں نے خوشی سے اور اچھی نیت سے
دیا ابہے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہے کہ یہاں حاضر تیری
قوم بھینے اِتنی فیاضی سے تجھے ہدیئے دیئے ہیں۔

* 29:2 عقیِق :احمر carnelian
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باپہمارےرباے18 دادا ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کے
گزارشخدا، ہے کہ تُو تکہمیشہ اپنی قوم کے دلوں میں ایسی
تڑپہی قائم رکھ۔ عطا کر کہ اُن تیرےدلکے ساتھ لپٹے رہیں۔
میرے19 بیٹے سلیمان کی بھی مدد کر تاکہ پورےوہ دل و جان
سے تیرے احکام اور ہدایات پر عمل کرے اور اُس محل کو
تکتکمیل پہنچا کےجسسکے لئے مَیں یاںنے تیار کی “ہیں۔

20 پھر داؤد جماعتپورینے سے ربآئیں،”کہا، اپنے خدا
ستائشکی “!کریں ربسبچنانچہ باپاپنے دادا کے خدا کی
تمجید کر ربکے اور بادشاہ کے منے سا منہ جھکبلکے گئے۔

اگلے21 دن تمام اسرائیل کے لئے بھسم ہونے والی بہت سی
قربانیاں اُن کی َمے کی نذروں سمیت رب پیشکو کی گئیں۔
اِس کے لئے جوان1,000 مینڈھوں1,000بَیلوں، 1,000اور
بھیڑ بچوںکے کو چڑھایا گیا۔ ساتھ ساتھ ذبح کی قربانیاںبےشمار
بھی پیش کی گئیں۔ 22 اُس دن اُنہوں نے رب کے حضور
کھاتے پیتے ہوئے بڑی خوشی منائی۔ پھر اُنہوں نے دوبارہ اِس
کی تصدیق کی کہ داؤد کا بیٹا سلیمان ہمارا بادشاہ ہے۔ تیل
سے اُسے مسح کر اُنہوںکے نے رباُسے کے حضور بادشاہ اور
صدوق کو امام قرار دیا۔

سلیمان حکومتزبردستکی
یوں23 سلیمان اپنے باپ داؤد کی ربجگہ تختکے پر بیٹھ

گیا۔ اُسے کامیابی حاصل ہوئی، اور تمام اسرائیل اُس کے تابع
رہا۔ تمام24 اعلٰی بڑےبڑےافسر، فوجی اور داؤد باقیکے بیٹوں
نے بھی اپنی تابع داری کا اظہار کیا۔ 25 اسرائیل کے دیکھتے
دیکھتے رب نے سلیمان کو بہت سرفراز کیا۔ اُس نے اُس کی
سلطنت ایسیکو شان شوکتو سے نوازا ماضیجو میں اسرائیل
بھیکسیکے بادشاہ حاصلکو نہیں ہوئی تھی۔

داؤد وفاتکی
داؤد26-27 بن یسّی اسرائیلتکسال40کُل کا بادشاہ رہا،

7 سال حبرون میں اور 33 سال یروشلم میں۔ 28 وہ بہت عمر
رسیدہ اور دولتعمر، عزتاور سے آسودہ ہو انتقالکر کر گیا۔
پھر تختسلیمان نشین ہوا۔

29 باقی جو کچھ داؤد کی حکومت کے دوران ہوا وہ تینوں
کتابوں غیبسموایل’ بین کی ‘تاریخ، ناتن’ نبی کی ‘تاریخ اور جاد’
غیب بین کی ‘تاریخ میں درج ہے۔ 30 اِن میں اُس کی حکومت
اور اثر و رسوخ تفصیلاتکی بیان کی گئی ہیں، نیز وہ کچھ جو

اُس کے اسرائیلساتھ، ساتھکے اور گرد نواحو ممالـککے کے
ساتھ ہوا۔
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توارِیخ-۲
ربسلیمان حکمتسے مانگتا ہے

سلیمان1 بن داؤد مضبوطحکومتکی ہو اُسربگئی۔ کا
خدا اُس کے ساتھ تھا، اور وہ اُس طاقتکی بڑھاتا رہا۔

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 ربجو خادمکے موسٰی یگستاننے ر میں بنوایا تھا۔ عہد4
کا صندوق اُس میں نہیں تھا، کیونکہ داؤد نے اُسے یَت قِر یعریم
سے یروشلم لا ایککر خیمے میں رکھ دیا تھا جو اُس نے وہاں
اُس کے لئے تیار کر رکھا تھا۔ 5 لیکن پیتل کی جو قربان گاہ
بضلی ایل بن اُوری بن حور نے بنائی تھی تکابوہ ِجبعون میں
منےکےخیمےکےرب سلیمانابتھی۔سا اسرائیلاور اُس کے
منے سا جمع ہوئے تاکہ رب کی مرضی یافت در کریں۔ وہاں6
قرباناُسکیپیتلنےسلیمانحضورکےرب گاہ بھسمپر ہونے
والی قربانیاں1,000 چڑھائیں۔

اُسی7 رات رب سلیمان پر ظاہر ہوا اور فرمایا، تیرا” دل کیا
چاہتا مجھےہے؟ تودےبتا پوریخواہشتیریمَیں “گا۔کروں
سلیمان8 جوابنے دیا، باپمیرےتُو” داؤد پر بڑی مہربانی کر
چکا ہے، اباور تُو نے اُس کی جگہ تختمجھے پر بٹھا دیا ہے۔
9 تُو نے مجھے ایک ایسی قوم پر بادشاہ بنا دیا ہے جو زمین کی
خاک کی طرح بےشمار ہے۔ اےچنانچہ رب خدا، وہ وعدہ
پورا کر جو تُو باپمیرےنے داؤد سے کیا ہے۔ حکمتمجھے10
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 عزت، نہ اپنے
دشمنوں ہلاکتکی اور نہ عمر درازیکی حکمتبلـکہ اور سمجھ
مانگی ہے تاکہ میری اُس قوم انصافکا کر جسسکے پر مَیں
تجھےنے بادشاہ بنا دیا ہے۔ اِس12 لئے مَیں تیری درخواستیہ
پوری کر کے حکمتتجھے اور سمجھ عطا کروں گا۔ ساتھ ساتھ

مَیں تجھے اُتنا مال دولتو اور عزتاُتنی دوں گا جتنی نہ ماضی
میں کسی بادشاہ کو حاصل تھی، نہ مستقبل میں کبھی کسی
حاصلکو ہو “گی۔

اِس13 بعدکے ِجبعونسلیمان پہاڑیاُسکی سے پرجساُترا
ملاقات کا خیمہ تھا اور واپسیروشلم چلا گیا جہاں وہ اسرائیل
پر حکومت کرتا تھا۔

سلیمان دولتکی
سلیمان14 رتھ1,400کے کچھتھے۔گھوڑے12,000اور

اُس نے رتھوں کے لئے مخصوص کئے گئے شہروں میں اور کچھ
یروشلم میں پاساپنے رکھے۔ 15 بادشاہ کی سرگرمیوں باعثکے
چاندی جیسیپتھر عام ہو گئی اور دیودار کی مغربلـکڑیقیمتی
پہاڑینشیبیکے انجـیرتوتکیعلاقے عامجیسیلـکڑیسستیکی
ہو گئی۔ 16 بادشاہ اپنے گھوڑے مصر اور قوے یعنی کلـِکیہ
درآمدسے کرتا تھا۔ اُس کے تاجر اِن جگہوں پر جا کر اُنہیں خرید
لاتے تھے۔ 17 بادشاہ کے رتھ مصر سے درآمد ہوتے تھے۔ ہر
رتھ چاندیقیمتکی ِسکے600کے اور قیمتکیگھوڑےہر
چاندی ِسکے150کے تھی۔ سلیمان کے تاجر گھوڑےیہ برآمد
کرتے ہوئے تمام ِحتّی اور اَرامی بادشاہوں تک بھی تھے۔پہنچاتے

2
رب کے گھر کی تعمیر کی یاں تیار

1 پھر سلیمان ربنے 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۔ سباِن پر سلیمان نگران3,600نے مقرر کئے۔
3 اُس نے صور کے بادشاہ حیرام کو اطلاع دی، طرحجس”
باپمیرےآپ داؤد کو دیودار کی لـکڑی بھیجتے جبرہے وہ
اپنے لئے محل بنا رہے تھے اُسی طرح مجھے بھی دیودار کی لـکڑی
بھیجیں۔ ایکمَیں4 گھر تعمیر کر رباُسےکے اپنے خدا نامکے
کے لئے مخصوص کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ ہمیں ایسی جگہ کی
ضرورت جسہے میں اُس کے حضور خوشبودار بخور جلایا
ربجائے، کے لئے مخصوص روٹیاں باقاعدگی سے میز پر رکھی
جائیں اور خاص موقعوں پر بھسم ہونے والی قربانیاں پیش کی
جائیں یعنی ہر صبح و سبتشام، کے دن، نئے چاند کی عیدوں
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اور ہمارےرب خدا کی دیگر مقررہ عیدوں پر۔ یہ اسرائیل کا
فرضدائمی ہے۔

جس5 گھر کو مَیں بنانے کو ہوں وہ نہایت عظیم ہو گا،
کیونکہ ہمارا خدا دیگر تمام معبودوں کہیںسے ہے۔عظیم لیکن6
کون اُس کے لئے ایسا گھر بنا سکتا ہے جو اُس کے لائق ہو؟
بلندترین آسمان بھی اُس کی رہائش کے لئے چھوٹا ہے۔ تو پھر
میری کیا حیثیت ہے کہ اُس کے لئے گھر بناؤں؟ مَیں صرف
ایسی جگہ بنا میںجسہوںسکتا اُس کے لئے قربانیاں چڑھائی جا
سکیں۔

ایسےکسیپاسمیرےچنانچہ7 سمجھ کاریدار گر بھیجکو
دیں مہارتجو سے سونے چاندی، پیتل اور لوہے کا کام جانتا
ہو۔ وہ نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کا کپڑا بنانے اور کندہ
کاری کا اُستاد بھی ہو۔ شخصایسا یروشلم اور یہوداہ میرےمیں
اُن کاری گروں کا انچارج بنے باپمیرےجنہیں داؤد نے کام
پر لگایا ہے۔ اِس8 کے علاوہ مجھے لبنان سے دیودار، جونیپر اور
دیگر قیمتی درختوں کی لـکڑی بھیج دیں۔ کیونکہ مَیں جانتا ہوں
لوگکےآپکہ قسمعمدہ لـکڑہارےکے آپآدمیمیرےہیں۔
لوگوںکے ملساتھکے لـکڑیسیبہتہمیں9گے۔کریںکامکر
کی ضرورت ہو گی، کیونکہ جو گھر مَیں بنانا چاہتا ہوں وہ بڑا
اور شاندار ہو گا۔ آپ10 کے لـکڑہاروں کے کام کے معاوضے
میں 32,75,000مَیں کلو گرام 27,00,000گندم، کلو گرام
َجو، 4,40,000 لٹر َمے اور 4,40,000 لٹر زیتون کا تیل دوں
“گا۔

بادشاہکےصور11 لـکھخطنےحیرام سلیمانکر جوابکو
دیا، رب” اپنی قوم کو پیار کرتا ہے، اِس لئے اُس آپنے کو
اُس کا بادشاہ بنایا ہے۔ رب12 اسرائیل کے خدا کی حمد ہو
آسماننےجس و زمین خلقکو کیا ہے اُسکہ داؤدنے بادشاہ
کو منددانشاِتنا بیٹا عطا تمجیدکیاُسہے۔کیا ہو مندعقلیہکہ
دارسمجھاور لئےکےرببیٹا اورگھر اپنے لئے محل کرےتعمیر
گا۔ آپمَیں13 ایکپاسکے ماہر اور سمجھ دار کاری گر کو
بھیج دیتا جسہوں کا نام حیرام ابی ہے۔ 14 اُس کی اسرائیلی
دانماں، قبیلےکے کی اُسجبکہہے باپکا صور حیرامہے۔کا
سونے چاندی، پیتل، لوہے، پتھر لـکڑیاور چیزیںکی بنانے میں
مہارت وہہے۔رکھتا نیلے، ارغوانی رنگقرمزیاور کا کپڑا اور
کتان باریککا کپڑا بنا وہہے۔سکتا قسمہر کی میںکاریکندہ

بھی ماہر ہے۔ جو بھی منصوبہ پیشاُسے کیا جائے اُسے وہ پایہ
تکتکمیل پہنچا باپمعززکےآپاورکےآپآدمییہہے۔سکتا
داؤد ملساتھکےگروںکاریکے چنانچہ15گا۔کرےکامکر
جس گندم، َجو، زیتون کے تیل اور َمے کا میرےذکر آقا نے
کیا وہ اپنے خادموں کو بھیج دیں۔ 16 معاوضے میں آپہم کے
لئے درکار درختوں کو لبنان میں کٹوائیں گے اور اُن بیڑےکے
باندھ کر سمندر یعےکے ذر یافا تکشہر پہنچا دیں وہاںگے۔ سے
آپ اُنہیں یروشلم لے جا سکیں “گے۔

17 سلیمان نے اسرائیل میں آباد تمام غیرملـکیوں کی مردم
شماری کروائی۔ اُس) باپکے داؤد بھینے اُن کی شماریمردم
کروائی (تھی۔ معلوم ہوا کہ اسرائیل میں 1,53,600 غیرملـکی
ہتے ر ہیں۔ 18 اِن میں سے اُس نے 80,000 کو پہاڑی کانوں
میں لگایا تاکہ وہ پتھر نکالیں جبکہ 70,000 افراد کی داریذمہ
یہ پتھر یروشلم لانا تھی۔ سباِن پر سلیمان نگران3,600نے مقرر
کئے۔

3
رب کے گھر کی تعمیر

1 سلیمان نے رب کے گھر کو یروشلم کی پہاڑی یاہ مور پر
تعمیر کیا۔ اُس باپکا داؤد یہ مقام مقرر کر تھا۔چکا یہیں جہاں
پہلے اُرنان یعنی ارَوناہ یبوسی 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 سا
ایک برآمدہ بنایا گیا جو عمارت جتنا چوڑا یعنی فٹ30 اور 30
فٹ 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 کے تختے لگائے، پھر تختوں خالصپر سونا
منڈھوا کر اُنہیں کھجور کے درختوں اور زنجـیروں کی تصویروں
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 فرشتوںکروبی تصویریںکی بھی کندہ گئیں۔کی

مُقّدس ترین کمرا
عمارت8 کا سب سے اندرونی کمرا بنام مُقّدس ترین کمرا

عمارت جیسا چوڑا یعنی فٹ30 تھا۔ اُس کی لمبائی بھی فٹ30
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تھی۔ تمامکیکمرےاِس دیواروں 20,000پر کلو گرام زائدسے
سونا منڈھا گیا۔ 9 سونے کی کیلوں کا ًوزن 600تقریبا گرام تھا۔
بالاخانوں کی دیواروں پر بھی سونا منڈھا گیا۔

10 پھر سلیمان نے کروبی فرشتوں کے دو مجسمے بنوائے
مُقّدسجنہیں کمرےترین میں رکھا گیا۔ اُن پر بھی سونا چڑھایا
گیا۔ جب11-13 دونوں فرشتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ
مُقّدس کمرےترین میں کھڑا کیا گیا تو اُن کے چار پَروں کی مل
کر لمبائی 30 فٹ تھی۔ ہر ایک کے دو پَر تھے، اور ہر پَر کی
لمبائی ساڑھے سات سات فٹ تھی۔ اُنہیں مُقّدس ترین کمرے
میں یوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا کیا گیا کہ ہر فرشتے کا
ایک پَر دوسرے کے پَر سے لگتا جبکہ دائیں اور بائیں طرف ہر
ایک کا دوسرا پَر دیوار ساتھکے لگتا تھا۔ وہ اپنے پاؤں کھڑےپر
بڑے ہال کی طرف دیکھتے تھے۔ مُقّدس14 ترین کمرے کے
دروازے پر سلیمان باریکنے کتان سے بُنا ہوا پردہ لـگوایا۔ وہ
نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کے دھاگے سے سجا ہوا تھا، اور
اُس پر کروبی فرشتوں کی تصویریں تھیں۔

رب کے گھر دروازےکے پر دو ستون
سلیمان15 ستوندونے ڈھلوا دروازےکےگھرکےربکر

کے منے کھڑےسا کئے۔ ایکہر فٹ27 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 تھے۔ دونوں17 ستونوں سلیمانکو ربنے کے
دروازےکےگھر دائیںکے طرفبائیںاور کیا۔کھڑا ہنے ہاتھد
کے ستون کا نام اُس نے ‘یکین’ اور بائیں ہاتھ کے ستون کا ‘بوعز’نام رکھا۔

4
قربان گاہ اور سمندر حوضنامی

1 سلیمان نے پیتل کی ایک قربان گاہ بھی بنوائی جس کی
لمبائی 30 فٹ، چوڑائی فٹ30 اور اونچائی فٹ15 تھی۔

اِس2 کے بعد اُس پیتلنے کا بڑا حوضگول جسڈھلوایا
کا نام ‘سمندر’ رکھا گیا۔ اُس کی اونچائی ساڑھے 7 فٹ، اُس کا
منہ فٹ15 چوڑا اور اُس کا ًگھیرا تقریبا فٹ45 تھا۔ حوض3
کنارےکے کے نیچے بَیلوں کی دو قطاریں تھیں۔ فی ًفٹ تقریبا
6 بَیل تھے۔ بَیل اور حوض مل کر ڈھالے گئے تھے۔ حوض4
کو بَیلوں کے 12 مجسموں پر رکھا گیا۔ تین بَیلوں کا رُخ شمال کی
تینطرف، کا مغربرُخ کی تینطرف، کا طرفکیجنوبرُخ

اور تین کا رُخ مشرق طرفکی تھا۔ اُن پچھلےکے حوضحصے
طرفکی تھے، حوضاور اُن کے کندھوں پر پڑا تھا۔ حوض5
کا کنارہ پیالے بلـکہ سوسن پھولکے طرحکی باہر طرفکی مُڑا
ہوا تھا۔ اُس کی ًدیوار تقریبا تین انچ موٹی تھی، میںحوضاور پانی
ًکے تقریبا 66,000 لٹر سما جاتے تھے۔

سلیمان6 نے باسن10 ڈھلوائے۔ پانچ ربکو کے گھر کے
دائیں ہاتھ اور پانچ کو اُس بائیںکے ہاتھ کھڑا کیا گیا۔ اِن باسنوں
ٹکڑےوہکےگوشتمیں دھوئے بھسمجنہیںجاتے والیہونے
قربانی کے طور پر جلانا تھا۔ لیکن ‘سمندر’ نامی حوض اماموں
استعمالکے کے لئے تھا۔ اُس میں وہ نہاتے تھے۔

سونے کے شمع دان اور میزیں
سلیمان7 نے سونے کے 10 شمع دان مقررہ تفصیلات کے

مطابق بنوا ربکر کے گھر میں رکھ دیئے، پانچ کو طرفدائیں
اور پانچ کو بائیں طرف۔ دس8 میزیں بھی بنا کر رب کے گھر
میں رکھی گئیں، پانچ کو دائیں طرف اور پانچ کو بائیں طرف۔
اِن چیزوں کے علاوہ سلیمان نے چھڑکاؤ کے سونے کے 100
کٹورے بنوائے۔

صحن
9 پھر سلیمان نے وہ اندرونی صحن بنوایا جس میں صرف

اماموں کو داخل ہونے اجازتکی تھی۔ اُس نے بڑا صحن بھی
اُس کے دروازوں سمیت بنوایا۔ دروازوں کے کواڑوں پر پیتل
چڑھایا گیا۔ 10 ‘سمندر’ حوضنامی کو صحن جنوبکے مشرق
میں رکھا گیا۔

اُس سامان فہرستکی جو حیرام نے تیار کیا
11 حیرام نے باسن، بیلچے اور چھڑکاؤ کے کٹورے بھی

بنائے۔ یوں اُس نے الله کے میںگھر وہ سارا مکملکام جسکیا
لئےکے سلیمان بادشاہ اُسےنے بُلایا تھا۔ اُس چیزیںکیذیلنے
: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،
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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 پالشکر کیا گیا تھا۔ 17 بادشاہ
نے اُسے وادٔی یردن ُسکاتمیں اور ضرتان درمیانکے ڈھلوایا۔
ایکوہاں فونڈری تھی جہاں حیرام گارےنے سے سانچے بنا
کر ہر ڈھالچیز دی۔ اِس18 سامان کے لئے سلیمان بادشاہ نے
اِتنا یادہ استعمالپیتلز کیا اُسکہ کا وزنکُل معلوم نہ ہو سکا۔

رب کے گھر کے اندر سونے کا سامان
الله19 کے اندرکےگھر کے لئے سلیمان سامانذیلدرِجنے

:بنوایا
سونے کی قربان گاہ،
سونے کی وہ میزیں جن ربپر کے لئے مخصوص رہتیپڑیروٹیاں تھیں،
خالص20 سونے دانشمعوہکے اور قواعدکوجنچراغ کے

مُقّدسمطابق کمرےترین کے منے سا جلنا تھا،
خالص21 سونے کے وہ پھول جن سے شمع دان آراستہ تھے،
خالص سونے چراغکے 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 میںخزانوںکےگھرکےربچیزیںقیمتی دیںرکھوا جو
اُس باپکے داؤد نے الله کے لئے مخصوص کی تھیں۔

عہد ربصندوقکا کے گھر میں لایا جاتا ہے
2 پھر سلیمان نے اسرائیل کے تمام بزرگوں اور قبیلوں اور

کنبوں تمامکے سرپرستوں کو پاساپنے یروشلم میں بُلایا، کیونکہ
رب کے عہد تکابصندوقکا یروشلم کے اُس میںحصے تھا
جو داؤد’ کا ‘شہر یا صیون سلیمانہے۔کہلاتا چاہتا تھا کہ قوم
نمائندےکے حاضر ہوں جب صندوق کو وہاں سے رب کے
میںگھر پہنچایا جائے۔ اسرائیلچنانچہ3 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 تو ربلاوی 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 سمیت
رب کے گھر میں پہنچایا۔ 6 وہاں 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۔

اماموں7 عہدکےربنے ترینمُقّدسیعنیپچھلےصندوقکا
کمرے میں لا کر کروبی فرشتوں کے پَروں کے نیچے رکھ دیا۔
8 فرشتوں کے پَر پورے صندوق پر اُس کی اُٹھانے کی یوں لـکڑ
سمیت پھیلے رہے۔ 9 توبھی اُٹھانے کی یہ یاں لـکڑ اِتنی لمبی تھیں
کہ اُن سرےکے منے سا والے کمرےمُقّدسیعنی سے نظر آتے
تھے۔ لیکن وہ باہر سے دیکھے نہیں جا سکتے تھے۔ آج تک وہ
وہیں موجود ہیں۔ صندوق10 صرفمیں پتھر کی وہ دو تختیاں
تھیں جن کو موسٰی حوربنے یعنی کوہِ سینا دامنکے میں اُس
میں رکھ دیا تھا، اُس وقت ربجب نے مصر سے نکلے ہوئے
اسرائیلیوں کے ساتھ عہد باندھا تھا۔ 11 پھر امام کمرےمُقّدس
نکلسے کر صحن میں آئے۔
جتنے امام آئے تھے اُن سب نے اپنے آپ کو پاک صاف

کیا ہوا تھا، خواہ اُس وقت اُن کے گروہ کی رب کے گھر میں
ڈیوٹی تھی یا نہیں۔ 12 یوں لاو کے تمام گلوکار بھی حاضر تھے۔
اُن کے راہنما آسف، ہیمان اور یدوتون اپنے بیٹوں اور رشتے
داروں سمیت باریکسب کتان لباسکے پہنے ہوئے قربان گاہ
کے مشرق میں کھڑے تھے۔ وہ جھانجھ، ستار اور سرود بجا
رہے تھے، جبکہ اُن کے ساتھ 120 امام پھونکتُرم رہے تھے۔
13 گانے والے اور تُرم بجانے والے مل ربکر ستائشکی کر
تھے۔رہے تُرموں، اورجھانجھوں باقی سازوں اُنہوںساتھکے نے
بلند آواز تمجیدکیربسے گیتمیں وہ”گایا، بھلا اورہے، اُس
ابدیشفقتکی “ہے۔
ربتب کا ایکگھر بادل سے بھر گیا۔ ربامام14 کے گھر

میں انجامخدمتاپنی کیونکہسکے،دےنہ الله کا اُسگھر کے
جلال بادلکے سے معمور ہو گیا تھا۔

* 5:3 ساتویں :مہینے ستمبر تا اکتوبر



توارِیخ-۲ 6:1 430 توارِیخ-۲ 6:23

6
1 یہ دیکھ کر سلیمان نے دعا کی، رب” نے فرمایا ہے کہ

مَیں بادلگھنے اندھیرےکے گا۔رہوںمیں مَیں2 تیرےنے لئے
عظیم سکونت گاہ بنائی ایکہے، مقام جو تیری ابدی سکونت
لائقکے “ہے۔

رب کے گھر مخصوصیتکی پر سلیمان کی تقریر
3 پھر بادشاہ نے مُڑ کر رب کے گھر کے منے سا کھڑی

اسرائیل طرفکیجماعتپوریکی کیا۔رُخ اُس برکتاُنہیںنے
دے کر کہا،

4 رب” اسرائیل کے خدا کی تعریف ہو جس نے وہ وعدہ
پورا کیا اُسجوہے باپمیرےنے داؤد سے کیا تھا۔ اُسکیونکہ
نے فرمایا، 5 دنجس’ مَیں اپنی قوم کو مصر سے نکال لایا اُس
مَیںتکآجکرلےسےدن کبھینہنے فرمایا قبیلوںاسرائیلیکہ
کے کسی شہر میرےمیں نام کی تعظیم میں گھر بنایا جائے، نہ
میریکوکسی اسرائیلقوم کرنےحکومتپر لئےکے مقرر کیا۔
ابلیکن6 مَیں نے یروشلم کو اپنے نام سکونتکی گاہ اور داؤد
کو اپنی قوم اسرائیل کا بادشاہ بنایا ‘ہے۔

باپمیرے7 داؤد تھیخواہشبڑیکی اسرائیلربکہ کے
خدا کے نام کی تعظیم میں گھر بنائے۔ ربلیکن8 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 کے
مطابقعینکےوعدے باپاپنے اسرائیلجگہکیداؤد کا بادشاہ
بن تختکر پر بیٹھ گیا مَیںاباورہوں۔ اسرائیلربنے کے خدا
کے نام کی تعظیم میں گھر بھی بنایا ہے۔ اُس11 میں مَیں نے وہ
رکھصندوق 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

دیکھتے رب کی قربان گاہ کے منے کھڑےسا ہو کر اپنے ہاتھ
آسمان کی طرف 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 کی،

اسرائیلرباے” کے خدا، تجھ جیسا کوئی خدا نہیں ہے،
نہ آسمان اور نہ زمین پر۔ تُو اپنا وہ عہد قائم رکھتا جسےہے تُو نے
اپنی قوم ساتھکے باندھا ہے اور اپنی مہربانی سباُن پر ظاہر کرتا
تیریسےدلپورےجوہے راہ پر ہیں۔چلتے 15 تُو نے اپنے خادم
داؤد سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔ باتجو تُو نے اپنے منہ سے
باپمیرے وہکیسے تُو ہاتھاپنےنے پوریہیآجسے ہے۔کی
اسرائیلرباے16 کے ابخدا، اپنی باتدوسری بھی پوری
کر جو تُو نے اپنے خادم داؤد تھی۔کیسے کیونکہ تُو میرےنے
باپ سے وعدہ کیا تھا، تیریاگر’ تیریاولاد طرح اپنے چلنچال
پر دےدھیان کر میری شریعت کے میرےمطابق حضور چلتی
رہے تو اسرائیل پر اُس حکومتکی تکہمیشہ قائم رہے ‘گی۔
رباے17 اسرائیل 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 سکونت
کرے گا؟ نہیں، تُو تو بلندترین آسمان میں بھی سما نہیں !سکتا تو
پھر یہ مکان مَیںجو نے بنایا سکونتتیریطرحکسہے بنگاہ
سکتا ہے؟ میرےرباے19 توبھیخدا، اپنے کیخادم دعا اور
التجا تیرےمَیںجبسن حضور پکارتے التماسہوئے کرتا ہوں
20 کہ براہِ کرم راتدن عمارتاِس کی نگرانی !کر کیونکہ یہ وہ
جگہ جسہے بارےکے میں تُو نے خود فرمایا، یہاں’ میرا نام
کرےسکونت ‘گا۔ چنانچہ اپنے خادم گزارشکی سن جو مَیں
اِس مقام طرفکی رُخ کئے ہوئے کرتا ہوں۔ جب21 ہم اِس
مقام طرفکی رُخ کر کے دعا کریں تو اپنے خادم اور اپنی قوم
کی التجائیں سن۔ آسمان پر اپنے تخت سے ہماری سن۔ اور جب
سنے گا ہمارےتو گناہوں معافکو !کر

22 اگر کسی پر الزام لگایا جائے اور اُسے یہاں تیری قربان گاہ
کے منے سا لایا جائے تاکہ حلف اُٹھا کر وعدہ کرے کہ مَیں
بےقصور ہوں 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۔
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24 ہو سکتا وقتکسیہے تیری قوم اسرائیل تیرا کرےگناہ
اور نتیجے میں دشمن کے منے سا شکست کھائے۔ اگر اسرائیلی
تیرےآخرکار پاس لوٹ آئیں تیرےاور نام کی تمجید کر کے یہاں
اِس تیرےمیںگھر حضور دعا التماساور یں کر تو25 آسمان پر سے
اُن یادکی لینا۔سنفر اپنی اسرائیلقوم کا معافگناہ کر اُنہیںکے
دوبارہ ملـکاُس واپسمیں لانا جو تُو اُنہیںنے اور اُن باپکے
دادا دےکو دیا تھا۔

ہو26 سکتا اسرائیلیہے تیرا اِتنا کریںگناہسنگین پڑےکالکہ
اور بڑی دیر تک بارش نہ برسے۔ اگر وہ آخرکار اِس گھر کی
رُخطرف تیرےکےکر نام تیریاورکریںتمجیدکی سزا باعثکے
اپنا گناہ چھوڑ آئیںلوٹکر تو27 آسمان پر سے اُن یادکی لینا۔سنفر
اپنے خادموں اور اپنی قوم اسرائیل معافکو کر، کیونکہ تُو ہی
اُنہیں اچھی راہ کی تعلیم دیتا تبہے۔ ملـکاُس پر بارشدوبارہ
دےبرسا جو تُو نے اپنی قوم میراثکو دےمیں دیا ہے۔

28 ہو سکتا ہے اسرائیل میں کال پڑ جائے، اناج کی فصل
کسی بیماری، پھپھوندی، ٹڈیوں یا کیڑوں سے متاثر ہو جائے، یا
شہرکسیدشمن کا محاصرہ کرے۔ مصیبتبھیجو بیمارییا ہو،
29 اگر اسرائیلیکوئی پوریتیرییا قوم اُس جانسببکا کر اپنے
ہاتھوں اِسکو طرفکیگھر بڑھائے اور تجھ کرےالتماسسے
30 تو آسمان پر اپنے تخت سے اُن کی یاد فر سن لینا۔ اُنہیں معاف
کر کے ایکہر کو اُس کی تمام حرکتوں کا بدلہ دے، کیونکہ
صرف تُو ہی ہر انسان دلکے کو جانتا ہے۔ 31 پھر جتنی دیر وہ
اُس ملـک میں زندگی گزاریں گے جو تُو ہمارےنے باپ دادا
کو دیا تھا اُتنی دیر وہ خوفتیرا مان تیریکر راہوں پر چلتے رہیں
گے۔

32 آئندہ پردیسی بھی تیرے عظیم نام، تیری بڑی قدرت اور
تیرے زبردست کاموں سببکے سے آئیں گے اور اِس گھر کی
رُخطرف کر کے اگرچہگے۔کریںدعا تیریوہ اسرائیلقوم کے
نہیں ہوں گے توبھی33 آسمان پر سے اُن کی یاد فر لینا۔سن بھیجو
درخواست پیشوہ کریں وہ پوری کرنا تاکہ دنیا کی تمام اقوام
تیرا نام جان کر تیری قوم اسرائیل کی طرح ہی تیرا خوف مانیں
اور جان لیں کہ عمارتجو مَیں نے تعمیر کی ہے اُس تیرےپر
ہی نام کا ٹھپا لگا ہے۔

ہو34 سکتا تیریہے قوم ہدایتتیریمردکے مطابقکے اپنے
دشمن سے لڑنے کے لئے نکلیں۔ اگر تیرےوہ چنے ہوئے شہر اور

اُس عمارت 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 انصافمیںحقکے قائم رکھنا۔

36 ہو سکتا ہے وہ تیرا گناہ کریں، ایسی حرکتیں تو ہم سب
سے سرزد ہوتی رہتی ہیں، اور نتیجے میں ناراضتُو ہو کر اُنہیں
دشمن کے حوالے دےکر جو اُنہیں قید کر کسیکے دُوردراز
یا ملـکقریبی میں جائے۔لے شاید37 وہ میںجلاوطنی توبہ کر
کے دوبارہ تیری طرف رجوع کریں اور تجھ التماسسے ہم’کریں، 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 پورےاپنے 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 کی طرف رُخ کر کے دعا کریں جو مَیں تیرےنے نام
کے لئے تعمیر کی ہے 39 تو آسمان پر تختاپنے سے اُن کی دعا اور
التماس سن لینا۔ اُن کے حق میں انصاف قائم کرنا، اور اپنی قوم
گناہوںکے معافکو دینا۔کر میرےاے40 تیریخدا، آنکھیں
تیرےاور کان اُن دعاؤں کے لئے رہیںکھلے اِسجو جگہ پر جاتیکی ہیں۔

رباے41 اُٹھخدا، کر اپنی آرام گاہ پاسکے آ، تُو اور عہد
قدرتتیریجوصندوقکا کا اظہار تیرےخدا،رباےہے۔
نجاتامام ملبّسسے ہو جائیں، تیرےاور ایمان تیریدار بھلائی
منائیں۔خوشیکی خدا،رباے42 مسحاپنے کئے خادمہوئے
نہردکو کر بلـکہ یادکوشفقتاُس کر جو تُو داؤدخادماپنےنے
پر کی “ہے۔

7
رب کے گھر مخصوصیتکی پر جشن

سلیمان1 کی اِس دعا اختتامکے آگپر آسماننے پر نازلسے
ہو کر بھسم ہونے والی اور ذبح کی قربانیوں کو بھسم کر دیا۔
ساتھ ربساتھ کا گھر اُس کے جلال سے یوں معمور ہوا 2 کہ
امام اُس میں داخل نہ ہو سکے۔ جب3 اسرائیلیوں نے دیکھا
آسمانکہ پر نازلآگسے ہوئی اورہے ربگھر جلالکے سے
معمور ہو گیا ہے تو وہ منہ جھکبلکے حمدکیربکر و ثنا کر
گیتکے گانے لـگے، وہ” بھلا ہے، اور اُس “ہے۔ابدیشفقتکی
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4-5 پھر بادشاہ اور تمام قوم ربنے کے پیشقربانیاںحضور
کر کے الله کے گھر مخصوصکو 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 کے کھڑےمطابق
تھے۔ لاوی 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 تھا، اُس” کی
شفقت ابدی “ہے۔ یوں لاو کے مقابل امام تُرم بجا رہے تھے
جبکہ باقی تھے۔کھڑےلوگتمام سلیمان7 صحننے کا درمیانی
حصہ قربانیاں چڑھانے کے لئے مخصوص کیا۔ وجہ یہ تھی کہ
پیتل قربانکی اِتنیگاہ پیشقربانیاں لئےکےکرنے تھی،چھوٹی
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 تکدنوں 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 میںجنوبکر تکوادیاُس کیمصرجو
سرحد تھی۔ آخری دن پوری جماعت نے اختتامی جشن منایا۔
10 یہ ساتویں ماہ کے ویں23 دن وقوع پذیر ہوا۔ اِس کے بعد
سلیمان اسرائیلیوںنے سےدلاورشادمانسبکیا۔رُخصتکو
تھےخوش سلیمانداؤد،نےربکہ اور اپنی اسرائیلقوم پر اِتنی
مہربانی کی ہے۔

سلیمانرب سے ہم کلام ہوتا ہے
سلیمانچنانچہ11 ربنے کے گھر اور محلشاہی تکمیلکو

پہنچایا۔تک اُسبھیکچھجو ٹھاننے لیا تھا وہ پورا ایک12ہوا۔
ربرات اُس پر ظاہر ہوا اور مَیں”کہا، تیرینے دعا سنکو 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 آپاپنے کرےپستکو اور دعا
کر میرےکے 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 گا۔ اب15 سے

جب بھی یہاں دعا مانگی جائے تو میری آنکھیں کھلی رہیں گی
میرےاور کان اُس پر دھیان دیں گے۔ 16 کیونکہ مَیں نے اِس
گھر کو چن مخصوصکر و مُقّدس کر رکھا ہے تاکہ میرا نام
تکہمیشہ یہاں قائم میریرہے۔ آنکھیں اور دل ہمیشہ اِس میں
تکجہاں17گے۔رہیںحاضر تعلقتیرا باپاپنےہے، کیداؤد
میرےطرح حضور رہ۔چلتا کیونکہ اگر میرےتُو تمام احکام اور
ہدایات پیرویکی کرتا رہے 18 تو مَیں تیری اسرائیل پر حکومت
قائم رکھوں گا۔ پھر میرا وہ وعدہ قائم رہے گا جو مَیں تیرےنے
باپ داؤد سے عہد باندھ کر کیا تھا اسرائیلکہ پر تیری اولاد کی
حکومت تکہمیشہ قائم رہے گی۔

لیکن19 !خبردار اگر تُو مجھ سے دُور ہو میرےکر دیئے گئے
احکام ہدایاتاور کرےترککو بلـکہ دیگر معبودوں طرفکی
رجوع اُنکےکر تو20کرےپرستشاورخدمتکی اسرائیلمَیں
کو جڑ اُکھاڑسے کر ملـکاُس نکالسے دوں گا مَیںجو نے اُن
دےکو دیا ہے۔ صرفنہ یہ بلـکہ مَیں اِس گھر کو بھی رد کر
دوں گا جو مَیں نے اپنے نام کے لئے مخصوص و مُقّدس کر لیا
اسرائیلمَیںوقتاُسہے۔ تمامکو اقوام مذاقمیں طعنلعناور
کا نشانہ بنا دوں گا۔ اِس21 شاندار گھر حالتبُریکی دیکھ کر
یہاں سے گزرنے والے تمام لوگوں کے کھڑےرونگٹے ہو جائیں
گے، اور وہ پوچھیں گے، رب’ ملـکاِسنے اور اِس گھر سے
سلوکایسا کیوں ‘کیا؟ جوابلوگتب22 دیں 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 پرستشکی خدمتاور کرنے سے باز نہ آئے
اِس لئے اُس نے اُنہیں اِس مصیبتساری میں ڈال دیا “۔‘ہے

8
سلیمان مہماتمختلفکی

رب1 کے گھر اور شاہی محل کو تعمیر کرنے میں 20 سال
لـگ گئے تھے۔ اِس2 کے بعد سلیمان نے وہ آبادیاں سرےنئے
سے تعمیر کیں جو حیرام نے دےاُسے دی تھیں۔ اِن میں اُس
اسرائیلیوںنے کو بسا دیا۔

ایک3 فوجی مہم کے دوران اُس حماتنے ضوباہ پر حملہ کر
کے اُس پر قبضہ کر لیا۔ 4 اِس کے علاوہ اُس نے حمات کے
علاقے میں گودام کے شہر بنائے۔ یگستان ر کے شہر تدمور میں
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اُس بہتنے سا تعمیری کام کرایا 5-6 اور اِسی طرح بالائی اور
نشیبی بیت َحورون بعلاتاور میں بھی۔ اِن شہروں کے لئے اُس
اپنےنےسلیمانبنوائے۔دروازےوالےکنڈےاورفصیلنے
لئےکےگوداموں اور رتھوںاپنے رکھنےکوگھوڑوںاور لئےکے
بھی شہر بنوائے۔
بھیکچھجو وہ یروشلم، لبنان یا اَورکسیکیسلطنتاپنی جگہ

بنوانا چاہتا تھا وہ اُس نے بنوایا۔ آدمیوںجن7-8 کی سلیمان نے
بیگار پر بھرتی کی وہ اسرائیلی نہیں تھے بلـکہ ِحتّی، اموری، فرِزّی،
ِحوّی اور یبوسی یعنی کنعان کے پہلے باشندوں کی وہ اولاد تھے
جو باقی رہ گئے تھے۔ ملـک پر قبضہ کرتے وقت اسرائیلی اِن
قوموں پورےکو طور پر مٹا نہ تکآجاورسکے، اِن اولادکی کو
اسرائیل 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 ضلعوںجو پر مقرر افسروں تابعکے تھے۔
تعمیریلوگیہ 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 کہا، لازم” ہے کہ میری اہلیہ
اسرائیل کے بادشاہ داؤد کے محل میں نہ رہے۔ چونکہ رب کا
صندوق یہاں سے گزرا اِسہے، لئے یہ مُقّدسجگہ “ہے۔

رب کے گھر خدمتمیں ترتیبکی
وقتاُس12 ہالبڑےکےگھرکےربکوربسلیمانسے

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 مطابق بادشاہ قربانیاں چڑھاتا تھا۔ اِن میں وہ
قربانیاں بھی شامل تھیں جو سبت کے دن، نئے چاند کی عید پر
اور سال 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 دار سونپیں جو
اُس باپکے داؤد نے مقرر کی تھیں۔ 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
کی یات ضرور کے مطابق اماموں کی مدد کرنی تھی۔ رب کے

گھر کے دروازوں کی پہرا داری بھی یوں لاو ایککی خدمت
تھی۔ دروازےہر الـگایکپر گروہ کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ یہ
بھی مردِ خدا داؤد ہدایاتکی کے مطابق ہوا۔ 15 جو بھی حکم
داؤد نے اماموں، یوں لاو اور خزانوں کے متعلق دیا تھا وہ اُنہوں
نے پورا کیا۔

سلیمانیوں16 تمامکے بنیادکیگھرکےربمنصوبے رکھنے
سے لے کر اُس کی پورےتکتکمیل ہوئے۔

17 بعد میں سلیمان عصیون جابر اور ایلات گیا۔ یہ شہر ادوم
ساحلکے پر واقع تھے۔ حیراموہاں18 بادشاہ اپنےنے اورجہاز
تجربہ ملاحکار بھیجے تاکہ وہ سلیمان آدمیوںکے ملساتھکے
کر جہازوں کو چلائیں۔ اُنہوں نے تکاوفیر سفر کیا اور وہاں
سلیمانسے کے لئے ً 15,000تقریبا کلو گرام سونا لے آئے۔کر

9
سبا کی ملـکہ سلیمان سے ملتی ہے

سلیمان1 شہرتکی سبا کی تکملـکہ پہنچ جبگئی۔ اُس
نے اُس بارےکے میں سنا تو وہ سلیمان سے ملنے کے لئے روانہ
ہوئی تاکہ اُسے مشکل پیشپہیلیاں کر کے اُس مندیدانشکی
جانچ لے۔ وہ نہایت بڑے قافلے کے ساتھ یروشلم پہنچی جس
اونٹکے بلسان، کثرت کے سونے اور قیمتی جواہر لدےسے
ہوئے تھے۔
ملـکہ سلیمانکی ملاقاتسے ہوئی تو اُس اُسنے وہسے تمام

پوچھےسوالاتمشکل اُسجو تھے۔میںذہنکے اُسسلیمان2
کے ہر سوال کا دےجواب سکا۔ کوئی بھی بات اِتنی پیچیدہ
تھینہیں کہ اُسوہ مطلبکا ملـکہ کو بتا نہ سکتا۔ 3 کیسبا ملـکہ
سلیمان کی حکمت اور اُس کے نئے محل سے بہت متاثر ہوئی۔
اُس4 نے بادشاہ کی میزوں پر مختلفکے کھانے دیکھے اور یہ
کہ اُس کے افسر کس ترتیب سے اُس پر بٹھائے جاتے تھے۔
اُس نے بیروں کی خدمت، اُن کی شاندار وردیوں اور ساقیوں
کی شاندار وردیوں پر بھی غور کیا۔ جب 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 آپمیں
کے شاہکاروں اور حکمت کے بارے میں سنا تھا وہ درست
ہے۔ مَیںتکجب6 خودنے آ کر کچھسبیہ اپنی آنکھوں سے
نہ دیکھا مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ لیکن حقیقت میں آپمجھے کی
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حکمتزبردست 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 جو
مسلسل آپ کے منے سا کھڑے ہتے ر اور آپ کی دانش بھری
باتیں سنتے !ہیں آپرب8 کے خدا کی تمجید ہو جس آپنے
کو پسند کر کے اپنے تخت پر بٹھایا تاکہ رب اپنے خدا کی خاطر
آپکریں۔حکومت کا اسرائیلخدا محبتسے اورہے،رکھتا وہ
اُسے تکابد قائم رکھنا چاہتا اِسیہے، لئے اُس آپنے کو اُن
کا بادشاہ بنا دیا ہے انصافتاکہ بازیراستاور قائم “رکھیں۔

9 پھر ملـکہ سلیماننے ًکو 4,000تقریبا کلو گرام بہتسونا،
یادہ ز بلسان اور جواہر دے دیئے۔ پہلے کبھی بھی اُتنا بلسان
اسرائیل میں نہیں لایا گیا تھا جتنا وقتاُس 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 اپنے محل کے لئے سیڑھیاں بنوائیں۔
یہ موسیقاروں کے سرود اور ستار بنانے کے لئے بھی استعمال
ہوئی۔

سلیمان12 بادشاہ نے اپنی طرف سے سبا کی ملـکہ کو بہت
دیئے۔تحفےسے یہ اُن یادہسےچیزوں تھےز جو ملـکہ ملـکاپنے
سے اُس پاسکے لائی تھی۔ جو 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
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 نے بڑی200 اور 300 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 اُنہیں لبنان’ کا ‘جنگل نامی محل میں
محفوظ رکھا۔

17 اِن کے علاوہ بادشاہ نے ہاتھی دانت سے ایکآراستہ بڑا
تخت خالصپرجسبنوایا سونا گیا۔چڑھایا اُس18-19 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 کا تخت کسی اَور سلطنت میں
نہیں پایا جاتا تھا۔

20 سلیمان کے تمام پیالے سونے کے تھے، بلـکہ لبنان’ کا
میںمحلنامی‘جنگل تمام خالصبرتن تھے۔کےسونے بھیکوئی
چاندیچیز نہیںکی تھی، سلیمانکیونکہ چاندیمیںزمانےکے
کی کوئی قدر نہیں تھی۔ 21 بادشاہ کے اپنے بحری جہاز تھے جو
حیرام بندوںکے کے ساتھ مل مختلفکر جگہوں پر جاتے تھے۔
ہر تین سال کے بعد وہ سونے چاندی، ہاتھی دانت، بندروں 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
کرتےکوشش رہے تاکہ لیںسنحکمتوہ جو الله اُسنے کے
میںدل دیڈال تھی۔ سال24 بہ سال بھیجو سلیمان کے دربار
میں آتا وہ کوئی نہ کوئی تحفہ لاتا۔ یوں اُسے سونے چاندی کے
برتن، قیمتی لباس، ہتھیار، گھوڑےبلسان، اور خچر ملتے رہے۔

رتھوںاورگھوڑوں25 کو رکھنے لئےکے سلیمان 4,000کے
تھان تھے۔ اُس تھے۔گھوڑے12,000کے اُسکچھ رتھوںنے
کے لئے مخصوص کئے گئے شہروں میں اور کچھ یروشلم میں اپنے
پاس رکھے۔ 26 سلیمان اُن تمام بادشاہوں کا حکمران تھا جو
یائے فراتدر سے لے کر فلستیوں ملـککے مصریکی سرحد
تک حکومت کرتے تھے۔ 27 بادشاہ کی سرگرمیوں کے باعث
چاندی جیسیپتھر عام ہو گئی اور دیودار کی مغربلـکڑیقیمتی
پہاڑینشیبیکے انجـیرتوتکیعلاقے عامجیسیلـکڑیسستیکی
ہو گئی۔ 28 بادشاہ مصرگھوڑےکے اور دیگر ملـکوںکئی 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
کی کتاب اخیاہ’ کی ‘نبوّت اور ُبعام یر بن نباط سے متعلق غیبعِّدو’کتاب بین کی یائیں ‘رو میں درج ہیں۔

30 سلیمان 40 سال کے دوران پورے اسرائیل پر حکومت
کرتا رہا۔ اُس کا دار الحکومت یروشلم تھا۔ جب31 وہ مر کر
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باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم کے اُس میںحصے دفن
کیا گیا جو داؤد’ کا ‘شہر پھرہے۔کہلاتا اُس کا بیٹا تخترحبعام
نشین ہوا۔

10
شمالی الـگقبیلے ہو جاتے ہیں

رحبعام1 ِسکم گیا، وہاںکیونکہ تمام اسرائیلی اُسے بادشاہ مقرر
کرنے کے لئے جمع ہو گئے تھے۔ ُبعام2 یر نباطبن یہ خبر سنتے ہی
مصر اُسجہاںسے سلیماننے بادشاہ بھاگسے کر پناہ لی تھی
واپساسرائیل آیا۔ اسرائیلیوں3 نے اُسے بُلایا تاکہ اُس کے ساتھ
ِسکم جائیں۔ جب پہنچا تو اسرائیل کی پوری جماعت ُبعام یر کے
ساتھ مل کر رحبعام سے ملنے گئی۔ اُنہوں نے بادشاہ سے کہا،
جو”4 آپجوا باپکے نے ہم پر ڈال دیا تھا اُسے اُٹھانا مشکل
تھا، اور جو وقت اور پیسے ہمیں بادشاہ کی خدمت میں صَرف
کرنے تھے وہ ناقابِل برداشت تھے۔ اب دونوں کو کم کر دیں۔
پھر خوشیہم آپسے خدمتکی کریں “گے۔

5 رحبعام نے جواب دیا، مجھے” تین دن کی مہلت دیں، پھر
پاسمیرےدوبارہ “آئیں۔ لوگچنانچہ چلے گئے۔ 6 پھر رحبعام
بادشاہ نے اُن بزرگوں سے مشورہ کیا جو سلیمان کے جیتے جی
بادشاہ کی خدمت کرتے رہے تھے۔ اُس نے پوچھا، آپ” کا
کیا خیال مَیںہے؟ اِن لوگوں کو جوابکیا “دوں؟ بزرگوں7 نے
جواب دیا، ہمارا” مشورہ ہے کہ اِس وقت اُن سے مہربانی سے
پیش آ کر اُن سے کریںسلوکاچھا اور دیں۔جوابنرم آپاگر
ایسا یں کر تو وہ آپہمیشہ کے وفادار خادم بنے رہیں “گے۔

8 لیکن رحبعام نے بزرگوں کا مشورہ رد کر کے اُس کی
خدمت میں حاضر اُن جوانوں سے مشورہ کیا جو اُس کے ساتھ
پروان تھے۔چڑھے اُس9 مَیں”پوچھا،نے اِس قوم کو جوابکیا
دوں؟ یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ مَیں وہ جوا ہلکا کر دوں جو
میرے باپ نے اُن پر ڈال “دیا۔ 10 جو جوان اُس کے ساتھ
پروان چڑھے تھے اُنہوں نے کہا، اچھا،” لوگیہ تقاضا کر رہے
ہیں کہ آپ کے باپ کا جوا ہلکا کیا جائے؟ اُنہیں بتا میری’دینا، چھوٹی اُنگلی میرے باپ کی کمر سے یادہ ز موٹی !ہے
جوبےشک11 اُسجوا آپنے پر ڈال دیا اُسے اُٹھانا مشکل تھا،
لیکن میرا جوا اَور بھی بھاری ہو گا۔ باپمیرےجہاں آپنے

کوڑےکو لگائے وہاں مَیں آپ کی بچھوؤں سے تادیب کروں
“!‘گا

ُبعامجببعدکےدنتین12 یر اسرائیلیوںتمام رحبعامساتھکے
کا فیصلہ سننے کے لئے واپس آیا 13 تو بادشاہ نے اُنہیں سخت
بزرگوںدیا۔جواب ردمشورہکا اُس14کےکر جوانوںاُنہیںنے
کا جواب دیا، بےشک” جو میرےجوا باپ نے آپ پر ڈال
دیا اُسے اُٹھانا مشکل تھا، لیکن میرا جوا اَور بھی بھاری ہو گا۔
باپمیرےجہاں آپنے کوڑےکو لگائے وہاں آپمَیں کی
بچھوؤں تادیبسے کروں “!گا پوریمرضیکیربیوں15 ہوئی
کہ رحبعام لوگوں باتکی نہیں مانے گا۔ ربابکیونکہ کی
پیشوہ گوئی پوری ہوئی جو َسیلا کے نبی اخیاہ نے ُبعام یر بن
نباط کو بتائی تھی۔

اسرائیلیوںجب16 نے دیکھا کہ باتہماریبادشاہ سننے کے
لئے تیار نہیں ہے تو اُنہوں نے اُس سے کہا، نہ” ہمیں داؤد سے
ملےکچھمیںمیراث نہگا، یسّی بیٹےکے اُمیدکیملنےکچھسے ہے۔
اے اسرائیل، سب اپنے اپنے واپسگھر اے!چلیں ابداؤد،
اپنا گھر سنبھالخود “!لو یہ کہہ کر چلےسبوہ گئے۔

یہوداہصرف17 قبیلےکے میںشہروںکے ہنے ر اسرائیلیوالے
رحبعام تحتکے رہے۔ 18 پھر رحبعام بادشاہ یوںنے بےگار پر
مقرر افسر ادونیرام شمالیکو قبیلوں بھیجپاسکے دیا، لیکن اُسے
دیکھ کر 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 سے
الـگ 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
لئےکے 1,80,000بُلایا۔ مرد جمع ہوئے تاکہ رحبعام کے لئے
اسرائیل پر دوبارہ قابو وقتاُسعینلیکن2پائیں۔ مردِ سمعیاہخدا
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 کرنا۔متجنگسے ایکہر
اپنے اپنے گھر واپس چلا جائے، کیونکہ جو کچھ ہوا ہے وہ
میرے حکم پر ہوا “۔‘ہے
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تب ربوہ کی سن 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، 8 جات، مریسہ، زیف، 9 ادورائیم،
لـکیس، عزیقہ، 10 صُرعہ، ایالون اور حبرون۔ یہوداہ اور بن یمین
کے اِن قلعہ بند شہروں کو مضبوط11 کر رحبعامکے نے ہر شہر
پر افسر مقرر کئے۔ اُن میں اُس نے خوراک، زیتون تیلکے اور
َمے کا ذخیرہ کر لیا 12 اور ساتھ ساتھ اُن میں ڈھالیں نیزےاور
بھی رکھے۔ اِس طرح اُس نے اُنہیں بہت مضبوط 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 اور
ملـکیت چھوڑکو وہکر یہوداہ اور میںیروشلم آباد ہوئے، کیونکہ
ُبعام یر اور اُس کے بیٹوں نے اُنہیں امام کی حیثیت سے رب
کی خدمت کرنے روکسے دیا تھا۔ 15 اُن کی جگہ اُس نے
اپنے ذاتی امام مقرر کئے جو اونچی جگہوں پر کے مندروں کو
لتے سنبھا ہوئے بکرے کے دیوتاؤں اور بچھڑے کے بُتوں کی
خدمت کرتے تھے۔ 16 یوں 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 پیشقربانیاںکوخداکے کییہوداہ17سکیں۔کر
سلطنت نے ایسے لوگوں تقویتسے پائی۔ وہ رحبعام بن سلیمان
کے لئے تین تکسال مضبوطی کا سبب تھے، کیونکہ تین سال
تک یہوداہ داؤد اور سلیمان اچھےکے نمونے پر چلتا رہا۔

رحبعام کا خاندان
رحبعام18 محلتشادیکی ہوئیسے یریموتجو اور ابی خیل

کی بیٹی تھی۔ یریموت داؤد کا بیٹا اور ابی خیل اِلیاب بن یسّی
کی بیٹی تھی۔ محلت19 کے تین بیٹے یعوس، یاہ سمر اور زہم پیدا
ہوئے۔ 20 بعد میں رحبعام کی معکہ بنت ابی سلوم سے شادی
ہوئی۔ اِس رشتے سے چار بیٹے ابیاہ، عتّی، زیزا اور سلومیت پیدا
ہوئے۔ رحبعام21 یاں18کی بیو داشتائیں60اور تھیں۔ اِن کے
کُل 28 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 کو اُس کے بھائیوں کا سربراہ بنا دیا اور مقرر کیا
کہ یہ میرےبیٹا بعد بادشاہ بنے گا۔ 23 رحبعام نے اپنے بیٹوں
بڑیسے داریسمجھ سلوکساتھکے کیا، کیونکہ اُس اُنہیںنے
الـگ الـگ کر کے یہوداہ اور بن یمین پورےکے قبائلی علاقے
اور تمام قلعہ بند شہروں میں بسا دیا۔ ساتھ ساتھ وہ اُنہیں کثرت
خوراککی اور یاں بیو مہیا کرتا رہا۔

12
مصر کی یہوداہ پر فتح

رحبعامجب1 سلطنتکی زور پکڑ مضبوطکر ہو گئی تو اُس
نے تمام اسرائیل سمیت رب کی شریعت ترککو کر دیا۔ 2 اُن
ربکی سے بےوفائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ رحبعام حکومتکی
کے پانچویں سال میں مصر کے بادشاہ سیسق نے یروشلم پر حملہ
کیا۔ 3 اُس کی فوج بہت بڑی تھی۔ 1,200 رتھوں کے علاوہ
60,000 گھڑسوار اور لبیا، ُسّکیوں ملـککے اور ایتھوپیا کے
بےشمار پیادہ سپاہی تھے۔ یکے4 دیگرےبعد یہوداہ کے قلعہ بند
شہروں پر قبضہ کرتے مصریکرتے بادشاہ پہنچتکیروشلم گیا۔

تب5 سمعیاہ نبی رحبعام اور یہوداہ کے اُن بزرگوں پاسکے آیا
بھاگآگےآگےکےسیسقنےجنہوں کر میںیروشلم پناہ تھی۔لی
اُس نے اُن سے رب”کہا، فرماتا ہے، تم’ ترکمجھےنے کر دیا
اِسہے، لئے اب مَیں ترکتمہیں کر سیسقکے کے حوالے کر
دوں “۔‘گا یہ6 پیغام سن کر رحبعام اور یہوداہ بزرگوںکے نے
بڑی انکساری کے ساتھ تسلیم کیا کہ رب ہی عادل ہے۔ 7 اُن
کی یہ عاجزی دیکھ ربکر نے سمعیاہ سے کہا، چونکہ” اُنہوں
ساریخاکبڑینے سے اپنا غلط یہ رو تسلیم کر لیا اِسہے 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 میریکہ خدمت کرنے اور ممالـکدیگر کے بادشاہوں کی
خدمت کرنے میں کیا فرق “ہے۔

مصر9 کے بادشاہ سیسق نے یروشلم پر حملہ ربوقتکرتے
کے گھر اور محلشاہی تمامکے لُوٹخزانے لئے۔ سونے کی وہ
ڈھالیں بھی چھین لی گئیں سلیمانجو بنوائینے تھیں۔ 10 اِن کی
رحبعامجگہ پیتلنے بنوائیںڈھالیںکی اور اُنہیں اُن محافظوں کے
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افسروں کے سپرد کیا جو محلشاہی دروازےکے کی داریپہرا
بھیجب11تھے۔کرتے میںگھرکےرببادشاہ محافظتبجاتا
یہ ڈھالیں اُٹھا کر ساتھ لے جاتے۔ اِس کے بعد وہ اُنہیں پہرے
داروں کمرےکے واپسمیں لے جاتے تھے۔

12 چونکہ رحبعام بڑینے 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 کچھتکابمیں نہ کچھ پایا جاتا
تھا جو اچھا تھا۔

رحبعام موتکی
سلطنتکیرحبعام13 تقویتدوبارہنے 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 کرے۔ اُس کی ماں
نعمہ عمونی تھی۔ رحبعام14 اچھینے زندگی نہ گزاری، کیونکہ
پورےوہ دل ربسے طالبکا نہ رہا تھا۔

15 باقی جو کچھ رحبعام کی حکومت کے دوران شروع سے
تکآخرکرلے اُسہوا نبیسمعیاہکا بینغیباور تاریخیکیعِّدو
کتاب میں بیان ہے۔ وہاں اُس نسبکے نامے کا ذکر بھی ہے۔
دونوں بادشاہوں رحبعام اور ُبعام یر کے جیتے جی اُن کے درمیان
جنگ جاری رہی۔ جب16 رحبعام 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 ابیاہ تخت نشین ہوا۔

13
یہوداہ کا بادشاہ ابیاہ

1 ابیاہ اسرائیل کے بادشاہ ُبعام یر اّول کی حکومت کے
ویں18 سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ 2 وہ تین سال بادشاہ
رہا، اور اُس کا الحکومتدار یروشلم تھا۔ اُس ماںکی 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
اُسساتھ پھر4ہوا۔آراصفمقابلکے ابیاہ نے افرائیم پہاڑیکے
علاقے کے پہاڑ صمریم پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا،

ُبعام” یر اور تمام اسرائیلیو، باتمیری !سنیں 5 آپکیا کو نہیں
معلوم اسرائیلربکہ کے خدا داؤدنے نمکسے ابدیکا عہد
باندھ کر اُسے اور اُس کی اولاد کو ہمیشہ کے لئے اسرائیل کی
سلطنت کیعطا ہے؟ توبھی6 بنسلیمان داؤد کا ملازم ُبعام یر بن
نباط مالـکاپنے خلافکے اُٹھ کر باغی ہو گیا۔ اُس7 کے ارد
گرد بدمعاشکچھ جمع ہوئے اور رحبعام بن سلیمان مخالفتکی
کرنے لـگے۔ وقتاُس وہ جوان اور ناتجربہ کار تھا، اِس لئے اُن
کا صحیح مقابلہ نہ کر سکا۔

8 اور اب آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ربہم کی بادشاہی پر
فتح پا سکتے ہیں، اُسی بادشاہی پر جو داؤد کی اولاد کے ہاتھ
میں آپہے۔ ہیںسمجھتے بہتفوجکیآپکہ بڑیہی اورہے،
کہ سونے بچھڑےکے آپ کے ساتھ ہیں، وہی بُت جو ُبعام یر
نے آپ کی پوجا کے لئے تیار کر رکھے ہیں۔ لیکن9 آپ نے
رب کے اماموں یعنی ہارون کی اولاد کو یوں لاو ملـکسمیت
سے نکال کر اُن کی جگہ ایسے خدمتپجاری کے لئے مقرر کئے
جیسے پرستبُت قوموں میں پائے ہیں۔جاتے بھیجو چاہتا ہے
مخصوصاُسےکہ کر امامکے بنایا جوانایکصرفاُسےجائے
بَیل اور سات پیشمینڈھے کرنے ضرورتکی ہے۔ یہ اِن نام
نہاد خداؤں پجاریکا بننے کے لئے کافی ہے۔

لیکن10 تکجہاں ہمارا تعلق ربہے ہی ہمارا خدا ہے۔
ہم نے ترکاُسے نہیں ہارونصرفکیا۔ کی اولاد ہمارےہی
امام ہیں۔ صرف یہ اور لاوی رب کی خدمت کرتے ہیں۔
11 یہی صبح شام اُسے بھسم ہونے والی قربانیاں اور خوشبودار
پیشبخور پاکہیں۔کرتے میز ربپر لئےکے روٹیاںمخصوص
رکھنا اور سونے کے شمع دان کے چراغ جلانا اِن ہی کی ذمہ
داری رہی ہے۔ غرض، ربہم اپنے خدا ہدایاتکی پر عمل
کرتے ہیں آپجبکہ نے ترکاُسے کر دیا ہے۔ 12 چنانچہ الله
ہمارے ساتھ ہے۔ وہی ہمارا راہنما ہے، اور اُس کے امام تُرم
بجا کر آپ سے لڑنے کا اعلان کریں گے۔ اسرائیل کے مردو،
رب!خبردار باپاپنے دادا کے خدا لڑنا۔متسے آپجنگیہ
جیت ہی نہیں “!سکتے

13 اِتنے میں ُبعام یر نے چپکے سے کچھ دستوں کو یہوداہ کی
فوج پیچھےکے بھیج دیا تاکہ تاکوہاں میں بیٹھ یوںجائیں۔ اُس
فوجکی ایککا فوجکییہوداہحصہ منےکے اورسا حصہدوسرا
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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 ربنے سے مدد مانگی۔ اماموں نے اپنے
تُرم بجائے 15 اور یہوداہ کے مردوں جنگنے کا نعرہ لگایا۔
جب اُن کی آوازیں بلند ہوئیں تو الله نے ُبعام یر اور تمام اسرائیلیوں
کو شکست دے 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۔ 18 اُس وقت اسرائیل کی بڑی بےعزتی ہوئی
جبکہ یہوداہ کو تقویت ملی۔ کیونکہ ربوہ باپاپنے دادا کے
خدا پر بھروسا رکھتے تھے۔

ابیاہ19 ُبعامنے یر تعاقبکا تینسےاُسکرتےکرتے گردشہر
نواحو کی سمیتآبادیوں چھین لئے، بیت ایل، یسانہ اور عِفرون۔
20 ابیاہ کے جیتے جی ُبعام یر دوبارہ تقویت نہ پا سکا، اور تھوڑی
دیر رببعدکے اُسےنے مار دیا۔ اُس21 مقابلےکے 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
ابیاہجب1 مر کر باپاپنے دادا سے ملاجا تو اُسے یروشلم کے

اُس میںحصے دفنایا گیا جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے۔ پھر اُس
کا بیٹا تختآسا نشین ہوا۔

یہوداہ کا بادشاہ آسا
آسا امنتکسال10میںملـکتحتکےحکومتکی امانو

قائم رہا۔ 2 آسا وہ کچھ کرتا رہا اُسربجو کے خدا نزدیککے
اچھا ٹھیکاور تھا۔ اُس3 نے اجنبی معبودوں کی قربان گاہوں
کو اونچی جگہوں کے مندروں سمیت گرا کر دیوتاؤں کے لئے
مخصوص کئے گئے ستونوں ٹکڑےکو ٹکڑے کر دیا اور یسیرت
دیوی کے کاٹکھمبے ڈالے۔ ساتھ4 ساتھ اُس نے یہوداہ کے
باشندوں دیہدایتکو 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۔ چنانچہ اُس کی حکومت کے دوران
بادشاہی میں سکون رہا۔

6 امن و امان کے اِن سالوں کے دوران آسا یہوداہ میں کئی
شہروں کی قلعہ بندی کر جنگسکا۔ کا نہیںخطرہ تھا، کیونکہ
رب 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 سے
مضبوط کریں۔ کیونکہ ہمارےملـکتکاب ہاتھ میں ہے۔
چونکہ ربہم اپنے خدا طالبکے رہے ہیں اِس لئے اُس نے
سلامتیصلحطرفچاروںہمیں مہیا بندیقلعہچنانچہ“ہے۔کی
کا کام شروع ہوا بلـکہ تکتکمیل پہنچ سکا۔

ایتھوپیا پر فتح
8 آسا کی فوج میں بڑی ڈھالوں اور نیزوں لیسسے یہوداہ کے

3,00,000 افراد تھے۔ اِس کے علاوہ ڈھالوںچھوٹی اور کمانوں
سے مسلح بن یمین کے 2,80,000 افراد تھے۔ سب تجربہ کار
فوجی تھے۔

دنایک9 ایتھوپیا زارحبادشاہکے یہوداہنے پر کیا۔حملہ اُس
کے فوجیبےشمار رتھ300اور تھے۔ ھتے بڑ ھتے بڑ وہ تکمریسہ
پہنچ گیا۔ 10 آسا اُس کا مقابلہ کرنے کے لئے نکلا۔ وادٔی صفاتہ
دونوںمیں فوجیں لڑنے کے لئے صف آرا ہوئیں۔ 11 آسا ربنے
اپنے خدا التماسسے کی، اے” صرفرب، تُو ہی بےبسوں کو
طاقت وروں کے حملوں سے محفوظ رکھ سکتا اےہے۔ رب
ہمارے خدا، ہماری مدد !کر کیونکہ ہم تجھ پر بھروسا رکھتے
ہیں۔ تیرا نامہی فوجبڑیاِسہمکرلے مقابلہکا لئےکےکرنے
نکلے اےہیں۔ رب، تُو ہی ہمارا خدا ہے۔ ایسا نہ دےہونے
کہ انسان تیری مرضی ورزیخلافکی کرنے کامیابمیں ہو
“جائے۔

ربتب12 نے آسا اور یہوداہ کے دیکھتے دیکھتے دشمن کو
دی۔شکست ایتھوپیا فوجیکے فرار ہوئے، اور13 آسا نے اپنے
فوجیوں کے ساتھ جرار تک اُن کا تعاقب کیا۔ دشمن کے اِتنے
ہلاکافراد ہوئے کہ اُس کی فوج بعد میں بحال نہ ہو سکی۔
رب خود اور اُس کی فوج نے دشمن کو تباہ کر دیا تھا۔ یہوداہ
کے مردوں بہتنے سا مال لُوٹ لیا۔ 14 وہ جرار کے ارد گرد
شہروںکے بھیپر قبضہ مقامیکیونکہہوئے،کامیابمیںکرنے
لوگوں ربمیں پھیلدہشتکی گئی تھی۔ نتیجے میں اِن شہروں
سے بھی بہت سا مال چھین لیا گیا۔ اِس15 مہم کے دوران اُنہوں
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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 تمہارےرب!سنو ساتھ ہے اگر تم اُسی
کے ساتھ رہو۔ اگر تم اُس طالبکے رہو تو اُسے پا لو لیکنگے۔
بھیجب تم ترکاُسے کرو تو وہ تم ہی گا۔کرےترککو 3 لمبے
تکعرصے اسرائیلی حقیقی خدا کے بغیر زندگی گزارتے رہے۔
نہ کوئی امام تھا اُنہیںجو الله کی راہ سکھاتا، نہ شریعت۔ لیکن4
کبھیجب مصیبتوہ پھنسمیں جاتے تو اسرائیلربدوبارہ
کے لوٹپاسکےخدا آتے۔ وہ تلاشاُسے نتیجےاورکرتے میں
اُسے پا اُس5لیتے۔ میںزمانے سفر ہوتاخطرناککرنا تھا، کیونکہ
امن و امان کہیں نہیں تھا۔ ایک6 دوسریقوم قوم کے ساتھ اور
ایک دوسرےشہر کے ساتھ لڑتا رہتا تھا۔ اِس کے پیچھے الله کا
ہاتھ تھا۔ وہی اُنہیں ہر قسم کی مصیبت میں ڈالتا رہا۔ لیکن7
تکجہاں تمہارا تعلق ہے، مضبوط ہو اور ہمت نہ ہارو۔ الله
محنتتمہاریضرور کا دےاجر “گا۔

آساجب8 عودیدنے کے بیٹے یاہ عزر نبی پیشکی گوئی سنی
تو اُس کا حوصلہ بڑھ گیا، اور اُس نے پورےاپنے علاقے کے
گھنونے بُتوں کو دُور کر دیا۔ اِس میں یہوداہ اور بن یمین کے
علاوہ افرائیم پہاڑیکے علاقے کے وہ شہر شامل تھے جن پر اُس
قبضہنے کر لیا تھا۔ اُسساتھساتھ قرباناُسنے مرمتکیگاہ
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 کے
منتقلسےعلاقوںقبائلی ہو آبادمیںیہوداہکر تھے۔ہوئے کیونکہ
لوگبےشمار یہ دیکھ کر ربکہ آسا کا خدا اُس کے ساتھ ہے
اسرائیل نکلسے کر یہوداہ میں جا بسے تھے۔

10 آسا بادشاہ کی حکومت کے ویں15 سال تیسرےاور
مہینے میں سب یروشلم میں جمع ہوئے۔ وہاں11 اُنہوں نے لُوٹے
ہوئے مال میں سے رب کو 700 بَیل اور 7,000 یاں بھیڑبکر
قربان کر دیں۔ اُنہوں12 نے عہد باندھا، پورےہم’ دل و جان

سے رب اپنے باپ دادا کے خدا کے طالب رہیں گے۔ 13 اور
جو رب اسرائیل کے خدا کا طالب نہیں رہے گا اُسے سزائے
دیموت جائے گی، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا ‘عورت۔
بلند14 آواز اُنہوںسے قَسمنے کھا ربکر سے اپنی وفاداری کا
اعلان کیا۔ ساتھ ساتھ تُرم اور نرسنگے بجتے رہے۔ 15 یہ عہد تمام
یہوداہ کے لئے خوشی باعثکا تھا، اُنہوںکیونکہ پورےنے دل
قَسمسے کھا اُسےکر باندھا تھا۔ اور خداسےدلپورےوہچونکہ
تھےطالبکے اِس لئے وہ اُسے پا بھی نتیجےسکے۔ ربمیں نے
اُنہیں امنطرفچاروں و امان مہیا کیا۔

16 آسا کی ماں معکہ بادشاہ کی ماں ہونے بہتباعثکے اثر
و رسوخ رکھتی تھی۔ لیکن آسا نے یہ عُہدہ ختم کر ماںجبدیا
دیوییسیرتنے کا گھنونا کھمبا بنوا لیا۔ آسا یہنے بُت کٹوا کر
ٹکڑےٹکڑے کر دیا اور وادٔی قدرون میں جلا دیا۔ افسوس17
کہ اُس نے اسرائیل کی اونچی جگہوں کے مندروں کو دُور نہ
کیا۔ توبھی آسا اپنے جیتے پورےجی دل ربسے کا وفادار رہا۔
18 سونا چاندی اور باقی جتنی چیزیں اُس باپکے اور اُس نے
رب کے لئے مخصوص تھیںکی سباُن کو ربوہ کے لایا۔میںگھر

19 آسا دوبارہجنگتکسالویں35کےحکومتکی چھڑی۔نہ

16
شام ساتھکے آسا کا معاہدہ

1 آسا کی حکومت کے ویں36 سال میں اسرائیل کے
بادشاہ بعشا یہوداہنے پر حملہ کر رامہکے شہر بندیقلعہکی کی۔
مقصد یہ تھا کہ نہ کوئی یہوداہ ملـککے میں داخل ہو سکے،
نہ کوئی وہاں نکلسے سکے۔

جواب2 میں آسا نے شام کے بادشاہ بن ہدد پاسکے وفد
جسبھیجا کا الحکومتدار دمشق تھا۔ اُس ربنے کے گھر
اور شاہی محل کے خزانوں کی سونا چاندی وفد کے سپرد کر
کے دمشق کے بادشاہ کو پیغام بھیجا، 3 میرا” آپ کے ساتھ
عہد باپمیرےطرحجسہے آپکا باپکے کے ساتھ عہد
گزارشتھا۔ ہے آپکہ چاندیسونے کا یہ تحفہ قبول کر کے
اسرائیل کے بادشاہ بعشا کے ساتھ اپنا عہد منسوخ کر دیں تاکہ
ملـکمیرےوہ نکلسے “جائے۔
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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 جن
میں شاہی گودام تھے۔ جب5 بعشا کو اِس کی خبر ملی تو اُس
رامہنے کی بندیقلعہ کرنے بازسے آ کر اپنی یہ مہم دی۔چھوڑ

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 جائیںلے جن سے بعشا بادشاہ رامہ کی قلعہ بندی کرنا چاہتا
تھا۔ سےساماناِس آسا ِجبعنے اور بندیقلعہکیشہروںمِصفاہ
کی۔

آسا آخریکے سال موتاور
وقتاُس7 غیبحنانی بین یہوداہ کے بادشاہ آسا کو ملنے آیا۔

اُس نے کہا، افسوس” آپکہ ربنے اپنے خدا پر اعتماد نہ
کیا بلـکہ اَرام کے بادشاہ پر، کیونکہ اِس کا بُرا نتیجہ نکلا ہے۔
شامرب کے بادشاہ فوجکی آپکو کے حوالے کرنے کے لئے
تیار تھا، ابلیکن یہ موقع جاتا رہا ہے۔ 8 آپکیا بھول گئے ہیں
کہ ایتھوپیا اور لبیا کی بڑیکتنی آپفوج سے لڑنے آئی تھی؟ اُن
کثرتساتھکے رتھکے اور بھیگھڑسوار تھے۔ لیکن وقتاُس
آپ ربنے پر اعتماد کیا، میںجواباور اُس آپاُنہیںنے کے
حوالے دیا۔کر تورب9 اپنی پورینظر رُوئے زمین پر دوڑاتا رہتا
ہے تاکہ اُن کی تقویت کرے جو پوری وفاداری سے اُس سے
لپٹے ہتے ر آپہیں۔ کی احمقانہ حرکت کی وجہ آپسے ابکو
سے متواتر تنگجنگیں رہیںکرتی “گی۔ یہ10 سن کر آسا غصے
لالسے پیلا ہو گیا۔ آپے سے باہر ہو کر اُس نے حکم دیا کہ نبی
کو گرفتار کر اُسکے پاؤںکے کاٹھ میں ٹھونکو۔ وقتاُس سے
آسا اپنی قوم کے کئی لوگوں پر ظلم کرنے لگا۔

11 باقی جو کچھ شروع سے لے کر تکآخر آسا کی حکومت
کے دوران ہوا وہ شاہاِن’ یہوداہ و اسرائیل کی ‘تاریخ کتابکی
میں بیان کیا گیا ہے۔ حکومت12 کے ویں39 سال میں اُس
پاؤںکے لـگبیماریکو گئی۔ اُسگو تھیحالتبُریکی توبھی
اُس ربنے تلاشکو نہ کیا بلـکہ صرف ڈاکٹروں کے پیچھے پڑ
گیا۔ حکومت13 کے ویں41 سال میں آسا مر کر اپنے باپ
دادا سے جا ملا۔ 14 اُس نے یروشلم کے اُس حصے میں داؤد’جو کا ‘شہر کہلاتا ہے اپنے لئے چٹان میں قبر تراشی تھی۔

اب اُسے اِس میں دفن کیا گیا۔ جنازے کے وقت لوگوں نے
لاش پلنگایککو پر لٹا دیا جو بلسان کے تیل اور مختلف قسم
مرہموںخوشبودارکے سے ڈھانپا گیا تھا۔ پھر اُس احترامکے میں
لـکڑی زبردستکا ڈھیر جلایا گیا۔

17
یہوداہ کا بادشاہ یہوسفط

1 آسا کے بعد اُس کا بیٹا یہوسفط تخت نشین 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 کے پورے 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۔ رب3 یہوسفط کے
ساتھ 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 طالبکا رہا اور اُس کے احکام پر عمل کرتا رہا۔
اِسی5 لئے رب نے یہوداہ پر یہوسفط حکومتکی 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
یسیرتاور دیوی کھمبوںکے کو یہوداہ سے دُور کر دیا۔

7 اپنی حکومت تیسرےکے سال کے دوران یہوسفط نے
ملازموںاپنے کو یہوداہ تمامکے میںشہروں بھیجا تاکہ لوگوںوہ
کو رب کی شریعت کی تعلیم دیں۔ اِن افسروں میں بن خیل،
عبدیاہ، یاہ، زکر نتنی ایل اور میکایاہ شامل تھے۔ 8 اُن کے ساتھ
لاوی9 بنام سمعیاہ، نتنیاہ، زبدیاہ، عساہیل، سمیراموت، یہونتن،
ادونیاہ، طوبیاہ، ادونیاہطوباور اماموںتھے۔ اِلیسےطرفکی
سمع اور یہورام ساتھ گئے۔ شریعتکیرب9 کتابکی اپنے ساتھ
کرلے آدمیوںاِن میںیہوداہنے شہر بہ شہر جا لوگوںکر کو دی۔تعلیم

10 اُس وقت یہوداہ کے ممالـکپڑوسی پر رب خوفکا چھا
گیا، اور اُنہوں یہوسفطنے جنگسے کرنے جرأتکی نہ کی۔
خراج11 کے طور پر اُسے فلستیوں سے ہدیئے اور چاندی ملتی
تھی، جبکہ عرب اُسے 7,700 مینڈھے اور بکرے7,700 دیا
کرتے تھے۔ 12 یوں یہوسفط کی طاقت بڑھتی گئی۔ یہوداہ کی
کئی جگہوں پر اُس نے قلعے اور شاہی گودام کے شہر تعمیر
کئے۔ 13 ساتھ ساتھ اُس نے یہوداہ کے شہروں میں یاِت ضرور
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زندگی جمعذخیرےبڑےکے اورکئے یروشلم میں تجربہ فوجیکار
رکھے۔

یہوسفط14 کی فوج کو کنبوں کے ترتیبمطابق دیا گیا تھا۔
یہوداہ کے قبیلے کا کمانڈر عدنہ تھا۔ اُس تحتکے 3,00,000
تجربہ کار فوجی تھے۔ 15 اُس کے علاوہ یوحنان تھا جس کے
تحت 2,80,000 افراد تھے 16 اور عمسیاہ بن زِکری جس کے
افراد2,00,000تحت تھے۔ عمسیاہ آپاپنےنے رضاکارانہکو
طور ربپر خدمتکی کے لئے وقف کر دیا تھا۔ بن17 یمین کے
قبیلے کا کمانڈر اِلیَدع تھا جو زبردست فوجی تھا۔ اُس کے تحت
کمان اور ڈھالوں لیسسے 2,00,000 فوجی تھے۔ 18 اُس کے
علاوہ یہوزبد جستھا کے مسلح1,80,000 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

یہوسفطغرض1 دولتبڑیکو اُسہوئی۔حاصلعزتاور
نے اپنے پہلوٹھے اسرائیلشادیکی کے بادشاہ اباخی کی بیٹی
سے کرائی۔

کچھ2 سال کے بعد وہ اباخی سے ملنے کے لئے سامریہ گیا۔
اسرائیل کے بادشاہ نے یہوسفط اور اُس کے ساتھیوں کے لئے
سیبہت یاں بکر بھیڑ اور گائےبَیل ذبح کئے۔ پھر اُس یہوسفطنے
کو اپنے راماتساتھ ِجلعاد جنگسے کرنے پر اُکسایا۔ اخی3
اب نے یہوسفط سے سوال کیا، کیا” آپ میرے ساتھ رامات
ِجلعاد جائیں گے تاکہ اُس پر قبضہ “کریں؟ اُس جوابنے توہمضرور،جی”دیا، بھائی قوممیریہیں، اپنیکو !سمجھیںقوم ہم
آپ ملساتھکے کر لڑنے کے لئے نکلیں گے۔ لیکن4 مہربانی کر
ربپہلےکے مرضیکی معلوم کر “لیں۔

اسرائیل5 بادشاہکے نبیوں400نے بُلاکو کر اُن کیا”پوچھا،سے ہم رامات ِجلعاد پر حملہ کریں یا مَیں اِس ارادے سے باز
“رہوں؟ نبیوں نے جواب دیا، جی،” کریں، کیونکہ الله اُسے
بادشاہ کے حوالے “گا۔دےکر

یہوسفطلیکن6 مطمئن نہ ہوا۔ اُس کیا”پوچھا،نے ربیہاں
کا کوئی نبی جسنہیں سے یافتہم در کر “سکیں؟ اسرائیل7
کا بادشاہ بولا، ایکہاں،” تو یعےکےجسہے ذر ربہم کی

مرضی معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن مَیں اُس نفرتسے کرتا ہوں،
کیونکہ بارےمیرےوہ میں کبھی بھی پیشاچھی گوئی نہیں
کرتا۔ وہ ہمیشہ پیشبُری گوئیاں سناتا ہے۔ اُس کا نام میکایاہ
بن اِملہ “ہے۔ یہوسفط اعتراضنے کیا، بادشاہ” ایسی بات نہ
“!کہے تب8 اسرائیل کے بادشاہ نے کسی ملازم کو بُلا کر
حکم دیا، میکایاہ” بن اِملہ ًکو پاسہمارےفورا پہنچا “!دینا

9 اخی اب اور یہوسفط اپنے شاہی لباس پہنے ہوئے سامریہ
دروازےکے کے قریب اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے۔ یہ ایسی
کھلی جگہ تھی اناججہاں گاہا جاتا تھا۔ تمام 400 نبی وہاں اُن
منےکے پیشگوئیاںپیشاپنیسا کر نبیایک10تھے۔رہے بنام
بنِصدقیاہ اپنےنےکنعانہ لئے لوہے سینگکے بنا اعلانکر کیا،
رب” فرماتا ہے کہ اِن سینگوں سے تُو شام کے فوجیوں کو مار
مار ہلاککر دےکر “گا۔

دوسرے11 نبی بھی اِس قسم پیشکی گوئیاں کر رہے ِجلعادرامات”تھے، پر حملہ جائیںہوکامیابضرورآپکیونکہکریں،
ربگے۔ شہر آپکو کے حوالے “گا۔دےکر

ملازمجس12 میکایاہکو بُلانےکو لئےکے 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 اعتراضنے کیا، رب” حیاتکی کی قَسم، مَیں بادشاہ
صرفکو وہی کچھ بتاؤں گا جو میرا خدا فرمائے “گا۔

جب14 میکایاہ اخی اب کے منے سا کھڑا ہوا تو بادشاہ نے
پوچھا، میکایاہ،” کیا ہم رامات ِجلعاد پر حملہ کریں یا مَیں اِس
ارادے سے باز “رہوں؟
میکایاہ جوابنے 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 سمجھانا
پڑے گا قَسمآپکہ کھا نامکےربمجھےکر کچھوہصرفمیں
سنائیں حقیقتجو “ہے۔

تب16 میکایاہ جوابنے میں کہا، مجھے” تمام اسرائیل گلہ
بان سے محروم یوں بھیڑبکر کی طرح پہاڑوں پر بکھرا ہوا نظر آیا۔
پھر رب مجھ سے ہم کلام ہوا، اِن’ کا مالـککوئی نہیں ہے۔
ایکہر سلامتی سے اپنے واپسگھر چلا “۔‘جائے
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اسرائیل17 بادشاہکے یہوسفطنے لو،”کہا،سے کیا مَیں نے
آپ کو نہیں بتایا تھا کہ یہ شخص بارےمیرےہمیشہ میں بُری
پیش 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 ایک‘جائے؟
نے یہ مشورہ دوسرےدیا، نے وہ۔ 20 ایکآخرکار روح رب
کے منے ہوئیکھڑیسا اور کہنے لـگی، مَیں’ اُسے اُکساؤں ‘گی۔
رب سوالنے کیا، ‘طرح؟کس’ روح21 جوابنے دیا، مَیں’
نکل 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 اے22 بادشاہ، رب آپنے پر آفت لانے کا فیصلہ کر لیا
اِسہے، لئے اُس نے روحجھوٹی 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 رب”بولا، مجھطرحکسروحکا نکلسے گیا تاکہ
تجھ باتسے “کرے؟ میکایاہ24 آپدنجس”دیا،جوابنے
کبھی اِس کمرے میں، کبھی اُس میں کھسک کر چھپنے کی
کریںکوشش گے اُس آپدن کو پتا چلے “گا۔

تب25 اباخی بادشاہ نے حکم دیا، میکایاہ” کو شہر پر مقرر
افسر امون میرےاور یوآسبیٹے بھیجواپسپاسکے !دو اُنہیں26
بتا دینا، اِس’ آدمی کو جیل میں ڈال میرےکر صحیح سلامت
واپس تکآنے کم سے کم روٹی اور پانی دیا “۔‘کریں 27 میکایاہ
بولا، آپاگر” واپسسلامتصحیح آئیں مطلبتو ہو گا ربکہ
نے میری معرفت بات نہیں “کی۔ پھر وہ ساتھ کھڑے لوگوں
مخاطبسے ہوا، لوگتمام” دھیان “!دیں

راماتاباخی قریبکے مر جاتا ہے
28 اِس کے بعد اسرائیل کا بادشاہ اخی اب اور یہوداہ کا

یہوسفطبادشاہ مل راماتکر ِجلعاد پر حملہ کرنے کے لئے روانہ
ہوئے۔ پہلےسےجنگ29 اباخی یہوسفطنے مَیں”کہا،سے
اپنا بھیس بدل کر میداِن جنگ میں جاؤں گا۔ لیکن آپ اپنا
لباسشاہی نہ “اُتاریں۔ اسرائیلچنانچہ کا بادشاہ بھیساپنا بدل
کر جنگمیداِن میں آیا۔ 30 شام کے بادشاہ نے رتھوں پر مقرر

اپنے افسروں کو حکم دیا تھا، صرف” اور صرف بادشاہ پر حملہ
کسیکریں۔ اَور متسے لڑنا، خواہ وہ چھوٹا ہو یا “بڑا۔

جب31 لڑائی چھڑ گئی تو رتھوں کے افسر یہوسفط پر ٹوٹ
پڑے، کیونکہ اُنہوں نے کہا، یہی” اسرائیل کا بادشاہ “!ہے
لیکن جب یہوسفط مدد کے لئے چلّا اُٹھا تو رب نے اُس کی
سنی۔ اُس نے اُن کا دھیان یہوسفط سے کھینچ لیا، 32 کیونکہ
دشمنوںجب کو معلوم ہوا کہ یہ اباخی بادشاہ نہیں ہے تو وہ
اُس کا تعاقب کرنے سے باز آئے۔ لیکن33 کسی خاصنے
نشانہ 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 مجھےکر جنگمیداِن سے باہر لے !جاؤ مجھے
لـگچوٹ گئی “ہے۔ 34 لیکن چونکہ اُس پورے دن شدید
قسم کی جاریلڑائی رہی، اِس لئے بادشاہ اپنے رتھ ٹیکمیں لگا
کر دشمن مقابلکے کھڑا غروبسورججبرہا۔ ہونے لگا تو
وہ مر گیا۔

19
1 لیکن یہوداہ کا بادشاہ یہوسفط صحیح سلامت یروشلم اور

اپنے محل میں پہنچا۔ 2 اُس وقت یاہو بن حنانی غیبجو بین تھا
اُسے ملنے کے لئے نکلا اور بادشاہ سے کہا، کیا” یہ ٹھیک ہے
کہ آپ شریر کی مدد کریں؟ آپ کیوں اُن کو پیار کرتے ہیں
ربجو نفرتسے کرتے ہیں؟ یہ دیکھ ربکر آپغضبکا
پر نازل ہوا ہے۔ آپتوبھی3 میں اچھی باتیں بھی پائی جاتی ہیں۔
آپ یسیرتنے دیوی کے کھمبوں ملـککو سے دُور کر کے
الله طالبکے ہونے کا پکا ارادہ کر رکھا “ہے۔

یہوسفط قانونی کارروائی اصلاحکی کرتا ہے
4 اِس کے بعد یہوسفط یروشلم میں رہا۔ لیکن ایک دن وہ

اِسنکلا۔دوبارہ بار اُس بیرسبعمیںجنوبنے شمالکرلےسے
میں افرائیم پہاڑیکے پورےتکعلاقے یہوداہ کا دورہ کیا۔ ہر
جگہ وہ لوگوں ربکو اُن باپکے دادا کے خدا واپسپاسکے
لایا۔ 5 اُس نے یہوداہ کے تمام قلعہ بند شہروں میں قاضی بھی
مقرر کئے۔ اُنہیں6 سمجھاتے ہوئے اُس نے کہا، اپنی” روِش پر
دھیان !دیں یاد رہے آپکہ انسان جوابکے دہ نہیں ہیں بلـکہ
رب کے۔ آپوہی کے ساتھ ہو آپجبگا فیصلے کریں گے۔
7 چنانچہ الله کا خوف مان کر احتیاط سے لوگوں کا انصاف
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کریں۔ ربجہاںکیونکہ ہمارا خدا وہاںہے جانببےانصافی،
داری خوریرشوتاور ہو ہی نہیں “سکتی۔

8 یروشلم میں یہوسفط نے کچھ یوں، لاو اماموں اور خاندانی
سرپرستوں کو انصاف کرنے کی ذمہ داری دی۔ رب کی
شریعت سے متعلق کسی معاملے یا یروشلم کے باشندوں کے
اُنہیںمیںصورتکیجھگڑےدرمیان فیصلہ تھا۔کرنا یہوسفط9
نے اُنہیں سمجھاتے ہوئے کہا، رب” کا خوف مان کر اپنی
خدمت کو وفاداری اور پورے دل سے سرانجام دیں۔ آپ10
کے بھائی شہروں سے آ کر آپ کے منے سا اپنے جھگڑے پیش
کریں گے آپتاکہ اُن کا فیصلہ آپکریں۔ قتلکو مقدموںکے
کا فیصلہ پڑےکرنا گا۔ ایسے معاملات بھی ہوں گے جو رب
کی شریعت، کسی ہدایتحکم، یا اصول سے تعلق رکھیں گے۔
بھیجو ہو، لازم اُنہیںآپکہہے سمجھائیں تاکہ ربوہ کا گناہ
نہ کریں۔ ورنہ اُس آپغضبکا آپاور کے بھائیوں پر نازل ہو
گا۔ اگر آپ یہ کریں تو آپ بےقصور رہیں گے۔ 11 اماِم اعظم
شریعتکیربامریاہ تعلقسے رکھنے معاملاتوالے حتمیکا
کرےفیصلہ گا۔ جو مقدمے بادشاہ سے تعلق رکھتے ہیں اُن کا
حتمی فیصلہ یہوداہ کے قبیلے کا سربراہ زبدیاہ بن کرےاسمٰعیل
عدالتگا۔ کا انتظام آپلاویمیںچلانے کی مدد کریں گے۔
رکھحوصلہاب دیں۔سرانجامخدمتاپنیکر کامصحیحبھیجو
کرے گا اُس کے ربساتھ ہو “گا۔

20
عمونیوں کا یہوداہ پر حملہ

1 کچھ دیر کے بعد موآبی، عمونی اور کچھ معونی یہوسفط سے
جنگ کرنے کے لئے نکلے۔ ایک2 قاصد نے آ کر بادشاہ کو
اطلاع دی، ملـِک” ادوم ایکسے بڑی آپفوج سے لڑنے کے
لئے آ رہی ہے۔ وہ بحـیرۂ مُردار کنارےدوسرےکے سے بڑھتی
چکیپہنچتمرحصصونوقتاِسبڑھتی “ہے عینحصصون)
جدی کا دوسرا نام ۔(ہے

3 یہ سن کر یہوسفط گھبرا گیا۔ اُس نے رب سے راہنمائی
مانگنے کا فیصلہ کر کے اعلان کیا کہ تمام یہوداہ روزہ رکھے۔
4 یہوداہ کے تمام شہروں لوگسے یروشلم آئے تاکہ مل کر مدد
کے لئے رب سے دعا مانگیں۔ 5 ربوہ 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 تمام ممالـک پر حکومت کرتا
تیرےہے۔ قدرتمیںہاتھ بھیکوئیہے۔طاقتاور 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 ملـکیہ ہمیشہ کے لئے
دیا۔دے اِس8 تیریمیں قوم آباد تیرےہوئی۔ نام کی تعظیم میں
مقدِس بنا کر اُنہوں 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 اُس وقت اِس گھر کے منے کھڑےسا ہو
کر مدد کے لئے تجھے پکاریں تو تُو ہماری سن ہمیںکر بچائے گا،
کیونکہ عمارتاِس تیرےپر ہی نام کا ٹھپا لگا ‘ہے۔

اب10 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 کی اجازت نہ
اسرائیلدی۔ متبادلکو راستہ اختیار کرنا پڑا، اُسےکیونکہ اِنہیں
ہلاک کرنے کی اجازت نہ ملی۔ اب11 دھیان دے کہ یہ
بدلے میں کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں اُس موروثی زمین سے نکالنا
ہتے چا ہیں جو تُو دیہمیںنے تھی۔ ہمارےاے12 خدا، کیا تُو
اُن عدالتکی کرےنہیں گا؟ ہم تو بڑیاِس فوج مقابلےکے میں
بےبس ہیں۔ اِس کے حملے سے بچنے کا راستہ ہمیں نظر نہیں آتا،
لیکن ہماری آنکھیں مدد کے لئے تجھ پر لـگی “ہیں۔

یہوداہ13 تمامکے مرد، عورتیں اور ربوہاںبچے حضورکے
کھڑے رہے۔ ربتب14 کا ایکروح لاوی بنام یحزی ایل پر
نازل ہوا جب وہ جماعت کے درمیان کھڑا تھا۔ یہ آدمی آسف
کے خاندان کا تھا، اور اُس کا پورا نام یحزی ایل بن یاہ زکر بن
ِنایاہ ب بن بنایلیعی متنیاہ اُس15تھا۔ یہوداہ”کہا،نے اور یروشلم
کے لوگو، میری بات !سنیں اے بادشاہ، آپ بھی اِس پر دھیان
ربدیں۔ فرماتا ڈروکہہے مت، اور فوجبڑیاِس دیکھکو کر
مت گھبرانا۔ کیونکہ جنگیہ تمہارا نہیں بلـکہ میرا معاملہ ہے۔
کل16 اُن مقابلےکے کے لئے نکلو۔ وقتاُس وہ سےصیصدرۂ
ہو بڑھطرفتمہاریکر ہوںرہے گے۔ تمہارا اُن سے مقابلہ اُس
وادی سرےکے پر ہو گا جہاں یروایل کا یگستان ر شروع ہوتا
ہے۔ لیکن17 تمہیں لڑنے ضرورتکی نہیں ہو بسگی۔ دشمن
منےکے آ منے ہوکھڑےسا اورجاؤرُککر دیکھو کسربکہ
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طرح تمہیں چھٹکارا دے گا۔ لہٰذا مت ڈرو، اے یہوداہ اور
یروشلم، اور متدہشت کھاؤ۔ کل اُن کا سامنا کرنے کے لئے
نکلو، تمہارےربکیونکہ ساتھ ہو “گا۔

سنیہ18 یہوسفطکر منہ گیا۔جھکبلکے یہوداہ اور یروشلم
کے تمام لوگوں نے بھی اوندھے جھکمنہ ربکر پرستشکی
قِہاتپھر19کی۔ قورحاور کھڑےلاویکچھکےخاندانوںکے
ہو کر بلند آواز سے رب اسرائیل کے خدا کی حمد و ثنا کرنے
لـگے۔

عمونیوں پر فتح
اگلے20 سویرےصبحدن یہوداہ فوجکی تقوع یگستانکے ر

کے لئے روانہ ہوئی۔ نکلتے وقت یہوسفط نے اُن کے منے سا
کھڑے ہو کر کہا، یہوداہ” اور یروشلم کے مردو، میری بات
رب!سنیں اپنے خدا پر بھروسا رکھیں آپتو قائم رہیں گے۔ اُس
کے نبیوں کی باتوں کا یقین یں کر تو آپ کو کامیابی حاصل ہو
“گی۔ لوگوں21 سے مشورہ کر یہوسفطکے مردوںکچھنے کو
رب کی تعظیم میں گیت گانے کے لئے مقرر لباسمُقّدسکیا۔
پہنے ہوئے وہ فوج کے آگے آگے چل کر حمد و ثنا کا یہ گیت
گاتے رہے، رب” کی ستائش کرو، کیونکہ اُس کی شفقت
ابدی “ہے۔

22 اُس وقت رب حملہ آور فوج کے مخالفوں کو کھڑا کر
چکا تھا۔ اب جب یہوداہ کے مرد حمد کے گیت گانے لـگے
تو وہ تاک میں سے نکل کر بڑھتی ہوئی فوج پر ٹوٹ پڑے اور
شکستاُسے دی۔ 23 پھر عمونیوں اور موآبیوں ملنے پہاڑیکر
ملـک سعیر مردوںکے پر حملہ کیا تاکہ اُنہیں مکمل طور پر ختم کر
دیں۔ جب یہ ہلاک ہوئے تو عمونی اور موآبی ایک دوسرے
کو موت کے گھاٹ اُتارنے لـگے۔ 24 یہوداہ کے فوجیوں کو
اِس کا علم نہیں تھا۔ چلتے چلتے وہ اُس تکمقام پہنچ گئے جہاں
یگستانسے ر نظر آتا وہاںہے۔ دشمنوہ تلاشکو کرنے لـگے،
لیکن لاشیں ہی لاشیں زمین پر بکھری نظر ایکآئیں۔ بھی دشمن
نہیں تھا۔بچا یہوسفط25 اور اُس لوگوںکے لئےکے دشمنصرف
کو لُوٹنے کا کام باقی رہ گیا تھا۔ کثرت کے جانور، قسم قسم کا
کپڑےسامان، اور کئی قیمتی چیزیں تھیں۔ اِتنا سامان تھا کہ وہ
اُسے ایک وقت میں اُٹھا کر اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتے تھے۔
سارا مال جمع کرنے میں تین دن لـگے۔

چوتھے26 دن وہ قریب ایککی وادی میں جمع ہوئے تاکہ
رب تعریفکی کریں۔ اُس وقت سے وادی کا نام تعریف’ کی
‘وادی پڑ گیا۔ 27 اِس کے بعد یہوداہ اور یروشلم کے تمام مرد
یہوسفط کی راہنمائی میں خوشی مناتے ہوئے یروشلم واپس
آئے۔ کیونکہ رب نے اُنہیں دشمن کی شکست سے خوشی کا
سنہرا موقع عطا کیا تھا۔ 28 ستار، سرود اور تُرم بجاتے ہوئے وہ
یروشلم میں داخل ہوئے اور رب کے گھر پاسکے جا پہنچے۔
اردجب29 گرد ممالـککے نے سنا اسرائیلربطرحکسکہ
کے دشمنوں سے لڑا ہے تو اُن میں الله کی دہشت پھیل گئی۔
وقتاُس30 یہوسفطسے سکون حکومتسے کر سکا، کیونکہ
الله نے اُسے چاروں طرف ممالـککے کے حملوں سے محفوظ
رکھا تھا۔

یہوسفط آخریکے سال موتاور
سال35یہوسفط31 کی عمر میں بادشاہ بنا، اور وہ یروشلم میں

رہ ِسلحیبنتعزوبہماںکیاُسرہا۔کرتاحکومتسال25کر
تھی۔ 32 وہ اپنے باپ آسا کے نمونے پر چلتا اور وہ کچھ کرتا رہا
ربجو کو پسند تھا۔ لیکن33 اُس نے بھی اونچے مقاموں کے
مندروں کو ختم نہ کیا، اور لوگوں کے دل اپنے باپ دادا کے
خدا مائلطرفکی نہ ہوئے۔

باقی34 یہوسفطکچھجو دورانکےحکومتکی ہوا شروعوہ
سے لے کر تکآخر یاہو بن حنانی کی تاریخ میں بیان کیا گیا ہے۔
بعد سبمیں کچھ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کتابکی میں درج
کیا گیا۔

بعد35 میں یہوداہ کے یہوسفطبادشاہ اسرائیلنے کے بادشاہ
یاہ اخز سے اتحاد کیا، گو اُس کا یہ رو بےدینی کا تھا۔ دونوں36
نے مل کر تجارتی جہازوں کا ایسا بیڑا بنوایا جو ترسیس تک
پہنچ سکے۔ جب یہ جہاز بندرگاہ عصیون جابر میں تیار ہوئے
37 تو مریسہ کا ہنے ر والا اِلی عزر بن دوداواہو یہوسفطنے کے
پیشخلاف گوئی کی، آپچونکہ” 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
یہوسفطجب1 مر کر باپاپنے دادا سے ملاجا تو اُسے یروشلم

میںحصےاُسکے جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا خاندانیہے قبر میں
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دفن کیا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا تختیہورام نشین ہوا۔
یہوداہ کا بادشاہ یہورام

یہوسفط2 کے باقی بیٹے یاہ، عزر یحی ایل، یاہ، زکر یاہو، عزر
میکائیل اور سفطیاہ تھے۔ یہوسفط3 نے اُنہیں بہت سونا چاندی
اور دیگر قیمتی دےچیزیں کر یہوداہ کے قلعہ بند شہروں پر مقرر
کیا تھا۔ لیکن یہورام کو اُس نے پہلوٹھا ہونے کے باعث اپنا
جانشین بنایا تھا۔ 4 بادشاہ بننے کے بعد جب یہوداہ کی حکومت
اُسسےمضبوطی تھیمیںہاتھکے تو یہورام اپنےنے بھائیوںتمام
کو یہوداہ کے کچھ سمیتراہنماؤں قتل کر دیا۔

5 یہورام 32 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور وہ یروشلم میں
رہ کر 8 حکومتتکسال کرتا رہا۔ اُس6 کی شادی اسرائیل
کے بادشاہ اخی اب کی بیٹی سے ہوئی تھی، اور وہ اسرائیل کے
بادشاہوں خاصاور کر اباخی خاندانکے بُرےکے نمونے پر
چلتا رہا۔ اُس کا چال ربچلن کو ناپسند تھا۔ توبھی7 وہ داؤد
کے گھرانے کو تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اُس نے داؤد
سے عہد باندھ کر وعدہ کیا تھا کہ تیرا اور تیری اولاد کا چراغ
تکہمیشہ جلتا رہے گا۔

یہورام8 حکومتکی دورانکے ادومیوں بغاوتنے کی اور
یہوداہ کی حکومت کو رد کر کے اپنا بادشاہ مقرر کیا۔ تب9
یہورام اپنے افسروں اور تمام رتھوں کو لے کر اُن پاسکے پہنچا۔
جنگجب چھڑ گئی تو ادومیوں نے اُسے اور اُس کے رتھوں پر
مقرر افسروں کو گھیر لیا، راتلیکن کو بادشاہ گھیرنے والوں
کی صفوں کو توڑنے کامیابمیں ہو گیا۔ توبھی10 ملـِک ادوم
تکآج دوبارہ یہوداہ حکومتکی تحتکے نہیں آیا۔ وقتاُسی
لِبناہ شہر سرکشبھی ہو کر خود مختار ہو گیا۔ یہ سب کچھ اِس
لئے ہوا کہ یہورام ربنے باپاپنے دادا کے خدا ترککو کر
دیا تھا، تکیہاں11 کہ اُس نے یہوداہ کے پہاڑی علاقے میں
کئی اونچی جگہوں پر مندر بنوائے اور یروشلم کے باشندوں کو
رب سے بےوفا ہو جانے پر اُکسایا۔ پورے یہوداہ کو وہ بُت
پرستی غلطکی راہ پر لے آیا۔

تب12 یہورام الیاسکو نبی میںجسملاخطسے لـکھا باپکےآپرب”تھا، داؤد کا خدا فرماتا ہے، تُو’ یہوسفطباپاپنے
اور اپنے دادا آسا بادشاہ کے اچھے نمونے پر نہیں چلا 13 بلـکہ
اسرائیل کے بادشاہوں کی غلط راہوں پر۔ بالکل اخی اب کے
خاندان طرحکی تُو یروشلم پورےاور یہوداہ باشندوںکے کو بُت

پرستی کی راہ پر لایا ہے۔ اور تیرےیہ لئے کافی نہیں تھا، بلـکہ تُو
نے اپنے سگے بھائیوں کو بھی جو تجھ سے بہتر تھے قتل کر دیا۔
اِس14 لئے تیریرب تیرےقوم، بیٹوں تیریاور یوں بیو تیریکو
مصیبتبڑیسمیتملـکیتپوری میں لنے ڈا کو ہے۔ 15 تُو خود
بیمار ہو جائے گا۔ مرضلاعلاج کی زد میں آ کر تجھے بڑی دیر
تکلیفتک ہو گی۔ آخرکار تیری یاں انتڑ جسم نکلیںسے “۔‘گی

16 اُن دنوں میں رب نے فلستیوں اور ایتھوپیا پڑوسکے میں
ہنے ر والے عرب قبیلوں کو یہورام پر حملہ کرنے کی تحریک
دی۔ یہوداہ17 گھسمیں کر وہ پہنچتکیروشلم گئے اور بادشاہ
کے محل کو لُوٹنے میں کامیاب ہوئے۔ تمام مال و اسباب کے
علاوہ اُنہوں نے بادشاہ کے بیٹوں اور یوں بیو کو بھی چھین لیا۔
سبصرف 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 متاثر ہوئیں۔
19 بادشاہ کی حالت بہت خراب ہوتی گئی۔ دو سال کے بعد
یاں انتڑ جسم سے نکل گئیں۔ یہورام شدید درد کی حالت میں
کوچ کر گیا۔ جنازے 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۔

سال32یہورام20 کی عمر میں بادشاہ بنا اور یروشلم میں رہ کر
حکومتتکسال8 کرتا فوتجبتھا۔رہا ہوا بھیکوکسیتو
افسوس نہ ہوا۔ اُسے یروشلم شہر اُسکے دفنمیںحصے 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 تختکو 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۔ 2 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۔ 3 یاہ اخز بھی اباخی کے خاندان غلطکے
نمونے پر چل پڑا، کیونکہ اُس کی ماں اُسے راہوںبےدین پر چلنے
پر اُبھارتی رہی۔ باپ4 وفاتکی پر وہ اباخی کے گھرانے کے
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مشورے پر چلنے لگا۔ نتیجے میں اُس ربچلنچالکا ناپسندکو
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
ِجلعادراماتجبنکلا۔ توگئیچھڑجنگقریبکے یورام شام
کے فوجیوں کے ہاتھوں زخمی ہوا 6 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۔ لیکن7 الله کی مرضی تھی کہ یہ ملاقات
یاہ اخز کی ہلاکت کا باعث بنے۔ وہاں پہنچ کر وہ یورام کے
ساتھ نِمسیبنیاہو ملنےسے لئےکے نکلا، وہی نےربجسےیاہو
مسح کر کے اخی اب کے خاندان کو نیست و نابود کرنے کے
لئے مخصوص کیا تھا۔ 8 اخی اب کے خاندان کی عدالت کرتے
کرتے یاہو کی ملاقات یہوداہ کے کچھ افسروں اور یاہ اخز کے
بعض رشتے داروں سے ہوئی جو یاہ اخز خدمتکی میں اُس کے
ساتھ تھے۔آئے اِنہیں قتل کر کے یاہو9 یاہ اخز کو لگا۔ڈھونڈنے
پتا چلا کہ وہ سامریہ شہر چھپمیں گیا اُسےہے۔ یاہو پاسکے
لایا گیا جس نے اُسے قتل کر دیا۔ توبھی اُسے عزت کے ساتھ
دفن کیا گیا، لوگوںکیونکہ نے آخر”کہا، یہوسفطوہ کا پوتا ہے
پورےجو 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
یاہجب10 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 بہنسگی 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 ایکساتھ سٹور میں چھپا دیا
جس میں بستر وغیرہ محفوظ رکھے جاتے تھے۔ وہاں وہ عتلیاہ
کی گرفت سے محفوظ رہا۔ یہوسبع یہویدع امام کی بیوی تھی۔
12 بعد میں یوآس کو رب کے گھر میں منتقل کیا گیا جہاں وہ
اُن ساتھکے اُن سالوںچھ دورانکے چھپا جبرہا عتلیاہ تھی۔ملـکہ

23
عتلیاہ کا انجام یوآساور حکومتکی

1 عتلیاہ حکومتکی ساتویںکے سال میں یہویدع جرأتنے
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 سرپرستوںکے کو جمع کیا اور پھر اُن کے ساتھ
مل کر یروشلم آئے۔ 3 الله کے گھر میں پوری جماعت نے جوان
یوآسبادشاہ کے ساتھ عہد باندھا۔
یہویدع اُن سے مخاطب ہوا، ہمارے” بادشاہ کا بیٹا ہی ہم

پر حکومت کرے، کیونکہ رب نے مقرر کیا ہے کہ داؤد کی
اولاد یہ ذمہ داری سنبھالے۔ 4 چنانچہ سبتاگلے کے آپدن
اماموں اور یوں لاو میں سے جتنے ڈیوٹی پر آئیں گے وہ تین حصوں
میں تقسیم ہو ایکجائیں۔ ربحصہ 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۔
کرنےخدمت6 اماموںوالے اور یوں لاو کے سوا کوئی رباَور
نہداخلمیںگھرکے اندریہیصرفہو۔ جا ہیں،سکتے کیونکہ
رب نے اُنہیں اِس خدمت کے لئے مخصوص کیا ہے۔ لازم ہے
پوریکہ ہدایاتکیربقوم کرے۔عملپر لاویباقی7 بادشاہ
کے ارد گرد دائرہ بنا کر اپنے ہتھیاروں کو پکڑے رکھیں اور
بھیجہاں وہ گھرکےرببھیجورکھیں۔گھیرےاُسےجائے
میں گھسنے کرےکوششکی اُسے مار “ڈالنا۔

لاوی8 اور یہوداہ کے اِن تمام مردوں نے ایسا ہی کیا۔ اگلے
سبت سبدنکے اپنے سمیتبندوں اُس پاسکے آئے، وہ بھی
جن کی ڈیوٹی تھی اور وہ بھی جن کی اب چھٹی تھی۔ کیونکہ
یہویدع بھیکوکسیسےمیںوالوںکرنےخدمتنے کیجانے
اجازت دینہیں تھی۔ امام9 نے َسو َسو فوجیوں پر مقرر افسروں
کو داؤد بادشاہ کے وہ نیزے اور چھوٹی اور بڑی ڈھالیں دیں
ربتکابجو کے گھر میں محفوظ رکھی ہوئی تھیں۔ 10 پھر
اُس فوجیوںنے کو بادشاہ کے ارد گرد کھڑا کیا۔ ایکہر اپنے
پکڑےہتھیار تیار تھا۔ قربان گاہ اور رب 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 یوآسوہ کو باہر لائے اور
اُس کے سر پر تاج رکھ کر اُسے قوانین دےکتابکی دی۔ یوں
یوآس کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اُنہوں نے اُسے مسح کیا اور بلند آواز
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سے نعرہ لگانے لـگے، بادشاہ” زندہ “!باد
لوگوں12 کا شور تکعتلیاہ پہنچا، سبکیونکہ دوڑ کر جمع

ہو رہے اور بادشاہ خوشیکی نعرےمیں لگا رہے تھے۔ ربوہ
میںصحنکےگھرکے اُن پاسکے آئی تو13 کیا دیکھتی کہہے نیا
دروازےبادشاہ قریبکے اُس ستون پاسکے کھڑا جہاںہے
بادشاہ رواج کے مطابق کھڑا ہوتا ہے، اور وہ افسروں اور تُرم
بجانے والوں سے گھرا ہوا ہے۔ تمام اُمّت بھی ساتھ کھڑی تُرم
بجا بجا خوشیکر منا ساتھساتھہے۔رہی گلوکار اپنے ساز بجا کر
حمد گیتکے گانے میں راہنمائی کر رہے ہیں۔ رنجشعتلیاہ
مارےکے کپڑےاپنے پھاڑ چیخکر “!غداریغداری،”اُٹھی،

یہویدع14 امام نے َسو َسو فوجیوں پر مقرر اُن افسروں کو بُلایا
فوجسپردکےجن تھیگئیکی اور اُنہیں حکم اُسے”دیا، باہر لے
جائیں، مناسبکیونکہ نہیں کہ رباُسے کے گھر پاسکے مارا
جائے۔ اور بھیجو اُس پیچھےکے آئے اُسے تلوار سے مار “دینا۔
15 وہ عتلیاہ کو پکڑ کر وہاں سے باہر لے گئے اور اُسے گھوڑوں
دروازےکے پر مار دیا جو شاہی محل پاسکے تھا۔

16 پھر یہویدع نے قوم اور بادشاہ کے ساتھ مل کر رب سے
عہد باندھ کر وعدہ کیا کہ ہم رب کی قوم رہیں گے۔ 17 اِس
کے بعد سب بعل کے مندر پر پڑےٹوٹ اور اُسے ڈھا دیا۔ اُس
قربانکی گاہوں اور بُتوں ٹکڑےٹکڑےکو کر اُنہوںکے بعلنے
پجاریکے متان کو قربان گاہوں کے منے سا ہی مار ڈالا۔

18 یہویدع نے اماموں اور یوں لاو کو دوبارہ رب کے گھر
لنےکو داؤددی۔داریذمہکیسنبھا لئےکےخدمتاُنہیںنے
میںگروہوں تقسیم کیا تھا۔ اُس ہدایاتکی مطابقکے اُن ہی کو
خوشی مناتے اور گیت گاتے ہوئے بھسم ہونے والی قربانیاں
پیش کرنی جستھیں، طرح موسٰی کی شریعت میں لـکھا ہے۔
رب19 کے گھر دروازوںکے پر یہویدع کھڑےدرباننے کئے
لوگوںایسےتاکہ اندرکو سےآنے بھیکسیجوجائےروکا وجہ
ناپاکسے ہوں۔

20 پھر وہ َسو َسو فوجیوں پر مقرر افسروں، اثر و رسوخ والوں،
قوم کے حکمرانوں اور باقی پوری اُمّت کے جلوسہمراہ نکال کر
بادشاہ کو بالائی دروازے سے ہو کر شاہی محل میں لے گیا۔
اُنہوںوہاں بادشاہنے تختکو پر بٹھا اور21دیا، تمام خوشیاُمّت
یوںرہی۔مناتی یروشلم شہر ملا،سکونکو عتلیاہکیونکہ تلوارکو
سے مار دیا گیا تھا۔

24
ربیوآس کے گھر مرمتکی کرواتا ہے

یوآس1 سال7 کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اُس کی
حکومت کا دورانیہ سال40 تھا۔ اُس کی ماں ِضبیاہ بیرسبع کی
ہنے ر والی تھی۔ یہویدع2 کے جیتے یوآسجی وہ کچھ کرتا رہا جو
رب کو پسند تھا۔ 3 یہویدع نے اُس کی شادی دو خواتین سے
کرائی جن کے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے۔

کچھ4 دیر کے یوآسبعد 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 سے گزر کر تمام لوگوں
سے پیسے جمع کریں تاکہ آپ سال بہ سال اپنے خدا کے گھر
ابکروائیں۔مرمتکی جا لیکن“کریں۔جلدیکر یوں لاو نے
بڑی دیر لگائی۔

تب6 بادشاہ نے اماِم اعظم یہویدع کو بُلا کر پوچھا، آپ”
نے یوں لاو سے مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ وہ یہوداہ کے شہروں
اور یروشلم مرمتکیگھرکےربسے یہکریں؟جمعپیسےکے تو
نہیںباتنئیکوئی ربکیونکہہے، ملاقاتبھیموسٰیخادمکا
کا ٹھیکخیمہ رکھنے کے لئے اسرائیلی جماعت ٹیکسسے لیتا
رہا۔ آپ7 معلومخودکو ہے اُسکہ عورتبےدین عتلیاہ نے
اپنے پیروکاروں کے ربساتھ کے گھر نقبمیں لگا ربکر کے
لئے مخصوص چھینہدیئے لئے بعلاور بُتوںاپنےکے خدمتکی
کے لئے استعمال کئے “تھے۔

8 بادشاہ کے حکم ایکپر صندوق بنوایا گیا جو باہر، رب کے
گھر کے صحن کے دروازے پر رکھا گیا۔ پورے9 یہوداہ اور
یروشلم میں اعلان کیا گیا ربکہ کے لئے ٹیکسوہ 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 ربہدیئے گھرکے پاسکے لا کر اُنہیںوہ صندوق
میں لتے ڈا کبھیجبرہے۔ وہ بھر جاتا 11 تو لاوی اُسے اُٹھا کر
بادشاہ افسروںکے پاسکے جاتے۔لے اگر میںاُس بہتواقعی
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 جاریروزانہ رہا، اور بڑیبہتآخرکار رقم
اکٹھی ہو گئی۔
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12 بادشاہ اور یہویدع یہ پیسے اُن ٹھیکے داروں کو دیا کرتے
تھے جو رب کے گھر کی مرمت کرواتے تھے۔ یہ پیسے پتھر
تراشنے والوں، بڑھئیوں اور اُن کاری گروں کی اُجرت کے لئے
صَرف ہوئے جو لوہے اور پیتل کا کام تھے۔کرتے کےرب13
مرمتکیگھر نگرانوںکے محنتنے کامسے کیا، اور اُن زیرِکے
نگرانی ترقی ہوتی گئی۔ آخر ربمیں کے گھر حالتکی پہلے کی
سی ہو تھیگئی بلـکہ اُنہوں اُسےنے مضبوطمزید بنا دیا۔ کام14
کے اختتام پر ٹھیکے دار باقی پیسے یوآس بادشاہ اور یہویدع کے
پاس لائے۔ اِن اُنہوںسے ربنے کے گھر خدمتکی کے لئے
درکار پیالے، سونے اور چاندی کے برتن اور دیگر کئی چیزیں
قربانیاںجو چڑھانے کے لئے استعمال ہوتی تھیں بنوائیں۔ یہویدع
کے جیتے جی رب کے گھر میں باقاعدگی سے بھسم ہونے والی
پیشقربانیاں کی جاتی رہیں۔

نہایتیہویدع15 بوڑھا ہو سال130گیا۔ کی عمر میں فوتوہ
ہوا۔ اُسے16 یروشلم اُسکے میںحصے 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 یوآسبزرگکے پاسکے

آ کر منہ کے جھکبل گئے۔ اُس وقت سے وہ اُن کے مشوروں
پر عمل کرنے لگا۔ 18 اِس ایککا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اُن کے
ملساتھ باپاپنےربکر کے چھوڑکوگھرکےخدا یسیرتکر
دیوی بُتوںاورکھمبوںکے کی پوجا اِسلگا۔کرنے گناہ وجہکی
سے الله غضبکا یہوداہ اور یروشلم پر نازل ہوا۔ اُس19 نے اپنے
نبیوں کو لوگوں پاسکے بھیجا تاکہ وہ اُنہیں سمجھا ربکر کے
واپسپاس لائیں۔ لیکن کوئی بھی اُن باتکی سننے کے لئے تیار
نہ ہوا۔ 20 پھر الله روحکا یہویدع امام کے بیٹے یاہ زکر پر نازل ہوا،
اور اُس قومنے کے منے کھڑےسا ہو کر الله”کہا، فرماتا تم’ہے، رب کے احکام کی خلاف ورزی کیوں کرتے ہو؟ تمہیں
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 کر
دیا۔ 22 یوں یوآس بادشاہ نے اُس مہربانی کا خیال نہ کیا جو

یہویدع اُسنے پر کی تھی بلـکہ اُسے نظرانداز کر اُسکے کے بیٹے
کو قتل کیا۔ وقتمرتے یاہ زکر بولا، رب” دےدھیان کر میرا
بدلہ “!لے

اگلے23 سال کے آغاز میں شام یوآسفوجکی سے لڑنے آئی۔
یہوداہ گھسمیں اُنہوںکر نے یروشلم پر فتح پائی اور قوم تمامکے
بزرگوں کو مار ڈالا۔ سارا لُوٹا ہوا مال دمشق کو بھیجا گیا جہاں
بادشاہ تھا۔ اگرچہ24 شام فوجکی یہوداہ فوجکی بہتنسبتکی
چھوٹی تھی توبھی رب نے اُسے فتح بخشی۔ چونکہ یہوداہ نے
باپاپنےرب دادا کے ترککوخدا کر دیا تھا اِس لئے یوآس کو
شام ہاتھوںکے سزا ملی۔ جنگ25 دورانکے یہوداہ کا بادشاہ
شدید زخمی ہوا۔ جب دشمن ملـکنے کو چھوڑ دیا تو یوآس
کے افسروں نے اُس سازشخلافکے کی۔ یہویدع امام کے
بیٹے قتلکے کا انتقام لے اُنہوںکر نے اُسے مار وہجبڈالا بیمار
حالت میں بستر پر پڑا تھا۔ بادشاہ کو یروشلم کے اُس حصے میں
دفن کیا گیا جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا لیکنہے۔ شاہی قبرستان
نہیںمیں دفنایا گیا۔ سازش26 والوںکرنے نامکے زبد اور یہوزبد
تھے۔ پہلے کی ماں ِسمعات عمونی تھی جبکہ دوسرے کی ماں
ِسمریت موآبی تھی۔

یوآس27 کے بیٹوں، اُس کے خلاف نبیوں کے فرمانوں اور
الله کے گھر کی مرمت بارےکے میں مزید معلومات شاہان’
میں‘کتابکی درج یوآسہیں۔ کے بعد اُس کا بیٹا تختاَمَصیاہ
نشین ہوا۔

25

یہوداہ کا بادشاہ اَمَصیاہ
کیسال25اَمَصیاہ1 میںعمر بادشاہ بنا اور یروشلم میں اُس کی

حکومت کا دورانیہ 29 سال تھا۔ اُس کی ماں یہوعدان یروشلم
کی ہنے ر والی تھی۔ 2 جو کچھ اَمَصیاہ نے کیا وہ رب کو پسند
تھا، لیکن پورےوہ دل پیرویکیربسے نہیں کرتا تھا۔ جوں3
ہی اُس کے پاؤں مضبوطی سے جم گئے اُس نے اُن افسروں کو
دیموتسزائے جنہوں باپنے قتلکو کر دیا تھا۔ لیکن4 اُن
بیٹوںکے اُسکو زندہنے ہنے ر دیا اور شریعتموسوییوں کے
تابع ربمیںجسرہا فرماتا ہے، والدین” کو اُن کے بچوں کے
جرائم سببکے سے موتسزائے نہ دی جائے، نہ بچوں کو اُن
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والدینکے کے جرائم سے۔سببکے کسیاگر کو موتسزائے
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 کے مطابق ترتیب 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 بڑیسبہوئے۔ ڈھالوں اور نیزوں سے
لیس تھے۔ اِس6 علاوہکے اَمَصیاہ اسرائیلنے 1,00,000کے
تجربہ کار فوجیوں اُجرتکو پر بھرتی کیا تاکہ میںجنگوہ مدد
کریں۔ اُنہیں اُس چاندینے ًکے 3,400تقریبا کلو گرام دیئے۔

ایکلیکن7 مردِ خدا اَمَصیاہنے پاسکے آ کر اُسے بادشاہ”سمجھایا، سلامت، لازم ہے کہ یہ اسرائیلی فوجی آپ کے ساتھ
مل کر لڑنے کے لئے نہ نکلیں۔ کیونکہ رب اُن کے ساتھ نہیں
ہے، وہ افرائیم کے کسی بھی ہنے ر والے کے ساتھ نہیں ہے۔
8 آپاگر اُن ملساتھکے نکلیںکر تاکہ مضبوطی دشمنسے سے
لڑیں تو آپالله دشمنکو کے منے سا گا۔دےگرا کیونکہ الله کو
آپ کی مدد کرنے آپاور کو گرانے “ہے۔حاصلقدرتکی
9 اَمَصیاہ اعتراضنے کیا، لیکن” مَیں اسرائیلیوں چاندیکو کے
3,400 کلو گرام ادا کر چکا ہوں۔ اِن پیسوں کا کیا بنے “گا؟
مردِ خدا آپرب”دیا،جوابنے اِسکو کہیںسے یادہ ز عطا
کر سکتا “ہے۔ چنانچہ10 اَمَصیاہ نے افرائیم سے آئے ہوئے تمام
فوجیوں کو فارغ کر واپسکے بھیج دیا، اور وہ یہوداہ بہتسے
ناراض ہوئے۔ میںطیشبڑےایکہر اپنے اپنے گیا۔چلاگھر

توبھی11 جرأتاَمَصیاہ لئےکےجنگکےکر نکلا۔ فوجاپنی
نمککو وادیکی میں لے جا کر اُس ادومیوںنے پر فتح پائی۔
اُن کے 10,000 مرد جنگمیداِن مارےمیں گئے۔ دشمن12
کے مزید 10,000 آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہوداہ کے
فوجیوں قیدیوںنے ایککو 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 موتکو گھاٹکے اُتار
دیا بہتاور سا لُوٹمال لیا تھا۔

اَمَصیاہ کی بُت پرستی
14 ادومیوں کو شکست دینے کے بعد اَمَصیاہ سعیر کے

باشندوں کے بُتوں کو لُوٹ کر اپنے واپسگھر لایا۔ وہاں اُس
اُنہیںنے کھڑا کیا اور اُن کے منے سا اوندھے جھکمنہ اُنہیںکر
قربانیاں پیش کیں۔ 15 یہ دیکھ کر رب اُس سے ناراضبہت
ہوا۔ اُس ایکنے نبی کو اُس پاسکے بھیجا جس نے تُو”کہا، اِن دیوتاؤں کیوںطرفکی 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” نے کب سے تجھے بادشاہ کا مشیر بنا دیا
ہے؟ خاموش، ورنہ تجھے مار دیا جائے “گا۔ نبی خاموشنے
ہو کر اِتنا ہی کہا، مجھے” معلوم ہے کہ الله آپنے آپکو کی
اِساورسےوجہکیحرکتوںاِن لئے میرانےآپکہ قبولمشورہ
نہیں کیا تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا “ہے۔

اَمَصیاہ اسرائیل کے یوآسبادشاہ سے لڑتا ہے
ایک17 دن یہوداہ کے بادشاہ اَمَصیاہ نے اپنے مشیروں سے

مشورہ کرنے کے بعد یوآس بن یہوآخز بن یاہو کو پیغام آئیں،”بھیجا، ہم ایک دوسرے کا مقابلہ “!کریں 18 لیکن اسرائیل
کے بادشاہ یوآس نے جواب دیا، لبنان” میں ایک کانٹےدار
جھاڑی نے دیودار درختایککے باتسے 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۔ ادوم19 پر فتح پانے آپسےسببکے دلکا مغرور ہو کر
مزید شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میرا مشورہ ہے کہ
آپ 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 اسرائیلیوں کے حوالے کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اُنہوں
نے ادومیوں دیوتاؤںکے طرفکی رجوع کیا تھا۔

اسرائیلتب21 کا یوآسبادشاہ فوجاپنی لے کر یہوداہ پر چڑھ
آیا۔ بیت شمس پاسکے اُس کا یہوداہ کے بادشاہ اَمَصیاہ کے
ساتھ مقابلہ ہوا۔ فوجاسرائیلی22 یہوداہنے فوجکی شکستکو
دی، اور ہر ایک اپنے اپنے گھر بھاگ گیا۔ 23 اسرائیل کے
یوآسبادشاہ یہوداہنے بادشاہکے اَمَصیاہ یوآسبن بن یاہ اخز کو
میںشمسبیتوہیں گرفتار لیا۔کر پھر وہ اُسے یروشلم لایا اور شہر
فصیلکی افرائیم دروازےنامی کرلےسے دروازےکےکونے
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تک اِسدی۔گرا ًلمبائیکیحصے تھی۔فٹ600تقریبا 24 جتنا
بھی سونا، چاندی اور قیمتی ربسامان کے گھر اور شاہی محل
کے خزانوں میں تھا اُسے اُس پورےنے کا پورا چھین لیا۔ اُس
وقت عوبید ادوم رب کے گھر کے خزانے سنبھالتا تھا۔ یوآس
لُوٹا ہوا مال بعضاور یرغمالوں کو لے کر واپسسامریہ چلا گیا۔

اَمَصیاہ موتکی
25 اسرائیل کے بادشاہ یوآس بن یہوآخز کی موت کے بعد

یہوداہ کا بادشاہ اَمَصیاہ یوآسبن سال15مزید رہا۔جیتا باقی26
جو کچھ اَمَصیاہ کی حکومت کے دوران ہوا وہ شروع سے لے
کر تکآخر شاہاِن’ اسرائیل و ‘یہوداہ کتابکی میں درج ہے۔
جب27 سے وہ رب کی پیروی کرنے سے باز آیا اُس وقت سے
لوگ یروشلم میں اُس کے خلاف سازش کرنے لـگے۔ آخرکار
اُس فرارنے ہو لـکیسکر میں پناہ سازشلیکنلی، والوںکرنے
نے اپنے لوگوں کو اُس کے پیچھے بھیجا، اور وہ وہاں اُسے قتل
کامیابمیںکرنے ہو گئے۔ اُس28 گھوڑےلاشکی پر اُٹھا کر
یہوداہ کے شہر یروشلم لائی جہاںگئی 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 اُسجب2
کا باپ مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا۔ بادشاہ بننے کے بعد
یّاہ عُز ایلاتنے شہر پر قبضہ کر اُسےکے دوبارہ یہوداہ حصہکا
بنا لیا۔ اُس نے شہر تعمیریبہتمیں کام کروایا۔

3 یّاہ عُز 16 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور یروشلم میں رہ کر
حکومتسال52 کرتا رہا۔ اُس کی ماں یکولیاہ یروشلم کی ہنے ر
والی تھی۔ 4 اپنے باپ اَمَصیاہ کی طرح اُس کا چال چلن رب
کو پسند تھا۔ 5 اماِم اعظم یاہ زکر کے جیتے جی یّاہ عُز رب کا
طالب رہا، کیونکہ یاہ زکر اُسے الله خوفکا ماننے کی تعلیم دیتا
تکجبرہا۔ رببادشاہ طالبکا رہا تکوقتاُس الله اُسے
کامیابی بخشتا رہا۔

6 یّاہ عُز نے فلستیوں سے جنگ کر کے جات، یبنہ اور
اشدود کی فصیلوں کو ڈھا دیا۔ دیگر کئی شہروں کو اُس نے
سرےنئے سے تعمیر کیا جو اشدود کے قریب اور فلستیوں کے

باقی میںعلاقے تھے۔ لیکن7 الله فلستیوںصرفنہنے لڑتےسے
وقت یّاہ عُز کی مدد کی بلـکہ اُس وقت بھی جب جور بعل 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
شہرتکی پھیلتکمصر گئی۔

9 یروشلم میں یّاہ عُز نے کونے کے دروازے، وادی کے
دروازے اور فصیل کے موڑ بُرجمضبوطپر بنوائے۔ اُس10 نے
بیابان میں بھی بُرج تعمیر کئے اور ساتھ ساتھ پتھر کے بےشمار
حوض تراشے، کیونکہ مغربی یہوداہ کے نشیبی پہاڑی علاقے
اور میدانی علاقے میں اُس کے بڑے بڑے یوڑ ر چرتے تھے۔
بادشاہ کو کاشت کاری کا کام خاص پسند تھا۔ بہت لوگ
پہاڑی علاقوں اور زرخیز وادیوں میں اُس کے کھیتوں اور انگور
باغوںکے کی نگرانی کرتے تھے۔

یّاہ11 عُز طاقتکی فوجور تھی۔ بادشاہ کے اعلٰی افسر حننیاہ
میرمنشیمیںراہنمائیکی ایلیعی افسرنے معسیاہ فوجساتھکے
کی بھرتی کر کے ترتیباُسے دیا تھا۔ 12 اِن دستوں پر کنبوں کے
سرپرست2,600 مقرر تھے۔ فوج13 جنگ3,07,500 لڑنے
کے قابل 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 سامان سے
مسلح کیا۔ 15 اور یروشلم بُرجوںکے اور فصیل کونوںکے پر اُس
نے ایسی مشینیں لگائیں جو تیر چلا سکتی اور بڑے بڑے پتھر
پھینک سکتی تھیں۔

یّاہ عُز مغرور ہو جاتا ہے
غرض، الله کی مدد سے یّاہ عُز شہرتکی دُور پھیلتکدُور

گئی، اور اُس طاقتکی بڑھتی گئی۔
لیکن16 طاقتاِس نے اُسے مغرور کر دیا، اور نتیجے میں وہ

غلط راہ پر آ ربگیا۔ اپنے خدا کا بےوفا ہو کر ایکوہ ربدن
کے گھسمیںگھر گیا تاکہ بخور قربانکی گاہ پر بخور جلائے۔
لیکن17 اماِم اعظم یاہ ربعزر 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 پیشقربانی کریں۔ یہ ہارون کی اولاد یعنی اماموں کی ذمہ
داری جنہیںہے اِس کے لئے مخصوص کیا گیا ہے۔ مقدِس سے
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نکل جائیں، آپکیونکہ الله سے بےوفا ہو گئے ہیں، آپاور کی
یہ حرکت رب خدا کے منے سا عزت کا باعث نہیں بنے “گی۔
19 یّاہ عُز بخوردان پکڑےکو بخور کو پیش کرنے کو تھا کہ
اماموں کی باتیں سن آگکر بگولا ہو گیا۔ لیکن اُسی لمحے اُس
ماتھےکے دیکھیہ20نکلا۔پھوٹکوڑھپر کر اعظماماِم یاہ عزر
اور دیگر اماموں جلدیاُسےنے ربسے کے گھر نکالسے دیا۔
یّاہ عُز نے خود بھی وہاں سے نکلنے جلدیکی کی، ربکیونکہ
ہی نے اُسے دیسزا تھی۔

یّاہ21 عُز جیتے بیماریاِسجی سے شفا نہ پا سکا۔ اُسے علیٰحدہ
گھر میں رہنا پڑا، اور اُسے رب کے گھر میں داخل ہونے کی
اجازت نہیں تھی۔ اُس کے بیٹے یوتام کو محل پر مقرر کیا گیا، اور
وہی اُمّت پر حکومت کرنے لگا۔

باقی22 کچھجو یّاہ عُز حکومتکی شروعدورانکے لےسے
کر تکآخر ہوا آموصوہ کے بیٹے یسعیاہ نبی نے قلم بند کیا ہے۔
یّاہجب23 عُز مر کر باپاپنے دادا سے ملاجا تو کیکوڑھاُسے
وجہ دوسرےسے بادشاہوں کے ساتھ نہیں دفنایا گیا بلـکہ قریب
ایککے کھیت میں جو شاہی خاندان کا تھا۔ پھر اُس کا بیٹا
تختیوتام نشین ہوا۔

27
یہوداہ کا بادشاہ یوتام

1 یوتام 25 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور یروشلم میں رہ کر
حکومتتکسال16 کرتا رہا۔ اُس ماںکی صدوقبنتیروسہ
تھی۔ 2 یوتام نے وہ کچھ کیا ربجو کو پسند تھا۔ وہ اپنے باپ
یّاہ عُز کے نمونے پر چلتا رہا، اگرچہ اُس باپبھیکبھینے کی
ربطرح کے گھر گھسمیں جانے کوششکی نہ کی۔ لیکن
لوگعام اپنی غلط راہوں سے نہ ہٹے۔

3 یوتام نے رب 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۔
5 جب عمونی بادشاہ کے ساتھ جنگ چھڑ گئی تو اُس نے
عمونیوں شکستکو 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۔ 6 یوں

یوتام کی طاقت بڑھتی گئی۔ اور وجہ یہ تھی کہ وہ ثابت قدمی
ربسے اپنے خدا کے حضور چلتا رہا۔

7 باقی جو کچھ یوتام کی حکومت کے دوران ہوا وہ شاہاِن’
اسرائیل و ‘یہوداہ کی کتاب میں قلم بند ہے۔ اُس میں اُس کی
تمام جنگوں اور باقی کاموں کا ذکر ہے۔ 8 وہ 25 سال کی عمر
میں بادشاہ بنا اور یروشلم میں رہ کر 16 حکومتسال کرتا رہا۔
وہجب9 مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم اُسکے
حصے میں جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے دفنایا گیا۔ پھر اُس کا
بیٹا تختآخز نشین ہوا۔

28
یہوداہ کا بادشاہ آخز

1 سال20آخز کی عمر میں بادشاہ بنا اور یروشلم میں رہ 16کر
حکومتسال 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 بادشاہوںکے کا چال چلن اپنایا۔ بعل کے بُت ڈھلوا کر
3 اُس نے نہ صرف وادٔی بن ہنوم میں بُتوں کو قربانیاں پیش
کیں بلـکہ اپنے بیٹوں کو بھی قربانی کے طور پر جلا دیا۔ یوں وہ
اُن قوموں کے گھنونے رسم و رواج ادا کرنے لگا جنہیں رب
اسرائیلیوںنے کے ملـکآگے سے نکال دیا تھا۔ 4 آخز بخور جلا
کر اپنی قربانیاں اونچے مقاموں، یوں پہاڑ کی چوٹیوں اور ہر گھنے
درخت کے سائے میں چڑھاتا تھا۔

اِسی5 لئے رب اُس کے خدا نے اُسے شام کے بادشاہ کے
حوالے کر دیا۔ شام کی فوج نے اُسے شکست دی 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 گیا
جس نے اُسے شدید نقصان پہنچایا۔ ایک6 ہی دن میں یہوداہ
کے 1,20,000 تجربہ کار فوجی شہید ہوئے۔ سبیہ کچھ اِس
لئے ہوا کہ قوم نے رب اپنے باپ دادا کے خدا ترککو کر
دیا تھا۔ 7 اُس وقت افرائیم کے قبیلے کے پہلوان زِکری نے آخز
کے بیٹے معسیاہ، محل کے انچارج عزری قام اور بادشاہ کے بعد
اعلٰیسےسب افسر اِلقانہ ڈالا۔مارکو اسرائیلیوں8 یہوداہنے کی
2,00,000 عورتیں اور بچے چھین لئے اور کثرت کا مال لُوٹ
کر سامریہ لے گئے۔

اسرائیل قیدیوں کو رِہا کر دیتا ہے
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9 سامریہ میں رب کا ایک نبی بنام عودید رہتا تھا۔ جب
اسرائیلی فوجی جنگمیداِن واپسسے آئے تو عودید اُن سے ملنے
لئےکے نکلا۔ اُس اُننے باپکےآپربدیکھیں،”کہا،سے
دادا کا خدا یہوداہ ناراضسے تھا، اِس لئے اُس نے اُنہیں آپ
حوالےکے میںطیشلوگآپلیکندیا۔کر آ کر اُن پر ٹوٹیوں
پڑے کہ اُن کا قتِل عام پہنچتکآسمان گیا ہے۔ لیکن10 یہ کافی
نہیں آپابتھا۔ 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۔ 11 باتمیریچنانچہ !سنیں اِن قیدیوں واپسکو کریں جو
آپ نے اپنے بھائیوں سے چھین لئے ہیں۔ ربکیونکہ کا سخت
آپغضب پر نازل ہونے والا “ہے۔

12 افرائیم کے قبیلے کے کچھ سرپرستوں نے بھی فوجیوں کا
سامنا کیا۔ اُن کے نام یاہ عزر بن یوحنان، برکیاہ بن مِسلّموت،
یحِزقیاہ بن سلّوم اور عماسا بن خدلی تھے۔ اُنہوں13 نے کہا، اِن”
قیدیوں کو متیہاں لے آئیں، ورنہ ربہم کے منے سا قصوروار
ٹھہریں گے۔ کیا آپ ہتے چا ہیں کہ ہم اپنے گناہوں میں اضافہ
کریں؟ ہمارا قصور پہلے ہی بہت بڑا ہے۔ ہاں، رب اسرائیل پر
سخت غصے “ہے۔

تب14 فوجیوں نے اپنے قیدیوں کو آزاد کر کے اُنہیں لُوٹے
ہوئے مال کے ساتھ بزرگوں اور پوری جماعت کے حوالے کر
دیا۔ مذکورہ15 آدمیوںچار نے منے سا آ قیدیوںکر کو پاساپنے
محفوظ رکھا۔ لُوٹے ہوئے مال میں کپڑےسے نکال کر اُنہوں
نے اُنہیں اُن میں تقسیم کیا جو برہنہ تھے۔ اِس کے بعد اُنہوں
نے تمام قیدیوں کپڑےکو اور دےجوتے دیئے، اُنہیں کھانا
کھلایا، پانی پلایا اور اُن کے زخموں کی مرہم پٹی کی۔ جتنے
تھکاوٹ 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
وقتاُس16 آخز بادشاہ نے اسور کے بادشاہ التماسسے ہماری”کی، مدد کرنے “آئیں۔ 17 کیونکہ ادومی یہوداہ گھسمیں

لوگوںکچھکر گرفتارکو ساتھاپنےکےکر ساتھ18تھے۔گئےلے
ساتھ فلستی مغربی یہوداہ کے نشیبی پہاڑی علاقے اور جنوبی

علاقے میں گھس آئے تھے اور ذیل کے شہروں پر قبضہ کر
کے اُن میں ہنے ر لـگے :تھے بیت شمس، ایالون، جدیروت، نیز
تِمنتسوکہ، اور ِجمزو گرد نواحو آبادیوںکی سمیت۔ طرحاِس19
رب نے یہوداہ کو آخز کی وجہ سے زیر کر دیا، کیونکہ بادشاہ
نے یہوداہ میں بےلگام رَویبےراہ پھیلنے دی رباور سے اپنی
بےوفائی صافکا اظہار کیا تھا۔

اسور20 کے تِگلتبادشاہ پِل ایسر اپنی فوج لے ملـککر میں
آیا، لیکن آخز کی مدد کرنے کے بجائے اُس نے تنگاُسے کیا۔
21 آخز ربنے کے گھر، شاہی محل اور اپنے اعلٰی افسروں کے
خزانوں لُوٹکو کر مالسارا اسور بادشاہکے بھیجکو لیکندیا،
بےفائدہ۔ اِس سے اُسے صحیح مدد نہ ملی۔

22 گو وہ اُس وقت بڑی مصیبت میں تھا توبھی رب سے اَور
دُور ہو گیا۔ 23 وہ شام دیوتاؤںکے پیشقربانیاںکو کرنے لگا،
کیونکہ اُس کا خیال تھا کہ اِن ہی دیشکستمجھےنے ہے۔
اُس نے سوچا، شام” کے دیوتا اپنے بادشاہوں کی مدد کرتے
!ہیں اب سے مَیں اُنہیں قربانیاں پیش کروں گا تاکہ وہ میری
بھی مدد لیکن“کریں۔ یہ دیوتا بادشاہ آخز پوریاور قوم کے لئے
تباہی کا باعث بن گئے۔ 24 آخز نے حکم دیا کہ الله کے گھر
کا سارا سامان نکال کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ پھر اُس
ربنے کے گھر دروازوںکے پر تالا لگا دیا۔ اُس کی جگہ اُس
نے یروشلم کے کونے کونے میں قربان گاہیں کھڑی کر دیں۔
اُسساتھساتھ25 نے معبودوںدیگر پیشقربانیاںکو کےکرنے
لئے یہوداہ کے ہر شہر اونچیکی جگہوں پر مندر تعمیر ایسیکئے۔
ربوہسےحرکتوں 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 تک شاہاِن’ 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 رببادشاہ کے گھر کو دوبارہ کھول دیتا ہے

جب1 ِحزقیاہ بادشاہ بنا تو اُس کی عمر 25 سال تھی۔ یروشلم
میں رہ کر وہ حکومتسال29 کرتا رہا۔ اُس کی ماں ابیاہ بنت
یاہ زکر تھی۔
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2 اپنے باپ داؤد کی طرح اُس نے ایسا کام کیا جو رب کو
پہلےکےسالپہلےکےحکومتاپنی3تھا۔پسند اُسمیںمہینے نے
رب گھرکے دروازوںکے کھولکو کر اُن مرمتکی کروائی۔
یوں4 لاو اور اماموں کو بُلا کر اُس نے اُنہیں رب کے گھر کے
مشرقی صحن میں جمع کیا 5 اور کہا،

اے” یو، لاو باتمیری !سنیں آپاپنے خدمتکو کے لئے
مخصوص و مُقّدس کریں، اور رب اپنے باپ دادا کے خدا کے
مخصوصبھیکوگھر مُقّدسو کریں۔ ناپاکتمام مقدِسچیزیں
سے !نکالیں باپہمارے6 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 برآمدےوالے 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 کا غضب یہوداہ اور
یروشلم پر نازل ہوا ہے۔ ہماری حالت کو دیکھ لوگکر گھبرا
گئے، اُن کے کھڑےرونگٹے ہو گئے ہیں۔ ہم دوسروں کے لئے
مذاق بننشانہکا اِسخودآپہیں۔گئے ہماری9ہیں۔گواہکے
بےوفائی کی وجہ باپہمارےسے تلوار کی زد میں آ مارےکر
گئے ہمارےاور بیٹے بیٹیاں اور یاں بیو ہم چھینسے لی گئی ہیں۔
10 لیکن اب مَیں رب اسرائیل کے خدا کے ساتھ عہد باندھنا
چاہتا ہوں تاکہ اُس سختکا قہر ہم سے ٹل جائے۔ میرے11
اببیٹو، ُسستی نہ دکھائیں، آپنےربکیونکہ چنکو کر اپنے
خادم بنایا آپہے۔ کو اُس کے کھڑےحضور ہو کر اُس کی
خدمت کرنے اور بخور جلانے کی دیداریذمہ گئی “ہے۔

12 پھر ذیل خدمتلاویکے کے لئے تیار :ہوئے
قِہات خاندانکے محتکا بن عماسی اور یوایل بن یاہ، عزر
مِراری خاندانکے عبدیبنقیسکا اور یاہ بنعزر یہلّل ایل،
جَیرسون خاندانکے کا یوآخ بن زِمّہ اور عدن بن 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 مُقّدسو کیا۔ پھر وہ بادشاہ کے حکم
کے مطابق رب کے گھر کو پاک صاف کرنے لـگے۔ کام
کرتے کرتے اُنہوں نے اِس کا خیال کیا کہ سب ربکچھ کی
ہدایات مطابقکے ہو رہا ہو۔ ربامام16 کے گھر میں داخل
ہوئے اور اُس میں سے ہر ناپاک چیز نکال کر اُسے صحن میں
لائے۔ وہاں سے یوں لاو نے سب کچھ اُٹھا کر شہر سے باہر
وادٔی قدرون میں پھینک دیا۔ رب17 کے گھر کی قدوسیت
بحال کرنے کا کام پہلے مہینے کے پہلے دن شروع ہوا، ایکاور
ہفتے کے بعد وہ منے سا تکبرآمدےوالے پہنچ گئے ایکتھے۔
اَور پورےہفتہ گھر مخصوصکو مُقّدسو لـگمیںکرنے گیا۔
پہلے مہینے کے دنویں16 کام مکمل ہوا۔ 18 ِحزقیاہ بادشاہ

پاسکے جا کر اُنہوں نے کہا، ہم” ربنے پورےکے گھر
پاککو صاف کر دیا ہے۔ اِس میں جانوروں کو جلانے کی
قربان گاہ اُس کے سمیتسامان اور وہ جسمیز ربپر کے لئے
مخصوص روٹیاں رکھی جاتی ہیں اُس کے سامان سمیت شامل
ہے۔ اور19 چیزیںجتنی آخز نے بنبےوفا کر حکومتاپنی کے
دوران رد دیکر تھیں سباُن کو ہم ٹھیکنے کر کے دوبارہ
مخصوص و مُقّدس کر دیا ابہے۔ وہ رب کی قربان گاہ منےکے پڑیسا “ہیں۔

رب کے گھر کی مخصوصیتدوبارہ
اگلے20 دن ِحزقیاہ بادشاہ سویرےصبح شہر تمامکے بزرگوں

کو بُلا کر اُن کے ساتھ رب کے گھر کے پاس گیا۔ سات21
ساتبَیل،جوان مینڈھے اور بھیڑ بھسمبچےساتکے والیہونے
قربانی کے لئے صحن میں لائے گئے، نیز بکرےسات 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۔ پہلے22
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
بھیساتھکےخونکے کچھیہی میںآخر23گیا۔کیا قربانیکیگناہ
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۔
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24 پھر اماموں نے اُنہیں ذبح کر کے اُن کا خون گناہ کی قربانی
طورکے قربانپر گاہ پر چھڑکا اسرائیلتاکہ کا کفارہ دیا جائے۔
کیونکہ بادشاہ 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 ربجو نے داؤد بادشاہ، اُس غیبکے بین جاد اور
ناتن نبی کی معرفت دی تھیں۔ لاوی26 اُن سازوں کے ساتھ
کھڑے ہو گئے جو داؤد نے بنوائے تھے، اور امام اپنے تُرموں
کو تھامے اُن پھر27ہوئے۔کھڑےساتھکے ِحزقیاہ حکمنے دیا
کہ بھسم ہونے والی قربانی قربان گاہ پیشپر کی جبجائے۔
امام یہ کام لـگےکرنے تعریفکیربلاویتو گانےگیتمیں
لـگے۔ ساتھ ساتھ تُرم اور داؤد بادشاہ کے بنوائے ہوئے ساز بجنے
لـگے۔ جماعتتمام28 اوندھے گیتلاویجبکہگئیجھکمنہ
گاتے اور امام تُرم بجاتے رہے۔ یہ سلسلہ اِس قربانی کی تکمیل
جاریتک رہا۔ اِس29 کے بعد ِحزقیاہ اور تمام حاضرین دوبارہ
منہ کے جھکبل گئے۔ 30 بادشاہ اور بزرگوں نے یوں لاو کو
کہا، داؤد” غیبآسفاور بین کے زبور گا ربکر ستائشکی
“کریں۔ چنانچہ یوں لاو بڑینے خوشی سے حمد و ثنا گیتکے
گائے۔ وہ بھی اوندھے جھکمنہ گئے۔

31 پھر ِحزقیاہ لوگوں مخاطبسے ہوا، آپآج” نے اپنے آپ
لئےکےربکو وقف کر دیا ابہے۔ ربکچھوہ گھرکے کے
پاس آئیںلے آپجو ذبح اور سلامتی کی قربانی کے طور پیشپر
کرنا ہتے لوگتب“ہیں۔چا ذبح اور اپنیکیسلامتی قربانیاں لے
آئے۔ جسنیز، دلبھیکا چاہتا تھا بھسموہ قربانیاںوالیہونے
بھسمطرحاِس32لایا۔ والیہونے قربانی لئےکے 70 100بَیل،
مینڈھے اور بھیڑ کے 200 بچے جمع کر کے رب پیشکو کئے
گئے۔ 33 اُن کے بَیل600علاوہ یاں3,000اور رببھیڑبکر 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
پڑی۔کرنیمددکی اِس کام تکاختتامکے مزیدتکجببلـکہ
امام خدمت کے لئے تیار پاکاور نہیں ہو گئے تھے لاوی مدد
کرتے رہے۔ اماموں نسبتکی یادہ ز صافپاکلاوی ہو گئے
تھے، اُنہوںکیونکہ یادہنے لـگنز سے آپاپنے لئےکےربکو

مخصوص مُقّدسو کیا تھا۔ بھسم35 ہونے والی قربانیوںبےشمار
اماموںعلاوہکے قربانیوںکیسلامتینے بھیچربیکی جلائی۔
ساتھ ساتھ اُنہوں نے َمے کی پیشنذریں کیں۔
یوں رب کے گھر میں خدمت کا سرےنئے سے آغاز ہوا۔

36 ِحزقیاہ پوریاور قوم خوشینے منائی کہ الله نے کچھسبیہ
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 دعوتکی دی،
کیونکہ وہ اُن اسرائیلربساتھکے کے خدا کی تعظیم میں فسح
کی عید منانا چاہتا تھا۔ اُس نے افرائیم اور منسّی کے قبیلوں
کو بھی دعوت 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 اُس تکوقت خدمت کے لئے تیار امام
نہیںکافی تھے۔ آپاپنےسبتکابکیونکہ نہصافپاککو
کر سکے۔ باتدوسری 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 فیصلہنے کیا اسرائیلیوںتمامہمکہ بیرسبعمیںجنوبکو
سے لے شمالکر میں دعوتتکدان دیں سبگے۔ یروشلم آئیں
تاکہ ہم مل کر رب اسرائیل کے خدا کی تعظیم میں فسح کی
عید میںاصلمنائیں۔ یہ بڑیعید دیر ہدایاتسے نہیںمطابقکے
منائی گئی تھی۔

بادشاہ6 اسرائیلقاصدپرحکمکے اور گزرے۔سےمیںیہوداہ
ہر اُنہوںجگہ لوگوںنے بادشاہکو اور اُس افسروںکے خطکے
پہنچا میںخطدیئے۔ لـکھا اے”تھا، رباسرائیلیو، ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کے خدا کے
واپسپاس !آئیں پھر وہ بھی آپ پاسکے جو اسوری بادشاہوں
کے ہاتھ سے بچ نکلے ہیں واپس آئے گا۔ 7 اپنے باپ دادا اور
بھائیوں کی طرح نہ بنیں جو رب اپنے باپ دادا کے خدا سے
بےوفا ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اُس نے اُنہیں ایسی حالت
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میں چھوڑ دیا کہ جس نے بھی اُنہیں دیکھا اُس کے رونگٹے
کھڑے ہو گئے۔ آپ خود اِس کے گواہ ہیں۔ 8 اُن کی طرح
اَڑے نہ رہیں بلـکہ رب کے تابع ہو جائیں۔ اُس کے مقدِس میں
آئیں، جو اُس نے ہمیشہ کے لئے مخصوص مُقّدسو کر دیا ہے۔
اپنےرب کریںخدمتکیخدا اُسآپتاکہ غضبسختکے کا
نشانہ نہ 9رہیں۔ آئیںلوٹپاسکےربآپاگر آپنےجنہوںتو
کے بھائیوں اور اُن کے بال بچوں کو قید کر لیا ہے وہ اُن پر رحم
کر کے اُنہیں اِس ملـک میں واپس آنے دیں گے۔ کیونکہ رب
آپ کا خدا مہربان اور رحیم ہے۔ اگر آپ اُس پاسکے واپس
آئیں تو وہ اپنا آپمنہ سے پھیرےنہیں “گا۔

10 قاصد افرائیم اور منسّی پورےکے قبائلی علاقے میں سے
گزرے اور ہر شہر کو یہ پیغام پہنچایا۔ پھر چلتے چلتے وہ زبولون
تک پہنچ گئے۔ لیکن لوگاکثر اُن باتکی 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۔ یہوداہ12 میں الله لوگوںنے دیتحریککو اُنہوںکہ 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 روٹی کی

عید منانے کے لئے یروشلم پہنچے۔ 14 پہلے اُنہوں 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 میں
پھینک دیا۔ دوسرے15 مہینے فسحدنویں14کے لیلوںکے
کو ذبح کیا گیا۔ اماموں اور یوں لاو نے شرمندہ ہو کر اپنے آپ
خدمتکو کے لئے صافپاک کر رکھا تھا، اباور اُنہوں نے
بھسم ہونے والی قربانیوں ربکو کے گھر پیشمیں کیا۔ 16 وہ
خدمت کے لئے کھڑےیوں ہو طرحجسگئے مردِ خدا موسٰی
کی شریعت میں فرمایا گیا ہے۔ لاوی قربانیوں کا خون اماموں
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 رببھی کے

لئے مخصوص کیا جا سکے۔ خاص18 کر افرائیم، منسّی، زبولون
اور اِشکار کے اکثر لوگوں نے اپنے آپ کو صحیح طور پاکپر
صاف نہیں کیا تھا۔ چنانچہ وہ فسح کے کھانے میں اُس حالت
میں شریک نہ جسہوئے کا تقاضا شریعت کرتی ہے۔ لیکن
ِحزقیاہ نے اُن کی شفاعت کر کے دعا کی، رب” جو مہربان
ہے ایکہر کرےمعافکو 19 پورےجو دل ربسے اپنے
باپ دادا کے خدا طالبکا 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 بڑینے خوشی ساتسے
تکدن بےخمیری روٹی کی عید منائی۔ ہر دن لاوی اور امام
اپنے ساز بجا کر بلند آواز سے رب 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 قربانیاں

پیش کر کے قربانی کا اپنا حصہ کھاتے رباور باپاپنے دادا
کے خدا کی تمجید کرتے رہے۔

23 اِس ہفتے کے بعد پوری جماعت نے فیصلہ کیا کہ عید
کو مزید سات دن منایا جائے۔ چنانچہ اُنہوں نے خوشی سے
ایک اَور ہفتے کے دوران عید منائی۔ تب24 یہوداہ کے بادشاہ
ِحزقیاہ جماعتنے کے لئے 1,000 بَیل اور 7,000 یاں بھیڑبکر
پیش کیں جبکہ بزرگوں نے جماعت کے لئے 1,000 بَیل اور
10,000 یاں بھیڑبکر چڑھائیں۔ اِتنے میں مزید بہت سے اماموں
نے آپاپنے خدمتکیربکو کے لئے مخصوص مُقّدسو کر
لیا تھا۔

25 بھیجتنے خوشیتھےآئے منا تھے،رہے وہخواہ یہوداہ کے
باشندے تھے، خواہ امام، لاوی، اسرائیلی یا اسرائیل اور یہوداہ
میں ہنے ر پردیسیوالے مہمان۔ 26 یروشلم میں بڑی شادمانی تھی،
ایسیکیونکہ داؤدعید بادشاہ سلیمانبیٹےکے لےسےزمانےکے
کر تکوقتاُس یروشلم میں منائی نہیں گئی تھی۔

27 عید کے اختتام پر اماموں اور یوں لاو کھڑےنے ہو کر
قوم برکتکو دی۔ اور الله نے اُن کی سنی، اُن کی دعا آسمان پر
اُس سکونتمُقّدسکی تکگاہ پہنچی۔

31
پورے یہوداہ میں بُت پرستی کا خاتمہ
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1 عید کے بعد جماعت کے تمام اسرائیلیوں نے یہوداہ کے
شہروں میں جا کر پتھر بُتوںکے ٹکڑےٹکڑےکو کر یسیرتدیا،
دیوی کے کھمبوں کاٹکو ڈالا، اونچی جگہوں کے مندروں
کو ڈھا دیا قربانغلطاور گاہوں کو ختم اُنہوںتکجبدیا۔کر
نے یہ کام یہوداہ، بن یمین، افرائیم اور منسّی پورےکے علاقوں
میں تکتکمیل نہیں پہنچایا تھا اُنہوں نے آرام نہ کیا۔ اِس کے بعد
سبوہ اپنے اپنے شہروں اور گھروں کو چلے گئے۔

رب کے گھر میں انتظام کی اصلاح
2 ِحزقیاہ اماموںنے اور یوں لاو کو خدمتدوبارہ ویسےکے

ہی گروہوں میں تقسیم کیا جیسے پہلے تھے۔ اُن کی ذمہ یاں دار
بھسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھانا، رب کے گھر
قسممختلفمیں انجامخدماتکی دینا اور حمد و ثنا گیتکے گانا
تھیں۔

3 جو جانور بادشاہ ملـکیتاپنی ربسے گھرکے کو دیتا رہا
وہ بھسم ہونے والی اُن قربانیوں کے لئے مقرر تھے جن ربکو
شریعتکی مطابقکے کیچاندنئےدن،کےسبتشام،صبحہر
عید اور دیگر عیدوں ربپر کے گھر پیشمیں کی جاتی تھیں۔

4 ِحزقیاہ نے یروشلم باشندوںکے کو حکم دیا کہ ملـکیتاپنی
میں اماموںسے اور یوں لاو دیںکچھکو تاکہ وہ کیربوقتاپنا
شریعت تکمیلکی کے لئے وقف سکیں۔کر بادشاہ5 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 بہتلائے۔ 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 والے اسرائیلیوں سمیت اپنی پیداوار کا
دسواں ربحصہ کے گھر میں لائے۔ جو بھی بَیل، یاں بکر بھیڑ
اور باقی اُنہوںچیزیں ربنے اپنے خدا کے لئے وقف تھیںکی وہ
رب کے گھر میں پہنچیں جہاں لوگوں نے بڑےاُنہیں ڈھیر لگا
کر اکٹھا کیا۔ چیزیں7 جمع کرنے کا یہ تیسرےسلسلہ 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 ربنے اور اُس کی قوم اسرائیل مبارککو
کہا۔

جب9 ِحزقیاہ نے اماموں اور یوں لاو سے اِن ڈھیروں کے
بارے میں پوچھا 10 تو صدوق خاندانکے کا اماِم اعظم یاہ عزر

جوابنے دیا، جب” لوگسے اپنے ہدیئے یہاں لے آتے ہیں
وقتاُس جیہمسے بھر کر کھا ہیںسکتے بلـکہ کافی کچھ بھیبچ
جاتا ہے۔ ربکیونکہ نے اپنی قوم کو اِتنی برکت دی ہے کہ
سبیہ کچھ باقی رہ گیا “ہے۔

11 تب ِحزقیاہ نے حکم دیا کہ رب کے گھر میں گودام
بنائے ایساجبجائیں۔ کیا گیا تو12 رضاکارانہ ہدیئے، پیداوار کا
دسواں رباورحصہ کے لئے مخصوص کئے عطیاتگئے 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 انچارجکا تھا، اِس لئے ِحزقیاہ بادشاہ
نے اُس کے ساتھ مل کر دس نگران مقرر کئے جو کوننیاہ اور
ِسمعی خدمتتحتکے انجام دیں۔ اُن کے نام یحی ایل، یاہ، عزز
نحت، عساہیل، یریموت، یوزبد، اِلی ایل، محتاِسماکیاہ، اور ِنایاہ تھے۔ب

14 لاویجو دروازےمشرقی دربانکا 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 ربساتھ 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 کی فہرست بنائی گئی۔ 17 اِن
فہرستوں میں اماموں کو اُن کے کنبوں کے مطابق درج کیا گیا۔
سال20طرحاِسی یا اِس زائدسے یوںکے لاو کو اُن یوںذمہ دار
اور خدمت کے مطابق جو وہ اپنے گروہوں میں لتے سنبھا تھے
فہرستوں میں درج کیا گیا۔ خاندانوں18 کی عورتیں اور بیٹے بیٹیاں
چھوٹے سمیتبچوں بھی اِن فہرستوں میں درج تھیں۔ چونکہ اُن
کے مرد وفاداری سے رب کے گھر میں خدمت کرتے تھے،
اِس لئے یہ دیگر افراد مخصوصبھی سمجھےمُقّدسو تھے۔جاتے
19 جو امام شہروں سے باہر اُن چراگاہوں میں ہتے ر تھے جو اُنہیں
ہارون کی اولاد کی حیثیت سے ملی تھیں اُنہیں بھی حصہ ملتا
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تھا۔ ہر شہر کے لئے آدمی چنے گئے جو اماموں کے خاندانوں کے
مردوں فہرستاور میں درج تمام یوں لاو کو وہ حصہ دیا کریں
جو اُن کا حق تھا۔

ِحزقیاہ20 بادشاہ نے حکم دیا پورےکہ میںیہوداہ ایسا ہی کیا
اُسجائے۔ نزدیککےربکامکا اورمنصفانہاچھا، وفادارانہ
تھا۔ 21 جو کچھ اُس نے الله کے گھر میں انتظام دوبارہ چلانے
اور شریعت کو قائم کرنے کے سلسلے میں کیا اُس کے لئے وہ
پورے دل سے اپنے خدا طالبکا رہا۔ نتیجے میں اُسے کامیابی
حاصل ہوئی۔

32
اسوری یہوداہ گھسمیں آتے ہیں

1 ِحزقیاہ نے وفاداری سے یہ تمام منصوبے تکمیل تک
پہنچائے۔ پھر ایک دن اسور کا بادشاہ سنحیرب اپنی فوج کے
ساتھ یہوداہ گھسمیں آیا اور قلعہ بند شہروں کا محاصرہ کرنے
لگا تاکہ اُن پر قبضہ کرے۔ جب2 ِحزقیاہ کو اطلاع ملی کہ
سنحیرب 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 باہرکے ملبےکوچشموںتمام بندسے
کیا سبجائے۔ متفق ہو گئے، 4 کیونکہ اُنہوں نے کہا، اسور”
کے بادشاہ کو یہاں آ کر کثرت کا پانی کیوں “ملے؟ بہت سے
آدمی جمع ملاورہوئے ملبےکوچشموںکر بندسے اُنہوںدیا۔کر
نے اُس زمین دوز نالے کا منہ بھی بند کر جسدیا کے یعے ذر
پانی شہر میں پہنچتا تھا۔

5 اِس کے علاوہ ِحزقیاہ نے بڑی محنت سے فصیل کے ٹوٹے
پھوٹے مرمتکیحصوں کروا کر اُس پر بُرج بنوائے۔ فصیل کے
باہر اُس ایکنے چاردیواریاَور تعمیر کی جبکہ یروشلم اُسکے
حصے چبوترےکے مزید مضبوط کروائے جو داؤد’ کا ‘شہر
اُسساتھساتھہے۔کہلاتا بڑینے میںمقدار ہتھیار اور ڈھالیں
بنوائیں۔ 6 ِحزقیاہ لوگوںنے پر فوجی افسر مقرر کئے۔
پھر اُس دروازےکوسبنے ساتھکے پرچوکوالے اکٹھا

کر کے اُن کی افزائیحوصلہ کی، مضبوط”7 اور دلیر !ہوں اسور
کے بادشاہ اور اُس بڑیکی فوج دیکھکو متکر ڈریں، کیونکہ
جو ہمارےطاقت ساتھ ہے وہ اُسے حاصل نہیں ہے۔ 8 اسور
کے بادشاہ کے لئے صرف خاکی آدمی لڑ رہے ہیں جبکہ رب

ہمارا ہمارےخدا ساتھ ہے۔ وہی ہماری 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 ساتھ

لـکیس کا محاصرہ کر رہا تھا تو اُس وہاںنے سے یروشلم کو وفد
بھیجا تاکہ یہوداہ کے بادشاہ ِحزقیاہ اور یہوداہ کے تمام باشندوں
کو پیغام پہنچائے،

10 شاہِ” سنحیرباسور فرماتے ہیں، تمہارا چیزکسبھروسا
پر ہے کہ محاصرےتم وقتکے یروشلم کو چھوڑنا نہیں ہتے؟ چا
ِحزقیاہجب11 کہتا ہے، رب’ ہمارا خدا ہمیں اسور کے بادشاہ
سے بچائے ‘گا تو وہ تمہیں غلط راہ پر لا رہا اِسہے۔ صرفکا
یہ 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 کی
اونچی جگہوں کے مندروں اور قربان گاہوں کو ڈھا کر یہوداہ
اور یروشلم سے کہا قربانہیایککہہے منےکےگاہ پرستشسا
ایککریں، ہی قربان گاہ پر قربانیاں چڑھائیں۔ 13 کیا تمہیں علم
نہیں کہ مَیں باپمیرےاور دادا نے ممالـکدیگر کی تمام قوموں
ساتھکے کیا کچھ کیا؟ کیا اِن قوموں کے دیوتا اپنے ملـکوں کو مجھ
سے بچانے کے قابل رہے ہیں؟ ہرگز !نہیں میرے14 باپ دادا
نے سباِن کو تباہ کر دیا، اور کوئی بھی دیوتا اپنی قوم کو مجھ
سے نہبچا توسکا۔ پھر تمہارا بچائےسےمجھطرحکستمہیںدیوتا
گا؟ 15 ِحزقیاہ سے فریب نہ !کھاؤ وہ اِس طرح تمہیں غلط راہ
پر نہ لائے۔ اُس کی بات پر اعتماد مت کرنا، کیونکہ تکاب
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۔

اسور17 بادشاہکے وفدنے بھیخطہاتھکے میںجسبھیجا
اُس اسرائیلربنے کے اہانتکیخدا میںخطکی۔ لـکھا طرحجس”تھا، ممالـکدیگر کے دیوتا اپنی قوموں مجھکو محفوظسے
نہ رکھ سکے اُسی طرح ِحزقیاہ کا دیوتا بھی اپنی قوم میرےکو
قبضے سے نہیں بچائے “گا۔
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اسوری18 افسروں نے بلند آواز سے عبرانی زبان میں بادشاہ
فصیلپیغامکا کھڑےپر یروشلم تکباشندوںکے پہنچایا تاکہ اُن
خوفمیں ہراسو پھیل جائے اور یوں شہر پر قبضہ کرنے میں
آسانی 19جائے۔ہو افسروںاِن نے یروشلم کے خدا یوںکا تمسخر
اُڑایا جیسا وہ دنیا کی دیگر قوموں دیوتاؤںکے کا اُڑایا کرتے تھے،
حالانکہ دیگر صرفمعبود انسانی ہاتھوں کی پیداوار تھے۔

سنحیربرب کو سزا دیتا ہے
20 پھر ِحزقیاہ بادشاہ اور آموص کے بیٹے یسعیاہ نبی نے

چلّاتے آسمانہوئے نشینتختپر التماسسےخدا کی۔ جواب21
میں رب نے یوں اسور کی لشکرگاہ ایکمیں فرشتہ بھیجا جس
تمامنے بہترین فوجیوں افسروںکو اور موتسمیتکمانڈروں کے
گھاٹ اُتار دیا۔ سنحیربچنانچہ شرمندہ ہو کر لوٹملـکاپنے
گیا۔ ایکوہاں وہجبدن 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 کو شاہِ
سنحیرباسور سے چھٹکارا دلایا۔ اُس اُنہیںنے دوسری قوموں
کے حملوں سے بھی محفوظ رکھا، اور طرفچاروں امن و امان
پھیل گیا۔ 23 بےشمار لوگ یروشلم آئے تاکہ رب کو قربانیاں
پیش کریں اور ِحزقیاہ بادشاہ کو قیمتی تحفے دیں۔ وقتاُس سے
تمام قومیں اُس کا بڑا احترام کرنے لـگیں۔

ِحزقیاہ آخریکے سال
24 اُن دنوں میں ِحزقیاہ اِتنا بیمار ہوا کہ مرنے کی نوبت آ

پہنچی۔ تب اُس نے رب سے دعا کی، اور رب نے اُس کی
سن ایککر الٰہی نشان سے اِس تصدیقکی کی۔ لیکن25 ِحزقیاہ
مغرور ہوا، اور اُس نے اِس مہربانی کا مناسب جواب نہ دیا۔
نتیجے میں رب اُس سے اور یہوداہ اور یروشلم ناراضسے ہوا۔
پھر26 ِحزقیاہ اور یروشلم باشندوںکے پچھتانے کر اپنا چھوڑغرور
اِسدیا، لئے رب ِحزقیاہغضبکا اُنجیجیتےکے نازلپر 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 چیزوںقیمتی لئےکے بنوائے۔خزانےخاص اُس28 نے
غلہ، انگور زیتوناوررسکا محفوظتیلکا لئےکےرکھنے گودام
تعمیر کئے اور اپنے گائےبَیلوں اور یوں بھیڑبکر کو رکھنے بہتکی
سی جگہیں بھی بنوا لیں۔ اُس29 کے گائےبَیلوں اور یوں بھیڑبکر

میں اضافہ ہوتا گیا، اور اُس نے کئی شہروںنئے کی بنیاد رکھی،
کیونکہ الله نے اُسے نہایت ہی امیر بنا دیا تھا۔ 30 ِحزقیاہ ہی نے
چشمےجیحون کا منہ بند کر اُسکے کا سرنگپانی یعےکے ذر
مغرب طرفکی یروشلم کے اُس حصے میں پہنچایا جو داؤد’ کا
‘شہر کہلاتا ہے۔ جو بھی کام اُس نے شروع کیا اُس میں وہ
کامیاب 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 دلکے کی حالتحقیقی جانچ لے۔

32 باقی جو کچھ ِحزقیاہ کی حکومت کے دوران ہوا اور جو
نیک اُسکام نے کیا وہ آموص’ بیٹےکے یسعیاہ نبی کی یا میں‘رو
قلم بند جوہے شاہاِن’ یہوداہ ہے۔درجمیںکتابکی‘اسرائیلو
مروہجب33 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 میں اُس
حکومتکی کا دورانیہ سال55 تھا۔ 2 منسّی کا چال ربچلن
کو ناپسند تھا۔ اُس نے اُن قوموں کے قابِل رسمگھن و رواج اپنا
لئے اسرائیلیوںنےربجنہیں آگےکے نکالسے دیا تھا۔ اونچی3
جگہوں مندروںجنکے اُسکو باپکے ِحزقیاہ نے ڈھا دیا تھا
اُنہیں اُس نے سرےنئے سے تعمیر کیا۔ اُس بعلنے دیوتاؤں کی
قربان گاہیں بنوائیں اور یسیرت دیوی کے کھڑےکھمبے کئے۔
اِن کے علاوہ وہ سورج، چاند بلـکہ آسمان پورےکے لشکر کو
سجدہ کر کے اُن کی خدمت کرتا تھا۔ 4 اُس نے رب کے گھر
میں بھی اپنی قربان گاہیں کھڑی کیں، حالانکہ رب نے اِس
مقام بارےکے میں فرمایا تھا، یروشلم” میں میرا نام تکابد قائم
رہے “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 وادٔی بن ہنوم میں اپنے بیٹوں
کو بھی قربان کر کے جلا دیا۔ غیبجادوگری، دانی اور افسوں
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گری کرنے کے علاوہ وہ مُردوں کی روحوں سے رابطہ کرنے
والوں اور رمّالوں بھیسے مشورہ کرتا تھا۔
غرض اُس بہتنے کچھ کیا ربجو کو ناپسند تھا اور اُسے

دلایا۔طیش دیوی7 کا بُت بنوا اُسکر اُسےنے الله میںگھرکے
کیا،کھڑا داؤدنےربحالانکہ اور اُس بیٹےکے 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 ہدایاتاور کی
پیروی کریں جو موسٰی شریعتنے میں اُنہیں دیئے تو مَیں کبھی
نہیں ہونے دوں گا کہ اسرائیلیوں کو ملـکاُس 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 بھیسے سرزد نہیں ہوئے تھے
جنہیں رب ملـکنے میں داخل ہوتے وقت اُن کے آگے سے
تباہ کر دیا تھا۔

10 گو رب نے منسّی اور اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن اُنہوں
نے پروا نہ کی۔ ربتب11 اسورینے بادشاہ کمانڈروںکے کو
یہوداہ پر حملہ اُنہوںدیا۔کرنے منسّینے کو پکڑ اُسکر ناککی
میں نکیل ڈالی اور اُسے پیتل کی زنجـیروں میں جکڑ کر بابل لے
گئے۔ جب12 وہ یوں مصیبت میں پھنس گیا تو منسّی رب اپنے
خدا غضبکا ٹھنڈا کرنے کوششکی کرنے لگا اور اپنے آپ
کو باپاپنے دادا کے خدا کے پستحضور کر دیا۔

التماسکیاُسنےرباور13 پر سنی۔کیاُسکردےدھیان
اُسے واپسیروشلم لا کر اُس اُسنے بحالحکومتکی کر دی۔
تب منسّی جاننے لیا ربکہ ہی خدا ہے۔

14 اِس کے بعد اُس نے داؤد’ کے ‘شہر کی بیرونی فصیل
سرےنئے سے بنوائی۔ یہ فصیل جیحون چشمے مغربکے سے
اورہوئیشروع گزرسےمیںقدرونوادٔی مچھلیکر دروازےکے
تک پہنچ گئی۔ اِس دیوار نے رب کے گھر کی پوری پہاڑی
بنام عوفل کا احاطہ کر لیا اور بہت بلند تھی۔ اِس کے علاوہ
بادشاہ یہوداہنے تمامکے قلعہ شہروںبند پر افسرفوجی کئے۔مقرر
اُس15 اجنبینے معبودوں کو ربسمیتبُت نکالسےگھرکے
دیا۔ جو قربان گاہیں اُس ربنے کے گھر کی پہاڑی اور باقی
یروشلم تھیںکیکھڑیمیں اُنہیں بھی اُس نے ڈھا کر شہر سے باہر

پھینک دیا۔ پھر16 اُس قربانکیربنے گاہ کو سےسرےنئے
تعمیر کر کے اُس پر سلامتی اور شکرگزاری کی قربانیاں چڑھائیں۔
ساتھساتھ اُس یہوداہنے باشندوںکے سے کہا اسرائیلربکہ
کے خدا خدمتکی کریں۔ 17 لوگگو اِس کے بعد بھی اونچی
جگہوں پر اپنی پیشقربانیاں کرتے تھے، ابلیکن سے وہ اِنہیں
ربصرف اپنے خدا پیشکو کرتے تھے۔

باقی18 جو کچھ منسّی حکومتکی دورانکے ہوا وہ شاہاِن’
اسرائیل کی ‘تاریخ کی کتاب میں درج ہے۔ وہاں اُس کی اپنے
سےخدا بھیدعا بیان کی گئی اورہے باتیںوہ بھی بینوںغیبجو
ربنے اسرائیل کے خدا کے نام میں اُسے بتائی تھیں۔ غیب19
بینوں کتابکی میں بھی منسّی کی بیاندعا کی گئی اورہے یہ کہ
الله طرحکسنے اُس کی سنی۔ وہاں اُس کے تمام گناہوں اور
بےوفائی کا ذکر ہے، نیز اُن اونچی جگہوں درجفہرستکی ہے
اُسجہاں نے الله تابعکے ہو جانے پہلےسے مندر بنا یسیرتکر
دیوی کے کھمبے اور کھڑےبُت کئے تھے۔ منسّیجب20 مر کر
باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُسے اُس کے محل میں دفن کیا گیا۔
پھر اُس کا بیٹا تختامون نشین ہوا۔

یہوداہ کا بادشاہ امون
کیسال22امون21 میںعمر بادشاہ بنا اور تکسالدو یروشلم

حکومتمیں کرتا رہا۔ 22 باپاپنے منسّی طرحکی وہ ایسا غلط
کام کرتا رہا جو رب کو ناپسند تھا۔ جو بُت اُس کے باپ نے
بنوائے تھے اُن ہی کی پوجا وہ کرتا اور اُن ہی کو پیشقربانیاں
کرتا تھا۔ لیکن23 اُس میں اور منسّی میں یہ فرق تھا کہ بیٹے نے
آپاپنے ربکو کے منے پستسا نہ کیا بلـکہ اُس کا قصور مزید
سنگین ہوتا گیا۔ ایک24 دن امون کچھکے افسروں نے اُس کے
سازشخلاف کر کے اُسے محل میں قتل کر دیا۔ لیکن25 اُمّت
نے سازشتمام 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

1 یوسیاہ 8 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں رہ کر
اُس حکومتکی کا دورانیہ 31 سال تھا۔ 2 یوسیاہ وہ کچھ کرتا
رہا ربجو کو پسند تھا۔ وہ باپاپنے داؤد کے اچھے نمونے پر
چلتا رہا اور اُس سے نہ دائیں، نہ طرفبائیں ہٹا۔
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3 اپنی حکومت کے آٹھویں سال میں وہ اپنے باپ داؤد کے
خدا کی مرضی تلاش کرنے لگا، گو اُس وقت وہ جوان ہی
تھا۔ میںسالویں12کےحکومتاپنی کےجگہوںاونچیوہ
مندروں، یسیرت دیوی کے کھمبوں اور تمام تراشے اور ڈھالے
بُتوںہوئے ملـکپورےکو سے دُور لگا۔کرنے یوں تمام یروشلم
اور یہوداہ اِن چیزوں پاکسے صاف ہو گیا۔ 4 بادشاہ کے زیرِ
نگرانی بعل دیوتاؤں کی قربان گاہوں کو ڈھا دیا گیا۔ بخور کی جو
قربان گاہیں اُن کے اوپر تھیں اُنہیں اُس ٹکڑےٹکڑےنے دیا۔کر
دیوییسیرت کھمبوںکے اور تراشے اور ڈھالے بُتوںہوئے کو
زمین پر پٹخ کر اُس نے اُنہیں پیس کر اُن کی قبروں پر بکھیر دیا
جنہوں نے جیتے جی اُن کو پیشقربانیاں کی تھیں۔ 5 بُت پرست
یوں پجار ہڈیوںکی کو اُن کی اپنی قربان گاہوں پر جلایا گیا۔ اِس
طرح سے یوسیاہ نے یروشلم اور یہوداہ پاککو صاف کر دیا۔
6-7 یہ اُس نے نہ صرف یہوداہ بلـکہ منسّی، افرائیم، شمعون اور
اردمیںشہروںکےتکنفتالی کیا۔بھیسمیتکھنڈراتکےگرد
اُس نے قربان گاہوں کو گرا یسیرتکر دیوی کے کھمبوں اور
بُتوں ٹکڑےٹکڑےکو کر کے ِچکنا ُچور کر دیا۔ تمام اسرائیل کی
گاہوںقربانکیبخور اُسکو نے دیا۔ڈھا اِس بعدکے وہ یروشلم
واپس 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 خاصمشیرِ
یوآخ بن یوآخز کو رب اپنے خدا کے گھر کے پاس بھیجا تاکہ
اُس مرمتکی کروائیں۔ اُس ملـکوقت اور رب کے گھر کو
صافپاک کرنے کی مہم جاری تھی۔ 9 اماِم اعظم ِخلقیاہ کے
پاس 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 والوںر پیشسےطرفکی کئے تھے۔گئے

یہاب10 پیسے اُن ٹھیکے داروں حوالےکے کر دیئے گئے جو
رب کے گھر مرمتکی کروا رہے تھے۔ اِن پیسوں سے ٹھیکے
داروں نے اُن کاری گروں اُجرتکی ادا کی ربجو کے گھر
کی مرمت کر کے اُسے مضبوط کر رہے تھے۔ کاری11 گروں
اور تعمیر کرنے والوں نے اِن پیسوں سے تراشے ہوئے پتھر اور

شہتیروں لـکڑیکی بھی خریدی۔ عمارتوں میں شہتیروں کو لنے بد
ضرورتکی تھی، کیونکہ یہوداہ کے بادشاہوں نے اُن پر دھیان
نہیں دیا تھا، لہٰذا 12تھے۔گئےگلوہ آدمیوںاِن وفادارینے سے
خدمت سرانجام دی۔ چار لاوی اِن کی نگرانی کرتے تھے جن
یحتمیں اور مِراریعبدیاہ خاندانکے تھےکے جبکہ یاہ زکر اور
مسُلّام قِہات کے خاندان کے تھے۔ جتنے لاوی ساز بجانے میں
ماہر تھے 13 وہ مزدوروں اور تمام کاریدیگر گروں پر مقرر تھے۔
کچھ اَور لاوی منشی، نگران اور دربان تھے۔

رب کے گھر شریعتمیں کتابکی مل جاتی ہے
جب14 وہ پیسے باہر لائے گئے جو رب کے گھر میں جمع

ہوئے تھے تو ِخلقیاہ کو شریعت کی وہ کتاب ملی جو رب نے
موسٰی معرفتکی دی تھی۔ 15 اُسے میرمنشی سافن دےکو کر
اُس نے کہا، مجھے” رب کے گھر میں شریعت کی کتاب ملی
کتابسافنتب16“ہے۔ بادشاہکرلےکو پاسکے گیا اور اُسے
اطلاع دی، جو” بھی آپداریذمہ ملازموںکے دیکو گئی
اُنہیں وہ اچھی طرح پورا کر رہے ہیں۔ 17 اُنہوں نے رب کے
جمعمیںگھر مرمتپیسےشدہ پر داروںٹھیکےمقرر اور باقی کام
کرنے والوں دےکو دیئے “ہیں۔ 18 پھر سافن نے بادشاہ کو
بتایا، ِخلقیاہ” نے کتابایکمجھے دی کتاب“ہے۔ 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۔ اُس20 نے ِخلقیاہ، اخی قام بن سافن، عبدون
بن میکاہ، میرمنشی سافن اور اپنے خاص خادم عسایاہ کو بُلا
کر اُنہیں حکم دیا، 21 جا” کر میری اور اسرائیل اور یہوداہ کے
بچے ہوئے افراد کی کتاباِسسےربخاطر باتوںدرجمیں کے
بارے یافتمیں در ربکریں۔ کا غضبجو ہم پر نازل ہونے
والا ہے وہ نہایت سخت ہے، ہمارےکیونکہ باپ دادا نہ رب
فرمانکے تابعکے رہے، نہ ہدایاتاُن مطابقکے گزاریزندگی
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
ربخسرہ کے گھر کپڑےکے سنبھالتا تھا۔ وہ یروشلم کے نئے
علاقے میں ہتے ر تھے۔ 23-24 خُلدہ جواباُنہیںنے دیا،
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رب” اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ جس آدمی نے تمہیں
بھیجا ہے اُسے بتا دینا، رب’ فرماتا ہے کہ مَیں اِس شہر اور اِس
باشندوںکے آفتپر نازل کروں گا۔ وہ تمام پوریلعنتیں ہو جائیں
گی بادشاہجو پڑھیحضورکے بیانمیںکتابگئی ہیں۔گئیکی
25 کیونکہ میری قوم نے ترکمجھے کر کے دیگر معبودوں کو
پیشقربانیاں کی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے بُت بنا کر طیشمجھے
دلایا ہے۔ میرا غضب اِس مقام پر نازل ہو جائے گا اور کبھی
ختم نہیں ہو ‘گا۔ 26 لیکن یہوداہ کے بادشاہ کے پاس جائیں
جس نے آپ کو رب سے یافت در کرنے کے لئے بھیجا ہے
اور اُسے بتا دیں ربکہ اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میری’ باتیں
سن کر 27 تیرا دل نرم ہو گیا تجھےجبہے۔ پتا چلا مَیںکہ نے
اِس مقام اور اِس باشندوںکے باتخلافکے کی ہے تو تُو نے
اپنے آپ کو الله کے منے سا پست کر دیا۔ تُو نے بڑی انکساری
سے رنجیدہ ہو کر کپڑےاپنے پھاڑ لئے میرےاور پھوٹحضور
پھوٹ کر یا۔ رو رب فرماتا ہے کہ یہ دیکھ کر مَیں نے تیری
سنی ہے۔ جب28 تُو میرے کہنے پر مر کر اپنے باپ دادا سے
جا ملے گا تو سلامتی سے دفن ہو گا۔ آفتجو مَیں شہر اور اُس
باشندوںکے پر نازل کروں گا وہ تُو خود نہیں دیکھے “۔‘گا
افسر بادشاہ واپسپاسکے گئے اور اُسے خُلدہ جوابکا سنا

دیا۔
ربیوسیاہ سے عہد باندھتا ہے

29 تب بادشاہ یہوداہ اور یروشلم کے تمام بزرگوں کو بُلا
کر رب30 کے گھر میں گیا۔ لوگسب چھوٹے سے لے کر
بڑے تک اُس کے ساتھ گئے یعنی یہوداہ کے آدمی، یروشلم کے
باشندے، امام اور پہنچوہاںلاوی۔ جماعتکر منےکے عہدسا
کتابپوریاُسکی تلاوتکی تھی۔ملیمیںگھرکےربجوگئیکی

31 پھر بادشاہ نے اپنے ستون کے پاس کھڑے ہو کر رب
کے حضور عہد باندھا اور وعدہ کیا، ربہم” کی پیروی کریں
پورےہمگے، دل جانو اُسسے احکامکے پوریہدایاتاور
کر کے اِس کتاب میں درج عہد کی باتیں قائم رکھیں “گے۔
32 یوسیاہ نے مطالبہ کیا کہ یروشلم اور یہوداہ کے باشندےتمام
عہد شریکمیں ہو جائیں۔ اُس وقت سے یروشلم باشندےکے
باپاپنے دادا کے خدا کے عہد ساتھکے لپٹے رہے۔

33 یوسیاہ نے اسرائیل پورےکے ملـک سے تمام گھنونے
بُتوں دُورکو اسرائیلدیا۔کر تمامکے باشندوں اُسکو تاکیدنے
اپنےرب”کی، “کریں۔خدمتکیخدا چنانچہ یوسیاہ کے جیتے
جی ربوہ باپاپنے دادا کی راہ سے دُور نہ ہوئے۔

35
یوسیاہ فسح کی عید مناتا ہے

1 پھر یوسیاہ ربنے کی تعظیم میں فسح کی عید منائی۔ پہلے
مہینے کے ویں14 دن فسح کا لیلا ذبح کیا گیا۔ 2 بادشاہ نے
اماموں کو کام پر لگا کر اُن کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ رب
کے گھر میں اپنی خدمت اچھی طرح انجام دیں۔ یوں3 لاو کو
تمام اسرائیلیوں شریعتکو کی تعلیم دینے کی دیداریذمہ گئی
تھی، اور ساتھ ساتھ اُنہیں رب خدمتکی کے لئے مخصوص کیا
گیا تھا۔ اُن سے یوسیاہ نے صندوقمُقّدس”کہا، عمارتاُسکو میں رکھیں اسرائیلجو کے
بادشاہ داؤد کے بیٹے سلیمان نے تعمیر کیا۔ اُسے اپنے کندھوں پر
اُٹھا کر اِدھر اُدھر لے جانے ضرورتکی نہیں ہے اببلـکہ سے
اپنا ربوقت اپنے خدا اور اُس کی قوم اسرائیل خدمتکی میں
صرف کریں۔ 4 اُن خاندانی گروہوں خدمتمطابقکے کے لئے
تیار رہیں جن کی ترتیب داؤد بادشاہ اور اُس کے بیٹے سلیمان
نے لـکھ کر مقرر کی تھی۔ 5 پھر مقدِس میں اُس کھڑےجگہ
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 خدمتکیجن کرنے کی آپداریذمہ دیکو ہے۔گئی
6 آپاپنے خدمتکو کے لئے مخصوص کریں اور فسح لیلےکے
ذبح کر کے اپنے ہم وطنوں کے لئے اِس طرح تیار کریں جس
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 طرفکی
سے 3,000 بَیل دیگر قربانیوں کے لئے استعمال ہوئے۔ 8 اِس
کے علاوہ بادشاہ کے افسروں نے بھی اپنی خوشی سے قوم،
اماموں اور یوں لاو کو جانور دیئے۔ الله کے گھر سبکے سے
اعلٰی افسروں ِخلقیاہ، یاہ زکر اور ایلیحی نے اماموںدیگر فسحکو
کی قربانی کے لئے 2,600 یوں بھیڑبکر کے بچے دیئے، نیز 300
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بَیل۔ یوںطرحاِسی9 لاو راہنماؤںکے نے یوںدیگر لاو فسحکو
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 حسبیاہ، یعی ایل اور یوزبد تھے۔ جب10
خدمتایکہر لئےکے تیار تھا تو امام اپنی اپنی جگہ پر لاویاور
اپنے اپنے گروہوں کھڑےمطابقکے ہو طرحجسگئے بادشاہ
ہدایتنے دی تھی۔ یوں11 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 مختلفکے خاندانوں کے
لئے طرفایک رکھ دیا گیا تاکہ وہ اُسے بعد ربمیں کو قربانی
کے طور پر پیش کر جسسکیں، طرح موسٰی کی شریعت میں
لـکھا بَیلوںہے۔ بھیساتھکے ایسا ہی کیا گیا۔ فسح13 لیلوںکے
کو ہدایات کے مطابق آگ پر بھونا گیا جبکہ باقی گوشت کو
مختلف قسم کی دیگوں میں اُبالا گیا۔ جوں پکگوشتہی 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 مصروفتکراتمیں رہے۔

عید15 پورےکے آسفدوران کے خاندان کے گلوکار اپنی
اپنی جگہ کھڑےپر طرحجسرہے، داؤد، آسف، ہیمان اور
بادشاہ کے غیب بین یدوتون نے ہدایت دی تھی۔ دربان بھی
رب کے گھر کے دروازوں پر کھڑےمسلسل رہے۔ اُنہیں اپنی
جگہوں کو چھوڑنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ باقی
یوں لاو نے اُن کے لئے بھی فسح لیلےکے تیار کر رکھے۔ یوں16
اُس دن یوسیاہ کے حکم پر قربانیوں پورےکے انتظام ترتیبکو
دیا گیا تاکہ آئندہ فسح کی عید منائی جائے اور بھسم ہونے والی
ربقربانیاں کی قربان گاہ پیشپر کی جائیں۔

17 یروشلم میں جمع ہوئے اسرائیلیوں نے فسح کی عید اور
بےخمیری روٹی کی عید ایک ہفتے کے دوران منائی۔ فسح18
کی عید اسرائیل میں سموایل نبی کے زمانے سے لے کر اُس
تکوقت اِس طرح نہیں منائی گئی تھی۔ اسرائیل بھیکسیکے
بادشاہ نے اُسے یوں نہیں منایا تھا جس طرح یوسیاہ نے اُسے
وقتاُس اماموں، یوں، لاو یروشلم اور تمام یہوداہ اسرائیلاور 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 ایکبعدکے مصردن کا

بادشاہ نکوہ یائے فراتدر پر کے کرکِمیسشہر کے لئے روانہ ہوا
تاکہ دشمنوہاں لیکنلڑے۔سے میںراستے یوسیاہ اُس کا مقابلہ
کرنے کے لئے نکلا۔ 21 نکوہ نے اپنے قاصدوں کو یوسیاہ کے
پاس بھیج کر اُسے اطلاع دی،

اے” یہوداہ کے بادشاہ، میرا آپ سے کیا واسطہ؟ اِس وقت
آپمَیں پر حملہ لئےکےکرنے نہیں نکلا بلـکہ اُس خاندانشاہی پر
ساتھکےجس میرا اللهہے۔جھگڑا نے فرمایا جلدیمَیںکہہے
کروں۔ وہ میرےتو ساتھ ہے۔ چنانچہ اُس کا مقابلہ کرنے سے
باز آئیں، ورنہ آپوہ 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۔ جب23 لڑائی چھڑ گئی تو یوسیاہ تیروں سے
زخمی ہوا، اور اُس نے اپنے 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 آج
تک گیت گانے والے مرد و خواتین یوسیاہ کی یاد میں ماتمی
گیت گاتے ہیں، یہ پکا دستور بن گیا ہے۔ یہ گیت نوحہ’ کی
‘کتاب میں درج ہیں۔

26-27 باقی جو کچھ شروع سے لے کر آخر تک یوسیاہ کی
حکومت کے دوران ہوا وہ شاہاِن’ یہوداہ و ‘اسرائیل کتابکی
میں بیان کیا گیا وہاںہے۔ اُس نیککے کاموں کا ذکر اورہے یہ
کہ اُس شریعتطرحکسنے کے احکام پر عمل کیا۔

36
یہوداہ کا بادشاہ یہوآخز
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اُمّت1 نے یوسیاہ کے بیٹے یہوآخز باپکو تختکے پر بٹھا دیا۔
2 یہوآخز 23 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اُس کی
حکومت 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
34اورچاندی گرامکلو پرطورکےخراجسونا ادا مصر4پڑا۔کرنا
بادشاہکے 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 سال25یہو کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں رہ کر

وہ 11 حکومتتکسال کرتا رہا۔ اُس کا چال ربچلن 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۔ ربنبوکدنضر7 قیمتیکئیکیگھرکے بھیچیزیں چھین کر
اپنے ساتھ بابل لے گیا اور وہاں اپنے مندر میں رکھ دیں۔

باقی8 جو کچھ یقیم یہو حکومتکی دورانکے ہوا وہ شاہاِن’
یہوداہ و ‘اسرائیل کی کتاب میں درج ہے۔ وہاں یہ بیان کیا گیا
ہے اُسکہ کیسینے کیںحرکتیںگھنونی اور کہ کیا کچھ اُس
کے ساتھ ہوا۔ اُس کے بعد اُس کا بیٹا یاکین تختیہو نشین ہوا۔

یاکین یہو حکومتکی
یاکین9 کیسال18یہو میںعمر بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اُس

کی حکومت کا دورانیہ تین ماہ اور دس دن تھا۔ اُس کا چال
ربچلن 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 ربنے کے گھر کی قیمتی چیزیں بھی چھین کر
بابل پہنچائیں۔ یاکین یہو کی جگہ نبوکدنضر نے یاکین یہو کے چچا
ِصدقیاہ کو یہوداہ اور یروشلم کا بادشاہ بنا دیا۔

ِصدقیاہ بادشاہ اور یروشلم کی تباہی
کیسال21ِصدقیاہ11 نشینتختمیںعمر ہوا، اور یروشلم میں

اُس حکومتکی کا دورانیہ 11 سال تھا۔ اُس12 کا چال چلن
اُسرب کے ناپسندکوخدا یرمیاہجبتھا۔ نبی کیرباُسےنے
آگاہسےطرف کیا تو اُس نے آپاپنے نبیکو کے منے پستسا نہ
کیا۔ ِصدقیاہ13 اللهکو قَسمکی کھا نبوکدنضرکر بادشاہ کا وفادار

ہنے ر کا وعدہ کرنا پڑا۔ توبھی وہ کچھ دیر سرکشبعدکے ہو گیا۔
وہ اَڑ گیا، اور اُس کا دل سختاِتنا ہو گیا کہ اسرائیلربوہ کے
خدا طرفکی دوبارہ رجوع کرنے کے لئے تیار نہیں تھا۔

لیکن14 یہوداہ کے راہنماؤں، اماموں اور قوم کی بےوفائی
بھی بڑھتی گئی۔ پڑوسی قوموں کے گھنونے رسم و رواج اپنا کر
اُنہوں نے رب کے گھر ناپاککو کر دیا، گو اُس نے یروشلم
میں عمارتیہ اپنے لئے مخصوص کی تھی۔

15 بار بار رب اُن باپکے دادا کا خدا اپنے پیغمبروں کو اُن
کے پاس بھیج کر اُنہیں سمجھاتا رہا، کیونکہ اُسے اپنی قوم اور
سکونت گاہ ترسپر آتا تھا۔ لیکن16 لوگوں نے الله پیغمبروںکے
کا مذاق اُڑایا، اُن کے پیغام حقیر جانے اور نبیوں کو لعن طعن
ربآخرکارکی۔ اُنغضبکا نازلپر اورہوا، بچنے راستہکوئیکا
نہ رہا۔ اُس17 بابلنے کے بادشاہ نبوکدنضر کو اُن خلافکے
بھیجا دشمنتو یہوداہ جوانوںکے تلوارکو قتلسے لئےکےکرنے
مقدِس میں گھسنے بھیسے نہ کسیجھجکے۔ پر بھی رحم نہ کیا
گیا، خواہ جوان مرد یا جوان خاتون، بزرگخواہ یا عمر رسیدہ
نبوکدنضرکوسبنےربہو۔ حوالےکے دیا۔کر نبوکدنضر18
نے الله کے گھر کی تمام چیزیں چھین لیں، خواہ وہ بڑی تھیں یا
چھوٹی۔ ربوہ 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۔ جتنی بھی
قیمتی چیزیں رہ گئی تھیں وہ تباہ ہوئیں۔ 20 اور 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 حالتیہ جاریتکوقتاُس فارسیتکجبرہی قوم کی
سلطنت شروع نہ ہوئی۔

یوں21 وہ کچھ پورا جسہوا پیشکی ربگوئی نے یرمیاہ
نبی معرفتکی کی تھی، زمینکیونکہ کو سبتآخرکار کا وہ آرام
مل گیا جو بادشاہوں نے اُسے نہیں دیا تھا۔ جس طرح نبی نے
کہا ابتھا، زمین تکسال70 تباہ اور ویران رہی۔

جلاوطنی واپسیسے
فارس22 کے خورسبادشاہ حکومتکی پہلےکے سال میں

رب نے وہ کچھ پورا ہونے دیا جس پیشکی گوئی اُس نے
یرمیاہ کی معرفت کی تھی۔ اُس نے خورس کو ذیل کا اعلان
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کرنے تحریککی دی۔ یہ اعلان زبانی اور تحریری طور پر پوری
بادشاہی میں کیا گیا۔

فارس”23 کا خورسبادشاہ فرماتا ربہے، آسمان کے خدا
نے دنیا کے میرےممالـکتمام حوالے کر دیئے ہیں۔ اُس نے
مجھے یہوداہ کے شہر یروشلم میں اُس کے لئے گھر بنانے کی ذمہ
داری دی آپہے۔ میں سے جتنے اُس کی قوم کے ہیں یروشلم
کے لئے روانہ ہو آپربجائیں۔ 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 پیشکی گوئی اُس نے
یرمیاہ کی معرفت کی تھی۔ اُس نے خورس کو ذیل کا اعلان
کرنے تحریککی دی۔ یہ اعلان زبانی اور تحریری طور پر پوری
بادشاہی میں کیا گیا۔

2 فارس” کا بادشاہ خورس فرماتا ربہے، آسمان کے خدا
نے دنیا کے میرےممالـکتمام 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 کے ہیں یروشلم
کے لئے روانہ ہو جائیں تاکہ اسرائیلربوہاں کے خدا کے لئے
گھر بنائیں، اُس خدا کے لئے جو یروشلم میں سکونت کرتا ہے۔
آپ کا آپخدا ساتھکے ہو۔ بھیجہاں4 اسرائیلی قوم بچےکے
لوگہوئے ہتے ر ہیں، وہاں اُن کے پڑوسیوں فرضکا ہے کہ
وہ 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
خاندانیکے امامسرپرست، تھےشامللاویاور یعنی لوگوںجتنے
کو الله تحریکنے دی تھی۔ 6 اُن کے تمام پڑوسیوں نے اُنہیں
سونا چاندی اور مال دےمویشی کر اُن کی مدد کی۔ اِس کے
علاوہ اُنہوں نے اپنی خوشی سے بھی رب کے گھر کے ہدیئےلئے دیئے۔

بادشاہخورس7 واپسچیزیںوہنے دیںکر نبوکدنضرجو نے
یروشلم میں رب کے گھر سے لُوٹ کر اپنے دیوتا کے مندر میں
رکھ دی تھیں۔ اُنہیں8 نکال کر فارس کے بادشاہ مِترداتنے
خزانچی کے حوالے کر دیا جس نے سب کچھ گن کر یہوداہ
بضرشیسبزرگکے اُسفہرستجو9دیا۔دےکو لـکھینے
اُس میں ذیل کی چیزیں :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۔
بضرشیستھیں۔چیزیں5,400کُلکیچاندیاورسونے11

سبیہ کچھ اپنے ساتھ لے جبگیا وہ جلاوطنوں کے ساتھ بابل
سے یروشلم کے لئے روانہ ہوا۔

2
واپس آئے ہوئے اسرائیلیوں فہرستکی

میںذیل1 یہوداہ کے اُن لوگوں فہرستکی جلاوطنیجوہے
واپسسے آئے۔ بابل کا بادشاہ نبوکدنضر اُنہیں قید کر کے بابل
لے گیا تھا، ابلیکن وہ یروشلم اور یہوداہ کے اُن شہروں میں پھر
جا بسے جہاں اُن کے خاندان پہلے ہتے ر تھے۔ 2 اُن کے راہنما
ُ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،
6 پخت 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،
22 نطوفہ کے 56 باشندے،
عنتوت23 :باشندےکے 128،
عزماوت24 :باشندےکے 42،
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25 یَت قِر یعریم، کفیرہ بیروتاور :باشندےکے 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 لاویکے جلاوطنی واپسسے 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،

خطیطا اور سوبی خاندانوںکے کے 139 آدمی۔
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۔

سلیمان55 کے خادموں کے درِج ذیل خاندان جلاوطنی سے
واپس آئے۔
یعلہ،56فرودا،سوفرت،سوطی، درقون، سفطیاہ،57ِجّدیل،

فوکرتخّطیل، ضبائم اور امی۔
کےرب58 گھر گاروںخدمتکے اور سلیمان خادموںکے

کے خاندانوں میں واپسسے آئے ہوئے مردوں کی تعداد تھی۔392

دِلایاہ،خاندانوںہوئےآئےواپس59-60 اورطوبیاہ نقودا کے
652 ثابتمرد نہ کر سکے اسرائیلکہ کی اولاد ہیں، گو تلوہ
ملح، تل حرشا، کروب، ادون اور اِمّیر کے ہنے ر والے تھے۔

61-62 ہقوضحبایاہ، اور برزلی کے خاندانوں کے کچھ امام
واپسبھی آئے، لیکن رباُنہیں کے خدمتمیںگھر کرنے کی
اجازت نہ ملی۔ کیونکہ گو اُنہوں نے نسب ناموں میں اپنے نام
تلاش کئے اُن کا کہیں ذکر نہ ملا، اِس لئے ناپاکاُنہیں قرار دیا
گیا۔ برزلی) کے خاندان کے بانی نے برزلی ِجلعادی کی
بیٹی شادیسے کر ُسسراپنےکے کا نام اپنا لیا (تھا۔ یہوداہ63 کے
گورنرنے حکم دیا کہ اِن تین خاندانوں امامکے فی الحال قربانیوں
کا وہ شریکمیںکھانےحصہ نہ ہوں اماموںجو کے لئے مقرر
دوبارہجبہے۔ اماِم اعظم مقرر کیا جائے تو وہی اُوریم اور ُمیم ت
نامی قرعہ ڈال کر معاملہ حل کرے۔

64 42,360کُل اسرائیلی اپنے لوٹوطن آئے، 65 نیز اُن کے
7,337 غلام اور لونڈیاں 200اور میںجنگلوکار مرد و خواتین
شامل تھے۔

اسرائیلیوں66 پاسکے 736 گھوڑے، 245 خچر، 67435
اونٹ اور 6,720 گدھے تھے۔

جب68 وہ یروشلم میں رب کے گھر پاسکے پہنچے تو کچھ
خاندانی سرپرستوں نے اپنی خوشی سے ہدیئے دیئے تاکہ الله
کا گھر سرےنئے سے اُس جگہ تعمیر کیا جا سکے جہاں پہلے
تھا۔ 69 ہر ایک نے اُتنا دے دیا جتنا دے سکا۔ اُس وقت
سونے کے کُل 61,000 ِسکے، چاندی کے 2,800 کلو گرام
اور اماموں کے لباس100 جمع ہوئے۔

امام،70 لاوی، ربگلوکار، گھرکے دربانکے خدمتاور
گار، اور عوام لوگکچھکے اپنی اپنی آبائی آبادیوں میں دوبارہ جا
بسے۔ یوں تمام اسرائیلی دوبارہ اپنے اپنے شہروں میں ہنے ر لـگے۔

3
نئی قربان گاہ پر قربانیاں

1 ساتویں مہینے کی ابتدا میں پوری قوم یروشلم میں جمع ہوئی۔
اسرائیلیوقتاُس اپنی آبادیوں میں دوبارہ آباد ہو تھے۔گئے جمع2
ہونے کا مقصد اسرائیل کے خدا کی قربان گاہ کو سرےنئے
تعمیرسے کرنا تھا تاکہ مردِ شریعتکیموسٰیخدا اُسمطابقکے
پر بھسم ہونے والی قربانیاں پیش کی جا سکیں۔ چنانچہ یشوع
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بن یو صدق اور ُبابل زر بن سیالتی ایل کام میں لـگ گئے۔ یشوع
کے امام بھائیوں اور ُبابل زر کے بھائیوں نے اُن کی مدد کی۔
3 گو ملـکوہ 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 پیشقربانیاں کرنے
لـگے۔ 4 یوں جھونپڑ کی عید اُنہوں نے شریعت کی ہدایت کے
مطابق 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 عیدوںکی رباور
کی مخصوصباقی مُقّدسو عیدوں کی قربانیاں۔ قوم اپنی خوشی
رببھیسے پیشقربانیاںکو تھی۔کرتی کیگھرکےربگو6
بنیاد ابھی ڈالی نہیں تھیگئی توبھی اسرائیلی ساتویں مہینے پہلےکے
دن سے رب کو بھسم ہونے والی قربانیاں پیش کرنے لـگے۔
7 پھر اُنہوں نے راجوں اور کاری گروں کو دےپیسے کر کام
پر لگایا اور صور اور صیدا کے باشندوں سے دیودار کی لـکڑی
منگوائی۔ یہ لـکڑی لبنان کے پہاڑی علاقے سے تکسمندر لائی
گئی اور وہاں سے سمندر کے راستے یافا پہنچائی گئی۔ اسرائیلیوں
نے معاوضے میں کھانے پینے کی چیزیں اور زیتون کا دےتیل
فارسدیا۔ کے خورسبادشاہ نے اُنہیں یہ کروانے دیاجازتکی تھی۔

رب کے گھر کی تعمیرِ نو
8 جلاوطنی واپسسے آنے دوسرےکے سال دوسرےکے

مہینے کیگھرکےربمیں تعمیرسےسرےنئے اِسہوئی۔شروع
کام میں ُبابل زر بن سیالتی ایل، یشوع بن یوصدق، دیگر امام اور
لاوی اور وطن میں واپس آئے ہوئے باقی تمام شریکاسرائیلی
تعمیریہوئے۔ کام کی نگرانی اُن یوں لاو کے ذمے دیلگا گئی
جن کی عمر سال20 یا اِس سے زائد تھی۔

ذیل9 لوگکے مل کر رب کا گھر بنانے والوں کی نگرانی
کرتے :تھے یشوع اپنے بیٹوں اور بھائیوں سمیت، قدمی ایل اور
اُس کے بیٹے جو یاہ ہوداو کی اولاد تھے اور حنداد کے خاندان
کے لاوی۔

رب10 کے گھر کی بنیاد وقترکھتے امام لباسمُقّدساپنے
پہنے ہوئے کھڑےساتھ ہو گئے اور تُرم بجانے آسفلـگے۔ کے
خاندان لاویکے ساتھ ساتھ جھانجھ بجانے رباور ستائشکی

اسرائیلکچھسبلـگے۔کرنے بادشاہکے داؤد ہدایاتکی کے
مطابق ہوا۔ وہ11 حمد و ثنا تعریفکیربسےگیتکے کرنے
لـگے، وہ” بھلا ہے، اور اسرائیل پر اُس ابدیشفقتکی “!ہے
جب حاضرین نے دیکھا کہ رب کے گھر کی بنیاد رکھی جا
رہی میںخوشیکیربسبتوہے نعرےزوردار لگانے لـگے۔

لیکن12 بہت سے امام، لاوی اور خاندانی سرپرست حاضر
تھے جنہوں نے رب کا پہلا گھر دیکھا ہوا تھا۔ جب اُن کے
دیکھتے دیکھتے رب کے نئے گھر کی بنیاد رکھی گئی تو وہ بلند
آواز سے رونے لـگے جبکہ باقی بہت سارے لوگ خوشی کے
نعرے لگا رہے تھے۔ 13 اِتنا شور تھا کہ خوشی کے نعروں اور
رونے کی آوازوں میں امتیاز نہ کیا جا سکا۔ شور دُور دُور تک
سنائی دیا۔

4
رب کے گھر کی تعمیر مخالفتکی

یہوداہ1 یمینبناور دشمنوںکے کو پتا چلا واپسمیںوطنکہ
آئے ہوئے اسرائیلی رب اسرائیل کے خدا کے لئے گھر تعمیر
کر رہے ہیں۔ 2 ُبابل زر اور خاندانی سرپرستوں کے پاس آ کر
اُنہوں نے درخواست کی، ہم” بھی آپ کے ساتھ مل کر رب
کے گھر کو تعمیر کرنا ہتے چا ہیں۔ جبکیونکہ سے اسور کے
بادشاہ اسرحدون نے ہمیں یہاں لا کر بسایا ہے اُس وقت سے
آپہم کے خدا طالبکے رہے اور اُسے قربانیاں پیش کرتے
آئے “ہیں۔ لیکن3 ُبابل، زر یشوع اور اسرائیل کے باقی خاندانی
سرپرستوں نے انکار کیا، نہیں،” اِس میں آپ کا ہمارے ساتھ
کوئی واسطہ نہیں۔ ہم اکیلے ربہی اسرائیل کے خدا کے لئے
گھر بنائیں فارسطرحجسگے، کے بادشاہ خورس نے ہمیں
حکم دیا “ہے۔

4 یہ سن کر ملـک کی دوسری قومیں یہوداہ کے لوگوں کی
شکنیحوصلہ اور اُنہیں ڈرانے لـگیںکرنےکوششکی تاکہ وہ
عمارت بنانے سے باز آئیں۔ تکیہاں5 کہ فارسوہ کے بادشاہ
خورس کے کچھ مشیروں کو رشوت دے کر کام روکنے میں
کامیاب ہو گئے۔ یوں رب کے گھر کی تعمیر خورس بادشاہ
کے حکومتدورِ سے لے کر دارا بادشاہ تکحکومتکی رُکی
رہی۔

بعد6 اخسویرسجبمیں بادشاہ حکومتکی شروع ہوئی تو
اسرائیل کے دشمنوں نے یہوداہ اور یروشلم کے باشندوں پر الزام
لگا کر لـکھا۔خطشکایتی
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7 پھر ارتخشستا بادشاہ کے حکومتدورِ میں اُسے یہوداہ کے

دشمنوں کی طرف سے شکایتی خط بھیجا گیا۔ خط کے پیچھے
خاص کر مِترداتبِشلام، اور طابئیل تھے۔ پہلے اُسے اَرامی زبان
میں لـکھا گیا، اور بعد میں اُس کا ترجمہ ہوا۔ سامریہ8 کے گورنر
رحوم اور اُس میرمنشیکے شمسی نے شہنشاہ خطکو لـکھ دیا
میںجس 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، ارک، بابل اور سوسن یعنی عیلام
کے مرد، 10 نیز باقی تمام قومیں جن کو عظیم اور عزیز بادشاہ
اشور بنی پال نے اُٹھا کر سامریہ اور یائے فراتدر باقیکے ماندہ
مغربی علاقے میں بسا دیا تھا۔

میںخط11 لـکھا شہنشاہ”تھا، ارتخشستا کے نام،
:از آپ کے خادم جو یائے در فرات کے مغرب میں ہتے ہیں۔ر
12 شہنشاہ کو علم ہو کہ جو یہودی آپ کے حضور سے

پاسہمارے یروشلم پہنچے ہیں وہ اِس وقت اُس باغی اور شریر
شہر کو سرےنئے 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 کی فصیل
پہنچےتکتکمیل تو لوگیہ خراجٹیکس، اور محصول ادا کرنے
انکارسے دیںکر تبگے۔ بادشاہ نقصانکو پہنچے گا۔ ہم14 تو
نمک نہیںحرام ہیں، نہ شہنشاہ برداشتتوہینکی کر ہیں۔سکتے
اِس لئے ہم گزارش کرتے ہیں 15 کہ آپ اپنے باپ دادا کی
تاریخی دستاویزات سے یروشلم بارےکے میں معلومات حاصل
کریں، کیونکہ اُن میں اِس بات کی تصدیق ملے گی کہ یہ شہر
ماضی سرکشمیں میںحقیقترہا۔ شہر اِسیکو لئے تباہ کیا گیا
کہ وہ بادشاہوں اور صوبوں تنگکو کرتا رہا اور قدیم زمانے
بغاوتہیسے منبعکا ہے۔رہا شہنشاہہمغرض16 اطلاعکو
دیتے ہیں کہ اگر یروشلم کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور اُس کی
فصیل تکمیل تک پہنچے تو یائے در فرات کے مغربی علاقے پر
آپ 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 ہم خدمت

افسروں کو لـکھ رہا ہوں۔
آپ کو !سلام آپ18 خطکے کا میریترجمہ موجودگی میں

ہوا ہے اور اُسے میرے منے سا پڑھا گیا ہے۔ میرے19 حکم پر
یروشلم بارےکے معلوماتمیں 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 فراتدر پورےکے بیمغر علاقے قسممختلفاُنہیںکو کے
ٹیکس خراجاور ادا کرنا پڑا۔ ابچنانچہ21 دیںحکم کہ یہ آدمی
شہر کی تعمیر بازسےکرنے مَیںتکجبآئیں۔ خود نہحکم دوں
اُس تکوقت شہر کو سرےنئے سے تعمیر کرنے اجازتکی
نہیں ہے۔ دھیان22 دیں کہ اِس حکم تکمیلکی میں ُسستی نہ کی
جائے، ایسا نہ ہو کہ شہنشاہ کو بڑا نقصان “پہنچے۔

23 جوں ہی خط کی کاپی رحوم، شمسی اور اُن کے ہم
افسروںخدمت پڑھکو کر سنائی گئی تو وہ یروشلم کے لئے روانہ
ہوئے اور یہودیوں زبردستیکو جاریکام رکھنے دیا۔روکسے

24 چنانچہ یروشلم میں الله کے گھر کا تعمیری کام رُک گیا،
اور وہ فارس کے بادشاہ دارا کی حکومت دوسرےکے سال
تک 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
سنالفاظ ُبابلکر بنزر ایلسیالتی یوصدقبنیشوعاور فیصلہنے
کیا کہ ہم دوبارہ یروشلم میں الله کے گھر کی تعمیر شروع کریں
دونوںگے۔ نبی اِس میں اُن کے ساتھ تھے اور اُن کی مدد رہے۔کرتے

لیکن3 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 پوچھا، کس” نے آپ کو یہ
گھر بنانے اور اِس کا ڈھانچا تکمیل تک پہنچانے کی اجازت
دی؟ 4 اِس کام کے لئے ذمہ دار آدمیوں کے نام ہمیں “!بتائیں
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لیکن5 اُن کا خدا یہوداہ کے بزرگوں کی نگرانی کر رہا تھا، اِس
لئے اُنہیں روکا نہ گیا۔ کیونکہ لوگوں نے سوچا کہ پہلے دارا
بادشاہ کو اطلاع دی تکجبجائے۔ وہ فیصلہ کرےنہ اُس
تکوقت کام روکا نہ جائے۔

6 پھر یائے در فرات کے مغربی علاقے کے گورنر تتّنی،
شتربوزنی اور اُن افسروںخدمتہمکے نے دارا بادشاہ ذیلکو
خطکا بھیجا،

7 دارا” 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 ہیں۔ لوگ بڑی جاں فشانی سے کام کر رہے
ہیں، اور مکان اُن کی محنت کے باعث تیزی سے بن رہا ہے۔
9 ہم نے بزرگوں سے پوچھا، کس’ آپنے کو یہ گھر بنانے
اور اِس کا ڈھانچا تکمیل تک پہنچانے کی اجازت دی ‘ہے؟
ہم10 نے اُن کے نام بھی معلوم کئے تاکہ لـکھ آپکر کو بھیج
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 بہتجو سال پہلے یہاں قائم تھا۔
اسرائیل ایککے عظیم بادشاہ نے اُسے قدیم زمانے میں بنا کر
تکتکمیل پہنچایا تھا۔ باپہمارےلیکن12 دادا آسماننے کے
دلایا،طیشکوخدا نتیجےاور اُسمیں بابلاُنہیںنے بادشاہکے
نبوکدنضر کے حوالے کر جسدیا ربنے کے گھر کو تباہ کر
دیا اور قوم کو قید کر کے بابل میں بسا دیا۔ 13 لیکن بعد میں
بادشاہخورسجب بن گیا تو اُس سالپہلےکےحکومتاپنینے
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 ایکچیزیں آدمی کے
سپرد جسدیںکر بضرشیسنامکا تھا اور اُسجسے نے یہوداہ
کا گورنر مقرر کیا تھا۔ 15 اُس نے اُسے حکم دیا کہ سامان کو
یروشلم لے جاؤ اور رب کے گھر کو پرانی جگہ پر از سرِ نو تعمیر
کر کے یہ چیزیں اُس میں محفوظ رکھو۔ شیستب16 بضر نے
یروشلم آ کر الله کے بنیادکیگھر وقتاُسیرکھی۔ عمارتیہسے

زیرِ تعمیر ہے، اگرچہ یہ تکآج مکمل نہیں ‘ہوئی۔
17 چنانچہ اگر شہنشاہ کو منظور ہو تو تفتیشوہ یں کر کہ کیا

بابل کے شاہی دفتر میں ایسیکوئی دستاویز موجود ہے جو اِس
بات کی تصدیق کرے کہ خورس بادشاہ نے یروشلم میں رب
کے گھر کو از سرِ نو تعمیر کرنے کا حکم گزارشدیا۔ ہے کہ
شہنشاہ ہمیں اپنا فیصلہ پہنچا “دیں۔

6
دارا بادشاہ یہودیوں کی مدد کرتا ہے

تب1 دارا بادشاہ نے حکم دیا کہ بابل کے خزانے کے دفتر
میں تفتیش کی جائے۔ اِس کا کھوج لگاتے لگاتے 2 آخرکار
مادی شہر اکبتانا قلعےکے میں ملطومار میںجسگیا لـکھا تھا،

بادشاہخورس”3 میںسالپہلےکےحکومتکی شہنشاہ نے
حکم دیا کہ یروشلم میں الله کے گھر کو اُس کی پرانی جگہ پر نئے
سرے سے تعمیر کیا جائے تاکہ وہاں دوبارہ قربانیاں پیش کی
جا سکیں۔ اُس کی بنیاد رکھنے کے بعد اُس کی اونچائی 90 اور
چوڑائی فٹ90 ہو۔ 4 دیواروں کو یوں بنایا جائے کہ تراشے
ہوئے پتھروں کے ہر تین ردّوں کے بعد دیودار کے شہتیروں کا
ایک ردّا لگایا اخراجاتجائے۔ شاہی خزانے پورےسے کئے
جائیں۔ 5 نیز سونے چاندی کی جو چیزیں نبوکدنضر یروشلم کے
اِس گھر سے نکال کر بابل لایا واپسوہ پہنچائی جائیں۔ ہر چیز
الله کے گھر میں اُس کی اپنی جگہ واپسپر دیرکھ “جائے۔

یہ6 پڑھخبر کر دارا یائےنے فراتدر مغربیکے علاقے کے
گورنر تتّنی، شتربوزنی اور اُن افسروںخدمتہمکے ذیلکو کا
بھیججواب دیا،

الله” کے اِس گھر کی تعمیر متمداخلتمیں !کرنا لوگوں7
کو کام جاری رکھنے دیں۔ یہودیوں کا گورنر اور اُن بزرگکے
الله کا یہ گھر اُس کی پرانی جگہ پر تعمیر کریں۔

8 نہ صرف یہ بلـکہ مَیں حکم دیتا ہوں کہ آپ اِس کام میں
بزرگوں کی مدد کریں۔ تعمیر وقتاخراجاتتمامکے پر مہیا کریں
تاکہ کام نہ رُکے۔ پیسےیہ شاہی یعنیخزانے یائے فراتدر کے
مغربی علاقے جمعسے کئے گئے ٹیکسوں میں سے ادا کئے جائیں۔
روز9 بہ روز اماموں بھسمکو 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
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پیشقربانیاں کر کے شہنشاہ اور اُس کے بیٹوں کی سلامتی کے
لئے دعا کر سکیں۔

11 اِس 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 مصلوبپر کیا ساتھجائے۔ ساتھ اُس کے
گھر کو ملبے کا ڈھیر بنایا جائے۔ جس12 خدا وہاںنے اپنا نام
بسایا ہے وہ ہر بادشاہ اور قوم کرےہلاککو میرےجو اِس
حکم ورزیخلافکی 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 در فرات کے مغربی علاقے کے گورنر تتّنی،

شتربوزنی اور اُن کے ہم خدمت افسروں نے ہر طرح سے دارا
بادشاہ کے تعمیلکیحکم کی۔ رببزرگیہودیچنانچہ14 کے
گھر پر جاریکام رکھ دونوںسکے۔ نبی حجی اور یاہ زکر بن عِّدو
اپنی نبوّتوں سے اُن کی حوصلہ افزائی کرتے رہے، اور یوں سارا
اسرائیلکام کے خدا فارساور بادشاہوںکے 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 تھا۔ اسرائیلیوں16
نے اماموں، یوں لاو اور جلاوطنی سے واپس آئے ہوئے
اسرائیلیوں سمیت بڑی خوشی ربسے کے گھر کی مخصوصیت
کی عید منائی۔ 17 اُنہوں نے 100 بَیل، 200 مینڈھے اور بھیڑ
قربانبچے400کے اسرائیلپورےکئے۔ کے لئے گناہ کی قربانی
بھی پیش کی گئی، اور اِس کے لئے فی قبیلہ ایک بکرا یعنی مل
کر بکرے12 چڑھائے گئے۔ 18 پھر اماموں اور یوں لاو ربکو
کے خدمتکیگھر مختلفکے میںگروہوں تقسیم کیا جسگیا،
طرح موسٰی ہدایتشریعتکی دیتی ہے۔

اسرائیلی فسح کی عید مناتے ہیں
19 پہلے مہینے کے ویں14 †دن جلاوطنی سے واپس آئے

ہوئے اسرائیلیوں نے فسح کی عید منائی۔ 20 تمام اماموں اور
یوں لاو نے آپاپنے صافپاککو کر سبکےسبتھا۔رکھا
پاک تھے۔ یوں لاو نے فسح کے لیلے جلاوطنی واپسسے آئے

ہوئے اسرائیلیوں، اُن کے بھائیوں یعنی اماموں اور اپنے لئے ذبح
کئے۔ لیکن21 جلاوطنیصرفنہ واپسسے آئے اسرائیلیہوئے
اِس شریکمیںکھانے ہوئے ملـکبلـکہ کے وہ لوگتمام بھی
جو غیریہودی قوموں ناپاککی راہوں الـگسے ہو کر اُن کے
اسرائیلربساتھ کے خدا طالبکے ہوئے تھے۔ اُنہوں22 نے
سات دن بڑی خوشی سے بےخمیری روٹی کی عید منائی۔ رب
اُننے دلوںکے بھرسےخوشیکو دیا تھا، اُسکیونکہ فارسنے
بادشاہکے دلکا 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 اِن واقعات کے کافی عرصے بعد ایک آدمی بنام عزرا بابل
کو چھوڑ کر یروشلم آیا۔ اُس وقت فارس کے بادشاہ ارتخشستا
حکومتکی تھی۔ آدمی کا پورا نام عزرا بن سرایاہ بن یاہ عزر بن
ِخلقیاہ بن2 سلّوم بن بنصدوق طوباخی بن3 امریاہ بن یاہ عزر
مِرایوتبن بن4 زرخیاہ عُّزیبن بن بُقی بن5 ابی فینحاسبنسوع
بن اِلی عزر بن ہارون تھا۔ ہارون) اماِم اعظم ۔(تھا

6 عزرا پاک نوشتوں کا اُستاد اور اُس شریعت کا عالِم تھا
ربجو اسرائیل کے خدا نے موسٰی معرفتکی دی تھی۔ جب
بابلعزرا سے یروشلم کے لئے روانہ ہوا تو شہنشاہ نے اُس کی ہر
پوریخواہش کی، اُسربکیونکہ کے خدا شفیقکا ہاتھ اُس
پر تھا۔ 7 کئی اسرائیلی اُس کے ساتھ گئے۔ امام، لاوی، گلوکار
اور رب کے گھر کے دربان اور خدمت گار بھی اُن میں شامل
تھے۔ یہ ارتخشستا بادشاہ حکومتکی ساتویںکے سال میں ہوا۔
8-9 قافلہ پہلے مہینے کے پہلے *دن بابل سے روانہ ہوا اور پانچویں
مہینے کے پہلے †دن صحیح سلامت 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 اور ہدایات کی تعلیم
دینے کے لئے وقف کیا تھا۔

شہنشاہ عزرا کو مختارنامہ دیتا ہے
11 ارتخشستا بادشاہ نے عزرا امام کو ذیل کا دےمختارنامہ

دیا، اُسی عزرا کو پاکجو نوشتوں کا اُستاد اور اُن احکام اور
* 6:15 ادار کے مہینے کا تیسرا :دن 12 مارچ۔ † 6:19 پہلے مہینے کے ویں14 :دن 21 یل۔ اپر * 7:8-9 پہلے مہینے کے پہلے :دن 8 یل۔ اپر † 7:8-9
پانچویں مہینے پہلےکے :دن 4 اگست۔
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ہدایات کا عالِم تھا ربجو اسرائیلنے دیکو تھیں۔ مختارنامے
میں لـکھا تھا،

:از”12 شہنشاہ ارتخشستا
عزرا امام کو جو آسمان کے خدا کی شریعت کا عالِم ہے،

!سلام مَیں13 حکم دیتا ہوں کہ اگر میری سلطنت 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 آپجو
ہاتھکے میں یہوداہہے اور یروشلم حالکا جانچ لیں۔ 15 جو سونا
چاندی شہنشاہ اور اُس کے مشیروں نے اپنی خوشی سے یروشلم
اسرائیلوالےکرنےسکونتمیں کے لئےکےخدا قربان کی ہے
اُسے اپنے ساتھ جائیں۔لے نیز،16 بھیجتنی آپچاندیسونا کو
صوبہ بابل سے مل جائے گی اور جتنے بھی ہدیئے قوم اور امام
اپنی خوشی سے اپنے خدا کے گھر کے لئے جمع کریں اُنہیں اپنے
ساتھ لے جائیں۔ 17 اُن پیسوں سے بَیل، مینڈھے، بھیڑ کے بچے
اور اُن کی قربانیوں کے لئے درکار غلہ اور َمے کی نذریں خرید
لیں، اور اُنہیں یروشلم میں اپنے خدا قربانکیگھرکے گاہ پر قربان
کریں۔ 18 جو پیسے بچ جائیں اُن آپکو آپاور کے بھائی ویسے
خرچ کر آپجیسےہیںسکتے مناسبکو شرطلـگے۔ یہ کہہے
آپ کے خدا کی مرضی کے مطابق ہو۔ 19 یروشلم میں اپنے خدا
کو وہ تمام چیزیں پہنچائیں آپجو ربکو کے گھر خدمتمیں
لئےکے باقی20گی۔جائیںدی آپبھیکچھجو اپنےکو کےخدا
گھر کے لئے پڑےخریدنا اُس کے پیسے شاہی خزانہ کرےادا
گا۔

21 مَیں، ارتخشستا بادشاہ یائے فراتدر مغربکے 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 شریعتکی کا
یہ اُستاد مانگے وہ اُسے دیا جائے۔ 22 اُسے 3,400 کلو گرام
16,000چاندی، کلو گرام 2,200گندم، لٹر َمے 2,200اور
لٹر زیتون کا تیل تک دینا۔ نمک اُسے اُتنا ملے جتنا وہ چاہے۔
دھیان23 کچھسبسے مہیا کریں آسمانجو کا خدا اپنے گھر کے
لئے مانگے۔ ایسا نہ ہو کہ شہنشاہ اور اُس بیٹوںکے سلطنتکی
اُس کے غضب کا نشانہ بن جائے۔ 24 نیز، آپ کو علم ہو کہ

آپ کو الله کے اِس گھر خدمتمیں کرنے والے شخصکسی
سے بھی خراج یا کسی قسم ٹیکسکا لینے اجازتکی نہیں ہے،
خواہ وہ امام، لاوی، ربگلوکار، کے گھر کا دربان یا اُس کا
خدمت 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 انصافکا کریں جو یائے فراتدر مغربکے
میں ہتے ر ہیں۔ جتنے آپبھی کے خدا کے احکام جانتے ہیں وہ
اِس ہیں۔شاملمیں اور جتنے اِن احکام واقفسے نہیں ہیں اُنہیں
آپ کو تعلیم دینی ہے۔ 26 جو آپبھی کے خدا شریعتکی اور
شہنشاہ کے قانون کی خلاف ورزی کرے اُسے سختی سے سزا
دی جائے۔ جرم کی سنجیدگی لحاظکا کر کے اُسے یا تو سزائے
موت دی جائے یا جلاوطن کیا جائے، اُس کی ملـکیت ضبط
کی جائے یا اُسے جیل میں ڈالا “جائے۔

عزرا ستائشکی
رب27 ہمارے باپ دادا کے خدا کی تمجید ہو جس نے

شہنشاہ کے دل کو یروشلم میں رب کے گھر کو شاندار بنانے
دیتحریککی ہے۔ اُسی28 نے شہنشاہ، اُس کے مشیروں اور
تمام اثر و رسوخ رکھنے والے افسروں کے دلوں کو میری طرف
مائل کر دیا ہے۔ میرےربچونکہ خدا شفیقکا ہاتھ مجھ پر تھا
اِس لئے میرا حوصلہ بڑھ گیا، اور مَیں نے اسرائیل کے خاندانی
سرپرستوں کو اپنے ساتھ واپساسرائیل جانے کے لئے جمع کیا۔

8
عزرا کے ساتھ جلاوطنی واپسسے آنے والوں فہرستکی

1 درِج ذیل اُن خاندانی سرپرستوں کی فہرست ہے جو
ارتخشستا بادشاہ کی حکومت کے میرےدوران 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 خاندانکے کا یاہ۔ 150زکر مرد اُس نسبساتھکے

نامے میں درج تھے۔
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موآبپخت4 خاندانکے اِلیہوعینیکا بن مردوں200زرخیاہ

کے ساتھ،
5 زتّو کے خاندان کا سکنیاہ بن یحزی ایل 300 مردوں کے

ساتھ،
عدین6 خاندانکے کا عبد بن یونتن مردوں50 کے ساتھ،
عیلام7 خاندانکے کا یسعیاہ بن مردوں70عتلیاہ کے ساتھ،
8 سفطیاہ کے خاندان کا زبدیاہ بن میکائیل 80 مردوں کے

ساتھ،
یوآب9 کے خاندان کا عبدیاہ بن یحی ایل 218 مردوں کے

ساتھ،
10 بانی کے خاندان سلومیتکا بن یوسفیاہ 160 مردوں کے

ساتھ،
ببی11 خاندانکے کا یاہ زکر بن ببی مردوں28 کے ساتھ،
خاندانکےعزجاد12 کےمردوں110ہّقاطانبنیوحنانکا

ساتھ،
13 ادونِقام کے خاندان لوگآخریکے اِلی فلط، یعی ایل اور

سمعیاہ مردوں60 کے ساتھ،
بِگوَئی14 کا خاندان کا عوتی اور مردوں70زبود کے ساتھ۔
مَیں15 یعنی عزرا لوگوںمذکورہنے اُسکو نہر پاسکے جمع

کیا جو اہاوا طرفکی بہتی ہے۔ وہاں ہم خیمے لگا کر تین دن
ٹھہرے مجھےدوراناِسرہے۔ پتا چلا لوگعامگوکہ اور امام
آ گئے ہیں ایکلیکن بھی لاوی حاضر نہیں ہے۔ 16 چنانچہ مَیں
اِلینے اریعزر، ایل، سمعیاہ، اِلناتن، یریب، اِلناتن، ناتن، یاہ زکر
اور مسُلّام کو اپنے پاس بُلا لیا۔ یہ سب خاندانی سرپرست تھے
شریعتجبکہ دوکے اُستاد یویریببنام اور اِلناتن بھی ساتھ تھے۔
مَیں17 نے اُنہیں یوں لاو کی آبادی کاسفیاہ بزرگکے اِدّو کے
پاس بھیج کر وہ کچھ بتایا جو اُنہیں اِدّو، اُس بھائیوںکے رباور
گھرکے گاروںخدمتکے کو بتانا تھا تاکہ ہمارےوہ خدا کے
گھر کے لئے خدمت گار بھیجیں۔

18 الله کا شفیق ہاتھ ہم پر تھا، اِس لئے اُنہوں نے ہمیں محلی
بن لاوی بن اسرائیل کے خاندان کا سمجھ دار آدمی سربیاہ بھیج
دیا۔ سربیاہ اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے ساتھ پہنچا۔ کُل 18 مرد
تھے۔ 19 اِن کے مِراریعلاوہ خاندانکے حسبیاہکے اور یسعیاہ
کو بھی اُن کے بیٹوں اور بھائیوں کے ساتھ ہمارے پاس بھیجا
گیا۔ کُل 20 مرد تھے۔ 20 اُن کے ربساتھ کے گھر کے 220
خدمت گار تھے۔ اِن کے تمام نام نسب نامے میں درج تھے۔

داؤد اور اُس کے ملازموں نے اُن باپکے دادا کو یوں لاو کی
خدمت کرنے کی دیداریذمہ تھی۔

یروشلم کے لئے روانگی کی یاں تیار
21 وہیں اہاوا کی نہر کے پاس ہی مَیں نے اعلان کیا کہ

ہم سب روزہ رکھ کر اپنے آپ کو اپنے خدا کے منے سا پست
کریں اور دعا کریں کہ وہ ہمیں ہمارے بال بچوں اور سامان
کے ساتھ سلامتی سے یروشلم پہنچائے۔ 22 ہمارےکیونکہ ساتھ
فوجی اور گھڑسوار نہیں تھے جو ہمیں راستے میں ڈاکوؤں سے
محفوظ باترکھتے۔ یہ تھی مَیںکہ شہنشاہ سے یہ مانگنے شرمسے
محسوس کر رہا تھا، کیونکہ ہم نے اُسے بتایا تھا، ہمارے” خدا
کا شفیق ہاتھ ایکہر پر ٹھہرتا ہے جو اُس طالبکا رہتا ہے۔
لیکن جو بھی کرےترکاُسے اُس پر اُس غضبسختکا نازل
ہوتا “ہے۔ ہمچنانچہ23 نے روزہ رکھ کر اپنے خدا التماسسے
کی کہ حفاظتہماریوہ کرے، اور اُس ہمارینے سنی۔

24 پھر مَیں نے اماموں کے 12 راہنماؤں کو چن 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 نے
ہمارے خدا کے گھر کے لئے عطا کیا تھا۔

26 مَیں نے تول کر ذیل کا سامان اُن کے حوالے کر :دیا
ً تقریبا 22,000 کلو گرام چاندی، چاندی کا کچھ جسسامان
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 جیسے قیمتی تھے۔

مَیں28 آدمیوںنے سے کہا، آپ” اور یہ تمام ربچیزیں کے
لئے مخصوص ہیں۔ لوگوں نے اپنی خوشی سے یہ سونا چاندی
آپرب باپکے دادا کے خدا کے لئے قربان کی ہے۔ سب29
احتیاطکچھ محفوظسے رکھیں، آپجباور یروشلم پہنچیں گے
تو اِسے رب کے گھر کے تکخزانے پہنچا کر راہنما اماموں،
یوں لاو اور خاندانی سرپرستوں کی موجودگی میں دوبارہ “تولنا۔

30 پھر اماموں اور یوں لاو نے چاندیسونا اور باقی سامان لے
کر اُسے یروشلم ہمارےمیں خدا کے گھر میں پہنچانے کے لئے
محفوظ رکھا۔

تکیروشلم سفر
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ہم31 پہلے مہینے کے ویں12 *دن اہاوا نہر سے یروشلم کے

لئے روانہ ہوئے۔ الله کا شفیق ہاتھ ہم پر تھا، اور اُس نے ہمیں
راستے میں دشمنوں اور ڈاکوؤں محفوظسے رکھا۔ ہم32 یروشلم
پہنچے تو پہلے تین دن آرام کیا۔ چوتھے33 دن ہم نے اپنے خدا
کے گھر میں سونا چاندی اور مخصوصباقی سامان تول کر امام
مریموت بن یاہ اُور کے حوالے کر دیا۔ اُس وقت اِلی عزر بن
فینحاس اور لاویدو بنام یوزبد بن یشوع اور نوعدیاہ بن ِنّوئی ب اُس
ساتھکے تھے۔ 34 ہر چیز گنی اور تولی گئی، پھر اُس کا پورا وزن
فہرست میں درج کیا گیا۔

35 اِس کے بعد جلاوطنی سے واپس آئے ہوئے تمام لوگوں
نے اسرائیل کے خدا کو بھسم ہونے والی قربانیاں پیش کیں۔
اِس ناتے سے اُنہوں پورےنے اسرائیل کے لئے 12 بَیل، 96
مینڈھے، بھیڑ کے 77 بچے 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

1-2 کچھ دیر بعد قوم کے راہنما میرے پاس 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 شادیسے کر کے
اُنہوں نے بیٹوںاپنے شادیبھیکی اُن بیٹیوںکی ہے۔کرائیسے
یوں الله کی مُقّدس قوم کنعانیوں، ِحتّیوں، یوں، فرِزّ یبوسیوں،
عمونیوں، موآبیوں، مصریوں اور یوں امور سے آلودہ ہو گئی ہے۔
اور بزرگوں اور افسروں نے اِس بےوفائی میں پہل کی “!ہے

3 یہ سن کر مَیں نے رنجیدہ ہو کر اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیا اور
سر اور داڑھی بالکے نوچ نوچ کر فرشننگے پر بیٹھ گیا۔ وہاں4
مَیں شام کی بےحستکقربانی حرکتو بیٹھا رہا۔ اِتنے میں
بہت لوگسے میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ وہ جلاوطنی سے
واپس آئے ہوئے لوگوں کی بےوفائی کے باعث تھرتھرا رہے
تھے، کیونکہ وہ اسرائیل کے خدا جوابکے سے نہایت خوف
زدہ تھے۔ 5 شام کی قربانی کے وقت مَیں وہاں سے اُٹھ کھڑا

ہوا جہاں مَیں توبہ کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہی پھٹے ہوئے
کپڑے پہنے مَیںہوئے ٹیکگھٹنے جھککر گیا اور اپنے ہاتھوں
کو آسمان طرفکی اُٹھائے ربہوئے اپنے خدا سے دعا کرنے
لگا،

6 میرےاے” خدا، مَیں نہایت شرمندہ ہوں۔ اپنا منہ تیری
طرف اُٹھانے کی مجھ میں جرأت نہیں رہی۔ کیونکہ ہمارے
گناہوں کا اِتنا بڑا ڈھیر لـگ گیا ہے کہ وہ ہم سے اونچا ہے،
بلـکہ ہمارا قصور آسمان تک پہنچ گیا ہے۔ ہمارے7 باپ دادا
کے زمانے سے لے کر آج تک ہمارا قصور سنجیدہ رہا ہے۔
اِسی 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 تکآج
حالتہماری یہی رہی ہے۔

لیکن8 اِس وقت ہمارےرب خدا نے تھوڑی دیر کے لئے
ہم پر مہربانی کی ہماریہے۔ قوم اُسکوحصےکھچےبچےکے
نے رِہائی دے کر اپنے مُقّدس مقام پر محفوظ رکھا ہے۔ یوں
ہمارے خدا نے ہماری آنکھوں میں دوبارہ چمک پیدا کی اور
ہمیں کچھ سکون مہیا کیا ہے، گو تکابہم غلامی میں ہیں۔
ہمبےشک9 غلام ہیں، توبھی الله نے ترکہمیں نہیں کیا بلـکہ
فارس کے بادشاہ کو ہم پر مہربانی کرنے دیتحریککی ہے۔
اُس نے ہمیں از سرِ نو زندگی عطا کی ہے تاکہ ہم اپنے خدا کا
گھر دوبارہ تعمیر اور اُس کے کھنڈرات بحال کر سکیں۔ الله
ہمیںنے یہوداہ اور یروشلم گھیرسےچاردیواریمحفوظایکمیں
رکھا ہے۔

ہمابخدا،ہمارےاےلیکن10 کیا اپنیکہیں؟ حرکتوںاِن
بعدکے ہم جوابکیا دیں؟ ہم تیرےنے اُن احکام کو نظرانداز
کیا ہے 11 جو تُو نے اپنے خادموں یعنی نبیوں کی معرفت 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 سرےایکملـکہے۔ سے
تکسرےدوسرے اُن کی ناپاکی سے بھر گیا ہے۔ 12 لہٰذا اپنی
بیٹیوں کی اُن بیٹوںکے کروانا،متشادیساتھکے نہ بیٹوںاپنے
کا اُن بیٹیوںکی ساتھکے رشتہ باندھنا۔ کچھ نہ سےجسکرو اُن
کی سلامتی اور کامیابی بڑھتی تبجائے۔ ہی طاقتتم ور ہو کر

* 8:31 پہلے مہینے کے :دنویں12 19 یل۔ اپر
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ملـک اچھیکی پیداوار کھاؤ گے، تمہاریاور اولاد تکہمیشہ
ملـک کی اچھی وراثتچیزیں میں پاتی رہے ‘گی۔

اب13 ہم اپنی شریر حرکتوں بڑےاور قصور کی سزا بھگت
رہے ہیں، اےگو الله، تُو ہمیںنے سختاِتنی سزا دینہیں جتنی
ہمیں ملنی ہئے چا تھی۔ تُو نے ہمارا یہ بچا کھچا زندہحصہ چھوڑا
ہے۔ 14 تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ ہم تیرے احکام کی خلاف
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؟ اے15 رب
اسرائیل کے خدا، تُو عادلہی آجہے۔ بچےہم کیحصےہوئے
حیثیت تیرےسے کھڑےحضور ہیں۔ ہم قصوروار ہیں اور
تیرے منے سا قائم نہیں رہ “سکتے۔

10
پرستبُت یوں بیو طلاقکو

جب1 عزرا اِس طرح دعا کر رہا اور الله کے گھر کے منے سا
پڑے ہوئے اور روتے ہوئے قوم کے قصور کا اقرار کر رہا تھا
تو اُس اردکے گرد اسرائیلی عورتوںمردوں، اور بچوں کا بڑا ہجوم
جمع ہو گیا۔ وہ پھوٹپھوٹبھی کر رونے لـگے۔

2 پھر عیلام خاندانکے کے سکنیاہ بن یحی ایل نے عزرا سے
واقعی”کہا، ہم نے پڑوسی قوموں کی عورتوں سے شادی کر کے
اپنے خدا اسرائیلتکابتوبھیہے۔کیبےوفائیسے کے لئے
اُمید کی کرن باقی ہے۔ 3 آئیں، ہم اپنے خدا سے عہد باندھ کر
وعدہ کریں کہ ہم اُن تمام عورتوں کو اُن کے واپسسمیتبچوں
بھیج دیں گے۔ جو بھی آپمشورہ اور الله کے احکام خوفکا
ماننے والے لوگدیگر ہمیں دیں گے وہ ہم کریں کچھسبگے۔
شریعت کے مطابق کیا جائے۔ اب4 !اُٹھیں کیونکہ یہ معاملہ
درست آپکرنا 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 کو
قَسم کھلائی کہ ہم سکنیاہ کے مشورے 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 نے پوری رات
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 اور
پورے یہوداہ میں اعلان کیا جائے، لازم” ہے کہ جتنے بھی
اسرائیلی جلاوطنی واپسسے آئے ہیں وہ سب تین دن کے اندر
اندر یروشلم میں جمع ہو جائیں۔ جو بھی اِس دوران حاضر نہ ہو
اُسے جلاوطنوں جماعتکی خارجسے کر دیا جائے گا اور اُس
کی تمام ملـکیت ضبط ہو جائے “گی۔ تب9 یہوداہ اور بن یمین
قبیلوںکے تمامکے آدمی تین دن اندرکے اندر یروشلم پہنچے۔ نویں
مہینے کے بیسویں لوگسب*دن الله کے گھر صحنکے میں جمع
معاملےسبہوئے۔ کی سنجیدگی اور موسم سببکے کانپسے
رہے تھے، بارشکیونکہ ہو رہی تھی۔

10 عزرا کھڑےامام 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۔ رباب11 باپاپنے
دادا کے خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اُس کی
مرضی پوری کریں۔ پڑوسی قوموں اور اپنی پردیسی یوں بیو سے
الـگ ہو “جائیں۔

پوری12 جماعت نے بلند آواز سے جواب دیا، ٹھیکآپ”
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 بہت لوگ 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
کہ ہمارے بزرگ پوری جماعت کی نمائندگی کریں۔ پھر جتنے
بھی آدمیوں 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 وقت تک جاری رہے
ربتکجب غضبکا ٹھنڈا نہ ہو “جائے۔

لوگتمام15 متفق یونتنصرفہوئے، بن عساہیل اور یاہ یحز
بن تِقوَہ نے فیصلے کی مخالفت کی جبکہ مسُلّام اور سبّتی لاوی
اُن کے حق میں تھے۔ 16-17 توبھی اسرائیلیوں نے منصوبے پر
عمل کیا۔ عزرا امام ایکچندنے سرپرستوںخاندانی نامکے لے
کر اُنہیں یہ ذمہ داری دی کہ جہاں بھی کسی یہودی مرد کی

* 10:9 نویں مہینے کے بیسویں :دن 19 ستمبر۔
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غیریہودی عورت سے شادی ہوئی ہے وہاں پورےوہ معاملے
کی تحقیق کریں۔ اُن کا کام دسویں مہینے پہلےکے †دن شروع ہوا
اور پہلے مہینے پہلےکے تکتکمیل‡دن 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 جائیں گے۔ ساتھ ساتھ
ایکہر نے قصور کی قربانی کے طور پر مینڈھا قربان کیا۔
اماموں میں سے :قصوروار
یشوع بن یو صدق اور اُس کے بھائی معسیاہ، اِلی عزر، یریب

اور ِجدلیاہ،
20 اِمیّرکے خاندان کا حنانی اور زبدیاہ،
21 حارِم کے خاندان کا معسیاہ، الیاس، سمعیاہ، یحی ایل اور

یّاہ، عُز
فشحور22 خاندانکے کا اِلیوعینی، معسیاہ، اسمٰعیل، نتنی ایل،

یوزبد اور اِلعاسہ۔
یوں23 لاو میں سے :قصوروار
یوزبد، ِسمعی، قلایاہ یعنی قلیطا، فتحیاہ، یہوداہ اور اِلی عزر۔
گلوکاروں24 میں سے :قصوروار
اِلیاسب۔
رب کے گھر دربانوںکے میں سے :قصوروار
سلّوم، طِلِم اور اُوری۔
باقی25 قصوروار :اسرائیلی
پرعوس خاندانکے کا رمیاہ، یاہ، یز ملکیاہ، میامین، اِلی عزر،

ملکیاہ اور ِنایاہ۔ ب
26 عیلام کے خاندان کا متنیاہ، یاہ، زکر یحی ایل، عبدی،

یریموت اور الیاس،
27 زتّو کے خاندان کا اِلیوعینی، اِلیاسب، متنیاہ، یریموت، زبد

اور عزیزا۔
ببی28 خاندانکے کا یوحنان، حننیاہ، زبی اور عتلی۔
بانی29 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

33 حاشوم کے خاندان کا متّنی، متتاہ، زبد، اِلی فلط، یریمی،
منسّی اور ِسمعی۔

بانی34 کے خاندان کا معدی، عمرام، اُوایل، 35 ِنایاہ، 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 خاندانکے کا یعی ایل، متِتیاہ، زبد، زبینا، یّدی، یوایل
اور ِنایاہ۔ ب

44 اِن تمام آدمیوں عورتوںغیریہودیکی ہوئیشادیسے تھی،
اور اُن ہاںکے بچے پیدا ہوئے تھے۔

† 10:16-17 دسویں مہینے پہلےکے :دن 29 دسمبر۔ ‡ 10:16-17 پہلے مہینے پہلےکے :دن 27 مارچ۔
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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
حنانی مجھ سے ملنے آیا۔ اُس کے ساتھ 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 واپسیہوداہ گئے ہیں اُن بہتکا بُرا ذلتاور آمیز حال ہے۔
یروشلم کی فصیل اب تک زمین بوس ہے، اور اُس کے تمام
دروازے راکھ ہو گئے “ہیں۔

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

5 اے” رب، آسمان کے خدا، تُو کتنا عظیم اور مہیب خدا
!ہے جو تجھے پیار اور تیرے احکام کی پیروی کرتے ہیں اُن
ساتھکے تُو اپنا عہد قائم رکھتا اور اُن پر مہربانی کرتا ہے۔ میری6
سنبات کہدےدھیانکر تیرا تجھطرحکسخادم التماسسے
کر رہا ہے۔ دن رات مَیں اسرائیلیوں کے لئے تیرےجو خادم
ہیں دعا کرتا ہوں۔ مَیں اقرار کرتا ہوں کہ ہم نے تیرا گناہ کیا
ہے۔ اِس میں مَیں اور میرے باپ کا گھرانا بھی شامل ہے۔
ہم7 نہایتخلافتیرےنے شریر قدم اُٹھائے ہیں، کیونکہ جو
احکام اور ہدایات تُو نے اپنے خادم موسٰی کو دی تھیں ہم اُن
تابعکے نہ رہے۔ ابلیکن8 وہ کچھ یاد کر جو تُو نے اپنے خادم
کو فرمایا، اگر’ تم بےوفا ہو جاؤ تو مَیں مختلفتمہیں قوموں میں
منتشر کر دوں گا، لیکن9 اگر پاسمیرےتم واپس آ کر دوبارہ
میرے احکام کے تابع ہو جاؤ تو مَیں تمہیں تمہارے وطن میں
واپس لاؤں گا، خواہ تم زمین کی کیوںتکانتہا پہنچنہ ہو۔گئے
تمہیںمَیں اُس لاؤںواپسجگہ مَیںجسےگا لیاچننے تاکہہے
میرا نام وہاں سکونت ‘کرے۔ اے10 رب، لوگیہ تیرےتو
اپنے خادم تیریہیں، اپنی قوم جسے تُو نے اپنی قدرتعظیم اور
ہاتھقوی کردےفدیہسے خادماپنےرب،اے11ہے۔چھڑایا

اور اُن تمام خادموں التماسکی سن پورےجو دل تیرےسے نام
خوفکا مانتے جبہیں۔ تیرا خادم آج شہنشاہ پاسکے ہو گا
تو اُسے کامیابی مجھوہکہدےبخشکر۔عطا پر “کرے۔رحم
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 ایککے دن جب مَیں
شہنشاہ ارتخشستا کو پلاَمے رہا تھا مایوسیمیریتو اُسے نظر آئی۔
پہلے اُس نے مجھے اُداسکبھی نہیں دیکھا تھا، 2 اِس لئے اُس
نے آپ”پوچھا، اِتنے دےدکھائیکیوںغمگین آپہیں؟رہے
بیمار تو نہیں لـگتے بلـکہ باتکوئی آپ کے دل تنگکو کر “ہے۔رہی
مَیں سخت گھبرا گیا 3 اور کہا، شہنشاہ” ابد تک جیتا !رہے

خوشطرحکسمَیں ہو سکتا جسہوں؟ شہر باپمیرےمیں
دادا کو دفنایا گیا وہہے ملبے کا ڈھیر اورہے، اُس دروازےکے
راکھ ہو گئے “ہیں۔

4 شہنشاہ نے پوچھا، تو” پھر مَیں کس طرح آپ کی مدد
خاموشی“کروں؟ سے آسمان کے خدا سے دعا کر کے مَیں5 نے
شہنشاہ سے آپباتاگر”کہا، کو منظور ہو آپاور اپنے خادم
توہوںخوشسے پھر براہِ یہوداہمجھےکرم اُسکے بھیجشہر دیجئے
باپمیرےمیںجس دفندادا ہیںہوئے تاکہ مَیں اُسے دوبارہ
تعمیر “کروں۔

وقتاُس6 ملـکہ بھی ساتھ بیٹھی تھی۔ شہنشاہ سوالنے سفر”کیا، کے لئے وقتکتنا درکار واپستککبآپہے؟ آ سکتے
“ہیں؟ مَیں نے اُسے بتایا کہ مَیں واپستککب آؤں گا تو وہ
متفق ہوا۔ 7 پھر مَیں گزارشنے کی، اگر” بات آپ کو منظور
ہو تو مجھے یائے در فرات کے مغربی علاقے کے گورنروں کے
لئے خط دیجئے تاکہ وہ مجھے اپنے علاقوں میں سے گزرنے دیں
اور مَیں سلامتی سے تکیہوداہ پہنچ سکوں۔ 8 اِس کے علاوہ
جنگلاتشاہی آسفنگرانکے کے لئے لـکھوائیںخط تاکہ وہ
مجھے لـکڑی ربمَیںجبدے۔ کے گھر کے ساتھ والے قلعے
کے دروازے، فصیل اور اپنا گھر بناؤں گا تو مجھے شہتیروں کی
ضرورت ہو “گی۔ الله کا شفیق ہاتھ مجھ پر تھا، اِس لئے شہنشاہ
مجھےنے 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
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کے گورنروں پاسکے 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 ہے تو نہایتوہ
ناخوش ہوئے۔

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

12 مَیں رات کے وقت شہر سے نکلا۔ میرے ساتھ چند ایک
آدمی تھے، اور ہمارے پاس صرف وہی جانور تھا جس پر مَیں
سوار تھا۔ تکاب مَیں کسینے کو بھی اُس بوجھ بارےکے
میں نہیں بتایا تھا میرےجو خدا میرےنے دل پر یروشلم کے لئے
ڈال دیا تھا۔ 13 چنانچہ اندھیرےمَیں میں وادی دروازےکے
سے شہر سے نکلا اور جنوب طرفکی اژدہے کے چشمے سے
ہو کچرےکر تکدروازےکے پہنچا۔ ہر جگہ مَیں نے گری
ہوئی فصیل اور بھسم ہوئے دروازوں کا معائنہ کیا۔ 14 پھر مَیں
شمال یعنی دروازےکےچشمے اور تالابشاہی طرفکی بڑھا،
لیکن ملبے کی کثرت کی وجہ میرےسے جانور کو گزرنے کا
راستہ نہ ملا، اِس15 لئے مَیں وادٔی قدرون میں سے ابگزرا۔
تک اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہاں بھی مَیں فصیل کا معائنہ کرتا
گیا۔ پھر مَیں مُڑا وادیاور میںدروازےکے سے دوبارہ شہر میں
داخل ہوا۔

فصیل کو تعمیر کرنے کا فیصلہ
16 یروشلم افسروںکے کو معلوم نہیں تھا کہ مَیں کہاں گیا اور

کیا کر رہا تکابتھا۔ مَیں نے نہ اُنہیں اور نہ اماموں یا دیگر اُن
لوگوں کو اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تھا جنہیں تعمیر کا یہ کام
کرنا تھا۔ لیکن17 اب مَیں اُن سے مخاطب ہوا، آپ” کو خود
ہماری مصیبت نظر آتی ہے۔ یروشلم ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے، اور
اُس دروازےکے راکھ ہو گئے ہیں۔ آئیں، ہم فصیل کو نئے
سرے سے تعمیر کریں تاکہ ہم دوسروں کے مذاق کا نشانہ نہ
بنے “رہیں۔ 18 مَیں نے اُنہیں بتایا کہ الله کا شفیق ہاتھ کس
مجھطرح پر رہا تھا اور شہنشاہکہ قسمکسسےمجھنے کا وعدہ
کیا تھا۔ یہ سن کر اُنہوں نے جواب دیا، ٹھیک” ہے، آئیں ہم
تعمیر کا کام شروع “!کریں چنانچہ وہ اِس اچھے کام لـگمیں
گئے۔

جب19 سنبلّط حورونی، عمونی افسر طوبیاہ اور جشم عربی
کو اِس کی خبر ملی تو اُنہوں نے ہمارا مذاق اُڑا حقارتکر آمیز

لہجے میں کہا، یہ” لوگتم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم شہنشاہ سے
غداری کرنا ہتے چا “ہو؟ مَیں20 جوابنے دیا، آسمان” کا خدا
ہمیں کامیابی کرےعطا گا۔ ہم جو اُس کے خادم ہیں تعمیر کا
کام شروع کریں گے۔ تکجہاں یروشلم کا تعلق ہے، نہ آج اور
نہ ماضی آپمیں کا کبھی کوئی حصہ یا حق “تھا۔

3
فصیل کی تعمیرِ نو

1 اماِم اِلیاسباعظم باقی اماموں ملساتھکے تعمیریکر کام
لـگمیں گیا۔ اُنہوں نے بھیڑ دروازےکے کو سرےنئے سے بنا
دیا اور مخصوصاُسے کر اُسکے کے کواڑ لگا دیئے۔ اُنہوں نے
فصیل ساتھکے بھیکوحصےوالے بُرجمیا اور ایلحنن بُرجکے
تک بنا مخصوصکر کیا۔

2 یریحو کے آدمیوں نے فصیل کے اگلے حصے کو کھڑا کیا
اِمریبنزکورجبکہ اُننے تعمیرکوحصےملحقسےحصےکے
کیا۔

مچھلی3 کا دروازہ سناآہ خاندانکے کی داریذمہ تھی۔ اُسے
شہتیروں سے بنا کر اُنہوں نے کواڑ، چٹخنیاں اور کنڈے دیئے۔لگا

4 اگلے حصے کی مرمت مریموت بن یاہ اُور بن ہقوض نے
کی۔
اگلا بنمسُلّامحصہ برکیاہ ایلمشیزببن تھی۔داریذمہکی
بنصدوق بعنہ اگلےنے حصے کو تعمیر کیا۔
اگلا5 تقوعحصہ باشندوںکے بنایا۔نے لیکن شہر بڑےکے

لوگ اپنے بزرگوں تحتکے کام کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔
یسانہ6 کا یویدعدروازہ بن فاسح اور بنمسُلّام بسودیاہ کی ذمہ

داری تھی۔ اُسے شہتیروں سے بنا کر اُنہوں نے کواڑ، چٹخنیاں
کنڈےاور لگا دیئے۔

اگلا7 حصہ ملطیاہ ِجبعونی اور یدون مرونوتی نے کھڑا کیا۔
لوگیہ ِ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
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اگلے9 حصے کو رِفایاہ بن حور نے کھڑا کیا۔ 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 اور

موآبپختبنحسوب نے کھڑا کیا۔
اگلا12 سلّومحصہ ہلّوحیشبن کی داریذمہ تھی۔ یہ آدمی

ضلع یروشلم کے دوسرے آدھے حصے کا افسر تھا۔ اُس کی
بیٹیوں نے اُس کی مدد کی۔

حنون13 نے زنوح کے باشندوں سمیت وادی دروازےکے
کو تعمیر کیا۔ شہتیروں سے اُسے بنا کر اُنہوں نے کواڑ، چٹخنیاں
کنڈےاور لگائے۔ اِس کے علاوہ اُنہوں نے فصیل کو وہاں
کچرےسے تکدروازےکے کھڑا کیا۔ اِس حصے کا فاصلہ
ً تقریبا فٹ1,500 یعنی آدھا کلومیڑ تھا۔

کچرے14 کا دروازہ ملکیاہ بن یکاب ر کی ذمہ داری تھی۔
یہ آدمی ضلع بیت کرم کا افسر تھا۔ اُس نے اُسے بنا کر کواڑ،
چٹخنیاں کنڈےاور لگائے۔

15 چشمے دروازےکے کی تعمیر سلّون بن کُل حوزہ کے
ہاتھ میں تھی جو ضلع مِصفاہ کا افسر تھا۔ اُس دروازےنے پر
بناچھت اُسکر کنڈےاورچٹخنیاںکواڑ،کے ساتھدیئے۔لگا
ساتھ اُس فصیلنے اُسکے مرمتکیحصے کی جو شاہی باغ
پاسکے تالابوالے سے گزرتا ہے۔ یہ تالابوہی جسہے
میں پانی نالے کے یعے ذر پہنچتا ہے۔ سلّون نے فصیل کو اُس
تکسیڑھی تعمیر کیا جو یروشلم کے اُس حصے اُترتیسے ہے داؤد’جو کا ‘شہر کہلاتا ہے۔

اگلا16 نحمیاہحصہ کیعزبقبن تھیداریذمہ بیتضلعجو
کےصور فصیلتھا۔افسرکاحصےآدھے یہکا بادشاہداؤدحصہ
قبرستانکے مقابلکے تھا اور تالابمصنوعی اور سورماؤں کے
کمروں پر ختم ہوا۔

ذیل17 یوںکے لاو کوحصوںاگلےنے کھڑا :کیا پہلے رحوم
بن بانی کا حصہ تھا۔
ضلع قعیلہ کے آدھے افسرکےحصے حسبیاہ اگلےنے حصے

مرمتکی کی۔

اگلے18 حصے کو یوں لاو نے ِنّوئی ب بن حنداد کے زیرِ نگرانی
کھڑا کیا جو ضلع قعیلہ دوسرےکے آدھے حصے پر مقرر تھا۔

اگلا19 حصہ مِصفاہ کے سردار عزر بن یشوع کی داریذمہ
تھی۔ یہ فصیلحصہ اُسکے موڑ پر راستہجہاںتھا اسلحہ خانے
طرفکی چڑھتا ہے۔

اگلے20 حصے باروککو بن زبی نے بڑی محنت سے تعمیر
کیا۔ یہ فصیلحصہ کے موڑ شروعسے ہو کر اماِم اِلیاسباعظم
کے گھر دروازےکے پر ختم ہوا۔

21 اگلا حصہ مریموت بن یاہ اُور بن ہقوض کی ذمہ داری
تھی اِلیاسباور کے گھر دروازےکے شروعسے ہو اُسکر کے
کونے پر ختم ہوا۔

ذیل22 کے حصے اُن اماموں نے تعمیر کئے جو شہر کے گرد
و نواح میں ہتے ر تھے۔

23 اگلے 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 مرمتکی کی۔

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

کے گھر شروعسے ہوا اور مُڑتے مُڑتے کونے پر ختم ہوا۔
25 اگلا حصہ فالال بن اُوزی کی ذمہ داری تھی۔ یہ حصہ

موڑ سے شروع ہوا، اور اوپر کا جو بُرج شاہی محل سے اُس جگہ
نکلتا محافظوںجہاںہے کا صحن ہے وہ بھی اِس میں شامل تھا۔
اگلا فِدایاہحصہ پرعوسبن پہاڑیعوفلاور26 پر ہنے ر والے

گاروںخدمتکےگھرکےرب کے تھا۔ذمے یہ پانیحصہ کے
دروازے اور وہاں نکلےسے ہوئے بُرج پر ختم ہوا۔

اگلا27 بُرجاِسحصہ سے لے پہاڑیعوفلکر کی تکدیوار
تھا۔ تقوع باشندوںکے نے اُسے تعمیر کیا۔

گھوڑے28 دروازےکے سے آگے اماموں نے فصیل کی
مرمت کی۔ ہر ایک نے اپنے گھر کے منے سا کا حصہ کھڑا
کیا۔

29 اُن بنصدوقبعدکے اِمّیر کا آیا۔حصہ بھییہ اُس گھرکے
مقابلکے تھا۔
اگلا حصہ سمعیاہ بن سکنیاہ نے کھڑا کیا۔ یہ آدمی مشرقی

دروازے پہرےکا دار تھا۔
اگلا30 حصہ حننیاہ بن سلمیاہ صلفاور کے چھٹے بیٹے حنون

کے ذمے تھا۔
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اگلا مسُلّامحصہ بن برکیاہ نے تعمیر کیا جو اُس کے گھر کے
مقابل 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 پہرےجو دروازےکے کے منے سا تھا۔ فصیل
کے کونے پر واقع بالاخانہ بھی اِس میں شامل تھا۔

آخری32 حصہ بھیڑ دروازےکے 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
ہیںرہے تو آگوہ بگولا گیا۔ہو مذاقہمارا اُڑا اُڑا کر اُس2 نے
اپنے ہم خدمت افسروں اور سامریہ کے فوجیوں کی موجودگی
میں یہودیضعیفیہ”کہا، کیا کر ہیں؟رہے کیا یہ واقعی یروشلم
کی قلعہ بندی کرنا ہتے چا ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایکچند
قربانیاں پیش کر کے ہم فصیل کو آج ہی کھڑا کریں گے؟ وہ
اِن جلے ہوئے پتھروں اور ملبے کے اِس ڈھیر طرحکسسے نئی
دیوار بنا افسرعمونی3“ہیں؟سکتے اُسطوبیاہ ساتھکے تھا۔کھڑا
وہ اُنہیں”بولا، !دوکرنے دیوار اِتنی کمزور گیہو کہ لومڑیاگر
بھی اُس چھلانگپر لگائے تو گر جائے “گی۔

اے4 ہمارے خدا، ہماری سن، کیونکہ لوگ ہمیں حقیر
جانتے ہیں۔ جن باتوں سے اُنہوں نے ہمیں ذلیل کیا ہے وہ اُن
ذلتکی باعثکا 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۔ کیونکہ اُنہوں فصیلنے کو
تعمیر کرنے والوں ذلیلکو کرنے طیشتجھےسے دلایا ہے۔

مخالفت6 کے باوجود ہم فصیل مرمتکی کرتے رہے، اور
ہوتے پوریہوتے دیوار کی آدھی اونچائی کھڑی ہوئی، کیونکہ
پوریلوگ لـگن سے کام کر رہے تھے۔

دشمن حملوںکے مدافعتکی
7 جب سنبلّط، طوبیاہ، عربوں، عمونیوں اور اشدود کے

باشندوں اطلاعکو ملی کہ یروشلم کیفصیلکی ترقیمیںتعمیر ہو
رہی بلـکہہے نہکھڑےتکابحصےجو تھےسکےہو بھیوہ
بند ہونے لـگے ہیں تو بڑےوہ غصے میں آ گئے۔ متحدسب8 ہو
کر یروشلم پر حملہ کرنے اور اُس میں بڑ گڑ پیدا کرنے کی سازشیں

کرنے لـگے۔ لیکن9 ہم نے اپنے خدا التماسسے کر پہرےکے
دار لگائے جو ہمیں راتدن اُن سے بچائے رکھیں۔

10 اُس وقت یہوداہ لوگکے ہنے کرا لـگے، مزدوروں” کی
طاقت ختم ہو رہی ہے، اور ابھی تک ملبے بڑےکے ڈھیر باقی
ہیں۔ فصیل کو بسہمارےبنانا باتکی نہیں “ہے۔

دوسری11 طرف دشمن کہہ رہے تھے، اچانکہم” اُن پر
ٹوٹ پڑیں گے۔ اُن کو وقتاُس پتا چلے جبگا ہم اُن کے بیچ
میں ہوں گے۔ تب ہم اُنہیں مار دیں گے اور کام رُک جائے
“گا۔

12 یہودیجو اُن قریبکے ہتے ر تھے وہ بار پاسہمارےبار آ
ہمیںکر اطلاع دیتے آپسےطرفچاروںدشمن”رہے، پر حملہ
کرنے کے لئے تیار کھڑا “ہے۔

تب13 مَیں نے لوگوں کو فصیل کے پیچھے ایک جگہ کھڑا
کر دیا جہاں دیوار سب سے نیچی تھی، اور وہ تلواروں، نیزوں
اور کمانوں لیسسے اپنے خاندانوں کے مطابق کھلے میدان میں
کھڑے ہو گئے۔ 14 لوگوں کا جائزہ لے کر مَیں کھڑا ہوا اور
کہنے لگا، اُن” سے مت !ڈریں رب کو یاد یں کر جو عظیم اور
مہیب ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنے بھائیوں، بیٹوں بیٹیوں،
یوں بیو اور گھروں کے لئے لڑ رہے “ہیں۔

دشمنوںہمارےجب15 معلومکو ہوا کہ اُن کیسازشوںکی
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۔ لیکن16 اُس دن میرےسے جوانوں کا صرف
آدھا حصہ تعمیری کام میں لگا رہا۔ باقی لوگ نیزوں، ڈھالوں،
کمانوں اور زرہ بکتر لیسسے پہرہ دیتے رہے۔ افسر یہوداہ کے
اُن تمام لوگوں کے کھڑےپیچھے رہے 17 جو دیوار کو تعمیر کر
تھے۔رہے سامان اُٹھانے ایکوالے ہاتھ پکڑےہتھیارسے کام
اور18تھے۔کرتے بھیجو دیوار کو کھڑا کر رہا تھا اُس تلوارکی
کمر میں بندھی رہتی تھی۔ جس آدمی کو تُرم بجا کر خطرے
کا اعلان کرنا تھا وہ میرےہمیشہ ساتھ رہا۔ مَیں19 نے شرفا،
بزرگوں اور باقی لوگوں سے کہا، یہ” کام بہت ہی بڑا اور وسیع
اِسہے، لئے بکھرےاوردُورسےدوسرےایکہم کامہوئے
کر رہے ہیں۔ 20 جوں ہی آپ کو تُرم کی آواز دےسنائی تو
بھاگ کر آواز چلےطرفکی آئیں۔ ہمارا ہمارےخدا لئے لڑے
“!گا
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21 ہم پَو پھٹنے سے لے کر اُس تکوقت کام میں مصروف

ہتے ستارےتکجبر نظر نہ آتے، اور آدمیوںوقتہر کا آدھا
پکڑےنیزےحصہ پہرہ دیتا تھا۔ وقتاُس22 مَیں سبنے کو
یہ بھیحکم آدمیہر”دیا، مددگاروںاپنے راتساتھکے وقتکا
یروشلم میں گزارے۔ پھر راتآپ وقتکے پہرا داری میں بھی
مدد کریں گے اور دن وقتکے تعمیری کام میں “بھی۔ 23 اُن
تمام دنوں دورانکے نہ مَیں، میرےنہ بھائیوں، میرےنہ جوانوں
اور پہرےمیرےنہ داروں کبھینے اُتارے۔کپڑےاپنے نیز،
ایکہر اپنا پکڑےہتھیار رہا۔

5
غریبوں کا قرضہ منسوخ

کچھ1 دیر بعد کچھ مرد و پاسمیرےخواتین آ کر یہودیاپنے
بھائیوں کی شکایت کرنے لـگے۔ بعض2 نے کہا، بہتہمارے” یادہ ز بیٹے بیٹیاں ہیں، اِس لئے ہمیں مزید اناج ملنا ہئے، چا
ورنہ ہم زندہ نہیں رہیں “گے۔ 3 دوسروں نے شکایت کال”کی، کے دوران ہمیں اپنے کھیتوں، انگور کے باغوں اور
گھروں کو گروی رکھنا پڑا تاکہ اناج مل “جائے۔ 4 کچھ اَور
بولے، ہمیں” اپنے کھیتوں اور انگور کے باغوں پر بادشاہ کا
ٹیکس ادا کرنے کے لئے اُدھار لینا پڑا۔ ہم5 بھی دوسروں کی
قومیہودیطرح بچےہمارےاورہیں،کے اُن سے نہیںحیثیتکم
رکھتے۔ توبھی ہمیں اپنے بچوں کو غلامی میں بیچنا پڑتا ہے تاکہ
گزارہ ہو سکے۔ ہماری کچھ بیٹیاں لونڈیاں بن چکی ہیں۔ لیکن
ہم بےبسخود ہیں، کھیتہمارےکیونکہ اور انگور کے باغ
دوسروں قبضےکے میں “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 غیرمناسبسے سود لے رہے “!ہیں مَیں
نے اُن سے نپٹنے کے لئے جماعتبڑیایک اکٹھی کر کے 8 ہمارے”کہا، کئی ہم وطن بھائیوں کو غیریہودیوں کو بیچا گیا تھا۔
ممکنتکجہاں تھا ہم واپساُنہیںنے خرید کر آزاد کرنے کی
کوشش کی۔ اور اب آپ خود اپنے ہم وطن بھائیوں کو بیچ
رہے ہیں۔ کیا ابہم اُنہیں واپسدوبارہ “خریدیں؟ خاموشوہ
رہے اور جوابکوئی دےنہ سکے۔

مَیں9 جاریباتنے آپ”رکھی، کا ٹھیکسلوکیہ نہیں۔
آپ ہمارےکو خدا خوفکا مان کر زندگی گزارنا ہئے چا تاکہ
ہم طعنلعنکیدشمنوںغیریہودیاپنے نشانہکا نہ بنیں۔ مَیں،10
میرے بھائیوں اور ملازموں بھینے دوسروں کو اُدھار کے طور
پیسےپر اناجاور لیکنہے۔دیا آئیں، ہم اُن !لیںنہسودسے آج11
ہی اپنے قرض داروں کو اُن کے کھیت، گھر اور انگور اور
زیتون واپسباغکے کر دیں۔ جتنا آپسود نے لگایا تھا اُسے بھی
واپس کر دیں، خواہ اُسے پیسوں، اناج، تازہ َمے یا زیتون تیلکے
میںصورتکی ادا “ہو۔کرنا اُنہوں12 اُسےہم”دیا،جوابنے
واپس دیںکر اورگے آئندہ اُن نہیںکچھسے مانگیں کچھجوگے۔
آپ نے کہا وہ ہم کریں “گے۔
مَیںتب اماموںنے کو پاساپنے بُلایا تاکہ شرفا بزرگاور اُن

کی موجودگی میں قَسم کھائیں کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ 13 پھر
مَیں نے اپنے لباس کی تہیں جھاڑ جھاڑ کر کہا، جو” بھی اپنی
توڑےقَسم اُسے جھاڑطرحاِسیالله اُسکر ملـکیتاورگھرکے
سے محروم “!دےکر
تمام جمع لوگشدہ بولے، آمین،” ایسا ہی “!ہو اور رب کی

تعریف کرنے سبلـگے۔ نے پورےوعدےاپنے کئے۔ 14

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

بادشاہ حکومتکی سالویں20کے سے اُس ویں32کے
سال تک۔ اِس پورے عرصے میں نہ مَیں نے اور نہ میرے
بھائیوں نے وہ آمدنی لی جو ہمارے لئے مقرر کی گئی تھی۔
ماضیمیںاصل15 گورنروںکے قومنے پر بڑا بوجھ ڈال دیا تھا۔
اُنہوں نے رعایا سے نہ صرف روٹی اور َمے بلـکہ فی دن چاندی
کے 40 ِسکے بھی لئے تھے۔ اُن کے افسروں نے بھی عام لوگوں
غلطسے فائدہ اُٹھایا تھا۔ لیکن چونکہ مَیں الله خوفکا مانتا تھا،
اِس لئے مَیں نے اُن سے سلوکایسا نہ کیا۔ طاقتپوریمیری16
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
افسروں150کے نوازیمہمانکی کرنی پڑتی تھی۔ اُن میں وہ تمام
مہمان شامل نہیں ہیں جو گاہے بگاہے ممالـکپڑوسی سے آتے
رہے۔ 18 ایکروزانہ بَیل، چھ بہترین یاں بکر بھیڑ اور بہت سے
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پرندے میرے لئے ذبح کر کے تیار کئے جاتے، اور دس دس
دن بعدکے ہمیں قسمکئی سیبہتکی َ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، مَیںکچھجو اِسنے قوم کے لئے کیا ہے
اُس باعثکے مجھ پر مہربانی کر۔

6
نحمیاہ سازشخلافکے

1 سنبلّط، طوبیاہ، جشم عربی ہمارےاور باقی دشمنوں کو پتا
چلا کہ مَیں نے فصیل کو تکتکمیل پہنچایا ہے اور دیوار میں
خالیبھیکہیں دروازوںصرفآتی۔نہیںنظرجگہ ابکواڑکے
تک لگائے نہیں گئے تھے۔ تب2 سنبلّط اور جشم مجھےنے پیغام
بھیجا، ہم” وادٔی اونو کے شہر کفیریم میں آپ سے ملنا ہتے چا
“ہیں۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے نقصان پہنچانا ہتے چا
ہیں۔ اِس3 لئے مَیں نے قاصدوں کے جوابہاتھ بھیجا، مَیں”
اِس ایکوقت بڑا کام تکتکمیل پہنچا رہا ہوں، اِس لئے مَیں آ
نہیں سکتا۔ اگر آپمَیں سے ملنے آؤں تو پورا رُککام “گا۔جائے

چار4 دفعہ اُنہوں مجھےنے یہی پیغام بھیجا اور ہر بار مَیں نے
دیا۔جوابوہی پانچویں5 سنبلّطجبمرتبہ نے اپنے ملازم کو
پاسمیرے بھیجا تو اُس ایکمیںہاتھکے خط6تھا۔خطکھلا
میں لـکھا تھا، پڑوسی” ممالـک میں افواہ پھیل گئی ہے کہ آپ
اور باقی یہودی بغاوت کی یاں تیار کر رہے ہیں۔ جشم نے اِس
بات کی تصدیق کی لوگہے۔ کہتے ہیں کہ اِسی وجہ آپسے
فصیل بنا رہے ہیں۔ اِن رپورٹوں کے مطابق آپ اُن کے بادشاہ
بنیں گے۔ 7 کہا جاتا ہے آپکہ نے نبیوں کو مقرر کیا ہے جو
یروشلم میں اعلان کریں آپکہ یہوداہ کے بادشاہ بےشکہیں۔
ایسی افواہیں تکشہنشاہ بھی پہنچیں گی۔ اِس لئے آئیں، ہم مل
دوسرےایککر سے مشورہ کریں کہ کیا کرنا ہئے۔ “چا

مَیں8 جواباُسےنے آپکچھجو”بھیجا، کہہ ہیںرہے وہ
جھوٹ 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۔ لیکن اب مَیں نے یادہ ز عزم کے ساتھ
جاریکام رکھا۔

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

مَیں11 اعتراضنے کیا”کیا، ٹھیکیہ مجھکہہے آدمیجیسا
بھاگ جائے؟ یا کیا مجھ شخصجیسا جو امام نہیں ربہے کے
داخلمیںگھر ہو کر زندہ رہ سکتا ہے؟ ہرگز !نہیں مَیں ایسا نہیں
کروں مَیں12“!گا جاننے لیا باتیہکیسمعیاہکہ الله طرفکی
سے نہیں ہے۔ سنبلّط اور طوبیاہ نے دیرشوتاُسے تھی، اِسی
لئے اُس بارےمیرےنے پیشایسیمیں تھی۔کیگوئی اِس13
مجھےوہسے ڈرا کر گناہ کرنے پر اُکسانا ہتے تھےچا تاکہ میریوہ
بدنامی کر مجھےکے مذاق کا نشانہ بنا سکیں۔

میرےاے14 طوبیاہخدا، اور بُرییہکیسنبلّط متحرکتیں
!بھولنا نوعدیاہ نبیہ اور باقی اُن نبیوں کو یاد رکھ جنہوں مجھےنے
ڈرانے کوششکی کی ہے۔

فصیل تکمیلکی
فصیل15 اِلول کے مہینے کے ویں25 *دن یعنی 52 دنوں

مکملمیں ہوئی۔ دشمنوںہمارےجب16 کو یہ خبر ملی پڑوسیتو
ممالـک سہم گئے، اور وہ کمتریاحساِس کا شکار ہو اُنہوںگئے۔
نے جان لیا کہ الله نے خود یہ کام تکتکمیل پہنچایا ہے۔

17 اُن 52 دنوں کے دوران یہوداہ کے شرفا طوبیاہ کو خط
بھیجتے رہے اور اُس سے جواب ملتے رہے تھے۔ 18 اصل میں
یہوداہ بہتکے سے لوگوں نے قَسم کھا کر اُس کی مدد کرنے
کا وعدہ کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ سکنیاہ بن ارخ کا داماد تھا،
اور اُس کے بیٹے یوحنان کی شادی مسُلّام بن برکیاہ کی بیٹی سے
ہوئی تھی۔ 19 طوبیاہ کے یہ میرےمددگار منے سا اُس نیککے
کاموں یفکی تعر کرتے رہے اور ساتھ میریساتھ باتہر اُسے
بتاتے پھررہے۔ خطمجھےطوبیاہ بھیجتا تاکہ مَیں ڈر سےکامکر
باز آؤں۔

7
فصیل1 کی تکمیل پر مَیں نے دروازوں کے کواڑ لـگوائے۔

دربان،کےگھرکےربپھر لاویگزارخدمتاورگلوکار مقرر
گئے۔کئے مَیں2 آدمیوںدونے کو یروشلم ایکبنایا۔حکمرانکے
میرا بھائی حنانی اور دوسرا قلعے کا کمانڈر حننیاہ تھا۔ حننیاہ کو

* 6:15 اِلول کے مہینے کے :دنویں25 2 اکتوبر۔
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مَیں نے اِس لئے چن لیا کہ وہ وفادار تھا اور اکثر لوگوں کی
نسبت الله کا یادہ ز خوف مانتا تھا۔ مَیں3 نے دونوں سے یروشلم”کہا، دروازےکے دوپہر کے وقت دھوپجب کی شدت
ہے کھلے نہ رہیں، اور پہرہ دیتے وقت بھی اُنہیں بند کر کے
کنڈے لگائیں۔ یروشلم کے آدمیوں کو پہرا داری کے لئے مقرر
میںجنکریں فصیلکچھسے پر اور کچھ اپنے گھروں کے منے سا
ہی پہرہ “دیں۔

جلاوطنی واپسسے آئے ہوؤں فہرستکی
4 گو یروشلم شہر بڑا اور وسیع تھا، لیکن اُس آبادیمیں تھوڑی

تھی۔ ڈھائے گئے مکان تکاب دوبارہ تعمیر نہیں ہوئے تھے۔
5 میرےچنانچہ خدا میرےنے دل کو شرفا، افسروں اور عوام
کو اکٹھا تیاررجسٹریکیخاندانوںتاکہدیتحریککیکرنے
کروں۔ اِس سلسلے میں ایکمجھے کتاب مل جسگئی میں اُن
لوگوں تھیدرجفہرستکی پہلےسےہمجو واپسسےجلاوطنی
آئے تھے۔ اُس میں لـکھا تھا،

6 ذیل” میں یہوداہ کے اُن لوگوں کی فہرست ہے جو
جلاوطنی واپسسے آئے۔ بابل کا بادشاہ نبوکدنضر اُنہیں قید کر
بابلکے لے گیا تھا، ابلیکن وہ یروشلم اور یہوداہ کے اُن شہروں
میں پھر جا بسے جہاں پہلے ہتے ر تھے۔

اُن7 راہنماکے ُبابل، زر یشوع، نحمیاہ، یاہ، نحمانی،رعمیاہ،عزر
مردکی، بِلشان، مِسفرت، بِگوَئی، نحوم اور بعنہ تھے۔
ذیل واپسمیںفہرستکی آئے خاندانوںہوئے بیانمردکے

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،
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 بیروتاور :باشندےکے 743،
30 رامہ اور ِجبع :باشندےکے 621،
مِکماس31 :باشندےکے 122،
بیت32 ایل اور عَی :باشندےکے 123،
دوسرے33 نبو :باشندےکے 52،
دوسرے34 عیلام :باشندےکے 1,254،
35 حارِم :باشندےکے 320،
36 یریحو :باشندےکے 345،
37 لُود، حادید اور اونو :باشندےکے 721،
38 سناآہ :باشندےکے ۔3,930
ذیل39 کے امام جلاوطنی واپسسے آئے۔
یدعیاہ کا خاندان جو یشوع کی نسل کا :تھا 973،
40 اِمّیر کا :خاندان 1,052،
41 فشحور کا :خاندان 1,247،
42 حارِم کا :خاندان ۔1,017
ذیل43 لاویکے جلاوطنی واپسسے آئے۔
یشوع اور قدمی ایل کا خاندان یعنی یاہ ہوداو کی :اولاد 74،
44 آسف:گلوکار خاندانکے کے 148 آدمی،
رب45 کے گھر کے :دربان سلّوم، اطیر، طلمون، عّقوب،

خطیطا اور سوبی خاندانوںکے کے 138 آدمی۔
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۔

سلیمان57 کے خادموں کے درِج ذیل خاندان جلاوطنی سے
واپس آئے۔
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یعلہ،58فرودا،سوفرت،سوطی، درقون، سفطیاہ،59ِجّدیل،
فوکرتخّطیل، ضبائم اور امون۔

کےرب60 گھر گاروںخدمتکے اور سلیمان خادموںکے
کے خاندانوں میں واپسسے آئے ہوئے مردوں کی تعداد تھی۔392

واپس61-62 آئے ہوئے خاندانوں میں سے دِلایاہ، طوبیاہ اور
نقودا 642کے ثابتمرد نہ کر سکے اسرائیلکہ کی اولاد ہیں،
گو وہ تل ملح، تل حرشا، کروب، ادون اور اِمّیر کے ہنے ر تھے۔والے

63-64 ہقوضحبایاہ، اور برزلی کے خاندانوں کے کچھ امام
واپسبھی آئے، لیکن رباُنہیں کے خدمتمیںگھر کرنے کی
اجازت نہ ملی۔ کیونکہ گو اُنہوں نے نسب ناموں میں اپنے نام
تلاش لیکنکئے اُن کہیںکا نہذکر اِسملا، لئے ناپاکاُنہیں قرار
دیا گیا۔ برزلی) خاندانکے بانیکے ِجلعادیبرزلینے کی
بیٹی شادیسے کر ُسسراپنےکے کا نام اپنا لیا (تھا۔ یہوداہ65 کے
گورنر نے حکم دیا کہ اِن تین خاندانوں امامکے فی الحال قربانیوں
کا وہ شریکمیںکھانےحصہ نہ ہوں اماموںجو کے لئے مقرر
دوبارہجبہے۔ اماِم اعظم مقرر کیا جائے تو وہی اُوریم اور ُمیم ت
نامی قرعہ ڈال کر معاملہ حل کرے۔

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

اسرائیلیوں68 پاسکے 736 گھوڑے، 245 خچر، 69435
اونٹ اور 6,720 گدھے تھے۔

کچھ70 خاندانی سرپرستوں ربنے کے گھر کی تعمیرِ نو کے
لئے دیئے۔ہدیئےسےخوشیاپنی 1,000کےسونےنےگورنر
ِسکے، کٹورے50 اور اماموں کے لباس530 دیئے۔ کچھ71
خاندانی سرپرستوں نے خزانے میں سونے کے 20,000 ِسکے
اور چاندی کے 1,200 کلو گرام ڈال دیئے۔ باقی72 لوگوں نے
سونے کے 20,000 ِسکے، چاندی کے 1,100 کلو گرام اور
اماموں کے لباس67 عطا کئے۔

73 امام، لاوی، رب کے گھر کے دربان اور خدمت گار،
گلوکار اور عوام کے لوگکچھ اپنی اپنی آبائی آبادیوں میں دوبارہ

جا بسے۔ یوں 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 ربجو نے موسٰی کی معرفت اسرائیلی
قوم دیدےکو تھی۔ 2 چنانچہ عزرا نے حاضرین کے منے سا
شریعت تلاوتکی کی۔ ساتویں مہینے کا پہلا *دن تھا۔ صرفنہ
مرد بلـکہ عورتیں اور شریعت کی باتیں سمجھنے کے قابل تمام بچے
بھی جمع ہوئے تھے۔ 3 صبح سویرے سے لے کر دوپہر تک
پانیعزرا میںچوککےدروازےکے پڑھتا رہا، اور جماعتتمام
دھیان شریعتسے کی باتیں سنتی رہی۔

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

5 چونکہ عزرا اونچی جگہ پر کھڑا تھا اِس لئے وہ سب کو
نظر آیا۔ جبچنانچہ اُس کتابنے کو کھول دیا تو لوگسب
کھڑے ہو گئے۔ 6 عزرا ربنے عظیم خدا ستائشکی کی، اور
سب نے اپنے ہاتھ اُٹھا جوابکر میں کہا، آمین،” “آمین۔ پھر
اُنہوں جھکنے ربکر کو سجدہ کیا۔

جنہوںتھےحاضرلاویکچھ7 لوگوںنے لئےکے 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 کے ساتھ
ساتھ لاویمذکورہ قدم بہ قدم اُس کی تشریح یوں کرتے گئے کہ
لوگ اُسے اچھی طرح سمجھ سکے۔

شریعت9 کی باتیں سن سن کر وہ رونے لـگے۔ لیکن نحمیاہ
شریعتگورنر، کے عالِم عزرا امام اور شریعت کی تشریح کرنے
والے یوں لاو نے اُنہیں دےتسلی کر کہا، اُداس” نہ ہوں اور

* 8:2 ساتویں مہینے کا پہلا :دن 8 اکتوبر۔
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مت !روئیں آج رب آپ کے خدا کے لئے مخصوص و مُقّدس
عید ہے۔ اب10 جائیں، عمدہ کھانا کھا کر اور پینے کی میٹھی
چیزیں پی کر خوشی منائیں۔ جو اپنے لئے کچھ تیار نہ کر سکیں
اُنہیں اپنی شریکمیںخوشی کریں۔ یہ ربہمارےدن کے لئے
مخصوص مُقّدسو اُداسہے۔ نہ ہوں، ربکیونکہ کی خوشی
آپ کی پناہ گاہ “ہے۔

یوں11 لاو بھینے لوگوںتمام دلاسکونکو کر اُداس”کہا،
نہ ہوں، کیونکہ یہ ربدن کے لئے مخصوص مُقّدسو “ہے۔

12 پھر سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ وہاں اُنہوں نے بڑی
خوشی سے پیکھا منایا۔جشنکر ساتھ اُنہوںساتھ دوسروںنے
کو بھی اپنی خوشی شریکمیں کیا۔ اُن بڑیکی خوشی سببکا
یہ تھا اُنہیںابکہ اُن باتوں آئیسمجھکی تھی اُنہیںجو سنائی تھیں۔گئی

یوں جھونپڑ کی عید
13 اگلے †دن خاندانی سرپرست، امام اور لاوی دوبارہ

شریعت کے عالِم عزرا پاسکے جمع ہوئے شریعتتاکہ مزیدکی
تعلیم پائیں۔ جب14 وہ شریعت کا مطالعہ کر رہے تھے تو اُنہیں
پتا چلا کہ رب نے موسٰی کی معرفت حکم دیا تھا کہ اسرائیلی
ساتویں مہینے کی عید دورانکے یوں میںجھونپڑ رہیں۔ چنانچہ15
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 وہاںجائیں۔لےگھر اُن یاںسے جسبنائیں،جھونپڑ
شریعتطرح دیہدایتنے “ہے۔

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 ربکو کے گھر کے صحنوں، پانی دروازےکے کے
اورچوک افرائیم دروازےکے بھیمیںچوککے 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 اُس وقت
تک یہ عید نہیںطرحاِس منائی نہایتسبتھی۔گئی خوشہی
دنہرکےعید18تھے۔ اللهنےعزرا کی۔تلاوتکیشریعتکی
سات دن اسرائیلیوں نے عید منائی، اور آٹھویں دن لوگسب
اجتماع کے لئے اکٹھے ہوئے، بالکل ہدایاتاُن مطابقکے جو
شریعت دیمیں گئی ہیں۔

9
اسرائیلی اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں

اُسی1 مہینے کے ویں24 *دن اسرائیلی روزہ رکھنے کے لئے
ٹاٹہوئے۔جمع لباسکے پہنے ہوئے اور سر ڈالخاکپر کر وہ
یروشلم آئے۔ اب2 وہ تمام غیریہودیوں الـگسے ہو کر اُن گناہوں
کا اقرار کرنے کے لئے حاضر ہوئے جو اُن سے اور اُن باپکے
تین3تھے۔ہوئےسرزدسےدادا اُساوررہے،کھڑےوہگھنٹے
ربدوران اُن کے خدا شریعتکی تلاوتکی کی گئی۔ پھر وہ
رب اپنے خدا کے منے سا منہ کے جھکبل کر مزید تین گھنٹے
اپنے گناہوں کا اقرار کرتے رہے۔

4 یشوع، بانی، قدمی ایل، سبنیاہ، بُنی، سربیاہ، بانی اور کنانی
لاویجو چبوترےایکتھے کھڑےپر ہوئے اور بلند آواز سے
رب اپنے خدا سے دعا کی۔

5 پھر یشوع، قدمی ایل، بانی، حسبنیاہ، سربیاہ، ہودیاہ، سبنیاہ
اور فتحیاہ جو لاوی تھے بول اُٹھے، کھڑے” ہو کر رب اپنے
خدا کی ازلجو سے تکابد ستائشہے “!کریں
اُنہوں نے دعا تیرے”کی، جلالی نام کی تمجید ہو، جو ہر مبارک بادی اور

یف تعر بڑھکہیںسے رب،اے6ہے۔کر تُو واحدہی خدا !ہے
تُو نے آسمان سرےایککو تکسرےدوسرےسے اُس کے
سمیتلشکر خلق کیا۔ زمین اور جو کچھ اُس پر سمندرہے، اور جو
کچھ اُس میں سبہے کچھ تُو ہی نے بنایا ہے۔ تُو سبنے کو
زندگی بخشی ہے، اور آسمانی لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے۔

7 تُو ہی رب 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 ملـککا عطا کروں ‘گا۔ اور تُو وعدےاپنے پر
پورا اُترا، کیونکہ تُو قابِل اعتماد اور عادل ہے۔

9 تُو ہمارےنے باپ دادا کے مصر بُرےمیں حال پر دھیان
دیا، اور بحرِ ُلزم ق کنارےکے پر مدد لئےکے اُن سنیں۔چیخیںکی
10 تُو نے الٰہی نشانوں اور معجزوں سے فرعون، اُس افسروںکے

† 8:13 اگلے :دن 9 اکتوبر۔ ‡ 8:15 :آس myrtle۔ * 9:1 اُسی مہینے کے :دنویں24 31 اکتوبر۔
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اور اُس ملـککے کی قوم کو سزا دی، کیونکہ تُو جانتا تھا کہ
مصری ہمارے باپ دادا سے کیسا گستاخانہ سلوک کرتے
یوںہیں۔رہے تیرا نام مشہور ہوا تکآجاور یاد رہا ہے۔ قوم11
کے دیکھتے دیکھتے تُو نے سمندر کو دو میںحصوں تقسیم کر دیا،
اور زمینخشکوہ پر چل کر اُس میں سے گزر لیکنسکے۔ اُن
تعاقبکا والوںکرنے کو تُو متلاطمنے پانی پھینکمیں دیا، اور
وہ پتھروں کی طرح سمندر کی گہرائیوں ڈوبمیں گئے۔

12 دن کے وقت تُو نے بادل کے ستون سے اور رات کے
وقت آگ کے ستون سے اپنی قوم کی راہنمائی کی۔ یوں وہ
اندھیرےراستہ میں بھی روشن جسرہا پر اُنہیں چلنا تھا۔ 13 تُو
کوہِ سینا پر اُتر آیا اور آسمان سے اُن سے ہم کلام ہوا۔ تُو نے
ہدایاتصافاُنہیں اور قابِل اعتماد احکام ایسےدیئے، قواعد جو
ہیں۔اچھے 14 تُو میںبارےکےدنکےسبتاُنہیںنے آگاہ کیا،
اُس دن بارےکے میں تیرےجو لئے مخصوص مُقّدسو ہے۔
اپنے معرفتکیموسٰیخادم تُو اُنہیںنے احکام دیں۔ہدایاتاور
جب15 وہ بھوکے تھے تو تُو نے اُنہیں آسمان سے روٹی کھلائی،
تھےپیاسےجباور تو تُو اُنہیںنے پانیسےچٹان پلایا۔ تُو نے حکم
دیا، داخلمیںملـکجاؤ،’ ہو اُسکر پر قبضہ کر لو، مَیںکیونکہ
نے ہاتھ اُٹھا کر قَسم کھائی ہے تمہیںکہ ملـکیہ دوں ‘گا۔

16 ہمارےافسوس، باپ دادا مغرور اور ضدی ہو گئے۔ وہ
تیرے احکام کے تابع نہ رہے۔ اُنہوں17 تیرینے سننے سے انکار
کیا اور وہ معجزات یاد نہ رکھے جو تُو نے اُن کے درمیان کئے
تھے۔ وہ تکیہاں اَڑ گئے کہ اُنہوں ایکنے راہنما کو مقرر کیا
جو اُنہیں مصر کی غلامی میں واپس لے جائے۔ لیکن تُو معاف
کرنے والا خدا ہے جو مہربان اور رحیم، تحمل اور شفقت سے
بھرپور ہے۔ تُو ترکاُنہیںنے نہ کیا، وقتاُس18 بھی جبنہیں
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 دنچھوڑا۔ بادلوقتکے ستونکا اُن کی
راہنمائی کرتا رہا، اور رات کے آگوقت کا ستون وہ راستہ
روشن کرتا رہا جس پر اُنہیں چلنا تھا۔ 20 نہ صرف یہ بلـکہ تُو
نے اُنہیں نیکاپنا روح عطا کیا جو اُنہیں تعلیم جبدے۔ اُنہیں

بھوک پیاساور تھی تو تُو اُنہیں مَن کھلانے اور پانی پلانے سے
باز نہ آیا۔ سالچالیس21 یگستانوہ ر میں پھرتے رہے، اور اُس
پورے عرصے میں تُو اُن کی یات ضرور کو پورا کرتا رہا۔ اُنہیں
بھیکوئی 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 وہ سیحون
بادشاہ ملـککے حسبون اور عوج بادشاہ ملـککے بسن پر فتح
پا سکے۔ 23 اُن کی اولاد تیری مرضی سے آسمان پر کے ستاروں
جیسی بےشمار ہوئی، اور تُو اُنہیں اُس ملـک میں لایا جس کا
وعدہ تُو نے اُن باپکے دادا سے کیا تھا۔ 24 ملـکوہ میں داخل
ہو کر اُس مالـککے بن گئے۔ تُو کنعاننے باشندوںکے کو اُن
کے آگے آگے زیر کر دیا۔ ملـک کے بادشاہ اور قومیں اُن کے
قبضے میں آ گئیں، اور وہ اپنی مرضی کے مطابق اُن سے نپٹ
سکے۔ 25 قلعہ بند شہر اور زرخیز زمینیں تیری قوم کے قابو میں
آ گئیں، نیز ہر قسم کی اچھی چیزوں بھرےسے گھر، تیار شدہ
حوض، انگور کے باغ اور کثرت کے زیتون اور دیگر پھل دار
درخت۔ وہ جی بھر کر کھانا کھا کر موٹے ہو گئے اور تیری
برکتوں لطفسے اندوز ہوتے رہے۔

اِس26 باوجودکے وہ تابع نہ رہے اُنہوںہوئے۔سرکشبلـکہ
نے اپنا منہ تیری شریعت سے پھیر لیا۔ اور تیرےجب نبی اُنہیں
سمجھا سمجھا تیرےکر پاس واپس لانا ہتے چا تھے تو اُنہوں نے
بڑے بککفر قتلاُنہیںکر دیکھیہ27دیا۔کر کر تُو اُنہیںنے اُن
دشمنوںکے حوالےکے کر دیا تنگاُنہیںجو جبرہے۔کرتے
مصیبتوہ پھنسمیں 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 کو بھیج دیا جنہوں نے اُنہیں
دشمنوں کے ہاتھ 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 دیتا۔ جب وہ اُن کی حکومت کے تحت پِسنے لـگتے تو وہ
ایک بار پھر چلّا چلّا کر تجھ سے التماس کرنے لـگتے۔ اِس بار
بھی تُو آسمان پر سے اُن کی سنتا۔ ہاں، تُو اِتنا رحم دل ہے کہ
تُو اُنہیں بار بار چھٹکارا دیتا !رہا 29 تُو اُنہیں سمجھاتا رہا تاکہ وہ
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شریعتتیریدوبارہ رجوعطرفکی لیکنکریں، وہ مغرور تھے
تیرےاور احکام کے تابع نہ ہوئے۔ اُنہوں ہدایاتتیرینے کی
خلاف ورزی 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 کی حرکتوں کے باوجود تُو بہت سالوں تک صبر کرتا
رہا۔ تیرا روح اُنہیں نبیوں کے یعے ذر سمجھاتا رہا، لیکن اُنہوں
دھیاننے نہ تبدیا۔ تُو اُنہیںنے غیرقوموں کے حوالے کر دیا۔
31 تاہم تیرا رحم سے بھرا دل اُنہیں ترک کر کے تباہ نہیں کرنا
چاہتا تھا۔ تُو کتنا مہربان اور رحیم خدا !ہے

ہمارےاے32 اےخدا، قویعظیم، اور مہیب خدا جو اپنا
عہد اور اپنی شفقت قائم رکھتا ہے، اِس وقت ہماری مصیبت
پر دھیان دے اور اُسے کم نہ !سمجھ کیونکہ ہمارے بادشاہ،
بزرگ، امام اور نبی باپہمارےبلـکہ دادا پوریاور اسوریقوم
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 ثابتراست ہوا ہے۔ تُو وفادار
رہا ہے، گو ہم ٹھہرےقصوروار ہیں۔ ہمارے34 بادشاہ اور
ہمارےبزرگ، امام باپاور دادا، کیشریعتتیرینےسباُن
پیروی نہ کی۔ جو احکام اور تنبیہ تُو نے اُنہیں دی اُس پر اُنہوں
35دیا۔نہہیدھیاننے تُو اُنہیںنے اُن اپنیکی کثرتبادشاہی،
کی اچھی چیزوں ایکاور 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 ملـکاُسہمآجکہہے میں غلام ہیں
جو تُو باپہمارےنے دادا کو عطا کیا تھا تاکہ پیداوارکیاُسوہ
اندوزلطفسےدولتاور وافرکیملـک37جائیں۔ہو پیداوار اُن
تکبادشاہوں پہنچتی جنہیںہے تُو ہمارےنے گناہوں کی وجہ
سے ہم پر مقرر کیا ابہے۔ وہی ہم پر ہمارےاور مویشیوں پر
حکومت کرتے ہیں۔ اُن ہی کی مرضی چلتی ہے۔ چنانچہ ہم
مصیبتبڑی میں پھنسے ہیں۔

قوم کا عہدنامہ

38 یہ تمام باتیں مدِ نظر رکھ کر ہم عہد باندھ کر اُسے قلم بند
کر ہمارےہیں۔رہے لاویبزرگ، اور خطدستامام کر کے
عہدنامے پر مُہر لگا رہے “ہیں۔

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

3 فشحور، امریاہ، ملکیاہ، 4 حّطوش، سبنیاہ، ملّوک، 5 حارِم،
مریموت، عبدیاہ، 6 دانیال، ِجنّتون، باروک، 7 مسُلّام، ابیاہ،
میامین، یاہ،8 بِلجیمعز اور سمعیاہ۔ سرایاہ تکسمعیاہکرلےسے
امام تھے۔

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

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

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

16 ادونیاہ، بِگوَئی، عدین، 17 اطیر، ِحزقیاہ، عزور، 18 ہودیاہ،
حاشوم، بضی، خارِف،19 عنتوت، نیبی، مگفیعاس،20 مسُلّام،
حزیر مشیزب21 ایل، صدوق، یّدوع، 22 فلطیاہ، حنان، عنایاہ،
23 ہوسیع، حننیاہ، حسوب، 24 ہلّوحیش، فِلحا، سوبیق،
25 رحوم، حسبناہ، معسیاہ، 26 اخیاہ، حنان، عنان، 27 ملّوک،
حارِم اور بعنہ۔

28 قوم کے باقی لوگ بھی عہد میں شریک ہوئے یعنی باقی
امام، ربلاوی، کے گھر دربانکے خدمتاور گار، گلوکار،
نیز سب جو غیریہودی قوموں سے الـگ ہو گئے تھے تاکہ رب
کی شریعت کی پیروی کریں۔ اُن کی یاں بیو اور وہ بیٹے بیٹیاں
شریکبھی ہوئے جو عہد سمجھکو سکتے تھے۔ 29 بزرگاپنے
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 احتیاطہمہے۔دیمعرفتکی ربسے اپنے آقا تمامکے
احکام ہدایاتاور پر عمل کریں “گے۔

30 نیز، اُنہوں نے قَسم کھا کر وعدہ ہم”کیا، اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادی غیریہودیوں سے نہیں کرائیں
گے۔



نحمیاہ 10:31 487 نحمیاہ 11:10
31 جب غیریہودی ہمیں سبت کے دن یا رب کے لئے

مخصوص کسی اَور دن اناج یا کوئی اَور مال بیچنے کی کوشش
کریں تو ہم کچھ نہیں خریدیں گے۔
ہر ساتویں سال ہم زمین کی کھیتی باڑی نہیں کریں گے اور

تمام قرضے منسوخ کریں گے۔
32 ہم سالانہ رب کے گھر کی خدمت کے لئے چاندی کا

چھوٹا *ِسکہ دیں گے۔ اِس خدمت میں ذیل کی چیزیں شامل
:ہیں 33 الله کے لئے مخصوص روٹی، غلہ کی نذر اور بھسم ہونے
والی وہ قربانیاں جو پیشروزانہ کی جاتی ہیں، سبت کے دن،
عیدکیچاندنئے اور باقی عیدوں پیشپر کی والیجانے قربانیاں،
خاص مُقّدس قربانیاں، اسرائیل کا کفارہ دینے والی گناہ کی
قربانیاں، ہمارےاور خدا کے گھر کا ہر کام۔

ہم34 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 لـکڑی ہمارے
قربانکیخدا گاہ پر قربانیاں جلانے لئےکے استعمال کی جائے
شریعتطرحجسگی، میں لـکھا ہے۔

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

طرحجس36 شریعت میں درج ہے، ہم اپنے پہلوٹھوں کو
رب کے گھر میں لا کر الله کے لئے مخصوص کریں گے۔
گائےبَیلوں اور یوں بھیڑبکر پہلےکے بچے خدمتہم گزار اماموں
کو قربان کرنے کے لئے دیں گے۔ 37 اُنہیں ہم سال کے پہلے
غلہ سے گوندھا ہوا آٹا، اپنے درختوں کا پہلا پھل، اپنی نئی َمے
اور زیتون کے نئے تیل کا پہلا دےحصہ ربکر 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۔
38 دسواں حصہ ملتے وقت کوئی امام یعنی ہارون کے خاندان
کا کوئی مرد یوں لاو کے ساتھ ہو گا، اور لاوی مال کا دسواں
ہمارےحصہ خدا کے گھر کے گوداموں میں پہنچائیں گے۔
لوگعام39 لاویاور وہاں غلہ، نئی َمے اور زیتون تیلکا لائیں
لئےکےخدمتکیمقدِسمیںکمروںاِنگے۔ سامانتمامدرکار

محفوظ رکھا جائے گا۔ اِس کے علاوہ وہاں اماموں، دربانوں
اور گلوکاروں کمرےکے ہوں گے۔
ہم اپنے خدا کے گھر میں تمام فرائض سرانجام دینے میں

غفلت نہیں برتیں “گے۔
11

یروشلم اور یہوداہ باشندےکے
قوم1 بزرگکے یروشلم میں آباد ہوئے تھے۔ فیصلہ کیا گیا کہ

باقی لوگوں کے ہر دسویں خاندان مُقّدسکو شہر یروشلم میں بسنا
ہے۔ یہ خاندان قرعہ ڈال کر مقرر کئے گئے۔ باقی خاندانوں کو
اُن کی مقامی جگہوں میں ہنے ر کی اجازت تھی۔ لیکن2 جتنے
لوگ اپنی خوشی سے یروشلم جا بسے اُنہیں دوسروں مبارکنے
باد دی۔

ذیل3 میں صوبے کے اُن بزرگوں فہرستکی ہے جو یروشلم
میں آباد ہوئے۔ اکثر) لوگ یہوداہ کے باقی شہروں اور
دیہات میں اپنی موروثی زمین پر بستے تھے۔ اِن میں عام اسرائیلی،
امام، لاوی، رب کے گھر کے خدمت گار اور سلیمان کے
خادموں کی اولاد شامل تھے۔ لیکن4 یہوداہ اور بن یمین چندکے
لوگایک 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 خاندانکے 468کے اثر و رسوخ رکھنے والے آدمی

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

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

پر یوایل بن زِکری مقرر تھا جبکہ یہوداہ بن سنوآہ شہر کی انتظامیہ
دوسرےمیں نمبر پر آتا تھا۔

10 یروشلم میں ذیل کے امام ہتے ر تھے۔
* 10:32 چاندی کا چھوٹا چاندی:ِسکہ ًکے تقریبا 4 گرام۔
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یدعیاہ، یویریب، یکین 11 اور سرایاہ بن ِخلقیاہ بن مسُلّام بن
مِرایوتبنصدوق بن اخی طوب۔ سرایاہ الله کے گھر کا منتظم
تھا۔

12 اِن اماموں تھے۔کرتےخدمتمیںگھرکےرببھائی822کے
نیز، عدایاہ بن یروحام بن فللیاہ امصیبن بن یاہ زکر بن فشحور بن

ملکیاہ۔ اُس13 کے ساتھ 242 بھائی تھے جو اپنے اپنے خاندانوں
سرپرستکے تھے۔
اِن کے علاوہ امَشسی بن عزرایل بن اخزی بن مِسلّموت بن

اِمّیر۔ اُس14 128ساتھکے اثر و رسوخ رکھنے والے بھائی تھے۔
زبدی ایل بن ہجدولیم اُن کا انچارج تھا۔

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

16 نیز سبّتی اور یوزبد جو الله باہرسےگھرکے کامکے پر تھے،مقرر
17 نیز شکرگزاری کا راہنما متنیاہ بن میکا بن زبدی بن آسف

تھا جو دعا وقتکرتے حمد و ثنا کی راہنمائی کرتا تھا،
نیز اُس کا مددگار متنیاہ کا بھائی بقبوقیاہ،
اور آخر میں عبدا بن سموع بن جلال بن یدوتون۔
یوں18 لاو کے کُل 284 مُقّدسمرد شہر میں ہتے ر تھے۔
رب19 کے گھر کے دربانوں کے درِج ذیل مرد یروشلم میں

ہتے ر تھے۔
عّقوب اور طلمون اپنے دروازوںسمیتبھائیوں پہرےکے دار

تھے۔ کُل 172 مرد تھے۔
20 قوم کے باقی لوگ، امام اور لاوی یروشلم سے باہر یہوداہ

میںشہروںدوسرےکے آباد تھے۔ ایکہر اپنی آبائی زمین پر رہتا
تھا۔

رب21 کے گھر کے خدمت گار عوفل پہاڑی پر بستے تھے۔
ضیحا اور ِجسفا اُن پر مقرر تھے۔

22 یروشلم میں ہنے ر والے یوں لاو کا نگران عُّزی بن بانی بن
حسبیاہ بن متنیاہ بن میکا تھا۔ وہ آسف کے خاندان کا تھا، اُس
خاندان کا جس کے گلوکار الله کے گھر میں خدمت کرتے
تھے۔ 23 بادشاہ نے مقرر کیا تھا آسفکہ کے خاندان کے کن
کن آدمیوں ربدنکسکسکو کے گھر میں گیت گانے
خدمتکی کرنی ہے۔

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

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

26 یشوع، مولادہ، بیت فلط، 27 حصار سوعال، بیرسبع گرد و
نواح کی آبادیوں سمیت، 28 ِصقلاج، مکوناہ گرد و نواح کی
آبادیوں سمیت، 29 عین رِمّون، صُرعہ، یرموت، 30 زنوح، عدُلام
گرد و نواح کی یلیوں حو لـکیسسمیت، گرد و نواح کے کھیتوں
سمیت اور عزیقہ گرد و نواح کی آبادیوں سمیت۔ غرض، وہ
جنوب میں بیرسبع سے لے کر شمال میں وادٔی ہنوم تک تھے۔آباد

بن31 یمین قبیلےکے رہائشکی ذیل مقاموںکے میں تھی۔
ِجبع، مِکماس، عیّاہ، بیت ایل گرد و نواح کی آبادیوں سمیت،

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

لاوی36 قبیلے کے کچھ خاندان جو پہلے یہوداہ میں ہتے ر تھے
اب بن یمین کے قبائلی علاقے میں آباد ہوئے۔

12
اماموں اور یوں لاو فہرستکی

1 ذیلدرِج اُن اماموں اور یوں لاو فہرستکی ہے ُبابلجو زر
بن سیالتی ایل اور یشوع کے ساتھ جلاوطنی واپسسے آئے۔
:امام
سرایاہ، یرمیاہ، عزرا، 2 امریاہ، ملّوک، حّطوش، 3 سکنیاہ،

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

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

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

10 اماِم اعظم یشوع کی :اولاد
یشوع یقیم یو باپکا تھا، یقیم اِلیاسبیو اِلیاسبکا، یویدع کا،

یویدع11 یونتن کا، یونتن یّدوع کا۔
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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۔
جب22 اِلیاسب، یویدع، یوحنان اور یّدوع اماِم اعظم تھے تو

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

لاوی23 سرپرستوںخاندانیکے نامکے اماِم اعظم یوحنان بن
اِلیاسب کے تکزمانے تاریخ کتابکی میں درج کئے گئے۔

لاوی24-25 کے خاندانی سرپرست حسبیاہ، سربیاہ، یشوع،
ِنّوئی ب اور قدمی ایل خدمت کے اُن گروہوں کی راہنمائی کرتے
تھے میںگھرکےربجو حمد و ثنا تھے۔گاتےگیتکے اُن کے
مقابل متنیاہ، بقبوقیاہ اور عبدیاہ اپنے گروہوں کھڑےساتھکے
ہوتے گیتتھے۔ کبھیوقتگاتے یہ گروہ اور اُسکبھی کے

مقابل کا گروہ گاتا تھا۔ سب کچھ اُس ترتیب 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۔
یہ26 آدمی اماِم اعظم یقیم یو بن یشوع بن یوصدق، نحمیاہ گورنر

اور شریعت کے عالِم عزرا امام کے زمانے میں اپنی خدمت
سرانجام دیتے تھے۔

فصیل مخصوصیتکی
فصیل27 کی مخصوصیت کے لئے ملـکپورے کے یوں لاو

کو یروشلم بُلایا گیا تاکہ میںمنانےخوشیوہ مدد کر وحمدکے ثنا
گیتکے گائیں اور جھانجھ، ستار اور سرود بجائیں۔ 28 گلوکار
یروشلم کے گرد و نواح سے، نطوفاتیوں کے دیہات، 29 بیت
ِ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 جشنکو کے لئے پاک
صاف کیا، پھر اُنہوں نے عام لوگوں، دروازوں اور فصیل بھیکو
صافپاک کر دیا۔

اِس31 مَیںبعدکے یہوداہنے قبیلےکے بزرگوںکے فصیلکو
پر ھنے چڑ دیا اور گلوکاروں شکرگزاریکو کے بڑےدو گروہوں
میں تقسیم کیا۔ پہلا گروہ فصیل پر چلتے چلتے جنوب میں واقع
کچرے دروازےکے کی طرف بڑھ گیا۔ 32 اِن گلوکاروں کے
پیچھے ہوسعیاہ یہوداہ کے آدھے بزرگوں کے ساتھ چلا 33 جبکہ
اِن کے پیچھے یاہ، عزر عزرا، مسُلّام، 34 یہوداہ، بن یمین، سمعیاہ
اور یرمیاہ چلے۔ آخری35 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 آسفبن 36 اور اُس کے بھائی سمعیاہ،
عزرایل، مِللی، ِجللی، ماعی، نتنی ایل، یہوداہ اور حنانی۔ یہ آدمی
مردِ خدا داؤد کے ساز بجاتے شریعترہے۔ کے عالِم عزرا نے
جلوس کی راہنمائی کی۔ چشمے37 دروازےکے پاسکے آ کر
وہ سیڑھیاُسسیدھے پر چڑھ گئے جو یروشلم تکحصےاُسکے
پہنچاتی جوہے داؤد’ کا ‘شہر پھرہے۔کہلاتا داؤد محلکے کے
پیچھے سے گزر کر وہ شہر مغربکے میں واقع پانی دروازےکے
پہنچتک گئے۔
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شکرگزاری38 کا دوسرا گروہ فصیل پر چلتے چلتے شمال میں

واقع تنوروں کے بُرج اور موٹی’ ‘دیوار کی طرف بڑھ 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 دروازےکے سے ہو کر محافظوں کے
پہنچتکدروازے گئے جہاں ہم رُک گئے۔

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

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

رب کے گھر گوداموںکے کی داریذمہ
44 اُس وقت کچھ آدمیوں کو اُن گوداموں کے نگران بنایا گیا

میںجن 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 خدمتباشندےکے کرنے والے اماموں
اور یوں لاو تھےخوشسے 45 جو اپنے خدا طہارتخدمتکی
کے رسم و رواج سمیت اچھی طرح انجام دیتے تھے۔ رب کے
گھر کے گلوکار اور دربان بھی داؤد اور اُس کے بیٹے سلیمان کی
ہدایات مطابقکے خدمتہی کرتے تھے۔ 46 کیونکہ داؤد اور
آسف کے زمانے سے ہی گلوکاروں کے لیڈر الله کی حمد و ثنا
گیتوںکے میں راہنمائی کرتے تھے۔

47 چنانچہ ُبابل زر اور نحمیاہ کے دنوں میں تمام اسرائیل رب
کے گھر گلوکاروںکے اور دربانوں کی یاتروزانہ پوریضرور
کرتا تھا۔ یوں لاو کو وہ حصہ دیا جاتا جو اُن کے لئے مخصوص
تھا، اور لاوی اُس میں سے اماموں کو وہ حصہ دیا کرتے تھے
جو اُن کے لئے مخصوص تھا۔

13
موآبیوں اور عمونیوں سے علیٰحدگی

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 کی اجازت نہیں۔ 2 وجہ یہ
ہے کہ اِن قوموں نے مصر سے نکلتے وقت اسرائیلیوں کو کھانا
کھلانے اور پانی پلانے انکارسے کیا تھا۔ یہصرفنہ بلـکہ اُنہوں
بلعامنے پیسےکو تھےدیئے تاکہ وہ اسرائیلی قوم لعنتپر بھیجے،
ہمارےاگرچہ خدا لعنتنے برکتکو میں تبدیل کیا۔ جب3
حاضرین نے یہ حکم سنا تو اُنہوں نے تمام غیریہودیوں جماعتکو
خارجسے کر دیا۔

رب کے گھر کے انتظام کی اصلاح
اِس4 واقعے ربپہلےسے گھرکے گوداموںکے پر مقرر امام

اِلیاسب نے اپنے رشتے دار طوبیاہ کے5 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
میںکمرےاُس رکھا جاتا تھا اور اماموںساتھساتھ کے لئے مقرر
بھی۔حصہ وقتاُس6 مَیں یروشلم میں نہیں تھا، بابلکیونکہ کے
بادشاہ ارتخشستا کی حکومت کے ویں32 سال میں مَیں اُس
واپسمیںدربارکے آ گیا تھا۔ کچھ مَیںبعددیر شہنشاہ اجازتسے
لے کر دوبارہ یروشلم کے لئے روانہ ہوا۔ پہنچوہاں7 مجھےکر پتا
چلا اِلیاسبکہ کیحرکتبُریکتنینے اُسکہہے، نے اپنے
داررشتے طوبیاہ لئےکے میںصحنکےگھرکےرب خالیکمرا کر
دیا ہے۔ 8 باتیہ مجھے نہایت بُریہی لـگی، اور مَیں نے طوبیاہ
کا سارا کمرےسامان سے نکال پھینککر دیا۔ 9 پھر مَیں نے
حکم دیا کمرےکہ سرےنئے صافپاکسے کر دیئے جائیں۔
جب ایسا ہوا تو مَیں ربنے کے گھر کا سامان، غلہ کی نذریں
اور بخور دوبارہ وہاں رکھ دیا۔

مجھے10 یہ بھی معلوم ہوا لاویکہ اور ربگلوکار کے گھر
میں اپنی خدمت کو چھوڑ کر اپنے کھیتوں میں کام کر رہے
ہیں۔ تھییہوجہ اُنہیںکہ وہ ملنہیںحصہ رہا تھا جو اُن حقکا
تھا۔ تب11 مَیں نے ذمہ دار افسروں جھڑککو کر کہا، آپ”
الله کے گھر انتظامکا اِتنی چلاکیوںسےبےپروائی “ہیں؟رہے
مَیں یوںنے لاو گلوکاروںاور واپسکو بُلا کر دوبارہ اُن ذمہکی
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یوں دار پر لگایا۔ یہ12 دیکھ کر تمام یہوداہ غلہ، نئی َمے اور زیتون
تیلکے کا دسواں حصہ گوداموں میں لانے لگا۔ گوداموں13
نگرانیکی مَیں سلمیاہنے منشیصدوقامام، اور لاویفِدایاہ کے
سپرد کر حنانکے بن زکور بن متنیاہ کو اُن کا مددگار مقرر کیا،
چاروںکیونکہ کو قابِل اعتماد سمجھا جاتا تھا۔ اُن ہی اماموںکو
اور یوں لاو میں اُن کے مقررہ حصے تقسیم کرنے کی داریذمہ
دی گئی۔

میرےاے14 اِسخدا، کام باعثکے مجھے یاد !کر سبوہ
کچھ نہ بھول مَیںجو وفادارینے سے اپنے خدا اورگھرکے اُس
کے انتظام کے لئے کیا ہے۔

سبت کی بحالی
15 اُس وقت مَیں نے یہوداہ میں کچھ لوگوں کو دیکھا جو

سبت دنکے انگور رسکا نچوڑ کر َمے بنا رہے دوسرےتھے۔
غلہ لا کر َمے، انگور، انجـیر اور مختلفدیگر قسم کی پیداوار کے
گدھوںساتھ پر لاد رہے اور یروشلم پہنچا تھے۔رہے کچھسبیہ
ہودنکےسبت تھا۔رہا مَیں اُنہیںنے تنبیہ کی دنکےسبتکہ
فروختخوراک نہ کرنا۔ 16 صور کچھکے آدمی بھی جو یروشلم
میں ہتے ر سبتتھے مچھلیدنکے اور دیگر چیزیںکئی یروشلم میں
لا کر یہوداہ کے لوگوں کو بیچتے تھے۔ 17 یہ دیکھ کر مَیں نے
یہوداہ کے شرفا ڈانٹکو یہ”کہا،کر باتبُریکتنی توآپ!ہے
سبت کیدنکے بےحرمتی کر ہیں۔رہے آپجب18 باپکے
دادا نے ایسا کیا تو الله یہ ساری آفت ہم پر اور اِس شہر پر لایا۔
سبتآپاب کیدنکے بےحرمتی کرنے سے الله اسرائیلکا پر
غضب مزید بڑھا رہے “ہیں۔

مَیں19 نے حکم دیا جمعہکہ کو یروشلم شامدروازےکے کے
وقتاُس بند کئے دروازےجبجائیں سایوں ڈوبمیں جائیں،
اور کہ سبتوہ پورےکے دن بند سبترہیں۔ تکاختتامکے
اُنہیں لنے کھو اجازتکی نہیں تھی۔ مَیں نے اپنے لوگوںکچھ کو
دروازوں پر بھیکھڑا کیا تاکہ بھیکوئی اپنا سبتسامان دنکے
شہر میں نہ لائے۔ یہ20 دیکھ تاجروںکر اور بیچنے والوں نے کئی
سبتمرتبہ راتکی شہر سے باہر گزاری اور وہاں اپنا مال بیچنے
کوششکی کی۔ تب21 مَیں اُنہیںنے تنبیہ کی، سبتآپ” کی
رات کیوں فصیل پاسکے گزارتے ہیں؟ اگر آپ دوبارہ ایسا
یں کر تو آپ کو پولیسحوالہ کیا جائے “گا۔ اُس وقت سے وہ

سبت دنکے آنے سے باز آئے۔ یوں22 لاو کو مَیں نے حکم دیا
کہ اپنے آپ پاککو صاف کر کے شہر کے دروازوں کی پہرا
داری کریں ابتاکہ سبتسے مخصوصدنکا مُقّدسو رہے۔
میرےاے خدا، مجھے اِس نیکی کے باعث 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 شادیکی اشدود، عمون موآباور کی عورتوں سے ہوئی
ہے۔ 24 اُن کے آدھے بچے صرف اشدود کی زبان یا کوئی اَور
غیرملـکی زبان بول لیتے زبانہماریتھے۔ سے ناواقفوہ تھے۔ہی
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۔ 26 مَیں نے کہا، اسرائیل”
کے بادشاہ سلیمان کو یاد ایسیکریں۔ ہی شادیوں نے اُسے گناہ
کرنے پر اُکسایا۔ اُس وقت اُس کے برابر کوئی بادشاہ نہیں تھا۔
الله اُسے پیار کرتا تھا اور اسرائیلپورےاُسے کا بادشاہ لیکنبنایا۔
اُسے بھی غیرملـکی یوں بیو طرفکی گناہسے کرنے پر اُکسایا گیا۔
آپاب27 بارےکے میں بھی یہی کچھ سننا پڑتا !ہے آپ سے
بھی یہی بڑا گناہ سرزد ہو رہا ہے۔ غیرملـکی عورتوں شادیسے
کرنے ہمارےآپسے خدا سے بےوفا ہو گئے “!ہیں

28 اماِم اعظم اِلیاسب 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 کے
عُہدے اور اماموں اور یوں لاو عہدکے کی کیبےحرمتی ہے۔

مَیںچنانچہ30 اماموںنے یوںاور لاو غیرملـکیہرکو سےچیز
صافپاک کر کے اُنہیں اُن خدمتکی مختلفاور 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 میںگھر 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 ایتھوپیا
تک 127 صوبوں پر مشتمل تھی۔ 2 جن واقعات کا ذکر ہے
وہ اُس وقت ہوئے جب وہ سوسن شہر کے قلعے حکومتسے
کرتا تھا۔ 3 اپنی حکومت تیسرےکے سال میں اُس نے اپنے
تمام بزرگوں اور افسروں کی ضیافت کی۔ فارس اور مادی کے
فوجی افسر اور صوبوں کے شرفا شریکسبرئیساور ہوئے۔
4 شہنشاہ پورےنے 180 دن تک 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 ضیافتتکبڑےکر کی۔ یہ جشن
سات دن تک شاہی باغ کے صحن میں منایا گیا۔ 6 *مرمر کے
ستونوں کے درمیان کتان کے سفید اور رنگقرمزی 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 چاندیاور کے
کاریپچیصوفے فرشایسےکے پر رکھے ہوئے میںجستھے
مرمر کے علاوہ مزید تین قیمتی پتھر استعمال ہوئے تھے۔ 7 َمے
سونے پیالوںکے میں پلائی گئی۔ ہر پیالہ فرق اور لاثانی تھا، اور
بادشاہ کی فیاضی کے مطابق شاہی َمے کی کثرت تھی۔ 8 ہر
کوئی جتنی جی چاہے پی 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 ضیافتکی

کی۔ ساتویں10 جبدن بادشاہ کا دل َمے پی پی کر بہل گیا تھا
تو اُس نے اُن سات خواجہ سراؤں کو بُلایا خاصجو اُس کی
خدمت کرتے تھے۔ اُن کے نام مہومان، بِزّتا، بونا، خر بِگتا، ابگتا،
زِتار اور کرکس تھے۔ 11 اُس نے حکم دیا، وشتی” ملـکہ کو
تاجشاہی پہنا میرےکر حضور آؤلے تاکہ شرفا اور باقی مہمانوں
معلومصورتیخوبکیاُسکو “جائے۔ہو نہایتوشتیکیونکہ
خواجہجبلیکن12تھی۔صورتخوب سرا ملـکہ پاسکے گئے
تو اُس نے آنے سے انکار کر دیا۔

یہ سن کر آگبادشاہ بگولا ہو گیا اور13 داناؤں باتسے کی
جو اوقات کے عالِم تھے، کیونکہ دستور یہ تھا کہ بادشاہ قانونی
معاملوں میں علما سے مشورہ کرے۔ ِموں14 عال کے نام کارشینا،
ِستار، ادماتا، ترسیس، مرس، مرِسنا اور مموکان فارستھے۔ اور
مادی ساتیہکے آزادیشرفا بادشاہسے حضورکے آ تھےسکتے
سلطنتاور سبمیں سے اعلٰی عُہدہ رکھتے تھے۔

اخسویرس15 نے پوچھا، قانون” کے لحاظ سے وشتی ملـکہ
کے ساتھ سلوککیا 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 جوابمیں
دیا، وشتی” ملـکہ نے اِس سے صرفنہ بادشاہ کا بلـکہ اُس کے
تمام شرفا میںصوبوںتمامکےسلطنتاور ہنے قوموںوالیر بھیکا
گناہ کیا ہے۔ 17 کیونکہ جو کچھ 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 توبھیدیا اُس اُسنے آنےحضورکے انکارسے ‘کیا۔ آج18
فارسہی اور مادی کے شرفا کی یاں بیو ملـکہ کی باتیہ سن کر
اپنے شوہروں سے ایسا سلوکہی کریں گی۔ تب ہم ذلت اور
غصے کے جال میں اُلجھ جائیں گے۔ 19 اگر بادشاہ کو منظور
ہو تو وہ اعلان کریں کہ وشتی ملـکہ کو پھر کبھی اخسویرس
بادشاہ کے حضور آنے کی اجازت نہیں۔ اور لازم ہے کہ یہ
فارساعلان اور مادی کے قوانین میں درج کیا جائے تاکہ اُسے
منسوخ نہ کیا جا سکے۔ پھر بادشاہ کسی اَور کو ملـکہ کا عُہدہ
دیں، ایسی عورت کو جو یادہ ز لائق ہو۔ جب20 اعلان پوری
سلطنت میں کیا جائے گا تو تمام عورتیں اپنے شوہروں عزتکی
کریں گی، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا “بڑے۔

21 یہ بات بادشاہ اور اُس کے شرفا کو پسند آئی۔ مموکان کے
مشورے کے مطابق اخسویرس22 سلطنتنے کے تمام صوبوں
میں خط بھیجے۔ ہر صوبے کو اُس کے اپنے طرزِ تحریر میں اور
ہر قوم کو اُس کی اپنی زبان میں خط مل گیا کہ ہر مرد اپنے
گھر سرپرستکا ہے اور کہ ہر خاندان میں شوہر کی زبان بولی
جائے۔

2
نئی ملـکہ تلاشکی

* 1:6 :مرمر لفظی :ترجمہ سنِگ ۔alabasterجراحت،
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بادشاہجبمیںبعد1 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 کیا، کیوں” نہ پوری سلطنت
میں شہنشاہ کے لئے صورتخوب یاں تلاشکنوار کی جائیں؟
3 بادشاہ اپنی سلطنت کے ہر صوبے میں افسر مقرر کریں جو یہ
یاںصورتخوب قلعےکےسوسنکرچنکنوار زنانکے خانے
میں لائیں۔ اُنہیں زنان خانے کے انچارج ہیجا خواجہ سرا کی
نگرانی دےمیں دیا جائے اور اُن خوبکی صورتی بڑھانے کے
لئے رنگ نکھارنے کا ہر ضروری یقہ طر استعمال کیا جائے۔
4 پھر جو لڑکی بادشاہ سبکو سے یادہ ز پسند آئے وہ وشتی کی
جگہ ملـکہ بن “جائے۔
یہ منصوبہ بادشاہ کو اچھا لگا، اور اُس نے ایسا ہی کیا۔
5 اُس وقت سوسن کے قلعے میں بن یمین کے قبیلے کا ایک

یہودی رہتا جستھا کا نام مردکی بن یائیر بن ِسمعی قیسبن تھا۔
6 مردکی کا خاندان اُن اسرائیلیوں میں شامل تھا جن کو بابل کا
بادشاہ نبوکدنضر یہوداہ بادشاہکے یاکین *یہو جلاوطنساتھکے
کر کے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ 7 مردکی کے چچا ایککی نہایت
خوب صورت بیٹی بنام ہدّساہ تھی جو آستر بھی کہلاتی تھی۔
اُس والدینکے کے مرنے پر مردکی اُسےنے لے کر اپنی بیٹی کی
حیثیت پالسے لیا تھا۔

بادشاہجب8 کا حکم صادر ہوا لڑکیوںسیبہتتو سوسنکو
کے قلعے میں لا کر زنان خانے کے انچارج ہیجا کے سپرد 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 سلسلہ شروع کیا، کھانے پینے کا
انتظاممناسب نوکرانیاںچنیدہساتکیمحلشاہیاورکروایا آستر
حوالےکے رہائشدیں۔کر لئےکے آستر اور اُس لڑکیوںکی کو
زنان خانے سبکے کمرےاچھےسے دیئے گئے۔

10 آستر نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ مَیں یہودی عورت
ہوں، کیونکہ مردکی اُسےنے حکم دیا تھا کہ اِس بارےکے میں
خاموش رہے۔ 11 ہر دن مردکی زنان خانے صحنکے سے گزرتا
تاکہ آستر حالکے کا کرےپتا اور یہ کہ اُس ساتھکے کیاکیا ہو
رہا ہے۔

اخسویرس12-13 بادشاہ سے ملنے پہلےسے کنواریہر بارہکو
مہینوں کا مقررہ بناؤ سنگار کروانا تھا، چھ ماہ مُر تیلکے اورسے
بلسانماہچھ تیلکے رنگاور نکھارنے یقوںدیگرکے سے۔طر
جب اُسے بادشاہ محلکے میں جانا تھا تو زنان خانے کی جو بھی
چیز وہ اپنے ساتھ لینا چاہتی اُسے دی جاتی۔

14 شام کے وقت وہ محل میں جاتی اور اگلے دن اُسے صبح
کے وقت دوسرے زنان خانے میں لایا جاتا جہاں بادشاہ کی
داشتائیں شعشجز خواجہ سرا کی نگرانی میں رہتی تھیں۔ اِس کے
بعد وہ بادشاہکبھیپھر پاسکے نہ آتی۔ صورتاِسیصرفاُسے
واپسمیں لایا جاتا کہ وہ بادشاہ خاصکو پسند 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)

مردکیخیل کاچچا تھا، اور مردکی اُسنے کی بیٹی کو پالـکلے
بنا لیا ۔(تھا جب آستر سے پوچھا گیا کہ آپ زنان خانے کی کیا
چیزیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں تو اُس صرفنے وہ کچھ
لے لیا جو ہیجا خواجہ سرا نے اُس کے لئے چنا۔ اور جس
بھینے اُسے دیکھا اُس نے اُسے سراہا۔ 16 چنانچہ اُسے بادشاہ
کی حکومت کے 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 خاصکی
قبولیت اور مہربانی حاصل ہوئی۔ چنانچہ بادشاہ نے اُس کے سر
پر تاج رکھ کر اُسے وشتی کی جگہ ملـکہ بنا دیا۔ اِس18 موقع کی
خوشی میں اُس نے آستر کے اعزاز میں بڑی ضیافت کی۔ تمام
شرفا اور افسروں کو دعوت دی گئی۔ ساتھ ساتھ صوبوں میں
ٹیکسوںکچھ معافیکی اعلانکا کیا گیا فیاضیاور تحفےسے تقسیم
کئے گئے۔

مردکی بادشاہ کو بچاتا ہے
یوںجب19 کنوار ایککو بار پھر جمع کیا گیا تو مردکی شاہی

صحن دروازےکے میں بیٹھا †تھا۔ 20 آستر نے تکاب کسی
نہیںکو بتایا تھا کہ یہودیمَیں ہوں، کیونکہ مردکی نے یہ بتانے
سے منع کیا تھا۔ پہلے کی طرح جب وہ اُس کے گھر میں رہتی
ابتھی بھی آستر اُس کی باتہر مانتی تھی۔

* 2:6 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا یکونیاہ مستعمل ہے۔ † 2:19 صحنشاہی دروازےکے میں بیٹھا :تھا صحنشاہی دروازےکے میں شاہی انتظامیہ
تھی، اِس لئے عین ممکن ہے کہ مردکی شاہی ملازم ہو۔
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ایک21 جبدن مردکی شاہی صحن دروازےکے میں بیٹھا

تھا تو دو خواجہ سرا بنام بِگتان میںغصےترشاور آ اخسویرسکر
کو قتل کرنے کی سازشیں کر نے لـگے۔ دونوں شاہی کمروں
پہرےکے 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۔ 23 معاملے کی تفتیش کی گئی تو درست ثابت ہوا، اور
دونوں ملازموں کو دےپھانسی دی گئی۔ یہ واقعہ بادشاہ کی
موجودگی میں اُس کتاب میں درج کیا گیا جس میں روزانہ اُس
حکومتکی واقعاتاہمکے لـکھے جاتے تھے۔

3
یہودیہامان قوم ہلاککو کرنا چاہتا ہے

1 کچھ دیر کے بعد بادشاہ نے ہامان بن ہمّداتا اجاجی کو
سرفراز کر کے دربار سبمیں سے اعلٰی عُہدہ دیا۔ کبھیجب2
ہامان آ موجود ہوتا تو شاہی صحن دروازےکے کے تمام شاہی
افسر منہ جاتے،جھکبلکے کیونکہ بادشاہ نے ایسا کرنے کا
حکم دیا تھا۔ لیکن مردکی ایسا نہیں کرتا تھا۔

3 یہ دیکھ کر دیگر شاہی ملازموں نے اُس سے پوچھا، آپ”
بادشاہ کے حکم ورزیخلافکی کیوں کر رہے “ہیں؟

4 اُس نے جواب دیا، مَیں” تو یہودی “ہوں۔ روز بہ روز
دوسرے اُسے سمجھاتے رہے، لیکن وہ نہ مانا۔ آخرکار اُنہوں
نے ہامان کو اطلاع دی، کیونکہ وہ دیکھنا ہتے چا تھے کہ کیا
وہ مردکی کرےقبولجوابکا گا یا نہیں۔

جب5 ہامان نے خود دیکھا کہ مردکی میرے منے سا منہ
کے بل نہیں جھکتا تو آگوہ بگولا ہو گیا۔ 6 ًوہ فورا مردکی کو
قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ لیکن یہ اُس کے لئے کافی
نہیں تھا۔ چونکہ اُسے بتایا گیا تھا یہودیمردکیکہ اِسہے لئے وہ
میںسلطنتفارسی ہنے ر تماموالے یہودیوں ہلاککو کر نے کا
راستہ ڈھونڈنے لگا۔

7 اخسویرسچنانچہ بادشاہ حکومتکی کے سالویں12
کے پہلے مہینے *نیسان میں ہامان کی موجودگی میں قرعہ ڈالا
گیا۔ قرعہ لنے ڈا سے ہامان یہودیوں کو قتل کرنے سبکی سے
مبارک 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 کے قوانین کو
نہیں مناسبمانتے۔ نہیں کہ بادشاہ اُنہیں برداشت یں !کر

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 11 کہا، چاندی” اور قوم
آپ ہی کی ہیں، اُس کے ساتھ وہ کچھ کریں جو آپ کو اچھا
“لـگے۔

12 پہلے مہینے کے ویں13 ‡دن ہامان نے شاہی محرّروں
کو بُلایا تاکہ وہ اُس کی تمام ہدایات کے مطابق 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 انگوٹھی کی مُہر اُن پر لگائی گئی۔ اُن میں ذیل کا اعلان
کیا گیا۔

ایک”13 میںدنہی تمام یہودیوں ہلاککو پورےاور طور
پر تباہ کرنا ہے، خواہ ہوںچھوٹے یا بڑے، بچے ہوں یا عورتیں۔
ساتھساتھ اُن ملـکیتکی ضبطبھی لیکر اِس“جائے۔ کے لئے
ویں12 مہینے ادار کا §دنواں13 مقرر کیا گیا۔
یہ اعلان تیز رَو قاصدوں کے یعے ذر سلطنت کے تمام صوبوں

میں 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 گئے۔ پورےلیکن شہر میں ہل چل مچ گئی۔

4
مردکی آستر سے مدد مانگتا ہے

مردکیجب1 کو معلوم ہوا کہ کیا ہوا ہے تو اُس رنجشنے
سے اپنے کپڑوں کو پھاڑ ٹاٹکر لباسکا پہن لیا اور سر پر راکھ
ڈال لی۔ پھر وہ نکل کر بلند آواز سے یہ گر زاریو کرتے کرتے
شہر میں سے گزرا۔ 2 وہ شاہی صحن تکدروازےکے پہنچ گیا

* 3:7 پہلے مہینے :نیسان یل اپر تا مئی۔ † 3:7 ویں12 مہینے ادار کا واں13 :دن 7 مارچ، ق473 م۔ ‡ 3:12 پہلے مہینے کے ویں13 :دن 17 یل۔ اپر
§ 3:13 ویں12 مہینے ادار کا :دنواں13 7 مارچ۔
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نہداخللیکن ہوا، پہنکپڑےماتمیکیونکہ کیہونےداخلکر
اجازت نہیں تھی۔ سلطنت3 کے تمام صوبوں میں جہاں جہاں
بادشاہ کا اعلان پہنچا وہاں یہودی خوب ماتم کرنے اور روزہ
رکھ کر رونے اور یہ گر و زاری کرنے لـگے۔ بہت 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 نے ہتاک خواجہ سرا
کو مردکی پاسکے بھیجا تاکہ وہ کرےمعلوم کہ کیا ہوا ہے،
ایسیمردکی کیوںحرکتیں کر رہا ہے۔ بادشاہ) ہتاکنے
کو آستر خدمتکی کرنے کی دیداریذمہ (تھی۔

ہتاک6 شاہی صحن دروازےکے سے نکل کر مردکی کے
پاس آیا ساتھتکابجو مردکی7تھا۔میںچوکوالے اُسےنے
ہامان کا پورا منصوبہ سنا کر یہ بھی بتایا کہ ہامان نے یہودیوں
ہلاککو کرنے کے لئے شاہی خزانے کو کتنے پیسے دینے کا
وعدہ کیا ہے۔ 8 اِس کے علاوہ مردکی نے خواجہ سرا کو اُس
شاہی فرمان کی دیکاپی سوسنجو میں صادر ہوا تھا جساور
میں یہودیوں کو نیست و نابود کر نے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اُس
گزارشنے کی، یہ” اعلان آستر کو دکھا کر اُنہیں تمام حالات
سے باخبر کر دیں۔ اُنہیں ہدایت دیں کہ بادشاہ کے جائیںحضور
اور اُس سے التجا کر کے اپنی قوم سفارشکی “کریں۔

واپسہتاک9 آیا اور مردکی باتوںکی کی خبر دی۔ یہ10 سن
کر آستر نے اُسے دوبارہ مردکی پاسکے بھیجا تاکہ اُسے بتائے،
بادشاہ”11 کے تمام ملازم بلـکہ صوبوں باشندےتمامکے جانتے
ہیں کہ جو بھی بُلائے بغیر محل کے اندرونی صحن میں بادشاہ
پاسکے آئے اُسے سزائے موت دی جائے گی، خواہ وہ مرد
ہو یا عورت۔ صرفوہ میںصورتاِس 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۔

آستر12 واپسجوابنےمردکی13کرسنپیغامکا یہ”بھیجا،
نہ سوچنا مَیںکہ میںمحلشاہی رہتی اِسہوں، لئے گو دیگر تمام
ہلاکیہودی ہو جائیں مَیں بچ جاؤں گی۔ 14 آپاگر وقتاِس
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 ہے، شاید آپ اِسی لئے ملـکہ بن گئی ہیں کہ ایسے
موقع پر یہودیوں کی مدد “کریں۔

15 آستر نے مردکی کو جواب بھیجا، 16 ٹھیک” ہے، پھر
جائیں اور سوسن میں ہنے ر والے تمام یہودیوں کو جمع کریں۔
میرے لئے روزہ رکھ کر تین دن اور راتتین نہ کچھ کھائیں، نہ
پئیں۔ مَیں بھی اپنی نوکرانیوں کے ساتھ مل کر روزہ رکھوں گی۔
اِس کے بعد 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۔

5
آستر بادشاہ اور ہامان دعوتکو دیتی ہے

تیسرے1 دن آستر ملـکہ اپنا لباسشاہی پہنے ہوئے محل کے
اندرونی صحن میں داخل ہوئی۔ یہ صحن اُس ہال کے منے سا تھا
جس میں تخت لگا تھا۔ اُس وقت بادشاہ دروازے کے مقابل
اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ 2 آستر کو صحن میں کھڑی دیکھ کر وہ
خوش ہوا اور سونے شاہیکے عصا اُسکو طرفکی بڑھا دیا۔
تب قریبآستر آئی اور عصا سرےکے دیا۔چھوکو بادشاہ3 نے
اُس سے پوچھا، آستر” ملـکہ، کیا بات آپہے؟ کیا چاہتی ہیں؟
مَیں اُسے دینے کے لئے تیار ہوں، خواہ سلطنت کا آدھا حصہ
کیوں نہ “!ہو

4 آستر نے جواب دیا، مَیں” نے آج کے لئے ضیافت کی
یاں تیار کی ہیں۔ اگر بادشاہ کو منظور ہو تو وہ ہامان کو اپنے
ساتھ لے کر اُس شرکتمیں “کریں۔

5 بادشاہ نے اپنے ملازموں کو حکم جلدی”دیا، !کرو ہامان
کو بُلاؤ تاکہ ہم آستر کی خواہش پوری کر “سکیں۔ چنانچہ
بادشاہ اور ہامان آستر کی تیار ضیافتشدہ شریکمیں ہوئے۔
6 َمے پی پی کر بادشاہ نے آستر سے مجھےاب”پوچھا، آپبتائیں،
کیا چاہتی ہیں؟ آپوہ کو دیا جائے گا۔ اپنی پیشدرخواست
کریں، کیونکہ مَیں سلطنت کے آدھے آپتکحصے کو دینے
کے لئے تیار “ہوں۔

7 آستر نے جواب دیا، میری” درخواست اور آرزو یہ ہے،
8 اگر بادشاہ مجھ سے خوش ہوں اور اُنہیں میری گزارش اور
پوریدرخواست کرنا منظور ہو تو وہ ایککل بار پھر ہامان کے
ساتھ ایک ضیافت میں شرکت کریں جو مَیں آپ کے لئے تیار
کروں۔ پھر مَیں بادشاہ جوابکو دوں “گی۔
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مردکی قتلکو کرنے کے لئے ہامان کی یاں تیار
9 اُس دن جب ہامان محل سے نکلا تو وہ بڑا خوش اور 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 کر کانپ گیا۔ ہامان لال پیلا ہو گیا، لیکن10 اپنے آپ پر
قابو رکھ کر وہ چلا گیا۔
گھر پہنچ کر وہ اپنے دوستوں اور اپنی بیوی زرِش کو اپنے

پاس بُلا کر 11 اُن کے منے سا اپنی زبردست دولت اور متعدد
بیٹوں پر شیخی مارنے لگا۔ اُس نے اُنہیں سارےاُن موقعوں کی
فہرست سنائی جن پر بادشاہ نے اُس عزتکی کی تھی اور فخر
کیا کہ بادشاہ مجھےنے تمام باقی شرفا اور افسروں سے یادہ ز اونچا
عُہدہ دیا ہے۔ ہامان12 نے کہا، نہ” صرف یہ، بلـکہ آج آستر
ملـکہ نے ایسی ضیافت جسکی میں بادشاہ کے علاوہ صرف
مَیں شریکہی تھا۔ اور مجھے ملـکہ کلسے کے لئے دعوتبھی
ملی بادشاہکہہے کروں۔شرکتمیںضیافتساتھکے لیکن13
تکجب مردکی یہودی شاہی محل کے صحن دروازےکے پر
بیٹھا نظر آتا مَیںہے چین سانسکا نہیں لوں “گا۔

بیویکیاُس14 زرِش اور عزیزوںباقی سولی”دیا،مشورہنے
بنوائیں جس کی اونچائی 75 فٹ ہو۔ پھر کل صبح سویرے
بادشاہ پاسکے جا کریںگزارشکر مردکیکہ اُسکو سے لٹکایا
اِسجائے۔ تسلیآپبعدکے بادشاہسے ساتھکے جا ضیافتکر
مزےکے لے سکتے “ہیں۔ یہ منصوبہ ہامان کو اچھا لگا، اور
اُس نے سولی تیار کروائی۔

6
بادشاہ مردکی عزتکی کرتا ہے

راتاُس1 بادشاہ نیندکو نہ آئی، اِس لئے اُس نے حکم دیا کہ
کتابوہ لائی میںجسجائے حکومتروزانہ واقعاتاہمکے
لـکھے جاتے ہیں۔ اُس میں سے پڑھا گیا 2 تو اِس کا بھی ذکر ہوا
کہ مردکی طرحکسنے بادشاہ کو دونوں سراؤںخواجہ بِگتانا
اور ترش کے ہاتھ سے بچایا تھا، کہ جب شاہی کمروں کے اِن
پہرے داروں نے اخسویرس کو قتل کرنے کی سازش کی تو
مردکی نے بادشاہ کو اطلاع دی تھی۔ جب3 یہ واقعہ پڑھا گیا
تو بادشاہ نے پوچھا، اِس” عوضکے مردکی کو کیا اعزاز دیا
ملازموں“گیا؟ جوابنے دیا، کچھ” بھی نہیں دیا “گیا۔

اُسی4 لمحے ہامان محل کے بیرونی صحن میں آ پہنچا تھا تاکہ
بادشاہ سے مردکی کو اُس سولی سے لٹکانے اجازتکی مانگے
اُسجو اُسنے کے لئے بنوائی تھی۔ بادشاہ سوالنے باہر”کیا،
“ہے؟کونمیںصحن ملازموں5 ہامان”دیا،جوابنے “ہے۔
بادشاہ نے حکم دیا، اُسے” اندر آنے “دو۔

6 ہامان داخل ہوا تو بادشاہ نے اُس سے پوچھا، اُس”
آدمی کے لئے کیا کِیا جسجائے کی بادشاہ خاص عزت کرنا
“چاہے؟ ہامان نے سوچا، وہ” میری ہی بات کر رہا !ہے
نسبتمیریکیونکہ کون کیجسہے بادشاہ یادہ عزتز کرنا
چاہتا “ہے؟ 7 چنانچہ اُس نے جواب دیا، جس” آدمی کی
عزتخاصبادشاہ کرنا چاہیں اُس8 کے لئے لباسشاہی چنا
جائے جو بادشاہ خود پہن چکے ہوں۔ ایک گھوڑا بھی لایا
جائے جس کا سر شاہی سجاوٹ سے سجا ہوا ہو اور جس پر
بادشاہ خود سوار ہو چکے ہوں۔ 9 یہ لباس اور گھوڑا بادشاہ
کے اعلٰی ترین افسروں میں ایکسے کے سپرد کیا جائے۔ وہی
اُس شخص کو جس کی بادشاہ خاص عزت کرنا ہتے چا ہیں
کپڑے پہنائے اور گھوڑےاُسے پر بٹھا کر شہر چوککے میں
سے گزارے۔ ساتھ ساتھ وہ اُس کے آگے آگے چل کر اعلان
کرے، یہی’ اُس کے ساتھ کیا جاتا جسہے عزتکی بادشاہ
کرنا ہتے چا “۔‘ہیں

اخسویرس10 ہاماننے سے جلدیپھر”کہا، کریں، مردکی
یہودی دروازےکےصحنشاہی پاسکے بیٹھا لباسشاہیہے۔
اور گھوڑا منگوا اُسکر ساتھکے ایسا کریں۔سلوکہی بھیجو
کرنے کا آپمشورہ نے دیا وہی کچھ کریں، اور دھیان دیں کہ
اِس میں بھیکسی چیز کی کمی نہ “!ہو

11 ہامان کو ایسا ہی کرنا پڑا۔ شاہی لباس کو چن کر اُس
نے اُسے مردکی کو پہنا دیا۔ پھر اُسے بادشاہ کے گھوڑےاپنے
پر بٹھا کر اُس اُسےنے شہر میںچوککے گزارا۔سے 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 اُداسہامان ہو جلدیکر سے اپنے گھر چلا گیا۔ شرم

مارےکے اُس نے منہ پر ڈالکپڑا لیا تھا۔ اُس13 بیویاپنینے
زرِش اور اپنے دوستوں کچھسبکو سنایا جو اُس کے ساتھ ہوا
تھا۔ تب اُس کے مشیروں اور بیوی نے اُس سے کہا، آپ” کا
بیڑا غرق ہو گیا ہے، کیونکہ یہودیمردکی ہے آپاور اُس کے
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منے سا شکست کھانے لـگے ہیں۔ آپ اُس کا مقابلہ نہیں کر
سکیں “گے۔

14 وہ ابھی اُس سے بات کر ہی رہے تھے کہ بادشاہ کے
خواجہ پہنچسرا اورگئے اُسے لے جلدیجلدیکر آستر پاسکے
ضیافتپہنچایا۔ تیار تھی۔

7
ہامان ستیاناسکا

1 چنانچہ بادشاہ اور ہامان آستر ملـکہ ضیافتکی شریکمیں
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۔ پیشدرخواستاپنی کریں، کیونکہ سلطنتمَیں
کے آدھے آپتکحصے کو دینے کے لئے تیار “ہوں۔

3 ملـکہ جوابنے دیا، اگر” بادشاہ مجھ خوشسے ہوں اور
اُنہیں باتمیری منظور ہو تو پوریگزارشمیری کریں میریکہ
اور میری قوم کی جان بچی رہے۔ 4 کیونکہ مجھے اور میری قوم
کو اُن کے ہاتھ بیچ ڈالا گیا ہے جو ہمیں تباہ ہلاکاور کر کے
نیست و نابود کرنا ہتے چا ہیں۔ اگر ہم بِک کر غلام اور لونڈیاں
بن جاتے تو مَیں خاموش رہتی۔ ایسی کوئی مصیبت بادشاہ کو
تنگ کرنے کے لئے کافی نہ “ہوتی۔

5 یہ سن کر اخسویرس نے آستر سے سوال کیا، کون” ایسی
حرکت کرنے جرأتکی کرتا ہے؟ وہ کہاں “ہے؟ 6 آستر نے
جواب دیا، ہمارا” دشمن مخالفاور یہ شریر آدمی ہامان “!ہے
ہامانتب بادشاہ اور ملـکہ دہشتسے کھانے لگا۔ 7 بادشاہ

آگ بگولا ہو کر کھڑا ہو گیا اور َمے کو چھوڑ کر محل کے باغ
میں ٹہلنے لگا۔ پیچھےہامان رہ کر آستر سے التجا کرنے میری”لگا،
جان “بچائیں کیونکہ اُسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بادشاہ نے مجھے
موتسزائے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔

واپسبادشاہجب8 آیا تو کیا دیکھتا ہامانکہہے اُس صوفے
پر گر گیا جسہے پر ٹیکآستر لگائے بیٹھی ہے۔ بادشاہ کیا”گرجا، یہ آدمی یہیں محل میرےمیں حضور ملـکہ دریعصمتکی
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 کے قریب سولی تیار
کروائی جسہے کی اونچائی فٹ75 ہے۔ وہ مردکی کے لئے
بنوائی گئی ہے، شخصاُس کے لئے جس نے بادشاہ کی جان
“بچائی۔ بادشاہ نے حکم دیا، ہامان” کو اُس سے لٹکا “دو۔

10 چنانچہ ہامان کو اُسی سولی سے لٹکا دیا گیا جو اُس نے
مردکی کے لئے بنوائی تھی۔ تب بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔

8
اخسویرس یہودیوں کی مدد کرتا ہے

اُسی1 دن اخسویرس نے آستر ملـکہ کو یہودیوں کے دشمن
ہامان کا دےگھر 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 نے ہامان واپسسے لے
لیا تھا۔ اب اُس نے اُسے مردکی کے حوالے کر دیا۔ اُس وقت
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 جو”لـگی، شریر منصوبہ ہامان اجاجی یہودیوںنے
خلافکے باندھ 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۔ 5 اُس نے کہا، اگر” بادشاہ کو بات اچھی
اور مناسب لـگے، اگر مجھے اُن کی مہربانی حاصل ہو اور وہ مجھ
خوشسے ہوں تو وہ ہامان بن ہمّداتا اجاجی کے اُس فرمان کو
منسوخ سلطنتمطابقکےجسکریں تمامکے میںصوبوں ہنے ر
والے یہودیوں کو ہلاک کرنا ہے۔ 6 اگر میری قوم اور نسل
مصیبت میں پھنس کر ہلاک ہو جائے تو مَیں یہ کس طرح
برداشت کروں “گی؟

اخسویرستب7 نے آستر اور مردکی یہودی سے کہا، مَیں”
نے آستر ہامانکو کا دیا۔دےگھر اُسے مَیںخود یہودیوںنے
پر حملہ لیکن8ہے۔دیپھانسیسےوجہکیکرنے فرمانبھیجو
بادشاہ نامکے میں صادر ہوا پرجساورہے اُس انگوٹھیکی کی
مُہر لـگی نہیںمنسوخاُسےہے کیا ایکآپلیکنسکتا۔جا اَور کام
کر سکتے میرےہیں۔ نام ایکمیں اَور جاریفرمان جسکریں
پر میری مُہر لـگی ہو۔ اُسے اپنی تسلی کے مطابق یوں لـکھیں کہ
محفوظیہودی ہو “جائیں۔

وقتاُسی9 بادشاہ کے محرّر بُلائے تیسرےگئے۔ مہینے سیوان
کا واں23 *دن تھا۔ اُنہوں نے مردکی کی تمام ہدایات کے
مطابق فرمان لـکھ دیا جسے یہودیوں اور تمام 127 صوبوں کے
گورنروں، حاکموں اور رئیسوں کو بھیجنا تھا۔ بھارت سے لے
کر تکایتھوپیا یہ فرمان ہر اپنےکےصوبے طرزِ تحریر اور ہر قوم

* 8:9 تیسرے مہینے سیوان کا :دنواں23 25 جون۔
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میںزباناپنیکی قلم بند یہودیتھا۔ قوم اُسبھیکو اپنےکے طرزِ
تحریر اور اُس کی اپنی زبان میں فرمان مل گیا۔ 10 مردکی نے یہ
فرمان بادشاہ نامکے میں لـکھ کر اُس پر شاہی مُہر لگائی۔ پھر اُس
اُسےنے ڈاکشاہی کے تیز رفتار گھوڑوں پر قاصدوںسوار کے
حوالے کر دیا۔ فرمان میں لـکھا تھا،

11 بادشاہ” ہر شہر کے یہودیوں کو اپنے دفاع کے لئے جمع
ہونے اجازتکی دیتے ہیں۔ مختلفاگر قوموں اور صوبوں کے
دشمن اُن پر حملہ کریں تو یہودیوں کو اُنہیں بال بچوں سمیت تباہ
کرنے ہلاکاور کر نیستکے و نابود کرنے اجازتکی ہے۔
نیز، وہ اُن ملـکیتکی پرقبضہ کر ہیں۔سکتے یعنیدنہیایک12
ویں12 مہینے ادار کے ویں13 †دن یہودیوں کو بادشاہ کے
تمام صوبوں میں یہ کچھ کرنے اجازتکی “ہے۔

ہر13 فرمانمیںصوبے تھیکرنیتصدیققانونیکی اور قومہر
کو اِس کی خبر پہنچانی تھی تاکہ مقررہ یہودیدن اپنے دشمنوں
انتقامسے لینے لئےکے تیار بادشاہ14ہوں۔ کے حکم پر تیز رَو قاصد
ڈاکشاہی بہترینکے گھوڑوں پر سوار ہو فرمانپڑے۔چلکر
کا اعلان سوسن قلعےکے میں بھی ہوا۔

قرمزیمردکی15 اور رنگسفید کا شاہی نفیسلباس، کتان
اور رنگارغوانی کی چادر اور سر پر سونے کا بڑا تاج پہنے ہوئے
محل سوسنتبنکلا۔سے نعرےباشندےکے لگا لگا خوشیکر
منانے لـگے۔ یہودیوں16 کے لئے آب و تاب، خوشی و شادمانی
عزتاور و جلال کا زمانہ شروع ہوا۔ 17 ہر صوبے اور ہر شہر
میں جہاں بھی بادشاہ کا نیا فرمان پہنچ گیا، وہاں یہودیوں نے
خوشی نعرےکے لگا لگا دوسرےایککر ضیافتکی کی اور
منایا۔جشن دوسریوقتاُس قوموں بہتکے یہودیلوگسے
بن گئے، کیونکہ اُن پر یہودیوں خوفکا چھا گیا تھا۔

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 پر غالب
اِسابلیکنتھی،رکھیاُمیدکیآنے ُلٹکے ا یہودیہوا، خود
اُن پر غالب آئے جو اُن نفرتسے رکھتے تھے۔ سلطنت2 کے تمام
صوبوں میں 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۔
صوبوںساتھساتھ3 شرفا،کے حاکموںگورنروں، اور دیگر شاہی
افسروں نے یہودیوں کی مدد کی، کیونکہ مردکی خوفکا اُن پر
طاری ہو گیا تھا، اور4 دربار میں اُس عُہدےاونچےکے اور اُس
کے ھتے بڑ ہوئے اثر و رسوخ کی خبر تمام صوبوں میں پھیل تھی۔گئی

اُس5 دن یہودیوں نے اپنے دشمنوں کو تلوار سے مار ڈالا اور
ہلاک کر نیستکے و نابود کر دیا۔ بھیجو اُن نفرتسے رکھتا
تھا اُس اُنہوںساتھکے جیجونے کےسوسن6کیا۔سلوکچاہا
قلعے میں اُنہوں نے 500 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 کے قلعے
میں ہلاکافرادکتنے تھے۔ہوئے اُستب12 نے آستر ملـکہ سے
کہا، صرف” یہاں سوسن کے قلعے میں یہودیوں نے ہامان کے
10 بیٹوں کے علاوہ 500 آدمیوں موتکو گھاٹکے اُتار دیا
ہے۔ تو پھر اُنہوں نے دیگر صوبوں میں کیا کچھ نہ کیا ہو !گا اب
مجھے بتائیں، آپ مزید کیا چاہتی ہیں؟ آپوہ کو دیا جائے گا۔
اپنی پیشدرخواست کریں، کیونکہ وہ پوری کی جائے “گی۔
13 آستر جوابنے دیا، اگر” بادشاہ کو منظور ہو تو سوسن کے
یہودیوں دیاجازتکو جائے کہ آجوہ بھیکلطرحکی اپنے
دشمنوں پر حملہ کریں۔ اور ہامان کے 10 بیٹوں کی لاشیں سولی
سے لٹکائی “جائیں۔

بادشاہ14 دیاجازتنے اِسمیںسوسنتو اعلانکا کیا گیا۔
ہامانتب بیٹوں10کے لٹکاسےسولیکو دیا دناگلےاور15گیا،
یعنی مہینے †دنویں14کے شہر یہودیکے دوبارہ ہوئے۔جمع
اِس اُنہوںبار آدمیوں300نے اُنہوںلیکنکیا۔قتلکو کسینے
کا مال نہ لُوٹا۔

16-17 سلطنت کے صوبوں کے باقی یہودی بھی مہینے کے
ویں13 ‡دن 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 سانسکا لے کر آرام زندگیسے گزار سکتے تھے۔
اگلے دن اُنہوں دوسرےایکنے ضیافتکی کر خوشیکے کا
بڑا جشن منایا۔ سوسن18 کے یہودیوں نے مہینے کے ویں13

† 8:12 ویں12 مہینے ادار کے ویں13 :دن 7 مارچ۔ * 9:1 ویں12 مہینے ادار کا واں13 :دن 7 مارچ۔ † 9:15 مہینے کے ویں14 :دن 8 مارچ۔
‡ 9:16-17 مہینے کے :دنویں13 7 مارچ۔
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جمعدنویں14اور 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 یہودیوالے تکآج
ویں12 مہینے کے ویں14 §دن جشن مناتے ہوئے ایک
دوسرے کی ضیافت کرتے اور دوسرےایک کو تحفے ہیں۔دیتے

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 لـکھخطکو دیئے میںجن21 اُس
نے اعلان کیا، اب” سے سالانہ ادار مہینے کے ویں14 اور
ویں15 دن جشن منانا ہے۔ خوشی22 مناتے ہوئے ایک
دوسرے کی ضیافت کرنا، ایک دوسرے کو تحفے دینا اور
غریبوں خیراتمیں تقسیم کرنا، کیونکہ اِن دنوں کے آپدوران
کو اپنے دشمنوں سے سکون حاصل ہوا آپہے، کا دُکھ ُسکھ
میں آپاور کا ماتم شادمانی میں بدل “گیا۔

23 مردکی کی اِن ہدایات کے مطابق اِن دو دنوں کا جشن
دستور بن گیا۔

24-26 عید کا نام ‘پوریم’ پڑ گیا، کیونکہ جب یہودیوں کا
دشمن ہامان بن ہمّداتا اجاجی اُن سب کو ہلاک کرنے کا
منصوبہ باندھ رہا تھا تو اُس یہودیوںنے کو مارنے سبکا سے
مبارک دن معلوم کرنے کے لئے قرعہ بنام ‘پور’ ڈال دیا۔ جب
اخسویرس کچھسبکو معلوم ہوا تو اُس نے حکم دیا کہ ہامان
کو وہ دیسزا یاںکیجسجائے تیار اُس یہودیوںنے کے لئے
کی تھیں۔ تب اُسے اُس پھانسیسمیتبیٹوںکے سے لٹکایا گیا۔
چونکہ یہودی اِس تجربے سے گزرے تھے اور مردکی نے

ہدایت دی تھی 27 اِس لئے وہ متفق ہوئے کہ ہم سالانہ اِسی
وقت یہ دو دن عین ہدایات کے مطابق منائیں گے۔ یہ دستور نہ
صرف فرضہمارا ہے، بلـکہ ہماری اولاد اور اُن غیریہودیوں کا
بھی جو یہودی مذہب شریکمیں ہو جائیں گے۔ 28 لازم ہے
کہ جو کچھ ہوا ہے ہر نسل اور ہر خاندان اُسے یاد کر کے مناتا
بھیکسیوہخواہرہے، یاصوبے ضروریہو۔نہکیوںمیںشہر
ہے کہ یہودی پوریم کی عید منانے کا دستور کبھی نہ بھولیں،
کہ اُس کی یاد اُن کی اولاد میں کبھیسے مٹبھی نہ جائے۔

29 ملـکہ آستر بنت ابی خیل اور مردکی یہودی نے پورے
اختیار ساتھکے پوریم کی عید بارےکے ایکمیں لـکھخطاَور
دیا تاکہ اُس تصدیقکی سلطنتفارسیخطیہ30جائے۔ہو کے
صوبوں127 میں آباد تمام یہودیوں کو بھیجا گیا۔ سلامتی کی دعا
اور وفاداریاپنی اظہارکا ملـکہ31بعدکےکرنے اور مردکی نے
اُنہیں ہدایتدوبارہ کی، ہمطرحجس” 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 کے دن مقرر کئے “ہیں۔
32 اپنے اِس فرمان سے آستر 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 مادیشاہاِن’بیان فارسو کی ‘تاریخ کتابکی میں کیا گیا وہاںہے۔
اِس کا بھی پورا ذکر ہے کہ اُس نے مردکی کو کس اونچے
عُہدے پر فائز کیا تھا۔ 3 مردکی بادشاہ کے بعد سلطنت سبکا
سے اعلٰی افسر تھا۔ یہودیوں میں وہ معزز تھا، اور وہ اُس کی بڑی
قدر کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنی قوم بہبودیکی طالبکا رہتا اور
تمام یہودیوں باتمیںحقکے کرتا تھا۔

§ 9:19 ویں12 مہینے کے فروری:دنویں14 تا مارچ۔
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ایوب
ایوب کی داریدین

1 ملـِک عُوض میں ایک بےالزام آدمی رہتا تھا جس کا
نام ایوب تھا۔ وہ سیدھی راہ پر چلتا، الله کا خوف مانتا اور ہر
بُرائی سے دُور رہتا تھا۔ 2 اُس کے سات بیٹے اور تین بیٹیاں پیدا
ہوئیں۔ 3 ساتھ ساتھ اُس کے بہت مال مویشی :تھے 7,000
یاں، بکر بھیڑ 3,000 اونٹ، بَیلوں کی 500 یاں جوڑ اور 500
اُسگدھیاں۔ کے بےشمار نوکر نوکرانیاں بھی مشرقغرضتھے۔
کے تمام باشندوں میں اِس آدمی سبحیثیتکی بڑیسے تھی۔

اُس4 بیٹوںکے کا دستور تھا باریباریکہ اپنے میںگھروں
ضیافت کریں۔ اِس کے لئے وہ اپنی تین بہنوں کو بھی اپنے ساتھ
کھانے اور پینے کی دعوت دیتے تھے۔ 5 ہر دفعہ ضیافتجب
کے دن اختتام تک پہنچتے تو ایوب اپنے بچوں کو بُلا کر اُنہیں
پاک صاف کر دیتا اور سویرےصبح اُٹھ کر ایکہر کے لئے
بھسم ہونے ایکایکوالی قربانی پیش کرتا۔ کیونکہ وہ کہتا
تھا، ہو” سکتا میرےہے بچوں نے گناہ کر کے دل میں الله پر
لعنت “ہو۔کی ایوبچنانچہ بعدکےضیافتہر ایسا ہی تھا۔کرتا

ایوب کے کردار پر الزام
ایک6 دن *فرشتے آپاپنے ربکو کے پیشحضور کرنے

ابلیسآئے۔ بھی اُن کے درمیان موجود تھا۔ رب7 ابلیسنے
سے تُو”پوچھا، کہاں سے آیا ابلیس“ہے؟ جوابنے مَیں”دیا،
دنیا میں اِدھر اُدھر گھومتا پھرتا “رہا۔

رب8 بولا، کیا” تُو نے میرے بندے 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 “ہے۔رہتا

ابلیس9 ربنے جوابکو دیا، لیکنبےشک،” کیا ایوب
یوں ہی الله کا خوف مانتا ہے؟ 10 تُو نے تو اُس کے، اُس کے
گھرانے کے اور اُس کی تمام ملـکیت کے ارد گرد حفاظتی باڑ
لگائی ہے۔ اور جو کچھ اُس کے ہاتھ نے کیا اُس پر تُو برکتنے
دی، نتیجے میں اُس کی یاں بکر بھیڑ اور ملـکپورےگائےبَیل
میں پھیل گئے ہیں۔ لیکن11 وہ کرےکیا گا اگر تُو اپنا ہاتھ ذرا

بڑھا سبکر کچھ 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
ربابلیس“لگانا۔ کے حضور سے چلا گیا۔

ایک13 دن ایوب کے بیٹے بیٹیاں معمول کے مطابق ضیافت
کر رہے تھے۔ بڑےوہ بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور
َمے پی رہے تھے۔ ایکاچانک14 ایوبقاصد پاسکے پہنچ کر
کہنے لگا، کھیتبَیل” میں ہل چلا رہے تھے اور گدھیاں ساتھ
والی زمین پر چر تھیںرہی 15 کہ سبا لوگوںکے ہمنے پر حملہ کر
لیا۔چھینکچھسبکے اُنہوں تمامنے ملازموں کو تلوار سے مار
صرفڈالا، مَیں آپہی کو یہ بتانے کے لئے بچ نکلا “ہوں۔

16 وہ ابھی بات کر ہی رہا تھا ایککہ اَور پہنچاجسقاصد
نے اطلاع دی، الله” آگکی آسماننے سے گر آپکر کی تمام
یوں بکر بھیڑ اور ملازموں بھسمکو کر مَیںصرفدیا۔ آپہی کو
یہ بتانے کے لئے بچ نکلا “ہوں۔

17 وہ باتابھی کر ہی رہا تھا کہ تیسرا قاصد پہنچا۔ وہ بابل”بولا، کے کسدیوں نے تین گروہوں میں تقسیم ہو کر ہمارے
اونٹوں پر حملہ کیا سباور کچھ چھین لیا۔ تمام ملازموں کو اُنہوں
نے تلوار سے مار صرفڈالا، مَیں آپہی کو یہ بتانے کے لئے
بچ نکلا “ہوں۔

وہ18 باتابھی کر ہی رہا تھا کہ چوتھا قاصد پہنچا۔ اُس نے
بیٹیاںبیٹےکےآپ”کہا، بھائیبڑےاپنے میںگھرکے کھانا کھا
اوررہے َمے پی تھےرہے یگستاناچانککہ19 ر سےجانبکی
ایک آندھیزوردار آئی ٹکرائییوںسےکونوںچاروںکےگھرجو
کہ وہ جوانوں پر گر پڑا۔ سب ہلاکسبکے ہو صرفگئے۔
مَیں آپہی کو یہ بتانے کے لئے بچ نکلا “ہوں۔

20 یہ سب کچھ سن ایوبکر اُٹھا۔ اپنا لباس پھاڑ کر اُس نے
اپنے سر کے بال منڈوائے۔ پھر اُس نے زمین پر گر کر اوندھے
ربمنہ کو سجدہ کیا۔ 21 وہ بولا، مَیں” حالتننگی میں ماں کے
پیٹ سے نکلا اور ننگی حالت میں کوچ کر جاؤں ربگا۔ نے
ربدیا، نے ربلیا، کا مبارکنام “!ہو

22 اِس سارے معاملے میں ایوب نے نہ گناہ کیا، نہ الله کے
بارے میں کفر بکا۔

* 1:6 :فرشتے لفظی :ترجمہ الله کے فرزند۔
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2
ایوب پر بیماری کا حملہ

ایک1 دن *فرشتے دوبارہ آپاپنے ربکو کے پیشحضور
کرنے ابلیسآئے۔ بھی اُن کے درمیان موجود تھا۔ رب2 نے
ابلیس تُو”پوچھا،سے سےکہاں آیا ابلیس“ہے؟ مَیں”دیا،جوابنے دنیا میں اِدھر اُدھر گھومتا پھرتا “رہا۔ رب3 بولا، کیا” تُو
میرےنے بندے ایوب پر توجہ دی؟ زمین پر اُس جیسا کوئی
اَور نہیں۔ وہ بےالزام ہے، وہ سیدھی راہ پر چلتا، الله خوفکا
مانتا اور ہر بُرائی سے دُور رہتا ہے۔ ابھی تک وہ اپنے بےالزام
کردار پر قائم ہے حالانکہ تُو نے مجھے اُسے بلاوجہ تباہ کرنے پر
“اُکسایا۔

ابلیس4 جوابنے دیا، کھال” کا بدلہ کھال ہی ہوتا !ہے
انسان اپنی جان کو بچانے کے لئے اپنا سب دےکچھ دیتا ہے۔
لیکن5 وہ کرےکیا 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۔ ابلیس7 رب کے
حضور سے چلا گیا اور ایوب کو ستانے لگا۔ چاند سے لے کر
ایوبتکتلوے قسمبدترینپرجسمپورےکے نکلپھوڑےکے
بیٹھمیںراکھایوبتب8آئے۔ گیا ٹھیکرےاور اپنیسے ِجلد کو
کھرچنے لگا۔

9 اُس کی بیوی بولی، کیا” تُو تکاب اپنے بےالزام کردار پر
قائم ہے؟ الله لعنتپر کر کے دم “!دےچھوڑ لیکن10 اُس نے
جواب دیا، تُو” احمق عورت کی سی باتیں کر رہی ہے۔ الله کی
طرف سے بھلائی تو ہم قبول کرتے ہیں، تو کیا مناسب نہیں کہ
اُس ہاتھکے بھیمصیبتسے قبول “کریں؟ معاملےسارےاِس
ایوبمیں نے اپنے منہ سے گناہ نہ کیا۔

ایوب کے دوستتین
ایوب11 کے تین دوست تھے۔ اُن کے نام اِلی فز تیمانی، بِلدد

سوخی اور ضوفر نعماتی تھے۔ جب اُنہیں 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۔ کپڑےاپنے پھاڑ
کر اُنہوں نے اپنے سروں خاکپر ڈالی۔ 13 پھر وہ اُس کے ساتھ
زمین پر بیٹھ گئے۔ سات دن اور سات رات وہ اِسی حالت میں
پورےاِسرہے۔ اُنہوںمیںعرصے ایوبنے باتبھیایکسے
نہ کی، کیونکہ اُنہوں نے دیکھا کہ وہ شدید درد کا شکار ہے۔

3
ایوب کی آہ و زاری

بولایوبتب1 اُٹھا اور اپنے دنجنم لعنتپر لگا۔کرنے اُس2
نے کہا،

مَیںجبجائےمٹدنوہ”3 نے لیا،جنم نےجسراتوہ
کہا، پیٹ’ میں لڑکا پیدا ہوا ‘!ہے 4 وہ دن اندھیرا ہی اندھیرا ہو
ایکجائے، بھیکرن اُسے روشن نہ کرے۔ الله بھی بلندیوںجو
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 کیا جائے۔
7 وہ رات بانجھ رہے، اُس میں خوشی کا نعرہ نہ لگایا جائے۔
8 جو دنوں پر لعنت بھیجتے اور یاتان لِو اژدہے کو تحریک میں
لانے کے قابل ہوتے ہیں وہی اُس رات پر لعنت کریں۔ اُس9
رات کے دُھندلـکے میں ٹمٹمانے ستارےوالے بجھ جائیں، فجر
کا انتظار کرنا بےفائدہ ہی رہے بلـکہ وہ رات طلوِع صبح کی
*پلـکیں بھی نہ دیکھے۔ 10 کیونکہ اُس میرینے ماں کو مجھے
جنم دینے سے نہ روکا، ورنہ یہ تمام مصیبت میری آنکھوں سے
چھپی رہتی۔

مَیں11 پیدائش وقتکے کیوں مر نہ گیا، ماں پیٹکے سے
ماں12دی؟دےنہکیوںجانوقتنکلتے مجھےنےگھٹنوںکے
آمدیدخوش کیوں اُسکہا، چھاتیوںکی کیوںدودھمجھےنے
پلایا؟ 13 اگر یہ نہ ہوتا تو وقتاِس 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 جانے

* 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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والے بچے کی طرح کیوں نہ زمین میں دبا دیا گیا؟ مجھے اُس بچے
کی طرح کیوں نہ دفنایا گیا جس نے کبھی روشنی نہ دیکھی؟
اُس17 اپنیبےدینجگہ بازسےحرکتوںبےلگام آتے اور آراموہ
کرتے ہیں تگجو و دَو کرتے تھککرتے گئے تھے۔ وہاں18
قیدی اطمینان سے ہتے ر ہیں، اُنہیں اُس ظالم کی آواز نہیں سننی
پڑتی اُنہیںجو جیتے جی ہانکتا رہا۔ اُس19 جگہ چھوٹے بڑےاور
سب برابر ہوتے ہیں، غلام مالـکاپنے سے آزاد رہتا ہے۔

20 الله مصیبت زدوں کو روشنی اور شکستہ دلوں کو زندگی
کیوں عطا کرتا ہے؟ 21 وہ تو موت کے انتظار میں ہتے ر ہیں
لیکن بےفائدہ۔ وہ کھود کھود کر اُسے یوں تلاش کرتے ہیں
کسیطرحجس پوشیدہ خزانے کو۔ 22 اگر اُنہیں نصیبقبر ہو
تو وہ باغ باغ ہو کر جشن مناتے ہیں۔ 23 الله اُس کو زندہ کیوں
جسرکھتا کی نظروں سے راستہ اوجھل ہو گیا ہے اور جس
طرفچاروںکے اُس نے باڑ لگائی ہے۔ 24 مجھےجبکیونکہ
روٹی کھانی ہے تو ہائے ہائے کرتا ہوں، میری آہیں پانی کی
طرح منہ سے پھوٹ نکلتی ہیں۔ جس25 چیز سے مَیں ڈرتا تھا
وہ مجھ پر خوفمَیںسےجسآئی، کھاتا تھا اُس سے میرا واسطہ
پڑا۔ اطمینانمجھےنہ26 ہوا، سکوننہ یا آرام بلـکہ مجھ پر بےچینی
غالب “آئی۔

4
اِلی فز کا :اعتراض انسان الله کے حضور راست نہیں سکتاٹھہر

1 یہ کچھ سن کر اِلی فز تیمانی جوابنے دیا،
کیا”2 باتسےتجھ کرنے فائدہکوئیکا ہے؟ تُو تو برداشتیہ

نہیں کر سکتا۔ لیکن طرفدوسری کون اپنے روکالفاظ سکتا
ہے؟ 3 ذرا سوچ لے، تُو نے خود بہتوں کو تربیت دی، کئی
لوگوں کے ماندےتھکے ہاتھوں کو تقویت دی ہے۔ تیرے4
الفاظ نے ٹھوکر کھانے والے کو دوبارہ کھڑا کیا، ڈگمگاتے
ہوئے گھٹنے تُو مضبوطنے کئے۔ مصیبتجبابلیکن5 تجھ
پر آ گئی تو تُو اُسے برداشت نہیں کر جبابسکتا، خود اُس کی
میںزد آ گیا تیرےتو ہوکھڑےرونگٹے ہیں۔گئے 6 کیا تیرا اعتماد
اِس پر منحصر نہیں ہے کہ تُو الله خوفکا تیریمانے، اُمید اِس
پر نہیں کہ تُو بےالزام راہوں پر چلے؟

سوچ7 لے، کیا کبھی کوئی ہلاکبےگناہ ہوا ہے؟ ہرگز
!نہیں جو سیدھی راہ پر چلتے ہیں وہ کبھی رُوئے زمین پر سے
مٹ نہیں 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 ہلاکسے ہو جاتے ہیں۔ 10 ببر شیر کی دہاڑیں
خاموش ہو گئیں، جوان شیر دانتکے جھڑ گئے ہیں۔ 11 شکار
نہ ملنے ہوہلاکشیرسےوجہکی اورجاتا پراگندہبچےکےشیرنی
ہو جاتے ہیں۔

ایک12 ایکبار بات چوری پاسمیرےچھپے پہنچی، اُس
کے چند الفاظ میرے کان تک پہنچ گئے۔ رات13 کو ایسی
یائیں رو پیش آئیں جو اُس وقت دیکھی جاتی ہیں جب انسان
گہری نیند یا سو ہوتا ہے۔ اِن سے مَیں پریشان خیالاتکن میں
مبتلا ہوا۔ مجھ14 دہشتپر غالبتھرتھراہٹاور آئی، میری تمام
ہڈیاں لرز اُٹھیں۔ 15 پھر چہرےمیرے کے منے سا سے ہَوا کا
جھونکا گزر گیا میرےاور تمام کھڑےرونگٹے ہو گئے۔ ایک16
میرےہستی منے کھڑیسا ہوئی جسے مَیں پہچان نہ ایکسکا،
شکل میری آنکھوں کے منے سا دکھائی دی۔ خاموشی تھی، پھر
ایک آواز نے فرمایا، 17 کیا’ انسان الله کے حضور راست باز
ٹھہر سکتا ہے، کیا انسان اپنے خالق کے منے صافپاکسا ٹھہر
سکتا ‘ہے؟ 18 دیکھ، 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
خاکبنیادکی پر رکھیہی اُسےہے۔گئی پتنگے کچلاطرحکی
جاتا ہے۔ صبح20 کو وہ زندہ لیکنہے پاشپاشتکشام ہو
ہلاکتکابدجاتا، ہو جاتا نہیںدھیانبھیکوئیاورہے، دیتا۔
اُس21 خیمےکے کے رسّے ڈھیلے کرو تو حاصلحکمتوہ کئے
بغیر انتقال کر جاتا ہے۔

5
الله تادیبکی تسلیم کر

بےشک1 آواز دے، لیکن کون جواب دے گا؟ کوئی
!نہیں مُقّدسین میں سے تُو کس طرفکی رجوع کر سکتا ہے؟
2 احمقکیونکہ کی رنجیدگی اُسے مار ڈالتی، لوحسادہ کی سرگرمی
موتاُسے گھاٹکے اُتار دیتی ہے۔ مَیں3 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
دروازےکے 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 دولتکی
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پیچھےکے پڑ ہیں۔جاتے 6 کیونکہ نہیںسےخاکبُرائی نکلتی اور
درددُکھ مٹی نہیںسے پھوٹتا بلـکہ7 انسان اِسخود باعثکا ہے،
دُکھ درد اُس کی وراثت میں ہی پایا جاتا ہے۔ یہ اِتنا یقینی ہے
جتنا یہ آگکہ کی یاں چنگار اوپر طرفکی اُڑتی ہیں۔

لیکن8 اگر مَیں تیری جگہ ہوتا تو الله یافتسے 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 کو بارش عطا کرتا،
کھلے میدان پر پانی برسا دیتا ہے۔ پست11 حالوں کو وہ سرفراز
اورکرتا ماتم والوںکرنے کو اُٹھا مقاممحفوظکر پر رکھ ہے۔دیتا
چالاکوںوہ12 منصوبےکے توڑ دیتا تاکہہے اُن ہاتھکے ناکام
رہیں۔ 13 دانشوہ مندوں کو اُن کی اپنی چالاکی پھندےکے
میں پھنسا دیتا ہے تو ہوشیاروں کی اچانکسازشیں ہی ختم ہو
ہیں۔جاتی دن14 وقتکے اُن پر اندھیرا چھا جاتا، اور دوپہر کے
وقت بھی وہ ٹٹول ٹٹول کر پھرتے ہیں۔ 15 الله ضرورت مندوں
کو اُن کے منہ کی تلوار زبردستاور قبضےکے سے بچا لیتا ہے۔
پستیوں16 حالوں کو اُمید دی جاتی اور ناانصافی کا منہ بند کیا
جاتا ہے۔

17 مبارک 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 ہے، ضربوہ لگاتا لیکن
اپنے ہاتھوں سے شفا بھی بخشتا ہے۔ 19 وہ تجھے چھ مصیبتوں
سے چھڑائے گا، اور اگر اِس کے بعد بھی کوئی آئے تو تجھے
پہنچےنہیںنقصان گا۔ 20 پڑےکالاگر تو وہ تجھےکردےفدیہ
موت سے بچائے جنگگا، میں تجھے تلوار کی زد میں آنے نہیں
دے گا۔ 21 تُو زبان کے کوڑوں محفوظسے رہے گا، جباور
تباہی آئے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہو گی۔ 22 تُو تباہی اور
کال ہنسیکی اُڑائے گا، زمین وحشیکے جانوروں خوفسے
نہیں کھائے گا۔ 23 کیونکہ تیرا کھلے میدان کے پتھروں کے
ساتھ عہد ہو گا، اِس لئے اُس کے جنگلی جانور تیرے ساتھ
سلامتی سے زندگی گزاریں گے۔ 24 تُو جان لے گا کہ تیرا خیمہ
محفوظ جبہے۔ تُو اپنے گھر کا معائنہ کرے تو معلوم ہو گا
کچھکہ نہیںگم ہوا۔ 25 تُو دیکھے گا تیریکہ اولاد بڑھتی جائے
تیرےگی، فرزند زمین طرحکیگھاسپر 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 ثابت:جوابکا کرو کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے
ایوبتب1 دےجوابنے کر کہا،
رنجیدگیمیریکاش”2 وزنکا کیا مصیبتمیریاورسکےجا

ترازو میں تولی جا !سکے 3 کیونکہ وہ سمندر ریتکی سے یادہ ز
بھاری ہو گئی اِسیہے۔ لئے میری باتیں لـگسیبےتُکی رہی
ہیں۔ 4 کیونکہ قادرِ مطلق کے تیر مجھ میں گڑ گئے ہیں، میری
روح اُن کا اللهہاں،ہے۔رہیپیزہر میرےحملےناکہولکے
5ہیں۔آراصفخلاف کیا جنگلی ڈھینچوںڈھینچوںگدھا کرتا
جبہے اُسے یابدستگھاس ہو؟ یا کیا بَیل ڈکراتا جبہے
اُسے چارا حاصل ہو؟ 6 کیا پھیکا نمککھانا کے بغیر کھایا جاتا،
انڈےیا کی *سفیدی میں ذائقہ ہے؟ ایسی7 چیز کو مَیں چھوتا
بھی نہیں، خوراکایسی مجھےسے گھن ہی آتی ہے۔

گزارشمیریکاش8 پوری ہو جائے، الله میری آرزو پوری
!کرے کاش9 وہ مجھے کچل دینے کے لئے تیار ہو جائے، وہ
اپنا ہاتھ بڑھا کر ہلاکمجھے کرے۔ 10 پھر مجھے کم از کم تسلی
ہوتی بلـکہ مَیں مستقل درد مارےکے پیچ و تاب کھانے کے
باوجود خوشی مناتا مَیںکہ قدوسنے خدا فرمانوںکے کا انکار
نہیں کیا۔

میری11 طاقتاِتنی نہیں کہ مزید انتظار کروں، میرا کیا اچھا
انجام کہہے کروں؟صبر 12 کیا پتھروںمَیں طاقتجیسا ور ہوں؟
کیا میرا پیتلجسم مضبوطجیسا ہے؟ 13 نہیں، مجھ سے ہر سہارا
چھین لیا گیا میرےہے، ساتھ سلوکایسا ہوا ہے کامیابیکہ کا
امکان ہی نہیں رہا۔

جو14 دوستاپنے پر مہربانی کرےانکارسےکرنے وہ الله کا
ترکخوف کرتا ہے۔ میرے15 بھائیوں وادینے کی اُن ندیوں
جیسی بےوفائی کی ہے برساتجو کے موسم میں اپنے کناروں
سے باہر آ جاتی ہیں۔ اُس16 وقت برفوہ سے بھر کر گدلی ہو
جاتی ہیں، لیکن17 تکعروج پہنچتے ہی وہ سوکھ جاتی، تپتی
اوجھلمیںگرمی قافلےتب18ہیں۔جاتیہو راہوںاپنی 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 کی
تلاش میں ہتے، ر سبا والےکرنےسفرکے تاجر اُس پر اُمید رکھتے

* 6:6 انڈے :سفیدیکی یا خطمی کا رس۔
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ہیں، لیکن20 جسبےسود۔ پر اُنہوں نے اعتماد کیا وہ اُنہیں
مایوس کر دیتا وہاںجبہے۔ پہنچتے ہیں تو شرمندہ ہو ہیں۔جاتے

21 تم بھی اِتنے ہی ثابتبےکار ہوئے ہو۔ تم باتناکہول
دیکھ زدہدہشتکر ہو 22ہو۔گئے مَیںکیا کہا،نے تحفہمجھے’
دے دو، اپنی دولت میں سے میری خاطر رشوت دو، مجھے23
دشمن کے ہاتھ سے چھڑاؤ، فدیہ دے کر ظالم کے قبضے سے
؟‘بچاؤ

مانمَیںتودوہدایتصافمجھے24 گا۔جاؤںہوخاموشکر
مجھے بتاؤ باتکسکہ میں مجھ غلطیسے ہوئی ہے۔ سیدھی25
باتیںکیراہ تکلیفکتنی دہ !ہیںسکتیہو ملامتتمہاریلیکن
سے کسمجھے قسم تربیتکی حاصل ہو گی؟ 26 کیا تم سمجھتے
ہو کہ الفاظخالی معاملے کو حل کریں گے، گو تم مایوسی میں
مبتلا آدمی باتکی نظرانداز کرتے ہو؟ 27 کیا تم یتیم کے لئے بھی
قرعہ لتے، ڈا دوستاپنے کے لئے بھی سودابازی کرتے ہو؟

28 لیکن اب خود فیصلہ کرو، مجھ پر نظر ڈال کر سوچ لو۔
الله کی قَسم، تمہارےمَیں برُو نہیںجھوٹرُو بولتا۔ اپنی29 غلطی
تسلیم کرو تاکہ ناانصافی نہ ہو۔ اپنی مانغلطی لو، تکابکیونکہ
مَیں حق پر ہوں۔ 30 کیا میری زبان جھوٹ بولتی ہے؟ کیا مَیں
فریب دہ باتیں پہچان نہیں سکتا؟

7
الله مجھے کیوں نہیں چھوڑتا؟

انسان1 دنیا میں سخت خدمت کرنے پر مجبور ہوتا ہے، جیتے
جی وہ مزدور سیکی زندگی گزارتا ہے۔ غلام2 طرحکی وہ شام
سائےکے کا آرزومند ہوتا، مزدور مزدوریطرحکی انتظارکے
میں رہتا ہے۔ 3 مجھے بھی بےمعنی مہینے اور مصیبت کی راتیں
نصیب ہوئی ہیں۔ بسترجب4 لیٹپر جاتا تو ہوںسوچتا کبکہ
اُٹھ سکتا لیکنہوں؟ لگتا ہے کبھیراتکہ نہیںختم ہو گی، اور
مَیں تکفجر کروٹیںسےبےچینی بدلتا رہتا ہوں۔ میرے5 جسم
کی ہر کیڑےجگہ اور پھیلکھرنڈ گئے سکڑیمیریہیں، ہوئی
ِجلد میں پیپ پڑ گئی ہے۔ میرے6 دن جولاہے کی *نال سے
کہیں یادہ تیزیز سے گزر گئے ہیں۔ وہ اپنے پہنچتکانجام گئے
ہیں، دھاگا ختم ہو گیا ہے۔

اے7 الله، خیال رکھ کہ میری زندگی دم بھر کی ہی !ہے
میری آنکھیں آئندہ کبھی خوش 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۔ جس9 طرح بادل
اوجھل ہو کر ختم ہو جاتا ہے اُسی طرح پاتال میں اُترنے والا
واپس نہیں آتا۔ 10 وہ دوبارہ اپنے واپسگھر نہیں آئے گا، اور
اُس کا مقام اُسے نہیں جانتا۔

مَیںچنانچہ11 نہیںروککچھوہ 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۔ اے12 الله، کیا مَیں
سمندر سمندرییا اژدہا ہوں کہ تُو مجھےنے نظربند کر رکھا ہے؟
جب13 مَیں کہتا ہوں، میرا’ بستر مجھے تسلی دے، سونے سے
میرا غم ہلکا ہو ‘جائے تو14 تُو ہمتسےخوابوںناکہولمجھے
ہارنے یاؤںدیتا، دہشتمجھےسےرو اِتنیمیری15ہے۔کھلاتا
بُری حالت ہو گئی ہے کہ سوچتا ہوں، کاش کوئی میرا گلا
گھونٹ کر مجھے مار ڈالے، کاش مَیں زندہ نہ رہوں بلـکہ دم
چھوڑوں۔ مَیں16 نے زندگی کو رد کر دیا ابہے، مَیں یادہ ز
تکدیر زندہ نہیں رہوں گا۔ مجھے چھوڑ، میرےکیونکہ دن دم
بھر کے ہی ہیں۔

17 انسان 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 تُو مجھے اِتنا سکون بھی نہیں
دے گا کہ پل بھر کے لئے تھوک نگلوں؟ اے20 انسان کے
پہرے دار، اگر مجھ سے غلطی ہوئی بھی تو اِس سے مَیں نے تیرا
کیا نقصان کیا؟ تُو نے مجھے اپنے غضب کا نشانہ کیوں بنایا؟ مَیں
تیرے لئے بوجھ کیوں بن گیا ہوں؟ 21 تُو میرا معافجرم کیوں
نہیں کرتا، میرا قصور درگزر کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ جلد ہی مَیں
خاک 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،
اِستککبتُو”2 قسم کی کرےباتیں تیرےتککبگا؟

منہ سے آندھی کے جھونکے نکلیں گے؟ 3 کیا الله انصاف کا
خون کر سکتا، کیا قادرِ مطلق راستی کو آگے پیچھے کر سکتا ہے؟

* 7:6 جولاہے کی :نال شٹل۔
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تیرے4 بیٹوں نے اُس کا گناہ کیا اِسہے، لئے اُس اُنہیںنے اُن
جرمکے قبضےکے میں دیا۔چھوڑ تیرےاب5 لئے لازم کہہے
تُو الله طالبکا ہو اور قادرِ مطلق سے التجا کرے، 6 کہ پاکتُو
ہو سیدھیاور راہ پر چلے۔ پھر تیریبھیابوہ میںجوشخاطر آ
بازیراستتیریکر سکونتکی گاہ کرےبحالکو گا۔ تب7
تیرا مستقبل نہایت عظیم ہو گا، خواہ تیری ابتدائی حالت کتنی
پست کیوں نہ ہو۔

8 گزشتہ نسل سے ذرا پوچھ لے، اُس پر دےدھیان جو اُن
باپکے دادا تحقیقاتنے بعدکے معلوم کیا۔ 9 ہمکیونکہ خود
کل ہی پیدا ہوئے اور کچھ نہیں جانتے، زمین پر ہمارے دن
ہیں۔عارضیجیسےسائے لیکن10 یہ تجھے دےتعلیم باتکر بتا
تجھےیہہیں،سکتے شدہجمعمیںدلاپنے پیشعلم ہیں۔سکتےکر
11 کیا نرسلآبی وہاں اُگتا دلدلجہاںہے نہیں؟ کیا وہاںسرکنڈا
پھلتا پھولتا پانیجہاںہے نہیں؟ اُس12 ابھیکونپلیںکی نکل رہی
ہیں اور اُسے توڑا نہیں گیا کہ اگر پانی نہ ملے تو باقی یالی ہر پہلےسے
سوکھہی ہے۔جاتا یہ13 اُنہے کا انجام جو الله بھولکو جاتے
ہیں، اِسی طرح بےدین کی اُمید جاتی رہتی ہے۔ جس14 پر وہ
اعتماد کرتا ہے نہایتوہ نازکہی جسہے، پر اُس کا بھروسا
ہے وہ مکڑی کے جالے جیسا کمزور ہے۔ جب15 وہ جالے
ٹیکپر لگائے تو کھڑا نہیں رہتا، جب اُسے پکڑ لے تو قائم نہیں
رہتا۔

16 بےدین دھوپ میں شاداب بیل کی مانند ہے۔ اُس کی
پھیلطرفچاروںکونپلیں جاتی، اُس17 جڑیںکی پتھر کے ڈھیر
پر چھا کر اُن ہیں۔جاتیٹکمیں لیکن18 اگر اُسے اُکھاڑا جائے
تھیرہیاُگپہلےجگہجستو اُسوہ انکارکا مَیں’گی،کہےکےکر کبھیتجھےنے بھیدیکھا ‘نہیں۔ یہ19 اُسہے کی راہ کی
نام !خوشینہاد پہلےجہاں 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 ایکوہ بار پھر تجھے ایسی
خوشی بخشے گا کہ تُو ہنس اُٹھے گا اور شادمانی کے نعرے
لگائے گا۔ 22 جو تجھ نفرتسے کرتے ہیں وہ شرم سے ملبّس
جائیںہو نیستخیمےکےبےدینوںاورگے، و نابود “گے۔ہوں

9
ایوب ثالث:جوابکا کے بغیر راستمَیں باز نہیں ٹھہر سکتا

ایوب1 دےجوابنے کر کہا،
خوبمَیں”2 ہوںجانتا درستباتتیریکہ لیکنہے۔ الله

کے راستطرحکسانسانحضور باز ٹھہر سکتا ہے؟ 3 اگر وہ
عدالت میں الله کے ساتھ لڑنا چاہے تو اُس کے ہزار سوالات پر
ایک کا جواببھی سکےدےنہیں گا۔ 4 الله کا دانشدل مند
اور اُس قدرتکی عظیم کبھیکونہے۔ اُس بحثسے مباحثہ
کر کامیابکے رہا ہے؟

5 الله پہاڑوں کو کھسکا دیتا ہے، اور اُنہیں پتا ہی نہیں چلتا۔
وہ غصے میں آ کر اُنہیں ُلٹا ا دیتا ہے۔ 6 وہ زمین کو ہلا دیتا ہے
تو وہ لرز کر اپنی جگہ ہٹسے جاتی ہے، اُس بنیادیکے 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، پروینخوشہ اور ستاروںجنوبی جھرمٹوںکے خالقکا
ہے۔ وہ10 اِتنے عظیم کام کرتا کوئیکہہے اُن کی نہیںتکتہہ
پہنچ سکتا، معجزےاِتنے کرتا سکتا۔نہیںگناُنہیںکوئیکہہے
جب11 میرےوہ منے سا گزرےسے تو مَیں اُسے نہیں دیکھتا،
قریبمیرےوہجب 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 غضب نازل کرنے سے باز
نہیں آتا۔ اُس رُعبکے تلے رہب اژدہے کے مددگار دبکبھی
گئے۔

14 تو پھر مَیں کس طرح اُسے جواب کسدوں، طرح اُس
باتسے کرنے مناسبکے الفاظ چن لوں؟ 15 اگر مَیں حق پر
ہوتا بھی تو اپنا دفاع نہ کر سکتا۔ مخالفاِس سے مَیں التجا کرنے
کے علاوہ اَور کچھ نہیں کر سکتا۔ 16 اگر وہ میری چیخوں کا
جواب بھیدیتا تو یقینمجھے نہ آتا کہ باتمیریوہ پر دےدھیان
گا۔

تھوڑی17 سی غلطی جوابکے میں وہ پاشپاشمجھے کرتا،
بلاوجہ مجھے بار بار زخمی کرتا ہے۔ 18 وہ سانسمجھے بھی نہیں
لینے دیتا کڑوےبلـکہ زہر سے سیر کر دیتا ہے۔ طاقتجہاں19
باتکی توہے قویوہی انصافجہاںہے، باتکی کونتوہے
اُسے پیشی کے لئے بُلا سکتا ہے؟ 20 گو مَیں بےگناہ ہوں توبھی
میرا اپنا منہ مجھے قصوروار ٹھہرائے گا، گو بےالزام ہوں توبھی
وہ مجھے مجرم دےقرار گا۔
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21 جو کچھ بھی ہو، مَیں بےالزام !ہوں مَیں اپنی جان کی پروا

نہیںہی کرتا، اپنی زندگی حقیر جانتا ہوں۔ ایکخیر،22 باتہی
ہے، اِس لئے مَیں کہتا ہوں، الله’ بےالزام اور بےدین دونوں
کو ہلاکہی کر دیتا ‘ہے۔ اچانککبھیجب23 آفتکوئی
انسان کو موت اُتارےگھاٹکے 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 کی
طرف نہیںسے تو طرفکیکسپھر سے ہے؟

میرے25 دن دوڑنے والے آدمی سے کہیں یادہ ز تیزی سے
بیت دیکھےخوشیگئے، بھاگبغیر نکلے ہیں۔ 26 سرکنڈےوہ
بحریکے جہازوں کی طرح گزر گئے ہیں، عقاباُس 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۔

29 جو بھیکچھ ہو مجھے قصوروار ہی قرار دیا گیا چنانچہہے،
اِس کا کیا فائدہ کہ مَیں تگبےمعنی و دَو مصروفمیں رہوں؟
30 مَیںگو صابن سے نہا لوں اور اپنے *سوڈےہاتھ سے لوںدھو
31 تاہم تُو مجھے گڑھے کی کیچڑ میں یوں دھنسنے دیتا ہے کہ
مجھے اپنے کپڑوں گھنسے آتی ہے۔

32 الله تو مجھ جیسا انسان نہیں کہ مَیں جواب میں اُس سے
کہوں، آؤ’ ہم عدالت میں جا کر ایک دوسرے کا مقابلہ
‘کریں۔ ہمارےکاش33 ثالثدرمیان ہو جو ہم دونوں پر ہاتھ
رکھے، 34 جو میری پیٹھ پر سے الله کا ڈنڈا ہٹائے تاکہ اُس کا
خوف مجھے دہشت زدہ نہ کرے۔ تب35 مَیں الله سے خوف
کھائے بغیر بولتا، فطریکیونکہ طور پر مَیں ایسا نہیں ہوں۔

10
مجھے اپنی جان گھنسے آتی ہے

مجھے1 اپنی آتیگھنسےجان آزادیمَیںہے۔ آہسے 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 مجھےکے رد کرنے محسوسخوشیمیں کرتا
ہے تیرےحالانکہ اپنے ہی ہاتھوں نے مجھے بنایا؟ ساتھ ساتھ تُو

بےدینوں منصوبوںکے 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 تیرےکیا دن اور سال فانی
انسان جیسے محدود ہیں؟ ہرگز !نہیں 6 تو پھر ضرورتکیا ہے کہ
میرےتُو قصور تلاشکی میرےاور گناہ کی تحقیق کرتا رہے؟
7 تُو تو جانتا ہے کہ مَیں بےقصور ہوں اور تیرےکہ ہاتھ سے
کوئی 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 بنایا۔ اب تُو مجھے خاکدوبارہ میں تبدیل
کر رہا ہے۔ 10 تُو نے خود مجھے دودھ کی طرح ُنڈیل ا کر پنیر
کی طرح جمنے دیا۔ 11 تُو ہی نے مجھے ِجلد اور گوشت پوست
سے ملبّس کیا، ہڈیوں اور نسوں سے تیار کیا۔ 12 تُو ہی نے مجھے
زندگی اور اپنی مہربانی سے نوازا، اور تیری دیکھ بھال نے میری
روح محفوظکو رکھا۔

ایکلیکن13 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 داریپہرا کروں مَیںگا۔ اُسے اُس کے
قصور بَریسے نہیں کروں ‘گا۔

15 اگر مَیں قصوروار ہوں تو مجھ پر !افسوس اور اگر مَیں
بےگناہ بھی ہوں تاہم مَیں اپنا سر اُٹھانے کی جرأت 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 اور مجھ پر دوبارہ اپنی معجزانہ
قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ 17 خلافمیرےتُو نئے گواہوں کو
کھڑا کرتا اور مجھ پر میںغضباپنے اضافہ کرتا تیرےہے، لشکر
مجھصفدرصف پر حملہ کرتے ہیں۔ 18 تُو میریمجھے ماں کے
پیٹ نکالکیوںسے لایا؟ بہتر ہوتا وقتاُسیمَیںکہ مر جاتا اور
کسی کو نظر نہ آتا۔ یوں19 ہوتا جیسا مَیں کبھی زندہ ہی نہ تھا،
مجھے سیدھا ماں پیٹکے سے قبر میں پہنچایا جاتا۔ 20 میرےکیا
تھوڑےدن نہیں ہیں؟ مجھے تنہا !چھوڑ مجھ سے اپنا منہ پھیر لے
تاکہ مَیں ایکچند لمحوں کے لئے خوش ہو سکوں، 21 کیونکہ
کوچمجھےہیجلد کر وہاںکے جانا واپسکوئیسےجہاںہے
نہیں آتا، ملـکاُس جسمیں میں یکی تار اور گھنے سائے ہتے ر
ہیں۔ 22 ملـکوہ اندھیرا ہی اندھیرا اور کالا ہی کالا اُسہے،

* 9:30 :سوڈے :مطلبلفظی قلیاب، لائی (lye)۔
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میں گھنے سائے اور وہاںہے۔بےترتیبی روشنی بھی اندھیرا ہی
“ہے۔

11
ضوفر :جوابکا توبہ کر

1 پھر ضوفر نعماتی دےجوابنے کر کہا،
کیا”2 اِن تمام باتوں نہیںجوابکا دینا ہئے؟ چا کیا یہ آدمی اپنی

باتوںخالی کی بنا پر راستہی ٹھہرےباز گا؟ 3 تیریکیا بےمعنی
باتیں لوگوں کے منہ یوں بند یں کر گی کہ تُو آزادی سے لعن طعن
کرتا اورجائے تجھےکوئی شرمندہ نہ کر سکے؟ الله4 سے تُو کہتا
ہے، میری’ تعلیم پاک ہے، اور تیری نظر میں پاکمَیں صاف
‘ہوں۔

کاش5 الله تیرےخود ساتھ ہم کلام ہو، وہ اپنے ہونٹوں کو
کھول !کرےباتسےتجھکر تیرےوہکاش6 لئے کےحکمت
بھید کھولے، کیونکہ وہ انسان کی سمجھ معجزےنزدیککے
سے تبہیں۔ تُو جان لیتا کہ تیرےالله گناہ کا کافی حصہ درگزر
کر رہا ہے۔

7 کیا تُو الله کا کھولراز سکتا ہے؟ کیا تُو قادرِ مطلق کاملکے
تکعلم پہنچ سکتا ہے؟ 8 وہ تو آسمان سے بلند ہے، چنانچہ تُو کیا
کر سکتا پاتالوہہے؟ سے گہرا چنانچہہے، تُو کیا جان سکتا ہے؟
اُس9 کی لمبائی زمین بڑیسے اور چوڑائی سمندر سے یادہ ز ہے۔

10 اگر وہ کہیں سے گزر کسیکر کو کرےگرفتار عدالتیا
میں اُس کرےحسابکا تو کون اُسے روکے گا؟ 11 کیونکہ وہ
فریب دہ آدمیوں کو جان لیتا بھیجبہے، اُسے بُرائی نظر آئے
تو وہ اُس دھیانخوبپر دیتا ہے۔ عقل12 خالیسے کسآدمی
طرح سمجھ پا سکتا ہے؟ یہ اُتنا ہی ناممکن ہے جتنا یہ کہ جنگلی
گدھے انسانسے پیدا ہو۔

اے13 ایوب، اپنا پورےدل دھیان سے الله طرفکی مائل
کر اور اپنے ہاتھ اُس طرفکی !اُٹھا 14 تیرےاگر ہاتھ گناہ میں
ملوث ہوں تو اُسے دُور کر اور اپنے میںخیمے بُرائی بسنے !دےنہ
تب15 تُو حالتبےالزام میں اپنا چہرہ اُٹھا سکے گا، تُو مضبوطی
سے کھڑا رہے گا ڈرےاور گا نہیں۔ 16 تُو اپنا دُکھ درد بھول
جائے گا، اور سیلابگزرےصرفوہ طرحکی یاد رہے گا۔
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 کرےآرام

گا، اور کوئی تجھے دہشت زدہ کرےنہیں گا بلـکہ لوگبہت
تیری نظرِ عنایت حاصل کرنے کوششکی کریں گے۔ لیکن20
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 منددانشواحدہیتم ہو، تمہارےحکمتکہ

ساتھ ہی مر جائے گی۔ لیکن3 مجھے سمجھ ہے، اِس ناتے سے
مَیں تم سے ادنیٰ نہیں ہوں۔ ویسے بھی ایسیکون باتیں نہیں جانتا؟
4 مَیں تو اپنے دوستوں کے لئے مذاق کا نشانہ بن گیا ہوں، مَیں
جس کی دعائیں الله سنتا تھا۔ ہاں، مَیں جو بےگناہ اور بےالزام
ہوں دوسروں کے لئے مذاق کا نشانہ بن گیا !ہوں 5 جو سکون
سے زندگی گزارتا ہے وہ مصیبت زدہ کو حقیر جانتا ہے۔ وہ
ہے،کہتا اُسےہمآؤ،’ پاؤںکےجسماریںٹھوکر لـگےڈگمگانے
‘ہیں۔ غارت6 گروں میںخیموںکے آرام و سکون اورہے، 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 تجھے درست
جواب دیں گے۔ زمین8 باتسے کر تو وہ تجھے دےتعلیم گی،
بلـکہ سمندر کی مچھلیاں بھی تجھے اِس کا مفہوم سنائیں گی۔ 9 اِن
میں ایکسے بھی نہیں جو نہ جانتا ہو ربکہ کے ہاتھ نے یہ
کچھسب کیا ہے۔ اُسی10 کے ہاتھ میں ہر جاندار کی جان، تمام
انسانوں کا دم ہے۔ کان11 تو الفاظ کی یوں جانچ پڑتال کرتا ہے
زبانطرحجس کھانوں میں امتیاز کرتی ہے۔ حکمتاور12 اُن
میں پائی جاتی ہے جو عمر رسیدہ ہیں، سمجھ متعدد دن گزرنے
کے بعد ہی آتی ہے۔

حکمت13 اور قدرت الله کی ہے، وہی مصلحت اور سمجھ
مالـککا ہے۔ 14 جو کچھ وہ دےڈھا وہ دوبارہ تعمیر نہیں ہو
جسےگا، وہ کرےگرفتار اُسے آزاد نہیں کیا جائے گا۔ جب15
وہ پانی روکے تو کال پڑتا ہے، جب اُسے چھوڑےکھلا تو وہ
ملـک میں تباہی مچا دیتا ہے۔

* 11:20 اُن کی مایوساُمید کن ہو :گی یا اُن کی واحد اُمید اِس میں ہو گی کہ دم چھوڑیں۔



ایوب 12:16 508 ایوب 14:2
اُس16 قوتپاسکے اور بھٹکنےہے۔دانائی اور بھٹکانے والا

دونوں ہی اُس کے ہاتھ میں ہیں۔ مشیروں17 کو وہ ننگے پاؤں
اپنے ساتھ لے جاتا قاضیوںہے، کو احمق ثابت 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 ہے، مضبوطی
کھڑےسے آدمیوں کو تباہ کرتا ہے۔ 20 قابِل اعتماد افراد سے
وہ لنے بو قابلیتکی اور بزرگوں سے امتیاز لیاقتکیکرنے چھین
لیتا ہے۔ 21 وہ شرفا پر اپنی حقارت کا اظہار کر کے زورآوروں
کا پٹکا کھول دیتا ہے۔

اندھیرےوہ22 پوشیدہکے کھولبھید دیتا یکیگہریاور 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 راہنماؤںکے عقلکو سے محروم کر کے
اُنہیں ایسے بیابان میں آوارہ پھرنے دیتا راستہجہاںہے نہیں۔ہی
تب25 اندھیرےوہ میں روشنی کے بغیر ٹٹول ٹٹول کر متے گھو
ہیں۔ الله ہی اُنہیں نشے میں دُھت شرابیوں کی طرح بھٹکنے دیتا
ہے۔

13
مَیںکچھسبیہ1 اپنینے آنکھوں دیکھا،سے کانوںاپنے سے

سمجھکرسن لیا 2ہے۔ علم تمہارےمَیںسےلحاظکے برابر ہوں۔
اِس ناتے سے مَیں تم سے کم نہیں ہوں۔ لیکن3 مَیں قادرِ مطلق
باتہیسے کرنا چاہتا ہوں، الله ساتھکے ہی مباحثہ کرنے کی
آرزو رکھتا ہوں۔

4 تکجہاں تمہارا تعلق ہے، تم سب فریب دہ لیپ لگانے
والے اور بےکار ڈاکٹر ہو۔ کاش5 تم سراسر خاموش ہتے !ر
ایسا کرنے کہیںحکمتتمہاریسے یادہ ز ظاہر ہوتی۔ 6 مباحثے
میں ذرا موقفمیرا عدالتسنو، 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 داریجانبکی کرنا ہتے چا
ہو، الله کے حق میں لڑنا ہتے چا ہو؟ سوچ9 لو، اگر وہ تمہاری
توکرےجانچ باتتمہاریکیا گی؟بنے کیا تم یوںاُسے دےدھوکا
سکتے طرحجسہو انسان کو دھوکا دیا جاتا ہے؟

10 اگر تم خفیہ طور پر بھی جانب داری دکھاؤ تو وہ تمہیں
سختضرور دےسزا گا۔ 11 کیا اُس رُعبکا خوفتمہیں زدہ
نہیں کرے گا؟ کیا تم اُس سے سخت دہشت نہیں کھاؤ گے؟

12 پھر یادکیکہاوتوںجن تم دلاتے ہتے ر ہو وہ راکھ امثالکی
ثابت ہوں گی، پتا چلے گا تمہاریکہ باتیں مٹی الفاظکے ہیں۔

خاموش13 ہو مجھکر سے باز !آؤ میرےبھیکچھجو ساتھ ہو
جائے، باتمَیں کرنا چاہتا ہوں۔ مَیں14 آپاپنے خطرےکو
میں لنے ڈا لئےکے تیار جاناپنیمَیںہوں، شاید15گا۔کھیلوںپر
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۔ 16 اور اِس میں مَیں پناہ لیتا ہوں اُسبےدینکہ
کے حضور آنے جرأتکی نہیں کرتا۔

دھیان17 میرےسے الفاظ سنو، اپنے میرےکان بیانات پر
دھرو۔ تمہیں18 پتا چلے گا مَیںکہ احتیاطنے ترتیباور سے اپنا
معاملہ تیار کیا ہے۔ صافمجھے معلوم ہے کہ مَیں حق پر !ہوں
19 اگر کوئی مجھے مجرم ثابت کر سکے تو چپمَیں ہو جاؤں گا،
دم خاموشتکچھوڑنے رہوں گا۔

ایوب مایوسیکی میں دعا
درخواستیںدوصرفمیریالله،اے20 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۔
اِسدوسرے،22 بُلامجھےبعدکے دوں،جوابمَیںتاکہ مجھےیا
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 چاہتا،
خشک بھوسے تعاقبکا کرنا چاہتا ہے؟

یہ26 تیرا ہی فیصلہ ہے مَیںکہ تلخ تجربوں سے تیریگزروں،
ہی مرضی ہے کہ مَیں اپنی جوانی کے گناہوں کی سزا *پاؤں۔
27 تُو میرے پاؤں کو کاٹھ ٹھونکمیں کر میری تمام راہوں کی
پہرا داری کرتا ہے۔ تُو میرے ایکہر نقِش قدم پر دھیان دیتا
ہے، 28 مَیںگو َمے مشکپھٹیگھسیکی اور کیڑوں خرابکا
کیا لباسہوا ہوں۔

14
عورت1 سے پیدا ہوا انسان ایکچند دن زندہ رہتا ہے، اور

اُس کی زندگی بھریسےبےچینی رہتی ہے۔ پھول2 طرحکی وہ
چند لمحوں کے لئے پھوٹ نکلتا، پھر مُرجھا جاتا ہے۔ سائے کی

* 13:26 سزا :پاؤں لفظی :ترجمہ میراثسزا میں پاؤں۔
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طرح وہ تھوڑی دیر کے بعد اوجھل ہو جاتا اور قائم نہیں رہتا۔
3 کیا تُو ایکواقعی ایسی مخلوق کا اِتنے غور سے معائنہ کرنا چاہتا
کہہوںکونمَیںہے؟ پیشیمجھےتُو لئےکے اپنے لائے؟حضور

ناپاککون4 چیز صافپاککو کر سکتا ہے؟ کوئی !نہیں
انسان5 کی عمر تو مقرر ہوئی اُسہے، مہینوںکے کی تعداد تجھے
معلوم کیونکہہے، تُو اُسنےہی باندھیحدوہکیدنوںکے ہے
سےجس آگے وہ بڑھ نہیں سکتا۔ چنانچہ6 اپنی نگاہ اُس سے پھیر
لے اور اُسے دےچھوڑ تاکہ وہ مزدور کی طرح تھوڑےاپنے
دنوں سے کچھ مزہ لے سکے۔

7 کودرختاگر توجائےکاٹا اُمیدبہتتھوڑیاُسے باقی رہتی
ممکنعینکیونکہہے، مُڈھکہہے پھوٹکونپلیںسے نکلیں اور
اُس کی نئی شاخیں اُگتی جائیں۔ بےشک8 اُس کی جڑیں پرانی
ہو جائیں اور اُس کا مُڈھ مٹی میں ختم ہونے لـگے، لیکن9 پانی
کی خوشبو کونپلیںوہہیسونگھتے لنے نکا لـگے گا، پنیریاور کی
سی ٹہنیاں اُس سے پھوٹنے لـگیں گی۔

لیکن10 انسان فرق ہے۔ مرتے وقت اُس کی ہر طرح کی
طاقت جاتی رہتی دمہے، اُسوقتچھوڑتے کا نام و تکنشان
نہیں رہتا۔ 11 وہ اُس جھیل کی مانند جسہے کا پانی اوجھل
ہو جائے، اُس ندی کی مانند جو سکڑ کر خشک ہو جائے۔
وفات12 پانے والے کا یہی حال ہے۔ وہ لیٹ جاتا اور کبھی
نہیں اُٹھے گا۔ تکجب 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 جب تک تیرا قہر ٹھنڈا نہ ہو !جاتا کاش
تُو ایک وقت جبکرےمقرر تُو میرا دوبارہ کرےخیال گا۔
14 کیونکہ) اگر انسان مر جائے تو کیا وہ دوبارہ زندہ
ہو جائے (گا؟ پھر مَیں اپنی سخت خدمت کے تمام دن برداشت
کرتا، تکوقتاُس انتظار دوشیسبکمیریتکجبکرتا 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 سے میرےکہ
گناہوں پر دے۔دھیان 17 میرےتُو تھیلےجرائم باندھمیں اُسکر
پر مُہر لگا دیتا، میری ہر غلطی ڈھانککو دیتا۔

لیکن18 !افسوس جس طرح پہاڑ گر کر ُچور ُچور ہو جاتا

اور جاتیکھسکچٹان ہے، طرحجس19 بہتا پانی پتھر کو رگڑ
رگڑ کر ختم کرتا سیلاباور مٹی کو بہا لے جاتا اُسیہے طرح تُو
انسان کی خاکاُمید میں ملا دیتا ہے۔ 20 تُو مکمل طور پر اُس پر
غالب آ جاتا تو کوچوہ کر جاتا ہے، تُو اُس کا چہرہ بگاڑ کر اُسے
فارغ کر دیتا ہے۔ 21 اگر اُس کے بچوں کو سرفراز کیا جائے تو
اُسے پتا نہیں چلتا، اگر اُنہیں پست کیا جائے تو یہ بھی اُس کے علم
میں نہیں آتا۔ صرفوہ22 اپنے 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

چاہئیں؟کرنے کیا اُسے پیٹاپنا تپتی مشرقی ہَوا سے بھرنا ہئے؟ چا
3 کیا مناسب ہے کہ وہ فضول بحث مباحثہ کرے، ایسی باتیں
کرے جو بےفائدہ ہیں؟ ہرگز !نہیں

لیکن4 تیرا یہ رو اِس کہیںسے بُرا ہے۔ تُو الله چھوڑخوفکا
کر اُس کے حضور غور و خوض کرنے کا فرض حقیر جانتا
ہے۔ 5 تیرا قصور تیرےہی منہ ایسیکو باتیں کرنے تحریککی
دے رہا ہے، اِسی لئے تُو نے چالاکوں کی زبان اپنا لی ہے۔
6 مجھے تجھے قصوروار ٹھہرانے کی ضرورت 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؟ صرفکیا تجھے حکمتہی حاصل
ہے؟ 9 تُو کیا جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے؟ باتکستجھے کی
سمجھ آئی جسہے کا علم ہم نہیں رکھتے؟ ہمارے10 درمیان
بھی عمر بزرگرسیدہ ہیں، ایسے آدمی تیرےجو والد سے بھی
بوڑھے ہیں۔

اے11 ایوب، کیا تیری نظر میں الله کی تسلی دینے والی باتوں
کی کوئی اہمیت 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، آنکھیں کیوں چمکاِتنی
اُٹھیں 13 کہ آخرکار تُو اپنا غصہ الله پر اُتار کر ایسی باتیں اپنے منہ
اُگلسے دے؟
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14 بھلا انسان کیا ہے پاککہ صاف ٹھہرے؟ عورت سے

پیدا ہوئی مخلوق کیا ہے کہ راست باز ثابت ہو؟ کچھ بھی !نہیں
15 الله تو اپنے مُقّدس خادموں پر بھی 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، جو بُرائی کو
پانی کی طرح پی لیتا ہے۔

باتمیری17 مَیںسن، تجھے کچھ سنانا چاہتا مَیںہوں۔ تجھے
وہ کچھ بیان کروں گا جو مجھ پر ظاہر ہوا ہے، 18 وہ کچھ جو
دانش مندوں پیشنے کیا اور جو اُنہیں اپنے باپ دادا سے ملا
تھا۔ اُن سے کچھ چھپایا نہیں گیا تھا۔ 19 باپ) دادا سے مراد
وہ لوگواحد ہیں جنہیں ملـکوقتاُس دیا بھیکوئیجبگیا
پردیسی اُن میں نہیں پھرتا ۔(تھا

20 وہ کہتے تھے، بےدین اپنے تمام دن ڈر مارےکے تڑپتا
رہتا، اور بھیجتنے سال ظالم کے لئے محفوظ رکھے گئے ہیں اُتنے
ہی سال وہ پیچ و تاب کھاتا رہتا ہے۔ ناکدہشت21 آوازیں
اُس کے کانوں میں گونجتی رہتی ہیں، اور امن و امان وقتکے
ہی تباہی مچانے والا اُس ٹوٹپر پڑتا ہے۔ اندھیرےاُسے22 سے
بچنے کی اُمید ہی نہیں، کیونکہ اُسے تلوار کے لئے تیار رکھا ہے۔گیا

23 وہ مارا مارا پھرتا آخرکارہے، وہ گِدھوں خوراککی بنے
گا۔ اُسے خود علم ہے کہ یکی تار کا قریبدن ہی ہے۔ تنگی24
مصیبتاور دہشتاُسے کھلاتی، حملہ آور بادشاہ کی طرح اُس
غالبپر آتی ہیں۔ اور25 وجہ کیا یہہے؟ اُسکہ نے اپنا ہاتھ الله
اُٹھایا،خلافکے مطلققادرِ منےکے سا تکبر اپنی26ہے۔دکھایا
موٹی کیڈھالمضبوطاور پناہ میں اکڑ کر تیزیوہ سے الله پر حملہ
کرتا ہے۔

27 گو اِس وقت اُس کا چہرہ چربی سے چمکتا اور اُس 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۔

30 وہ یکی تار سے نہیں بچے گا۔ شعلہ اُس کی کونپلوں کو
دےمُرجھانے گا، اور الله اُسے اپنے منہ پھونکایککی سے
اُڑا کر تباہ دےکر گا۔ 31 وہ دھوکے پر بھروسا نہ کرے، ورنہ

بھٹکوہ جائے اورگا اُس کا اجر گا۔ہوہیدھوکا سےوقت32
پہلے 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 گا جس کا پھل کچی
حالت میں ہی گر زیتونجائے، درختاُسکے کی جسمانند
تمامکے پھول جائیں۔جھڑ 34 بےدینوںکیونکہ کا جتھا بنجر رہے
گا، آگاور رشوت خوروں کے خیموں کو بھسم کرے گی۔
35 اُن کے پاؤں دُکھ درد بھاریسے 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

تسلی صرف دُکھ درد کا باعث ہے۔ 3 کیا تمہاری 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 مَیں تمہارےبھی خلاف
پُرالفاظ 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 سکون نہیں ملتا، اگر چپ رہوں تو
میرا درد دُور نہیں ہوتا۔

ابلیکن7 الله مجھےنے تھکا دیا اُسہے، پورےمیرےنے
تباہکوگھرانے کر اُس8ہے۔دیا مجھےنے سکڑنے دیا اورہے،
یہ خلافمیرےبات گواہ بن گئی میریہے۔ دُبلی پتلی حالت
کھڑی ہو خلافمیرےکر گواہی دیتی ہے۔ 9 الله کا غضب
مجھے پھاڑ رہا ہے، وہ میرا دشمن اور میرا مخالف بن گیا ہے جو
پیسپیسدانتخلافمیرے کر مجھے اپنی آنکھوں سے چھید
رہا *ہے۔ لوگ10 گلا پھاڑ کر میرا مذاق میرےاُڑاتے، گال
پر تھپڑ مار کر میری بےعزتی کرتے سبہیں۔ میرےسبکے
خلاف متحد ہو گئے ہیں۔ 11 الله مجھےنے شریروں کے حوالے
کر دیا، مجھے بےدینوں کے چنگل میں پھنسا دیا ہے۔ 12 مَیں
سکون سے زندگی گزار رہا تھا کہ اُس نے مجھے پاش پاش کر
دیا، گلےمجھے سے پکڑ زمینکر پر پٹخ دیا۔ اُس مجھےنے اپنا نشانہ

* 16:9 اپنی آنکھوں سے چھید رہا :ہے لفظی :ترجمہ اپنی خلافمیرےآنکھیں تیز کرتا ہے۔
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بنا لیا، 13 پھر اُس کے تیراندازوں نے مجھے گھیر لیا۔ اُس نے
بےرحمی میرےسے 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۔

مَیں15 ٹانکےنے لگا کر اپنی ِجلد ٹاٹساتھکے لباسکا جوڑ
لیا ہے، اپنی شان خاکشوکتو میں ملائی ہے۔ 16 رو رو کر
میرا سوجچہرہ گیا پلـکوںمیریہے، پر گھنا اندھیرا چھا ہے۔گیا
لیکن17 وجہ کیا ہاتھمیرےہے؟ تو بَریسےظلم میریرہے، دعا
صافپاک رہی ہے۔

اے18 میرےزمین، خون متکو !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 والا بلندیوں پر
ہے۔ میری20 آہ زاریو میرا ترجمان مَیںہے، اللهسےبےخوابی
انتظارکے میں ہوں۔رہتا آہیںمیری21 الله کے منے انسانفانیسا
کے حق میں بات کریں گی، اُس طرح جس طرح کوئی اپنے
دوست باتمیںحقکے کرے۔ 22 تھوڑےکیونکہ ہی سالوں
کے بعد مَیں اُس راستے پر روانہ ہو جاؤں واپسسےجسگا نہیں
آؤں گا۔

17
الله سے التجا

1 میری روح شکستہ ہو گئی، میرے دن بجھ گئے ہیں۔
قبرستان میرےہی انتظار میں ہے۔ مذاقطرفچاروںمیرے2
ہی مذاق سنائی دیتا، میری آنکھیں لوگوں کا ہٹ دھرم یہ رو
دیکھتے تھکدیکھتے گئی ہیں۔ اے3 الله، میری میرےضمانت
قبولسےہاتھوںاپنے فرما، اَورکیونکہ نہیںکوئی دے۔اُسےجو
4 اُن کے ذہنوں کو تُو نے بند کر دیا، اِس لئے تُو اُن عزتسے
نہیں پائے گا۔ 5 وہ اُس آدمی کی مانند ہیں جو اپنے دوستوں کو
ضیافت دعوتکی دے، حالانکہ اُس کے اپنے بچے بھوکے مر
رہے ہوں۔

6 الله نے مجھے مذاق کا یوں نشانہ بنایا ہے کہ مَیں قوموں
عبرتمیں انگیز مثال بن گیا ہوں۔ مجھے دیکھتے میرےلوگہی
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 رونگٹے کھڑے ہو
جاتے اور بےدینوںبےگناہ مشتعلخلافکے 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 دل کی
خاکآرزوئیں میں مل گئی ہیں جن12 راتسے دن میں بدل
گئی اور اندھیرےروشنی کو دُور کر قریبکے آئی تھی۔ 13 اگر
مَیں صرف اِتنی ہی اُمید رکھوں کہ پاتال میرا گھر ہو گا تو یہ
اُمیدکیسی ہو گی؟ مَیںاگر اپنا بستر یکی تار میں بچھا کر 14 قبر سے
کہوں، تُو’ باپمیرا ‘ہے کیڑےاور سے، میریاے’ اےامی،
میری ‘بہن 15 تو پھر یہ کیسی اُمید ہو گی؟ کہےکون گا، مجھے’
تیرے لئے اُمید نظر آتی ؟‘ہے میریتب16 پاتالساتھمیرےاُمید
اُترےمیں گی، اور ہم مل خاککر دھنسمیں جائیں “گے۔

18
:بِلدد الله بےدینوں کو سزا دیتا ہے

بِلدد1 سوخی دےجوابنے کر کہا،
2 تُو” تککب ایسی باتیں کرے گا؟ اِن سے باز آ کر ہوش

میں باتصحیحہمہیتب!آ گے۔سکیںکر 3 تُو ہمیں جیسےڈنگر
احمق کیوں سمجھتا ہے؟ 4 گو آگتُو بگولا ہو کر اپنے آپ کو
پھاڑ رہا ہے، لیکن کیا تیرے باعث زمین کو ویران ہونا ہئے چا
اور چٹانوں کو اپنی جگہ سے کھسکنا ہئے؟ چا ہرگز !نہیں

5ً یقینا بےدین کا چراغ بجھ جائے گا، اُس آگکی کا شعلہ
آئندہ نہیں چمکے گا۔ 6 اُس کے خیمے میں روشنی اندھیرا ہو
جائے گی، اُس کے اوپر کی شمع بجھ جائے گی۔ اُس7 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، کمند اُسے جکڑ
لیتی ہے۔ اُسے10 پھنسانے کا میںزمینرّسا چھپا ہوا راستےہے،
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 ہے تاکہ اُسے
وقتگرتے ہی پکڑ لے۔ بیماری13 اُس کی ِجلد کو کھا جاتی،
موت کا پہلوٹھا اُس کے اعضا نگلکو لیتا ہے۔ اُسے14 اُس کے
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خیمے کی حفاظت سے چھین لیا جاتا اور گھسیٹ کر دہشتوں
کے بادشاہ کے منے سا لایا جاتا ہے۔

15 اُس کے خیمے آگمیں بستی، اُس کے گھر گندھکپر
بکھر جاتی ہے۔ نیچے16 اُس کی جڑیں سوکھ جاتی، اوپر اُس کی
شاخیں مُرجھا جاتی ہیں۔ زمین17 پر سے اُس کی یاد مٹ جاتی
کہیںہے، 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۔ 19 قوم میں اُس کی نہ اولاد نہ نسل رہے
گی، جہاں پہلے رہتا تھا وہاں کوئی نہیں بچے گا۔ 20 اُس کا
انجام دیکھ مغربکر باشندوںکے ہوکھڑےرونگٹےکے جاتے
اور مشرق کے باشندے دہشت زدہ ہو جاتے ہیں۔ 21 یہی
بےدینہے کے گھر کا انجام، اُسی کے مقام کا جو الله کو نہیں
“جانتا۔

19
:ایوب مَیں جانتا ہوں کہ نجاتمیرا دہندہ زندہ ہے

ایوبتب1 جوابنے میں کہا،
2 تم” تککب مجھ پر تشدد کرنا ہتے چا ہو، تککب مجھے

الفاظ ٹکڑےسے ٹکڑے کرنا ہتے چا ہو؟ اب3 تم نے دس بار
ملامتمجھے کی ہے، تم نے شرم کئے میرےبغیر ساتھ بدسلوکی
کی ہے۔ 4 اگر باتیہ صحیح بھی ہو کہ مَیں غلط راہ پر آ گیا ہوں
تو مجھے ہی اِس کا نتیجہ بھگتنا ہے۔ 5 لیکن چونکہ تم مجھ پر
اپنی سبقت دکھانا ہتے چا اور میری رُسوائی مجھے ڈانٹنے کے لئے
استعمال کر رہے ہو 6 تو پھر جان لو، الله نے خود غلطمجھے 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، لیکن
انصاف نہیں پاتا۔ اُس8 میرےنے راستے میں ایسی دیوار کھڑی
کر دی کہ مَیں گزر نہیں سکتا، اُس نے میری راہوں پر اندھیرا
ہی چھا جانے دیا ہے۔ 9 اُس نے میری عزت مجھ سے چھین
سرمیرےکر تاجسے اُتار دیا ہے۔ اُسسےطرفچاروں10 نے
مجھے ڈھا دیا تو مَیں تباہ ہوا۔ اُس میرینے اُمید درختکو کی
طرح اُکھاڑسےجڑ دیا ہے۔ اُس11 کا بھڑکخلافمیرےقہر
اُٹھا اورہے، مجھےوہ میںدشمنوںاپنے شمار ہے۔کرتا اُس12 کے
ملدستے کر مجھ پر حملہ کرنے آئے ہیں۔ اُنہوں میرینے فصیل

کے ساتھ مٹی کا ڈھیر لگایا ہے تاکہ اُس میں رخنہ ڈالیں۔ اُنہوں
نے طرفچاروں میرےسے خیمے کا محاصرہ کیا ہے۔

بھائیوںمیرے13 اُسکو مجھنے دُورسے کر دیا، میرےاور
جاننے والوں نے میرا حقہ پانی بند کر دیا ہے۔ میرے14 رشتے
داروں نے ترکمجھے کر میرےدیا، قریبی دوست مجھے بھول
گئے ہیں۔ میرے15 دامن گیر اور نوکرانیاں مجھے اجنبی سمجھتے
ہیں۔ اُن کی نظر میں مَیں اجنبی ہوں۔ مَیں16 اپنے نوکر کو بُلاتا
ہوں تو وہ جواب نہیں دیتا۔ گو مَیں اپنے منہ سے اُس سے التجا
کروں توبھی وہ نہیں آتا۔

میریبیویمیری17 جان کھاتیگھنسے میرےہے، سگے
بھائی مجھے مکروہ سمجھتے ہیں۔ تکیہاں18 کہ بھیبچےچھوٹے
مجھے حقیر جانتے ہیں۔ اگر مَیں اُٹھنے کی کوشش کروں تو وہ
اپنا منہ طرفدوسری پھیر لیتے ہیں۔ میرے19 دوستدلی مجھے
نگاہکیکراہیت دیکھتےسے ہیں، تھےپیارےمجھےجو میرےوہ
مخالف ہو گئے ہیں۔ میری20 ِجلد سکڑ میریکر ہڈیوں ساتھکے
جا لـگی موتمَیںہے۔ بالسے بال بچ گیا *ہوں۔

میرے21 دوستو، مجھ پر ترس کھاؤ، مجھ پر ترس کھاؤ۔
کیونکہ الله ہی کے ہاتھ نے مجھے مارا ہے۔ 22 تم کیوں الله کی
میرےطرح پیچھے پڑ گئے ہو، کیوں گوشتمیرا 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 ہمیشہسے کے لئے پتھر
میں نقش کی !جائیں لیکن25 مَیں جانتا ہوں کہ میرا چھڑانے
والا زندہ ہے اور میرےآخرکار میںحق زمین پر کھڑا ہو جائے
گا، 26 گو میری ِجلد یوں اُتاری بھی گئی ہو۔ لیکن میری آرزو
ہے میںجسمکہ ہوتے ہوئے الله کو دیکھوں، 27 مَیںکہ خود
ہی اُسے دیکھوں، نہ کہ اجنبی بلـکہ اپنی ہی آنکھوں سے اُس پر
نگاہ کروں۔ اِس آرزو شدتکی سے میرا دل تباہ ہو رہا ہے۔

28 تم کہتے ہو، ہم’ کتنی سختی ایوبسے تعاقبکا 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
تمہیںہے، جاننا ہئے چا عدالتکہ آنے والی “ہے۔

20
غلط:ضوفر کام کی منصفانہ دیسزا جائے گی

تب1 ضوفر نعماتی دےجوابنے کر کہا،
* 19:20 بال بال بچ گیا مطلب:ہوں مبہم سا لفظیہے۔ میرے:ترجمہ دانتوں کی ِجلد ہی بچ گئی ہے۔
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2 یقیناً” میرے مضطرب خیالات اور وہ احساسات جو
میرے اندر سے اُبھر رہے ہیں مجھے جواب دینے پر مجبور کر
رہے ہیں۔ مجھے3 ایسی نصیحت سننی پڑی جو میری بےعزتی
باعثکا تھی، لیکن میری سمجھ جوابمجھے دینے تحریککی
دے رہی ہے۔

4 کیا تجھے نہیںمعلوم کہ قدیم زمانے انسانسےجبیعنیسے
زمینکو پر رکھا 5گیا شریر فتحکا مند عارضینعرہ کیبےدیناور
پلخوشی بھر ثابتکی ہوئی ہے؟ 6 گو اُس کا قد قامتو آسمان
پہنچےتک اُساور بادلوںسرکا تاہم7چھوئےکو وہ فضلےاپنے
کی طرح تکابد تباہ ہو جائے گا۔ جنہوں نے اُسے پہلے دیکھا
تھا وہ پوچھیں گے، اب’ وہ کہاں ‘ہے؟

8 وہ خواب کی طرح اُڑ جاتا اور آئندہ کہیں نہیں پایا جائے
گا، راتاُسے کی یا رو کی طرح بُھلا دیا جاتا ہے۔ آنکھجس9
اُسےنے دیکھا وہ اُسے آئندہ نہیںکبھی دیکھے اُسگی۔ کا گھر
دوبارہ اُس کا مشاہدہ نہیں کرے گا۔ 10 اُس کی اولاد کو
غریبوں بھیکسے مانگنی پڑے گی، اُس کے اپنے ہاتھوں کو
واپسدولت پڑےدینی گی۔ جوانی11 طاقتجسکی اُسسے
کی ہڈیاں بھری ہیں وہ اُس کے ساتھ خاکہی میں مل جائے
گی۔

12 بُرائی بےدین کے منہ میں میٹھی ہے۔ وہ اُسے اپنی زبان
تلے چھپائے رکھتا، 13 اُسے محفوظ رکھ کر جانے نہیں دیتا۔
14 لیکن اُس کی خوراک پیٹ میں آ کر خراب ہو جاتی بلـکہ
سانپ کا بنزہر ہے۔جاتی اُسدولتجو15 نگلنے لی اُسے وہ
دےاُگل گا، الله ہی یہ چیزیں اُس پیٹکے سے کرےخارج
گا۔ اُس16 سانپنے کا چوسزہر لیا، اور سانپ ہی کی زبان
اُسے مار ڈالے گی۔ 17 وہ ندیوں سے لطف اندوز نہیں ہو گا،
شہد اور بالائی کی نہروں سے مزہ نہیں لے گا۔ 18 جو کچھ اُس
حاصلنے کیا اُسے وہ ہضم کرےنہیں گا بلـکہ سب واپسکچھ
کرے گا۔ جو دولت اُس نے اپنے کاروبار سے کمائی اُس سے
لطفوہ نہیں اُٹھائے گا۔ 19 کیونکہ اُس پستنے حالوں پر ظلم
کر کے اُنہیں ترک کیا ہے، اُس نے ایسے گھروں کو چھین لیا
اُسجنہیںہے 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
خوشکی حالی قائم نہیں رہے گی۔ جوں22 ہی کثرتاُسے کی

پھنسمیںمصیبتوہگیہوںحاصلچیزیں دُکھتبگا۔جائے
درد کا پورا زور اُس پر آئے گا۔ کاش23 الله بےدین پیٹکا بھر
کر اپنا بھڑکتا قہر اُس پر نازل کاشکرے، وہ اپنا غضب اُس پر
برسائے۔

24 گو وہ لوہے کے ہتھیار بھاگسے جائے، لیکن پیتل کا
تیر اُسے چیر ڈالے گا۔ وہجب25 اُسے اپنی پیٹھ سے نکالے تو تیر
نوککی اُس کے کلیجے میں سے نکلے گی۔ اُسے ناکدہشت
واقعات پیش آئیں گے۔ گہری26 یکی تار اُس کے خزانوں کی
تاک میں بیٹھی رہے گی۔ آگایسی جو انسانوں نے نہیں لگائی
اُسے بھسم کرے گی۔ اُس کے خیمے کے جتنے لوگ بچ نکلے
اُنہیں وہ کھا جائے گی۔ آسمان27 اُسے مجرم ٹھہرائے گا، زمین
اُس کے خلاف گواہی دینے کے لئے کھڑی ہو جائے گی۔
سیلاب28 اُس کا گھر اُڑا لے جائے غضبگا، شدتدنکے
سے بہتا ہوا پانی اُس پر گزرےسے گا۔ 29 یہ ہے وہ اجر جو الله
بےدینوں گا،دےکو وراثتوہ 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” میرےسے الفاظ !سنو یہی کرنے سے مجھے تسلی

!دو مَیںتکجب3 پیشباتاپنی نہ برداشتمجھےکروں 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 تمہارےتو رونگٹے
جائیںہوکھڑے اورگے تم سےحیرانی اپنا ہاتھ منہ پر گے۔رکھو

مجھےکبھیجب6 یادخیالوہ آتا پیشمَیںجوہے کرنا چاہتا
ہوں تو دہشتمَیں زدہ ہو جاتا میرےہوں، جسم تھرتھراہٹپر
طاری ہو جاتی ہے۔ خیال7 یہ ہے کیوںبےدینکہ جیتے ہتے ر
ہیں؟ صرفنہ وہ عمر رسیدہ ہو جاتے بلـکہ اُن طاقتکی رہتیبڑھتی ہے۔

8 اُن بچےکے اُن کے منے سا قائم ہو جاتے، اُن کی اولاد اُن کی
آنکھوں کے منے سا مضبوط ہو جاتی ہے۔ 9 اُن کے محفوظگھر
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 گائے وقت پر جنم دیتی، اور اُس کے بچے کبھی ضائع نہیں
ہوتے۔
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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 کے لڑکے
کودتے پھاندتے نظر آتے ہیں۔ 12 وہ دف اور سرود بجا کر
گیت گاتے اور بانسری کی یلی سُر آواز نکال کر اپنا دل بہلاتے
ہیں۔ 13 اُن کی خوشزندگی حال رہتی ہے، وہ ہر دن سے پورا
لطف اُٹھاتے اور آخرکار بڑے سکون سے پاتال میں اُتر ہیں۔جاتے

اور14 یہ لوگوہ 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 خدمتکی 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 کبھی مصیبت 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 ہے؟ افسوس، ایسا نہیں ہوتا۔
شاید19 تم کہو، الله’ اُنہیں سزا دینے کے بجائے اُن بچوںکے کو
مَیںلیکن‘گا۔دےسزا ہوںکہتا باپاُسےکہ ہیکو دینیسزا
ہئے چا تاکہ وہ اپنے گناہوں کا لے۔جانخوبنتیجہ اُس20 کی
اپنی ہی آنکھیں اُس کی تباہی دیکھیں، وہ خود قادرِ مطلق کے
غضب کا پیالہ پی لے۔ 21 اُسجبکیونکہ 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 عدالتبھی کرتا ہے۔ وفاتشخصایک23 پاتے
وقت خوب تن درست ہوتا ہے۔ جیتے جی بڑےوہ سکون اور
اطمینان زندگیسے سکا۔گزار اُس24 برتنکے دودھ بھرےسے
رہے، اُس کی ہڈیوں کا ُگودا تر و تازہ رہا۔ 25 دوسرا شخص
شکستہ حالت میں مر جاتا ہے اور اُسے کبھی خوش حالی کا
لطف نصیب نہیں ہوا۔ اب26 دونوں مل خاککر میں پڑے
ہتے ر ہیں، کیڑےدونوں مکوڑوں سے ڈھانپے ہتے ر ہیں۔

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 کی گواہی تسلیم کرنی ہئے چا 30 آفتکہ دنکے
شریر سلامتصحیحکو چھوڑا جاتا ہے، غضبکہ دنکے اُسے
رِہائی ملتی ہے۔

کون31 اُس کے برُو رُو اُس کے چال چلن ملامتکی کرتا،
کون اُسے اُس کے غلط کام کا مناسب اجر دیتا ہے؟ لوگ32
اُس کے جنازے میں شریک ہو کر اُسے قبر تک لے جاتے
ہیں۔ اُس کی قبر پر چوکیدار لگایا جاتا ہے۔ وادی33 کی مٹی
کے ڈھیلے اُسے میٹھے لـگتے جنازےہیں۔ کے پیچھے پیچھے تمام
دنیا، اُس کے آگے آگے اَن گنت ہجوم چلتا ہے۔ 34 چنانچہ تم
باتوںعبثمجھے دےتسلیکیوںسے تمہارےہو؟رہے جوابوں
تمہاریمیں بےوفائی ہی نظر آتی “ہے۔
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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 گزارےزندگی تو کیا اُسے کچھ حاصل ہوتا ہے؟ 4 الله
تیریتجھے زندگیترسخدا نہیںملامتسےسببکے یہرہا۔کر
نہ سوچ کہ اِسیوہ لئے عدالت میں تجھ طلبجوابسے کر رہا
ہے۔ 5 نہیں، تیریوجہ بڑی تیرےبدکاری، لامحدود گناہ ہیں۔

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 تھکےنے ماندوں پانیکو پلانے اورسے بھوکے والوںمرنے
کو کھانا کھلانے انکارسے کیا ہو گا۔ بےشک8 تیرا یہ رو اِس
خیال پر مبنی تھا کہ پورا ملـک طاقت وروں کی ملـکیت ہے،
کہ بڑےصرف لوگ اُس میں رہ سکتے ہیں۔ 9 تُو نے بیواؤں
کو خالی ہاتھ موڑ دیا ہو گا، یتیموں پاشپاشطاقتکی کی ہو
گی۔ اِسی10 لئے تُو پھندوں سے گھرا رہتا اچانکہے، تجھےہی
ناکدہشت واقعات ڈراتے ہیں۔ 11 یہی وجہ ہے کہ تجھ پر
ایسا اندھیرا چھا گیا ہے کہ تُو دیکھ نہیں سکتا، سیلابکہ نے
تجھے ڈبو دیا ہے۔
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12 کیا الله آسمان کی بلندیوں پر نہیں ہوتا؟ وہ تو ستاروں پر نظر

ڈالتا ہے، خواہ وہ کتنے ہی اونچے کیوں نہ ہوں۔ 13 توبھی تُو
کہتا ہے، الله’ کیا جانتا ہے؟ کیا وہ کالے بادلوں میں سے دیکھ
کر عدالت کر سکتا ہے؟ 14 وہ 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 بازسے نہیں آئے پرجسگا بدکار چلتے
وہ16ہیں؟رہے تو اپنے پہلےسےوقتمقررہ ہی گئے،سکڑ اُن کی
سیلاببنیادیں سے ہی اُڑا لی گئیں۔ اُنہوں17 نے الله سے ہم’کہا، سے دُور ہو ‘جا، اور قادرِ’ ہمارےمطلق لئے کیا کچھ کر
سکتا ‘ہے؟ لیکن18 الله ہی نے اُن گھروںکے کو خوشبھرپور
حالی سے نوازا، گو بےدینوں بُرےکے منصوبے اُس سے دُور
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 مٹطرحکسجائیداد گئی، اُن کسدولتکی
طرح بھسم ہو گئی ‘!ہے

اے21 ایوب، الله سے صلح کر کے سلامتی حاصل کر، تب
ہی خوشتُو 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 کے برابر، اوفیر کا
خالص سونا وادی کے پتھر کے برابر سمجھ لے 25 تو قادرِ مطلق
خود تیرا سونا ہو گا، وہی تیرے لئے چاندی کا ڈھیر ہو گا۔
تب26 تُو قادرِ مطلق لطفسے اندوز ہو گا اور الله کے حضور
اپنا سر اُٹھا گا۔سکے 27 تُو اُس سے کرےالتجا گا تو تیریوہ 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 حالپستجو اُسےہے نجاتوہ دیتا ہے۔ وہ30 بےقصور
کو چھڑاتا ہے، چنانچہ اگر تیرے ہاتھ پاک ہوں تو وہ تجھے
چھڑائے “گا۔
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مَیںکاش:ایوب الله کو کہیں پاتا

ایوب1 جوابنے میں کہا،
سرکشیشکایتمیریآجبےشک”2 اظہارکا حالانکہہے،

مَیں اپنی آہوں پر قابو پانے کوششکی کر رہا ہوں۔

مَیںکاش3 اُسے پانے کا تاکہرکھوںعلم اُس گاہسکونتکی
پہنچتک سکوں۔ 4 پھر مَیں اپنا ترتیبمعاملہ وار اُس کے منے سا
پیش کرتا، مَیں اپنا منہ دلائل سے بھر لیتا۔ تب5 مجھے اُس کے
جوابوں کا پتا چلتا، مَیں اُس بیاناتکے پر غور کر سکتا۔ 6 کیا وہ
اپنی قوتعظیم مجھ سے لڑنے صَرفپر کرتا؟ ہرگز !نہیں ًوہ یقینا
مجھ 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 مَیں مشرق طرفکی جاؤں تو وہ وہاں
نہیں مغربہوتا، جانبکی بڑھوں تو وہاں بھی نہیں ملتا۔ شمال9
میں اُسے ڈھونڈوں تو وہ دکھائی نہیں جنوبدیتا، طرفکی رُخ
کروں تو وہاں بھی پوشیدہ رہتا ہے۔ 10 کیونکہ میریوہ راہ کو
جانتا ہے۔ اگر وہ میری 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؟ کچھجو
بھی وہ کرنا چاہے اُسے عمل میں لاتا ہے۔ 14 جو بھی منصوبہ
اُس میرےنے لئے باندھا اُسے وہ ضرور گا۔کرےپورا اور اُس
ایسےسےبہتمزیدمیںذہنکے اِسی15ہیں۔منصوبے لئے مَیں
اُس مَیںبھیجبہوں۔زدہدہشتحضورکے باتوںاِن دھیانپر
دوں تو اُس سے ڈرتا ہوں۔ 16 الله مجھےخودنے دلشکستہ کیا،
قادرِ مطلق ہی دہشتمجھےنے کھلائی ہے۔ 17 کیونکہ نہ مَیں
یکی تار سے تباہ ہو رہا ہوں، نہ اِس لئے کہ اندھیرےگھنے نے
چہرےمیرے ڈھانپکو دیا ہے۔

24
زمین پر کتنی ناانصافی پائی جاتی ہے

1 قادرِ مطلق عدالت کے اوقات کیوں نہیں مقرر کرتا؟ جو
اُسے جانتے ہیں وہ ایسے دن کیوں نہیں دیکھتے؟ بےدین2 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 قرضکو دیتے
ہیں کہ وہ اُنہیں ضمانت کے طور پر اپنا بَیل دے۔ 4 ضرورتوہ
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مندوں کو راستے سے ہٹاتے ہیں، ملـکچنانچہ غریبوںکے کو
چھپسراسر جانا پڑتا ہے۔

مندضرورت5 بیابان میں طرحکیگدھوںجنگلی کام کرنے
کے لئے نکلتے خوراکہیں۔ کا کھوج لگا لگا کر وہ اِدھر اُدھر
متے گھو پھرتے ہیں بلـکہ یگستان ر ہی اُنہیں اُن کے بچوں کے
لئے کھانا مہیا کرتا ہے۔ 6 جو کھیت اُن کے اپنے نہیں ہیں اُن
میں وہ فصل 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 برہنہ حالت
میں گزارتے سردیہیں۔ میں اُن پاسکے تککمبل نہیں ہوتا۔
پہاڑوں8 بارشکی بھیگوہسے اورجاتے پناہ گاہ نہ ہونے کے
باعث پتھروں کے لپٹساتھ جاتے ہیں۔

9 بےدین باپ سے محروم بچے کو ماں کی گود سے چھین
لیتے ہیں بلـکہ اِس شرط پر مصیبت زدہ قرضکو دیتے ہیں کہ
وہ اُنہیں ضمانت کے طور 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 صفدر لگائے تھے اُن کے درمیان غریب
زیتون کا تیل لتے نکا ہیں۔ پیاسی حالت میں وہ شریروں کے
میںحوضوں انگور پاؤںکو تلے کچل اُسکر رسکا لتے نکا ہیں۔
12 شہر سے مرنے والوں کی آہیں نکلتی ہیں اور لوگزخمی مدد
کے لئے چیختے چلّاتے ہیں۔ اِس کے باوجود الله کسی بھیکو
مجرم نہیں ٹھہراتا۔

13 یہ بےدین اُن میں سے ہیں جو نور سے سرکش ہو گئے
ہیں۔ نہ وہ اُس کی راہوں واقفسے ہیں، نہ اُن میں ہتے ر ہیں۔
سویرےصبح14 قاتل اُٹھتا ہے تاکہ مصیبت زدہ اور ضرورت
مند قتلکو راتکرے۔ کو چور چکر کاٹتا ہے۔ 15 زناکار کی
آنکھیں شام دُھندلـکےکے کے انتظار میں رہتی ہیں، یہ سوچ کر
کہ وقتاُس مَیں کسی کو نظر نہیں آؤں گا۔ وقتنکلتے وہ اپنے
منہ ڈھانپکو لیتا ہے۔ اندھیرےڈاکو16 نقبمیںگھروںمیں
لگاتے دنجبکہ وقتکے چھپوہ کر اپنے پیچھے کنڈی لگا لیتے
ہیں۔ نور کو وہ جانتے ہی نہیں۔ گہری17 یکی تار ہی اُن کی
صبح ہوتی ہے، کیونکہ اُن کی اندھیرےگھنے کی دہشتوں سے
دوستی ہو گئی ہے۔

لیکن18 بےدین پانی کی سطح جھاگپر ملـکہیں، میں اُن
کا ملعونحصہ ہے اور اُن کے انگور باغوںکے طرفکی کوئی

رجوع نہیں کرتا۔ کالطرحجس19 اور ُجھلستی برفگرمی کا
پانی لیتیچھین پاتالطرحاُسیہیں گناہ گاروں چھینکو لیتا ہے۔
ماں20 کا رِحم اُنہیں بھول جاتا، کیڑا چوساُنہیں لیتا اور اُن کی
یاد ًہے۔رہتیجاتی یقینا لـکڑیبےدینی ہے۔جاتیٹوٹطرحکی
21 بےدین بانجھ عورت پر ظلم اور بیواؤں سے بدسلوکی کرتے
ہیں، لیکن22 الله زبردستوں قدرتاپنیکو گھسیٹسے کر لے
جاتا ہے۔ وہ مضبوطی کھڑےسے بھی ہوں توبھی کوئی یقین
نہیں کہ زندہ رہیں گے۔ 23 الله اُنہیں حفاظت سے آرام کرنے
دیتا لیکنہے، اُس کی آنکھیں اُن کی راہوں کی پہرا داری کرتی
رہتی ہیں۔ لمحہ24 بھر کے لئے وہ سرفراز لیکنہوتے، نیستپھر
و نابود ہو میںخاکاُنہیںہیں۔جاتے ملا جمعطرحکیسبکر
کیا جاتا وہہے، بالوںہوئیکٹیکیگندم طرحکی مُرجھا ہیں۔جاتے

25 کیا ایسا نہیں ہے؟ اگر متفقکوئی نہیں تو کرےثابتوہ کہ
مَیں غلطی پر ہوں، وہ دکھائے میرےکہ 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 ناکدہشت ہے۔ وہی اپنی بلندیوں پر

سلامتی قائم ہے۔رکھتا 3 کیا اُسکوئی گنتعدادکیدستوںکے
سکتا ہے؟ اُس کا کسنور پر نہیں چمکتا؟ 4 تو پھر انسان الله کے
منے راستطرحکسسا باز ٹھہر سکتا ہے؟ عورتجو سے پیدا
ہوا ثابتصافپاکطرحکسوہ ہو سکتا ہے؟ اُس5 کی نظر
میں نہ چاند پُرنور پاکستارےنہہے، ہیں۔ 6 تو پھر کسانسان
پاکطرح ٹھہر سکتا ہے جو کیڑا ہی آدمہے؟ زاد تو مکوڑا ہی
“ہے۔

26
:ایوب تُو نے مجھے 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 جو حکمت سے محروم
ہے، اپنی سمجھ کی گہریکتنی باتیں اُس پر ظاہر کی ہیں۔ 4 تُو
مددکیکسنے یہسے پیشکچھ کیا روحتیرینےکسہے؟
میں وہ باتیں ڈالیں تیرےجو منہ نکلسے آئی ہیں؟
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کون الله عظمتکی کا اندازہ لگا سکتا ہے؟
5 الله کے منے سا وہ تمام ارواحمُردہ جو پانی اور اُس میں ہنے ر

والوں کے نیچے بستی ہیں ڈر تڑپمارےکے اُٹھتی ہیں۔ 6 ہاں،
اُس کے منے سا پاتال برہنہ اور اُس کی بےنقابگہرائیاں ہیں۔

7 الله ہی نے شمال کو ویران و سنسان جگہ کے اوپر تان لیا،
اُسی زمیننے یوںکو لگا دیا کہ کسیوہ چیز لٹکیسے نہیںہوئی
ہے۔ اُس8 نے اپنے بادلوں میں پانی لپیٹ لیا، لیکن وہ بوجھ تلے
نہ پھٹے۔ 9 اُس نے اپنا تخت نظروں سے چھپا کر اپنا بادل اُس پر
چھا دیا۔جانے اُس10 پانینے سطحکی پر دائرہ بنایا جو روشنی
اندھیرےاور درمیانکے 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 رہبسے اژدہے ٹکڑےٹکڑےکو کر دیا۔ اُس13 کے
روح آسماننے کیا،صافکو اُس ہاتھکے فرارنے ہونے والے
سانپ کو چھید ڈالا۔ 14 لیکن ایسے کام اُس کی راہوں کے
کنارے پر ہی کئے جاتے ہیں۔ جو کچھ ہم اُس بارےکے میں
سنتے ہیں وہ دھیمی دھیمی آواز سے ہمارے کان تک 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” حیاتکی کی جسقَسم نے میرا انصاف کرنے سے

انکار کیا، قادرِ مطلق کی جسقَسم میرینے زندگی تلخ کر دی
ہے، میرے3 جیتے جی، ہاں تکجب الله کا دم میری ناک
میں ہے نہیںجھوٹہونٹمیرے4 بولیں میریگے، زبان دھوکا
بیان گی۔کرےنہیں مَیں5 کبھی تسلیم نہیں کروں گا تمہاریکہ
درستبات مَیںہے۔ بےالزام ہوں اور مرتے تکدم اِس کے
ُلٹ ا نہیں گا۔کہوں مَیں6 اصرار ہوںکرتا راستکہ باز ہوں اور
اِس بازکبھیسے آؤںنہیں گا۔ دنبھیکسیمیرےدلمیرا کے
بارے میں ملامتمجھے نہیں کرتا۔

7 کرےالله دشمنمیرےکہ ساتھکے سلوکوہی کیا جائے
جو بےدینوں کے ساتھ کیا جائے گا، میرےکہ مخالف کا وہ
انجام ہو بدکاروںجو پیشکو آئے گا۔ 8 کیونکہ وقتاُس شریر
کی کیا اُمید رہے جبگی اُسے اِس زندگی سے منقطع کیا جائے

اللهجبگا، اُس جانکی اُس کرےطلبسے 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 ہر
وقت الله پکارےکو گا؟

مَیںاب11 تمہیں الله قدرتکی بارےکے میں تعلیم دوں گا،
قادرِ مطلق کا ارادہ تم سے نہیں چھپاؤں گا۔ 12 دیکھو، تم سب
اِسنے کا مشاہدہ کیا ہے۔ تو پھر اِس قسم باطلکی باتیں کیوں
کرتے ہو؟

بےدین زندہ نہیں رہے گا
بےدین13 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
وہ خاک کی طرح چاندی کا ڈھیر لگائے اور مٹی کی طرح
نفیس کپڑوں کا تودہ اکٹھا کرے، لیکن17 کپڑےجو وہ جمع
کرے اُنہیں راست باز پہن لے گا، اور جو چاندی وہ اکٹھی
کرے اُسے بےقصور تقسیم کرے 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
آخریلیکنہے، اپنیجبدفعہ۔ آنکھیں کھول لیتا تو دولتتمام
جاتی رہی ہے۔ 20 اُس پر ناکہول واقعات کا سیلاب ٹوٹ
پڑتا، راتاُسے آندھیوقتکے چھین لیتی ہے۔ مشرقی21 لُو اُسے
اُڑا لے جاتی، اُسے اُٹھا کر اُس کے مقام سے دُور پھینک دیتی
ہے۔ بےرحمی22 سے وہ اُس پر یوں جھپٹا مارتی رہتی ہے کہ
اُسے بار بار بھاگنا پڑتا ہے۔ 23 وہ تالیاں بجا کر اپنی حقارت کا
اظہار کرتی، اپنی جگہ آوازےسے کستی ہے۔

28
کہاںحکمت پائی جاتی ہے؟

1 ً یقینا چاندی کی کانیں ہوتی ہیں اور ایسی جگہیں جہاں
سونا خالص کیا جاتا ہے۔ 2 لوہا زمین سے نکالا جاتا اور لوگ
پتھر پگھلا کر تانبا بنا لیتے ہیں۔ اندھیرےانسان3 کو ختم کر کے
زمین گہریگہریکی تکجگہوں دھاتکچی کا کھوج لگاتا
ہے، خواہ وہ اندھیرےکتنے میں کیوں نہ ہو۔ ایک4 اجنبی قوم
سرنگ لگاتی جبہے۔ رّسوں سے لٹکے ہوئے کام کرتے اور
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انسانوں سے دُور کان میں متے جھو ہیں تو زمین پر گزرنے والوں
کو اُن کی یاد ہی نہیں رہتی۔ زمین5 کی سطح خوراکپر پیدا
ہوتی ہے جبکہ اُس کی گہرائیاں یوں تبدیل ہو جاتی ہیں جیسے
اُس آگمیں لـگی ہو۔ 6 پتھروں سے سنِگ لاجورد نکالا جاتا
میںجسہے سونے بھیذرےکے پائے جاتے ہیں۔

ایسےیہ7 ہیںراستے نہیںپرندہشکاریبھیکوئیجو جانتا، جو
کسی بھی باز نے نہیں دیکھا۔ جنگل8 رُعبکے دار جانوروں
میں سے کوئی بھی اِن راہوں پر نہیں چلا، کسی بھی ببر شیر نے
اِن پر قدم نہیں رکھا۔ انسان9 چقماقسنِگ پر ہاتھ لگا پہاڑوںکر
کو جڑ سے ُلٹا ا دیتا ہے۔ 10 وہ پتھر سرنگمیں لگا کر ہر قسم کی
قیمتی چیز دیکھ لیتا اور11 زمین ندیوںدوز کو بند کر کے پوشیدہ
چیزیں روشنی میں لاتا ہے۔

لیکن12 حکمت کہاں پائی جاتی ہے، سمجھ کہاں سے ملتی
ہے؟ انسان13 تکاُس جانے والی راہ نہیں جانتا، کیونکہ اُسے
ملـِک حیات میں پایا نہیں جاتا۔ 14 سمندر کہتا ہے، حکمت’
میرے پاس نہیں ‘ہے، اور اُس کی گہرائیاں بیان کرتی یہاں’ہیں، بھی نہیں ‘ہے۔

حکمت15 کو نہ خالص سونے، نہ چاندی سے خریدا جا
سکتا ہے۔ اُسے16 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۔ 18 اُس کی نسبت مونگا اور بلور کی کیا قدر
بھریسےحکمتہے؟ تھیلی موتیوں کہیںسے یادہ ز قیمتی ہے۔
19 ایتھوپیا کا ‡زبرجد اُس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اُسے خالص
سونے کے لئے خریدا نہیں جا سکتا۔

حکمت20 کہاں سے آتی، سمجھ کہاں سے مل سکتی ہے؟
وہ21 تمام جانداروں سے پوشیدہ رہتی بلـکہ پرندوں بھیسے چھپی
رہتی ہے۔ پاتال22 موتاور اُس بارےکے میں کہتے ہیں، ہم’
نے اُس بارےکے صرفمیں افواہیں سنی ‘ہیں۔

23 لیکن الله اُس تک جانے والی راہ کو جانتا ہے، اُسے
معلوم ہے کہ کہاں مل سکتی ہے۔ 24 کیونکہ اُسی نے زمین
کی تکحدود دیکھا، آسمان تلے سب کچھ پر نظر ڈالی 25 تاکہ
ہَوا کا وزن کرےمقرر اور پانی پیمائشکی کر اُسکے کی حدود
متعین کرے۔ اُسی26 نے بارش کے لئے فرمان جاری کیا اور
بادل کی کڑکتی بجلی کے لئے راستہ تیار کیا۔ اُسی27 وقت اُس
حکمتنے کو 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 رہنادُور ہی سمجھ “۔‘ہے

29
میریکاش زندگی پہلے کی طرح ہو

ایوب1 نے باتاپنی جاری رکھ کر کہا،
کاش”2 مَیں دوبارہ ماضی کے وہ دن گزار جبسکوں الله

میری بھالدیکھ کرتا تھا، اُسجب3 کی میرےشمع سر کے اوپر
چمکتی رہی اور مَیں اُس کی روشنی کی مدد اندھیرےسے میں
چلتا تھا۔ 4 اُس وقت میری جوانی عروج پر تھی اور میرا خیمہ
الله کے سائے میں رہتا تھا۔ 5 قادرِ میرےمطلق ساتھ تھا، اور
مَیں اپنے بیٹوں سے گھرا رہتا تھا۔ کثرت6 کے باعث میرے
قدم دہی سے دھوئے ہتے ر اور چٹان سے تیل کی ندیاں پھوٹ
کر نکلتی تھیں۔

کبھیجب7 مَیں شہر دروازےکے سے نکل چوککر میں
اپنی کرسی پر بیٹھ جاتا 8 تو جوان آدمی مجھے دیکھ کر پیچھے ہٹ
اُٹھبزرگجاتے،چھپکر ہتے،کھڑےکر رئیس9ر لنے بو سے
باز آ کر منہ پر ہاتھ رکھتے، 10 شرفا کی دبآواز جاتی اور اُن کی
زبان تالو چپکسے جاتی تھی۔

باتیںمیرینےکانجس11 اُسسنیں مبارکمجھےنے کہا،
جس آنکھ نے مجھے دیکھا اُس نے میرے 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 مجھے
برکت دیتے باعثمیرےتھے۔ بیواؤں کے دلوں خوشیسے کے
نعرے اُبھر آتے تھے۔ بازیراستمَیں14 سے ملبّس راستاور
بازی مجھ ملبّسسے رہتی انصافتھی، میرا چوغہ پگڑیاور تھا۔

اندھوں15 کے لئے مَیں آنکھیں، لنگڑوں کے لئے پاؤں بنا رہتا
تھا۔ غریبوںمَیں16 باپکا تھا، اجنبیکبھیجباور مقدمہکو
لڑنا پڑا تو مَیں غور سے اُس معاملےکے کا معائنہ کرتا تھا تاکہ اُس
حقکا مارا نہ جائے۔ مَیں17 بےدیننے کا جبڑا توڑ اُسکر کے
دانتوں میں سے شکار چھڑایا۔

وقتاُس18 خیالمیرا تھا، مَیں’ اپنے ہی پاؤںوفاتمیںگھر
گا، سیمرغ کی طرح اپنی زندگی کے دنوں میں اضافہ کروں گا۔
میری19 جڑیں تکپانی پھیلی میریاور اوسشاخیں سے تر رہیں

* 28:16 عقیِق :احمر carnelian † 28:16 سنِگ :لاجورد lapis lazuli ‡ 28:19 :زبرجد peridot
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گی۔ عزتمیری20 وقتہر تازہ رہے گی، میرےاور ہاتھ کی
کمان کو نئی تقویت ملتی رہے ‘گی۔

انتظارکےمشوروںمیرےسےخاموشیکرسنمیریلوگ21
میں ہتے ر تھے۔ میرے22 بات کرنے پر وہ جواب میں کچھ نہ
کہتے الفاظمیرےبلـکہ سیہلـکی باندیبوندا طرحکی اُن پر ٹپکتے
ہتے۔ ر بارشسےشدتانسانطرحجس23 انتظارکے میں رہتا
میرےوہطرحاُسیہے انتظار میں ہتے تھے۔ر وہ منہ پسار کر بہار
بارشکی الفاظمیرےطرحکی جذبکو کر لیتے تھے۔ جب24
مَیں اُن سے بات کرتے وقت مسکراتا تو اُنہیں یقین نہیں آتا تھا،
میری اُن پر مہربانی اُن نزدیککے نہایت قیمتی تھی۔ مَیں25 اُن
کی راہ اُن کے لئے چن کر اُن کی قیادت کرتا، اُن کے درمیان
یوں بستا طرحجستھا بادشاہ اپنے دستوں درمیان۔کے مَیں اُس
کی مانند تھا جو ماتم کرنے والوں کو تسلی دیتا ہے۔

30
مجھے رد کیا گیا ہے

ابلیکن1 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 ہاتھوںکے کی مدد کا کیا فائدہ
تھا؟ اُن کی پوری طاقت تو جاتی رہی تھی۔ خوراک3 کی کمی
اور شدید بھوک کے مارے وہ خشک زمین کی تھوڑی بہت
پیداوار کتر کتر کر کھاتے ہیں۔ ہر وقت وہ تباہی اور ویرانی
کے دامن میں ہتے ر ہیں۔ 4 وہ یوں جھاڑ سے خطمی کا پھل
توڑ کر کھاتے، یوں *جھاڑ کی آگجڑیں تاپنے کے لئے اکٹھی
ہیں۔کرتے اُنہیں5 آبادیوں خارجسے کیا گیا لوگاورہے، چور’
‘چور چلّا اُنہیںکر بھگا دیتے ہیں۔ اُنہیں6 گھاٹیوں ڈھلانوںکی
پر بسنا پڑتا، وہ زمین کے غاروں میں اور پتھروں کے درمیان ہی
ہتے ر ہیں۔ 7 یوں جھاڑ کے درمیان وہ آوازیں دیتے اور مل کر
اونٹ کٹاروں دبکتلے جاتے ہیں۔ 8 اِن کمینے اور بےنام لوگوں
کو مار مار ملـککر سے بھگا دیا گیا ہے۔

9 اور اب مَیں 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 میرینے

کمان تانتکی کھول میریکر رُسوائی کی اِسہے، لئے میریوہ
موجودگی میں بےلگام ہو گئے ہیں۔ میرے12 ہنے د ہاتھ ہجوم
کھڑے ہو کر مجھے ٹھوکر کھلاتے اور میری فصیل کے ساتھ
مٹی کے ڈھیر لگاتے ہیں تاکہ اُس میں رخنہ ڈال کر مجھے تباہ
کریں۔ 13 وہ میری قلعہ بندیاں ڈھا کر خاکمجھے میں ملانے
کامیابمیں ہو جاتے ہیں۔ کسی اَور کی مدد درکار ہی نہیں۔
14 وہ رخنے میں داخل ہوتے اور جوق در جوق تباہ شدہ فصیل
میں سے گزر کر آگے ھتے بڑ ہیں۔ ناکہول15 میرےواقعات
کھڑےخلاف ہو گئے ہیں، اور وہ تیز ہَوا میرےطرحکی وقار
کو اُڑا لے جا رہے ہیں۔ میری سلامتی بادل کی طرح اوجھل
ہو گئی ہے۔

16 اور اب میری جان نکل رہی ہے، مَیں مصیبت کے دنوں
کے قابو میں آ گیا ہوں۔ رات17 میریکو ہڈیوں کو چھیدا جاتا
ہے، کترنے والا درد مجھے کبھی نہیں چھوڑتا۔ 18 الله بڑے
زور سے میرا کپڑا پکڑ کر گریبان کی طرح مجھے اپنی گرفتسخت
میں رکھتا ہے۔ 19 اُس نے مجھے کیچڑ میں پھینک دیا ہے،
اور دیکھنے میں خاکمَیں اور مٹی ہی بن گیا ہوں۔ مَیں20 تجھے
پکارتا، لیکن نہیںجوابتُو دیتا۔ مَیں کھڑا ہو لیکنجاتا، تُو مجھے
گھورتا ہی رہتا ہے۔ 21 میرےتُو ساتھ سلوکاپنا بدل کر مجھ
پر ظلم کرنے لگا، اپنے ہاتھ پورےکے زور مجھےسے ستانے لگا
ہے۔ 22 تُو مجھے اُڑا کر ہَوا پر سوار ہونے دیتا، طوفانگرجتے میں
گھلنے دیتا ہے۔ مَیںابہاں،23 ہوںجانتا کہ تُو موتمجھے کے
اُسگا،کرےحوالے میںگھر پہنچائے دنایکجہاںگا تمام
جاندار جمع ہو جاتے ہیں۔

24ً یقینا مَیں نے کبھی بھی اپنا ہاتھ ضرورتکسی مند کے
خلاف نہیں اُٹھایا جب اُس نے اپنی مصیبت میں آواز دی۔
25 بلـکہ جب کسی کا بُرا حال تھا تو مَیں ہم دردی سے رونے
دیکھحالتکیغریبوںلگا، کر تاہم26لگا۔کھانےغمدلمیرا
مجھ پر مصیبت آئی، اگرچہ مَیں بھلائی کی اُمید رکھ سکتا تھا۔
مجھ پر گھنا اندھیرا چھا گیا، حالانکہ مَیں روشنی کی توقع کر سکتا
تھا۔ میرے27 اندر سب مضطربکچھ ہے اور کبھی آرام نہیں
کر سکتا، میرا تکلیفواسطہ دہ دنوں سے پڑتا ہے۔ مَیں28 ماتمی
لباس میں پھرتا ہوں اور کوئی مجھے تسلی نہیں دیتا، حالانکہ مَیں
جماعت کھڑےمیں ہو کر مدد کے لئے آواز دیتا ہوں۔ مَیں29
گیدڑوں بھائیکا اور ُلّوؤںعقابی ا بنساتھیکا گیا ہوں۔ میری30

* 30:4 یوں :جھاڑ یعنی جھاڑی سینک،broomبنام قسم جسجھاڑیکی پھولکے زرد ہوتے ہیں۔
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ِجلد کالی ہو میریگئی، ہڈیاں تپتی گرمی سببکے ُجھلسسے
گئی ہیں۔ اب31 میرا صرفسرود ماتم کرنے بانسریمیریاور
صرف رونے والوں کے لئے استعمال ہوتی ہے۔

31
:باتآخریمیری مَیں ہوںبےگناہ

مَیں1 نے اپنی آنکھوں سے عہد باندھا ہے۔ تو پھر کسمَیں
طرح کسی کنواری پر نظر ڈال سکتا ہوں؟ 2 کیونکہ انسان کو
آسمان پر ہنے ر والے خدا کی طرف سے کیا نصیب ہے، اُسے
بلندیوں پر بسنے والے قادرِ مطلق سے کیا وراثت پانا ہے؟ 3 کیا ایسا
نہیں شخصناراستکہہے لئےکے 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 انصافمجھے کے ترازو میں تول لے، الله میری بےالزام
حالت معلوم کرے۔ 7 میرےاگر قدم صحیح راہ ہٹسے گئے،
میری میرےآنکھیں دل کو غلط راہ پر لے گئیں میرےیا ہاتھ
داغ دار ہوئے 8 تو پھر بیججو مَیں نے یا بو اُس کی پیداوار کوئی
اَور کھائے، جو فصلیں مَیں نے لگائیں اُنہیں اُکھاڑا جائے۔

9 اگر میرا عورتکسیدل سے تعلقاتناجائز 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 جھکپر جائے۔ 11 کیونکہ
ایسی حرکت ناکشرم ہوتی، ایسا جرم سزا کے لائق ہوتا ہے۔
ایسے12 گناہ بھسمکچھسبتکپاتالآگکی کر دیتی ہے۔ اگر
وہ مجھ سے سرزد ہوتا تو میری تمام فصل جڑوں تک راکھ کر
دیتا۔

13 اگر میرا نوکر نوکرانیوں کے ساتھ جھگڑا تھا اور مَیں نے اُن
کا حق مارا 14 تو مَیں کیا کروں جب الله عدالت میں کھڑا ہو
جائے؟ جب وہ میری پوچھ کرےگچھ تو مَیں اُسے کیا جواب
دوں؟ 15 ماںمیریمجھےنےجسکیونکہ میںپیٹکے بنایا اُس
اُنہیںنے بھی ایکبنایا۔ اُنہیںنےہی بھی میںرِحمبھیمجھےاور
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

اپنینے اکیلےروٹی کھائیہی اور یتیم اُسکو شریکمیں نہ کیا؟
18 ہرگز نہیں، بلـکہ اپنی جوانی سے لے کر مَیں نے اُس کا باپ
بن کر اُس پرورشکی کی، پیدائشاپنی سے ہی بیوہ کی راہنمائی
کی۔ مَیںکبھیجب19 نے دیکھا کمیکیکپڑوںکوئیکہ کے
ہلاکباعث ہو رہا ہے، غریبکسیکہ پاسکے تککمبل
نہیں 20 تو مَیں اُسےنے اپنی بھیڑوں کی دیاُونکچھ تاکہ وہ گرم
ہو لوگایسےسکے۔ مجھے دعا دیتے تھے۔ مَیں21 بھیکبھینے
یتیموں خلافکے ہاتھ نہیں اُٹھایا، وقتاُس بھی جبنہیں شہر
دروازےکے میں میرےبزرگبیٹھے میںحق 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 مَیںتو الله دہشتسے کھاتا
رہتا، مَیں اُس سے ڈر مارےکے قائم نہ رہ سکتا۔

24 کیا مَیں نے سونے پر اپنا پورا بھروسا رکھا خالصیا سونے
سے کہا، تجھ’ پر ہی میرا اعتماد ؟‘ہے ہرگز !نہیں 25 کیا مَیں
اِس لئے خوش تھا کہ میری دولت یادہ ز ہے اور میرے ہاتھ
بہتنے کچھ حاصل کیا ہے؟ ہرگز !نہیں 26 کیا سورج چمککی
پُروقارکیچانداوردمک دیکھروِش کبھیکودلمیرے27کر
چپکے سے غلط راہ پر لایا گیا؟ کیا مَیں نے کبھی اُن کا احترام
*کیا؟ 28 ہرگز نہیں، کیونکہ یہ بھی سزا کے لائق جرم ہے۔ اگر
مَیں ایسا کرتا تو بلندیوں پر ہنے ر والے خدا کا انکار کرتا۔

29 کیا مَیں خوشکبھی ہوا جب مجھ نفرتسے کرنے والا
تباہ ہوا؟ کیا مَیں باغ باغ جبہوا اُس پر مصیبت آئی؟ ہرگز !نہیں
مَیں30 نے اپنے منہ اجازتکو نہ دی کہ گناہ کر کے اُس کی
جان لعنتپر بھیجے۔ 31 میرےبلـکہ خیمے آدمیوںکے کو تسلیم
کرنا پڑا، کوئی’ نہیں ہے ایوبجو گوشتکے سے سیر نہ ‘ہوا۔
32 اجنبی کو باہر گلی میں رات گزارنی نہیں پڑتی تھی 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 بھیکبھینے ایسا کام نہ کےجسکیا
باعث مجھے ڈر مارےکے چپ رہنا پڑتا اور گھر سے نکل نہیں
سکتا تھا۔

کاش35 کوئی میری !سنے دیکھو، یہاں میری بات میرےپر
دست خط ہیں، اب قادرِ مطلق مجھے جواب دے۔ کاش

* 31:27 احترام :کیا لفظی :ترجمہ ہاتھ سے اُنہیں بوسہ دیا۔
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مخالفمیرے لـکھ کر مجھے الزاماتوہ بتائیں جو اُنہوں نے مجھ
پر لگائے !ہیں 36 اگر الزامات کا کاغذ ملتا تو مَیں اُسے اُٹھا کر
اپنے کندھے پر رکھتا، اُسے پگڑی طرحکی اپنے سر پر باندھ لیتا۔
مَیں37 الله کو اپنے قدموں کا دےکتابحسابپورا رئیسکر
طرحکی اُس قریبکے پہنچتا۔

38 کیا میری زمین نے مدد کے لئے پکار کر مجھ پر الزام لگایا
یاںکیاُسکیاہے؟ یگھار پڑیروکرملسےسببمیرےر ہیں؟
39 کیا مَیں اُسنے کی پیداوار اجر دیئے بغیر کھائی، اُس محنتپر
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 تینوںمذکورہ ایوبآدمی جوابکو دینے بازسے آئے،
کیونکہ وہ اب تک 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 تھا۔ ایک طرف تو وہ ایوب سے خفا
تھا، کیونکہ یہ آپاپنے کو الله کے منے راستسا باز ٹھہراتا تھا۔
تینوںوہطرفدوسری3 دوستوں ناراضبھیسے تھا، کیونکہ نہ
ایوبوہ سکے،دےجوابصحیحکو ثابتنہ کر سکے مجرمکہ
ہے۔ 4 اِلیہو ایوبتکابنے باتسے نہیں کی تکجبتھی۔
دوسروں پوریباتنے نہیں کی تھی خاموشوہ رہا، کیونکہ وہ
بزرگ تھے۔ اُسجبابلیکن5 نے دیکھا تینوںکہ آدمی مزید
جوابکوئی دےنہیں سکتے تو بھڑکوہ اُٹھا 6 اور جواب میں
مَیں”کہا، کم ہوںعمر عمرسبآپجبکہ رسیدہ اِسہیں، لئے مَیں
کچھ شرمیلا تھا، آپمَیں اپنیکو رائے بتانے سے ڈرتا تھا۔ مَیں7
نے سوچا، چلو وہ بولیں جن کے یادہ ز گزرےدن ہیں، وہ تعلیم
دیں جنہیں متعدد سالوں کا تجربہ حاصل ہے۔

لیکن8 انسانروحجو میں یعنیہے دمجو مطلققادرِ اُسنے
پھونکمیں دیا وہی انسان کو سمجھ عطا کرتا ہے۔ 9 نہ صرف
بوڑھے لوگ دانش مند ہیں، نہ صرف وہ انصاف سمجھتے ہیں
جن بالکے سفید ہیں۔ گزارشمَیںچنانچہ10 ہوںکرتا کہ ذرا
باتمیری سنیں، مجھے بھی اپنی پیشرائے کرنے دیجئے۔

مَیں11 آپ کے الفاظ کے انتظار میں رہا۔ آپجب موزوں
تلاشجواب کر رہے تھے تو آپمَیں دانشکی مند باتوں پر غور
کرتا رہا۔ مَیں12 آپنے پر پوری توجہ دی، لیکن آپ میں سے
کوئی ایوب کو غلط ثابت نہ کر سکا، کوئی اُس کے دلائل کا
پایا۔دےنہجوابمناسب اب13 ایسا نہ ہو آپکہ کہیں، ہم’
ایوبنے پائیحکمتمیں انسانہے، کردےشکستاُسے بھگا
نہیں سکتا صرفبلـکہ الله ‘ہی۔ 14 ایوبکیونکہ نے اپنے دلائل
ترتیبکی سے میرا مقابلہ نہیں کیا، اور جب جوابمَیں دوں گا
آپتو کی باتیں نہیں دہراؤں گا۔

آپ15 گھبرا جوابکر دینے سے باز آئے آپابہیں، کچھ
نہیں کہہ سکتے۔ 16 کیا مَیں مزید انتظار کروں، خاموشآپگو
ہو گئے آپہیں، رُک کر جوابمزید دےنہیں سکتے؟ مَیں17
بھی جواب دینے میں حصہ لینا چاہتا ہوں، مَیں بھی اپنی رائے
پیش کروں گا۔ 18 میرےکیونکہ اندر چھلـکالفاظسے رہے
میریہیں، میرےروح اندر مجھے مجبور کر رہی ہے۔

مَیںمیںحقیقت19 اندر اُسسے نئی ہوںمانندکیَمے بندجو
رکھی گئی مَیںہو، نئی َمے بھریسے ہوئی نئی مشکوں طرحکی
پھٹنے ہوں۔کو مجھے20 بولنا تاکہہے آرام پاؤں، لازم ہی کہہے
مَیں اپنے ہونٹوں کھولکو دوں۔جوابکر 21ً یقینا نہ کسیمَیں
جانبکی داری، گا۔کروںچاپلوسیکیکسینہ 22 مَیںکیونکہ
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، تمام باتوں پر !دھریںکان
مَیںاب2 اپنا کھولمنہ دیتا زبانمیریہوں، بولتی میرے3ہے۔
الفاظ سیدھی راہ پر چلنے والے دل سے اُبھر آتے ہیں، میرے
ہونٹ دیانت داری سے وہ کچھ بیان کرتے ہیں جو مَیں جانتا
ہوں۔ 4 الله روحکے مجھےنے بنایا، قادرِ مطلق دمکے مجھےنے
زندگی بخشی۔

5 اگر آپ اِس قابل ہوں تو مجھے جواب دیں اور اپنی باتیں
ترتیب پیشسے کر کے میرا مقابلہ کریں۔ الله6 کی مَیںمیںنظر تو
آپ کے برابر ہوں، مجھے بھی مٹی سے لے کر تشکیل دیا گیا ہے۔
7 چنانچہ مجھے آپ کے لئے دہشت کا باعث نہیں ہونا ہئے، چا
طرفمیری آپسے پر بھاری بوجھ نہیں آئے گا۔

† 31:40 ایک:دھتورا بدبودار پودا۔
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آپ8 میرےنے سنتے ہی کہا بلـکہ آپ الفاظکے تکابھی

میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، 9 پاکمَیں’ ہوں، مجھ سے
جرم سرزد نہیں ہوا، مَیں بےگناہ ہوں، میرا کوئی قصور نہیں۔
توبھی10 الله مجھ سے جھگڑنے کے مواقع ڈھونڈتا اور مجھے اپنا
دشمن سمجھتا ہے۔ 11 میرےوہ پاؤں کاٹھکو میں ڈال میریکر
تمام راہوں کی پہرا داری کرتا ‘ہے۔

لیکن12 آپ کی یہ بات درست نہیں، کیونکہ الله انسان سے
اعلٰی ہے۔ آپ13 اُس سے جھگڑ کر کیوں کہتے ہیں، وہ’ میری
باتبھیکسی نہیںجوابکا ؟‘دیتا انسانشاید14 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 کر گہری نیند سو جاتے ہیں 16 تو
الله اُن کھولکانکے اپنیکر نصیحتوں دہشتاُنہیںسے زدہ کر
دیتا ہے۔ یوں17 وہ انسان کو غلط کام کرنے اور مغرور ہونے
سے باز رکھ کر 18 اُس کی جان گڑھے میں اُترنے اور یائے در
موت کو عبور کرنے روکسے دیتا ہے۔

19 کبھی الله انسان کی بستر پر درد کے یعے ذر تربیت کرتا
تبہے۔ اُس ہڈیوںکی میں ہوتیجنگلگاتار ہے۔ اُس20 کی
جان خوراککو سے گھن آتی بلـکہ اُسے لذیذترین کھانے سے
نفرتبھی ہوتی ہے۔ اُس21 پوستگوشتکا سکڑ غائبکر ہو
جاتا ہے جبکہ جو ہڈیاں پہلے چھپی ہوئی تھیں وہ نمایاں طور پر
نظر آتی ہیں۔ 22 اُس کی جان گڑھے کے قریب، اُس کی زندگی
ہلاک کرنے والوں نزدیککے پہنچتی ہے۔

لیکن23 اگر کوئی فرشتہ، ہزاروں میں سے کوئی ثالث اُس
پاسکے ہو انسانجو سیدھیکو راہ دکھائے اور24 اُس ترسپر
کھا کر کہے، اُسے’ گڑھے میں اُترنے سے چھڑا، مجھے فدیہ مل
گیا ہے، اب25 اُس کا جسم جوانی کی نسبت یادہ ز تر و تازہ
ہو جائے اور وہ دوبارہ جوانی طاقتسیکی ‘پائے 26 تو پھر وہ
شخص الله سے کرےالتجا گا، اور الله اُس پر مہربان ہو گا۔ تب
اللهسےخوشیبڑیوہ کا چہرہ تکتا طرحاِسیگا۔رہے الله انسان
بازیراستکی بحال کرتا ہے۔

27 شخصایسا لوگوں کے منے سا گائے گا اور کہے گا، مَیں’
نے گناہ کر سیدھیکے راہ ٹیڑھی میڑھی کر دی، اور مجھے کوئی
فائدہ نہ ہوا۔ لیکن28 اُس دےفدیہنے جانمیریکر موتکو

کے میںگڑھے اُترنے زندگیمیریابچھڑایا۔سے نور لطفسے
اندوز ہو ‘گی۔

29 الله انسان کے ساتھ یہ سب کچھ دو چار مرتبہ کرتا ہے
30 تاکہ اُس کی جان گڑھے سے واپس آئے اور وہ زندگی کے
نور روشنسے ہو جائے۔

ایوب،اے31 دھیان باتمیریسے خاموشسنیں، جائیںہو
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۔ 33 لیکن اگر آپ کچھ بیان نہیں کر سکتے تو میری
رہیںچپسنیں، تاکہ آپمَیں حکمتکو کی تعلیم “دوں۔

34
الله ایکہر مناسبکو اجر دیتا ہے

1 پھر اِلیہو باتنے جاری رکھ کر کہا،
2 دانشاے” میرےمندو، الفاظ !سنیں اے ِمو، عال مجھ پر

کان !دھریں 3 کیونکہ کان یوں الفاظ کی جانچ پڑتال کرتا ہے
جس طرح خوراکزبان کو چکھ لیتی ہے۔ 4 آئیں، ہم اپنے
لئے وہ کچھ چن لیں جو درست آپسہے، میں جان لیں کہ کیا
کچھ ایوب5ہے۔اچھا نے ہے،کہا مَیںگو’ توبھیہوںبےگناہ
الله حقوقمیرےمجھےنے محرومسے کر رکھا ہے۔ 6 جو فیصلہ
بارےمیرے میں کیا گیا اُسےہے جھوٹمَیں قرار دیتا ہوں۔ گو
مَیں توبھیہوںبےقصور تیر زخمییوںمجھےنے کر دیا اُسکہ کا
ممکنعلاج ‘نہیں۔ہی مجھےاب7 بتائیں، کیا ایوبکوئی جیسا بُرا
ہے؟ وہ تو کفر کی باتیں پانی کی طرح پیتے، بدکاروں8 صحبتکی
میں ساتھکےبےدینوںاورچلتے وقتاپنا کیونکہ9ہیں۔گزارتے
وہ دعوٰی کرتے ہیں کہ الله لطفسے اندوز ہونا انسان کے بےفائدہلئے ہے۔

10 اےچنانچہ سمجھ دار مردو، باتمیری !سنیں یہ کیسے
ہو سکتا کہہے الله شریر کام یہکرے؟ تو ممکن نہیںہی کہ قادرِ
مطلق ناانصافی کرے۔ 11ً یقینا وہ انسان کو اُس کے اعمال کا
مناسب دےاجر اُسکر پر وہ کچھ لاتا کاجسہے تقاضا اُس کا
چال چلن کرتا ہے۔ 12ً یقینا الله بےدین حرکتیں نہیں کرتا، قادرِ
انصافمطلق کا خون نہیں کرتا۔ زمیننےکس13 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 سے
واپس لے 15 تو تمام لوگ دم چھوڑ کر خاکدوبارہ ہو جائیں
گے۔
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اے16 ایوب، اگر آپ کو سمجھ ہے تو سنیں، میری باتوں

پر دھیان دیں۔ 17 انصافجو کرےنفرتسے کیا وہ حکومت
کر سکتا ہے؟ کیا آپ اُسے مجرم ٹھہرانا ہتے چا ہیں جو راست
باز اور قادرِ مطلق ہے، 18 جو بادشاہ سے کہہ سکتا ہے، اے’
‘!بدمعاش اور شرفا سے، وہ19؟‘!بےدینواے’ تو کیرئیسوںنہ
جانب داری کرتا، عُہدےنہ داروں کو پست حالوں پر ترجیح
دیتا اُسکوہیسبکیونکہہے، ہاتھوںکے بنایانے وہ20ہے۔
پل بھر میں، آدھی رات ہی مر جاتے ہیں۔ شرفا کو ہلایا جاتا
ہے تو کوچوہ کر جاتے وروںطاقتہیں، کو بغیر تگکسی و
دَو کے ہٹایا جاتا ہے۔

21 کیونکہ الله کی آنکھیں انسان کی راہوں پر لـگی رہتی ہیں،
آدم زاد کا ہر قدم اُسے نظر آتا ہے۔ کہیں22 اِتنی یکی تار یا گھنا
اندھیرا نہیں ہوتا بدکارکہ اُس سکے۔چھپمیں اور23 کسیالله
بھی انسان کو اُس وقت سے آگاہ نہیں جبکرتا اُسے الٰہی تخِت
عدالت کے منے سا آنا ہے۔ 24 اُسے تحقیقات کی ضرورت 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 راتاُنہیں 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۔ 27 اُس کی پیروی سے ہٹنے اور
اُس راہوںکی نہلحاظکا کرنے نتیجہیہیکا کیونکہ28ہے۔ اُن
حرکتوںکی پستباعثکے حالوں چیخیںکی الله کے منے سا اور
مصیبت زدوں کی التجائیں اُس کے تککان پہنچیں۔ لیکن29
اگر خاموشوہ بھی رہے تو کون اُسے مجرم دےقرار سکتا ہے؟
اگر وہ چہرےاپنے کو چھپائے رکھے تو کون اُسے دیکھ سکتا
ہے؟ وہ تو قوم پر بلـکہ ہر فرد پر حکومت کرتا ہے 30 تاکہ شریر
حکومت نہ کریں اور پھنسقوم نہ جائے۔

31 بہتر ہے آپکہ الله سے کہیں، مجھے’ غلط راہ پر لایا گیا
ہے، آئندہ مَیں دوبارہ بُرا کام نہیں کروں گا۔ 32 جو کچھ مجھے
نظر نہیں آتا مجھےوہ سکھا، اگر مجھ ناانصافیسے ہوئی توہے آئندہ
ایسا نہیں کروں ‘گا۔ 33 کیا الله آپکو کو وہ اجر دینا ہئے چا جو
آپ کی نظر میں مناسب ہے، آپگو نے اُسے رد کر دیا ہے؟
لازم ہے کہ آپ خود ہی فیصلہ کریں، نہ کہ مَیں۔ لیکن ذرا
وہ پیشکچھ کریں صحیحآپکچھجو سمجھتے ہیں۔ سمجھ34 دار
لوگ بلـکہ دانشہر مند باتمیریجو سنے فرمائے گا، ایوب’35
علم کے ساتھ بات نہیں کر رہا، اُس کے الفاظ فہم سے خالی

ہیں۔ ایوبکاش36 پوریکی جانچ پڑتال کی جائے، کیونکہ وہ
شریروں پیشجوابسےکے کرتا، وہ37 اپنے گناہ میں اضافہ کر
ہمارےکے برُو رُو اپنے جرم ڈالتاشکپر اور الله پر الزاماتمتعدد
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 کہ مجھے’ کیا فائدہ ہے،
گناہ نہ مجھےسےکرنے کیا نفع ہوتا آپمَیں4‘ہے؟ ساتھیاورکو
دوستوں کو اِس جوابکا بتاتا ہوں۔

5 اپنی نگاہ آسمان طرفکی اُٹھائیں، بلندیوں کے بادلوں پر غور
کریں۔ 6 آپاگر نے گناہ کیا تو الله کو کیا نقصان پہنچا ہے؟ گو
آپ سے متعدد جرائم بھی سرزد ہوئے ہوں تاہم وہ متاثر نہیں ہو
بازراست7گا۔ زندگی اُسےآپسےگزارنے ہیں؟سکتےدےکیا
اللهسےہاتھوںکےآپ کو ہوحاصلکیا !نہیںبھیکچھہے؟سکتا
آپ8 کے جنسہم انسان آپہی کی بےدینی سے متاثر ہوتے
ہیں، اور آدم زاد آپہی بازیراستکی سے فائدہ اُٹھاتے ہیں۔

جب9 لوگوں پر سخت ظلم ہوتا ہے تو وہ چیختے چلّاتے اور
بڑوں کی یادتی ز باعثکے مدد کے لئے آواز دیتے ہیں۔ لیکن10
کوئی نہیں کہتا، الله،’ میرا خالق کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے جو
رات کے دوران نغمے عطا کرتا، 11 جو ہمیں زمین پر چلنے والے
جانوروں نسبتکی یادہ ز تعلیم دیتا، ہمیں پرندوں سے یادہ دانشز
مند بناتا 12‘ہے؟ اُن باوجودکےچیخوںکی نہیںجوابالله دیتا،
کیونکہ گھمنڈیوہ بُرےاور ہیں۔

13 ً یقینا الله ایسی باطل یاد فر نہیں سنتا، قادرِ مطلق اُس پر
دھیان ہی نہیں دیتا۔ 14 تو پھر وہ آپ پر کیوں جبدےتوجہ
آپ دعوٰی کرتے ہیں، مَیں’ اُسے نہیں دیکھ ‘سکتا، اور میرا’
معاملہ اُس کے منے سا ہی ہے، مَیں تکاب اُس کا انتظار کر
رہا ؟‘ہوں 15 آپوہ کی کیوں سنے آپجب کہتے ہیں، الله’ کا
کبھیغضب سزا نہیں دیتا، اُسے بُرائی کی پروا ؟‘نہیںہی جب16
ایوب منہ کھولتا توہے باتیںبےمعنی نکلتی ہیں۔ الفاظمتعددجو
پیشوہ کرتا ہے وہ علم سے خالی “ہیں۔

36
الله کتنا عظیم ہے
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1 اِلیہو نے باتاپنی جاری رکھی،
تھوڑی”2 دیر کے لئے صبر کر مجھےکے اِس کی تشریح کرنے

دیں، کیونکہ بہتمزید کچھ ہے جو الله میںحقکے کہنا ہے۔
مَیں3 دُور پھروںتکدُور گا تاکہ وہ سےجسکروںحاصلعلم
ثابتراستیکیخالقمیرے جائے۔ہو 4ً یقینا کہوںمَیںکچھجو
گا فریبوہ دہ نہیں ہو ایکگا۔ ایسا آپآدمی کے منے سا کھڑا
خلوصنےجسہے دلی سے اپنا علم حاصل کیا ہے۔

5 گو الله قدرتعظیم مالـککا تاہمہے دلوںخلوصوہ کو
نہیںرد کرتا۔ یادہکوبےدینوہ6 ز تکدیر نہیںجینے لیکندیتا،
مصیبت زدوں انصافکا کرتا ہے۔ 7 وہ اپنی آنکھوں راستکو
بازوں نہیںسے پھیرتا بلـکہ اُنہیں بادشاہوں نشینتختساتھکے کر
بلندیوںکے 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 ہے، وہ اُنہیں اُن کے پیشجرائم کر کے اُنہیں
دکھاتا ہے کہ اُن کا تکبر کا یہ رو ہے۔ 10 وہ اُن کے کانوں کو
تربیت کے لئے کھول اُنہیںکر حکم دیتا اپنیکہہے ناانصافی سے
باز آ واپسکر آؤ۔ 11 اگر وہ مان کر اُس خدمتکی لـگیںکرنے
تو پھر وہ جیتے جی اپنے خوشدن حالی میں اور اپنے سال سکون
گزاریںسے گے۔ لیکن12 اگر نہ مانیں تو اُنہیں یائے موتدر کو
عبور پڑےکرنا گا، وہ علم سے محروم رہ کر مر جائیں گے۔

13 بےدین اپنی حرکتوں سے اپنے آپ پر الٰہی غضب لاتے
ہیں۔ الله اُنہیں باندھ بھی لے، لیکن وہ مدد کے لئے نہیں
پکارتے۔ جوانی14 میں ہی اُن کی نکلجان 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۔

آپوہ16 منہکےمصیبتبھیکو نکلنےسے ترغیبکی دلا کر
ایک ایسی کھلی جگہ پر لانا چاہتا ہے رکاوٹجہاں نہیں ہے،
کیآپجہاں میز بھریسےکھانوںعمدہ لیکن17گی۔رہے اِس
عدالتآپوقت کا وہ پیالہ پی کر سیر ہو گئے ہیں جو بےدینوں
نصیبکے میں ہے، اِس وقت عدالت اور انصاف آپنے کو
اپنی گرفتسخت میں لے لیا ہے۔ 18 خبردار کہ آپباتیہ کو
کفر بکنے پر نہ اُکسائے، ایسا نہ ہو تاوانکہ بڑیکی آپرقم کو
غلط راہ پر لے جائے۔ 19 آپکیا آپدولتکی کا دفاع کر کے

آپ مصیبتکو سے بچائے گی؟ یا آپکیا کی سرتوڑ کوششیں یہ
دےسرانجام سکتی ہیں؟ ہرگز !نہیں رات20 کی آرزو نہ کریں،
اُس وقت جبکی قومیں جہاں بھی نیستہوں و نابود ہو جاتی
ہیں۔ 21 خبردار رہیں کہ ناانصافی کی طرف رجوع نہ کریں،
آپکیونکہ اِسیکو لئے مصیبت سے آزمایا جا رہا ہے۔

22 الله اپنی قدرت میں سرفراز ہے۔ کون اُس جیسا اُستاد
ہے؟ نےکس23 مقرر کیا کہ کساُسے راہ پر چلنا کونہے؟
کہہ سکتا ہے، تُو’ نے غلط کام ؟‘کیا کوئی !نہیں 24 اُس کے
کام کی تمجید کرنا نہ بھولیں، سارےاُس کام لوگوںکیجسکی
نے اپنے گیتوں میں حمد 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 قطرےکے اوپر
کھینچ کر دُھند بارشسے نکال لیتا ہے، 28 وہ بارش جو بادل
زمین پر برسا دیتے اور جس کی بوچھاڑیں انسان پر پڑتی ہیں۔
سمجھکون29 سکتا طرحکسبادلکہہے 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 سے قوموں پرورشکی کرتا، اُنہیں کثرت
خوراککی مہیا کرتا ہے۔ وہ32 اپنی مٹھیوں بادلکو بجلیوںکی
سے بھر کر حکم دیتا ہے کہ کیا چیز اپنا نشانہ بنائیں۔ اُس33 کے
بادلوں کی گرجتی آواز اُس غضبکے کا اعلان کرتی، ناانصافی
پر اُس کے شدید 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 اُسکریں، غُراتی آواز
پر اُسجو منہکے نکلتیسے تلےآسمان3ہے۔ مقامہر پر بلـکہ زمین
کی تکانتہا وہ اپنی بجلی چمکنے دیتا ہے۔ 4 اِس کے بعد کڑکتی
آواز سنائی دیتی، الله رُعبکی دار آواز گرج اُٹھتی جباورہے۔
اُس کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ بجلیوں کو نہیں روکتا۔

5 الله انوکھے یقے طر اپنیسے آواز گرجنے دیتا ساتھہے۔ ساتھ
وہ ایسے عظیم کام کرتا ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔
6 کیونکہ برفوہ کو فرماتا ہے، زمین’ پر پڑ ‘جا اور موسلادھار
بارش کو، اپنا’ پورا زور ‘دکھا۔ یوں7 وہ ہر انسان کو اُس کے
گھر میں ہنے ر پر مجبور کرتا ہے تاکہ سب جان لیں کہ الله کام
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ہے۔مصروفمیں جنگلیتب8 بھیجانور اپنے بھٹوں چھپمیں
جاتے، اپنے گھروں میں پناہ لیتے ہیں۔

طوفان9 کمرےاپنے سے نکل آتا، شمالی ملـکہَوا میں ٹھنڈ
پھیلا دیتی ہے۔ 10 الله پھونک مارتا تو پانی جم جاتا، اُس کی
سطح دُور تکدُور منجمد ہو جاتی ہے۔ 11 الله بادلوں کو نمی
بوجھلسے کر کے اُن یعےکے ذر تکدُور اپنی بجلی چمکاتا ہے۔
12 اُس کی ہدایت پر وہ منڈلاتے ہوئے اُس کا ہر حکم تکمیل
تک پہنچاتے یوں13ہیں۔ اُنہیںوہ لوگوں تربیتکی اپنیکرنے،
زمین کو برکت دینے یا اپنی شفقت دکھانے کے لئے بھیج دیتا
ہے۔

اے14 ایوب، میری باتاِس پر دھیان دیں، رُک کر الله کے
عظیم کاموں پر غور کریں۔ 15 آپکیا کو معلوم ہے کہ الله اپنے
کاموں کو کیسے ترتیب دیتا ہے، کہ وہ اپنے بادلوں سے بجلی
کس طرح چمکنے دیتا ہے؟ 16 کیا آپ بادلوں کی نقل و حرکت
جانتے ہیں؟ آپکیا اُسکو انوکھےکے کاموں سمجھکی آتی ہے
کاملجو علم رکھتا ہے؟ زمینجب17 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

ہمیں19 بتائیں کہ الله سے کیا !کہیں اندھیرےافسوس، کے
باعث ہم خیالاتاپنے ترتیبکو دےنہیں سکتے۔ 20 اگر مَیں
پیشباتاپنی کروں تو کیا اُسے کچھ معلوم ہو جائے جسگا کا
پہلے 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 صافموسم
ہو جاتا ہے۔ شمال22 قریبچمکسنہریسے آتی اور الله رُعب
گھراسےشوکتوشاندار ہوا آ پہنچتا توہم23ہے۔ مطلققادرِ
پہنچنہیںتک اُسسکتے۔ قدرتکی اعلٰی اور راستی زورآور ہے،
انصافکبھیوہ نہیںخونکا 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 میرےسے
منصوبے کے صحیح مطلب پر پردہ ڈالتا ہے؟ 3 مرد کی طرح
کمربستہ ہو !جا مَیں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور تُو مجھے تعلیم
دے۔

4 تُو کہاں تھا جب مَیں نے زمین کی بنیاد رکھی؟ اگر تجھے
اِس کا علم ہو تو مجھے !بتا کس5 نے اُس کی لمبائی اور چوڑائی
مقرر کی؟ کیا تجھے معلوم ناپنےکسہے؟ کر اُس پیمائشکی
کی؟ اُس6 چیزکسستونکے پر لگائے اُسنےکسگئے؟ کے
کونے بنیادیکا پتھر رکھا، صبحجبوقتاُس7 ستارےکے
مل کر شادیانہ بجا رہے، تمام فرشتے خوشی نعرےکے لگا رہے
تھے؟

سمندرجب8 رِحم پھوٹسے نکلا کستو دروازےنے بند
کر کے اُس پر قابو پایا؟ 9 اُس وقت مَیں نے بادلوں کو اُس کا
لباس بنایا اور اُسے اندھیرےگھنے میں یوں طرحجسلپیٹا نوزاد
پوتڑوںکو میں لپیٹا جاتا ہے۔ اُس10 کی حدود مقرر کر مَیںکے
نے اُسے روکنے دروازےکے کنڈےاور لگائے۔ مَیں11 تجھے’بولا، یہاں تک آنا ہے، اِس سے آگے نہ بڑھنا، تیری رُعب دار
لہروں کو یہیں رُکنا ‘ہے۔

12 کیا تُو نے کبھی صبح کو حکم دیا یا اُسے طلوع ہونے کی
دکھائیجگہ 13 تاکہ زمینوہ کناروںکے کو پکڑ کوبےدینوںکر
اُس سے جھاڑ دے؟ اُس14 کی روشنی میں زمین یوں تشکیل پاتی
پرجسمٹیطرحجسہے مُہر لگائی رنگکچھسبجائے۔ دار
لباس پہنے نظر آتا ہے۔ تب15 بےدینوں کی روشنی روکی جاتی،
اُن کا اُٹھایا ہوا بازو توڑا جاتا ہے۔

16 کیا تُو سمندر پہنچتکسرچشموںکے اُسکر گہرائیوںکی
میں سے ہے؟گزرا 17 موتکیا تجھدروازےکے پر ظاہر ہوئے،
تجھے اندھیرےگھنے دروازےکے نظر آئے ہیں؟ 18 کیا تجھے
زمین کے وسیع میدانوں پوریکی سمجھ آئی مجھےہے؟ بتا اگر یہ
سب کچھ جانتا !ہے

19 روشنی کے منبع تک لے جانے والا راستہ کہاں ہے؟
اندھیرے کی رہائش گاہ کہاں ہے؟ 20 کیا تُو اُنہیں اُن کے
تکمقاموں پہنچا سکتا ہے؟ کیا تُو اُن تکگھروںکے جانےلے
راہوںوالی واقفسے ہے؟ تُوبےشک21 اِس کا علم رکھتا ہے،
کیونکہ تُو وقتاُس چکالےجنم یہجبتھا پیدا ہوئے۔ تُو تو قدیم
زمانے سے ہی زندہ !ہے
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22 کیا تُو پہنچتکوہاں گیا برفجہاںہے ذخیرےکے جمع
ہوتے ہیں؟ کیا تُو نے اولوں کے گوداموں کو دیکھ لیا ہے؟
مَیں23 مصیبتاُنہیں وقتکے کے لئے محفوظ رکھتا ہوں، ایسے
دنوں لئےکے لڑائیجب مجھے24جائے۔چھڑجنگاور بتا، اُس
طرحکستکجگہ پہنچنا جہاںہے روشنی تقسیم ہوتی ہے، یا
اُس جگہ جہاں سے مشرقی ہَوا نکل کر زمین پر بکھر جاتی ہے؟

کس25 نے موسلادھار بارش کے لئے راستہ اور گرجتے
طوفان کے لئے راہ بنائی 26 تاکہ انسان سے خالی زمین اور غیرآباد
یگستان ر آبکی پاشی ہو جائے، 27 تاکہ ویران و سنسان بیابان
بجھپیاسکی اُساورجائے یالیسے پھوٹہر 28نکلے؟ بارشکیا
باپکا کونہے؟ شبنم قطروںکے کا والد ہے؟

ماںکسبرف29 پیٹکے سے پیدا ہوئی؟ جو پالا آسمان سے
آ کر زمین پر پڑتا کسہے نے اُسے جنم دیا؟ جب30 پانی پتھر
کی سختطرح ہو جائے گہرےبلـکہ سمندر کی سطح بھی جم
یہکونتوجائے سرانجام دیتا 31ہے؟ کیا تُو پروینخوشہ باندھکو
سکتا جوزےیا کی زنجـیروں کو کھول سکتا ہے؟ 32 کیا تُو کروا
سکتا ہے کہ ستاروں مختلفکے جھرمٹ اُن کے مقررہ اوقات
کے مطابق نکل آئیں؟ کیا تُو دُِب اکبر کی اُس کے بچوں سمیت
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 دےحکم تو وہ تجھ پر
موسلادھار بارش برساتے ہیں؟ 35 کیا تُو بادل کی بجلی زمین پر
بھیج سکتا ہے؟ کیا تیرےوہ پاس آ کر کہتی ہے، مَیں’ خدمت
کے لئے حاضر ؟‘ہوں کس36 نے مصر کے لق لق حکمتکو
مرغدی، سمجھکو اِتنیکوکس37کی؟عطا حاصلدانائی ہے
کہ وہ بادلوں گنکو آسمانکونسکے؟ کے اِن گھڑوں کو اُس
وقت ُنڈیل ا سکتا ہے جب38 مٹی ڈھالے ہوئے لوہے کی طرح
ہوسخت جائیں؟چپکساتھکےدوسرےایکڈھیلےاورجائے
کوئی !نہیں

39 کیا تُو ہی شیرنی کے لئے شکار کرتا یا شیروں کو سیر کرتا
ہے وہجب40 اپنی چھپنے جائیںدبکمیںجگہوںکی یا گنجان
جنگل میں تاککہیں لگائے بیٹھے ہوں؟ کون41 کوّے کو
خوراک مہیا کرتا ہے جب اُس کے بھوکبچے کے باعث الله
کو آواز دیں مارےمارےاور پھریں؟

39
1 کیا تجھے معلوم ہے کہ پہاڑی یوں بکر کے بچے کب 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 ہرنیوںبچےجبہے
پیٹکے میں ہوں؟ کیا تُو جانتا ہے وقتکسکہ بچے جنم دیتی
ہیں؟ 3 اُس دن دبکوہ جاتی، بچے نکل آتے اور دردِ زہ ختم
ہو جاتا ہے۔ 4 اُن طاقتبچےکے ور ہو میدانکھلےکر میں پھلتے
لتے، پھو چلےدنایکپھر ہیںجاتے اور اپنی ماں واپسپاسکے
نہیں آتے۔

جنگلینےکس5 اُسنےکسدیا؟چھوڑکھلاکوگدھے
کے رسّے کھول دیئے؟ مَیں6 ہی نے بیابان اُس کا گھر بنا دیا،
مَیں ہی نے مقرر کیا کہ بنجر زمین اُس رہائشکی 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 لئےکےکرنےخدمتتیریبَیلجنگلی تیار ہو گا؟ کیا وہ
راتکبھی کو تیری چرنی گزارےپاسکے گا؟ 10 کیا تُو اُسے
باندھ کر ہل چلا سکتا ہے؟ کیا وہ وادی تیرےمیں پیچھے چل
کر پھیرےسہاگا گا؟ 11 کیا تُو اُس کی بڑی طاقت دیکھ کر اُس
پر کرےاعتماد گا؟ کیا تُو سختاپنا کام اُس کرےسپردکے گا؟
12 کیا تُو بھروسا کر سکتا وہکہہے تیرا اناج جمع کر ہنےکے کیگا
جگہ پر لے آئے؟ ہرگز !نہیں

13 ُشتر مرغ خوشی سے اپنے پَروں کو پھڑپھڑاتا لیکنہے۔ 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 کی محنت ناکام نکلے تو اُسے پروا ہی نہیں،
17 کیونکہ الله نے اُسے حکمت سے محروم رکھ کر اُسے سمجھ
نہسے نوازا۔ توبھی18 وہ تیزیاِتنی اُچھلسے بھاگکر جاتا ہے
گھوڑےکہ اور گھڑسوار کی دوڑ دیکھ کر ہنسنے لگتا ہے۔

19 کیا گھوڑےتُو کو اُس دےطاقتکی کر اُس کی گردن
کو ایال سے آراستہ کرتا ہے؟ 20 کیا تُو ہی اُسے ٹڈی کی طرح
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پھلانگنے دیتا جبہے؟ وہ زور سے اپنے نتھنوں کو پُھلا کر آواز
نکالتا ہے تو رُعبکتنا دار لگتا !ہے 21 وادیوہ میں سُم مار مار
کر اپنی طاقت کی خوشی مناتا، بھاگپھر کر جنگمیداِن میں
آ جاتا ہے۔ 22 وہ خوف کا مذاق اُڑاتا اور کسی سے بھی نہیں
ڈرتا، تلوار کے برُو رُو بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اُس23 کے ترکشاوپر
کھڑکھڑاتا، نیزہ اور شمشیر چمکتی ہے۔ 24 وہ بڑا شور مچا کر اِتنی
تیزی جوشاور خروشو دشمنسے پر حملہ کرتا ہے بِگلکہ بجتے
بھیوقت نہیںروکا جاتا۔ بِگلبھیجب25 بجے وہ زور سے ہنہناتا
اور دُور ہی سے میداِن جنگ، کمانڈروں کا شور جنگاور کے
نعرے سونگھ لیتا ہے۔

26 کیا تیریباز حکمتہی یعےکے ذر ہَوا میں اُڑ کر اپنے پَروں
جانبکیجنوبکو پھیلا دیتا ہے؟ 27 تیرےعقابکیا ہی حکم
پر بلندیوں پر منڈلاتا اور اونچی اونچی جگہوں پر اپنا گھونسلا بنا
لیتا ہے؟ 28 وہ چٹان پر رہتا، اُس کے ٹوٹے پھوٹے کناروں اور
قلعہ بند جگہوں پر بسیرا کرتا ہے۔ 29 وہاں سے وہ اپنے شکار
کا کھوج لگاتا ہے، اُس کی آنکھیں دُور تکدُور دیکھتی ہیں۔
اُس30 خونبچےکے کے لالچ میں ہتے، ر اور لاشبھیجہاں ہو
وہاں وہ حاضر ہوتا “ہے۔

40
ربایوب جوابکو دےنہیں سکتا

رب1 ایوبنے سے پوچھا،
کیا”2 ملامت کرنے عدالتوالا میں قادرِ مطلق سے جھگڑنا

چاہتا ہے؟ الله سرزنشکی کرنے والا “!دےجواباُسے
ایوبتب3 دےجوابنے ربکر سے کہا،
مَیں”4 تو نالائق مَیںدوں؟جوابتجھےطرحکسمَیںہوں،

اپنے منہ پر ہاتھ رکھ خاموشکر رہوں گا۔ ایک5 بار مَیں نے
بات کی اور اِس کے بعد مزید ایک دفعہ، لیکن اب سے مَیں
جواب میں کچھ نہیں کہوں “گا۔

الله :جوابکا کیا میریتجھے قدرتجیسی حاصل ہے؟
تب6 الله طوفان میں ایوبسے سے ہم کلام ہوا،
کمربستہطرحکیمرد”7 ہو !جا تجھمَیں اورکروںسوالسے

تُو مجھے تعلیم 8دے۔ کیا تُو واقعی منسوخانصافمیرا مجھےکےکر
مجرم ٹھہرانا چاہتا ہے تاکہ خود راست باز ٹھہرے؟ 9 کیا تیرا
بازو الله کے بازو جیسا زورآور ہے؟ تیریکیا آواز اُس کی آواز کی

طرح کڑکتی ہے۔ 10 آ، اپنے آپ کو شان شوکتو سے آراستہ
کر، عزت و جلال سے ملبّس ہو !جا بیک11 وقت اپنا شدید
مختلفقہر جگہوں پر نازل کر، ہر مغرور کو اپنا نشانہ بنا کر اُسے
خاک میں ملا دے۔ 12 ہر متکبر پر غور کر کے پستاُسے کر۔
جہاں بھی بےدین ہو وہیں اُسے کچل دے۔ 13 سباُن کو مٹی
میں چھپا اُنہیںدے، رّسوں میں جکڑ کسیکر خفیہ جگہ گرفتار
کر۔ تب14 ہی مَیں تیری یف تعر کر کے مان جاؤں گا کہ تیرا
دہنا ہاتھ دےنجاتتجھے سکتا ہے۔

الله قدرتکی حکمتاور کی دو مثالیں
*بہیموت15 پر غور کر مَیںجسے تجھےنے خلق وقتکرتے

بنایا اور جو بَیل کی گھاسطرح کھاتا ہے۔ اُس16 کی کمر میں
کتنی اُسطاقت، پیٹکے پٹھوںکے میں ہے۔قوتکتنی وہ17
اپنی دُم کو دیودار درختکے کی طرح لٹکنے دیتا ہے، اُس کی
رانوں کی نسیں مضبوطی دوسریایکسے جُڑیسے ہوئی ہیں۔
اُس18 پیتلہڈیاںکی پائپ،سےکے لوہے ہیں۔سریئےسےکے
19 وہ الله کے کاموں میں سے اّول ہے، اُس کے خالق ہی نے
اُسے اُس کی تلوار دی۔ یاں20 پہاڑ اُسے اپنی پیشپیداوار کرتی،
کھلے میدان کے تمام جانور وہاں کھیلتے کودتے ہیں۔ 21 وہ
کانٹےدار یوں جھاڑ کے نیچے آرام کرتا، سرکنڈوں اور دلدل میں
چھپا رہتا ہے۔ 22 خاردار یاں جھاڑ اُس پر سایہ ڈالتی اور ندی
کے سفیدہ درختکے گھیرےاُسے رکھتے ہیں۔ جب23 یا در
سیلاب صورتکی کرےاختیار تو وہ نہیں بھاگتا۔ گو یائے در
یردن اُس کے منہ پر پھوٹ پڑے توبھی وہ اپنے آپ کو محفوظ
24ہے۔سمجھتا کیا ڈالاُنگلیاںمیںآنکھوںکیاُسکوئی اُسےکر
پکڑ میںپھندےاُسےاگرہے؟سکتا بھیپکڑا توجائے 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 باندھسے سکتا ہے؟ 2 کیا تُو اُس ناککی
چھید میںاُسکر سے رّسا گزار سکتا یا اُس کانٹےکوجبڑےکے
سے چیر سکتا ہے؟ 3 کیا تجھکبھیوہ بارسے بار مانگےرحم گا یا
نرم الفاظنرم تیریسے کرےخوشامد گا؟ 4 کیا وہ تیرےکبھی
ساتھ کرےعہد گا کہ تُو اُسے اپنا غلام بنائے رکھے؟ !نہیںہرگز
5 کیا پرندےتُو کی طرح اُس کے ساتھ کھیل سکتا یا اُسے باندھ

* 40:15 سائنس:بہیموت دان متفق نہیں کہ یہ کون سا جانور تھا۔ * 41:1 یاتان سائنس:لِو دان متفق نہیں کہ یہ کون سا جانور تھا۔
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کر اپنی لڑکیوں دےکو سکتا تاکہہے وہ اُس ساتھکے کھیلیں؟
6 کیا سوداگر کبھی اُس کا سودا کریں گے یا اُسے تاجروں میں
تقسیم کریں گے؟ کبھی !نہیں 7 کیا تُو اُس کی کھال کو بھالوں
سے یا اُس کے سر کو ہارپونوں سے بھر سکتا ہے؟ ایک8 دفعہ
اُسے ہاتھ لگایا تو یہ لڑائی تجھے ہمیشہ یاد رہے گی، اور تُو آئندہ
حرکتایسی کبھی کرےنہیں !گا

9 ً یقینا اُس پر قابو پانے کی ہر اُمید فریب دہ ثابت ہو
گی، کیونکہ اُسے دیکھتے ہی انسان گر جاتا ہے۔ 10 کوئی اِتنا
بےدھڑک نہیں ہے کہ اُسے مشتعل کرے۔ تو پھر کون میرا
سامنا کر سکتا ہے؟ کس11 نے مجھے کچھ دیا ہے کہ مَیں اُس
کا معاوضہ دوں۔ آسمان تلے ہر میریچیز ہی !ہے

12 مَیں تجھے اُس کے اعضا کے بیان سے محروم نہیں رکھوں
گا، کہ وہ کتنا بڑا، طاقت ور اور صورتخوب ہے۔ کون13
اُس †کھالکی اُتار اُسکونسکتا، زرہکے بکتر کی تہوںدو کے
پہنچتکاندر سکتا ہے؟ اُسکون14 منہکے کا دروازہ لنے کھو
جرأتکی کرے؟ اُس دانتناکہولکے دیکھ کر انسان کے
کھڑےرونگٹے ہو جاتے ہیں۔ اُس15 کی پیٹھ ایکپر دوسری
جُڑیخوبسے ہوئی ڈھالوں کی قطاریں ہوتی ہیں۔ 16 وہ اِتنی
لـگیسےدوسریایکسےمضبوطی ہیںہوتی کہ اُن درمیانکے
سے ہَوا بھی نہیں گزر سکتی، 17 بلـکہ دوسریایکیوں چمٹیسے
اور لپٹی رہتی ہیں کہ اُنہیں ایک دوسری الـگسے نہیں کیا جا
سکتا۔

جب18 مارےچھینکیں تو بجلی چمک اُٹھتی ہے۔ اُس کی
آنکھیں پلـکوںکیصبحطلوِع کی مانند ہیں۔ اُس19 کے منہ سے
مشعلیں اور یاں چنگار خارج ہوتی ہیں، 20 اُس کے نتھنوں سے
دھواں یوں نکلتا طرحجسہے بھڑکتی اور آگدہکتی پر رکھی
سے۔دیگگئی مارےپھونکجب21 تو دہککوئلے اُٹھتے اور
اُس کے منہ شعلےسے نکلتے ہیں۔

22 اُس کی گردن میں اِتنی طاقت ہے کہ جہاں بھی جائے
وہاں اُس کے آگے آگے مایوسی پھیل جاتی ہے۔ 23 اُس کے
پوستگوشت ہوئیجُڑیخوبسےدوسریایکتہیںکی ہیں،
وہ ڈھالے ہوئے لوہے کی طرح مضبوط اور بےلچک ہیں۔
اُس24 دلکا پتھر جیسا سخت، چکّی پاٹنچلےکے جیسا مستحکم
ہے۔

جب25 اُٹھے تو زورآور ڈر جاتے اور دہشت کھا کر پیچھے
ہٹ ہیں۔جاتے ہتھیاروں26 اُسکا 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 لـکڑیسڑیگلی سمجھتا ہے۔
28 تیر اُسے نہیں بھگا سکتے، اور اگر فلاخن کے پتھر اُس پر چلاؤ
تو اُن کا اثر بھوسے برابرکے 29ہے۔ ڈنڈا اُسے تنکا سا لگتا اورہے،
وہ شمشیر کا شور شرابہ سن ہنسکر اُٹھتا ہے۔ اُس30 پیٹکے
پر ٹھیکرےتیز سے لـگے ہیں، اناجطرحجساور پر ہنے گا کا آلہ
چلایا جاتا طرحاُسیہے وہ کیچڑ پر ہے۔چلتا سمندرجب31 کی
گہرائیوں میں گزرےسے تو پانی اُبلتی دیگ کی طرح لنے َکھو
لگتا ہے۔ وہ مرہم کے مختلف اجزا کو ملا ملا کر تیار کرنے
والے عطار کی طرح سمندر کو حرکت میں لاتا ہے۔ 32 اپنے
پیچھے وہ چمکتا دمکتا راستہ چھوڑتا ہے۔ تب لگتا ہے کہ سمندر
کی گہرائیوں کے سفید بال ہیں۔ 33 دنیا میں اُس جیسا کوئی
مخلوق نہیں، ایسا بنایا گیا ہے کبھیکہ نہ ڈرے۔ 34 بھیجو اعلٰی
ہو اُس پر حقارتوہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ تمام رُعب 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 جو سمجھ سے خالی باتیں کرنے میرےسے منصوبے کے
مطلبصحیح پر پردہ ڈالتا ً‘ہے؟ یقینا مَیں ایسینے باتیں بیان کیں
میریجو سمجھ سے باہر ایسیہیں، باتیں جو اِتنی انوکھی ہیں کہ
مَیں اُن کا علم نہیںہیرکھ سکتا۔ 4 تُو نے فرمایا، باتمیریسن’
تو مَیں بولوں گا۔ مَیں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور تُو مجھے تعلیم
‘دے۔ 5 پہلے مَیں تیرےنے بارے میں صرف سنا تھا، لیکن
میریاب اپنی آنکھوں نے تجھے دیکھا ہے۔ اِس6 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 کے رببعد اِلی فز تیمانی سے ہم

کلام ہوا، مَیں” تجھ سے تیرےاور دو دوستوں غصےسے ہوں،
کیونکہ میرےگو بندے ایوب میرےنے بارے میں درست
باتیں کیں مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ 8 ساتابچنانچہ جوان بَیل
ساتاور مینڈھے لے ایوببندےمیرےکر پاسکے جاؤ اور

† 41:13 :کھال لفظی :ترجمہ بیرونی لباس۔
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اپنی بھسمخاطر والیہونے پیشقربانی لازمکرو۔ ایوبکہہے
تمہاری شفاعت کرے، ورنہ مَیں تمہیں تمہاری حماقت کا پورا
اجر دوں گا۔ لیکن اُس کی شفاعت پر مَیں تمہیں معاف کروں
گا، بندےمیرےکیونکہ ایوب بارےمیرےنے میں وہ کچھ
بیان کیا صحیحجو ہے جبکہ تم نے ایسا نہیں “کیا۔

اِلی9 فز تیمانی، بِلدد سوخی اور ضوفر نعماتی نے وہ کچھ کیا جو
رب 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 نسبتکی دولتدُگنی
حاصل ہوئی۔ تب11 اُس کے تمام بھائی بہنیں اور پرانے جاننے
والے اُس پاسکے آئے اور گھر میں اُس کے ساتھ کھانا کھا
کر آفتاُس افسوسپر کیا ایوبربجو پر لایا تھا۔ ایکہر نے
اُسے دےتسلی ایکاُسےکر ِسکہ اور سونے ایککا دےچھلا
دیا۔

اب12 سے رب نے ایوب کو پہلے کی نسبت کہیں یادہ ز
برکت دی۔ اُسے 14,000 یاں، بکر 6,000 اونٹ، بَیلوں کی
یاں1,000 جوڑ ہوئیں۔حاصلگدھیاں1,000اور نیز،13 اُس
کے ساتمزید بیٹے اور تین بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اُس14 نے بیٹیوں
یہکے نام :رکھے پہلی کا نام دوسرییمیمہ، کا قصیعہ تیسریاور
کا قرن ہپّوک۔ ملـکتمام15 ایوبمیں کی بیٹیوں خوبجیسی
صورت خواتین پائی نہیں جاتی تھیں۔ ایوب نے اُنہیں بھی میراث
میں ملـکیت دی، ایسی ملـکیت جو اُن کے بھائیوں کے ہیدرمیان تھی۔

ایوب16 سال140مزید زندہ رہا، اِس لئے وہ اپنی اولاد کو
چوتھی تکپشت 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 وہہے جو نہ بےدینوں مشورےکے پر چلتا، نہ گناہ
گاروں کی راہ پر قدم رکھتا، اور نہ زنوںطعنہ ساتھکے بیٹھتا ہے

2 شریعتکیرببلـکہ لطفسے اندوز ہوتا اور اُسیراتدن
پر غور خوضو کرتا رہتا ہے۔

وہ3 نہروں کنارےکے پر درختلـگے کی مانند وقتہے۔ پر
پھلوہ لاتا، اور اُس مُرجھاتے۔نہیںپتےکے کرےبھیکچھجو
اُس میں کامیابوہ ہے۔

4 بےدینوں کا یہ حال نہیں ہوتا۔ وہ بھوسے کی مانند ہیں
جسے ہَوا اُڑا لے جاتی ہے۔

اِس5 لئے میںعدالتبےدین قائم نہیں رہیں اورگے، گناہ گار
راستکا بازوں مجلسکی میں مقام نہیں ہو گا۔

6 کیونکہ رب راست بازوں کی راہ کی پہرا داری کرتا ہے
جبکہ بےدینوں کی راہ تباہ ہو جائے گی۔

2
الله کا مسیح

1 اقوام کیوں طیش میں آ گئی ہیں؟ اُمّتیں کیوں بےکار
سازشیں 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 کو پھینکتکدُور “دیں۔

لیکن4 جو آسمان پر تخت نشین ہے وہ ہنستا ربہے، اُن کا
مذاق اُڑاتا ہے۔

5 پھر وہ غصے اُنہیںسے 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۔

مجھ8 مانگسے تو مَیں میراثتجھے میں تمام اقوام عطا کروں
گا، دنیا کی بخشکچھسبتکانتہا دوں گا۔

9 تُو اُنہیں لوہے شاہیکے عصا کرےپاشپاشسے اُنہیںگا،
مٹی برتنوںکے کی طرح ِچکنا کرےُچور “گا۔

10 چنانچہ اے بادشاہو، سمجھ سے کام !لو اے 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 طیشدم 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 میرے

خلاف کھڑےاُٹھ ہوئے !ہیں
2 میرے بارے میں بہتیرے کہہ رہے ہیں، الله” اِسے

چھٹکارا دےنہیں “گا۔ *(سِلاہ)

لیکن3 اےتُو حفاظتمیریطرفچاروںرب، والیکرنے
ڈھال ہے۔ تُو میری عزت ہے میرےجو سر کو اُٹھائے ہے۔رکھتا

4 مَیں بلند آواز سے رب کو پکارتا ہوں، اور وہ اپنے مُقّدس
پہاڑ میریسے سنتا ہے۔ (سِلاہ)

5 مَیں آرام سے لیٹ کر سو گیا، پھر جاگ اُٹھا، کیونکہ رب
خود مجھے سنبھالے رکھتا ہے۔

6 اُن ہزاروں مَیںسے نہیں ڈرتا گھیرےمجھےجو رکھتے ہیں۔
اے7 رب، !اُٹھ میرےاے خدا، مجھے رِہا !کر کیونکہ تُو

میرےنے تمام دشمنوں کے منہ پر تھپڑ مارا، تُو بےدینوںنے کے
دانتوں کو توڑ دیا ہے۔

رب8 کے پاس نجات ہے۔ تیری برکت تیری قوم پر آئے۔
(سِلاہ)

* 3:2 :ِسلاہ ًِسلاہ غالبا گانے بجانے بارےکے میں ہدایتکوئی مفسرینہے۔ میں اِس مطلبکے بارےکے میں اتفاِق رائے نہیں ہوتی۔
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4
شام کو مدد کے لئے دعا

1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ تاردار سازوں
کے ساتھ گانا ہے۔
اے میری راستی کے خدا، میری سن جب مَیں تجھے پکارتا

اےہوں۔ تُو مخلصیمیریمیںمصیبتجو رہا مجھہے پر مہربانی
کر میریکے التجا !سن

اے2 آدم زادو، میری عزت کب تک خاک میں ملائی
جاتی رہے گی؟ باطلتککبتم چیزوں سے لپٹے رہو کبگے،
جھوٹتک تلاشکی میں رہو گے؟ (سِلاہ)

جان3 لو کہ رب نے ایمان 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
کر معاملے پر سوچ بچار کرو، لیکن دل میں، خاموشی سے۔
(سِلاہ)

5 راستی کی پیشقربانیاں کرو، رباور پر بھروسا رکھو۔
شکبہتیرے6 کر رہے ہیں، ٹھیکحالاتہمارےکون”

کرے اے“گا؟ رب، چہرےاپنے کا نور ہم پر !چمکا
7 تُو میرےنے دل کو خوشی سے بھر دیا ہے، ایسی خوشی

سے جو اُن پاسکے بھی نہیں ہوتی جن کثرتپاسکے کا اناج
اور انگور ہے۔

مَیں8 آرام لیٹسے کر سو جاتا ہوں، کیونکہ تُو رباےہی
حفاظتمجھے 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 میریرب، باتیں میریسن، آہوں پر !دےدھیان
میرےاے2 میرےبادشاہ، مددخدا، لئےکے چیخیںمیری

سن، کیونکہ مَیں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔
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 ہو۔خوشسےبےدینیجوہے جو
بُرا ہے تیرےوہ نہیںحضور ٹھہر سکتا۔

5 مغرور تیرے کھڑےحضور نہیں ہو سکتے، بدکار سے تُو
نفرت 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 ہے، اِس لئے تیرےمَیں
گھر میں داخل ہو سکتا، مَیں تیرا خوف مان کر تیری مُقّدس
سکونت گاہ کے منے سا سجدہ کرتا ہوں۔

اے8 رب، راستاپنی راہ پر میری راہنمائی کر میرےتاکہ
دشمن مجھ غالبپر نہ آئیں۔ اپنی راہ میرےکو آگے ہموار کر۔

9 کیونکہ اُن کے منہ سے ایک بھی قابِل اعتماد بات نہیں
نکلتی۔ اُن کا دل تباہی سے بھرا رہتا، اُن کا گلا کھلی قبر ہے،
اور اُن کی زبان چپڑیِچکنی باتیں اُگلتی رہتی ہے۔

اے10 رب، اُنہیں اُن کے غلط کام کا اجر دے۔ اُن کی
سازشیں اُن کی اپنی تباہی کا باعث بنیں۔ اُنہیں اُن کے متعدد
گناہوں کے باعث نکال کر منتشر کر دے، کیونکہ وہ تجھ سے
سرکش ہو گئے ہیں۔

لیکن11 جو تجھ میں پناہ لیتے ہیں خوشسبوہ ہوں، وہ ابد
تک شادیانہ بجائیں، کیونکہ تُو محفوظاُنہیں رکھتا تیرےہے۔ نام
کو پیار کرنے والے تیرا جشن منائیں۔

12 کیونکہ اےتُو راسترب، باز برکتکو دیتا ہے، تُو اپنی
مہربانی کی ڈھال سے اُس کی حفاظتطرفچاروں کرتا ہے۔

6
مصیبت میں دعا توبہ) کا پہلا (زبور

1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ تاردار سازوں
کے ساتھ گانا اےہے۔ میںغصےرب، مجھے سزا نہ میںطیشدے، مجھے تنبیہ
نہ کر۔

اے2 رب، مجھ پر رحم کر، کیونکہ مَیں نڈھال اےہوں۔
رب، مجھے شفا دے، میرےکیونکہ دہشتاعضا زدہ ہیں۔

میری3 جان نہایت خوف زدہ اےہے۔ رب، تُو تککب
کرےدیر گا؟

اے4 واپسرب، آ کر میری جان کو بچا۔ اپنی شفقت کی
خاطر مجھے چھٹکارا دے۔
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5 کیونکہ مُردہ تجھے یاد نہیں کرتا۔ پاتال میں کون تیری
کرےستائش گا؟

6 مَیں ہتے کرا ہتے تھککرا گیا ہوں۔ پوری رات رونے سے
بھیگبستر گیا میرےہے، آنسوؤں پلنگسے گل گیا ہے۔

غم7 گئیسوجآنکھیںمیریمارےکے مخالفوںمیرےہیں،
حملوںکے سے وہ ضائع ہوتی جا رہی ہیں۔

بدکارو،اے8 مجھ سے دُور ہو جاؤ، ربکیونکہ میرینے آہ
و بکا سنی ہے۔

رب9 میرینے التجاؤں کو سن لیا میریہے، دعا رب کو
قبول ہے۔

میرے10 تمام دشمنوں کی رُسوائی ہو جائے گی، اور سختوہ
گھبرا جائیں گے۔ وہ مُڑ اچانککر ہی شرمندہ ہو جائیں گے۔

7
انصاف کے لئے دعا

داؤد1 کا وہ گیتماتمی اُسجو بنکوشنے یمینی کی باتوں
ربپر کی تمجید میں گایا۔
اے میرےرب خدا، مَیں تجھ میں پناہ لیتا ہوں۔ مجھے اُن

سب سے بچا کر دےچھٹکارا جو تعاقبمیرا کر رہے ہیں،
2 ورنہ وہ ببر شیر کی طرح مجھے پھاڑ ٹکڑےٹکڑےکر کر دیں

گے، اور بچانے والا کوئی نہیں ہو گا۔
اے3 میرےرب خدا، اگر مجھ سے یہ کچھ سرزد ہوا اور

میرے ہاتھ قصوروار ہوں،
4 اگر مَیں نے اُس سے بُرا سلوک کیا جس میرےکا ساتھ

جھگڑا نہیں تھا یا اپنے دشمن کو خواہ لُوٹمخواہ لیا ہو
5 تو پھر میرا میرےدشمن پیچھے پڑ کر مجھے پکڑ لے۔ وہ میری

ملائے۔میںخاککوعزتمیریدے،کچلمیںمٹیکوجان
(سِلاہ)

اے6 رب، اُٹھ اور اپنا غضب !دکھا میرے دشمنوں کے
خلافکےطیش کھڑا میریجا۔ہو مدد کرنے لئےکے جاگ
!اُٹھ تُو نے عدالتخود کا حکم دیا ہے۔

تیرےاقوام7 ارد تُوجبجائیںہوجمعگرد اُن بلندیوںاوپرکے
پر تخت نشین ہو جائے۔

رب8 اقوام کی عدالت کرتا ہے۔ اے رب، میری راست
بازی اور بےگناہی لحاظکا کر کے انصافمیرا کر۔

راستاے9 خدا، گہرائیوںکیدلجو کو تکتہہ جانچ لیتا
بےدینوںہے، کی شرارتیں ختم کر راستاور باز کو قائم رکھ۔

10 الله میری ڈھال ہے۔ جو دل سے سیدھی راہ پر چلتے ہیں
اُنہیں وہ رِہائی دیتا ہے۔

11 الله عادل منصف ہے، ایسا خدا جو روزانہ لوگوں کی
سرزنش کرتا ہے۔

12ً یقینا دشمنبھیوقتاِس 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 کر
رکھے ہیں اُن کی زد میں وہ خود ہی آ جائے گا۔

14 دیکھ، بُرائی کا بیج اُس میں اُگ آیا ابہے۔ شرارتوہ
سے حاملہ ہو کر پھرتا جھوٹاور بچےکے جنم دیتا ہے۔

15 لیکن جو گڑھا اُس نے دوسروں 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۔

کروںستائشکیربمَیں17 گا، کیونکہ راستوہ مَیںہے۔
رب تعالیٰ کے نام یفکی تعر گیتمیں گاؤں گا۔

8
مخلوقات کا تاج

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز گتّیت۔
ہمارےرباے آقا، تیرا نام پوری دنیا میں کتنا شاندار !ہے

تُو نے آسمان پر ہی اپنا جلال ظاہر کر دیا ہے۔
2 اپنے مخالفوں کے جواب میں تُو نے چھوٹے بچوں اور

زبانکیشیرخواروں تیارکو کیا تاکہہے دشمنسےقوتتیریوہ
اور کینہ پرور کو ختم کریں۔

آسمانتیرےمَیںجب3 ملاحظہکا اُنگلیوںتیریجوہوںکرتا
کا کام چاندہے، اور ستاروں پر غور کوجنہوںکرتا تُو اپنینے
اپنی جگہ پر قائم کیا

4 تو انسان کون ہے کہ تُو اُسے کرےیاد یا آدم زاد کہ تُو اُس
کا خیال رکھے؟
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5 تُو نے اُسے فرشتوں کچھسے ہی کم *بنایا، تُو نے اُسے جلال
عزتاور تاجکا پہنایا۔

6 تُو نے اُسے اپنے ہاتھوں کے کاموں پر مقرر کیا، سب 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۔
ہمارےرباے9 پوریآقا، میںدنیا تیرا نام شاندارکتنا !ہے

9
الله قدرتکی انصافاور

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما لئے۔کے علاموت:طرز
لبّین۔
اے رب، پورےمَیں دل ستائشتیریسے کروں تیرےگا،

معجزاتتمام کا بیان کروں گا۔
2 مَیں شادمان ہو کر تیری خوشی مناؤں اےگا۔ الله تعالیٰ،

تیرےمَیں نام کی تمجید گیتمیں گاؤں گا۔
میرےجب3 دشمن پیچھے ہٹ جائیں گے تو وہ ٹھوکر کھا کر

تیرے حضور تباہ ہو جائیں گے۔
4 کیونکہ تُو نے انصافمیرا کیا ہے، تختتُو پر بیٹھ ثابتمنصفراستکر ہوا ہے۔
5 تُو اقوامنے ملامتکو کر ہلاککوبےدینوںکے کر دیا،

اُن کا نام و نشان ہمیشہ کے لئے مٹا دیا ہے۔
دشمن6 تباہ ہو گیا، ابد تک ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے۔ تُو نے

شہروں کو جڑ سے اُکھاڑ دیا ہے، اور اُن کی یاد تک باقی نہیں
رہے گی۔

ربلیکن7 تختتکہمیشہ نشین رہے گا، اور اُس نے اپنے
تخت عدالتکو کرنے کے لئے کھڑا کیا ہے۔

8 وہ راستی سے دنیا کرےعدالتکی انصافگا، سے اُمّتوں
کا کرےفیصلہ گا۔

رب9 مظلوموں کی پناہ گاہ ہے، ایک قلعہ جس میں وہ
مصیبت محفوظوقتکے ہتے ر ہیں۔

اے10 رب، جو تیرا نام جانتے وہ تجھ پر بھروسا رکھتے ہیں۔
کیونکہ طالبتیرےجو ہیں اُنہیں تُو نے ترککبھی نہیں کیا۔

رب11 کی تمجید میں گیت گاؤ جو صیون پہاڑ پر تخت نشین
اُمّتوںہے، میں وہ کچھ سناؤ جو اُس نے کیا ہے۔

12 کیونکہ مقتولوںجو کا انتقام لیتا ہے مصیبتوہ 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۔ مجھے موت کے
دروازوں میں نکالسے کر اُٹھا لے

14 تاکہ مَیں صیون بیٹی ستائشتیریمیںدروازوںکے کر کے
سناؤںکچھوہ جو تُو میرےنے لئے کیا تاکہہے، نجاتتیریمَیں
خوشیکی مناؤں۔

15 اقوام اُس گڑھے میں خود گر گئی ہیں جو اُنہوں نے
دوسروں کو پکڑنے کے لئے کھودا تھا۔ اُن کے اپنے پاؤں اُس
پھنسمیںجال 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

17 بےدین پاتال میں اُتریں گے، جو اُمّتیں الله کو بھول گئی
ہیں وہاںسبوہ جائیں گی۔

18 کیونکہ مندوںضرورتوہ کو نہیںتکہمیشہ بھولے گا،
مصیبت زدوں کی اُمید تکابد جاتی نہیں رہے گی۔

اے19 رب، اُٹھ کھڑا ہو تاکہ انسان غالب نہ آئے۔ بخش
دے تیرےکہ حضور اقوام عدالتکی کی جائے۔

اے20 رب، اُنہیں دہشت زدہ کر تاکہ اقوام جان لیں کہ
انسان ہی ہیں۔ (سِلاہ)

10
انصاف کے لئے دعا

اے1 رب، تُو اِتنا دُور کیوں کھڑا مصیبتہے؟ وقتکے تُو
آپاپنے کو پوشیدہ کیوں رکھتا ہے؟

2 بےدین تکبر سے مصیبت زدوں کے پیچھے لـگ گئے ہیں،
بےچارےاباور اُن جالوںکے میں اُلجھنے لـگے ہیں۔

3 کیونکہ بےدین اپنی دلی آرزوؤں پر شیخی مارتا ہے، اور
ناجائز نفع کمانے لعنتوالا کر ربکے کو حقیر جانتا ہے۔

* 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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بےدین4 غرور پھولسے کر کہتا ہے، الله” مجھ جوابسے

اُس“گا۔کرےنہیںطلبی باتاِسخیالاتتمامکے پر ہیںمبنی
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۔

اُس7 منہکا فریبلعنتوں، اور سےظلم بھرا اُسرہتا، زبانکی
نقصان آفتاور پہنچانے کے لئے تیار رہتی ہے۔

8 وہ آبادیوں کے قریب تاک میں بیٹھ کر چپکے سے
بےگناہوں کو مار ڈالتا ہے، اُس کی آنکھیں بدقسمتوں کی
گھات میں رہتی ہیں۔

بیٹھےمیںجنگل9 ببر میںتاکطرحکیشیر رہ کر مصیبتوہ
زدہ پر حملہ کرنے موقعکا اُسےجبہے۔ڈھونڈتا پکڑ تولے اُسے
اپنے جال گھسیٹمیں کر لے جاتا ہے۔

10 اُس کے شکار پاش پاش ہو کر جھک جاتے ہیں،
بےچارے اُس کی زبردست طاقت کی زد میں آ کر گر ہیں۔جاتے

تب11 وہ دل میں کہتا ہے، الله” بھول گیا ہے، اُس نے اپنا
چہرہ چھپا لیا ہے، اُسے یہ کبھی نظر نہیں آئے “گا۔

الله،اے!اُٹھرب،اے12 اپنا ہاتھ اُٹھا کر ناچاروں کی مدد
کر اور اُنہیں نہ بھول۔

اللهبےدین13 کی الله”کہے،کیوںمیںدلوہکرے،کیوںتحقیر مجھ طلبجوابسے کرےنہیں ؟“گا
میںحقیقتالله،اے14 تُو کچھسبیہ ہماریتُوہے۔دیکھتا

تکلیف اور پریشانی پر دےدھیان کر مناسب دےجواب گا۔
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 کی
شرارتوں جوابکی طلبی کر تاکہ اُس کا پورا مٹاثر جائے۔

رب16 ابد تک بادشاہ ہے۔ اُس ملـککے سے دیگر اقوام
غائب ہو گئی ہیں۔

اے17 رب، تُو نے ناچاروں کی آرزو سن لی ہے۔ تُو اُن کے
دلوں کرےمضبوطکو گا اور اُن پر دےدھیان کر

یتیموں18 اور مظلوموں کرےانصافکا گا تاکہ آئندہ کوئی
بھی ملـکانسان دہشتمیں نہ پھیلائے۔

11
رب پر بھروسا

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
مَیں نے رب میں پناہ لی ہے۔ تو پھر تم کس طرح مجھ سے

کہتے ہو، پرندےچل،” کی طرح پھڑپھڑا کر پہاڑوں بھاگمیں
؟“جا

2 کیونکہ دیکھو، کمانبےدین تان کر تیر تانتکو پر لگا چکے
ہیں۔ اب اندھیرےوہ میں بیٹھ کر اِس انتظار میں ہیں کہ سیدھیسےدل راہ پر چلنے والوں پر چلائیں۔

راست3 باز کیا کرے؟ اُنہوں نے تو بنیاد کو ہی تباہ کر ہے۔دیا
لیکن4 رب اپنی مُقّدس سکونت گاہ میں ربہے، تختکا

آسمان پر وہاںہے۔ وہسے دیکھتا وہاںہے، اُسسے آنکھیںکی
آدم زادوں کو پرکھتی ہیں۔

راسترب5 باز کو پرکھتا تو لیکنہے، بےدین اور ظالم سے
نفرت ہی کرتا ہے۔

پربےدینوں6 وہ اورکوئلےہوئےجلتے گندھکزنشعلہ برسا
دے گا۔ ُجھلسنے والی آندھی اُن کا حصہ ہو گی۔

7 راستربکیونکہ ہے، اور انصافاُسے پیارا صرفہے۔
سیدھی راہ پر چلنے والے اُس کا چہرہ دیکھیں گے۔

12
مدد کے لئے دعا

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما لئے۔کے :طرز شمینیت۔
مددرب،اے !فرما ایمانکیونکہ دار ہوختم دیانتہیں۔گئے

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۔
تمامرب3 چپڑیِچکنی شیخیاور باز زبانوں کاٹکو !ڈالے
4 وہ سباُن کو دےمٹا جو کہتے ہیں، ہم” اپنی لائق زبان

طاقتباعثکے ور ہونٹہمارےہیں۔ ہمیں سہارا دیتے ہیں تو
کون مالـکہمارا ہو گا؟ کوئی “!نہیں

5 لیکن رب فرماتا ہے، ناچاروں” پر تمہارے ظلم کی خبر
اور ضرورت مندوں کی کراہتی آوازیں میرے منے سا آئی ہیں۔



زبور 12:6 535 زبور 16:3

اب مَیں اُٹھ کر اُنہیں اُن سے چھٹکارا دوں گا جو اُن خلافکے
پھنکارتے “ہیں۔

رب6 کے پاکفرمان 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 رب، کب تک؟ کیا تُو مجھے ابد تک بھولا رہے گا؟ تُو

تککب اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے رکھے گا؟
مبتلامیںپریشانیوںتککبجانمیری2 رہے، کبدلمیرا

روزتک بہ دُکھروز اُٹھاتا رہے؟ مجھتککبدشمنمیرا غالبپر
رہے گا؟

میرےرباے3 خدا، مجھ پر نظر ڈال کر میری !سن میری
آنکھوں کو روشن کر، ورنہ موتمَیں کی نیند سو جاؤں گا۔

تب4 میرا دشمن کہے گا، مَیں” اُس پر غالب آ گیا “!ہوں اور
مخالفمیرے شادیانہ بجائیں گے کہ مَیں ہل گیا ہوں۔

لیکن5 مَیں تیری شفقت پر بھروسا رکھتا ہوں، میرا دل تیری
نجات دیکھ خوشیکر منائے گا۔

ربمَیں6 کی تمجید گیتمیں گاؤں گا، کیونکہ اُس نے پرمجھ 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
کوئی سمجھ دار ہے؟ کیا کوئی الله طالبکا ہے؟

3 صحیحسبافسوس، راہ بھٹکسے سبگئے، سبکے بگڑ
گئے ہیں۔ کوئی نہیں جو بھلائی کرتا ایکہو، بھی نہیں۔

4 کیا بدیجو کر میریکے قوم روٹیکو طرحکی کھا لیتے ہیں
اُن میں ایکسے کو بھی سمجھ نہیں آتی؟ وہ تو رب کو ہیپکارتے نہیں۔

تب5 اُن پر دہشتسخت چھا گئی، کیونکہ الله راست باز کی
نسل کے ساتھ ہے۔

6 تم ناچار منصوبوںکے میںخاککو ملانا ہتے چا ہو، لیکن
رب خود اُس کی پناہ گاہ ہے۔

کاش7 کوہِ صیون سے اسرائیل کی نجات !نکلے ربجب
اپنی قوم کو کرےبحال گا تو یعقوب خوشی نعرےکے لگائے
گا، اسرائیل باغ باغ ہو گا۔

15
کون الله کے حضور قائم رہ سکتا ہے؟

داؤد1 کا زبور۔
اے رب، تیرےکون خیمے میں ٹھہر سکتا کسہے؟ کو

مُقّدستیرے پہاڑ پر ہنے ر اجازتکی ہے؟
2 وہ جس کا چال چلن بےگناہ ہے، جو راست باز زندگی

گزار کر دل سے سچ بولتا ہے۔
3 زباناپنیشخصایسا نہیںتہمتپرکسیسے لگاتا۔ نہ وہ اپنے

پڑوسی پر یادتی ز کرتا، نہ اُس کی بےعزتی کرتا ہے۔
4 وہ مردود کو حقیر جانتا لیکن خدا ترس کی عزت کرتا

ہے۔ جو وعدہ اُس قَسمنے کھا کر کیا اُسے پورا کرتا ہے، خواہ
اُسے کتنا ہی نقصان کیوں نہ پہنچے۔

وہ5 سود لئے بغیر اُدھار دیتا اورہے اُس قبولرشوتکی نہیں
کرتا جو بےگناہ حقکا مارنا ہے۔چاہتا ڈانواںکبھیشخصایسا
ڈول نہیں ہو گا۔

16
اعتماد کی دعا

داؤد1 ایککا سنہرا زبور۔
اے الله، مجھے محفوظ رکھ، کیونکہ تجھ میں مَیں پناہ ہوں۔لیتا
مَیں2 ربنے سے کہا، تُو” میرا آقا ہے، تُو خوشمیریہی

حالی کا واحد سرچشمہ “ہے۔
ملـک3 میں جو مُقّدسین ہیں میرےوہی سورمے ہیں، اُن

ہی کو مَیں پسند کرتا ہوں۔
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لیکن4 جو دیگر معبودوں کے پیچھے بھاگے ہتے ر ہیں اُن کی
تکلیف بڑھتی مَیںنہگی۔جائے اُن قربانیوںکیخونکی پیشکو
کروں گا، نہ اُن ناموںکے کا تکذکر کروں گا۔

اے5 رب، تُو میری میراث اور میرا حصہ ہے۔ میرا تیرےنصیب ہاتھ میں ہے۔
قرعہجب6 ڈالا گیا تو خوشمجھے گوار زمین مل ًگئی۔ یقینا

میراثمیری بہتمجھے پسند ہے۔
7 مَیں رب کی ستائش کروں گا جس نے مجھے مشورہ دیا

راتہے۔ کو بھی میرا ہدایتمیریدل کرتا ہے۔
رب8 میریوقتہر آنکھوں کے منے سا رہتا ہے۔ میرےوہ

ہنے د ہاتھ رہتا اِسہے، لئے مَیں نہیں ڈگمگاؤں گا۔
اِس9 لئے میرا شادماندل خوشیجانمیریہے، نعرےکے

لگاتی ہے۔ ہاں، میرا بدن پُرسکون گزارےزندگی گا۔
10 کیونکہ تُو میری جان کو پاتال میں چھوڑےنہیں گا، اور

نہ مُقّدساپنے کو گلنے سڑنے تکنوبتکی دےپہنچنے گا۔
11 تُو مجھے زندگی کی راہ آگاہسے تیرےہے۔کرتا بھرپورسےحضور تیرےخوشیاں، ہنے د ہاتھ ابدیسے ہیں۔ہوتیحاصلمسرتیں

17
شخصبےگناہ کی دعا

داؤد1 کی دعا۔
اے انصافرب، کے لئے میری یاد فر میریسن، آہ زاریو

پر دھیان میریدے۔ دعا پر غور کر، کیونکہ فریبوہ دہ ہونٹوں
سے نہیں نکلتی۔

تیرے2 حضور انصافمیرا کیا تیریجائے، آنکھیں اُن باتوں
کا مشاہدہ کریں جو سچ ہیں۔

3 تُو میرےنے دل کو جانچ راتلیا، 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 ہے
میرےکہ منہ باتبُریسے نہیں نکلے گی۔

4 جو کچھ دوسرےبھی کرتے ہیں مَیں نے تیرےخود منہ
فرمانکے تابعکے رہ کر آپاپنے ظالموںکو کی راہوں سے دُور
رکھا ہے۔

مَیں5 قدم بہ قدم تیری راہوں میں میرےرہا، پاؤں کبھی نہ
ڈگمگائے۔

اے6 الله، مَیں تجھے پکارتا ہوں، کیونکہ تُو میری 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۔

8 آنکھ کی پُتلی کی طرح میری حفاظت کر، اپنے پَروں کے
سائے میں مجھے چھپا لے۔

9 اُن بےدینوں محفوظمجھےسے رکھ جو مجھ پر تباہ حملےکن
کر رہے ہیں، اُن دشمنوں سے جو مجھے گھیر کر مار لنے ڈا کی
کوشش کر رہے ہیں۔

سرکشوہ10 ہو گئے ہیں، اُن منہکے باتیںکیگھمنڈ ہیں۔کرتے
11 جدھر بھی ہم قدم اُٹھائیں وہاں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔

اب اُنہوں ہمیںنے 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۔

اُٹھرب،اے13 اور اُن کا سامنا کر، اُنہیں زمین پر !دےپٹخ
اپنی تلوار میریسے جان کو بےدینوں سے بچا۔

ہاتھاپنےرب،اے14 مجھےسے اِن سے اُنہیںدے۔چھٹکارا
تو اِس میںدنیا اپنا ملحصہ کیونکہہے۔چکا تُو نے اُن پیٹکے
کو اپنے مال سے بھر دیا، بلـکہ اُن کے بیٹے بھی سیر ہو ہیںگئے اور
اِتنا باقی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لئے بھی کافی کچھ چھوڑ جائیں
گے۔

لیکن15 مَیں خود راست باز ثابت ہو تیرےکر چہرے کا
مشاہدہ کروں گا، جاگمَیں صورتتیریکر سے سیر ہو جاؤں
گا۔

18
داؤد کا فتح گیتکا

خادمکےرب1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما لئے۔کے
داؤد نے رب کے لئے یہ گیت گایا جب رب نے اُسے تمام
دشمنوں اور ساؤل سے بچایا۔ وہ بولا،
میریرباے قوت، مَیں تجھے پیار کرتا ہوں۔
میریرب2 چٹان، میرا قلعہ اور میرا نجات دہندہ ہے۔ میرا

چٹانمیریخدا مَیںمیںجسہے پناہ لیتا ہوں۔ میریوہ ڈھال،
نجاتمیری کا پہاڑ، میرا بلند حصار ہے۔

3 مَیں رب کو پکارتا ہوں، اُس کی تمجید !ہو تب وہ مجھے
دشمنوں سے چھٹکارا دیتا ہے۔
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موت4 کے رّسوں نے مجھے گھیر لیا، ہلاکت کے سیلاب

میرےنے دل طاریدہشتپر کی۔
پاتال5 کے رّسوں نے مجھے جکڑ لیا، موت میرےنے راستے

میں پھندےاپنے ڈال دیئے۔
مَیںجب6 مصیبت پھنسمیں گیا تو مَیں ربنے کو پکارا۔

مَیں نے مدد کے لئے اپنے خدا سے یاد فر کی تو اُس نے اپنی
سکونت گاہ میریسے آواز اُسچیخیںمیریسنی، تککانکے
پہنچ گئیں۔

تب7 زمین لرز اُٹھی اور تھرتھرانے لـگی، پہاڑوں کی بنیادیں
رب غضبکے کے منے سا کانپنے اور لنے جھو لـگیں۔

8 اُس کی ناک 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 کے پَروں پر
منڈلانے لگا۔

اُس11 اندھیرےنے کو اپنی چھپنے کی جگہ بارشبنایا، کے
کالے اور گھنے بادل خیمے طرحکی اپنے گرداگرد لگائے۔

اُس12 کے حضور کی تیز روشنی سے اُس بادلکے 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 تیرےتو دم جھونکوںکے زمینسے کی
بنیادیں نظر آئیں۔

بلندیوں16 پر سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اُس نے مجھے پکڑ لیا، مجھے
گہرے پانی میں کھینچسے کر نکال لایا۔

اُس17 زبردستمیرےمجھےنے دشمن سے بچایا، اُن سے جو
مجھ نفرتسے کرتے ہیں، جن پر غالبمَیں نہ آ سکا۔

پھنسمیںمصیبتمَیںدنجس18 گیا اُس اُنہوںدن مجھنے
پر حملہ کیا، ربلیکن میرا سہارا بنا رہا۔

اُس19 تنگمجھےنے نکالسےجگہ کر چھٹکارا دیا، وہکیونکہ مجھ خوشسے تھا۔

بازیراستمیریمجھےرب20 کا اجر دیتا میرےہے۔ صافہاتھ ہیں، اِس لئے وہ برکتمجھے دیتا ہے۔
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۔
24 اِس لئے رب نے مجھے میری راست بازی کا اجر دیا،

اُسکیونکہ آنکھوںکی منےکے ثابتصافپاکمَیںہیسا ہوا۔
الله،اے25 وفادارجو اُسہے ساتھکے وفاداریسلوکتیرا

کا بےالزامجوہے، اُسہے ساتھکے سلوکتیرا ہے۔بےالزام
26 پاکجو ہے اُس کے ساتھ تیرا پاکسلوک ہے۔ لیکن

جو کج رَو اُسہے کے ساتھ سلوکتیرا بھی رَویکج کا ہے۔
27 کیونکہ پستتُو حالوں نجاتکو دیتا اور مغرور آنکھوں کو

پست کرتا ہے۔
اے28 رب، تُو ہی میرا چراغ جلاتا، میرا خدا ہی میرے

اندھیرے کو روشن کرتا ہے۔
29 تیرےکیونکہ 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 کونسوا چٹان ہے؟
32 الله مجھے قوت سے کمربستہ کرتا، وہ میری 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۔
34 میرےوہ ہاتھوں جنگکو کرنے کی تربیت دیتا ہے۔

میرےاب بازو پیتل کی کمان کو بھی تان لیتے ہیں۔
رب،اے35 تُو ہے۔دیبخشڈھالکینجاتاپنیمجھےنے

تیرے ہنے د ہاتھ نے مجھے قائم رکھا، تیری نرمی نے مجھے بڑا بنا
دیا ہے۔

36 قدموںمیرےتُو لئےکے راستہ بنا دیتا اِسہے، لئے میرے
ٹخنے نہیں ڈگمگاتے۔
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مَیں37 نے اپنے دشمنوں 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 میرےنے مخالفوں میرےکو منے سا دیا۔جھکا
40 تُو میرےنے دشمنوں میرےکو منے سا سے بھگا دیا، اور

مَیں نفرتنے کرنے والوں کو تباہ کر دیا۔
41 وہ مدد کے لئے چیختے چلّاتے رہے، لیکن بچانے والا

کوئی نہیں تھا۔ ربوہ کو پکارتے رہے، لیکن اُس جوابنے
نہ دیا۔

مَیں42 نے اُنہیں ُچور ُچور کر کے گرد کی طرح ہَوا میں اُڑا
دیا۔ مَیں نے کچرےاُنہیں طرحکی گلی پھینکمیں دیا۔

43 تُو نے مجھے قوم کے جھگڑوں سے بچا کر اقوام کا سردار
بنا دیا قومجسہے۔ سے ناواقفمَیں تھا وہ خدمتمیری کرتی
ہے۔

44 جوں ہی مَیں بات کرتا ہوں تو لوگ میری سنتے ہیں۔
دبکپردیسی میریکر خوشامد کرتے ہیں۔

ہارہمتوہ45 کر کانپتے ہوئے قلعوںاپنے نکلسے ہیں۔آتے
رب46 زندہ !ہے میری چٹان کی تمجید !ہو نجاتمیری کے

خدا کی تعظیم !ہو
47 وہی خدا ہے جو میرا انتقام لیتا، اقوام میرےکو تابع کر

دیتا
48 اور مجھے میرے دشمنوں سے چھٹکارا دیتا ًہے۔ یقینا تُو

مجھے میرے مخالفوں پر سرفراز کرتا، مجھے ظالموں سے بچائے
رکھتا ہے۔

اِسرب،اے49 لئے مَیں اقوام تیریمیں حمد و ثنا کروں گا،
تیرے نام یفکی تعر گیتمیں گاؤں گا۔

50 ربکیونکہ اپنے بادشاہ کو بڑی نجات دیتا ہے، وہ اپنے
مسح کئے ہوئے بادشاہ داؤد اور اُس کی اولاد پر ہمیشہ تک
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۔

ایک2 دوسرےدن کو اطلاع ایکدیتا، رات دوسری کو
خبر پہنچاتی ہے،

لیکن3 زبان سے نہیں۔ گو اُن کی آواز سنائی نہیں دیتی،
توبھی4 اُن کی آواز نکل پوریکر دنیا میں سنائی دیتی، اُن کے

الفاظ دنیا کی پہنچتکانتہا وہاںہیں۔جاتے الله آفتابنے کے
لئے خیمہ لگایا ہے۔

طرحجس5 دُولھا اپنی خواب گاہ سے نکلتا ہے اُسی طرح
سورج نکل کر پہلوان کی طرح اپنی دوڑ دوڑنے پر خوشی مناتا
ہے۔

آسمان6 سرےایککے سے چڑھ کر اُس کا دوسرےچکر
سرے تک لگتا ہے۔ اُس کی تپتی گرمی سے کوئی بھی پوشیدہچیز نہیں رہتی۔

رب7 شریعتکی کامل ہے، اُس سے جان میں جان آ جاتی
ربہے۔ کے احکام قابِل اعتماد ہیں، اُن سے سادہ لوح دانش
مند ہو جاتا ہے۔

رب8 باانصافہدایاتکی ہیں، اُن سے دل باغ باغ ہو جاتا
پاکاحکامکےربہے۔ ہیں، اُن اُٹھتیچمکآنکھیںسے ہیں۔

رب9 پاکخوفکا اورہے تکابد قائم رہے ربگا۔ کے
فرمان سچے سباور راستسبکے ہیں۔

10 وہ سونے خالصبلـکہ سونے کے ڈھیر سے یادہ مرغوبز
ہیں۔ وہ شہد بلـکہ چھتے کے تازہ شہد سے یادہ ز میٹھے ہیں۔

11 اُن تیرےسے خادم کو آگاہ کیا جاتا ہے، اُن پر عمل کرنے
سے بڑا اجر ملتا ہے۔

12 جو خطائیں بےخبری میں سرزد ہوئیں کون اُنہیں جانتا
میرےہے؟ پوشیدہ گناہوں معافکو !کر

13 اپنے خادم کو گستاخوں محفوظسے رکھ تاکہ وہ مجھ پر
حکومت نہ تبکریں۔ مَیں بےالزام ہو کر سنگین گناہ پاکسے
رہوں گا۔

اے14 دےبخشرب، میرےکہ منہ کی باتیں میرےاور
دل کی سوچ بچار تجھے پسند آئے۔ تُو ہی میری چٹان اور میرا
چھڑانے والا ہے۔

20
فتح کے لئے دعا
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داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
مصیبت کے تیریربدن سنے، یعقوب کے خدا کا نام تجھے

محفوظ رکھے۔
2 وہ مقدِس سے تیری مدد بھیجے، وہ صیون سے تیرا بنے۔سہارا
3 وہ تیری غلہ کی نذریں یاد کرے، تیری بھسم ہونے والی

قربانیاں قبول فرمائے۔ (سِلاہ)
پوریآرزوکیدلتیرےوہ4 تیرےکرے، تمام منصوبوں کو

کامیابی بخشے۔
تب5 نجاتتیریہم منائیںخوشیکی ہمگے، اپنے خدا کے

نام میں فتح کا جھنڈا گاڑیں تیریربگے۔ تمام پوریگزارشیں
کرے۔

اب6 مَیں نے جان لیا ہے کہ رب اپنے مسح کئے ہوئے
بادشاہ کی مدد کرتا ہے۔ وہ مُقّدساپنے آسمان سے اُس کی سن
کر اپنے ہنے د ہاتھ قدرتکی سے اُسے گا۔دےچھٹکارا

بعض7 اپنے رتھوں بعضپر، اپنے گھوڑوں پر فخر کرتے ہیں،
لیکن ربہم اپنے خدا کے نام پر فخر کریں گے۔

ہمارے8 دشمن جھک کر گر جائیں گے، لیکن ہم اُٹھ کر
مضبوطی کھڑےسے رہیں گے۔

مددہماریرب،اے9 !فرما ہماریبادشاہ مددہمجبسنے
کے لئے پکاریں۔

21
بادشاہ کے لئے الله کی مدد

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
اے رب، بادشاہ تیری قوت دیکھ کر شادمان ہے، وہ تیری

نجات کی بڑیکتنی خوشی مناتا ہے۔
2 تُو نے اُس کی خواہشدلی پوری کی اور انکار نہ کیا جب

اُس کی آرزو ہونٹوںنے 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 انتہا نہیں۔
تیری5 نجات سے اُسے بڑی عزت حاصل ہوئی، تُو نے اُسے

شان شوکتو سے آراستہ کیا۔

6 کیونکہ تُو اُسے تکابد برکت دیتا، اُسے چہرےاپنے کے
حضور لا خوشنہایتکر کر دیتا ہے۔

7 کیونکہ رببادشاہ پر اعتماد کرتا ہے، الله تعالیٰ شفقتکی
اُسے ڈگمگانے سے بچائے گی۔

تیرے8 دشمن تیرے قبضے میں آ جائیں گے، جو تجھ سے
نفرت کرتے ہیں اُنہیں تیرا دہنا ہاتھ پکڑ لے گا۔

جب9 تُو اُن پر ظاہر ہو گا تو وہ بھڑکتی بھٹی کی مصیبتسی
پھنسمیں جائیں ربگے۔ اپنے غضب میں اُنہیں ہڑپ کر لے
گا، آگاور اُنہیں کھا جائے گی۔

10 تُو اُن کی اولاد کو زمینرُوئے پر سے مٹا ڈالے انسانوںگا،
میں اُن کا نام و تکنشان نہیں رہے گا۔

11 گو وہ تیرے خلاف سازشیں کرتے ہیں توبھی اُن کے
بُرے 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 ہم تیری
قدرت 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۔
میرےاے میرےاےخدا، خدا، تُو نے مجھے ترککیوں

کر دیا مَیںہے؟ چیخ رہا ہوں، لیکن نجاتمیری نظر نہیں آتی۔
میرےاے2 خدا، دن کو مَیں چلّاتا ہوں، لیکن تُو جواب

نہیں راتدیتا۔ کو پکارتا ہوں، لیکن آرام نہیں پاتا۔
لیکن3 تُو قدوس ہے، تُو جو اسرائیل کی مدح سرائی پر تخت

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 اُنہوںجبگیا۔ نے تجھ پر اعتماد کیا تو شرمندہ نہ ہوئے۔
6 لیکن مَیں کیڑا ہوں، مجھے انسان نہیں سمجھا جاتا۔ لوگ

میری بےعزتی کرتے، مجھے حقیر جانتے ہیں۔
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دیکھمجھےسب7 کر مذاقمیرا اُڑاتے ہیں۔ وہ منہ بنا کر توبہ

توبہ کرتے اور کہتے ہیں،
8 اُس” نے اپنا معاملہ رب کے سپرد کیا ابہے۔ 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 کے

پیٹ سے ہی تُو میرا خدا رہا ہے۔
مجھ11 سے دُور نہ رہ۔ کیونکہ مصیبت نے میرا دامن پکڑ لیا

ہے، اور کوئی نہیں میریجو مدد کرے۔
12 متعدد بَیلوں نے مجھے گھیر لیا، بسن کے طاقت ور سانڈ

طرفچاروں جمع ہو گئے ہیں۔
خلافمیرے13 اُنہوں نے اپنے منہ کھول دیئے ہیں، اُس

دہاڑتے ہوئے ببر شیر طرحکی جو شکار کو پھاڑنے جوشکے
میں آ گیا ہے۔

مجھے14 پانی کی طرح زمین پر ُنڈیلا ا گیا میریہے، تمام ہڈیاں
الـگ الـگ ہو گئی ہیں، جسم کے اندر میرا دل موم کی طرح
پگھل گیا ہے۔

میری15 طاقت ٹھیکرے کی طرح خشک ہو گئی، میری
زبان تالو ہاں،ہے۔گئیچپکسے تُو موتمجھےنے خاککی
میں لٹا دیا ہے۔

ُکتوں16 نے مجھے گھیر رکھا، شریروں کے جتھے نے میرا
احاطہ کیا اُنہوںہے۔ میرےنے ہاتھوں اور پاؤں کو چھید ہے۔ڈالا

مَیں17 اپنی ہڈیوں کو گن سکتا لوگہوں۔ گھور گھور کر
مصیبتمیری خوشسے ہوتے ہیں۔

18 وہ آپس میں میرے کپڑے بانٹ لیتے اور میرے لباس پر
قرعہ لتے ڈا ہیں۔

لیکن19 اےتُو رب، دُور نہ میریاے!رہ میریقوت، مدد
کرنے کے لئے جلدی !کر

میری20 جان کو تلوار سے میریبچا، زندگی کو ُکتے کے سےپنجے چھڑا۔
21 شیر کے منہ سے مجھے مخلصی دے، جنگلی بَیلوں کے

سینگوں سے رِہائی عطا کر۔
اے رب، تُو میرینے سنی !ہے

مَیں22 اپنے بھائیوں کے منے تیرےسا نام کا اعلان کروں گا،
جماعت تیریدرمیانکے مدح سرائی کروں گا۔

23 تم جو رب کا خوف مانتے ہو، اُس کی تمجید !کرو اے
یعقوب کی تمام اولاد، اُس کا احترام اسرائیلاے!کرو کے تمام
فرزندو، اُس خوفسے !کھاؤ

24 کیونکہ نہ اُس مصیبتنے زدہ کا دُکھ حقیر جانا، نہ اُس
تکلیفکی سے گھن کھائی۔ اُس نے اپنا منہ اُس سے نہ چھپایا
بلـکہ اُس کی جبسنی وہ مدد کے لئے چیخنے چلّانے لگا۔

اے25 بڑےخدا، اجتماع میں مَیں تیری ستائش کروں گا،
خدا ترسوں کے منے سا پوریمَنتاپنی کروں گا۔

26 ناچار جی بھر کر کھائیں ربگے، طالبکے اُس کی حمد
و ثنا یں کر تمہارےگے۔ دل تکابد زندہ !رہیں

لوگ27 دنیا کی تکانتہا رب کو یاد کر کے اُس طرفکی
کریںرجوع غیراقوامگے۔ تمامکے خاندان اُسے کریںسجدہ گے۔

28 ربکیونکہ کو ہی بادشاہی کا اختیار حاصل ہے، وہی
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 کے منے سا
جائیںجھک گے، سبوہ اپنیجو زندگی کو خود قائم نہیں رکھ
سکتے۔

اُس30 کے فرزند اُس خدمتکی 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 کیا ہے۔

23
اچھا چرواہا

داؤد1 کا زبور۔
رب میرا چرواہا مجھےہے، کمی نہ ہو گی۔
2 وہ شادابمجھے چراگاہوں میں چَراتا اور پُرسکون چشموں

پاسکے لے جاتا ہے۔
3 وہ میری جان کو تازہ دم کرتا اور اپنے نام کی خاطر راستی

کی راہوں پر قیادتمیری کرتا ہے۔
4 تاریکمَیںگو وادیترین میں مصیبتمَیںگزروںسے سے

نہیں ڈروں گا، کیونکہ تُو میرے ساتھ ہے، تیری لاٹھی اور تیرا
عصا مجھے تسلی دیتے ہیں۔
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5 دشمنوںمیرےتُو کے برُو میرےرُو منے سا میز بچھا میرےکر
سر کو تیل سے تر و تازہ کرتا ہے۔ میرا پیالہ تیری برکت سے
چھلـک اُٹھتا ہے۔

6ً یقینا بھلائی شفقتاور عمر میرےبھر ساتھ ساتھ رہیں گی،
اور مَیں جیتے ربجی کے گھر سکونتمیں کروں گا۔

24
بادشاہ کا استقبال

داؤد1 کا زبور۔
زمین اور جو کچھ اُس پر ہے رب کا ہے، دنیا اور اُس

باشندےکے اُسی کے ہیں۔ 2 کیونکہ اُس نے زمین کی بنیاد
سمندروں پر رکھی اور اُسے یاؤں در پر قائم کیا۔

ربکوکس3 کے پہاڑ پر ھنے چڑ اجازتکی اُسکونہے؟
مُقّدسکے مقام میں کھڑا ہو سکتا ہے؟

4 جسوہ پاکہاتھکے اور صافدل ہیں، جو فریبنہ کا
ارادہ رکھتا، نہ قَسم کھا جھوٹکر بولتا ہے۔

5 وہ رب برکتسے 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، چہرےتیرےجو طالبکے ہوتے یعقوباےہیں،
کے خدا۔ (سِلاہ)

اے7 پھاٹکو، کھل !جاؤ اے قدیم پورےدروازو، طور پر
کھل جاؤ تاکہ جلال کا بادشاہ داخل ہو جائے۔

جلال8 کا بادشاہ قویجوربہے؟کون اور قادر ربہے،
میںجنگجو زورآور ہے۔

اے9 پھاٹکو، کھل !جاؤ اے قدیم پورےدروازو، طور پر
کھل جاؤ تاکہ جلال کا بادشاہ داخل ہو جائے۔

جلال10 کا بادشاہ کون ربہے؟ الافواج، وہی جلال کا
بادشاہ ہے۔ (سِلاہ)

25
معافی اور راہنمائی کے لئے دعا

داؤد1 کا زبور۔
اے رب، مَیں تیرا آرزومند ہوں۔
اے2 میرے خدا، تجھ پر مَیں بھروسا رکھتا ہوں۔ مجھے

شرمندہ نہ دےہونے میرےکہ دشمن مجھ پر شادیانہ بجائیں۔
تجھبھیجوکیونکہ3 پر وہرکھےاُمید نہیںشرمندہ ہو گا جبکہ

جو بلاوجہ بےوفا ہوتے ہیں وہی شرمندہ ہو جائیں گے۔

مجھےراہیںاپنیرب،اے4 مجھےدکھا، کیراستوںاپنے تعلیم
دے۔

5 اپنی سچائی کے مطابق میری راہنمائی کر، مجھے تعلیم دے۔
کیونکہ تُو نجاتمیری کا خدا دنہے۔ بھر تیرےمَیں انتظار رہتامیں ہوں۔

اے6 رب، اپنا وہ رحم اور مہربانی یاد کر جو تُو قدیم زمانے
سے کرتا آیا ہے۔

7 اے رب، میری جوانی کے گناہوں اور میری بےوفا
حرکتوں کو یاد نہ کر بلـکہ اپنی بھلائی کی خاطر اور اپنی شفقت
مطابقکے میرا خیال رکھ۔

رب8 بھلا اور عادل ہے، اِس لئے وہ گناہ گاروں کو صحیح
راہ پر چلنے کی تلقین کرتا ہے۔

9 وہ فروتنوں انصافکی کی راہ پر راہنمائی کرتا، حلیموں کو
اپنی راہ کی تعلیم دیتا ہے۔

اورعہدکےربجو10 احکام اُنہیںگزاریںزندگیمطابقکے
رب مہربانی اور وفاداری کی راہوں پر لے چلتا ہے۔

اے11 رب، میرا قصور سنگین لیکنہے، اپنے نام کی خاطر
معافاُسے کر۔

رب12 خوفکا ماننے والا کہاں ربہے؟ خود اُسے اُس
راہ کی دےتعلیم گا جو اُسے چننا ہے۔

تب13 خوشوہ حال رہے گا، اور اُس کی ملـکاولاد کو
میراث میں پائے گی۔

14 جو رب کا خوف مانیں اُنہیں وہ اپنے ہم راز بنا کر اپنے
عہد کی تعلیم دیتا ہے۔

میری15 ربآنکھیں کو تکتی رہتی ہیں، کیونکہ میرےوہی
پاؤں کو جال نکالسے لیتا ہے۔

مائلطرفمیری16 ہو مجھجا، پر مہربانی !کر مَیںکیونکہ تنہا
مصیبتاور زدہ ہوں۔

میرے17 دل کی پریشانیاں دُور کر، مجھے تکالیفمیری سے
رِہائی دے۔

میری18 مصیبت اور تنگی پر نظر ڈال کر میری خطاؤں کو
معاف کر۔

19 میرےدیکھ، دشمن کتنے یادہ ز ہیں، وہ کتنا ظلم کر کے
مجھ نفرتسے کرتے ہیں۔

میری20 جان کو محفوظ رکھ، مجھے !بچا مجھے شرمندہ نہ
ہونے دے، کیونکہ مَیں تجھ میں پناہ لیتا ہوں۔
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بےگناہی21 میریداریدیانتاور پہرا داری 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 بےقصور

مَیںہے۔ ربنے پر بھروسا رکھا ہے، اور مَیں ڈانواں ڈول نہیں
ہو جاؤں گا۔

مجھےرب،اے2 جانچ مجھےلے، آزما تکتہہکیدلکر میرا
معائنہ کر۔

آنکھوںمیریشفقتتیریکیونکہ3 کے منے رہیسا تیریمَیںہے، سچی راہ پر چلتا رہا ہوں۔
مَیںنہ4 بازوںدھوکے میںمجلسکی بیٹھتا، لوگوںچالاکنہ

رفاقتسے رکھتا ہوں۔
مجھے5 شریروں اجتماعوںکے نفرتسے بےدینوںہے، کے

ساتھ 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۔
اے8 رب، تیری سکونت گاہ مجھے پیاری جسہے، جگہ

تیرا جلال ٹھہرتا ہے وہ مجھے عزیز ہے۔
جانمیری9 مجھکو چھینسے مجھےکر شاملمیںگاروںگناہ

نہ میری!کر زندگی کو مٹا میںخواروںخوںمجھےکر شمار نہ کر،
لوگوںایسے10 ہاتھکےجنمیں آلودہسےحرکتوںناکشرم

ہیں، جو رشوتوقتہر کھاتے ہیں۔
11 مَیںکیونکہ زندگیبےگناہ گزارتا ہوں۔ دےفدیہ مجھےکر

!دےچھٹکارا مجھ پر مہربانی !کر
12 میرے پاؤں ہموار زمین پر قائم ہو گئے ہیں، اور مَیں

اجتماعوں ربمیں ستائشکی کروں گا۔
27

الله رفاقتسے
داؤد1 کا زبور۔
میریرب روشنی نجاتمیریاور ڈروں؟سےکسمَیںہے،

میریرب جان کی پناہ گاہ دہشتسےکسمَیںہے، کھاؤں؟

جب2 شریر مجھ پر حملہ کریں تاکہ مجھے ہڑپ کر لیں، جب
میرے مخالف اور دشمن مجھ پر ٹوٹ پڑیں تو وہ ٹھوکر کھا کر گر
جائیں گے۔

3 فوجگو مجھے گھیر لے میرا نہیںخوفدل کھائے گا، گو
جنگخلافمیرے چھڑ جائے میرا بھروسا قائم رہے گا۔

رب4 گزارشایکمیریسے ہے، ایکمَیں باتہی چاہتا
ہوں۔ یہ کہ جیتے ربجی کے گھر میں رہ کر اُس کی شفقت
لطفسے اندوز ہو سکوں، اُسکہ سکونتکی 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۔

اب6 مَیں اپنے دشمنوں پر سربلند ہوں گا، اگرچہ اُنہوں نے
مجھے گھیر رکھا مَیںہے۔ اُس خوشیمیںخیمےکے نعرےکے
لگا کر قربانیاں پیش کروں گا، ساز بجا کر رب کی مدح سرائی
کروں گا۔

اے7 رب، میری آواز سن جب مَیں تجھے پکاروں، مجھ پر
مہربانی کر میریکے سن۔

8 میرا دل تجھے یاد دلاتا ہے کہ تُو نے خود فرمایا، میرے”
چہرے طالبکے اے“!رہو رب، تیرےمَیں چہرےہی طالبکا رہا ہوں۔

9 چہرےاپنے کو مجھ سے چھپائے نہ رکھ، اپنے خادم کو
غصے سے اپنے حضور سے نہ نکال۔ کیونکہ تُو ہی میرا سہارا رہا
اےہے۔ میری نجات کے خدا، مجھے نہ چھوڑ، ترکمجھے نہ
کر۔

10 میرےکیونکہ باپماں نے ترکمجھے کر دیا لیکنہے،
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 محفوظسے رہوں۔

مجھے12 مخالفوں کے لالچ میں نہ آنے دے، کیونکہ جھوٹے
کھڑےاُٹھخلافمیرےگواہ ہیںہوئے جو تشدد کرنے لئےکے تیار ہیں۔

لیکن13 میرا پورا ایمان یہ ہے کہ مَیں زندوں ملـککے میں
رہ ربکر کی بھلائی دیکھوں گا۔

رب14 کے انتظار میں !رہ مضبوط اور دلیر ہو، رباور انتظارکے میں !رہ
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28
مدد کے لئے دعا جواباور کے لئے شکرگزاری

داؤد1 کا زبور۔
اے رب، مَیں تجھے پکارتا میریاےہوں۔ چٹان، خاموشی

سے اپنا منہ مجھ نہسے پھیر۔ کیونکہ اگر چپتُو رہے تو موتمَیں
کے گڑھے میں اُترنے والوں کی مانند ہو جاؤں گا۔

میری2 التجائیں سن جب مَیں چیختے چلّاتے تجھ سے مدد
مانگتا ہوں، جب مَیں اپنے ہاتھ تیری سکونت گاہ کے مُقّدس
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 دوستانہ باتیں
کرتے، لیکن دل میں اُن کے خلاف بُرے منصوبے ھتے ہیں۔باند

4 اُنہیں اُن کی حرکتوں اور بُرے کاموں کا بدلہ دے۔ جو
کچھ اُن کے ہاتھوں سے سرزد ہوا ہے اُس کی پوری سزا دے۔
اُنہیں اُتنا نقصانہی اُنہوںجتنادےپہنچا دوسروںنے کو ہے۔پہنچایا

5 کیونکہ نہ ربوہ اعمالکے پر، نہ اُس کے ہاتھوں کے کام
پر توجہ دیتے ہیں۔ الله اُنہیں دےڈھا گا اور دوبارہ کبھی تعمیر
کرےنہیں گا۔

کیرب6 تمجید ہو، کیونکہ اُس میرینے التجا سن لی۔
قوتمیریرب7 میریاور ڈھال اُسہے۔ میرےپر دل نے

بھروسا رکھا، اُس سے مجھے مدد ملی ہے۔ میرا دل شادیانہ بجاتا
گیتمَیںہے، گا کر اُس ستائشکی کرتا ہوں۔

رب8 اپنی قوم کی قوت اور اپنے مسح کئے ہوئے خادم کا
بخشنجات قلعہ ہے۔

اے9 رب، اپنی قوم !دےنجاتکو اپنی میراث برکتکو
!دے اُن کی گلہ بانی کر اُنہیںکے تکہمیشہ اُٹھائے رکھ۔

29
رب جلالکے کی تمجید

داؤد1 کا زبور۔
اے الله کے فرزندو، رب کی تمجید !کرو رب کے جلال اور

قدرت ستائشکی !کرو
رب2 کے نام کو جلال لباسمُقّدسدو۔ سے آراستہ ہو کر

رب کو سجدہ کرو۔

رب3 کی آواز سمندر کے اوپر گونجتی ہے۔ جلال کا خدا
گرجتا گہرےربہے، پانی کے اوپر گرجتا ہے۔

کیرب4 آواز زوردار ربہے، کی آواز پُرجلال ہے۔
رب5 کی آواز دیودار کے درختوں کو توڑ ڈالتی ہے، رب

لبنان کے دیودار درختوںکے ٹکڑےٹکڑےکو کر دیتا ہے۔
6 وہ لبنان بچھڑےکو اور کوہِ یون *سِر کو جنگلی بَیل کے

بچے طرحکی کودنے پھاندنے دیتا ہے۔
کیرب7 آگآواز شعلےکے بھڑکا دیتی ہے۔
کیرب8 آواز یگستان ر کو ہلا دیتی ربہے، قادسدشِت

کو کانپنے دیتا ہے۔
رب9 کی آواز سن کر ہرنی دردِ زہ میں مبتلا ہو جاتی اور

جنگلوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ لیکن اُس کی سکونت گاہ
سبمیں پکارتے ہیں، “!جلال”

رب10 سیلاب کے اوپر تخت نشین ہے، رب بادشاہ کی
حیثیت سے تختتکابد نشین ہے۔

رب11 اپنی قوم کو تقویت دے گا، رب 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 رب، مَیں تیری ستائش کرتا ہوں، کیونکہ تُو نے مجھے

میںگہرائیوں کھینچسے نکالا۔ تُو میرےنے دشمنوں مجھکو پر
بغلیں بجانے کا موقع نہیں دیا۔

میرےرباے2 خدا، مَیں نے چیختے چلّاتے ہوئے تجھ
سے مدد مانگی، اور تُو نے مجھے شفا دی۔

رب،اے3 میریتُو جان پاتالکو نکالسے لایا، تُو میرینے
جان موتکو کے گڑھے میں اُترنے سے بچایا ہے۔

ایماناے4 دارو، ساز بجا تعریفکیربکر گاؤ۔گیتمیں
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 ہم
خوشی منائیں گے۔

جب6 حالات 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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جبرب،اے7 تُو مجھ خوشسے تھا تو تُو مضبوطمجھےنے
پہاڑ پر رکھ دیا۔ لیکن جب تُو نے اپنا چہرہ مجھ سے چھپا لیا تو
سختمَیں گھبرا گیا۔

اے8 رب، مَیں نے تجھے پکارا، ہاں خداوند سے مَیں نے
التجا کی،

9 کیا” فائدہ ہے اگر ہلاکمَیں ہو موتکر کے گڑھے میں
اُتر جاؤں؟ خاککیا تیری کرےستائش گی؟ کیا وہ لوگوں کو
تیری وفاداری بارےکے میں بتائے گی؟

اے10 میریرب، سن، مجھ پر مہربانی اےکر۔ میریرب،
مدد کرنے کے لئے “!آ

11 تُو نے میرا ماتم خوشی ناچکے میں بدل دیا، تُو میرےنے
کپڑےماتمی اُتار کر مجھے شادمانی سے ملبّس کیا۔

12 کیونکہ تُو چاہتا ہے کہ میری جان خاموش نہ ہو بلـکہ
گیت گا کر تیری تمجید کرتی میرےرباےرہے۔ 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 کان طرفمیری جھکا، جلد ہی مجھے چھٹکارا دے۔

چٹان کا بُرجمیرا ہو، پہاڑ کا مَیںمیںجسقلعہ پناہ لے نجاتکر
پا سکوں۔

3 کیونکہ تُو میری چٹان، میرا قلعہ ہے، اپنے نام کی خاطر
میری راہنمائی، قیادتمیری کر۔

4 مجھے اُس جال سے نکال دے جو مجھے پکڑنے کے لئے
چپکے سے بچھایا گیا ہے۔ کیونکہ تُو میریہی پناہ گاہ ہے۔

میںہاتھوںتیرےروحاپنیمَیں5 اےرب،اےہوں۔سونپتا
وفادار خدا، تُو نے دےفدیہ کر مجھے چھڑایا !ہے

مَیں6 اُن نفرتسے رکھتا ہوں جو بُتوںبےکار سے لپٹے ہتے ر
ہیں۔ مَیں ربتو پر بھروسا رکھتا ہوں۔

مَیں7 باغ باغ ہوں گا اور تیری شفقت کی خوشی مناؤں گا،
کیونکہ تُو مصیبتمیرینے دیکھ کر میری جان کی پریشانی کا
خیال کیا ہے۔

8 تُو مجھےنے دشمن کے حوالے نہیں کیا میرےبلـکہ پاؤں کو
کھلے میدان میں قائم کر دیا ہے۔

مجھرب،اے9 پر مہربانی کر، میںمصیبتمَیںکیونکہ ہوں۔
غم جسماورجانمیریہیں،گئیسوجآنکھیںمیریمارےکے
گل رہے ہیں۔

میری10 زندگی دُکھ کی چکّی میں پِس رہی میرےہے، سال
آہیں بھرتے بھرتے ضائع ہو رہے میرےہیں۔ قصور کی وجہ
ہڈیاںمیریگئی،دےجوابطاقتمیریسے گلنے ہیں۔لـگیسڑنے

مَیں11 اپنے دشمنوں کے لئے مذاق کا نشانہ بن گیا ہوں بلـکہ
میرےکرتے،طعنلعنمجھےبھیسائےہممیرے والےجاننے
مجھ دہشتسے ہیں۔کھاتے گلی میں بھیجو مجھے دیکھے مجھ
بھاگسے جاتا ہے۔

12 مَیں مُردوں کی مانند اُن کی یادداشت سے مٹ 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 میرےکر خلاف
سازشیں کر رہے، مجھے قتل کرنے کے منصوبے باندھ ہیں۔رہے

لیکن14 اےمَیں رب، تجھ پر بھروسا رکھتا ہوں۔ مَیں کہتا
ہوں، تُو” میرا خدا “!ہے

میری15 تیرے*تقدیر ہاتھ میں ہے۔ مجھے میرے دشمنوں
کے ہاتھ سے بچا، اُن سے میرےجو پیچھے پڑ گئے ہیں۔

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 ہے۔ میرے 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 راستسے باز خلافکے کفر بکتے ہیں۔

تیری19 بھلائی کتنی عظیم !ہے تُو اُسے اُن کے لئے تیار رکھتا
ہے جو تیرا خوف مانتے ہیں، اُسے اُنہیں دکھاتا ہے جو انسانوں
کے منے سا سے تجھ میں پناہ لیتے ہیں۔

* 31:15 میری :تقدیر لفظی میرے:ترجمہ اوقات۔
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20 تُو اُنہیں آڑکیچہرےاپنے لوگوںمیں حملوںکے سے چھپا
لیتا، اُنہیں خیمے میں لا کر الزام تراش زبانوں سے محفوظ رکھتا
ہے۔

کیرب21 تمجید ہو، جبکیونکہ شہر کا محاصرہ ہو رہا تھا تو
اُس نے معجزانہ طور پر مجھ پر مہربانی کی۔

22 اُس وقت 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۔

رباے23 کے تمام ایمان دارو، اُس محبتسے !رکھو رب
وفاداروں محفوظکو لیکنرکھتا، مغروروں کو اُن کے رویے کا
پورا دےاجر گا۔

اورمضبوطچنانچہ24 دلیر ہو، انتظارکےربجوسبتم ہو۔میں
32

معافی برکتکی توبہ) کا دوسرا (زبور
داؤد1 کا حکمتزبور۔ کا گیت۔
مبارک معافجرائمکےجسوہہے گناہکےجسگئے،کئے

ڈھانپے گئے ہیں۔
مبارک2 ہے جسوہ کا میںحسابربگناہ نہیں لائے گا

روحکیجساور فریبمیں نہیں ہے۔
جب3 مَیں چپ رہا تو دن بھر آہیں بھرنے سے میری ہڈیاں

گلنے لـگیں۔
4 کیونکہ دن رات مَیں تیرے ہاتھ کے بوجھ تلے پِستا رہا،

طاقتمیری یا گو موسِم گرما کی تپشُجھلستی میں جاتی رہی۔
(سِلاہ)

تب5 مَیں نے تیرے منے سا اپنا گناہ تسلیم کیا، مَیں اپنا گناہ
چھپانے سے باز آیا۔ مَیں بولا، مَیں” رب کے منے سا اپنے جرائم
کا اقرار کروں “گا۔ تب تُو میرےنے گناہ کو معاف کر دیا۔
(سِلاہ)

6 اِس 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
رکھتا، نجاتمجھے نغموںکے سے گھیر لیتا ہے۔ (سِلاہ)

8 مَیں” تجھے تعلیم دوں گا، تجھے وہ راہ دکھاؤں جسگا پر
تجھے جانا مَیںہے۔ تجھے دےمشورہ تیریکر بھالدیکھ کروں
گا۔

گھوڑےناسمجھ9 یا خچر کی مانند نہ ہو، جن پر قابو پانے کے
لئے لگام اور دہانے ضرورتکی ہے، ورنہ پاستیرےوہ نہیں
آئیں “گے۔

10 بےدین کی متعدد پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن جو رب پر
بھروسا رکھے اُسے وہ شفقتاپنی گھیرےسے رکھتا ہے۔

راستاے11 تماماے!مناؤجشنمیںخوشیکیرببازو،
دیانت دارو، شادمانی نعرےکے !لگاؤ

33
الله حکومتکی اور مدد تعریفکی

راستاے1 رببازو، خوشیکی !مناؤ مناسبکیونکہ ہے
سیدھیکہ راہ پر چلنے والے اُس ستائشکی کریں۔

2 سرود بجا ربکر کی حمد و ثنا کرو۔ اُس کی تمجید دسمیں
تاروں والا ساز بجاؤ۔

میںتمجیدکیاُس3 مہارتگاؤ،گیتنیا سازسے بجا خوشیکر
نعرےکے لگاؤ۔

4 ربکیونکہ کا کلام سچا ہے، اور وہ ہر کام وفاداری سے
کرتا ہے۔

5 اُسے راست بازی اور انصاف پیارے ہیں، دنیا رب کی
شفقت بھریسے ہوئی ہے۔

رب6 کے کہنے پر آسمان خلق ہوا، اُس کے منہ کے دم سے
ستاروں کا پورا لشکر وجود میں آیا۔

وہ7 سمندر پانیکے کا بڑا جمعڈھیر پانیکرتا، گہرائیوںکی کو
گوداموں محفوظمیں رکھتا ہے۔

8 کُل ربدنیا خوفکا مانے، زمین کے باشندےتمام اُس
دہشتسے کھائیں۔

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۔

لیکن11 رب کا منصوبہ تکہمیشہ کامیاب رہتا، اُس کے
دل پشتارادےکے پشتدر قائم ہتے ر ہیں۔

مبارک12 ہے وہ جسقوم کا ربخدا ہے، وہ قوم جسے
اُس چننے کر میراثاپنی بنا لیا ہے۔
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رب13 آسمان سے نظر ڈال کر تمام انسانوں کا ملاحظہ کرتا

ہے۔
14 اپنے تخت 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 اُسے نہیں اورچھڑاتی، بڑیکیسورمے

طاقت اُسے نہیں بچاتی۔
17 گھوڑا بھی مدد نہیں کر سکتا۔ جو اُس پر اُمید رکھے وہ

دھوکا کھائے گا۔ اُس طاقتبڑیکی چھٹکارا نہیں دیتی۔
18ً یقینا رب کی آنکھ اُن پر لـگی رہتی ہے جو اُس خوفکا

مانتے اور اُس کی مہربانی کے انتظار میں ہتے ر ہیں،
19 کہ وہ اُن کی جان موت 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 ہے، کیونکہ ہم اُس مُقّدسکے

نام پر بھروسا رکھتے ہیں۔
تیریرب،اے22 مہربانی ہم پر رہے، کیونکہ ہم تجھ پر اُمید

رکھتے ہیں۔
34

الله حفاظتکی
داؤد1 یہکا متعلقسےوقتاُسزبور فلستینےاُسجبہے

بادشاہ ـِکابی مَل منےکے پاگلسا بننے لیا۔بھرروپکا دیکھیہ کر
بادشاہ نے اُسے بھگا دیا۔ چلے جانے کے بعد داؤد نے گیتیہ
گایا۔
وقتہر ربمَیں کی تمجید کروں گا، اُس کی حمد و ثنا ہمیشہ

میرےہی ہونٹوں پر رہے گی۔
میری2 جان رب پر فخر کرے گی۔ مصیبت زدہ یہ سن کر

خوش ہو جائیں۔
3 میرےآؤ، ربساتھ کی تعظیم کرو۔ آؤ، ہم مل کر اُس کا

نام سربلند کریں۔
4 مَیں نے رب کو تلاش کیا تو اُس نے میری سنی۔ جن

چیزوں سے مَیں دہشت کھا رہا تھا اُن سب سے اُس نے مجھے
رِہائی دی۔

آنکھیںکیجن5 اُس پر لـگی رہیں خوشیوہ چمکیںسے گے،
اور اُن کے منہ شرمندہ نہیں ہوں گے۔

اِس6 ناچار نے پکارا تو رب نے اُس کی سنی، اُس نے اُسے
اُس کی تمام مصیبتوں نجاتسے دی۔

7 ربجو مانیںخوفکا اُن اردکے 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۔

جوان10 شیرببر ضرورتکبھی مند اور بھوکے ہوتے ہیں،
لیکن رب کے طالبوں کو کسی بھی اچھی چیز کی کمی نہیں ہو
گی۔

اے11 بچو، آؤ، میری باتیں !سنو مَیں تمہیں رب خوفکے
کی تعلیم دوں گا۔

مزےکون12 سے زندگی گزارنا اور اچھے دن دیکھنا ہے؟چاہتا
13 وہ اپنی زبان کو شریر باتیں کرنے سے روکے اور اپنے

ہونٹوں جھوٹکو لنے بو سے۔
14 وہ بُرائی سے منہ پھیر نیککر کام صلحکرے، سلامتی کا

طالب ہو کر اُس پیچھےکے لگا رہے۔
رب15 کی آنکھیں راست بازوں پر لـگی رہتی ہیں، اور اُس

کانکے اُن کی التجاؤں مائلطرفکی ہیں۔
ربلیکن16 کا چہرہ اُن خلافکے غلطجوہے 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 قریبکے ہوتا ہے، وہ اُنہیں رِہائی دیتا

جنہے روحکی خاککو میں کچلا گیا ہو۔
راست19 باز کی تکالیفمتعدد ہوتی ہیں، ربلیکن اُسے اُن

سب سے بچا لیتا ہے۔
اُسوہ20 حفاظتکیہڈیوںتمامکی کرتا نہیںبھیایکہے،

توڑی جائے گی۔
21 بُرائی بےدین کو مار ڈالے گی، اور جو راست باز سے

کرےنفرت مناسباُسے اجر ملے گا۔
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ربلیکن22 جانکیخادموںاپنے کا گا۔دےفدیہ بھیجو

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 میرےجو ساتھ جھگڑتے ہیں، اُن

سے لڑ میرےجو ساتھ لڑتے ہیں۔
لمبی2 اور ڈھالچھوٹی پکڑ لے اور اُٹھ میریکر مدد کرنے آ۔
نیزے3 اور برچھی کو نکال کر اُنہیں روک دے جو میرا

تعاقب کر رہے !ہیں میری جان سے فرما، مَیں” تیری “!ہوںنجات
4 جو میری 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 ہٹپیچھے کر شرمندہ ہوں۔

وہ5 طرحکیبھوسےمیںہَوا اُنہیںفرشتہکاربجبجائیںاُڑ
بھگا دے۔

6 اُن کا تاریکراستہ اور پھسلنا ربجبہو فرشتہکا اُن کے
پیچھے پڑ جائے۔

اُنہوںکیونکہ7 میرےسےچپکےاوربےسببنے میںراستے
جال بچھایا، بلاوجہ مجھے پکڑنے کا گڑھا کھودا ہے۔

اِس8 لئے اچانکتباہی ہی اُن پر آ پڑے، پہلے اُنہیں پتا ہی نہ
چلے۔ اُنہوںجالجو چپکےنے سے بچھایا اُس میں وہ خود اُلجھ
جسجائیں، گڑھے اُنہوںکو نے اُسکھودا میں وہ خود گر کر
تباہ ہو جائیں۔

میریتب9 ربجان خوشیکی 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 کو
زبردست آدمی سے چھٹکارا دیتا، تُو ہی ناچار اور غریب کو
لُوٹنے والے کے ہاتھ سے بچا لیتا “ہے۔

11 ظالم گواہ میرے خلاف اُٹھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ وہ
ایسی باتوں بارےکے میریمیں پوچھ گچھ کر ہیںرہے جن سے
واقفمَیں ہی نہیں۔

میریوہ12 نیکی نقصانمجھےعوضکے پہنچا ابہیں۔رہے
میری جان تن تنہا ہے۔

وہجب13 بیمار ہوئے تو مَیں ٹاٹنے اوڑھ کر اور روزہ رکھ
کر اپنی جان کو دُکھ میریکاشدیا۔ میریدعا گود واپسمیں
!آئے

مَیں14 نے یوں ماتم کیا جیسے میرا دوستکوئی یا بھائی ہو۔
مَیں لباسماتمی پہن جھکمیںخاکیوںکر گیا جیسے اپنی ماں
کا جنازہ ہو۔

لیکن15 جب مَیں خود ٹھوکر کھانے لگا تو وہ خوش ہو کر
خلافمیرے 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۔

16 مسلسل کفر بک بک کر وہ میرا مذاق اُڑاتے، میرے
دانتخلاف پیستے تھے۔

رب،اے17 دیکھتاسےخاموشیتککبتُو میریگا؟رہے
جان کو اُن کی تباہ کن حرکتوں سے میریبچا، زندگی کو جوان
شیروں سے چھٹکارا دے۔

تب18 مَیں بڑی جماعت میں تیری ستائش بڑےاور ہجوم میں
یفتیری تعر کروں گا۔

اُنہیں19 مجھ پر بغلیں بجانے دشمنمیرےبےسببجودےنہ
اُنہیںہیں۔ مجھ بھوںناکپر بلاوجہجودےنہچڑھانے کینہسےمجھ 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۔

وہ21 منہ پھاڑ کر کہتے لو”ہیں، ہمجی، اپنینے آنکھوں سے
اُس کی حرکتیں دیکھی “!ہیں

کچھسبتجھےرب،اے22 نظر آیا نہخاموشہے۔ اے!رہ
رب، مجھ سے دُور نہ ہو۔

میرےرباے23 میرے!اُٹھجاگخدا، دفاع میں اُٹھ کر
اُن سے !لڑ

میرےرباے24 خدا، اپنی راستی کے مطابق انصافمیرا
کر۔ اُنہیں مجھ پر بغلیں بجانے نہ دے۔

25 وہ دل میں نہ سوچیں، لو” 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 آپاپنے پر فخر
کرتے ہیں وہ شرمندگی اور رُسوائی سے ملبّس ہو جائیں۔
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لیکن27 انصافمیرےجو کے آرزومند ہیں خوشوہ ہوں

اور شادیانہ بجائیں۔ وہ یفبڑیکیرب”کہیں، تعر ہو، جو اپنے
خادم خیریتکی چاہتا “ہے۔

تب28 میری زبان تیری راستی بیان کرے گی، وہ سارا دن
تیری تمجید کرتی رہے گی۔

36
الله کی مہربانی یفکی تعر

خادمکےرب1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما لئے۔کے
بدکاری بےدین میںہیدلکے اُس باتسے کرتی اُسہے۔

کی آنکھوں کے منے سا الله نہیںخوفکا ہوتا،
2 کیونکہ اُس کی نظر میں یہ بات فخر کا باعث ہے کہ اُسے

قصوروار پایا گیا، کہ نفرتوہ کرتا ہے۔
اُس3 کے منہ شرارتسے 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 رب، تیری شفقت آسمان تک، تیری وفاداری بادلوں

تک پہنچتی ہے۔
تیری6 راستی بلندترین پہاڑوں کی مانند، انصافتیرا سمندر کی

گہرائیوں جیسا اےہے۔ رب، تُو انسان و حیوان کی مدد ہے۔کرتا
قیمتبیشکتنیشفقتتیریالله،اے7 !ہے آدم تیرےزاد

پَروں کے سائے میں پناہ لیتے ہیں۔
تیرےوہ8 عمدہکےگھر ترسےکھانے و تازہ ہو ہیں،جاتے

اور تُو اُنہیں اپنی خوشیوں ندیکی میں سے پلاتا ہے۔
9 کیونکہ زندگی کا سرچشمہ تیرے ہی پاس ہے، اور ہم

تیرے نور میں رہ کر نور کا مشاہدہ کرتے ہیں۔
شفقتاپنی10 اُن پر پھیلائے رکھ جو تجھے جانتے ہیں، اپنی

راستی اُن پر جو دل دیانتسے دار ہیں۔
11 مغروروں کا پاؤں مجھ تک نہ پہنچے، بےدینوں کا ہاتھ

مجھے بےگھر نہ بنائے۔
12 دیکھو، بدکار گر گئے !ہیں اُنہیں زمین پر پٹخ دیا گیا ہے،

اور وہ دوبارہ کبھی نہیں اُٹھیں گے۔
37

بےدینوں کی خوشبظاہر حالی
داؤد1 کا زبور۔

شریروں نہبےچینباعثکے ہو بدکاروںجا، کر۔نہرشکپر
2 کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد ہی مُرجھا جائیں گے،

یالی ہر طرحکی جلد ہی سوکھ جائیں گے۔
پررب3 بھروسا رکھ بھلائیکر ملـککر، میں رہ وفاداریکر

پرورشکی کر۔
رب4 لطفسے اندوز ہو تو جو تیرا دل چاہے وہ دےتجھے

گا۔
5 اپنی راہ رب کے سپرد کر۔ اُس پر بھروسا رکھ تو وہ تجھے

کامیابی بخشے گا۔
تب6 بازیراستتیریوہ سورج طلوعطرحکی دےہونے

گا اور انصافتیرا دوپہر کی روشنی طرحکی دےچمکنے گا۔
رب7 کے حضور چپ ہو کر صبر سے اُس کا انتظار کر۔

بےقرار نہ ہو اگر سازشیں کرنے کامیابوالا ہو۔
8 خفا ہونے سے باز آ، غصے کو چھوڑ دے۔ رنجیدہ نہ ہو،

ورنہ بُرا ہی نتیجہ نکلے گا۔
کیونکہ9 جائیںمٹشریر اُمیدسےربجبکہگے رکھنے والے

ملـک میراثکو میں پائیں گے۔
تھوڑیمزید10 دیر صبر کر تو بےدین نامکا مٹنشانو جائے

گا۔ تُو اُس کا کھوج لگائے گا، لیکن کہیں نہیں پائے گا۔
لیکن11 ملـکحلیم میراثکو میں پا امنبڑےکر اور سکون

لطفسے اندوز ہوں گے۔
12 بےشک بےدین دانت پیس پیس کر راست باز کے

خلاف سازشیں کرتا رہے۔
لیکن13 رب اُس پر ہنستا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اُس

کا انجام قریب ہی ہے۔
تلوارنےبےدینوں14 کو اورکھینچا کمان تانکو لیا تاکہہے

ناچاروں ضرورتاور مندوں کو گرا دیں اور سیدھی راہ پر چلنے
والوں قتلکو کریں۔

لیکن15 اُن کی تلوار اُن کے اپنے دل میں گھونپی جائے گی،
اُن کی ٹوٹکمان جائے گی۔

راست16 باز کو جو بہتتھوڑا حاصل بہتوہہے بےدینوں
دولتکی سے بہتر ہے۔

17 بےدینوںکیونکہ کا ٹوٹبازو جائے گا بازوںراستربجبکہ کو سنبھالتا ہے۔
رب18 بےالزاموں کے دن جانتا ہے، اور اُن کی موروثی

ملـکیت ہمیشہ کے لئے قائم رہے گی۔
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مصیبت19 کے وقت وہ شرم سار نہیں ہوں گے، کال بھی
پڑے تو سیر ہوں گے۔

20 لیکن ہلاکبےدین ہو جائیں گے، اور رب کے دشمن
چراگاہوں کی شان کی طرح نیست ہو جائیں گے، دھوئیں کی
غائبطرح ہو جائیں گے۔

21 بےدین قرض لیتا اور اُسے نہیں اُتارتا، لیکن راست باز
مہربان ہے اور فیاضی سے دیتا ہے۔

22 کیونکہ جنہیں رب برکت دے ملـکوہ کو میراث میں
پائیں لیکنگے، جن پر لعنتوہ بھیجے اُن کا نام و تکنشان نہیں
رہے گا۔

23 پاؤںکےکسیاگر جائیںجم تو ہے۔سےطرفکیربیہ
شخصایسے کی راہ کو وہ پسند کرتا ہے۔

24 اگر بھیگر جائے تو پڑا نہیں رہے گا، اُسربکیونکہ کے
ہاتھ کا سہارا بنا رہے گا۔

25 مَیں جوان تھا اور اب بوڑھا ہو گیا ہوں۔ لیکن مَیں نے
کبھی نہیں دیکھا راستکہ باز ترککو کیا گیا یا اُس کے بچوں
بھیککو مانگنی پڑی۔

وہ26 ہمیشہ مہربان قرضاور دینے کے لئے تیار اُسہے۔ کی
برکتاولاد باعثکا ہو گی۔

27 بُرائی سے باز آ کر بھلائی کر۔ تب تُو ہمیشہ کے لئے ملـک
میں آباد رہے گا،

28 ربکیونکہ انصافکو پیارا اورہے، وہ اپنے ایمان داروں
کو کبھی ترک نہیں کرے گا۔ وہ ابد تک محفوظ رہیں گے
جبکہ بےدینوں کی اولاد کا نام و تکنشان نہیں رہے گا۔

راست29 ملـکباز میراثکو میں پا کر اُس میں ہمیشہ بسیں
گے۔

راست30 باز کا منہ حکمت بیان کرتا اور اُس کی زبان سے
انصاف نکلتا ہے۔

31 الله کی شریعت اُس کے دل میں ہے، اور اُس کے قدم
کبھی نہیں ڈگمگائیں گے۔

راستبےدین32 باز تاککی میں بیٹھ کر اُسے مار لنے ڈا کا
موقع ڈھونڈتا ہے۔

لیکن33 راسترب باز کو اُس کے ہاتھ میں چھوڑےنہیں
گا، وہ عدالتاُسے میں مجرم نہیں دےٹھہرنے گا۔

رب34 کے انتظار میں رہ اور اُس کی راہ پر چلتا رہ۔ تب وہ
تجھے سرفراز کر ملـککے وارثکا بنائے گا، اور تُو بےدینوں
ہلاکتکی دیکھے گا۔

35 مَیں نے ایک بےدین اور ظالم آدمی کو دیکھا جو پھلتے
لتے پھو دیودار درختکے طرحکی آسمان سے باتیں کرنے لگا۔

لیکن36 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۔

38 لیکن مجرم مل کر تباہ ہو جائیں گے، اور بےدینوں کو
آخرکار رُوئے زمین پر سے مٹایا جائے گا۔

راست39 بازوں کی نجات رب طرفکی سے مصیبتہے،
وقتکے وہی اُن کا قلعہ ہے۔

رب40 ہی اُن کی مدد کر کے اُنہیں دےچھٹکارا گا، وہی
اُنہیں سےبےدینوں بچا گا۔دےنجاتکر اُنہوںکیونکہ اُسنے
میں پناہ لی ہے۔

38
سزا سے بچنے کی التجا توبہ) کا تیسرا (زبور

داؤد1 کا یادداشتزبور۔ کے اےلئے۔ رب، اپنے غضب میں مجھے سزا نہ دے، قہر میں مجھے
تنبیہ نہ !کر

2 تیرےکیونکہ میرےتیر جسم لـگمیں گئے ہیں، تیرا ہاتھ
مجھ پر بھاری ہے۔

تیری3 لعنت کے باعث میرا پورا جسم بیمار 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۔

میری5 حماقت میرےباعثکے زخموں سے بدبو آنے لـگی،
وہ گلنے لـگے ہیں۔

مَیں6 ُکبڑا بن دبمیںخاککر گیا ہوں، پورا لباسماتمیدن
پہنے پھرتا ہوں۔

میری7 کمر میں سوزششدید ہے، پورا جسم بیمار ہے۔
8 مَیں نڈھال اور پاش پاش ہو گیا ہوں۔ دل عذابکے کے

باعث مَیں چیختا چلّاتا ہوں۔
میریرب،اے9 تمام تیرےآرزو منے سا آہیںمیریہے، تجھ

سے پوشیدہ نہیں رہتیں۔
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10 میرا دل زور سے دھڑکتا، میری طاقت دےجواب گئی

بلـکہ میری آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہی ہے۔
دوستمیرے11 اور مصیبتمیریساتھی دیکھ کر مجھ سے

گریز قریبمیرےکرتے، کے رشتے دار کھڑےدُور ہتے ر ہیں۔
12 میرے 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 میں
اعتراض کرتا ہے۔

15 اےکیونکہ رب، تیرےمَیں انتظار میں اےہوں۔ رب
میرے خدا، تُو میریہی سنے گا۔

16 مَیں بولا، ایسا” نہ ہو کہ وہ میرا نقصان دیکھ کر بغلیں
بجائیں، میرےوہ پاؤں کے ڈگمگانے پر مجھے دبا کر اپنے آپ پر
فخر “کریں۔

17 کیونکہ مَیں لڑکھڑانے کو اذیتمیریہوں، منےمیرےمتواتر سا رہتی ہے۔
18 چنانچہ مَیں اپنا قصور تسلیم کرتا ہوں، مَیں اپنے گناہ کے

باعث 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 میرے

دشمن ہیں کہ مَیں بھلائی پیچھےکے لگا رہتا ہوں۔
ترکمجھےرب،اے21 نہ الله،اے!کر مجھ سے دُور نہ !رہ
میریرباے22 میرینجات، مدد کرنے جلدیمیں !کر

39
انسان کے فانی ہونے پیِشکے نظر التجا

1 داؤد کا زبور۔ یدوتون کے لئے۔ موسیقی کے راہنما کے
لئے۔
مَیں راہوںاپنیمَیں”بولا، دوںدھیانپر تاکہگا زباناپنی سے

گناہ نہ کروں۔ تکجب میرےبےدین منے سا رہے اُس وقت
تک اپنے منہ کو لگام دیئے رہوں “گا۔

2 مَیں چپ چاپ ہو گیا اور اچھی چیزوں سے دُور رہ کر
خاموش اذیتمیریتبرہا۔ بڑھ گئی۔

3 میرا دل پریشانی سے تپنے میرےلگا، ہتے کرا ہتے میرےکرا
اندر بےچینی بھڑکسیآگکی اُٹھی۔ باتتب زبان پر آ گئی،

مجھےرب،اے”4 میرا انجام میریاور عمر کی حد دکھا تاکہ
مَیں جان لوں کہ کتنا فانی ہوں۔

میریدیکھ،5 زندگی کا تیرےدورانیہ منے سا لمحہ بھر کا ہے۔
پوریمیری نہیںبھیکچھنزدیکتیرےعمر انسانہرہے۔ دم بھر
کا ہی ہے، خواہ وہ کتنی ہی مضبوطی سے کھڑا کیوں نہ ہو۔
(سِلاہ)

وہجب6 اِدھر اُدھر پھرےگھومے تو سایہ ہی اُسہے۔ کا
شور شرابہ باطل ہے، اور گو دولتوہ جمع کرنے مصروفمیں
توبھیرہے اُسے معلوم نہیں بعدکہ میںقبضےکےکسمیں آئے
“گی۔

7 اےچنانچہ رب، مَیں کس کے انتظار میں رہوں؟ تُو ہی
میری واحد اُمید !ہے

میرے8 تمام گناہوں مجھےسے احمقدے۔چھٹکارا میریکو
رُسوائی کرنے نہ دے۔

9 مَیں خاموش ہو گیا ہوں اور کبھی اپنا منہ نہیں کھولتا،
کیونکہ سبیہ تیرےکچھ ہی ہاتھ سے ہوا ہے۔

10 دُورسےمجھعذاباپنا مَیںسےضربوںکیہاتھتیرے!کر
ہلاک ہو رہا ہوں۔

جب11 تُو انسان کو اُس کے قصور مناسبکی دےسزا کر
اُس کو تنبیہ کرتا توہے اُس صورتیخوبکی کپڑےلـگےکیڑا
انسانہرہے۔رہتیجاتیطرحکی دم بھر ہے۔ہیکا (سِلاہ)

اے12 رب، میری دعا سن اور مدد کے لئے میری آہوں پر
توجہ میرےدے۔ آنسوؤں کو دیکھ خاموشکر نہ رہ۔ کیونکہ
تیرےمَیں حضور ہنے ر والا پردیسی، اپنے باپتمام دادا طرحکی
تیرے حضور بسنے والا غیرشہری ہوں۔

مجھ13 سے باز آ تاکہ مَیں کوچ کر نیستکے ہو جانے سے
ایکپہلے بار بشاشہشاشپھر ہو جاؤں۔

40
شکر درخواستاور

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
مَیں صبر ربسے کے انتظار میں رہا تو وہ طرفمیری مائل

ہوا اور مدد کے لئے میری چیخوں پر توجہ دی۔
2 وہ مجھے تباہی کے گڑھے کھینچسے لایا، دلدل اور کیچڑ

نکالسے لایا۔ اُس پاؤںمیرےنے چٹانکو پر رکھ دیا، اباور
مَیں مضبوطی چلسے پھر سکتا ہوں۔



زبور 40:3 551 زبور 41:10
اُس3 میرےنے منہ میں نیا گیت ڈال ہمارےدیا، خدا کی

حمد و ثنا گیتکا اُبھرنے بہتدیا۔ لوگسے یہ دیکھیں گے اور
خوف کھا ربکر پر بھروسا رکھیں گے۔

مبارک4 ہے وہ ربجو پر پورا بھروسا رکھتا ہے، تنگجو
والوںکرنے فریباور میں اُلجھے ہوؤں طرفکی رُخ نہیں کرتا۔

اے5 رب میرے خدا، بار بار تُو نے ہمیں اپنے معجزے
بہجگہدکھائے، اپنےجگہ میںوجودمنصوبے لا مددہماریکر
کی۔ تجھ جیسا کوئی نہیں تیرےہے۔ 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 مَیں”اُٹھا، بارےمیرےطرحجسہوںحاضر
میں *مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے۔

میرےاے8 خدا، مَیں خوشی سے تیری مرضی پوری کرتا
میرےشریعتتیریہوں، دل ٹکمیں گئی “ہے۔

9 مَیں بڑےنے اجتماع میں راستی کی خوش خبری سنائی
اےہے۔ ًرب، یقینا تُو جانتا مَیںکہہے نے اپنے ہونٹوں کو بند
نہ رکھا۔

مَیں10 نے تیری راستی اپنے دل میں چھپائے نہ رکھی بلـکہ
تیری وفاداری اور نجات بیان کی۔ مَیں نے بڑے اجتماع میں
شفقتتیری صداقتاور باتایککی بھی پوشیدہ نہ رکھی۔

اے11 رب، تُو مجھے اپنے رحم سے محروم نہیں رکھے گا،
تیری مہربانی اور وفاداری میریمسلسل نگہبانی کریں گی۔

12 کیونکہ تکلیفوںبےشمار مجھےنے گھیر رکھا میرےہے،
گناہوں نے آخرکار مجھے آ پکڑا ہے۔ اب مَیں نظر بھی نہیں اُٹھا
سکتا۔ میرےوہ سر بالوںکے سے یادہ ز ہیں، اِس لئے ہمتمَیں
ہار گیا ہوں۔

اے13 رب، مہربانی کر کے مجھے اے!بچا میریرب، مدد
کرنے جلدیمیں !کر

میرے14 جانی دشمن سب شرمندہ ہو جائیں، اُن کی سخت
رُسوائی ہو جائے۔ جو میری مصیبت دیکھنے لطفسے اُٹھاتے
ہیں وہ ہٹپیچھے جائیں، اُن کا منہ کالا ہو جائے۔

15 مصیبتمیریجو دیکھ کر قہقہہ لگاتے ہیں وہ شرم کے
مارے تباہ ہو جائیں۔

16 لیکن تیرے طالب شادمان ہو کر تیری خوشی منائیں۔
پیارینجاتتیریجنہیں وہہے ہمیشہ رب”کہیں، عظیم “!ہے

17 مَیں ناچار اور ضرورت مند ہوں، لیکن رب میرا خیال
رکھتا ہے۔ تُو ہی میرا سہارا اور میرا نجات دہندہ ہے۔ اے
میرے 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 مصیبتہے۔

ربدنکے اُسے گا۔دےچھٹکارا
رب2 اُس کی حفاظت کر کے اُس کی زندگی کو محفوظ

رکھے گا، وہ ملـک میں اُسے برکت دے کر اُسے اُس کے
دشمنوں کے لالچ کے حوالے کرےنہیں گا۔

بیماری3 اُسربوقتکے کو بستر پر گا۔سنبھالے تُو اُس کی
پوریصحت طرح کرےبحال گا۔

4 مَیں بولا، اے” رب، مجھ پر رحم !کر مجھے شفا دے،
کیونکہ مَیں نے تیرا ہی گناہ کیا “ہے۔

بارےمیرےدشمنمیرے5 غلطمیں باتیں کر کے کہتے مرےکبوہ”ہیں، گا؟ اُس کا نام و کبنشان مٹے “گا؟
ملنےسےمجھکوئیکبھیجب6 آئے اُستو بولتاجھوٹدلکا

ہے۔ پِس پردہ وہ ایسی نقصان دہ معلومات 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،

لـگمرضمہلـکاُسے”8 گیا کبھیوہہے۔ اپنے بستر پر سے
دوبارہ نہیں اُٹھے “گا۔

9 میرا دوست خلافمیرےبھی اُٹھ کھڑا ہوا جسہے۔ پر
مَیں اعتماد کرتا تھا اور جو میری روٹی کھاتا تھا، اُس نے مجھ پر
لات اُٹھائی ہے۔

لیکن10 اےتُو مجھرب، پر مہربانی !کر مجھے دوبارہ اُٹھا کھڑا
کر تاکہ اُنہیں اُن سلوککے کا دےبدلہ سکوں۔

* 40:7 :مُقّدسکلاِم لفظی کتاب:ترجمہ کے طومار میں۔
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اِس11 سے مَیں جانتا ہوں کہ تُو مجھ خوشسے ہے کہ میرا
دشمن مجھ پر فتح نعرےکے نہیں لگاتا۔

12 تُو نے مجھے میری دیانت داری کے باعث قائم رکھا اور
ہمیشہ کے لئے اپنے حضور کھڑا کیا ہے۔

کیرب13 حمد ہو اسرائیلجو کا خدا ازلہے۔ تکابدسے
اُس کی تمجید ہو۔ آمین، پھر دوسریآمین۔ کتاب 42-72

42
پردیس میں الله کا آرزومند

قورح1 کی اولاد کا زبور۔ حکمت کا گیت۔ موسیقی کے
راہنما کے لئے۔
اے طرحجسالله، ہرنی ندیوں کے تازہ پانی کے لئے تڑپتی

اُسیہے میریطرح تیرےجان لئے تڑپتی ہے۔
میری2 جان ہاںخدا، زندہ خدا پیاسیکی کبمَیںہے۔ 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؟
4 پہلے حالات یاد کر کے مَیں اپنے منے سا اپنے دل کی آہ و

*زاری ُنڈیل ا دیتا ہوں۔ کتنا مزہ آتا تھا جب ہمارا جلوس نکلتا
مَیںجبتھا، ہجوم بیچکے خوشیمیں شکرگزاریاور نعرےکے
لگاتے ہوئے الله کی سکونت گاہ جانبکی بڑھتا جاتا تھا۔ کتنا
شور مچ جاتا تھا جب ہم جشن مناتے ہوئے متے گھو پھرتے
تھے۔

میریاے5 جان، تُو غم کیوں کھا رہی ہے، بےچینی سے
تڑپکیوں رہی ہے؟ الله کے انتظار میں رہ، کیونکہ مَیں دوبارہ
اُس کی ستائش کروں گا جو میرا خدا ہے اور میرے دیکھتے
دیکھتے نجاتمجھے دیتا ہے۔

میری6 جان غم مارےکے پگھل رہی ہے۔ اِس لئے مَیں
تجھے یردن کے ملـک، حرمون پہاڑیکے سلسلے اور کوہِ مِصعار
سے یاد کرتا ہوں۔

جب7 تیرےسے آبشاروں کی آواز بلند ہوئی سیلابایکتو
دوسرے کو پکارنے لگا تیریہے۔ تمام موجیں اور لہریں مجھ پر
سے گزر گئی ہیں۔

بھیجےشفقتاپنیربوقتکےدن8 گا، راتاور وقتکے
اُس کا میرےگیت ساتھ ہو گا، مَیں اپنی حیات کے خدا سے
دعا کروں گا۔

مَیں9 الله اپنی چٹان سے کہوں گا، تُو” مجھے کیوں بھول گیا
ہے؟ مَیں اپنے دشمن کے ظلم کے باعث کیوں ماتمی لباس پہنے
“پھروں؟

میرے10 دشمنوں کی لعن طعن سے میری ہڈیاں ٹوٹ رہی
ہیں، کیونکہ پورا دن وہ کہتے ہیں، تیرا” خدا کہاں “ہے؟

میریاے11 جان، تُو غم کیوں کھا رہی سےبےچینیہے،
تڑپکیوں رہی ہے؟ الله کے انتظار میں رہ، کیونکہ مَیں دوبارہ
اُس کی ستائش کروں گا جو میرا خدا ہے اور میرے دیکھتے
دیکھتے نجاتمجھے دیتا ہے۔

43
اے1 الله، انصافمیرا میرے!کر لئے غیرایمان دار قوم سے

لڑ، مجھے دھوکے باز اور شریر آدمیوں سے بچا۔
2 کیونکہ تُو میری پناہ کا خدا ہے۔ تُو نے مجھے کیوں رد کیا

ہے؟ مَیں اپنے دشمن کے ظلم کے باعث کیوں ماتمی لباس پہنے
پھروں؟

اپنی3 سچائیاورروشنی بھیجکو تاکہ راہنمائیمیریوہ کےکر
مُقّدستیرےمجھے پہاڑ گاہسکونتتیریاور پہنچائیں۔پاسکے

تب4 مَیں الله کی قربان گاہ پاسکے آؤں گا، اُس خدا کے
پاس جو میری خوشی اور فرحت ہے۔ اے الله میرے خدا،
وہاں مَیں سرود بجا ستائشتیریکر کروں گا۔

میریاے5 جان، تُو غم کیوں کھا رہی ہے، بےچینی سے
تڑپکیوں رہی ہے؟ الله کے انتظار میں رہ، کیونکہ مَیں دوبارہ
اُس کی ستائش کروں گا جو میرا خدا ہے اور میرے دیکھتے
دیکھتے نجاتمجھے دیتا ہے۔

44
کیا الله نے اپنی قوم کو رد کیا ہے؟

قورح1 کی اولاد کا زبور۔ حکمت کا گیت۔ موسیقی 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۔
* 42:4 دل کی آہ :زاریو لفظی :ترجمہ جان
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2 تُو نے خود اپنے ہاتھ سے دیگر قوموں کو نکال ہمارےکر
باپ دادا پودےمیںملـککو طرحکی لگا دیا۔ تُو خودنے دیگر
اُمّتوں دےشکستکو باپہمارےکر 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 کچھسبیہ کیا۔ کیونکہ وہ پسندتجھے تھے۔

4 تُو میرا بادشاہ، میرا خدا تیرےہے۔ ہی حکم پر یعقوب کو
مدد حاصل ہوتی ہے۔

تیری5 مدد ہمسے اپنے دشمنوں زمینکو پر پٹخ دیتے، تیرا نام
لے کر اپنے مخالفوں کچلکو دیتے ہیں۔

کماناپنیمَیںکیونکہ6 پر نہیںاعتماد مجھےتلوارمیریاورکرتا،
نہیں بچائے گی

7 بلـکہ تُو ہی ہمیں دشمن سے بچاتا، تُو ہی اُنہیں شرمندہ ہونے
دیتا ہے جو ہم نفرتسے کرتے ہیں۔

8 پورا دن ہم الله پر فخر کرتے ہیں، اور ہم تیرےتکہمیشہ
نام کی تمجید یں کر گے۔ (سِلاہ)

9 لیکن اب تُو نے ہمیں رد کر دیا، ہمیں شرمندہ ہونے دیا
فوجیںہماریجبہے۔ لڑنے لئےکے نکلتی ہیں تو تُو اُن ساتھکا
نہیں دیتا۔

10 تُو نے ہمیں دشمن کے منے سا پسپا ہونے دیا، اور جو ہم
نفرتسے کرتے ہیں اُنہوں نے لُوٹہمیں لیا ہے۔

11 تُو یوںہمیںنے بھیڑبکر قصابطرحکی میںہاتھکے چھوڑ
دیا، مختلفہمیں قوموں میں منتشر کر دیا ہے۔

12 تُو نے اپنی قوم سیخفیفکو رقم کے لئے بیچ ڈالا، اُسے
فروخت کرنے سے نفع حاصل نہ ہوا۔

13 یہ تیری طرف سے ہوا کہ ہمارے پڑوسی ہمیں رُسوا
کرتے، گرد و نواح لوگکے ہمیں لعن طعن کرتے ہیں۔

14 ہم اقوام میں عبرت انگیز مثال بن گئے ہیں۔ لوگ ہمیں
دیکھ کر توبہ توبہ کہتے ہیں۔

دن15 بھر میری رُسوائی میری آنکھوں کے منے سا رہتی ہے۔
میرا چہرہ شرم سار ہی رہتا ہے،

16 مجھےکیونکہ اُن گالیاںکی اور کفر سننا پڑتا دشمنہے، اور
انتقام لینے پر ُلے ت ہوئے برداشتکو کرنا پڑتا ہے۔

17 سبیہ کچھ ہم پر آ گیا ہے، حالانکہ نہ ہم تجھے بھول گئے
اور تیرےنہ عہد سے بےوفا ہوئے ہیں۔

نہ18 باغیدلہمارا ہو گیا، تیریقدمہمارےنہ 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 کسیہاتھ اَور معبود
طرفکی اُٹھاتے

21 تو کیا الله کو یہ بات معلوم نہ ہو جاتی؟ !ضرور وہ تو دل
رازوںکے واقفسے ہوتا ہے۔

لیکن22 تیری خاطر ہمیں دن موتبھر کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
لوگ ہمیں ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر سمجھتے ہیں۔

اے23 جاگرب، !اُٹھ تُو کیوں یا سو ہوا ہمیںہے؟ ہمیشہ
کے لئے رد نہ کر بلـکہ ہماری مدد کرنے کے لئے کھڑا 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 دبمیںخاکجان گئی، ہمارا بدن مٹی چمٹسے
گیا ہے۔

اُٹھ26 ہماریکر مدد !کر کیشفقتاپنی خاطر دےفدیہ کر
ہمیں !چھڑا

45
بادشاہ شادیکی

قورح1 کی اولاد کا حکمتزبور۔ محبتاور کا گیت۔ :طرز
سوسن کے پھول۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
میرے دل سے خوب صورت چھلـکگیت رہا ہے، مَیں

اُسے بادشاہ پیشکو کروں گا۔ میری زبان ماہر کاتب کے قلم
کی مانند !ہو

2 تُو آدمیوں میں سب صورتخوبسے !ہے تیرے ہونٹ
شفقت سے مسح کئے ہوئے ہیں، اِس لئے الله نے تجھے ابدی
برکت دی ہے۔

اپنیسورمے،اے3 تلوار کمربستہسے ہو، اپنی شان شوکتو
ملبّسسے ہو !جا

غلبہ4 اور کر۔حاصلکامیابی انکساریسچائی، اور راستی کی
خاطر لڑنے کے لئے نکل آ۔ تیرا دہنا ہاتھ حیرتتجھے انگیز کام
دکھائے۔
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تیرے5 تیز تیر بادشاہ کے دشمنوں کے دلوں کو چھید ڈالیں۔

تیرےقومیں پاؤں میں گر جائیں۔
اے6 الله، تختتیرا ازل سے تکابد قائم و دائم رہے گا، اور

انصاف کا شاہی تیریعصا بادشاہی پر کرےحکومت گا۔
7 تُو راستنے بازی محبتسے اور بےدینی نفرتسے کی،

اِس لئے الله تیرے خدا نے تجھے خوشی کے تیل سے مسح کر
تیرےتجھےکے ساتھیوں سے کہیں یادہ ز سرفراز کر دیا۔

8 مُر، عود اور املتاس کی بیش قیمت خوشبو تیرے تمام
پھیلتیسےکپڑوں دانتہاتھیہے۔ میںمحلوںکے تاردار موسیقی
تیرا دل بہلاتی ہے۔

9 بادشاہوں کی بیٹیاں تیرے یورات ز سے سجی پھرتی ہیں۔
ملـکہ اوفیر کا سونا پہنے تیرےہوئے ہنے د کھڑیہاتھ ہے۔

اے10 بیٹی، سن !باتمیری 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 ہے۔ اُس
لباسکا سونے دھاگوںکے سے بُنا ہوا ہے۔

رنگنفیساُسے14 کپڑےدار پہنے بادشاہ پاسکے لایا جاتا
ہے۔ جو کنواری سہیلیاں اُس کے پیچھے چلتی ہیں اُنہیں بھی
تیرے منے سا لایا جاتا ہے۔

لوگ15 شادمان ہو کر اور خوشی مناتے ہوئے اُنہیں وہاں
پہنچاتے ہیں، اور وہ شاہی محل میں داخل ہوتی ہیں۔

اے16 تیرےبادشاہ، تیرےبیٹے باپ دادا کی کھڑےجگہ
جائیںہو اورگے، تُو رئیساُنہیں بنا پوریکر دنیا میں یاںذمہ دار
دے گا۔

پشت17 در پشت تیرےمَیں نام کی تمجید کروں گا، اِس لئے
قومیں ستائشتیریتکہمیشہ کریں گی۔

46
الله قوتہماری ہے

1 قورح کی اولاد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
گیت کا :طرز یاں۔ کنوار

الله ہماری پناہ گاہ قوتاور مصیبتہے۔ وقتکے وہ ہمارا
مضبوط ثابتسہارا ہوا ہے۔

اِس2 لئے خوفہم نہیں کھائیں گے، گو زمین لرز اُٹھے اور
پہاڑ جھوم کر سمندر کی گہرائیوں میں گر جائیں،

سمندرگو3 شور مچا مارےٹھاٹھیںکر اور پہاڑ اُس دہاڑوںکی
کانپسے اُٹھیں۔ (سِلاہ)

4 یا در کی شاخیں الله کے شہر خوشکو کرتی ہیں، اُس شہر
کو جو الله تعالیٰ سکونتمُقّدسکی گاہ ہے۔

5 الله اُس کے بیچ میں ہے، اِس لئے شہر نہیں ڈگمگائے گا۔
سویرےصبح ہی الله اُس کی کرےمدد گا۔

قومیں6 شور مچانے، سلطنتیں لڑکھڑانے لـگیں۔ الله نے آواز
دی تو زمین لرز اُٹھی۔

رب7 الافواج ہمارے ساتھ یعقوبہے، کا خدا ہمارا قلعہ
ہے۔ (سِلاہ)

8 ربآؤ، کے عظیم کاموں پر نظر !ڈالو اُسی نے زمین پر ہول
ناک تباہی نازل کی ہے۔

وہی9 دنیا کی تکانتہا روکجنگیں دیتا، وہی کمان کو توڑ
نیزےدیتا، ٹکڑےٹکڑےکو کرتا اور ڈھال کو جلا دیتا ہے۔

10 وہ فرماتا ہے، اپنی” حرکتوں سے باز !آؤ جان لو کہ مَیں
خدا ہوں۔ مَیں اقوام میں سربلند اور دنیا میں سرفراز ہوں “گا۔

ہمارےالافواجرب11 ساتھ یعقوبہے۔ کا خدا ہمارا قلعہ
ہے۔ (سِلاہ)

47
الله تمام قوموں کا بادشاہ ہے

قورح1 کی اولاد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
اے تمام قومو، تالی !بجاؤ خوشی نعرےکے لگا کر الله کی

مدح سرائی !کرو
2 تعالیٰربکیونکہ پُرجلال پوریوہہے، دنیا کا عظیم بادشاہ

ہے۔
اُس3 قوموںنے تحتہمارےکو کر دیا، اُمّتوں پاؤںہمارےکو تلے رکھ دیا۔
4 اُس ہمارےنے لئے ہماری میراث کو چن لیا، اُسی کو

جو اُس پیارےکے بندے یعقوب کے لئے فخر کا باعث تھا۔
(سِلاہ)
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5 الله نے صعود فرمایا تو ساتھ ساتھ خوشی کا نعرہ بلند ہوا،

بلندیرب پر چڑھ گیا تو ساتھ ساتھ نرسنگا بجتا رہا۔
سرائیمدح6 کرو، الله مدحکی سرائی !کرو سرائیمدح کرو،

ہمارے بادشاہ کی مدح سرائی !کرو
7 کیونکہ الله پوری دنیا کا بادشاہ حکمتہے۔ کا گیت گا

کر اُس ستائشکی کرو۔
الله8 قوموں حکومتپر کرتا اللهہے، تختمُقّدساپنے 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 یفبڑی تعر لائقکے اُسہے۔ مُقّدسکا پہاڑ

ہمارے خدا کے شہر میں ہے۔
2 ِ پوریہے،صورتخوببلندیکیصیونکوہ اُسدنیا سے

شمالدُورترینصیونکوہِہے۔ہوتیخوش الٰہیکا پہاڑ ہے،ہی
وہ عظیم بادشاہ کا شہر ہے۔

3 الله اُس کے محلوں میں ہے، وہ اُس کی پناہ گاہ ثابت ہے۔ہوا
4 کیونکہ دیکھو، بادشاہ جمع ہو کر یروشلم سے لڑنے آئے۔
لیکن5 اُسے دیکھتے ہی وہ حیران ہوئے، دہشتوہ کھا کر

بھاگ گئے۔
6 وہاں اُن پر کپکپی طاری ہوئی، اور وہ دردِ زہ میں مبتلا

عورت پیچطرحکی تابو کھانے لـگے۔
طرحجس7 مشرقی ترسیسآندھی کے شاندار جہازوں کو

ٹکڑےٹکڑے کر دیتی اُسیہے طرح تُو نے اُنہیں تباہ کر دیا۔
8 جو کچھ ہم نے سنا ہے وہ ہمارے دیکھتے دیکھتے رب

ہمارےالافواج خدا کے شہر پر صادق آیا ہے، الله اُسے تکابد
قائم رکھے گا۔ (سِلاہ)

اے9 الله، ہم تیرینے سکونت گاہ شفقتتیریمیں پر غور
خوضو کیا ہے۔

الله،اے10 تیرا نام اِس لائق یفتیریکہہے 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۔

صیون12 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 کچھسبکو سنا سکو۔

14ً یقینا الله ہمارا خدا ہمیشہ تک ایسا ہی ہے۔ وہ ابد تک
ہماری 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 منہ حکمت بیان کرے گا اور میرے دل کا غور و

سمجھخوض کرےعطا گا۔
مَیں4 اپنا جھکاؤںطرفکیکہاوتایککان گا، سرود بجا

کر اپنی پہیلی کا بتاؤںحل گا۔
5 مَیں خوف کیوں کھاؤں جب مصیبت کے دن آئیں اور

مکاروں کا بُرا کام مجھے گھیر لے؟
لوگایسے6 اپنی ملـکیت پر اعتماد اور اپنی بڑی دولت پر فخر

کرتے ہیں۔
7 کوئی بھی دےفدیہ کر اپنے بھائی کی جان کو نہیں چھڑا

سکتا۔ وہ الله کو اِس قسم کا تاوان دےنہیں سکتا۔
8 بڑیاِتنیکیونکہ رقم دینا اُس باتکیبسکے نہیں۔ آخرکار

اُسے ہمیشہ کے لئے ایسی کوششوں سے باز پڑےآنا گا۔
9 چنانچہ کوئی بھی ہمیشہ کے لئے زندہ نہیں رہ سکتا، آخرکار

موتایکہر کے گڑھے اُترےمیں گا۔
10 کیونکہ ایکہر دیکھ سکتا ہے دانشکہ مند بھی وفات

پاتے اور احمق اور ناسمجھ بھی مل ہلاککر ہو جاتے ہیں۔
سب کو دولتاپنی دوسروں کے لئے چھوڑنی پڑتی ہے۔

* 48:11 یہوداہ کی :بیٹیاں یہاں یہوداہ کی بیٹیوں سے مراد اُس کے شہر بھی ہو سکتے ہیں۔
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11 اُن کی قبریں ابد تک اُن کے گھر بنی رہیں گی، پشت در

پشت وہ اُن میں بسے رہیں گے، گو اُنہیں زمینیں حاصل تھیں جو
اُن کے نام پر تھیں۔

انسان12 اپنی شان شوکتو کے باوجود قائم نہیں رہتا، اُسے
جانوروں ہلاکطرحکی ہونا ہے۔

یہ13 سباُن کی تقدیر ہے جو آپاپنے پر اعتماد رکھتے ہیں،
اور سباُن 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 کے وقت دیانت دار اُن
پر حکومت کریں گے۔ تب اُن کی شکل و صورت گھسے پھٹے
کپڑے سڑگلطرحکی جائے پاتالگی، ہی اُن رہائشکی گاہ
ہو گا۔

لیکن15 الله میری جان کا دےفدیہ گا، وہ مجھے پکڑ کر پاتال
گرفتکی سے چھڑائے گا۔ (سِلاہ)

مت16 جبگھبرا کوئی امیر ہو جبجائے، اُس کے گھر
کی شان شوکتو بڑھتی جائے۔

17 وقتمرتے تو وہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جائے گا، اُس
کی شان شوکتو اُس کے ساتھ پاتال میں اُترےنہیں گی۔

بےشک18 وہ جیتے جی اپنے آپ مبارککو کہے گا، اور
دوسرے بھی کھاتے پیتے آدمی یفکی تعر کریں گے۔

19 پھر بھی وہ آخرکار باپاپنے دادا کی نسل اُترےپاسکے
گا، اُن پاسکے جو دوبارہ کبھی روشنی نہیں دیکھیں گے۔

انسانجو20 اپنی شان باوجودکےشوکتو ناسمجھ اُسےہے،
جانوروں ہلاکطرحکی ہونا ہے۔

50
عبادتصحیح

آسف1 کا زبور۔
رب قادرِ مطلق خدا بول اُٹھا ہے، اُس نے طلوِع صبح سے

لے کر پوریتکآفتابغروِب دنیا کو بُلایا ہے۔
2 الله کا نور صیون چمکسے اُٹھا اُسہے، پہاڑ سے کاملجو

ُحسن کا اظہار ہے۔

3 ہمارا خدا آ رہا نہیںخاموشوہہے، اُسگا۔رہے آگےکے
سبآگے 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 کی
عدالت کروں گا۔

ایمانمیرے5 داروں میرےکو جمعحضور اُنہیںکرو، جنہوں
پیشقربانیاںنے کر میرےکے ساتھ عہد باندھا “ہے۔

آسمان6 اُس کی راستی کا اعلان کریں گے، کیونکہ الله خود
انصاف کرنے والا ہے۔ (سِلاہ)

7 اے” میری قوم، !سن مجھے بات کرنے دے۔ اے
اسرائیل، مَیں تیرے خلاف گواہی دوں گا۔ مَیں الله تیرا ہوں۔خدا

مَیں8 تجھے تیری ذبح کی قربانیوں باعثکے ملامت نہیں کر
رہا۔ تیری بھسم ہونے والی قربانیاں تو مسلسل میرے منے سا
ہیں۔

9 نہ مَیں تیرے گھر سے بَیل لوں گا، نہ تیرے باڑوں سے
بکرے۔

10 کیونکہ جنگل کے تمام جاندار میرے ہی ہیں، ہزاروں
یوں پہاڑ پر بسنے والے میرےجانور ہی ہیں۔

11 مَیں پہاڑوں کے ہر پرندے کو جانتا ہوں، اور جو بھی
میدانوں حرکتمیں کرتا ہے وہ میرا ہے۔

12 اگر بھوکمجھے لـگتی تو مَیں تجھے نہ بتاتا، زمینکیونکہ اور
جو کچھ اُس پر ہے میرا ہے۔

13 کیا تُو سمجھتا سانڈوںمَیںکہہے گوشتکا کھانا یا بکروں
کا خون پینا چاہتا ہوں؟

14 الله کو شکرگزاری کی قربانی پیش کر، اور وہ مَنت 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 کیا حق ہے؟

17 تُو تو تربیت سے نفرت کرتا اور میرے فرمان کچرے کی
طرح اپنے پھینکپیچھے دیتا ہے۔

18 کسی چور کو دیکھتے ہی تُو اُس کا ساتھ 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۔
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20 تُو دوسروں کے پاس بیٹھ کر اپنے بھائی کے خلاف بولتا
ہے، اپنی ہی ماں کے بیٹے پر تہمت لگاتا ہے۔

21 یہ کچھ تُو نے کیا ہے، اور خاموشمَیں رہا۔ تب تُو سمجھا
مَیںکہ بالکل تجھ جیسا لیکنہوں۔ مَیں ملامتتجھے کروں گا،
تیرے منے سا ہی ترتیبمعاملہ سناؤںسے گا۔

22 تم جو الله کو بھولے ہوئے ہو، بات سمجھ لو، ورنہ مَیں
تمہیں نہیںکوئیوقتاُسگا۔ڈالوںپھاڑ ہو گا تمہیںجو بچائے۔

23 جو شکرگزاری کی کرےپیشقربانی وہ میری تعظیم کرتا
ہے۔ جو ارادےمصمم سے ایسی راہ پر چلے اُسے مَیں الله کی
نجات دکھاؤں “گا۔

51
مجھ جیسے گناہ گار پر رحم !کر توبہ) کا چوتھا (زبور

1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ یہ گیت اُس
وقت متعلقسے داؤدجبہے بتکے سبع کے ساتھ زنا کرنے
کے بعد ناتن نبی اُس پاسکے آیا۔
اے الله، شفقتاپنی مطابقکے مجھ پر مہربانی کر، بڑےاپنے

رحم میریمطابقکے سرکشی داغکے مٹا دے۔
مجھے2 دےدھو تاکہ میرا قصور دُور ہو جائے، جو گناہ مجھ

سے سرزد ہوا اُسہے پاکمجھےسے کر۔
3 کیونکہ مَیں اپنی سرکشی کو مانتا ہوں، اور میرا گناہ ہمیشہ

میرے منے سا رہتا ہے۔
مَیں4 نے تیرےصرفتیرے، خلافہی گناہ کیا، مَیں نے

وہ کچھ کیا جو تیری نظر میں بُرا ہے۔ کیونکہ لازم ہے کہ تُو
لتے بو وقت ٹھہرےراست اور عدالت وقتکرتے پاکیزہ ثابت
ہو جائے۔

5ً یقینا مَیں گناہ آلودہ حالت میں پیدا ہوا۔ جوں ہی مَیں ماں
پیٹکے میں وجود میں آیا تو گناہ گار تھا۔

6 ً یقینا تُو باطن کی سچائی پسند کرتا اور پوشیدگی میں مجھے
حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

7 زوفا گناہسےمجھکرلے دُور کر جاؤں۔ہوصافپاکتاکہ
مجھے دےدھو برفتاکہ سے یادہ ز سفید ہو جاؤں۔

مجھے8 خوشیدوبارہ اور شادمانی دےسننے تاکہ ہڈیوںجن
کو تُو کچلنے دیا وہ شادیانہ بجائیں۔

گناہوںمیرےکوچہرےاپنے9 پھیرسے لے، میرا تمام قصور
مٹا دے۔

میرےالله،اے10 دلپاکاندر پیدا میںمجھکر، سرےنئے
ثابتسے قدم روح قائم کر۔

مجھے11 اپنے حضور سے خارج نہ کر، نہ اپنے مُقّدس روح
کو مجھ سے دُور کر۔

مجھے12 دوبارہ اپنی نجات خوشیکی دلا، مجھے مستعد روح
عطا کر کے سنبھالے رکھ۔

تب13 مَیں اُنہیں تیری راہوں کی تعلیم دوں گا جو تجھ سے
بےوفا ہو گئے ہیں، اور گناہ واپسپاستیرےگار آئیں گے۔

الله،اے14 نجاتمیری کے قتلخدا، کا قصور مجھ سے دُور
کر مجھےکے میریتببچا۔ تیریزبان راستی کی حمد و کرےثنا
گی۔

اے15 رب، میرے ہونٹوں کو کھول تاکہ میرا منہ تیری
ستائش 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 شکستہ روح ہے۔ اے الله، تُو
شکستہ اور کچلے ہوئے دل کو حقیر نہیں جانے گا۔

اپنی18 مہربانی کا اظہار کر صیونکے حالیخوشکو بخش،
یروشلم کی فصیل تعمیر کر۔

تب19 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

1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ حکمت کا یہ
متعلقسےوقتاُسگیت بادشاہساؤلادومیئیگدوجبہے
پاسکے گیا اور اُسے بتایا، داؤد” ـِکاخی مَل امام کے گھر میں
گیا “ہے۔
اے سورمے، تُو اپنی بدی پر کیوں فخر کرتا ہے؟ الله کی

شفقت دن بھر قائم رہتی ہے۔
دھوکےاے2 باز، تیری زبان اُسترےتیز طرحکی چلتی ہوئی

تباہی کے منصوبے باندھتی ہے۔
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تجھے3 بھلائی نسبتکی بُرائی یادہ ز پیاری ہے، سچ لنے بو کی
جھوٹنسبت یادہ ز پسند ہے۔ (سِلاہ)

فریباے4 دہ زبان، تُو ہر تباہ باتکن سے پیار کرتی ہے۔
لیکن5 الله تجھے ہمیشہ کے لئے خاک میں ملائے گا۔ وہ

تجھے مار مار تیرےکر خیمے سے دےنکال گا، تجھے جڑ سے
اُکھاڑ کر زندوں ملـککے خارجسے گا۔دےکر (سِلاہ)

راست6 باز یہ دیکھ خوفکر کھائیں گے۔ وہ اُس ہنسپر
کر کہیں گے،

7 لو،” یہ وہ آدمی جسہے نے الله میں پناہ نہ لی بلـکہ اپنی
بڑی دولت پر اعتماد کیا، جو اپنے تباہ کن منصوبوں 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 اُستکابد لئےکے کروںستائشتیری گا جو تُو نے کیا
تیرےمَیںہے۔ ایمان داروں کے منے سا تیرےہی نام کے انتظار
میں رہوں گا، کیونکہ وہ بھلا ہے۔

53
بےدین حماقتکی

1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ 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۔

الله2 آسماننے انسانسے پر نظر ڈالی دیکھےتاکہ کہ کیا کوئی
سمجھ دار ہے؟ کیا کوئی الله طالبکا ہے؟

3 صحیحسبافسوس، راہ بھٹکسے سبگئے، سبکے بگڑ
گئے ہیں۔ کوئی نہیں جو بھلائی کرتا ایکہو، بھی نہیں۔

4 کیا بدیجو کر میریکے قوم روٹیکو طرحکی کھا لیتے ہیں
اُنہیں سمجھ نہیں آتی؟ وہ تو الله کو پکارتے ہی نہیں۔

تب5 اُن پر سخت دہشت وہاں چھا گئی جہاں پہلے دہشت
سببکا نہیں تھا۔ جنہوں تجھےنے گھیر رکھا تھا الله نے اُن کی
ہڈیاں بکھیر دیں۔ تُو نے اُن کو رُسوا کیا، کیونکہ الله نے رداُنہیں کیا ہے۔

کاش6 کوہِ صیون سے اسرائیل کی نجات !نکلے ربجب
اپنی قوم کو کرےبحال گا تو یعقوب خوشی نعرےکے 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 زیفجبہے کے باشندوں
نے ساؤل پاسکے جا کر کہا، داؤد” ہمارے پاس چھپا ہوا
“ہے۔
اے الله، اپنے نام کے یعے ذر سے مجھے !دےچھٹکارا اپنی

قدرت یعےکے ذر سے انصافمیرا !کر
اے2 الله، میری التجا میرےسن، منہ کے الفاظ پر دے۔دھیان
3 خلافمیرےپردیسیکیونکہ کھڑےاُٹھ ہوئے ہیں، ظالم

جو الله کا لحاظ نہیں کرتے میری جان لینے کے درپَے ہیں۔
(سِلاہ)

لیکن4 الله میرا سہارا میریربہے، زندگی قائم رکھتا ہے۔
دشمنوںمیرےوہ5 شرارتکی اُن واپسپر لائے گا۔ چنانچہ

اپنی وفاداری دکھا کر اُنہیں تباہ !دےکر
مَیں6 تجھے رضاکارانہ پیشقربانی کروں اےگا۔ مَیںرب،

تیرے نام ستائشکی کروں گا، کیونکہ وہ بھلا ہے۔
7 کیونکہ اُس نے مجھے ساری مصیبت سے رِہائی دی، اور

اب مَیں اپنے دشمنوں شکستکی دیکھ ہوںخوشکر گا۔
55

جھوٹے بھائیوں پر شکایت
1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ حکمت کا یہ

گیت تاردار سازوں کے ساتھ گانا ہے۔
اے الله، میری دعا پر دھیان دے، اپنے آپ کو میری التجا

سے چھپائے نہ رکھ۔
2 مجھ پر غور کر، میری سن۔ مَیں بےچینی سے اِدھر اُدھر

متے گھو ہوئے آہیں بھر رہا ہوں۔
3 کیونکہ دشمن شور مچا رہا، تنگمجھےبےدین کر رہا ہے۔

وہ مجھ پر آفت لانے پر ُلے ت ہوئے ہیں، غصے میں میری مخالفت
کر رہے ہیں۔

4 میرا میرےدل اندر تڑپ رہا موتہے، دہشتکی مجھ پر
چھا گئی ہے۔
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خوف5 اور لرزش مجھ پر طاری ہوئی، ہیبت مجھ پر غالب آ

گئی ہے۔
مَیں6 بولا، میرےکاش” کبوتر کے سے پَر ہوں تاکہ اُڑ کر

آرام و سکون پا !سکوں
تب7 مَیں بھاگتکدُور کر یگستان ر میں بسیرا کرتا،
جلدیمَیں8 کہیںسے پناہ لیتا جہاں تیز آندھی اور طوفان سے

محفوظ “رہتا۔ (سِلاہ)

اے9 رب، اُن میں ابتری پیدا کر، اُن کی زبان اختلافمیں
!ڈال کیونکہ مجھے شہر میں طرفہر ظلم جھگڑےاور نظر آتے
ہیں۔

10 دن رات وہ فصیل پر چکر کاٹتے ہیں، اور شہر فساد اور
خرابی سے بھرا رہتا ہے۔

اُس11 بیچکے میں تباہی اورہے،حکومتکی ظلم فریباور
اُس چوککے کو نہیں چھوڑتے۔

12 اگر کوئی دشمن میری رُسوائی کرتا تو قابِل برداشت ہوتا۔
اگر مجھ نفرتسے کرنے والا مجھے دبا کر اپنے آپ کو سرفراز
کرتا تو مَیں اُس چھپسے جاتا۔

لیکن13 تُو ہی نے یہ کیا، تُو جو مجھ جیسا ہے، جو میرا قریبی
دوست اور ہم راز ہے۔

تیرےمیری14 ساتھ کتنی اچھی رفاقت تھی جب ہم ہجوم
کے ساتھ الله کے گھر طرفکی چلتے !گئے

اچانکموت15 ہی اُنہیں گرفتاپنی میں لے لے۔ زندہ ہی
وہ پاتال میں اُتر جائیں، کیونکہ بُرائی نے اُن میں اپنا گھر بنا ہے۔لیا

لیکن16 مَیں پکار کر الله سے مدد مانگتا ہوں، اور رب مجھے
دےنجات گا۔

17 مَیں ہر وقت آہ و زاری کرتا اور کراہتا رہتا ہوں، خواہ
صبح ہو، خواہ دوپہر یا شام۔ اور میریوہ سنے گا۔

18 وہ فدیہ دے کر میری جان کو اُن سے چھڑائے گا جو
میرے خلاف لڑ رہے ہیں۔ گو اُن کی تعداد بڑی ہے وہ مجھے
آرام و گا۔دےسکون

19 الله جو ازل تختسے نشین میریہے سن کر اُنہیں مناسب
گا۔دےجواب (سِلاہ) کیونکہ نہ تبدیلوہ ہو جائیں نہگے،
کبھی الله مانیںخوفکا گے۔

20 اُس شخص 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
جنگمیں ہے۔ اُس کے تیل سے یادہ ز نرم الفاظ حقیقت میں
کھینچی ہوئی تلواریں ہیں۔

22 اپنا بوجھ رب پر ڈال تو وہ تجھے سنبھالے گا۔ وہ راست
باز کو کبھی ڈگمگانے دےنہیں گا۔

اےلیکن23 الله، تُو اُنہیں تباہی کے گڑھے میں دےاُترنے
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

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما لئے۔کے :طرز دُوردراز
جزیروں کا کبوتر۔ یہ گیتسنہرا وقتاُس متعلقسے جبہے
فلستیوں نے جاتاُسے میں پکڑ لیا۔
اے الله، مجھ پر مہربانی !کر لوگکیونکہ تنگمجھے کر رہے

ہیں، لڑنے والا دن بھر مجھے ستا رہا ہے۔
دن2 پیچھےمیرےدشمنمیرےبھر لـگے 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۔
4 الله کے کلام پر میرا فخر ہے، الله پر میرا بھروسا ہے۔ مَیں

ڈروں گا نہیں، فانیکیونکہ انسان مجھے نقصانکیا پہنچا سکتا ہے؟
دن5 بھر میرےوہ الفاظ کو توڑ مروڑ کر غلط معنی لتے، نکا

اپنے تمام منصوبوں مجھےسے ضرر پہنچانا ہتے چا ہیں۔
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۔
ایسیجو7 ہیں،کرتےحرکتیںشریر 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 حسابپورا

رکھا اےہے۔ میرےالله، 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 جاننے لیا ہے کہ میرےالله ساتھ !ہے

الله10 کلامکے پر میرا فخر کلامکےربہے، پر میرا ہے۔فخر
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11 الله پر میرا بھروسا ہے۔ مَیں ڈروں گا نہیں، کیونکہ انسانفانی مجھے کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟
اے12 الله، تیرے حضور مَیں نے مَنتیں مانی ہیں، اور اب

مَیں شکرگزاریتجھے کی پیشقربانیاں کروں گا۔
کیونکہ13 تُو بچایاسےموتکوجانمیرینے پاؤںمیرےاور

کو ٹھوکر کھانے محفوظسے 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 اُس وقت سے متعلق جبہے وہ ساؤل سے
بھاگ کر غار چھپمیں گیا۔
اے الله، مجھ پر مہربانی کر، مجھ پر مہربانی !کر کیونکہ میری

جان تجھ میں پناہ لیتی ہے۔ تکجب آفت مجھ پر سے گزر نہ
جائے تیرےمَیں پَروں کے سائے میں پناہ لوں گا۔

مَیں2 الله تعالیٰ کو پکارتا ہوں، الله سے جو میرا ٹھیکمعاملہ
کرے گا۔

وہ3 آسمان بھیجمددسے مجھےکر دےچھٹکارا گا اور اُن کی
کرےرُسوائی گا تنگمجھےجو کر ہیں۔رہے (سِلاہ) الله اپنا
کرم اور وفاداری بھیجے گا۔

مَیں4 انسان ہڑپکو کرنے والے ببروں شیر بیچکے میں لیٹا
ہوا ہوں، اُن نیزےدانتکےجندرمیانکے اور تیر ہیں جناور
کی زبان تیز تلوار ہے۔

اے5 الله، آسمان پر سربلند ہو !جا تیرا پوریجلال دنیا پر چھا
!جائے

اُنہوں6 میرےنے قدموں کے آگے پھندا بچھا دیا، اور میری
خاکجان میں دب گئی ہے۔ اُنہوں میرےنے منے سا گڑھا
کھود لیا، لیکن وہ خود اُس میں گر گئے ہیں۔ (سِلاہ)

الله،اے7 میرا دل مضبوط، میرا ثابتدل قدم مَیںہے۔ ساز
بجا تیریکر مدح سرائی کروں گا۔

اے8 میری جاگجان، !اُٹھ اے ستار اور جاگسرود،
!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 جلال پوری دنیا پر چھا
جائے۔

58
انتقام کی دعا

1 داؤد کا سنہرا گیت۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز
تباہ نہ کر۔
اے حکمرانو، کیا تم واقعی منصفانہ فیصلہ کرتے، کیا دیانت

داری سے آدم زادوں عدالتکی کرتے ہو؟
2 ہرگز نہیں، تم دل میں بدی کرتے ملـکاور میں اپنے ظالم

ہاتھوں کے لئے راستہ بناتے ہو۔
3 بےدین پیدائش سے ہی صحیح راہ سے دُور ہو گئے ہیں،

جھوٹ لنے بو والے ماں پیٹکے سے بھٹکہی گئے ہیں۔
طرحکیسانپوہ4 زہر اُگلتے ہیں، ناگبہرےاُس طرحکی

جو اپنے کانوں کو بند کر رکھتا ہے
5 تاکہ نہ جادوگر کی آواز سنے، نہ سپیرےماہر کے منتر۔
اے6 الله، اُن کے منہ دانتکے توڑ !ڈال اے رب، جوان

ببروں شیر جبڑےکے پاشپاشکو !کر
7 وہ اُس پانی ضائعطرحکی ہو جائیں جو بہہ غائبکر ہو جاتا

ہے۔ اُن کے چلائے ہوئے تیر بےاثر رہیں۔
8 وہ دھوپ میں گھونگے کی مانند ہوں جو چلتا چلتا پگھل

جاتا ہے۔ اُن کا انجام اُس بچے کا سا ہو جو ماں کے پیٹ میں
ضائع ہو کر سورجکبھی نہیں دیکھے گا۔

9 اِس سے پہلے کہ تمہاری دیگیں کانٹےدار ٹہنیوں آگکی
محسوس کریں الله اُن سب آندھیکو میں اُڑا کر لے جائے گا۔

کودشمنآخرکار10 دیکھیہگی۔ملےسزا خوشبازراستکر
ہو گا، اور وہ اپنے پاؤں میںخونکےبےدینوںکو دھو گا۔لے

لوگتب11 کہیں گے، واقعی” راست باز کو اجر ملتا ہے،
واقعی الله ہے جو دنیا میں لوگوں عدالتکی کرتا “!ہے

59
دشمن درمیانکے دعا

1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز تباہ نہ
کر۔ یہ وقتاُسگیتسنہرا متعلقسے ساؤلجبہے نے اپنے
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آدمیوں کو داؤد کے گھر کی پہرا داری کرنے کے لئے بھیجا
جبتاکہ موقع ملے اُسے قتل کریں۔
میرےاے میرےمجھےخدا، دشمنوں بچا۔سے اُن میریسے

حفاظت کر خلافمیرےجو اُٹھے ہیں۔
2 مجھے بدکاروں سے چھٹکارا دے، خوں خواروں سے رِہا

کر۔
3 دیکھ، وہ تاکمیری میں بیٹھے اےہیں۔ زبردسترب،

آدمی مجھ پر حملہ آور ہیں، حالانکہ مجھ سے نہ خطا ہوئی نہ گناہ۔
مَیں4 بےقصور ہوں، تاہم وہ دوڑ دوڑ کر مجھ سے لڑنے کی

یاں تیار کر ہیں۔رہے میریاُٹھ،جاگچنانچہ مدد آ،کرنے جو
کچھ ہو رہا اُسہے پر نظر ڈال۔

لشکروںرب،اے5 اسرائیلاور خدا،کے دیگر تمام قوموں کو
سزا دینے کے لئے !اُٹھجاگ سباُن 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 سے ٹپکرال 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 آنکھیںمیریقوت، تجھ پر لـگی رہیں گی، کیونکہ
الله میرا قلعہ ہے۔

10 میرا خدا اپنی مہربانی کے ساتھ مجھ سے ملنے آئے گا، الله
دےبخش گا مَیںکہ اپنے دشمنوں دیکھشکستکی خوشکر
ہوں گا۔

اے11 الله ہماری ڈھال، ہلاکاُنہیں نہ کر، میریورنہ قوم
تیرا بھولکام قدرتاپنیگی۔جائے یوںاظہارکا کر وہکہ اِدھر
اُدھر لڑکھڑا کر گر جائیں۔

بھیکچھجو12 اُن منہکے سے نکلتا وہہے گناہ لعنتیںوہہے،
اور جھوٹ ہی سناتے ہیں۔ چنانچہ اُنہیں اُن کے تکبر کے میںجال پھنسنے دے۔

غصے13 میں اُنہیں تباہ !کر اُنہیں یوں تباہ کر کہ اُن کا نام و
تکنشان نہ رہے۔ لوگتب دنیا کی تکانتہا جان لیں گے کہ
یعقوبالله 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۔

16 لیکن مَیں تیری قدرت کی مدح سرائی کروں گا، صبح
خوشیکو نعرےکے لگا شفقتتیریکر ستائشکی کروں گا۔
کیونکہ تُو میرا قلعہ مصیبتاور میریوقتکے 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 ہے جب داؤد نے مسوپتامیہ کے
اَرامیوں اور ضوباہ کے اَرامیوں جنگسے کی۔ واپسی پر یوآب
نمکنے وادیکی میں ادومیوں12,000 کو مار ڈالا۔
اے الله، تُو ہمیںنے رد کیا، ہماری قلعہ بندی میں رخنہ ڈال

دیا ابلیکنہے۔ غضباپنے سے باز آ کر ہمیں بحال کر۔
2 تُو نے زمین کو ایسے جھٹکے دیئے کہ اُس میں دراڑیں پڑ

ابگئیں۔ اُس شگافوںکے کو شفا دے، کیونکہ وہ تکابھی
تھرتھرا رہی ہے۔

3 تُو نے اپنی قوم کو تلخ تجربوں سے دوچار ہونے دیا، ہمیں
ایسی تیز َمے پلا دی کہ ہم ڈگمگانے لـگے ہیں۔

لیکن4 جو خوفتیرا مانتے ہیں اُن کے لئے تُو نے جھنڈا گاڑ
جمعوہگرداردکےجسدیا ہو تیروںکر پناہسے ہیں۔سکتےلے
(سِلاہ)

5 اپنے ہنے د ہاتھ سے مدد کر کے میری سن تاکہ جو تجھے
پیارے ہیں نجاتوہ پائیں۔

6 الله نے اپنے مقدِس میں فرمایا فتحمَیں”ہے، مناتے ہوئے
ِسکم کو تقسیم کروں گا اور ُسکاتوادٔی ناپکو کر بانٹ دوں
گا۔

ِجلعاد7 میرا اورہے منسّی افرائیمہے۔میرا میرا اورخود یہوداہ
میرا شاہی عصا ہے۔
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موآب8 میرا غسل کا برتن ہے، اور ادوم پر مَیں اپنا جوتا

پھینک دوں گا۔ اے فلستی ملـک، مجھے دیکھ کر زوردار
نعرے “!لگا

کون9 مجھے قلعہ بند شہر میں لائے گا؟ میریکون راہنمائی
کر مجھےکے تکادوم پہنچائے گا؟

الله،اے10 تُو ہی یہ کر سکتا گوہے، تُو ہمیںنے رد کیا ہے۔
اے الله، تُو ہماری فوجوں کا ساتھ نہیں دیتا جب وہ لڑنے کے
لئے نکلتی ہیں۔

ہمیںمیںمصیبت11 سہارا انسانیوقتاِسکیونکہدے، مدد
بےکار ہے۔

12 الله کے ساتھ ہم زبردست کام کریں گے، کیونکہ وہی
ہمارے دشمنوں گا۔دےکچلکو

61
دُور درخواستسے

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما لئے۔کے تاردار ساز کے
ساتھ گانا ہے۔
اے الله، میری آہ و زاری میریسن، دعا پر توجہ دے۔
2 مَیں تجھے دنیا کی انتہا سے پکار رہا ہوں، کیونکہ میرا دل

نڈھال ہو گیا میریہے۔ راہنمائی کر مجھےکے اُس چٹان پر دےپہنچا جو مجھ سے بلند ہے۔
3 کیونکہ تُو میری پناہ گاہ رہا ایکہے، مضبوط بُرج جس

میں مَیں دشمن محفوظسے ہوں۔
مَیں4 ہمیشہ کے لئے تیرے خیمے میں تیرےرہنا، پَروں تلے

پناہ لینا چاہتا ہوں۔ (سِلاہ)

5 کیونکہ اے الله، تُو نے میری مَنتوں پر دھیان دیا، تُو نے
مجھے وہ میراث بخشی جو اُن سب کو ملتی ہے جو تیرا خوف
مانتے ہیں۔

6 بادشاہ کو عمر کی درازی بخش دے۔ وہ پشت در پشت
جیتا رہے۔

7 وہ تکہمیشہ الله کے تختحضور نشین شفقترہے۔ 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

1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ یدوتون کے
لئے۔
میری خاموشیجان سے الله ہی کے انتظار میں اُسیہے۔ سے

مجھے مدد ملتی ہے۔
2 وہی میری چٹان، میری نجات اور میرا قلعہ ہے، اِس لئے

مَیں یادہ ز نہیں ڈگمگاؤں گا۔
3 تم تککب اُس پر حملہ کرو گے جو پہلے ہی جھکی ہوئی

دیوار کی مانند ہے؟ تککبسبتم اُسے قتل کرنے پر ُلے ت رہو
گے پہلےجو ہی گرنے والی چاردیواری جیسا ہے؟

4 اُن کے منصوبوں ایککا ہی مقصد ہے، کہ اُسے اُس کے
اُتاریں۔سےعُہدےاونچے مزہسےجھوٹاُنہیں آتا سےمنہہے۔
برکتوہ لیکندیتے، اندر ہی لعنتاندر کرتے ہیں۔ (سِلاہ)

لیکن5 میریاےتُو اللهسےخاموشیجان، ہی انتظارکے میں
رہ۔ اُسیکیونکہ سے مجھے اُمید ہے۔

صرف6 میریوہی جان کی نجاتمیریچٹان، 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 ہی ہماری
پناہ گاہ ہے۔ (سِلاہ)

انسان9 دم بھر کا ہی فریبلوگبڑےاورہے، ہیں۔ہی اگر
اُنہیں ترازو میں تولا جائے تو مل کر اُن کا پھونکایکوزن سے
بھی کم ہے۔

10 ظلم پر اعتماد نہ کرنےچوریکرو، اُمیدفضولپر نہ رکھو۔
اور دولتاگر بڑھ جائے تو تمہارا دل اُس لپٹسے 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

1 داؤد کا زبور۔ یہ اُس وقت سے متعلق جبہے وہ یہوداہ
یگستانکے ر میں تھا۔
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اے الله، تُو میرا خدا مَیںجسےہے ڈھونڈتا میریہوں۔ جان
تیری پیاسی ہے، میرا پورا تیرےجسم لئے ترستا ہے۔ مَیں اُس
خشک اور ملـکنڈھال کی مانند میںجسہوں پانی نہیں ہے۔

تجھےمیںمقدِسمَیںچنانچہ2 دیکھنے انتظارکے میں رہا تاکہ
قدرتتیری اور جلال کا مشاہدہ کروں۔

زندگیشفقتتیریکیونکہ3 کہیںسے بہتر ہونٹمیرےہے،
تیری مدح سرائی کریں گے۔

4 چنانچہ 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 تیرے
بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔

7 کیونکہ تُو میری مدد کرنے آیا، اور مَیں تیرے پَروں کے
سائے میں خوشی نعرےکے لگاتا ہوں۔

میری8 تیرےجان ساتھ لپٹی رہتی، اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے
سنبھالتا ہے۔

لیکن9 جو میری جان لینے پر ُلے ت ہوئے ہیں وہ تباہ ہو جائیں
گے، وہ زمین کی گہرائیوں میں اُتر جائیں گے۔

اُنہیں10 تلوار کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ گیدڑوں کی
خوراک بن جائیں گے۔

لیکن11 بادشاہ الله خوشیکی منائے گا۔ بھیجو الله قَسمکی
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، مَیںجبسن اپنی آہ پیشزاریو کرتا میریہوں۔

زندگی دشمن دہشتکی محفوظسے رکھ۔
مجھے2 بدمعاشوں کی سازشوں سے چھپائے رکھ، اُن کی ہل

چل سے غلطجو کام کرتے ہیں۔
3 وہ اپنی زبان کو تلوار کی طرح تیز کرتے اور اپنے یلے زہر

الفاظ کو تیروں کی طرح تیار رکھتے ہیں
بیٹھمیںتاکتاکہ4 اُنہیںکر پربےقصور 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 کہ ہم پھندےاپنے
طرحکس چھپا کر لگائیں؟ وہ کہتے ہیں، یہ” کسی بھیکو نظر
نہیں آئیں “گے۔

6 وہ بڑی یکی بار بُرےسے 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، اچانکاور ہی وہ زخمی ہو
جائیں گے۔

8 وہ اپنی ہی زبان سے ٹھوکر کھا کر گر جائیں گے۔ جو بھی
اُنہیں دیکھے گا وہ توبہ” کہے“توبہ گا۔

تب9 تمام لوگ خوف کھا کر کہیں گے، الله” ہی نے یہ
“!کیا اُنہیں سمجھ آئے گی کہ یہ اُسی کا کام ہے۔

راست10 باز الله کی خوشی منا کر اُس میں پناہ لے گا، اور
جو دل دیانتسے دار ہیں سبوہ فخر کریں گے۔

65
روحانی اور برکتوںجسمانی کے لئے شکرگزاری

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے گیت۔
اے الله، تُو ہی لائقاِس انسانکہہے صیونکوہِ خاموشیپر

تیرےسے انتظار میں رہے، تیری کرےتمجید تیرےاور حضور
اپنی مَنتیں پوری کرے۔

2 تُو دعاؤں کو سنتا اِسہے، لئے تمام تیرےانسان ہیں۔آتےحضور
3 گناہ مجھ پر غالب آ گئے ہیں، تُو ہی سرکشہماری حرکتوں

معافکو کر۔
مبارک4 ہے وہ جسے تُو چن کر قریب آنے دیتا ہے، جو

تیری بارگاہوں میں بس سکتا ہے۔ بخش دے کہ ہم تیرے
گھر، تیری مُقّدس سکونت گاہ کی اچھی چیزوں سے سیر ہو
جائیں۔

اے5 ہماری نجات کے خدا، ہیبت ناک کاموں سے اپنی
راستی قائم کر کے ہماری !سن کیونکہ تُو زمین کی تمام حدود
اور دُوردراز سبتکسمندروں کی اُمید ہے۔
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6 تُو قدرتاپنی پہاڑوںسے مضبوطکی 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 آفتابغروِب کو خوشی منانے دیتا
ہے۔

9 تُو زمین کی دیکھ بھال کر کے اُسے پانی کی کثرت اور
زرخیزی سے نوازتا ہے، چنانچہ الله ندیکی پانی بھریسے 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۔ بارشتُو کی بوچھاڑوں سے زمین کو
نرم کر کے اُس کی فصلوں برکتکو دیتا ہے۔

11 تُو سال اپنیکو بھلائی تاجکا پہنا دیتا تیرےاورہے، نقِش
قدم تیل کی فراوانی سے ٹپکتے ہیں۔

بیابان12 کی چراگاہیں *تیل کثرتکی سے ٹپکتی ہیں، اور
یاں پہاڑ بھرپور خوشی ملبّسسے ہو جاتی ہیں۔

13 سبزہ زار یوں بھیڑبکر سے آراستہ ہیں، وادیاں اناج سے
ڈھکی ہوئی ہیں۔ سب خوشی نعرےکے لگا رہے ہیں، سب
گیت گا رہے !ہیں

66
الله کی معجزانہ مدد تعریفکی

موسیقی1 کے راہنما کے لئے۔ زبور۔ گیت۔
نعرےکےخوشیزمین،ساریاے لگا کر الله سرائیمدحکی

!کر
اُس2 نامکے جلالکے کی تمجید کرو، اُس عروجستائشکی

تک لے !جاؤ
3 الله سے کہو، تیرے” کام کتنے پُرجلال ہیں۔ تیری بڑی

قدرت کے منے سا تیرے دشمن دبک کر تیری 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

6 اُس نے سمندر خشککو زمین میں بدل دیا۔ جہاں پہلے
پانی کا تیز بہاؤ تھا وہاں لوگسے پیدل ہی گزرے۔ چنانچہ آؤ،
ہم اُس خوشیکی منائیں۔

7 اپنی قدرت سے وہ ابد تک حکومت کرتا ہے۔ اُس کی
آنکھیں قوموں پر لـگی رہتی ہیں سرکشتاکہ اُس خلافکے نہ
اُٹھیں۔ (سِلاہ)

اے8 ہمارےاُمّتو، خدا کی حمد کرو۔ اُس ستائشکی دُور
تک سنائی دے۔

9 کیونکہ وہ ہماری زندگی قائم رکھتا، ہمارے پاؤں کو
ڈگمگانے نہیں دیتا۔

الله،اےکیونکہ10 تُو کوچاندیطرحجسآزمایا۔ہمیںنے
پگھلا صافکر کیا جاتا طرحاُسیہے تُو صافپاکہمیںنے کر
دیا ہے۔

11 تُو نے ہمیں جال میں پھنسا دیا، ہماری کمر پر ناکاذیت
بوجھ ڈال دیا۔

12 تُو نے لوگوں کے رتھوں ہمارےکو سروں پر سے گزرنے
دیا، اور آگہم اور پانی کی زد میں آ گئے۔ لیکن پھر تُو نے ہمیں
مصیبت نکالسے کر فراوانی کی جگہ پہنچایا۔

مَیں13 بھسم ہونے والی قربانیاں لے تیرےکر گھر میں آؤں
گا تیرےاور حضور اپنی مَنتیں پوری کروں گا،

14 وہ مَنتیں میرےجو منہ مصیبتنے وقتکے مانی تھیں۔
15 بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر مَیں تجھے موٹی تازی

بھیڑیں اور مینڈھوں کا پیشدھواں کروں گا، ساتھ بَیلساتھ اور
بکرے بھی چڑھاؤں گا۔ (سِلاہ)

اے16 الله خوفکا ماننے والو، آؤ اور !سنو جو کچھ الله نے
میری جان کے لئے کیا وہ تمہیں سناؤں گا۔

مَیں17 نے اپنے منہ سے اُسے پکارا، لیکن میری زبان اُس کی
یف تعر کرنے کے لئے تیار تھی۔

18 اگر مَیں دل میں گناہ پرورشکی کرتا میریربتو نہ سنتا۔
ًلیکن19 ربیقینا میرینے سنی، اُس میرینے التجا پر دی۔توجہ

* 65:12 :تیل لفظی :ترجمہ چربی جو فراوانی کا نشان تھا۔
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20 الله کی حمد ہو، جس نے نہ میری دعا رد کی، نہ اپنی

شفقت مجھ سے باز رکھی۔
67

تمام قومیں الله یفکی تعر کریں
زبور۔1 تاردار سازوں ساتھکے گانا موسیقیہے۔ کے راہنما

کے لئے۔
الله ہم پر مہربانی کرے اور ہمیں برکت دے۔ وہ اپنے

چہرے کا نور ہم پر چمکائے (سِلاہ)
2 تاکہ زمین پر تیری راہ اور تمام قوموں میں تیری نجات معلوم

ہو جائے۔
اے3 الله، قومیں ستائشتیری کریں، تمام قومیں ستائشتیری

کریں۔
4 اُمّتیں شادمان ہو کر خوشی نعرےکے لگائیں، کیونکہ تُو

انصاف سے قوموں کی عدالت کرے گا اور زمین پر اُمّتوں کی
کرےقیادت گا۔ (سِلاہ)

اے5 الله، قومیں ستائشتیری کریں، تمام قومیں ستائشتیری
کریں۔

زمین6 اپنی فصلیں دیتی اللهہے۔ ہمارا !دےبرکتہمیںخدا
الله7 برکتہمیں اوردے، دنیا اُسسبانتہائیںکی مانیں۔خوفکا

68
الله کی فتح

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے گیت۔
الله اُٹھے تو اُس دشمنکے تتر بتر ہو جائیں اُسگے، نفرتسے

کرنے والے اُس کے منے سا بھاگسے جائیں گے۔
2 وہ دھوئیں کی طرح بکھر جائیں طرحجسگے۔ آگموم

کے منے سا پگھل جاتا ہے اُسی طرح بےدین الله کے حضور
ہلاک ہو جائیں گے۔

لیکن3 راست باز خوش و خرم ہوں گے، وہ الله کے حضور
جشن 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 کرو۔ رب اُس کا نام ہے، اُس کے حضور خوشی
!مناؤ

5 الله مُقّدساپنی سکونت گاہ میں یتیموں باپکا اور بیواؤں
کا حامی ہے۔

6 الله بےگھروں کو گھروں میں بسا دیتا اور قیدیوں کو قید
سے نکال خوشکر حالی عطا کرتا ہے۔ لیکن سرکشجو ہیں
وہ ُجھلسے ملـکہوئے میں رہیں گے۔

اے7 الله، جب تُو اپنی قوم کے آگے آگے نکلا، جب تُو
یگستان ر میں قدم بہ قدم آگے بڑھا (سِلاہ)

8 تو زمین لرز اُٹھی اور آسمان بارشسے ٹپکنے لـگی۔ ہاں، الله
کے حضور جو کوہِ سینا اور اسرائیل کا خدا ہے ایسا ہی ہوا۔

اے9 الله، تُو نے کثرت بارشکی برسنے دی۔ جب کبھی
تیرا ملـکموروثی نڈھال ہوا تو تُو نے اُسے تازہ دم کیا۔

تیرییوں10 قوم اُس میں آباد اےہوئی۔ الله، اپنی بھلائی سے
تُو نے ضرورتاُسے مندوں کے لئے تیار کیا۔

رب11 فرمان صادر کرتا ہے تو خوش خبری سنانے والی
عورتوں کا بڑا لشکر نکلتا ہے،

فوجوں”12 بھاگبادشاہکے ہیں۔رہے بھاگوہ ہیںرہے
اور لُوٹعورتیں کا مال تقسیم کر رہی ہیں۔

13 تم کیوں اپنے ین زِ کے دو بوروں کے درمیان بیٹھے ہتے ر
ہو؟ دیکھو، کبوتر کے پَروں پر چاندی اور اُس کے شاہ پَروں پر
پیلا سونا چڑھایا گیا “ہے۔

جب14 قادرِ مطلق وہاںنے بادشاہوںکے کو منتشر کر دیا
تو کوہِ ضلمون برفپر پڑی۔

15 ِ بسنکوہ الٰہی پہاڑ بسنکوہِہے، کی متعدد چوٹیاں ہیں۔
پہاڑاے16 متعددکی چوٹیو، اُستم پہاڑ کیرشککیوںکو

نگاہ دیکھتیسے جسےہو الله سکونتاپنینے گاہ کے لئے پسند
کیا ًہے؟ ربیقینا وہاں ہمیشہ کے لئے کرےسکونت گا۔

17 الله کے بےشمار رتھ اور اَن گنت فوجی ہیں۔ خداوند اُن
درمیانکے ہے، سینا کا خدا مقدِس میں ہے۔

18 تُو بلندینے پر چڑھ قیدیوںکر کا ہجوم گرفتار کر لیا، تجھے
انسانوں سے تحفے ملے، اُن بھیسے سرکشجو ہو گئے تھے۔ یوں
ربہی خدا سکونتوہاں پذیر ہوا۔
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رب19 کی تمجید ہو جو روز بہ روز ہمارا بوجھ اُٹھائے چلتا

ہے۔ الله نجاتہماری ہے۔ (سِلاہ)
20 ہمارا خدا وہ خدا ہے ہمیںجو بار نجاتبار دیتا ربہے،

قادرِ مطلق ہمیں بار موتبار سے بچنے کے راستے مہیا کرتا ہے۔
21ً یقینا الله دشمنوںاپنے سروںکے اپنےجوگا۔دےکچلکو

گناہوں سے باز نہیں آتا اُس کھوپڑیکی کرےپاشپاشوہ گا۔
مَیں”فرمایا،نےرب22 اُنہیں بسن لاؤںواپسسے گا، سمندر

کی گہرائیوں واپسسے پہنچاؤں گا۔
تب23 تُو اپنے پاؤں کو دشمن کے خون میں دھو لے گا، اور

تیرے ُکتے چاٹاُسے لیں “گے۔
اے24 الله، تیرے جلوس نظر آ گئے ہیں، میرے خدا اور

بادشاہ کے جلوس مقدِس میں داخل ہوتے ہوئے نظر آ ہیں۔گئے
25 آگے گلوکار، پھر ساز بجانے والے چل رہے ہیں۔ اُن کے

پاسآس یاں دفکنوار بجاتے ہوئے پھر رہی ہیں۔
جماعتوں”26 میں الله ستائشکی !کرو جتنے بھی اسرائیل کے

سرچشمے 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۔

اے28 الله، اپنی قدرت برُوئے کار اے!لا الله، قدرتجو
تُو نے پہلے 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 چاندیجودےکچل پیارکو ہیں۔کرتے اُن قوموں
کو منتشر کر جنگجو کرنے لطفسے اندوز ہوتی ہیں۔

31 مصر سے سفیر آئیں گے، ایتھوپیا اپنے ہاتھ الله کی طرف
اُٹھائے گا۔

دنیااے32 کی سلطنتو، الله کی تعظیم کیرب!گاؤگیتمیں
مدح سرائی کرو (سِلاہ)

جو33 رتھاپنے پر سوار ہو کر قدیم زمانے بلندترینکے آسمانوں
میں سے گزرتا ہے۔ سنو اُس 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 وقتہوتے مہیبکتنا
اسرائیلہے۔ کا خدا ہی قوم قوتکو طاقتاور عطا کرتا ہے۔
الله کی تمجید !ہو

69
آزمائش نجاتسے کی دعا

داؤد1 کا زبور۔ :طرز سوسن کے پھول۔ موسیقی کے راہنما
کے لئے۔
مجھےالله،اے !بچا پہنچتکگلےمیرےپانیکیونکہ ہے۔گیا
2 مَیں گہری دلدل میں دھنس گیا ہوں، کہیں پاؤں جمانے

کی نہیںجگہ ملتی۔ مَیں پانی میںگہرائیوںکی آ گیا سیلابہوں،
مجھ غالبپر آ گیا ہے۔

مَیں3 چلّاتے تھکچلّاتے گیا ہوں۔ میرا گلا بیٹھ گیا ہے۔
اپنے خدا کا انتظار کرتے میریکرتے 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۔ جو کچھ مَیں نہیںنے لُوٹا اُسے مجھ
طلبسے کیا جاتا ہے۔

الله،اے5 حماقتمیریتُو واقفسے ہے، میرا تجھقصور پوشیدہسے نہیں ہے۔
اے6 قادرِ مطلق رب الافواج، تیرےجو انتظار میں ہتے ر

ہیں وہ میرے باعث شرمندہ نہ ہوں۔ اے اسرائیل کے خدا،
طالبتیرےباعثمیرے کی رُسوائی نہ ہو۔

تیریکیونکہ7 مَیںخاطر برداشتشرمندگی کر رہا تیریہوں،
خاطر میرا چہرہ شرم سار ہی رہتا ہے۔

مَیں8 اپنے سگے بھائیوں نزدیککے اجنبی اور اپنی ماں کے
بیٹوں نزدیککے پردیسی بن گیا ہوں۔

9 تیرےکیونکہ گھر غیرتکی مجھے کھا گئی ہے، تجھےجو
گالیاں دیتے ہیں اُن کی گالیاں مجھ پر آ گئی ہیں۔

جب10 مَیں روزہ رکھ کر روتا تھا لوگتو میرا مذاق تھے۔اُڑاتے
لباسماتمیجب11 پہنے پھرتا تھا تو اُن لئےکے عبرت مثالانگیز

بن گیا۔
12 بزرگجو شہر دروازےکے پر بیٹھے ہیں بارےمیرےوہ

میں گپیں ہانکتے ہیں۔ شرابی مجھے اپنے طنز بھرے گیتوں کا
نشانہ بناتے ہیں۔
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13 لیکن اے رب، میری تجھ سے دعا ہے کہ مَیں تجھے

دوبارہ منظور ہو اےجاؤں۔ الله، اپنی شفقتعظیم کے مطابق
میری سن، اپنی نجاتیقینی مطابقکے مجھے بچا۔

مجھے14 دلدل نکالسے تاکہ غرق نہ ہو مجھےجاؤں۔ اُن سے
دےچھٹکارا جو مجھ نفرتسے کرتے ہیں۔ پانی کی گہرائیوں
مجھےسے بچا۔

مجھسیلاب15 غالبپر نہ آئے، سمندر کی ہڑپمجھےگہرائی
نہ کر لے، میرےگڑھا اوپر اپنا منہ بند نہ کر لے۔

میریرب،اے16 سن، شفقتتیریکیونکہ بھلی ہے۔ اپنے
عظیم رحم طرفمیریمطابقکے رجوع کر۔

17 اپنا چہرہ اپنے خادم سے چھپائے نہ رکھ، کیونکہ مَیں
مصیبت میں جلدیہوں۔ میریسے !سن

قریب18 آ کر میری جان کا فدیہ میرےدے، دشمنوں کے
سبب سے دےعوضانہ کر مجھے چھڑا۔

19 میریتُو شرمندگیمیریرُسوائی، تذلیلاور ہے۔واقفسے
تیری میرےآنکھیں تمام دشمنوں پر لـگی رہتی ہیں۔

20 اُن کے طعنوں سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے، مَیں بیمار پڑ گیا
ہوں۔ مَیں ہم دردی کے انتظار میں رہا، لیکن بےفائدہ۔ مَیں
توقعنے کی مجھےکوئیکہ دلاسا ایکلیکندے، بھی نہ ملا۔

اُنہوں21 خوراکمیرینے میں کڑوا زہر ملایا، مجھے جبپلایاسرکہ پیاسا تھا۔
22 اُن کی میز اُن کے لئے پھندا اور اُن کے ساتھیوں 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 غضبسخت اُن پر آ پڑے۔
25 اُن کی رہائش گاہ سنسان ہو جائے اور کوئی اُن کے

خیموں میں آباد نہ ہو،
26 کیونکہ جسے تُو ہی نے سزا دی اُسے وہ ستاتے ہیں،

جسے تُو ہی زخمینے کیا اُس دوسروںدُکھکا کو سنا خوشکر
ہوتے ہیں۔

27 اُن کے قصور کا سختی سے حساب کتاب کر، وہ تیرے
منے راستسا باز نہ ٹھہریں۔

اُنہیں28 حیاتکتاِب سے مٹایا جائے، اُن کا راستنام بازوں
فہرستکی میں درج نہ ہو۔

29 ہائے، مَیں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، مجھے بہت درد
اےہے۔ الله، نجاتتیری محفوظمجھے رکھے۔

مَیں30 الله کے نام کی مدح سرائی کروں گا، شکرگزاری سے
اُس کی تعظیم کروں گا۔

31 یہ رب کو بَیل یا سینگ اور ُکھر رکھنے والے سانڈ سے
کہیں یادہ ز پسند آئے گا۔

32 حلیم الله کا کام دیکھ کر خوش ہو جائیں اےگے۔ الله
کے طالبو، تسلی !پاؤ

33 کیونکہ رب محتاجوں کی سنتا اور اپنے قیدیوں کو حقیر
نہیں جانتا۔

آسمان34 و زمین اُس کی تمجید کریں، سمندر اور جو کچھ اُس
حرکتمیں کرتا اُسہے ستائشکی کرے۔

35 کیونکہ الله صیون دےنجاتکو کر یہوداہ شہروںکے کو
کرےتعمیر گا، 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 محبتسے رکھنے والے اُس میں بسے رہیں گے۔

70
دشمن نجاتسے کی دعا

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ یادداشت کے
لئے۔
اے الله، جلدی سے آ کر مجھے !بچا اے رب، میری مدد

کرنے جلدیمیں !کر
میرے2 جانی دشمن شرمندہ ہو جائیں، اُن کی سخت رُسوائی

ہو جائے۔ جو میری مصیبت دیکھنے لطفسے اُٹھاتے ہیں وہ
ہٹپیچھے جائیں، اُن کا منہ کالا ہو جائے۔

3 جو میری مصیبت دیکھ کر قہقہہ لگاتے ہیں وہ شرم کے
پشتمارے دکھائیں۔

شادمانطالبتیرےلیکن4 ہو جنہیںمنائیں۔خوشیتیریکر
پیارینجاتتیری ہے وہ ہمیشہ کہیں، الله” عظیم “!ہے

لیکن5 مَیں ناچار محتاجاور میرےسےجلدیالله،اےہوں۔
پاس !آ تُو ہی میرا سہارا اور نجاتمیرا دہندہ اےہے۔ رب، دیر
نہ !کر

71
حفاظت کے لئے دعا
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مَیںرب،اے1 میںتجھنے پناہ لی شرمندہکبھیمجھےہے۔

نہ ہونے دے۔
2 اپنی راستی سے مجھے بچا کر چھٹکارا دے۔ اپنا کان میری

طرف جھکا کر نجاتمجھے دے۔
میرے3 لئے چٹان پر محفوظ گھر جسہو میں مَیں 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 کے
قبضے سے بےانصافجو اور ظالم ہے۔

کیونکہ5 تُو اُمیدمیریہی رباےہے۔ قادرِ مطلق، میریتُو
جوانی ہی سے میرا بھروسا رہا ہے۔

پیدائش6 سے ہی مَیں نے تجھ پر تکیہ کیا ہے، ماں پیٹکے
سے تُو نے مجھے سنبھالا ہے۔ مَیں ہمیشہ تیری حمد و ثنا کروں
گا۔

بہتوں7 بدشگونیمَیںنزدیککے لیکنہوں، مضبوطمیریتُو
پناہ گاہ ہے۔

دن8 بھر میرا منہ تیری تمجید اور تعظیم سے لبریز رہتا ہے۔
9 بُڑھاپے میں مجھے رد نہ کر، طاقت کے ختم ہونے پر مجھے

ترک نہ کر۔
10 بارےمیرےدشمنمیرےکیونکہ میں باتیں کر رہے ہیں،

میریجو جان تاککی لگائے بیٹھے ہیں دوسرےایکوہ سے
صلاح مشورہ کر رہے ہیں۔

11 وہ کہتے ہیں، الله” نے اُسے ترک کر دیا ہے۔ اُس کے
پیچھے پڑ کر اُسے پکڑو، کیونکہ کوئی نہیں جو اُسے “بچائے۔

الله،اے12 مجھ سے دُور نہ میرےاےہو۔ میریخدا، مدد
کرنے جلدیمیں کر۔

یفمیرے13 شرمندہحر ہو کر فنا ہو جائیں، نقصانمجھےجو
پہنچانے کے ہیںدرپَے اورطعنلعنوہ جائیں۔دبتلےرُسوائی

لیکن14 مَیں تیرےہمیشہ انتظار میں رہوں گا، ہمیشہ تیری
ستائش کرتا رہوں گا۔

15 میرا منہ تیری راستی سناتا رہے گا، سارا تیرےدن نجات
کاموںبخش کا ذکر کرتا گا،رہے مَیںگو اُن پوریکی گنتعداد
بھی نہیں سکتا۔

ربمَیں16 قادرِ مطلق کے عظیم کام سناتے ہوئے آؤں گا،
مَیں تیریصرفتیری، ہی راستی یاد کروں گا۔

اے17 الله، تُو میری جوانی سے مجھے تعلیم دیتا رہا ہے، اور
تکآج معجزاتتیرےمَیں کا اعلان کرتا آیا ہوں۔

الله،اے18 مَیںخواہ بوڑھا ہو جاؤں میرےاور بال سفید ہو
جائیں ترکمجھے نہ کر تکجب مَیں آنے والی پشت کے تمام
لوگوں قوتتیریکو قدرتاور بارےکے میں بتا نہ لوں۔

اے19 الله، تیری راستی آسمان باتیںسے کرتی اےہے۔ الله،
تجھ جیسا کون نےجسہے اِتنے عظیم کام کئے ہیں؟

20 تُو نے مجھے متعدد تلخ تجربوں میں سے گزرنے دیا ہے،
لیکن تُو مجھے دوبارہ زندہ بھی کرے 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 تمجیدکی اسرائیلاےگا۔کروں مَیںقدوس،کے سرود
بجا یفتیریکر تعر گیتمیں گاؤں گا۔

کروںسرائیمدحتیریمَیںجب23 گا خوشیہونٹمیرےتو
نعرےکے لگائیں گے، میریاور جسےجان تُو نے دےفدیہ کر
چھڑایا ہے شادیانہ بجائے گی۔

زبانمیری24 بھی دن تیریبھر راستی کرےبیان گی، کیونکہ
جو مجھے نقصان پہنچانا ہتے چا تھے وہ شرم سار اور رُسوا ہو ہیں۔گئے

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 مصیبتتیرےسے

زدوں عدالتکی کرے۔
3 پہاڑ قوم کو سلامتی اور یاں پہاڑ راستی پہنچائیں۔
وہ4 قوم زدوںمصیبتکے محتاجوںاورکرےانصافکا کی

مدد کر ظالموںکے کچلکو دے۔
تب5 لوگ پشت در پشت تیرا خوف مانیں گے جب تک

سورج چمکے اور چاند روشنی دے۔
پرکھیتکےگھاسہوئیکٹیوہ6 برسنے بارشوالی طرحکی

اُتر آئے، زمین کو تر کرنے والی بوچھاڑوں کی طرح نازل ہو
جائے۔
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7 اُس کے دورِ حکومت میں راست باز پھلے پھولے گا، اور

تکجب نیستچاند نہ ہو جائے سلامتی کا غلبہ ہو گا۔
8 ایکوہ سمندر دوسرےسے تکسمندر اور یائے فراتدر

سے دنیا کی حکومتتکانتہا کرے۔
یگستان9 ر باشندےکے اُس کے منے جھکسا جائیں، اُس

خاکدشمنکے چاٹیں۔
10 ترسیس 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

دےچھٹکارا گا، مصیبتجو میں ہے جساور 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۔

14 وہ عوضانہ دے کر اُنہیں ظلم و تشدد سے چھڑائے گا،
کیونکہ اُن کا خون اُس کی نظر میں قیمتی ہے۔

15 بادشاہ زندہ !باد سبا کا سونا اُسے دیا لوگجائے۔ ہمیشہ
اُس کے لئے دعا کریں، دن بھر اُس کے لئے برکت چاہیں۔

ملـک16 میں اناج کی کثرت ہو، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی
اُس کی فصلیں لہلہائیں۔ اُس کا پھل لبنان کے پھل جیسا عمدہ
ہو، شہروں باشندےکے یالی ہر طرحکی پھلیں پھولیں۔

17 بادشاہ کا نام ابد تک قائم رہے، تکجب سورج چمکے
اُس کا نام پھلے پھولے۔ تمام اقوام اُس سے برکت پائیں، اور وہ
مبارکاُسے کہیں۔

رب18 تمجیدکیخدا ہو اسرائیلجو کا وہیصرفہے۔خدا
معجزے کرتا !ہے

اُس19 جلالیکے نام کی تکابد تمجید پوریہو، دنیا اُس کے
جلال سے بھر جائے۔ آمین، پھر آمین۔

یہاں20 داؤد بن یسّی کی دعائیں ختم ہوتی ہیں۔
تیسری کتاب 73-89

73
بےدینوں کی کامیابی کے باوجود تسلی

آسف1 کا زبور۔
ً یقینا الله اسرائیل پر مہربان ہے، اُن پر جن پاکدلکے ہیں۔
لیکن2 مَیں پھسلنے میرےتھا،کو لغزشقدم تھے۔کوکھانے
3 کیونکہ شیخی بازوں کو دیکھ کر مَیں بےچین ہو گیا، اِس

لئے کہ بےدین حالخوشاِتنے ہیں۔
وقتمرتے4 اُن نہیںتکلیفکوئیکو ہوتی، اور اُن جسمکے

تازےموٹے ہتے ر ہیں۔
عام5 لوگوں مسائلکے سے اُن کا واسطہ نہیں دردجسپڑتا۔

و کرب میں دوسرے مبتلا ہتے ر ہیں اُس سے وہ آزاد ہیں۔ہوتے
اِس6 لئے اُن کے گلے میں تکبر کا ہار ہے، وہ ظلم لباسکا

پہنے پھرتے ہیں۔
7 چربی کے باعث اُن کی آنکھیں اُبھر آئی ہیں۔ اُن کے دل

وہموںبےلگام گرفتکی میں ہتے ر ہیں۔
مذاقوہ8 اُڑا بُریکر باتیں کرتے ہیں، اپنے میںغرور ظلم کی

دھمکیاں دیتے ہیں۔
9 وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے منہ سے نکلتا ہے وہ

آسمان سے ہے، ہماریباتجو 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۔

11 وہ کہتے ہیں، الله” کو کیا پتا ہے؟ الله تعالیٰ کو علم ہی
“نہیں۔

12 دیکھو، یہی بےدینوںہے کا حال۔ وہ ہمیشہ سکون سے
ہتے، ر ہمیشہ دولتاپنی میں اضافہ کرتے ہیں۔

13ً یقینا مَیں نے بےفائدہ اپنا پاکدل رکھا اور عبث اپنے
ہاتھ غلط کام کرنے سے باز رکھے۔

14 کیونکہ دن بھر مَیں درد و کرب میں مبتلا رہتا ہوں، صبحہر 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 تاکہ بات سمجھوں، لیکن سوچتے

تھکسوچتے گیا، اذیت صرفمیں اضافہ ہوا۔
تب17 مَیں الله کے مقدِس میں داخل ہو کر سمجھ گیا کہ اُن

کا انجام کیا ہو گا۔
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18ً یقینا تُو اُنہیں پھسلنی جگہ پر رکھے فریباُنہیںگا، 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 جاگخوابطرحجسرب، اُٹھتے وقت غیرحقیقی
ثابت ہوتا طرحاُسیہے تُو اُنہیںوقتاُٹھتے وہم کردےقرار حقیر
جانے گا۔

میرےجب21 دل میں تلخی پیدا ہوئی میرےاور باطن میں
سخت درد تھا

تو22 احمقمَیں تھا۔ مَیں نہیںکچھ سمجھتا تھا تیرےبلـکہ منے سا
مویشی کی مانند تھا۔

توبھی23 مَیں تیرےہمیشہ ساتھ لپٹا رہوں گا، کیونکہ تُو میرا
دہنا ہاتھ تھامے رکھتا ہے۔

24 تُو مشورےاپنے میریسے قیادت کر کے آخر میں عزت
ساتھکے میرا کرےخیرمقدم گا۔

جب25 میرےتُو ساتھ ہے تو مجھے آسمان پر کیا کمی ہو گی؟
جب تُو میرے ساتھ ہے تو مَیں زمین کی کوئی بھی چیز نہیں
چاہوں گا۔

26 خواہ میرا جسم اور میرا دےجوابدل جائیں، لیکن الله
میرےتکہمیشہ دل کی چٹان اور میراثمیری ہے۔

27ً یقینا تجھجو ہیںدُورسے ہلاکوہ جائیںہو تجھجوگے،
سے ہیںبےوفا اُنہیں تُو تباہ دےکر گا۔

میرےلیکن28 لئے الله مَیںہے۔کچھسبقربتکی ربنے
مطلققادرِ اپنیکو پناہ گاہ بنایا لوگوںمَیںاورہے، تیرےکو تمام
کام سناؤں گا۔

74
رب کے گھر کی بےحرمتی افسوسپر

آسف1 کا حکمتزبور۔ کا گیت۔
اے الله، تُو نے ہمیں ہمیشہ کے لئے کیوں رد کیا ہے؟ اپنی

چراگاہ کی بھیڑوں پر تیرا قہر کیوں بھڑکتا رہتا ہے؟
2 اپنی جماعت کو یاد کر جسے تُو نے قدیم زمانے میں 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 دائمی کھنڈرات کی طرف بڑھا۔ دشمن نے
مقدِس سبمیں کچھ تباہ کر دیا ہے۔

تیرے4 مخالفوں نے گرجتے ہوئے تیری جلسہ گاہ میں اپنے
نشان گاڑ دیئے ہیں۔

5 اُنہوں نے گنجان جنگل میں لـکڑہاروں کی طرح اپنے
کلہاڑے چلائے،

6 اپنے کلہاڑوں اور کدالوں اُسسے کی تمام کاریکندہ کو
ٹکڑےٹکڑے کر دیا ہے۔

اُنہوں7 تیرےنے مقدِس کو بھسم کر تیرےتکفرشدیا،
نام سکونتکی گاہ کی بےحرمتی کی ہے۔

8 اپنے دل میں وہ بولے، آؤ،” ہم اُن سب کو خاک میں
“!ملائیں اُنہوں ملـکنے میں الله کی ہر عبادت گاہ نذرِ آتش
دیکر ہے۔

اب9 ہم پر کوئی الٰہی نشان ظاہر نہیں ہوتا۔ نہ کوئی نبی
پاسہمارے رہ گیا، نہ اَورکوئی موجود جانتاجوہے ہو ایسےکہ
تککبحالات رہیں گے۔

اے10 الله، یف حر کب تک لعن طعن کرے گا، دشمن
تیرےتککب نام کی کرےتکفیر گا؟

11 تُو اپنا کیوںہاتھ ہٹاتا، اپنا ہاتھدہنا کیوںدُور رکھتا ہے؟
اُسے اپنی چادر نکالسے کر اُنہیں تباہ !دےکر

12 الله قدیم زمانے سے میرا بادشاہ ہے، وہی دنیا میں نجات
بخش 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 نے یاتان لِو کے سروں کو ُچور ُچور کر کے اُسے
جنگلی جانوروں کو کھلا دیا۔

ایک15 جگہ تُو نے چشمے اور ندیاں پھوٹنے دیں، دوسری
جگہ کبھی نہ سوکھنے والے یا در سوکھنے دیئے۔

دن16 بھی تیرا راتہے، بھی تیری ہی چاندہے۔ اور سورج
تیرے 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 کہ احمق
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۔
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20 اپنے عہد کا لحاظ کر، ملـککیونکہ تاریککے کونے

ظلم میدانوںکے سے بھر گئے ہیں۔
21 ہونے دےنہ کہ مظلوموں کو شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹنا

پڑے بلـکہ دےبخش کہ مصیبت زدہ اور تیرےغریب نام پر
فخر کر سکیں۔

اے22 الله، اُٹھ عدالتکر میں اپنے معاملے کا دفاع کر۔ یاد
رہے احمقکہ دن بھر تجھے لعن طعن کرتا ہے۔

23 اپنے دشمنوں کے نعرے 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 جو

معجزےتیرے بیان کرتے ہیں۔
2 الله فرماتا ہے، جب” وقتمیرا آئے گا تو انصافمَیں سے

عدالت کروں گا۔
3 گو زمین اپنے سمیتباشندوں ڈگمگانے لـگے، لیکن مَیں ہی

نے اُس ستونوںکے مضبوطکو کر دیا ہے۔ (سِلاہ)
4 شیخی بازوں سے مَیں نے کہا، ڈینگیں’ مت ‘مارو، اور

بےدینوں سے، آپاپنے’ پر متفخر *کرو۔
5 نہ طاقتاپنی پر شیخی †مارو، نہ اکڑ کر کفر “۔‘بکو
6 کیونکہ سرفرازی نہ مشرق سے، نہ مغرب سے اور نہ بیابان

سے آتی ہے
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 عظیم سناؤںکام گا، یعقوبہمیشہ
کے خدا مدحکی سرائی کروں گا۔

10 الله فرماتا ہے، مَیں” تمام بےدینوں کی کمر توڑ دوں گا
راستجبکہ باز سرفراز ہو ‡“گا۔

76
منصفالله ہے

آسف1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما لئے۔کے تاردار سازوں
کے ساتھ گانا ہے۔
الله یہوداہ میں مشہور اُسہے، کا نام اسرائیل میں عظیم ہے۔
اُس2 نے اپنی ماند *سالم میں اور بھٹاپنا کوہِ صیون پر بنا لیا

ہے۔
وہاں3 اُس نے جلتے تیروںہوئے کو توڑ ڈالا اور ڈھال، تلوار

جنگاور ہتھیاروںکے کو ُچور ُچور کر دیا ہے۔ (سِلاہ)
اے4 الله، تُو درخشاں ہے، تُو شکار کے پہاڑوں سے آیا ہوا

عظیم الشان سورما ہے۔
بہادروں5 لُوٹکو لیا گیا ہے، موتوہ کی نیند سو گئے ہیں۔

فوجیوں میں ایکسے بھی ہاتھ نہیں اُٹھا سکتا۔
یعقوباے6 کے تیرےخدا، ڈانٹنے گھوڑےپر اور رتھ بان

بےحس حرکتو ہو گئے ہیں۔
7 تُو مہیبہی جبہے۔ تُو جھڑکے تو تیرےکون حضور قائم

رہے گا؟
8 تُو آسماننے فیصلےسے اعلانکا کیا۔ زمین سہم ہوچپکر

گئی
جب9 الله عدالت کرنے کے لئے اُٹھا، جب وہ تمام مصیبت

زدوں نجاتکو دینے کے لئے آیا۔ (سِلاہ)
10 کیونکہ انسان طیشکا بھی تیری تمجید باعثکا ہے۔ اُس

طیشکے آخریکا نتیجہ تیرا جلال ہی †ہے۔

رب11 اپنے خدا کے حضور مَنتیں مان کر اُنہیں پورا کرو۔
بھیجتنے اُس اردکے ہیںگرد پُرجلالوہ خدا ہدیئےحضورکے
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

آسف1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ یدوتون کے
لئے۔

* 75:4 متفخر :کرو لفظی متسینگ:ترجمہ اُٹھاؤ۔ † 75:5 شیخی :مارو :مطلبلفظی سینگاپنا اُٹھاؤ۔ ‡ 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 کا
آخری نتیجہ تیرا جلال ہی :ہے لفظی :ترجمہ تُو بچے طیشہوئے سے کمربستہ ہو جاتا ہے۔
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مَیں الله یادسے فر کر مددکے کے لئے چلّاتا مَیںہوں، الله کو
پکارتا ہوں کہ مجھ پر دھیان دے۔

مَیںمیںمصیبتاپنی2 تلاشکوربنے راتکیا۔ وقتکے
میرے ہاتھ بلاناغہ اُس کی طرف اُٹھے رہے۔ میری جان نے
تسلی پانے سے انکار کیا۔

مَیں3 الله کو یاد کرتا ہوں تو آہیں بھرنے لگتا ہوں، مَیں سوچ
بچار میں پڑ جاتا ہوں تو روح نڈھال ہو جاتی ہے۔ (سِلاہ)

4 تُو میری آنکھوں کو بند ہونے نہیں دیتا۔ مَیں اِتنا بےچین
ہوں بولکہ بھی نہیں سکتا۔

مَیں5 قدیم زمانے پر غور کرتا ہوں، اُن سالوں پر جو بڑی دیر
ہوئے گزر گئے ہیں۔

رات6 مَیںکو یادگیتاپنا کرتا ہوں۔ میرا دل محوِ خیال رہتا
اور میری تفتیشروح کرتی رہتی ہے۔

ربکیا”7 ہمیشہ کے لئے کرےرد گا، کیا آئندہ ہمیں کبھی
پسند کرےنہیں گا؟

8 کیا اُس کی شفقت 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)

10 مَیں بولا، اِس” سے مجھے دُکھ ہے کہ الله تعالیٰ کا ہاتھدہنا بدل گیا “ہے۔
یادکامکےربمَیں11 کروں ہاںگا، قدیم زمانے تیرےکے

معجزے 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 معبود خداہمارے جیسا عظیم ہے؟
14 تُو معجزےہی کرنے والا خدا ہے۔ اقوام کے درمیان تُو

نے قدرتاپنی کا اظہار کیا ہے۔
قوتبڑی15 سے تُو دےعوضانہنے اپنیکر یعقوبقوم، 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 برسی، اُٹھےگرجبادل 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 گہرےراستہ پانی میں سے
گزرا، تیرےتوبھی 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۔
مَیں2 تمثیلوں میں بات کروں گا، قدیم زمانے کے معمے بیان

کروں گا۔
3 جو کچھ ہم نے سن لیا اور ہمیں معلوم ہوا ہے، جو کچھ

باپہمارے دادا نے ہمیں سنایا ہے
4 اُسے ہم اُن کی اولاد سے نہیں چھپائیں گے۔ ہم آنے والی

پشت یفقابِلکےربکو تعر بتائیںکام اُسگے، قدرتکی اور
معجزات بیان یں کر گے۔

5 کیونکہ اُس یعقوبنے کی اولاد شریعتکو اسرائیلدی،
میں احکام قائم کئے۔ اُس نے فرمایا کہ ہمارے باپ دادا یہ
احکام اپنی اولاد کو سکھائیں

6 تاکہ آنے پشتوالی بھی اُنہیں اپنائے، وہ بچے جو ابھی پیدا
نہیں ہوئے تھے۔ پھر اُنہیں بھی اپنے بچوں کو سنانا تھا۔

7 کیونکہ الله کی مرضی ہے کہ اِس طرح ہر پشت الله پر
اعتماد رکھ کر اُس کے عظیم کام نہ بھولے بلـکہ اُس کے احکام
پر عمل کرے۔

8 وہ نہیں چاہتا کہ وہ باپاپنے دادا کی مانند ہوں ضدیجو
سرکشاور نسل تھے، ایسی جسنسل کا دل ثابت قدم نہیں تھا
وفاداریروحکیجساور سے الله سے لپٹی نہ رہی۔

9 چنانچہ افرائیم کے مرد گو کمانوں لیسسے جنگتھے کے
وقت فرار ہوئے۔



زبور 78:10 573 زبور 78:42
وہ10 الله وفادارکےعہدکے نہ شریعتکیاُسرہے، عملپر

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۔
مصرملـِک12 اُسمیںُضعنعلاقےکے اُننے باپکے دادا

کے دیکھتے معجزےدیکھتے کئے تھے۔
13 سمندر کو چیر کر اُس نے اُنہیں اُس میں سے گزرنے دیا،

اور طرفدونوں پانی مضبوط دیوار کی طرح کھڑا رہا۔
دن14 کو اُس نے بادل کے یعے ذر اور رات چمکبھر دار

آگ سے اُن قیادتکی کی۔
15 یگستان ر میں اُس نے پتھروں کو چاک کر کے اُنہیں

سمندر کثرتسیکی کا پانی پلایا۔
اُس16 ہونےنے دیا چٹانکہ پھوٹندیاںسے 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۔
جان18 بوجھ کر اُنہوں نے الله کو آزما کر خوراکوہ مانگی

جس کا لالچ کرتے تھے۔
19 الله خلافکے بککفر کر وہ بولے، کیا” الله یگستان ہمارےمیںر لئے میز بچھا سکتا ہے؟
جببےشک20 اُس نے چٹان کو مارا تو پانی پھوٹ نکلا

اور ندیاں بہنے لـگیں۔ لیکن کیا وہ روٹی دےبھی سکتا ہے، اپنی
قوم بھیگوشتکو مہیا کر سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن “ہے۔

21 یہ سن طیشربکر میں آ گیا۔ یعقوب آگخلافکے
بھڑک اُٹھی، اور اُس اسرائیلغضبکا پر نازل ہوا۔

22 کیوں؟ اِس لئے کہ اُنہیں الله پر یقین نہیں تھا، وہ اُس کی
نجات پر بھروسا نہیں رکھتے تھے۔

اِس23 کے باوجود الله نے اُن کے اوپر بادلوں کو دےحکم
کر آسمان دروازےکے کھول دیئے۔

اُس24 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 آسماننے پر مشرقی ہَوا چلائی اور قدرتاپنی سے
جنوبی ہَوا پہنچائی۔

اُس27 گردنے طرحکی اُن گوشتپر برسایا، سمندر ریتکی
جیسے پرندےبےشمار اُن پر گرنے دیئے۔

گاہخیمہ28 میںبیچکے ہی وہ گر پڑے، اُن کےگھروںکے
ارد گرد ہی زمین پر آ گرے۔

تب29 وہ کھا کھا کر خوب سیر ہو گئے، جسکیونکہ 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

کہ31 الله غضبکا اُن پر نازل ہوا۔ قوم کھاتےکے لوگپیتے
ہلاک ہوئے، اسرائیل خاکجوانکے میں مل گئے۔

32 اِن تمام باتوں کے باوجود وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے
گئے اور اُس معجزاتکے پر ایمان نہ لائے۔

اِس33 لئے اُس نے اُن ناکامیدنکے میں گزرنے دیئے، اور
اُن دہشتسالکے حالتکی میں اختتام پذیر ہوئے۔

کبھیجب34 الله نے اُن میں قتل و غارت ہونے دی تو وہ
اُسے ڈھونڈنے لـگے، وہ مُڑ کر الله تلاشکو کرنے لـگے۔

35 تب اُنہیں یاد آیا کہ الله ہماری چٹان، الله تعالیٰ چھڑانےہمارا والا ہے۔
لیکن36 وہ منہ سے اُسے دھوکا دیتے، زبان سے جھوٹاُسے

پیش کرتے تھے۔
نہ37 اُن ثابتدلکے قدمی اُسسے ساتھکے 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 بازسےغضباپنے 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۔

یگستان40 میںر وہ اُسدفعہکتنی کتنیہوئے،سرکشسے
مرتبہ اُسے دُکھ پہنچایا۔

41 بار بار اُنہوں نے الله کو آزمایا، بار بار اسرائیل قدوسکے
کو رنجیدہ کیا۔

اُنہیں42 اُس قدرتکی یاد نہ رہی، وہ اُسجبدن نے فدیہ
دے کر اُنہیں دشمن سے چھڑایا،
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43 وہ دن جب اُس نے مصر میں اپنے الٰہی نشان دکھائے،
ُضعن کے علاقے میں معجزےاپنے کئے۔

اُس44 نے اُن نہروںکی کا پانی بدلمیںخون دیا، اور وہ اپنی
ندیوں کا پانی پی نہ سکے۔

45 اُس نے اُن کے درمیان جوؤں کے غول بھیجے جو اُنہیں
کھا مینڈکگئیں، جو اُن پر تباہی لائے۔

46 اُن کی پیداوار اُس ٹڈیوںجواننے کی،حوالےکے اُن کی
محنت کا پھل بالغ ٹڈیوں کے سپرد کیا۔

47 اُن کی انگور بیلیںکی اُس اولوںنے سے، اُن انجـیرتوتکے
سیلابدرختکے سے تباہ کر دیئے۔

48 اُن اُسمویشیکے اولوںنے کئے،حوالےکے اُن یوڑکے ر
بجلی کے سپرد کئے۔

اُس49 نے اُن پر اپنا نازلغضبزنشعلہ کیا۔ قہر، اورخفگی
مصیبت یعنی تباہی لانے والے فرشتوں کا پورا دستہ اُن پر حملہ
آور ہوا۔

اُس50 نے غضباپنے کے لئے راستہ تیار کر موتاُنہیںکے
سے نہ بچایا مہلـکبلـکہ وبا کی زد میں آنے دیا۔

مصر51 میں اُس نے تمام پہلوٹھوں کو مار ڈالا اور حام کے
خیموں میں مردانگی کا پہلا پھل تمام کر دیا۔

52 پھر وہ اپنی قوم یوںکو بھیڑبکر مصرطرحکی 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 دشمنکے سمندر ڈوبمیں گئے۔

یوں54 الله نے تکملـکمُقّدساُنہیں 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۔

اِس56 باوجودکے وہ الله تعالیٰ آزمانےکو بازسے نہ آئے اُسبلـکہ 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 اونچینے غلطکیجگہوں قربان گاہوں سے الله کو
غصہ دلایا اور اپنے بُتوں سے اُسے رنجیدہ کیا۔

اللهجب59 کو خبر ملی تو ناکغضبوہ ہوا اور اسرائیل کو
مکمل طور پر مسترد کر دیا۔

60 اُس نے َسیلا میں اپنی سکونت گاہ چھوڑ دی، وہ خیمہ
میںجس 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۔

قوم63 جوانکے آتشنذرِ ہوئے، اور اُس کی یوں کنوار کے
لئے شادی گیتکے گائے نہ گئے۔

اُس64 کے امام تلوار قتلسے ہوئے، اور اُس کی بیواؤں نے
ماتم نہ کیا۔

تب65 رب جاگ اُٹھا، اُس آدمی کی طرح جس کی نیند
اُچاٹ ہو گئی ہو، اُس سورمے کی مانند جس سے نشے کا اثر
اُتر گیا ہو۔

اُس66 دشمنوںاپنےنے مارکو مار کر بھگا دیا اُنہیںاور ہمیشہ
کے لئے شرمندہ کر دیا۔

67 اُس وقت اُس یوسفنے کا خیمہ رد کیا اور افرائیم کے
قبیلے کو نہ چنا

68 بلـکہ یہوداہ کے قبیلے اور کوہِ صیون کو چن لیا جو اُسے
پیارا تھا۔

69 اُس نے اپنا مقدِس بلندیوں کی مانند بنایا، زمین کی مانند
جسے اُس نے ہمیشہ کے لئے قائم کیا ہے۔

اُس70 نے اپنے خادم داؤد چنکو یوںکر بھیڑبکر باڑوںکے
سے بُلایا۔

71 ہاں، اُس نے اُسے *بھیڑوں کی دیکھ بھال سے بُلایا تاکہ
وہ اُس کی قوم یعقوب، اُس کی میراث اسرائیل کی گلہ بانی
کرے۔

داؤد72 خلوصنے دلی سے اُن کی گلہ بانی مہارتبڑیکی،
سے اُس نے اُن کی راہنمائی کی۔

* 78:71 :بھیڑوں عبرانی متن سے مراد وہ بھیڑ ہے ابھیجو اپنے بچوں دودھکو پلاتی ہے۔
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79
مصیبتکیجنگ میں قوم کی دعا

آسف1 کا زبور۔
اے الله، تیریقومیںاجنبی آئیگھسمیںزمینموروثی ہیں۔

اُنہوں سکونتمُقّدستیرینے گاہ کی بےحرمتی کر کے یروشلم
کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے۔

اُنہوں2 تیرےنے خادموں کی لاشیں پرندوں کو اور تیرے
ایمان داروں گوشتکا جنگلی جانوروں کو کھلا دیا ہے۔

3 یروشلم کے چاروں طرف اُنہوں نے خون کی ندیاں بہائیں،
اور کوئی باقی نہ رہا جو مُردوں کو دفناتا۔

پڑوسیوںہمارے4 مذاقہمیںنے کا نشانہ بنا لیا اردہے، گرد
کی قومیں ہماری ہنسی اُڑاتی اور لعن طعن کرتی ہیں۔

اے5 کبرب، تک؟ کیا تُو تکہمیشہ غصے ہو گا؟ تیری
آگتککبغیرت طرحکی بھڑکتی رہے گی؟

6 غضباپنا 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 رہائشکی
گاہ تباہ دیکر ہے۔

ہمیں8 اُن گناہوں کے قصوروار نہ ٹھہرا باپہمارےجو دادا
سے سرزد ہوئے۔ ہم پر رحم کرنے جلدیمیں کر، کیونکہ ہم
پستبہت حال ہو گئے ہیں۔

نجاتہماریاے9 کے ہماریخدا، مدد کر تیرےتاکہ نام
کو جلال ملے۔ ہمیں بچا، اپنے نام کی ہمارےخاطر گناہوں کو
معاف کر۔

10 دیگر اقوام کیوں اُن”کہیں، کا کہاںخدا ہمارے“ہے؟
دیکھتے دیکھتے اُنہیں دکھا کہ تُو اپنے خادموں کے خون کا بدلہ
لیتا ہے۔

قیدیوں11 کی آہیں تکتجھ پہنچیں، جو مرنے کو ہیں اُنہیں
اپنی قدرتعظیم محفوظسے رکھ۔

پڑوسیوںہمارےطعنلعنجورب،اے12 تجھنے پر برسائی
ہے ساتاُسے گُنا اُن کے سروں واپسپر لا۔

تب13 ہم جو تیری قوم اور تیری چراگاہ کی بھیڑیں ہیں ابد
تک ستائشتیری کریں پشتگے، پشتدر تیری حمد و ثنا کریں
گے۔

80
انگور کی بیل کی بحالی کے لئے دعا

آسف1 موسیقیزبور۔کا کے راہنما لئے۔کے :طرز سوسن۔کےعہد
اے اسرائیل کے گلہ بان، ہم پر !دےدھیان تُو یوسفجو

یوڑکی راہنمائیطرحکیر پرہمہے،کرتا توجہ !کر تُو کروبیجو
فرشتوں تختدرمیانکے نشین ہے، اپنا نور !چمکا

2 افرائیم، بن یمین اور منسّی کے منے سا قدرتاپنی حرکتکو
میں لا۔ ہمیں بچانے !آ

اے3 الله، ہمیں بحال کر۔ اپنے چہرے کا نور چمکا تو ہم
نجات پائیں گے۔

اے4 رب، لشکروں کے خدا، تیرا غضب کب تک بھڑکتا
رہے گا، تیریحالانکہ قوم تجھ سے التجا کر رہی ہے؟

5 تُو نے اُنہیں آنسوؤں کی روٹی کھلائی اور آنسوؤں کا پیالہ
خوب پلایا۔

6 تُو نے ہمیں پڑوسیوں کے جھگڑوں کا نشانہ بنایا۔ ہمارے
دشمن ہمارا مذاق اُڑاتے ہیں۔

لشکروںاے7 کے خدا، ہمیں بحال کر۔ چہرےاپنے کا نور
چمکا تو نجاتہم پائیں گے۔

8 انگور کی جو بیل مصر میں اُگ رہی تھی اُسے تُو اُکھاڑ کر
ملـِک لایا۔کنعان تُو وہاںنے اقوامکی کو بھگا کر بیلیہ اُن کی
جگہ لگائی۔

9 تُو اُسنے لئےکے زمین تیار توکی وہ جڑ پکڑ ملـکپورےکر
میں پھیل گئی۔

10 اُس کا سایہ پہاڑوں پر چھا گیا، اور اُس کی شاخوں نے
دیودار کے عظیم درختوں ڈھانککو لیا۔

اُس11 کی ٹہنیاں مغرب میں تکسمندر پھیل گئیں، اُس کی
ڈالیاں مشرق میں یائے تکفراتدر پہنچ گئیں۔

12 تُو نے اُس چاردیواریکی کیوں گرا ابدی؟ ہر گزرنے
والا اُس کے انگور توڑ لیتا ہے۔

جنگل13 سؤرکے اُسے کھا کھا کر تباہ میدانکھلےکرتے،
کے جانور وہاں چرتے ہیں۔
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اے14 لشکروں کے خدا، ہماری طرف دوبارہ رجوع !فرما

آسمان سے نظر ڈال حالاتکر پر دھیان اِسدے۔ بیل کی دیکھ
بھال کر۔

15 اُسے محفوظ رکھ تیرےجسے ہنے د ہاتھ نے زمین میں
لگایا، اُس بیٹے کو جسے تُو نے اپنے لئے پالا ہے۔

16 اِس وقت وہ کٹ کر نذرِ آتش ہوا تیرےہے۔ چہرے
ڈپٹڈانٹکی ہلاکلوگسے ہو جاتے ہیں۔

17 تیرا ہاتھ اپنے ہنے د ہاتھ بندےکے کو پناہ اُسدے، آدم
زاد کو جسے تُو نے اپنے لئے پالا تھا۔

تب18 ہم تجھ سے دُور نہیں ہو جائیں دےبخشگے۔ کہ
ہماری جان میں جان آئے تو ہم تیرا نام پکاریں گے۔

لشکروںرب،اے19 کے ہمیںخدا، بحال کر۔ چہرےاپنے
کا نور چمکا تو نجاتہم پائیں گے۔

81
عبادتحقیقی کیا ہے؟

آسف1 زبور۔کا موسیقی کے راہنما لئے۔کے :طرز گتّیت۔
الله ہماری قوت ہے۔ اُس کی خوشی میں شادیانہ بجاؤ،

یعقوب کے خدا کی تعظیم میں خوشی نعرےکے لگاؤ۔
گیت2 گانا شروع دفکرو۔ بجاؤ، سرود اور ستار کی یلی سُر

آواز نکالو۔
3 نئے چاند دنکے نرسنگا پورےپھونکو، چاند دنجسکے

ہماری عید ہوتی ہے اُسے پھونکو۔
4 کیونکہ یہ اسرائیل کا فرض ہے، یہ یعقوب کے خدا کا

فرمان ہے۔
یوسفجب5 مصر خلافکے نکلا تو الله نے خود یہ مقرر

کیا۔
مَیں ایکنے زبان سنی، جو تکابمَیں نہیں جانتا تھا،
6 مَیں” نے اُس کے کندھے پر سے بوجھ اُتارا اور اُس کے

بھاریہاتھ ٹوکری اُٹھانے سے آزاد کئے۔
مصیبت7 میں تُو نے آواز دی تو مَیں نے تجھے بچایا۔ گرجتے

بادل میں مَیںسے جوابتجھےنے دیا اور تجھے مریبہ پانیکے پر
آزمایا۔ (سِلاہ)

اے8 میری 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۔

مَیں10 ربہی تیرا خدا ہوں جو تجھے ملـِک مصر سے نکال
لایا۔ اپنا کھولخوبمنہ تو مَیں اُسے بھر دوں گا۔

قوممیریلیکن11 نہمیرینے باتمیریاسرائیلسنی، 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 مطابقکے زندگی گزارنے لـگے۔

میریکاش13 قوم سنے، اسرائیل میری راہوں پر !چلے
تب14 مَیں جلدی سے اُس دشمنوںکے کو زیر کرتا، اپنا ہاتھ

اُس مخالفوںکے خلافکے اُٹھاتا۔
نفرتسےربتب15 دبکوالےکرنے اُسکر خوشامدکی

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۔
میںمجلسالٰہیالله معبودوںہے،کھڑا درمیانکے عدالتوہ

کرتا ہے،
عدالتتککبتم”2 میں غلط فیصلے کر بےدینوںکے کی

داریجانب کرو گے؟ (سِلاہ)
پست3 حالوں اور یتیموں انصافکا مصیبتکرو، زدوں اور

ضرورت مندوں حقوقکے قائم رکھو۔
پست4 حالوں اور غریبوں کو بچا کر بےدینوں کے ہاتھ سے

“چھڑاؤ۔
5 لیکن وہ کچھ نہیں جانتے، اُنہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ

یکی تار میں ٹٹول ٹٹول کر متے گھو پھرتے ہیں زمینجبکہ کی تمام
بنیادیں منے جھو لـگی ہیں۔

مَیںبےشک6 تم”کہا،نے اللهسبہو،خدا تعالیٰ ہو۔فرزندکے
لیکن7 تم فانی انسان کی طرح مر جاؤ گے، تم دیگر حکمرانوں

طرحکی گر جاؤ “گے۔
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الله،اے8 اُٹھ زمینکر عدالتکی !کر کیونکہ تمام تیریاقوام

ہی ملـکیتموروثی ہیں۔
83

قوم دشمنوںکے خلافکے دعا
آسفگیت۔1 کا زبور۔
اے خاموشالله، نہ اے!رہ الله، چپ نہ !رہ
شوردشمنتیرےدیکھ،2 مچا نفرتسےتجھہیں،رہے کرنے

والے اپنا خلافتیرےسر اُٹھا رہے ہیں۔
تیری3 قوم چالاکوہخلافکے باندھمنصوبے رہے ہیں،

تیریجو آڑ چھپمیں گئے ہیں اُن خلافکے سازشیں کر ہیں۔رہے
4 وہ کہتے ہیں، آؤ،” ہم اُنہیں مٹا دیں تاکہ قوم نیست ہو

جائے اور اسرائیل کا نام و نشان باقی نہ “رہے۔
5 کیونکہ آپسوہ صلاحمیں مشورہ کرنے بعدکے دلی طور پر

متحد ہو گئے ہیں، اُنہوں تیرےنے خلافہی عہد باندھا ہے۔
6 اُن میں ادوم کے خیمے، اسماعیلی، موآب، ہاجری،
7 جبال، عمون، عمالیق، فلستیہ اور صور باشندےکے شامل

ہو گئے ہیں۔
بھیاسور8 اُن شریکمیں ہو لوطکر اولادکی کو دےسہارا

رہا ہے۔ (سِلاہ)

9 اُن کے ساتھ سلوکوہی کر جو تُو نے مِدیانیوں سے یعنی
قیسون ندی پر سیسرا اور یابین سے کیا۔

10 کیونکہ وہ عین دور کے پاس ہلاک ہو کر کھیت میں
گوبر بن گئے۔

11 اُن کے شرفا کے ساتھ وہی برتاؤ کر جو تُو عوریبنے 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۔

اے13 میرے خدا، اُنہیں لُڑھک بوٹی اور ہَوا میں اُڑتے
ہوئے بھوسے کی مانند بنا دے۔

پھیلمیںجنگلپورےآگطرحجس14 جاتی ایکاور ہی
شعلہ پہاڑوں کو ُجھلسا دیتا ہے،

اپنیطرحاُسی15 آندھی سے اُن تعاقبکا کر، طوفاناپنے سے
اُن دہشتکو زدہ کر دے۔

اے16 رب، اُن کا منہ کالا کر تاکہ وہ تیرا تلاشنام کریں۔
وہ17 تکہمیشہ شرمندہ باختہحواساور رہیں، وہ شرم سار

ہو ہلاککر ہو جائیں۔
ہیتب18 وہ لیںجان گے کہ تُو جسہی کا ربنام اللهہے

تعالیٰ یعنی پوری دنیا مالـککا ہے۔
84

رب کے گھر پر خوشی
قورح1 خاندان کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز

گتّیت۔
رباے الافواج، تیری سکونت گاہ پیاریکتنی !ہے
میری2 جان رب کی بارگاہوں کے لئے تڑپتی ہوئی نڈھال

ہے۔ دلمیرا بلـکہ پورا جسم زندہ خدا زورکو پکارسے رہا ہے۔
رباے3 میرےاےالافواج، بادشاہ اور تیریخدا، قربان

گاہوں پرندےپاسکے بھیکو ملگھر گیا، ابابیل بھیکو اپنے
بچوں کو لنے پا کا ملگھونسلا گیا ہے۔

مبارک4 ہیں وہ تیرےجو گھر میں بستے ہیں، وہ ہمیشہ ہی
ستائشتیری کریں گے۔ (سِلاہ)

مبارک5 ہیں وہ جو تجھ میں اپنی طاقت پاتے، جو دل سے
تیری راہوں میں چلتے ہیں۔

6 وہ بکا کی خشک *وادی میں سے گزرتے ہوئے اُسے
شاداب جگہ بنا لیتے ہیں، اور بارشیں اُسے برکتوں ہیں۔دیتیڈھانپسے

7 وہ قدم بہ قدم تقویت پاتے ہوئے آگے ھتے، بڑ سب کوہِ
صیون پر الله کے منے سا حاضر ہو جاتے ہیں۔

اے8 رب، اے لشکروں کے خدا، میری دعا !سن اے
یعقوب کے خدا، !دےدھیان (سِلاہ)

اے9 الله، ہماری ڈھال پر کرم کی نگاہ ڈال۔ اپنے مسح کئے
ہوئے خادم چہرےکے پر نظر کر۔

تیری10 بارگاہوں ایکمیں دن کسی اَور جگہ پر ہزار دنوں
سے بہتر ہے۔ مجھے اپنے خدا کے گھر دروازےکے پر حاضر
رہنا بےدینوں گھروںکے میں بسنے سے کہیں یادہ ز پسند ہے۔

11 ربکیونکہ آفتابخدا اور ڈھال فضلہمیںوہیہے، اور
عزت سے نوازتا ہے۔ دیانتجو داری سے چلیں اُنہیں وہ کسی
بھی اچھی چیز سے محروم نہیں رکھتا۔

* 84:6 بکا :وادیخشککی یا رونے والی یعنی آنسوؤں کی وادی۔
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رباے12 مبارکالافواج، 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۔
اے رب، پہلے تُو نے ملـکاپنے کو پسند کیا، پہلے یعقوب

کو بحال کیا۔
2 پہلے تُو نے اپنی قوم کا قصور معاف کیا، اُس کا تمام گناہ

ڈھانپ دیا۔ (سِلاہ)
3 غضبجو ہم پر نازل ہو رہا تھا اُس کا سلسلہ تُو روکنے

دیا، جو بھڑکخلافہمارےقہر رہا تھا اُسے چھوڑ دیا۔
نجاتہماریاے4 کے خدا، ہمیں دوبارہ بحال کر۔ ہم سے

ناراض ہونے سے باز آ۔
5 کیا تُو تکہمیشہ ہم غصےسے رہے گا؟ کیا تُو اپنا پشتقہر

پشتدر قائم رکھے گا؟
6 کیا تُو دوبارہ ہماری جان کو تازہ دم نہیں کرے گا تاکہ

تیری قوم تجھ خوشسے ہو جائے؟
اے7 رب، شفقتاپنی ہم پر ظاہر کر، نجاتاپنی ہمیں عطا

فرما۔
مَیں8 وہ کچھ سنوں گا جو ربخدا فرمائے گا۔ کیونکہ وہ

اپنی قوم اور اپنے ایمان داروں سے سلامتی کا کرےوعدہ گا،
البتہ لازم ہے کہ وہ حماقتدوبارہ میں اُلجھ نہ جائیں۔

9ً یقینا اُس نجاتکی اُن قریبکے اُسجوہے مانتےخوفکا
ہیں تاکہ ملـکہمارےجلال سکونتمیں کرے۔

شفقت10 اور وفاداری ایک دوسرے کے گلے لـگ گئے
ہیں، راستی اور سلامتی دوسرےایکنے کو بوسہ دیا ہے۔

سچائی11 زمین پھوٹسے نکلے گی اور راستی آسمان سے زمین
پر نظر ڈالے گی۔

12 الله ضرور وہ کچھ دے 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 میریکر سن، کیونکہ مصیبتمَیں
زدہ اور محتاج ہوں۔

محفوظکوجانمیری2 ایمانمَیںکیونکہرکھ، ہوں۔دار اپنے
خادم کو بچا جو تجھ پر بھروسا رکھتا ہے۔ تُو ہی میرا خدا !ہے

مجھرب،اے3 پر مہربانی کر، دنکیونکہ بھر مَیں تجھے ہوں۔پکارتا
4 اپنے خادم کی جان خوشکو کر، کیونکہ مَیں تیرا آرزومند

ہوں۔
5 کیونکہ رباےتُو بھلا ہے، معافتُو کرنے کے لئے تیار

ہے۔ بھیجو تجھے پکارتے ہیں اُن پر تُو شفقتبڑی کرتا ہے۔
اے6 میریرب، دعا میریسن، التجاؤں پر توجہ کر۔
مصیبت7 دنکے مَیں تجھے پکارتا ہوں، کیونکہ تُو میری ہے۔سنتا
معبودوںرب،اے8 میں تیریکوئیسے مانند نہیں جوہے۔

کچھ تُو کرتا کوئیہے اَور نہیں کر سکتا۔
بھیجتنیرب،اے9 قومیں تُو بنائیںنے وہ آ تیرےکر حضور

سجدہ کریں گی تیرےاور نام کو جلال دیں گی۔
10 کیونکہ تُو ہی عظیم معجزےاورہے کرتا ہے۔ تُو ہی خدا

ہے۔
اے11 رب، مجھے اپنی راہ سکھا تاکہ تیری وفاداری میں

دےبخشچلوں۔ کہ پورےمَیں دل سے خوفتیرا مانوں۔
میرےرباے12 خدا، پورےمَیں دل سے تیرا شکر کروں

گا، تیرےتکہمیشہ نام کی تعظیم کروں گا۔
تیریکیونکہ13 مجھ شفقتپر عظیم ہے، تُو جانمیرینے کو

پاتال کی گہرائیوں سے چھڑایا ہے۔
اے14 الله، مغرور میرے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے ہیں،

ظالموں کا میریجتھا جان لینے کے درپَے لوگیہہے۔ تیرا لحاظ
نہیں کرتے۔

لیکن15 تُو، اے رب، رحیم اور مہربان خدا ہے۔ تُو تحمل،
شفقت اور وفا سے بھرپور ہے۔

طرفمیری16 رجوع فرما، مجھ پر مہربانی !کر اپنے خادم کو
قوتاپنی عطا کر، اپنی خادمہ کے بیٹے کو بچا۔

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۔
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87
صیون اقوام کی ماں ہے

قورح1 کی اولاد کا زبور۔ گیت۔
اُس کی مُقّدسبنیاد پہاڑوں پر رکھی گئی ہے۔
رب2 صیون کے دروازوں کو یعقوب کی دیگر آبادیوں سے

کہیں یادہ ز پیار کرتا ہے۔
اللهاے3 کے بارےتیرےشہر، 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 کے
بارے میں بھی کہا جائے اِن”گا، پیدائشکی یہیں ہوئی “ہے۔

میںبارےکےصیونلیکن5 ایکہر”گا،جائےکہا باشندہ
اُس میں پیدا ہوا ہے۔ الله تعالیٰ خود اُسے قائم رکھے “گا۔

اقوامربجب6 کرےدرجمیںکتابکو توگا ساتھساتھوہ
یہ بھی لـکھے گا، یہ” صیون میں پیدا ہوئی “ہیں۔ (سِلاہ)

7 لوگاور ناچتے ہوئے گائیں گے، میرے” تمام چشمے تجھ
میں “ہیں۔

88
ترک کئے شخصگئے کے لئے دعا

قورح1 اولادکی زبور۔کا موسیقی کے راہنما لئے۔کے :طرز
محلت لعنوت۔ ہیمان اِزراحی حکمتکا کا گیت۔
اے اےرب، میری نجات کے خدا، دن رات مَیں تیرے

حضور چیختا چلّاتا ہوں۔
میری2 تیرےدعا حضور پہنچے، اپنا کان میری چیخوں کی

طرف جھکا۔
3 میریکیونکہ جان دُکھ بھریسے ہے، میریاور ٹانگیں قبر

میں لٹکی ہوئی ہیں۔
مجھے4 اُن میں شمار کیا جاتا ہے جو پاتال میں اُتر رہے ہیں۔

مَیں اُس مرد کی مانند کیجسہوں طاقتتمام جاتی رہی ہے۔
مجھے5 مُردوں میں تنہا چھوڑا گیا ہے، قبر میں اُن مقتولوں کی

طرح جن کا تُو اب خیال نہیں رکھتا اور جو تیرے ہاتھ کے
سہارے سے منقطع ہو گئے ہیں۔

6 تُو نے مجھے سب سے گہرے گڑھے میں، تاریک ترین
گہرائیوں میں ڈال دیا ہے۔

غضبتیرے7 کا پورا بوجھ مجھ پر آ پڑا ہے، تُو مجھےنے اپنی
تمام موجوں نیچےکے دبا دیا ہے۔ (سِلاہ)

8 تُو میرےنے قریبی دوستوں کو مجھ سے دُور کر دیا ہے،
اور اب وہ مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ مَیں پھنسا ہوا ہوں اور
نکل نہیں سکتا۔

میری9 آنکھیں غم کے مارے پژمُردہ ہو گئی ہیں۔ اے
پکارتا،تجھےمَیںبھردنرب، اُٹھائےطرفتیریہاتھاپنے رکھتا
ہوں۔

10 کیا تُو مُردوں کے لئے معجزے کرے گا؟ کیا پاتال کے
باشندے اُٹھ تیریکر تمجید کریں گے؟ (سِلاہ)

11 لوگکیا قبر شفقتتیریمیں پاتالیا تیریمیں بیانوفا یں کر
گے؟

12 کیا یکی تار معجزےتیرےمیں یا فراموشملـِک میں تیری
راستی معلوم ہو جائے گی؟

اےلیکن13 رب، مَیں مدد کے لئے تجھے پکارتا میریہوں،
دعا تیرےسویرےصبح منے سا آ جاتی ہے۔

اے14 رب، تُو میری جان کو کیوں رد کرتا، چہرےاپنے
کو مجھ سے پوشیدہ کیوں رکھتا ہے؟

مصیبتمَیں15 زدہ اور جوانی موتسے قریبکے رہا ہوں۔
تیرے ناکدہشت حملے برداشت کرتے کرتے مَیں جان ہاتھسے دھو بیٹھا ہوں۔

16 تیرا بھڑکتا قہر مجھ پر سے گزر تیرےگیا، ناکہول کاموں
مجھےنے نابود کر دیا ہے۔

دن17 بھر وہ سیلابمجھے گھیرےطرحکی رکھتے ہیں، ہر
طرف مجھسے پر حملہ آور ہوتے ہیں۔

18 تُو میرےنے دوستوں اور پڑوسیوں کو مجھ سے دُور کر
رکھا یکیہے۔ تار میریہی دوستقریبی بن گئی ہے۔

89
اسرائیل مصیبتکی اور داؤد سے وعدہ

ایتان1 اِزراحی حکمتکا کا گیت۔
مَیں مہربانیوںکیربتکابد مدحکی سرائی کروں پشتگا،

پشتدر منہ تیریسے وفا کا اعلان کروں گا۔
2 کیونکہ مَیں بولا، شفقتتیری” تکہمیشہ قائم ہے، تُو نے

اپنی وفا مضبوطکی بنیاد آسمان پر ہی رکھی “ہے۔
3 تُو نے فرمایا، مَیں” نے اپنے چنے ہوئے بندے سے عہد

باندھا، اپنے خادم داؤد قَسمسے کھا کر وعدہ کیا ہے،
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4 مَیں’ تیری نسل کو ہمیشہ تک قائم رکھوں گا، تیرا تخت

مضبوطتکہمیشہ رکھوں “۔‘گا (سِلاہ)

اے5 رب، آسمان تیرے معجزوں کی ستائش کریں گے،
مُقّدسین جماعتکی میں تیریہی وفاداری کی تمجید کریں گے۔

6 کیونکہ بادلوں میں کون رب کی مانند ہے؟ الٰہی ہستیوں
میں ربکونسے کی مانند ہے؟

7 بھیجو مُقّدسین مجلسکی میں شامل ہیں وہ الله خوفسے
کھاتے ہیں۔ جو بھی اُس کے ارد گرد ہوتے ہیں اُن پر اُس کی
عظمت رُعباور چھایا رہتا ہے۔

لشکروںاےرب،اے8 تیریکونخدا،کے مانند اےہے؟
رب، تُو قوی اور اپنی وفا سے گھرا رہتا ہے۔

9 تُو ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر پر حکومت کرتا جبہے۔
وہ موجزن ہو تو تُو اُسے تھما دیتا ہے۔

10 تُو نے سمندری اژدہے رہب کو کچل دیا، اور وہ مقتول
کی مانند بن گیا۔ قویاپنے بازو سے تُو نے اپنے دشمنوں کو تتر بتر
کر دیا۔

آسمان11 و تیرےزمین ہیں۔ہی دنیا اور اُسکچھجو میں ہے
تُو نے قائم کیا۔

12 تُو نے شمال جنوبو کو خلق کیا۔ تبور اور تیرےحرمون
نام خوشیکی نعرےمیں لگاتے ہیں۔

13 تیرا بازو قوی اور تیرا ہاتھ طاقت ور ہے۔ تیرا دہنا ہاتھ
عظیم کام کرنے کے لئے تیار ہے۔

14 راستی اور تیرےانصاف تخت کی بنیاد ہیں۔ شفقت اور
تیرےوفا آگے آگے چلتی ہیں۔

مبارک15 ہے وہ قوم تیریجو خوشی نعرےکے لگا سکے۔
اے رب، چہرےتیرےوہ کے نور میں چلیں گے۔

16 روزانہ تیرےوہ نام کی خوشی منائیں گے اور تیری راستی
سے سرفراز ہوں گے۔

17 کیونکہ تُو ہی اُن طاقتکی کی شان ہے، اور تُو اپنے کرم
ہمیںسے کرےسرفراز گا۔

ہماراہے،کیہیربڈھالہماریکیونکہ18 اسرائیلبادشاہ
قدوسکے ہی کا ہے۔

ماضی19 میں تُو یا رو میں اپنے ایمان داروں ہمسے کلام ہوا۔
اُس وقت تُو نے فرمایا، مَیں” ایکنے سورمے کو طاقت سے
نوازا ہے، قوم میں ایکسے کو چن کر سرفراز کیا ہے۔

مَیں20 نے اپنے خادم داؤد کو پا لیا اور اُسے تیلمُقّدساپنے
مسحسے کیا ہے۔

21 میرا ہاتھ اُسے قائم رکھے گا، میرا بازو اُسے تقویت دے
گا۔

دشمن22 اُس غالبپر نہیں آئے گا، شریر میںخاکاُسے نہیں
ملائیں گے۔

اُس23 آگےکے اُسمَیںآگے دشمنوںکے کروںپاشپاشکو
گا۔ جو اُس نفرتسے رکھتے ہیں اُنہیں زمین پر پٹخ دوں گا۔

میری24 وفا اُسشفقتمیریاور رہیںساتھکے میرےگی،
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 کہےکر گا، تُو’ میرا باپ، میرا خدا میریاور
نجات کی چٹان ‘ہے۔

مَیں27 اُسے اپنا پہلوٹھا اور دنیا سبکا سے اعلٰی بادشاہ بناؤں
گا۔

مَیں28 اُسے تکہمیشہ اپنی شفقت سے نوازتا رہوں گا، میرا
اُس کے ساتھ عہد کبھی تمام نہیں ہو گا۔

29 مَیں اُس کی نسل ہمیشہ تک قائم رکھوں گا، تکجب
آسمان قائم ہے اُس تختکا قائم رکھوں گا۔

30 اگر اُس کے بیٹے ترکشریعتمیری کر میرےکے احکام
پر عمل نہ کریں،

31 اگر میرےوہ فرمانوں کی بےحرمتی کر ہدایاتمیریکے
مطابقکے زندگی نہ گزاریں

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۔

34 نہ مَیں اپنے عہد کی کروںبےحرمتی گا، نہ وہ کچھ تبدیل
کروں گا جو مَیں نے فرمایا ہے۔

مَیں35 ایکنے بار سدا کے لئے اپنی قدوسیت کی قَسم کھا
کر وعدہ کیا ہے، اور مَیں داؤد کو کبھی دھوکا نہیں دوں گا۔
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اُس36 نسلکی تکابد قائم رہے اُسگی، آفتابتختکا کی

میرےطرح منے سا کھڑا رہے گا۔
چاند37 طرحکی 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 خاکتاجکا
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 اُسنے کی تلوار تیزیکی بےاثر کر میںجنگاُسےکے
فتح پانے روکسے دیا ہے۔

44 تُو اُسنے شانکی ختم کر اُسکے زمینتختکا پر پٹخ دیا
ہے۔

45 تُو نے اُس کی جوانی کے دن مختصر کر کے اُسے رُسوائی
کی چادر میں لپیٹا ہے۔ (سِلاہ)

46 اے رب، کب تک؟ کیا تُو اپنے آپ کو ہمیشہ تک
چھپائے رکھے گا؟ کیا تیرا قہر آگتکابد طرحکی بھڑکتا رہے
گا؟

47 یاد رہے میریکہ زندگی کتنی مختصر ہے، کہ تُو نے تمام
انسان کتنے فانی خلق کئے ہیں۔

کون48 واسطہسےموتکاجسہے نہ کونپڑے، جوہے
ہمیشہ زندہ اپنیکونرہے؟ جان موتکو قبضےکے بچائےسے
رکھ سکتا ہے؟ (سِلاہ)

اے49 تیریرب، وہ پرانی مہربانیاں کہاں ہیں جن کا وعدہ
تُو نے اپنی وفا کی قَسم کھا کر داؤد سے کیا؟

یادخجالتکیخادموںاپنےرب،اے50 کر۔ میرا متعددسینہ
قوموں کی لعن طعن سے دُکھتا ہے،

51 اےکیونکہ تیرےرب، 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
90

فانی انسان الله میں پناہ لے
1 مردِ خدا موسٰی کی دعا۔
اے پشترب، پشتدر تُو ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔
2 اِس سے پہلے کہ پہاڑ پیدا ہوئے اور تُو زمین اور دنیا کو

وجود میں لایا تُو ہی اےتھا۔ الله، تُو ازل سے تکابد ہے۔
3 تُو انسان کو خاکدوبارہ ہونے دیتا ہے۔ تُو فرماتا آدماے’ہے، زادو، خاکدوبارہ میں مل ‘!جاؤ
4 تیریکیونکہ نظر میں ہزار سال کل گزرےکے ہوئے دن

کے برابر راتیا ایککے پہر کی مانند ہیں۔
5 تُو لوگوں سیلابکو کی طرح بہا لے جاتا ہے، وہ نیند اور

گھاساُس کی مانند ہیں صبحجو پھوٹکو نکلتی ہے۔
پھوٹکوصبحوہ6 نکلتی اور اُگتی لیکنہے، شام کو مُرجھا

کر سوکھ جاتی ہے۔
7 کیونکہ تیرےہم غضب سے فنا ہو جاتے اور تیرے قہر

حواسسے باختہ ہو جاتے ہیں۔
8 تُو ہمارینے خطاؤں کو اپنے منے سا ہمارےرکھا، پوشیدہ

گناہوں کو چہرےاپنے کے نور میں لایا ہے۔
9 ہمارےچنانچہ تمام دن تیرے قہر کے تحت گھٹتے گھٹتے

ختم ہو ہمجبہیں۔جاتے سالوںاپنے اختتامکے پر پہنچتے ہیں
تو زندگی سرد آہ کے برابر ہی ہوتی ہے۔

ہماری10 سال70عمر یا اگر یادہ طاقتز ہو تکسال80تو
پہنچتی ہے، اور جو دن فخر باعثکا 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 ہماریقہر ترسیخدا کی کمی مطابقکے ہے؟ہی

12 چنانچہ ہمیں ہمارے دنوں کا صحیح حساب کرنا سکھا
ہمارےتاکہ دانشدل مند ہو جائیں۔

اے13 رب، دوبارہ طرفہماری رجوع !فرما تُو تککب
دُور رہے گا؟ اپنے خادموں ترسپر !کھا
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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۔
رب17 ہمارا ہمیںخدا اپنی مہربانی ہمارےدکھائے۔ ہاتھوں

کا مضبوطکام کر، ہمارےہاں ہاتھوں کا مضبوطکام !کر
91

الله کی پناہ میں
1 جو الله تعالیٰ کی پناہ میں رہے وہ قادرِ مطلق کے سائے میں

کرےسکونت گا۔
مَیں2 کہوں گا، اے” رب، تُو میری پناہ اور میرا قلعہ ہے،

میرا جسخدا پر مَیں بھروسا رکھتا “ہوں۔
مارچڑیتجھےوہکیونکہ3 پھندےکے سےمرضمہلـکاور

چھڑائے گا۔
4 وہ تجھے اپنے شاہ پَروں کے نیچے ڈھانپ لے گا، اور تُو اُس

پَروںکے تلے پناہ گا۔سکےلے اُس تیریوفاداریکی ڈھال اور
پُشتہ رہے گی۔

رات5 کی دہشتوں متخوفسے کھا، نہ اُس تیر سے جو
دن وقتکے چلے۔

6 اُس مہلـک مرض سے دہشت مت کھا جو یکی تار میں
گھومے پھرے، نہ اُس وبائی بیماری سے جو دوپہر کے وقت
تباہی پھیلائے۔

7 گو تیرے ساتھ کھڑے ہزار افراد ہلاک ہو جائیں 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 ہے، میریرب” پناہ گاہ “ہے، تُو الله
تعالیٰ کے سائے چھپمیں گیا ہے۔

اِس10 لئے بلاکسیتیرا پڑےنہیںواسطہسے آفتکوئیگا،
تیرےبھی خیمے قریبکے پھٹکنے نہیں پائے گی۔

11 کیونکہ وہ اپنے فرشتوں کو ہر راہ پر حفاظتتیری کرنے
کا دےحکم گا،

اور12 تجھےوہ اپنے ہاتھوں پر اُٹھا لیں گے تیرےتاکہ پاؤں کو
پتھر ٹھیسسے نہ لـگے۔

13 تُو ببروں شیر اور یلے زہر سانپوں پر قدم رکھے 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 اِسہے لئے مَیں اُسے
محفوظ رکھوں گا۔

15 وہ پکارےمجھے گا تو مَیں اُس کی سنوں مصیبتگا۔ میں
مَیں اُس کے ساتھ ہوں گا۔ مَیں اُسے چھڑا کر اُس کی عزت
کروں گا۔

16 مَیں اُسے عمر کی درازی 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 مدحکی

سرائی کرنا بھلا ہے۔
صبح2 تیریکو شفقت اور رات تیریکو وفا کا اعلان کرنا

بھلا ہے،
خاص3 کر جب ساتھ ساتھ دس تاروں والا ساز، ستار سروداور بجتے ہیں۔
4 اےکیونکہ رب، تُو نے مجھے اپنے کاموں خوشسے کیا

ہے، تیرےاور ہاتھوں کے کام دیکھ کر مَیں خوشی نعرےکے
لگاتا ہوں۔

اے5 رب، تیرے کام کتنے عظیم، تیرے خیالات کتنے
گہرے ہیں۔

نادان6 یہ نہیں جانتا، احمق کو اِس کی سمجھ نہیں آتی۔
7 پھوٹطرحکیگھاسبےدینگو نکلتے اور سببدکار 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 بَیلجنگلیمجھےنے تیلتازہکردےطاقتسیکی سے

مسح کیا ہے۔
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میری11 آنکھ اپنے دشمنوں شکستکی سے میرےاور کان

اُن شریروں کے انجام سے لطف اندوز ہوئے ہیں جو میرے
خلاف کھڑےاُٹھ ہوئے ہیں۔

راست12 باز کھجور درختکے کی طرح پھلے پھولے گا،
وہ لبنان کے دیودار درختکے طرحکی بڑھے گا۔

13 پودےجو رب کی سکونت گاہ میں لگائے گئے ہیں وہ
ہمارے خدا کی بارگاہوں میں پھلیں پھولیں گے۔

14 وہ بُڑھاپے میں بھی پھل لائیں گے اور تر و تازہ ہرےاور
بھرے رہیں گے۔

وقتاُس15 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 ملبّسسے جلالربہے۔ سے
ملبّس قدرتاور کمربستہسے ًہے۔ یقینا مضبوطدنیا بنیاد پر قائم
ہے، اور وہ نہیں ڈگمگائے گی۔

2 تختتیرا قدیم زمانے سے قائم ہے، تُو ازل سے موجود ہے۔
اے3 رب، سیلاب گرج اُٹھے، سیلاب شور مچا کر گرج

سیلاباُٹھے، ٹھاٹھیں مار کر گرج اُٹھے۔
ایکلیکن4 پانیگہرےجوہے یادہسےشورکے ز زورآور،

جو سمندر کی ٹھاٹھوں سے یادہ طاقتز ور ربہے۔ جو بلندیوں
پر رہتا کہیںہے یادہ ز عظیم ہے۔

اے5 تیرےرب، احکام ہر طرح سے قابِل اعتماد ہیں۔ تیرا
گھر قدوسیتتکہمیشہ سے آراستہ رہے گا۔

94
قوم پر ظلم کرنے والوں سے رِہائی کے لئے دعا

اے1 اےرب، انتقام لینے والے !خدا اے انتقام لینے والے
خدا، اپنا نور چمکا۔

اے2 دنیا کے منصف، اُٹھ مغروروںکر کو اُن اعمالکے مناسبکی سزا دے۔
فتحتککبہاںتک،کببےدینرب،اے3 نعرےکے

لگائیں گے؟

4 وہ کفر کی باتیں اُگلتے ہتے، ر تمام بدکار شیخی مارتے ہتے ہیں۔ر
تیریوہرب،اے5 قوم کچلکو تیریرہے، ملـکیتموروثی

پر ظلم کر رہے ہیں۔
6 بیواؤں اور اجنبیوں کو وہ موت کے گھاٹ اُتار رہے،

یتیموں قتلکو کر رہے ہیں۔
وہ7 نہیںنظرکوربیہ”ہیں،کہتے یعقوبآتا، کا ہیدھیانخدا نہیں “دیتا۔
اے8 قوم کے نادانو، دھیان !دو اے احمقو، تمہیں کب

سمجھ آئے گی؟
جس9 نے کان بنایا، کیا وہ نہیں سنتا؟ جس نے آنکھ کو

تشکیل دیا کیا وہ نہیں دیکھتا؟
اقوامجو10 تنبیہکو کرتا انساناور کو تعلیم دیتا ہے کیا وہ سزا

نہیں دیتا؟
انسانرب11 خیالاتکے جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ دم

بھر کے ہی ہیں۔
اے12 مبارکرب، ہے وہ جسے تربیتتُو دیتا جسےہے،

تُو شریعتاپنی کی تعلیم دیتا ہے
تاکہ13 مصیبتوہ دنوںکے آرامسے پائے اور تکوقتاُس

لئےکےبےدینوںتکجبگزارےزندگیسےسکون گڑھا نہتیار ہو۔
14 اپنیربکیونکہ قوم گا،کرےنہیںردکو وہ اپنی موروثی

ملـکیت ترککو کرےنہیں گا۔
فیصلے15 انصافدوبارہ پر مبنی ہوں گے، اور تمام دیانت دار

دل اُس پیرویکی یں کر گے۔
شریروںکون16 کے منے سا میرا میرےکونگا؟کرےدفاع

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۔
ناکتشویشجب19 خیالات مجھے بےچین کرنے لـگے تو

تیری تسلیوں میرینے جان کو تازہ دم کیا۔
الله،اے20 کیا تباہی متحدساتھتیرےحکومتکی سکتیہو

ہے، ایسی حکومت جو اپنے فرمانوں سے ظلم کرتی ہے؟ ہرگز
!نہیں
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21 راستوہ باز کی جان لینے کے لئے آپس میں مل جاتے اور

بےقصوروں قاتلکو ٹھہراتے ہیں۔
لیکن22 رب میرا قلعہ بن گیا ہے، اور میرا میریخدا پناہ کی

ثابتچٹان ہوا ہے۔
وہ23 اُن کی ناانصافی اُن واپسپر دےآنے گا اور اُن کی شریر

اُنہیںمیںجوابکےحرکتوں ربگا۔کرےتباہ ہمارا اُنہیںخدا
کرےنیست گا۔

95
پرستش اور فرماں برداری دعوتکی

آؤ،1 ہم شادیانہ بجا سرائیمدحکیربکر خوشیکریں، کے
نعرے لگا کر نجاتاپنی کی چٹان کی تمجید یں !کر

2 آؤ، ہم شکرگزاری کے ساتھ اُس کے حضور آئیں، گیت گا
کر اُس ستائشکی کریں۔

ربکیونکہ3 عظیم اورخدا تمام معبودوں پر عظیم بادشاہ ہے۔
4 اُس 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 ہاتھوںکے نے اُسے تشکیل دیا۔
6 آؤ ہم سجدہ کریں اور رب اپنے خالق کے منے جھکسا 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
8 تو” اپنے دلوں سختکو نہ جسکرو طرح مریبہ میں ہوا،

طرحجس یگستان ر میں مّسہ میں ہوا۔
باپتمہارےوہاں9 دادا مجھےنے آزمایا اور جانچا، حالانکہ

اُنہوں میرےنے کام دیکھ لئے تھے۔
چالیس10 سال مَیں اُس نسل گھنسے کھاتا رہا۔ مَیں اُن’بولا، کے دل ہمیشہ صحیح راہ ہٹسے جاتے ہیں، اور وہ میری

راہیں نہیں ‘جانتے۔
11 میںغضباپنے مَیں قَسمنے کھائی، یہ’ ملـکاُسکبھی

میں داخل نہیں ہوں جہاںگے مَیں اُنہیں سکون “۔‘دیتا
96

دنیا کا خالق منصفاور
رب1 کی تمجید میں نیا گیت اےگاؤ، پوری دنیا، رب کی

مدح سرائی کرو۔

رب2 کی تمجید میں گیت گاؤ، اُس کے نام ستائشکی کرو،
روز بہ روز اُس نجاتکی خبریخوشکی سناؤ۔

قوموں3 میں اُس کا جلال اور تمام اُمّتوں میں اُس عجائبکے
بیان کرو۔

4 کیونکہ رب عظیم اور ستائش کے بہت لائق ہے۔ وہ تمام
معبودوں مہیبسے ہے۔

کیونکہ5 قوموںدیگر تمامکے معبود بُت ہیںہی نےربجبکہ
آسمان کو بنایا۔

اُس6 کے شانحضور و شوکت، اُس مقدِسکے قدرتمیں
اور جلال ہے۔

قوموںاے7 تمجیدکیربقبیلو،کے اورجلالکےربکرو،
قدرت ستائشکی کرو۔

رب8 کے نام کو جلال دو۔ قربانی لے کر اُس کی بارگاہوں
میں داخل ہو جاؤ۔

مُقّدس9 لباس سے آراستہ ہو کر رب کو سجدہ کرو۔ پوری
دنیا اُس کے منے سا لرز اُٹھے۔

10 قوموں میں اعلان کرو، رب” ہی بادشاہ !ہے ً یقینا دنیا
مضبوطی سے قائم ہے اور نہیں ڈگمگائے گی۔ وہ انصاف سے
قوموں کرےعدالتکی “گا۔

آسمان11 خوش ہو، زمین جشن !منائے سمندر اور جو کچھ
اُس میں خوشیہے گرجسے اُٹھے۔

میدان12 اور جو کچھ اُس میں باغہے باغ ہو۔ پھر جنگل کے
درخت شادیانہ بجائیں گے۔

13 وہ رب کے منے سا شادیانہ بجائیں گے، کیونکہ وہ آ رہا
ہے، وہ دنیا کی عدالت کرنے آ رہا ہے۔ وہ انصاف سے دنیا
کرےعدالتکی گا اور صداقتاپنی سے اقوام کا کرےفیصلہ
گا۔

97
الله سلطنتکی پر خوشی

رب1 بادشاہ !ہے زمین جشن منائے، ساحلی علاقے دُور
خوشتکدُور ہوں۔

2 وہ بادلوں اندھیرےگہرےاور سے گھرا رہتا ہے، راستی
انصافاور اُس تختکے کی بنیاد ہیں۔

آگ3 اُس کے آگے آگے بھڑک کر چاروں طرف اُس کے
دشمنوں کو بھسم کر دیتی ہے۔
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اُس4 کی کڑکتی بجلیوں نے دنیا کو روشن کر دیا تو زمین یہ

دیکھ کر پیچ تابو کھانے لـگی۔
آگےکےرب5 پوریہاںآگے، دنیا مالـککے آگےکے آگے

پہاڑ موم پگھلطرحکی گئے۔
آسمانوں6 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۔
9 کیونکہ اےتُو پوریرب، دنیا پر سب سے اعلٰی 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 لئےکے نور کا دلاور داروںدیانتکے لئےکے
شادمانی کا بیج یا بو گیا ہے۔

راستاے12 رببازو، خوشسے ہو، اُس مُقّدسکے نام
ستائشکی کرو۔

98
پوری دنیا کا منصفشاہی

رب1 کی تمجید میں نیا گیت گاؤ، کیونکہ اُس معجزےنے
ہیں۔کئے اپنے ہنے ہاتھد مُقّدساور بازو اُسسے دینجاتنے
ہے۔

رب2 نے اپنی نجات کا اعلان کیا اور اپنی راستی قوموں کے
برُو رُو ظاہر کی ہے۔

3 اُس نے اسرائیل کے لئے اپنی شفقت اور وفا یاد کی ہے۔
دنیا کی انتہاؤں ہمارےسبنے خدا نجاتکی دیکھی ہے۔

پوریاے4 نعرےدنیا، لگا !کروسرائیمدحکیربکر آپے
میں نہ سماؤ اور جشن منا کر حمد گیتکے !گاؤ

سرود5 بجا ربکر مدحکی سرائی کرو، سرود گیتاور سے
اُس ستائشکی کرو۔

تُرم6 اور پھونکنرسنگا بادشاہربکر کےخوشیحضورکے
نعرے !لگاؤ

7 سمندر اور جو کچھ اُس میں ہے، دنیا اور اُس باشندےکے
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۔ انصافوہ سے دنیا کی کرےعدالت
گا، راستی قوموںسے کا کرےفیصلہ گا۔

99
قدوس خدا

رب1 بادشاہ ہے، اقوام لرز !اُٹھیں وہ کروبی فرشتوں کے
تختدرمیان نشین ہے، دنیا !ڈگمگائے

2 ِ کوہ صیون ربپر عظیم ہے، تمام اقوام پر سربلند ہے۔
3 تیرےوہ عظیم اور پُرجلال نام ستائشکی کریں، کیونکہ وہ

قدوس ہے۔
4 وہ بادشاہ قدرتکی کی تمجید کریں انصافجو سے پیار کرتا

اےہے۔ الله، تُو ہی نے عدل قائم کیا، تُو ہی یعقوبنے میں
انصاف 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 نے اُن کی سنی۔ تُو جو الله ہے
معافاُنہیں کرتا رہا، البتہ اُنہیں اُن بُریکی حرکتوں کی سزا بھی
دیتا رہا۔

ہمارےرب9 خدا کی تعظیم کرو اور اُس مُقّدسکے پہاڑ پر
سجدہ کرو، ربکیونکہ ہمارا قدوسخدا ہے۔

100
الله ستائشکی !کرو

شکرگزاری1 کی قربانی کے لئے زبور۔
پوریاے خوشیدنیا، نعرےکے لگا مدحکیربکر سرائی

!کرو
* 97:8 یہوداہ کی ایک:بیٹیاں اَور ممکنہ :ترجمہ یہوداہ کی آبادیاں۔
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خوشی2 ربسے عبادتکی کرو، جشن مناتے ہوئے اُس

کے حضور !آؤ
جان3 لو ربکہ ہی خدا اُسیہے۔ نے ہمیں خلق کیا، اور

ہم اُس کے ہیں، اُس کی قوم اور اُس کی چراگاہ کی بھیڑیں۔
4 شکر کرتے ہوئے اُس دروازوںکے میں داخل ستائشہو،

کرتے ہوئے اُس کی بارگاہوں میں حاضر ہو۔ اُس کا شکر کرو،
اُس کے نام کی تمجید !کرو

5 ربکیونکہ 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 اےگا۔ رب، مَیں

تیری مدح سرائی کروں گا۔
احتیاطبڑیمَیں2 سے بےالزام راہ پر چلوں لیکنگا۔ کبتُو

پاسمیرے آئے گا؟ خلوصمَیں دلی سے اپنے گھر میں زندگی
گزاروں گا۔

باتکیشرارتمَیں3 اپنے منے نہیںسا حرکتوںبُریاوررکھتا
نفرتسے کرتا ایسیہوں۔ میرےچیزیں لپٹساتھ نہ جائیں۔

4 جھوٹا دل مجھ سے دُور رہے۔ مَیں بُرائی کو جاننا ہی چاہتا۔نہیں
پڑوسیاپنےسےچپکےجو5 تہمتپر لگائے اُسے خاموشمَیں

آنکھیںکیجسگا،کراؤں مغرور دلاور متکبر برداشتاُسےہو
نہیں کروں گا۔

میری6 ملـکآنکھیں وفاداروںکے پر لـگی رہتی ہیں تاکہ وہ
میرے ساتھ رہیں۔ جو بےالزام راہ پر چلے وہی میری خدمت
کرے۔

7 دھوکے میرےباز گھر میں نہ جھوٹٹھہرے، 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 آہیں حضورتیرے پہنچیں۔
مصیبتمَیںجب2 میں ہوں تو اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے نہ

رکھ بلـکہ اپنا کان طرفمیری جبجھکا۔ مَیں پکاروں تو میریہیجلد سن۔
3 کیونکہ میرے دن دھوئیں کی طرح غائب ہو رہے ہیں،

میری ہڈیاں کوئلوں دہکطرحکی رہی ہیں۔
4 میرا گھاسدل ُجھلسطرحکی کر سوکھ گیا اورہے، مَیں

روٹی کھانا بھی بھول گیا ہوں۔
5 آہ و زاری کرتے کرتے میرا جسم سکڑ گیا ہے، ِجلد اور

ہڈیاں ہی رہ گئی ہیں۔
مَیں6 یگستان ر میں دشتی ُلّو ا اور کھنڈرات میں چھوٹے ُلّو ا

کی مانند ہوں۔
7 مَیں بستر پر جاگتا رہتا ہوں، چھت پر تنہا پرندے کی ہوں۔مانند
8 دن بھر میرے دشمن مجھے لعن طعن کرتے ہیں۔ جو میرا

مذاق اُڑاتے ہیں وہ میرا نام لے لعنتکر کرتے ہیں۔
میریراکھ9 روٹی اورہے، کچھجو پیتا ہوں اُس میرےمیں

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۔ مَیں

گھاس طرحکی سوکھ رہا ہوں۔
لیکن12 رباےتُو تختتکابد نشین ہے، تیرا نام پشت در

پشت قائم رہتا ہے۔
آ،اب13 صیونکوہِ پر کر۔رحم اُسکیونکہ پر مہربانی کرنے

وقتکا آ گیا ہے، وقتمقررہ آ گیا ہے۔
اُسکوخادموںتیرےکیونکہ14 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 کیونکہ رب صیون کو از سرِ نو تعمیر کرے گا، وہ اپنے

پورے جلال ساتھکے ظاہر ہو جائے گا۔
مفلسوں17 کی دعا پر وہ دےدھیان گا اور اُن کی یادوں فر

کو حقیر نہیں جانے گا۔
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نسلوالیآنے18 لئےکے یہ قلم بند ہو تاکہجائے ابھیقومجو

پیدا نہیں ہوئی ربوہ ستائشکی کرے۔
19 ربکیونکہ نے اپنے مقدِس کی بلندیوں سے جھانکا ہے،

اُس آسماننے سے زمین پر نظر ڈالی ہے
قیدیوںتاکہ20 آہکی زاریو سنے اور والوںمرنے زنجـیریںکی

کھولے۔
21 کیونکہ اُس کی مرضی ہے کہ وہ کوہِ صیون پر رب کے

نام کا اعلان کریں اور یروشلم میں اُس ستائشکی کریں،
22 کہ قومیں اور سلطنتیں مل کر جمع ہو جائیں اور رب کی

عبادت کریں۔
23 میںراستے ہی الله توڑطاقتمیرینے مختصردنمیرےکر

کر دیئے ہیں۔
مَیں24 بولا، میرےاے” خدا، مجھے زندوں ملـککے سے

نہدُور زندگیمیریکر، ادھوریتو سالتیرےلیکنہے۔گئیرہ
پشت پشتدر قائم ہتے ر ہیں۔

25 تُو نے قدیم زمینمیںزمانے بنیادکی تیرےاوررکھی، ہی
ہاتھوں آسمانوںنے کو بنایا۔

26 یہ تو تباہ ہو جائیں گے، لیکن تُو قائم رہے گا۔ یہ سب
کپڑے کی گھسطرح پھٹ جائیں گے۔ تُو اُنہیں پرانے لباس
کی طرح دےبدل گا، اور وہ جاتے رہیں گے۔

لیکن27 تُو وہی کا وہی رہتا ہے، تیریاور زندگی کبھی ختم
نہیں ہوتی۔

خادموںتیرے28 تیرےفرزندکے بستےحضور رہیں اورگے،
اُن کی تیرےاولاد منے سا قائم رہے “گی۔

103
شفقتکیرب ستائشکی

داؤد1 کا زبور۔
اے میری جان، رب ستائشکی !کر رگمیرا و ریشہ اُس

قدوسکے نام کی !کرےحمد
اے2 میری جان، رب ستائشکی کر اور جو کچھ اُس نے

تیرے لئے کیا ہے اُسے بھول نہ جا۔
3 کیونکہ وہ تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا، تجھے تمام

یوں بیمار سے شفا دیتا ہے۔
کےموتکوجانتیریکردےعوضانہوہ4 چھڑاسےگڑھے

تیرےلیتا، سر شفقتاپنیکو رحمتاور تاجکے آراستہسے کرتا
ہے۔

5 وہ تیری زندگی کو اچھی چیزوں سے سیر کرتا ہے، اور تُو
دوبارہ جوان ہو عقابکر تقویتسیکی پاتا ہے۔

تمامرب6 مظلوموں کے لئے راستی انصافاور قائم کرتا ہے۔
اُس7 نے اپنی راہیں موسٰی پر اور اپنے عظیم کام اسرائیلیوں پر

ظاہر کئے۔
رب8 رحیم اور مہربان ہے، وہ تحمل اور شفقت سے بھرپور

ہے۔
9 نہ وہ ہمیشہ ڈانٹتا رہے گا، نہ ناراضتکابد رہے گا۔
نہ10 مطابقکےخطاؤںہماریوہ سزا گناہوںہمارےنہدیتا،

مناسبکا اجر دیتا ہے۔
11 کیونکہ جتنا بلند آسمان ہے، اُتنی ہی عظیم اُس شفقتکی

اُن پر ہے جو اُس خوفکا مانتے ہیں۔
12 جتنی دُور مغربمشرق سے ہے اُتنا ہی اُس ہمارےنے

قصور ہم سے دُور کر دیئے ہیں۔
جس13 طرح باپ اپنے بچوں پر ترس کھاتا ہے اُسی طرح

رب اُن ترسپر کھاتا ہے جو اُس خوفکا مانتے ہیں۔
14 کیونکہ وہ ہماری ساخت جانتا ہے، اُسے یاد ہے کہ ہم

خاک ہی ہیں۔
انسان15 کے گھاسدن کی مانند 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 مہربانی

کرے گا، وہ اپنی راستی اُن کے پوتوں اور نواسوں پر بھی ظاہر
کرے گا۔

شرط18 یہ ہے کہ وہ اُس عہدکے مطابقکے زندگی گزاریں
اور دھیان سے اُس کے احکام پر عمل کریں۔

آسماننےرب19 پر تختاپنا قائم کیا اُساورہے، بادشاہیکی
سب 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 کی
پوریمرضی کرتے ربہو، ستائشکی !کرو
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22 جنہیںسبتم 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

میریاے1 ستائشکیربجان، میرےرباے!کر 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 پَروںکے پر سوار ہوتا ہے۔

4 تُو ہَواؤں کو اپنے قاصد آگاور شعلوںکے کو اپنے خادم
بنا دیتا ہے۔

5 تُو نے زمین کو مضبوط بنیاد پر رکھا تاکہ وہ کبھی نہ
ڈگمگائے۔

سیلاب6 لباساُسےنے ڈھانپطرحکی دیا، اور پانی پہاڑوں
کے اوپر ہی کھڑا ہوا۔

تیرےلیکن7 ڈانٹنے پر پانی فرار ہوا، تیری 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 ایکنے حد جسباندھی 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
ہیں۔ جنگلی گدھے آ کر پیاساپنی بجھاتے ہیں۔

پرندے12 اُن کناروںکے پر بسیرا اورکرتے، اُن چہچہاتیکی
آوازیں بیلگھنے بوٹوں میں سے سنائی دیتی ہیں۔

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 زمینوہ کاریکاشتکی کر روٹیکے
حاصل کرے۔

تیری15 َمے انسان کا خوشدل کرتی، تیرا تیل اُس کا چہرہ
روشن کر تیریدیتا، روٹی اُس کا مضبوطدل کرتی ہے۔

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۔

پہاڑوں18 بلندیوںکی پہاڑیپر بکروں راجکا میںچٹانوںہے،
ِبجُو پناہ لیتے ہیں۔

19 تُو سالنے مہینوںکو میں تقسیم کرنے کے لئے چاند بنایا،
اور سورج غروبکو ہونے اوقاتکے معلوم ہیں۔

20 تُو اندھیرا پھیلنے دیتا ہے تو دن ڈھل جاتا ہے اور جنگلی
حرکتجانور میں آ جاتے ہیں۔

جوان21 ببر شیر 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۔

اُس23 وقت انسان گھر سے نکل کر اپنے کام لـگمیں جاتا
اور مصروفتکشام رہتا ہے۔

اے24 تیرےرب، اَن گنت کام کتنے عظیم !ہیں تُو نے ہر
ایک حکمتکو سے بنایا، اور مخلوقاتتیریزمین ہے۔پڑیبھریسے

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 کے حواس 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 دم بھیج دیتا ہے تو وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تُو ہی
رُوئے زمین کو بحال کرتا ہے۔
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رب31 جلالکا تکابد قائم رب!رہے 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۔
33 مَیں عمر بھر رب کی تمجید میں گیت گاؤں گا، تکجب

زندہ ہوں اپنے خدا مدحکی سرائی کروں گا۔
باتمیری34 اُسے پسند !آئے ربمَیں سے !ہوںخوشکتنا
35 گناہ گار زمین مٹسے جائیں اور نیستبےدین و نابود ہو

میریاےجائیں۔ ربجان، ستائشکی کیرب!کر حمد !ہو
105

ماضی ربمیں نجاتکی کی حمد
رب1 کا شکر کرو اور اُس کا نام !پکارو اقوام میں اُس کے

کاموں کا اعلان کرو۔
ساز2 بجا اُسکر سرائیمدحکی اُسکرو۔ عجائبتمامکے کے

بارے میں لوگوں کو بتاؤ۔
3 اُس کے مُقّدس نام پر فخر کرو۔ رب کے طالب دل سے

خوش ہوں۔
رب4 اور اُس قدرتکی یافتکی در کرو، وقتہر اُس کے

چہرے طالبکے رہو۔
اُسمعجزےجو5 نے اُنہیںکئے یاد اُسکرو۔ الٰہیکے نشان

اور اُس کے منہ فیصلےکے دہراتے رہو۔
6 تم جو اُس کے خادم ابراہیم کی اولاد یعقوباور کے فرزند

ہو، جو اُس کے لوگبرگزیدہ ہو، سبتمہیں کچھ یاد !رہے
7 وہی رب ہمارا خدا ہے، وہی پوری دنیا کی عدالت ہے۔کرتا
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۔
10 اُس نے اُسے یعقوب کے لئے قائم کیا تاکہ وہ اُس کے

مطابق زندگی گزارے، اُس نے تصدیق کی کہ یہ میرا اسرائیل
ابدیسے عہد ہے۔

ساتھ11 ساتھ اُس نے فرمایا، مَیں” تجھے ملـِک کنعان دوں
گا۔ یہ میراثتیری کا حصہ ہو “گا۔

وقتاُس12 وہ تعداد میں کم تھوڑےاور ہی تھے ملـکبلـکہ
میں اجنبی ہی تھے۔

قوموںمختلفوہتکاب13 اور میںسلطنتوں متے تھے۔پھرتےگھو
لیکن14 الله نے اُن پر کسی کو ظلم کرنے نہ دیا، اور اُن کی

خاطر اُس بادشاہوںنے کو ڈانٹا،
مسحمیرے”15 کئے خادموںہوئے متکو میرےچھیڑنا،

نبیوں کو متنقصان “پہنچانا۔
16 پھر الله نے ملـِک کنعان میں کال پڑنے دیا خوراکاور

کا ہر ذخیرہ ختم کیا۔
لیکن17 اُس نے اُن کے آگے ایکآگے آدمی کو مصر بھیجا

یوسفیعنی کو جو غلام بن فروختکر ہوا۔
اُس18 پاؤںکے اور گردن زنجـیروں جکڑےمیں رہے
تکجب19 وہ کچھ پورا نہ جسہوا پیشکی یوسفگوئی

نے کی تھی، تکجب رب کے فرمان نے اُس کی تصدیق نہ
کی۔

مصریتب20 بادشاہ نے اپنے بندوں بھیجکو 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 کو فرعون کے رئیسوں کو اپنی مرضی کے مطابق
چلانے اور مصری بزرگوں کو حکمت کی تعلیم دینے کی ذمہ
داری بھی دی گئی۔

23 یعقوبپھر مصرخاندانکا آیا، اور اسرائیل حام ملـککے
میں اجنبی حیثیتکی سے بسنے لگا۔

وہاں24 الله نے اپنی قوم کو بہت پھلنے لنے پھو دیا، اُس نے
اُسے اُس دشمنوںکے سے یادہ طاقتز ور بنا دیا۔

اُسساتھساتھ25 مصریوںنے کا یہ بدلرو دیا، تو وہ اُس کی
قوم اسرائیل سے نفرت کر ربکے کے خادموں سے چالاکیاں
کرنے لـگے۔

تب26 الله نے اپنے خادم موسٰی اور اپنے چنے بندےہوئے
ہارون کو مصر میں بھیجا۔

ملـِک27 حام میں آ کر اُنہوں نے اُن درمیانکے الله الٰہیکے
نشان معجزےاور دکھائے۔

28 الله کے حکم پر مصر پر یکی تار چھا ملـکگئی، میں اندھیرا
ہو گیا۔ لیکن اُنہوں نے اُس فرمانکے نہ مانے۔
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29 اُس نے اُن کا پانی خون میں بدل کر اُن کی مچھلیوں کو

مروا دیا۔
مصر30 ملـککے پر مینڈکوں کے غول چھا گئے جو اُن کے

حکمرانوں کے اندرونی تککمروں پہنچ گئے۔
31 الله کے حکم پر مصر پورےکے علاقے میں مکھیوں اور

جوؤں غولکے پھیل گئے۔
بارش32 کی بجائے اُس نے اُن ملـککے پر اولے اور دہکتے

شعلے برسائے۔
اُس33 نے اُن کی انگور بیلیںکی اور انجـیر درختکے تباہ کر

دیئے، اُن کے علاقے درختکے توڑ ڈالے۔
34 اُس کے حکم پر اَن گنت ٹڈیاں اپنے بچوں ملـکسمیت پر

حملہ آور ہوئیں۔
وہ35 اُن ملـککے تمامکی یالی ہر اور اُن تمامکیکھیتوںکے

چٹپیداوار کر گئیں۔
36 پھر الله نے مصر میں تمام پہلوٹھوں کو مار ڈالا، اُن کی

مردانگی کا پہلا پھل تمام ہوا۔
اِس37 کے بعد وہ اسرائیل چاندیکو اور سونے سے نواز کر

مصر سے نکال لایا۔ اُس وقت اُس کے قبیلوں میں ٹھوکر کھانے
ایکوالا بھی نہیں تھا۔

خوشمصر38 وہجبتھا روانہ ہوئے، کیونکہ اُن پر اسرائیل
دہشتکی چھا گئی تھی۔

دن39 کو الله نے اُن کے اوپر بادل کمبل کی طرح بچھا دیا،
رات آگکو مہیا کی تاکہ روشنی ہو۔

جب40 اُنہوں خوراکنے مانگی تو اُس نے اُنہیں بٹیر پہنچا
کر آسمانی روٹی سے سیر کیا۔

41 اُس نے چٹان کو چاک کیا تو پانی پھوٹ نکلا، اور
یگستان ر میں پانی کی ندیاں بہنے لـگیں۔

اُسکیونکہ42 وعدےمُقّدساُسنے خیالکا رکھا اُسجو
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۔

44 اُس نے اُنہیں دیگر اقوام ممالـککے دیئے، اور اُنہوں نے
دیگر اُمّتوں محنتکی پھلکے پر قبضہ کیا۔

45 کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اُس احکامکے ہدایاتاور کے
مطابق زندگی ربگزاریں۔ کی حمد !ہو

106
الله کا فضل اور اسرائیل سرکشیکی

کیرب1 حمد رب!ہو کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے، اور
اُس ابدیشفقتکی ہے۔

تمامکےربکون2 کامعظیم سنا اُسکونسکتا، مناسبکی
تمجید کر سکتا ہے؟

مبارک3 ہیں وہ انصافجو قائم رکھتے، جو راستوقتہر
کام کرتے ہیں۔

اے4 رب، اپنی قوم پر مہربانی وقتکرتے میرا خیال رکھ،
نجات میریوقتدیتے بھی مدد کر

5 تاکہ مَیں تیرے چنے ہوئے لوگوں کی خوش حالی دیکھ
سکوں اور تیری قوم کی خوشی شریکمیں ہو کر تیری میراث
کے ستائشساتھ کر سکوں۔

باپاپنےنےہم6 گناہطرحکیدادا کیا ناانصافیسےہمہے،
اور بےدینی سرزد ہوئی ہے۔

باپہمارےجب7 تھےمیںمصردادا 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 اپنی
قدرت کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔

9 اُس نے بحرِ ُلزم ق کو جھڑکا تو خشکوہ ہو گیا۔ اُس نے
اُنہیں سمندر کی گہرائیوں میں سے یوں گزرنے دیا جس طرح
یگستان ر میں سے۔

اُس10 نفرتاُنہیںنے کرنے والے ہاتھکے سے چھڑایا اور
دےعوضانہ دشمنکر کے ہاتھ سے رِہا کیا۔

11 اُن مخالفکے پانی ڈوبمیں ایکگئے۔ بھی نہ بچا۔
تب12 اُنہوں نے الله کے فرمانوں پر ایمان لا کر اُس کی مدح

سرائی کی۔
اُسوہہیجلدلیکن13 مرضیکیاُسوہگئے۔بھولکامکے

کا انتظار کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔
یگستان14 میںر شدید میںلالچ آ اُنہوںکر بیابانوہیںنے میں

الله کو آزمایا۔
اُستب15 نے اُن پوریدرخواستکی لیکنکی، ساتھ ساتھ

مہلـک وبا بھی اُن میں پھیلا دی۔
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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 نذرِ آتش
ہوئے۔

19 وہ کوہِ حورب یعنی سینا کے دامن میں بچھڑے 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۔

21 وہ الله کو بھول گئے، حالانکہ اُسی نے اُنہیں چھڑایا تھا،
اُسی نے مصر میں عظیم کام کئے تھے۔

22 جو معجزے حام کے ملـک میں ہوئے اور جو جلالی
واقعات بحرِ ُلزم ق پیشپر تھےآئے اللهسبوہ ہاتھکے تھے۔ہوئےسے

چنانچہ23 الله نے فرمایا مَیںکہ نیستاُنہیں و نابود گا۔کروں
لیکن اُس کا چنا ہوا خادم موسٰی رخنے میں کھڑا ہو گیا تاکہ اُس
اسرائیلیوںکوغضبکے وجہاِسصرفروکے۔سےمٹانےکو
سے الله ارادےاپنے سے باز آیا۔

24 پھر اُنہوں نے کنعان کے خوش گوار ملـک کو حقیر
جانا۔ اُنہیں یقین نہیں تھا کہ الله اپنا وعدہ کرےپورا گا۔

وہ25 میںخیموںاپنے بڑبڑانے لـگے آوازکیرباور سننے کے
لئے تیار نہ ہوئے۔

تب26 اُس نے اپنا ہاتھ اُن خلافکے اُٹھایا تاکہ اُنہیں وہیں
یگستان ر کرےہلاکمیں

27 اور اُن کی اولاد کو دیگر اقوام میں پھینک کر مختلف
ممالـک میں منتشر کر دے۔

28 وہ بعل فغور دیوتا لپٹسے گئے اور مُردوں کے لئے پیش
کی گئی قربانیوں گوشتکا کھانے لـگے۔

اُنہوں29 نے اپنی حرکتوں ربسے طیشکو دلایا تو اُن میں
مہلـک بیماری پھیل گئی۔

فینحاسلیکن30 نے اُٹھ کر اُن عدالتکی تبکی۔ وبا رُک
گئی۔

اِسی31 بنا پر الله نے پشتاُسے پشتدر اور راستتکابد باز
قرار دیا۔

مریبہ32 چشمےکے پر بھی اُنہوں ربنے دلایا۔غصہکو 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۔

جو34 تھیںمیںملـکقومیںدیگر اُنہیں اُنہوں نیستنے نہ کیا،
ربحالانکہ اُنہیںنے یہ کرنے کو کہا تھا۔

35 نہ صرف یہ بلـکہ وہ غیرقوموں سے رشتہ باندھ کر اُن میں
ملگھل گئے اور اُن کے رسم و رواج اپنا لئے۔

وہ36 اُن بُتوںکے کی پوجا لـگمیںکرنے گئے، اور یہ اُن کے
لئے پھندے باعثکا بن گئے۔

37 وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو بدروحوں کے حضور قربان کرنے
بھیسے نہ کترائے۔

اُنہوںہاں،38 نے اپنے بیٹے بیٹیوں کنعانکو دیوتاؤںکے کے
پیشحضور کر کے اُن کا بہایا۔خونمعصوم اِس ملـکسے کی
بےحرمتی ہوئی۔

39 وہ اپنی غلط حرکتوں ناپاکسے اور اپنے زناکارانہ کاموں
سے الله سے بےوفا ہوئے۔

اللهتب40 اپنی قوم ناراضسختسے ہوا، اور اُسے اپنی موروثی
ملـکیت گھنسے آنے لـگی۔

اُس41 نے اُنہیں دیگر قوموں کے حوالے کیا، اور جو اُن سے
نفرت کرتے تھے وہ اُن پر حکومت کرنے لـگے۔

42 اُن دشمنوںکے 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۔
44 لیکن اُس نے مدد کے لئے اُن کی آہیں سن کر اُن کی

مصیبت پر دھیان دیا۔
45 اُس نے اُن کے ساتھ اپنا عہد یاد کیا، اور وہ اپنی بڑی

شفقت باعثکے پچھتایا۔
اُس46 نے ہونے دیا جسکہ نے بھی اُنہیں گرفتار کیا اُس

نے اُن ترسپر کھایا۔
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اے47 ہمارےرب خدا، ہمیں !بچا ہمیں دیگر قوموں سے

نکال کر جمع تبکر۔ ہی مُقّدستیرےہم نام ستائشکی کریں
گے تیرےاور یفقابِل تعر کاموں پر فخر کریں گے۔

ازل48 سے تکابد 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۔
نجاتکےرب2 یافتہ جن اُسکو دےعوضانہنے دشمنکر

قبضےکے سے چھڑایا سبہے یہ کہیں۔
3 اُس نے اُنہیں مشرق تکمغربسے اور شمال جنوبسے

تک ممالـکدیگر سے اکٹھا کیا ہے۔
بعض4 یگستان ر میں صحیح راستہ بھول کر ویران راستے پر

مارےمارے پھرے، اور کہیں بھی آبادی نہ ملی۔
بھوک5 پیاساور 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 اپنے

معجزے انسان پر ظاہر کئے ہیں۔
9 کیونکہ وہ پیاسی جان کو آسودہ کرتا اور بھوکی جان کو

کثرت کی اچھی چیزوں سے سیر کرتا ہے۔
10 دوسرے زنجـیروں اور مصیبت میں جکڑے ہوئے

اندھیرے اور گہری یکی تار میں بستے تھے،
11 کیونکہ وہ الله کے فرمانوں سرکشسے ہوئے تھے، اُنہوں

نے الله تعالیٰ کا فیصلہ حقیر جانا تھا۔
12 اِس لئے الله نے اُن کے دل تکلیفکو میں مبتلا کر کے

پست کر دیا۔ جب وہ ٹھوکر کھا کر گر گئے اور مدد کرنے والا
کوئی نہ رہا تھا

13 تو اُنہوں نے اپنی مصیبت ربمیں کو پکارا، اور اُس نے
اُنہیں اُن کی تمام پریشانیوں سے چھٹکارا دیا۔

14 وہ اندھیرےاُنہیں اور گہری یکی تار سے نکال لایا اور اُن
کی زنجـیریں توڑ ڈالیں۔

15 وہ رب کا شکر کریں کہ اُس نے اپنی شفقت اور اپنے
معجزے انسان پر ظاہر کئے ہیں۔

16 کیونکہ اُس نے پیتل دروازےکے توڑ ڈالے، لوہے کے
ٹکڑےٹکڑےکنڈے کر دیئے ہیں۔

احمقلوگکچھ17 تھے، وہ چلنچالسرکشاپنے اور گناہوں
باعثکے پریشانیوں میں مبتلا ہوئے۔

18 اُنہیں خوراکہر سے گھن آنے لـگی، اور وہ موت کے
دروازوں قریبکے پہنچے۔

اُنہوںتب19 ربمیںمصیبتاپنینے کو پکارا، اور اُس نے
اُنہیں اُن کی تمام پریشانیوں سے چھٹکارا دیا۔

20 اُس نے اپنا کلام بھیج کر اُنہیں شفا دی اور اُنہیں موت
کے گڑھے سے بچایا۔

ربوہ21 کا کریںشکر اُسکہ شفقتاپنینے معجزےاور
انسان پر ظاہر کئے ہیں۔

نعرےکےخوشیاورکریںپیشقربانیاںکیشکرگزاریوہ22
لگا کر اُس کاموںکے کا چرچا کریں۔

بحریبعض23 میںجہاز بیٹھ گئے تجارتاور سلسلےکے میں
سمندر پر سفر کرتے کرتے دُوردراز تکعلاقوں پہنچے۔

اُنہوں24 ربنے کے عظیم کام اور سمندر کی گہرائیوں میں
اُس معجزےکے دیکھے ہیں۔

نےربکیونکہ25 حکم دیا تو آندھی چلی سمندرجو موجیںکی
بلندیوں پر لائی۔

چڑھیںتکآسمانوہ26 اور اُتریں۔تکگہرائیوں پریشانی کے
باعث ملاحوں گئی۔دےجوابہمتکی

آدمیدُھتمیںشرابوہ27 لڑکھڑاتےطرحکی اور ڈگمگاتے
رہے۔ اُن کی حکمتتمام ناکام ثابت ہوئی۔

اُنہوںتب28 ربمیںمصیبتاپنینے کو پکارا، اور اُس نے
اُنہیں تمام پریشانیوں سے چھٹکارا دیا۔

اُس29 نے سمندر کو تھما دیا اور خاموشی پھیل گئی، لہریں
ساکت ہو گئیں۔

دیکھحالاتپُرسکونمسافر30 اورہوئے،خوشکر الله نے
اُنہیں منزِل تکمقصود پہنچایا۔

31 وہ رب کا شکر کریں کہ اُس نے اپنی شفقت اور اپنے
معجزے انسان پر ظاہر کئے ہیں۔
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32 وہ قوم کی جماعت میں اُس کی تعظیم کریں، بزرگوں کی

مجلس میں اُس کی حمد کریں۔
33 کئی جگہوں پر وہ یاؤں در کو یگستان ر میں اور چشموں

پیاسیکو زمین میں بدل دیتا ہے۔
34 باشندوں کی بُرائی دیکھ کر وہ زرخیز زمین کو کلر بیابانکے میں بدل دیتا ہے۔
دوسری35 جگہوں پر وہ یگستان ر کو جھیل میں اور پیاسی

زمین کو میںچشموں بدل دیتا ہے۔
وہاں36 وہ بھوکوں کو بسا دیتا ہے تاکہ آبادیاں قائم کریں۔
تب37 کھیتوہ اور انگور باغکے لگاتے ہیں پھلخوبجو

لاتے ہیں۔
الله38 برکتاُنہیں دیتا توہے اُن بڑھبہتتعدادکی ہے۔جاتی

وہ اُن یوڑوںکے ر کو بھی کم ہونے نہیں دیتا۔
جب39 کبھی اُن کی تعداد کم ہو جاتی اور وہ مصیبت اور

دُکھ کے بوجھ خاکتلے دبمیں جاتے ہیں
تو40 وہ شرفا پر ُنڈیلحقارتاپنی ا دیتا اور اُنہیں یگستان میںر

بھگا کر صحیح راستے سے دُور پھرنے دیتا ہے۔
لیکن41 محتاج کو مصیبتوہ کی دلدل سے نکال کر سرفراز

کرتا اور اُس خاندانوںکے یوںکو بھیڑبکر طرحکی بڑھا دیتا ہے۔
راہسیدھی42 پر چلنے والے یہ دیکھ لیکنگے،ہوںخوشکر

بےانصاف کا منہ بند کیا جائے گا۔
دانشکون43 مند ہے؟ وہ اِس پر دھیان دے، وہ رب کی

مہربانیوں پر غور کرے۔
108

ربمیںجنگ پر اُمید
داؤد1 کا زبور۔ گیت۔
اے الله، میرا دل مضبوط ہے۔ مَیں ساز بجا کر تیری مدح

سرائی کروں میریاےگا۔ جاگجان، !اُٹھ
اے2 ستار اور سرود، جاگ !اُٹھو مَیں طلوِع صبح کو

جگاؤں گا۔
اے3 رب، مَیں قوموں میں تیری ستائش، اُمّتوں میں تیری

مدح سرائی کروں گا۔
4 کیونکہ تیری شفقت آسمان سے کہیں بلند ہے، تیری

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 کے میری سن تاکہ جو تجھے
پیارے نجاتہیں پائیں۔

7 الله نے اپنے مقدِس میں فرمایا فتحمَیں”ہے، مناتے ہوئے
ِسکم کو تقسیم کروں گا اور ُسکاتوادٔی ناپکو کر بانٹ دوں
گا۔

ِجلعاد8 میرا اورہے منسّی افرائیمہے۔میرا میرا اورخود یہوداہ
میرا شاہی عصا ہے۔

موآب9 میرا غسل کا برتن ہے، اور ادوم پر مَیں اپنا جوتا
پھینک دوں گا۔ مَیں ملـکفلستی پر نعرےزوردار لگاؤں “!گا

مجھےکون10 قلعہ بند میںشہر لائے میریکونگا؟ راہنمائی
کر مجھےکے تکادوم پہنچائے گا؟

الله،اے11 تُو ہی یہ کر سکتا گوہے، تُو ہمیںنے رد کیا ہے۔
اے الله، تُو ہماری فوجوں کا ساتھ نہیں دیتا جب وہ لڑنے کے
لئے نکلتی ہیں۔

ہمیںمیںمصیبت12 سہارا انسانیوقتاِسکیونکہدے، مدد
بےکار ہے۔

13 الله کے ساتھ ہم زبردست کام کریں گے، کیونکہ وہی
ہمارے 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 باتساتھ کی ہے۔
نفرتمجھےوہ3 الفاظکے سے گھیر بلاوجہکر مجھ ہیں۔لڑےسے
میری4 محبت جوابکے میں وہ مجھ پر اپنی دشمنی کا اظہار

کرتے ہیں۔ لیکن دعا ہی میرا سہارا ہے۔
میری5 نیکی عوضکے وہ مجھے نقصان پہنچاتے میرےاور

پیار کے بدلے مجھ نفرتسے کرتے ہیں۔
اے6 الله، کسی بےدین کو مقرر کر میرےجو دشمن کے

خلاف 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۔
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8 اُس کی زندگی مختصر ہو، کوئی اَور اُس کی ذمہ داری

اُٹھائے۔
اُس9 کی اولاد یتیم اور اُس بیویکی بیوہ بن جائے۔
10 اُس کے بچے آوارہ پھریں اور بھیک مانگنے پر مجبور ہو

اُنہیںجائیں۔ اُن تباہکے نکلسےگھروںشدہ کر اِدھر اُدھر روٹی
ڈھونڈنی پڑے۔

اُسسےجس11 قرضہنے لیا تھا وہ اُس تمامکے مال پر قبضہ
کرے، اور اجنبی اُس محنتکی کا لُوٹپھل لیں۔

12 کوئی نہ ہو جو اُس پر کرےمہربانی یا اُس کے یتیموں پر
رحم کرے۔

اُس13 کی اولاد کو مٹایا جائے، اگلی پشت میں اُن کا نام و
تکنشان نہ رہے۔

اُسرب14 باپکے دادا ناانصافیکی لحاظکا اورکرے، وہ
اُس کی ماں کی بھیخطا درگزر نہ 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 مہربانیکبھیکو کرنے خیالکا نہ آیا بلـکہ وہ
مصیبت 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۔

اُس18 لعنتنے چادر کی طرح اوڑھ لی، لعنتچنانچہ پانی
کی طرح اُس میںجسمکے اور تیل طرحکی اُس کی ہڈیوں میں
سرایت کر جائے۔

19 وہ کپڑے کی طرح اُس سے لپٹی رہے، پٹکے کی طرح
ہمیشہ اُس سے کمربستہ رہے۔

میرےرب20 مخالفوں کو اور اُنہیں میرےجو خلاف بُری
باتیں کرتے ہیں یہی سزا دے۔

لیکن21 تُو اے رب قادرِ مطلق، اپنے نام کی میرےخاطر
ساتھ مہربانی سلوککا کر۔ مجھے بچا، کیونکہ تیری ہی شفقت
بخشتسلی ہے۔

22 کیونکہ مَیں مصیبت زدہ اور ضرورت مند ہوں۔ میرا میرےدل اندر مجروح ہے۔
23 شام کے ڈھلتے سائے کی طرح مَیں ختم ہونے والا ہوں۔

ٹڈیمجھے کی طرح جھاڑ کر دُور کر دیا گیا ہے۔

24 روزہ رکھتے رکھتے میرے گھٹنے ڈگمگانے لـگے اور میرا
جسم سوکھ گیا ہے۔

مَیں25 اپنے دشمنوں کے لئے مذاق کا نشانہ بن گیا ہوں۔ مجھے
دیکھ کر وہ سر ہلا کر توبہ” “توبہ کہتے ہیں۔

اے26 رب میرے خدا، میری مدد !کر اپنی شفقت کا
اظہار کر مجھےکے !چھڑا

اُنہیں27 پتا چلے تیرےیہکہ ہاتھ پیشسے آیا کہہے، ربتُو
ہی نے سبیہ کچھ کیا ہے۔

جب28 لعنتوہ کریں تو !دےبرکتمجھے جب میرےوہ
خلاف اُٹھیں دےبخشتو کہ شرمندہ ہو جائیں جبکہ تیرا خادم
خوش ہو۔

مخالفمیرے29 رُسوائی ملبّسسے 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 میرے”کہا،سےربمیرےنے ہنے د ہاتھ جببیٹھ،

تک تیرےمَیں دشمنوں تیرےکو پاؤں کی چوکی نہ بنا “دوں۔
صیونرب2 سلطنتتیریسے کی سرحدیں بڑھا کر کہے پاسآس”گا، دشمنوںکے حکومتپر “!کر
جس3 دن تُو اپنی فوج کو کرےکھڑا گا تیری قوم خوشی

تیرےسے پیچھے ہو گی۔لے مُقّدستُو شان آراستہسےشوکتو
ہو کر طلوِع صبح باطنکے سے اپنی جوانی اوسکی پائے گا۔

رب4 قَسمنے 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 کے دن
دیگر بادشاہوں کو ُچور کرےُچور گا۔

وہ6 قوموں عدالتمیں کر میدانکے لاشوںکو سے دےبھر
گا اور تکدُور سروں کرےپاشپاشکو گا۔

میںراستے7 ندیوہ پانیسے پی اِسگا،لے لئے اپنا سر اُٹھائے
پھرے گا۔
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111
الله فضلکے کی تمجید

حمدکیرب1 !ہو مجلسکیداروںدیانتسےدلپورےمَیں
جماعتاور ربمیں کا شکر کروں گا۔

رب2 کامکے عظیم ہیں۔ جو اُن لطفسے اندوز ہوتے ہیں
وہ اُن خوبکا مطالعہ کرتے ہیں۔

اُس3 کا کام شاندار اور جلالی ہے، اُس کی راستی تکابد
قائم رہتی ہے۔

4 وہ معجزےاپنے یاد کراتا مہربانربہے۔ اور رحیم ہے۔
5 جو اُس خوفکا مانتے ہیں اُنہیں اُس خوراکنے مہیا کی

ہے۔ وہ تکہمیشہ اپنے عہد کا خیال رکھے گا۔
اُس6 اپنینے قوم کو زبردستاپنے کاموں اعلانکا کر کے

کہا، مَیں” تمہیں غیرقوموں میراثکی عطا کروں “گا۔
بھیجو7 اُسکام کریںہاتھکے اُسہیں۔راستاورسچےوہ

کے تمام احکام قابِل اعتماد ہیں۔
ازلوہ8 تکابدسے قائم ہیں، اور اُن پر سچائی داریدیانتاور

عملسے کرنا ہے۔
اُس9 اپنینے قوم کا فدیہ بھیج کر اُسے چھڑایا اُسہے۔ نے

فرمایا، میرا” قوم کے ساتھ عہد تکابد قائم “رہے۔ اُس کا نام
قدوس اور پُرجلال ہے۔

حکمت10 اِس سے شروع ہوتی ہے کہ ہم رب کا خوف
مانیں۔ جو بھی اُس کے احکام پر کرےعمل اُسے اچھی سمجھ
حاصل 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۔

اُس2 ملـکفرزندکے طاقتمیں ہوںور دیانتاورگے، دار
کی نسل برکتکو ملے گی۔

دولت3 خوشاور حالی اُس کے گھر میں رہے گی، اور اُس
بازیراستکی تکابد قائم رہے گی۔

میںاندھیرے4 داروںدیانتوقتچلتے پر ہے۔چمکتیروشنی
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 تکابد نہیں ڈگمگائے راستگا۔ باز ہمیشہ ہی
یاد رہے گا۔

7 بُریوہ خبر ملنے نہیںسے ڈرتا۔ اُس مضبوطدلکا اورہے،
ربوہ پر بھروسا رکھتا ہے۔

اُس8 کا دل مستحکم ہے۔ وہ سہما ہوا نہیں رہتا، کیونکہ وہ
جانتا ہے ایککہ دن مَیں اپنے دشمنوں کی شکست دیکھ کر
ہوںخوش گا۔

9 وہ فیاضی ضرورتسے مندوں خیراتمیں بکھیر دیتا ہے۔
اُس کی راست بازی ہمیشہ قائم رہے گی، اور اُسے عزت کے
ساتھ سرفراز کیا جائے گا۔

بےدین10 یہ دیکھ ناراضکر ہو جائے گا، وہ پیسدانت
پیس نیستکر ہو گا۔جائے بےدینکچھجو ہتے ہیںچا وہ جاتا
رہے گا۔

113
الله عظمتکی اور مہربانی

رب1 کی حمد !ہو اے رب کے خادمو، رب کے نام کی
ستائش ربکرو، کے نام یفکی تعر کرو۔

رب2 کے نام ابکی سے تکابد تمجید ہو۔
3 ربتکآفتابغروِبسےصبحطلوِع نامکے کی حمد ہو۔
تمامرب4 اقوام سربلندسے اُسہے، آسمانجلالکا سے عظیم

ہے۔
ہمارےربکون5 مانندکیخدا بلندیوںجوہے ہےنشینتختپر
6 اور آسمان و زمین کو دیکھنے کے لئے نیچے جھکتا ہے؟
پست7 حال کو خاکوہ میں سے اُٹھا کر پاؤں 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۔
بانجھ9 کو وہ اولاد عطا کرتا تاکہہے وہ سےخوشیمیںگھر

زندگی گزار ربسکے۔ کی حمد !ہو
114

مصر میں الله معجزاتکے
روانہسےمصراسرائیلجب1 ہوا یعقوباور کا اجنبیگھرانا

زبان لنے بو والی قوم نکلسے آیا
2 تو یہوداہ الله کا بنمقدِس گیا اور اسرائیل اُس کی بادشاہی۔
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3 یہ دیکھ کر سمندر بھاگ گیا اور یائے در یردن پیچھے ہٹ

گیا۔
یاںاورکودنےطرحکیمینڈھوںپہاڑ4 یوںجوانپہاڑ بھیڑبکر

کی طرح پھاندنے لـگیں۔
اے5 سمندر، کیا ہوا کہ بھاگتُو گیا اےہے؟ یردن، کیا ہوا

کہ تُو ہٹپیچھے گیا ہے؟
اے6 پہاڑو، کیا ہوا کہ تم مینڈھوں کی طرح کودنے لـگے

یو،اےہو؟ پہاڑ کیا ہوا کہ یوںجوانتم بھیڑبکر پھاندنےطرحکی
لـگی ہو؟

اے7 زمین، رب کے حضور، یعقوب کے خدا کے حضور
لرز اُٹھ،

8 اُس کے منے سا تھرتھرا جس نے چٹان کو جوہڑ میں اور
سخت پتھر کو میںچشمے بدل دیا۔

115
الله ہی کی حمد ہو

اے1 رب، ہماری عزتہی کی خاطر کام نہ کر بلـکہ اِس
لئے تیرےکہ نام اِسملے،جلالکو 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 کرتا ہے۔
4 اُن بُتکے چاندیسونے انسانہیں،کے ہاتھکے 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 ناککی ہے

لیکن وہ سونگھ نہیں سکتے۔
7 اُن کے ہاتھ ہیں، لیکن وہ چھو نہیں سکتے۔ اُن کے پاؤں

ہیں، لیکن وہ چل نہیں سکتے۔ اُن گلےکے سے آواز 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 رباسرائیل، پر بھروسا !رکھ وہی تیرا سہارا اور تیری

ڈھال ہے۔
اے10 ہارون کے ربگھرانے، پر بھروسا !رکھ وہی تیرا

سہارا اور تیری ڈھال ہے۔
رباے11 خوفکا ماننے ربوالو، 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 وہ رب کا خوف ماننے والوں کو برکت دے گا، خواہ
چھوٹے ہوں یا بڑے۔

رب14 تمہاری تعداد میں اضافہ کرے، تمہاری بھی اور
تمہاری اولاد کی بھی۔

رب15 جو آسمان و زمین کا خالق ہے تمہیں برکت سے مالا
مال کرے۔

آسمان16 تو رب کا ہے، لیکن زمین کو اُس نے آدم زادوں
بخشکو دیا ہے۔

ستائشتیریمُردےرب،اے17 نہیں خاموشیکرتے، کے
ملـک میں اُترنے والوں میں سے کوئی بھی تیری تمجید نہیں کرتا۔

لیکن18 ربہم ابستائشکی تکابدسے کریں ربگے۔
کی حمد !ہو

116
موت نجاتسے پر شکرگزاری

ربمَیں1 محبتسے رکھتا ہوں، کیونکہ اُس میرینے اورآواز 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 کی

پریشانیاں مجھ غالبپر آئیں۔ مصیبتمَیں اور دُکھ پھنسمیں گیا۔
تب4 مَیں ربنے کا نام پکارا، اے” رب، مہربانی کر کے

مجھے “!بچا
مہربانرب5 راستاور ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔
حفاظتکیلوگوںسادہرب6 حالپستمَیںجبہے۔کرتا

تھا تو اُس مجھےنے بچایا۔
میریاے7 اپنیجان، آرام گاہ واپسپاسکے آ، ربکیونکہ

تیرےنے ساتھ بھلائی کی ہے۔
8 اےکیونکہ رب، تُو نے میری جان کو موت سے، میری

آنکھوں کو آنسو بہانے سے میرےاور پاؤں کو پھسلنے سے ہے۔بچایا
اب9 مَیں زندوں کی زمین میں رہ کر رب کے حضور چلوں

گا۔
10 مَیں ایمان لایا اور اِس لئے بولا، مَیں” شدید مصیبت میں

پھنس گیا “ہوں۔
سختمَیں11 گھبرا گیا اور بولا، تمام” انسان دروغ گو “ہیں۔
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12 جو بھلائیاں رب میرےنے ساتھ کی ہیں اُن سب کے

عوض مَیں کیا دوں؟
نجاتمَیں13 کا پیالہ اُٹھا ربکر کا نام پکاروں گا۔
ربمَیں14 اُسحضورکے ساریکی قوم کے منے سا اپنیہی

مَنتیں پوری کروں گا۔
کیرب15 نگاہ میں اُس ایمانکے داروں موتکی گراں ہے۔قدر
اے16 ًرب، یقینا مَیں تیرا خادم، ہاں تیرا خادم اور تیری

خادمہ کا بیٹا ہوں۔ تُو میرینے زنجـیروں کو توڑ ڈالا ہے۔
مَیں17 پیشقربانیکیشکرگزاریتجھے کر کے تیرا نام پکاروں

گا۔
ربمَیں18 اُسحضورکے ساریکی قوم کے منے سا اپنیہی

مَنتیں پوری کروں گا۔
ربمَیں19 بارگاہوںکیگھرکے اےمیں، بیچتیرےیروشلم

میں ہی اُنہیں پورا کروں ربگا۔ کی حمد ہو۔
117

تمام اقوام الله کی حمد کریں
اے1 تمام اقوام، رب کی تمجید !کرو اے تمام اُمّتو، اُس کی

مدح سرائی !کرو
2 کیونکہ اُس کی ہم پر شفقت عظیم ہے، اور رب کی

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۔
ہارون3 کا گھرانا کہے، اُس” ابدیشفقتکی “ہے۔
رب4 خوفکا ماننے والے کہیں، اُس” کی شفقت “ہے۔ابدی
میںمصیبت5 مَیں ربنے کو پکارا ربتو میرینے سن کر

میرے پاؤں کو کھلے میدان میں قائم کر دیا ہے۔
میںحقمیرےرب6 اِسہے، لئے انسانگا۔ڈروںنہیںمَیں

میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟
میںحقمیرےرب7 اورہے میرا سہارا اِسہے، لئے مَیں اُن

کی شکست دیکھ کر خوش ہوں گا جو مجھ نفرتسے ہیں۔کرتے

میںرب8 پناہ لینا انسان پر اعتماد کرنے کہیںسے بہتر ہے۔
میںرب9 پناہ لینا شرفا پر اعتماد کرنے کہیںسے بہتر ہے۔
10 تمام اقوام نے مجھے گھیر لیا، لیکن مَیں نے الله کا نام لے

کر اُنہیں بھگا دیا۔
اُنہوں11 نے مجھے گھیر لیا، ہاں طرفچاروں سے گھیر لیا،

لیکن مَیں نے الله کا نام لے کر اُنہیں بھگا دیا۔
12 وہ شہد مکھیوںکی طرفچاروںطرحکی مجھسے پر حملہ

آور ہوئے، لیکن کانٹےدار یوں جھاڑ آگکی طرحکی جلد ہی
بجھ گئے۔ مَیں ربنے کا نام لے کر اُنہیں بھگا دیا۔

دشمن13 نے مجھے دےدھکا کر گرانے کوششکی کی،
ربلیکن میرینے مدد کی۔

قوتمیریرب14 اور میرا گیت ہے، نجاتمیریوہ بن ہے۔گیا
خوشی15 اور فتح نعرےکے راست بازوں کے خیموں میں

گونجتے ہیں، رب” کا دہنا زبردستہاتھ کام کرتا !ہے
رب16 کا دہنا ہاتھ سرفراز کرتا ہے، رب کا دہنا ہاتھ

زبردست کام کرتا “!ہے
مَیں17 نہیں مروں گا بلـکہ زندہ رہ ربکر بیانکامکے کروں

گا۔
18 گو رب نے میری سخت تادیب کی ہے، اُس نے مجھے

موت کے حوالے نہیں کیا۔
راستی19 میرےدروازےکے لئے دوکھول مَیںتاکہ اُن میں

داخل ہو ربکر کا شکر کروں۔
20 یہ رب کا دروازہ ہے، اِسی میں راست باز داخل ہیں۔ہوتے
مَیں21 تیرا شکر کرتا ہوں، کیونکہ تُو نے میری سن کر مجھے

بچایا ہے۔
جس22 پتھر کو مکان بنانے والوں نے رد کیا وہ کونے کا

بنیادی پتھر بن گیا۔
23 ربیہ نے کیا اور دیکھنے میں حیرتکتنا انگیز ہے۔
اِسی24 ربدن نے قدرتاپنی دکھائی ہے۔ آؤ، 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 جو رب کے نام سے آتا ہے۔ رب کی

سکونت گاہ سے ہم برکتتمہیں دیتے ہیں۔
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رب27 ہی خدا ہے، اور اُس نے ہمیں روشنی بخشی ہے۔

آؤ، عید کی قربانی رّسیوں سے قربان گاہ کے سینگوں کے باندھو۔ساتھ
28 تُو میرا خدا ہے، اور مَیں تیرا شکر کرتا میرےاےہوں۔

خدا، مَیں تیری تعظیم کرتا ہوں۔
رب29 کی ستائش کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اُس کی

ابدیشفقت ہے۔
119

الله کے کلام کی شان
1

مبارک1 ہیں وہ جن چلنچالکا بےالزام ہے، ربجو کی
شریعت مطابقکے زندگی گزارتے ہیں۔

مبارک2 ہیں وہ جو اُس کے احکام پر عمل کرتے پورےاور
دل سے اُس طالبکے ہتے ر ہیں،

3 بدیجو نہیں کرتے بلـکہ اُس کی راہوں پر چلتے ہیں۔
4 تُو نے ہمیں اپنے احکام دیئے ہیں، اور تُو چاہتا ہے کہ ہم

لحاظہر سے اُن کے تابع رہیں۔
کاش5 میری راہیں اِتنی پختہ ہوں کہ مَیں ثابت قدمی سے

تیرے احکام پر عمل !کروں
تب6 مَیں شرمندہ نہیں ہوں گا، کیونکہ میری تیرےآنکھیں

تمام احکام پر لـگی رہیں گی۔
7 جتنا تیرےمَیں باانصاف فیصلوں بارےکے میں سیکھوں

گا اُتنا دیانتہی دار دل ستائشتیریسے کروں گا۔
تیرے8 احکام پر مَیں ہر وقت عمل کروں گا۔ مجھے پوری

ترکطرح نہ !کر
2

نوجوان9 اپنی راہ پاکطرحکسکو رکھے؟ اِس طرح کہ
تیرے کلام مطابقکے زندگی گزارے۔

پورےمَیں10 دل سے تیرا طالب رہا ہوں۔ مجھے اپنے احکام
سے بھٹکنے نہ دے۔

مَیں11 نے تیرا کلام اپنے دل میں محفوظ رکھا ہے تاکہ تیرا
گناہ نہ کروں۔

اے12 تیریرب، حمد !ہو مجھے اپنے احکام سکھا۔
13 اپنے ہونٹوں سے مَیں دوسروں کو تیرے منہ کی تمام

ہدایات سناتا ہوں۔

تیرےمَیں14 احکام کی راہ سے لطفاُتنا اندوز ہوںہوتا جتنا
کہ ہر طرح دولتکی سے۔

مَیں15 تیری ہدایات میں محوِ خیال رہوں گا اور تیری راہوں
کو تکتا رہوں گا۔

تیرےمَیں16 فرمانوں لطفسے اندوز ہوتا ہوں اور تیرا کلام
نہیں بھولتا۔

3
17 اپنے خادم سے بھلائی کر تاکہ مَیں زندہ رہوں تیرےاور

کلام مطابقکے زندگی گزاروں۔
میری18 آنکھوں کو کھول تاکہ تیری شریعت کے عجائب

دیکھوں۔
19 پردیسیمَیںمیںدنیا ہوں۔ہی چھپائےسےمجھاحکاماپنے

نہ !رکھ
میری20 جان ہر وقت تیری ہدایات کی آرزو کرتے کرتے

نڈھال ہو رہی ہے۔
21 تُو مغروروں کو اُنہے۔ڈانٹتا لعنتپر تیرےجو احکام سے

بھٹک جاتے !ہیں
مجھے22 لوگوں کی توہین اور تحقیر سے رِہائی دے، کیونکہ

تیرےمَیں احکام کے تابع رہا ہوں۔
23 بزرگگو 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

25 میری جان خاک میں دب گئی ہے۔ اپنے کلام کے
میریمطابق جان کو تازہ دم کر۔

26 مَیں نے اپنی راہیں بیان کیں تو تُو نے میری سنی۔ مجھے
اپنے احکام سکھا۔

مجھے27 اپنے احکام کی راہ سمجھنے کے قابل بنا تاکہ تیرے
عجائب میں محوِ خیال رہوں۔

دُکھجانمیری28 نڈھالمارےکے ہو مجھےہے۔گئی 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۔



زبور 119:32 599 زبور 119:66

32 مَیں تیرے فرمانوں کی راہ پر دوڑتا ہوں، کیونکہ تُو نے
میرے دل کو بخشیکشادگی ہے۔

5
اے33 مجھےرب، اپنے آئین کی راہ سکھا تو مَیں عمر بھر اُن پر

عمل کروں گا۔
مجھے34 سمجھ عطا کر تاکہ تیری شریعت کے مطابق زندگی

گزاروں پورےاور دل سے اُس کے تابع رہوں۔
35 اپنے احکام کی راہ پر میری راہنمائی کر، کیونکہ یہی مَیں

پسند کرتا ہوں۔
36 میرے دل کو لالچ میں آنے نہ دے بلـکہ اُسے اپنے

فرمانوں مائلطرفکی کر۔
میری37 آنکھوں باطلکو چیزوں سے پھیر لے، اور مجھے اپنی

راہوں پر سنبھال میریکر جان کو تازہ دم کر۔
38 جو وعدہ تُو نے اپنے خادم سے کیا وہ پورا کر لوگتاکہ تیرا

خوف مانیں۔
رُسوائیجس39 خوفمجھےسے اُسہے کا خطرہ دُور کر،

تیرےکیونکہ احکام اچھے ہیں۔
مَیں40 تیری ہدایات کا شدید آرزومند ہوں، اپنی راستی سے

میری جان کو تازہ دم کر۔
6

شفقتتیریرب،اے41 اور جسنجاتوہ کا وعدہ تُو نے
کیا تکمجھہے پہنچے

42 تاکہ مَیں بےعزتی کرنے والے دےجوابکو سکوں۔
کیونکہ تیرےمَیں کلام پر بھروسا رکھتا ہوں۔

میرے43 منہ سچائیسے کا کلام نہ چھین، تیرےمَیںکیونکہ
فرمانوں کے انتظار میں ہوں۔

44 مَیں ہر وقت تیری شریعت کی پیروی کروں گا، اب سے
تکابد اُس میں قائم رہوں گا۔

مَیں45 میدانکھلے میں چلتا پھروں گا، تیرےکیونکہ آئین کا
طالب رہتا ہوں۔

مَیں46 شرم کئے بغیر بادشاہوں کے منے تیرےسا احکام بیان
کروں گا۔

47 مَیں تیرے فرمانوں سے لطف اندوز ہوتا ہوں، وہ پیارےمجھے ہیں۔
مَیں48 اپنے تیرےہاتھ فرمانوں اُٹھاؤںطرفکی گا، کیونکہ

پیارےمجھےوہ ہیں۔ ہدایاتتیریمَیں میں محوِ رہوںخیال گا۔
7

49 اُس بات کا خیال رکھ جو تُو نے اپنے خادم سے کی اور
جس سے تُو مجھےنے اُمید دلائی ہے۔

میںمصیبت50 یہی تسلی باعثکا رہا کہہے تیرا میریکلام
جان کو تازہ دم کرتا ہے۔

مغرور51 میرا یادہسےحد مذاقز اُڑاتے لیکنہیں، تیریمَیں
شریعت سے دُور نہیں ہوتا۔

تیرےمَیںرب،اے52 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۔

میںگھرجس54 پردیسیمَیں ہوں اُس میں تیرےمَیں احکام
گیتکے گاتا رہتا ہوں۔

راترب،اے55 مَیںکو تیرا نام یاد کرتا شریعتتیریہوں،
پر عمل کرتا رہتا ہوں۔

56 یہ تیری بخشش ہے کہ مَیں تیرے آئین کی پیروی ہوں۔کرتا
8

رب57 میری میراث ہے۔ مَیں نے تیرے فرمانوں پر عمل
کرنے کا وعدہ کیا ہے۔

پورےمَیں58 دل تیریسے شفقت طالبکا رہا ہوں۔ اپنے
وعدے مطابقکے مجھ پر مہربانی کر۔

59 مَیں نے اپنی راہوں پر دھیان دے کر تیرے احکام کی
طرف قدم بڑھائے ہیں۔

نہیںمَیں60 بھاگبلـکہجھجکتا تیرےکر احکام کرنےعملپر
کوششکی کرتا ہوں۔

بےدینوں61 رّسوںکے مجھےنے جکڑ لیا لیکنہے، تیریمَیں
شریعت نہیں بھولتا۔

62 آدھی رات کو مَیں جاگ اُٹھتا ہوں تاکہ تیرے راست
فرمانوں کے لئے تیرا شکر کروں۔

مَیں63 اُن سب کا ساتھی ہوں جو تیرا خوف مانتے ہیں، اُن
سب دوستکا ہدایاتتیریجو پر عمل کرتے ہیں۔

اے64 رب، دنیا تیری شفقت سے معمور ہے۔ مجھے اپنے
احکام !سکھا

9
اے65 رب، تُو نے اپنے کلام کے مطابق اپنے خادم سے

بھلائی کی ہے۔
66 مجھے صحیح امتیاز اور عرفان سکھا، کیونکہ مَیں تیرے

احکام پر ایمان رکھتا ہوں۔
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اِس67 پہلےسے پستمجھےکہ کیا گیا مَیں آوارہ پھرتا تھا، لیکن

اب تیرےمَیں کلام کے تابع رہتا ہوں۔
68 تُو بھلا ہے اور بھلائی کرتا مجھےہے۔ اپنے آئین !سکھا
69 مغروروں نے جھوٹ بول کر مجھ پر کیچڑ اُچھالی ہے،

لیکن مَیں پورے دل سے تیری ہدایات کی فرماں برداری ہوں۔کرتا
70 اُن کے دل اکڑ بےحسکر ہو گئے ہیں، لیکن مَیں تیری

شریعت لطفسے اندوز ہوتا ہوں۔
لئےمیرے71 اچھا تھا پستمجھےکہ کیا گیا، طرحاِسکیونکہ

مَیں تیرےنے احکام سیکھ لئے۔
72 تیرےشریعتجو منہ سے ہوئیصادر مجھےوہہے سونے

چاندی ہزاروںکے ِسکوں سے یادہ ز پسند ہے۔
10

ہاتھوںتیرے73 مجھےنے بنا بنیادمضبوطکر پر رکھ ہے۔دیا
مجھے سمجھ عطا فرما تیرےتاکہ احکام سیکھ لوں۔

74 جو تیرا خوف مانتے ہیں وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو
جائیں، کیونکہ تیرےمَیں کلام کے انتظار میں رہتا ہوں۔

اے75 رب، مَیں نے جان لیا ہے تیرےکہ فیصلے راست
ہیں۔ یہ بھی تیری وفاداری کا اظہار ہے کہ تُو نے مجھے پست
کیا ہے۔

تسلیمجھےشفقتتیری76 طرحجسدے، تُو خادماپنےنے
سے وعدہ کیا ہے۔

77 مجھ پر اپنے رحم کا اظہار کر تاکہ میری جان میں جان
آئے، کیونکہ مَیں شریعتتیری لطفسے اندوز ہوتا ہوں۔

78 جو مغرور جھوٹمجھے پستسے کر رہے ہیں وہ شرمندہ
ہو جائیں۔ لیکن تیرےمَیں فرمانوں میں محوِ خیال رہوں گا۔

کاش79 جو خوفتیرا مانتے تیرےاور احکام جانتے ہیں وہ
واپسپاسمیرے !آئیں

80 میرا دل تیرے آئین کی پیروی کرنے میں بےالزام رہے
تاکہ میری رُسوائی نہ ہو جائے۔

11
میری81 جان تیری نجات کی آرزو کرتے کرتے نڈھال ہو

رہی تیرےمَیںہے، کلام کے انتظار میں ہوں۔
میری82 وعدےتیرےآنکھیں کی راہ دیکھتے دیکھتے دُھندلا

رہی ہیں۔ تُو کبمجھے دےتسلی گا؟
83 مَیں دھوئیں میں سکڑی ہوئی مشک کی مانند ہوں لیکن

تیرے فرمانوں کو نہیں بھولتا۔

تیرے84 خادم مزیدکو کتنی دیر انتظار پڑےکرنا گا؟ تُو میرا
تعاقب کرنے والوں کرےکبعدالتکی گا؟

شریعتتیریمغرورجو85 تابعکے نہیں اُنہوںہوتے مجھےنے
پھنسانے کے لئے گڑھے کھود لئے ہیں۔

تیرے86 تمام احکام پُروفا ہیں۔ میری مدد کر، کیونکہ وہ
جھوٹ کا سہارا لے کر تعاقبمیرا کر رہے ہیں۔

مجھےوہ87 زمینرُوئے پر مٹانےسے لیکنہیں،ہیقریبکے
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 تکابد 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 رہتی ہے۔
آسمانتکآج91 فرمانوںتیرےزمینو کو پورا لئےکےکرنے

حاضر ہتے ر ہیں، تمامکیونکہ کرنےخدمتتیریچیزیں لئےکے
بنائی گئی ہیں۔

92 خوشیمیریشریعتتیریاگر نہ ہوتی تو مَیں مصیبتاپنی
ہلاکمیں ہو گیا ہوتا۔

بھولوںنہیںکبھیہدایاتتیریمَیں93 گا، کیونکہ اُن کےہی
یعے ذر تُو میری جان کو تازہ دم کرتا ہے۔

مَیں94 تیرا ہی ہوں، مجھے !بچا کیونکہ تیرےمَیں احکام کا
طالب رہا ہوں۔

تاکمیریبےدین95 میں بیٹھ گئے ہیں تاکہ مجھے مار ڈالیں،
لیکن تیرےمَیں آئین پر دھیان دیتا رہوں گا۔

96 مَیں نے دیکھا ہے کہ ہر کامل چیز کی حد ہوتی ہے،
تیرےلیکن فرمان کی کوئی حد نہیں ہوتی۔

13
تیری97 شریعت مجھے پیاریکتنی !ہے دن بھر مَیں اُس میں

محوِ خیال رہتا ہوں۔
98 تیرا فرمان میرےمجھے دشمنوں سے یادہ دانشز 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۔
مجھے100 بزرگوں سے یادہ ز سمجھ حاصل ہے، کیونکہ مَیں

وفاداری تیرےسے احکام پیرویکی کرتا ہوں۔
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101 مَیں نے ہر بُری راہ پر قدم رکھنے سے گریز کیا ہے تاکہ
تیرے کلام سے لپٹا رہوں۔

تیرےمَیں102 فرمانوں سے دُور نہیں ہوا، کیونکہ تُو ہی مجھےنے تعلیم دی ہے۔
103 تیرا کلام لذیذکتنا میرےوہہے، میںمنہ شہد یادہسے ز

میٹھا ہے۔
تیرے104 احکام مجھےسے حاصلسمجھ ہوتی اِسہے، لئے

جھوٹمَیں کی ہر راہ نفرتسے کرتا ہوں۔
14

105 تیرا پاؤںمیرےکلام کے لئے چراغ میریجوہے راہ کو
روشن کرتا ہے۔

106 مَیں نے قَسم کھائی ہے کہ تیرے راست فرمانوں کی
پیروی کروں گا، اور مَیں یہ وعدہ پورا بھی کروں گا۔

107 مجھے بہت پست کیا گیا اےہے۔ رب، اپنے کلام کے
میریمطابق جان کو تازہ دم کر۔

میرےرب،اے108 منہ کی قربانیوںرضاکارانہ پسندکو کر
اور مجھے اپنے آئین !سکھا

109 میری جان ہمیشہ خطرے میں ہے، لیکن مَیں تیری
شریعت نہیں بھولتا۔

بےدینوں110 میرےنے 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۔

112 مَیں نے اپنا دل تیرے احکام پر عمل کرنے کی طرف
مائل کیا ہے، کیونکہ اِس کا اجر ابدی ہے۔

15
مَیں113 دلوںدو شریعتتیریلیکننفرتسے محبتسے ہوں۔کرتا
114 تُو میری پناہ گاہ اور میری ڈھال ہے، تیرےمَیں 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۔

آسمیری ٹوٹنے دےنہ تاکہ شرمندہ نہ ہو جاؤں۔
117 میرا سہارا بن تاکہ بچ کر ہر وقت تیرے آئین کا لحاظ

رکھوں۔
118 تُو اُن سب کو رد کرتا ہے تیرےجو احکام سے بھٹکے

پھرتے ہیں، کیونکہ اُن کی بازیدھوکے فریب ہی ہے۔

119 تُو زمین کے تمام بےدینوں ناپاککو چاندی سے خارج
کی ہوئی مَیل کی پھینکطرح کر نیست کر دیتا ہے، اِس لئے
تیرے فرمان پیارےمجھے ہیں۔

120 میرا جسم تجھ دہشتسے کھا کر تھرتھراتا ہے، اور مَیں
تیرے فیصلوں سے ڈرتا ہوں۔

16
121 مَیں نے راست اور باانصاف کام کیا ہے، چنانچہ مجھے

اُن کے حوالے نہ کر جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔
122 اپنے خادم خوشکی حالی کا ضامن بن کر مغروروں کو

مجھ پر ظلم کرنے نہ دے۔
میری123 آنکھیں تیری نجات اور تیرے راست وعدے کی

راہ دیکھتے دیکھتے رہ گئی ہیں۔
124 اپنے خادم سے سلوکتیرا تیری شفقت کے مطابق ہو۔

مجھے اپنے احکام سکھا۔
مَیں125 تیرا ہی خادم ہوں۔ مجھے فہم عطا فرما تیرےتاکہ

آئین پوریکی سمجھ آئے۔
اب126 وقت آ گیا ہے ربکہ قدم اُٹھائے، کیونکہ لوگوں

شریعتتیرینے کو توڑ ڈالا ہے۔
اِس127 لئے تیرےمَیں احکام کو سونے خالصبلـکہ سونے

سے یادہ ز پیار کرتا ہوں۔
اِس128 لئے احتیاطمَیں تیرےسے تمام آئین زندگیمطابقکے

گزارتا ہوں۔ مَیں فریبہر دہ راہ نفرتسے کرتا ہوں۔
17

تیرے129 تعجباحکام 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۔

طرفمیری132 رجوع فرما اور مجھ پر وہی مہربانی کر جو تُو
سباُن پر کرتا ہے تیرےجو نام سے پیار کرتے ہیں۔

133 اپنے کلام میرےسے قدم مضبوط کر، کسی بھی گناہ
کو مجھ حکومتپر نہ کرنے دے۔

دےفدیہ134 انسانمجھےکر کے ظلم سے تاکہدےچھٹکارا
تیرےمَیں احکام کے تابع رہوں۔

135 اپنے چہرے کا نور اپنے خادم پر چمکا اور مجھے اپنے
احکام سکھا۔
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آنکھوںمیری136 آنسوؤںسے ندیاںکی بہہ رہی ہیں، کیونکہ

شریعتتیریلوگ کے تابع نہیں ہتے۔ ر
18

رب،اے137 راستتُو تیرےاورہے، 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، کیونکہ

میرے تیرےدشمن فرمان بھول گئے ہیں۔
140 تیرا کلام آزما کر پاک صاف ثابت ہوا ہے، تیرا خادم

اُسے پیار کرتا ہے۔
مجھے141 ذلیل اور حقیر جانا جاتا ہے، لیکن تیرےمَیں آئین

نہیں بھولتا۔
تیری142 ابدیراستی ہے، اور شریعتتیری سچائی ہے۔
مصیبت143 اور پریشانی مجھ پر غالب آ گئی ہیں، لیکن مَیں

تیرے احکام لطفسے اندوز ہوتا ہوں۔
تیرے144 احکام راستتکابد ہیں۔ مجھے سمجھ عطا فرما

تاکہ مَیں جیتا رہوں۔
19

پورےمَیں145 دل سے پکارتا ہوں، اے” میریرب، !سن
تیرےمَیں آئین مطابقکے زندگی گزاروں “گا۔

مَیں146 پکارتا ہوں، مجھے” !بچا تیرےمَیں احکام پیرویکی
کروں “گا۔

147 پَو پھٹنے پہلےسے پہلے مَیں اُٹھ کر مدد کے لئے پکارتا ہوں۔
تیرےمَیں کلام کے انتظار میں ہوں۔

رات148 کے وقت ہی میری آنکھیں کھل جاتی ہیں تاکہ
تیرے کلام پر غور خوضو کروں۔

149 اپنی شفقت کے مطابق میری آواز !سن اے رب، اپنے
فرمانوں میریمطابقکے جان کو تازہ دم کر۔

150 جو چالاکی سے میرا تعاقب کر رہے ہیں وہ قریب پہنچ
گئے ہیں۔ لیکن شریعتتیریوہ سے انتہائی دُور ہیں۔

رب،اے151 قریبتُو ہی تیرےاورہے، احکام ہیں۔سچائی
بڑی152 دیر پہلے تیرےمجھے فرمانوں سے معلوم ہوا ہے کہ

تُو نے اُنہیں ہمیشہ کے لئے قائم رکھا ہے۔
20

میری153 مصیبت کا خیال کر کے مجھے !بچا کیونکہ مَیں
شریعتتیری نہیں بھولتا۔

عدالت154 میرےمیں حق میں لڑ کر میرا دےعوضانہ تاکہ
میری جان چھوٹ جائے۔ وعدےاپنے کے مطابق میری جان
کو تازہ دم کر۔

نجات155 بےدینوں سے بہت دُور ہے، کیونکہ وہ تیرے
احکام طالبکے نہیں ہوتے۔

رب،اے156 تُو متعدد یقوں طر سے اپنے رحم کا اظہار کرتا
ہے۔ اپنے آئین میریمطابقکے جان کو تازہ دم کر۔

157 تعاقبمیرا والوںکرنے میرےاور دشمنوں بڑیکی تعداد
لیکنہے، تیرےمَیں احکام سے دُور نہیں ہوا۔

158 بےوفاؤں کو دیکھ کر مجھے گھن آتی ہے، کیونکہ وہ
تیرے کلام مطابقکے زندگی نہیں گزارتے۔

159 دیکھ، تیرےمجھے احکام سے پیار اےہے۔ رب، اپنی
شفقت 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۔
تیرےمَیں162 کلام اُسخوشیکی طرحکی مناتا جسےہوں

کثرت کا غنیمتماِل مل گیا ہو۔
جھوٹمَیں163 نفرتسے کرتا بلـکہ گھن کھاتا ہوں، لیکن

شریعتتیری پیاریمجھے ہے۔
164 مَیں دن میں سات بار تیری ستائش کرتا ہوں، کیونکہ

تیرے راستاحکام ہیں۔
پیاریشریعتجنہیں165 اُنہیںہے بڑا حاصلسکون ہے، وہ

بھیکسی چیز سے ٹھوکر کھا کر نہیں گریں گے۔
اے166 رب، مَیں تیری نجات کے انتظار میں ہتے ر ہوئے

تیرے احکام پیرویکی کرتا ہوں۔
میری167 جان تیرے فرمانوں سے لپٹی رہتی ہے، وہ اُسے

پیارےنہایت ہیں۔
تیرےمَیں168 آئین ہدایاتاور پیرویکی کرتا ہوں، کیونکہ

میری تمام تیرےراہیں منے سا ہیں۔
22

میریرب،اے169 تیرےآہیں منے سا آئیں، مجھے اپنے کلام
مطابقکے سمجھ عطا فرما۔

میری170 التجائیں تیرے منے سا آئیں، مجھے اپنے کلام کے
مطابق !چھڑا
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میرے171 ہونٹوں سے حمد و پھوٹثنا نکلے، کیونکہ تُو مجھے
اپنے احکام سکھاتا ہے۔

میری172 تیرےزبان کلام کی مدح سرائی کرے، کیونکہ
تیرے تمام راستفرمان ہیں۔

173 تیرا میریہاتھ مدد کرنے کے لئے تیار رہے، مَیںکیونکہ
تیرےنے احکام اختیار کئے ہیں۔

نجاتتیریمَیںرب،اے174 آرزومندکا شریعتتیریہوں،
لطفسے اندوز ہوتا ہوں۔

میری175 جان زندہ رہے ستائشتیریتاکہ کر تیرےسکے۔
آئین میری مدد کریں۔

176 مَیں بھٹکی ہوئی بھیڑ کی طرح 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 ربنے کو پکارا، اور اُس میرینے سنی۔
جانمیریرب،اے2 کو ہونٹوںجھوٹے فریباور سےزباندہ بچا۔
فریباے3 دہ زبان، تیرےوہ ساتھ کیا کرے، مزید 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 کے

خیموں پاسکے رہنا پڑتا ہے۔
اِتنی6 دیر امنسے کے دشمنوں پاسکے ہنے ر میریسے جان

تنگ آ گئی ہے۔
مَیں7 تو امن چاہتا ہوں، کبھیجبلیکن بولوں تو جنگوہ

کرنے پر ُلے ت ہوتے ہیں۔
121

انسان کا وفادار محافظ
یارت1 ز کا گیت۔
مَیں اپنی آنکھوں کو پہاڑوں طرفکی اُٹھاتا ہوں۔ میری مدد

کہاں سے آتی ہے؟
میری2 آتیسےربمدد آسمانجوہے، و زمین ہے۔خالقکا
وہ3 تیرا پاؤں پھسلنے گا۔دےنہیں محافظتیرا اونگھنے کا نہیں۔
4ً یقینا اسرائیل محافظکا نہ اونگھتا ہے، نہ سوتا ہے۔
رب5 تیرا محافظ تیرےربہے، ہنے د ہاتھ پر سائبان ہے۔
نہ6 دن کو سورج، راتنہ کو چاند تجھے ضرر پہنچائے گا۔

تجھےرب7 نقصانہر بچائےسے گا، تیریوہ جان محفوظکو
رکھے گا۔

تیرےتکابدسےابرب8 آنے کیجانے کرےداریپہرا
گا۔

122
یروشلم پر برکت

داؤد1 یارتکا ز کا گیت۔
مَیں اُن خوشسے ہوا جنہوں مجھنے سے کہا، آؤ،” ربہم

کے گھر “چلیں۔
ہمارےابیروشلم،اے2 تیرےپاؤں دروازوں کھڑےمیں

ہیں۔
3 یروشلم شہر یوں بنایا گیا ہے کہ اُس کے تمام مضبوطیحصے

دوسرےایکسے کے جُڑےساتھ ہوئے ہیں۔
وہاں4 قبیلے، ربہاں قبیلےکے حاضر ہوتے ہیں ربتاکہ

کے نام ستائشکی اسرائیلطرحجسکریں کو فرمایا گیا ہے۔
5 کیونکہ عدالتتختوہاں کرنے کے لئے لگائے گئے ہیں،

وہاں داؤد کے گھرانے تختکے ہیں۔
6 یروشلم کے لئے سلامتی !مانگو تجھجو” پیارسے ہیںکرتے

وہ سکون پائیں۔
تیری7 فصیل میں سلامتی تیرےاور محلوں میں سکون “ہو۔
8 اپنے بھائیوں اور سایوںہم کی مَیںخاطر کہوں تیرے”گا،

اندر سلامتی “!ہو
ہمارےرب9 خدا کے گھر کی خاطر مَیں خوشتیری 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۔
غلامطرحجس2 آنکھیںکی مالـکاپنے ہاتھکے طرفکی

اور لونڈی کی آنکھیں اپنی مالـکن کے ہاتھ طرفکی لـگی رہتی
ہیں اُسی طرح ہماری آنکھیں رب اپنے خدا پر لـگی رہتی ہیں،
تکجب وہ ہم پر مہربانی نہ کرے۔

اے3 رب، ہم پر مہربانی کر، ہم پر مہربانی !کر کیونکہ ہم
حد سے یادہ حقارتز کا نشانہ بن گئے ہیں۔

سکون4 زندگیسے گزارنے والوں لعنکی طعن اور مغروروں
کی تحقیر ہماریسے جان دوبھر ہو گئی ہے۔
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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
3 اور آگ 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 جان اُس یا چڑ کی چھوٹطرح گئی ہے جو چڑی

مار پھندےکے نکلسے کر اُڑ گئی ہے۔ ٹوٹپھندا گیا اورہے،
ہم بچ نکلے ہیں۔

رب8 کا نام، اُسیہاں کا نام 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 اُسیہے ربطرح

اپنی قوم کو اب سے ابد تک چاروں طرف سے محفوظ رکھتا
ہے۔

3 کیونکہ بےدینوں کی راست بازوں کی میراث پر حکومت
نہیں گی،رہے ایسا نہ ہو بدکاریبازراستکہ آزمائشکیکرنے
میں پڑ جائیں۔

اے4 رب، اُن سے بھلائی کر جو نیک ہیں، جو دل سیدھیسے راہ پر چلتے ہیں۔
لیکن5 بھٹکجو اپنیکر ٹیڑھی راہوںمیڑھی پر اُنہیںہیںچلتے

بدکاروںرب خارجساتھکے کر اسرائیلدے۔ 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 ہم
خواب دیکھ رہے ہیں۔

تب2 ہمارا منہ ہنسی خوشی سے بھر گیا، اور ہماری زبان
شادمانی نعرےکے لگانے سے رُک نہ سکی۔ تب دیگر قوموں
میں کہا گیا، رب” نے اُن کے لئے زبردست کام کیا “ہے۔

ہمارےواقعینےرب3 لئے زبردست کام کیا ہمہے۔ کتنے
خوش تھے، !خوشکتنے

اے4 رب، ہمیں بحال کر۔ جس طرح موسِم برسات میں
نجبدشِت خشککے نالے پانی سے بھر جاتے ہیں اُسی طرح
ہمیں بحال کر۔

جو5 آنسو بہا بہا بیجکر بوئیں نعرےکےخوشیوہ لگا فصلکر
کاٹیں گے۔

6 وہ روتے ہوئے بیج بونے کے لئے نکلیں گے، لیکن جب
پکفصل جائے تو خوشی نعرےکے لگا کر پُولے اُٹھائے اپنے
گھر لوٹیں گے۔

127
الله ہی ہمارا گھر تعمیر کرتا ہے

سلیمان1 یارتکا ز کا گیت۔
رباگر گھر کو تعمیر کرےنہ تو اُس پر کام والوںکرنے کی

محنت عبث ہے۔ اگر رب شہر کی پہرا داری کرےنہ تو انسانی
پہرے داروں کی عبثنگہبانی ہے۔

2 یہ بھی عبث ہے کہ تم سویرےصبح اُٹھو اور پورے دن
مشقتمحنت کے ساتھ روزی کما راتکر گئے سو جاؤ۔ کیونکہ
جو الله پیارےکو ہیں اُنہیں وہ اُن یاتکی ضرور اُن کے سوتے
پوریمیں کر دیتا ہے۔

نعمتایسیبچے3 ہیں میراثہمجو ربمیں 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 وہہے جسآدمی ترکشکا اُن سے بھرا جبہے۔
وہ شہر دروازےکے پر اپنے دشمنوں جھگڑےسے گا تو شرمندہ
نہیں ہو گا۔

128
خاندانجس کو الله برکت دیتا ہے

یارت1 ز کا گیت۔
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مبارک ہے وہ جو رب کا خوف مان کر اُس کی راہوں چلتاپر ہے۔
2ً یقینا تُو محنتاپنی پھلکا مبارکگا۔کھائے ہو، کیونکہ تُو

کامیاب 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 ربآدمیجو خوفکا مانے ایسیاُسے برکتہی ملے گی۔
کہکرےوہدے۔برکتسےصیونکوہِتجھےرب5 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 میری”کہے، جوانی دشمنمیرےہیسے بار بار مجھ

پر حملہ آور ہوئے ہیں۔
میری2 جوانی سے ہی وہ بار بار مجھ پر حملہ آور ہوئے ہیں۔

توبھی وہ مجھ غالبپر نہ “آئے۔
ہل3 چلانے والوں میرینے پیٹھ پر ہل چلا کر اُس پر اپنی

لمبی لمبی یاں یگھار ر بنائی ہیں۔
مجھےکرکاٹرسّےکےبےدینوںنےاُسہے۔راسترب4

آزاد کر دیا ہے۔
5 کرےالله کہ جتنے بھی صیون نفرتسے رکھیں وہ شرمندہ

ہو کر ہٹپیچھے جائیں۔
چھتوںوہ6 پر ہوںمانندکیگھاسکی طورصحیحجو پر ھنے بڑ

سے پہلے ہی مُرجھا جاتی ہے
7 سےجساور نہ فصل کاٹنے والا اپنا ہاتھ، نہ پُولے ھنے باند

والا اپنا بازو بھر سکے۔
8 جو بھی اُن سے گزرے وہ نہ کہے، رب” تمہیں ربہم“دے۔برکت کا نام لے کر برکتتمہیں دیتے !ہیں

130
مصیبتبڑی سے رِہائی کی دعا توبہ) کا چھٹا (زبور

یارت1 ز کا گیت۔

اے رب، مَیں تجھے گہرائیوں سے پکارتا ہوں۔
اے2 رب، میری آواز !سن کان لگا کر میری التجاؤں پر

!دےدھیان
اے3 رب، اگر ہمارےتُو گناہوں کرےحسابکا تو کون

قائم رہے گا؟ کوئی بھی !نہیں
لیکن4 تجھ سے معافی حاصل ہوتی ہے تاکہ تیرا خوف مانا

جائے۔
ربمَیں5 کے انتظار میں ہوں، میری شدتجان سے انتظار

کرتی مَیںہے۔ اُس کے کلام سے اُمید رکھتا ہوں۔
پَوسےشدتجسدارپہرے6 پھٹنے میںانتظارکے ہتے ر ہیں،

اُسجانمیری بھیسے یادہ ہاںساتھ،کےشدتز یادہ شدتز
ربساتھکے کی منتظر رہتی ہے۔

کیرباسرائیل،اے7 راہ دیکھتا !رہ ربکیونکہ پاسکے
شفقت اور فدیہ بندوبستٹھوسکا ہے۔

اسرائیلوہ8 گناہوںتمامکے دےنجاتاُسےکردےفدیہکا
گا۔

131
بچے کا سا ایمان

یارت1 ز کا گیت۔
اے رب، نہ میرا دل گھمنڈی ہے، نہ میری آنکھیں مغرور

ہیں۔ جو باتیں اِتنی عظیم اور حیران ہیںکن کہ مَیں اُن نپٹسے
نہیں سکتا اُنہیں مَیں نہیں چھیڑتا۔

2ً یقینا مَیں نے اپنی جان راحتکو اور سکون دلایا ہے، اور
اب وہ ماں کی گود میں بیٹھے چھوٹے بچے کی مانند ہے، ہاں
میری جان چھوٹے *بچے 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 کا خیال رکھ، اُس کی تمام مصیبتوں کو یاد

کر۔
اُس2 قَسمنے کھا ربکر سے وعدہ کیا یعقوباور قویکے

خدا کے مَنتحضور مانی،
نہ”3 مَیں اپنے گھر میں داخل ہوں گا، نہ بستر پر لیٹوں گا،

* 128:3 تازہ :شاخوں اِس سے مراد پیوندکاریہے کے لئے درخت کاٹیسے گئی ٹہنیاں۔ * 131:2 بچےجس:بچےچھوٹے ماںنے دودھکا پینا چھوڑ دیا ہے۔
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4 نہ مَیں اپنی آنکھوں کو سونے دوں گا، نہ اپنے پپوٹوں کو

اونگھنے دوں گا
تکجب5 رب کے لئے مقام اور یعقوب کے سورمے کے

لئے سکونت گاہ نہ “ملے۔
ہم6 اِفراتہنے میں عہد کیصندوقکے خبر سنی اور یعر کے

کھلے میدان میں اُسے پا لیا۔
7 آؤ، ہم اُس سکونتکی 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 کا

صندوق قدرتتیریجو کا اظہار ہے۔
تیرے9 امام راستی سے ملبّس ہو جائیں، تیرےاور ایمان دار

خوشی نعرےکے لگائیں۔
اے10 الله، اپنے خادم داؤد کی خاطر اپنے مسح کئے ہوئے

بندے چہرےکے کو رد نہ کر۔
رب11 نے قَسم کھا کر داؤد سے وعدہ کیا ہے، اور وہ اُس

سے کبھی نہیں پھرے گا، مَیں” تیری اولاد میں ایکسے کو
تختتیرے پر بٹھاؤں گا۔

12 تیرےاگر میرےبیٹے عہد کے وفادار رہیں اور اُن احکام
پیرویکی کریں اُنہیںمَیںجو سکھاؤں گا تو اُن بیٹےکے بھی ہمیشہ
تختتیرےتک پر بیٹھیں “گے۔

صیونکوہِنےربکیونکہ13 چنکو لیا اورہے، وہاںوہی
سکونت 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۔

مَیں15 خوراککیصیون دےبرکتکیکثرتکو اُسکر
غریبوںکے کو روٹی سے سیر کروں گا۔

16 مَیں اُس کے اماموں کو نجات سے ملبّس کروں گا، اور
اُس ایمانکے دار خوشی سے نعرےزوردار 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۔

18 مَیں اُس کے دشمنوں کو شرمندگی سے ملبّس کروں گا
جبکہ اُس سرکے کا تاج چمکتا رہے “گا۔

133
بھائیوں یگانگتکی برکتکی

داؤد1 کا یارتزبور۔ ز کا گیت۔
بھائیجب مل کر یگانگتاور سے ہتے ر ہیں یہ کتنا اچھا اور

پیارا ہے۔
2 یہ اُس نفیس تیل کی مانند ہے جو ہارون امام کے سر پر

ُنڈیلا ا جاتا ہے ٹپکٹپکاور کر اُس کی داڑھی اور لباس کے
گریبان پر آ جاتا ہے۔

3 یہ اُس اوس کی مانند ہے جو کوہِ حرمون سے صیون کے
پہاڑوں پر پڑتی ہے۔ کیونکہ رب نے فرمایا ہے، وہیں” ہمیشہ
برکتتک اور زندگی ملے “گی۔

134
رب کے گھر راتمیں ستائشکی

یارت1 ز کا گیت۔
آؤ، رب ستائشکی رباےکرو، کے تمام خادمو راتجو

ربوقتکے کے گھر کھڑےمیں ہو۔
مقدِس2 میں اپنے ہاتھ اُٹھا ربکر کی تمجید !کرو
رب3 صیون سے تجھے برکت دے، آسمان و زمین کا خالق

برکتتجھے دے۔
135

الله پرستشکی
کیرب1 حمد رب!ہو نامکے ستائشکی !کرو اُس کی تمجید

رباےکرو، کے تمام خادمو،
2 جو رب کے گھر میں، ہمارے خدا کی بارگاہوں کھڑےمیں ہو۔
رب3 کی حمد کرو، کیونکہ رب بھلا ہے۔ اُس کے نام کی

مدح سرائی کرو، کیونکہ وہ پیارا ہے۔
4 ربکیونکہ یعقوبنے کو اپنے لئے چن لیا، اسرائیل کو

ملـکیتاپنی بنا لیا ہے۔
5 ہاں، مَیں جاننے 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 کہیں بھی ہو۔
زمینوہ7 کی انتہا بادلسے ھنے چڑ دیتا اور بارشبجلی کے لئے

پیدا کرتا ہے، وہ ہَوا اپنے گوداموں نکالسے لاتا ہے۔
* 132:17 مَیں داؤد طاقتکی بڑھا دوں :گا لفظی :ترجمہ مَیں داؤد سینگکا پھوٹنے دوں گا۔
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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 تبکئے۔ فرعون اور اُس کے تمام ملازم اُن کا نشانہ
بن گئے۔

10 اُس نے متعدد قوموں کو شکست دے کر طاقت ور
بادشاہوں موتکو گھاٹکے اُتار دیا۔

یوں11 امور کا بادشاہ بسنسیحون، کا بادشاہ عوج اور ملـِک
کنعان کی تمام سلطنتیں نہ رہیں۔

اُس12 نے اُن ملـککا اسرائیل دےکو کر فرمایا کہ آئندہ
یہ میری قوم کی ملـکیتموروثی ہو گا۔

اے13 رب، تیرا نام ابدی اےہے۔ رب، تجھے پشت در
پشت یاد کیا جائے گا۔

14 کیونکہ رب اپنی قوم کا انصاف کر کے اپنے خادموں پر
ترس کھائے گا۔

15 قوموںدیگر بُتکے انسانہیں،کےچاندیسونے ہاتھکے
اُنہیںنے بنایا۔

16 اُن کے منہ لیکنہیں بولوہ نہیں سکتے، اُن آنکھیںکی ہیں
لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے۔

17 اُن کے کان ہیں لیکن وہ سن نہیں سکتے، اُن کے منہ میں
سانس ہی نہیں ہوتی۔

بُتجو18 ہیںبناتے وہ اُن مانندکی ہو اُنجوجائیں، پر بھروسا
رکھتے ہیں وہ اُن بےحسجیسے حرکتو ہو جائیں۔

اے19 اسرائیل کے گھرانے، رب کی ستائش کر۔ اے
ہارون کے ربگھرانے، کی تمجید کر۔

لاویاے20 کے ربگھرانے، کی حمد و ثنا رباےکر۔
خوفکا ماننے ربوالو، ستائشکی کرو۔

صیون21 کیربسے 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۔
خداؤں2 کے خدا کا شکر کرو، کیونکہ اُس ہے۔ابدیشفقتکی

3 مالـکوں مالـککے کا شکر کرو، کیونکہ اُس کی ابدیشفقت ہے۔
4 جو اکیلا ہی عظیم معجزے کرتا ہے اُس کا شکر کرو،

کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
جس5 نے حکمت کے ساتھ آسمان بنایا اُس کا شکر کرو،

کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
زمیننےجس6 مضبوطیکو پانیسے کے اوپر لگا دیا اُس کا

شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
آسماننےجس7 کی روشنیوں خلقکو کیا اُس کا شکر کرو،

کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
سورجنےجس8 دنکو حکومتوقتکے کرنے کے لئے

بنایا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
جس9 نے چاند اور ستاروں کو رات کے وقت حکومت

لئےکےکرنے بنایا اُس کا ہے۔ابدیشفقتکیاُسکیونکہکرو،شکر
میںمصرنےجس10 پہلوٹھوں کو مار ڈالا اُس کا شکر کرو،

کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
11 جو اسرائیل کو مصریوں میں سے نکال 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 ابدیشفقتکی ہے۔
نےجس13 بحرِ ُلزم ق کو دو میںحصوں تقسیم کر دیا اُس کا

شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
اسرائیلنےجس14 اُسکو میںبیچکے گزرنےسے اُسدیا

کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
جس15 نے فرعون اور اُس کی فوج کو بحرِ ُلزم ق میں بہا کر

غرق کر دیا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
یگستاننےجس16 اپنیمیںر قوم قیادتکی اُسکی کا شکر

کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
جس17 بڑےنے بادشاہوں کو شکست دی اُس کا شکر

کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
جس18 نے طاقت ور بادشاہوں کو مار ڈالا اُس کا شکر

کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
19 جس نے یوں امور کے بادشاہ سیحون کو موت کے

گھاٹ اُتارا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
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جس20 بسننے 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، اُسکیونکہ ابدیشفقتکی ہے۔
نےجس23 خیالہمارا دبمیںخاکہمجبکیا تھےگئے

اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
جس24 نے ہمیں اُن کے قبضے سے چھڑایا جو ہم پر ظلم کر

رہے تھے اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
25 جو تمام جانداروں خوراککو مہیا کرتا ہے اُس کا شکر

کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
آسمان26 کے خدا کا شکر کرو، کیونکہ اُس ہے۔ابدیشفقتکی

137
بابل میں جلاوطنوں کی آہ زاریو

صیونجب1 کی یاد آئی تو ہم بابل کی نہروں کنارےکے ہی
بیٹھ کر رو پڑے۔

ہم2 نے وہاں کے سفیدہ کے درختوں سے اپنے سرود لٹکا
دیئے،

3 کیونکہ جنہوں نے ہمیں گرفتار کیا تھا اُنہوں نے ہمیں وہاں
گیت گانے کو کہا، اور جو ہمارا مذاق اُڑاتے ہیں اُنہوں نے
خوشی کا مطالبہ کیا، ہمیں” صیون کا گیتکوئی “!سناؤ

لیکن4 ہم ملـکاجنبی ربطرحکسمیں 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 ترین

خوشی سے یادہ ز قیمتی نہ سمجھوں تو میری زبان تالو چپکسے
جائے۔

اے7 رب، وہ کچھ یاد کر جو ادومیوں نے اُس دن جبکیا
یروشلم دشمن کے قبضے میں آیا۔ اُس وقت وہ بولے، اُسے” ڈھا
!دو تکبنیادوں اُسے گرا “!دو

بابلاے8 بیٹی جو تباہ کرنے پر ُلی ت ہوئی مبارکہے، وہہے
جو تجھے اُس کا دےبدلہ جو تُو ہمارےنے ساتھ کیا ہے۔

مبارک9 ہے وہ تیرےجو بچوں کو پکڑ کر پتھر پر پٹخ دے۔

138
الله کی مدد کے لئے شکرگزاری

داؤد1 کا زبور۔
اے رب، مَیں پورے دل سے تیری ستائش کروں گا،

معبودوں کے منے سا تیریہی تمجید کروں گا۔
2 مَیں تیری مُقّدس سکونت گاہ کی طرف رُخ کر کے سجدہ

تیریگا،کروں مہربانی وفاداریاور باعثکے تیرا گا۔کروںشکر
کیونکہ تُو اپنےنے نام اور کلام تمامکو چیزوں پر سرفراز کیا ہے۔

مَیںدنجس3 تجھےنے پکارا تُو سنمیرینے جانمیریکر
بڑیکو تقویت دی۔

اے4 رب، دنیا کے تمام تیرےحکمران 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 ربگو بلندیوں پر ہے وہ پست حال کا خیال کرتا
اور مغروروں کو دُور سے ہی پہچان لیتا ہے۔

مصیبتکبھیجب7 میرا دامن نہیں چھوڑتی تو تُو میری جان
کو تازہ دم کرتا ہے، تُو اپنا دہنا ہاتھ بڑھا دشمنوںمیرےمجھےکر
طیشکے سے بچاتا ہے۔

میریرب8 خاطر بدلہ اےگا۔لے ابدیشفقتتیریرب،
اُنہیںہے۔ نہ جنچھوڑ 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 خوبمجھے جانتا ہے۔
2 میرا اُٹھنا بیٹھنا تجھے معلوم ہے، اور تُو دُور سے ہی میری

سوچ سمجھتا ہے۔
3 تُو مجھے جانچتا ہے، مَیںخواہ راستے میں ہوں یا آرام کروں۔

تُو میری تمام راہوں واقفسے ہے۔
4 بھیجبکیونکہ باتکوئی میری زبان پر آئے رباےتُو

پہلے ہی اُس کا پورا علم رکھتا ہے۔
5 تُو مجھے چاروں طرف سے گھیرے رکھتا ہے، تیرا ہاتھ

میرے اوپر ہی رہتا ہے۔
اِس6 کا علم اِتنا حیران کن اور عظیم ہے کہ مَیں اِسے سمجھ

نہیں سکتا۔
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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 مَیںگو صبحطلوِع پَروںکے پر اُڑ کر سمندر کی دُورترین حد

پر جا بسوں،
وہاں10 بھی تیرا ہاتھ میری کرےقیادت گا، وہاں بھی تیرا

دہنا ہاتھ مجھے تھامے رکھے گا۔
11 اگر مَیں کہوں، یکی” تار مجھے چھپا دے، میرےاور ارد

گرد کی روشنی رات میں بدل “جائے، توبھی کوئی فرق نہیں
پڑے گا۔

تیرے12 منے سا یکی تار تاریکبھی نہیں تیرےہوتی، حضور
رات دن کی طرح روشن ہوتی ہے بلـکہ روشنی اور ایکاندھیرا
جیسے ہوتے ہیں۔

کیونکہ13 تُو نے باطنمیرا بنایا ہے، تُو ماںمجھےنے پیٹکے
میں تشکیل دیا ہے۔

14 مَیں تیرا شکر کرتا ہوں کہ مجھے جلالی اور معجزانہ طور
سے بنایا گیا تیرےہے۔ حیرتکام انگیز ہیں، اور میری جان یہ
خوب جانتی ہے۔

15 میرا ڈھانچا تجھ سے چھپا نہیں تھا جب مجھے پوشیدگی میں
بنایا مجھےجبگیا، زمین کی گہرائیوں میں تشکیل دیا گیا۔

تیری16 آنکھوں مجھےنے وقتاُس میرےجبدیکھا جسم
کی شکل ابھی نامکمل تھی۔ جتنے بھی میرےدن لئے مقرر تھے
کتابتیریسبوہ میں درجوقتاُس ایکجبتھے، بھی نہیں
گزرا تھا۔

اے17 الله، تیرے خیالات 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 تیرےتو ہی ساتھ ہوتا ہوں۔

اے19 الله، کاش تُو بےدین کو مار ڈالے، کہ خوں خوار
مجھ سے دُور ہو جائیں۔

فریبوہ20 سے تیرا ذکر لتےجھوٹمخالفتیرےہاںہیں،کرتے بو ہیں۔
رب،اے21 مَیںکیا اُن نفرتسے نہ کروں تجھجو نفرتسے

کرتے ہیں؟ کیا مَیں اُن سے گھن نہ کھاؤں تیرےجو خلاف
اُٹھے ہیں؟

22ً یقینا مَیں اُن نفرتسختسے کرتا ہوں۔ بندشمنمیرےوہ
گئے ہیں۔

اے23 الله، میرا معائنہ کر میرےکے دل کا حال جان لے،
مجھے جانچ میرےکر خیالاتبےچین کو جان لے۔

24 مَیں نقصان دہ راہ پر تو نہیں چل رہا؟ ابدی راہ پر میری
قیادت !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 جنگروزانہ ہیں۔چھیڑتے
3 اُن جیسیزبانکیسانپزبانکی تیز اورہے، اُن ہونٹوںکے

سانپمیں کا زہر ہے۔ (سِلاہ)
اے4 رب، مجھے بےدین کے ہاتھوں محفوظسے رکھ، ظالم

مجھےسے بچائے رکھ، اُن سے پاؤںمیرےجو کو ٹھوکر کھلانے
کے منصوبے باندھ رہے ہیں۔

5 مغروروں نے میرے راستے میں پھندا اور رسّے چھپائے
ہیں، اُنہوں نے جال بچھا کر راستے کے کنارے کنارے مجھے
پکڑنے پھندےکے لگائے ہیں۔ (سِلاہ)

تُو”ہوں،کہتاسےربمَیں6 ہی میرا التجاؤںمیریہے،خدا
کی آواز “!سن

رباے7 قادرِ اےمطلق، میری قوی !نجات جنگ کے
دن تُو اپنی ڈھال میرےسے سر حفاظتکی کرتا ہے۔

8 اے رب، بےدین کا لالچ پورا نہ کر۔ اُس کا ارادہ
کامیاب ہونے نہ دے، ایسا نہ ہو کہ لوگیہ سرفراز ہو جائیں۔
(سِلاہ)

اُنہوں9 نے مجھے گھیر لیا ہے، لیکن جو آفت اُن کے ہونٹ
مجھ پر لانا ہتے چا ہیں وہ اُن کے اپنے سروں پر !آئے

10 کوئلےدہکتے اُن پر برسیں، اور آگاُنہیں میں، اتھاہ گڑھوں
میں پھینکا جائے تاکہ آئندہ کبھی نہ اُٹھیں۔

تہمت11 لگانے والا ملـک میں قائم نہ رہے، اور بُرائی ظالم
کو مار مار کر اُس کا پیچھا کرے۔
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12 مَیں جانتا ہوں کہ رب عدالت میں مصیبت زدہ کا دفاع

کرے گا۔ ضرورتوہی مند کرےانصافکا گا۔
13ً راستیقینا تیرےباز نام ستائشکی کریں گے، اور دیانت

تیرےدار بسیںحضور گے۔
141

حفاظت گزارشکی
داؤد1 کا زبور۔
اے رب، مَیں تجھے پکار رہا ہوں، میرے پاس آنے میں

جلدی !کر مَیںجب تجھے آواز دیتا ہوں تو میری یاد فر پر !دےدھیان
میری2 تیرےدعا حضور بخور کی قربانی کی طرح قبول ہو،

میرے تیری طرف اُٹھائے ہوئے ہاتھ شام کی غلہ کی نذر کی
طرح منظور ہوں۔

3 اے رب، میرے منہ پر پہرہ بٹھا، میرے ہونٹوں کے
دروازے کی نگہبانی کر۔

دلمیرے4 باتغلطکو مائلطرفکی نہ ہونے دے، ایسا
نہ ہو کہ مَیں بدکاروں کے ساتھ مل بُرےکر کام ملوثمیں ہو
جاؤں اور اُن کے لذیذ کھانوں شرکتمیں کروں۔

راست5 باز شفقت سے مارےمجھے اور مجھے تنبیہ کرے۔
میرا سر اِس سے انکار نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اُس کے لئے
شفابخش تیل کی مانند ہو گا۔ لیکن مَیں ہر وقت شریروں کی
حرکتوں خلافکے دعا کرتا ہوں۔

جب6 وہ گر کر اُس چٹان کے ہاتھ میں آئیں گے جو اُن کا
منصف ہے تو وہ میری باتوں پر دھیان دیں گے، اور اُنہیں سمجھ
آئے گی کہ وہ پیاریکتنی ہیں۔

اے7 الله، ہماری ہڈیاں اُس زمین کی مانند ہیں جس پر
کسی نے اِتنے زور ہلسے چلایا ڈھیلےکہہے اُڑ کر اِدھر اُدھر
بکھر گئے ہماریہیں۔ ہڈیاں پاتال کے تکمنہ بکھر گئی ہیں۔

رباے8 قادرِ مطلق، میری آنکھیں تجھ پر لـگی رہتی ہیں،
اور مَیں تجھ میں پناہ لیتا ہوں۔ موتمجھے کے حوالے نہ کر۔

مجھے9 اُس جال محفوظسے رکھ جو اُنہوں نے مجھے پکڑنے
کے لئے بچھایا مجھےہے۔ بدکاروں پھندوںکے سے بچائے رکھ۔

ملبےدین10 کر اُن اُلجھمیںجالوںاپنےکے جائیں مَیںجبکہ
بچ کر آگے نکلوں۔

142
مصیبتسخت میں مدد کی پکار

حکمت1 گیت۔کا دعا داؤدجو تھا۔میںغاروہجبکینے
مَیں مدد کے لئے چیختا چلّاتا رب کو پکارتا ہوں، مَیں

زوردار آواز ربسے سے التجا کرتا ہوں۔
2 مَیں اپنی آہ و زاری اُس کے منے سا ُنڈیل ا دیتا، اپنی تمام

مصیبت اُس کے پیشحضور کرتا ہوں۔
جب3 میری روح میرے اندر نڈھال ہو جاتی ہے تو تُو ہی

میری راہ جانتا ہے۔ جس راستے میں مَیں چلتا ہوں اُس میں
لوگوں نے پھندا چھپایا ہے۔

مَیں4 طرفدہنی نظر ڈال کر دیکھتا ہوں، لیکن کوئی نہیں
ہے جو میرا خیال کرے۔ مَیں بچ نہیں سکتا، کوئی نہیں ہے جو
میری 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۔

میری6 چیخوں پر دھیان دے، کیونکہ پستبہتمَیں ہو گیا
ہوں۔ مجھے اُن سے چھڑا جو میرا پیچھا کر رہے ہیں، کیونکہ مَیں
اُن پر قابو نہیں پا سکتا۔

میری7 جان کو قیدخانے سے نکال لا تاکہ تیرے نام کی
ستائش کروں۔ جب تُو میرے ساتھ بھلائی کرے گا تو راست
میرےباز ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔

143
بچاؤ قیادتاور گزارشکی توبہ) کا ساتواں (زبور

داؤد1 کا زبور۔
اے میریرب، دعا میریسن، التجاؤں پر دھیان دے۔ اپنی

وفاداری اور راستی کی میریخاطر !سن
2 اپنے خادم کو اپنی عدالت میں نہ لا، تیرےکیونکہ حضور

کوئی بھی راستجاندار باز نہیں ٹھہر سکتا۔
دشمنکیونکہ3 جانمیرینے کا پیچھا کر میںخاکاُسےکے

کچل دیا اُسہے۔ مجھےنے اُن لوگوں یکیطرحکی تار میں بسا دیا
ہے بڑےجو عرصے سے مُردہ ہیں۔

میرے4 اندر میری روح نڈھال ہے، میرے اندر میرا دل
دہشت بےحسمارےکے حرکتو ہو گیا ہے۔
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مَیں5 قدیم زمانے کے دن یاد کرتا تیرےاور کاموں پر غور و

خوض کرتا ہوں۔ تیرےکچھجو ہاتھوں نے کیا اُس میں مَیں محوِ
خیال رہتا ہوں۔

6 مَیں اپنے ہاتھ تیری طرف اُٹھاتا ہوں، میری جان خشک
زمین 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۔

صبح8 وقتکے مجھے اپنی شفقت کی خبر سنا، کیونکہ مَیں
تجھ پر بھروسا رکھتا ہوں۔ مجھے وہ راہ جسدکھا پر مجھے جانا
ہے، کیونکہ مَیں تیرا ہی آرزومند ہوں۔

اے9 رب، میرےمجھے دشمنوں سے چھڑا، کیونکہ مَیں میںتجھ پناہ لیتا ہوں۔
10 مجھے اپنی مرضی پوری کرنا سکھا، کیونکہ تُو میرا خدا

ہے۔ نیکتیرا 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

مجھے تنگ کر رہے ہیں اُنہیں تباہ !کر کیونکہ مَیں تیرا ہوں۔خادم
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نجات خوشاور حالی کی دعا
داؤد1 کا زبور۔
میریرب چٹان کی حمد ہو، میرےجو ہاتھوں کو لڑنے اور

میری اُنگلیوں جنگکو کرنے تربیتکی دیتا ہے۔
میریوہ2 شفقت، میرا قلعہ، ڈھالمیریاوردہندہنجاتمیرا

ہے۔ اُسی میں مَیں پناہ لیتا ہوں، اور وہی دیگر اقوام میرےکو
تابع کر دیتا ہے۔

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۔

اے5 رب، اپنے آسمان کو جھکا کر اُتر !آ پہاڑوں کو چھو
تاکہ وہ دھواں چھوڑیں۔

6 بجلی بھیج کر اُنہیں منتشر کر، اپنے تیر چلا کر اُنہیں درہم
برہم کر۔

7 اپنا ہاتھ بلندیوں سے نیچے بڑھا اور مجھے چھڑا کر پانی کی
گہرائیوں اور پردیسیوں کے ہاتھ سے بچا،

جن8 کا جھوٹمنہ بولتا اور دہنا فریبہاتھ دیتا ہے۔
اے9 الله، مَیں تیری تمجید میں نیا گیت گاؤں تاروںدسگا،

کا ستار بجا تیریکر مدح سرائی کروں گا۔
10 کیونکہ تُو بادشاہوں نجاتکو دیتا اور اپنے خادم داؤد کو

مہلـک تلوار سے بچاتا ہے۔
11 مجھے چھڑا کر پردیسیوں کے ہاتھ سے بچا، جن کا منہ

جھوٹ بولتا اور دہنا فریبہاتھ دیتا ہے۔
ہمارے12 بیٹے جوانی میں پھلنے لنے پھو والے پودوں کی مانند

ہماریہوں، بیٹیاں محل کو سجانے کے لئے تراشے ہوئے کونے
ستونکے کی مانند ہوں۔

ہمارے13 گودام بھرے رہیں اور ہر قسم کی خوراک
مہیا کریں۔ ہماری یاں بکر بھیڑ ہمارے میدانوں میں ہزاروں بچےبےشماربلـکہ جنم دیں۔

ہمارے14 گائےبَیل تازےموٹے ہوں، اور نہ کوئی ضائع
ہو جائے، نہ کسی نقصانکو ہمارےپہنچے۔ میںچوکوں آہ و
زاری کی آواز سنائی نہ دے۔

مبارک15 ہے وہ قوم جس پر یہ سب کچھ صادق آتا ہے،
مبارک ہے وہ جسقوم کا ربخدا !ہے

145
الله شفقتابدیکی

داؤد1 کا زبور۔ حمد و ثنا کا گیت۔
میرےاے تیریمَیںخدا، تعظیم اےگا۔کروں بادشاہ، مَیں

تیرےتکہمیشہ نام ستائشکی کروں گا۔
2 روزانہ مَیں تیری تمجید کروں گا، ہمیشہ تیرےتک نام کی

حمد کروں گا۔
رب3 عظیم اور بڑی یف تعر کے لائق ہے۔ اُس کی عظمت

انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔
پشتایک4 پشتاگلی کے منے سا وہ کچھ سراہے جو تُو نے

کیا ہے، وہ دوسروں زبردستتیرےکو کام سنائیں۔
تیرےمَیں5 تیرےاورعظمتکیجلالشاندار میںمعجزوں

محوِ خیال رہوں گا۔
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ناکہیبتتیرےلوگ6 کاموں پیشقدرتکی کریں، اور

مَیں بھی عظمتتیری بیان کروں گا۔
7 جوشوہ تیریسے بڑی بھلائی کو سراہیں اور خوشی سے

تیری راستی مدحکی سرائی کریں۔
رب8 مہربان اور رحیم ہے۔ وہ تحمل اور شفقت سے بھرپور

ہے۔
سبرب9 ساتھکے بھلائی کرتا ہے، وہ اپنی مخلوقاتتمام پر

رحم کرتا ہے۔
اے10 رب، تیری تمام مخلوقات تیرا شکر تیرےکریں۔ ایمان

دار تیری تمجید کریں۔
11 وہ تیری بادشاہی کے جلال پر فخر کریں اور تیری قدرت

بیان یں کر
12 تاکہ آدم زاد تیرے قوی کاموں اور تیری بادشاہی کی

جلالی شان شوکتو سے آگاہ ہو جائیں۔
تیری13 بادشاہی کی کوئی انتہا نہیں، اور تیری پشتسلطنت

پشتدر تکہمیشہ قائم رہے گی۔
رب14 تمام گرنے والوں کا سہارا ہے۔ جو بھی دب جائے

اُسے وہ اُٹھا کھڑا کرتا ہے۔
تیرےآنکھیںکیسب15 انتظار میں رہتی ہیں، اور تُو ایکہر

وقتکو پر اُس کا کھانا مہیا کرتا ہے۔
16 تُو اپنی مٹھی کھول کر ہر جاندار خواہشکی پوری ہے۔کرتا
رب17 اپنی تمام راہوں میں راست اور اپنے تمام کاموں میں

وفادار ہے۔
رب18 اُن سب کے قریب ہے جو اُسے پکارتے ہیں، جو

دیانت داری سے اُسے پکارتے ہیں۔
19 جو اُس مانیںخوفکا اُن کی آرزو پوریوہ کرتا ہے۔ وہ

اُن کی یادیں فر سن کر اُن کی مدد کرتا ہے۔
محفوظکوسباُنرب20 رکھتا اُسےجوہے پیار ہیں،کرتے

لیکن بےدینوں کو ہلاکوہ کرتا ہے۔
21 میرا منہ رب تعریفکی بیان کرے، تمام مخلوقات ہمیشہ

تک اُس مُقّدسکے نام ستائشکی کریں۔
146

الله ابدیکی وفاداری
کیرب1 حمد میریاے!ہو ربجان، کی حمد کر۔

2 کروںستائشکیربمَیںجیجیتے گا، عمر بھر اپنے کیخدا
مدح سرائی کروں گا۔

3 شرفا پر بھروسا نہ رکھو، نہ آدم زاد پر جو نجات نہیں دے
سکتا۔

جب4 اُس کی روح نکل جائے تو وہ خاکدوبارہ میں مل
جاتا وقتاُسیہے، اُس کے ادھورےمنصوبے رہ جاتے ہیں۔

مبارک5 ہے جسوہ کا یعقوبسہارا کا خدا ہے، ربجو
اپنے خدا کے انتظار میں رہتا ہے۔

اُسکیونکہ6 آسماننے و زمین، سمندر اور کچھجو 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۔

اندھوںرب8 آنکھیںکی بحال کرتا میںخاکاور ہوؤںدبے
کو اُٹھا کھڑا کرتا راستربہے، باز کو پیار کرتا ہے۔

پردیسیوںرب9 بھالدیکھکی یتیموںکرتا، بیواؤںاور کو قائم
رکھتا ہے۔ لیکن وہ بےدینوں کی راہ کو ٹیڑھا بنا کر کامیاب
ہونے نہیں دیتا۔

رب10 ابد تک حکومت کرے گا۔ اے صیون، تیرا خدا
پشت پشتدر بادشاہ رہے ربگا۔ کی حمد ہو۔

147
کائنات اور تاریخ ربمیں بندوبستکا

رب1 کی حمد !ہو اپنے خدا کی مدح سرائی کرنا کتنا بھلا
اُسہے، کی تمجید کرنا کتنا پیارا صورتخوباور ہے۔

رب2 یروشلم کو تعمیر کرتا اور اسرائیل منتشرکے جلاوطنوں
کو جمع کرتا ہے۔

شکستوںدلوہ3 کو دےشفا کر اُن زخموںکے پر مرہم پٹی
لگاتا ہے۔

ستاروںوہ4 کی تعداد گن لیتا اور ایکہر کا نام لے اُنہیںکر
بُلاتا ہے۔

5 ربہمارا عظیم اورہے، اُس زبردستقدرتکی اُسہے۔
حکمتکی کی کوئی انتہا نہیں۔

رب6 مصیبت زدوں کو اُٹھا کھڑا کرتا لیکن بدکاروں کو
خاک میں ملا دیتا ہے۔

تمجیدکیرب7 میں شکر ہمارےگاؤ،گیتکا خوشیکیخدا
میں سرود بجاؤ۔
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8 کیونکہ وہ آسمان پر بادل چھانے دیتا، زمین کو بارش مہیا

کرتا اور پہاڑوں گھاسپر پھوٹنے دیتا ہے۔
9 وہ مویشی کو چارا اور کوّے بچوںکے کو وہ کچھ کھلاتا

ہے جو وہ شور مچا کر مانگتے ہیں۔
نہ10 لطفسےطاقتکیگھوڑےوہ اندوز ہوتا، نہ آدمی کی

مضبوط ٹانگوں خوشسے ہوتا ہے۔
رب11 اُن ہی خوشسے ہوتا ہے جو اُس کا خوف مانتے

اور اُس شفقتکی کے انتظار میں ہتے ر ہیں۔
اے12 یروشلم، رب کی مدح سرائی !کر اے صیون، اپنے

خدا کی حمد !کر
13 کیونکہ اُس تیرےنے دروازوں مضبوطکنڈےکے کر

تیرےکے درمیان بسنے والی اولاد برکتکو دی ہے۔
تیرےوہی14 علاقے امنمیں 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۔
16 وہ برفجیسیاُون مہیا کرتا اور پالا راکھ چاروںطرحکی

طرف بکھیر دیتا ہے۔
17 وہ اپنے اولے کنکروں کی طرح زمین پھینکپر دیتا ہے۔

کون اُس کی برداشتسردیشدید کر سکتا ہے؟
18 وہ ایک بار پھر اپنا فرمان بھیجتا ہے تو برف پگھل جاتی

ہے۔ وہ اپنی ہَوا چلنے دیتا ہے تو پانی ٹپکنے لگتا ہے۔
اُس19 یعقوبنے کو اپنا کلام سنایا، اسرائیل پر اپنے احکام

اور آئین ظاہر کئے ہیں۔
20 سلوکایسا اُس کسینے اَور قوم نہیںسے کیا۔ دیگر اقوام

تیرےتو احکام نہیں ربجانتیں۔ کی حمد !ہو
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
سورجاے3 اور چاند، اُس کی حمد چمکتماماے!کرو دار

ستارو، اُس ستائشکی !کرو

بلنداے4 ترین آسمانو اور آسمان کے اوپر پانی،کے اُس کی حمد
!کرو

5 ربوہ کے نام ستائشکی کریں، کیونکہ اُس نے فرمایا تو
وہ وجود میں آئے۔

اُس6 نے ناقابِل منسوخ جاریفرمان کر اُنہیںکے ہمیشہ کے
لئے قائم کیا ہے۔

اے7 سمندر کے اژدہاؤ اور تمام گہرائیو، زمین ربسے کی
تمجید !کرو

اے8 آگ، اولو، برف، دُھند اور اُس کے حکم پر چلنے والی
آندھیو، اُس کی حمد !کرو

اے9 پہاڑو اور یو، پہاڑ پھل دار درختو اور تمام دیودارو، اُس
یفکی تعر !کرو

اے10 جنگلی جانورو، مویشیو، رینگنے والی مخلوقات اور
پرندو، اُس کی حمد !کرو

زمیناے11 کے بادشاہو اور تمام قومو، سردارو اور زمین کے
تمام حکمرانو، اُس کی تمجید !کرو

نوجوانواے12 اور یو، کنوار بزرگو اور اُسبچو، حمدکی !کرو
ربسب13 نامکے ستائشکی کریں، اُسیصرفکیونکہ کا

نام عظیم اُسہے، عظمتکی آسمان و زمین سے اعلٰی ہے۔
اُس14 اپنینے 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۔

2 اسرائیل اپنے خالق سے خوش ہو، صیون کے فرزند اپنے
بادشاہ خوشیکی منائیں۔

3 ناچوہ کر اُس کے نام ستائشکی دفکریں، اور سرود سے
اُس مدحکی سرائی کریں۔

4 ربکیونکہ اپنی قوم مصیبتوہہے۔خوشسے زدوں کو
نجاتاپنی کی شان شوکتو سے آراستہ کرتا ہے۔

* 148:14 اپنی قوم کو سرفراز کر :کے لفظی :ترجمہ اپنی قوم سینگکا بلند کر کے۔
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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 ہاتھوں میں دھاریدو تلوار ہو
7 تاکہ دیگر اقوام سے انتقام لیں اور اُمّتوں کو سزا دیں۔
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 یہہے۔

عزت الله کے تمام ایمان داروں کیربہے۔حاصلکو حمد !ہو
150

کیرب حمد و ثنا
رب1 کی حمد !ہو الله کے مقدِس میں اُس ستائشکی کرو۔

کرو۔تمجیدکیاُسمیںگنبدآسمانیہوئےبنےکےقدرتکیاُس
اُس2 کے عظیم کاموں باعثکے اُس کی حمد کرو۔ اُس کی

عظمتزبردست باعثکے اُس ستائشکی کرو۔
3 پھونکنرسنگا کر اُس کی حمد کرو، ستار اور سرود بجا کر

اُس کی تمجید کرو۔
دف4 اور لوک ناچ سے اُس کی حمد کرو۔ تاردار ساز اور

بانسری بجا کر اُس ستائشکی کرو۔
جھنکارتیکیجھانجھوں5 آواز اُسسے حمدکی کرو، گونجتی

جھانجھ سے اُس یفکی تعر کرو۔
میںجس6 بھی سانس ہے ربوہ ستائشکی ربکرے۔

کی حمد !ہو



امثال 1:1 615 امثال 2:2

امثال
کتاب کا مقصد

ذیل1 میں اسرائیل کے بادشاہ سلیمان بن داؤد کی امثال قلم
بند ہیں۔

2 اِن سے حکمتتُو تربیتاور کرےحاصل بصیرتگا، کے
الفاظ سمجھنے کے قابل ہو جائے گا، 3 اور دانائی دلانے والی
تربیت، راستی، انصاف اور دیانت داری اپنائے گا۔ 4 یہ امثال
لوحسادہ ہوشیاریکو اور نوجوان کو علم اور تمیز ہیں۔سکھاتی
5 جو دانا ہے وہ سن کر اپنے علم میں اضافہ کرے، جو سمجھ
دار وہہے راہنمائی کرنے فنکا سیکھ لے۔ تب6 امثالوہ اور
دانشتمثیلیں، مندوں کی باتیں اور اُن کے معمے سمجھ لے گا۔

حکمت7 اِس سے شروع ہوتی ہے کہ ہم رب کا خوف
حکمتاحمقصرفمانیں۔ تربیتاور کو حقیر جانتے ہیں۔

غلط ساتھیوں سے خبردار
میرے8 بیٹے، اپنے باپ کی تربیت کے تابع رہ، اور اپنی ماں

ہدایتکی مسترد نہ کر۔ 9 کیونکہ تیرےیہ سر پر کشدل سہرا
اور تیرے گلے میں گلوبند ہیں۔ میرے10 بیٹے، جب خطاکار
تجھے پُھسلانے کی کوشش کریں تو اُن کے پیچھے نہ ہو لے۔
11 اُن باتکی نہ جبمان وہ کہیں، ہمارےآ،” !چلساتھ ہم
تاک میں بیٹھ کر کسی کو قتل کریں، بلاوجہ کسی بےقصور
لگائیں۔گھاتکی اُنہیںہم12 پاتال نگلزندہطرحکی لیں، اُنہیں
موت کے گڑھے میں اُترنے والوں کی ایکطرح دم ہڑپ کر
لیں۔ ہم13 قسمہر کی قیمتی کریںحاصلچیز گے، اپنے گھروں
لُوٹکو کے مال سے بھر لیں گے۔ 14 آ، جرأت کر کے ہم میں
شریک ہو جا، لُوٹہم کا تمام مال برابر تقسیم کریں “گے۔

میرے15 بیٹے، اُن جانا،متساتھکے اپنا پاؤں اُن راہوںکی پر
رکھنے روکسے لینا۔ 16 کیونکہ اُن پاؤںکے 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 پرندوںتوہے کی میںنظر یہ ہے۔بےمقصد لوگیہ18
ایکبھی پھنسدن جائیں تاکجبگے۔ میں بیٹھ جاتے ہیں
تو آپاپنے کو تباہ کرتے دوسروںجبہیں، گھاتکی لگاتے
ہیں تو اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ 19 یہی اُن سب

کا انجام ہے جو ناروا نفع کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ناجائز نفع اپنے
مالـک 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 بولتی،کر شہر دروازوںکے پر اپنیہی تقریر ہے،کرتی
لوحسادہاے”22 لوگو، تککبتم اپنی سادہ لوحی محبتسے
رکھو گے؟ مذاق اُڑانے والے تککب اپنے مذاق لطفسے
اُٹھائیں میریآؤ،23گے؟کریںنفرتسےعلمتککباحمقگے،
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 طرفتمہاری بڑھایا تو کسی بھینے توجہ نہ دی۔
25 تم میرےنے مشورےکسی کی پروا نہ کی، میری ملامت
نزدیکتمہارے قابِل قبول نہیں تھی۔ اِس26 لئے جب تم آفتپر
آئے گی تو مَیں قہقہہ لگاؤں گی، جب تم ہول ناک مصیبت
میں پھنس جاؤ گے تو تمہارا مذاق اُڑاؤں گی۔ 27 اُس وقت تم
پر ناکدہشت پڑےٹوٹآندھی آفتگی، طوفان طرحکی تم پر
آئے گی، اور تم مصیبت تکلیفاور سیلابکے ڈوبمیں جاؤ
گے۔ تب28 وہ مجھے آواز دیں گے، لیکن مَیں اُن کی نہیں سنوں
گی، وہ مجھے ڈھونڈیں گے پر پائیں گے نہیں۔

29 کیونکہ وہ علم نفرتسے کر ربکے خوفکا ماننے کے
لئے تیار نہیں تھے۔ 30 میرا اُنہیںمشورہ قبول نہیں تھا بلـکہ میریوہ
ہر سرزنش 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 صحیحکیونکہ راہ سے دُور ہونے عملکا لوحسادہ کو مار
ڈالتا اورہے، احمقوں کی اُنہیںبےپروائی تباہ کرتی ہے۔ لیکن33
جو میری سنے وہ سکون سے بسے گا، ناکہول مصیبت اُسے
پریشان کرےنہیں “گی۔

2
حکمت اہمیتکی

میرے1 بیٹے، باتمیری قبول کر میرےکے احکام اپنے دل
میں محفوظ رکھ۔ 2 اپنا کان حکمت پر دھر، اپنا دل سمجھ کی
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طرف مائل کر۔ بصیرت3 کے لئے آواز دے، چلّا کر سمجھ
مانگ۔ اُسے4 تلاشیوں کر یا چاندیگو ہو، اُس یوںکا کھوج
لگا یا گو پوشیدہ خزانہ ہو۔ 5 اگر تُو ایسا کرے تو تجھے رب
خوفکے کی سمجھ آئے گی اور الله کا عرفان حاصل ہو گا۔
6 ربکیونکہ حکمتہی عطا اُسیکرتا، کے منہ عرفانسے اور
سمجھ نکلتی ہے۔ سیدھیوہ7 راہ پر والوںچلنے فراہمکامیابیکو
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 کی حفاظت
کرتا ہے۔

تب9 تجھے راستی، انصاف، دیانت داری اور ہر اچھی راہ
کی سمجھ آئے گی۔ 10 تیرےکیونکہ 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۔
غلطتجھےحکمت12 راہ اور کج رَو باتیں کرنے والے سے بچائے
رکھے گی۔ لوگایسے13 سیدھی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ
تاریک راستوں پر چلیں، 14 بُریوہ حرکتیں کرنے خوشسے ہو
جاتے ہیں، غلط کام کی کج رَوی دیکھ کر جشن مناتے ہیں۔
15 اُن کی راہیں ٹیڑھی ہیں، اور وہ بھیجہاں چلیں آوارہ ہیں۔پھرتے

حکمت16 تجھے ناجائز عورت سے چھڑاتی ہے، اُس اجنبی
باتیںچپڑیِچکنیجوسےعورت کرتی، جو17 ساتھیجیوناپنے
ترککو 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 جو بھی اُس پاسکے جائے وہ
واپس نہیں آئے گا، وہ بخشزندگی راہوں پر دوبارہ نہیں پہنچے
گا۔

20 چنانچہ اچھے لوگوں کی راہ پر چل پھر، دےدھیان کہ
تیرے 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۔ لیکن22 ملـکبےدین مٹسے جائیں
گے، اور بےوفاؤں کو اُکھاڑ ملـککر خارجسے کر دیا جائے
گا۔

3
الله خوفکے حکمتاور برکتکی

میرے1 بیٹے، میری ہدایت مت میرےبھولنا۔ تیرےاحکام
دل میں محفوظ رہیں۔ 2 کیونکہ اِن ہی سے تیری زندگی کے
دنوں اور سالوں میں اضافہ ہو گا اور تیری خوش حالی بڑھے
گی۔ شفقت3 اور وفا تیرا دامن نہ چھوڑیں۔ اُنہیں اپنے گلے سے
باندھنا، اپنے دل کی تختی پر کندہ کرنا۔ تجھےتب4 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 صرفچلے اُسی کو جان لے، پھر وہ خود
تیری راہوں کو کرےہموار گا۔ 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 کے پہلے پھل سے رب کا
احترام کر، تیرےپھر10 اناجگودام سے بھر جائیں تیرےاورگے
برتن َمے چھلـکسے اُٹھیں گے۔

میرے11 بیٹے، رب کی تربیت کو رد نہ کر، جب وہ تجھے
ڈانٹے تو رنجیدہ نہ ہو۔ 12 کیونکہ ربجو کو پیارا ہے اُس کی
تادیبوہ کرتا باپطرحجسہے، اُس بیٹے تنبیہکو کرتا جوہے
اُسے پسند ہے۔

دولتحقیقی
مبارک13 ہے وہ جو حکمت پاتا ہے، جسے سمجھ حاصل

ہوتی ہے۔ 14 کیونکہ حکمت چاندی سے کہیں یادہ ز سودمند
ہے، اور اُس سے سونے سے کہیں 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 کی درازی اور بائیں ہاتھ دولتمیں اور عزت ہے۔ اُس17
اُسگوار،خوشراہیںکی تمامکے پُرامنراستے اُسجو18ہیں۔
کا دامن پکڑ لے اُس کے لئے وہ زندگی درختکا مبارکہے۔
ہے وہ جو اُس سے لپٹا رہے۔ رب19 نے حکمت کے وسیلے
سے ہی زمین کی بنیاد رکھی، سمجھ کے یعے ذر ہی آسمان کو
مضبوطی لگایا۔سے اُس20 عرفانکے گہرائیوںہیسے کا پانی
پھوٹ نکلا اور آسمان سے ٹپکشبنم کر زمین پر پڑتی ہے۔

میرے21 بیٹے، دانائی اور تمیز پاساپنے محفوظ رکھ اور اُنہیں
اپنی نظر سے دُور نہ ہونے دے۔ 22 اُن تیریسے جان تر و تازہ
اور تیرا آراستہگلا تب23گا۔رہے تُو محفوظوقتچلتے گا،رہے
اور تیرا پاؤں ٹھوکر نہیں کھائے گا۔ 24 تُو پاؤں پھیلا کر سو سکے
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گا، کوئی صدمہ تجھے نہیں پہنچے گا بلـکہ تُو لیٹ گہریکر نیند
سوئے گا۔ ناگہاں25 آفت متسے ڈرنا، نہ اُس تباہی سے جو
بےدین غالبپر آتی ہے، 26 ربکیونکہ پر تیرا اعتماد ہے، وہی
تیرے پاؤں پھنسکو جانے محفوظسے 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
سکےدے تو اپنے پڑوسی متسے کہنا، کل” آنا تو آپمَیں کو
دےکچھ دوں “گا۔ 29 جو پڑوسی تیرےبےفکر ساتھ رہتا ہے
اُس بُرےخلافکے متمنصوبے باندھنا۔ تجھےنےجس30
نقصان نہیں عدالتپہنچایا میں اُس پر بےبنیاد الزام نہ لگانا۔

31 نہ ظالم سے حسد کر، نہ اُس کی کوئی راہ اختیار کر۔
32 کیونکہ بُری راہ پر چلنے والے ربسے گھن کھاتا ہے جبکہ
سیدھی راہ پر چلنے والوں کو وہ اپنے رازوں سے آگاہ کرتا ہے۔
گھرکےبےدین33 لعنتکیربپر آتی راستجبکہ باز گھرکے
کو برکتوہ دیتا ہے۔ مذاق34 اُڑانے والوں کا وہ مذاق اُڑاتا،
لیکن فروتنوں پر مہربانی ہے۔کرتا عزتمیںمیراثمنددانش35
پائیں گے جبکہ احمق نصیبکے میں شرمندگی ہو گی۔

4
باپ نصیحتکی

اے1 بیٹو، باپ کی نصیحت سنو، دھیان دو تاکہ تم سیکھ
حاصلسمجھکر سکو۔کر مَیں2 تمہیں اچھی تعلیم دیتا ہوں، اِس
لئے ہدایتمیری نہترککو ابھیمَیں3کرو۔ باپاپنے گھرکے
نازکمیں لڑکا تھا، اپنی ماں کا واحد بچہ، 4 میرےتو باپ نے
مجھے دےتعلیم کر پورے”کہا، دل میرےسے الفاظ اپنا لے اور ہر وقت میرے
احکام پر عمل کر تو تُو جیتا رہے گا۔ حاصلحکمت5 کر، سمجھ
اپنا !لے یہ چیزیں مت میرےبھولنا، منہ کے الفاظ سے دُور نہ
ہونا۔ ترکحکمت6 نہ کر تو وہ تجھے محفوظ رکھے گی۔ اُس
محبتسے رکھ تو وہ تیری دیکھ کرےبھال گی۔ حکمت7 اِس
شروعسے ہوتی ہے کہ حکمتتُو اپنا حاصلسمجھلے۔ کرنے
کے لئے باقی تمام ملـکیت قربان کرنے کے لئے تیار ہو۔ 8 اُسے
عزیز رکھ تو وہ تجھے کرےسرفراز گی، اُسے گلے لگا تو وہ تجھے
عزت بخشے گی۔ تب9 تیرےوہ سر سہرےصورتخوبکو
سے کرےآراستہ گی اور تجھے شاندار تاج نوازےسے “گی۔

میرے10 باتیںمیری!سنمیریبیٹے، اپنا لے تیریتو عمر دراز
گی۔ہو راہکیحکمتتجھےمَیں11 پر ہدایتکیچلنے تجھےدیتا،
سیدھی راہوں پر پھرنے دیتا ہوں۔ جب12 تُو چلے گا تیرےتو
قدموں کو کسی بھی چیز سے روکا نہیں جائے گا، اور دوڑتے
وقت تُو نہیںٹھوکر تربیت13گا۔کھائے دامنکا تھامے !رہ اُسے
نہ چھوڑ بلـکہ محفوظ رکھ، کیونکہ تیریوہ زندگی ہے۔

بےدینوں14 کی راہ پر قدم نہ رکھ، شریروں کے راستے متپر
جا۔ 15 اُس سے گریز کر، اُس پر سفر نہ کر بلـکہ اُس سے کترا
کر آگے نکل جا۔ 16 کیونکہ تکجب اُن سے بُرا کام سرزد نہ
ہو جائے وہ سو ہی نہیں سکتے، تکجب اُنہوں نے کسی کو
ٹھوکر کھلا خاککر میں ملا نہ دیا ہو وہ نیند سے محروم ہتے ر
ہیں۔ 17 وہ بےدینی کی روٹی کھاتے اور ظلم کی َمے پیتے ہیں۔
لیکن18 راست باز کی راہ طلوِع صبح کی پہلی روشنی کی مانند
ہے جو دن تکعروجکے بڑھتی رہتی ہے۔ اِس19 کے مقابلے
میں بےدین کا راستہ گہری یکی تار کی مانند ہے، اُنہیں پتا ہی
نہیں چلتا کسکہ چیز سے ٹھوکر کھا کر گر گئے ہیں۔

میرے20 بیٹے، میری باتوں پر دھیان میرےدے، الفاظ پر
کان دھر۔ اُنہیں21 اپنی نظر اوجھلسے نہ دےہونے بلـکہ اپنے
دل میں محفوظ رکھ۔ 22 کیونکہ جو یہ باتیں اپنائیں وہ زندگی اور
پورے جسم کے لئے شفا پاتے ہیں۔ 23 تمام چیزوں سے پہلے
اپنے دل حفاظتکی کر، کیونکہ یہی زندگی کا سرچشمہ ہے۔
24 اپنے منہ جھوٹسے اور اپنے ہونٹوں سے کج گوئی دُور کر۔
دےدھیان25 تیریکہ آنکھیں سیدھا آگے طرفکی دیکھیں،
تیریکہ نظر اُس راستے پر لـگی رہے جو ہے۔سیدھا 26 پاؤںاپنے
کا راستہ چلنے کے قابل بنا دے، دھیان دے کہ تیری راہیں
مضبوط ہیں۔ 27 نہ دائیں، نہ بائیں طرف مُڑ بلـکہ اپنے پاؤں کو
غلط قدم اُٹھانے سے باز رکھ۔

5
زناکاری سے خبردار

میرے1 بیٹے، میری حکمت پر دھیان دے، میری سمجھ کی
باتوں پر دھر۔کان 2 پھر تُو تمیز دامنکا تھامے رہے گا، تیرےاور
ہونٹ علم و عرفان محفوظ رکھیں گے۔ 3 کیونکہ زناکار عورت
ہونٹوںکے سے شہد ٹپکتا ہے، اُس کی باتیں تیل کی طرح ِچکنی
چپڑی ہوتی ہیں۔ لیکن4 انجام میں وہ زہر کڑویجیسی اور دو



امثال 5:5 618 امثال 6:19

دھاری تلوار جیسی تیز ثابت ہوتی ہے۔ اُس5 کے موتپاؤں کی
طرف اُترتے، اُس کے قدم پاتال کی جانب ھتے بڑ جاتے ہیں۔
اُس6 کبھیراستےکے اِدھر کبھی اُدھر پھرتے ہیں تاکہ تُو زندگی
کی راہ پر توجہ دےنہ اور اُس کی آوارگی کو جان نہ لے۔

7 میرےچنانچہ بیٹو، میری سنو میرےاور منہ کی باتوں سے
دُور نہ ہو جاؤ۔ 8 اپنے راستے اُس سے دُور رکھ، اُس کے گھر
دروازےکے بھیقریبکے نہ جا۔ 9 ایسا نہ ہو کہ تُو طاقتاپنی
اَورکسی کے لئے کرےصَرف اور اپنے سال ظالم کے لئے ضائع
کرے۔ 10 ایسا نہ ہو ملـکیتتیریپردیسیکہ سے سیر ہو جائیں،
کہ جو کچھ تُو نے محنت مشقت سے حاصل کیا وہ کسی اَور
کے گھر میں آئے۔ تب11 آخرکار تیرا بدن اور گوشت گھل
جائیں گے، اور تُو آہیں بھر بھر کر کہے12 گا، ہائے،” مَیں نے
تربیتکیوں نفرتسے میرےکی، دل نے سرزنشکیوں کو
حقیر جانا؟ ہدایت13 کرنے والوں کی 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 تکدہانے
پہنچ گیا “ہوں۔

پانیکاحوضہیاپنے15 اور پھوٹنےسےکنوئیںہیاپنے والا
پانی پی لے۔ 16 مناسبکیا ہے تیرےکہ گلیوںچشمے میں اور
تیری ندیاں چوکوں میں بہہ نکلیں؟ 17 جو پانی تیرا اپنا ہے وہ تجھ
تک محدود رہے، اجنبی اُس میں شریک نہ ہو جائے۔ 18 تیرا
مبارکچشمہ ہو۔ ہاں، بیویاپنی رہ۔خوشسے تیریوہی19
من موہن ہرنی اور دل ُبا ر *غزال ہے۔ اُسی کا پیار تجھے تر و
تازہ اُسیکرے، محبتکی تجھے مستہمیشہ رکھے۔

میرے20 بیٹے، تُو اجنبی عورت سے کیوں مست ہو جائے،
دوسرےکسی بیویکی لپٹکیوںسے جائے؟ خیال21 رکھ،
انسان کی ربراہیں صافکو دکھائی دیتی ہیں، جہاں بھی وہ
اُسچلے پر وہ توجہ اپنیکیبےدین22ہے۔دیتا اُسےحرکتیںہی
پھنسا دیتی ہیں، وہ اپنے ہی گناہ کے رّسوں میں جکڑا رہتا ہے۔
23 وہ تربیت کی کمی سببکے ہلاکسے ہو جائے گا، اپنی
حماقتبڑی 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 کے
الفاظ سے پھنسا ہوا ہے؟ 3 ایسا کرنے سے تُو اپنے پڑوسی کے
ہاتھ میں آ گیا ہے، اِس لئے اپنی جان کو چھڑانے کے لئے اُس
کے منے سا اوندھے منہ ہو کر اُسے اپنی منت سماجت تنگسے
کر۔ اپنی4 آنکھوں کو سونے نہ دے، اپنے پپوٹوں کو اونگھنے نہ
تکجبدے تُو اِس داریذمہ فارغسے نہ ہو جائے۔ جس5
طرح غزال شکاری کے ہاتھ سے اور پرندہ چڑی مار کے ہاتھ
چھوٹسے جاتا کوششسرتوڑطرحاُسیہے کر تیریتاکہ جان
چھوٹ جائے۔

اے6 کاہل، چیونٹی پاسکے جا کر اُس کی راہوں پر غور
!کر اُس کے نمونے حکمتسے سیکھ لے۔ اُس7 پر نہ سردار،
نہ افسر یا حکمران مقرر ہے، 8 توبھی وہ گرمیوں میں سردیوں
کے لئے کھانے کا ذخیرہ کر فصلرکھتی، دنوںکے خوبمیں
کاہل،اے9ہے۔کرتیاکٹھیخوراک تُو تککبمزید یا سو
اُٹھےجاگکبگا،رہے گا؟ 10 تُو کہتا تھوڑیمجھے”ہے، دیر
سونے دے، تھوڑی دیر اونگھنے دے، تھوڑی دیر ہاتھ پر ہاتھ
دھرے تاکہدےبیٹھنے آرام “سکوں۔کر لیکن11 جلدخبردار،
ہی غربت راہزن کی طرح تجھ پر آئے گی، مفلسی ہتھیار سے
لیس ڈاکو طرحکی تجھ پڑےٹوٹپر گی۔

بدمعاش12 اور طرحکسکمینہ 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 کی کوشش
کرتا ہے۔ 14 اُس کے دل میں کجی ہے، اور وہ ہر بُرےوقت
منصوبے ھنے باند میں لگا رہتا ہے۔ جہاں بھی جائے وہاں
جھگڑے چھڑ جاتے ہیں۔ لیکن15 ایسے شخص پر اچانک ہی
آفت آئے ایکگی۔ لمحےہی میں پاشپاشوہ ہو جائے تبگا۔
اُس کا علاج ناممکن ہو گا۔

رب16 چھ چیزوں سے نفرت بلـکہ سات چیزوں سے گھن
کھاتا ہے،

17 وہ آنکھیں جو غرور سے دیکھتی ہیں، وہ زبان جھوٹجو
بولتی ہے، وہ ہاتھ جو بےگناہوں 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 جو بھائیوں میں جھگڑا پیدا کرتا ہے۔

زنا کرنے سے خبردار
* 5:19 :غزال لفظی پہاڑی:ترجمہ بکری۔
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میرے20 بیٹے، باپاپنے کے سےحکم لپٹا رہ، اور اپنی ماں کی

ہدایت نظرانداز نہ کر۔ 21 اُنہیں یوں اپنے دل کے ساتھ باندھے
رکھ کہ کبھی دُور نہ ہو جائیں۔ اُنہیں ہار کی طرح اپنے گلے
میں ڈال لے۔ 22 وقتچلتے تیریوہ راہنمائی کریں، آرام کرتے
تیریوقت داریپہرا کریں، تجھوقتجاگتے ہوں۔کلامہمسے
23 کیونکہ باپ کا حکم چراغ اور ماں کی ہدایت روشنی ہے،
تربیت کی ڈانٹ ڈپٹ زندگی بخش راہ ہے۔ 24 یوں تُو بدکار
عورت دوسرےاور کی زناکار بیوی کی ِچکنی چپڑی باتوں سے
محفوظ گا۔رہے میںدل25 اُس ُحسنکے کا لالچ نہ کر، ایسا نہ
ہو کہ پلـکوہ مار مار کر تجھے پکڑ لے۔ 26 کیونکہ گو کسبی
آدمی کو اُس پیسےکے سے محروم کرتی دوسرےلیکنہے، کی
زناکار بیوی اُس کی قیمتی جان کا شکار کرتی ہے۔

27 کیا انسان اپنی جھولی میں آگبھڑکتی یوں اُٹھا کر پھر سکتا
ہے کہ اُس 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 سے ہم بستر ہو جائے اُس
کا انجام بُرا ہے، جو بھی دوسرے کی بیوی چھیڑےکو اُسے
سزا ملے گی۔ 30 جو بھوک کے مارے اپنا پیٹ بھرنے کے
لئے کرےچوری اُسے لوگ حد سے یادہ ز حقیر نہیں جانتے،
31 حالانکہ اُسے چوری کئے ہوئے مال ساتکو گُنا واپس کرنا
ہے اور اُس کے گھر کی دولت جاتی رہے گی۔ 32 لیکن جو
دوسرےکسی کی بیوی کے ساتھ کرےزنا وہ بےعقل ہے۔
جو اپنی جان کو تباہ کرنا چاہے وہی ایسا کرتا ہے۔ اُس33 کی
پٹائی اور بےعزتی کی جائے گی، اور اُس کی شرمندگی کبھی
نہیں مٹے گی۔ 34 کیونکہ غیرتشوہر کھا کر طیشاور میں آ کر
بےرحمی سے بدلہ لے گا۔ 35 نہ وہ کوئی معاوضہ کرےقبول
گا، رشوتنہ لے گا، خواہ کتنی یادہ ز کیوں نہ ہو۔

7
بیویبےوفا

میرے1 الفاظمیرےبیٹے، پیرویکی میرےکر، احکام اپنے
اندر محفوظ رکھ۔ میرے2 احکام کے تابع رہ تو جیتا رہے
گا۔ اپنی آنکھ کی پُتلی کی طرح میری ہدایت کی حفاظت کر۔
3 اُنہیں اپنی اُنگلی کے ساتھ باندھ، اپنے دل کی تختی پر کندہ

کر۔ حکمت4 سے کہہ، تُو” میری بہن “ہے، اور سمجھ تُو”سے، میری قریبی رشتے دار “ہے۔ 5 یہی تجھے زناکار عورت سے
محفوظ رکھیں دوسرےگی، کی اُس بیوی سے جو اپنی ِچکنی
چپڑی باتوں سے تجھے پُھسلانے کوششکی کرتی ہے۔

مَیںدنایک6 اپنےنے باہرسےمیں*کھڑکیکیگھر جھانکا
تو7 کیا ہیں۔کھڑےنوجوانلوحسادہکچھوہاںکہہوںدیکھتا
اُن میں نظرجوانبےعقلایکسے آیا۔ میںگلیوہ8 گزرسے کر
زناکار عورت کے کونے طرفکی ٹہلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ اُس
راستے پر آ گیا جو عورت کے تکگھر لے جاتا ہے۔ 9 شام کا
دُھندلکا تھا، دن ڈھلنے راتاور کا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ تب10
عورتایک کسبی لباسکا پہنے ہوئے چالاکی اُسسے سے ملنے
آئی۔ عورتیہ11 اِتنی بےلگام اور خودسر ہے اُسکہ پاؤںکے
اُس چوکوںکبھیمیں،گلیوہکبھی12ٹکتے۔نہیںمیںگھرکے
میں ہوتی ہے، ہر کونے پر تاکوہ میں بیٹھی رہتی ہے۔

اُساب13 نوجواننے کو پکڑ کر اُسے بوسہ دیا۔ بےحیا نظر
اُس پر ڈال کر اُس نے کہا، مجھے”14 سلامتی پیشقربانیاںکی
کرنی تھیں، اور آج ہی مَیں نے اپنی مَنتیں پوری کیں۔ 15 اِس
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 کیدارچینی ہے۔چھڑکیخوشبو
آؤ،18 محبتتکصبحہم کا پیالہ پیتکتہہ لیں، بازیعشقہم
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 پورےاور واپستکچاند نہیں آئے “گا۔

ایسی21 باتیں کرتے کرتے عورت نے نوجوان کو ترغیب
دے کر اپنی ِچکنی چپڑی باتوں سے ورغلایا۔ نوجوان22 سیدھا
اُس کے پیچھے یوں ہو طرحجسلیا بَیل ذبح ہونے کے لئے جاتا
یا ہرن اُچھل پھندےکر پھنسمیں جاتا ہے۔ 23 ایککیونکہ
وقت آئے گا کہ تیر اُس کا دل چیر ڈالے گا۔ لیکن فی الحال
اُس حالتکی اُس یا چڑ کی مانند ہے جو اُڑ کر جال میں آ جاتی
اور تکخیال نہیں کرتی میریکہ میںخطرےجان ہے۔

24 چنانچہ میرے بیٹو، میری سنو، میرے منہ کی باتوں پر
دھیان !دو 25 تیرا بھٹکدل کر طرفاُس رُخ کرےنہ 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

* 7:6 گھر کی :کھڑکی لفظی :ترجمہ گھر کی کھڑکی کے جنگلے۔
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اُس نے گرا موتکر گھاٹکے اُتارا اُسہے، لوگوںمتعددنے
کو مار ڈالا ہے۔ اُس27 کا گھر پاتال کا راستہ ہے جو لوگوں
موتکو کی یوں تککوٹھڑ پہنچاتا ہے۔

8
حکمت دعوتکی اور وعدہ

1 !سنو حکمتکیا آواز نہیں دیتی؟ ہاں، سمجھ اونچی آواز سے
اعلان ہے۔کرتی بلندیوںوہ2 اُسہے،کھڑیپر تمامجہاںجگہ
دوسرےایکراستے سے ملتے ہیں۔ 3 شہر دروازوںکے پر جہاں
لوگ نکلتے اور داخل ہوتے ہیں وہاں حکمت 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 اے!لو احمقو، سمجھ اپنا
!لو

6 سنو، کیونکہ مَیں شرافت کی باتیں کرتی ہوں، اور میرے
ہونٹ پیشسچائی کرتے ہیں۔

7 میرا منہ سچ بولتا ہے، کیونکہ میرے ہونٹ بےدینی سے
گھن کھاتے ہیں۔

8 جو میرےباتبھی منہ سے نکلے راستوہ ایکہے، 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۔

تربیتمیریجگہکیچاندی10 بجائےکےسونےخالصاور
علم و عرفان اپنا لو۔

موتیوںحکمتکیونکہ11 کہیںسے بہتر بھیکوئیہے، 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 ہے وہ بُرائی نفرتسے کرتا ہے۔
مجھے باتوںٹیڑھیاورچلنچالغلطتکبر،غرور، ہے۔نفرتسے

پاسمیرے14 اچھا مشورہ اور کامیابی ہے۔ میرا دوسرا نام
سمجھ ہے، اور قوتمجھے حاصل ہے۔

15 میرے وسیلے سے بادشاہ سلطنت اور حکمران راست
فیصلے کرتے ہیں۔

میرے16 یعے ذر رئیس اور شرفا بلـکہ تمام عادل منصف
حکومت کرتے ہیں۔

17 جو مجھے پیار کرتے ہیں اُنہیں مَیں پیار کرتی ہوں، اور جو
مجھے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پا لیتے ہیں۔

عزتپاسمیرے18 و دولت، شاندار مال اور راستی ہے۔
19 میرا پھل سونے بلـکہ خالص سونے سے کہیں بہتر ہے،

میری چاندیخالصپیداوار سبقتپر رکھتی ہے۔
20 مَیں راستی کی راہ پر ہی چلتی ہوں، وہیں ہے۔انصافجہاں
21 جو مجھ محبتسے رکھتے ہیں اُنہیں مَیں میراث میں دولت

مہیا کرتی ہوں۔ اُن کے بھرےگودام ہتے ر ہیں۔
حکمت کا تخلیق میں حصہ

تخلیقربجب22 میںعملسلسلہکا لایا اُسپہلےتو مجھےنے
ہی بنایا۔ قدیم زمانے میں مَیں اُس کے دیگر کاموں سے پہلے ہی
وجود میں آئی۔

ازلمجھے23 سے مقرر کیا گیا، ابتدا ہی جبسے دنیا ابھی پیدا
نہیں ہوئی تھی۔

نہ24 سمندر کی گہرائیاں، کثرتنہ سے پھوٹنے چشمےوالے
مَیںجبتھے نے جنم لیا۔

نہ25 پہاڑ اپنی اپنی جگہ پر قائم ہوئے تھے، یاںنہ جبتھیںپہاڑ
مَیں پیدا ہوئی۔

26 اُس وقت الله نے نہ زمین، نہ اُس کے میدان، اور نہ دنیا
پہلےکے ڈھیلے بنائے تھے۔

اُسجب27 آسماننے کو اُس کی جگہ پر لگایا اور سمندر کی
گہرائیوں پر زمین کا علاقہ مقرر کیا تو مَیں ساتھ تھی۔

اُسجب28 آسماننے پر بادلوں اور سرچشموںمیںگہرائیوں
کا انتظام مضبوط کیا تو مَیں ساتھ تھی۔

جب29 اُس 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

30 تو مَیں ماہر کاری گر حیثیتکی سے اُس کے ساتھ تھی۔
روز بہ روز مَیں لطف کا باعث تھی، ہر وقت اُس کے حضور
رنگ رلیاں مناتی رہی۔

مَیں31 اُس کی زمین کی سطح رنگپر رلیاں مناتی اور انسان
لطفسے اندوز ہوتی رہی۔

میرےچنانچہ32 بیٹو، میری سنو، مبارککیونکہ ہیں وہ میریجو راہوں پر چلتے ہیں۔
تربیتمیری33 مان دانشکر مند بن جاؤ، اُسے متنظرانداز

کرنا۔
مبارک34 ہے وہ جو میری سنے، جو روز بہ روز دروازےمیرے چوکسپر کھڑا رہے، چوکھٹمیریروزانہ پر رہے۔حاضر
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35 کیونکہ جو مجھے پائے وہ زندگی اور رب کی منظوری ہے۔پاتا
لیکن36 مجھےجو پانے قاصرسے رہے وہ اپنی جان پر ظلم کرتا

ہے، بھیجو مجھ کرےنفرتسے پیاریموتاُسے “ہے۔
9

حکمت ضیافتکی
اپنانےحکمت1 تعمیرگھر اپنےکےکر لئے تراشستونسات

لئے ہیں۔
2 اپنے جانوروں کو ذبح کرنے اور اپنی َمے تیار کرنے کے

بعد 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 سادہ لوح ہے، پاسمیرےوہ “آئے۔ ناسمجھ لوگوں
سے وہ کہتی ہے، 5 آؤ،” میری روٹی کھاؤ، وہ َمے پیو جو مَیں
نے تیار کر رکھی ہے۔ اپنی6 لوحسادہ راہوں سے باز آؤ تو جیتے
رہو گے، سمجھ کی راہ پر چل “پڑو۔

والےکرنےطعنلعنجو7 کو اپنیکیاُسدےتعلیم رُسوائی
ہو جائے گی، اور جو بےدین کو ڈانٹے اُسے نقصان پہنچے گا۔
لعن8 طعن کرنے والے ملامتکی نہ کر ورنہ وہ تجھ نفرتسے
کرے دانشگا۔ مند ملامتکی کر تو وہ تجھ کرےمحبتسے
گا۔ دانش9 مند دےہدایتکو تو اُس حکمتکی مزید بڑھے
راستگی، باز کو دےتعلیم تو وہ اپنے علم میں گا۔کرےاضافہ

رب10 کا خوف ماننے سے ہی حکمت شروع ہوتی ہے،
قدوس 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 اوربےلگام ناسمجھ نہیںکچھوہہے، جانتی۔

14 اُس کا گھر شہر کی بلندی پر واقع دروازےہے۔ پاسکے
کرسی پر بیٹھی 15 وہ گزرنے والوں کو جو سیدھی راہ پر چلتے
ہیں اونچی آواز دعوتسے دیتی ہے، جو”16 سادہ لوح ہے وہ
پاسمیرے “آئے۔
ناسمجھجو ہیں اُن چوری”17ہے،کہتیوہسے پانیکا میٹھا

اور پوشیدگی میں کھائی گئی روٹی لذیذ ہوتی “ہے۔

18 لیکن اُنہیں معلوم نہیں کہ حماقت بی بی کے گھر میں
مُردوںصرف کی روحیں بستی ہیں، کہ اُس مہمانکے 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 یقوںبےدین طر سے جمع

ہو گئے ہوں، موتبازیراستلیکن سے بچائے رکھتی ہے۔
راسترب3 باز کو بھوکے مرنے نہیں دیتا، لیکن بےدینوں

کا روکلالچ دیتا ہے۔
4 ڈھیلے ہاتھ غربت اور محنتی ہاتھ دولت کی طرف لے

جاتے ہیں۔
5 جو گرمیوں میں فصل جمع کرتا ہے وہ دانش مند بیٹا ہے

جبکہ جو فصل کی کٹائی وقتکے یا سو رہتا ہے وہ والدین کے
لئے شرم باعثکا ہے۔

راست6 باز کا سر برکت کے تاج سے آراستہ رہتا ہے جبکہ
بےدینوں کے منہ پر ظلم کا پردہ پڑا رہتا ہے۔

راستلوگ7 باز کو یاد کر مبارکاُسےکے کہتے لیکنہیں،
بےدین کا نام سڑ مٹکر جائے گا۔

8 جو دل دانشسے مند ہے وہ احکام قبول کرتا ہے، لیکن
بکواسی تباہ ہو جائے گا۔

چلنچالکاجس9 بےالزام سکونوہہے زندگیسے گزارتا
لیکنہے، جو ٹیڑھا راستہ کرےاختیار اُسے پکڑا جائے گا۔

10 آنکھ مارنے والا دُکھ پہنچاتا ہے، اور بکواسی تباہ ہو
جائے گا۔

راست11 باز کا منہ زندگی کا سرچشمہ ہے، لیکن بےدین
کے منہ پر ظلم کا پردہ پڑا رہتا ہے۔

نفرت12 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۔
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15 امیر کی دولت قلعہ بند شہر جسہے میں وہ محفوظ ہے

غریبجبکہ غربتکی اُس کی تباہی باعثکا ہے۔
راستکچھجو16 باز کما لیتا زندگیوہہے باعثکا لیکنہے،

بےدین اپنی روزی گناہ کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے۔
17 تربیتجو کرےقبول دوسروںوہ زندگیکو کی راہ پر لاتا

ہے، نصیحتجو کرےنظرانداز وہ دوسروں صحیحکو راہ سے
دُور لے جاتا ہے۔

18 جو اپنی نفرت چھپائے رکھے وہ جھوٹ بولتا ہے، جو
دوسروں بارےکے میں غلط خبریں پھیلائے وہ احمق ہے۔

بہتجہاں19 باتیں کی جاتی ہیں وہاں گناہ بھی آ موجود ہوتا
ہے، جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے دانشوہ مند ہے۔

راست20 باز زبانکی چاندیعمدہ دلکےبےدینجبکہہے
کی کوئی قدر نہیں۔

راست21 باز کی زبان بہتوں کی پرورش کرتی *ہے، لیکن
احمق اپنی بےعقلی ہلاکباعثکے ہو جاتے ہیں۔

رب22 کی برکت دولت کا باعث ہے، ہماری اپنی محنت
مشقت اِس میں اضافہ نہیں کرتی۔

احمق23 غلط کام سے اپنا دل بہلاتا، لیکن سمجھ حکمتدار
لطفسے اندوز ہوتا ہے۔

جس24 چیز سے دہشتبےدین کھاتا ہے وہی اُس پر آئے
گی، راستلیکن باز کی آرزو پوری ہو جائے گی۔

جب25 طوفان آتے ہیں تو بےدین کا نام و نشان مٹ جاتا
راستجبکہ باز تکہمیشہ قائم رہتا ہے۔

دانتطرحجس26 سرکے سے اور آنکھیں دھوئیں تنگسے
آ اُسیہیںجاتی طرح تنگوہ آ جاتا ُسستجوہے آدمی کامسے
کرواتا ہے۔

ربجو27 اُسمانےخوفکا زندگیکی میںدنوںکے اضافہ
ہوتا ہے جبکہ بےدین کی وقتزندگی پہلےسے ہی ختم ہو جاتی
ہے۔

راست28 باز آخرکار خوشی منائیں گے، کیونکہ اُن کی اُمید بر
آئے گی۔ لیکن بےدینوں کی اُمید جاتی رہے گی۔

رب29 کی راہ شخصبےالزام کے لئے پناہ گاہ، لیکن بدکار
کے لئے تباہی باعثکا ہے۔

راست30 باز کبھی ڈانواں ڈول نہیں ہو گا، لیکن بےدین
ملـک میں آباد نہیں رہیں گے۔

راست31 باز کا حکمتمنہ پھلکا لاتا رہتا لیکنہے، کج گو
زبان کاٹکو ڈالا جائے گا۔

راست32 باز ہونٹکے جانتے ہیں کہ الله کو کیا پسند ہے،
لیکن بےدین کا منہ ٹیڑھی باتیں ہی جانتا ہے۔

11
غلطرب1 ترازو گھنسے کھاتا صحیحوہہے، ترازو ہی سے

خوش ہوتا ہے۔
جہاں2 تکبر وہاںہے بدنامی بھی قریب ہی رہتی لیکنہے،

جو حلیم اُسہے دامنکے حکمتمیں رہتی ہے۔
سیدھی3 راہ پر چلنے والوں کی دیانت داری اُن کی راہنمائی

کرتی جبکہ بےوفاؤں نمککی حرامی اُنہیں تباہ کرتی ہے۔
دولتدنکےغضب4 کا کوئی فائدہ نہیں بازیراستجبکہ

لوگوں کی جان کو چھڑاتی ہے۔
5 بےالزام کی راست بازی اُس کا راستہ ہموار بنا دیتی ہے

جبکہ بےدین بُریکی حرکتیں اُسے گرا دیتی ہیں۔
سیدھی6 راہ پر چلنے والوں کی راست بازی اُنہیں چھڑا دیتی

جبکہ بےوفاؤں کا لالچ اُنہیں پھنسا دیتا ہے۔
7 دم توڑتے وقت بےدین کی ساری اُمید جاتی رہتی ہے،

دولتجس کی توقع اُس نے کی وہ جاتی رہتی ہے۔
راست8 باز کی مصیبتجان چھوٹسے جاتی ہے، اور اُس

کی جگہ پھنسبےدین جاتا ہے۔
کافر9 اپنے منہ سے پڑوسیاپنے کو تباہ کرتا راستلیکنہے،

بازوں کا علم اُنہیں چھڑاتا ہے۔
راستجب10 باز کامیاب ہوں تو پورا شہر جشن مناتا ہے،

جب بےدین ہلاک ہوں تو خوشی کے نعرے بلند ہو ہیں۔جاتے
سیدھی11 راہ پر چلنے والوں برکتکی سے شہر ترقی کرتا ہے،

لیکن بےدین کے منہ سے وہ مسمار ہو جاتا ہے۔
12 ناسمجھ آدمی اپنے پڑوسی کو حقیر جانتا ہے جبکہ سمجھ

دار خاموشآدمی رہتا ہے۔
تہمت13 لگانے والا دوسروں کے راز فاش کرتا ہے، لیکن

قابِل شخصاعتماد وہ بھید پوشیدہ رکھتا اُسجوہے سپردکے کیا
گیا ہو۔

14 جہاں قیادت کی کمی ہے وہاں قوم کا تنزل یقینی ہے،
جہاں مشیروں کثرتکی وہاںہے قوم یابفتح رہے گی۔

15 جو اجنبی کا ضامن ہو جائے ًاُسے یقینا نقصان پہنچے گا،
ضامنجو بننے سے کرےانکار محفوظوہ رہے گا۔

* 10:21 راست باز کی زبان بہتوں پرورشکی کرتی :ہے لفظی راست:ترجمہ باز ہونٹکے بہتوں کو چَراتے ہیں۔
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عزتعورتنیک16 سے اور ظالم دولتآدمی سے لپٹے ہتے ہیں۔ر
شفیق17 کا اُسیسلوکاچھا لئےکے فائدہ مند جبکہہے ظالم

کا اُسیسلوکبُرا کے لئے نقصان دہ ہے۔
18 بےدینکچھجو کماتا فریبوہہے دہ لیکنہے، جو راستی

کا بیج بوئے اُس کا اجر یقینی ہے۔
بازیراست19 پھلکا زندگی بُرائیجبکہہے پیچھےکے بھاگنے

والے کا موتانجام ہے۔
رب20 کج دلوں سے گھن کھاتا ہے، وہ بےالزام راہ پر چلنے

والوں ہی خوشسے ہوتا ہے۔
21 یقین کرو، بدکار سزا سے نہیں بچے گا جبکہ راست بازوں

کے چھوٹفرزند جائیں گے۔
جس22 طرح سؤر کی تھوتھنی میں سونے کا چھلا کھٹکتا

ہے۔کھٹکتیبےتمیزیکیعورتصورتخوبطرحاُسیہے
23 الله راست بازوں کی آرزو اچھی چیزوں سے پوری کرتا

لیکنہے، اُس بےدینوںغضبکا کی اُمید پر نازل ہوتا ہے۔
میںدولتکیآدمیایک24 اضافہ ہوتا دلیفیاضوہگوہے،

سے تقسیم میںغربتکیدوسرےہے۔کرتا اضافہ ہوتا گوہے،
وہ حد سے یادہ کنجوسز ہے۔

فیاض25 حالخوشدل رہے گا، جو دوسروں کو تر و تازہ
کرے وہ خود تازہ دم رہے گا۔

لوگ26 گندم ذخیرہکے اندوز لعنتپر بھیجتے لیکنہیں، جو
گندم کو بازار میں آنے دیتا اُسہے سرکے برکتپر آتی ہے۔

27 جو بھلائی تلاشکی میں رہے وہ الله کی منظوری چاہتا
لیکنہے، بُرائیجو میںتلاشکی بُرائیخودوہرہے پھندےکے
پھنسمیں جائے گا۔

28 جو اپنی دولت پر بھروسا رکھے وہ گر جائے گا، لیکن
راست بھرےہرےباز پتوں کی طرح پھلیں پھولیں گے۔

29 جو اپنے گھر میں بڑ گڑ کرےپیدا وہ میراث میں ہَوا ہی
پائے گا۔ دانشاحمق مند کا نوکر بنے گا۔

راست30 باز کا پھل زندگی کا درخت ہے، اور دانش 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
1 جسے علم و عرفان پیارا ہے اُسے تربیت بھی پیاری ہے،

نصیحتجسے نفرتسے ہے وہ بےعقل ہے۔

اچھےرب2 آدمی خوشسے ہوتا جبکہہے سازشوہ کرنے
والے کو قصوروار ٹھہراتا ہے۔

انسان3 بےدینی کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتا راستجبکہ باز
کی اُکھاڑیجڑیں نہیں جا سکتیں۔

4 ُسگھڑ بیوی اپنے شوہر کا تاج ہے، لیکن جو شوہر کی
رُسوائی کا باعث ہے وہ اُس کی ہڈیوں میں سڑاہٹ کی ہے۔مانند

راست5 باز کے خیالات منصفانہ ہیں جبکہ بےدینوں فریبمنصوبےکے دہ ہیں۔
6 بےدینوں کے الفاظ لوگوں کو قتل کرنے کی تاک میں

ہتے ر ہیں سیدھیجبکہ راہ پر والوںچلنے باتیںکی لوگوں کو چھڑا
لیتی ہیں۔

بےدینوں7 خاککو میں یوں ملایا جاتا ہے کہ اُن کا نام و
تکنشان نہیں رہتا، راستلیکن باز کا گھر قائم رہتا ہے۔

8 کسی کی جتنی عقل و سمجھ ہے اُتنا ہی لوگ اُس کی
یف تعر کرتے میںذہنکےجسلیکنہیں، فتور اُسےہے حقیر
جانا جاتا ہے۔

نچلے9 طبقے کا جو آدمی اپنی ذمہ یاں 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 ہے بےدینجبکہ
کا دل ظالم ہی ظالم ہے۔

11 جو اپنی زمین کی کرےباڑیکھیتی اُس کثرتپاسکے
کا کھانا ہو گا، لیکن جو فضول چیزوں کے پیچھے پڑ جائے وہ
ناسمجھ ہے۔

بےدین12 دوسروں کو جال میں پھنسانے سے اپنا دل بہلاتا
راستلیکنہے، باز کی جڑ پھل دار ہوتی ہے۔

13 شریر اپنی غلط باتوں کے جال میں اُلجھ جاتا جبکہ راست
مصیبتباز سے بچ جاتا ہے۔

انسان14 اپنے منہ پھلکے سیرخوبسے ہو جاتا اورہے، جو
کام اُس ہاتھوںکے نے کیا اُس کا اجر اُسے ضرور ملے گا۔

احمق15 کی نظر میں اُس کی اپنی ٹھیکراہ دانشلیکنہے،
مند دوسروں مشورےکے پر دھیان دیتا ہے۔

ایکاحمق16 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 والے کی باتیں تلوار کی طرح زخمی کر دیتی
ہیں دانشجبکہ مند کی زبان شفا دیتی ہے۔
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19 سچے ہونٹ ہمیشہ تک قائم ہتے ر ہیں جبکہ جھوٹی زبان

ایک ہی لمحے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔
بُرے20 منصوبے ھنے باند والے کا دل دھوکے سے بھرا رہتا

سلامتیجبکہ مشورےکے دینے والے سےخوشیدلکا چھلکتا
ہے۔

راستآفتبھیکوئی21 باز پر نہیں گیآئے تکلیفدُکھجبکہ
بےدینوں کا دامن کبھی چھوڑےنہیں گی۔

22 رب فریب دہ ہونٹوں سے گھن کھاتا ہے، لیکن جو
وفاداری سے زندگی گزارتے ہیں اُن سے خوشوہ ہوتا ہے۔

سمجھ23 دار اپنا علم چھپائے رکھتا جبکہ احمق اپنے دل کی
حماقت بلند آواز سبسے پیشکو کرتا ہے۔

جس24 کے ہاتھ محنتی ہیں وہ حکومت کرے گا، لیکن
جس ہاتھکے ڈھیلے ہیں اُسے بیگار میں کام پڑےکرنا گا۔

میںدلکےجس25 پریشانی وہہے دبا رہتا لیکنہے، کوئی
بھی باتاچھی اُسے خوشی دلاتی ہے۔

راست26 باز اپنی چراگاہ معلوم کر لیتا ہے، لیکن بےدینوں
کی راہ اُنہیں آوارہ پھرنے دیتی ہے۔

آدمیڈھیلا27 اپنا نہیںشکار پکڑ سکتا کثرتشخصمحنتیجبکہ
کا مال حاصل کر لیتا ہے۔

28 راستی کی راہ میں زندگی ہے، لیکن غلط راہ موت 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 کے اچھے پھل خوبسے سیر ہو جاتا ہے،

لیکن بےوفا دلکے میں ظلم کا لالچ رہتا ہے۔
زباناپنیجو3 اپنیوہرکھےمیںقابو محفوظزندگی ہے،رکھتا

جو اپنی زبان کو بےلگام دےچھوڑ وہ تباہ ہو جائے گا۔
کاہل4 آدمی لالچ کرتا ہے، لیکن اُسے کچھ نہیں ملتا جبکہ

شخصمحنتی کی آرزو پوری ہو جاتی ہے۔
راست5 باز جھوٹ نفرتسے 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 روپکا بھر کر پھرتے ہیں غریبگو ہیں۔

غریبدوسرے روپکا بھر کر پھرتے ہیں گو امیر ترین ہیں۔

کبھی8 امیر کو اپنی جان چھڑانے کے لئے ایسا تاوان دینا پڑتا
رہتیجاتیدولتتمامکہہے قسماِسجانکیغریبلیکنہے،
کی دھمکی بچیسے رہتی ہے۔

راست9 باز کی روشنی چمکتی *رہتی جبکہ بےدین کا چراغ
بجھ جاتا ہے۔

ہمیشہمیںمغروروں10 جھگڑا ہوتا صلاحمنددانشجبکہہے
مشورے مطابقکے ہی چلتے ہیں۔

جلدبازی11 حاصلسے ہیجلددولتشدہ ختم جاتیہو ہے
جبکہ جو رفتہ رفتہ اپنا مال کرےجمع وہ اُسے بڑھاتا رہے گا۔

12 جو وقتاُمید پر پوری نہ ہو جائے وہ دل کو بیمار کر دیتی
لیکنہے، جو آرزو پوری 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۔

منددانش14 زندگیہدایتکی کا سرچشمہ انسانجوہے کو
مہلـک پھندوں سے بچائے رکھتی ہے۔

اچھی15 منظوریسمجھ عطا کرتی لیکنہے، بےوفا کی راہ
ابدی تباہی باعثکا ہے۔

ذہین16 ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا، لیکن احمق تمام نظروں
کے منے سا ہی حماقتاپنی نمائشکی کرتا ہے۔

بےدین17 قاصد مصیبت پھنسمیں جاتا جبکہ وفادار قاصد
شفا باعثکا ہے۔

18 جو تربیت کی پروا نہ کرے اُسے غربت اور شرمندگی
حاصل ہو گی، لیکن دوسرےجو نصیحتکی 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 گھنسے 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 راستجبکہ بازوں خوشاجرکا حالی ہے۔
نیک22 آدمی کے بیٹے اور پوتے اُس کی میراث پائیں گے،

لیکن گناہ گار راستدولتکی باز کے لئے محفوظ رکھی جائے
گی۔

غریب23 فصلیںکیکثرتکھیتکا مہیا کر سکتا لیکنہے،
انصافجہاں نہیں کچھسبوہاں چھین لیا جاتا ہے۔

* 13:9 چمکتی :رہتی لفظی :ترجمہ خوشی مناتی۔
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24 جو اپنے بیٹے کو تنبیہ نہیں کرتا وہ اُس نفرتسے کرتا ہے۔

جو اُس محبتسے رکھے وقتوہ پر اُس تربیتکی کرتا ہے۔
راست25 باز جی بھر کر کھانا کھاتا ہے، لیکن بےدین کا

پیٹ خالی رہتا ہے۔
14

حکمت1 بی بی اپنا گھر تعمیر کرتی ہے، لیکن حماقت بی بی
اپنے ہی ہاتھوں سے اُسے ڈھا دیتی ہے۔

2 جو سیدھی راہ پر چلتا ہے وہ الله خوفکا مانتا لیکنہے،
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 ہونٹکے اُسے محفوظ ہیں۔رکھتے

جہاں4 بَیل نہیں وہاں چرنی خالی رہتی ہے، بَیل کی طاقت
ہی کثرتسے کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔

5 وفادار جھوٹگواہ نہیں بولتا، لیکن جھوٹے گواہ کے منہ
جھوٹسے نکلتا ہے۔

6 طعنہ زن حکمت کو ڈھونڈتا ہے، لیکن 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۔

ذہین8 اِسحکمتکی میں سمجھسوچوہکہہے کر اپنی راہ
پر چلے، لیکن احمق حماقتکی سراسر دھوکا ہی ہے۔

احمق9 اپنے قصور کا مذاق اُڑاتے ہیں، لیکن سیدھی راہ پر
چلنے ربوالے کو منظور ہیں۔

10 ہر دل کی اپنی ہی تلخی ہوتی جسہے صرفسے وہی
واقف اورہے، اُس بھیمیںخوشیکی کوئی نہیںشریکاَور ہو
سکتا۔

بےدین11 کا گھر تباہ ہو جائے لیکنگا، سیدھی راہ پر چلنے
والے کا خیمہ پھلے پھولے گا۔

ایسی12 راہ بھی ہوتی ہے جو دیکھنے ٹھیکمیں تو لـگتی ہے
گو اُس کا موتانجام ہے۔

دل13 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
کڑوا پھل کھائے گا نیکجبکہ آدمی اپنے اعمال میٹھےکے پھل
سے سیر ہو جائے گا۔

15 سادہ لوح ایکہر کی بات مان لیتا ہے جبکہ ذہین آدمی
اپنا ہر قدم سوچ سمجھ کر اُٹھاتا ہے۔

منددانش16 یغسےکامغلطڈرتےڈرتے در کرتا لیکنہے،
احمق خود اعتماد ہے ایکاور دم مشتعل ہو جاتا ہے۔

17 غصیلا آدمی احمقانہ حرکتیں کرتا ہے، اور لوگ سازشی
شخص نفرتسے کرتے ہیں۔

18 سادہ لوح میراث میں حماقت پاتا ہے جبکہ ذہین آدمی کا
سر علم تاجکے سے آراستہ رہتا ہے۔

19 شریروں کو نیکوں کے منے سا جھکنا پڑے گا، اور
بےدینوں راستکو باز دروازےکے پر اوندھے منہ پڑےہونا
گا۔

غریب20 ہمکے بھیسائے اُس نفرتسے ہیںکرتے جبکہ
امیر کے دوستبےشمار ہوتے ہیں۔

21 جو اپنے پڑوسی کو حقیر جانے وہ گناہ کرتا مبارکہے۔
ہے وہ ضرورتجو مند ترسپر کھاتا ہے۔

بُرے22 منصوبے ھنے باند آوارہسبوالے پھرتے لیکنہیں۔
اچھے منصوبے ھنے باند شفقتوالے اور وفا پائیں گے۔

مشقتمحنت23 میںکرنے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، جبکہ خالی
باتیں کرنے غریبلوگسے ہو جاتے ہیں۔

مندوںدانش24 کا دولتاجر تاجکا احمقوںجبکہہے کا اجر
حماقت ہی ہے۔

25 سچا گواہ جانیں بچاتا ہے جبکہ جھوٹا فریبگواہ دہ ہے۔
26 جو رب کا خوف مانے اُس کے پاس محفوظ قلعہ ہے

میںجس اُس کی اولاد بھی پناہ لے سکتی ہے۔
رب27 زندگیخوفکا کا سرچشمہ انسانجوہے مہلـککو

پھندوں سے بچائے رکھتا ہے۔
28 جتنی آبادی ملـک میں ہے اُتنی ہی بادشاہ کی شان و

شوکت ہے۔ رعایا کی کمی حکمران تنزلکے باعثکا ہے۔
تحمل29 کرنے والا بڑی سمجھ داری کا مالـک ہے، لیکن

غصیلا آدمی حماقتاپنی کا اظہار کرتا ہے۔
پُرسکون30 دل جسم کو زندگی دلاتا جبکہ حسد ہڈیوں کو

گلنے دیتا ہے۔
31 حالپستجو پر کرےظلم وہ اُس خالقکے کی تحقیر کرتا

ہے جبکہ مندضرورتجو ترسپر کھائے وہ الله کا احترام کرتا
ہے۔

32 بےدین کی بُرائی اُسے خاک میں ملا دیتی ہے، لیکن
راست باز وقتمرتے بھی الله میں پناہ لیتا ہے۔

حکمت33 سمجھ دار کے دل میں آرام کرتی ہے، اور وہ
احمقوں درمیانکے بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔
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34 راستی سے ہر قوم سرفراز ہوتی ہے جبکہ گناہ سے اُمّتیں

رُسوا ہو جاتی ہیں۔
35 بادشاہ دانش مند ملازم خوشسے ہوتا ہے، لیکن شرم

ناک کام کرنے والا ملازم اُس غصےکے کا نشانہ بن جاتا ہے۔

15
1 نرم جواب غصہ ٹھنڈا کرتا، لیکن تُرش بات طیش دلاتی

ہے۔
دانش2 مندوں کی زبان علم و عرفان پھیلاتی ہے جبکہ احمق

کا حماقتمنہ کا زور سے اُبلنے والا چشمہ ہے۔
آنکھیںکیرب3 ہر جگہ موجود ہیں، بُرےوہ اور پرسببھلے دھیان دیتی ہیں۔
نرم4 زبان زندگی درختکا ہے فریبجبکہ دہ زبان شکستہ

دل کر دیتی ہے۔
5 احمق اپنے باپ کی تربیت کو حقیر جانتا ہے، لیکن جو

نصیحت مانے دانشوہ مند ہے۔
راست6 باز کے گھر میں بڑا خزانہ ہوتا ہے، لیکن جو کچھ

حاصلبےدین کرتا ہے وہ تباہی باعثکا ہے۔
مندوںدانش7 ہونٹکے علم عرفانو بیجکا بکھیر دیتے ہیں،

لیکن احمقوں کا دل ایسا نہیں کرتا۔
کیبےدینوںرب8 قربانی گھنسے لیکنکھاتا، 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 جو صحیح راہ کو ترک کرے اُس کی سخت تادیب کی

جائے گی، نصیحتجو کرےنفرتسے وہ مر جائے گا۔
پاتال11 اور عالِم ارواح رب کو صاف نظر آتے ہیں۔ تو پھر

انسانوں دلکے اُسے کیوں صافنہ دکھائی دیں؟
طعنہ12 زن دوسروںکو نصیحتکی پسند نہیں آتی، اِس لئے

دانشوہ مندوں پاسکے نہیں جاتا۔
جس13 کا دل خوش ہے اُس کا چہرہ ِکھلا رہتا ہے،

جسلیکن کا دل پریشان ہے اُس روحکی شکستہ رہتی ہے۔
14 سمجھ دار کا دل علم و عرفان کی تلاش میں رہتا، لیکن

حماقتاحمق کی چراگاہ میں چرتا رہتا ہے۔
مصیبت15 زدہ کے تمام دن بُرے ہیں، لیکن جس کا دل

خوش 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 ہے۔گزارتا

17 جہاں محبت ہے وہاں سبزی کا سالن بہت ہے، جہاں
نفرت وہاںہے بچھڑےتازےموٹے ضیافتکی بھی ہے۔بےفائدہ

18 غصیلا جھگڑےآدمی چھیڑتا رہتا جبکہ تحمل کرنے والا
لوگوں غصےکے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔

کاہل19 کا راستہ کانٹےدار باڑ کی مانند ہے، لیکن دیانت
داروں کی راہ سڑکپکی ہی ہے۔

دانش20 مند بیٹا اپنے باپ کے لئے خوشی کا باعث ہے،
لیکن احمق اپنی ماں کو حقیر جانتا ہے۔

ناسمجھ21 حماقتآدمی لطفسے اندوز ہوتا، لیکن سمجھ دار
آدمی سیدھی راہ پر چلتا ہے۔

22 جہاں صلاح مشورہ نہیں ہوتا وہاں منصوبے ناکام رہ
جاتے ہیں، بہتجہاں سے مشیر ہوتے ہیں وہاں کامیابی ہے۔ہوتی

انسان23 جوابموزوں دینے خوشسے ہو جاتا وقتہے، پر
باتمناسب کتنی اچھی ہوتی ہے۔

زندگی24 کی راہ چڑھتی رہتی ہے تاکہ سمجھ دار اُس پر چلتے
ہوئے پاتال میں اُترنے سے بچ جائے۔

رب25 متکبر کا گھر ڈھا دیتا، لیکن بیوہ کی زمین کی حدود
محفوظ رکھتا ہے۔

بُرےرب26 منصوبوں گھنسے کھاتا اورہے، الفاظمہربان
اُس پاکنزدیککے ہیں۔

27 جو ناجائز نفع کمائے وہ اپنے گھر پر آفت لاتا ہے، لیکن
رشوتجو نفرتسے رکھے وہ جیتا رہے گا۔

راست28 باز کا دل سوچ سمجھ کر جواب دیتا ہے، لیکن
بےدین کا منہ زور سے اُبلنے والا چشمہ جسہے بُریسے باتیں
نکلتی رہتی ہیں۔

بےدینوںرب29 سے دُور رہتا، راستلیکن باز کی دعا ہے۔سنتا
دلآنکھیںچمکتی30 دلاتیخوشیکو اچھیہیں، پورےخبر

جسم کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔
31 جو بخشزندگی نصیحت پر دےدھیان وہ دانش مندوں

درمیانکے کرےسکونتہی گا۔
32 جو تربیت کی پروا نہ کرے وہ اپنے آپ کو حقیر جانتا

لیکنہے، نصیحتجو پر دےدھیان اُس کی سمجھ میں اضافہ
ہوتا ہے۔
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رب33 خوفکا ہی تربیتوہ جسہے سے انسان 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 جواب

رب طرفکی سے آتا ہے۔
انسان2 کی نظر میں اُس کی تمام لیکنہیں،صافپاکراہیں

رب ہی روحوں کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔
3 جو کچھ بھی تُو کرنا چاہے رباُسے کے سپرد تبکر۔ ہی

تیرے کامیابمنصوبے ہوں گے۔
رب4 سبنے کچھ اپنے ہی پورےمقاصد کرنے کے لئے

بنایا ہے۔ بھیدنوہ پہلے سے مقرر بےدینجبہے آفتپر آئے
گی۔

گھنسےدلمغرورہررب5 ًہے۔کھاتا یقینا وہ سزا نہیںسے
بچے گا۔

وفاداریاورشفقت6 گناہ ربہیں۔دیتیکفارہکا خوفکا
ماننے انسانسے بُرائی سے دُور رہتا ہے۔

7 انسانکسیرباگر کی راہوں خوشسے ہو تو وہ اُس کے
دشمنوں کو بھی اُس صلحسے کرانے دیتا ہے۔

انصاف8 سے تھوڑا بہت کمانا ناانصافی سے بہت دولت جمع
کرنے کہیںسے بہتر ہے۔

انسان9 میںدلاپنے منصوبے باندھتا رہتا ہیربلیکنہے،
مقرر کرتا ہے کہ وہ کسآخرکار راہ پر چل پڑے۔

10 بادشاہ ہونٹکے یا گو الٰہی پیشفیصلے کرتے ہیں، اُس
کا عدالتمنہ وقتکرتے بےوفا نہیں ہوتا۔

رب11 درست ترازو مالـککا ہے، اُسی نے تمام باٹوں کا
انتظام قائم کیا۔

12 بادشاہ بےدینی گھنسے کھاتا ہے، کیونکہ اُس تختکا
بازیراست کی بنیاد پر مضبوط رہتا ہے۔

13 بادشاہ راست باز ہونٹوں سے خوش ہوتا اور صاف بات
کرنے والے محبتسے رکھتا ہے۔

14 بادشاہ کا موتغصہ پیشکا خیمہ دانشلیکنہے، مند
اُسے ٹھنڈا کرنے یقےکے طر جانتا ہے۔

بادشاہجب15 کا اُٹھےِکھلچہرہ مطلبتو زندگی اُسہے۔
کی منظوری موسِم بہار کے تر و تازہ کرنے والے بادل کی مانند
ہے۔

حکمت16 کا حصول سونے سے کہیں بہتر اور سمجھ پانا
چاندی کہیںسے بڑھ کر ہے۔

دیانت17 دار کی مضبوط بُرےراہ کام سے دُور رہتی ہے،
جو اپنی راہ کی کرےداریپہرا وہ اپنی جان بچائے رکھتا ہے۔

تباہی18 سے پہلے غرور اور گرنے پہلےسے تکبر آتا ہے۔
19 فروتنی سے ضرورت مندوں کے درمیان بسنا گھمنڈیوں

کے لُوٹے ہوئے مال شریکمیں ہونے کہیںسے بہتر ہے۔
20 جو کلام پر حالخوشوہدےدھیان ہو مبارکگا، ہے

وہ ربجو پر بھروسا رکھے۔
منددانشسےدلجو21 دارسمجھاُسےہے قرار دیا جاتا ہے،

اور الفاظمیٹھے تعلیم میں اضافہ کرتے ہیں۔
22 فہم اپنے مالـک 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۔
مہربان24 خالصالفاظ شہد ہیں، وہ جان کے لئے شیریں اور

پورے جسم کو تر و تازہ کر دیتے ہیں۔
ایسی25 راہ بھی ہوتی ہے جو دیکھنے میں ٹھیکتو لـگتی ہے

گو اُس کا موتانجام ہے۔
مزدور26 کا پیٹخالی اُسے کام کرنے پر مجبور کرتا، اُس کی

بھوک 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 جھگڑےآدمی چھیڑتا رہتا، اور تہمت لگانے والا

دلی دوستوں میں بھی رخنہ ڈالتا ہے۔
29 ظالم اپنے پڑوسی کو ورغلا غلطکر راہ پر لے جاتا ہے۔
30 جو مارےآنکھ غلطوہ منصوبے باندھ رہا ہے، جو اپنے

ہونٹ چبائے غلطوہ کام کرنے پر تُلا ہوا ہے۔
31 سفید بال ایک شاندار تاج ہیں جو راست باز زندگی

گزارنے حاصلسے ہوتے ہیں۔
تحمل32 کرنے والا سورمے سبقتسے لیتا ہے، جو آپاپنے

کو قابو میں رکھے وہ شہر شکستکو دینے والے سے برتر ہے۔
33 انسان تو قرعہ ڈالتا ہے، لیکن اُس کا ہر فیصلہ رب کی

طرف سے ہے۔
17

جس1 گھر میں روٹی کا باسی ٹکڑا سکون کے ساتھ کھایا
اُسوہجائے کہیںسےگھر بہتر لڑائیمیںجسہے ہے،جھگڑا
خواہ اُس میں کتنی ضیافتشاندار کیوں نہ ہو رہی ہو۔
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سمجھ2 دار مالـکملازم اُسکے بیٹے پر قابو پائے گا جو شرم

کا باعث ہے، اور جب بھائیوں میں موروثی ملـکیت تقسیم کی
جائے تو اُسے بھی ملےحصہ گا۔

3 سونا چاندی کٹھالی میں پگھلا کر پاک صاف کی جاتی
ربلیکنہے، دلہی کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔

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 کرتا
ہے، دوسرےجو مصیبتکی دیکھ خوشکر ہو جائے وہ سزا
سے نہیں بچے گا۔

6 پوتے بوڑھوں کا تاج اور والدین اپنے بچوں کے یور ز ہیں۔
احمق7 کے لئے بڑی بڑی باتیں کرنا موزوں نہیں، شریفلیکن

ہونٹوں پر فریب کہیں یادہ غیرمناسبز ہے۔
رشوت8 دینے والے کی نظر رشوتمیں جادو مانندکی ہے۔

دروازےجس پر بھی کھٹکھٹائے وہ کھل جاتا ہے۔
9 دوسرےجو کی غلطی کو کرےدرگزر محبتوہ 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 خوبوہ 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 خلافکے ظالم
قاصد بھیجا جائے گا۔

12 جو احمق اپنی حماقت میں اُلجھا ہوا ہو اُس سے یغ در کر،
کیونکہ اُس سے ملنے سے بہتر یہ ہے کہ تیرا اُس ریچھنی سے
جسپڑےواسطہ بچےکے اُس سے چھین لئے گئے ہوں۔

13 جو بھلائی عوضکے کرےبُرائی اُس کے گھر سے بُرائی
کبھی دُور نہیں ہو گی۔

لڑائی14 جھگڑا چھیڑنا بند میں رخنہ لنے ڈا کے برابر ہے۔ اِس
پہلےسے کہ بازیمقدمہ شروع ہو اُس سے باز آ۔

15 جو بےدین کو بےقصور راستاور باز کو مجرم ٹھہرائے
اُس گھنربسے کھاتا ہے۔

احمق16 کے ہاتھ میں پیسوں کا کیا فائدہ ہے؟ کیا حکمتوہ
خرید سکتا ہے جبکہ اُس میں عقل نہیں؟ ہرگز !نہیں

پڑوسی17 وہ ہے جو محبتوقتہر رکھتا ہے، بھائی وہ ہے
مصیبتجو میں سہارا دینے کے لئے پیدا ہوا ہے۔

ملاہاتھجو18 پڑوسیاپنےکر ہونےضامنکا کرےوعدہکا
وہ ناسمجھ ہے۔

وہرکھےمحبتسےجھگڑےلڑائیجو19 گناہ محبتسے رکھتا
ہے، جو اپنا دروازہ حد سے یادہ ز بڑا بنائے وہ تباہی کو داخل
ہونے دعوتکی دیتا ہے۔

جس20 کا دل ٹیڑھا ہے وہ خوش حالی نہیں پائے گا، اور
کیجس چالاکزبان ہے مصیبتوہ میں اُلجھ جائے گا۔

جس21 کے ہاں احمق بیٹا پیدا ہو جائے اُسے دُکھ پہنچتا
ہے، اور عقل سے خالی بیٹا باپ کے لئے خوشی کا باعث نہیں
ہوتا۔

22 خوش باش دل پورے جسم کو شفا دیتا ہے، لیکن
روحشکستہ ہڈیوں خشککو کر دیتی ہے۔

بےدین23 چپکے رشوتسے لے انصافکر کی راہوں کو
بگاڑ دیتا ہے۔

24 سمجھ دار اپنی نظر کے منے سا حکمت رکھتا ہے، لیکن
احمق کی نظریں دنیا کی تکانتہا آوارہ پھرتی ہیں۔

احمق25 باپبیٹا کے لئے رنج باعثکا اور ماں کے لئے تلخی
سببکا ہے۔

26 بےقصور پر جرمانہ لگانا غلط ہے، شریفاور کو اُس کی
دیانت داری سببکے کوڑےسے لگانا بُرا ہے۔

27 جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے وہ علم و عرفان مالـککا
ہے، ٹھنڈےجو دل کرےباتسے وہ سمجھ دار ہے۔

28 اگر خاموشاحمق رہے تو وہ دانشبھی مند لگتا جبہے۔
تک باتوہ لوگکرےنہ اُسے سمجھ دار قرار دیتے ہیں۔

18
الـگسےدوسروںجو1 ہو وہجائے پورےمقاصدذاتیاپنے

کرنا چاہتا اور سمجھ کی باتہر پر جھگڑنے لگتا ہے۔
احمق2 سمجھ لطفسے اندوز نہیں ہوتا بلـکہ صرف اپنے دل

کی باتیں دوسروں پر ظاہر کرنے سے۔
جہاں3 بےدین آئے وہاں حقارت بھی آ موجود ہوتی، اور

جہاں رُسوائی ہو وہاں طعنہ زنی بھی ہوتی ہے۔
انسان4 کے الفاظ گہرا پانی ہیں، حکمت کا سرچشمہ بہتی

ندیہوئی ہے۔
داریجانبکیبےدین5 کر راستکے باز حقکا ہے۔غلطمارنا
احمق6 لڑائیہونٹکے جھگڑا پیدا کرتے اُسہیں، کا منہ زور

سے پٹائی کا مطالبہ کرتا ہے۔
احمق7 کا منہ اُس تباہیکی باعثکا اُسہے، ہونٹکے ایسا

پھندا میںجسہیں اُس کی اپنی جان اُلجھ جاتی ہے۔
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تہمت8 لگانے والے کی باتیں لذیذ کھانے کے لقموں کی

مانند ہیں، وہ دل کی تکتہہ اُتر جاتی ہیں۔
جو9 اپنے میںکام بھیذرا ڈھیلا ہو اُسےجائے، یاد رہے کہ

ڈھیلے پن کا بھائی تباہی ہے۔
رب10 بُرجمضبوطنامکا راستمیںجسہے بھاگباز کر

محفوظ رہتا ہے۔
11 امیر سمجھتا ہے دولتمیریکہ میرا قلعہ بند شہر میریاور

اونچی چاردیواری میںجسہے محفوظمَیں ہوں۔
تباہ12 ہونے پہلےسے انسان دلکا مغرور ہو جاتا عزتہے،

ملنے پہلےسے لازم ہے کہ وہ فروتن ہو جائے۔
دوسرے13 باتکی سننے سے پہلے جواب دینا حماقت ہے۔

جو کرےایسا اُس کی رُسوائی ہو جائے گی۔
بیمار14 انسانوقتہوتے پرورشکیجسمروحکی ہے،کرتی

لیکن اگر روح شکستہ ہو تو پھر کون اُس کو دےسہارا گا؟
سمجھ15 دار کا دل علم اپناتا دانشاور مند کا کان عرفان کا

کھوج لگاتا رہتا ہے۔
16 تحفہ راستہ کھول کر دینے والے کو تکبڑوں پہنچا دیتا

ہے۔
17 جو عدالت میں پہلے اپنا کرےپیشموقف وہ اُس وقت

تک حق بجانب لگتا تکجبہے دوسرا یق فر منے سا آ کر اُس
کی باتہر کی تحقیق نہ کرے۔

18 قرعہ لنے ڈا جھگڑےسے ختم ہو جاتے اور بڑوں ایککا
دوسرے سے لڑنے کا خطرہ دُور ہو جاتا ہے۔

19 جس بھائی کو ایک دفعہ مایوس کر دیا جائے اُسے
جیتدوبارہ لینا قلعہ بند شہر پر فتح پانے سے یادہ ز دشوار ہے۔
حلجھگڑے بُرجکرنا توڑنےکنڈےکے ہے۔مشکلطرحکی

20 انسان اپنے منہ کے پھل سے سیر ہو جائے گا، وہ اپنے
ہونٹوں کی پیداوار کو جی بھر کر کھائے گا۔

زبان21 کا زندگی موتاور پر اختیار ہے، جو اُسے کرےپیار
وہ اُس کا پھل بھی کھائے گا۔

جسے22 بیوی ملی اُسے اچھی نعمت ملی، اور اُسے رب کی
منظوری حاصل ہوئی۔

منتغریب23 کرتے کرتے اپنا پیشمعاملہ 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۔ جلدباز

غلط راہ پر آتا رہتا ہے۔
3 گو انسان کی اپنی حماقت اُسے بھٹکا دیتی توبھیہے اُس کا

ربدل ناراضسے ہوتا ہے۔
منددولت4 میںدوستوںکے اضافہ ہوتا غریبلیکنہے، کا

دوستایک بھی اُس الـگسے ہو جاتا ہے۔
5 جھوٹا گواہ سزا سے نہیں بچے گا، جو جھوٹی دےگواہی

اُس کی جان نہیں چھوٹے گی۔
اورہیں،کرتےخوشامدکیآدمیبڑےلوگمتعدد6 ایکہر

اُس آدمی دوستکا ہے تحفےجو دیتا ہے۔
غریب7 کے تمام بھائی اُس نفرتسے کرتے ہیں، تو پھر اُس

دوستکے اُس سے کیوں دُور نہ رہیں۔ وہ باتیں کرتے کرتے
اُن کا پیچھا کرتا لیکنہے، غائبوہ ہو جاتے ہیں۔

8 جو حکمت اپنا لے وہ اپنی جان محبتسے 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 پر حکومت کہیں یادہ ز
غیرمناسب ہے۔

انسان11 تحملاُسےحکمتکی سکھاتی دوسروںاورہے، کے
جرائم سے درگزر کرنا اُس کا فخر ہے۔

12 بادشاہ کا طیش جوان شیرببر کی دہاڑوں کی مانند ہے
جبکہ اُس کی منظوری گھاس پر شبنم کی طرح تر و تازہ کرتی
ہے۔

13 احمق بیٹا باپ کی تباہی اور جھگڑالو بیوی مسلسل ٹپکنے
چھتوالی ہے۔

موروثی14 باپملـکیتاورگھر ملتیسےطرفکیدادا ہے،
لیکن سمجھ رببیویدار طرفکی سے ہے۔

ُسست15 ہونے سے انسان گہری نیند سو جاتا ہے، لیکن
شخصڈھیلا مرےبھوکے گا۔

16 جو وفاداری سے حکم پر کرےعمل وہ اپنی جان محفوظ
رکھتا ہے، لیکن جو اپنی راہوں کی پروا کرےنہ وہ مر جائے
گا۔

غریبجو17 پر اُدھارکوربوہکرےمہربانی دیتا وہیہے،
اُسے دےاجر گا۔
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تکجب18 اُمید کی کرن باقی ہو اپنے بیٹے کی تادیب کر،

لیکن جوشاِتنے میں نہ آ کہ وہ مر جائے۔
19 جو حد سے یادہ ز طیش میں آئے اُسے جرمانہ پڑےدینا

اُسےگا۔ متکوششکیبچانے اُسورنہکر اَورطیشکا بڑھے
گا۔

20 اچھا مشورہ اپنا اور تربیت قبول کر تاکہ آئندہ دانش ہو۔مند
انسان21 دل میں متعدد منصوبے باندھتا رہتا ربلیکنہے،

کا ارادہ ہمیشہ پورا ہو جاتا ہے۔
22 انسان کا لالچ اُس کی رُسوائی کا باعث ہے، اور غریب

دروغ گو سے بہتر ہے۔
رب23 خوفکا زندگی کا منبع ہے۔ ترسخدا آدمی سیر ہو

کر سکون سے سو جاتا مصیبتاور محفوظسے رہتا ہے۔
کاہل24 اپنا ہاتھ کھانے برتنکے 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 دےنکال وہ

والدین کے لئے شرم اور رُسوائی باعثکا ہے۔
میرے27 تربیتبیٹے، پر دھیان دینے سے باز نہ آ، ورنہ تُو علم و

عرفان کی راہ بھٹکسے جائے گا۔
28 شریر انصافگواہ کا مذاق اُڑاتا ہے، اور بےدین کا منہ

آفت کی خبریں پھیلاتا ہے۔
29 طعنہ زن کے لئے سزا اور احمق کی پیٹھ کے لئے کوڑا ہے۔تیار

20
1 َمے زنطعنہ باپکا شراباور شور شرابہ ماںکی جوہے۔

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۔
3 لڑائی جھگڑے سے باز رہنا عزت کا ُطرۂ امتیاز ہے جبکہ

ہر احمق جھگڑنے کے لئے تیار رہتا ہے۔
کاہل4 وقت پر ہل نہیں چلاتا، چنانچہ جب وہ فصل پکتے

وقت کھیتاپنے پر کرےنگاہ تو کچھ نظر نہیں آئے گا۔
انسان5 کے دل کا گہرےمنصوبہ پانی کی مانند لیکنہے،

سمجھ دار آدمی اُسے نکال کر عمل میں لاتا ہے۔
بہت6 لوگسے اپنی وفاداری پر فخر کرتے ہیں، لیکن قابِل

شخصاعتماد کہاں پایا جاتا ہے؟

راستجو7 باز اُسگزارےزندگیبےالزام کی مبارکاولاد
ہے۔

بادشاہجب8 عدالتتخِت پر بیٹھ جائے تو وہ اپنی آنکھوں سے
کچھسب چھان کر طرفایکباتغلطہر کر لیتا ہے۔

کون9 کہہ سکتا ہے، مَیں” نے اپنے دل صافپاککو کر
رکھا مَیںہے، اپنے گناہ پاکسے ہو گیا ؟“ہوں

باٹغلط10 غلطاور ہے۔کھاتاگھنسےدونوںربپیمائش،
11 لڑکے کا کردار اُس سلوککے سے معلوم ہوتا ہے۔ اِس

پتاسے چلتا اُسکہہے پاکچلنچالکا راستاور نہیں۔یاہے
12 سننے کانوالے اور دیکھنے والی آنکھیں دونوں نےربہی

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۔
14 گاہک دکاندار سے کہتا ہے، یہ” کیسی ناقص چیز

لیکن“!ہے پھر جا دوسروںکر منےکے سا سودےاپنے شیخیپر
مارتا ہے۔

15 سونا کثرتاور کے موتی پائے جا سکتے ہیں، لیکن سمجھ
ہونٹدار اُن سے کہیں یادہ ز قیمتی ہیں۔

ضمانت16 کا وہ لباس واپس نہ کر جو کسی نے پردیسی کا
ضامن بن کر دیا ہے۔ اگر وہ اجنبی کا ضامن ہو تو اُس ضمانت پر
ضرور قبضہ کر جو اُس دینے تھی۔

17 دھوکے سے حاصل کی ہوئی روٹی آدمی کو میٹھی لـگتی
لیکنہے، اُس کا انجام کنکروں سے بھرا منہ ہے۔

مشورےصلاحمنصوبے18 مضبوطسے ہو جاتے ہیں، اور
جنگ کرنے پہلےسے دوسروں ہدایاتکی پر دھیان دے۔

19 اگر تُو بہتان لگانے والے کو ہم راز بنائے تو وہ اِدھر اُدھر
پھر باتکر پھیلائے گا۔ چنانچہ باتونی سے گریز کر۔

20 جو اپنے باپ یا ماں پر لعنت کرے اُس کا چراغ گھنے
اندھیرے میں بجھ جائے گا۔

وہجائےملسےجلدیبڑیمیںشروعمیراثجو21 میںآخر
برکت باعثکا نہیں ہو گی۔

مت22 کہنا، مَیں” غلط کام کا انتقام لوں “گا۔ رب کے
انتظار میں رہ تو تیریوہی کرےمدد گا۔

باٹوںجھوٹےرب23 ترازوغلطاورہے،کھاتاگھنسے اُسے
اچھا نہیں لگتا۔

رب24 ایکہر کے قدم مقرر کرتا ہے۔ تو پھر انسان کس
طرح اپنی راہ سمجھ سکتا ہے؟
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انسان25 اپنے لئے پھندا تیار کرتا جبہے وہ جلدبازی سے

مَنت مانتا اور بعد میں مَنتہی کے نتائج پر غور کرنے لگتا ہے۔
منددانش26 کرچھانچھانکوبےدینوںبادشاہ اُڑا لیتا ہے،

ہاں وہ ہنے گا کا آلہ ہی اُن پر سے گزرنے دیتا ہے۔
آدم27 زاد ربروحکی کا چراغ ہے انسانجو باطنکے کی

کچھسبتکتہہ کی تحقیق کرتا ہے۔
شفقت28 اور وفا بادشاہ محفوظکو رکھتی شفقتہیں، سے

وہ تختاپنا مستحکم کر لیتا ہے۔
نوجوانوں29 کا فخر اُن طاقتکی اور بزرگوں کی شان اُن سفیدکے بال ہیں۔
زخم30 اور چوٹیں بُرائی کو دُور کر دیتی ہیں، ضربیں باطن

کی صافکچھسبتکتہہ کر دیتی ہیں۔
21

1 بادشاہ ربدلکا ہاتھکے میں نہر کی مانند وہہے۔ جدھر
چاہے اُس کا رُخ پھیر دیتا ہے۔

ہر2 آدمی کی راہ اُس اپنیکی نظر ٹھیکمیں لـگتی لیکنہے،
رب ہی دلوں کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔

راست3 بازی اور انصاف ربکرنا کو ذبح کی قربانیوں سے
کہیں یادہ ز پسند ہے۔

4 مغرور آنکھیں اور متکبر دل جو بےدینوں کا چراغ ہیں ہیں۔گناہ
نفعمنصوبےکےشخصمحنتی5 باعثکا جلدبازیلیکنہیں،

تکغربت پہنچا دیتی ہے۔
فریب6 زباندہ جمعسے کیا ہوا خزانہ بکھر جانے والا دھواں

مہلـکاور پھندا ہے۔
بےدینوں7 کا گھسیٹاُنہیںہیظلم جاتالےکر کیونکہہے،

انصافوہ کرنے سے انکار کرتے ہیں۔
8 قصوروار کی راہ پیچ دار ہے شخصپاکجبکہ سیدھی راہ

پر چلتا ہے۔
9 جھگڑالو بیوی کے ایکساتھ ہی گھر میں ہنے ر کی نسبت

چھت کسیکے کونے میں گزارہ کرنا بہتر ہے۔
10 بےدین غلط کام کرنے کے لالچ میں رہتا ہے اور اپنے

بھیکسی پڑوسی ترسپر نہیں کھاتا۔
طعنہ11 زن پر جرمانہ لگا تو لوحسادہ سبق سیکھے دانشگا،

مند کو دےتعلیم تو اُس کے علم میں اضافہ ہو گا۔
12 الله راستجو ہے بےدین کے گھر کو دھیان میں وہیہے،رکھتا بےدین خاککو میں ملا دیتا ہے۔

13 جو کان میں اُنگلی ڈال غریبکر کی مدد کے لئے چیخیں
نہیں سنتا مارےچیخیںدنایکبھیوہ اورگا، اُس بھیکی 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۔

انصافجب15 کیا جائے راستتو خوشباز ہو جاتا، لیکن
دہشتبدکار کھانے لگتا ہے۔

کیسمجھجو16 راہ بھٹکسے جائے مُردوںدنایکوہ کی
جماعت 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۔

تنگاورجھگڑالو19 بیویوالیکرنے ساتھکے بسنے نسبتکی
یگستان ر میں گزارہ کرنا بہتر ہے۔

دانش20 مند میںگھرکے عمدہ خزانہ تیلاور ہوتا لیکنہے،
احمق اپنا سارا ہڑپمال کر لیتا ہے۔

21 جو انصاف اور شفقت کا تعاقب کرتا رہے وہ زندگی،
راستی عزتاور پائے گا۔

دانش22 مند آدمی طاقت ور فوجیوں کے شہر پر حملہ کر کے
وہ قلعہ بندی ڈھا دیتا جسہے پر اُن کا پورا اعتماد تھا۔

23 جو اپنے منہ اور زبان کی کرےداریپہرا وہ اپنی جان کو
مصیبت سے بچائے رکھتا ہے۔

24 مغرور اور گھمنڈی کا نام طعنہ’ ‘زن ہے، ہر کام 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 ہے، لیکن راست فیاضباز
دلی سے دیتا ہے۔

بےدینوں27 کی قربانی قابِل گھن خاصہے، جبکر اُسے
بُرے مقصد پیشسے کیا جائے۔

28 جھوٹا گواہ تباہ ہو جائے گا، لیکن جو دوسرے کی
دھیان سے سنے اُس باتکی تکہمیشہ قائم رہے گی۔

گستاخآدمیبےدین29 انداز پیشسے آتا لیکنہے، سیدھی
راہ پر چلنے والا سوچ سمجھ کر اپنی راہ پر چلتا ہے۔

کسی30 کی بھی حکمت، سمجھ یا ربمنصوبہ کا سامنا نہیں
کر سکتا۔
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گھوڑے31 جنگکو کے دن کے لئے تیار تو کیا جاتا ہے،

لیکن ربفتح ہاتھکے میں ہے۔
22

نیک1 نام بڑی دولت سے قیمتی، اور منظورِ نظر ہونا سونے
چاندی سے بہتر ہے۔

2 امیر اور ایکغریب دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، رب اُن
سب کا خالق ہے۔

ذہین3 آدمی پہلےخطرہ بھانپسے چھپکر جاتا ہے، جبکہ
سادہ لوح آگے بڑھ کر اُس لپیٹکی میں آ جاتا ہے۔

4 فروتنی اور رب خوفکا ماننے کا پھل دولت، احترام اور
زندگی ہے۔

بےدین5 کی راہ میں کانٹے پھندےاور ہوتے ہیں۔ جو اپنی
محفوظجان رکھنا چاہے وہ اُن سے دُور رہتا ہے۔

6 چھوٹے بچے کی صحیح راہ پر چلنے تربیتکی 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 گا، تب
اُس کی یادتی ز کی ٹوٹلاٹھی جائے گی۔

دلفیاض9 برکتکو ملے گی، کیونکہ حالپستوہ کو اپنے
کھانے شریکمیں کرتا ہے۔

زنطعنہ10 کو دےبھگا تو لڑائی جھگڑا گھر نکلسے جائے
گا، تُو تُو مَیںمَیں کرنےبےعزتیکیدوسرےایکاور سلسلہکا
ختم ہو جائے گا۔

11 جو دل کی پاکیزگی کو پیار کرے اور مہربان زبان کا
مالـک ہو وہ بادشاہ دوستکا بنے گا۔

آنکھیںکیرب12 علم لیکنہیں،کرتیبھالدیکھکیعرفانو
وہ بےوفا کی باتوں کو تباہ ہونے دیتا ہے۔

کاہل13 میںگلی”ہے،کہتا اگرہے،شیر مجھےتوجاؤںباہر
میںچوککسی پھاڑ کھائے “گا۔

14 زناکار عورت کا منہ گہرا گڑھا ہے۔ جس سے رب
ناراض ہو وہ اُس میں گر جاتا ہے۔

بچے15 حماقتمیںدلکے ٹکتی تربیتلیکنہے، چھڑیکی
اُسے بھگا دیتی ہے۔

ایک16 پست حال پر ظلم کرتا ہے تاکہ دولت پائے، دوسرا
امیر کو تحفے دیتا لیکنہے غریب ہو جاتا ہے۔

دانش مندوں کی 30 کہاوتیں

کان17 لگا کر داناؤں کی باتوں پر دھیان دلدے، میریسے
تعلیم اپنا !لے کیونکہ18 اچھا کہہے تُو اُنہیں محفوظمیںدلاپنے
رکھے، تیرےسبوہ ہونٹوں پر مستعد رہیں۔ آج19 مَیں تجھے،
ہاں تجھے ہی دےتعلیم رہا ہوں تاکہ تیرا بھروسا رب پر رہے۔
مَیں20 تیرےنے لئے کہاوتیں30 قلم بند کی ایسیہیں، باتیں جو
مشوروں اور علم بھریسے ہوئی ہیں۔ 21 کیونکہ مَیں تجھے سچائی
کی قابِل اعتماد باتیں سکھانا چاہتا ہوں تاکہ تُو اُنہیں قابِل اعتماد
جنہوںسکےدےجواب تجھےنے بھیجا ہے۔

-۱-
پست22 حال کو اِس لئے نہ لُوٹ کہ وہ پست حال ہے،

مصیبت زدہ عدالتکو میں مت کچلنا۔ 23 ربکیونکہ خود اُن
کا دفاع کر لُوٹاُنہیںکے لے گا جو لُوٹاُنہیں رہے ہیں۔

-۲-
شخصغصیلے24 نہدوستکا بن، نہ اُس یادہسے تعلقز رکھ

جلدیجو آگسے بگولا ہو جاتا ہے۔ 25 ایسا نہ ہو کہ تُو اُس
کا چال چلن اپنا کر اپنی جان کے لئے پھندا لگائے۔

-۳-
ہاتھکبھی26 ملا کر وعدہ نہ کر دوسرےمَیںکہ قرضےکے

ہوںضامنکا گا۔ قرض27 دار واپسپیسےکے نہ کرنے پر اگر
تُو بھی پیسے ادا نہ کر سکے تو تیری چارپائی تیرےبھی نیچے سے
چھین لی جائے گی۔

-۴-
28 زمین کی جو تیرےحدود باپ دادا نے مقرر کیں اُنہیں

آگے متپیچھے کرنا۔
-۵-

29 تجھےکیا ایسا آدمی نظر آتا میںکاماپنےجوہے وہہے؟ماہر
نچلے طبقے کے لوگوں خدمتکی کرےنہیں گا بلـکہ بادشاہوں
کی۔

23
-۶-

1 اگر تُو کسی حکمران کے کھانے شریکمیں ہو جائے تو
خوب دےدھیان کہ کستُو کے حضور ہے۔ 2 اگر تُو پیٹو ہو
تو اپنے گلے پر چھری رکھ۔ اُس3 کی عمدہ چیزوں کا لالچ مت
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
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وہ اوجھل ہو جاتی ہے، اور پَر لگا عقابکر کی طرح آسمان کی
طرف اُڑ جاتی ہے۔

-۸-
6 جلنے والے کی متروٹی اُسکھا، لذیذکے کھانوں کا لالچ

نہ بالمیںگلےیہکیونکہ7کر۔ گا۔ہوطرحکی کہےسےتجھوہ
گا، کھاؤ،” لیکن“!پیو اُس کا تیرےدل ساتھ نہیں ہے۔ 8 جو
لقمہ تُو نے کھا لیا اُس تجھےسے قَے آئے گی، تیریاور اُس سے
دوستانہ باتیں ضائع ہو جائیں گی۔

-۹-
احمق9 باتسے نہ کر، کیونکہ وہ تیری دانش مند باتیں حقیر

جانے گا۔
-۱۰-

زمین10 کی جو حدود قدیم زمانے میں مقرر ہوئیں اُنہیں آگے
یتیموںاورکرنا،متپیچھے پرکھیتوںکے قبضہ کیونکہ11کر۔نہ
اُن کا چھڑانے والا قوی ہے، وہ اُن کے حق میں تیرےخود
لڑےخلاف گا۔

-۱۱-
12 اپنا تربیتدل کے حوالے کر اور اپنے کان علم کی باتوں پر

لگا۔
-۱۲-

13 بچے کو تربیت سے محروم نہ رکھ، چھڑی سے اُسے سزا
دینے گا۔مرےنہیںوہسے اُسےسےچھڑی14 تودےسزا اُس
کی موتجان چھوٹسے جائے گی۔

-۱۳-
میرے15 بیٹے، اگر تیرا دانشدل مند ہو تو میرا خوشبھیدل

ہو گا۔ مَیں16 اندر ہی اندر خوشی مناؤں تیرےجبگا ہونٹ
دیانت دار باتیں یں کر گے۔

-۱۴-
17 تیرا دل گناہ گاروں دیکھکو کر کُڑھتا نہ رہے پورےبلـکہ

ربدن خوفکا رکھنے میں سرگرم رہے۔ 18 تیریکیونکہ اُمید
جاتی نہیں رہے گی بلـکہ تیرا ًمستقبل 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 اُنہیں چیتھڑے
پہنائے گی۔

-۱۶-

22 باپاپنے تجھےنےجسسنکی پیدا کیا، اور اپنی ماں کو
حقیر نہ بوڑھیجبجان ہو جائے۔

23 سچائی خرید لے اور فروختکبھی نہ کر، اُس میں شامل
تربیتحکمت، اور سمجھ اپنا لے۔

راست24 باز باپکا بڑی خوشی مناتا ہے، دانشاور مند بیٹے
کا والد اُس لطفسے اندوز ہوتا ہے۔

25 چنانچہ اپنے ماں باپ کے لئے خوشی کا باعث ہو، ایسی
زندگی گزار تیریکہ ماں جشن منا سکے۔

-۱۷-
میرے26 بیٹے، اپنا میرےدل حوالے تیریکر، آنکھیں میری

پسندراہیں کسبیکیونکہ27کریں۔ گہرا اورگڑھا عورتزناکار
تنگ کنواں ہے، 28 ڈاکو کی طرح وہ تاک لگائے بیٹھ کر
مردوں میں بےوفاؤں کا اضافہ کرتی ہے۔

-۱۸-
29 کون آہیں بھرتا ہے؟ کون ہائے ہائے کرتا اور لڑائی

جھگڑے میں ملوث رہتا کسہے؟ کو بلاوجہ چوٹیں لـگتی،
آنکھیںکیکس سیدُھندلی رہتی ہیں؟ 30 وہ راتجو تکگئے
َمے پینے اور مسالے دار َمے سے مزہ لینے مصروفمیں رہتا ہے۔
31 َمے کو تکتا نہ رہ، اُسخواہ صورتیخوبکتنیرنگسرخکا
پیالےسے نہکیوںمیں چمکے، کیوںسےمزےبڑےاُسےخواہ
نہ پیا جائے۔ 32 انجام کار وہ تجھے سانپ کی طرح کاٹے گی،
ناگ کی طرح ڈسے گی۔ تیری33 آنکھیں عجیب و غریب منظر
دیکھیں گی اور تیرا دل بےتُکی باتیں ہکلائے گا۔ 34 تُو سمندر
کے بیچ میں لیٹنے والے کی مانند ہو گا، اُس جیسا جو مستول پر
چڑھ لیٹکر گیا ہو۔ 35 تُو کہے میری”گا، پٹائی ہوئی لیکن درد
محسوس نہ مجھےہوا، مارا لیکنگیا معلوم نہ جاگکبمَیںہوا۔
اُٹھوں گا تاکہ شرابدوبارہ طرفکی رُخ کر “سکوں؟

24
-۱۹-

شریروں1 سے حسد نہ کر، نہ اُن سے صحبت رکھنے کی آرزو
کیونکہ2رکھ، اُن دلکا ظلم کرنے پر تُلا رہتا اُنہے، ہونٹکے
دوسروں کو دُکھ پہنچاتے ہیں۔

-۲۰-
حکمت3 گھر کو تعمیر کرتی، سمجھ اُسے مضبوط بنیاد پر

کھڑا کر دیتی، اور4 علم و عرفان اُس کمروںکے قیمتبیشکو
اور من موہن چیزوں سے بھر دیتا ہے۔
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-۲۱-
دانش5 مند کو طاقت حاصل ہوتی اور علم رکھنے والے کی

قوت بڑھتی رہتی ہے، 6 جنگکیونکہ کرنے کے لئے ہدایت
اور فتح پانے کے لئے متعدد مشیروں ضرورتکی ہوتی ہے۔

-۲۲-
حکمت7 اِتنی بلند و بالا ہے احمقکہ اُسے پا نہیں جبسکتا۔

بزرگ شہر دروازےکے میں فیصلہ کرنے کے لئے جمع ہوتے
ہیں تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔

-۲۳-
بُرے8 منصوبے ھنے باند سازشیوالا کہلاتا ہے۔ احمق9 کی

چالاکیاں گناہ ہیں، لوگاور طعنہ زن گھنسے کھاتے ہیں۔
-۲۴-

10 اگر مصیبتتُو ہارہمتدنکے ڈھیلاکر ہو جائے تیریتو
طاقت جاتی رہے گی۔

-۲۵-
11 جنہیں موت کے حوالے کیا جا رہا ہے اُنہیں چھڑا، جو

ہوئےڈگمگاتےطرفکیقصائی جا دے۔روکاُنہیںہیںرہے
شاید12 تُو ہمیں”کہے، تو اِس میںبارےکے لیکن“تھا۔نہیںعلم
یقین جان، جو دل کی جانچ پڑتال کرتا ہے وہ بات سمجھتا ہے،
تیریجو 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 چھتےہے، خالصکا

شہد میٹھا ہے۔ جان14 لے اِسیحکمتکہ تیریطرح جان کے
لئے میٹھی ہے۔ اگر تُو اُسے پائے تیریتو اُمید نہیںجاتی گیرہے
بلـکہ تیرا مستقبل اچھا ہو گا۔

-۲۷-
اے15 بےدین، راست باز کے گھر کی تاک لگائے مت

بیٹھنا، اُس رہائشکی گاہ تباہ نہ کر۔ 16 کیونکہ راستگو باز
سات بار گر جائے توبھی 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 نہجشندل منائے۔ 18 ایسا نہ ہو یہربکہ دیکھ
کر تیرا یہ رو پسند کرےنہ اور اپنا غصہ دشمن پر اُتارنے سے باز
آئے۔

-۲۹-

19 بدکاروں 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 خوفکا مان، اور سرکشوں

شریکمیں نہ ہو۔ 22 اچانککیونکہ ہی اُن پر آفت آئے گی،
کسی کو پتا ہی نہیں چلے دونوںجبگا اُن پر حملہ کر اُنہیںکے
تباہ کر دیں گے۔

دانش مندوں کی مزید کہاوتیں
ذیل23 دانشمیں مندوں کی مزید کہاوتیں قلم بند ہیں۔
عدالت میں جانب داری دکھانا بُری بات ہے۔ 24 جو

قصوروار سے کہے، تُو” بےقصور “ہے اُس پر قومیں لعنت
بھیجیں گی، اُس کی سرزنش اُمّتیں یں کر گی۔ 25 لیکن جو
قصوروار کو مجرم ٹھہرائے وہ خوش حال ہو گا، اُسے کثرت
برکتکی ملے گی۔

26 دوستجوابسچا کے بوسے کی مانند ہے۔
پہلے27 باہر کا مکملکام کر کے اپنے کھیتوں کو تیار کر، پھر

ہی اپنا گھر تعمیر کر۔
بلاوجہ28 پڑوسیاپنے دے۔متگواہیخلافکے یا کیا تُو

اپنے ہونٹوں سے دھوکا دینا چاہتا ہے؟
اُسطرحجس”کہنا،مت29 ساتھمیرےنے طرحاُسیکیا

مَیں اُس کے ساتھ کروں گا، مَیں اُس کے ہر فعل کا مناسب
جواب دوں “گا۔

ایک30 دن مَیں ُسست اور ناسمجھ آدمی کے کھیت اور
انگور باغکے میں گزرا۔سے ہر31 یاںکانٹےدارجگہ پھیلیجھاڑ
ہوئی تھیں، خود پودےرَو پوری زمین پر چھا گئے تھے۔ اُس کی
چاردیواری بھی گر گئی تھی۔ 32 یہ دیکھ کر مَیں نے دل سے
دھیان دیا اور سبق سیکھ لیا،

33 اگر تُو کہے، مجھے” تھوڑی دیر سونے دے، تھوڑی دیر
اونگھنے دے، تھوڑی دیر ہاتھ پر دھرےہاتھ بیٹھنے دے تاکہ
مَیں آرام کر “سکوں 34 تو خبردار، جلد ہی غربت راہزن کی
تجھطرح پر آئے مفلسیگی، ہتھیار لیسسے ڈاکو تجھطرحکی
پر پڑےآ گی۔

25
سلیمان کی مزید کہاوتیں
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ذیل1 میں سلیمان کی مزید کہاوتیں درج 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 کے
دل کھوجکا نہیں لگایا جا سکتا۔

چاندی4 مَیلسے دُور کرو تو برتنسنار بنانے کامیابمیں 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 کی اُس
جگہ پر کھڑا ہو جا بزرگوںجو کے لئے مخصوص ہے۔ اِس7 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۔
تیریکچھجو آنکھوں نے دیکھا عدالتاُسے پیشمیں کرنے

میں جلدبازی8 نہ کر، کیونکہ تُو کیا کرے گا اگر تیرا پڑوسی
تیرے معاملے کو جھٹلا کر تجھے شرمندہ کرے؟

میںعدالت9 پڑوسیاپنے وقتلڑتےسے بیانباتوہ نہ کر جو
کسی نے پوشیدگی تیرےمیں سپرد کی، 10 ایسا نہ ہو کہ سننے
تیریوالا تیریتبکرے۔بےعزتی بدنامی نہیںکبھی مٹے گی۔

وقت11 پر چاندیباتموزوں برتنکے میں سونے سیبکے
کی مانند ہے۔ دانش12 مند نصیحتکی قبول کرنے والے کے
لئے سونے کی بالی خالصاور سونے کے گلوبند کی مانند ہے۔

13 قابِل اعتماد قاصد بھیجنے والے کے لئے فصل وقتکاٹتے
برف ٹھنڈککی جیسا ہے، اِس طرح وہ اپنے مالـک 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۔

حکمران15 تحملکو قائلسے 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 پڑوسیاپنے کے میںگھر بار بار جانے سے اپنے قدموں کو
روک، ورنہ تنگوہ آ کر تجھ نفرتسے کرنے لـگے گا۔

18 جو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی دے وہ
ہتھوڑے، تلوار اور تیز تیر جیسا نقصان دہ ہے۔

مصیبت19 کے وقت بےوفا پر اعتبار کرنا خراب دانت یا
ڈگمگاتے پاؤں کی تکلیفطرح دہ ہے۔

20 دُکھتے دل کے لئے گیت گانا اُتنا ہی غیرموزوں ہے جتنا
سردیوں موسمکے قمیصمیں 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 کے سر پر جلتے ہوئے
کوئلوں کا ڈھیر لگائے گا، رباور تجھے دےاجر گا۔

بادلکالےطرحجس23 لانے والی بارشہَوا پیدا کرتی ہے
اُسی طرح باتونی کی چپکے کیسے باتوںگئی لوگوںسے کے منہ
بگڑ جاتے ہیں۔

24 بیویجھگڑالو کے ایکساتھ ہی گھر میں ہنے ر نسبتکی
چھت کسیکے کونے میں گزارہ کرنا بہتر ہے۔

ملـکدُوردراز25 خبریخوشکی پیاسے گلے میں ٹھنڈا ہے۔پانی
26 راستجو باز بےدین کے منے سا ڈگمگانے لـگے، وہ گدلا

چشمہ اور آلودہ کنواں ہے۔
یادہ27 ز شہد کھانا اچھا نہیں، اور نہ ہی یادہ ز کیعزتاپنی

فکر کرنا۔
آپاپنےجو28 پر قابو نہ اُسوہسکےپا مانندکیشہر جسہے

فصیلکی دیڈھا گئی ہے۔
26

احمق1 عزتکی کرنا اُتنا ہی غیرموزوں ہے جتنا موسِم گرما
برفمیں یا فصل وقتکاٹتے بارش۔

2 بلاوجہ بھیجی لعنتہوئی پھڑپھڑاتی یا چڑ یا اُڑتی ہوئی ابابیل
کی اوجھلطرح ہو کر بےاثر رہ جاتی ہے۔

گھوڑے3 چھڑیکو سے، لگامکوگدھے اورسے احمق کی
پیٹھ کو لاٹھی تربیتسے دے۔

احمقجب4 احمقانہ کرےباتیں تو جواباُسے نہ دے، ورنہ
تُو اُسی کے برابر ہو جائے گا۔

احمقجب5 احمقانہ کرےباتیں تو جواباُسے ورنہدے، وہ
اپنی نظر دانشمیں ٹھہرےمند گا۔

6 احمقجو ہاتھکے پیغام بھیجے وہ اُس کی مانند جوہے اپنے
پاؤں پر کلہاڑی مار کر آپاپنے سے یادتی ز کرتا *ہے۔

* 26:6 یادتی ز کرتا :ہے لفظی :ترجمہ یادتی ز کا پیالہ پیتا ہے۔
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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 منہکے باتکیحکمتمیں نشے دُھتمیں شرابی کے

ہاتھ میں جھاڑیکانٹےدار کی مانند ہے۔
10 جو احمق یا ہر کسی گزرنے والے کو کام پر لگائے وہ

سب زخمیکو کرنے والے تیرانداز کی مانند ہے۔
11 جو احمق اپنی حماقت دہرائے وہ اپنی قَے واپسپاسکے

آنے والے ُکتے کی مانند ہے۔
12 کیا کوئی دکھائی دیتا ہے جو اپنے آپ کو دانش مند

سمجھتا ہے؟ اُس کی نسبت احمق کے سدھرنے کی یادہ ز ہے۔اُمید
کاہل13 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۔
کاہلجب15 اپنا ہاتھ کھانے برتنکے میں دےڈال تو وہ

اِتنا ُسست ہے کہ اُسے واپستکمنہ نہیں لا سکتا۔
کاہل16 اپنی نظر میں حکمت جوابسے دینے والے سات

آدمیوں سے کہیں یادہ دانشز مند ہے۔
17 جو گزرتے وقت دوسروں کے جھگڑے میں مداخلت

کرے وہ اُس آدمی کی مانند ہے جو ُکتے کانوںکو سے پکڑ لے۔
18-19 جو پڑوسیاپنے دےفریبکو کر بعد میں مَیں”کہے،

مذاقصرف کر رہا “تھا وہ اُس دیوانے کی مانند ہے لوگوںجو
پر جلتے ہوئے مہلـکاور تیر برساتا ہے۔

لـکڑی20 کے ختم ہونے آگپر بجھ جاتی تہمتہے، لگانے
والے چلےکے جانے پر جھگڑا بند ہو جاتا ہے۔

انگاروں21 میں کوئلے آگاور میں لـکڑی ڈال بھڑکآگتو
اُٹھے گی۔ جھگڑالو کو کہیں بھی کھڑا کر تو لوگ مشتعل ہو
جائیں گے۔

تہمت22 لگانے باتیںکیوالے لذیذ جیسیلقموںکےکھانے
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 مہربانوہجب25ہے۔رہتا
کرےباتیں تو اُس پر یقین نہ کر، کیونکہ اُس کے دل میں سات

مکروہ باتیں ہیں۔ 26 گو اُس نفرتکی فی الحال فریب سے چھپی
اُسدنایکلیکنرہے، غلطکا جماعتپوریکردار منےکے سا
ظاہر ہو جائے گا۔

27 جو دوسروں کو پھنسانے کے لئے کھودےگڑھا وہ اُس
میں خود گا،جائےگر پتھرجو لُڑھکا دوسروںکر پر پھینکنا چاہے
اُس پر ہی لُڑھکواپسپتھر آئے گا۔

28 جھوٹی زبان اُن سے نفرت کرتی ہے جنہیں وہ کچل دیتی
ہے، خوشامد کرنے والا منہ تباہی مچا دیتا ہے۔

27
اُس1 پر شیخی نہ مار جو تُو کرےکل تجھےگا، کیا معلوم کہ

کل کا دن کیا کچھ کرےفراہم گا؟
2 تیرا اپنا منہ اور اپنے یفتیریہونٹ تعر نہ یں کر بلـکہ وہ جو

تجھ واقفسے بھی نہ ہو۔
3 پتھر بھاری اور ریت وزنی ہے، لیکن جو احمق تنگتجھے

کرے وہ یادہ ز ناقابِل برداشت ہے۔
4 غصہ ظالم ہوتا اور طیش سیلاب کی طرح انسان پر آ جاتا

لیکنہے، کون حسد کا مقابلہ کر سکتا ہے؟
ملامتکھلی5 چھپی محبتہوئی سے بہتر ہے۔
6 پیار کرنے والے کی ضربیں وفا ثبوتکا ہیں، لیکن 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 مارا پھرے وہ اُس

پرندے مانندکی بھاگسےگھونسلےاپنےجوہے اِدھرکبھیکر
کبھی اُدھر پھڑپھڑاتا رہتا ہے۔

تیل9 اور بخور دل خوشکو کرتے ہیں، لیکن دوست اپنے
اچھے مشوروں خوشیسے دلاتا ہے۔

10 اپنے دوستوں کبھیکو نہ نہچھوڑ، اپنے دوستوںذاتی کو
نہ اپنے باپ کے دوستوں کو۔ تب تجھے مصیبت کے دن اپنے
بھائی نہیںمددسے قریبکیونکہگی۔پڑےمانگنی پڑوسیکا دُور
کے بھائی سے بہتر ہے۔

میرے11 دانشبیٹے، بنمند دلمیرےکر خوشکو کر تاکہ
مَیں اپنے حقیر جاننے والے سکوں۔دےجوابکو

آدمیذہین12 پہلےخطرہ بھانپسے چھپکر جاتا جبکہہے،
سادہ لوح آگے بڑھ کر اُس لپیٹکی میں آ جاتا ہے۔
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ضمانت13 کا وہ لباس واپس نہ کر جو کسی نے پردیسی کا

ضامن بن کر دیا ہے۔ اگر وہ اجنبی عورت کا ضامن ہو تو اُس
ضمانت پر ضرور قبضہ کر جو اُس دینے تھی۔

14 سویرےصبحجو بلند آواز سے پڑوسیاپنے دےبرکتکو
اُس لعنتبرکتکی ٹھہرائی جائے گی۔

15 جھگڑالو بیوی موسلادھار بارش کے باعث مسلسل 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 کرتا ہے۔
18 جو انجـیر درختکے کی دیکھ کرےبھال وہ اُس پھلکا

کھائے گا، جو مالـکاپنے وفاداریکی اُسکرےخدمتسے
کا احترام کیا جائے گا۔

طرحجس19 چہرےپانی منعکسکو کرتا اُسیہے طرح
انسان کا دل انسان منعکسکو کرتا ہے۔

20 نہ موت اور نہ پاتال کبھی سیر ہوتے ہیں، نہ انسان کی
آنکھیں۔

21 سونا اور چاندی کٹھالی میں پگھلا کر پاک صاف کر،
لیکن انسان کا کردار اِس سے معلوم کر لوگکہ اُس کی کتنی
قدر کرتے ہیں۔

22 اگر احمق اناجکو اُوکھلیطرحکی اور موسل سے بھیکوٹا
جائے توبھی اُس حماقتکی دُور نہیں ہو جائے گی۔

احتیاط23 اپنیسے یوں بکر بھیڑ حالتکی پر دھیان اپنےدے،
یوڑوں ر خوبپر توجہ دے۔ 24 کیونکہ کوئی دولتبھی ہمیشہ
تک قائم نہیں رہتی، بھیکوئی تاج نسل نسلدر برقرار نہیں رہتا۔
25 کھلے میدان میں گھاس کاٹ کر جمع کر تاکہ نئی گھاس
اُگ سکے، چارا پہاڑوں سے بھی اکٹھا کر۔ تب26 تُو بھیڑوں
کی اُون کپڑےسے بنا سکے گا، بکروں فروختکی کھیتسے
یاںاور27گا،سکےخرید بکر تیرےتیرے،کہگیدیںدودھاِتنا
خاندان تیرےاور نوکر چاکروں کے لئے کافی ہو گا۔

28
1 بےدین فرار ہو جاتا ہے حالانکہ تعاقب کرنے والا کوئی

نہیں ہوتا، لیکن راست باز اپنے آپ کو جوان شیرببر کی طرح
محفوظ سمجھتا ہے۔

ملـک2 کی خطاکاری سببکے سے اُس کی حکومت کی
یگانگت قائم نہیں رہے گی، لیکن سمجھ دار دانشاور مند آدمی
اُسے بڑی تکدیر قائم رکھے گا۔

3 جو غریب غریبوں پر کرےظلم وہ اُس موسلادھار بارش
کی مانند ہے سیلابجو لا کر فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔

جس4 شریعتنے ترککو کیا وہ بےدین تعریفکی کرتا
لیکنہے، شریعتجو کے تابع رہتا ہے وہ اُس مخالفتکی کرتا
ہے۔

5 شریر انصاف نہیں سمجھتے، لیکن رب طالبکے سب سمجھتےکچھ ہیں۔
6 بےالزام زندگی گزارنے والا غریب ٹیڑھی راہوں پر چلنے

والے امیر سے بہتر ہے۔
7 جو شریعت کی پیروی کرے وہ سمجھ دار بیٹا ہے، لیکن

عیاشوں کا ساتھی باپاپنے کی بےعزتی کرتا ہے۔
دولتاپنیجو8 ناجائز بڑھائےسےسود وہ اَورکسیاُسے کے

لئے جمع کر رہا ہے، ایسے شخص کے لئے جو غریبوں پر رحم
کرے گا۔

9 جو اپنے کان میں اُنگلی ڈالے تاکہ شریعت کی باتیں 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 اچھی میراث پائیں
گے۔

11 امیر آپاپنے منددانشکو لیکنہے،سمجھتا ضرورتجو
مند سمجھ دار ہے وہ اُس کا اصلی کردار معلوم کر لیتا ہے۔

راستجب12 باز فتح یاب ہوں ملـکتو کی شان شوکتو
بڑھ ہوںکھڑےاُٹھبےدینجبلیکنہے،جاتی چھپلوگتو
جاتے ہیں۔

13 جو اپنے گناہ چھپائے وہ ناکام رہے گا، لیکن جو اُنہیں
تسلیم کر کرےترککے وہ رحم پائے گا۔

مبارک14 وہہے جو ربوقتہر لیکنمانے،خوفکا جو
اپنا کرےسختدل مصیبتوہ پھنسمیں جائے گا۔

پست15 حال قوم پر حکومت کرنے والا بےدین غُراتے
ہوئے ببر شیر اور حملہ آور ریچھ کی مانند ہے۔

ناسمجھجہاں16 حکمران وہاںہے ظلم ہوتا لیکنہے، جسے
غلط نفع نفرتسے ہو اُس کی عمر دراز ہو گی۔

17 کسیجو کرےقتلکو تکموتوہ اپنے قصور نیچےکے
دبا ہوا مارا پھرےمارا گا۔ شخصایسے کا سہارا نہ !بن

وہگزارےزندگیبےالزامجو18 بچا لیکنگا،رہے ٹیڑھیجو
راہ پر چلے اچانکوہ ہی گر جائے گا۔
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19 جو اپنی زمین کی کھیتی کرےباڑی وہ جی بھر کر روٹی

لیکنگا،کھائے چیزوںفضولجو پیچھےکے پڑ جائے غربتوہ
سے سیر ہو جائے گا۔

20 قابِل اعتماد آدمی کثرتکو کی برکتیں حاصل ہوں گی،
لیکن بھاگبھاگجو دولتکر جمع کرنے مصروفمیں رہے
وہ سزا سے نہیں بچے گا۔

باتبُریداریجانب21 انسانلیکنہے، روٹی کا حاصلٹکڑا
کرنے کے لئے مجرم بن جاتا ہے۔

بھاگلالچی22 بھاگ کر دولت جمع کرتا ہے، اُسے معلوم
ہی نہیں کہ اِس کا انجام غربت ہی ہے۔

نصیحتآخرکار23 یادہسےوالےکرنےچاپلوسیوالادینے ز
منظور ہوتا ہے۔

24 جو باپاپنے یا ماں لُوٹکو 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 بےوقوفوہ لیکنہے، جو
حکمت کی راہ پر چلے محفوظوہ رہے گا۔

غریبوں27 کو دینے ضرورتوالا مند نہیں ہو گا، لیکن جو
اپنی آنکھیں بند کر اُنہیںکے اُسکرےنظرانداز لعنتیںبہتپر آئیں
گی۔

بےدینجب28 کھڑےاُٹھ ہوں چھپلوگتو جاتے ہیں،
لیکن ہلاکجب ہو جائیں تو راست بازوں کی تعداد بڑھ ہے۔جاتی

29
1 جو متعدد نصیحتوں ہٹباوجودکے دھرم رہے اچانکوہ

ہی برباد ہو جائے گا، اور شفا کا امکان ہی نہیں ہو گا۔
جب2 راست باز بہت ہیں تو قوم خوش ہوتی، لیکن جب

کرےحکومتبےدین تو قوم آہیں بھرتی ہے۔
پیاریحکمتجسے3 ہو وہ اپنے باپ کو خوشی دلاتا ہے،

لیکن 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 کرےچاپلوسی وہ اُس کے قدموں کے

آگے جال بچھاتا ہے۔
6 شریر جرم وقتکرتے آپاپنے کو پھنسا دیتا، راستلیکن

باز خوشی منا کر شادمان رہتا ہے۔

راست7 حالوںپستباز حقوقکے خیالکا رکھتا لیکنہے،
بےدین پروا ہی نہیں کرتا۔

8 طعنہ زن شہر میں افرا تفری مچا دیتے دانشجبکہ مند غصہ
ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔

دانشجب9 مند آدمی عدالت میں احمق لڑےسے تو احمق
طیش میں آ جاتا یا قہقہہ لگاتا ہے، سکون کا امکان ہی نہیں
ہوتا۔

10 خوں خوار آدمی بےالزام شخص سے نفرت کرتا، لیکن
سیدھی راہ پر چلنے والا اُس بہتریکی چاہتا ہے۔

احمق11 اپنا پورا غصہ اُتارتا، لیکن دانش مند روکاُسے کر
قابو میں رکھتا ہے۔

12 جو حکمران جھوٹ پر دھیان دے اُس کے تمام ملازم
ہوںبےدین گے۔

غریبجب13 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 عدالت
کرے اُس تختکا تکہمیشہ قائم رہے گا۔

حکمتنصیحتاورچھڑی15 پیدا کرتی بےلگامجسےہیں۔
چھوڑا جائے وہ اپنی ماں کے لئے شرمندگی باعثکا ہو گا۔

بےدینجب16 پھلیں پھولیں تو گناہ بھی پھلتا پھولتا لیکنہے،
راست باز اُن شکستکی کے گواہ ہوں گے۔

اپنے17 بیٹے تربیتکی کر تو دلائےخوشیاورسکونتجھےوہ
گا۔

18 جہاں یا رو نہیں وہاں قوم بےلگام ہو جاتی ہے، لیکن
مبارک ہے وہ شریعتجو کے تابع رہتا ہے۔

19 الفاظصرفنوکر سدھرتا۔نہیںسے اگر بھیسمجھےباتوہ
توبھی دھیان دےنہیں گا۔

20 کیا کوئی دکھائی دیتا ہے باتجو کرنے میں جلدباز ہے؟
اُس نسبتکی احمق کے سدھرنے کی یادہ ز اُمید ہے۔

21 جو غلام جوانی سے ناز و نعمت میں پل کر بگڑ جائے اُس
کا بُرا انجام ہو گا۔

آلودغضب22 جھگڑےآدمی چھیڑتا رہتا شخصغصیلےہے،
سے متعدد گناہ سرزد ہوتے ہیں۔

23 تکبر مالـکاپنے پستکو دےکر گا جبکہ شخصفروتن
عزت پائے گا۔

24 جو چور کا ساتھی ہو وہ اپنی جان نفرتسے رکھتا ہے۔
گو اُس سے حلف اُٹھوایا جائے کہ چوری کے بارے میں
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توبھیدےگواہی کچھ نہیں بتاتا حلفبلـکہ لعنتکی کی زد میں
آ جاتا ہے۔

25 انسانجو خوفسے کھائے پھندےوہ پھنسمیں جائے
گا، لیکن ربجو خوفکا مانے محفوظوہ رہے گا۔

بہت26 لوگ حکمران کی منظوری کے طالب ہتے ر ہیں،
ربانصافلیکن ہی طرفکی سے ملتا ہے۔

راست27 باز بدکار سے اور بےدین سیدھی راہ پر چلنے والے
گھنسے کھاتا ہے۔

30
اجور کی کہاوتیں

میںذیل1 بناجور یاقہ ہیں۔کہاوتیںکی وہ مّسا کا ہنے ر والا
تھا۔ اُس نے فرمایا،
اے الله، تھکمَیں گیا اےہوں، الله، تھکمَیں گیا ہوں، یہ

بسمیرے باتکی نہیں رہی۔ 2ً یقینا مَیں انسانوں میں سب سے
یادہ نادانز انسانمجھےہوں، مَیںنہ3نہیں۔حاصلسمجھکی نے
حکمت سیکھی، قدوسنہ خدا بارےکے میں علم رکھتا ہوں۔

کون4 آسمان پر چڑھ واپسکر اُتر کسآیا؟ 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 ہے؟
اُس کا نام کیا ہے، اُس 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۔

اُس6 باتوںکی میں متاضافہ کر، ورنہ وہ تجھے ڈانٹے گا اور
تُو ٹھہرےجھوٹا گا۔

مَیںرب،اے7 تجھ سے دو چیزیں مانگتا میرےہوں، مرنے
پہلےسے اِن سے انکار نہ کر۔ 8 پہلے، دروغ گوئی مجھجھوٹاور
بلـکہدےمجھےدولتنہغربتنہدوسرے،رکھ۔دُورسے اُتنی
روٹیہی جتنی ہے،حقمیرا 9 ایسا نہ ہو دولتمَیںکہ باعثکے
سیر ہو کر تیرا انکار کروں اور “ہے؟کونرب”کہوں، ایسا بھی
نہ ہو کہ مَیں غربت باعثکے چوری کر کے اپنے خدا کے نام
کی بےحرمتی کروں۔

مالـک10 کے منے سا ملازم پر تہمت نہ لگا، ایسا نہ ہو کہ وہ
تجھ لعنتپر بھیجے اور تجھے اِس کا بُرا نتیجہ بھگتنا پڑے۔

ایسی11 نسل بھی ہے جو باپاپنے لعنتپر کرتی اور اپنی ماں
برکتکو نہیں دیتی۔

ایسی12 نسل بھی ہے جو اپنی نظر پاکمیں صاف ہے، گو
اُس غلاظتکی دُور نہیں ہوئی۔

ایسی13 نسل بھی بڑےآنکھیںکیجسہے تکبر دیکھتیسے
ہیں، جو اپنی بڑےپلـکیں گھمنڈ سے مارتی ہے۔

ایسی14 نسل بھی ہے جس کے دانت تلواریں اور جبڑے
یاں چھر ہیں تاکہ دنیا کے مصیبت زدوں کو کھا جائیں،
معاشرے ضرورتکے مندوں ہڑپکو کر لیں۔

کیجونک15 دو بیٹیاں ہیں، چوسنے کے دو اعضا جو چیختے
ہتے ر ہیں، اَور” دو، اَور “دو۔
تین چیزیں ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتیں بلـکہ چار ہیں جو

کبھی نہیں کہتیں، اب” بس کرو، اب کافی “ہے، 16 پاتال،
بانجھ کا رِحم، جسزمین پیاسکی کبھی نہیں بجھتی آگاور
جو کبھی نہیں کہتی، بساب” ابکرو، کافی “ہے۔

17 باپآنکھجو مذاقکا اُڑائے اور ماں ہدایتکی کو حقیر
جانے اُسے وادی کے کوّے اپنی چونچوں سے نکالیں گے اور
گِدھ بچےکے کھا جائیں گے۔

تین18 باتیں حیرتمجھے زدہ کرتی ہیں بلـکہ چار ہیں جن کی
نہیںسمجھمجھے آتی، آسمان19 بلندیوںکی کیعقابپر چٹانراہ،
پر سانپ کی راہ، سمندر بیچکے میں جہاز کی راہ اور وہ راہ جو
کنواریمرد ساتھکے چلتا ہے۔

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 لرزسے اُٹھتی بلـکہہے برداشتچیزیںچار
نہیں کر سکتی، 22 وہ غلام جو بادشاہ بن جائے، وہ احمق جو
جی بھر کر کھانا کھا سکے، 23 وہ نفرت عورت*انگیز جس
شادیکی ہو جائے اور وہ نوکرانی جو اپنی مالـکن ملـکیتکی پر
قبضہ کرے۔

24 زمین کی چار مخلوقات نہایت ہی دانش مند ہیں حالانکہ
گرمیوںلیکنہیںنسلکمزورچیونٹیاں25ہیں۔چھوٹی موسمکے
میں سردیوں کے لئے خوراک جمع کرتی ہیں، 26 ِبجُو نسلکمزور
ہیں لیکن چٹانوں میں ہی اپنے گھر بنا لیتے ہیں، 27 ٹڈیوں کا
نہیںبادشاہ باندھپرےسبتاہمہوتا نکلتیکر چھپکلیاں28ہیں،
گو ہاتھ سے پکڑی جاتی ہیں، تاہم شاہی محلوں میں پائی ہیں۔جاتی

* 30:23 نفرت :انگیز لفظی نفرتسےجس:ترجمہ کی جاتی ہے۔
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29 تین بلـکہ چار جاندار پُروقار انداز میں چلتے ہیں۔ 30 پہلے،
ببر شیر جانوروںجو میں زورآور کسیاورہے بھیسے 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 مغرورنے ہو کیحماقتکر بُرےیا منصوبے باندھے
تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر خاموش ہو جا، 33 کیونکہ دودھ
بلونے سے ناکمکھن، کو †مروڑنے سے خون اور کسی کو
غصہ دلانے سے لڑائی 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 پیٹمیرےبیٹے، کے پھل، میریجو مَنتوں سے
پیدا ہوا، مَیں تجھے کیا بتاؤں؟ اپنی3 طاقتپوری عورتوں پر ضائع
نہ کر، اُن پر جو بادشاہوں کی تباہی باعثکا ہیں۔

4 اے لموایل، بادشاہوں کے لئے َمے پینا مناسب نہیں،
حکمرانوں کے لئے شراب کی آرزو رکھنا موزوں 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
غمجو کھاتے ہیں، ایسے7 پیہی پی کر غربتاپنی مصیبتاور
بھول جائیں۔

8 اپنا منہ اُن لئےکے نہیںبولجوکھول اُنسکتے، میںحقکے
مندضرورتجو ہیں۔ 9 اپنا کھولمنہ انصافکر عدالتسے کر
مصیبتاور زدہ اور غریبوں محفوظحقوقکے رکھ۔

بیویُسگھڑ یفکی تعر
10 ُسگھڑ بیوی کون پا سکتا ہے؟ ایسی عورت موتیوں سے

کہیں یادہ بیشز 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۔

13 وہ اُون اور َسن چن محنتبڑیکر سے دھاگا بنا لیتی ہے۔
14 تجارتی جہازوں کی طرح وہ دُوردراز علاقوں سے اپنی روٹی
لے آتی ہے۔

15 وہ پَو پھٹنے سے پہلے ہی جاگ اُٹھتی ہے تاکہ اپنے گھر
والوں کے لئے کھانا اور اپنی نوکرانیوں کے لئے اُن کا حصہ تیار

کرے۔ سوچ16 بچار کے بعد وہ کھیت خرید لیتی، اپنے کمائے
ہوئے پیسوں سے انگور کا باغ لگا لیتی ہے۔

کمربستہسےطاقت17 ہو وہکر بازوؤںاپنے کرتیمضبوطکو
ہے۔ 18 وہ محسوس کرتی ہے، میرا” کاروبار فائدہ مند “ہے،
اِس لئے اُس کا چراغ رات کے وقت بھی نہیں بجھتا۔ 19 اُس
کے ہاتھ ہر وقت اُون اور کتان کاتنے مصروفمیں ہتے ر ہیں۔
20 وہ اپنی مٹھی مصیبت زدوں اور غریبوں کے لئے کھول کر
اُن کی مدد کرتی ہے۔ برفجب21 پڑے تو اُسے گھر والوں
بارےکے میں کوئی ڈر نہیں، گرمسبکیونکہ کپڑےگرم پہنے
اپنے22ہیں۔ہوئے بستر لئےکے کمبلاچھےوہ بنا لیتی، اور خود
باریکوہ کتان اور رنگارغوانی لباسکے پہنے پھرتی ہے۔

23 شہر دروازےکے میں بیٹھے ملـک بزرگکے اُس کے
شوہر سے واقفخوب ہیں، اور جب کبھی کوئی فیصلہ کرنا
ہو تو وہ بھی شورٰی شریکمیں ہوتا ہے۔

بیوی24 کپڑوں کی سلائی کر کے اُنہیں فروخت کرتی ہے،
سوداگر اُس کے کمربند خرید لیتے ہیں۔

طاقتوہ25 اور وقار ملبّسسے رہتی ہنساور کر آنے والے
دنوں کا سامنا کرتی ہے۔ 26 حکمتوہ باتسے 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 کے کھڑےبیٹے ہو کر مبارکاُسے کہتے ہیں، اُس کا
بھیشوہر اُس یفکی تعر کر کے کہتا ہے، عورتیںسیبہت”29
ثابتُسگھڑ ہوئی ہیں، لیکن تُو اُن سب سبقتپر رکھتی “!ہے

30 دل فریبی، دھوکا اور ُحسن پل بھر کا ہے، لیکن جو
عورت الله خوفکا مانے وہ یفقابِل تعر ہے۔ اُسے31 اُس کی
محنت کا اجر !دو شہر کے دروازوں میں اُس کے کام اُس کی
ستائش !کریں

† 30:33 :مروڑنے لفظی :ترجمہ دباؤ لنے۔ ڈا
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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 ہے، باطل” ہی باطل، باطل ہی باطل، سب
کچھ باطل ہی باطل “!ہے سورج3 تلے جو محنت مشقت انسان
کرے اُس کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ !نہیں 4 ایک پشت آتی
اور دوسری جاتی ہے، لیکن زمین ہمیشہ تک قائم رہتی ہے۔
سورج5 طلوع غروباور ہو جاتا ہے، سُرعتپھر اُسیسے جگہ
واپس چلا جاتا ہے جہاں سے دوبارہ طلوع ہوتا ہے۔ 6 ہَوا
جنوب کی طرف چلتی، پھر مُڑ کر شمال کی طرف چلنے لـگتی
ہے۔ یوں چکر کاٹ کاٹ کر وہ بار بار نقطہ آغاز پر واپس آتی
ہے۔ 7 تمام یا در سمندر میں جا ملتے ہیں، توبھی سمندر کی سطح
وہی رہتی ہے، کیونکہ یاؤں در کا پانی مسلسل اُن سرچشموں
کے پاس واپس آتا ہے جہاں سے بہہ نکلا ہے۔ 8 انسان باتیں
کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور صحیح طور سے کچھ بیان نہیں
کر سکتا۔ آنکھ کبھی اِتنا نہیں دیکھتی کہ کہے، بساب” کرو،
کبھیکان“ہے۔کافی اِتنا نہیں سنتا اَورکہ نہ چاہے۔سننا جو9
کچھ پیش آیا وہی دوبارہ پیش آئے گا، جو کچھ کیا گیا وہی
دوبارہ کیا جائے گا۔ سورج تلے کوئی باتبھی نئی نہیں۔ 10 کیا
باتکوئی جسہے بارےکے میں کہا جا سکے، دیکھو،” یہ
نئی ؟“ہے ہرگز نہیں، یہ بھی ہم سے بہت دیر پہلے ہی موجود
تھی۔ 11 جو پہلے زندہ تھے اُنہیں کوئی یاد نہیں کرتا، اور جو آنے
اُنہیںہیںوالے بھی یادوہ کریںنہیں اُنجوگے آئیںبعدکے گے۔

حاصلحکمت کرنا باطل ہے
12 مَیں جو واعظ ہوں یروشلم میں اسرائیل کا بادشاہ تھا۔

13 مَیں نے اپنی پوری ذہنی طاقت اِس پر لگائی کہ جو کچھ
آسمان تلے کیا جاتا اُسہے حکمتکی یعےکے تفتیشذر و تحقیق
کروں۔ یہ کام ناگوار ہے گو الله نے خود انسان کو اِس میں
مشقتمحنت کرنے کی دیداریذمہ ہے۔

14 مَیں نے تمام کاموں کا ملاحظہ کیا جو سورج تلے ہوتے
ہیں، تو نتیجہ یہ نکلا سبکہ کچھ باطل اور ہَوا کو پکڑنے کے
برابر ہے۔ 15 جو پیچ دار ہے وہ سیدھا نہیں ہو جسسکتا، کی
کمی ہے اُسے گنا نہیں جا سکتا۔

مَیں16 دلنے میں کہا، حکمت” میں مَیں نے اِتنا اضافہ کیا
اور اِتنی ترقی کی کہ سباُن سبقتسے لے گیا جو مجھ پہلےسے
یروشلم پر حکومت کرتے میرےتھے۔ دل بہتنے حکمت اور
علم اپنا لیا “ہے۔ مَیں17 نے اپنی پوری طاقتذہنی اِس پر لگائی
حکمتکہ سمجھوں، نیز کہ مجھے دیوانگی اور حماقت کی سمجھ
بھی لیکنآئے۔ مجھے معلوم ہوا بھییہکہ ہَوا کو پکڑنے کے برابر
ہے۔ 18 کیونکہ بہتحکمتجہاں وہاںہے رنجیدگی بہتبھی
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۔ 2 مَیں ہنسنا”بولا، حاصلکیاسےخوشیاورہے،بےہودہ مَیں3“ہے؟ہوتا
دلنے میں اپنا جسم َمے سے تر و تازہ کرنے حماقتاور اپنانے
یقےکے اِسنکالے۔ڈھونڈطر معلومحکمتمیریبھیپیچھےکے
کرنے کوششکی تھی، کیونکہ مَیں دیکھنا چاہتا تھا کہ جب
تک انسان آسمان تلے جیتا رہے اُس کے لئے کیا کچھ کرنا ہے۔مفید

4 مَیں بڑےبڑےنے کام انجام دیئے، اپنے لئے مکان تعمیر
کئے، تاکستان لگائے، 5 متعدد باغ اور پارک لگا کر اُن میں
مختلف قسم کے پھل دار درخت لگائے۔ 6 پھلنے لنے پھو والے
جنگل آبکی پاشی کے لئے مَیں تالابنے بنوائے۔ مَیں7 نے
غلام اور لونڈیاں خرید لیں۔ ایسے غلام بہتبھی تھے جو میںگھر
پیدا ہوئے تھے۔ مجھے اُتنے گائےبَیل اور یاں بکر بھیڑ ملیں جتنی
مجھ پہلےسے یروشلم نہحاصلکوکسیمیں تھیں۔ مَیں8 نے اپنے
لئے چاندیسونا اور بادشاہوں اور صوبوں کے خزانے جمع کئے۔
مَیں نے گلوکار مرد و حاصلخواتین کئے، ساتھ کثرتساتھ کی
ایسی چیزیں جن انسانسے اپنا دل بہلاتا ہے۔

یوں9 مَیں بہتنے ترقی کر کے اُن سب پر سبقت حاصل کی
جو مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے۔ اور ہر کام میں میری حکمت
میرے دل میں قائم رہی۔ 10 جو کچھ بھی میری آنکھیں چاہتی
تھیں وہ مَیں نے اُن کے لئے مہیا کیا، مَیں نے اپنے دل کسیسے
بھی خوشی کا انکار نہ کیا۔ میرے دل میرےنے ہر کام سے
لطف اُٹھایا، اور یہ میری مشقتمحنتتمام کا اجر رہا۔
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لیکن11 جب مَیں نے اپنے ہاتھوں کے تمام کاموں کا جائزہ

لیا، اُس محنت مشقت کا جو مَیں نے کی تھی تو نتیجہ یہی نکلا
کہ سب کچھ باطل اور ہَوا کو پکڑنے کے برابر ہے۔ سورج 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 وفاتکی پر تخت نشین ہو گا وہ
کرےکیا گا؟ وہی کچھ جو پہلے بھی کیا جا چکا !ہے

13 مَیں نے دیکھا جسکہ طرح اندھیرےروشنی سے بہتر
حماقتحکمتطرحاُسیہے سے بہتر ہے۔ دانش14 مند سرکے
میں آنکھیں ہیں جبکہ احمق اندھیرے ہی میں چلتا ہے۔ لیکن
مَیں نے یہ بھی جان لیا کہ دونوں ایککا ہی انجام ہے۔ مَیں15
نے دل میں کہا، احمق” کا سا انجام میرا بھی ہو گا۔ تو پھر اِتنی
یادہ کرنےحاصلحکمتز کا کیا فائدہ باطلبھییہہے؟ “ہے۔
16 کیونکہ احمق کی دانشطرح مند کی یاد بھی تکہمیشہ نہیں
احمقگی۔جائےمٹیادکیسبمیںدنوںوالےآنےگی۔رہے
کی دانشطرح مند کو بھی مرنا ہی !ہے

یوں17 نفرتسےزندگیمَیںسوچتےسوچتے لگا۔کرنے بھیجو
تلےسورجکام کیا جاتا مجھےوہہے بُرا لگا، باطلکچھسبکیونکہ
اور ہَوا کو پکڑنے کے برابر ہے۔ سورج18 تلے مَیں نے جو کچھ
حاصلسےمشقتمحنتبھی کیا تھا اُس نفرتمجھےسے ہو گئی،
مجھےکیونکہ اُسکچھسبیہ کے لئے چھوڑنا میرےجوہے بعد
میری جگہ آئے گا۔ 19 اور کیا معلوم کہ وہ دانش مند یا احمق
ہو گا؟ لیکن جو بھی ہو، وہ اُن تمام چیزوں مالـککا ہو گا جو
حاصل کرنے کے لئے مَیں نے سورج تلے اپنی پوری طاقت اور
صَرفحکمت کی ہے۔ یہ بھی باطل ہے۔

تب20 مایوسدلمیرا ہو ہمتکر ہارنے لگا، کیونکہ بھیجو
محنت مشقت مَیں نے سورج تلے کی تھی وہ بےکار سی لـگی۔
21 کیونکہ خواہ انسان اپنا کام حکمت، علم مہارتاور کیوںسے
نہ آخرکارکرے، لئےکےکسیکچھسباُسے چھوڑنا جسہے
اُسنے لئےکے ایک نہیںبھیاُنگلی ہلائی۔ باطلبھییہ بڑیاور
مصیبت ہے۔ 22 کیونکہ آخر میں انسان کے لئے کیا کچھ قائم رہتا
ہے، جبکہ اُس نے سورج تلے اِتنی محنت مشقت اور کوششوں
کے سبساتھ کچھ حاصل کر لیا ہے؟ اُس23 کے تمام دن دُکھ

اور رنجیدگی بھرےسے ہتے ر راتہیں، بھیکو اُس کا دل آرام
نہیں پاتا۔ یہ بھی باطل ہی ہے۔

انسان24 کے لئے سب باتاچھیسے یہ ہے کہ کھائے پیئے
اور مشقتمحنتاپنی پھلکے لطفسے اندوز لیکنہو۔ مَیں نے
یہ بھی جان لیا کہ الله ہی یہ سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ 25 کیونکہ
اُس کے بغیر کون کھا ہوخوشکر سکتا !نہیںکوئیہے؟ جو26
انسان الله کو منظور ہو اُسے وہ حکمت، علم و عرفان اور خوشی
عطا کرتا لیکنہے، گناہ گار کو وہ جمع کرنے اور ذخیرہ کرنے
داریذمہکی دیتا تاکہہے بعد میں دولتیہ الله شخصمنظورکو
کے حوالے کی جائے۔ یہ بھی باطل اور ہَوا کو پکڑنے کے ہے۔برابر

3
باتہر کا وقتاپنا ہے

1 ہر چیز کی اپنی گھڑی ہوتی، آسمان تلے ہر معاملے کا اپنا
وقت 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،
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؟
10 مَیں نے وہ تکلیف 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 وقتاپنے کے لئے صورتخوب مناسباور
ہو۔ اُس نے انسان کے دل میں جاودانی بھی ڈالی ہے، گو وہ
شروع سے لے کر تکآخر اُس کام کی تکتہہ نہیں پہنچ سکتا
جو الله نے کیا ہے۔ مَیں12 نے جان لیا کہ انسان کے لئے اِس
سے بہتر کچھ نہیں ہے کہ خوشوہ رہے اور جیتے جی زندگی کا
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مزہ لے۔ 13 کیونکہ اگر کوئی کھائے پیئے اور مشقتمحنتتمام
ساتھکے حالخوشساتھ بھی ہو تو یہ الله بخششکی ہے۔

مجھے14 سمجھ آئی کہ کچھجو کرےالله وہ تکابد قائم رہے
گا۔ اُس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ 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 پیشمیں 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 انصافجہاںہے، کرنا وہاںہے بےدینی ہے۔
لیکن17 مَیں دل میں بولا، راستالله” باز اور دونوںبےدین کی
عدالت کرے گا، کیونکہ ہر معاملے اور کام کا اپنا وقت ہوتا
“ہے۔

18 مَیں نے یہ بھی سوچا، تکجہاں” 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 ایککا ہی انجام ہے۔
دونوں دم دونوںچھوڑتے، ایکمیں سا دم اِسہے، لئے انسان
کو حیوان کی نسبت یادہ ز فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ سب کچھ
باطل ہی ہے۔ سب20 ایککچھ ہی جگہ چلا جاتا سبہے،
سےخاککچھ بنا ملمیںخاکدوبارہکچھسباورہے جائے
گا۔ کون21 یقین سے کہہ سکتا ہے کہ انسان کی روح اوپر کی
طرف جاتی اور حیوان روحکی نیچے زمین میں اُترتی “ہے؟

مَیںغرض22 جاننے لیا انسانکہ کے لئے اِس سے بہتر کچھ
نہیں وہکہہے اُسیہیرہے،خوشمیںکاموںاپنے نصیبکے
میں اُسےکونکیونکہہے۔ وہ دیکھنے قابلکے بنائے گا اُسجو
کے پیشبعد آئے گا؟ کوئی !نہیں

4
مُردوں کا حال بہتر ہے

مَیں1 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 کو
مبارک کہا، حالانکہ وہ وفاتسےعرصے پا مَیںتھے۔چکے نے
کہا، وہ” حال کے زندہ لوگوں سے مبارککہیں ہیں۔ لیکن3

اِن سے یادہ ز مبارک وہ ہے جو اب تک وجود میں نہیں آیا،
جس نے وہ تمام بُرائیاں نہیں دیکھیں سورججو تلے ہوتی “ہیں۔

غربت میں سکون بہتر ہے
مَیں4 نے یہ بھی دیکھا لوگسبکہ اِس لئے مشقتمحنت

اور مہارت سے کام کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے حسد
ہیں۔کرتے یہ باطلبھی اور ہَوا کو پکڑنے کے برابر ہے۔ ایک5
طرف تو احمق ہاتھ پر دھرےہاتھ بیٹھنے باعثکے آپاپنے کو
تباہی تک پہنچاتا ہے۔ لیکن6 دوسری طرف اگر کوئی مٹھی
بھر روزی کما کر سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے تو یہ اِس
سے بہتر ہے دونوںکہ مٹھیاں محنتسرتوڑ اور ہَوا کو پکڑنے کی
کوششوں کے بعد ہی بھریں۔

تنہائی نسبتکی مل کر رہنا بہتر ہے
مَیں7 نے سورج تلے مزید کچھ دیکھا جو باطل ہے۔ ایک8

آدمی اکیلا ہی تھا۔ نہ اُس کے بیٹا تھا، نہ بھائی۔ وہ محنتبےحد
مشقت کرتا رہا، لیکن اُس کی آنکھیں کبھی اپنی دولت سے
مطمئن نہ تھیں۔ سوال یہ رہا، مَیں” اِتنی سرتوڑ کسکوشش
کے لئے کر رہا ہوں؟ مَیں اپنی جان کو زندگی مزےکے لینے سے
رکھمحرومکیوں رہا “ہوں؟ باطلبھییہ اور ناگوار ہے۔معاملہ

9 ایکدو سے بہتر ہیں، کیونکہ اُنہیں اپنے کام کاج کا اچھا
اجر ملے گا۔ 10 ایکاگر گر جائے تو اُس کا ساتھی اُسے دوبارہ
کرےکھڑا گا۔ لیکن اُس پر افسوس جو گر جائے اور کوئی
ساتھی نہ ہو جو اُسے 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 شخصایک12گا؟جائےہوگرمطرحکسوہہے
پر قابو پایا جا سکتا جبکہہے ملدو کر اپنا دفاع کر تینہیں۔سکتے
یوں لڑ والی جلدیرسّی نہیںسے ٹوٹتی۔

قوم قبولیتکی فضول ہے
13 جو لڑکا غریب لیکن دانش مند ہے وہ اُس بزرگ لیکن

احمق بادشاہ کہیںسے بہتر ہے جو تنبیہ ماننے سے انکار کرے۔
14 کیونکہ گو وہ بوڑھے بادشاہ حکومتکی کے دوران غربت
میں پیدا ہوا تھا توبھی نکلسےجیلوہ کر بادشاہ بن گیا۔ لیکن15
پھر مَیں نے دیکھا کہ سورج تلے تمام لوگ ایک اَور لڑکے کے
پیچھے ہو لئے جسے پہلے کی تختجگہ نشین ہونا تھا۔ 16 اُن تمام
لوگوں کی انتہا نہیں تھی قیادتکیجن وہ کرتا تھا۔ توبھی بعدجو
میں آئیں گے وہ اُس خوشسے نہیں ہوں گے۔ یہ بھی باطل اور
ہَوا کو پکڑنے کے برابر ہے۔
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5
الله خوفکا ماننا

1 الله کے میںگھر وقتجاتے اپنے قدموں خیالکا رکھ اور
سننے کے لئے تیار رہ۔ یہ احمقوں کی قربانیوں سے کہیں بہتر ہے،
کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں غلطکہ کام کر رہے ہیں۔

2 لنے بو میں جلدبازی نہ کر، تیرا دل الله کے حضور کچھ بیان
جلدیمیںکرنے نہ کرے۔ الله آسمان پر ہے جبکہ تُو زمین پر ہی
ہے۔ لہٰذا بہتر ہے کہ تُو کم باتیں کرے۔ 3 جسکیونکہ طرح
حد سے یادہ مشقتمحنتز خوابسے آنے لـگتے اُسیہیں طرح
بہت باتیں کرنے سے آدمی حماقتکی ظاہر ہوتی ہے۔

4 اگر تُو الله کے مَنتحضور مانے تو اُسے پورا کرنے میں دیر
کر۔مت احمقوںوہ نہیںخوشسے ہوتا، چنانچہ پوریمَنتاپنی
کر۔ مَنت5 نہ مَنتماننا مان کر اُسے پورا نہ کرنے سے بہتر ہے۔

6 اپنے منہ اجازتکو تجھےوہکہدےنہ گناہ میں پھنسائے،
اور الله کے پیغمبر کے منے سا نہ کہہ، مجھ” غیرارادیسے غلطی
ہوئی “ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ الله تیری بات ناراضسے ہو
محنتتیریکر کا کام تباہ کرے؟

دیکھےخواببہتجہاں7 جاتے ہیں وہاں فضول باتیں اور
الفاظبےشمار ہوتے ہیں۔ چنانچہ الله !مانخوفکا

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 تعجبہیں؟ نہ کر، سرکاریایککیونکہ دوسرےملازم
کی نگہبانی کرتا ہے، اور اُن پر مزید ملازم مقرر ہوتے ہیں۔
9 ملـکچنانچہ کے لئے لحاظہر سے فائدہ اِس میں ہے کہ ایسا
بادشاہ اُس کیکاریکاشتجوکرےحکومتپر فکر ہے۔کرتا

خوشدولت حالی ضمانتکی دےنہیں سکتی
ہوںپیارےپیسےجسے10 نہیںمطمئنکبھیوہ ہو خواہگا،

اُس کے پاس کتنے ہی پیسے کیوں نہ ہوں۔ جو زردوست ہو
وہ کبھی آسودہ نہیں ہو گا، خواہ اُس پاسکے کتنی دولتہی
کیوں نہ ہو۔ یہ بھی باطل ہی ہے۔ 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 ہے سوائے اِس کے کہ وہ اُسے
دیکھدیکھ کر مزہ لے؟ کاجکام12 نیندکیوالےکرنے میٹھی
ہوتی اُسخواہہے، نے کم یا یادہ ز کھانا لیکنہو،کھایا امیر کی
دولت اُسے سونے نہیں دیتی۔

مجھے13 سورج ایکتلے نہایت بُری بات نظر آئی۔ دولتجو
اپنےنےکسی لئے اُسوہرکھیمحفوظ لئےکے نقصان باعثکا
بن گئی۔ 14 جبکیونکہ مصیبتکسیدولتیہ باعثکے تباہ
ہو گئی اور آدمی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اُس کے ہاتھ میں کچھ
نہیں تھا۔ 15 ماں کے پیٹ سے نکلتے وقت وہ ننگا تھا، اور اِسی
طرح کوچ کر کے چلا بھی جائے گا۔ اُس کی محنت کا کوئی
پھل نہیں ہو گا جسے وہ اپنے ساتھ لے جا سکے۔

16 یہ بھی بہت بُری بات ہے کہ جس طرح انسان آیا اُسی
طرح کوچ کر کے چلا بھی جاتا ہے۔ اُسے کیا فائدہ 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 میں مبتلا رہتا ہے۔

تب18 مَیں نے جان لیا کہ انسان کے لئے اچھا اور مناسب
وہکہہے دنجتنے الله اُسےنے ہیںدیئے کھائے پیئے سورجاور
تلے مشقتمحنتاپنی پھلکے کا مزہ لے، کیونکہ یہی اُس کے
نصیب میں ہے۔ 19 اللهجبکیونکہ شخصکسی مالکو و متاع
عطا کر کے اُسے اِس قابل بنائے کہ اُس کا مزہ لے سکے، اپنا
قبولنصیب مشقتمحنتاورسکےکر بھیخوشساتھساتھکے
ہو سکے تو یہ الله بخششکی ہے۔ شخصایسے20 کو زندگی کے
دنوں پر غور خوضو کرنے کا کم وقتہی 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۔

اُسغرض کچھسبپاسکے ہے اُسجو کا دل لیکنچاہے۔
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 کسیکہ آدمی کے َسو بچے پیدا ہوں اور وہ عمر رسیدہ
بھی ہو لیکنجائے، خواہ وہ کتنا بوڑھا کیوں نہ ہو جائے، اگر
خوشاپنی حالی کا مزہ نہ لے سکے اور آخرکار رسوماتصحیح
کے ساتھ دفنایا نہ جائے تو اِس کا کیا فائدہ؟ مَیں کہتا ہوں کہ
اُس کی نسبت ماں پیٹکے میں ضائع ہو گئے بچے کا حال بہتر
ہے۔ ایسےبےشک4 بچے کا آنا بےمعنی ہے، اور اندھیرےوہ
میں ہی کوچ کر کے چلا جاتا بلـکہ اُس کا نام تک اندھیرے
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میں چھپا رہتا ہے۔ لیکن5 گو اُس نے نہ کبھی سورج دیکھا،
نہ اُسے کبھی معلوم ہوا ایسیکہ چیز تاہمہے اُسے مذکورہ آدمی
کہیںسے یادہ ز آرام و حاصلسکون ہے۔ 6 اور اگر وہ دو ہزار
تکسال جیتا رہے، لیکن اپنی خوش حالی لطفسے 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 اِسہے؟ کا کیا
فائدہ زندوںآدمیغریبکہہے سلوکمناسبساتھکے کرنے
لے؟سیکھفنکا چیزوںدُوردراز9 آرزومندکے ہنے نسبتکیر
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 پیشبھیکچھ آتا اُسہے کا نام پہلے ہی رکھا گیا ہے،

بھیجو انسان وجود میں آتا ہے وہ پہلے ہی معلوم تھا۔ بھیکوئی
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 باطلکہ ہیں۔ انسان کے لئے اِس کا کیا فائدہ؟

کس12 کو معلوم ہے کہ تھوڑےاُن اور بےکار دنوں کے
دوران جو سائے طرحکی گزر انسانہیںجاتے کے لئے کیا کچھ
فائدہ مند کونہے؟ 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 کرنے والوں کے گھر میں جانے کی نسبت ماتم
والوںکرنے میںگھرکے جانا بہتر کیونکہہے، انسانہر انجامکا
موت ہی ہے۔ جو زندہ ہیں وہ اِس بات پر خوب دھیان دیں۔
ہنسیدُکھ3 سے بہتر ہے، اُترا ہوا دلچہرہ بہتریکی باعثکا
ہے۔ دانش4 مند کا دل ماتم کرنے والوں کے گھر میں ٹھہرتا
احمقجبکہ عیشدلکا عشرتو والوںکرنے ٹکمیںگھرکے
جاتا ہے۔

احمقوں5 گیتکے سننے دانشنسبتکی مند جھڑکیوںکی پر
دھیان دینا بہتر ہے۔ احمق6 قہقہےکے تلےدیگچی چٹخنے والے
کانٹوں آگکی کی مانند ہیں۔ یہ بھی باطل ہی ہے۔

7 ناروا نفع دانش مند کو احمق بنا دیتا، رشوت دل کو بگاڑ
دیتی ہے۔

کسی8 معاملے کا انجام اُس کی ابتدا سے بہتر ہے، صبر کرنا
مغرور ہونے سے بہتر ہے۔

نہجلدیمیںکرنےغصہ9 کر، احمقوںغصہکیونکہ گودکی
میں ہی آرام کرتا ہے۔

10 یہ نہ پوچھ کہ آج کی نسبت پرانا زمانہ بہتر کیوں تھا،
کیونکہ حکمتیہ باتکی نہیں۔

11 اگر حکمت کے میراثعلاوہ ملـکیتمیں بھی مل جائے
تو باتاچھییہ یہہے، اُن لئےکے سودمند دیکھتےسورججوہے
ہیں۔ 12 کیونکہ حکمت پیسوں کی طرح پناہ دیتی ہے، لیکن
حکمت خاصکا فائدہ یہ ہے کہ وہ مالـکاپنے جانکی بچائے
رکھتی ہے۔

13 الله کے کام کا ملاحظہ کر۔ جو کچھ اُس پیچنے دار بنایا
کون اُسے سلجھا سکتا ہے؟

خوشی14 کے دن خوش ہو، لیکن مصیبت کے دن خیال
رکھ کہ الله نے یہ دن بھی بنایا اور وہ بھی اِس لئے کہ انسان
اپنے مستقبل بارےکے میں کچھ معلوم نہ کر سکے۔

انتہاپسندوں سے یغ در کر
عبثاپنی15 زندگی دورانکے مَیں نے دو باتیں دیکھی ہیں۔

راستطرفایک باز اپنی راست بازی کے باوجود تباہ ہو جاتا
اپنیبےدینطرفدوسریجبکہ باوجودکےبےدینی 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 کیمرنے ہے؟ضرورتکیا 18 اچھا
کہہے تُو باتیہ تھامے رکھے بھیدوسریاور نہ چھوڑے۔ جو
الله خوفکا مانے وہ دونوں خطروں سے بچ نکلے گا۔

دانشحکمت19 مند کو شہر دسکے حکمرانوں سے یادہ ز
طاقت ور بنا دیتی ہے۔ 20 دنیا میں کوئی بھی انسان اِتنا راست
باز نہیں کہ ہمیشہ اچھا کرےکام اور کبھی گناہ نہ کرے۔

لوگوں21 کی باتہر نہدھیانپر ایسادے، نہ ہو کہ تُو نوکر کی
لعنت بھی سن لے جو وہ تجھ پر کرتا ہے۔ 22 کیونکہ دل میں تُو
جانتا ہے کہ تُو متعددخودنے بار دوسروں لعنتپر بھیجی ہے۔

دانشکون مند ہے؟
یعےکےحکمت23 مَیںذر باتوںتماماِننے کی پڑتالجانچ کی۔

مَیں دانشمَیں”بولا، مند بننا چاہتا مجھحکمتلیکن“ہوں، سے
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دُور رہی۔ 24 جو کچھ موجود ہے وہ دُور اور نہایت گہرا ہے۔
کون اُس کی تکتہہ پہنچ سکتا ہے؟ 25 چنانچہ مَیں رُخ بدل کر
پورے دھیان سے اِس کی تحقیق تفتیشو کرنے لگا حکمتکہ
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، جالدلکا اور ہاتھ زنجـیریں ہیں۔ آدمیجو الله
منظورکو ہو وہ نکلےبچ لیکنگا، گناہ اُسگار اُلجھمیںجالکے
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۔ لیکن28 جسے مَیں ڈھونڈتا رہا وہ نہ
ملا۔ ہزار افراد میں سے مجھے ایکصرف ہی دیانت دار مرد
ملا، ایکلیکن بھی دیانت عورت*دار نہیں۔

صرفمجھے29 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 ہے؟ کون باتوں کی صحیح 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
میں جلدبازی نہ کر۔ کسی بُرے معاملے میں مبتلا نہ ہو جا،
اُسیکیونکہ مرضیکی چلتی ہے۔ 4 بادشاہ کے فرمان کے پیچھے
اُس کا اختیار ہے، اِس لئے کون اُس سے پوچھے، تُو” کیا کر
رہا “ہے؟ 5 جو اُس کے حکم پر چلے اُس کا بُرےکسی معاملے
سے واسطہ نہیں پڑے گا، کیونکہ دانش مند دل مناسب وقت
انصافاور کی راہ جانتا ہے۔

6 کیونکہ ہر معاملے کے لئے وقتمناسب انصافاور کی راہ
ہوتی مصیبتلیکنہے۔ انسان کو دبائے رکھتی ہے، 7 کیونکہ
وہ نہیں جانتا مستقبلکہ کیسا ہو گا۔ کوئی اُسے یہ نہیں بتا سکتا
ہے۔ 8 کوئی بھی انسان ہَوا کو بند رکھنے کے قابل اِسی*نہیں۔

بھیکوکسیطرح موتاپنی دنکا مقرر کرنے کا اختیار نہیں۔
یہ اُتنا یقینی ہے جتنا یہ کہ فوجیوں جنگکو کے دوران فارغ
نہیں کیا جاتا اور بےدینبےدینی کو نہیں بچاتی۔

مَیں9 کچھسبیہنے دلپورےجبدیکھا سے اُن تمام باتوں
پر دھیان دیا تلےسورججو ہوتی ہیں، ایکوقتاِسجہاں آدمی
دوسرے کو نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے۔

دنیا میں ناانصافی
10 پھر مَیں نے دیکھا کہ بےدینوں عزتکو ساتھکے دفنایا

گیا۔ لوگیہ مقدِس پاسکے آتے جاتے !تھے لیکن راستجو
باز تھے اُن کی یاد شہر مٹمیں گئی۔ یہ بھی باطل ہی ہے۔

مجرموں11 جلدیکو سے سزا دینہیں جاتی، اِس لئے لوگوں
کے دل بُرے کام کرنے کے منصوبوں سے بھر جاتے ہیں۔
12 گناہ گار سے َسو گناہ سرزد ہوتے ہیں، توبھی عمر رسیدہ ہو
جاتا ہے۔
مَیںبےشک بھییہ ہوںجانتا کہ لوگوںترسخدا کی ہوخیر

گی، اُن کی جو الله چہرےکے سے ڈرتے ہیں۔ بےدین13 کی
نہیںخیر اللهوہکیونکہگی،ہو زندگیکیاُسمانتا۔نہیںخوفکا
یادہدنکے ز نہیں بلـکہ گے۔ہوںعارضیجیسےسائے توبھی14
ایک باتاَور دنیا پیشمیں آتی ہے باطلجو راستہے، بازوں
کو وہ سزا ملتی ہے بےدینوںجو کو ملنی ہئے، چا اور بےدینوں
کو وہ اجر ملتا ہے راستجو بازوں کو ملنا ہئے۔ چا یہ دیکھ کر
مَیں بولا، یہ” بھی باطل ہی “ہے۔

15 چنانچہ مَیں خوشینے تعریفکی کی، کیونکہ سورج تلے
انسان کے لئے اِس سے بہتر کچھ نہیں ہے کہ وہ کھائے پیئے اور
خوش رہے۔ پھر مشقتمحنت وقتکرتے خوشی اُتنے ہی دن
اُس ساتھکے گیرہے جتنے الله تلےسورجنے 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 حکمت

جان لوں اور زمین پر انسان کی محنتوں کا معائنہ کر لوں، ایسی
محنتیں نیندراتدناُسےکہ نہیں آتی۔ مَیںتب17 اللهنے کا سارا
دیکھکام جانکر لیا انسانکہ اُس تمام پہنچنہیںتکتہہکیکام
سکتا تلےسورججو ہوتا خواہہے۔ وہ اُس کی تحقیقکتنی کیوں
نہ کرے توبھی وہ تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہو سکتا ہے کوئی

* 7:28 دیانت :دار دیانت’ ‘دار اضافہ ہے تاکہ آیت کا ًجو غالبا مطلب ہے صافوہ ہو جائے۔ * 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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دانش مند دعوٰی کرے، مجھے” اِس پوریکی 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۔ خواہ محبت ہو خواہ
نفرت، اِس کی بھی سمجھ انسان کو نہیں آتی، دونوں کی جڑیں
اُس سے پہلے ماضی میں ہیں۔ سب2 نصیبکے میں ایک ہی
انجام ہے، راست باز اور بےدین نیککے، اور بد پاککے،
ناپاکاور کے، پیشقربانیاں کرنے والے کے اور اُس کے جو
کچھ پیشنہیں کرتا۔ شخصاچھے اور گناہ گار ایککا ہی انجام
حلفہے، اُٹھانے والے اور اِس سے ڈر کر یز گر کرنے والے
ایککی ہی منزل ہے۔

3 سورج تلے ہر کام کی یہی مصیبت ہے کہ ہر ایک کے
نصیب ایکمیں 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 تکابجو زندوں شریکمیں اُسےہے اُمید ہے۔ کیونکہ
زندہ ُکتے حالکا مُردہ شیر سے بہتر ہے۔ 5 کم از کم جو زندہ ہیں
وہ ہیںجانتے مریںہمکہ مُردےلیکنگے۔ کچھ نہیں جانتے،
اُنہیں مزید کوئی اجر نہیں ملنا ہے۔ اُن کی یادیں بھی مٹ جاتی
6ہیں۔ اُن کی نفرتمحبت، بڑیکچھسبغیرتاور دیر جاتیسے
بھیکبھیوہابہے۔رہی اُن میںکاموں لیںنہیںحصہ جوگے
سورج تلے ہوتے ہیں۔

زندگی مزےکے !لے
چنانچہ7 جا کر اپنا خوشیکھانا ساتھکے کھا، اپنی َمے زندہ

دلی سے پی، کیونکہ الله کافی دیر تیرےسے کاموں خوشسے
ہے۔ تیرے8 کپڑے ہر وقت *سفید ہوں، تیرا سر تیل سے
محروم نہ رہے۔ 9 اپنے جیون ساتھی کے ساتھ جو تجھے پیارا ہے
زندگی مزےکے لیتا تلےسورجرہ۔ باطلکی زندگی کے دنجتنے
الله !گزارطرحاِسیاُنہیںہیںدیئےبخشتجھےنے زندگیکیونکہ
میں اور تلےسورج مشقتمحنتتیری میں یہی نصیبتیرےکچھ
میں ہے۔ جس10 کام کو بھی ہاتھ لگائے پورےاُسے جوش

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، کہ جنگ
پہلوانمیں فتح پائے، دانشکہ مند حاصلخوراککو ہو، کہ
سمجھ دار کو دولت ملے یا کہ عالِم منظوری پائے۔ نہیں، سب
کچھ موقع اور اتفاق پر منحصر ہوتا ہے۔ 12 نیز، کوئی بھی انسان
نہیں جانتا مصیبتکہ اُسکبوقتکا پر آئے طرحجسگا۔
مچھلیاں ظالم جال میں اُلجھ جاتی یا پرندے پھندے میں پھنس
پھنسمیںمصیبتانسانطرحاُسیہیںجاتے مصیبتہے۔جاتا
اچانک ہی اُس پر آ جاتی ہے۔

سورج13 تلے مَیں حکمتنے ایککی اَور مثال دیکھی جو
مجھے اہم لـگی۔

14 کہیں کوئی چھوٹا شہر تھا جس میں تھوڑے سے افراد
بستے تھے۔ ایک دن ایک طاقت ور بادشاہ اُس سے لڑنے آیا۔
اُس نے اُس کا محاصرہ کیا اور اِس مقصد سے اُس کے ارد گرد
بڑےبڑے کھڑےبُرج کئے۔ 15 شہر ایکمیں آدمی رہتا تھا جو
دانش مند البتہ غریب تھا۔ شخصاِس نے اپنی حکمت سے شہر
کو بچا لیا۔ لیکن بعد میں کسی نے بھی غریب کو یاد نہ کیا۔
16 یہ دیکھ کر مَیں بولا، حکمت” طاقت سے بہتر “ہے، لیکن
حکمتکیغریب بھیکوئیہے۔جاتیجانیحقیر اُس باتوںکی
پر دھیان نہیں دیتا۔ دانش17 مند کی باتیںجو آرام سے جائیںسنی
وہ احمقوں درمیانکے ہنے ر والے حکمران کے اعلاناتزوردار
سے کہیں بہتر ہیں۔ حکمت18 جنگ کے ہتھیاروں سے بہتر
گناہہیایکلیکنہے، جوکچھبہتگار اچھا تباہہے ہے۔کرتا

10
ہدایاتمختلف

مری1 ہوئی مکھیاں خوشبودار تیل خراب کرتی ہیں، اور
حکمت عزتاور نسبتکی تھوڑی حماقتسی کا یادہ ز اثر ہے۔ہوتا

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 ہے، جس سے بھی ملے اُسے بتاتا ہے کہ وہ بےوقوف
*ہے۔

* 9:8 :سفید یعنی خوشی منانے کے کپڑے۔ * 10:3 بےوقوفوہ :ہے عبرانی ذومعنی ہے۔ مطلبدوسرا ہوںبےوقوفمَیں ہو سکتا ہے۔
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4 اگر حکمران تجھ سے ناراض 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۔ احمق6 بڑےکو عُہدوں پر فائز
کیا جاتا ہے جبکہ امیر چھوٹے عُہدوں پر ہی ہتے ر ہیں۔ مَیں7
نے غلاموں گھوڑےکو پر سوار اور حکمرانوں کو غلاموں کی
طرح پیدل چلتے دیکھا ہے۔

8 جو کھودےگڑھا وہ خود اُس میں گر سکتا ہے، جو دیوار
دےگرا ہو سکتا ہے سانپکہ اُسے ڈسے۔ 9 جو کان سے پتھر
نکالے لـگچوٹاُسے لـکڑیجوہے،سکتی چیر ڈالے زخمیوہ
ہو جانے میںخطرےکے ہے۔

10 اگر کلہاڑی ُکند ہو اور کوئی اُسے تیز کرےنہ تو یادہ ز
طاقت درکار ہے۔ لہٰذا حکمت کو صحیح طور سے عمل میں لا،
تب ہی کامیابی حاصل ہو گی۔

11 اگر اِس پہلےسے کہ سانپسپیرا 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 ہے، لیکن احمق کے اپنے ہی ہونٹ اُسے ہڑپ کر
لیتے ہیں۔ 13 اُس کا بیان احمقانہ باتوں سے شروع خطرناکاور
بےوقوفیوں سے ختم ہوتا ہے۔ 14 شخصایسا باتیں کرنے سے باز
نہیں آتا، گو انسان مستقبل بارےکے میں کچھ نہیں جانتا۔ کون
اُسے بتا سکتا ہے کہ اُس کے بعد کیا کچھ ہو گا؟ احمق15 کا کام
اُسے تھکا دیتا ہے، اور وہ شہر کا راستہ بھی نہیں جانتا۔

16 اُس ملـک پر افسوس جس کا بادشاہ بچہ ہے اور جس
بزرگکے ضیافتہیصبح کرنے لـگتے ہیں۔ مبارک17 وہہے
جسملـک کا شریفبادشاہ ہے جساور بزرگکے نشے میں
دُھت نہیں ہتے ر بلـکہ مناسب وقت پر اور نظم و ضبط کے ساتھ
کھانا کھاتے ہیں۔

18 ُسستجو ہے اُس کے گھر کے شہتیر جھکنے لـگتے ہیں،
ہاتھکےجس ڈھیلے ہیں اُس پانیسےچھتکی ٹپکنے لگتا ہے۔

ضیافت19 کرنے خوشیہنسیسے اور َمے پینے سے زندہ دلی
پیدا ہوتی لیکنہے، پیسہ کچھسبہی مہیا کرتا ہے۔

20 خیالوں میں بھی بادشاہ پر لعنت نہ کر، اپنے سونے کے
کمرے میں بھی امیر پر لعنت نہ بھیج، ایسا نہ ہو کہ کوئی پرندہ
تیرے الفاظ لے کر تکاُس پہنچائے۔

11
محبت کا فائدہ

1 اپنی روٹی پانی پھینکپر کر دےجانے تو متعدد دنوں کے
بعد وہ تجھے پھر مل جائے گی۔ 2 اپنی ملـکیت سات بلـکہ آٹھ
مختلف کاموں میں لگا دے، کیونکہ تجھے کیا معلوم ملـککہ
مصیبتکسکس سے دوچار ہو گا۔

3 بادلاگر پانی ہوںبھرےسے تو زمین بارشپر ضرور گی۔ہو
جنوبدرخت یا شمال طرفکی گر جائے طرفاُسیتو پڑا رہے
گا۔

4 جو وقتہر ہَوا کا رُخ دیکھتا رہے بیجکبھیوہ نہیں بوئے
گا۔ بادلوںجو کو تکتا رہے وہ فصلکبھی کی کٹائی کرےنہیں
گا۔

طرحجس5 نہ تجھے ہَوا کے چکر معلوم ہیں، نہ یہ کہ ماں
پیٹکے میں کسبچہ طرح تشکیل پاتا ہے اُسی طرح تُو الله کا
کام نہیں سمجھ سکتا، عملکچھسبجو میں لاتا ہے۔

صبح6 وقتکے اپنا بیج بو اور شام کو بھی کام میں لگا رہ،
کیونکہ کیا معلوم کامیابیمیںکامکسکہ ہو اِسگی، اُسمیں،
میں یا دونوں میں۔

اپنی جوانی لطفسے اندوز ہو
7 روشنی کتنی بھلی ہے، اور سورج آنکھوں کے لئے کتنا

خوش گوار ہے۔ 8 جتنے بھی سال انسان زندہ رہے اُتنے سال وہ
باشخوش رہے۔ ساتھ 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 نوجوان، تکجب تُو جوان خوشہے رہ اور جوانی
مزےکے لیتا رہ۔ جو کچھ تیرا دل چاہے اور تیری آنکھوں کو
پسند آئے وہ کر، لیکن یاد رہے کہ جو کچھ بھی تُو کرے اُس
جوابکا الله تجھ کرےطلبسے گا۔ 10 چنانچہ اپنے دل سے
رنجیدگی اور اپنے جسم سے دُکھ درد دُور رکھ، کیونکہ جوانی
اور کالے بال دم بھر کے ہی ہیں۔

12
1 جوانی میں ہی اپنے خالق کو یاد رکھ، اِس سے پہلے کہ

مصیبت کے دن آئیں، وہ سال قریب آئیں جن بارےکے میں تُو
کہے گا، یہ” مجھے پسند “نہیں۔ 2 اُسے یاد رکھ اِس سے پہلے
کہ تیرےروشنی لئے ختم ہو جائے، سورج، چاند ستارےاور
اندھیرے ہو جائیں بارشاور کے بعد لوٹبادل آئیں۔ اُسے3 یاد
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رکھ، اِس سے پہلے کہ گھر پہرےکے دار تھرتھرانے لـگیں،
طاقت ور ُکبڑےآدمی ہو جائیں، گندم پیسنے والی نوکرانیاں کم
ہونے کے باعث کام کرنا چھوڑ دیں اور کھڑکیوں میں سے
دیکھنے والی خواتین دُھندلا جائیں۔ اُسے4 یاد رکھ، اِس پہلےسے
کہ گلی میں پہنچانے والا دروازہ بند ہو جائے اور چکّی کی
آواز آہستہ ہو جائے۔ جب یاں چڑ چہچہانے لـگیں گی تو تُو
جاگ اُٹھے گا، لیکن تمام گیتوں کی آواز دبی سی سنائی دے
یاداُسے5گی۔ پہلےسےاِسرکھ، کہ گلیوںاورجگہوںاونچیتُو
کے خطروں سے ڈرنے لـگے۔ گو بادام کا پھول کھل جائے،
ٹڈی بوجھ دبتلے جائے اور یر کر پھوٹپھولکا نکلے، لیکن تُو
کوچ کر کے ابدیاپنے 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 ٹکڑےٹکڑےبرتنکا ہو پاسکےچشمےجائے،
پاشپاشگھڑا ہو کنوئیںاورجائے پانیکا لنے نکا والا ٹوٹپہیہ
کر اُس میں گر جائے۔ خاکتیریتب7 دوبارہ میںخاکاُس
مل آئینکلسےجسگیجائے اُسروحتیریاور پاسکےخدا
لوٹ جائے جسگی نے اُسے بخشا تھا۔

واعظ8 فرماتا ہے، باطل” ہی !باطل سب کچھ باطل ہی
باطل “!ہے

خاتمہ
دانش9 مند ہونے کے علاوہ واعظ قوم کو علم و عرفان کی

تعلیم اُسرہا۔دیتا امثالمتعددنے اُنکردےوزنصحیحکو کی
پڑتالجانچ کی اور ترتیباُنہیں وار کیا۔جمع کوششکیواعظ10
تھی الفاظمناسبکہ کرےاستعمال اور دیانت داری سچیسے
باتیں لـکھے۔

دانش11 مندوں آنکسالفاظکے کی مانند ترتیبہیں، سے
جمع لـکڑیامثالشدہ میں مضبوطی ٹھونکیسے جیسیکیلوںگئی
ہیں۔ ایکیہ ہی گلہ بان دیکی ہوئی ہیں۔

میرے12 بیٹے، اِس کے علاوہ خبردار رہ۔ کتابیں لـکھنے کا
کبھیسلسلہ نہیںختم ہو جائے گا، اور یادہسےحد بینیکتبز
سے تھکجسم جاتا ہے۔

13 آؤ، اختتام پر ہم تمام تعلیم کے خلاصے پر دھیان ربدیں۔
خوفکا مان اور اُس کے احکام کی پیروی کر۔ یہ ہر انسان کا

ہے۔فرض کیونکہ14 الله ہر کام خواہکو وہ ہو،ہیچھپا 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 موہنمنکتنی ہے، تیرا نام چھڑکا گیا

مہک دار تیل ہی اِسہے۔ لئے یاں کنوار تجھے پیار کرتی ہیں۔
4 آ، مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ لے !جا آ، ہم دوڑ کر چلے

!جائیں بادشاہ مجھے اپنے کمروں میں لے جائے، اور ہم باغ باغ
ہو منائیں۔خوشیتیریکر ہم َمے تیرےنسبتکی پیار کی یادہ ز
یف تعر مناسبکریں۔ ہے لوگکہ تجھ محبتسے کریں۔

مجھے حقیر نہ جانو
اے5 یروشلم کی بیٹیو، مَیں سیاہ فام لیکن موہنمن مَیںہوں،

قیدار کے خیموں جیسی، سلیمان کے خیموں کے پردوں جیسی
صورتخوب ہوں۔ اِس6 لئے مجھے حقیر نہ جانو کہ مَیں سیاہ
فام ہوں، کہ میری ِجلد دھوپ ُجھلسسے گئی میرےہے۔
سگے بھائی مجھ ناراضسے 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 کے وقت کہاں آرام کرنے
بٹھاتا ہے؟ مَیں کیوں نقاب پوش کی تیرےطرح ساتھیوں کے
یوڑوں ر پاسکے ٹھہری رہوں؟

8 کیا تُو نہیں جانتی، تُو عورتوںجو صورتخوبسےسبمیں
ہے؟ پھر گھر سے نکل کر کھوج لگا کہ میری یاں بکر کسبھیڑ
طرف چلی گئی ہیں، اپنے میمنوں کو گلہ بانوں خیموںکے کے
پاس 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۔

11 ہم تیرے لئے سونے کا ایسا ہار بنوا لیں گے جس میں
چاندی کے موتی لـگے ہوں گے۔

12 جتنی دیر بادشاہ ضیافت میں شریک تھا میرے بال چھڑ
کی خوشبو طرفچاروں پھیلتی رہی۔

13 میرا محبوب یا گو مُر کی ڈبیا ہے، جو میری چھاتیوں کے
پڑیدرمیان رہتی ہے۔

14 میرےمحبوبمیرا لئے مہندی پھولوںکے کا ُگچھا ہے، جو
جدیعین کے انگور باغوںکے سے لایا گیا ہے۔

میری15 محبوبہ، تُو کتنی خوب صورت ہے، کتنی !حسین
تیری آنکھیں کبوتر ہی ہیں۔

میرے16 محبوب، تُو کتنا صورتخوب ہے، کتنا دل ُبا !ر
یالیدارسایہ ہر ہمارا اور17بستر دیودار ہمارےدرختکے گھر
کے شہتیر ہیں۔ جونیپر درختکے تختوں کا کام دیتے ہیں۔

2
تُو لاثانی ہے

مَیں1 میداِن شارون کا پھول اور وادیوں کی سوسن ہوں۔
لڑکیوں2 میریدرمیانکے محبوبہ سوسنمیںپودوںکانٹےدار

کی مانند ہے۔
جوان3 آدمیوں میں محبوبمیرا جنگل سیبمیں درختکے

کی مانند ہے۔ مَیں اُس کے سائے میں بیٹھنے کی کتنی آرزومند
ہوں، اُس کا پھل مجھے کتنا میٹھا لگتا ہے۔

مَیں عشق مارےکے بیمار ہو گئی ہوں
4 وہ مجھے َمے *کدے میں لایا ہے، میرے اوپر اُس کا

محبتجھنڈا ہے۔
ٹکیوںکیکشمش5 مجھےسے تر و تازہ سیبوںکرو، مجھےسے

تقویت دو، کیونکہ مَیں عشق مارےکے بیمار ہو گئی ہوں۔
اُس6 کا بایاں میرےبازو سر نیچےکے ہوتا اور دہنا بازو مجھے

گلے لگاتا ہے۔
* 2:4 َمےکدے:کدےَمے سے ًمراد غالبا محل کا وہ حصہ میںجسہے ضیافتبادشاہ کرتا تھا۔
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یروشلماے7 کی بیٹیو، غزالوں میدانکھلےاور ہرنیوںکی کی

قَسم کھاؤ نہخودمحبتتکجبکہ چاہے تم اُسے نہ گی،جگاؤ
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 ہے۔ اب وہ

ہمارے گھر کی دیوار کے منے سا رُک کر کھڑکیوں میں سے
جھانک 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۔

ہیںنکلےپھوٹپھولسےزمین12 گیتاور وقتکا آ گیا ہے،
کبوتروں کی غوں ملـکہمارےغوں میں سنائی دیتی ہے۔

13 انجـیر کے درختوں پر پہلی فصل کا پکپھل رہا ہے، اور
انگور کی بیلوں پھولکے خوشبو پھیلا رہے ہیں۔ چنانچہ آ میری
حسین محبوبہ، اُٹھ کر آ !جا

اے14 میری 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، خوبشکل
صورت “ہے۔

ہمارے15 لئے لومڑیوں کو پکڑ لو، اُن لومڑیوںچھوٹی کو جو
انگور باغوںکے ہیں۔کرتیتباہکو بیلوںہماریکیونکہ پھولسے
پھوٹ نکلے ہیں۔

16 میرا محبوب میرا ہی ہے، اور مَیں اُسی کی ہوں، اُسی کی
جو سوسنوں میں چرتا ہے۔

میرےاے17 محبوب، اِس سے پہلے کہ شام کی ہَوا چلے
اور سائے لمبے ہو کر فرار ہو جائیں غزال یا جوان ہرن کی طرح
سنگلاخ پہاڑوں کا رُخ !کر

3
رات محبوبکو کی آرزو

رات1 مَیںجبکو بستر پر لیٹی تھی تو مَیں اُسےنے ڈھونڈا جو
میری جان کا پیارا مَیںہے، نے اُسے ڈھونڈا لیکن نہ پایا۔

مَیں2 بولی، مَیںاب” اُٹھ کر شہر میں گھومتی، اُس گلیوںکی
اور چوکوں میں پھر کر اُسے تلاش کرتی ہوں جو میری جان کا
پیارا “ہے۔ مَیں ڈھونڈتی رہی لیکن وہ نہ ملا۔

3 جو چوکیدار شہر میں گشت کرتے ہیں اُنہوں نے مجھے
دیکھا۔ مَیں نے پوچھا، کیا” آپ نے اُسے دیکھا ہے جو میری
جان کا پیارا “ہے؟

4 آگے نکلتے ہی مجھے وہ مل گیا جو میری جان کا پیارا ہے۔
مَیں نے اُسے پکڑ لیا۔ اب مَیں اُسے نہیں چھوڑوں گی تکجب
اُسے اپنی ماں کے میںگھر نہ لے جاؤں، اُس کمرےکے میں نہ
جسپہنچاؤں مجھےنے جنم دیا تھا۔

یروشلماے5 کی بیٹیو، غزالوں میدانکھلےاور کیہرنیوںکی
قَسم کھاؤ نہخودمحبتتکجبکہ چاہے تم اُسے نہ گی،جگاؤ
نہ بیدار کرو گی۔

دُولھا اپنے لوگوں کے ساتھ آتا ہے
6 یہ کون ہے جو دھوئیں کے ستون کی طرح ہمارےسیدھا

پاس چلا آ رہا اُسہے؟ طرفچاروںسے مُر، بخور اور تاجر کی
تمام پھیلخوشبوئیں رہی ہیں۔

یہ7 تو سلیمان کی پالـکی ہے اسرائیلجو پہلوانوں60کے سے
گھری ہوئی ہے۔

سب8 تلوار لیسسے اور تجربہ کار فوجی ہیں۔ ایکہر نے
اپنی تلوار کو رات 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 اُسنے کے چاندیپائے پشتسے، سونے سے، اور
نشست رنگارغوانی کپڑےکے سے بنوائی۔ یروشلم کی بیٹیوں
بڑےنے پیار اُسسے کا اندرونی کاریمرّصعحصہ آراستہسے
کیا ہے۔

کیصیوناے11 بیٹیو، نکل آؤ اور سلیمان بادشاہ دیکھو۔کو
اُس سرکے پر تاجوہ ہے اُسجو ماںکی اُسنے شادیکی کے
دن اُس سرکے پر پہنایا، اُس اُسجبدن کا دل باغ باغ ہوا۔

4
تُو کتنی حسین !ہے
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میری1 محبوبہ، تُو کتنی خوب صورت، کتنی حسین !ہے
نقاب کے پیچھے تیری آنکھوں کی جھلـک کبوتروں کی مانند
تیرےہے۔ بال اُن یوں بکر کی مانند ہیں جو اُچھلتی کودتی کوہِ
ِجلعاد سے اُترتی ہیں۔

دانتتیرے2 ابھی ابھی کتری اور نہلائی ہوئی بھیڑوں جیسے
سفید ہیں۔ دانتہر کا جُڑواں ایکہے، بھی گم نہیں ہوا۔

تیرے3 ہونٹ رنگقرمزی کا ڈورا ہیں، تیرا منہ کتنا پیارا
ہے۔ نقاب کے پیچھے تیرے گالوں جھلـککی انار کے ٹکڑوں
کی مانند دکھائی دیتی ہے۔

تیری4 گردن داؤد کے بُرج جیسی دل ُبا ر جسہے۔ طرح
اِس گول بُرجمضبوطاور پہلوانوںسے 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 سے پہلے کہ شام کی ہَوا چلے اور سائے لمبے ہو کر فرار
ہو جائیں مَیں مُر کے پہاڑ اور بخور پہاڑیکی پاسکے چلوں گا۔

میری7 محبوبہ، ہے۔نہیںنقصکوئیمیںتجھہے،کاملُحسنتیرا
دُلھن کا جادو

8 آ میری دُلھن، لبنان میرےسے ساتھ !آ ہم کوہِ امانہ 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۔

میری10 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 طرحجسدُلھن، شہد چھتے سے ٹپکتا اُسیہے طرح
تیرے ہونٹوں مٹھاسسے ٹپکتی دودھہے۔ اور شہد تیری زبان
تلے ہتے ر ہیں۔ تیرے کپڑوں کی خوشبو سونگھ کر لبنان کی
خوشبو یاد آتی ہے۔

نفیسدُلھن باغ ہے

12 میری بہن، میری دُلھن، تُو ایک باغ ہے جس کی
چاردیواری کسی اَور کو اندر آنے نہیں دیتی، ایک بند کیا گیا
جسچشمہ پر مُہر لـگی ہے۔

باغ13 میں انار لـگےدرختکے ہیں جن پر لذیذ پکپھل رہا
مہندیہے۔ پودےکے بھی اُگ رہے ہیں۔

بال14 چھڑ، زعفران، خوشبودار بید، دارچینی، بخور کی ہر
قسم کا درخت، مُر، عود اور ہر قسم کا بلسان باغ میں پھلتا پھولتا
ہے۔

15 تُو باغ کا اُبلتا چشمہ ایکہے، ایسا جسمنبع کا تازہ پانی
لبنان سے بہہ کر آتا ہے۔

شمالیاے16 جاگہَوا، جنوبیاے!اُٹھ ہَوا، میرے!آ باغ
میں سے گزر جا تاکہ وہاں سے طرفچاروں بلسان کی خوشبو
پھیل جائے۔ میرا محبوب اپنے باغ میں آ کر اُس کے لذیذ پھلوں
سے کھائے۔

5
میری1 بہن، میری ابدُلھن، مَیں اپنے باغ میں داخل ہو گیا

ہوں۔ مَیں نے اپنا مُر اپنے بلسان سمیت چن لیا، اپنا چھتا شہد
سمیت کھا لیا، اپنی َمے اپنے دودھ سمیت پی لی ہے۔ کھاؤ،
میرے دوستو، کھاؤ اور محبتپیو، سے سرشار ہو !جاؤ

رات محبوبکو تلاشکی
مَیں2 سو رہی تھی، لیکن میرا دل بیدار !سنرہا۔ محبوبمیرا

دےدستک رہا اے”ہے، میری بہن، میری ساتھی، میرے لئے دروازہ کھول
!دے اے میری کبوتری، میری کامل ساتھی، میرا سر اوس
سے تر ہو گیا ہے، میری زُلفیں رات کی شبنم سے بھیگ گئی
“ہیں۔

3 مَیں” اپنا لباس اُتار چکی ہوں، اب مَیں کس طرح اُسے
دوبارہ پہن لوں؟ مَیں اپنے پاؤں دھو چکی ہوں، اب مَیں اُنہیں
طرحکس دوبارہ مَیلا “کروں؟

میرے4 محبوب نے اپنا ہاتھ دیوار کے سوراخ میں سے اندر
ڈال تبدیا۔ میرا تڑپدل اُٹھا۔

اُٹھیمَیں5 تاکہ محبوباپنے کے لئے دروازہ میرےکھولوں۔
ہاتھ مُر سے، میری اُنگلیاں مُر کی خوشبو ٹپکسے رہی تھیں
کنڈیمَیںجب لنے کھو آئی۔
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6 مَیں نے اپنے محبوب کے لئے دروازہ کھول دیا، لیکن وہ

مُڑ کر چلا گیا تھا۔ سختمجھے مَیںہوا۔صدمہ تلاشاُسےنے کیا
لیکن نہ ملا۔ مَیں نے اُسے آواز دی، جوابلیکن نہ ملا۔

7 جو چوکیدار شہر گشتمیں کرتے ہیں اُن سے میرا واسطہ
پڑا، اُنہوں میرینے پٹائی کر کے مجھے زخمی کر دیا۔ فصیل کے
چوکیداروں میرینے چادر بھی چھین لی۔

اے8 یروشلم کی بیٹیو، قَسم کھاؤ کہ اگر میرا محبوب ملا تو
اُسے اطلاع دو گی، محبتمَیں مارےکے بیمار ہو گئی ہوں۔

9 تُو جو عورتوں میں سب سے حسین ہے، ہمیں بتا، تیرے
کیمحبوب خاصیتکیا نہیںمیںدوسروںجوہے محبوبتیراہے؟
دوسروں سبقتطرحکسسے رکھتا ہے کہ تُو ہمیں ایسی قَسم
کھلانا چاہتی ہے؟

محبوبمیرے10 کی ِجلد گلابی اور سفید ہزاروںہے۔ کے
اُسساتھ کا مقابلہ کرو تو اُس کا اعلٰی نمایاںکردار طور پر نظر آئے
گا۔

اُس11 خالصسرکا سونے کا اُسہے، بالکے کھجور کے
پھولدار *ُگچھوں کی مانند اور کوّے طرحکی سیاہ ہیں۔

اُس12 کی آنکھیں ندیوں کنارےکے کے کبوتروں کی مانند
ہیں، جو دودھ میں نہلائے اور کثرت کے پانی پاسکے ہیں۔بیٹھے

اُس13 بلسانگالکے کیاریکی کی مانند، اُس ہونٹکے مُر
سے ٹپکتے سوسن پھولوںکے جیسے ہیں۔

14 اُس کے بازو سونے کی سلاخیں ہیں جن میں †پکھراج
جڑے ہوئے ہیں، اُس کا جسم ہاتھی دانت کا شاہکار ہے
میںجس سنِگ ‡لاجورد کے پتھر لـگے ہیں۔

اُس15 کی رانیں مرمر کے ستون ہیں خالصجو سونے کے
پائیوں پر لـگے ہیں۔ اُس کا حُلیہ لبنان اور دیودار کے درختوں
جیسا عمدہ ہے۔

16 اُس کا منہ مٹھاس ہی ہے، غرض وہ ہر لحاظ پسندیدہسے ہے۔
اے یروشلم کی بیٹیو، یہ ہے میرا محبوب، میرا دوست۔

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 تیرےہم ساتھ اُس کا کھوج لگائیں؟

2 میرا محبوب یہاں سے اُتر کر اپنے باغ میں چلا گیا ہے، وہ
بلسان کی یوں کیار کے پاس گیا ہے تاکہ باغوں میں چَرے اور
سوسن پھولکے چنے۔

3 مَیں اپنے محبوب کی ہی ہوں، اور وہ میرا ہی ہے، وہ جو
سوسنوں میں چرتا ہے۔

تُو صورتخوبکتنی ہے
4 میری محبوبہ، تُو تِرضہ شہر جیسی حسین، یروشلم جیسی

صورتخوب اور علم بردار رُعبجیسیدستوں دار ہے۔
5 اپنی نظروں کو مجھ 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۔
ابھیابھیدانتتیرے6 ہیں۔سفیدجیسےبھیڑوںہوئینہلائی

دانتہر کا جُڑواں ایکہے، بھی گم نہیں ہوا۔
نقاب7 تیرےپیچھےکے گالوں جھلـککی انار ٹکڑوںکے کی

مانند دکھائی دیتی ہے۔
8 گو بادشاہ کی 60 یاں، بیو 80 داشتائیں اور بےشمار

یاں کنوار ہوں لیکن9 میری میریکبوتری، کامل ساتھی لاثانی
ہے۔ وہ اپنی ماں کی واحد بیٹی اُسےنےجسہے، جنم دیا اُس
پاککی لاڈلی بیٹیوںہے۔ اُسےنے دیکھ کر مبارکاُسے کہا،
رانیوں اور داشتاؤں نے اُس یفکی تعر کی،

10 یہ” کون ہے جو طلوِع صبح کی طرح چمک اُٹھی، جو
چاند جیسی خوب صورت، آفتاب جیسی پاک اور علم بردار
رُعبجیسیدستوں دار “ہے؟

محبوبہ کے لئے آرزو
اخروٹمَیں11 میںباغکے اُتر آیا میںوادیتاکہ پھوٹنے والے

پودوں کا معائنہ کروں۔ مَیں یہ بھی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کیا
انگور کی کونپلیں نکل آئی یا انار لـگپھولکے گئے ہیں۔

لیکن12 چلتے نہچلتے جانے کیا میریہوا، آرزو میریمجھےنے
شریف قوم رتھوںکے پاسکے پہنچایا۔

محبوبہ کی کشیدل
* 5:11 پھولدار :ُگچھوں عبرانی لفظ مطلبکا مبہم سا ہے۔ † 5:14 :پکھراج topas ‡ 5:14 سنِگ :لاجورد lapis lazuli
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اے13 لوٹشولمیت، لوٹآ، !آ مُڑ لوٹکر 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۔

نافتیری2 پیالہ ہے جو َمے نہیںکبھیسے محروم رہتی۔ تیرا
جسم گندم کا ڈھیر جسہے کا احاطہ سوسن کے پھولوں سے
کیا گیا ہے۔

تیری3 چھاتیاں غزال جُڑواںکے بچوں کی مانند ہیں۔
تیری4 گردن ہاتھی دانت کا مینار، تیری آنکھیں حسبون شہر

کے تالاب ہیں، وہ جو بَت ربیم دروازےکے کے پاس ہیں۔
ناکتیری مینارِ لبنان کی مانند طرفکیدمشقمنہکاجسہے
ہے۔

5 مانندکیکرملکوہِسرتیرا کیارغوانبالکھلےتیرےہے،
طرح قیمتی اور کشدل ہیں۔ بادشاہ تیری زُلفوں کی زنجـیروں
میں جکڑا رہتا ہے۔

محبوبہ کے لئے آرزو
لبریزسےخوشیوںاے6 محبت، تُو دلکتنیہے،حسینکتنی

ُبا !ر
7 تیرا قد قامتو کھجور درختکے تیریسا، چھاتیاں انگور

ُگچھوںکے جیسی ہیں۔
8 مَیں بولا، مَیں” کھجور کے درخت پر چڑھ کر اُس کے

پھولدار *ُگچھوں پر ہاتھ لگاؤں “گا۔ تیری چھاتیاں انگور کے
ُگچھوں کی مانند سانستیرےہوں، کی سیبوںخوشبو کی جیسیخوشبو ہو۔

9 تیرا منہ بہترین َمے ہو، ایسی َمے جو محبوبمیرےسیدھی
کے منہ میں جا کر نرمی سے ہونٹوں اور دانتوں میں سے گزر
جائے۔

محبوب کے لئے آرزو
مَیں10 محبوباپنے کی ہی ہوں، اور وہ مجھے چاہتا ہے۔

11 آ، میرے محبوب، ہم شہر سے نکل کر دیہات میں رات
گزاریں۔

12 آ، ہم صبح سویرے انگور کے باغوں میں جا کر معلوم
کریں کہ کیا بیلوں سے کونپلیں نکل آئی ہیں اور پھول لـگے ہیں،
کہ کیا انار کے درخت ِکھل رہے ہیں۔ وہاں مَیں تجھ پر اپنی
محبت کا اظہار کروں گی۔

13 مردم †گیاہ کی خوشبو پھیل رہی، دروازےہمارےاور
پر ہر قسم کا لذیذ پھل ہے، نئی فصل کا بھی اور گزری کا بھی۔
مَیںکیونکہ تیرےچیزیںیہنے لئے، محبوباپنے لئےکے محفوظ
رکھی ہیں۔

8
کاش ہم اکیلے ہوں

کاش1 تُو میرا سگا بھائی تب*ہوتا، اگر باہر تجھ ملاقاتسے
ہوتی تو تجھےمَیں بوسہ دیتی اور نہکوئی ہوتا دیکھیہجو حقیرمجھےکر جانتا۔

مَیں2 تیری راہنمائی کر کے تجھے اپنی ماں کے گھر میں لے
جاتی، اُس کے گھر میں جس نے مجھے تعلیم دی۔ وہاں مَیں
تجھے مسالے دار َمے اور اپنے اناروں رسکا پلاتی۔

اُس3 بایاںکا سرمیرےبازو نیچےکے 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 محبوباپنے کا سہارا لے کر یگستان ر سے

چڑھی آ رہی ہے؟
سیب کے درخت تلے مَیں نے تجھے جگا دیا، وہاں جہاں

تیری 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
کیونکہ محبت موت جیسی طاقت ور، اور اُس کی سرگرمی پاتال
بےلچکجیسی ہے۔ وہ دہکتی ربآگ، کا بھڑکتا شعلہ ہے۔

* 7:8 پھولدار :ُگچھوں لفظعبرانی 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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پانی7 کا بڑا سیلاب بھی محبت کو بجھا نہیں بڑےسکتا، یا در

بھی اُسے بہا کر لے جا نہیں سکتے۔ اور اگر محبتکوئی 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 سے محفوظ
رکھیں گے۔

10 مَیں دیوار ہوں، اور میری چھاتیاں مضبوط مینار ہیں۔
اب 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۔ ایکہر کو اُس کی
فصل کے لئے چاندی کے ہزار ِسکے دینے تھے۔

لیکن12 میرا اپنا انگور کا میرےباغ منے سا ہی موجود ہے۔
اے سلیمان، چاندی کے ہزار تیرےِسکے لئے ہیں، اور 200
ِسکے اُن کے لئے جو اُس کی فصل کی پہرا داری کرتے ہیں۔

مجھے ہی پکار
اے13 باغ میں بسنے والی، میرے ساتھی تیری آواز پر توجہ

دے رہے ہیں۔ مجھے ہی اپنی آواز سننے دے۔
غزالمحبوب،میرےاے14 بلسانطرحکیہرنجوانیا کے

پہاڑوں بھاگجانبکی !جا
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یسعیاہ
میںذیل1 یائیںوہ ہیںدرجرو آموصبنیسعیاہجو یہوداہنے

اور یروشلم بارےکے میں دیکھیں اور جو اُن سالوں منکشفمیں
جبہوئیں یّاہ، عُز یوتام، آخز اور ِحزقیاہ یہوداہ کے بادشاہ تھے۔

اسرائیلی اپنے آقا کو جاننے سے انکار کرتے ہیں
الفاظمیرےزمین،اے!سنباتمیریآسمان،اے2 پر کان

!دھر ربکیونکہ نے فرمایا جن”ہے، بچوں کی پرورش مَیں نے کی ہے اور جو میرے 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
ہے، لیکن اسرائیل اِتنا نہیں جانتا، میری قوم سمجھ سے خالی
“ہے۔

اے4 گناہ گار قوم، تجھ پر !افسوس اے سنگین قصور میں
پھنسی ہوئی اُمّت، تجھ !افسوسپر شریر نسل، بدچلن !بچے اُنہوں
نے رب کو ترک کر دیا ہے۔ ہاں، اُنہوں نے اسرائیل کے
قدوس کو حقیر جان کر رد کیا، اپنا منہ اُس سے پھیر لیا ہے۔
تمہیںاب5 مزید کہاں پیٹا تمہاریجائے؟ ضد تو مزید بڑھتی جا
رہی ہے گو پورا سر زخمی اور پورا دل بیمار ہے۔ چاند6 سے لے
تکتلوےکر پورا جسم مجروح ہے، ہر جگہ چوٹیں، گھاؤ اور
تازہ تازہ ضربیں لـگی ہیں۔ اور نہ اُنہیں صاف کیا گیا، نہ اُن کی
مرہم پٹی کی گئی ہے۔

7 ملـکتمہارا ویران و سنسان ہو گیا تمہارےہے، شہر بھسم
ہو گئے ہیں۔ تمہارے دیکھتے دیکھتے پردیسی تمہارے کھیتوں
لُوٹکو رہے ہیں، اُنہیں یوں اُجاڑ رہے پردیسیطرحجسہیں
ہی کر سکتے ہیں۔ صرف8 یروشلم ہی باقی رہ گیا ہے، صیون
بیٹی انگور باغکے جھونپڑیمیں طرحکی اکیلی رہ گئی ابہے۔
دشمن سے گھرا ہوا یہ کھیرےشہر کھیتکے میں لـگے چھپر
کی مانند ہے۔ 9 الافواجرباگر ہم میں ایکچندسے کو زندہ
نہ چھوڑتا تو جاتے،مٹطرحکیسدومہم ہمارا عمورہ طرحکی
ستیاناس ہو جاتا۔

سدوماے10 کے ربسردارو، فرمانکا سن عمورہاے!لو
کے لوگو، ہمارے خدا کی ہدایت پر دھیان !دو رب11 فرماتا
ہے، اگر” تم پیشقربانیاںبےشمار کرو تو مجھے کیا؟ مَیں تو بھسم
ہونے مینڈھوںوالے اور تازےموٹے بچھڑوں چربیکی سے اُکتا

گیا ہوں۔ بَیلوں، لیلوں اور بکروں کا جو خون پیشمجھے کیا جاتا
ہے وہ مجھے پسند نہیں۔ نےکس12 تم سے تقاضا کیا میرےکہ
حضور آتے وقت میری بارگاہوں کو پاؤں تلے روندو؟ 13 رُک
!جاؤ اپنی بےمعنی قربانیاں پیشمت !کرو تمہارے بخور سے
آتیگھنمجھے چاندنئےہے۔ عیدکی سبتاور متدنکا مناؤ،
لوگوں کو عبادت کے لئے جمع نہ !کرو مَیں تمہارے بےدین
برداشتاجتماع ہی نہیں کر سکتا۔ جب14 تم نئے چاند کی عید
اور باقی تقریبات مناتے ہو تو میرے دل میں نفرت پیدا ہوتی
ہے۔ میرےیہ 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، تمہاریمَیں
نہیں سنوں گا، تمہارےکیونکہ ہاتھ خون آلودہ ہیں۔ پہلے16 نہا
کر اپنے آپ صافپاککو کرو۔ اپنی شریر حرکتوں سے باز آؤ
تاکہ وہ مجھے نظر نہ آئیں۔ اپنی غلط راہوں کو چھوڑ کر نیک17
کام کرنا سیکھ لو۔ انصاف کے طالب رہو، مظلوموں کا سہارا
بنو، یتیموں انصافکا کرو اور بیواؤں میںحقکے “!لڑو

الله اپنی قوم عدالتکی کرتا ہے
رب18 فرماتا ہے، آؤ” عدالتہم میں جا دوسرےایککر

مقدمہسے لڑیں۔ تمہارےاگر گناہوں قرمزیرنگکا ہو جائے
تو کیا وہ برفدوبارہ جیسے اُجلے ہو جائیں گے؟ اگر اُن رنگکا
ارغوانی ہو توجائے کیا وہ سفیدجیسےاُوندوبارہ گے؟جائیںہو
19 اگر تم سننے کے لئے تیار ہو تو ملـک کی بہترین پیداوار سے
لطف اندوز ہو گے۔ لیکن20 اگر انکار کر سرکشکے ہو جاؤ تو
تلوار کی زد میں آ کر مر جاؤ باتاِسگے۔ کا یقین کرو، کیونکہ
رب نے یہ کچھ فرمایا “ہے۔

21 یہ کیسے ہو گیا ہے کہ جو شہر پہلے اِتنا وفادار تھا ابوہ
کسبی بن گیا ہے؟ پہلے انصافیروشلم سے معمور تھا، اور راستی
اُس میں سکونت کرتی تھی۔ لیکن اب ہر طرف قاتل ہی قاتل
!ہیں اے22 یروشلم، خالصتیری چاندی خام چاندی میں بدل
تیریہے،گئی بہترین میںَمے پانی ملایا گیا ہے۔ بزرگتیرے23
ہٹ دھرم اور چوروں کے یار ہیں۔ یہ رشوت سبخور لوگوں
کے پڑےپیچھے ہتے ر ہیں تاکہ چائے پانی مل جائے۔ نہ وہ پروا
کرتے ہیں کہ یتیموں کو انصاف ملے، نہ بیواؤں کی یاد فر اُن
تک پہنچتی ہے۔
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سورما ہے فرماتا ہے، آؤ،” مَیں اپنے مخالفوں اور دشمنوں سے
انتقام لے کر سکون پاؤں۔ خلافتیرےمَیں25 ہاتھ اُٹھاؤں گا
اور پوٹاشتجھےطرحکیچاندیخام پگھلاساتھکے مَیلتمامکر
پاکسے صاف کر دوں گا۔ 26 مَیں تجھے دوبارہ قدیم زمانے
کے قاضیسے اور ابتدا کے سے مشیر عطا کروں گا۔ پھر یروشلم
دوبارہ الانصافدار اور وفادار شہر کہلائے “گا۔

الله27 عدالتکیصیون کر اُسکے کا گا،دےفدیہ اُسجو
میں توبہ یں کر گے اُن کا وہ انصاف کر کے اُنہیں چھڑائے گا۔
لیکن28 باغی اور گناہ پاشپاشسبکےسبگار جائیںہو گے،
رب ترککو کرنے ہلاکوالے ہو جائیں گے۔

بلوط29 کے درختوںجن کی پوجا سے لطفتم اندوز ہوتے
ہو اُن باعثکے تم شرم سار ہو گے، اور جن باغوں کو تم نے
اپنی بُت پرستی کے لئے چن لیا ہے اُن باعثکے تمہیں شرم آئے
گی۔ 30 تم اُس بلوط درختکے کی مانند ہو جسگے کے پتے
مُرجھا گئے حالتتمہاریہوں، اُس باغ سیکی ہو میںجسگی
نایابپانی ہو۔ زبردست31 پھوسآدمی اور اُس غلطکی 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 ہو
سبگا۔ سے بڑا یہ پہاڑ دیگر تمام بلندیوں سے کہیں یادہ ز سرفراز
ہو گا۔ تب تمام قومیں جوق در جوق اُس پاسکے پہنچیں گی،
اور3 اُمّتیںبےشمار آ کر کہیں آؤ،”گی، ربہم پہاڑکے پر چڑھ
کر یعقوب کے خدا کے گھر پاسکے جائیں تاکہ وہ ہمیں اپنی
مرضی کی دےتعلیم اور ہم اُس کی راہوں پر “چلیں۔
کیونکہ صیون پہاڑ ربسے کی ہدایت نکلے گی، اور یروشلم

سے اُس کا کلام صادر ہو گا۔ رب4 بین الاقوامی جھگڑوں
کو نپٹائے گا اور بےشمار قوموں کا کرےانصاف 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 کرےحملہ گی، جنگلوگنہ کرنے تربیتکی
حاصل کریں گے۔

یعقوباے5 کے گھرانے، آؤ ربہم کے نور میں !چلیں
الله عدالتناکہیبتکی

الله،اے6 تُو اپنینے یعقوبقوم، کے گھرانے ترککو کر
دیا ہے۔ اور کیا !عجب کیونکہ وہ مشرقی جادوگری سے بھر گئے
فلستیوںہیں۔ قسمتبھیلوگہمارےطرحکی حالکا پوچھتے
ہیں، پردیسیوںوہ بغلساتھکے گیر ہتے ر ہیں۔ اسرائیل7 سونے
چاندی سے بھر گیا ہے، اُس کے خزانوں کی حد ہی نہیں رہی۔
گھوڑےطرفہر گھوڑےہی نظر آتے ہیں، اور اُن کے رتھ
گنے نہیں جا سکتے۔ لیکن8 ساتھ ساتھ اُن ملـککا بُتوں سے بھی
بھر گیا ہے۔ چیزیںجو اُن ہاتھوںکے بنائیںنے اُن کے منے سا وہ
جھک جاتے ہیں، جو کچھ اُن کی اُنگلیوں نے تشکیل دیا اُسے
وہ سجدہ کرتے ہیں۔ 9 ابچنانچہ اُنہیں خود جھکایا جائے گا،
اُنہیں پست کیا جائے اےگا۔ رب، معافاُنہیں نہ !کر

چٹانوں10 گھسمیں !جاؤ خاک میں چھپ !جاؤ کیونکہ
رب کا دہشت انگیز اور شاندار جلال آنے کو ہے۔ تب11
انسان کی مغرور آنکھوں کو نیچا کیا جائے گا، مردوں کا تکبر
خاک میں ملایا جائے گا۔ اُس ربصرفدن ہی سرفراز ہو
گا۔ 12 کیونکہ رب الافواج نے ایک خاص دن ٹھہرایا ہے
جس میں سب کچھ جو مغرور، بلند یا سرفراز ہو زیر کیا جائے
گا۔ لبنان13 میں دیودار تمامکے بلند و بالا بسندرخت، 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 جائے گا۔ 17 چنانچہ انسان کا خاکغرور میں ملایا جائے
گا اور مردوں کا تکبر نیچا کر دیا جائے گا۔ اُس ربصرفدن
ہی سرفراز ہو گا، 18 اور سببُت سبکے فنا ہو جائیں گے۔

ربجب19 زمین دہشتکو زدہ کرنے کے لئے اُٹھ کھڑا
ہو گا تو لوگ مٹی کے گڑھوں میں کھسک جائیں گے۔ رب
کی مہیب اور شاندار تجلّی کو دیکھ کر وہ چٹانوں کے غاروں
میں چھپ جائیں گے۔ 20 اُس دن انسان سونے چاندی کے اُن
بُتوں دےپھینککو گا جنہیں اُس نے سجدہ کرنے کے لئے بنا
لیا تھا۔ اُنہیں چوہوں اور چمگادڑوں کے آگے پھینک کر 21 وہ
چٹانوں شگافوںکے اور دراڑوں جائیںگھسمیں گے ربتاکہ



یسعیاہ 2:22 658 یسعیاہ 4:1

مہیبکی اور شاندار تجلّی سے بچ جبجائیں وہ زمین دہشتکو
زدہ کرنے کے لئے اُٹھ کھڑا ہو گا۔ 22 چنانچہ انسان پر اعتماد
بازسےکرنے زندگیکیجسآؤ دم بھر اُسہے۔کی کی قدر ہی
کیا ہے؟

3
یہوداہ کی تباہی

1 قادرِ مطلق رب الافواج یروشلم اور یہوداہ سے سب کچھ
کوچھیننے لوگپرجسہے انحصار روٹیہیں۔کرتے کا لقمہہر
اور پانی کا ہر قطرہ، 2 سورمے اور قاضیفوجی، اور قسمتنبی،
کا حال بتانے والے اور بزرگ، 3 فوجی افسر اور اثر و رسوخ
والے، مشیر، اورجادوگر منتر پھونکنے چھینسبکےسبوالے،
لئے جائیں گے۔ مَیں4 لڑکے اُن پر مقرر کروں گا، اور مزاجمتلوّن
ظالم اُن کریںحکومتپر گے۔ دوسرےایکعوام5 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
کہےسے گا، تکابپاستیرے” چادر اِسہے، لئے آ، ہمارا
سربراہ بن !جا کھنڈرات کے اِس ڈھیر کو لنے سنبھا کی ذمہ
داری اُٹھا “!لے

لیکن7 وہ چیخ کر کرےانکار گا، نہیں،” مَیں تمہارا معالجہ
کر ہی نہیں میرے!سکتا گھر میں نہ روٹی ہے، نہ چادر۔ مجھے
عوام کا متسربراہ “!بنانا

8 یروشلم ڈگمگا رہا یہوداہہے، دھڑام سے گر گیا اورہے۔ وجہ
یہ ہے کہ وہ اپنی باتوں اور حرکتوں ربسے مخالفتکی کرتے
ہیں۔ اُس جلالیکے میںہیحضور سرکشیوہ کا اظہار کرتے
ہیں۔ 9 اُن کی جانب داری اُن کے خلاف گواہی دیتی ہے۔
اور وہ سدوم کے باشندوں کی طرح علانیہ اپنے گناہوں پر فخر
کرتے ہیں، وہ اُنہیں چھپانے نہیںہیکوششکی کرتے۔ اُن پر
!افسوس وہ تو آپاپنے مصیبتکو میں ڈال رہے ہیں۔

راست10 بازوں کو مبارک باد دو، کیونکہ وہ اپنے اعمال
کے اچھے پھل لطفسے اندوز ہوں گے۔ لیکن11 بےدینوں پر
!افسوس اُن کا انجام بُرا ہو گا، غلطاُنہیںکیونکہ کام مناسبکی
سزا ملے گی۔

!قوممیریہائے،12 تجھمزاجمتلوّن پر عورتیںاورکرتےظلم
تجھ حکومتپر کرتی ہیں۔

اے میری تیرےقوم، راہنما تجھے گم راہ کر رہے ہیں، وہ
تجھے اُلجھا کر صحیح راہ سے بھٹکا رہے ہیں۔

رب اپنی قوم عدالتکی کرتا ہے
عدالترب13 میں مقدمہ لڑنے کے لئے کھڑا ہوا ہے، وہ

قوموں عدالتکی کرنے کے لئے اُٹھا ہے۔ رب14 اپنی قوم کے
بزرگوں اور رئیسوں کا فیصلہ کرنے کے لئے منے سا آ کر فرماتا
ہے، تم” ہی انگور کے باغ میں چرتے کچھسبہوئے کھا گئے
ہو، تمہارے گھر ضرورت مندوں کے لُوٹے ہوئے مال سے
پڑےبھرے ہیں۔ 15 یہ تم نے کیسی گستاخی کر دکھائی؟ یہ
میری ہی قوم ہے جسے تم کچل رہے ہو۔ مصیبتتم زدوں 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 جبہیں۔

آنکھ مار مار کر چلتی ہیں تو اپنی گردنوں کو کتنی شوخی سے
اِدھر اُدھر ہیں۔گھماتی مٹکمٹکجباور 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
کے ماتھوں کو گنجا ہونے دے گا۔ 18 اُس دن رب اُن کا
تمام سنگار اُتار دے :گا اُن کے گھنگھرو، سورج اور چاند
کے یورات، ز 19 آویزے، کڑے، دوپٹے، 20 سجیلی ٹوپیاں،
پائل، خوشبو کی بوتلیں، تعویذ، 21 انگوٹھیاں، نتھ، 22 شاندار
کپڑے، چادریں، بٹوے، 23 آئینے، نفیس لباس، سربند اور
شال۔ 24 کیخوشبو بجائے بدبو ہو گی، کمربند بجائےکے رسّی،
سلجھے بالوںہوئے کے بجائے گنجاپن، لباسشاندار بجائےکے
خوبٹاٹ، صورتی کی بجائے شرمندگی۔

25 ہائے، !یروشلم تیرے مرد تلوار کی زد میں آ کر مریں
تیرےگے، سورمے لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے۔ 26 شہر کے
دروازے آہیں بھر بھر کر ماتم کریں گے، صیون بیٹی تنہا رہ کر
خاک میں بیٹھ جائے گی۔

4
ایکعورتیںساتتب1 ہی مرد لپٹسے کہیںکر ہم”گی،

شادیسے ہمبےشک!کریں خود ہی روزمرہ یاتکی ضرور
پوری کریں گی، خواہ کھانا ہو یا لیکنکپڑا۔ آپہم نامکے سے
کہلائیں تاکہ ہماری شرمندگی دُور ہو “جائے۔
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یروشلم کی بحالی
اُس2 دن جو ربکچھ دےپھوٹنے گا وہ شاندار اور جلالی

ہو ملـکگا، کی پیداوار بچے ہوئے اسرائیلیوں کے لئے فخر اور
آب تابو باعثکا ہو گی۔ تب3 بھیجو صیون میں باقی رہ گئے
ہوں گے مُقّدسوہ کہلائیں گے۔ یروشلم کے جن باشندوں کے
نام زندوں کی فہرست میں درج کئے گئے ہیں وہ بچ کر مُقّدس
کہلائیں گے۔ صیونرب4 کی فضلہ پتلتسے بیٹیوں کو دھو
کر پاک صاف کرے گا، وہ عدالت اور تباہی کی روح سے
یروشلم کی خوں ریزی کے ھبے د دُور کر دے گا۔ 5 پھر رب
دےہونے گا دنکہ بادلکو صیون پورےکے پہاڑ اور اُس پر
جمع ہونے والوں پر سایہ ڈالے راتجبکہ دھواںکو اور دہکتی
اُسدمکچمککیآگ پر یوںرہے۔چھائی 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 ایکگاؤں، گیت جو
اُس کے انگور کے باغ بارےکے میں ہے۔
پیارےمیرے کا باغ تھا۔ انگور کا یہ باغ پہاڑیزرخیز پر تھا۔

اُس2 میںاُسکرتےکرتےگوڈینے تمامسے نکالپتھر 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 پکفصلجب!افسوسلیکنگے۔ گئی تو چھوٹے
اور کھٹے انگور ہی نکلے تھے۔

3 اے” یروشلم اور یہوداہ کے باشندو، اب خود فیصلہ کرو
کہ مَیں اُس باغ کے ساتھ کیا کروں۔ 4 کیا مَیں نے باغ کے لئے
نہیںکوششممکنہر کی تھی؟ مناسبکیا نہیں تھا مَیںکہ اچھی
فصل کی اُمید رکھوں؟ کیا وجہ ہے صرفکہ چھوٹے اور کھٹے
انگور نکلے؟

5 پتا ہے مَیںکہ اپنے باغ کے ساتھ کیا کروں گا؟ مَیں اُس کی
کانٹےدار باڑ کو ختم کروں گا اور اُس چاردیواریکی گرا دوں

اُسگا۔ میں آئیںگھسجانور اورگے چر کچھسبکر تباہ کریں
کچھسبگے، پاؤں تلے روند ڈالیں !گے

مَیں6 اُس کی زمین بنجر بنا دوں گا۔ نہ اُس بیلوںکی کانٹکی
چھانٹ ہو گی، نہ گوڈی کی جائے گی۔ وہاں کانٹےدار اور
خود پودےرَو اُگیں گے۔ صرفنہ یہ بلـکہ مَیں بادلوں کو بھی
اُس پر برسنے روکسے دوں “گا۔

7 سنو، اسرائیلی قوم انگور کا باغ ہے جس کا مالـک رب
الافواج یہوداہہے۔ لوگکے اُس کے لگائے پودےہوئے ہیں
جن سے وہ لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ وہ اُمید رکھتا تھا کہ
انصاف فصلکی پیدا ہو !افسوسلیکنگی، 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 دیگرےبعد 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 متعدد مکان ویران و
سنسان ہو جائیں گے، بڑےاِن اور عالی شان گھروں میں کوئی
نہیں بسے گا۔ دس10 *ایکڑ زمین کے انگوروں سے َمے کے
صرف 22 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 راتاور بھر َمے پی پی مستکر ہو ہو۔جاتے تمہاری12
ضیافتوں میں کتنی رونق ہوتی !ہے تمہارے مہمان َمے پی پی
کر سرود، دفستار، اور بانسری کی یلی سُر آوازوں سے اپنا دل
بہلاتے لیکنہیں۔ افسوس، تمہیں نہیںتکخیال آتا ربکہ کیا
کر رہا ربکچھجوہے۔ ہاتھوںکے ہو رہا اُسہے کا لحاظتم
ہی نہیں کرتے۔ اِسی13 لئے میری قوم جلاوطن ہو جائے گی،
کیونکہ وہ سمجھ سے خالی ہے۔ اُس بڑےکے افسر بھوکے مر
یں گے، اور عوام پیاس مارےکے سوکھ جائیں گے۔ پاتال14
نے اپنا منہ پھاڑ کر کھولا ہے تاکہ قوم کی تمام شان و شوکت،
شرابہ،شور ہنگامہ افرادشادماناور اُس میںگلےکے اُتر جائیں۔
انسان15 پستکو کر میںخاککے ملایا جائے گا، اور مغرور
کی آنکھیں نیچی ہو جائیں گی۔

* 5:10 دس :ایکڑ :مطلبلفظی جتنی زمین پر بَیلوں یاںدسکی ایکجوڑ دن میں ہل چلا سکتی ہیں۔
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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 کے
کھنڈرات میں یوں چریں طرحجسگی اپنی چراگاہوں میں۔

18 تم افسوسپر جو اپنے قصور کو دھوکے باز رّسوں ساتھکے
اپنے پیچھے کھینچتے اور اپنے گناہ کو بَیل گاڑی 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 جلدیوہہے منے سا آئے تاکہ ہم اُسے “لیں۔جان

20 تم افسوسپر جو بُرائی کو بھلا اور بھلائی کو بُرا قرار دیتے
ہو، جو کہتے ہو کہ یکی تار روشنی اور روشنی یکی تار ہے، کہ
کڑواہٹ میٹھی کڑویمٹھاساور ہے۔

21 تم پر افسوس جو اپنی نظر میں دانش مند ہو اور اپنے آپ
کو ہوشیار سمجھتے ہو۔

22 تم پر افسوس جو َمے پینے میں پہلوان ہو اور شراب ملانے
میں اپنی بہادری دکھاتے ہو۔

23 رشوتتم کھا کر مجرموں بَریکو کرتے اور بےقصوروں
کے حقوق مارتے ہو۔ اب24 تمہیں اِس کی سزا بھگتنی پڑے
طرحجسگی۔ آگبھوسا لپیٹکی میں آ کر راکھ ہو جاتا اور
آگگھاسسوکھی شعلےکے میں چُرمُر ہو جاتی اُسیہے طرح
تم ختم ہو جاؤ گے۔ تمہاری جڑیں سڑ جائیں گی اور تمہارے
پھول گرد طرحکی اُڑ جائیں گے، کیونکہ تم الافواجربنے کی
شریعت ردکو کیا ہے، تم اسرائیلنے قدوسکے فرمانکا حقیر
جانا ہے۔

اسوری فوج کا حملہ
25 یہی وجہ ہے ربکہ کا غضب اُس کی قوم پر نازل ہوا

اُسکہہے، نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اُن پر حملہ کیا پہاڑہے۔ لرز رہے
اور گلیوں میں کچرےلاشیں کی طرح بکھری 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 کے خلاف کرےکھڑا گا، وہ سیٹی بجا کر اُسے دنیا
کی انتہا سے بُلائے گا۔ وہ دیکھو، دشمن بھاگتے ہوئے آ رہے
!ہیں نہیںکوئیسےمیںاُن27 تھکاماندہجو ہو یا لڑکھڑا چلے۔کر

نہیںکوئی اونگھتا یا یا سو ہوا کسیہے۔ بھیکا پٹکا ڈھیلا نہیں،
کسی بھیکا تسمہ ٹوٹا نہیں۔ 28 اُن کے تیر تیز اور کمان تنے ہوئے
ہیں۔ اُن کے گھوڑوں کے ُکھر چقماق جیسے، اُن کے رتھوں
طرحکیشیرنیوہ29ہیں۔جیسےآندھیپہئےکے ہیںگرجتے بلـکہ
جوان اوردہاڑتےطرحکیشیرببر غُراتے ہوئے اپنا چھینشکار
کر وہاں لے جاتے ہیں جہاں اُسے کوئی نہیں بچا سکتا۔

اُس30 دشمندن غُراتے اور متلاطم سمندر کا سا شور مچاتے
ہوئے اسرائیل پر ٹوٹ پڑیں گے۔ جہاں بھی دیکھو وہاں اندھیرا
ہی اندھیرا مصیبتاور ہی مصیبت۔ بادل چھا جانے سببکے
سے تاریکروشنی ہو جائے گی۔

6
یسعیاہ بُلاہٹکی

سالجس1 یّاہ عُز بادشاہ وفاتنے پائی اُس سال مَیں نے
رب کو اعلٰی اور جلالی تخت پر بیٹھے دیکھا۔ اُس کے لباس
کے دامن ربسے کا گھر بھر گیا۔ 2 سرافیم فرشتے اُس کے اوپر
تھے۔کھڑے ایکہر چھکے پَر تھے۔ وہسےدو اپنے منہ اورکو
دو سے اپنے پاؤں ڈھانپکو لیتے تھے جبکہ دو سے وہ اُڑتے تھے۔
3 بلند آواز سے دوسرےایکوہ کو پکار رہے تھے، قدوس،”
قدوس، قدوس ربہے الافواج۔ تمام دنیا اُس کے جلال سے
معمور “ہے۔

4 اُن کی آوازوں سے *دہلیزیں ہل گئیں اور رب کا گھر
دھوئیں سے بھر گیا۔ 5 مَیں چلّا اُٹھا، مجھ” پر افسوس، مَیں باد بر
ہو گیا !ہوں کیونکہ ناپاکہونٹمیرےگو ہیں، جساور قوم
کے درمیان رہتا ہوں اُس کے ہونٹ بھی نجس ہیں توبھی مَیں
نے اپنی آنکھوں سے الافواجرببادشاہ کو دیکھا “ہے۔

تب6 سرافیم فرشتوں میں ایکسے اُڑتا ہوا میرے پاس آیا۔
اُس ہاتھکے میں دمکتا کوئلہ تھا جو اُس نے چمٹے قربانسے گاہ
سے لیا تھا۔ 7 اِس سے اُس میرےنے منہ کو چھو کر ہونٹوںتیرےنےکوئلےدیکھ،”فرمایا، چھوکو ابہے۔دیا تیرا قصور
دُور ہو تیرےگیا، گناہ کا کفارہ دیا گیا “ہے۔

8 پھر مَیں ربنے کی آواز سنی۔ اُس نے پوچھا، کسمَیں”
کو بھیجوں؟ کون ہماری طرف سے “جائے؟ مَیں بولا، مَیں”
حاضر ہوں۔ مجھے بھیجہی “دے۔ ربتب9 نے فرمایا، جا،”
اِس قوم کو بتا، اپنے’ کانوں سے سنو مگر کچھ نہ سمجھنا۔ اپنی

* 6:4 :دہلیزیں :مطلبلفظی دہلیزوں میں منے گھو والی دروازوں کی چولیں۔
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آنکھوں سے دیکھو، مگر کچھ نہ ‘!جاننا 10 اِس قوم کے دل کو
بےحس کر دے، اُن کانوںکے اور آنکھوں کو بند کر۔ ایسا نہ
ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے کانوں سے میریسنیں،
طرف رجوع کریں اور شفا “پائیں۔

11 مَیں نے سوال کیا، اے” رب، کب “تک؟ اُس نے
جواب دیا، تکوقتاُس” ملـککہ کے شہر ویران و سنسان،
اُس کے گھر غیرآباد اور اُس کے کھیت بنجر نہ ہوں۔ 12 پہلے
لازم ہے ربکہ لوگوں کو دُور تکدُور بھگا دے، کہ پورا
تنملـک تنہا 13جائے۔رہبےکساور قوماگر حصہدسواںکا
ملـک میں باقی بھی رہے لیکن اُسے بھی جلا دیا جائے گا۔ وہ
بلوطکسی یا دیگر درختچوڑےلمبے طرحکی کٹیوں جائے
گا کہ مُڈھ ہی باقی رہے گا۔ تاہم یہ مُقّدسایکمُڈھ بیج ہو
سےجسگا سرےنئے سے پھوٹزندگی 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 کے
ساتھ لڑنے کے لئے نکلے۔ لیکن وہ شہر پر قبضہ کرنے میں ناکام
رہے۔ جب2 داؤد کے شاہی گھرانے کو اطلاع ملی کہ شام
فوجکی نے افرائیم کے علاقے میں اپنی لشکرگاہ لگائی ہے تو آخز
بادشاہ اور اُس قومکی لرز اُٹھے۔ اُن آندھیدلکے جھونکوںکے
سے ہلنے والے درختوں طرحکی تھرتھرانے لـگے۔

ربتب3 یسعیاہ سے ہم کلام ہوا، اپنے” بیٹے *یاشوبشیار
کو اپنے ساتھ لے کر آخز بادشاہ سے ملنے کے لئے نکل جا۔ وہ
اُس نالے سرےکے پاسکے رُکا ہوا ہے پانیجو کو اوپر والے
تکتالاب پہنچاتا ہے تالابیہ) اُس راستے پر ہے دھوبیوںجو
تکگھاٹکے لے جاتا ۔(ہے اُسے4 بتا محتاطکہ رہ سکونکر
کا متدامن متچھوڑ۔ ڈر۔ تیرا دل رضین، شام اور بن رملیاہ
کا طیش دیکھ کر ہمت نہ ہارے۔ یہ بس جلی ہوئی لـکڑی
کے دو بچے ہوئے ٹکڑے ہیں جو اب تک کچھ دھواں چھوڑ
ہیں۔رہے شامبےشک5 اسرائیلاور بادشاہوںکے تیرےنے
بُرےخلاف منصوبے باندھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، 6 آؤ’ ہم
یہوداہ پر حملہ کریں۔ ہم وہاں دہشت پھیلا کر اُس پر فتح پائیں

اور پھر طابئیل کے بیٹے کو اُس کا بادشاہ ‘بنائیں۔ لیکن7 رب
قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اُن کا منصوبہ ناکام ہو جائے باتگا۔
نہیں بنے !گی 8 کیونکہ شام کا دمشقسر اور دمشق کا محضسر
رضین ہے۔ تکجہاں ملـِک اسرائیل کا تعلق ہے، 65 سال
کے اندر اندر وہ ِچکنا ُچور ہو جائے گا، 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

آخزرب10 بادشاہ ایکسے بار پھر کیاِس”11ہوا،کلامہم
تصدیق کے لئے رب اپنے خدا سے کوئی الٰہی مانگنشان لے،
خواہ آسمان پر ہو یا پاتال “میں۔

لیکن12 آخز انکارنے نہیں،”کیا، مانگنشانمَیں کوربکر
نہیں آزماؤں “گا۔

تب13 یسعیاہ نے کہا، پھر” میری بات اےسنو، داؤد کے
!خاندان کیا یہ نہیںکافی کہ انسانتم کو تھکا دو؟ کیا لازم کہہے
الله بھیکو تھکانے پر مُصر رہو؟ 14 چلو، ربپھر اپنی طرفہی
تمہیںسے گا۔دےنشان نشان یہ ہو گا کنواریکہ اُمید سے ہو
بیٹاجبگی۔جائے پیدا ہو گا تو اُس گی۔رکھے†عمانوایلنامکا
وقتجس15 بچہ اِتنا بڑا ہو گا غلطکہ کام رد کرنے اور اچھا
کام چننے کا علم رکھے گا اُس وقت سے بالائی اور شہد کھائے
گا۔ 16 اِسکیونکہ پہلےسے کہ غلطلڑکا کام رد کرنے اور اچھا
کام چننے کا علم رکھے وہ ملـک ویران و سنسان ہو جائے گا
جس دونوںکے بادشاہوں سے دہشتتُو کھاتا ہے۔

یہوداہ بھی تباہ ہو جائے گا
رب17 تجھے بھی تیرے آبائی خاندان اور قوم سمیت بڑی

مصیبت میں ڈالے گا۔ کیونکہ وہ اسور کے بادشاہ تمہارےکو
خلاف بھیجے گا۔ اُس وقت تمہیں ایسے مشکل دنوں کا سامنا
پڑےکرنا گا اسرائیلکہ کے یہوداہ الـگسے ہو جانے لےسے
تکآجکر نہیں “گزرے۔

سیٹیربدناُس18 بجا بُلائےکودشمنکر مکھیوںکچھگا۔
کے غول کی طرح یائے در نیل کی دُوردراز شاخوں سے آئیں
گے، اور کچھ شہد کی مکھیوں کی طرح اسور سے روانہ ہو کر

* 7:3 :یاشوبشیار یاشوبشیار سے مراد ہے ایک’ بچا کھچا واپسحصہ آئے ‘گا۔ † 7:14 :عمانوایل عمانوایل سے مراد ہے ہمارےالله’ ساتھ ‘ہے۔
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ملـک پر دھاوا بول دیں گے۔ 19 ہر جگہ وہ ٹک جائیں گے،
گہری گھاٹیوں اور چٹانوں کی دراڑوں میں، تمام کانٹےدار
یوں جھاڑ میں اور ہر جوہڑ کے پاس۔ 20 اُس دن قادرِ مطلق
یائے در فرات کے پرلی ایکطرف اُسترا کرائے پر لے کر تم پر
گا۔چلائے یعنی اسور بادشاہکے یعےکے ذر تمہارےوہ سر اور
ٹانگوں کو منڈوائے گا۔ ہاں، وہ تمہاری داڑھی مونچھ کا بھی
کرےصفایا گا۔

اُس21 دن ایکآدمیجو جوان گائے اور یاںدو بکر بھیڑ رکھ
قسمتخوشوہسکے گا۔ہو توبھی22 وہ اِتنا دیںدودھ گی کہ
وہ بالائی کھاتا رہے گا۔ ہاں، جو ملـکبھی 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 پورا ملـک
کانٹےدار یوں جھاڑ اور اونٹ کٹاروں کے سبب سے اِتنا جنگلی
ہو گا لوگکہ تیر اور کمان لے کر اُس میں شکار کھیلنے کے لئے
گے۔جائیں بلندیوںجن25 پر وقتاِس باڑیکھیتی جاتیکی ہے
وہاں لوگ 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 کھسوٹ، سُرعت
“۔‘گریغارتسے مَیں2 یاہنے اُور امام اور یاہ بنزکر یبرکیاہ کی
موجودگی میں ایسا ہی لـکھ دیا، کیونکہ دونوں معتبر گواہ تھے۔

مَیںجبوقتاُس3 بیویاپنی نبیہ پاسکے گیا تو وہ اُمید سے
ہوئی۔ بیٹا پیدا ہوا، رباور مجھےنے حکم اِس”دیا، کا نام جلد’
ہی لُوٹ کھسوٹ، سُرعت سے غارت ‘گری رکھ۔ 4 کیونکہ
اِس سے پہلے کہ لڑکا ‘ابو’ یا ‘امی’ کہہ سکے دمشق دولتکی
اور سامریہ کا مال اسبابو چھین لیا گیا ہو گا، اسور کے بادشاہ
لُوٹکچھسبنے لیا ہو “گا۔

ِشلوخ کا پانی رد کرنے کا بُرا انجام

ایک5 بار پھر رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 6 لوگیہ” یروشلم
میں آرام سے بہنے والے ِشلوخ نالے کا پانی مسترد کر کے رضین
اور فِقَح بن رملیاہ خوشسے ہیں۔ اِس7 لئے رب اُن پر یائے در
فرات کا زبردست سیلاب لائے گا، اسور کا بادشاہ اپنی تمام
شان شوکتو ساتھکے اُن پڑےٹوٹپر گا۔ اُس کی تمام یائی در
شاخیں اپنے کناروں نکلسے کر سیلاب8 میںصورتکی یہوداہ
پر گزریںسے اےگی۔ عمانوایل، پرندےپانی طرحکی اپنے پَروں
کو پھیلا تیرےکر پورے ملـک کو ڈھانپ لے گا، اور لوگ
تکگلے اُس ڈوبمیں جائیں “گے۔

لگاؤ۔نعرےکےجنگبےشکقومو،اے9 تم بھیپھر ِچکنا
ُچور ہو جاؤ اےگی۔ ممالـکدُوردراز کے تمام باشندو، دھیان
جنگبےشک!دو کے لئے یاں تیار کرو۔ تم پھر پاشپاشبھی
ہو جاؤ گے۔ جنگکیونکہ کے لئے یاں تیار کرنے کے باوجود
بھی تمہیں کچلا جائے گا۔ 10 جو بھی منصوبہ تم باندھو، بات
نہیں بنے آپسگی۔ میں بھیجو فیصلہ کرو، تم ناکام ہو جاؤ گے،
کیونکہ ہمارےالله ساتھ *ہے۔

رب نبی کو قوم بارےکے میں آگاہ کرتا ہے
وقتجس11 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 سمجھنا جو یہ سازشقوم
سمجھتی جسہے۔ سے لوگیہ ڈرتے ہیں اُس سے نہ ڈرنا، نہ
دہشت کھانا 13 بلـکہ رب الافواج سے ڈرو۔ اُسی سے دہشت
کھاؤ اور اُسی قدوسکو مانو۔ تب14 وہ اسرائیل اور یہوداہ کا
مقدِس ہو گا، ایک ایسا پتھر جو ٹھوکر کا باعث بنے گا، ایک
چٹان ٹھیسجو لـگنے سببکا ہو گی۔ یروشلم باشندےکے اُس
پھندےکے اور جال میں اُلجھ جائیں گے۔ 15 اُن میں بہتسے
سارے ٹھوکر کھائیں گے۔ وہ گر پاشپاشکر ہو جائیں گے اور
پھندے پھنسمیں پکڑےکر جائیں “گے۔

رب کا کلام شاگردوں کے حوالے کرنا ہے
مجھے16 مکاشفے کو لفافے میں ڈال کر محفوظ رکھنا ہے،

اپنے شاگردوں کے درمیان ہی الله کی ہدایت پر مُہر لگانی ہے۔
مَیں17 انتظارکےربخود رہوںمیں چہرےاپنےنےجسگا

* 8:10 ہمارےالله ساتھ :ہے عبرانی میں ‘عمانوایل’ لـکھا ہے، دیکھئے 7 :14 فٹکا نوٹ۔
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کو یعقوب کے گھرانے سے چھپا لیا ہے۔ اُسی سے مَیں اُمید
رکھوں گا۔

حاضرمَیںاب18 مَیںہوں، اور بچےوہ اللهجو مجھےنے دیئے
ہیں، ہم اسرائیل میں الٰہی اور معجزانہ نشان ہیں جن ربسے
الافواج صیونکوہِجو سکونتپر کرتا لوگوںہے کو آگاہ کر رہا
ہے۔

لوگ19 تمہیں مشورہ دیتے ہیں، جاؤ،” مُردوں سے رابطہ
والوںکرنے قسمتاور حالکا بتانے والوں سے پتا کرو، اُن سے
باریکجو آوازیں لتے نکا اور بڑبڑاتے جوابہوئے “ہیں۔دیتے
لیکن اُن سے مناسبکیا”کہو، نہیں قومکہ اپنے مشورہسےخدا
کرے؟ ہم زندوں کی خاطر مُردوں باتسے کیوں “کریں؟

الله20 ہدایتکی اور رجوعطرفکیمکاشفہ !کرو انکارجو
کرے اُس پر صبح کی روشنی کبھی نہیں چمکے گی۔ 21 ایسے
مایوسلوگ اور حالتکشفاقہ ملـکمیں مارےمارےمیں
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 کی طرف دیکھیں گے، لیکن جہاں بھی نظر
پڑے وہاں مصیبت، اندھیرا اور ہول ناک یکی تار ہی دکھائی
گی۔دے اُنہیں یکی تار ہی یکی تار میں ڈال دیا جائے گا۔

9
آنے والے مسیح کی روشنی

1 لیکن 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 ایکنے تیز روشنی دیکھی،
موت کے سائے میں ڈوبے ملـکہوئے باشندوںکے پر روشنی
چمکی۔ 3 تُو نے قوم کو بڑھا کر اُسے بڑی خوشی دلائی ہے۔
تیرے حضور وہ یوں خوشی مناتے فصلطرحجسہیں کاٹتے
لُوٹاور کا مال وقتبانٹتے منائی جاتی ہے۔ 4 تُو نے اپنی قوم کو
اُس دن طرحکی چھٹکارا جبدیا تُو مِدیاننے دیشکستکو
تھی۔ اُسے دبانے والا ٹوٹجوا گیا، اور اُس پر ظلم کرنے والے
کی ٹکڑےٹکڑےلاٹھی ہو گئی ہے۔ زمین5 پر زور مارےسے
گئے فوجی جوتے اور پتلتمیںخون فوجی سبوردیاں حوالہ
آتش ہو کر بھسم ہو جائیں گی۔

6 کیونکہ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوا، ہمیں بیٹا بخشا گیا ہے۔
اُس کندھوںکے حکومتپر کا اختیار ٹھہرا گا۔رہے وہ انوکھا
قویمشیر، باپابدیخدا، سلامتیصلحاور شہزادہکا کہلائے
گا۔ اُس7 حکومتکی زور پکڑتی جائے گی، اور امن و امان کی
انتہا نہیں ہو گی۔ وہ داؤد تختکے پر بیٹھ کر اُس سلطنتکی پر
کرےحکومت گا، وہ اُسے عدل انصافو مضبوطسے کر کے
اب سے تکابد قائم رکھے الافواجربگا۔ غیرتکی ہی اِسے
دےانجام گی۔

رب نازلغضبکا ہو گا
رب8 یعقوبنے خلافکے پیغام بھیجا، اور وہ اسرائیل پر

نازل ہو گیا ہے۔ اسرائیل9 اور سامریہ کے تمام باشندے اِسے
جلد جائیںجانہی گے، حالانکہ وہ بڑیوقتاِس شیخی مار کر
کہتے ہیں، اینٹوںہماریبےشک”10 دیواریںکی گر گئی ہیں،
لیکن اُنہیںہم تراشے پتھروںہوئے دوبارہسے تعمیر لیںکر گے۔
ہمارےبےشک انجـیرتوت کے درخت کٹ گئے ہیں، لیکن
باتکوئی ہمنہیں، اُن دیودارجگہکی درختکے لیںلگا “گے۔
لیکن11 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 مغربفلستی سے منہ پھاڑ کر اسرائیل ہڑپکو کر لیں گے۔
ربتاہم غضبکا ٹھنڈا نہیں ہو گا بلـکہ اُس کا ہاتھ مارنے کے
لئے اُٹھا ہی رہے گا۔

اِسکیونکہ13 لوگبھیباوجودکے سزا دینے والے پاسکے
واپس نہیں آئیں گے اور رب الافواج کے طالب نہیں ہوں گے۔
14 نتیجے میں رب ایک ہی دن میں اسرائیل کا نہ صرف سر
بلـکہ اُس کی بھیدُم کاٹے گا، شاخشاندارکیکھجورصرفنہ
بلـکہ معمولی سا توڑےبھیسرکنڈا گا۔ بزرگ15 اور اثر رسوخو
والے اسرائیل کا سر ہیں جبکہ جھوٹی تعلیم دینے والے نبی اُس
کی دُم ہیں۔ 16 کیونکہ قوم کے راہنما لوگوں غلطکو راہ پر لے
گئے ہیں، اور جن کی راہنمائی وہ کر ہیںرہے اُن دماغکے میں
فتور آ گیا ہے۔ 17 اِس لئے رب نہ قوم کے جوانوں سے خوش
ہو گا، نہ یتیموں اور بیواؤں پر کرےرحم گا۔ سبکیونکہ کے
سب بےدین اور شریر ہیں، ہر منہ کفر بکتا ہے۔ تاہم رب کا
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غضب ٹھنڈا نہیں ہو گا بلـکہ اُس کا ہاتھ مارنے کے لئے اُٹھا ہی
رہے گا۔

18 کیونکہ اُن کی بےدینی کی بھڑکتی ہوئی آگ کانٹےدار
یاں جھاڑ اور اونٹ کٹارے بھسم کر دیتی ہے، بلـکہ گنجان
جنگل بھی اُس کی زد میں آ کر دھوئیں کے کالے بادل چھوڑتا
ہے۔ رب19 الافواج کے غضب ملـکسے ُجھلس جائے گا
اور اُس آگباشندےکے کا لقمہ بن جائیں گے۔ تکیہاں کہ
بھیکوئی اپنے بھائی ترسپر نہیں گا۔کھائے اور20 گو ایکہر
مُڑطرفدائیں ہڑپکچھسبکر توبھیجائےکر بھوکا گا،رہے
گو بائیں طرف رُخ کر سبکے کچھ نگل جائے توبھی سیر نہیں
ہو گا۔ ایکہر اپنے پڑوسی کو کھائے گا، 21 منسّی افرائیم کو
اور افرائیم منسّی کو۔ اور دونوں مل کر یہوداہ پر حملہ کریں گے۔
ربتاہم غضبکا ٹھنڈا نہیں ہو گا بلـکہ اُس کا ہاتھ 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 کا حق مارو اور مظلوموں کے حقوق
پامال کرو۔ بیوائیں تمہارا شکار ہوتی ہیں، اور تم یتیموں لُوٹکو
لیتے ہو۔ عدالتلیکن3 دنکے تم کیا کرو دُورجبگے، دُور سے
طوفانزبردست تم پڑےآنپر گا تو تم مدد لئےکے پاسکےکس
بھاگو گے اور اپنا مال و دولت کہاں محفوظ رکھ چھوڑو گے؟
قیدیکرجھکجو4 نہ بنے وہ گر ہلاککر ہو تاہمگا۔جائے
رب غضبکا ٹھنڈا نہیں ہو گا بلـکہ اُس کا ہاتھ مارنے کے لئے
اُٹھا ہی رہے گا۔

اسور کی عدالتبھی ہو گی
اسور5 افسوسپر غضبمیرےجو آلہکا ہاتھکےجسہے،

میرےمیں قہر کی لاٹھی ہے۔ مَیں6 ایکاُسے بےدین قوم کے
بھیجخلاف رہا قومایکہوں، دلاتیغصہمجھےجوخلافکے
ہے۔ مَیں نے اسور کو حکم دیا ہے کہ اُسے لُوٹ کر گلی کی
کیچڑ طرحکی پامال کر۔

لیکن7 اُس کا اپنا ارادہ فرق ہے۔ وہ ایسی سوچ نہیں رکھتا
بلـکہ سب کچھ تباہ کرنے پر تُلا ہوا بہتہے، قوموں نیستکو 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، اوردمشقحمات، تمامجیسےسامریہ دیگرےبعدیکےشہر
میںقبضےمیرے آ ہیں۔گئے مَیں10 سلطنتوںکئینے پر قابو پا لیا
جنہے بُتکے یروشلم اور سامریہ بُتوںکے کہیںسے بہتر تھے۔
11 سامریہ اور اُس کے بُتوں کو مَیں برباد کر چکا ہوں، اباور
مَیں یروشلم اور اُس بُتوںکے کے ساتھ بھی ایسا ہی کروں “!گا

لیکن12 کوہِ صیون پر اور یروشلم میں اپنے تمام پورےمقاصد
کرنے رببعدکے فرمائے مَیں”گا، شاہِ اسور بھیکو سزا دوں
گا، کیونکہ اُس کے مغرور دل سے 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 حکمتاور سے سبیہ
کچھ کر لیا ہے، کیونکہ مَیں سمجھ دار ہوں۔ مَیں نے قوموں کی
حدود ختم کر کے اُن کے خزانوں لُوٹکو لیا اور زبردست سانڈ
طرحکی اُن بادشاہوںکے مارکو مار میںخاککر ملا دیا ہے۔
طرحجس14 کوئی اپنا ہاتھ گھونسلے میں ڈال انڈےکر نکال
لیتا ہے اُسی طرح مَیں نے قوموں کی دولت چھین لی ہے۔ عام
آدمی پرندوں کو بھگا کر اُن چھوڑےکے انڈےہوئے اکٹھے
کر لیتا ہے جبکہ مَیں نے سلوکیہی دنیا کے تمام ممالـک کے
اُنہیںمَیںجبکیا۔ساتھ میںقبضےاپنے لایا ایکتو بھینے اپنے
پَروں کو پھڑپھڑانے یا کھولچونچ چیںچیںکر جرأتکیکرنے
نہ “۔‘کی

لیکن15 کیا کلہاڑی اُس کے منے سا شیخی بگھارتی جو اُسے
چلاتا ہے؟ آریکیا اُس کے منے سا آپاپنے پر فخر کرتی جو اُسے
استعمال کرتا یہہے؟ اُتنا ناممکنہی ہے جتنا یہ لاٹھیکہ پکڑنے
والے کو گھمائے یا ڈنڈا آدمی کو اُٹھائے۔

16 چنانچہ قادرِ مطلق رب الافواج اسور کے موٹے تازے
فوجیوں مرضایکمیں دےپھیلا گا جو اُن کے جسموں کو
رفتہ رفتہ گا۔کرےضائع اسور شانکی شوکتو ایکنیچےکے
بھڑکتی ہوئی آگ لگائی جائے گی۔ 17 اُس وقت اسرائیل کا
نور آگ اور اسرائیل کا قدوس شعلہ بن کر اسور کی کانٹےدار
یوں جھاڑ اور اونٹ کٹاروں ایککو ہی دن میں بھسم دےکر
گا۔ 18 وہ اُس کے شاندار جنگلوں اور باغوں کو مکمل طور پر
تباہ دےکر گا، اور مریضوہ گھلگھلطرحکی زائلکر ہو
اِتنےکےجنگلوں19گے۔جائیں بچـیںدرختکم بھیبچہکہگے
اُنہیں گن کتابکر میں درج کر سکے گا۔
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اسرائیل کا چھوٹا سا حصہ بچ جائے گا
اُس20 دن سے اسرائیل کا بقیہ یعنی یعقوب کے گھرانے کا

بچا کھچا حصہ اُس پر مزید انحصار کرےنہیں گا جو اُسے مارتا
رہا تھا، بلـکہ وہ پوری وفاداری اسرائیلسے کے ربقدوس، پر
بھروسا رکھے گا۔ 21 بقیہ واپس آئے گا، یعقوب کا بچا کھچا
قویحصہ خدا کے لوٹحضور آئے گا۔ اے22 اسرائیل، گو
ساحلتُو پر ریتکی نہکیوںبےشمارجیسا ایکصرفتوبھیہو
بچا ہوا واپسحصہ آئے تیرےگا۔ باد بر ہونے کا فیصلہ ہو چکا
ہے، انصافاور ملـکسیلابکا پر آنے والا ہے۔ 23 کیونکہ
اِس اٹلکا فیصلہ ہو چکا کہہے قادرِ پورےالافواجربمطلق
ملـک ہلاکتپر لانے کو ہے۔

اِس24 لئے قادرِ ربمطلق الافواج فرماتا ہے، صیوناے”
میں بسنے والی میری قوم، اسور متسے ڈرنا جو لاٹھی سے تجھے
مارتا ہے خلافتیرےاور لاٹھی یوں اُٹھاتا طرحجسہے پہلے
مصر کیا کرتا تھا۔ 25 میرا تجھ پر غصہ جلد ہی ٹھنڈا ہو جائے
گا اور یوںغضبمیرا اسور پر نازل ہو کر اُنہیں کرےختم “گا۔
ربطرحجس26 الافواج نے مِدیانیوں کو مارا جب جدعون
چٹانکیعوریبنے پر طرحاُسیدیشکستاُنہیں یوںوہ اسور
کو بھی کوڑے مارےسے گا۔ اور جس طرح رب نے اپنی
لاٹھی موسٰی یعےکے ذر سمندر کے اوپر اُٹھائی اور نتیجے میں مصر
کی فوج اُس میں ڈوب گئی بالکل اُسی طرح وہ یوں اسور کے
گا۔کرےبھیساتھ اُس27 دن اسور کا تیرےبوجھ کندھوں پر
سے اُتر جائے گا، اور اُس کا تیریجوا گردن پر سے دُور ہو کر
ٹوٹ جائے گا۔

یورشلم طرفکی فاتح کی ترقی
فاتح نے یشیمون کی طرف سے چڑھ کر عیات28 پر حملہ کیا

ہے۔ اُس نے مجرون میں سے گزر کر مِکماس میں اپنا لشکری
سامان چھوڑ رکھا ہے۔ درے29 کو پار کر کے وہ کہتے آج”ہیں، ہم رات کو ِجبع میں گزاریں “گے۔ رامہ تھرتھرا رہا اور
ساؤل کا شہر بھاگِجبعہ گیا ہے۔ اے30 جلّیم بیٹی، زور سے
چیخیں اے!مار لَیسہ، اے!دےدھیان عنتوت، جواباُسے
!دے 31 مدمینہ فرار ہو گیا اور جیبیم باشندوںکے دوسرینے

جگہوں میں پناہ لی ہے۔ آج32 ہی فاتح نوب پاسکے رُک کر
صیون بیٹی کے پہاڑ یعنی کوہِ یروشلم کے اوپر ہاتھ ہلائے *گا۔

دیکھو،33 قادرِ بڑےالافواجربمطلق زور شاخوںسے کو
توڑنے والا ہے۔ تب اونچے اونچے درخت کٹ کر گر جائیں
گے، اور جو سرفراز ہیں میںخاکاُنہیں ملایا جائے گا۔ 34 وہ
کلہاڑی لے کر گھنے جنگل کاٹکو ڈالے گا بلـکہ لبنان بھی
زورآور ہاتھوںکے گر جائے گا۔

11
مسیح کی پُرامن سلطنت

1 *یسّی مُڈھکے میں پھوٹکونپلسے نکلے گی، اور اُس کی
بچی ہوئی جڑوں نکلشاخسے پھلکر لائے گی۔ رب2 روحکا
اُس ٹھہرےپر گا یعنی حکمت اور سمجھ کا مشورتروح، اور
قوت کا روح، عرفان اور رب کے خوف کا روح۔ رب3 کا
خوف اُسے عزیز ہو گا۔ نہ دکھاوےوہ کی بنا پر کرےفیصلہ
گا، نہ سنی سنائی باتوں کی بنا پر فتوٰی دے گا 4 بلـکہ انصاف
کرےعدالتکیبےبسوںسے داریغیرجانباورگا ملـکسے
زدوںمصیبتکے کا گا۔کرےفیصلہ اپنے لاٹھیکیکلام سے
وہ زمین مارےکو گا اور اپنے منہ پھونککی سے بےدین کو
کرےہلاک گا۔ 5 بازیراستوہ کے پٹکے اور وفاداری کے
زیرجامے سے ملبّس رہے گا۔

6 یا بھیڑ وقتاُس بھیڑ بچےکے ٹھہرےپاسکے گا، اور چیتا
بھیڑ ببرجوانبچھڑا،گا۔کرےآرامپاسکےبچےکے اورشیر موٹا
ملبَیلتازہ رہیںکر اورگے، چھوٹا ہانکاُنہیںلڑکا سنبھالےکر
گا۔ 7 گائے ریچھ کے ساتھ چَرے گی، اور اُن کے بچے ایک
دوسرے کے ساتھ 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 تمام مُقّدس پہاڑ پر نہ غلط اور نہ تباہ کن کام کیا
جائے گا۔ ملـککیونکہ رب کے عرفان سے یوں معمور ہو گا
سمندرطرحجس پانی سے بھرا رہتا ہے۔ اُس10 دن کی†یسّی جڑ
سے پھوٹی ہوئی کونپل اُمّتوں کے لئے جھنڈا ہو گا۔ قومیں اُس
طالبکی ہوں گی، اور اُس سکونتکی گاہ جلالی ہو گی۔

* 10:32 آج ہی … ہاتھ ہلائے ایک:گا اَور ممکنہ :ترجمہ آج ہی فاتح نوب پاسکے رُک کر کوہِ یروشلم کے اوپر ہاتھ ہلائے گا تاکہ اُسے بڑا بنائے۔ * 11:1
:یسّی یسّی سے حضرتمراد داؤد نسلکی ہے داؤدحضرتیّسی) باپکا ۔(تھا † 11:10 :یسّی یسّی سے حضرتمراد داؤد نسلکی ہے حضرتیّسی) داؤد
باپکا ۔(تھا
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رب اپنی قوم واپسکو لائے گا
اُس11 ایکربدن بار پھر اپنا ہاتھ بڑھائے گا تاکہ اپنی قوم

کا وہ بچا کھچا حصہ دوبارہ کرےحاصل جو اسور، شمالی اور
جنوبی مصر، ایتھوپیا، عیلام، حماتبابل، اور میںعلاقوںساحلی
منتشر ہو گا۔ 12 وہ قوموں کے لئے جھنڈا گاڑ کر اسرائیل کے
جلاوطنوں کو اکٹھا کرے گا۔ ہاں، وہ یہوداہ بکھرےکے
افراد کو دنیا لاسےکونوںچاروںکے گا۔کرےجمعکر تب13
اسرائیل کا حسد ختم ہو جائے گا، اور یہوداہ کے نیستدشمن
و نابود ہو جائیں گے۔ نہ اسرائیل یہوداہ سے کرےحسد گا، نہ
یہوداہ اسرائیل سے دشمنی رکھے گا۔ 14 پھر دونوں مغرب میں
ملـکفلستی پر جھپٹ پڑیں گے اور مل کر مشرق کے باشندوں
کو لُوٹ لیں گے۔ ادوم اور موآب اُن کے قبضے میں آئیں گے،
اور عمون اُن کے تابع ہو جائے گا۔ رب15 بحرِ ُلزم ق خشککو
کرے گا اور ساتھ ساتھ یائے فراتدر کے اوپر ہاتھ ہلا کر اُس
پر زوردار ہَوا چلائے گا۔ تب یا در سات ایسی نہروں میں بٹ
جائے گا پیدلجو ہی پار کی جا سکیں گی۔ ایک16 ایسا راستہ
بنے گا ربجو کے بچے ہوئے افراد کو اسور سے تکاسرائیل
پہنچائے گا، بالکل اُس راستے کی جسطرح اسرائیلیوںنے کو
مصر سے وقتنکلتے تکاسرائیل پہنچایا تھا۔

12
بچے ہوؤں کی حمد و ثنا

اُس1 دن گیتتم گاؤ گے،
اے” رب، مَیں تیری ستائش کروں !گا ً یقینا تُو مجھ سے

ناراض تھا، لیکن اب تیرا غضب مجھ پر سے دُور ہو جائے اور
تُو مجھے تسلی دے۔

اُسہے۔نجاتمیریالله2 پر بھروسا رکھ نہیںدہشتمَیںکر
کھاؤں گا۔ ربکیونکہ قوتمیریخدا اور گیتمیرا ہے، وہ
نجاتمیری بن گیا “ہے۔

3 تم شادمانی نجاتسے چشموںکے سے پانی بھرو گے۔
اُس4 دن تم کہو گے، ستائشکیرب” !کرو اُس کا نام لے

کر اُسے !پکارو جو کچھ اُس نے کیا ہے دنیا کو بتاؤ، اُس کے نام
عظمتکی کا اعلان کرو۔

رب5 کی تمجید گیتکا گاؤ، کیونکہ اُس زبردستنے کام
کیا ہے، اور اِس کا علم پوری تکدنیا پہنچے۔

اے6 یروشلم کی ہنے ر والی، شادیانہ بجا خوشیکر نعرےکے
!لگا کیونکہ اسرائیل قدوسکا عظیم ہے، اور تیرےوہ درمیان
سکونتہی کرتا “ہے۔

13
بابل خلافکے اعلان

1 درِج ذیل بابل بارےکے میں وہ اعلان ہے جو یسعیاہ بن
آموص نے یا رو میں دیکھا۔

ننگے2 پہاڑ پر جھنڈا گاڑ دو۔ اُنہیں بلند آواز دو، ہاتھ ہلا کر
اُنہیں شرفا دروازوںکے داخلمیں ہونے کا حکم دو۔ مَیں3 نے
اپنے مُقّدسین کو کام پر لگا دیا ہے، مَیں نے اپنے سورماؤں کو
جو میری عظمت کی خوشی مناتے ہیں بُلا لیا ہے میرےتاکہ
غضب کا آلہ کار بنیں۔

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۔ 5 اُس
کے فوجی دُوردراز علاقوں بلـکہ آسمان کی انتہا سے آ رہے ہیں۔
ربکیونکہ اپنے غضب آلاتکے کے ساتھ آ رہا ہے تاکہ تمام
ملـک کو برباد کر دے۔

یلا6 واو کرو، ربکیونکہ قریبدنکا ہی جبدنوہہے،
بےحسہاتھتمامتب7گی۔مچےتباہیسےطرفکیمطلققادرِ
حرکتو ہو جائیں گے، اور ایکہر کا ہمتدل دےہار گا۔
دہشت8 اُن پر چھا جائے گی، اور وہ جاں کنی اور دردِ زہ کی
گرفتسی میں آ کر جنم دینے والی عورت کی طرح تڑپیں گے۔
اُنکرگھورگھورمارےکےڈرکودوسرےایک چہرےکے
آگ طرحکی تمتما رہے ہوں گے۔

9 ربدیکھو، کا دنبےرحم آ رہا اُسجبہے کا قہر اور
غضبشدید نازل ہو گا۔ اُس ملـکوقت تباہ ہو جائے گا اور
گناہ گار میںاُسکو سے مٹا دیا گا۔جائے آسمان10 ستارےکے
اور اُن کے جھرمٹ نہیں چمکیں گے، سورج طلوع ہوتے وقت
تاریک ہی رہے گا، اور چاند کی روشنی ختم ہو گی۔

مَیں11 دنیا کو اُس کی بدکاری کا اجر اور بےدینوں کو اُن
گناہوںکے کی سزا دوں مَیںگا، شوخوں کا گھمنڈ ختم دوںکر
گا اور ظالموں کا میںخاکغرور ملا دوں گا۔ خالصلوگ12
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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
اُسگا، نازلکےغضبشدیدکے ہونے پر زمین لرز اپنیکر جگہ
کھسکسے جائے گی۔ بابل14 کے باشندےتمام شکاری کے
منے اورغزالوالےدوڑنےسا یوںمحرومسےچرواہے بھیڑبکر کی
طرح اِدھر بھاگاُدھر کر ملـکاپنے اور اپنی قوم واپسمیں آنے
کوششکی 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 دےپٹخپر اورگا اُن لُوٹکوگھروںکے کر اُن عورتوںکی
کرےدریعصمتکی گا۔

مَیں17 مادیوں کو اُن پر لاؤںچڑھا گا، ایسے لوگوں جنہیںکو
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 کی طرح تباہ ہو جائے گا۔ 20 آئندہ اُسے کبھی دوبارہ
نہیںبسایا نسلدرنسلگا،جائے ہیویرانوہ نہگا۔رہے بَدُو اپنا
تنبو وہاں لگائے گا، اور نہ گلہ بان اپنے یوڑ ر اُس میں ٹھہرائے
گا۔ یگستانصرف21 ر کے میںکھنڈراتجانور بسیںجا گے۔
شہر کے گھر اُن کی آوازوں سے گونج اُٹھیں گے، عقابی ُلّو ا وہاں
ٹھہریں گے، اور بکرانما ِجّن اُس رقصمیں کریں گے۔ جنگلی22
ُکتے اُس کے محلوں میں روئیں گے، اور گیدڑ عیش و عشرت
قصروںکے میں اپنی بھریدرد آوازیں نکالیں بابلگے۔ کا خاتمہ
قریب ہی ابہے، دیر نہیں لـگے گی۔

14
واپساسرائیلی آئیں گے

1 کیونکہ رب یعقوب پر ترس کھائے گا، وہ دوبارہ
اسرائیلیوں چنکو کر اُنہیں اُن کے ملـکاپنے میں گا۔دےبسا
پردیسی بھی اُن کے ساتھ مل جائیں گے، یعقوبوہ کے گھرانے

منسلـکسے ہو جائیں گے۔ 2 دیگر قومیں اسرائیلیوں کو لے کر
اُن وطنکے واپسمیں پہنچا دیں تبگی۔ اسرائیل کا گھرانا اِن
پردیسیوں کو ورثے میں پائے گا، اور یہ رب ملـککے میں اُن
بننوکرانیاںنوکرکے کر اُن اُنہیںنےجنہوںگے۔کریںخدمتکی
جلاوطن کیا تھا اُن ہی کو وہ جلاوطن کئے رکھیں گے، جنہوں
نے اُن پر ظلم کیا تھا اُن ہی پر کریںحکومتوہ گے۔ دنجس3
تجھےرب مصیبت، بےچینی اور ظالمانہ غلامی سے دےآرام گا
اُس4 دن تُو بابل کے بادشاہ پر طنز گیتکا گائے گا،

بابل پر طنز گیتکا
باتکیسییہ” ہے؟ نیستظالم و نابود اور اُس حملےکے ختم

ہو گئے ہیں۔ رب5 نے بےدینوں کی لاٹھی توڑ کر حکمرانوں
کا وہ شاہی ٹکڑےٹکڑےعصا کر دیا ہے 6 طیشجو میں آ کر
قوموں کو مسلسل مارتا رہا اور غصے سے اُن پر حکومت کرتا،
بےرحمی سے اُن کے پیچھے پڑا رہا۔ اب7 پوری دنیا کو آرام و
سکون حاصل ہوا ابہے، ہر طرف خوشی نعرےکے سنائی
دے رہے ہیں۔ 8 جونیپر درختکے اور لبنان کے دیودار بھی
تیرے انجام ہوخوشپر کر کہتے ہیں، شکر’ سےجب!ہے تُو گرا
دیا گیا کوئی یہاں چڑھ کر ہمیں کاٹنے نہیں ‘آتا۔

تیرےپاتال9 اُترنے باعثکے ہل گیا تیرےہے۔ انتظار میں
وہ مُردہ روحوں حرکتکو میں لا رہا ہے۔ وہاں دنیا کے تمام
رئیس اور اقوام تمامکے بادشاہ تختوںاپنے ہوکھڑےسے کر تیرا
استقبال کریں گے۔ ملسب10 کر تجھ سے کہیں گے، اب’ تُو
بھی ہم جیسا کمزور ہو گیا ہے، تُو ہمارےبھی برابر ہو گیا ‘!ہے
تیری11 تمام شان و شوکت پاتال میں اُتر گئی تیرےہے، ستار
ہوخاموش کیڑےابہیں۔گئے تیرا کمبلتیراکیچوےاورگدّا
ہوں گے۔

ستارۂاے12 اےصبح، ابِن سحر، تُو آسمان طرحکسسے گر
گیا نےجس!ہے ممالـکدیگر تھیدیشکستکو ابوہ خود
پاشپاش ہو گیا ہے۔ دل13 میں 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 قادرِ مطلق بالکلکے برابر ہو
جاؤں ‘گا۔ لیکن15 تجھے تو پاتال میں اُتارا جائے گا، اُس کے
سب گہرےسے گڑھے میں گرایا جائے گا۔
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16 جو بھی تجھ پر نظر ڈالے گا وہ غور سے دیکھ کر پوچھے

گا، کیا’ یہی وہ آدمی زمیننےجسہے کو ہلا جسدیا، کے
منے سا ممالـکدیگر کانپ اُٹھے؟ 17 کیا اِسی نے دنیا کو ویران کر
دیا اور اُس کے شہروں کو ڈھا کر قیدیوں کو واپسگھر جانے
اجازتکی نہ ‘دی؟

18 دیگر ممالـک کے تمام بادشاہ بڑی عزت کے ساتھ اپنے
اپنے مقبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن19 تجھے اپنی قبر سے
دُور کسی بےکار کونپل کی پھینکطرح دیا جائے گا۔ تجھے
مقتولوں سے ڈھانکا جائے گا، اُن سے جن کو تلوار سے چھیدا
گیا ہے، جو یلے پتھر گڑھوں میں اُتر گئے ہیں۔ تُو پاؤں تلے روندی
لاشہوئی جیسا ہو گا، 20 اور تدفین وقتکے تُو دیگر بادشاہوں
سے جا نہیں ملے گا۔ کیونکہ تُو نے ملـکاپنے کو تباہ اور اپنی
قوم ہلاککو کر دیا ابچنانچہہے۔ تکابدسے اِن بےدینوں
کی اولاد کا تکذکر نہیں کیا جائے گا۔ اِس21 آدمی کے بیٹوں
کو پھانسی دینے کی جگہ تیار !کرو کیونکہ اُن باپکے 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 شہروںکے
سے بھر “جائے۔

رب ہاتھوںکے بابل کا انجام
الافواجرب22 فرماتا ہے، مَیں” اُن یوںخلافکے اُٹھوں گا

کہ بابل کا نام و تکنشان نہیں رہے گا۔ مَیں اُس کی اولاد کو
زمینرُوئے پر سے دوںمٹا گا، بھیایکاور نہیں کا۔بچنے بابل23
خارپُشت مسکنکا دلدلاور کا بنعلاقہ جائے گا، مَیںکیونکہ
خود اُس میں تباہی کا جھاڑو پھیر دوں “گا۔ الافواجربیہ کا
فرمان ہے۔

اسوری فوج کی تباہی
الافواجرب24 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 ملـکاپنے 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 کندھوںکے
پر سے اُتر جائے “گا۔ پوری26 دنیا بارےکے میں یہ منصوبہ
اٹل ہے، رباور اپنا ہاتھ تمام قوموں خلافکے بڑھا چکا ہے۔

الافواجرب27 فیصلہنے کر لیا کرےمنسوخاِسےکونتوہے،
گا؟ اُس نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا ہے، تو کون اُسے روکے گا؟

فلستیوں کا انجام قریب ہے
ذیل28 نازلسالاُسکلامکا آخزجبہوا بادشاہ وفاتنے

پائی۔
اے29 تمام فلستی ملـک، اِس پر خوشی مت منا کہ ہمیں

مارنے والی لاٹھی ٹوٹ گئی ہے۔ کیونکہ سانپ کی بچی ہوئی
جڑ سے یلا پھوٹسانپزہر نکلے گا، اور اُس پھلکا شعلہ فشاں
اُڑن اژدہا ہو گا۔ ضرورتتب30 مندوں کو چراگاہ ملے گی،
اور محفوظغریب جگہ پر آرام کریں لیکنگے۔ تیری جڑ کو مَیں
کال سے مار دوں گا، اور جو بچ جائیں اُنہیں ہلاکبھی کر دوں
گا۔

اے31 شہر کے دروازے، یلا واو !کر اے شہر، زور سے
چیخیں !مار اے فلستیو، ہمت ہار کر لڑکھڑاتے جاؤ۔ کیونکہ
شمال طرفتمہاریسے دھواں بڑھ رہا ہے، اور اُس کی صفوں
پیچھےمیں ہنے ر تو32ہے۔نہیںکوئیوالا بھیجےپاسہمارےپھر
قاصدوںہوئے ہمکو جوابکیا دیں؟ یہ ربکہ صیوننے 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 ہی رات میں موآب کا شہر عار تباہ ہو گیا ایکہے۔

ہی رات میں موآب کا شہر قیر باد بر ہو گیا ہے۔ اب2 دیبون
کے باشندے ماتم کرنے کے لئے اپنے مندر اور پہاڑی قربان
چڑھطرفکیگاہوں موآبہیں۔رہے شہروںاپنے نبو اور میدبا
پر یلا واو کر رہا ہے۔ ہر سر مُنڈا ہوا اور ہر داڑھی کٹ گئی
ہے۔ 3 گلیوں میں وہ ٹاٹ سے ملبّس پھر رہے ہیں، چھتوں پر
اور چوکوں سبمیں رو رو کر آہ و بکا کر رہے ہیں۔ حسبون4
اور اِلی عالی مدد کے لئے پکار رہے ہیں، اور اُن کی یہضآوازیں
ہیں۔رہیدےسنائیتک اِس لئے موآب مسلحکے جنگمرد
نعرےکے لگا رہے ہیں، گو وہ اندر ہی اندر کانپ رہے ہیں۔

5 میرا دل موآب کو دیکھ کر رو رہا ہے۔ اُس کے مہاجرین
بھاگ کر ُضغر اور عجلت تکشلیشیاہ پہنچ رہے لوگہیں۔ رو
رو لوحیتکر چڑھطرفکی رہے ہیں، وہ تکحورونائم جانے
والے راستے پر چلتے ہوئے اپنی تباہی پر یہ گر و زاری کر رہے
ہیں۔ 6 نِمریم کا پانی سوکھ گیا ُجھلسگھاسہے، گئی ہے،
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تمام یالی ہر ختم ہو گئی ہے، سبزہ زاروں کا نام و تکنشان نہیں
رہا۔ 7 اِس لئے لوگ اپنا سارا جمع شدہ سامان سمیٹ کر وادٔی
سفیدہ کو عبور کر رہے ہیں۔ 8 چیخیں موآب کی تکحدود
گونج رہی ہیں، ہائے ہائے کی آوازیں اِجلائم اور بیر تکایلیم
دےسنائی رہی ہیں۔ لیکن9 گو دیمون کی نہر خون سے سرخ
ہو گئی تاہمہے، مَیں اُس پر مصیبتمزید 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 دو۔ موآب2
کی بیٹیاں گھونسلے سے بھگائے ہوئے پرندوں کی طرح یائے در
ارنون پایابکے مقاموں پر اِدھر اُدھر پھڑپھڑا رہی ہیں۔ ہمیں”3
کوئی مشورہ دے، کوئی پیشفیصلہ کر۔ ہم پر سایہ ڈال تاکہ
دوپہر کی دھوپتپتی ہم پر پڑےنہ بلـکہ رات جیسا اندھیرا ہو۔
مفروروں کو چھپا دے، دشمن کو پناہ گزینوں بارےکے 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 اُسجو پر بیٹھے گا وفاداریوہ گا۔کرےحکومتسے
انصافوہ طالبکا رہ کرےعدالتکر گا اور راستی قائم رکھنے
میں 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 ہے۔
لیکن اُس کی عبثڈینگیں ہیں۔

7 اِس لئے موآبی اپنے آپ پر آہ و زاری کر رہے، سب مل
کر آہیں بھر رہے ہیں۔ وہ سسک سسک کر قیرحراست کی
کشمش کی ٹکیاں یاد کر رہے ہیں، اُن کا نہایت بُرا حال ہو گیا
ہے۔ حسبون8 باغکے مُرجھا گئے، ِسبماہ کے انگور ختم ہو گئے

ہیں۔ پہلے تو اُن کی انوکھی بیلیں یعزیر بلـکہ یگستان تکر پھیلی
ہوئی تھیں، اُن سمندرکونپلیںکی بھیکو پار ابلیکنتھیں۔کرتی
غیرقوم حکمرانوں نے یہ عمدہ بیلیں توڑ ڈالی ہیں۔ اِس9 لئے مَیں
یعزیر کے ساتھ مل کر ِسبماہ کے انگوروں کے لئے آہ و زاری کر
رہا اےہوں۔ اےحسبون، اِلی عالی، تمہاری حالت دیکھ کر
میرے بےحد آنسو بہہ رہے ہیں۔ جبکیونکہ تمہارا پکپھل
گیا اور تمہاری فصل تیار ہوئی تب جنگ نعرےکے تمہارے
میںعلاقے باغوںشادمانیوخوشیاب10اُٹھے۔گونج غائبسے
ہو گئی ہے، انگور کے باغوں میں گیت اور خوشی نعرےکے
بند ہو گئے ہیں۔ کوئی نہیں رہا جو حوضوں میں انگور کو روند
رسکر نکالے، کیونکہ مَیں نے فصل کی خوشیاں ختم کر دی
ہیں۔

11 میرا دل سرود کے ماتمی سُر نکال موآبکر کے لئے نوحہ
کر رہا میریہے، قیرحراستجان کے لئے آہیں بھر رہی ہے۔
قربانپہاڑیاپنیموآبجب12 منےکےگاہ ہوحاضرسا سجدہکر
کرتا ہے تو محنتبےکار کرتا وہجبہے۔ پوجا کرنے کے لئے
اپنے مندر میں داخل ہوتا ہے تو فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔

ماضینےرب13 میں اِن باتوں کا اعلان کیا۔ ابلیکن14 وہ
مزید فرماتا ہے، تین” سال کے اندر موآب*اندر کی تمام شان و
شوکت اور دھوم دھام جاتی رہے گی۔ تھوڑےجو بہت بچـیں
گے، نہایتوہ ہی کم ہوں “گے۔

17
شام اور اسرائیل کی تباہی

دمشق1 شہر بارےکے میں الله کا دمشق”:فرمان مٹ جائے گا، ملبے کا ڈھیر ہی رہ جائے گا۔
2 عروعیر کے شہر بھی ویران و سنسان ہو جائیں گے۔ تب یوڑ ر
ہی اُن کی گلیوں میں چریں گے اور آرام کریں گے۔ کوئی نہیں
ہو گا اُنہیںجو بھگائے۔ اسرائیل3 قلعہکے بند نیستشہر و نابود
ہو جائیں گے، اور دمشق کی سلطنت جاتی رہے گی۔ شام کے
لوگجو بچ نکلیں گے اُن کا اور اسرائیل کی شان و شوکت کا
ایک ہی انجام ہو “گا۔ یہ الافواجربہے کا فرمان۔

اُس”4 یعقوبدن کی شان شوکتو کم اور اُس کا موٹا تازہ
جسم لاغر ہوتا جائے گا۔ فصل5 کی کٹائی کی سی حالت ہو
طرحجسگی۔ کاٹنے ایکوالا ہاتھ سے گندم ڈنٹھلکے کو

* 16:14 تین سال کے اندر :اندر لفظی :ترجمہ مزدور کے تینسے سال کے اندر اندر۔
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پکڑ دوسرےکر بالوںسے کو کاٹتا اُسیہے طرح اسرائیلیوں کو
کاٹا جائے گا۔ اور جس طرح وادٔی رفائیم میں غریب لوگ
فصل کاٹنے والوں کے پیچھے پیچھے چل کر بچی ہوئی بالیوں کو
چنتے ہیں اُسی طرح اسرائیل کے بچے ہوؤں کو چنا جائے گا۔
6 تاہم کچھ نہ کچھ بچا رہے گا، اُن دو چار زیتونوں کی طرح
جو چنتے وقت درخت کی چوٹی پر رہ جاتے ہیں۔ درخت کو
ڈنڈے سے جھاڑنے باوجودکے کہیں نہ کہیں ایکچند لـگے
رہیں “گے۔ یہ ہے اسرائیلرب، کے خدا کا فرمان۔

انسانتب7 اپنی نظر اپنے خالق طرفکی اُٹھائے گا، اور اُس
کی آنکھیں اسرائیل قدوسکے دیکھیںطرفکی گی۔ 8 آئندہ نہ
وہ اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی قربان گاہوں کو تکے گا، نہ اپنی
اُنگلیوں سے بنے ہوئے یسیرت دیوی کے کھمبوں اور بخور کی
قربان گاہوں پر دےدھیان گا۔

وقتاُس9 اسرائیلی اپنے قلعہ بند شہروں یوںکو چھوڑیں گے
جس طرح کنعانیوں نے اپنے جنگلوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں
اسرائیلیوںکو آگےکے آگے ویرانکچھسبتھا۔چھوڑا سنسانو
افسوس،10گا۔ہو تُو نجاتاپنی کے بھولکوخدا گیا تجھےہے۔
وہ چٹان یاد نہ رہی جس پر تُو پناہ لے سکتا ہے۔ چنانچہ اپنے
پیارے دیوتاؤں کے باغ لگاتا جا، اور اُن میں پردیسی انگور کی
قلمیں لگاتا جا۔ شاید11 ہی وہ 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 شور شرابہ سنو طوفانیجو سمندر سیکی

ٹھاٹھیں مار رہی اُمّتوںہیں۔ غلکا غپاڑا سنو تھپیڑےجو مارنے
والی موجوں کی طرح گرج رہی ہیں۔ 13 کیونکہ غیرقومیں پہاڑ
نما لہروں کی طرح متلاطم ہیں۔ لیکن رب اُنہیں ڈانٹے گا تو وہ
دُور بھاگدُور جائیں جسگی۔ طرح پہاڑوں پر بھوسا ہَوا کے
جھونکوں سے اُڑ جاتا اور لُڑھک بوٹی آندھی میں چکر کھانے
لـگتی ہے اُسی طرح وہ فرار ہو جائیں گی۔ 14 شام کو اسرائیل
سخت گھبرا جائے گا، لیکن پَو پھٹنے پہلےسے پہلے اُس دشمنکے

مر ہوںگئے یہیگے۔ ہمیں لُوٹنے والوں کا غارتہمارینصیب،
گری کرنے والوں کا انجام ہو گا۔

18
ایتھوپیا عدالتکی

1 پھڑپھڑاتے *بادبانوں کے ملـک پر !افسوس ایتھوپیا پر
افسوس کوشجہاں کے یا در بہتے ہیں، 2 اور جو اپنے قاصدوں
کو آبی نرسل کی کشتیوں میں بٹھا کر سمندری سفروں پر بھیجتا
تیزاےہے۔ رَو قاصدو، لمبے قد اور قوموالیِجلدچپڑیِچکنی کے
پاس اُسجاؤ۔ قوم پاسکے قومیںدیگرسےجسپہنچو دُوردراز
ڈرتیتکعلاقوں ہیں، پاؤںکچھسبزبردستیجو دیتیکچلتلے
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 جب نرسنگا
بجایا جائے تو اُس پر غور !کرو 4 ربکیونکہ مجھ سے ہم کلام
ہوا ہے، مَیں” اپنی سکونت گاہ خاموشیسے 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 جبپر پکانگور رہے ہوں گے وہ کونپلوں کو
چھری سے کاٹے گا، پھیلتی ہوئی شاخوں کو توڑ توڑ کر اُن کی
کانٹ کرےچھانٹ گا۔ 6 یہی ایتھوپیا کی حالت ہو گی۔ اُس
کی لاشوں کو پہاڑوں کے شکاری پرندوں اور جنگلی جانوروں
حوالےکے کیا گا۔جائے موسِم گرما پرندےشکاریدورانکے
اُنہیں کھاتے جائیں گے، اور سردیوں میں جنگلی جانور لاشوں
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 تکعلاقوں ڈرتی ہیں اور جو کچھسبزبردستی
پاؤں تلے کچل دیتے ہیں وہ یاؤں در سے بٹے ہوئے اپنے ملـک
سے آ کر اپنا تحفہ صیون پہاڑ پیشپر کریں وہاںگے، ربجہاں
الافواج کا نام سکونت کرتا ہے۔

19
مصر عدالتکی

* 18:1 پھڑپھڑاتے ایک:بادبانوں اَور ممکنہ :ترجمہ پھڑپھڑاتی ٹڈیوں۔
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مصر1 بارےکے میں الله کا :فرمان
رب تیز رَو بادل پر سوار ہو کر مصر آ رہا اُسہے۔ کے منے سا

مصر کے بُت تھرتھرا رہے ہیں اور مصر ٹوٹہمتکی گئی ہے۔
مَیں”2 مصریوں دوسرےایککو ساتھکے لڑنے پر اُکسا دوں
گا۔ بھائی بھائی کے ساتھ، پڑوسی پڑوسی کے ساتھ، شہر شہر کے
ساتھ، اور بادشاہی بادشاہی گی۔کرےجنگساتھکے مصر3
کی روح مضطرب ہو جائے گی، اور مَیں اُن کے منصوبوں کو
برہمدرہم گا۔دوںکر 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 ظالم مالـک کے حوالے کر
دوں گا، اور ایک سخت بادشاہ اُن پر کرےحکومت “گا۔ یہ
ہے قادرِ الافواجربمطلق کا فرمان۔

5 یائے در نیل کا پانی ختم ہو جائے گا، وہ بالکل سوکھ
پھیلےبدبوسےنہروںکیمصر6گا۔جائے نالےکےمصربلـکہگی
گھٹتے خشکگھٹتے ہو جائیں نرسلگے۔ سرکنڈےاور مُرجھا
جائیں گے۔ 7 یائے در نیل کے تکدہانے جتنی بھی یالی ہر اور
کنارےفصلیں پر اُگتی ہیں وہ سب پژمُردہ ہو جائیں گی اور ہَوا
میں بکھر غائبکر مچھیرے8گی۔جائیںہو آہ کریںزاریو گے،
یا در میں کانٹا اور جال لنے ڈا والے جائیںگھٹتے گے۔ َسن9 کے
ریشوں سے دھاگا بنانے والوں کو شرم آئے گی، اور جولاہوں
فقرنگکا پڑ جائے گا۔ 10 کپڑا بنانے مایوسسختوالے ہوں
گے، تمام مزدور دل برداشتہ ہوں گے۔

ُضعن11 افسرکے ناسمجھ ہی ہیں، فرعون کے دانا مشیر اُسے
احمقانہ دےمشورے رہے ہیں۔ تم مصری بادشاہ کے منے سا
کس طرح دعوٰی کر سکتے ہو، مَیں” دانش مندوں کے حلقے
میں شامل اور قدیم بادشاہوں وارثکا ؟“ہوں اے12 فرعون،
دانشتیرےاب کہاںمند ہیں؟ وہ معلوم کر بتائیںتجھےکے کہ
رب الافواج مصر کے ساتھ کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
ُضعن13 کے افسر احمق بن بیٹھے ہیں، میمفِس کے بزرگوں نے
دھوکا کھایا ہے۔ اُس کے قبائلی سرداروں کے فریب سے مصر
ڈگمگانے لگا ہے۔ 14 نےربکیونکہ اُن ابتریمیں ڈالروحکی
دی نشےطرحجسہے۔ دُھتمیں شرابی اپنی میںقَے لڑکھڑاتا
رہتا اُسیہے طرح مصر اُن کے مشوروں سے ڈانواں ڈول ہو گیا

وہخواہہے، کیا نہکیوںکچھ کرے۔ اُس15 نہیںباتکوئیکی
بنتی، خواہ سر ہو یا دُم، کونپل ہو یا تنا۔

مصری16 اُس عورتوںدن جیسے کمزور ہوں ربجبگے۔
الافواج اُنہیں مارنے کے لئے اپنا ہاتھ اُٹھائے گا تو وہ گھبرا کر
اُٹھیںکانپ ملـِک17گے۔ مصریوںیہوداہ لئےکے شرم باعثکا
بنے گا۔ جب بھی اُس کا ذکر ہو گا تو وہ دہشت کھائیں گے،
کیونکہ اُنہیں وہ منصوبہ یاد آئے گا ربجو نے اُن باندھاخلافکے ہے۔

مصر، اسور اور اسرائیل مل عبادتکر کریں گے
18 اُس دن مصر کے پانچ شہر کنعان کی زبان اپنا کر رب

الافواج کے نام پر قَسم کھائیں گے۔ اُن میں ایکسے تباہی’ کا
‘شہر کہلائے* گا۔

19 اُس دن ملـِک مصر کے بیچ میں رب کے لئے قربان گاہ
مخصوص کی جائے گی، اور اُس کی سرحد پر رب کی یاد میں
ستون کھڑا کیا گا۔جائے یہ20 الافواجربدونوں حضوریکی
نشانکی دہی کریں گے اور دیںگواہی گے کہ وہ موجود ہے۔
جبچنانچہ اُن پر ظلم کیا جائے گا تو وہ چلّا کر اُس سے یاد فر
کریں رباورگے، اُن نجاتپاسکے دےبھیجدہندہ اُنجوگا
خاطرکی لڑ اُنہیںکر آپاپنےربیوں21گا۔بچائے مصریوںکو
پر کرےظاہر گا۔ اُس دن ربوہ جانکو لیں گے، اور ذبح اور
غلہ کی قربانیاں چڑھا کر اُس پرستشکی کریں گے۔ ربوہ کے
لئے مَنتیں مان کر اُن کو پورا کریں گے۔ مصررب22 مارےکو
گا بھی اور اُسے شفا دےبھی ربمصریگا۔ رجوعطرفکی
کریں توگے وہ اُن التجاؤںکی اُنہیںمیںجوابکے گا۔دےشفا

اُس23 ایکدن سڑکپکی مصر کو اسور کے منسلـکساتھ
اسوریگی۔دےکر اور آزادیمصری دوسرےایکسے کے
ملـک میں آئیں اورگے، ملدونوں کر الله کریںعبادتکی گے۔
24 اُس دن اسرائیل بھی مصر اور اسور کے اتحاد میں شریک
ہو کر تمام دنیا کے لئے برکت کا باعث ہو گا۔ 25 کیونکہ رب
الافواج اُنہیں برکت دے کر فرمائے گا، میری” قوم مصر پر
برکت ہاتھوںمیرےہو، سے ملـکبنے اسور برکتمیریپر ہو،
میراثمیری اسرائیل پر برکت “ہو۔

* 19:18 تباہی کا :شہر ً غالبا اِس سے مراد سورج کا شہر Heliopolisیعنی ہے۔
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20
یسعیاہ کی برہنگی اور مصر اور ایتھوپیا کا انجام

ایک1 اسوریدن بادشاہ سرجون نے اپنے 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 آموصبن سے ہم کلام ہوا تھا،
ٹاٹجا،” کا لباسجو تُو پہنے رہا ہے اُتار۔ اپنے جوتوں کو بھی
نبی“اُتار۔ نے ایسا ہی کیا میںحالتاِسیاور پھرتا جب3تھا۔رہا
اشدود یوں اسور کے قبضے میں آ گیا تو رب نے فرمایا، میرے”
یسعیاہخادم برہنہکو پاؤںننگےاور سالتینپھرتے ہو ہیں۔گئے
اِس سے اُس نے علامتی طور پر اِس کی نشان دہی کی ہے کہ
اورمصر ایتھوپیا کا کیا انجام 4گا۔ہو ِ 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 گے۔ مصر کتنا شرمندہ ہو
گا۔

یہ5 دیکھ کر دہشتفلستی کھائیں اُنہیںگے۔ شرم آئے گی،
کیونکہ وہ ایتھوپیا سے اُمید رکھتے اور اپنے اتحادیمصری پر فخر
کرتے تھے۔ وقتاُس6 اِس ساحلی علاقے باشندےکے کہیں
گے، دیکھو’ اُن لوگوں کی حالت جن سے ہم اُمید رکھتے تھے۔
اُن ہی پاسکے بھاگہم کر آئے تاکہ مدد اور اسوری 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 بیابانآفتطرحاُسیہیں سے آئے ناکدہشتدشمنگی،
ملـک سے آ کر تجھ پر پڑےٹوٹ گا۔ رب2 ناکہولنے یا رو
میں مجھ پر ظاہر کیا ہے نمککہ حرام اور ہلاکو حرکت میں آ
گئے اےہیں۔ عیلام چل، بابل پر حملہ مادیاے!کر اُٹھ، شہر
کا محاصرہ !کر مَیں دوںہونے گا بابلکہ مظلوموںکے آہیںکی
بند ہو جائیں گی۔

اِس3 لئے میری شدتکمر سے لرزنے لـگی ہے۔ دردِ زہ میں
یوںمیریگھبراہٹسیکیعورتمبتلا انتڑ کو مروڑ ہے۔رہی
جو کچھ مَیں نے سنا ہے اُس سے مَیں تڑپ اُٹھا ہوں، اور جو
کچھ مَیں نے دیکھا اُسہے، سے حواسمَیں باختہ ہو گیا ہوں۔
4 میرا دھڑکدل 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۔

بابلتاہم5 لوگمیں میز لگا قالینکر بچھا بےپروائیہیں۔رہے
سے وہ کھانا کھا رہے اور َمے پی رہے اےہیں۔ افسرو، !اُٹھو
اپنی ڈھالوں پر تیل لگا کر لڑنے کے لئے تیار ہو !جاؤ

رب6 نے مجھے حکم دیا، جا” پہرےکر دار کھڑا دےکر
جو تجھے ہر نظر آنے والی چیز کی اطلاع دے۔ جوں7 ہی دو
رتھوالےگھوڑوں یا اونٹوںاورگدھوں پر آدمیسوار تودیںدکھائی پہرے!خبردار پوریدار توجہ “دے۔

پہرےتب8 دار ببر شیر کی طرح پکار اُٹھا، میرے” آقا، روز
بہ روز مَیں پوری وفاداری سے اپنی بُرجی پر کھڑا رہا ہوں، اور
مَیںراتوں تیار رہ یہاںکر داریپہرا کرتا آیا وہاب9ہوں۔ !دیکھو
دو گھوڑوں والا رتھ آ رہا جسہے پر آدمی سوار ابہے۔ وہ
جواب میں 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 †ہوئی میری !قوم جو کچھ
اسرائیل کے الافواجربخدا، مجھےنے فرمایا اُسےہے مَیں نے
تمہیں سنا دیا ہے۔

ادوم :حالتکی صبح ہونے میں کتنی دیر ہے؟
ادوم11 بارےکے ربمیں کا :فرمان
سعیر پہاڑیکے علاقے سے کوئی مجھے آواز دیتا ہے، اے”

پہرے صبحدار، میںہونے کتنی دیر باقی پہرےاےہے؟ دار،
صبح ہونے میں کتنی دیر باقی “ہے؟ پہرے12 دار جواب دیتا
ہے، صبح” ہونے والی ہے، لیکن رات بھی۔ اگر آپ مزید
پوچھنا چاہیں تو دوبارہ آ کر پوچھ “لیں۔

عربملـِک کا انجام
‡عربملـِک13 بارےکے ربمیں ددانیوںاے:فرمانکا

کے قافلو، ملـِک عرب کے جنگل میں رات گزارو۔ اے14
ملـِک تیما کے باشندو، پانی لے کر پیاسوں سے ملنے !جاؤ پناہ
گزینوں پاسکے جا کر اُنہیں روٹی !کھلاؤ 15 کیونکہ وہ تلوار

* 21:1 دلدل کے :علاقے یعنی بابل۔ † 21:10 کچلی :ہوئی لفظی :ترجمہ گاہی گئی۔ ‡ 21:13 :عربملـِک یا بیابان۔
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لیسسے دشمن بھاگسے رہے ہیں، ایسے لوگوں سے جو تلوار
تھامے اور کمان تانے اُن سختسے لڑےلڑائی ہیں۔

اندرکےسالایک”فرمایا،سےمجھنےربکیونکہ16 §اندر
قیدار کی تمام شان و شوکت ختم ہو جائے گی۔ 17 قیدار کے
زبردست 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 کا :فرمان
کیا ہوا چھتوںسبہے؟ پر کیوں چڑھ گئے ہیں؟ 2 طرفہر

شور شرابہ مچ رہا ہے، پورا شہر بغلیں بجا رہا ہے۔ یہ باتکیسی
ہے؟ تیرے مقتول نہ تلوار سے، نہ میداِن جنگ میں مرے۔
تیرےکیونکہ3 تمام مللیڈر فرارکر اورہوئے پھر تیر چلائے بغیر
پکڑے گئے۔ باقی 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 مجھےدو۔رونے تسلی دینے پر بضد نہ رہو میریجبکہ قوم تباہ
ہو رہی “ہے۔ 5 کیونکہ قادرِ الافواجربمطلق یا رو وادیکی
پر ہول ناک دن لایا ہے۔ ہر طرف گھبراہٹ، کچلے ہوئے
لوگ ابتریاور نظر آتی شہرہے۔ چاردیواریکی ٹوٹنے لـگی ہے،
پہاڑوں میں چیخیں گونج رہی ہیں۔

6 عیلام کے فوجی اپنے ترکش اُٹھا کر رتھوں، آدمیوں اور
ساتھکےگھوڑوں آ ہیں۔گئے قیر بھیمردکے اپنی غلافڈھالیں
نکالسے کر تجھ سے لڑنے کے لئے نکل آئے ہیں۔ 7 یروشلم کے
گرد و نواح کی بہترین وادیاں دشمن رتھوںکے سے بھر گئی ہیں،
اور اُس کے گھڑسوار شہر دروازےکے پر حملہ کرنے کے لئے
اُس کے منے کھڑےسا ہو گئے ہیں۔ 8 جو بندوبستبھی یہوداہ
نے اپنے 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
دراڑوںمتعدد جائزہکا لیا داؤدجو میںفصیلکیشہرکے پڑ گئی
تھیں۔ اُسے مضبوط کرنے کے لئے تم نے یروشلم مکانوںکے کو
گن کر اُن میں کچھسے گرا دیئے۔ ساتھ ساتھ تم تالابنچلےنے

کا پانی جمع کیا۔ اوپر کے پرانے تالاب سے نکلنے والا پانی جمع
کرنے کے لئے تم اندرونینے اور بیرونی فصیل 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 و
زاری کرو، بالوںاپنے کو منڈوا ٹاٹکر پہنلباسکا لو۔ لیکن13
کیا ہوا؟ لوگتمام شادیانہ بجا خوشیکر منا رہے ہیں۔ طرفہر
بَیلوں اور یوں بکر بھیڑ کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ سب گوشت اور
َمے لطفسے اندوز ہو کر کہہ رہے آؤ،”ہیں، کھائیںہم پئیں،
کیونکہ کل تو مر ہی جانا “ہے۔

لیکن14 رب الافواج نے میری موجودگی میں ہی ظاہر کیا
ہے ًکہ یقینا یہ قصور تمہارے مرتے دم تک معاف نہیں کیا
جائے *گا۔ یہ قادرِ الافواجربمطلق کا فرمان ہے۔

رب شبناہ کی جگہ ِلیاقیم ا کو محل کا نگران کرےمقرر گا
15 قادرِ ربمطلق الافواج فرماتا ہے، اُس” نگران شبناہ کے

پاس 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 بلندیکہہے پر اپنے لئے مزار بنوائے،
چٹان میں آرام گاہ کھدوائے؟ مرد،اے17 تجھےرب!خبردار
پھینکنےتکدُوردُورسےزور تجھےوہہے۔والا پکڑ لے اور18گا
مروڑ مروڑ کر گیند کی طرح ایک وسیع ملـک میں پھینک
دے گا۔ وہیں مرےتُو گا، تیرےوہیں شاندار پڑےرتھ رہیں
گے۔ کیونکہ تُو مالـکاپنے کے گھرانے کے لئے شرم باعثکا
بنا ہے۔ 19 مَیں تجھے برطرف کروں گا، اور تُو زبردستی اپنے
عُہدے منصباور سے فارغ کر دیا جائے گا۔

20 اُس دن مَیں اپنے خادم اِلیاقیم بن ِخلقیاہ کو بُلاؤں گا۔
مَیں21 اُسے تیرا ہی لباسسرکاری اور کمربند پہنا کر تیرا اختیار
دوںدےاُسے گا۔ وقتاُس وہ یہوداہ کے گھرانے اور یروشلم
باشندوںتمامکے باپکا اُسمَیں22گا۔بنے کے پرکندھے داؤد
کے گھرانے کی چابی رکھ دوں گا۔ جو دروازہ وہ کھولے گا
اُسے کوئی بند نہیں کر سکے گا، اور جو دروازہ وہ بند کرے

§ 21:16 ایک سال کے اندر :اندر لفظی :ترجمہ مزدور کے ایکسے سال کے اندر اندر۔ * 22:14 یہ قصور … معاف نہیں کیا جائے :گا لفظی :ترجمہ ً یقینا اِس
قصور کا تمہارےکفارہ مرتے تکدم نہیں دیا جائے گا۔
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گا اُسے کوئی کھول نہیں سکے گا۔ 23 وہ کھونٹی کی مانند ہو
جسگا کو مَیں زور ٹھونکسے کر مضبوط دیوار میں لگا دوں
اُسگا۔ اُسسے باپکے گھرانےکے شرافتکو کا اونچا مقام
حاصل ہو گا۔

لیکن24 پھر آبائی گھرانے کا پورا بوجھ اُس کے لٹکساتھ
جائے گا۔ تمام اولاد اور رشتے دار، تمام چھوٹے برتن پیالوں سے
لے کر مرتبانوں تک اُس کے ساتھ لٹک جائیں گے۔ رب25
الافواج فرماتا لـگیمیںدیوارمضبوطوقتاُسکہہے یہ کھونٹی
نکل جائے گی۔ اُسے توڑا جائے گا تو وہ گر جائے گی، اور اُس
کے ساتھ لٹکا سارا سامان ٹوٹ جائے “۔‘گا یہ رب کا ہے۔فرمان

23
صور اور صیدا کی تباہی

1 صور بارےکے میں الله کا :فرمان
ترسیساے کے عمدہ *جہازو، یلا واو !کرو کیونکہ صور

تباہ ہو گیا وہاںہے، ٹکنے کی تکجگہ نہیں رہی۔ قبرصجزیرۂ
واپسسے اُنہیںوقتآتے علاقےساحلیاے2گئی۔دیاطلاع
میں بسنے والو، آہ و زاری !کرو اے صیدا کے تاجرو، ماتم !کرو
تیرے قاصد سمندر کو پار کرتے تھے، 3 گہرےوہ پانی پر سفر
کرتے ہوئے †مصر کا غلہ تکتجھ پہنچاتے تھے، کیونکہ تُو ہی
یائے در نیل کی فصل سے نفع کماتا تھا۔ یوں تُو تمام قوموں کا
تجارتی مرکز بنا۔

ابلیکن4 شرم سار اےہو، صیدا، کیونکہ سمندر کا قلعہ بند
شہر صور کہتا ہے، سبہائے،” کچھ 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۔

یہجب5 پہنچےتکمصرخبر گی تو وہاں تڑپباشندےکے
اُٹھیں گے۔

سمندرچنانچہ6 پارکو ساحلیاے!پہنچوتکترسیسکےکر
علاقے کے باشندو، یہ گر و زاری !کرو 7 کیا یہ واقعی تمہارا وہ
شہر رلیاںرنگکیجسہے مشہور تھیں، وہ قدیم کےجسشہر
پاؤں اُسے دُوردراز علاقوں تک لے گئے تاکہ وہاں نئی آبادیاں
قائم کرے؟ کس8 نے صور خلافکے یہ منصوبہ باندھا؟ یہ
شہر تو پہلے بادشاہوں کو تخت پر بٹھایا کرتا تھا، اور اُس کے

رئیسسوداگر تھے، اُس کے تاجر دنیا کے شرفا میں گنے جاتے
تھے۔ الافواجرب9 یہنے منصوبہ باندھا تاکہ تمام شان شوکتو
کا پستگھمنڈ اور دنیا کے عُہدےتمام دار زیر ہو جائیں۔

اے10 ترسیس بیٹی، اب سے اپنی زمین کی کھیتی باڑی
کر، اُن کسانوں کی کاریکاشتطرح کر جو یائے در نیل کے
کنارے اپنی فصلیں لگاتے ہیں، تیریکیونکہ بندرگاہ جاتی رہی
ہے۔ رب11 نے اپنے ہاتھ کو سمندر کے اوپر اُٹھا کر ممالـک
کو ہلا دیا۔ اُس نے حکم دیا ہے کہ ‡کنعان کے قلعے برباد ہو
جائیں۔ اُس12 نے فرمایا، اے” صیدا اببیٹی، رنگتیریسے
رلیاں بند رہیں جسکنواریاےگی۔ دریعصمتکی ہوئی
اُٹھہے، اور سمندر پارکو کر میںقبرصکے پناہ وہاںلیکنلے۔
بھی تُو آرام نہیں کر پائے “گی۔

بابلملـِک13 پر نظر ڈالو۔ یہ قوم نیستتو و نابود ہو اُسگئی،
ملـککا جنگلی جانوروں کا گھر بن گیا یوںہے۔ اسور بُرجنے
بنا کر اُسے گھیر لیا اور اُس کے قلعوں کو ڈھا دیا۔ ملبے کا ڈھیر
ہی رہ گیا ہے۔

ترسیساے14 کے عمدہ جہازو، ہائے ہائے کرو، کیونکہ
تمہارا قلعہ تباہ ہو گیا !ہے

تب15 صور انسان کی یاد سے اُتر جائے گا۔ لیکن 70 سال
ایکیعنی بادشاہ مدتکی العمر کے بعد صور اُس طرح بحال ہو
جائے گیتطرحجسگا میں کسبی بارےکے میں گایا جاتا
ہے،

16 فراموشاے” کسبی، !چل اپنا سرود پکڑ کر گلیوں میں
!پھر سرود کو خوب بجا، ایککئی گیت گا لوگتاکہ تجھے
یاد “کریں۔

17 کیونکہ 70 سال کے بعد رب صور کو بحال کرے گا۔
کسبی دوبارہ پیسے کمائے گی، دنیا کے تمام ممالـک اُس کے
گاہک بنیں گے۔ لیکن18 جو پیسے وہ کمائے گی وہ رب کے
لئے مخصوص ہوں گے۔ وہ ذخیرہ کرنے کے لئے جمع نہیں ہوں
رببلـکہگے ٹھہرنےحضورکے والوں کو جائیںدیئے تاکہگے
جی بھر کر کھا سکیں اور پہنکپڑےشاندار سکیں۔

24
رب تمام دنیا عدالتکی کرتا ہے

* 23:1 ترسیس کے عمدہ :جہازو، ترسیس’ کا ‘جہاز صرفنہ ترسیسملـِک کے جہاز کے لئے بلـکہ ہر عمدہ قسم کے تجارتی جہاز کے لئے استعمال ہوتا تھا۔ دیکھئے
۔14آیت † 23:3 :مصر عبرانی میں ‘سیحور’ مستعمل ہے جو یائے در نیل ایککی شاخ ہے۔ ‡ 23:11 :کنعان کنعان سے مراد لبنان یعنی قدیم زمانے کا
Phoenicia ہے۔
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1 دیکھو، رب دنیا کو ویران و سنسان کر دے گا، رُوئے
زمین ُلٹکو ا پلٹ کر کے اُس کے باشندوں کو منتشر دےکر
گا۔ کسی2 کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا، خواہ امام ہو یا عام
مالـکشخص، یا مالـکننوکر، یا نوکرانی، بیچنے والا یا خریدار، اُدھار
لینے یا دارقرضوالا،دینے پرطورمکملزمین3خواہ۔قرضیا اُجڑ
جائے گی، اُسے سراسر لُوٹا جائے ربگا۔ ہی نے سبیہ کچھ
فرمایا ہے۔ زمین4 سوکھ سوکھ کر سکڑ جائے گی، خشکدنیا
ہو کر مُرجھا جائے گی۔ اُس لوگبڑےبڑےکے بھی نڈھال
ہو جائیں گے۔ زمین5 کے اپنے باشندوں نے اُس کی بےحرمتی
کی کیونکہہے، شریعتوہ تابعکے نہ رہے بلـکہ اُس احکامکے
تبدیلکو کر کے الله کے ساتھ ابدیکا عہد توڑ دیا ہے۔

اِسی6 لئے لعنتزمین کا لقمہ بن گئی ہے، اُس پر بسنے والے
اپنی سزا بھگت رہے ہیں۔ اِسی لئے دنیا باشندےکے بھسم ہو
ہیںرہے اور کم ہی باقی رہ گئے ہیں۔ انگور7 کا سوکھرستازہ
کر ختم ہو رہا، انگور کی بیلیں مُرجھا رہی ہیں۔ جو خوشپہلے
تھےباش آہیںوہ لـگےبھرنے آوازیںکنخوشکیدفوں8ہیں۔
بند، رنگ رلیاں منانے والوں کا شور بند، سرودوں کے یلے سُر
نغمے بند ہو گئے ہیں۔ لوگاب9 گیت گا گا کر َمے نہیں پیتے
بلـکہ شراب اُنہیں کڑوی ہی لـگتی ہے۔ ویران10 و سنسان شہر
تباہ ہو گیا ہے، ہر گھر دروازےکے پر کنڈی لـگی ہے تاکہ
اندر گھسنے والوں محفوظسے رہے۔ گلیوں11 لوگمیں یہ گر و
زاری کر ہیںرہے کہ َمے دُورخوشیہرہے۔ختم ہے،گئیہو
زمینشادمانیہر غائبسے ہے۔ 12 شہر میں ملبے کے ڈھیر ہی رہ
گئے ہیں، اُس ٹکڑےٹکڑےدروازےکے ہو گئے ہیں۔

13 کیونکہ ملـک کے درمیان اور اقوام کے بیچ میں یہی
صورِت حال ہو گی کہ ایکچند ہی بچ پائیں گے، بالکل اُن دو
چار زیتونوں کی مانند درختجو کو جھاڑنے کے باوجود اُس
پر رہ جاتے ہیں، یا اُن دو چار انگوروں کی طرح جو فصل چننے
کے باوجود بیلوں پر لـگے ہتے ر ہیں۔ لیکن14 یہ ایکچند ہی
پکار کر خوشی نعرےکے لگائیں گے۔ مغرب سے وہ رب کی
عظمت 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 گھلگھل کر مر رہا ہوں،

مَیں گھل گھل کر مر رہا !ہوں مجھ پر افسوس، کیونکہ بےوفا
اپنی بےوفائی دکھا رہے ہیں، کھلےبےوفا طور پر اپنی بےوفائی
دکھا رہے “!ہیں اے17 دنیا کے باشندو، تم دہشت ناک
پھنسمیںپھندوںاورگڑھوںمصیبت، ہولجوتب18گے۔جاؤ
ناک آوازوں بھاگسے کر بچ جائے وہ گڑھے میں گر جائے
گا، اور جو گڑھے نکلسے جائے پھندےوہ پھنسمیں جائے
گا۔ کیونکہ آسمان کے دریچے کھل رہے اور زمین کی بنیادیں
وہہے۔رہیپھٹسےکڑکزمین19ہیں۔رہیہل ڈگمگا رہی،
میںنشے20رہی،جھوم طرحکیشرابیآئے لڑکھڑا کچیاوررہی
آخرکارہے۔رہیجھولطرحکیجھونپڑی اپنیوہ کےبےوفائی
بوجھ تلے اِتنے دھڑام گرےسے گی کہ آئندہ کبھی نہیں اُٹھنے
کی۔

21 اُس دن رب آسمان کے لشکر اور زمین کے بادشاہوں سے
کرےطلبجواب گا۔ 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، کیونکہ رب الافواج کوہِ صیون پر تخت نشین ہو گا۔ وہاں
یروشلم میں وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے بزرگوں کے
منے کرےحکومتسا گا۔

25
نجات کے لئے الله یفکی تعر

رب،اے1 تُو میرا خدا تیریمَیںہے، تعظیم تیرےاور نام کی
یف تعر گا۔کروں کیونکہ تُو وفاداریبڑینے 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 سے محفوظ آبادی
تبدیلمیںکھنڈراتکو کر دیا۔ غیرملـکیوں کا قلعہ بند محل یوں
میںخاک ملایا گیا کہ آئندہ کبھی شہر نہیں کہلائے کبھیگا،
از سرِ نو تعمیر نہیں ہو گا۔

3 یہ دیکھ کر ایک زورآور قوم تیری تعظیم کرے گی،
زبردست اقوام کے شہر تیرا خوف مانیں گے۔ 4 کیونکہ تُو پست
حالوں کے لئے قلعہ اور مصیبت زدہ غریبوں کے لئے پناہ گاہ
ثابت ہوا تیریہے۔ آڑ میں انسان طوفان اور گرمی شدتکی سے
محفوظ رہتا ہے۔ گو زبردستوں کی پھونکیں بارش کی بوچھاڑ
5 یا یگستان ر تپشمیں جیسی کیوں نہ ہوں، تاہم تُو غیرملـکیوں
کی گرج روککو دیتا جسہے۔ طرح بادل کے سائے سے
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ُجھلستی گرمی جاتی رہتی ہے، اُسی طرح زبردستوں کی شیخی
کو تُو بند کر دیتا ہے۔

یروشلم میں بین ضیافتالاقوامی
6 یہیں کوہِ صیون پر رب الافواج تمام اقوام کی زبردست

کرےضیافت گا۔ بہترین قسم کی قدیم شفافصافاور َمے پی
جائے گی، عمدہ اور لذیذترین کھانا کھایا جائے گا۔

اِسی7 پہاڑ پر وہ تمام اُمّتوں پر اُتارےنقابکا گا اور تمام اقوام
پر کا پردہ دےہٹا گا۔ موت8 الٰہی فتح کا لقمہ ہو کر تکابد
نیست و نابود ربتبگی۔رہے قادرِ مطلق آنسوکےچہرےہر
پونچھ کر تمام دنیا میں سے اپنی قوم کی رُسوائی کرےدُور گا۔
رب ہی نے سبیہ کچھ فرمایا ہے۔ اُس9 لوگدن کہیں یہی”گے، ہمارا خدا جسہے کی نجات کے انتظار میں ہم رہے۔
یہی ہمسےجسربہے 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 روندےیوں جسگا طرح بھوسا گوبر میں ملانے کے لئے
روندا اور11ہے۔جاتا ہاتھموآبگو پھیلا میںاُسکر تیرنے کی
کرےکوشش ربتوبھی اُس کا غرور گوبر میں دبائے رکھے
گا، چاہے وہ کتنی مہارت سے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش
موآب،اے12کرے۔نہکیوں تیریوہ بلند اور قلعہ دیواروںبند
کو گرائے گا، اُنہیں ڈھا خاککر میں ملائے گا۔

26
ہمارا مضبوطخدا چٹان ہے

اُس1 دن ملـِک یہوداہ گیتمیں گایا جائے گا،
ہمارا” شہر مضبوط ہے، کیونکہ ہم الله نجاتکی دینے والی

چاردیواری اور پُشتوں گھرےسے ہوئے ہیں۔
2 شہر کے دروازوں کو کھولو تاکہ راست قوم داخل ہو، وہ

قوم جو وفادار رہی ہے۔
اے3 جسرب، کا ارادہ مضبوط ہے اُسے تُو محفوظ رکھتا

ہے۔ اُسے پوری سلامتی حاصل ہے، کیونکہ وہ تجھ پر بھروسا
رکھتا ہے۔

رب4 پر تکابد اعتماد !رکھو ربکیونکہ خدا ابدی ہے۔چٹان

بلندیوںوہ5 پر ہنے والوںر کو زیر اور اونچے شہر کو نیچا کر کے
میںخاک ملا دیتا ہے۔

مندضرورت6 حالپستاور اُسے پاؤں تلے کچل دیتے “ہیں۔
دعا

اے7 الله، راست باز کی راہ ہموار ہے، کیونکہ تُو اُس کا
راستہ چلنے قابلکے بنا دیتا ہے۔

اے8 رب، تیرےہم انتظار میں ہتے ر ہیں، اُس وقت بھی
جب عدالتہماریتُو کرتا تیرےہمہے۔ نام اور تیری تمجید کے
آرزومند ہتے ر ہیں۔

رات9 کے وقت میری روح تیرے لئے تڑپتی، میرا دل تیرا
طالب رہتا ہے۔ کیونکہ دنیا باشندےکے انصافوقتاُس کا
مطلب سیکھتے جبہیں تُو دنیا عدالتکی کرتا ہے۔

10 افسوس، جب بےدین پر رحم کیا جاتا ہے تو وہ انصاف
مطلبکا نہیں سیکھتا انصافبلـکہ ملـککے میں بھی غلط کام
کرنے بازسے نہیں عظمتکیرببھیوہاںرہتا، نہیںلحاظکا
کرتا۔

اے11 رب، گو تیرا ہاتھ اُنہیں مارنے کے لئے اُٹھا ہوا ہے
توبھی وہ دھیان نہیں دیتے۔ ایکلیکن دن 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 والی آگ اُن پر
کرےنازل گا۔

رب،اے12 تُو ہمیں امن و امان مہیا کرتا ہے بلـکہ ہماری تمام
تیرےکامیابیاں ہی ہاتھ حاصلسے ہوئی ہیں۔

ہمارےرباے13 خدا، تیرےگو سوا مالـکدیگر ہم پر
حکومت کرتے آئے ہیں توبھی تیرےہم ہی فضل 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
کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ کیونکہ تُو نے اُنہیں سزا دے کر
ہلاک کر دیا، اُن کا نام و نشان مٹا ڈالا ہے۔

رب،اے15 تُو اپنینے قوم فروغکو دیا ہے۔ تُو اپنینے قوم
کو بڑا بنا کر اپنے جلال کا اظہار کیا تیرےہے۔ ہاتھ سے اُس
کی سرحدیں بڑھطرفچاروں گئی ہیں۔
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اے16 رب، وہ مصیبت میں پھنس کر تجھے تلاش کرنے

لـگے، تیری تادیب باعثکے منتر پھونکنے لـگے۔
اے17 تیرےرب، حضور ہم دردِ زہ میں مبتلا عورت کی

طرح تڑپتے اور چیختے چلّاتے رہے۔ 18 جننے کا درد محسوس
کر پیچہمکے تابو کھا تھے۔رہے لیکن افسوس، ہَوا ہی پیدا
ہوئی۔ نہ ہم ملـکنے نجاتکو دی، نہ دنیا کے باشندےنئے
پیدا ہوئے۔

مُردےتیرےلیکن19 دوبارہ زندہ ہوں گے، اُن کی لاشیں
ایک دن اُٹھیںجی میںخاکاےگی۔ بسنے جاگوالو، اُٹھو اور
خوشی نعرےکے !لگاؤ اوستیریکیونکہ نوروں کی شبنم ہے،
اور زمین مُردہ روحوں کو گی۔دےجنم

اسرائیلرب دشمنوںکے سے بدلہ لے گا
میریاے20 قوم، جا تھوڑیاور دیر کے لئے اپنے کمروں میں

چھپ کر کنڈی لگا ربتکجبلے۔ کا غضب ٹھنڈا نہ ہو
وہاں ٹھہری رہ۔ 21 کیونکہ دیکھ، رب اپنی سکونت گاہ سے
نکلنے کو تاکہہے دنیا باشندوںکے کو سزا زمینتبدے۔ اپنے
آپ پر بہایا ہوا کرےفاشخون گی اور اپنے مقتولوں کو مزید
چھپائے نہیں رکھے گی۔

27
اُس1 اُسربدن بھاگنے اور پیچ تابو کھانے سانپوالے

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 صورتخوبکتنا باغ !ہے اُس یفکی تعر میں

گیت !گاؤ 3 ربمَیں، خود ہی اُسے سنبھالتا، اُسے مسلسل پانی
دیتا رہتا ہوں۔ دن رات مَیں اُس کی پہرا داری کرتا ہوں تاکہ
کوئی اُسے نقصان نہ پہنچائے۔

اب4 میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ لیکن اگر باغ میں اونٹ
کٹارے اور خاردار یاں جھاڑ مل جائیں تو مَیں اُن سے نپٹ لوں
گا، مَیں اُن جنگسے کر دوںجلاکوسبکے گا۔ لیکن5 اگر
وہ مان جائیں پاسمیرےتو آ کر پناہ لیں۔ میرےوہ ساتھ صلح
کریں، میرےہاں ساتھ صلح “کریں۔

سزا کے باوجود اسرائیل پر رحم
ایک6 وقت آئے گا کہ یعقوب پکڑےجڑ گا۔ اسرائیل کو

لـگپھول جائیں اُسگے، نکلیںکونپلیںکی گی اور دنیا اُس کے
پھل سے بھر گی۔جائے 7 ربکیا اپنینے قوم یوںکو جسمارا
طرح اُس اسرائیلنے کو مارنے والوں کو مارا ہے؟ ہرگز !نہیں
یا کیا اسرائیل کو یوں قتل کیا گیا جس طرح اُس کے قاتلوں کو
قتل کیا گیا ہے؟ 8 نہیں، بلـکہ تُو نے اُسے ڈرا کر اور بھگا کر اُس
طلبجوابسے کیا، تُو اُسنے مشرقخلافکے سے تیز آندھی
بھیج کر اُسے اپنے حضور نکالسے دیا۔

9 اِس طرح یعقوب کے قصور کا کفارہ دیا جائے گا۔ اور
اسرائیلجب کا گناہ دُور ہو جائے گا تو نتیجے میں وہ تمام غلط
قربان گاہوں کو چونے کے پتھروں 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 کر یگستان ر کی ترکطرح کر دیا
ہے۔ اب سے اُس میں بچھڑے ہی چریں گے۔ وہی اُس کی
گلیوں میں آرام کر کے اُس کی ٹہنیوں کو چبا لیں گے۔ تب11
اُس کی شاخیں سوکھ جائیں گی اور عورتیں اُنہیں توڑ توڑ کر
جلائیں گی۔ کیونکہ یہ قوم سمجھ سے خالی ہے، لہٰذا اُس کا
خالق اُس پر ترس نہیں کھائے جسگا، نے اُسے تشکیل دیا وہ
اُس پر مہربانی کرےنہیں گا۔

12 اُس دن تم اسرائیلی غلہ جیسے ہو گے، اور رب تمہاری
بالیوں کو یائے فراتدر سے لے مصرکر شمالیکی سرحد پر واقع
وادٔی تکمصر کاٹے گا۔ پھر وہ تمہیں گاہ کر دانہ بہ دانہ تمام
غلہ اکٹھا کرے گا۔ 13 اُس دن نرسنگا بلند آواز سے بجے گا۔
تب اسور میں تباہ ہونے والے اور مصر میں بھگائے لوگہوئے
واپس آ کر یروشلم مُقّدسکے پہاڑ ربپر کو سجدہ کریں گے۔

28
مغرور شہر سامریہ مُرجھانے والا پھول ہے

1 سامریہ افسوسپر 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 وادیزرخیز کے تختاوپر نشین ہے۔ 2 دیکھو،
ایکرب زبردست سورما بھیجے گا جو اولوں کے طوفان، تباہ
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کن آندھی اور سیلاب پیدا کرنے والی موسلادھار بارش کی
طرح سامریہ پڑےٹوٹپر گا اور زور سے اُسے زمین پر دےپٹخ
گا۔ تب3 اسرائیلی شرابیوں کا شاندار تاج سامریہ پاؤں تلے روندا
جائے گا۔ تب4 یہ مُرجھانے والا پھول جو زرخیز وادی کے
نشینتختاوپر اورہے اُس شانکی شوکتو ختم ہو گی۔جائے
اُس فصلحالکا پہلےسے پکنے والے انجـیر جیسا ہو گا۔ کیونکہ
جوں ہی کوئی اُسے دیکھے وہ اُسے توڑ ہڑپکر کر لے گا۔

اُس5 الافواجربدن اسرائیلخود کا شاندار تاج ہو گا، وہ
اپنی قوم ہوؤںبچےکے کا جلالی سہرا ہو گا۔ عدالتوہ6 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
لیکن7 لوگیہ بھی َمے کے اثر سے ڈگمگا رہے شراباور پی

پی کر لڑکھڑا رہے ہیں۔ امام اور نبی نشے میں جھوم رہے ہیں۔
َمے پینے اُنسے خللمیںدماغوںکے آ گیا پیپیشرابہے، کر وہ
چکر کھا ہیں۔رہے یا رو وقتدیکھتے وہ متے، فیصلےجھو کرتے
وقت لتے جھو ہیں۔ 8 تمام میزیں اُن کی قَے گندیسے ہیں، اُن
غلاظتکی طرفہر نظر آتی ہے۔

9 وہ آپس میں کہتے ہیں، یہ” ہمارےشخص ساتھ اِس قسم
باتیںکی کیوں کرتا ہمیںہے؟ تعلیم دیتے اور الٰہی پیغام مطلبکا
وقتسناتے وہ ہمیں یوں سمجھاتا ہے یا ہمگو ہوںبچےچھوٹے
جن کا دودھ ابھی ابھی چھڑایا گیا ہو۔ 10 کیونکہ یہ کہتا َصو’ہے، لاَصو َصو لاَصو، قَو لاقَو قَو لاقَو، تھوڑا سا اِس طرف تھوڑا
سا “۔‘طرفاُس

11 چنانچہ اب الله ہکلاتے ہوئے ہونٹوں اور غیرزبانوں کی
اِسمعرفت قوم گا۔کرےباتسے اُسگو12 نے اُن سے فرمایا
تھا، یہ” آرام کی جگہ ہے۔ تھکے ماندوں کو آرام دو، کیونکہ
یہیں وہ سکون پائیں لیکن“گے۔ وہ سننے کے لئے تیار نہیں تھے۔
اِس13 لئے آئندہ رب اُن سے اِن الفاظہی سے ہم کلام ہو َصو”گا، 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 اور
پھندے پھنسمیں کر گرفتار ہو جائیں۔

الله کا واضح پیغام

14 ربابچنانچہ کا کلام سن اےلو، مذاق اُڑانے والو،
جو یروشلم میں بسنے والی اِس قوم پر حکومت کرتے ہو۔ 15 تم
شیخی مار کر کہتے ہو، ہم” موتنے 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۔ ہمکیونکہ جھوٹنے
میں پناہ لی اور چھپمیںدھوکے “ہیں۔گئے اِس16 جوابکے
میں رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، دیکھو،” مَیں صیون میں ایک
پتھر رکھ دیتا ہوں، کونے کا ایک آزمودہ اور قیمتی پتھر جو
مضبوط بنیاد پر لگا ہے۔ جو ایمان لائے گا وہ کبھی نہیں ہلے
گا۔ انصاف17 میرا فیتہ اور راستی میری ساہول کی ڈوری ہو
گی۔ اِن سے سبمَیں کچھ پرکھوں گا۔
اولے جھوٹاُس کا کریںصفایا میںجسگے تم نے پناہ لی

ہے، تمہاریسیلاباور چھپنے کی جگہ اُڑا کر اپنے ساتھ بہا لے
جائے گا۔ تب18 تمہارا موت کے ساتھ عہد منسوخ ہو جائے
گا، اور تمہارا پاتال کے ساتھ معاہدہ قائم نہیں رہے گا۔ سزا کا
سیلاب تم پر سے گزر کر تمہیں پامال کرے گا۔ 19 وہ صبح بہ
صبح اور گزرےراتدن گا، گزرےبھیجباور گا تو تمہیں
اپنے ساتھ بہا لے جائے گا۔ اُس دہشتلوگوقت 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 لپیٹاُسے کر آرام نہیں کر سکو گے۔

21 کیونکہ رب اُٹھ کر یوں تم پر پڑےجھپٹ جسگا طرح
پراضیم پہاڑ کے پاس 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، قدمجو وہ اُٹھائے گا وہ
معمول ہٹسے کر ہو گا۔ 22 چنانچہ اپنی طعنہ زنی سے باز آؤ،
تمہاریورنہ زنجـیریں مزید زور گی۔جائیںدیکسسے کیونکہ
مجھے قادرِ ربمطلق 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 جب24 کسان کھیت کو بیج بونے
کے لئے تیار کرتا ہے تو کیا وہ پورا دن ہل چلاتا رہتا ہے؟ کیا
وہ اپنا پورا وقت زمین کھودنے اور ڈھیلے توڑنے میں صَرف
کرتا ہے؟ 25 ہرگز کھیتپورےجب!نہیں کی سطح ہموار اور
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تیار ہے تو وہ اپنی اپنی جگہ پر سیاہ زیرہ اور سفید زیرہ، گندم،
باجرا اور َجو کا بیج بوتا ہے۔ آخر میں کنارےوہ پر چارے کا
بیج بوتا ہے۔ کسان26 خوبکو معلوم ہے کہ کیا کیا کرنا ہوتا
ہے، کیونکہ اُس کے خدا نے اُسے تعلیم دے کر صحیح یقہ طر
سکھایا۔ 27 چنانچہ سیاہ زیرہ اور سفید زیرہ کو اناج کی طرح
گاہا نہیں جاتا۔ دانے لنے نکا کے لئے اُن پر وزنی چیز نہیں چلائی
جاتی بلـکہ ڈنڈےاُنہیں سے مارا جاتا ہے۔ اور28 اناجکیا کو گاہ
گاہ کر پیسا جاتا ہرہے؟ !نہیںگز اُسےکسان یادہسےحد نہیںز
گاہتا۔ گو اُس گھوڑےکے کوئی وزنی چیز کھینچتے ہوئے
بالیوں پر ہیںگزرتےسے تاکہ نکلیںدانے تاہم دھیانکسان دیتا
ہے کہ دانے پِس نہ جائیں۔ اُسے29 یہ علم الافواجرببھی سے
ملا ہے زبردستجو مشوروں اور حکمتکامل کا منبع ہے۔

29
یروشلم خبردار رہے

اریاے1 ایل، اری *ایل، تجھ پر !افسوس اے جسشہر
میں داؤد خیمہ زن تھا، تجھ پر !افسوس چلو، سال بہ سال اپنے
تہوار مناتے رہو۔ لیکن2 مَیں اری ایل کو یوں گھیر کر تنگ
کروں گا کہ اُس میں آہ و زاری سنائی دے گی۔ تب یروشلم
نزدیکمیرے صحیح معنوں میں اری ایل ثابت ہو گا۔ 3 کیونکہ
مَیں تجھے طرفہر سے پُشتہ بندی سے گھیر کر بند رکھوں گا،
تیرے محاصرے کا پورا بندوبست کروں گا۔ تب4 تُو اِتنا پست
ہو گا خاککہ میں سے بولے گا، تیری دبی دبی آواز گرد میں
نکلےسے زمینروحمُردہطرحجسگی۔ اندرکے سرگوشیسے
کرتی اُسیہے تیریطرح دھیمی دھیمی آواز زمین میں نکلےسے
گی۔

5 لیکن اچانک تیرے متعدد دشمن باریک دُھول کی طرح
اُڑ جائیں گے، ظالموں کا غول ہَوا میں بھوسے کی طرح تتر بتر ہو
جائے گا۔ کیونکہ ایکاچانک، ہی لمحے میں الافواجرب6 اُن
پر پڑےٹوٹ گا۔ وہ بجلی کی کڑکتی آوازیں، زلزلہ، بڑا شور، تیز
آندھی، طوفان اور بھسم کرنے والی آگ کے شعلے اپنے ساتھ
لے کر شہر کی مدد کرنے آئے گا۔ تب7 اری ایل سے لڑنے
والی تمام قوموں کے خوابغول جیسے لـگیں گے۔ جو یروشلم پر
حملہ کر کے اُس کا محاصرہ کر رہے اور تنگاُسے کر رہے تھے

راتوہ میں یا رو جیسے غیرحقیقی لـگیں گے۔ تمہارے8 دشمن
اُس بھوکے آدمی کی مانند ہوں گے جو خواب میں دیکھتا ہے
کہ مَیں کھانا کھا رہا ہوں، لیکن پھر جاگ کر جان لیتا ہے
کہ مَیں ویسے کا ویسا بھوکا ہوں۔ تمہارے مخالف اُس پیاسے
آدمی ہوںمانندکی میںخوابجوگے دیکھتا مَیںکہہے پانی پی
رہا ہوں، لیکن جاگپھر جانکر لیتا ہے مَیںکہ 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
حیرت9 زدہ ہو کر ہکا بکا رہ !جاؤ اندھے ہو کر نابینا ہو

!جاؤ متوالے ہو لیکنجاؤ، َمے نہیں۔سے لڑکھڑاتے لیکنجاؤ،
شراب سے نہیں۔ 10 کیونکہ رب نے تمہیں گہری نیند ُسلا دیا
ہے، اُس تمہارینے آنکھوں یعنی نبیوں کو بند کیا تمہارےاور
سروں یعنی یا رو دیکھنے والوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔

اِس11 لئے جو بھی کلام نازل ہوا ہے تمہارےوہ لئے سر بہ
اگرہے۔ہیکتابمُہر کسیاُسے لـکھےپڑھے آدمی کو دیا جائے
تاکہ پڑھے تو دےجوابوہ گا، یہ” پڑھا نہیں جا سکتا، کیونکہ
اِس پر مُہر “ہے۔ اور12 اگر کسیاُسے پڑھاَن آدمی کو دیا جائے
تو وہ کہے گا، مَیں” اَن پڑھ “ہوں۔

رب13 فرماتا ہے، یہ” میرےقوم حضور آ کر اپنی زبان اور
ہونٹوں سے تو میرا احترام کرتی ہے، لیکن اُس کا دل مجھ سے
دُور ہے۔ اُن کی خدا ترسی صرف انسان ہی کے رٹے رٹائے
احکام پر مبنی ہے۔ اِس14 لئے آئندہ بھی میرا اِس قوم کے ساتھ
حیرتسلوک انگیز ہو گا۔ ہاں، عجیبسلوکمیرا و غریب ہو
اُستبگا۔ مندوںدانشکے 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 کی کوشش کرتے ہیں، جو یکی تار میں
اپنے کام کر کے کہتے ہیں، کون” ہمیں دیکھ لے گا، کون
ہمیں پہچان لے “گا؟ تمہاری16 رَویکج 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
جسکیا کو تشکیل دیا گیا ہے وہ تشکیل دینے والے بارےکے
میں کہتا ہے، وہ” کچھ نہیں ؟“سمجھتا ہرگز !نہیں

* 29:1 اری :ایل مراد یروشلم۔ہے اری ایل مطلبایککا الله’ کا ببر ‘شیر اور دوسرا بھسم’ ہونے والی قربانیوں کی قربان ‘گاہ یہانہے۔ مطلبدونوں ممکن ہیں۔
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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۔ 18 اُس
بہرےدن کتاب کی تلاوت سنیں گے، اور اندھوں کی آنکھیں
اندھیرے اور یکی تار میں نکلسے کر دیکھ سکیں گی۔ ایک19
بار پھر فروتن رب کی خوشی منائیں گے، اور محتاج اسرائیل کے
قدوس باعثکے شادیانہ بجائیں گے۔ 20 ظالم کا نام و نشان نہیں
رہے گا، زنطعنہ ختم ہو جائیں گے، اور دوسروں تاککی میں
بیٹھنے والے سب کے سب رُوئے زمین پر سے مٹ جائیں گے۔
21 یہی اُن کا انجام ہو گا عدالتجو میں دوسروں کو قصوروار
ٹھہراتے، شہر دروازےکے عدالتمیں کرنے والے قاضی 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 ابگا، سے اسرائیلیوں رنگکا فق نہیں
پڑ جائے گا۔ جب23 وہ اپنے درمیان اپنے بچوں کو میرےجو
ہاتھوں کا کام ہیں دیکھیں گے تو میرےوہ نام مُقّدسکو مانیں
گے۔ وہ یعقوب قدوسکے کو مُقّدس جانیں گے اور اسرائیل
کے خدا خوفکا مانیں گے۔ 24 اُس وقت جن کی روح آوارہ
ہے وہ سمجھ حاصل کریں گے، اور بڑبڑانے والے تعلیم قبول
کریں “گے۔

30
مصر وعدےکے ہیںبےکار

رب1 فرماتا ہے، ضدیاے” بچو، تم پر !افسوس کیونکہ تم
میرے 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 تکحنیسایلچی
پہنچ گئے ہیں توبھی5 سب اِس قوم سے شرمندہ ہو جائیں گے،
کیونکہ اِس ساتھکے معاہدہ بےکار ہو گا۔ اِس سے نہ مدد اور

نہ فائدہ حاصل ہو گا بلـکہ یہ شرم اور خجالت کا باعث ہی ہو
“گی۔

نجبدشِت6 جانوروںکے بارےکے ربمیں کا :فرمان
یہوداہ کے ایکسفیر تکلیف دہ اور پریشان ملـککن میں

سے گزر رہے ہیں جس میں ببر، شیر شیرنی، یلے زہر اور اُڑن
سانپ بستے ہیں۔ اُن کے گدھے اور اونٹ یہوداہ کی دولت اور
خزانوں لدےسے ہوئے ہیں، اور وہ سب کچھ مصر کے پاس
پہنچا رہے ہیں، اِسگو قوم کا کوئی فائدہ نہیں۔ مصر7 کی مدد
فضول ہی !ہے اِس لئے مَیں مصرنے کا نام رہب’ جساژدہا
کا منہ بند کر دیا گیا ‘ہے رکھا ہے۔

اب8 دوسروں پاسکے جا کر سب کچھ تختے پر لـکھ۔ اُسے
کتاب کی صورت میں قلم بند کر تاکہ میرے الفاظ آنے والے
دنوں میں تکہمیشہ گواہی دیں۔ 9 کیونکہ یہ سرکشقوم ہے،
لوگیہ دھوکے باز بچے ہیں ربجو ہدایاتکی کو ماننے کے
لئے تیار ہی نہیں۔ غیب10 بینوں کو وہ کہتے ہیں، یا” رو سے
باز “آؤ۔ اور یا رو دیکھنے والوں کو وہ حکم دیتے ہیں، ہمیں”
سچی یا مترو بتانا بلـکہ ہماری خوشامد کرنے والی باتیں۔ فریب
دہ یا رو دیکھ کر ہمارے آگے بیان !کرو صحیح11 راستے سے
ہٹ سیدھیجاؤ، راہ کو ہمارےدو۔چھوڑ منے اسرائیلسا کے
قدوس کا ذکر کرنے سے باز “!آؤ

اسرائیلمیںجواب12 قدوسکا فرماتا تم”ہے، نے یہ کلام
رد کر کے ظلم اور چالاکی پر بھروسا بلـکہ پورا اعتماد کیا ہے۔
یہاب13 تمہارےگناہ لئے اُس اونچی دیوار کی مانند ہو جسگا
میں دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ دراڑیں پھیلتی ہیں اور دیوار بیٹھی جاتی
ہے۔ ایکاچانکپھر ہی لمحے میں وہ دھڑام سے بوسزمین ہو
جاتی ہے۔ 14 ٹکڑےٹکڑےوہ ہو جاتی بالکلہے، مٹی کے اُس
برتن کی طرح جو بےرحمی سے ِچکنا ُچور کیا جاتا ہے جساور
ایککا ٹکڑا آگبھی کوئلےسے اُٹھا کر لے جانے سےحوضیا
بہتتھوڑا پانی لنے نکا قابلکے نہیں رہ “جاتا۔

صبر ربساتھکے پر بھروسا رکھو
رب15 قادرِ مطلق جو اسرائیل کا قدوس ہے فرماتا واپس”ہے، آ کر سکون پاؤ، تب ہی تمہیں نجات ملے گی۔ خاموش

رہ کر مجھ پر بھروسا رکھو، تب ہی تمہیں تقویت ملے گی۔ لیکن
تم اِس کے لئے تیار ہی نہیں تھے۔

16 چونکہ جوابتم میں بولے، ہرگز’ نہیں، ہم اپنے گھوڑوں
پر سوار ہو کر بھاگیں ‘گے اِس لئے بھاگتم جاؤ گے۔ چونکہ تم
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نے کہا، ہم’ تیز گھوڑوں پر سوار ہو کر بچ نکلیں ‘گے اِس لئے
تعاقبتمہارا کرنے والے کہیں یادہ ز تیز ہوں گے۔ تمہارے17
ہزار مرد ایک ہی آدمی کی دھمکی پر بھاگ جائیں گے۔ اور
دشمنجب کے پانچ افراد تمہیں دھمکائیں گے تو سبتم سبکے
فرار ہو جاؤ گے۔ آخرکار جو بچـیں گے وہ پہاڑ کی چوٹی پر پرچم
ڈنڈےکے کی طرح تنہا رہ جائیں گے، پہاڑی پر جھنڈے کی
طرح اکیلے ہوں “گے۔

تمہیںربلیکن18 مہربانی دکھانے انتظارکے میں وہہے، تم
پر رحم کرنے کے لئے اُٹھ کھڑا ہوا ہے۔ کیونکہ انصافرب
کا خدا مبارکہے۔ ہیں وہ جو اُس کے انتظار میں ہتے ر ہیں۔

اے19 صیون کے باشندو جو یروشلم میں ہتے ر ہو، آئندہ تم
نہیں روؤ گے۔ جب تم یاد فر کرو گے تو وہ ضرور تم پر مہربانی
کرے گا۔ تمہاری سنتے ہی وہ دےجواب گا۔ 20 گو ماضی
میں رب نے تمہیں تنگی کی روٹی کھلائی اور ظلم کا پانی پلایا،
ابلیکن تیرا اُستاد چھپا نہیں رہے گا بلـکہ تیری اپنی ہی آنکھیں
اُسے دیکھیں گی۔ 21 اگر دائیں یا بائیں طرف مُڑنا ہے تو تمہیں
پیچھے ہدایتسے ملے گی، یہی” راستہ صحیح اِسیہے، پر “!چلو
تمہارے اپنے کان یہ سنیں گے۔ 22 اُس وقت تم چاندی اور
سونے سے سجے ہوئے اپنے بُتوں کی بےحرمتی کرو گے۔ تم
اُف،” گندی “!چیز کہہ کر کچرےناپاکاُنہیں کی طرح باہر
پھینکو گے۔

بیج23 تیرےربوقتبوتے کھیتوں بارشپر بھیج بہترینکر
فصلیں پکنے دے گا، غذائیت بخش خوراک مہیا کرے گا۔
تیریدناُس یاں بکر بھیڑ چریںمیںچراگاہوںوسیعگائےبَیلاور
گے۔ 24 کھیتی باڑی کے لئے مستعمل بَیلوں اور گدھوں کو
چھاج اور دو شاخے کے یعے صافذر کی گئی خوراکبہترین
ملے گی۔ ہلاکدشمنجبدناُس25 ہو جائے گا اور اُس کے
بُرج گر جائیں گے تو ہر اونچے پہاڑ سے نہریں اور ہر بلندی سے
نالے بہیں گے۔ 26 چاند سورج کی مانند چمکے گا جبکہ سورج
کی ساتروشنی گُنا یادہ ز تیز ہو ایکگی۔ دن کی ساتروشنی
عام دنوں کی روشنی کے برابر ہو گی۔ اُس ربدن اپنی قوم کے
زخموں پر مرہم پٹی کر کے اُسے دےشفا گا۔

یوںرب اسور عدالتکی کرتا ہے

27 وہ ربدیکھو، کا نام دُوردراز علاقے سے آ رہا ہے۔ وہ
غیض 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 کچھسبآگے راکھ ہو رہا ہے۔ اُس28 کا دم کناروں سے
باہر آنے ندیوالی ہے کچھسبجو تکگلے ڈبو دیتی ہے۔ وہ
اقوام ہلاکتکو کی چھلنی میں چھان چھان کر اُن کے منہ میں
دہانہ ڈالتا ہے تاکہ بھٹکوہ کر تباہ کن راہ پر آئیں۔

29 لیکن تم گیت گاؤ گے، ایسے گیت جیسے مُقّدس عید
کی رات گائے جاتے ہیں۔ اِتنی رونق ہو گی تمہارےکہ دل
پھولے نہ سمائیں تمہاریگے۔ خوشی اُن زائرین کی مانند ہو گی
بانسریجو بجاتے ربہوئے کے پہاڑ پر ھتے چڑ اور اسرائیل کی
چٹان کے حضور آتے ہیں۔

بارُعباپنیربتب30 آواز لوگوںسے پر قدرتاپنی اظہارکا
اُسگا۔کرے بھسماورغضبسختکا نازلآگوالیکرنے ہو
بارشساتھساتھگی، کی تیز بوچھاڑ اولوںاور طوفانکا اُن ٹوٹپر
پڑے گا۔ رب31 کی آواز اسور پاشپاشکو دےکر گی، اُس
کی لاٹھی اُسے مارتی رہے گی۔ 32 اور جوں ربجوں سزا کے
لٹھ سے اسور ضربکو لگائے گا توں توں دف اور سرود بجـیں
اپنےگے۔ زورآور بازو وہسے اسور گا۔لڑےسے بڑیکیونکہ33
دیر وہسے گڑھا تیار اسوریجہاںہے بادشاہ لاشکی کو جلانا
ہے۔ اُسے گہرا اور چوڑا بنایا گیا ہے، اور اُس میں لـکڑی کا بڑا
ڈھیر ربہے۔ کا دم ہی گندھکاُسے طرحکی جلائے گا۔

31
مصر کی مدد بےکار ہے

1 اُن افسوسپر لئےکےمددجو مصر ہیں۔جاتے اُن پوریکی
اُمید گھوڑوں سے ہے، اور وہ اپنے متعدد رتھوں اور طاقت ور
گھڑسواروں پر اعتماد رکھتے ہیں۔ افسوس، نہ وہ اسرائیل کے
قدوس طرفکی نظر اُٹھاتے، ربنہ یافتمرضیکی در کرتے
ہیں۔ 2 لیکن الله بھی دانا ہے۔ وہ تم پر آفت لائے گا اور اپنا
فرمان منسوخ نہیں کرے گا بلـکہ شریروں کے گھر اور اُن کے
معاونوں خلافکے اُٹھ کھڑا ہو گا۔ مصری3 تو خدا نہیں بلـکہ
انسان ہیں۔ اور اُن گھوڑےکے عالِم ارواح کے نہیں بلـکہ فانی
دنیا کے ہیں۔ جہاں رببھی اپنا ہاتھ بڑھائے وہاں مدد کرنے
والے مدد ملنے سمیتوالوں ٹھوکر کھا کر گر جاتے ملسبہیں،
ہلاککر ہو جاتے ہیں۔
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مجھرب4 سے ہم کلام ہوا، صیون” پر اُترتے وقت مَیں اُس

جوان ببر شیر ہوںطرحکی گا بکریجو مار اُسکر کے اوپر کھڑا
غُراتا ہے۔ گو متعدد گلہ بانوں کو اُسے بھگانے کے لئے بُلایا
توبھیجائے وہ اُن چیخوںکی نہیںدہشتسے کھاتا، نہ اُن کے
شور شرابہ ڈرسے دبککر جاتا اِسیالافواجربہے۔ ہیطرح
کوہِ صیون پر اُتر لڑےکر گا۔ رب5 الافواج پَر پھیلائے ہوئے
پرندے طرحکی یروشلم کو دےپناہ گا، وہ محفوظاُسے رکھ کر
دےچھٹکارا گا، اُسے سزا دینے کے بجائے کرےرِہا “گا۔

اے6 سےجساسرائیلیو، سرکشتم ہو کر اِتنے دُور ہو گئے
ہو اُس واپسپاسکے آ جاؤ۔ تکاب7 تم اپنے ہاتھوں سے بنے
ہوئے سونے چاندی کے بُتوں کی پوجا کرتے ہو، تکاب تم
اِس گناہ ملوثمیں ہو۔ لیکن وہ دن آنے والا جبہے ایکہر
اپنے بُتوں کو کرےرد گا۔

اسور”8 تلوار میںزدکی آ کر لیکنگا۔جائےگر مردکسییہ
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 جوانوںکے کو بیگار میں کام پڑےکرنا گا۔ اُس9 چٹانکی
ڈر مارےکے جاتی رہے گی، اُس کے افسر لشکری جھنڈے
کو دیکھ دہشتکر کھائیں “گے۔ یہ رب کا فرمان جسہے
میںصیونآگکی بھڑکتی جساور کا تنور یروشلم میں تپتا ہے۔

32
راست بادشاہ کی آمد

ایک1 بادشاہ آنے والا ہے انصافجو کرےحکومتسے
گا۔ اُس کے افسر بھی صداقت سے حکمرانی کریں گے۔ 2 ہر
ایک آندھی اور طوفان سے دےپناہ گا، ایکہر یگستان ر میں
ندیوں طرحکی تر و کرےتازہ گا، ایکہر دھوپتپتی بڑیمیں
چٹان کا سا دےسایہ گا۔

تب3 دیکھنے والوں کی آنکھیں اندھی نہیں رہیں گی، اور سننے
والوں گے۔دیںدھیانکانکے جلدبازوں4 سمجھدلکے دار ہو
جائیں زبانکیہکلوںاورگے، روانی گی۔کرےباتصافسے
5 اُس وقت نہ احمق شریف کہلائے گا، نہ بدمعاش کو ممتاز
قرار دیا جائے گا۔ 6 کیونکہ حماقتاحمق بیان کرتا ہے، اور اُس
کا ذہن شریر منصوبے باندھتا ہے۔ وہ بےدین حرکتیں کر کے
بارےکےرب میں کفر بکتا بھوکےہے۔ کو وہ بھوکا اورچھوڑتا
پیاسے کو پانی پینے سے روکتا ہے۔ بدمعاش7 کے یِق طر کار شریر

ہیں۔ ضرورتوہ مند جھوٹکو سے تباہ کرنے کے منصوبے
باندھتا رہتا ہے، خواہ غریب حق پر کیوں نہ ہو۔ 8 اُس کے
مقابلے شریفمیں شریفآدمی منصوبے باندھتا شریفاور کام
کرنے ثابتمیں 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 ہو، میرے الفاظ پر دھیان !دو
ایک10 سال اور چند ایک 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
لرزعورتو،بےپروا بیٹیواے!اُٹھو سمجھتیمحفوظکوآپاپنےجو
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 پھلکے دار باغوں پر ماتم کرو۔ میری13 قوم کی زمین
پر آہ زاریو کرو، اُسکیونکہ پر یاںخاردار جھاڑ ہیں۔گئیچھا
رنگ رلیاں منانے والے شہر کے باشخوشتمام گھروں پر غم
کھاؤ۔ محل14 ویران ہو گا، رونق دار شہر سنسان ہو گا۔ قلعہ
اور بُرج ہمیشہ کے لئے غار بنیں گے جہاں جنگلی گدھے اپنے
دل بہلائیں گے اور یاں بکر بھیڑ چریں گی۔

الله روحکے سے بحالی
تکجب15 الله اپنا روح ہم پر نازل کرےنہ تکوقتاُس

حالات ایسے ہی رہیں گے۔ لیکن پھر یگستان ر باغ میں تبدیل
ہو جائے گا، اور باغ پھلکے جیسےجنگلدرختدار گھنے ہو
جائیں گے۔ انصافتب16 یگستان ر میں بسے گا، اور صداقت
پھلتے لتے پھو باغ میں کرےسکونت گی۔ انصاف17 کا پھل امن
و امان ہو گا، اور صداقت کا اثر ابدی سکون اور حفاظت ہو
گی۔

میری18 قوم پُرسکون اور محفوظ آبادیوں میں بسے گی، اُس
کے گھر آرام دہ اور پُرامن ہوں گے۔ 19 گو جنگل تباہ اور شہر
زمین بوس کیوں نہ ہو، لیکن20 مبارکتم ہو جو ہر ندی کے
پاس بیج بو سکو آزادیاورگے سے اپنے گائےبَیلوں اور گدھوں
کو چَرا سکو گے۔
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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،
تیرےحالانکہ ساتھ بےوفائی نہیں ہوئی۔ لیکن تیری باری بھی
آئے گی۔ بربادی کا کام تکتکمیل پہنچانے پر تُو خود برباد ہو
جائے گا۔ بےوفائی کا کام تکتکمیل پہنچانے تیرےپر ساتھ
بھی بےوفائی کی جائے گی۔

ہمرب،اے2 پر مہربانی !کر اُمیدسےتجھہم ہیں۔رکھتے ہر
طاقتہماریصبح مصیبتبن، ہماریوقتکے رِہائی ہو۔باعثکا

تیری3 گرجتی آواز سن کر بھاگقومیں جاتی تیرےہیں، اُٹھ
کھڑے ہونے پر وہ طرفچاروں بکھر جاتی ہیں۔ قومو،اے4
جو مال تم لُوٹنے لیا دوسرےوہ چھین لیں طرحجسگے۔
ٹڈیوں فصلوںغولکے جھپٹپر ہیںجاتےکرچٹکچھسبکر
اُسی تمہاریدوسرےطرح ملـکیتپوری ٹوٹپر پڑیں گے۔

سرفرازرب5 بلندیوںاورہے سکونتپر صیونوہیہے۔کرتا
انصافکو 6گا۔کرےمالامالسےصداقتاور میںدنوںاُن وہ
حفاظتتیری 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۔ سڑکیں8 ویران و سنسان ہیں، اور
مسافر اُن پر نظر ہی نہیں معاہدےآتے۔ کو توڑا گیا لوگوںہے،
نے اُس کے گواہوں کو رد کر کے انسان کو حقیر جانا ہے۔
خشکزمین9 ہو کر مُرجھا گئی لبنانہے، کملا کر شرمندہ ہو
گیا ہے۔ شارون کا میدان بےشجر بیابان سا بن گیا ہے، بسن اور
کرمل اپنے پتے جھاڑ رہے ہیں۔

ربلیکن10 فرماتا مَیںاب”ہے، اُٹھ ہوںکھڑا مَیںابگا،
سرفراز ہو کر اپنی قوت کا اظہار کروں گا۔ 11 تم اُمید سے ہو،
اورہے،ہیگھاسسوکھیمیںپیٹلیکن وقتدیتےجنم بھوسا
ہی پیدا ہو جبگا۔ پھونکتم مارو گے تو تمہارا آگدم بن کر
تم ہی کو راکھ کر دے گا۔ 12 اقوام یوں بھسم ہو جائیں گی
کہ چونا ہی رہ جائے گا، وہ خاردار یوں جھاڑ کی طرح کٹ
جائیںجلکر گی۔ دُوردرازاے13 علاقوں کے باشندو، وہ کچھ
سنو جو مَیں نے کیا قریباےہے۔ کے بسنے والو، جانقدرتمیری “لو۔

14 صیون میں گناہ گار گھبرا گئے ہیں، بےدین پریشانی کے
عالم میں تھرتھراتے ہوئے چلّا رہے ہیں، ہم” میں سے کون
بھسم کرنے والی آگاِس کے منے سا زندہ رہ سکتا ہمہے؟ میں
سے کون تکہمیشہ بھڑکنے والی اِس انگیٹھی قریبکے قائم رہ
سکتا “ہے؟ 15 لیکن وہ شخص قائم رہے گا جو راست زندگی
گزارے اور سچائی بولے، جو غیرقانونی نفع اور رشوت لینے سے
انکار کرے، جو قاتلانہ سازشوں اور غلط کام سے گریز کرے۔
وہی16 بلندیوں پر بسے گا اور پہاڑ قلعےکے محفوظمیں رہے گا۔
اُسے روٹی ملتی رہے گی، اور پانی کی کبھی کمی نہ ہو گی۔

پُرجلال بادشاہ ملـککا
تیری17 آنکھیں بادشاہ اور اُس کی پوری خوب صورتی کا

مشاہدہ کریں گی، وہ ایک وسیع اور دُور دُور تک پھیلا ہوا
ملـک دیکھیں گی۔ تب18 گزرےتُو ہوئے ناکہول وقت پر
غور خوضو کر کے پوچھے گا، دشمن” بڑےکے افسر کدھر
ہیں؟ ٹیکس لینے والا کہاں غائب ہوا؟ وہ افسر کدھر ہے جو
بُرجوں کتابحسابکا کرتا “تھا؟ 19 آئندہ تجھے یہ گستاخ قوم
نظر نہیں آئے لوگیہگی، جو ناقابِل زبانفہم لتے بو اور ہکلاتے
ایسیہوئے باتیں کرتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتیں۔

ہماری20 عیدوں کے شہر صیون پر نظر !ڈال تیری آنکھیں
یروشلم کو دیکھیں گی۔ وقتاُس سکونتمحفوظوہ گاہ ہو گا،
ایک خیمہ جو آئندہ کبھی نہیں ہٹے جسگا، کی میخیں کبھی
نہیں نکلیں گی، جساور ایککا رّسا بھی نہیں ٹوٹے گا۔

ربوہاں21 ہی ہمارا زورآور آقا ہو گا، اور شہر یاؤں در کا
مقام ہو ندیوںچوڑیایسیگا، پرجنمقامکا نہ والیچپو کشتی،
نہ شاندار جہاز چلے گا۔ 22 کیونکہ رب ہی ہمارا قاضی، رب
ہی ہمارا ہیرباورسردار ہمارا بادشاہ ہمیںوہیہے۔ چھٹکارا
گا۔دے دشمن23 کا غرقبیڑا ہونے والا بادبانہے۔ کے رسّے
ڈھیلے ہیں، اور نہ وہ مستول کو مضبوط رکھنے، نہ بادبان کو
پھیلائے رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ کثرتوقتاُس کا لُوٹا ہوا
مال بٹے گا، بلـکہ اِتنا مال ہو گا لنگڑےکہ بھی لُوٹنے شرکتمیں
گے۔کریں صیون24 بھیکوئیکا مَیں”گا،کہےنہیںفرد کمزور
“ہوں، کیونکہ اُس باشندوںکے کے گناہ بخشے گئے ہوں گے۔

34
ادوم عدالتپر کا اعلان
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اے1 قومو، قریب آ کر سن !لو اے اُمّتو، دھیان !دو دنیا

اور جو بھی اُس میں کانہے لگائے، زمین اور جو کچھ اُس میں
پھوٹسے نکلا ہے !دےتوجہ 2 ربکیونکہ کو تمام اُمّتوں پر
غصہ آ گیا ہے، اور اُس غضبکا اُن کے تمام لشکروں پر نازل ہو
رہا ہے۔ وہ اُنہیں مکمل طور پر کرےتباہ گا، سفاکاُنہیں کے
کرےحوالے گا۔ 3 اُن کے مقتولوں کو باہر پھینکا جائے گا،
اور لاشوں 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 پتوںہوئے طرحکی جھڑ جائے گا، وہ انجـیر کے
درخت کی سوکھی یالی ہر طرحکی گر جائے گا۔

5 کیونکہ آسمان پر میری تلوار خون پی پی کر مست ہو گئی
ہے۔ دیکھو، اب وہ ادوم پر نازل ہو رہی ہے تاکہ اُس کی
عدالت تباہیمکملکیجسکیقوماُسکرے، مَیںفیصلہکا 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 ہے، ربکیونکہ بُصرہ شہر میں قربانی کی
عید اور ملـِک ادوم میں قتِل عام کا تہوار منائے گا۔ وقتاُس7
جنگلی بَیل اُن کے ساتھ گر جائیں گے، اور بچھڑے طاقت ور
سانڈوں سمیت ختم ہو جائیں گے۔ اُن کی زمین خون مستسے
خاکاور چربی سے شرابور ہو گی۔

8 کیونکہ وہ دن آ گیا ہے جب رب بدلہ لے گا، وہ سال
جب وہ ادوم سے اسرائیل کا انتقام لے گا۔ 9 ادوم کی ندیوں
میں تارکول ہی بہے گا، اور گندھک زمین کو ڈھانپے گی۔
ملـک بھڑکتی ہوئی رال سے بھر جائے گا، آگکیجس10 نہ
دن اور نہ رات بجھے گی بلـکہ تکہمیشہ دھواں چھوڑتی رہے
ملـکگی۔ نسل در نسل ویران و سنسان رہے گا، تکیہاں 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۔ کیونکہ رب فیتے
اور ساہول سے ادوم کا ناپملـکپورا ناپ کر اُجاڑ اور ویرانی
کے کرےحوالے گا۔ اُس12 کے شرفا کا نام و تکنشان نہیں
رہے گا۔ کچھ نہیں رہے گا جو بادشاہی ملـککہلائے، کے
رئیستمام رہیںجاتے گے۔ پودےکانٹےدار13 اُس محلوںکے

پر جائیںچھا خودگے، پودےرَو کٹارےاونٹاور اُس قلعہکے
بند شہروں میں پھیل جائیں ملـکگے۔ گیدڑ اور عقابی ُلّو ا کا
یگستانوہاں14گا۔بنےگھر ر ُکتوںجنگلیجانورکے ملیںسے
اورگے، بکرانما لیلیتگے۔کریںملاقاتسےدوسرےایکِجّن
آسیبنامی بھی اُس ٹھہرےمیں وہاںگا، اُسے بھی آرام ملےگاہ
گی۔ 15 مادہ سانپ اُس کے سائے میں بِل بنا کر اُس میں اپنے
دےانڈے گی اور اُنہیں سے کر پالے پرندےشکاریگی۔ بھی
دو دو ہو کر وہاں جمع ہوں گے۔

کتابکیرب16 میں پڑھ کر اِس تحقیقکی !کرو ادوم میں یہ
تمام چیزیں مل جائیں ایکملـکگی۔ سے بھی محروم نہیں رہے
گا ملسببلـکہ اُسکر میں پائی جائیں گی۔ ہیربکیونکہ کے
منہ نے اِس کا حکم دیا ہے، اور اُسی کا روح اِنہیں کرےاکٹھا
گا۔ 17 وہی ساری زمین پیمائشکی 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

یگستان1 ر اور پیاسی زمین باغ باغ ہوں بیابانگے، 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 شان، کرمل اور شارون کا پورا ُحسن و جمال
دیا جائے لوگگا۔ رب کا جلال ہمارےاور خدا کی شان و
شوکت دیکھیں گے۔

3 نڈھال ہاتھوں کو تقویت دو، ڈانواں ڈول گھٹنوں کو
مضبوط !کرو 4 دھڑکتے ہوئے دلوں سے کہو، حوصلہ” رکھو،
مت ڈرو۔ دیکھو، تمہارا خدا انتقام لینے کے لئے آ رہا ہے۔ وہ ہر
ایک کو جزا و دےسزا کر تمہیں بچانے کے لئے آ رہا “ہے۔

تب5 اندھوں کی آنکھوں کو اور بہروں کے کانوں کو کھولا
جائے گا۔

لنگڑے6 ہرن کی سی چھلانگیں لگائیں گے، اور گونگے
خوشی نعرےکے لگائیں یگستانگے۔ ر پھوٹچشمےمیں نکلیں
گے، اور بیابان میں ندیاںسے گزریں گی۔
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7 ُجھلستی ہوئی ریت کی جگہ جوہڑ بنے گا، اور پیاسی زمین
کی جگہ پانی کے پھوٹسوتے نکلیں پہلےجہاںگے۔ گیدڑ آرام
کرتے تھے وہاں ہری سرکنڈےگھاس، اور آبی نرسل کی نشو
و نما ہو گی۔

ملـک8 میں سے شاہراہ گزرے گی جو شاہراہِ’ ‘مُقّدس
کہلائے ناپاکگی۔ لوگ اُس پر سفر نہیں کریں گے، کیونکہ
وہ صحیح راہ پر چلنے والوں کے لئے مخصوص ہے۔ احمق اُس پر
بھٹکنے نہیں پائیں گے۔

اُس9 پر نہ ببر شیر ہو گا، نہ کوئی اَور وحشی جانور آئے گا یا
پایا جائے صرفگا۔ وہ اُس پر چلیں گے جنہیں الله نے عوضانہ
دے کر چھڑا لیا ہے۔

جتنوں10 ربکو دےفدیہنے کر رِہا کیا واپسوہہے آئیں
گے اور گیت گاتے ہوئے صیون میں داخل ہوں گے۔ اُن کے
سر پر ابدی خوشی کا تاج ہو گا، اور وہ اِتنے مسرور اور شادمان
ہوں کہگے ماتم اور یہ گر زاریو اُن آگےکے بھاگآگے جائے
گی۔

36
اسوری یروشلم کا محاصرہ کرتے ہیں

1 ِ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 لیا۔کر 2 پھر اُس نے اپنے اعلٰی افسر ربشاقی کو
بڑی فوج کے لـکیسساتھ سے یروشلم کو بھیجا۔ یروشلم پہنچ کر
ربشاقی اُس نالے پاسکے رُک گیا جو پانی کو اوپر تالابوالے
تک پہنچاتا ہے یہ) تالاب اُس راستے پر ہے جو دھوبیوں کے
تکگھاٹ لے جاتا ۔(ہے 3 یہ دیکھ کر محل کا انچارج اِلیاقیم
بن میرمنشیِخلقیاہ، شبناہ اور یوآخخاصمشیرِ آسفبن شہر سے
نکل کر اُس سے ملنے آئے۔ ربشاقی4 نے اُن کے ہاتھ ِحزقیاہ کو
پیغام اسور”بھیجا، کے عظیم بادشاہ فرماتے ہیں، تمہارا چیزکسبھروسا
پر ہے؟ 5 تم سمجھتے ہو کہ خالی باتیں کرنا فوجی حکمِت عملی اور
طاقت کے برابر ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ کستم پر اعتماد کر
رہے ہو کہ مجھ سرکشسے ہو گئے ہو؟ 6 کیا تم مصر پر بھروسا
کرتے ہو؟ وہ تو ٹوٹا ہوا سرکنڈا ہی ہے۔ جو بھی اُس پر ٹیک

لگائے اُس کا ہاتھ وہ چیر کر زخمی دےکر گا۔ یہی کچھ اُن
سب ساتھکے ہو جائے گا مصرجو کے بادشاہ فرعون پر بھروسا
!کریں شاید7 تم کہو، ربہم’ اپنے خدا پر توکل کرتے ‘ہیں۔
لیکن ہوطرحکسیہ ِحزقیاہہے؟سکتا تونے اُس بےحرمتیکی
کی ہے۔ کیونکہ اُس نے اونچی جگہوں کے مندروں اور قربان
گاہوں کو ڈھا کر یہوداہ اور یروشلم سے کہا ہے کہ صرف
یروشلم کی قربان گاہ کے منے پرستشسا کریں۔ 8 میرےآؤ، آقا
اسور کے بادشاہ سے سودا کرو۔ مَیں تمہیں گھوڑے2,000
دوں گا بشرطیکہ تم اُن لئےکے سوار مہیا لیکنسکو۔کر افسوس،
تمہارے پاس اِتنے گھڑسوار ہیں ہی !نہیں 9 میرےتم آقا اسور
کے بادشاہ کے سب سے چھوٹے افسر کا بھی مقابلہ نہیں کر
سکتے۔ لہٰذا مصر رتھوںکے پر بھروسا رکھنے کا کیا فائدہ؟ شاید10
تم سمجھتے ہو کہ مَیں رب کی مرضی کے بغیر ہی ملـکاِس پر
حملہ کرنے آیا ہوں تاکہ سب کچھ برباد کروں۔ لیکن ایسا ہرگز
نہیں مجھےخودنےرب!ہے کہا ملـکاِسکہ پر بولدھاوا 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 طرح بول لیتے ہیں۔
عبرانی زبان استعمال نہ کریں، ورنہ شہر کی فصیل پر کھڑے
لوگ آپ کی باتیں سن لیں “گے۔ لیکن12 ربشاقی نے جواب
کیا”دیا، تم سمجھتے ہو مالـکمیرےکہ یہنے تمہیںصرفپیغام
مالـکتمہارےاور کو بھیجا ہے؟ ہرگز !نہیں وہ ہتے چا ہیں کہ
لوگتمام یہ باتیں سن لیں۔ کیونکہ وہ بھی تمہاری طرح اپنا فضلہ
کھانے اور پیشاباپنا پینے پر مجبور ہو جائیں “گے۔

13 پھر فصیلوہ طرفکی مُڑ کر بلند آواز عبرانیسے زبان میں
مخاطبسےعوام !سنو”ہوا، شہنشاہ، اسور بادشاہکے فرمانکے
پر دھیان !دو 14 بادشاہ فرماتے ہیں کہ ِحزقیاہ تمہیں دھوکا نہ
تمہیںوہدے۔ بچا نہیں سکتا۔ تمہیںوہبےشک15 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 کی باتوں سے تسلی پا کر رب پر بھروسا مت
ِحزقیاہ16کرنا۔ باتیںکی نہ مانو بلـکہ اسور بادشاہکے کیونکہکی۔
وہ فرماتے ہیں، میرے ساتھ صلح کرو اور شہر سے نکل کر
پاسمیرے آ جاؤ۔ پھر تم میں سے ایکہر انگور کی اپنی بیل اور
انجـیر کے درختاپنے پھلکا کھائے گا اور حوضاپنے پانیکا
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پیئے گا۔ 17 پھر کچھ دیر کے بعد مَیں ایکتمہیں ملـکایسے میں
لے جاؤں گا تمہارےجو ملـکاپنے کی مانند ہو گا۔ اُس میں
بھی اناج اور نئی َمے، روٹی اور انگور باغکے ہیں۔ 18 ِحزقیاہ کی
مت جبسننا۔ وہ کہتا ہے، رب’ ہمیں بچائے ‘گا تو وہ تمہیں
دےدھوکا رہا ہے۔ کیا دیگر اقوام کے دیوتا اپنے ملـکوں کو شاہِ
اسور بچانےسے قابلکے ہیں؟رہے حمات19 اور ارفاد کے دیوتا
کہاں رہ گئے ہیں؟ ِسفروائم کے دیوتا کیا کر سکے؟ اور کیا کسی
دیوتا نے سامریہ گرفتمیریکو سے بچایا؟ 20 نہیں، کوئی بھی
دیوتا ملـکاپنا مجھ سے بچا نہ سکا۔ تو پھر رب یروشلم کسکو
طرح مجھ سے بچائے “گا؟

21 فصیل پر کھڑے لوگ خاموش 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 یوآخخاصمشیرِ رنجشآسفبن مارےکے
اپنے لباس پھاڑ کر ِحزقیاہ پاسکے واپس گئے۔ دربار میں پہنچ
اُنہوںکر نے بادشاہ کچھسبکو کہہ سنایا ربشاقیجو اُنہیںنے
کہا تھا۔

37
رب ِحزقیاہ کو تسلی دیتا ہے

1 یہ باتیں سن کر ِحزقیاہ نے پھاڑےکپڑےاپنے ٹاٹاور کا
لباسماتمی پہن ربکر کے گھر میں گیا۔ ساتھ2 ساتھ اُس نے
محل انچارجکے میرمنشیاِلیاقیم، شبناہ اماموںاور بزرگوںکے کو
آموص کے بیٹے یسعیاہ نبی پاسکے بھیجا۔ ٹاٹسب کے ماتمی
لباس پہنے ہوئے تھے۔ 3 نبی پاسکے پہنچ کر اُنہوں نے ِحزقیاہ
کا پیغام سنایا، آج” ہم بڑی مصیبت میں ہیں۔ سزا کے اِس دن
یوں اسور سختہمارینے بےعزتی کی ہے۔ ہمارا حال دردِ زہ
میں مبتلا عورتاُس کا سا پیٹکےجسہے سے بچہ نکلنے کو
ہے، لیکن جو اِس لئے نہیں نکل سکتا کہ ماں کی طاقت جاتی
رہی ہے۔ لیکن4 آپربشاید کے خدا ربشاقینے کی وہ باتیں
ہوںسنی اُسجو کے آقا اسور بادشاہکے زندہنے توہینکیخدا
میں بھیجی ہیں۔ ہو سکتا آپربہے کا خدا اُس کی باتیں سن
کر اُسے سزا براہِدے۔ ہمارےکرم لئے بچےتکابجو ہوئے
ہیں دعا “کریں۔

جب5 ِحزقیاہ کے افسروں نے یسعیاہ کو بادشاہ کا پیغام
پہنچایا 6 تو نبی جوابنے اپنے”دیا، آقا کو بتا دینا ربکہ فرماتا

ہے، اُن’ دھمکیوں متخوفسے کھا اسوریجو 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 جائے گا۔ وہاں مَیں اُسے
تلوار سے مروا دوں “۔‘گا

سنحیرب کی دھمکیاں اور ِحزقیاہ کی دعا
ربشاقی8 یروشلم کو چھوڑ کر اسور کے بادشاہ واپسپاسکے

چلا گیا جو اُس لـکیسوقت سے روانہ ہو کر لِبناہ پر چڑھائی کر
رہا تھا۔

9 سنحیربپھر کو اطلاع ملی، ایتھوپیا” کا بادشاہ آپتِرہاقہ
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 فریبسے نہ جبکھاؤ 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 ہے۔ ہر ملـک کو اُنہوں نے مکمل طور پر تباہ کر دیا
ہے۔ تو پھر طرحکستم بچ جاؤ گے؟ 12 کیا جوزان، حاران اور
رصف کے دیوتا اُن کی حفاظت کر پائے؟ کیا ملـِک عدن میں
تلّسار باشندےکے بچ سکے؟ نہیں، بھیکوئی دیوتا اُن کی مدد نہ
کر میرےجبسکا باپ دادا نے اُنہیں تباہ کیا۔ دھیان13 دو،
اب حمات، ارفاد، ِسفروائم شہر، ہینع اور عِوّا کے بادشاہ کہاں
“ہیں؟

ملنےخط14 پر ِحزقیاہ پڑھاُسےنے لیا اور ربپھر کےگھرکے
صحن میں گیا۔ خط ربکو کے منے سا بچھا کر اُس15 ربنے
سے دعا کی،

16 رباے” الافواج اسرائیل کے خدا جو کروبی فرشتوں
کے درمیان تخت نشین ہے، تُو اکیلا ہی دنیا کے ممالـکتمام کا
تُوہے۔خدا آسماننےہی زمینو خلقکو کیا رب،اے17ہے۔
میری !سن اپنی آنکھیں کھول کر !دیکھ سنحیرب کی اُن تمام
باتوں پر دےدھیان جو اُس نے اِس مقصد سے تکہم پہنچائی
ہیں کہ زندہ اہانتکیخدا کرے۔ باتیہرب،اے18 سچ ہے
بادشاہوںاسوریکہ نے اِن تمام قوموں کو اُن سمیتملـکوںکے
تباہ کر ہے۔دیا وہ19 تو اُن بُتوںکے پھینکمیںآگکو بھسمکر
کر سکتے تھے، کیونکہ وہ زندہ نہیں انسانصرفبلـکہ ہاتھوںکے
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سے بنے لـکڑیہوئے اور پتھر کے بُت تھے۔ ہمارےرباے20
ابخدا، مَیں تجھ التماسسے کرتا ہوں کہ ہمیں اسوری بادشاہ
کے ہاتھ سے بچا تاکہ دنیا کے تمام ممالـک جان لیں کہ تُو اے
رب، واحد خدا “ہے۔

اسوری کی لعن طعن پر الله جوابکا
21 پھر یسعیاہ بن آموص نے ِحزقیاہ کو پیغام بھیجا، رب”

اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ مَیں نے اسوری بادشاہ سنحیرب
کے بارے میں تیری دعا سنی ہے۔ اب22 رب کا اُس کے
خلاف فرمان سن،
بیٹیصیونکنواری تجھے جانتیحقیر ہاںہے، یروشلم بیٹی اپنا

سر ہلا ہلا کر حقارت آمیز نظر تیرےسے پیچھے دیکھتی ہے۔
23 کیا تُو نہیں جانتا کسکہ کو گالیاں دیں کساور اہانتکی
کی ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ تُو کسنے خلافکے آواز
بلند کی طرفکیجسہے؟ تُو غرور کی نظر سے دیکھ رہا ہے
وہ اسرائیل قدوسکا !ہے

24 اپنے قاصدوں کے یعے ذر تُو ربنے کی اہانت کی ہے۔
تُو ڈینگیں مار کر کہتا ہے، مَیں’ اپنے رتھوںبےشمار پہاڑوںسے
کی چوٹیوں اور لبنان کی تکانتہا چڑھ گیا ہوں۔ مَیں دیودار کے
بڑےبڑے اور جونیپر بہترینکے درختوں کاٹکو کر لبنان کی
دُورترین بلندیوں تک، اُس سبکے سے گھنے تکجنگل پہنچ
گیا ہوں۔ 25 مَیں نے غیرملـکوں میں کنوئیں کھدوا کر اُن کا
پانی پی لیا میرےہے۔ تلووں تلے مصر کی تمام ندیاں خشک ہو
‘گئیں۔

اے26 اسوری بادشاہ، کیا تُو نے نہیں سنا کہ بڑی دیر سے
مَیں نے سبیہ 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 طاقتکی
جاتی رہی، وہ اورگھبرائے شرمندہ ہوئے۔ طرحکیگھاسوہ
کمزور پرچھتتھے، اُگنے والی اُس یالی ہر مانندکی تھوڑیجو دیر
کے لئے پھلتی پھولتی تو ہے، لیکن لُو چلتے ایکوقت 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 تیرےاور منہ میں لگام ڈال تجھےکر 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 تم بیج بو کر فصلیں
کاٹو اورگے انگور باغکے لگا کر اُن پھلکا گے۔کھاؤ یہوداہ31
کے بچے ایکباشندےہوئے بار پھر جڑ پکڑ کر پھل لائیں گے۔
32 کیونکہ یروشلم قومسے کا بقیہ نکل آئے گا، اور صیونکوہِ کا
بچا کھچا حصہ ملـکدوبارہ میں پھیل جائے الافواجربگا۔
غیرتکی یہ کچھ دےسرانجام گی۔

اسوریتکجہاں33 بادشاہ کا تعلق ربہے فرماتا ہے کہ
وہ اِس شہر میں داخل نہیں ہو گا۔ ایکوہ تکتیر 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 واپسملـکاپنے چلا جائے
گا۔ اِس شہر میں وہ نہیںگھسنے پائے گا۔ ربیہ فرمانکا ہے۔
35 کیونکہ مَیں اپنی اور اپنے خادم داؤد کی خاطر اِس شہر کا
دفاع کر کے اُسے بچاؤں “گا۔

اُسی36 رات رب کا فرشتہ نکل آیا اور اسوری لشکرگاہ میں
سے گزر کر 1,85,000 فوجیوں کو مار لوگجبڈالا۔ صبح
سویرے اُٹھے تو طرفچاروں 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 گیا۔ ایک38 دن
جب وہ اپنے نِسروکدیوتا کے مندر میں پوجا کر رہا تھا تو اُس
ـِکبیٹوںکے ل ادرمَّ اور شراضر نے اُسے تلوار قتلسے کر دیا اور
فرار ہو کر ملـِک اراراط میں پناہ لی۔ پھر اُس کا بیٹا اسرحدون
تخت نشین ہوا۔

38
الله ِحزقیاہ کو شفا دیتا ہے

1 میںدنوںاُن ِحزقیاہ اِتنا بیمار ہوا نوبتکیمرنےکہ آ پہنچی۔
آموص کا بیٹا یسعیاہ نبی اُس ملنےسے آیا اور فرماتارب”کہا، ہے
اپنےکہ گھر بندوبستکا کر تجھےکیونکہلے، ہے۔مرنا تُو اِس
بیماری سے شفا نہیں پائے “گا۔
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سنیہ2 کر ِحزقیاہ نے اپنا منہ دیوار طرفکی پھیر کر دعا کی،

یادرب،اے”3 کر وفاداریمَیںکہ دلیخلوصاور تیرےسے
منے سا چلتا رہا ہوں، کہ مَیں وہ کچھ کرتا آیا ہوں جو تجھے پسند
“ہے۔ پھر پھوٹپھوٹوہ کر رونے لگا۔

تب4 یسعیاہ نبی ربکو کا کلام ملا، ِحزقیاہ”5 پاسکے جا
کر اُسے بتا دینا باپتیرےربکہ داؤد کا خدا فرماتا ہے، مَیں’
تیرینے لیسندعا تیرےاور آنسو دیکھے تیریمَیںہیں۔ زندگی
سال15میں کا اضافہ کروں گا۔ ساتھ6 ساتھ مَیں تجھے اور اِس
شہر اسورکو بادشاہکے سے لوںبچا مَیںگا۔ اِسہی شہر دفاعکا
کروں “۔‘گا

یہ7 پیغام ِحزقیاہ کو سنا کر یسعیاہ مزیدنے تجھےرب”کہا،
ایک دےنشان سےجسگا تُو جان لے گا کہ وہ اپنا وعدہ پورا
کرے گا۔ میرے8 کہنے پر آخز کی بنائی گھڑیدھوپہوئی کا
دسسایہ درجے پیچھے جائے “گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ دسسایہ
درجے ہٹپیچھے گیا۔

شفا پانے پر ِحزقیاہ گیتکا
9 یہوداہ کے بادشاہ ِحزقیاہ نے شفا پانے پر ذیل گیتکا قلم

بند کیا،
مَیں”10 بولا، کیا مجھے زندگی عروجکے پر پاتال دروازوںکے

داخلمیں ہونا باقیہے؟ ماندہ مجھسال چھینسے لئے گئے ہیں۔
11 مَیں بولا، آئندہ مَیں رب کو زندوں کے ملـک میں نہیں

دیکھوں ابگا۔ مَیںسے پاتال باشندوںکے ساتھکے رہ کر اِس
دنیا لوگوںکے پر نظر نہیں ڈالوں گا۔

میرے12 گھر بانوںگلہکو طرحکیخیمےکے اُتارا گیا ہے،
وہ میرے اوپر سے چھین لیا گیا ہے۔ مَیں نے اپنی زندگی کو
جولاہے کی طرح اختتام تک بُن لیا ہے۔ اب اُس نے مجھے
کاٹ تانتکر کے دھاگوں الـگسے کر دیا ایکہے۔ دن کے
اندر اندر تُو نے مجھے ختم کیا۔

یادکرچیخمَیںتکصبح13 فر اُسلیکنرہا،کرتا شیرببرنے
میریطرحکی تمام ہڈیاں توڑ ایکدیں۔ دن کے اندر اندر تُو نے
مجھے ختم کیا۔

مَیں14 بےجان ہو کر ابابیل یا بلبل کی طرح چیں چیں کرنے
غوںغوںلگا، آہیںسیکبوترکیکےکر آنکھیںمیریلگا۔بھرنے
نڈھال ہو کر آسمان طرفکی تکتی اےرہیں۔ رب، مجھ پر ظلم
ہو رہا میریہے۔ مدد کے لئے !آ

لیکن15 مَیں کیا کہوں؟ اُس نے خود مجھ سے ہم کلام ہو
کر یہ کیا مَیںہے۔ تلخیوں مغلوبسے ہو کر زندگی کے تکآخر
دبی حالتہوئی میں پھروں گا۔

اے16 رب، اِن ہی چیزوں کے سبب سے انسان زندہ رہتا
میریہے، روح کی زندگی بھی اِن ہی پر مبنی ہے۔ تُو مجھے بحال
کر کے گا۔دےجینے

17ً یقینا یہ تلخ تجربہ برکتمیری باعثکا بن گیا۔ تیری محبت
جانمیرینے کو قبر محفوظسے رکھا، تُو تماممیرےنے گناہوں
کو اپنی پیٹھ پھینکپیچھےکے دیا ہے۔

18 کیونکہ پاتال تیری حمد و ثنا نہیں کرتا، اور موت تیری
ستائش میں گیت نہیں گاتی، زمین کی گہرائیوں میں اُترے
تیریہوئے وفاداری کے انتظار میں نہیں ہتے۔ ر

19 نہیں، جو زندہ یفتیریوہیہے تعر کرتا، تیریوہی تمجید
کرتا جسہے، طرح مَیں آج کر رہا ہوں۔ پشت در پشت باپ
اپنے بچوں تیریکو وفاداری بارےکے میں بتاتے ہیں۔

مجھےرب20 بچانے کے لئے تیار تھا۔ آؤ، ہم عمر رببھر کے
گھر میں تاردار ساز “بجائیں۔

علاج کا یِق طر کار
21 یسعیاہ نے ہدایت دی تھی، انجـیر” کی ٹکی لا کر بادشاہ

کے ناسور پر باندھ !دو تب اُسے شفا ملے “گی۔ پہلے22 ِحزقیاہ
نے پوچھا تھا، کونرب” دےنشانسا مجھےسےجسگا یقین
آئے کہ مَیں دوبارہ رب کے گھر عبادتکی شریکمیں ہوں
“گا؟

39
ِحزقیاہ سے سنگین غلطی ہوتی ہے

تھوڑی1 دیر کے بعد بابل کے مرودکبادشاہ بلَدان بن بلَدان
نے ِحزقیاہ بیماریکی اور شفا کی خبر سن کر وفد کے ہاتھ خط
بھیجے۔تحفےاور ِحزقیاہ2 وفدسےخوشینے استقبالکا کر کے
اُسے وہ تمام خزانے دکھائے جو ذخیرہ محفوظمیںخانے رکھے
گئے تھے یعنی تمام سونا چاندی، بلسان کا تیل اور باقی قیمتی تیل۔
اُس نے پورا اسلحہ خانہ اور بھیکچھسبباقی دکھایا اُسجو کے
خزانوں میں پورےتھا۔ محل ملـکپورےاور میں خاصکوئی
چیز نہ رہی جو اُس نے اُنہیں نہ دکھائی۔

تب3 یسعیاہ نبی ِحزقیاہ بادشاہ کے پاس آیا اور پوچھا، اِن”
آدمیوں نے کیا کہا؟ کہاں سے آئے “ہیں؟ ِحزقیاہ جوابنے
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دیا، ملـکدُوردراز” بابل پاسمیرےسے آئے “ہیں۔ 4 یسعیاہ
بولا، اُنہوں” نے محل میں کیا کچھ “دیکھا؟ ِحزقیاہ نے اُنہوں”کہا، محلنے سبمیں کچھ دیکھ لیا میرےہے۔ خزانوں میں
کوئی چیز نہ رہی جو مَیں نے اُنہیں نہیں “دکھائی۔

تب5 یسعیاہ نے کہا، الافواجرب” کا فرمان !سنیں ایک6
دن آنے والا ہے تیرےکہ محل کا تمام مال چھین لیا جائے گا۔
بھیجتنے خزانے تُو باپتیرےاور دادا تکآجنے جمع ہیںکئے
اُن سب کو دشمن بابل لے جائے ربگا۔ فرماتا ہے ایککہ
بھی چیز پیچھے نہیں رہے گی۔ تیرے7 بیٹوں میں سے بعضبھی
چھین لئے جائیں ایسےگے، تکابجو پیدا نہیں تبہوئے۔ وہ
خواجہ سرا بن کر شاہِ بابل محلکے خدمتمیں کریں “گے۔

8 ِحزقیاہ بولا، رب” کا جو پیغام آپ نے مجھے دیا ہے وہ
ٹھیک “ہے۔ کیونکہ اُس نے سوچا، بڑی” بات یہ ہے کہ
میرے جیتے امنجی و امان ہو “گا۔

40
الله کی قوم کو تسلی

1 تمہارا رب فرماتا ہے، تسلی” دو، میری قوم کو تسلی !دو
نرمی2 سے یروشلم باتسے کرو، بلند آواز سے اُسے بتاؤ کہ تیری
غلامی کے پورےدن ہو گئے ہیں، تیرا معافقصور ہو گیا ہے۔
ہاتھکےربتجھےکیونکہ تمامسے گناہوں دُگنیکی گئیملسزا
“ہے۔

ایک3 آواز پکار رہی ہے، یگستان” ر میں رب کی راہ تیار
!کرو بیابان ہمارےمیں 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۔ یہ رب کے
اپنے منہ کا فرمان “ہے۔

ایک6 آواز نے کہا، زور” سے “!دےآواز مَیں نے مَیں”پوچھا، کیا “کہوں؟ یہ” کہ تمام ہیگھاسانسان ہیں، اُن کی تمام
شان شوکتو جنگلی پھول کی مانند ہے۔ ربجب7 سانسکا
اُن پر گزرےسے تو گھاس مُرجھا جاتی اور پھول گر جاتا ہے،
ہے۔ہیگھاسانسانکیونکہ گھاس8 تو مُرجھا جاتی اور پھول
گر جاتا ہمارےلیکنہے، خدا تکابدکلامکا قائم رہتا “ہے۔

اے9 خوشاےصیون، خبری کے پیغمبر، بلندیوں پر چڑھ
!جا اے یروشلم، اے خوش خبری کے پیغمبر، زور سے آواز
!دے پکار کر کہہ متخوفاور کھا۔ یہوداہ کے شہروں کو
بتا، وہ” دیکھو، تمہارا “!خدا

ربدیکھو،10 قدرتبڑیمطلققادرِ ساتھکے آ رہا وہہے،
اُسدیکھو،گا۔کرےحکومتساتھکےطاقتبڑی کا اُساجر
پاسکے اُساورہے، انعامکا اُس آگےکے آگے وہ11ہے۔چلتا
چرواہے کی طرح اپنے گلے کی گلہ کرےبانی گا۔ وہ بھیڑ کے
بچوں کو اپنے بازوؤں میں محفوظ رکھ کر سینے کے ساتھ لگائے
پھرے گا اور اُن کی ماؤں بڑےکو دھیان سے اپنے ساتھ لے
چلے گا۔

الله کی ناقابِل عظمتبیان
کس12 نے اپنے ہاتھ سے دنیا کا پانی ناپ لیا کسہے؟

نے اپنے ہاتھ سے آسمان پیمائشکی کی کسہے؟ زمیننے کی
مٹی کی مقدار معلوم کی یا ترازو پہاڑوںسے کا وزنکُل متعین کیا
ہے؟ کس13 ربنے کے روح کی تحقیق کر پائی؟ کیا اُس کا
کوئی مشیر اُسےجوہے تعلیم دے؟ 14 کیا کسیاُسے سے مشورہ
لینے ضرورتکی تاکہہے 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

15ً یقینا تمام اقوام رب نزدیککے بالٹی ایککے قطرے یا
ترازو میں گرد کی مانند ہیں۔ جزیروں کو ریتوہ ذروںکے کی
طرح اُٹھا لیتا ہے۔ 16 خواہ لبنان کے تمام درخت اور ربجانور
کے لئے قربان کیوں نہ مناسبتوبھیہوتے قربانی کے لئے کافی
نہ ہوتے۔ 17 اُس کے منے سا تمام اقوام کچھ بھی نہیں ہیں۔ اُس
کی نظر میں وہ ہیچ اور ناچیز ہیں۔

18 الله کا کسموازنہ سے ہو سکتا ہے؟ اُس کا کسمقابلہ
تصویر یا مجسمے سے ہو سکتا ہے؟ 19 بُت تو یوں بنتا ہے کہ پہلے
دست کار اُسے ڈھال دیتا پھرہے، سنار اُس پر سونا چڑھا کر اُسے
چاندی زنجـیروںکی سے سجا دیتا ہے۔ 20 غربتجو باعثکے یہ
نہیں کروا سکتا وہ کم از کم ایسیکوئی لـکڑی چن لیتا ہے گلجو
سڑ نہیں جاتی۔ پھر کسیوہ دستماہر کار سے بُت یوںکو بنواتا
ہے کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔
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21 کیا تم کو معلوم نہیں؟ کیا تم باتنے نہیں سنی؟ کیا تمہیں

ابتدا سے سنایا نہیں گیا؟ کیا تمہیں دنیا قیامکے سے لے تکآجکر
نہیںسمجھ آئی؟ رُوئےرب22 زمین کے اوپر بلندیوں نشینتختپر
انسانسےجہاںہے ٹڈیوں جیسے لـگتے ہیں۔ آسمانوہ پردےکو
کی طرح تان کر اور کھینچطرفہر کر ہنے ر قابلکے خیمہ بنا
دیتا ہے۔ 23 وہ سرداروں کو ناچیز اور دنیا قاضیوںکے ہیچکو
بنا دیتا ہے۔ 24 وہ نئے پودوں کی مانند ہیں جن کی پنیری ابھی
ابھی لـگی ابھیابھیبیجہے، بوئے پودوںہیں،گئے ابھیابھینے
پکڑیجڑ ہے ربکہ اُن پھونکپر مارتا اورہے وہ مُرجھا جاتے
تبہیں۔ آندھی اُنہیں بھوسے کی طرح اُڑا لے جاتی ہے۔

قدوس25 خدا فرماتا ہے، تم” میرا موازنہ کس سے کرنا
ہتے چا ہو؟ میرےکون برابر “ہے؟ اپنی26 نظر اُٹھا کر آسمان کی
کیا؟خلقکچھسبیہنےکسدیکھو۔طرف وہ آسمانیجو لشکر
پوریکی تعداد باہر لا کر ایکہر کو نام لے کر بُلاتا ہے۔ اُس
قدرتکی اور طاقتزبردست اِتنی عظیم ہے ایککہ بھی دُور
نہیں رہتا۔

یعقوباے27 کی قوم، تُو کیوں کہتی میریکہہے ربراہ
کی نظر چھپیسے رہتی اےہے؟ اسرائیل، تُو شکایتکیوں کرتا
ہے کہ میرا میرےمعاملہ خدا کے علم میں نہیں آتا؟

28 معلومتجھےکیا نہیں، کیا تُو نہیںنے سنا لازوالربکہ خدا
اور دنیا کی انتہا تک کا خالق ہے؟ وہ کبھی نہیں تھکتا، کبھی
نڈھال نہیں ہوتا۔ بھیکوئی اُس نہیںتکگہرائیوںکیسمجھکی
پہنچ سکتا۔ تھکےوہ29 ماندوں تازگیکو اور تقویتکوبےبسوں
دیتا ہے۔ تھکنوجوانگو30 نڈھالکر جائیںہو آدمیجواناور
ٹھوکر کھا کر گر جائیں، لیکن31 رب سے اُمید رکھنے والے نئی
طاقت 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 میرےاور حضور آئیں، باتپھر کریں۔ آؤ، ایکہم
دوسرے ملسے عدالتکر میں حاضر ہو !جائیں

کون2 اُس آدمی کو جگا کر مشرق سے لایا جسہے کے
دامن میں انصاف ہے؟ کون دیگر قوموں کو اِس شخص کے

حوالے کر بادشاہوںکے میںخاککو ملاتا اُسہے؟ کی تلوار
وہسے گرد ہو جاتے اُسہیں، کمانکی لوگسے ہَوا میں بھوسے
طرحکی اُڑ کر بکھر جاتے ہیں۔ 3 وہ اُن تعاقبکا کر صحیحکے
آگےسلامت نکلتا بھاگتےہے، اُسہوئے پاؤںکے راستے نہیںکو
چھوتے۔ کس4 نے یہ سب کچھ کیا، کس نے یہ انجام دیا؟
اُسی نے جو ابتدا ہی سے نسلوں کو بُلاتا آیا ہے۔ ربمَیں، اّول
ہوں، اور آخر میں آنے والوں کے ساتھ بھی مَیں وہی “ہوں۔

دیکھیہجزیرے5 گئے،ڈرکر دنیا دُوردرازکے کانپعلاقے
اُٹھے ہیں۔ قریبوہ آتے ہوئے دوسرےایک6 کو دےسہارا
کر کہتے ہیں، حوصلہ” “!رکھ دست7 کار سنار کی حوصلہ
افزائی کرتا ہے، اور جو بُت کی یوں ناہموار کو ہتھوڑے سے
ٹھیک کرتا ہے وہ اہرن 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
8 لیکن” تُو میرے خادم اسرائیل، تُو فرق یعقوباےہے۔

کی قوم، مَیں نے تجھے چن لیا، اور میرےتُو دوست ابراہیم کی
اولاد ہے۔ 9 مَیں تجھے پکڑ کر دنیا کی انتہا سے لایا، اُس کے
دُوردراز کونوں سے بُلایا۔ مَیں نے فرمایا، تُو’ میرا خادم ‘ہے۔
مَیں تجھےنے رد نہیں کیا بلـکہ تجھے چن لیا ہے۔ 10 متچنانچہ
ڈر، تیرےمَیںکیونکہ کھا،متدہشتہوں۔ساتھ مَیںکیونکہ
تیرا مضبوطتجھےمَیںہوں۔خدا تیریکرتا، مدد تجھےکرتا، اپنے
ہنے د ہاتھ انصافکے سے قائم رکھتا ہوں۔ 11 دیکھ، جتنے بھی
تیرے خلاف طیش میں آ گئے ہیں وہ سب شرمندہ ہو جائیں
گے، اُن کا منہ کالا ہو جائے گا۔ تجھ سے جھگڑنے والے ہیچ
ثابتہی ہو ہلاککر تب12گے۔جائیںہو تُو مخالفوںاپنے کا پتا
کرے لیکنگا اُن کا نام و تکنشان نہیں ملے گا۔ تجھ سے لڑنے
والے ختم ہوںہی گے، ایسا لـگےہی گا کہ تھےکبھیوہ نہیں۔
13 کیونکہ مَیں رب 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
تجھےکردےعوضانہ چھڑا رہا اسرائیلوہہے “ہے۔قدوسکا
یہ ربہے کا فرمان۔ 15 میرے” ہاتھ سے تُو ہنے گا کا نیا اور
متعدد تیز نوکیں رکھنے والا آلہ بنے تبگا۔ تُو پہاڑوں کو گاہ کر
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ریزہ ریزہ گا،دےکر اور یاں پہاڑ بھوسے کی مانند جائیںہو گی۔
16 تُو اُنہیں اُچھالاُچھال کر اُڑائے گا تو اُنہیںہَوا گی،جائےلے
آندھی اُنہیں دُور تک بکھیر دے گی۔ لیکن تُو رب کی خوشی
منائے گا اور اسرائیل قدوسکے پر کرےفخر گا۔

الله یگستان ر میں پانی مہیا کرتا ہے
غریب17 اور ضرورت مند پانی کی تلاش میں ہیں، لیکن

بےفائدہ، اُن کی پیاسزبانیں 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 سے یگستان ر میں دیودار، کیکر،
مہندی زیتوناور لـگیںدرختکے بیابانگے، میں جونیپر، صنوبر
اور سرو ملدرختکے کر اُگیں گے۔ مَیں20 یہ اِس لئے کروں
گا لوگکہ دھیان دے کر جان لیں کہ رب کے ہاتھ نے یہ
سب کچھ کیا ہے، اسرائیلکہ قدوسکے نے یہ پیدا کیا “ہے۔

دیوتا ہیںبےکار
یعقوبجورب21 کا بادشاہ ہے فرماتا عدالتآؤ،”ہے، میں

اپنا پیشمعاملہ کرو، اپنے دلائل بیان کرو۔ 22 آؤ، اپنے بُتوں کو
لے آؤ تاکہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیا پیشکیا آنا ماضیہے۔ میں کیا
کیا ہوا؟ بتاؤ، تاکہ دھیانہم دیں۔ یا مستقبلہمیں باتیںکی 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۔ تمہیںجو چن لیتا ہے وہ قابِل گھن
ہے۔

اب25 مَیں نے شمال ایکسے آدمی کو جگا دیا ہے، اور وہ
میرا نام لے مشرقکر سے آ رہا حکمرانوںشخصیہہے۔ کو مٹی
کچلطرحکی دیتا گارےاُنہیںہے، کو نرم کرنے والے کمہار
کی طرح روند دیتا ہے۔ نےکس26 ابتدا سے اِس کا اعلان کیا
تاکہ ہمیں علم پہلےنےکسہو؟ تاکہکیگوئیپیشکیاِسسے
ہم کہیں، اُس’ بالکلنے صحیح کہا ؟‘ہے کوئی نہیں جستھا
پہلےنے اِسسے اعلانکا کر کوئیکی۔گوئیپیشکیاِسکے
نہیں تمہارےنےجستھا منہ اِسسے بارےکے لفظایکمیں
بھی سنا۔ کس27 نے صیون کو پہلے بتا دیا، وہ’ دیکھو، تیرا

سہارا آنے کو ‘!ہے مَیں ہی نے یہ فرمایا، مَیں ہی نے یروشلم
خبریخوشکو کا پیغمبر عطا کیا۔

مَیںجبلیکن28 اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں تو نہیںکوئی ہے
جو مجھے مشورہ دے، کوئی نہیں میرےجو سوال کا جواب
دے۔ دیکھو،29 سبیہ ہیدھوکا ہیں۔دھوکا اُن ہیچکامکے
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 گا۔کرےقائم وہ2 نہ تو چیخے گا، نہ چلّائے
گا، گلیوں میں اُس کی آواز سنائی دےنہیں گی۔ 3 نہ وہ کچلے
سرکنڈےہوئے توڑےکو گا، نہ بجھتی ہوئی بتی کو بجھائے
وفاداریگا۔ سے انصافوہ گا۔کرےقائم اُستکجباور4
نے دنیا انصافمیں قائم نہ کر لیا تکتبہو نہ اُس کی بتی بجھے
گی، نہ اُسے کچلا جائے جزیرےگا۔ اُس کی ہدایت سے اُمید
رکھیں “گے۔

رب5 خدا نے آسمان کو خلق کر کے خیمے کی طرح زمین
تاناوپرکے اُسیلیا۔ زمیننے اورکو میںاُسکچھجو پھوٹسے
نکلتا ہے تشکیل دیا، اور اُسی نے رُوئے زمین پر بسنے اور چلنے
والوں میں دم پھونک کر جان ڈالی۔ اب یہی خدا اپنے خادم
سے فرماتا ہے، 6 مَیں،” رب انصافنے 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 کھولے، قیدیوں کوٹھڑیکو سے کرےرِہا
اور یکی تار کی قید میں بسنے والوں کو چھٹکارا دے۔ ربمَیں8
ہوں، یہی میرا نام !ہے برداشتمَیں نہیں کروں گا کہ جلالجو
مجھے ملنا اَورکسیوہہے دےکو دیا جائے، بُتوںلوگکہ کی
تمجید یں کر جبکہ اُنہیں میری تمجید کرنی ہئے۔ چا 9 جسدیکھو،
مَیںگوئیپیشبھیکی تھیکینے میںوقوعوہ آیا مَیںابہے۔
نئی باتوں کا اعلان کرتا ہوں۔ اِس پہلےسے کہ وہ میںوجود آئیں
مَیں اُنہیں تمہیں سنا دیتا “ہوں۔

کیرب تمجید گیتمیں !گاؤ
تمجیدکیرب10 گاؤ،گیتمیں دنیا کی اُستکانتہا مدحکی

سمندراے!کروسرائی اورمسافروکے میںاُسکچھجو اُسہے،
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جزیرو،اے!کروستائشکی یفکیاُسسمیتباشندوںاپنے تعر
!کرو بیابان11 اور اُس کے قصبے خوشی نعرےکے لگائیں، جن
میںآبادیوں قیدار بستا باغباشندےکےسلعہوں۔شادمانوہہے
باغ ہو کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر زور سے شادیانہ بجائیں۔ سب12
رب جلالکو دیں اور تکجزیروں اُس یفکی تعر پھیلائیں۔

رب13 سورمے کی طرح لڑنے کے لئے نکلے گا، فوجی کی
طرح جوش میں آئے گا اور جنگ نعرےکے لگا لگا کر اپنے
دشمنوں غالبپر آئے گا۔

14 وہ فرماتا ہے، مَیں” بڑی دیر خاموشسے رہا ہوں۔ مَیں
چپ رہا اور اپنے آپ کو روکتا رہا۔ لیکن اب مَیں دردِ زہ میں
عورتمبتلا طرحکی کراہتا ہوں۔ پھولسانسمیرا جاتا اور مَیں
بےتابی سے ہانپتا رہتا ہوں۔ مَیں15 پہاڑوں اور یوں پہاڑ کو تباہ
کر کے اُن کی تمام یالی ہر ُجھلسا دوں گا۔ یا در خشک زمین
بن جائیں گے، اور جوہڑ سوکھ جائیں گے۔ 16 مَیں اندھوں کو
ایسی راہوں پر لے چلوں گا جن سے وہ واقف نہیں ہوں گے،
غیرمانوس راستوں پر اُن کی راہنمائی کروں گا۔ اُن کے آگے مَیں
اندھیرے روشنکو اور ناہموار زمین گا۔کروںہموارکو سبیہ
کچھ مَیں سرانجام دوں باتایکگا، ادھوریبھی نہیں رہ جائے
گی۔

17 لیکن جو بُتوں پر بھروسا رکھ کر اُن سے کہتے ہیں، تم’
ہمارے دیوتا ‘ہو سختوہ شرم کھا کر ہٹپیچھے جائیں گے۔

سزا سببکا اندھا پن ہے
اے18 بہرو، !سنو اے اندھو، نظر اُٹھاؤ تاکہ دیکھ !سکو

میرےکون19 خادم جیسا اندھا میرےکونہے؟ 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، گو تیرے کان ہر بات سن لیتے ہیں تُو سنتا “نہیں۔
رب21 نے اپنی راستی کی خاطر اپنی شریعت کی عظمت اور
جلال کو بڑھایا ہے، کیونکہ یہ اُس کی مرضی تھی۔ لیکن22
اُساب قومکی غارتکو کیا لُوٹکچھسبگیا، لیا گیا سبہے۔
گڑھوںسبکے جکڑےمیں یا جیلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔
لُوٹوہ مالکا بن گئے ہیں، اور نہیںکوئی ہے اُنہیںجو بچائے۔
اُنہیں چھین لیا گیا اورہے، نہیںکوئی واپساُنہیں”کہے،جوہے
“!کرو

کاش23 تم میں سے کوئی دھیان دے، کوئی آئندہ کے لئے
توجہ دے۔ سوچ24 !لو کس اجازتنے دی یعقوبکہ کی
اولاد کو غارت کیا جائے؟ کس نے اسرائیل کو لٹیروں کے
حوالے کر دیا؟ کیا یہ رب کی طرف سے نہیں ہوا، جس کے
خلاف ہم نے گناہ کیا لوگہے؟ تو اُس کی راہوں پر چلنا ہی
نہیں ہتے چا تھے، وہ اُس شریعتکی کے تابع ہنے ر کے لئے تیار
ہی نہ تھے۔ اِسی25 وجہ سے اُس نے اُن پر نازلغضبسختاپنا
کیا، اُنہیں جنگشدید کی زد میں آنے دیا۔ لیکن افسوس، گو
آگ نے قوم کو گھیر کر ُجھلسا دیا تاہم اُسے سمجھ نہیں آئی،
گو وہ بھسم ہوئی توبھی اُس دلنے سبقسے نہیں سیکھا۔

43
رب قوم وطنکو واپسمیں لائے گا

خلقیعقوباےتجھےنےجسربابلیکن1 کیا تجھےاور
اے اسرائیل تشکیل دیا فرماتا ہے، خوف” مت کھا، کیونکہ
مَیں نے دےعوضانہ کر تجھے چھڑایا ہے، مَیں نے تیرا نام لے
کر تجھے بُلایا ہے، تُو میرا ہی ہے۔ پانی2 کی گہرائیوں میں سے
گزرتے وقت مَیں تیرے ساتھ ہوں گا، یاؤں در کو پار کرتے
وقت تُو نہیں ڈوبے آگگا۔ میں سے وقتگزرتے نہ ُجھلستُو
جائے گا، نہ شعلوں سے بھسم ہو جائے گا۔ 3 کیونکہ ربمَیں
تیرا خدا ہوں، مَیں اسرائیل قدوسکا اور نجاتتیرا دہندہ ہوں۔
تجھے چھڑانے کے لئے مَیں عوضانہ کے طور پر 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
اور تیری جان عوضکے قومیں ادا کرتا ہوں۔

5 چنانچہ مت ڈرنا، کیونکہ تیرےمَیں ساتھ ہوں۔ مَیں تیری
اولاد کو مشرق اور مغرب سے جمع کر کے واپس لاؤں گا۔
شمال6 کو مَیں حکم دوں گا، مجھے’ ‘!دو جنوباور کو، اُنہیں’
مت میرے‘!روکنا بیٹے بیٹیوں کو دنیا کی انتہا واپسسے لے آؤ،
7 جوکوسباُن میرا نام ہیںرکھتے مَیںجنہیںاور جلالاپنےنے
کی خاطر خلق کیا، جنہیں مَیں دےتشکیلنے کر بنایا “ہے۔

8 اُس 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 ہو جائیں۔ اُن میں سے
کون اِس کی پیش گوئی کر سکتا، کون ماضی کی باتیں سنا
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سکتا وہہے؟ اپنے گواہوں پیشکو کریں ثابتدرستاُنہیںجو
کریں، سنلوگتاکہ کر اُن”کہیں، “ہے۔صحیحبالکلباتکی
ربلیکن10 فرماتا ہے، اسرائیلیاے” قوم، تم میرےہی گواہ
ہو، تم میرےہی خادم ہو مَیںجسے 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، میرےنہ بعد کوئی آئے گا۔ 11 مَیں،
ربمَیںصرف ہوں، میرےاور کوئیسوا نجاتاَور نہیںدہندہ
اِسنےہیمَیں12ہے۔ اعلانکا تمہیںکےکر مَیںدیا،چھٹکارا
تمہیںہی اپنا کلام پہنچاتا رہا۔ اور تمہارےیہ درمیان کسیکے
اجنبی معبود کبھیسے نہیں ہوا صرفبلـکہ مجھ ہی سے۔ تم ہی
میرے گواہ ہو کہ مَیں ہی خدا “ہوں۔ یہ رب کا فرمان ہے۔
ازل”13 مَیںسے وہی ہوں۔ کوئی نہیں ہے میرےجو ہاتھ سے
چھڑا جبسکے۔ مَیں کچھ عمل میں لاتا ہوں تو کون اِسے بدل
سکتا “ہے؟

رب14 جو تمہارا چھڑانے والا اور اسرائیل کا قدوس ہے
فرماتا تمہاری”ہے، بابلمَیںخاطر بھیجفوجخلافکے کر تمام
کنڈے تڑوا دوں گا۔ تب بابل کی شادمانی یہ گر و زاری میں
بدل جائے گی۔ ربمَیں15 ہوں، قدوستمہارا جو اسرائیل کا
خالق اور تمہارا بادشاہ “ہے۔

رب16 فرماتا ہے، مَیں” ہی نے سمندر میں سے گزرنے کی
راہ پانیگہرےاور میں راستہسے بنا دیا۔ میرے17 کہنے پر مصر
فوجکی اپنے رتھوںسورماؤں، اور سمیتگھوڑوں لڑنے کے لئے
نکل آئی۔ اب وہ مل کر سمندر کی تہہ پڑےمیں ہوئے ہیں اور
دوبارہ نہیںکبھی اُٹھیں گے۔ وہ بتی بجھطرحکی گئے۔ لیکن18
ماضی کی باتیں چھوڑ دو، جو کچھ گزر گیا ہے اُس پر دھیان نہ
دو۔ 19 کیونکہ دیکھو، ایکمَیں نیا کام وجود میں لا رہا ہوں
جو ابھی پھوٹ نکلنے کو ہے۔ کیا یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ مَیں
یگستان ر میں راستہ اور بیابان میں نہریں بنا رہا ہوں۔ جنگلی20
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 برگزیدہ قوم کو پانی پلاؤں۔ 21 جو قوم مَیں نے اپنے لئے
تشکیل دی ہے میرےوہ کام سنا میریکر تمجید کرے۔

اسرائیلرب گناہوںکے تنگسے آ گیا ہے
یعقوباے22 کی اولاد، اے اسرائیل، بات یہ نہیں کہ تُو

نے مجھ سے یاد فر کی، کہ تُو میری مرضی یافت 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 سے
تنگ کیا۔ 24 تُو نے نہ میرے لئے قیمتی مسالا خریدا، نہ مجھے
اپنی قربانیوں کی چربی خوشسے کیا۔ اِس برعکسکے تُو نے
اپنے گناہوں مجھسے پر بوجھ ڈالا اور بُریاپنی حرکتوں مجھےسے
تنگ کیا۔ تاہم25 مَیں، ہاں مَیں ہی اپنی تیرےخاطر جرائم کو
مٹا دیتا تیرےاور گناہوں کو ذہن نکالسے دیتا ہوں۔

26 جا، کچہری میں میرے خلاف مقدمہ دائر !کر آ، ہم
دونوں عدالت میں حاضر ہو !جائیں اپنا پیشمعاملہ کر تاکہ تُو
ثابتبےقصور ہو۔ شروع27 تیرےمیں خاندان بانیکے نے گناہ
کیا، اور اُس وقت سے لے کر نمائندےتیرےتکآج مجھ سے
بےوفا ہوتے آئے ہیں۔ اِس28 لئے مَیں مقدِس بزرگوںکے کو
یوں رُسوا کروں گا کہ اُن حالتمُقّدسکی جاتی رہے گی، مَیں
یعقوب کی اولاد اسرائیل کو مکمل تباہی اور لعن طعن کے لئے
مخصوص کروں گا۔

44
کیرب قوم کے لئے نئی زندگی

باتمیری!خادممیرےیعقوباےسن،ابلیکن1 پر توجہ
اسرائیلاےدے، مَیںجسے چننے لیا ہے۔ نےجسرب2
تجھے بنایا اور ماں پیٹکے دےتشکیلہیسے تیریکر مدد کرتا
آیا ہے وہ فرماتا ہے، میرےیعقوباے’ متخادم، اے!ڈر
یسورون مَیںجسے چننے لیا نہخوفہے، کھا۔ 3 مَیںکیونکہ
پیاسی زمین پر پانی ڈالوں گا اور خشکی پر ندیاں بہنے دوں گا۔ مَیں
اپنا تیریروح اولاد پر نازل کروں گا، تیرےبرکتاپنی بچوں کو
بخشوں گا۔ تب4 وہ پانی کے درمیان کی یالی ہر کی پھوٹطرح
نکلیں گے، نہروں پر سفیدہ کے درختوں کی طرح 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 خدا
مانندمیریکون7ہے۔نہیں بتائےکردےآوازوہہے؟ اور اپنے
ترتیبوہکرے۔پیشدلائل سنائےکچھسبسے اُسجو قدیم
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سےوقت ہوا مَیںجبہے اپنینے قوم کو قائم کیا۔ وہ آنے والی
باتوں کا اعلان کر کے بتائے کہ آئندہ کیا پیشکچھ آئے گا۔

8 گھبرا دہشتکر زدہ نہ ہو۔ کیا مَیں بہتنے دیر پہلے تجھے
اطلاع نہیں دی تھی کہ یہ کچھ پیش آئے گا؟ تم میرےخود
ہو۔گواہ میرےکیا اَورکوئیسوا !نہیںہرگزہے؟خدا اَور کوئی
چٹان نہیں مَیںہے، کسی 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 کسیہ طرح لوگکے 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 جائیں۔ہوکھڑےحضورکے کیونکہ دہشتوہ
کھا سختکر شرمندہ ہو جائیں گے۔

12 لوہار اوزار لے کر اُسے جلتے ہوئے کوئلوں میں استعمال
کرتا ہے۔ پھر وہ ہتھوڑےاپنے ٹھونکسے ٹھونک کر بُت کو
تشکیل دیتا پورےہے۔ زور کامسے کرتے کرتے طاقتوہ کے
جواب تکدینے بھوکا ہو جاتا، پانی نہ پینے کی وجہ سے نڈھال
ہو جاتا ہے۔ بُتجب13 لـکڑیکو سے بنانا ہے کاریتو گر فیتے
سے ناپ کر پنسل سے لـکڑی پر خاکہ کھینچتا ہے۔ پرکار بھی
کام آ جاتا ہے۔ پھر کاری لـکڑیگر چھریکو تراشتراشسے
کر آدمی شکلکی بناتا یوںہے۔ شاندار آدمی کا کےکسیمجسمہ
گھر میں لـگنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔

کاری14 گر بُت بنانے کے لئے دیودار کا درخت کاٹ لیتا
ہے۔ کبھی کبھی وہ بلوط 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 انسانکہ لـکڑی ایندھنکو کے لئے بھی
استعمال تاپتا،آگکرلےکچھکرتا، جلاکچھ روٹیکر پکاتا ہے۔
بُتوہسےحصےباقی بنا اُسےکر کرتا،سجدہ دیوتا تیارمجسمہکا کر
کے اُس کے منے جھکسا جاتا ہے۔ 16 لـکڑیوہ کا آدھا حصہ
جلا اُسکر پر گوشتاپنا بھونتا، پھر جی بھر کر کھانا ہے۔کھاتا
ساتھ ساتھ سینکآگوہ کر کہتا ہے، واہ،” آگ کی گرمی

کتنی لـگاچھی رہی ابہے، گرمی محسوس ہو رہی “ہے۔
لیکن17 باقی لـکڑی سے وہ اپنے لئے دیوتا کا بُت بناتا جسہے
کے منے سا جھکوہ کر پوجا کرتا ہے۔ اُس سے التماسوہ کرتا
ہے، مجھے” بچا، کیونکہ تُو میرا دیوتا “ہے۔

لوگیہ18 نہیںکچھ نہیںکچھجانتے، سمجھتے۔ اُن آنکھوںکی
دلوںاور پر پردہ پڑا اِسہے، لئے نہ دیکھوہ سمجھنہسکتے، سکتے
ہیں۔ وہ19 اِس پر نہیںغور اُنہیںکرتے، فہم اور نہیںتکسمجھ
کہ سوچیں، مَیں” نے لـکڑی کا آدھا آگحصہ میں جھونک
کر اُس کوئلوںکے پر روٹی پکائی بھونگوشتاور لیا۔ یہ چیزیں
کھانے کے بعد مَیں باقی لـکڑی سے قابِل گھن بُت کیوں بناؤں،
لـکڑی ٹکڑےکے کے منے سا جھککیوں “جاؤں؟ 20 جو یوں
راکھ میں ملوث 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
یعقوباے”21 کی اےاولاد، اسرائیل، یاد رکھ کہ تُو میرا

خادم مَیںہے۔ تشکیلتجھےنے دیا، تُو میرا ہی خادم اےہے۔
اسرائیل، مَیں تجھے کبھی نہیں بھولوں گا۔ 22 مَیں نے تیرے
جرائم اور گناہوں کو مٹا ڈالا ہے، دھوپوہ میں دُھند یا تیز ہَوا
بکھرےسے بادلوں کی طرح اوجھل ہو گئے ہیں۔ میرےاب
پاس واپس آ، کیونکہ مَیں نے عوضانہ دے کر تجھے چھڑایا
“ہے۔

اے23 آسمان، خوشی نعرےکے لگا، ربکیونکہ سبنے
کچھ کیا زمیناےہے۔ کی گہرائیو، شادیانہ پہاڑواے!بجاؤ اور
جنگلو، اپنے تمام سمیتدرختوں خوشی گیتکے گاؤ، کیونکہ
رب نے دےعوضانہ کر یعقوب کو چھڑایا ہے، اسرائیل میں
اُس نے اپنا جلال ظاہر کیا ہے۔

رب24 تیرا چھڑانے جسوالا نے تجھے ماں پیٹکے سے
ہی تشکیل دیا فرماتا ہے، مَیں” رب 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
عجیبکے نشانغریبو ناکام ہونے فالدیتا، لنے والوںکھو کو
احمق ثابت کرتا اور داناؤں کو پیچھے ہٹا کر اُن کے علم حماقتکی
ظاہر کرتا ہوں۔ مَیں26 ہی اپنے خادم کا کلام پورا ہونے دیتا
اور اپنے پیغمبروں کا منصوبہ تکمیل تک پہنچاتا ہوں، مَیں ہی

* 44:14 :صنوبر شاید عبرانی لفظ سے مراد صنوبر نہیں بلـکہ laurel ایکہو، چھوٹا کافوریسدابہار درخت۔
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یروشلم کے بارے میں فرماتا ہوں، وہ’ دوبارہ آباد ہو جائے
‘گا، اور یہوداہ کے شہروں بارےکے میں، وہ’ سرےنئے سے
تعمیر جائیںہو مَیںگے، اُن کروںکھڑےدوبارہکھنڈراتکے
‘گا۔ مَیں27 گہرےہی سمندر کو حکم دیتا ہوں، سوکھ’ جا،
مَیں تیری گہرائیوں خشککو کرتا ‘ہوں۔ 28 اور مَیں ہی نے
خورس بارےکے میں فرمایا، یہ’ میرا گلہ بان !ہے یہی میری
پوریمرضی کر کہےکے گا کہ یروشلم دوبارہ تعمیر کیا جائے،
رب کے گھر کی بنیاد سرےنئے رکھیسے “!‘جائے

45
ربخورس کا آلہ کار ہے

رب1 اپنے مسح کئے ہوئے خادم خورس سے فرماتا ہے،
مَیں” تیرےنے ہنے د ہاتھ کو پکڑ لیا اِسہے، لئے بھیجہاں تُو
وہاںجائے تیرےقومیں تابع ہو جائیں بادشاہوںگی، طاقتکی
جاتی رہے جائیںکھلدروازےگی، اورگے شہر دروازےکے
بند نہیں رہیں گے۔ مَیں2 تیرےخود آگے آگے جا کر قلعہ بندیوں
بوسزمینکو پیتلمَیںگا۔دوںکر ٹکڑےٹکڑےدروازےکے
کنڈےتمامکےکر میںاندھیرےتجھےمَیں3گا۔دوںتڑوا چھپے
اورخزانے مالپوشیدہ دولتو کروںعطا تاکہگا کہلےجانتُو
ربمَیں ہوں جو تیرا نام لے کر تجھے بُلاتا ہے، مَیںکہ اسرائیل
کا گو4ہوں۔خدا نہیںمجھےتُو لیکنتھا،جانتا اپنے یعقوبخادم
کی مَیںخاطر نے تیرا نام لے تجھےکر بُلایا، اپنے برگزیدہ اسرائیل
واسطےکے اعزازیتجھے نام سے نوازا ہے۔

مَیں5 ربہی ہوں، میرےاور سوا کوئی اَور خدا نہیں ہے۔
گو نہیںمجھےتُو جانتا توبھیتھا تجھےمَیں کمربستہ تاکہ6ہوںکرتا
مشرق تکمغربسے انسان جان لیں میرےکہ سوا کوئی اَور
نہیں مَیںہے۔ ربہی ہوں، میرےاور سوا کوئی اَور نہیں ہے۔
مَیں7 ہی روشنی تشکیلکو دیتا اندھیرےاور کو وجود میں لاتا
ہوں، مَیں ہی اچھے اور بُرے حالات پیدا کرتا، مَیں رب ہی
یہ سب کچھ کرتا ہوں۔ اے8 آسمان، راستی کی بوندا باندی سے
زمین کو تر و تازہ اے!کر بادلو، صداقت !برساؤ زمین کھل کر
نجات پھلکا لائے اور راستی کا پودا پھوٹنے ہیربمَیںدے۔
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 ہے، تُو” کیا بنا رہا “ہے؟ کیا تیری بنائی ہوئی کوئی
بارےتیرےچیز میں شکایت کرتی ہے، اُس” کی طاقتکوئی
؟“نہیں 10 اُس پر افسوس باپجو سے سوال کرے، تُو” کیوں
باپ بن رہا “ہے؟ یا عورت سے، تُو” کیوں بچہ دےجنم رہی
“ہے؟

رب11 اسرائیلجو قدوسکا اور اُسے تشکیل دینے والا ہے
فرماتا ہے، تم” کس طرح میرے بچوں بارےکے میں میری
پوچھ گچھ کر سکتے ہو؟ جو میرےکچھ ہاتھوں نے بنایا اُس کے
بارے میں تم کیسے مجھے دےحکم 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
اُسنے ستاروںکے پورےکے لشکر ترتیبکو دیا۔ مَیں13 ہی
خورسنے انصافکو سے جگا دیا، اور مَیں ہی اُس کے تمام
راستے سیدھے بنا دیتا ہوں۔ وہ میرے شہر کو سرےنئے سے
کرےتعمیر گا میرےاور جلاوطنوں کو کرےآزاد گا۔ اور یہ
میںمفتکچھسب ہو گا، نہ پیسےوہ گا،لے نہ “تحفے۔ ربیہ
الافواج کا فرمان ہے۔

واحدرب خدا ہے
رب14 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 تیرےگے۔ منے جھکسا کر التماسوہ کر
کے کہیں گے، یقیناً’ الله تیرے ساتھ ہے۔ اُس کے سوا کوئی
اَور خدا “۔‘نہیںہے اسرائیلاے15 کے خدا نجاتاور دہندہ،
ً یقینا تُو آپاپنے کو چھپائے رکھنے والا خدا ہے۔ 16 بُت بنانے
والے سب شرمندہ ہو جائیں گے۔ اُن کے منہ کالے ہو جائیں
اورگے، ملوہ کر شرم میںحالتسار جائیںچلے گے۔ لیکن17
اسرائیل کو ملےچھٹکارا تبگا۔دےنجاتابدیاُسےربگا،
تمہاری رُسوائی کبھی نہیں ہو گی، تم تکہمیشہ شرمندہ ہونے
محفوظسے رہو گے۔

ربکیونکہ18 فرماتا میرےاورہوں،ربہیمَیں”ہے، سوا
اَورکوئی نہیں !ہے یہجو فرماتا وہہے آسماننےجسہے،خدا
خلقکو کیا زمیناور بنیادمحفوظکردےتشکیلکو پر اوررکھا۔
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زمین سنسان بیابان نہ رہی بلـکہ اُس نے اُسے بسنے قابلکے بنا دیا
تاکہ جاندار اُس میں رہ سکیں۔ مَیں19 نے پوشیدگی میں یا دنیا
تاریککسیکے کونے باتسے نہیں کی۔ مَیں یعقوبنے کی
اولاد سے یہ بھی نہیں کہا، بےشک’ مجھے تلاش کرو، لیکن
تم مجھے نہیں پاؤ ‘گے۔ نہیں، ربمَیں ہی ہوں، انصافجو بیان
کرتا، سچائی کا اعلان کرتا ہے۔

20 تم جو دیگر اقوام سے بچ نکلے ہو آؤ، جمع ہو جاؤ۔ مل کر
میرے حاضرحضور ہو !جاؤ لـکڑیجو بُتکے 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 پیشدلائل دوسرےایکپہلےبےشک!کرو سے مشورہ
کسکرو۔ بڑینے دیر پہلے یہ کچھ سنایا تھا؟ کیا ربمَیں، نے
یل طو عرصہ پہلے اِس کا اعلان نہیں کیا تھا؟ میرےکیونکہ سوا
کوئی اَور خدا نہیں راستمَیںہے۔ خدا نجاتاور دہندہ ہوں۔
میرے سوا کوئی اَور نہیں ہے۔

زمیناے22 کی رجوعطرفمیریسبانتہاؤ، کر نجاتکے
!پاؤ کیونکہ مَیں ہی خدا میرےہوں، سوا کوئی اَور نہیں ہے۔
23 مَیں نے اپنے نام کی قَسم کھا کر فرمایا ہے، اور میرا فرمان
نہیںمنسوخکبھیوہہے،راست فرمانگا۔ہو یہ میرےکہہے
منے سا ہر جھکےگھٹنا اورگا قَسممیریزبانہر کھا کہے24کر
گی، ہیرب’ 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 رباولاد راستمیں باز ٹھہر کر اُس پر کرےفخر گی۔

46
دیوتا مدد نہیں کر سکتے

بابل1 کے دیوتا بیل اور جھکنبو 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 جھکدیوتا کر گر گئے ہیں۔ وہ بوجھ بننے
سے بچ نہ سکے، اباور خود جلاوطنی میں جا رہے ہیں۔

3 اے” یعقوب کے گھرانے، !سنو اے اسرائیل کے
گھرانے کے بچے ہوئے افراد، دھیان !دو ماں کے پیٹ سے
ہی میرےتم لئے بوجھ رہے پیدائشہو، پہلےسے ہی مَیں تمہیں
اُٹھائے پھر رہا ہوں۔ تمہارے4 بوڑھے ہونے تک مَیں وہی
رہوں گا، تمہارے بال کے سفید ہو جانے تک 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 کروسےکسمقابلہ برابرکےکسمجھےگے، ٹھہراؤ
گے؟ تم میرا کروسےکسموازنہ گے میریجو مانند ہو؟ لوگ6
بُت بنوانے کے لئے بٹوے کثرتسے کا سونا لتے نکا اور چاندی
ترازو میں لتے تو ہیں۔ پھر وہ سنار کو بُت بنانے کا ٹھیکا دیتے
ہیں۔ جب تیار ہو جائے تو وہ جھک کر منہ کے بل اُس 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 ہیں۔
وہاں وہ کھڑا رہتا ہے اور ذرا بھی نہیں ہلتا۔ لوگ چلّا کر
اُس سے یاد فر کرتے ہیں، لیکن جوابوہ نہیں دیتا، دعاگو کو
مصیبت نہیںسے بچاتا۔

اے8 بےوفا لوگو، اِس کا خیال !رکھو مردانگی دکھا کر
سنجیدگی سے اِس پر دھیان !دو 9 جو کچھ ازل پیشسے آیا ہے
اُسے یاد رکھو۔ کیونکہ مَیں ربہی ہوں، میرےاور سوا کوئی
اَور نہیں۔ مَیں ربہی ہوں، اور میری مانند کوئی نہیں۔

10 مَیں ابتدا سے انجام کا اعلان، قدیم زمانے سے آنے 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۔
پرندہشکاریمَیںسےمشرق11 بُلا رہا ملـکدُوردرازہوں، سے
ایک ایسا آدمی جو میرا منصوبہ پورا کرے۔ دھیان دو، جو کچھ
مَیں نے فرمایا وہ تکمیل تک پہنچاؤں گا، جو منصوبہ مَیں نے
باندھا وہ پورا کروں گا۔

ضدیاے12 لوگو جو راستی سے کہیں دُور میریہو، !سنو
مَیں13 اپنی راستی قریب ہی لایا ہوں، وہ دُور نہیں میریہے۔
نجات کے آنے میں دیر نہیں ہو گی۔ مَیں صیون کو نجات دوں
گا، اسرائیل کو اپنی شان شوکتو نوازوںسے گا۔

47
بابلرب کو دےسزا گا

اے1 کنواری بابل بیٹی، اُتر !جا خاک میں بیٹھ !جا اے
بابلیوں کی بیٹی، زمین پر بیٹھ جا جہاں تخت نہیں !ہے اب سے
لوگ تجھ نہیںسے کہیں گے، میریاے’ میریاےنازپروَردہ،
‘!لاڈلی

اب2 کرلےچکّی !پیسآٹا نقاباپنا ہٹا، لباساپنے دامنکا
اُٹھا، اپنی ٹانگوں کو یاں عُر کر کے ندیاں پار کر۔ تیری3 برہنگی
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سب پر ظاہر ہو گی، سب تیری شرم سار حالت دیکھیں گے۔
کیونکہ مَیں بدلہ لے کسیکر کو نہیں چھوڑوں “گا۔

جس4 نے دےعوضانہ کر ہمیں چھڑایا ہے وہی یہ فرماتا
ہے، جسوہ کا الافواجربنام ہے اور اسرائیلجو قدوسکا
ہے۔

5 اے” بابلیوں کی بیٹی، چپکے سے بیٹھ !جا یکی تار میں
چھپ !جا آئندہ تُو ممالـک’ کی ‘ملـکہ نہیں کہلائے گی۔

مجھےجب6 اپنی قوم پر غصہ آیا تو مَیں نے اُسے یوں رُسوا کیا
کہ اُس مُقّدسکی حالت جاتی رہی، گو وہ میرا موروثی حصہ
تھی۔ وقتاُس مَیں تیرےاُنہیںنے حوالے کر دیا، لیکن تُو نے
اُن پر رحم نہ کیا بلـکہ بوڑھوں گردنکی پر بھی بھاریاپنا رکھجوا
دیا۔ 7 تُو بولی، مَیں’ تکابد ملـکہ ‘!گیرہوںہی تُو سنجیدگینے
دھیانسے نہ دیا، نہ اِس کے انجام پر غور کیا۔

اب8 اےسن، عیاش، تُو جو آپاپنے محفوظکو سمجھ کر
کہتی ہے، مَیں’ ہی میرےہوں، سوا کوئی اَور نہیں ہے۔ مَیں
نہ کبھی بیوہ، نہ کبھی ہوںبےاولاد ‘گی۔ مَیں9 فرماتا ہوں کہ
ایک ہی دن ایکاور ہی لمحے میں تُو بےاولاد بھی بنے گی اور
بیوہ زبردستسارےتیرےبھی۔ جادومنتر کے باوجود یہ آفت
پورے زور سے تجھ پر آئے گی۔

10 تُو نے اپنی بدکاری پر اعتماد کر کے سوچا، کوئی’ نہیں
مجھے ‘دیکھتا۔ لیکن تیری ‘حکمت’ اور ‘علم’ تجھے غلط راہ پر
لایا ہے۔ اُن کی بنا پر تُو دلنے میں کہا، مَیں’ ہی میرےہوں،
سوا کوئی اَور نہیں ‘ہے۔ تجھاب11 پر آفتایسی آئے گی جسے
تیرے جادومنتر دُور کرنے نہیں پائیں گے، تُو ایسی مصیبت میں
پھنس جائے نپٹسےجسگی نہیں سکے اچانکگی۔ ہی تجھ
پر تباہی نازل ہو گی، اور تُو اُس کے لئے تیار ہی نہیں ہو گی۔
اب12 کھڑی ہو جا، اپنے جادوٹونے کا پورا خزانہ کھول کر
استعمالکچھسب میں لا جو تُو جوانینے مشقتمحنتبڑیسے
ساتھکے اپنا لیا شایدہے۔ فائدہ شایدہو، لوگوںتُو کو ڈرا کر بھگا
سکے۔

لیکن13 دوسروں کے مشورےبےشمار بےکار ہیں، اُنہوں
نے تجھے صرف تھکا دیا ہے۔ اب تیرے نجومی کھڑے ہو
جائیں، جو ستاروں کو دیکھ دیکھ کر ہر مہینے پیش گوئیاں
کرتے ہیں وہ منے سا آ کر تجھے 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 کوئلوں آگکی نہیں
ہو جسگی کے منے سا انسان بیٹھ تاپآگکر سکے۔

یہی15 سباُن حالکا پرجنہے تُو کیمحنتنے اورہے جو
تیری جوانی تیرےسے ساتھ تجارت کرتے رہے ہیں۔ ایکہر
لڑکھڑاتے ہوئے اپنی اپنی راہ اختیار کرے گا، اور ایک بھی
نہیں ہو گا جو تجھے بچائے۔

48
رب اپنے نام کی اسرائیلخاطر کو بچائے گا

یعقوباے1 کے گھرانے، !سنو تم جو اسرائیل کہلاتے
اور یہوداہ کے قبیلے کے ہو، دھیان !دو تم ربجو کے نام کی
قَسم کھا کر اسرائیل کے خدا کو یاد کرتے ہو، اگرچہ تمہاری
بات نہ انصافنہسچائی، پر مبنی !کروغورہے، توجہہاں2 دو، تم
مُقّدسجو شہر لوگکے اسرائیلاورکہلاتے کے خدا پر اعتماد
کرتے ہو، سنو کہ الله جس کا نام رب الافواج ہے کیا فرماتا
ہے۔

پیشکچھجو3 آیا اُسہے اعلانکا مَیں بڑینے پہلےدیر کیا۔
میرے ہی منہ سے اُس پیشکی گوئی صادر ہوئی، مَیں ہی نے
اُس اطلاعکی دی۔ اچانکپھر مَیںہی میںعملاُسے لایا اور وہ
وقوع پذیر ہوا۔ مَیں4 جانتا تھا کہ تُو تیرےہے۔ضدیکتنا گلے
نسیںکی تیریاوربےلچکجیسیلوہے سختجیسیپیتلپیشانی
ہے۔ 5 یہ جان کر مَیں بڑینے دیر پہلے اِن باتوں پیشکی گوئی
کی۔ اُن پیشکے آنے سے پہلے مَیں نے تجھے 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 تو سب کچھ پر غور کر۔ تُو کیوں اِن باتوں کو
ماننے کے لئے تیار نہیں؟
اب سے مَیں تجھے نئی نئی باتیں بتاؤں گا، ایسی پوشیدہ باتیں

جو تجھے اب تک معلوم نہ تھیں۔ 7 یہ کسی قدیم زمانے میں
میںوجود نہیں آئیں بلـکہ ابھی ابھی آج تیرےہی علم میں آئی ہیں۔
مَیںکیونکہ نہیں چاہتا تھا کہ تُو کہے، پہلےمجھے’ اِسسے کا علم
‘تھا۔ 8 چنانچہ نہ یہ تیرےباتیں تککان پہنچی ہیں، نہ تُو اِن کا
علم رکھتا بلـکہہے، قدیم زمانے ہیسے تیرا کان یہ نہیںسن سکتا
تھا۔ کیونکہ مَیں جانتا تھا کہ تُو سراسر بےوفا ہے، پیدائشکہ
سے نمکہی حرام کہلاتا ہے۔ توبھی9 مَیں اپنے نام کی خاطر
نازلغضباپنا کرنے سے باز رہتا، اپنی تمجید کی خاطر آپاپنے
کو نیستتجھے و نابود کرنے سے روکے رکھتا ہوں۔ 10 دیکھ،
مَیں نے پاکتجھے صاف کر دیا ہے، لیکن چاندی صافکو
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کرنے کی کٹھالی میں نہیں بلـکہ مصیبت کی بھٹی میں۔ اُسی میں
مَیں نے تجھے آزمایا ہے۔ اپنی11 خاطر، ہاں اپنی ہی خاطر مَیں
کچھسبیہ کرتا ہوں، ایسا نہ ہو میرےکہ نام کی بےحرمتی ہو
جائے۔ کیونکہ مَیں اجازت نہیں دوں گا کہ کسی اَور کو وہ
جلال دیا جسجائے مَیںصرفکا حق دار ہوں۔

اسرائیلرب نجاتکا دہندہ ہے
اے12 یعقوب کی اولاد، میری !سن میرےاے برگزیدہ

اسرائیل، دھیان !دے 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 ملسبتو کھڑےکر ہو جاتے ہیں۔ 14 جمعسبآؤ،
ہو کر !سنو بُتوں میں سے کس نے اِس کی پیش گوئی کی؟
کسی نے !نہیں جس آدمی کو رب پیار کرتا ہے وہ بابل کے
خلاف اُس کی مرضی کرےپوری گا، بابلیوں 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 ضرور کامیاب ہو گا۔
میرے16 قریب آ کر !سنو شروع سے مَیں نے علانیہ بات کی،
جب سے پیشیہ آیا مَیں حاضر “ہوں۔
رباباور اُساورمطلققادرِ مجھےنےروحکے ہے۔بھیجا
جورب17 تیرا چھڑانے والا اسرائیلاور قدوسکا ہے فرماتا

ہے، ربمَیں” تیرا خدا ہوں۔ مَیں تجھے وہ کچھ ہوںسکھاتا جو
مفید ہے اور تجھے اُن راہوں پر چلنے دیتا ہوں جن پر تجھے چلنا
ہے۔ کاش18 میرےتُو احکام پر دھیان !دیتا تیریتب سلامتی
بہتے یا در جیسی اور تیری راست بازی سمندر کی موجوں جیسی
ہوتی۔ تیری19 اولاد ریت کی مانند تیرےہوتی، پیٹ کا پھل
ریت کے ذروں جیسا اَن گنت ہوتا۔ اِس کا امکان ہی نہ ہوتا
کہ تیرا نام و میرےنشان منے سا مٹسے “جائے۔

بابل20 سے نکل !جاؤ بابلیوں کے بیچ میں سے ہجرت !کرو
خوشی نعرےکے لگا لگا کر اعلان کرو، دنیا کی خوشتکانتہا
خبری پھیلاتے جاؤ کہ رب نے عوضانہ دے کر اپنے خادم
یعقوب کو ہے۔چھڑایا پیاساُنہیں21 نہ اُسجبلـگی اُنہیںنے
یگستان ر میں سے گزرنے دیا۔ اُس کے حکم پر پتھر میں سے پانی
بہہ جبنکلا۔ اُس چٹاننے کو چیر ڈالا تو پھوٹپانی نکلا۔

ربلیکن22 فرماتا ہے بےدینکہ سلامتی نہیں پائیں گے۔
49

رب کا پیغمبر اقوام کا نور ہے

اے1 جزیرو، اے!سنو دُوردراز قومو، دھیان رب!دو نے
مجھے پیدائش سے پہلے ہی بُلایا، میری ماں کے پیٹ سے ہی
میرے نام کو یاد کرتا آیا ہے۔ اُس2 میرےنے منہ کو تیز تلوار
بنا کر مجھے اپنے ہاتھ کے سائے میں چھپائے رکھا، مجھے تیز تیر
بنا کر ترکشاپنے میں پوشیدہ رکھا ہے۔ 3 وہ مجھ سے ہم کلام
تُو”ہوا، میرا اسرائیلخادم یعےکےجسہے، ذر مَیں اپنا جلال
ظاہر کروں “گا۔

مَیں4 تو بولا تھا، مشقتمحنتمیری” بےسود تھی، مَیں نے
اپنی طاقت بےفائدہ اور بےمقصد ضائع کر دی 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 کے
پیٹ سے مجھےہی اِس مقصد تشکیلسے دیتا آیا ہے مَیںکہ اُس
یعقوبکےکرخدمتکی اولادکی اُسکو لاؤںواپسپاسکے
اور اسرائیل کو اُس کے جمعحضور ربکروں۔ ہی کے حضور
میرا احترام کیا جائے گا، میرا خدا قوتمیریہی ہو گا۔ وہی6
فرماتا ہے، تُو” خدمتمیری کر کے یعقوبصرفنہ کے قبیلے
کرےبحال گا اور اُنہیں واپس لائے گا جنہیں مَیں نے محفوظ
رکھا ہے بلـکہ تُو اِس سے کہیں بڑھ کرےکر گا۔ کیونکہ مَیں
تجھے دیگر اقوام کی روشنی بنا دوں گا تاکہ تُو نجاتمیری کو دنیا
کی تکانتہا “پہنچائے۔

رب7 جو اسرائیل کا چھڑانے والا اور اُس کا قدوس ہے
اُس سے ہم کلام ہوا ہے لوگجسے حقیر جانتے جسہیں،
سے دیگر اقوام گھن ہیںکھاتے اور حکمرانوںجو کا غلام ہے۔
اُس سے رب فرماتا ہے، تجھے” دیکھتے ہی بادشاہ کھڑے ہو
جائیں گے رئیساور منہ کے جھکبل جائیں گے۔ یہ رب کی
خاطر پیشہی آئے گا جو وفادار ہے اور اسرائیل قدوسکے
باعثکے ہی وقوع پذیر ہو جسگا تجھےنے چن لیا “ہے۔

رب8 فرماتا ہے، قبولیت” کے وقت 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 ملـکتُو بحال کر کے تباہ شدہ موروثی زمین کو سرےنئے
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
کنارےکنارےکے چریں گی، اور تمام بنجر بلندیوں پر بھی اُن کی
ہری ہری چراگاہیں ہوں گی۔ 10 نہ بھوکاُنہیں ستائے گی نہ
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پیاس۔ نہ تپتی گرمی، دھوپنہ اُنہیں ُجھلسائے گی۔ کیونکہ جو
اُن ترسپر کھاتا ہے وہ اُن قیادتکی کر اُنہیںکے چشموں کے
پاس لے جائے گا۔ مَیں11 پہاڑوں کو ہموار راستوں میں تبدیل
کر دوں گا میریجبکہ شاہراہیں اونچی ہو جائیں گی۔ تب12 وہ
دُوردراز علاقوں سے آئیں گے، کچھ شمال سے، مغربکچھ سے،
اور کچھ مصر کے جنوبی شہر اسوان سے “بھی۔

اے13 آسمان، خوشی نعرےکے اے!لگا زمین، باغ باغ ہو
!جا اے پہاڑو، شادمانی گیتکے !گاؤ کیونکہ رب نے اپنی
قوم کو تسلی دی ہے، اُسے اپنے مصیبت زدہ لوگوں پر ترس آیا
ہے۔

رب اپنی قوم کو کبھی نہیں بھولے گا
لیکن14 صیون کہتی ہے، رب” ترکمجھےنے کر دیا ہے،

قادرِ مطلق مجھے بھول گیا “ہے۔
15 یہ” کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ماں اپنے شیرخوار کو بھول

سکتی جسہے؟ بچے کو اُس نے جنم دیا، کیا وہ اُس پر ترس
نہیں کھائے گی؟ شاید وہ بھول جائے، لیکن مَیں تجھے کبھی
نہیں بھولوں !گا مَیںدیکھ،16 تجھےنے اپنی ہتھیلیوںدونوں میں
کندہ کر دیا تیریہے، بوسزمین دیواریں میرےہمیشہ منے ہیں۔سا

17 جو تجھے سرےنئے سے تعمیر کرنا ہتے چا ہیں وہ دوڑ کر
واپس آ ہیںرہے لوگوںجنجبکہ تجھےنے ڈھا تباہکر کیا تجھوہ
نکلسے بیٹی،صیوناے18ہیں۔رہے نظر اُٹھا طرفچاروںکر
!دیکھ یہ سب جمع ہو پاستیرےکر آ رہے ہیں۔ حیاتمیری
کی قَسم، یوراتتیرےسبیہ ز بنیں سےجنگے تُو آپاپنے 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 باعثکے چھوٹا ہو گا۔ اور جنہوں ہڑپتجھےنے کر لیا
تھا وہ دُور رہیں گے۔ پہلے20 تُو بےاولاد تھی، تیرےابلیکن
اِتنے بچے ہوں گے کہ تیرےوہ پاس آ کر کہیں گے، میرے’
لئے جگہ کم ہے، مجھے اَور زمین دیں تاکہ مَیں آرام سے زندگی
گزار ‘سکوں۔ تُو اپنے کانوں سے یہ سنے گی۔

تب21 تُو حیران ہو کر دل میں سوچے گی، نےکس’ یہ بچے
میرے لئے پیدا کئے؟ مَیں تو بچوں سے محروم اور بےاولاد تھی،
مجھے جلاوطن 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

رب22 قادرِ مطلق فرماتا ہے، دیکھ،” مَیں دیگر قوموں کو
ہاتھ سے دےاشارہ کر اُن کے منے سا اپنا جھنڈا گاڑ دوں گا۔
بیٹوںتیرےوہتب کو اُٹھا کر بازوؤںاپنے واپسمیں آئیںلے گے
اور تیری بیٹیوں کو کندھے پر بٹھا تیرےکر پاس پہنچائیں گے۔
تیرےبادشاہ23 بچوں بھالدیکھکی کریں رانیاںاورگے، اُن کی
دائیاں ہوں گی۔ وہ منہ جھکبلکے تیرےکر پاؤں خاککی
تبگے۔چاٹیں تُو جان گیلے مَیںکہ ہوں،ربہی بھیجوکہ
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 قیدیکے اُس قبضےکے چھوٹسے سکتے ہیں؟
ربلیکن25سے۔ہیمشکل فرماتا ہے، یقیناً” سورمے قیدیکا
اُس کے ہاتھ چھینسے لیا جائے گا اور ظالم کا لُوٹا ہوا مال اُس
کے قبضے سے چھوٹ جائے گا۔ جو تجھ سے جھگڑے اُس
کے ساتھ مَیں خود جھگڑوں گا، مَیں تیرےہی بچوں نجاتکو
دوں گا۔ جنہوں26 تجھنے پر ظلم کیا اُنہیں مَیں اُن کا گوشتاپنا
کھلاؤں گا، اُن کا اپنا یوںخون پلاؤں گا کہ وہ اُسے نئی َمے کی
طرح پی پی مستکر ہو جائیں تبگے۔ تمام انسان جان لیں گے
کہ مَیں رب تیرا نجات دہندہ، تیرا چھڑانے والا اور یعقوب زبردستکا سورما “ہوں۔

50
تم اپنے ذاتی گناہوں کی بھگتسزا رہے ہو

رب1 فرماتا ہے، آؤ،” مجھے وہ طلاق نامہ دکھاؤ جو مَیں
نے دے کر تمہاری ماں کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ یا
مجھے قرضوہ خواہ جسدکھاؤ کے حوالے مَیں نے تمہیں اپنا
قرض اُتارنے کے لئے کیا۔ وہ کہاں دیکھو،ہے؟ تمہیں اپنے ہی
گناہوں سببکے فروختسے کیا تمہارےگیا، اپنے ہی گناہوں
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 نہیںکوئی تھا۔ کیوں؟ کیا مَیں دےفدیہ
کر تمہیں چھڑانے قابلکے نہ تھا؟ کیا میری اِتنی طاقت نہیں کہ
تمہیں بچا میریسکوں؟ ایکتو ہی دھمکی ہوخشکسمندرسے
جاتا اور یا در یگستان ر بن جاتے ہیں۔ تب اُن کی مچھلیاں پانی
سے محروم ہو کر گل جاتی ہیں، اور اُن کی بدبو چاروں طرف
پھیل جاتی ہے۔ مَیں3 ہی آسمان کو یکی تار کا جامہ پہناتا، مَیں
ہی ٹاٹاُسے لباسماتمیکے لپیٹمیں دیتا “ہوں۔
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رب کے پیغمبر کی رُسوائی
رب4 قادرِ مطلق مجھےنے شاگرد سیکی زبان عطا کی تاکہ

مَیں وہ تقویتتھکاماندہسےجسلوںجانکلام پائے۔ صبح بہ
صبح میرےوہ کان کو جگا دیتا ہے تاکہ مَیں شاگرد کی طرح
رب5سکوں۔سن اوردیا،کھولکوکانمیرےنےمطلققادرِ
نہ سرکشمَیں ہوا، نہ گیا۔ہٹپیچھے مَیں6 والوںمارنےنے کو
اپنی پیٹھ اور بال نوچنے والوں کو اپنے پیشگال کئے۔ مَیں نے
اپنا چہرہ اُن کی گالیوں تھوکاور سے نہ چھپایا۔

لیکن7 رب قادرِ مطلق میری مدد کرتا ہے، اِس لئے میری
رُسوائی نہیں ہو گی۔ چنانچہ مَیں نے اپنا منہ چقماق کی طرح
سخت کر لیا ہے، کیونکہ مَیں جانتا ہوں کہ مَیں شرمندہ نہیں ہو
جاؤں گا۔ 8 جو مجھے راست ٹھہراتا ہے وہ قریب ہی ہے۔ تو
پھر میرےکون جھگڑےساتھ گا؟ آؤ، ہم مل کر عدالت میں
مجھکونجائیں۔ہوکھڑے پر الزام لگانے گا؟کرےجرأتکی
وہ آ کر میرا !کرےسامنا رب9 قادرِ مطلق ہی میری مدد کرتا
توہے۔ مجرممجھےکونپھر ٹھہرائے یہگا؟ کپڑےپرانےسبتو
گھسطرحکی کر پھٹیں کیڑےگے، اُنہیں کھا جائیں گے۔

10 تم میں ربکونسے خوفکا مانتا اور اُس کے خادم کی
سنتا جبہے؟ اُسے روشنی کے اندھیرےبغیر میں پڑےچلنا تو
وہ رب کے نام پر بھروسا رکھے اور اپنے خدا پر انحصار کرے۔
11 لیکن تم باقی لوگ آگجو لگا کر اپنے آپ کو جلتے ہوئے
تیروں سے لیس کرتے ہو، اپنی ہی آگ کے شعلوں میں چلے
!جاؤ خود اُن تیروں کی زد میں آؤ جو تم نے دوسروں کے لئے
جلائے !ہیں میرے ہاتھ سے تمہیں یہی اجر ملے گا، تم سخت
اذیت 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 میںجسدو سے تمہیں
تراش کر نکالا گیا اُسہے، کان پر غور میںجسکرو تمہیںسے
کھودا گیا ہے۔ یعنی2 باپاپنے ابراہیم اور اپنی ماں سارہ پر توجہ
جسدو، نے دردِ زہ تکلیفکی اُٹھا کر تمہیں جنم دیا۔ ابراہیم
بےاولاد تھا جب مَیں نے اُسے بُلایا، لیکن پھر مَیں نے اُسے
دےبرکت بہتکر اولاد “بخشی۔

3 ً یقینا رب صیون کو تسلی دے گا۔ وہ اُس کے تمام
کھنڈرات دےتشفیکو کر اُس یگستانکے ر کو باِغ عدن میں
اور اُس کی بنجر زمین ربکو باغکے میں تبگا۔دےبدل اُس
میں خوشی و شادمانی پائی جائے گی، ہر طرف شکرگزاری اور
گیتوں کی آوازیں سنائی دیں گی۔

میریاے”4 قوم، مجھ پر میریاے!دےدھیان اُمّت، مجھ
پر غور !کر ہدایتکیونکہ مجھ سے صادر ہو گی، اور انصافمیرا
قوموں کی روشنی بنے گا۔ میری5 راستی قریب ہی ہے، میری
نجات میںراستے اورہے، میرا زورآور بازو قوموں انصافمیں قائم
کرے جزیرےگا۔ مجھ سے اُمید رکھیں گے، وہ میری قدرت
دیکھنے کے انتظار میں رہیں گے۔ اپنی6 آنکھیں آسمان طرفکی
!اُٹھاؤ نیچے زمین پر نظر !ڈالو آسمان دھوئیں کی طرح بکھر جائے
گا، زمین پرانے کپڑے کی طرح گھسے پھٹے گی اور اُس کے
باشندے مچھروں کی طرح مر جائیں گے۔ لیکن نجاتمیری ابد
تک قائم رہے گی، اور میری راستی کبھی ختم نہیں ہو گی۔

صحیحاے7 راہ کو جاننے اےوالو، جسقوم کے دل میں
شریعتمیری باتمیریہے، تمہاریلوگجب!سنو بےعزتی
کرتے ہیں تو اُن متسے ڈرنا، جب وہ تمہیں گالیاں دیتے ہیں
متتو گھبرانا۔ 8 کیونکہ کِرم کپڑےاُنہیں طرحکی کھا جائے
گا، کیڑا اُنہیں اُون کی طرح کرےہضم گا۔ لیکن میری راستی
ابد تک قائم رہے گی، میری نجات پشت در پشت برقرار رہے
“گی۔

کیرب رِہائی
رباے9 کے بازو، !اُٹھ جاگ اُٹھ اور قوت کا جامہ پہن

!لے یوں عمل میں طرحجسآ قدیم زمانے میں آیا تھا، جب تُو
نے متعدد نسلوں پہلے رہب ٹکڑےٹکڑےکو کر دیا، سمندری
اژدہے کو چھید ڈالا۔ 10 کیونکہ تُو ہی نے سمندر خشککو
کیا، تُو ہی کیگہرائیوںنے تہہ پر راستہ بنایا تاکہ وہ جنہیں تُو نے
دےعوضانہ کر چھڑایا تھا اُس میں سے گزر سکیں۔

11 جنہیں رب نے فدیہ دے کر چھڑایا ہے وہ واپس آئیں
گے۔ وہ شادیانہ بجا کر صیون میں داخل ہوں گے، اور ایکہر
خوشیابدیسرکا تاجکے آراستہسے ہو گا۔ اورخوشیکیونکہ
شادمانی اُن پر غالب آ کر تمام غم اور آہ و زاری دےبھگا گی۔
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12 مَیں،” صرف مَیں ہی تجھے تسلی دیتا ہوں۔ تو پھر تُو فانی
انسان سے کیوں ڈرتی ہے، گھاسجو کی طرح مُرجھا کر ختم
ہو 13ہے؟جاتا ربتُو خالقاپنے بھولکیوںکو جسہے،گئی
نے آسمان کو خیمے کی طرح تان لیا اور زمین کی بنیاد رکھی؟
جب ظالم تجھے تباہ کرنے پر تُلا رہتا ہے تو تُو اُس کے طیش
پورےسے کھاتیخوفکیوںدن رہتی اُسابہے؟ طیشکا
کہاں رہا؟ 14 جو زنجـیروں میں جکڑا ہوا ہے وہ جلد ہی آزاد ہو
نہگا۔جائے وہ مر کر قبر اُترےمیں گا، نہ روٹی محرومسے رہے
گا۔ 15 کیونکہ مَیں رب تیرا خدا ہوں جو سمندر کو یوں حرکت
میں لاتا ہے کہ وہ متلاطم ہو کر گرجنے لگتا ربہے۔ الافواج
میرا نام ہے۔ مَیں16 نے تیرےالفاظاپنے منہ میں ڈال کر تجھے
اپنے ہاتھ کے میںسائے چھپائے رکھا ہے تاکہ سرےنئے سے
آسمان کو تانوں، زمین بنیادیںکی رکھوں اور صیون کو بتاؤں، میریتُو’ قوم “۔‘ہے

اے جاگیروشلم، !اُٹھ
اے17 یروشلم، اے!اُٹھجاگ!اُٹھ جسشہر ربنے کے

ہاتھ سے اُس کا غضب بھرا پیالہ پی لیا کھڑیہے، ہو !جا اب
تُو نے لڑکھڑا دینے والے پیالے چاٹتکقطرےآخریکو لیا
ہے۔ 18 جتنے بھی بیٹے تُو نے جنم دیئے اُن میں ایکسے بھی نہیں
رہا تیریجو راہنمائی کرے۔ جتنے بھی بیٹے تُو نے پالے اُن میں
بھیایکسے نہیں جو تیرا ہاتھ پکڑ تیرےکر ساتھ چلے۔ تجھ19 پر
آفتیںدو آئیں بربادییعنی و کالتباہی، اور تلوار۔ نےکسلیکن
دردیہم کا اظہار تجھےنےکسکیا؟ تسلی دی؟ تیرے20 بیٹے
غش کھا کر گر گئے ہیں۔ ہر گلی میں وہ جال میں پھنسے ہوئے
*غزال طرحکی زمین تڑپپر رہے ہیں۔ ربکیونکہ غضبکا
اُن پر نازل ہوا ہے، وہ الٰہی ڈپٹڈانٹ کا نشانہ بن گئے ہیں۔

21 چنانچہ میری بات مصیبتاےسن، زدہ اےقوم، نشے
میں متوالی اُمّت، گو تُو َمے کے اثر سے نہیں ڈگمگا رہی۔ رب22
تیرا آقا جو تیرا خدا اورہے اپنی قوم کے لئے لڑتا وہہے فرماتا دیکھ،”ہے، مَیں تیرےنے ہاتھ سے وہ پیالہ دُور کر دیا تیرےجو
لڑکھڑانے بنا۔سببکا آئندہ تُو غضبمیرا بھرا پیالہ نہیں پیئے گی۔
مَیںاب23 اِسے اُن کو دوںپکڑا پہنچائیاذیتتجھےنےجنہوںگا
جنہوںہے، نے تجھ سے کہا، اوندھے’ جھکمنہ جا تاکہ ہم

تجھ پر سے ‘گزریں۔ اُس وقت تیری خاکپیٹھ دھنسمیں کر
دوسروں کے لئے راستہ بن گئی “تھی۔

52
زنجـیروں کو !توڑ

اے1 صیون، جاگاُٹھ، !اُٹھ اپنی طاقت سے ملبّس ہو !جا
مُقّدساے شہر یروشلم، اپنے کپڑےشاندار سے آراستہ ہو !جا
آئندہ کبھی بھی غیرمختون شخصناپاکیا تجھ میں داخل نہیں ہو
گا۔ اے2 یروشلم، آپاپنے سے گرد جھاڑ کھڑیکر 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 کیونکہ رب
فرماتا ہے، تمہیں” مفت میں بیچا گیا، اور اب تمہیں پیسے دیئے
بغیر چھڑایا جائے “گا۔

4 ربکیونکہ قادرِ مطلق فرماتا ہے، قدیم” زمانے میریمیں
میںبعدرہے۔میںپردیسوہاںتاکہگئیچلیمصرقوم اسور نے
بلاوجہ اُس پر ظلم کیا “ہے۔ رب5 فرماتا ہے، اب” جو یادتی ز
میری قوم سے ہو رہی اُسہے میرےکا ساتھ کیا واسطہ “ہے؟
رب فرماتا ہے، میری” قوم تو مفت میں چھین لی گئی ہے، اور
اُس پر حکومت کرنے والے شیخی مار کر پورا میرےدن نام پر
کفر بکتے ہیں۔ 6 چنانچہ میری میرےقوم نام کو جان لے گی،
اُس دن وہ پہچان لے گی کہ مَیں ہی وہی ہوں جو فرماتا مَیں’ہے، حاضر “!‘ہوں

7 اُس کے قدم کتنے پیارے ہیں جو پہاڑوں پر چلتے ہوئے
خبریخوش سناتا ہے۔ کیونکہ وہ امن و امان، خوشی کا پیغام
نجاتاور کا کرےاعلان گا، وہ صیون کہےسے گا، تیرا” خدا
بادشاہ “!ہے پہرےتیرے!سن8 دار آواز بلند کر رہے ہیں، وہ
مل کر خوشی نعرےکے لگا رہے ہیں۔ ربجبکیونکہ کوہِ
واپسپرصیون آئے توگا آنکھوںاپنیوہ اِسسے کریںمشاہدہکا
گے۔

اے9 یروشلم کے کھنڈرات، شادیانہ خوشیبجاؤ، گیتکے
!گاؤ اپنینےربکیونکہ قوم اُسہے،دیتسلیکو عوضانہنے
دے کر یروشلم کو چھڑایا ہے۔ رب10 قدرتمُقّدساپنی تمام
اقوام پر کرےظاہر گا، دنیا کی تکانتہا ہمارےسب خدا کی
نجات دیکھیں گے۔

چلےجاؤ،11 !جاؤ وہاں نکلسے ناپاکبھیکسی!جاؤ چیز
کو نہ چھونا۔ ربجو کا سامان اُٹھائے چل رہے ہیں وہ وہاں

* 51:20 :غزال غزاِل یقہ، ۔oryxافر
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نکلسے صافپاککر رہیں۔ لیکن12 لازم نہیں کہ بھاگتم
کر روانہ ہو جاؤ۔ اچانکتمہیں فرار ہونے ضرورتکی نہیں ہو
گی، کیونکہ تمہارےرب آگے بھی چلے گا اور تمہارے 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۔ تجھے14 دیکھ کر بہتوں کے کھڑےرونگٹے
ہو گئے۔ کیونکہ اُس کی شکل اِتنی خراب تھی، اُس صورتکی
کسی بھی انسان سے کہیں یادہ ز بگڑی ہوئی تھی۔ لیکن15 اب
بہت سی 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 قدرت

کس پر ظاہر ہوئی؟ اُس2 کے منے سا وہ کونپل کی پھوٹطرح
نکلا، اُس تازہ اور ملائم شگوفے طرحکی زمینخشکجو 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
نہیںکچھمیںصورت تھا اُسے3آتا۔پسندہمیںجو اورحقیر مردود
سمجھا جاتا تھا۔ دُکھ اور یاں بیمار اُس کی ساتھی رہیں، لوگاور
تکیہاں اُس کی تحقیر کرتے تھے کہ اُسے دیکھ کر اپنا منہ پھیر
لیتے تھے۔ ہم اُس کی کچھ قدر نہیں کرتے تھے۔

4 لیکن اُس نے ہماری ہی یاں بیمار اُٹھا لیں، ہمارا ہی دُکھ
بھگت لیا۔ توبھی ہم سمجھے کہ یہ اُس مناسبکی سزا ہے، کہ
الله نے خود اُسے مار خاککر میں ملا دیا ہے۔ لیکن5 اُسے
ہمارے ہی جرائم سببکے سے چھیدا ہمارےگیا، ہی گناہوں
کی خاطر کچلا گیا۔ اُسے سزا ملی تاکہ ہمیں سلامتی حاصل ہو،
اور اُسی زخموںکے ہمیںسے شفا ملی۔ یوںسبہم6 بھیڑبکر کی
طرح آوارہ پھر رہے تھے، ایکہر نے اپنی اپنی راہ اختیار کی۔
ربلیکن نے اُسے سبہم کے قصور کا نشانہ بنایا۔

7 اُس پر ظلم ہوا، لیکن اُس نے سب کچھ برداشت کیا اور
اپنا منہ نہ کھولا، اُس بھیڑ کی طرح جسے ذبح کرنے کے لئے

لے جاتے ہیں۔ جس طرح لیلا بال کترنے والوں کے منے سا
خاموش رہتا اُسطرحاُسیہے نے اپنا منہ نہ کھولا۔ اُسے8 ظلم
عدالتاور ہاتھکے چھینسے لیا گیا۔ اُس کے دور —لوگکے
دھیاننےکس دیا کہ اُس کا زندوں ملـککے کٹتعلقسے
گیا، کہ میریوہ قوم کے جرم سببکے سے سزا کا نشانہ بن گیا؟
مقرر9 یہ ہوا اُسکہ کی پاسکےبےدینوںقبر ہو، وہکہ مرتے
ایکوقت امیر پاسکے دفنایا جائے، گو نہ اُس نے تشدد کیا،
نہ اُس کے منہ فریبمیں تھا۔

10 رب ہی کی مرضی تھی کہ اُسے کچلے، اُسے دُکھ
اپنیوہجبلیکنپہنچائے۔ جان کو قربانیکیقصور   طورکے پر
دے گا تو وہ اپنے فرزندوں دیکھےکو گا، اپنے دنوں میں اضافہ
کرے گا۔ ہاں، ربوہ مرضیکی کو پورا کرنے کامیابمیں
ہو گا۔ برداشتتکلیفاِتنی11 کرنے بعدکے اُسے پھل نظر آئے
گا، اور وہ سیر ہو گا۔جائے اپنے علم سے راستمیرا بہتوںخادم
انصافکا کرےقائم گا، کیونکہ وہ اُن گناہوںکے 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 کرےتقسیم گا۔ کیونکہ اُس
نے اپنی جان موتکو کے حوالے کر دیا، اور اُسے مجرموں میں
شمار کیا گیا۔ ہاں، اُس نے بہتوں کا گناہ اُٹھا کر دُور کر دیا اور
مجرموں شفاعتکی کی۔

54
رب نے یروشلم کو دوبارہ قبول کر لیا ہے

رب1 فرماتا ہے، خوشی” نعرےکے لگا، تُو جو بےاولاد
ہے، بچےجو کو جنم سکتی۔دےنہیںہی بلند آواز سے شادیانہ
بجا، تُو پیدائشجسے کا درد نہ ہوا۔ ترکابکیونکہ کی ہوئی
عورت کے بچے شادی شدہ عورت کے بچوں سے یادہ ز ہیں۔
2 اپنے خیمے کو بڑا بنا، اُس پردےکے طرفہر متبچت!بچھا
!کرنا خیمے کے رسّے لمبے لمبے کر کے میخیں مضبوطی سے زمین
میں ٹھونک دے۔ 3 کیونکہ تُو تیزی سے دائیں اور بائیں طرف
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 گی۔ اب تُو اپنی جوانی کی شرمندگی بھول
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جائے تیرےگی، ذہن سے بیوہ ہونے ذلتکی اُتر جائے گی۔
5 کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ربہے، الافواج 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 مجروحسے بیوی کی
مانند عورتاُسہے، کی شوہرکےجسمانند اُسےنے رد کیا،
گو اُس شادیکی وقتاُس کنواریجبہوئی ہی تھی۔ لیکن
اب مَیں، رب نے تجھے بُلایا ہے۔ ایک7 ہی لمحے کے لئے مَیں
نے ترکتجھے کیا، لیکن بڑےاب رحم سے تجھے جمع کروں
گا۔ مَیں8 نے غضباپنے کا پورا زور تجھ پر نازل کر پلکے بھر
کے لئے اپنا چہرہ تجھ سے چھپا لیا، لیکن اب ابدی شفقت سے
تجھ پر رحم کروں رب“گا۔ تیرا چھڑانے والا یہ فرماتا ہے۔

9 بڑے” سیلاب کے بعد مَیں نے نوح سے قَسم کھائی تھی
کہ آئندہ سیلاب کبھی پوری زمین پر نہیں آئے گا۔ اِسی طرح
اب مَیں قَسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہ مَیں کبھی تجھ
ناراضسے ہوں گا، نہ ملامتتجھے کروں گا۔ 10 گو ہٹپہاڑ
جائیں اور یاں جنبشپہاڑ لیکنکھائیں، شفقتمیری تجھ پر سے
نہیںکبھی ہٹے گی، میرا سلامتی کا نہیںکبھیعہد ہلے “گا۔ یہ
رب کا فرمان ہے جو تجھ ترسپر کھاتا ہے۔

نیا شہر یروشلم
11 بے” چاری بیٹی !یروشلم شدید طوفان تجھ پر سے گزر

گئے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو تجھے تسلی دے۔ دیکھ، مَیں
تیری دیواروں مضبوطپتھرکے دوںجوڑسےچونے گا تیریاور
بنیادوں کو سنِگ *لاجورد سے رکھ دوں گا۔ 12 مَیں تیری
دیواروں کو تیرےیاقوت، دروازوں کو آِب †بحر اور تیری تمام
فصیل کو قیمتی جواہر سے تعمیر کروں گا۔ تیرے13 تمام فرزند
رب سے تعلیم پائیں گے، اور تیری اولاد کی سلامتی عظیم ہو
گی۔ انصافتجھے14 بنیادمضبوطکی پر رکھا جائے گا، چنانچہ
دُورسےظلمکےدوسروں رہ، نہیںضرورتکیڈرنےکیونکہ ہو
دہشتگی۔ زدہ نہ ہو، دہشتکیونکہ کھانے تیرےسببکا
نہیںقریب 15گا۔آئے تجھکوئیاگر پر بھیکرےحملہ تو میرییہ
طرف نہیںسے ہو گا، اِس لئے ہر حملہ شکستآور گا۔کھائے

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 بھیجو 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 ثابت کرے گی۔ یہی رب کے
خادموں کا موروثی مَیںہے،حصہ ہی اُن بازیراستکی برقرار
رکھوں رب“گا۔ خود یہ فرماتا ہے۔

55
رب پاسکے آؤ تاکہ زندگی پاؤ

1 کیا” تم پیاسے ہو؟ آؤ، سب پانی پاسکے !آؤ کیا تمہارے
پاس پیسے نہیں؟ اِدھر آؤ، سودا خرید کر کھانا کھاؤ۔ یہاں کی
َمے آؤ،ہے۔مفتدودھاور اُسے پیسے دیئے بغیر خریدو۔ اُس2
پر پیسے کیوں خرچ کرتے ہو جو روٹی نہیں ہے؟ جو سیر نہیں
کرتا اُس کے لئے مشقتمحنت کیوں کرتے ہو؟ سنو، میریسنو
!بات پھر تم خوراکاچھی کھاؤ بہترینگے، کھانے لطفسے
اندوز گے۔ہو کان3 لگا پاسمیرےکر !آؤ سنو تو جیتے گے۔رہو
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، کہ اقوام
کا رئیس اور حکمران ہو۔ 5 دیکھ، تُو ایسی قوم کو بُلائے گا
جسے تُو نہیں جانتا، اور تجھ ناواقفسے تیرےربقوم خدا کی
تیرےخاطر پاس دوڑی چلی آئے گی۔ کیونکہ جو اسرائیل کا
قدوس اُسہے تجھےنے شان شوکتو عطا کی “ہے۔

میرا کلام بےتاثیر نہیں رہتا
ابھی6 رب تلاشکو کرو جبکہ اُسے پایا جا سکتا ہے۔ ابھی

اُسے پکارو جبکہ وہ قریب ہی ہے۔ 7 بےدین اپنی بُری راہ اور
شریر چھوڑے۔خیالاتبُرےاپنے ربوہ واپسپاسکے آئے
تو وہ اُس پر رحم کرے گا۔ وہ ہمارے خدا کے پاس واپس
آئے، کیونکہ وہ فراخ دلی معافسے کر دیتا ہے۔

8 کیونکہ رب فرماتا ہے، میرے” خیالات اور خیالاتتمہارے میں اور میری راہوں اور تمہاری راہوں میں بڑا فرق
ہے۔ 9 جتنا آسمان زمین سے اونچا ہے اُتنی ہی میری راہیں
تمہاری راہوں اور میرے خیالات تمہارے خیالات سے ہیں۔بلند

بارش10 برفاور پر غور !کرو زمین پر پڑنے کے بعد یہ خالی
ہاتھ واپس نہیں آتی بلـکہ زمین کو یوں سیراب کرتی ہے کہ
پودے پھوٹنے اور پھلنے لنے پھو لـگتے ہیں بلـکہ پکتے پکتے بیج بونے

* 54:11 سنِگ :لاجورد lapis lazuli † 54:12 آِب :بحر beryl
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والے بیجکو اور بھوکے کو روٹی مہیا ہیں۔کرتے میرے11 منہ
سے نکلا ہوا کلام بھی ایسا ہی ہے۔ وہ خالی ہاتھ واپس نہیں
آئے گا بلـکہ میری مرضی کرےپوری گا اور اُس میں کامیاب
ہو جسگا کے لئے مَیں نے اُسے بھیجا تھا۔

12 کیونکہ تم خوشی سے نکلو گے، تمہیں سلامتی سے لایا
جائے گا۔ پہاڑ اور یاں پہاڑ تمہارے آنے پر باغ باغ ہو کر
شادیانہ بجائیں گی، اور میدان کے تمام درخت تالیاں بجائیں گے۔
13 کانٹےدار جھاڑی کی بجائے جونیپر درختکا اُگے گا، اور
بچھوبوٹی کی مہندیبجائے پھلے پھولے گی۔ ربیوں نامکے کو
جلال ملے گا، اور اُس قدرتکی ابدیکا اور اَن مٹ 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 یوںجو راستی سے
لپٹا رہے۔ مبارک ہے وہ جو سبت کے دن کی بےحرمتی نہ
کرے بلـکہ اُسے منائے، جو بُرےہر کام سے گریز “کرے۔

3 جو پردیسی رب کا پیروکار ہو گیا ہے وہ نہ کہے کہ
مجھےرببےشک اپنی قوم الـگسے گا۔رکھےکر خواجہ سرا
بھی نہ سوچے کہ ہائے، مَیں سوکھا درختہوا ہی !ہوں

4 ربکیونکہ فرماتا ہے، جو” خواجہ میرےسرا سبت کے
دن منائیں، ایسے قدم اُٹھائیں جو مجھے پسند ہوں میرےاور عہد
ساتھکے لپٹے رہیں وہ رہیں۔بےفکر 5 مَیںکیونکہ اُنہیں اپنے گھر
اور اُس ایسیمیںچاردیواریکی یادگار اور ایسا نام کروںعطا گا
جو بیٹے بیٹیاں ملنے کہیںسے بہتر ہو گا۔ اور نامجو مَیں اُنہیں دوں
گا ابدیوہ ہو گا، وہ کبھی نہیں مٹنے کا۔

6 وہ پردیسی بھی بےفکر رہیں ربجو کے پیروکار بن کر اُس
کی خدمت کرنا ہتے، چا جو رب کا نام عزیز رکھ کر اُس کی
عبادت کرتے، سبتجو کیدنکے نہیںبےحرمتی کرتے بلـکہ
اُسے مناتے اور ساتھکےعہدمیرےجو لپٹے ہتے کیونکہ7ہیں۔ر
مَیں اُنہیں مُقّدساپنے پہاڑ پاسکے لا کر اپنے دعا کے گھر میں
خوشی دلاؤں گا۔ جب وہ میری قربان گاہ پر اپنی بھسم ہونے

والی اور ذبح کی قربانیاں چڑھائیں گے تو وہ مجھے پسند آئیں گی۔
کیونکہ میرا گھر تمام قوموں کے لئے دعا کا گھر کہلائے “گا۔

رب8 مطلققادرِ اسرائیلجو جمعقومہوئیبکھریکی کر رہا
فرماتاہے اُن”ہے، میں اکٹھےجو مَیںہیںچکےہو اَور بھی جمع
کر دوں “گا۔

قوم کے ُسستراہنما اور لالچی ُکتے ہیں
میداناے9 تمامکے تمامکےجنگلاے!آؤحیوانو، جانورو،

آ کر !کھاؤ اسرائیل10 پہرےکے دار اندھے سبکےسبہیں،
کچھ بھی نہیں سبجانتے۔ بہرےسبکے ُکتے ہیں بھونکجو
ہی نہیں فرشسکتے۔ پر لیٹے ہوئے وہ اچھے خواباچھے 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 خالیسے ہیں، اور ایکہر اپنی اپنی راہ پر دھیان
دے کر اپنے ہی نفع تلاشکی میں رہتا ہے۔ 12 ایکہر آواز
دیتا ہے، آؤ،” مَیں َمے لے آتا !ہوں آؤ، ہم جی بھر شرابکر پی
لیں۔ اور کل بھی آج کی طرح ہو بلـکہ اِس سے بھی یادہ ز رونق
“!ہو

57
بےدینوںرب عدالتکی کرتا ہے

راست1 باز ہلاک ہو جاتا ہے، لیکن کسی کو پروا نہیں۔
دیانت دار دنیا چھینسے لئے جاتے لیکنہیں، نہیںدھیانکوئی
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 مرتے وقت پاؤں پھیلا کر آرام ہیں۔کرتے

اےلیکن”3 جادوگرنی کی اولاد، زناکار فحاشیاور کے بچو،
اِدھر !آؤ 4 کستم کا مذاق اُڑا رہے کسہو، پر زبان چلا کر
منہ ِچڑاتے ہو؟ تم مجرموں اور دھوکے بازوں کے ہی بچے !ہو

5 تم بلوط بلـکہ ہر گھنے درخت کے سائے میں مستی میں آ
جاتے ہو، وادیوں اور چٹانوں کے شگافوں میں اپنے بچوں کو
ذبح کرتے ہو۔ 6 وادیوں رگڑےکے ہوئے پتھر تیرا حصہ اور
تیرا مقّدر بن گئے ہیں۔ کیونکہ اُن ہی کو تُو نے َمے اور غلہ کی
نذریں پیش کیں۔ اِس کے مدِ نظر مَیں اپنا فیصلہ کیوں بدلوں؟
7 تُو نے اپنا بستر اونچے پہاڑ پر لگایا، اُس پر چڑھ کر اپنی قربانیاں
پیش کیں۔ 8 اپنے گھر دروازےکے چوکھٹاور پیچھےکے تُو
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اپنینے بُت پرستی ترکمجھےلگائے۔نشانکے کےکر تُو اپنا بستر
بچھا کر اُس پر لیٹ گئی۔ تُو نے اُسے اِتنا بڑا بنا دیا دوسرےکہ
بھی اُس لیٹپر سکیں۔ پھر تُو فروشیعصمتنے پیسےکے مقرر
کئے۔ اُن صحبتکی تجھے پیاریکتنی تھی، اُن کی برہنگی سے تُو
کتنا لطف اُٹھاتی !تھی 9 تُو کثرت کا تیل اور خوشبودار کریم
لے ـِککر مَل دیوتا پاسکے گئی۔ تُو نے اپنے قاصدوں کو دُور
دُور بلـکہ پاتال تک بھیج دیا۔ 10 گو تُو سفر کرتے کرتے بہت
تھک گئی توبھی تُو نے کبھی نہ کہا، فضول’ ‘!ہے تکاب
تقویتتجھے ملتی رہی، اِس لئے تُو نڈھال نہ ہوئی۔

کستجھے11 سے اِتنا خوف ہراسو تھا کہ تُو جھوٹنے
بول کر نہ مجھے یاد کیا، نہ پروا کی؟ ایسا ہی نا،ہے تُو اِس لئے میرا
خوف نہیں مانتی کہ خاموشمَیں اور چھپا رہا۔

لوگوںمَیںلیکن12 تیریپر نام بازیراستنہاد تیرےاور کام
ًگا۔کروںظاہر یقینا تیرےیہ لئے مفید نہیں گے۔ہوں آ،13 مدد
کے لئے آواز !دے دیکھتے ہیں تیرےکہ بُتوں کا مجموعہ تجھے
سکےبچا گا نہیں۔کہ لیکن ایسا نہیں ہو گا بلـکہ اُنہیں ہَوا اُٹھا لے
جائے پھونکایکگی، اُنہیں دےاُڑا گی۔
لیکن جو مجھ پر بھروسا رکھے ملـکوہ میراثکو میں پائے

مُقّدسگا، پہاڑ اُس کی ملـکیتموروثی بنے “گا۔
رب اپنی قوم کی کرےمدد گا

14 الله فرماتا ہے، راستہ” بناؤ، راستہ !بناؤ صافاُسے ستھرا
کر کے رکاوٹہر دُور کرو تاکہ میری قوم آ “سکے۔ 15 کیونکہ
جو عظیم اور سربلند ہے، جو ابد تک تخت نشین اور جس کا
قدوسنام ہے وہ فرماتا ہے، مَیں” بلندیوںصرفنہ کے مقدِس
میں بلـکہ حالشکستہ اور روحفروتن سکونتبھیساتھکے کرتا
ہوں تاکہ فروتن روحکی اور حالشکستہ دلکے کو نئی زندگی
مَیںکیونکہ16بخشوں۔ تکہمیشہ اُن گا،جھگڑوںنہیںساتھکے
ناراضتکابد نہیں رہوں گا۔ ورنہ اُن کی میرےروح حضور
نڈھال ہو جاتی، اُن لوگوں مَیںجنہیںجانکی کیا۔خلقخودنے
مَیں17 اسرائیل کا ناجائز منافع دیکھ طیشکر میں آیا اور اُسے
کردےسزا اپنا منہ توبھیرکھا۔چھپائے وہ برگشتہکیدلاپنے
راہوں پر رہا۔چلتا لیکن18 مَیںگو اُس واقفسےچلنچالکے
مَیںہوں اُسے پھر بھی دوںشفا گا، اُس کی راہنمائی کر اُسےکے
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 ہی اُنہیں شفا دوں “گا۔

متلاطمبےدینلیکن20 ہیںمانندکیسمندر نہیںتھمجو سکتا
اور جس کی لہریں گند اور کیچڑ اُچھالتی رہتی ہیں۔ 21 میرا
خدا فرماتا ہے، دینبے” سلامتی نہیں پائیں گے۔

58
رب کو پسندیدہ روزہ

پھاڑگلا1 آوازکر رُکرُکدے، باتکر نہ !کر کینرسنگے
بلندسی آواز میریساتھکے قوم اُسکو سرکشیکی یعقوبسنا،
کے گھرانے کو اُس کے گناہوں فہرستکی بیان کر۔ 2 روز بہ
روز وہ میری یافتمرضی در کرتے ہیں۔ ہاں، وہ میری راہوں
کو جاننے شوقینکے ہیں، اُس قوم کی نےجسمانند اپنے خدا
کے احکام ترککو نہیں کیا بلـکہ راست باز ہے۔ چنانچہ وہ مجھ
مانگفیصلےمنصفانہسے ًکر اللهظاہرا قربتکی اندوزلطفسے
ہوتے ہیں۔ 3 شکایتوہ کرتے ہیں، ہمجب’ روزہ رکھتے ہیں
تو تُو توجہ کیوں نہیں دیتا؟ جب ہم اپنے آپ خاککو سار بنا
انکساریکر کا اظہار کرتے ہیں تو تُو دھیان کیوں نہیں ‘دیتا؟
!سنو روزہ وقترکھتے تم اپنا کاروبار معمول مطابقکے چلا

کر اپنے مزدوروں کو دبائے رکھتے ہو۔ 4 نہ صرف یہ بلـکہ تم
روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جھگڑتے اور لڑتے بھی ہو۔ ایکتم
دوسرے شرارتکو کے مُکے مارنے سے بھی نہیں چوکتے۔ یہ
باتکیسی ہے؟ اگر تم یوں روزہ رکھو تو اِس کی توقع نہیں کر
سکتے باتتمہاریکہ تکآسمان پہنچے۔ 5 کیا مجھے اِس قسم کا
روزہ پسند ہے؟ کیا یہ کافی ہے کہ بندہ آپاپنے کچھکو دیر کے
لئے خاک سار بنا انکساریکر کا اظہار کرے؟ کہ وہ اپنے سر
کو آبی نرسل طرحکی جھکا ٹاٹکر اور راکھ لیٹمیں جائے؟
کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ یہ روزہ ہے، کہ ایسا وقت رب کو
پسند ہے؟

6 یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جو روزہ مَیں پسند کرتا ہوں
وہ فرق ہے۔ حقیقی روزہ یہ ہے کہ تُو بےانصافی کی زنجـیروں
ہوؤںجکڑےمیں کو رِہا مظلوموںکرے، کا کچلےہٹائے،جوا
ہوؤں کو آزاد کرے، ہر جوئے کو توڑے، 7 بھوکے کو اپنے
شریکمیںکھانے کرے، مصیبتبےگھر زدہ کو پناہ دے،



یسعیاہ 58:8 706 یسعیاہ 59:12

برہنہ کپڑےکو پہنائے اور اپنے رشتے دار کی مدد کرنے سے
گریز !کرےنہ

8 اگر تُو کرےایسا تو تُو صبح کی پہلی کرنوں کی چمکطرح
اُٹھے گا، اور تیرے زخم جلد ہی بھریں گے۔ تب تیری راست
تیرےبازی آگے آگے چلے گی، اور رب کا تیرےجلال پیچھے
تب9گا۔کرےحفاظتتیری تُو یاد کرےفر جوابرباورگا
جبگا۔دے تُو مدد لئےکے پکارے گا تو وہ فرمائے گا، مَیں’
حاضر ‘ہوں۔
اپنے درمیان دوسروں پر جوا لنے، ڈا اُنگلیاں اُٹھانے اور

دوسروں کی بدنامی کرنے کا سلسلہ ختم !کر 10 بھوکے کو
اپنی دےروٹی اور مظلوموں یاتکی ضرور پوری !کر پھر تیری
روشنی اندھیرے میں چمک اُٹھے گی اور تیری رات دوپہر کی
طرح روشن ہو گی۔ رب11 ہمیشہ تیری قیادت کرے گا، وہ
ُجھلستے ہوئے علاقوں میں بھی تیری جان کی یات ضرور پوری
کرے گا تیرےاور اعضا تبگا۔دےتقویتکو باغسیرابتُو
کی مانند ہو گا، اُس چشمے کی مانند جس کا پانی کبھی ختم
نہیں ہوتا۔ تیرے12 لوگ قدیم کھنڈرات کو نئے سرے سے
تعمیر کریں گے۔ جو بنیادیں گزری نسلوں نے رکھی تھیں اُنہیں
تُو دوبارہ رکھے تبگا۔ تُو رخنے’ بندکو کرنے ‘والا اور گلیوں’
کو دوبارہ ہنے ر قابلکے بنانے ‘والا کہلائے گا۔

پیروںاپنےدنکےسبت13 میرےروک۔سےکرنےکامکو
مُقّدس دن کے دوران کاروبار مت کرنا بلـکہ اُسے راحت’
‘بخش اور ‘معزز’ قرار دے۔ اُس دن نہ معمول کی راہوں پر
چل، نہ اپنے کاروبار چلا، نہ خالی گپیں ہانک۔ یوں تُو سبت
کا صحیح کرےاحترام گا۔ تیریربتب14 راحت کا منبع ہو
گا، اور میںرتھتجھےمَیں بٹھا ملـککر بلندیوںکی پر گزرنےسے
دوں گا، یعقوبباپتیرےتجھے میراثکی 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۔ حقیقت2 میں تمہارے بُرے
کاموں نے تمہیں اُس سے الـگ کر دیا، تمہارے گناہوں نے
اُس کا چہرہ تم سے چھپائے رکھا، اِس لئے وہ تمہاری نہیں

سنتا۔ 3 کیونکہ تمہارے ہاتھ خون آلودہ، تمہاری اُنگلیاں گناہ
ناپاکسے تمہارےہیں۔ جھوٹہونٹ لتے بو اور تمہاری زبان
شریر باتیں پھسپھساتی ہے۔ عدالت4 میں کوئی منصفانہ مقدمہ
نہیں چلاتا، کوئی سچے دلائل پیش نہیں کرتا۔ لوگ سچائی سے
خالی باتوں پر اعتبار کر کے جھوٹ لتے بو ہیں، وہ بدکاری 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۔ لوگیہ مکڑی کے جالے تان لیتے ہیں، ایسا
کپڑا پہننےجو لئےکے ہاتھوںاپنےہے۔بےکار بنائےکے ہوئے
وہسےکپڑےاِس آپاپنے نہیںڈھانپکو سکتے۔ اُن اعمالکے
بُرے ہی ہیں، اُن کے ہاتھ تشدد ہی کرتے ہیں۔ جہاں7 بھی
غلط کام کرنے کا موقع ملے وہاں اُن کے بھاگپاؤں کر پہنچ
ہیں۔جاتے وہ بےقصور قتلکو کرنے کے لئے تیار ہتے ر ہیں۔
اُن کے خیالات شریر ہی ہیں، اپنے پیچھے وہ تباہی و بربادی
چھوڑ جاتے ہیں۔ 8 نہ وہ سلامتی کی راہ جانتے ہیں، نہ اُن کے
راستوں میں 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

روشنیہمنہیں۔ انتظارکے میں ہتے ر لیکنہیں، افسوس، اندھیرا
ہی اندھیرا نظر آتا آبہمہے۔ تابو کی اُمید رکھتے ہیں، لیکن
افسوس، جہاں بھی چلتے ہیں وہاں گھنی یکی تار چھائی رہتی
ہے۔ 10 ہم اندھوں کی طرح دیوار کو ہاتھ سے چھو چھو کر
راستہ معلوم کرتے آنکھوںہیں، محرومسے لوگوں ٹٹولطرحکی
ٹٹول کر آگے ھتے بڑ ہیں۔ دوپہر وقتکے بھی ہم ٹھوکر کھا کھا
یوںکر پھرتے ہیں جیسے دُھندلکا ہو۔ گو ہم تن آور لوگوں کے
درمیان ہتے ر ہیں، لیکن مُردوںخود کی مانند ہیں۔ سبہم11
نڈھال حالت میں ریچھوں کی طرح غُراتے، کبوتروں کی مانند
غوں غوں کرتے ہیں۔ ہم انصاف کے انتظار میں ہتے ر ہیں،
لیکن بےسود۔ نجاتہم کی اُمید رکھتے ہیں، لیکن وہ ہم سے
دُور ہی رہتی ہے۔

12 کیونکہ ہمارے متعدد جرائم تیرے منے سا ہیں، اور
ہمارے خلافہمارےگناہ گواہی دیتے ہیں۔ ہمیں متواتر اپنے
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جرائم احساسکا ہے، ہم اپنے گناہوں واقفخوبسے ہیں۔
ہم13 مانتے ہیں ربکہ سے بےوفا رہے بلـکہ اُس کا انکار بھی
کیا ہمہے۔ نے اپنا منہ اپنے خدا سے پھیر کر ظلم اور دھوکے کی
باتیں پھیلائی ہمارےہیں۔ دلوں میں جھوٹ کا بیج ھتے بڑ ھتے بڑ
میںمنہ نتیجے14نکلا۔سے گیا،ہٹپیچھےانصافمیں اور راستی
دُور کھڑی رہتی ہے۔ چوکسچائی میں ٹھوکر کھا کر گر گئی
داخلداریدیانتاورہے، نہیںہی ہو سکتی۔ سچائیچنانچہ15
بھیکہیں پائی نہیں جاتی، غلطاور 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۔ 16 اُس نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، وہ حیران ہوا
کہ مداخلت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تب اُس کے زورآور
بازو نے اُس کی مدد کی، اور اُس کی راستی نے اُس کو سہارا
دیا۔ راستی17 زرہکے بکتر ملبّسسے ہو اُسکر سرنے نجاتپر
کا خود رکھا، انتقام کا لباس پہن کر اُس نے غیرت کی چادر
اوڑھ لی۔ 18 ایکہر کو وہ اُس کا مناسب دےمعاوضہ گا۔
وہ مخالفوں پر اپنا غضب کرےنازل گا اور دشمنوں سے بدلہ لے
گا بلـکہ جزیروں کو بھی اُن کی حرکتوں کا دےاجر گا۔ تب19
مغربانسان ربمیں کے نام مانیںخوفکا گے اور مشرق میں
اُسے جلال دیں گے۔ کیونکہ وہ رب کی پھونک سے چلائے
ہوئے سیلابزوردار طرحکی اُن پڑےٹوٹپر گا۔

رب20 فرماتا ہے، چھڑانے” والا کوہِ صیون پر آئے گا۔ وہ
یعقوب کے اُن فرزندوں کے پاس آئے گا جو اپنے گناہوں کو
چھوڑ واپسکر آئیں “گے۔

رب21 فرماتا ہے، تکجہاں” میرا تعلق ہے، اُن کے ساتھ
میرا یہ عہد :ہے میرا روح جو تجھ پر ٹھہرا ہوا ہے اور میرے
الفاظ جو مَیں تیرےنے منہ میں ڈالے ہیں ابوہ سے تکابد
تیرےنہ منہ سے، نہ تیری اولاد کے منہ سے اور نہ تیری اولاد
کی اولاد سے ہٹیں “گے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

60
اقوام یروشلم کے نور پاسکے آئیں گی

اُٹھ،”1 کھڑی ہو !اُٹھچمککر 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 ربپر کا نور طلوع ہو رہا اورہے، اُس تجھجلالکا پر ظاہر
ہو رہا ہے۔ 3 اقوام تیرے نور پاسکے اور بادشاہ اُس چمکتی
دمکتی روشنی پاسکے آئیں گے جو تجھ پر طلوع ہو گی۔

4 اپنی نظر اُٹھا کر چاروں طرف !دیکھ سب کے سب جمع
ہو کر تیرے پاس آ رہے ہیں۔ تیرے بیٹے دُور دُور سے پہنچ
رہے ہیں، تیریاور بیٹیوں کو میںگود اُٹھا قریبکر لایا جا رہا
ہے۔ اُس5 وقت 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 تیرےدولت پاس پہنچے گی۔ اونٹوں6 کا غول بلـکہ مِدیان
اور عیفہ کے جوان ملـکتیرےاونٹ کو ڈھانپ دیں گے۔ وہ
سونے اور بخور لدےسے ہوئے اور رب کی حمد و ثنا کرتے
ہوئے ملـِک سبا آئیںسے گے۔ 7 قیدار کی تمام یاں بکر تیرےبھیڑ
حوالے جائیںکی گی، نبایوتاور کے خدمتتیریمینڈھے 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 شوکتو سے آراستہ کروں گا۔

8 یہ کون ہیں جو بادلوں کی طرح اور کابُک واپسپاسکے
آنے والے کبوتروں کی مانند اُڑ کر آ رہے ہیں؟ 9 یہ ترسیس
زبردستکے بحری جہاز ہیں تیرےجو پاس پہنچ رہے ہیں۔
جزیرےکیونکہ مجھ سے اُمید رکھتے ہیں۔ یہ تیرےجہاز بیٹوں
کو اُن کی سونے چاندی سمیت دُوردراز علاقوں سے لے کر آ
رہے ہیں۔ یوں تیرےرب خدا کے نام اور اسرائیل قدوسکے
کی تعظیم ہو جسگی تجھےنے شان شوکتو سے نوازا ہے۔

پردیسی10 تیری دیواریں از سرِ نو تعمیر یں کر گے، اور اُن کے
بادشاہ خدمتتیری کریں گے۔ کیونکہ گو مَیں نے غضباپنے
میں تجھے سزا دی، لیکن اب مَیں اپنے فضل سے تجھ پر رحم
گا۔کروں تیری11 فصیل دروازےکے ہمیشہ رہیںکھلے گے۔
اُنہیں نہ دن کو بند کیا جائے گا، نہ رات کو تاکہ اقوام کا مال
و دولت اور اُن کے گرفتار کئے گئے بادشاہوں کو شہر کے اندر
لایا جا سکے۔ 12 کیونکہ جو قوم یا تیریسلطنت خدمت 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۔
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جونیپر، صنوبر اور سرو درختکے مل تیرےکر پاس آئیں گے
تاکہ میرے مقدِس کو آراستہ کریں۔ یوں مَیں اپنے پاؤں کی
چوکی کو جلال دوں گا۔ 14 تجھ پر ظلم کرنے والوں کے بیٹے
جھک جھک کر تیرے حضور آئیں گے، تیری تحقیر کرنے
تیرےوالے پاؤں کے منے سا اوندھے منہ ہو جائیں گے۔ رب’تجھےوہ کا ‘شہر اور اسرائیل’ قدوسکے کا ‘صیون قرار دیں گے۔
پہلے15 ترکتجھے کیا گیا تھا، لوگ تجھ نفرتسے رکھتے تھے،
اور تجھ میں سے کوئی نہیں گزرتا تھا۔ لیکن اب مَیں تجھے ابدی
فخر باعثکا بنا دوں گا، اور تمام نسلیں دیکھتجھے ہوںخوشکر
گی۔

16 تُو اقوام کا دودھ پیئے گی، اور بادشاہ تجھے دودھ پلائیں
تبگے۔ تُو جان گیلے ربمَیںکہ نجاتتیرا دہندہ ہوں، کہ
مَیں یعقوبجو زبردستکا سورما ہوں تیرا چھڑانے والا ہوں۔

تیرےمَیں17 پیتل کو سونے تیرےمیں، لوہے کو چاندی
لـکڑیتیریمیں، پیتلکو میں تیرےاور پتھر کو لوہے میں بدلوں
گا۔ مَیں سلامتی تیریکو محافظ اور راستی تیریکو نگران بناؤں
گا۔ اب18 سے تیرے ملـک میں نہ تشدد کا ذکر ہو گا، نہ
بربادی و تباہی ابکا۔ چاردیواریتیریسے ‘نجات’ تیرےاور
دروازے حمد’ و ‘ثنا کہلائیں گے۔

19 آئندہ تجھے نہ دن وقتکے سورج، راتنہ وقتکے چاند
ضرورتکی ہو گی، ربکیونکہ ہی تیری ابدی روشنی ہو گا،
تیرا خدا ہی تیری آب و تاب ہو گا۔ 20 آئندہ تیرا سورج کبھی
غروب نہیں ہو گا، تیرا چاند کبھی نہیں گھٹے گا۔ کیونکہ رب
تیرا ابدی نور ہو گا، اور ماتم تیرےکے دن ختم ہو جائیں گے۔

تیریتب21 قوم کے تمام راستافراد باز ہوں گے، ملـکاور
تکہمیشہ اُن ملـکیتکی رہے گا۔ کیونکہ میرےوہ ہاتھ سے
لگائی ہوئی پنیری ہوں میرےگے، ہاتھ کا جسکام سے مَیں
اپنا جلال ظاہر کروں گا۔ سبتب22 سے چھوٹے خاندان کی
تعداد بڑھ کر ہزار افراد پر مشتمل ہو سبگی، سے کمزور کنبہ
طاقت ور قوم بنے گا۔ وقتمقررہ پر ربمَیں، تیزیکچھسبیہ
سے انجام دوں “گا۔

61
ماتم وقتکا ختم ہے

رب1 قادرِ مطلق کا روح مجھ پر ہے، ربکیونکہ نے مجھے
تیل مسحسے کر غریبوںکے خبریخوشکو سنانے کا اختیار

دیا ہے۔ اُس نے مجھے شکستہ دلوں کی مرہم پٹی کرنے کے
لئے اور یہ اعلان کرنے کے لئے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رِہائی
ملے گی اور زنجـیروں جکڑےمیں ہوئے آزاد ہو جائیں گے، 2 کہ
بحالی کا سال ہمارےاور 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 سوگواروںکے کو دےدلاسا کر راکھ کے بجائے
شاندار تاج، ماتم کے بجائے خوشی کا تیل 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 غیرملـکی
کھڑے ہو تمہاریکر یوں بکر بھیڑ کی گلہ بانی یں کر پردیسیگے،
تمہارے کھیتوں اور باغوں میں کام کریں گے۔ 6 اُس وقت تم
‘امامکےرب’ تمہیںلوگگے،کہلاؤ ہمارے’ ‘خادمکےخدا
قرار دیں گے۔
تم اقوام کی دولت سے لطف اندوز ہو گے، اُن کی شان و

شوکت اپنا کر اُس پر فخر کرو گے۔ تمہاری7 شرمندگی نہیں رہے
گی بلـکہ عزتتم کا دُگنا پاؤحصہ تمہاریگے، رُسوائی نہیں رہے
گی بلـکہ تم شاندار حصہ ملنے باعثکے شادیانہ بجاؤ گے۔ کیونکہ
میںوطنتمہیں دُگنا میراثتمہاریخوشیابدیاورگا،ملےحصہ
ہو گی۔

فرماتاربکیونکہ8 غارتمَیںہے۔پسندانصافمجھے”ہے،
گری اور کج رَوی سے نفرت رکھتا ہوں۔ مَیں اپنے لوگوں کو
وفاداری سے اُن کا اجر دوں گا، مَیں اُن کے ساتھ ابدی عہد
باندھوں گا۔ 9 اُن کی نسل اقوام میں اور اُن کی اولاد دیگر اُمّتوں
میں مشہور ہو گی۔ بھیجو اُنہیں دیکھے وہ جان لے گا ربکہ
اُنہیںنے برکت دی “ہے۔

ربمَیں10 نہایتسے شادمانہی میریہوں، جان اپنے خدا
تعریفکی میں خوشی گیتکے گاتی ہے۔ طرحجسکیونکہ
دُولھا اپنا سر امام کی سی پگڑی سے سجاتا اور دُلھن اپنے آپ کو
یوراتاپنے ز سے آراستہ کرتی طرحاُسیہے الله نجاتمجھےنے
لباسکا پہنا کر راستی کی چادر میں لپیٹا ہے۔ 11 جسکیونکہ



یسعیاہ 62:1 709 یسعیاہ 63:9

زمینطرح اپنی یالی ہر کو نکلنے دیتی اور باغ بیجوںاپنے کو پھوٹنے
دیتا ربطرحاُسیہے اقواممطلققادرِ منےکے اپنیسا راستی اور
ستائش دےپھوٹنے گا۔

62
یروشلم کی بحالی

رہوںنہیںخاموشمَیںخاطرکیصیون1 گا، یروشلم کی خاطر
تکتب آرام نہیں کروں تکجبگا اُس کی راستی طلوِع صبح
طرحکی نہ چمکے اور اُس نجاتکی مشعل طرحکی نہ بھڑکے۔

2 اقوام تیری راستی دیکھیں گی، تمام بادشاہ تیری شان و
شوکت کا مشاہدہ کریں گے۔ اُس وقت تجھے نیا نام ملے گا،
ایسا نام جو رب کا اپنا منہ کرےمتعین گا۔ 3 تُو رب کے ہاتھ
میں شاندار تاج اور اپنے خدا کے ہاتھ میں شاہی کُلاہ ہو گی۔
4 لوگآئندہ تجھے نہ کبھی ‘متروکہ’ ملـکتیرےنہ کو ویران’
و ‘سنسان قرار دیں گے بلـکہ تُو ‘لطفمیرا’ اور ملـکتیرا ‘بیاہی’
کہلائے گا۔ کیونکہ رب تجھ لطفسے اندوز ہو گا، اور تیرا
شادیملـک شدہ ہو گا۔ جوانطرحجس5 کنواریآدمی سے
شادی کرتا ہے اُسی طرح تیرے فرزند تجھے بیاہ لیں گے۔ اور
طرحجس دُولھا دُلھن باعثکے خوشی مناتا اُسیہے طرح تیرا
سببتیرےخدا خوشیسے منائے گا۔

اے6 یروشلم، مَیں نے تیری فصیل پہرےپر دار لگائے ہیں
راتدنجو آواز لمحےایکاُنہیںدیں۔ کے لئے خاموشبھی ہنے ر
کی اجازت نہیں رباےہے۔ کو یاد دلانے والو، اُس وقت
تک نہ خود آرام کرو، 7 ربنہ کو آرام کرنے تکجبدو وہ
یروشلم کو از سرِ نو قائم نہ کر پوریجبلے۔ دنیا شہر یفکی تعر
کرے تبگی ہی تم سکون سانسکا لے سکتے ہو۔ رب8 نے
اپنے دائیں ہاتھ اور زورآور بازو کی قَسم کھا کر وعدہ کیا آئندہ”ہے، نہ مَیں تیرا دشمنوںتیرےغلہ محنتبڑینہگا،کھلاؤںکو
بنائیسے تیریگئی َمے اجنبیوںکو پلاؤںکو آئندہکیونکہ9گا۔
فصل کی کٹائی کرنے والے ہی رب کی ستائش کرتے ہوئے
اُسے کھائیں گے، اور انگور چننے والے میرےہی مقدِس کے
صحنوں میں آ کر اُن رسکا پئیں “گے۔

داخل10 ہو جاؤ، شہر کے دروازوں میں داخل ہو !جاؤ قوم
کے لئے راستہ تیار !کرو راستہ بناؤ، راستہ !بناؤ اُسے پتھروں سے
صاف !کرو تمام اقوام کے اوپر جھنڈا گاڑ !دو

11 ربکیونکہ نے دنیا کی تکانتہا اعلان کیا ہے، صیون”
بیٹی کو بتاؤ کہ دیکھ، تیری نجات آنے والی ہے۔ دیکھ، اُس
کا اجر اُس پاسکے ہے، اُس 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، کپڑےسرخسرخجو
پہنے بُصرہ شہر پہنچسے رہا کونیہہے؟ ملبّسسےرُعبجوہے
بڑی طاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے؟ مَیں” ہی ہوں، وہ جو
انصاف سے بولتا، قدرتبڑیجو تجھےسے بچاتا “ہے۔

کپڑےتیرے2 کیوں اِتنے لال ہیں؟ لگتا ہے کہ تیرا لباس
میںحوض 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 کچلا،
طیش میں اُنہیں روندا۔ اُن کے خون 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 گرد نظر دوڑائی، لیکن نہیںکوئی تھا میریجو مدد
کرتا۔ مَیں حیران تھا کہ کسی نے بھی میرا ساتھ نہ دیا۔ چنانچہ
میرے اپنے بازو میرینے مدد کی، طیشمیرےاور مجھےنے
سہارا دیا۔ میںغصے6 آ مَیںکر اقوامنے پامالکو میںطیشکیا،
مدہوشاُنہیں 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۔ ربکچھجو ہمارےنے لئے کیا، جو
متعدد بھلائیاں اُس نے اپنے رحم بڑےاور فضل سے اسرائیل
کو دکھائی ہیں اُن ستائشکی کروں گا۔

اُس8 نے فرمایا، یقیناً” یہ میری قوم کے ہیں، ایسے فرزند جو
نہیںبےوفا ہوں “گے۔ یہ کہہ کر وہ اُن نجاتکا دہندہ بن گیا،
وہ9 اُن کی شریکمیںمصیبتتمام ہوا، اور اُس کےحضورکے
فرشتے اُنہیںنے چھٹکارا دیا۔ وہ اُنہیں پیار کرتا، اُن ترسپر کھاتا
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تھا، اِس لئے اُس نے دےعوضانہ کر اُنہیں چھڑایا۔ ہاں، قدیم
زمانے تکآجسے وہ اُنہیں اُٹھائے پھرتا رہا۔

لیکن10 سرکشوہ ہوئے، اُنہوں نے اُس قدوسکے 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 آیا جب موسٰی اپنی
قوم کے درمیان تھا، اور وہ پکار اُٹھے، وہ” کہاں ہے جو اپنی
یوں بکر بھیڑ کو اُن کے گلہ بانوں سمیت سمندر میں سے نکال لایا؟
وہ کہاں ہے جس نے اپنے روح القدس کو اُن کے درمیان
نازل کیا، کیجس12 قدرتجلالی موسٰی دائیںکے ہاتھ حاضر
رہی تاکہ اُس کو سہارا دے؟ وہ کہاں جسہے نے پانی کو
اسرائیلیوں کے منے سا تقسیم کر کے اپنے لئے شہرتابدی پیدا کی
13 اور اُنہیں گہرائیوں میں سے گزرنے دیا؟ اُس وقت وہ کھلے
میدان میں چلنے والے گھوڑے کی طرح آرام گزرےسے اور
بھیکہیں ٹھوکر نہ کھائی۔ گائےبَیلطرحجس14 آرام کے لئے
وادی میں اُترتے اُسیہیں طرح رباُنہیں روحکے سے آرام اور
حاصلسکون “ہوا۔
اِسی طرح تُو نے اپنی قوم کی راہنمائی کی تیرےتاکہ نام کو

جلال ملے۔
توبہ کی دعا

اے15 الله، آسمان سے ہم پر نظر ڈال، بلندیوں پر مُقّدساپنی
اور شاندار سکونت گاہ سے !دیکھ اِس وقت تیری غیرت اور
قدرت کہاں تیریہمہے؟ 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 ہمارے
دلوں کو کیوںسختاِتنا کر دیا ہمکہ نہیںخوفتیرا مان سکتے؟
ہماری خاطر واپس !آ کیونکہ ہم تیرے خادم، تیری موروثی
ملـکیت کے قبیلے ہیں۔ 18 تیرا مقدِس تھوڑی ہی دیر کے لئے
تیری قوم کی ملـکیت رہا، لیکن ہمارےاب مخالفوں نے اُسے
پاؤں تلے روند ڈالا ہے۔ 19 لگتا ہے کہ ہم حکومتتیریکبھی
تحتکے نہیں رہے، کہ ہم پر تیرےکبھی نام کا ٹھپا نہیں لگا
تھا۔

64
کاش1 تُو آسمان کو پھاڑ کر اُتر آئے، کہ پہاڑ تیرے منے سا

تھرتھرائیں۔ کاش2 تُو ڈالیوں کو بھڑکا دینے آگوالی یا پانی کو
ایک دم لنے اُبا آتشوالی کی طرح نازل ہو تیرےتاکہ دشمن تیرا
نام جان لیں اور قومیں تیرے منے سا لرز !اُٹھیں 3 کیونکہ قدیم
زمانے میں جب تُو خوف ناک اور غیرمتوقع کام کیا کرتا تھا
تو یوں ہی نازل ہوا، اور پہاڑ یوں تیرےہی منے سا کانپنے لـگے۔
4 قدیم زمانے سے کسیہی تیرےنے کسیسوا 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 ہے جو خوشی سے راست کام کرتے، 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 ہیں۔رہے تو پھر طرحکسہم بچ جائیں گے؟ سبہم6
ناپاک ہو گئے ہیں، ہمارے تمام نام نہاد راست کام گندے
چیتھڑوں کی مانند ہیں۔ پتوںسبہم طرحکی مُرجھا گئے ہیں،
ہمارےاور گناہ ہمیں ہَوا کے جھونکوں کی طرح اُڑا کر لے جا
رہے ہیں۔

7 کوئی نہیں جو تیرا نام پکارے یا تجھ سے لپٹنے کوششکی
کرے۔ کیونکہ تُو نے اپنا چہرہ ہم سے چھپا کر ہمارےہمیں
قصوروں کے حوالے چھوڑ دیا ہے۔

تاہمرب،اے8 تُو ہی ہمارا باپ، ہمارا کمہار سبہمہے۔
مٹی ہی ہیں تیرےجسے ہاتھ نے تشکیل دیا ہے۔ اے9 رب،
حد سے یادہ ز ہم ناراضسے نہ !ہو ہمارے گناہ تجھے ہمیشہ
یادتک نہ رہیں۔ اِسذرا لحاظکا کر تیریسبہمکہ ہیں۔قوم
مُقّدستیرے10 شہر ویران ہو گئے ہیں، تکیہاں بھیصیونکہ
بیابان ہی ہے، یروشلم ویران و سنسان ہے۔ 11 ہمارا مُقّدس اور
شاندار باپہمارےجہاںگھر ستائشتیریدادا تھےکرتے نذرِ
آتش ہو گیا بھیکچھجوہے، ہم عزیز تھےرکھتے وہ بنکھنڈر گیا
ہے۔

اے12 رب، کیا تُو اِن واقعات کے باوجود بھی اپنے آپ کو
ہم سے دُور رکھے گا؟ کیا تُو خاموش رہ کر ہمیں حد سے یادہ ز
پست دےہونے گا؟

65
رب غضبکا قوم پر نازل ہو گا
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1 بارےمیرےجو” میں یافت در نہیں کرتے تھے اُنہیں مَیں

مجھےنے ڈھونڈنے موقعکا دیا۔ تلاشمجھےجو نہیں تھےکرتے
اُنہیں مَیں مجھےنے پانے مَیںدیا۔موقعکا بولا، ہوں،حاضرمَیں’
مَیں حاضر ‘!ہوں جسحالانکہ قوم سے مخاطبمَیں ہوا وہ میرا
نام نہیں پکارتی تھی۔

دن2 بھر مَیں نے اپنے ہاتھ پھیلائے رکھے سرکشایکتاکہ
قوم کا استقبال کروں، حالانکہ یہ لوگ غلط راہ پر چلتے اور
اپنے کج رَو خیالات کے پیچھے پڑے ہتے ر ہیں۔ 3 یہ متواتر اور
میرے برُو رُو ہی ناراضمجھے کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ باغوں میں
قربانیاں چڑھا کر اینٹوں 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 ہوتا ہے۔ ساتھ5 ساتھ دوسرےایکیہ سے کہتے مجھ’ہیں، سے دُور متقریبرہو، !آنا کیونکہ نسبتتیریمَیں کہیں
یادہ مُقّدسز ‘ہوں۔
قسماِس مانندکیدھوئیںمیںناکمیریلوگکے ایکہیں،

آگ جو دن بھر جلتی رہتی ہے۔ 6 دیکھو، میرےباتیہ 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۔
فرماتارب7 اُنہیں”ہے، اُنصرفنہ کیگناہوںاپنےکے ملےسزا
گی بلـکہ باپ دادا کے گناہوں کی بھی۔ چونکہ اُنہوں نے پہاڑوں
پر بخور کی قربانیاں چڑھا کر میری تحقیر کی اِس لئے مَیں اُن کی
جھولی اُن کی حرکتوں کے معاوضے سے بھر دوں “گا۔

موت نہ چنو !حیاتبلـکہ
رب8 فرماتا ہے، تکجب” انگور میں تھوڑا رسسا باقی ہو

لوگ کہتے ہیں، اُسے’ متضائع کرنا، تکابکیونکہ اُس میں
کچھ نہ کچھ ہے برکتجو باعثکا مَیں‘ہے۔ اسرائیل ساتھکے
بھی ایسا ہی کروں گا۔ کیونکہ اپنے خادموں کی خاطر سبمَیں
نیستکو نہیں کروں گا۔ یعقوبمَیں9 اور یہوداہ ایسیکو اولاد
بخش دوں گا میرےجو پہاڑوں کو میراث میں پائے گی۔ تب
میرےپہاڑ برگزیدوں ملـکیتکی ہوں گے، میرےاور 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 طالبمیریجو 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 نے
تمہارے لئے تلوار کی تقدیر مقرر کی ہے۔ سبتم قصائیکو کے
منے سا پڑےجھکنا گا، مَیںجبکیونکہ تمہیںنے بُلایا تو تم نے
جواب نہ مَیںجبدیا۔ تم ہمسے 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 قادرِ مطلق فرماتا ہے، میرے” خادم کھانا
کھائیں گے، لیکن تم بھوکے رہو گے۔ میرے خادم پانی پئیں
گے، لیکن تم پیاسے رہو میرےگے۔ خادم مسرور ہوں گے،
لیکن تم شرم سار ہو گے۔ میرے14 خادم خوشی مارےکے
بجائیںشادیانہ لیکنگے، تم رنجیدہ ہو پڑوروکر گے، مایوستم ہو
کر یلا واو کرو گے۔ آخرکار15 تمہارا نام برگزیدوںمیرےہی کے
باقیپاس اورگا،رہے لعنتصرفبھیوہ استعمالپرطورکے ہو
قَسمگا۔ وقتکھاتے کہیںوہ گے، رب’ اِسیتمہیںمطلققادرِ
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 کا نام لے گا۔ کیونکہ گزری مصیبتوں
کی مٹیادیں جائیں گی، میریوہ آنکھوں جائیںچھپسے گی۔

نئے زمانے کا آغاز
17 کیونکہ مَیں نیا آسمان اور نئی زمین خلق کروں گا۔ تب

گزری چیزیں یاد نہیں آئیں گی، اُن کا تکخیال نہیں آئے گا۔
18 چنانچہ خوش و خرم !ہو جو کچھ مَیں خلق کروں گا

اُس کی تکہمیشہ خوشی !مناؤ کیونکہ دیکھو، مَیں یروشلم کو
شادمانی باعثکا اور اُس باشندوںکے خوشیکو بناؤںسببکا
گا۔ مَیں19 بھیخود یروشلم مناؤںخوشیکی گا اور اپنی قوم سے
لطف اندوز ہوں گا۔
آئندہ اُس میں رونا اور یلا واو سنائی دےنہیں گا۔ وہاں20

کوئی پیدائشبھی تھوڑےکے دنوں فوتبعد نہیں ہو گا، کوئی
بھی وقت سے پہلے نہیں مرے گا۔ جو َسو سال کا ہو گا اُسے
جوان سمجھا اورگا،جائے پہلےسےعمرکیسالَسوجو فوتہی
ہو جائے اُسے ملعون سمجھا جائے گا۔
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لوگ21 گھر بنا کر اُن میں بسیں گے، وہ انگور کے باغ لگا کر
اُن کا پھل کھائیں گے۔ 22 آئندہ ایسا نہیں ہو گا کہ گھر بنانے
بعدکے کوئی اَور اُس میں بسے، باغکہ لگانے بعدکے کوئی اَور
اُس کا پھل کھائے۔ کیونکہ میری قوم کی عمر درختوں جیسی
دراز ہو گی، میرےاور برگزیدہ اپنے ہاتھوں کے کام لطفسے
اندوز ہوں گے۔ نہ23 اُن رائیگاںمشقتمحنتکی 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۔
اِس24 پہلےسے کہ وہ آواز دیں دوںجوابمَیں گا، وہ ابھی بول
رہے ہوں گے کہ مَیں اُن کی سنوں “گا۔

رب25 فرماتا ہے، یا” بھیڑ اور لیلا مل کر چریں گے، شیرببر
بَیل کی طرح بھوسا کھائے گا، اور سانپ خاکخوراککی
ہی ہو پورےمیرےگی۔ مُقّدس پہاڑ پر نہ غلط کام کیا جائے
گا، نہ کسی نقصانکو پہنچے “گا۔

66
دو مالـکوں خدمتکی کرنا ناممکن ہے

رب1 فرماتا ہے، آسمان” تختمیرا ہے اور میرےزمین پاؤں
کی چوکی، تو پھر وہ گھر کہاں ہے جو میرےتم لئے بناؤ گے؟
وہ کہاںجگہ مَیںجہاںہے آرام کروں “گا؟ رب2 فرماتا میرے”ہے، ہاتھ نے یہ سب کچھ بنایا، تب ہی یہ سب کچھ وجود
میں آیا۔ اور مَیں اُسی کا خیال رکھتا ہوں جو مصیبت زدہ اور
دلشکستہ ہے، میرےجو کلام کے منے سا کانپتا ہے۔

بَیللیکن3 کو ذبح کرنے قاتلوالا کے برابر اور لیلے قربانکو
کرنے والا ُکتے کی گردن توڑنے والے کے برابر ہے۔ غلہ کی
پیشنذر کرنے والا سؤر کا خون چڑھانے والے سے بہتر نہیں،
اور بخور جلانے والا بُت پرست کی مانند ہے۔ اِن لوگوں نے
اپنی غلط راہوں کو اختیار کیا ہے، اور اِن کی جان اپنی گھنونی
چیزوں لطفسے اندوز ہوتی ہے۔ جواب4 میں مَیں بھی اُن سے
بدسلوکی کی راہ اختیار کروں مَیںگا، اُن پر وہ نازلکچھ کروں گا
جس سے وہ دہشت کھاتے ہیں۔ کیونکہ جب مَیں نے اُنہیں
دیآواز کسیتو جوابنے نہ مَیںجبدیا، بولا تو اُنہوں نے نہ
سنا بلـکہ کچھوہی کرتے رہے مجھےجو بُرا لگا، وہی کرنے پر ُلے رہےت جو مجھے ناپسند “ہے۔

یروشلم کے خوشیساتھ مناؤ

رباے5 کے کلام کے منے سا لرزنے والو، اُس کا فرمان
!سنو تمہارے” اپنے بھائی تم سے نفرت کرتے اور میرے نام
باعثکے تمہیں رد ہیں۔کرتے مذاقوہ اُڑا کر کہتے ہیں، رب’
اپنے جلال 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 چلہلسے کی آواز دےسنائی رہی ہے۔ رب!سنو اپنے
دشمنوں کو اُن مناسبکی دےسزا رہا ہے۔

7 دردِ میںزہ مبتلا پہلےسےہونے ہی یروشلم بچہنے دیا،جنم
زچگی کی ایذا سے پہلے ہی اُس کے بیٹا پیدا ہوا۔ کس8 نے
کبھی ایسی بات سنی کسہے؟ نے کبھی اِس قسم کا معاملہ
دیکھا ہے؟ کیا ملـککوئی ایک ہی دن کے اندر اندر پیدا ہو
سکتا ہے؟ کیا کوئی ایکقوم 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 ماںوہ پیٹکے سے نکلنے والا ہو
اور پھر اُسے جنم لینے نہ دوں؟ “!نہیںہرگز تیرا خدا فرماتا کیا”ہے،
مَیں جو بچے کو پیدا ہونے دیتا ہوں بچے روککو دوں؟ کبھی
“!نہیں

یروشلماے”10 پیارکو اُسسبوالو،کرنے خوشیساتھکے
!مناؤ اے شہر پر ماتم کر نے والو، سب اُس کے ساتھ شادیانہ
!بجاؤ 11 ابکیونکہ تم اُس کی تسلی دلانے والی چھاتی سے جی
بھر کر دودھ پیو گے، تم اُس کے شاندار دودھ کی کثرت سے
لطف اندوز ہو “گے۔ 12 کیونکہ رب فرماتا ہے، مَیں” یروشلم
میں سلامتی کا یا در دوںبہنے اُساورگا پر اقوام شوکتوشانکی
سیلابکا آنے دوں گا۔ تب وہ تمہیں اپنا دودھ پلا کر اُٹھائے
پھرے گی، تمہیں گود میں بٹھا کر کرےپیار گی۔ مَیں13 تمہیں
دوںتسلیسیکیماں اورگا، تم یروشلم دیکھکو تسلیکر پاؤ گے۔
14 اِن باتوں کا مشاہدہ کر کے تمہارا خوشدل ہو گا اور تم تازہ
یالی ہر طرحکی پھلو پھولو “گے۔
وقتاُس ظاہر ہو جائے گا ربکہ اُسہاتھکا خادموںکے

کے ساتھ ہے جبکہ اُس کے دشمن اُس غضبکے کا نشانہ بنیں
گے۔ میںصورتکیآگرب15 آ رہا آندھیہے، رتھوںجیسے
نازلساتھکے ہو رہا ہے تاکہ کوئلوںدہکتے سے اپنا غصہ ٹھنڈا
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کرے اور شعلہ آگافشاں ملامتسے کرے۔ 16 ربکیونکہ
اورآگ اپنی تلوار یعےکے ذر تمام انسانوں عدالتکی کر کے اپنے
ہاتھ سے متعدد لوگوں کرےہلاککو گا۔

رب17 فرماتا ہے، جو” آپاپنے بُتوںکو باغوںکے کے لئے
مخصوص صافپاکاور کرتے ہیں اور درمیان 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 اعمالکے خیالاتاور واقفسے ہوں

تمام اقوام الـگالـگاور زبانیں لنے بو والوں کو جمع کرنے کے
لئے نازل ہو رہا تبہوں۔ وہ آ جلالمیرےکر کا کریںمشاہدہ
گے۔ مَیں19 اُن الٰہیدرمیانکے نشان قائم کر میںہوؤںبچےکے
سے کچھ دیگر اقوام پاسکے بھیج دوں گا۔ وہ ترسیس، لبیا، تیر
چلانے کی ماہر قوم لُدیہ، بل، تُو یونان اور اُن دُوردراز جزیروں
کے پاس جائیں گے جنہوں نے نہ میرے بارے میں سنا، نہ
میرے جلال کا مشاہدہ کیا ہے۔ اِن اقوام میں میرےوہ جلال
کا اعلان کریں گے۔

20 پھر وہ تمام اقوام میں ہنے ر والے تمہارے بھائیوں کو
گھوڑوں، رتھوں، یوں، گاڑ خچروں اور اونٹوں پر سوار کر کے
یروشلم لے آئیں گے۔ مُقّدسمیرےیہاں پہاڑ پر وہ اُنہیں غلہ کی
نذر کے طور پیشپر کریں گے۔ ربکیونکہ فرماتا ہے جسکہ
اسرائیلیطرح اپنی رکھمیںبرتنوںپاکنذریںکیغلہ کےربکر
میںگھر لے آتے اُسیہیں طرح تمہارےوہ اسرائیلی بھائیوں کو
گے۔کریںپیشیہاں 21 اُن میں بعضمَیںسے امامکو لاویاور
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
پاسمیرےانسانتمام آ مجھےکر ہرگے۔کریںسجدہ اورچاندنئے
سبتہر کو وہ باقاعدگی سے آتے رہیں “گے۔ ربیہ کا فرمان
ہے۔ تب”24 وہ شہر نکلسے کر اُن کی لاشوں پر نظر ڈالیں گے
جو مجھ سرکشسے ہوئے تھے۔ کیونکہ نہ اُنہیں کھانے والے
کیڑے کبھی مریں گے، نہ اُنہیں جلانے آگوالی کبھی بجھے
گی۔ تمام انسان اُن گھنسے کھائیں “گے۔



یرمیاہ 1:1 714 یرمیاہ 2:3

یرمیاہ
رب کا نبی یرمیاہ

ذیل1 میں یرمیاہ بن ِخلقیاہ پیغاماتکے قلم بند کئے گئے ہیں۔
یمینبن) قبائلیکے علاقے امامکچھمیںعنتوتشہرکے ہتے ر
تھے، اور یرمیاہ کا والد اُن میں سے ۔(تھا رب2 کا فرمان پہلی بار
یہوداہ کے بادشاہ یوسیاہ بن امون کی حکومت کے ویں13
سال میں یرمیاہ پر نازل ہوا، 3 اور یرمیاہ کو یہ پیغامات یقیم یہو
بن یوسیاہ کے دورِ حکومت سے لے کر ِصدقیاہ بن یوسیاہ کی
حکومت کے ویں11 سال کے پانچویں تک*مہینے ملتے رہے۔
وقتاُس 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، تیری پیدائش
سے پہلے ہی مَیں نے مخصوصتجھے مُقّدسو کر کے اقوام کے
لئے نبی مقرر “کیا۔

مَیں6 اعتراضنے کیا، رباے” قادرِ !افسوسمطلق، مَیں
تیرا کلام سنانے کا صحیح علم نہیں رکھتا، مَیں تو بچہ ہی “ہوں۔
ربلیکن7 نے مجھ سے فرمایا، مت” کہہ مَیں’ بچہ ہی ‘ہوں۔
کیونکہ جن پاسکے 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۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

9 ربپھر نے اپنا ہاتھ بڑھا میرےکر ہونٹوں کو چھو دیا اور
فرمایا، دیکھ،” مَیں نے اپنے الفاظ 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 نے جواب دیا، بادام” کی ایک شاخ، اُس
درخت کی جو دیکھنے’ ‘والا کہلاتا “ہے۔ رب12 نے تُو”فرمایا، صحیحنے دیکھا اِسہے۔ مطلبکا ہے مَیںکہ 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 جوابنے دیا، شمال” دیگمیں دےدکھائی
رہی ہے۔ جو کچھ اُس میں ہے وہ اُبل رہا ہے، اور اُس کا منہ
ہماری طرف جھکا ہوا “ہے۔ تب14 رب نے مجھ سے اِسی”کہا، طرح شمال ملـکسے کے تمام باشندوں پر پڑےٹوٹآفت
“گی۔ 15 کیونکہ رب فرماتا ہے، مَیں” شمالی ممالـک کے تمام
گھرانوں کو بُلا لوں گا، اور ہر ایک آ کر اپنا تخت یروشلم کے
دروازوں کے منے سا ہی گا۔کرےکھڑا 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 کر کے اُن کے
غلط کاموں کی سزا دوں گا۔ کیونکہ اُنہوں نے ترکمجھے کر
کے اجنبی 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 دےسنا
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 ستونکے اور پیتل چاردیواریکی
مضبوطجیسا بنا دیا تاکہہے ملـکپورےتُو کا سامنا کر سکے،
خواہ 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 کے
میںکان پکار ربکہ فرماتا ہے، تیریمجھے’ وفاداریکیجوانی
خوب یاد تیریجبہے۔ شادی قریب آئی تو تُو مجھے کتنا پیار
کرتی تھی، تکیہاں کہ تُو یگستان ر میں بھی جہاں باڑیکھیتی
ناممکن تھی میرے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ 3 اُس وقت اسرائیل
رب کے لئے مخصوص و مُقّدس تھا، وہ اُس کی فصل کا پہلا
پھل تھا۔ جس نے بھی اُس میں سے کچھ کھایا وہ مجرم ٹھہرا،
اور اُس پر آفت نازل ‘ہوئی۔ ربیہ کا فرمان “ہے۔

* 1:3 پانچویں :مہینے جولائی تا اگست۔
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اسرائیل باپکے دادا کے گناہ
اے4 یعقوب کی اولاد، رب کا کلام !سنو اے اسرائیل

کے تمام گھرانو، دھیان !دو رب5 فرماتا ہے، تمہارے” باپ
دادا نے مجھ میں کون سی ناانصافی پائی کہ مجھ سے اِتنے دُور
ہو ہیچگئے؟ بُتوں پیچھےکے ہو کر وہ ہیچخود ہو گئے۔ اُنہوں6
نے تکپوچھا نہیں ربکہ کہاں ہے جو ہمیں مصر سے نکال
لایا اور یگستان ر میں صحیح راہ دکھائی، گو وہ علاقہ ویران و
سنسان تھا۔ طرفہر گھاٹیوں، پانی کمیسختکی اور یکی تار کا
سامنا کرنا پڑا۔ نہ کوئی اُس میں سے گزرتا، نہ کوئی وہاں رہتا
ہے۔ مَیں7 تو تمہیں باغوں ملـکبھرےسے میں لایا تاکہ تم اُس
پھلکے اور اچھی پیداوار لطفسے اندوز ہو لیکنسکو۔ تم نے
کیا کِیا؟ میرے ملـک میں داخل ہوتے ہی تم نے اُسے ناپاک
کر دیا، اور مَیں اپنی ملـکیتموروثی گھنسے کھانے لگا۔ 8 نہ
اماموں نے پوچھا کہ رب کہاں ہے، نہ شریعت کو عمل میں
لانے والے مجھے جانتے تھے۔ قوم کے گلہ بان مجھ سے بےوفا
ہوئے، اور نبی بےفائدہ بُتوں کے پیچھے لـگ کر بعل دیوتا کے
پیغامات سنانے “لـگے۔

رب کا اپنی قوم خلافکے مقدمہ
رب9 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 قبرصجزیرۂ تفتیشکی !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 کبھینے اپنے دیوتاؤں کو
تبدیل کیا، گو وہ حقیقت میں خدا نہیں ہیں؟ ہرگز !نہیں لیکن
میری قوم اپنی شان شوکتو کے خدا چھوڑکو کر بُتوںبےفائدہ
کی پوجا کرنے لـگی “ہے۔ رب12 فرماتا ہے، اے” آسمان، یہ
دیکھ ہیبتکر زدہ ہو تیرےجا، کھڑےرونگٹے ہو جائیں، ہکا
بکا رہ !جا 13 میریکیونکہ قوم سے دو سنگین جرم سرزد ہوئے
ہیں۔ ایک، اُنہوں نے مجھے ترک کیا، گو مَیں زندگی کے پانی
کا سرچشمہ ہوں۔ اُنہوںدوسرے، نے اپنے حوضذاتی بنائے
ہیں جو دراڑوں کی وجہ سے بھر ہی نہیں سکتے۔

اسرائیل کی بےوفائی کے نتائج

14 اسرائیلکیا ابتدا غلامہیسے کیاہے؟ اُس والدینکے غلام
تھے غلامتکابوہکہ !نہیںہرگزہے؟ تو پھر دوسروںکیوںوہ
کا لُوٹا ہوا مال بن گیا ہے؟ جوان15 ببر شیر دہاڑتے ہوئے اُس پر
پڑےٹوٹ ہیں، گرجتے اُنہوںگرجتے ملـِکنے اسرائیل کو برباد
کر دیا ہے۔ اُس کے شہر نذرِ آتش ہو کر ویران و سنسان ہو گئے
ہیں۔ میمفِسساتھساتھ16 تیرےبھیلوگکےحیستحفناور
سر کو منڈوا رہے ہیں۔

اے17 اسرائیلی قوم، کیا یہ تیرے غلط کام کا نتیجہ نہیں؟
کیونکہ تُو ربنے اپنے خدا ترکوقتاُسکو تیریوہجبکیا
راہنمائی کر رہا تھا۔ مجھےاب18 بتا کہ مصر کو جا کر یائے در
نیل پانیکا پینے کا کیا فائدہ؟ ملـِک میںاسور جا کر یائے فراتدر
کا پانی پینے سے کیا حاصل؟ 19 تیرا غلط کام تجھے دےسزا رہا
تیریہے، سرزنشتیریہیحرکتیںبےوفا چنانچہہیں۔رہیکر
جان لے اور دےدھیان ربکہ اپنے خدا کو چھوڑ کر اُس کا
نہخوف ماننے پھلکا کتنا بُرا اور “ہے۔کڑوا یہ ربمطلققادرِ
الافواج 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 گھنے درخت کے سائے میں لیٹ کر عصمت فروشی
کرتی رہی۔ پہلے21 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 بیل*جنگلی بن گئی؟ تیرےاب22 قصور داغکا اُتر
نہیں سکتا، خواہ تُو کھاریکتنا سوڈا اور کیوںصابن استعمالنہ
“کرے۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

23 تُو” کس طرح یہ کہنے جرأتکی کر سکتی ہے کہ مَیں
نے اپنے آپ 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 کی عادی گدھی ہی
ہے جو شہوت مارےکے ہانپتی ہے۔ مستی کے اِس عالم میں
کون اُس پر قابو پا سکتا ہے؟ جو بھی اُس سے ملنا چاہے اُسے
یادہ ز جد و جہد ضرورتکی نہیں، کیونکہ مستی موسمکے میں
وہ ہر ایک کے لئے حاضر ہے۔ اے25 اسرائیل، اِتنا نہ دوڑ
تیرےکہ گھسجوتے پھٹکر جائیں اور تیرا خشکگلا ہو

* 2:21 :جنگلی لفظی :ترجمہ اجنبی۔
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جائے۔ لیکن افسوس، تُو بضد ہے، نہیں،’ مجھے !دےچھوڑ
مَیں اجنبی معبودوں کو پیار کرتی ہوں، اور لازم ہے کہ مَیں اُن
پیچھےکے بھاگتی ‘جاؤں۔

26 !سنو اسرائیلی قوم کے تمام افراد اُن کے بادشاہوں،
اماموںافسروں، شرمندہسمیتنبیوںاور پکڑےوہگے۔جائیںہو
لـکڑیلوگیہ27گے۔کریںمحسوسشرمسیکیچورہوئے کے
بُت سے کہتے ہیں، تُو’ میرا باپ ‘ہے اور پتھر کے دیوتا سے، تُو’
نے مجھے جنم ‘دیا۔ لیکن گو یہ طرفمیری رجوع نہیں کرتے
بلـکہ اپنا منہ مجھ سے 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 کہاں ہیں جو تُو نے اپنے لئے بنائے؟ وہی
کھڑے ہو کر دکھائیں کہ تجھے مصیبت سے بچا سکتے ہیں۔
یہوداہ،اے آخر تیرےجتنے ہیںشہر تیرےاُتنے بھیدیوتا “ہیں۔
فرماتارب29 مجھتم”ہے، الزامکیوںپر لگاتے ہو؟ تم مجھسبتو
سے بےوفا ہو گئے ہو۔ مَیں30 تمہارےنے بچوں کو سزا دی،
لیکن 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 یا تاریک ترین علاقے کی مانند تھا؟
میری قوم کیوں کہتی ہے، اب’ ہم آزادی سے اِدھر اُدھر پھر
سکتے ہیں، آئندہ تیرےہم نہیںحضور آئیں ‘گے؟ 32 کنواریکیا
کبھی اپنے یورات ز کو بھول سکتی ہے، یا دُلھن اپنا عروسی
لباس؟ ہرگز !نہیں لیکن میری قوم بےشمار دنوں سے مجھے بھول
گئی ہے۔

33 تُو عشق ڈھونڈنے میں کتنی ماہر !ہے بدکار عورتیں بھی
تجھ سے بہت کچھ سیکھ لیتی ہیں۔ تیرے34 لباس کا دامن
آلودہسےخونکےغریبوںبےگناہ گوہے، تُو زنینقباُنہیںنے
پکڑا۔نہوقتکرتےکامغلطجیسا بھیباوجودکےکچھسباِس
35 تُو بضد مَیںکہہے ہوں،بےقصور الله مجھکا 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
بدلتیکیوں یقینہے؟ کر طرحجسکہ تُو اتحادیاپنے اسور سے
مایوس ہو کر ہوئیشرمندہ طرحاُسیہے تُو اتحادینئے مصر سے

بھی نادم ہو جائے گی۔ 37 تُو اُس جگہ بھیسے اپنے ہاتھوں کو
سر پر رکھ کر نکلے گی۔ ربکیونکہ نے اُنہیں رد کیا جنہے پر
تُو بھروسا رکھتی ہے۔ اُن تجھےسے مدد حاصل نہیں ہو “گی۔

3
اسرائیل ربکی سے بےوفائی

رب1 فرماتا ہے، اگر” کوئی اپنی بیوی کو دےطلاق اور
الـگ ہونے کے بعد بیوی کی کسی اَور شادیسے ہو جائے تو
کیا پہلے شوہر اُسکو سے شادیدوبارہ کرنے اجازتکی ہے؟
ہرگز نہیں، بلـکہ حرکتایسی ملـکپورےسے کی بےحرمتی ہو
جاتی ہے۔ دیکھ، یہی تیری حالت ہے۔ تُو نے متعدد عاشقوں
سے زنا کیا ہے، اور اب پاسمیرےتُو واپس آنا چاہتی ہے۔ یہ
باتکیسی ہے؟

اپنی2 نظر بنجر یوں پہاڑ طرفکی 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 کنارےکے پر اپنے
عاشقوں تاککی میں بیٹھی رہی ہے۔ اپنی عصمت فروشی اور
بدکاری سے تُو نے ملـک کی بےحرمتی کی ہے۔ اِسی3 وجہ
سے بہار برساتمیں کا موسم روکا گیا بارشاور نہیں پڑی۔ لیکن
افسوس، تُو پیشانیسیکیکسبی رکھتی ہے، تُو شرم کےکھانے
لئے تیار ہی نہیں۔ 4 اِس وقت بھی تُو چیختی چلّاتی آواز دیتی
ہے، میرےاے’ باپ، جو میری جوانی سے میرا دوست ہے،
5 کیا تُو ناراضساتھمیرےتکہمیشہ گا؟رہے کیا تیرا کبھیقہر
ٹھنڈا نہیں ہو ‘گا؟ تیرےیہی اپنے الفاظ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ
تُو غلط کام کرنے کی ہر کوششممکن کرتی 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
اُسہے؟ نے بلندیہر پر اور ہر درختگھنے کے میںسائے زنا
مَیں7ہے۔کیا بعدکےکرنےکچھسبیہکہسوچانے میرےوہ
پاس واپس آئے گی۔ لیکن افسوس، ایسا نہ ہوا۔ اُس کی غدار
بہن یہوداہ بھی اِن تمام واقعات کی گواہ تھی۔ 8 بےوفا اسرائیل
زناکاریکی برداشتناقابِل تھی، اِس لئے مَیں اُسےنے گھر سے
نکال طلاقکر دیا۔دےنامہ پھر بھی مَیں نے دیکھا اُسکہ کی
غدار بہن یہوداہ خوفنے نہ کھایا بلـکہ خود نکل کر زنا کرنے
لـگی۔ اسرائیل9 کو اِس جرم کی محسوسسنجیدگی نہ ہوئی بلـکہ
اُس نے پتھر اور لـکڑی کے بُتوں کے ساتھ زنا کر ملـککے کی
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بےحرمتی کی۔ 10 اِس کے باوجود اُس کی بےوفا بہن یہوداہ
نہیںسےدلپورے طورظاہریصرفبلـکہ واپسپاسمیرےپر
“آئی۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

لوٹپاسمیرے آ
رب11 مجھ سے ہم کلام ہوا، بے” وفا اسرائیل غدار یہوداہ

کی نسبت یادہ ز راست باز ہے۔ 12 جا، شمال کی طرف دیکھ
کر بلند آواز اعلانسے کر، اے’ بےوفا رباسرائیل، فرماتا ہے
واپسکہ !آ آئندہ مَیں غصے سے تیری طرف نہیں دیکھوں گا،
کیونکہ مَیں مہربان ہوں۔ مَیں ناراضتکہمیشہ نہیں رہوں گا۔
ربیہ کا فرمان ہے۔

لیکن13 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
مَیںرہی، کیربنے نہ “۔‘سنی ربیہ فرمانکا ہے۔ رب14
فرماتا واپسبچو،بےوفااے”ہے، آؤ، مَیںکیونکہ مالـکتمہارا
ہوں۔ مَیں تمہیں ہر جگہ نکالسے واپسمیںصیونکر لاؤں گا۔
شہرکسی ایکمَیںسے نکالکو لاؤں گا، خاندانکسیاور سے
دو افراد کو۔

مَیںتب15 تمہیں ایسے بانوںگلہ نوازوںسے گا سوچمیریجو
اورگےرکھیں تمہاریساتھکےعقلاورسمجھجو یںبانیگلہ کر
گے۔ 16 پھر تمہاری تعداد بہت بڑھے گی اور تم چاروں طرف
پھیل جاؤ “گے۔ رب فرماتا ہے، اُن” دنوں میں رب کے عہد
صندوقکے 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’ کا
‘تخت کہلائے گا، اور اُس میں تمام رباقوام کے نام کی تعظیم
میں جمع ہو جائیں گی۔ تب وہ اپنے شریر اور ضدی دلوں کے
مطابق زندگی نہیں گزاریں گی۔ تب18 یہوداہ کا گھرانا اسرائیل
کے گھرانے پاسکے آئے گا، اور وہ مل کر ملـکشمالی سے
ملـکاُس واپسمیں آئیں گے مَیںجو باپتمہارےنے دادا کو
میراث میں دیا تھا۔

مَیں19 نے کاشسوچا، تیرےمَیں ساتھ بیٹوں کا سلوکسا
کر کے ایکتجھے خوش دےملـکگوار ایکسکوں، ایسی
میراث جو دیگر اقوام نسبتکی کہیں شاندار ہو۔ مَیں سمجھا کہ
مجھےتم باپاپنا ٹھہرا کر اپنا منہ مجھ نہیںسے پھیرو گے۔ لیکن20
اے اسرائیلی قوم، تُو مجھ سے رہیبےوفا بالکلہے، عورتاُس

کی طرح جو اپنے شوہر سے بےوفا ہو گئی “ہے۔ یہ رب کا
فرمان ہے۔

!سنو”21 بنجر بلندیوں پر چیخیں اور التجائیں دےسنائی رہی
ہیں۔ اسرائیلی رو رہے ہیں، اِس لئے کہ وہ غلط راہ اختیار کر
ربکے اپنے خدا بھولکو گئے ہیں۔ اے22 بےوفا واپسبچو،
آؤ تاکہ تمہارےمَیں دلوںبےوفا کو پاستیرےہمہیں۔حاضرہمرب،اے”“سکوں۔دےشفا 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 تکآجکر ناکشرم دیوتا
ہمارے باپ دادا کی محنت کا پھل کھاتے آئے ہیں، خواہ اُن
یاںکی بکر بھیڑ اور گائےبَیل تھے، خواہ اُن کے بیٹے بیٹیاں۔ آؤ،25
ہم اپنی شرم کے بستر پر لیٹ جائیں اور اپنی بےعزتی کی رضائی
جائیں۔چھپمیں ہمکیونکہ نے باپاپنے ربسمیتدادا اپنے
خدا کا گناہ کیا اپنیہے۔ جوانی سے لے تکآجکر ہم ربنے
اپنے خدا کی نہیں “سنی۔

4
توبہ کرو

رب1 فرماتا ہے، اے” اسرائیل، اگر تُو واپس آنا چاہے تو
واپسپاسمیرے !آ اگر تُو اپنے بُتوںگھنونے میرےکو حضور
سے دُور کر کے آوارہ نہ پھرے 2 اور رب کی حیات کی قَسم
کھاتے وقت دیانت داری، انصاف اور صداقت سے اپنا وعدہ
کرےپورا تو غیراقوام مجھ برکتسے پا کر مجھ پر فخر کریں “گی۔

رب3 یہوداہ اور یروشلم کے باشندوں سے فرماتا ہے، اپنے”
دلوں کی غیرمستعمل زمین پر ہل چلا کر اُسے قابِل کاشت !بناؤ
اپنے بیج کانٹےدار یوں جھاڑ میں بو کر ضائع مت کرنا۔ اے4
یہوداہ اور یروشلم باشندو،کے آپاپنے لئےکےربکو مخصوص
کر کے اپنا ختنہ کراؤ یعنی اپنے دلوں کا ختنہ کراؤ، ورنہ میرا قہر
کاموںغلطتمہارے باعثکے کبھی نہ بجھنے طرحکیآگوالی
تجھ پر نازل ہو گا۔

شمال آفتسے کا اعلان
5 یہوداہ میں اعلان کرو اور یروشلم کو اطلاع دو، ملـک’ 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 میں بھاگ جاؤ اور
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کہیں نہ رُکو، کیونکہ مَیں شمال طرفکی آفتسے لا رہا ہوں،
کچھسب دھڑام سے گر جائے گا۔

7 ببر اپنیمیںجنگلشیر کیچھپنے نکلسےجگہ آیا، قوموں کو
ہلاک کرنے والا اپنے مقام سے روانہ ہو چکا ہے تیرےتاکہ
ملـک کو تباہ تیرےکرے۔ شہر برباد ہو جائیں گے، اور اُن میں
کوئی نہیں رہے گا۔

ٹاٹچنانچہ8 لباسکا پہن کر آہ زاریو کرو، ربکیونکہ کا
تکابغضبسخت 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 نبی
خوف ُسنسے ہو کر رہ جائیں “گے۔

تب10 مَیں بول اُٹھا، ہائے،” !ہائے رباے 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۔ 11 اُس وقت اِس قوم اور یروشلم کو
اطلاع دی جائے گی، یگستان” ر کے بنجر ٹیلوں سے سب کچھ
ُجھلسانے والی لُو میری قوم پاسکے آ رہی ہے۔ اور یہ گندم
پھٹککو کر بھوسے الـگسے کرنے والی مفید ہَوا نہیں ہو گی
12 بلـکہ آندھی جیسی تیز ہَوا میری طرف سے آئے گی۔ کیونکہ
اب مَیں اُن پر اپنے فیصلے صادر کروں “گا۔

13 دیکھو، دشمن طوفانی بادلوں کی طرح آگے بڑھ رہا !ہے
اُس کے رتھ آندھی جیسے، اور اُس عقابگھوڑےکے سے تیز
ہیں۔ ہائے، ہم !افسوسپر ہمارا انجام آ گیا ہے۔

اے14 یروشلم، اپنے دل کو دھو کر بُرائی صافسے کر تاکہ
تجھے ملے۔چھٹکارا تُو اندر اپنےتککباندرہی شریر منصوبے
باندھتی رہے گی؟

15 !سنو دان سے بُری خبریں آ رہی ہیں، افرائیم کے پہاڑی
علاقے آفتسے کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ 16 غیراقوام کو اطلاع
دو اور یروشلم بارےکے میں اعلان کرو، محاصرہ” کرنے والے
فوجی ملـکدُوردراز سے آ رہے !ہیں جنگوہ نعرےکے لگا
لگا کر یہوداہ کے شہروں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ تب17 وہ کھیتوں
کی چوکیداری کرنے والوں کی طرح یروشلم کو گھیر لیں گے۔
کیونکہ یہ شہر مجھ سرکشسے ہو گیا “ہے۔ یہ رب کا فرمان

ہے۔ تیرےیہ”18 اپنے حرکتوںاورچلنچالہی نتیجہکا ہے۔
تیریہائے، بےدینی کا انجام کتنا تلخ اور خراشدل “!ہے

یرمیاہ کا اپنی قوم کے لئے دُکھ
19 ہائے، میری تڑپتی میریجان، تڑپتی !جان مَیں درد کے

مارے پیچ تابو کھا رہا ہوں۔ ہائے، میرا !دل وہ بےقابو ہو
دھڑککر رہا خاموشمَیںہے۔ نہیں رہ سکتا، کیونکہ نرسنگے
کی آواز جنگاور میرےنعرےکے تککان پہنچ گئے ہیں۔
یکے20 بعد دیگرے شکستوں کی خبریں مل رہی ہیں، چاروں
ملـکطرف کی تباہی ہوئی اچانکہے۔ میرےہی تنبو باد بر
ایکہیں، ہی لمحے میرےمیں خیمے ختم ہو گئے ہیں۔ مجھے21
جنگتککب کا جھنڈا پڑےدیکھنا گا، تککب نرسنگے
کی آواز پڑےسننی گی؟

میری”22 قوم احمق ہے اور مجھے نہیں جانتی۔ بےوقوفوہ
اور ناسمجھ بچے ہیں۔ گو وہ غلط کام کرنے میں بہت تیز ہیں،
لیکن بھلائی کرنا اُن کی سمجھ سے باہر “ہے۔

مَیں23 ملـکنے پر ڈالینظر ویرانتو آسمانجبتھا۔سنسانو
کی طرف دیکھا تو اندھیرا تھا۔ میری24 نگاہ پہاڑوں پر پڑی تو
تھرتھرا رہے تھے، تمام یاں پہاڑ ہچکولے رہیکھا تھیں۔ کہیں25
کوئی شخص نظر نہ آیا، تمام پرندے بھی اُڑ کر جا چکے تھے۔
مَیں26 ملـکنے پر نظر دوڑائی تو کیا ہوںدیکھتا کہ زمینزرخیز
یگستان ر بن اورربہے۔گئی اُس کےغضبشدیدکے منے سا
اُس تمامکے نیستشہر و نابود ہو ہیں۔گئے 27 ربکیونکہ فرماتا
ملـکپورا”ہے، باد بر ہو مَیںاگرچہگا،جائے پورےاُسے طور
پر ختم نہیں کروں گا۔ زمین28 کرےماتم گی اور تاریکآسمان
ہو جائے گا، کیونکہ مَیں 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 کر
لوگ تمام شہروں سے نکل کر جنگلوں اور چٹانوں کھسکمیں
جائیں گے۔ تمام شہر ویران و سنسان ہوں گے، کسی میں بھی
لوگ نہیں بسیں گے۔

30 تو پھر تُو کیا کر رہی ہے، تُو جسے خاک میں ملا دیا
گیا ہے؟ اب قرمزی لباس اور سونے کے یورات ز پہننے کی کیا
ضرورت ہے؟ وقتاِس اپنی آنکھوں کو سُرمے سے سجانے اور
اپنے آپ کو آراستہ کرنے کا کوئی فائدہ تیرےنہیں۔ عاشق تو
تجھے حقیر جانتے بلـکہ تجھے جان سے مارنے کے درپَے ہیں۔
31 کیونکہ مجھے دردِ زہ میں مبتلا عورت کی آواز، پہلی بار جنم
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دینے والی کی آہ و زاری دےسنائی رہی صیونہے۔ بیٹی کراہ
رہی ہے، وہ اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہی ہے، ہائے،”
مجھ پر !افسوس میری جان قاتلوں کے ہاتھ میں آ کر نکل رہی
“ہے۔

5
اب معافی ناممکن ہے

یروشلم”1 گلیوںکی میں گھومو !پھرو ہر جگہ کا ملاحظہ کر
کے پتا کرو کہ کیا ہو رہا ہے۔ اُس کے چوکوں تفتیشکی بھی
کرو۔ اگر تمہیں ایک بھی شخص مل جائے جو انصاف کرے
اور دیانت داری کا طالب رہے تو مَیں شہر کو معاف کر دوں
گا۔ قَسمکیحیاتکیربوہ2 جھوٹبھیوقتکھاتے 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
پتھرکو یادہکہیںسے سختز بنا توبہکر انکارسےکرنے کیا ہے۔
4 مَیں نے سوچا، صرف” لوگغریب ایسے ہیں۔ یہ اِس لئے
احمقانہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ رب کی راہ اور اپنے خدا کی
بزرگوںمَیںآؤ،5ہیں۔نہیںواقفسےشریعت پاسکے جا کر اُن
باتسے کرتا ہوں۔ وہ تو ربضرور کی راہ اور الله شریعتکی
کو جانتے ہوں “گے۔ لیکن افسوس، سب کے سب نے اپنے
جوئے اور رسّے توڑ ڈالے ہیں۔

6 اِس لئے ببر شیر جنگل سے نکل کر اُن پر حملہ کرے گا،
یا بھیڑ بیابان سے آ کر اُنہیں باد بر کرے گا، چیتا اُن کے شہروں
کے تاکقریب میں بیٹھ کر ہر نکلنے والے کو پھاڑ ڈالے گا۔
کیونکہ وہ بار سرکشبار ہوئے ہیں، متعدد دفعہ اُنہوں نے اپنی
بےوفائی کا اظہار کیا ہے۔

معافکیسےتجھےمَیں”7 تیریکروں؟ اولاد ترکمجھےنے
کر کے اُن کی قَسم کھائی ہے جو خدا نہیں ہیں۔ گو مَیں نے
اُن کی پوریضرورتہر 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 بیویکی کو آنکھ مارتا “ہے۔ رب9 فرماتا ہے، کیا” مَیں
میںجواب اُنہیں سزا نہ دوں؟ کیا ایسیمَیں قوم سے انتقام نہ لوں؟
10 جاؤ، اُس کے انگور کے باغوں پر ٹوٹ پڑو اور سب کچھ برباد

کر دو۔ لیکن اُنہیں مکمل طور پر متختم کرنا۔ بیلوں کی شاخوں
کو دُور کرو، کیونکہ ربوہ لوگکے نہیں “ہیں۔

رب اپنی قوم کرےطلبجوابسے گا
11 ربکیونکہ فرماتا ہے، اسرائیل” اور یہوداہ باشندےکے

ہر طرح سے مجھ سے بےوفا رہے ہیں۔ 12 اُنہوں نے رب کا
انکار کر کے کہا ہے، وہ’ کچھ نہیں کرے گا۔ ہم پر مصیبت
نہیں آئے گی۔ ہمیں نہ تلوار، نہ کال سے نقصان پہنچے گا۔
نبیوں13 کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو بکواس ہی کرتے ہیں، اور
رب کا کلام اُن میں نہیں ہے۔ بلـکہ اُن ہی کے ساتھ 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 منہ میں
میرے الفاظ آگ بن کر اِس قوم کو لـکڑی کی طرح بھسم کر
دیں “گے۔ رب15 فرماتا ہے، اے” اسرائیل، مَیں دُور کی قوم
تیرےکو خلاف بھیجوں گا، ایسی پختہ اور قدیم جسقوم کی
زبان تُو نہیں جانتا اور جس کی باتیں تُو نہیں سمجھتا۔ 16 اُن کے
ترکش کھلی قبریں سبہیں، زبردستسبکے سورمے ہیں۔
17 سبوہ ہڑپکچھ کر لیں :گے تیری فصلیں، تیری خوراک،
تیرے بیٹے بیٹیاں، تیری یاں، بکر تیرےبھیڑ تیریگائےبَیل، انگور
کی بیلیں تیرےاور انجـیر کے درخت۔ جن قلعہ بند شہروں پر تم
بھروسا رکھتے ہو اُنہیں وہ تلوار خاکسے میں ملا دیں گے۔

18 پھر بھی مَیں اُس وقت تمہیں مکمل طور پر باد بر نہیں کروں
“گا۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ اے”19 یرمیاہ، لوگاگر تجھ سے
پوچھیں، ہمارےرب’ خدا ہمارےکچھسبیہنے ساتھ کیوں
‘کیا؟ تو اُنہیں بتا، تم’ مجھے ترک کر کے اپنے وطن میں اجنبی
معبودوں خدمتکی کرتے رہے ہو، اِس لئے تم وطن سے دُور
ملـک میں اجنبیوں خدمتکی کرو ‘گے۔

اعلانمیںاسرائیل20 اورکرو یہوداہ اطلاعکو اےکہ21دو
بےوقوف اور ناسمجھ قوم، !سنو لیکن افسوس، اُن کی آنکھیں تو
ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے، اُن کے کان تو ہیں لیکن وہ سن
نہیں “سکتے۔ رب22 فرماتا ہے، کیا” تمہیں خوفمیرا نہیں ماننا
ہئے، میرےچا حضور نہیں کانپنا ہئے؟ چا سوچ !لو مَیں ہی نے
ریت سے سمندر کی سرحد مقرر ایککی، ایسی باڑ جسبنائی پر
سے نہیںکبھیوہ گزر سکتا۔ گو وہ زور مارےلہریںسے توبھی
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ناکام رہتا ہے، گو اُس کی موجیں خوب گرجیں 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۔
24 وہ میںدل نہیںکبھی کہتے، آؤ،’ ربہم اپنے خدا خوفکا
مانیں۔ کیونکہ وہی ہمیں وقت پر خزاں اور بہار کے موسم میں
بارش مہیا کرتا ہے، وہی اِس کی ضمانت دیتا ہے کہ ہماری
فصلیں باقاعدگی پکسے ‘جائیں۔ تمہارےاب25 غلط کاموں
تمہیںنے اِن نعمتوں محرومسے کر گناہوںتمہارےدیا، تمہیںنے
اِن اچھی چیزوں روکسے رکھا ہے۔

26 میریکیونکہ قوم میں ایسے بےدین افراد پائے جاتے ہیں
جو دوسروں کی تاک لگائے ہتے ر ہیں۔ جس طرح شکاری
پرندے پکڑنے کے لئے جھک کر چھپ جاتا ہے، اُسی طرح
وہ دوسروں گھاتکی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھندےوہ لگا کر
لوگوں کو اُن میں پھنساتے ہیں۔ شکاریطرحجساور27 اپنے
پنجرے کو یوں چڑ سے بھر دیتا اُسیہے طرح اِن شریر لوگوں کے
فریبگھر بھرےسے ہتے ر ہیں۔ اپنی چالوں سے وہ طاقتامیر،
ور 28 اور تازےموٹے ہو گئے ہیں۔ اُن غلطکے کاموں کی حد
نہیں رہتی۔ وہ انصاف کرتے ہی نہیں۔ نہ وہ یتیموں کی مدد
کرتے ہیں تاکہ اُنہیں وہ کچھ مل جائے جو اُن کا حق ہے، نہ
غریبوں کے حقوق قائم رکھتے “ہیں۔ رب29 فرماتا ہے، اب”
مجھے بتاؤ، کیا مجھے اُنہیں اِس کی سزا نہیں دینی ہئے؟ چا کیا مجھے
اِس قسم کی حرکتیں کرنے والی قوم سے بدلہ نہیں لینا ہئے؟ چا

30 جو ملـککچھ میں ہوا ہے وہ ناکہول اور قابِل گھن
ہے۔ 31 کیونکہ نبی جھوٹی پیش گوئیاں سناتے اور امام اپنی
ہی مرضی سے حکومت کرتے ہیں۔ اور میری قوم اُن کا یہ
یہ رو عزیز رکھتی ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ، جب یہ سب کچھ ختم
ہو جائے گا تو پھر تم کیا کرو گے؟

6
یروشلم دشمنوں سے گھرا ہوا ہے

بناے1 یمین کی اولاد، یروشلم نکلسے کر کہیں اَور پناہ !لو
تقوع میں نرسنگا بیت!پھونکو میںکرم بھاگنے کا ایسا اشارہ کھڑا
کر جو سب کو نظر !آئے کیونکہ شمال سے آفت نازل ہو رہی
کچھسبہے، دھڑام سے گر جائے گا۔

صیون2 بیٹی کتنی من موہن نازکاور ہے۔ لیکن مَیں اُسے
ہلاک دوںکر گا، اور3 چرواہے یوڑوںاپنے ر اُسکرلےکو پر
ٹوٹ پڑیں گے۔ وہ اپنے خیموں اُسکو اردکے گرد لگا لیں گے،
اور ایکہر کا یوڑ ر چر چر کر اپنا حصہ کھا جائے گا۔

گے،کہیںوہ4 اُسہمآؤ،’ لڑنےسے لئےکے تیار جائیں۔ہو
آؤ، ہم دوپہر وقتکے حملہ !کریں لیکن افسوس، دن ڈھل رہا
ہے، اور شام کے سائے لمبے ہوتے جا رہے ہیں۔ 5 کوئی بات
راتنہیں، وقتکے ہی ہم اُس پر چھاپہ ماریں اُسیگے، وقت
ہم اُس بُرجوںکے کو گرا دیں “۔‘گے

6 رب الافواج فرماتا ہے، درختوں” کو کاٹو، مٹی کے
ڈھیروں سے یروشلم کا گھیراؤ !کرو شہر کو سزا دینی ہے،
کیونکہ اُس میں ظلم ہی ظلم پایا جاتا ہے۔ طرحجس7 کنوئیں
تازہسے پانی نکلتا رہتا طرحاُسیہے یروشلم بھیبدیکی تازہ تازہ
اُس سے نکلتی رہتی ہے۔ ظلم و تشدد آوازیںکی اُس میں گونجتی
رہتی ہیں، اُس کی حالتبیمار اور زخم میرےلگاتار منے سا ہتے ہیں۔ر

اے8 یروشلم، تربیتمیری کو قبول کر، ورنہ تنگمَیں آ کر
اپناسےتجھ منہ لوںپھیر تجھےمَیںگا، تباہ دوںکر اورگا تُو غیرآباد
ہو جائے “گی۔

رب9 الافواج فرماتا ہے، جس” طرح انگور چننے کے بعد
لوگغریب تمام بچا پھلکھچا توڑ لیتے ہیں اُسی اسرائیلطرح 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۔

10 اے رب، مَیں کس سے بات کروں، کس کو آگاہ
کروں؟ کون سنے گا؟ دیکھ، اُن کے کان نامختون ہیں، اِس لئے
وہ سن ہی نہیں ربسکتے۔ کا کلام اُنہیں مضحکہ خیز لگتا ہے،
اُنہیںوہ ناپسند ہے۔ اِس11 لئے ربمَیں سےغضبکے بھرا ہوا
ہوں، مَیں برداشتاُسے کرتے کرتے تھکاِتنا گیا ہوں کہ مزیداُسے روکنہیں اُسے”سکتا۔ گلیوں میں کھیلنے والے بچوں اور جمع نوجوانوںشدہ پر
نازل کر، سبکیونکہ کو گرفتار کیا جائے گا، خواہ آدمی ہو یا
بزرگعورت، ہو یا عمر رسیدہ۔ 12 اُن کے گھروں کو کھیتوں
اور یوں دوسروںسمیتبیو کے حوالے کیا جائے گا، مَیںکیونکہ
اپنا ملـکہاتھ باشندوںکے بڑھاؤںخلافکے “گا۔ ربیہ کا
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نفعغلطسبتکبڑےکرلےسےچھوٹے”13ہے۔فرمان کے
پڑےپیچھے ہیں، نبی سے لے کر سبتکامام دھوکے باز ہیں۔
14 وہ میری قوم کے زخم پر عارضی مرہم پٹی لگا کر کہتے سباب’ہیں، ٹھیککچھ ہو گیا ابہے، سلامتی کا دور آ گیا ‘ہے
حالانکہ سلامتی ہے ہی نہیں۔ 15 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۔ 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 سے
اچھیسیکون پھرہے، اُس پر تمہاریتبچلو۔ جان سکونکو
ملے گا۔ لیکن افسوس، تم انکار کر کے کہتے ہو، نہیں،’ ہم یہ
راہ اختیار نہیں کریں ‘!گے 17 دیکھو، مَیں نے تم پہرےپر دار
مقرر کئے اور کہا، جب’ نرسنگا پھونکا جائے گا تو دھیان ‘!دو
لیکن تم نے انکار کیا، نہیں،’ ہم توجہ نہیں دیں ‘گے۔

اےچنانچہ18 قومو، جانجماعت،اے!سنو 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
کا پھل ہو گا، کیونکہ اُنہوں میرینے باتوں پر توجہ نہ دی بلـکہ
میری شریعت کو رد کر دیا۔ مجھے20 سبا کے بخور یا دُوردراز
ممالـک کے قیمتی مسالوں کی کیا !پروا تمہاری بھسم ہونے والی
قربانیاں مجھے پسند نہیں، تمہاری ذبح کی قربانیوں سے لطفمَیں
اندوز نہیں “ہوتا۔ رب21 فرماتا ہے، مَیں” اِس قوم کے راستے
میں ایسی رکاوٹیں کھڑی کر دوں گا جن باپسے اور بیٹا ٹھوکر
کھا کر پڑوسیگے۔جائیںگر ملدوستاور ہلاککر جائیںہو
“گے۔

شمال دشمنسے کا حملہ
رب22 فرماتا ہے، شمالی” ملـک سے فوج آ رہی ہے، دنیا

کی انتہا ایکسے عظیم قوم کو جگایا جا رہا ہے۔ 23 اُس کے
ظالم اور بےرحم فوجی کمان اور شمشیر لیسسے 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 رہےآ “ہیں۔
24 اُن بارےکے میں اطلاع پا ہمارےکر ہمتہاتھ ہار گئے

ہیں۔ ہم پر خوف طاری ہو گیا ہے، ہمیں دردِ زہ میں مبتلا
عورت کا سا درد ہو رہا ہے۔ 25 شہر سے نکل کر کھیت میں
سڑکیا پر مت چلنا، کیونکہ وہاں دشمن تلوار تھامے کھڑا ہے،
دہشتطرفچاروں پھیلدہشتہی گئی ہے۔

میریاے26 ٹاٹقوم، لباسکا پہن کر راکھ پوٹلوٹمیں
ہو جا۔ یوں ماتم کر جس طرح اکلوتا بیٹا مر گیا ہو۔ زور سے
یلا واو کر، اچانککیونکہ ہی ہلاکو ہم پر مارےچھاپہ گا۔

یرمیاہ قوم کو آزماتا ہے
رب27 مجھ سے ہم کلام ہوا، مَیں” نے تجھے دھاتوں کو

میریاورہے،دیداریذمہکیجانچنے قوم دھاتوہ جسہے
کا چال چلن تجھے معلوم کر کے پرکھنا “ہے۔ اے28 رب، یہ
لوگتمام بدترین قسم تہمتہیں۔سرکشکے لگانا اِن روزیکی
بن گیا ہے۔ یہ پیتل اور لوہا ہی ہیں، سب کے سب تباہی کا
باعث ہیں۔ 29 دھونکنی خوب ہَوا دے رہی ہے تاکہ سیسہ
آگ میں پگھل کر چاندی الـگسے ہو جائے۔ لیکن افسوس،
رائیگاںمحنتساری یعنیسیسہہے۔ الـگکوبےدینوں نہیں کیا
جا خالصسکتا، چاندی باقی نہیں رہتی۔ 30 چنانچہ اُنہیں ردی’
‘چاندی 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
دروازےکے پر کھڑا ہو کر اعلان کر اےکہ یہوداہ کے تمام
ربباشندو، کا کلام !سنو پرستشکیرببھیجتنے کرنے کے
لئے اِن دروازوں داخلمیں ہوتے ہیں توجہسبوہ !دیں رب3
الافواج اسرائیلجو کا خدا فرماتاہے اپنیکہہے زندگی چالاور
درستچلن کرو تو مَیں آئندہ بھی تمہیں اِس مقام پر بسنے دوں گا۔
4 اُن فریبکے الفاظدہ پر متاعتماد کرو جو کہتے ہیں، یہاں’
ہم محفوظ ہیں کیونکہ یہ رب کا گھر، رب کا گھر، رب کا
‘ہے۔گھر شرطسنو،5 تو یہ ہے کہ تم اپنی زندگی اور چلنچال
دوسرےایکاورکرودرست انصافساتھکے کرو،سلوککا
6 کہ تم پردیسی، یتیم اور بیوہ پر ظلم نہ کرو، اِس جگہ بےقصور کا
خون نہ بہاؤ اور اجنبی معبودوں کے لـگپیچھے کر آپاپنے کو
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نقصان نہ پہنچاؤ۔ 7 اگر تم ایسا کرو تو مَیں آئندہ بھی تمہیں اِس
جگہ بسنے دوں گا، ملـکاُس میں مَیںجو باپتمہارےنے دادا
کو ہمیشہ کے لئے بخش دیا تھا۔

8 لیکن افسوس، تم فریب دہ الفاظ پر بھروسا رکھتے ہو جو
فضول ہی ہیں۔ 9 تم قاتلچور، اور زناکار ہو۔ نیز تم قَسمجھوٹی
کھاتے، بعل دیوتا کے حضور بخور جلاتے اور اجنبی معبودوں
لـگپیچھےکے دیوتاؤںایسےہو،جاتے پہلےتمسےجنپیچھےکے
واقف نہیں تھے۔ لیکن10 ساتھ ساتھ تم میرےیہاں حضور بھی
آتے مکانجسہو۔ میرےپر ہی نام کا ٹھپا لگا اُسیہے میں تم
کھڑے ہو کر کہتے ہو، محفوظہم’ ‘ہیں۔ ربتم کے میںگھر
عبادت کرنے ساتھکے طرحکسساتھ یہ تمام گھنونی حرکتیں
جاری رکھ سکتے “ہو؟

رب11 فرماتا ہے، کیا” تمہارے نزدیک یہ مکان جس پر
میرے ہی نام کا ٹھپا لگا ڈاکوؤںہے کا اڈّا بن گیا ہے؟ !خبردار
بھیمجھےکچھسبیہ نظر آتا َسیلا12ہے۔ شہر کا جہاںلگاؤچکر
مَیں نے پہلے اپنا نام بسایا تھا۔ معلوم کرو کہ مَیں نے اپنی قوم
اسرائیل کی بےدینی سببکے سے اُس شہر کے ساتھ کیا “کِیا۔
رب13 فرماتا ہے، تم” یہ شریر حرکتیں کرتے رہے، اور مَیں بار
بار تم کلامہمسے ہوتا لیکنرہا، تم میرینے نہ تمہیںمَیںسنی۔
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 ساتھکے کیا تھا، اِسگو میرےپر ہی نام کا ٹھپا لگا یہہے،
وہ مکان پرجسہے تم اعتماد رکھتے ہو اور مَیںجسے تمہیںنے
باپتمہارےاور دادا کو عطا کیا تھا۔ مَیں15 تمہیں اپنے حضور
نکالسے دوں گا، بالکل اُسی مَیںطرحجسطرح تمہارےنے
تمام بھائیوں یعنی *اسرائیل کی اولاد کو نکال دیا تھا۔

لوگوں کی نافرمانی
اے16 یرمیاہ، اِس قوم کے لئے متدعا کر۔ اِس کے لئے نہ

التجا کر، نہ منت۔ اِن لوگوں کی خاطر تنگمجھے نہ کر، کیونکہ
تیریمَیں نہیں سنوں گا۔ 17 کیا تجھے وہ کچھ نظر نہیں آ رہا جو یہ
یہوداہ شہروںکے اور یروشلم کی گلیوں میں کر رہے ہیں؟ اور18
سب اِس میں ملوث ہیں۔ بچے لـکڑی چن کر ڈھیر بناتے ہیں،
باپپھر آگاُسے لگاتے ہیں عورتیںجبکہ آٹا گوندھگوندھ کر
آگ پر آسمان کی ملـکہ نامی دیوی کے لئے ٹکیاں پکاتی ہیں۔ مجھے

تنگ کرنے کے لئے وہ اجنبی معبودوں کو َمے کی نذریں بھی
پیش کرتے ہیں۔

میںحقیقتلیکن19 یہ مجھے نہیںتنگاُتنا کر رہے جتنا اپنے
آپ کو۔ ایسی حرکتوں سے وہ اپنی ہی رُسوائی کر رہے “ہیں۔
رب20 قادرِ مطلق فرماتا ہے، میرا” قہر اور غضب اِس مقام
پر، انسان و حیوان پر، کھلے میدان کے درختوں پر اور زمین کی
پیداوار پر نازل ہو کچھسبگا۔ آتشنذرِ ہو جائے گا، اور کوئی
اُسے بجھا نہیں سکے “گا۔

رب21 الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، بھسم”
ہونے والی قربانیوں کو پیشمجھے نہ کرو، بلـکہ اُن کا گوشت
دیگر قربانیوں سمیت خود کھا لو۔ 22 کیونکہ جس دن مَیں
تمہارے باپ دادا کو مصر سے نکال لایا اُس دن مَیں نے اُنہیں
بھسم ہونے والی قربانیاں اور دیگر قربانیاں چڑھانے کا حکم نہ
دیا۔ مَیں23 نے اُنہیں صرف یہ حکم دیا کہ میری !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 زندگیمطابقکےضدکیدلشریر لـگے۔گزارنے اُنہوں نے
میری طرف رجوع نہ کیا بلـکہ اپنا منہ مجھ سے پھیر لیا۔ جب25
تمہارےسے باپ دادا مصر سے نکل آئے آج تک مَیں روز بہ
روز اور بار بار اپنے خادموں یعنی نبیوں تمہارےکو پاس بھیجتا
رہا۔ 26 توبھی اُنہوں نے نہ میری سنی، نہ توجہ دی۔ وہ بضد
رہے بلـکہ باپاپنے دادا نسبتکی یادہ بُرےز تھے۔

اے27 یرمیاہ، تُو اُنہیں یہ تمام باتیں بتائے گا، لیکن وہ تیری
گے۔سنیںنہیں تُو اُنہیں بُلائے لیکنگا، گے۔دیںنہیںجوابوہ
تب28 تُو اُنہیں بتائے گا، اِس’ قوم نے ربنہ اپنے خدا کی آواز
سنی، نہ اُس تربیتکی قبول داریدیانتکی۔ ختم ہو کر اُن کے
منہ مٹسے گئی ‘ہے۔

وادٔی بن ہنوم میں قابِل گھن رسوم
29 اپنے بالوں کاٹکو !دےپھینککر جا، بنجر ٹیلوں پر ماتم

کا گیت گا، کیونکہ یہ نسل رب کے غضب کا نشانہ بن گئی
ہے، اور اُس نے اِسے رد کر کے چھوڑ دیا “ہے۔

30 ربکیونکہ فرماتا ہے، جو” کچھ یہوداہ باشندوںکے نے
کیا وہ مجھے بہت بُرا لگتا ہے۔ اُنہوں نے اپنے گھنونے بُتوں کو

* 7:15 :اسرائیل لفظی :ترجمہ افرائیم۔
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میرے نام کے لئے مخصوص میںگھر رکھ اُسکر کی بےحرمتی
کی ہے۔ ساتھ31 ساتھ اُنہوں نے وادٔی بن ہنوم میں واقع توفت
کی اونچی جگہیں تعمیر کیں تاکہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو جلا کر
قربان مَیںکریں۔ ایسیبھیکبھینے رسم ادا کرنے کا نہیںحکم
دیا بلـکہ اِس کا میرےخیال ذہن میں تکآیا نہیں۔

32 ربچنانچہ کا کلام !سنو وہ دن آنے والے جبہیں یہ
مقام ‘توفت’ یا وادٔی’ بن ‘ہنوم نہیں کہلائے گا بلـکہ قتل’ و
غارت کی ‘وادی۔ توفتلوگوقتاُس میں اِتنی لاشیں دفنائیں
گے کہ آخرکار خالی جگہ نہیں رہے گی۔ تب33 اِس قوم کی
پرندوںلاشیں اور جائیںبنخوراککیجانوروںجنگلی اورگی،
کوئی نہیں ہو گا جو اُنہیں بھگا دے۔ مَیں34 یہوداہ کے شہروں
اور یروشلم کی گلیوں میں خوشی و شادمانی کی آوازیں ختم کر
دوں گا، دُولھا دُلھن کی آوازیں بند ہو جائیں گی۔ ملـککیونکہ
ویران و سنسان ہو جائے “گا۔

8
رب1 فرماتا ہے، اُس” وقت دشمن قبروں کو کھول کر

یہوداہ کے بادشاہوں، افسروں، اماموں، نبیوں اور یروشلم عامکے
باشندوں کی ہڈیوں کو نکالے گا 2 اور زمین پر دےبکھیر گا۔
وہاں وہ اُن کے منے سا پڑی رہیں گی جو اُنہیں پیارے تھے یعنی
چاندسورج، اور ستاروں تمامکے لشکر منے۔کے سا کیونکہ وہ اُن
ہی خدمتکی کرتے، اُن ہی پیچھےکے چلتے، اُن ہی طالبکے
ہتے، ر اور اُن ہی کو سجدہ کرتے تھے۔ اُن کی ہڈیاں دوبارہ نہ
اکٹھی جائیںکی گی، نہ دفن جائیںکی گی میںکھیتبلـکہ گوبر
کی طرح بکھری پڑی رہیں گی۔ 3 اور جہاں بھی مَیں اِس شریر
قوم کے بچے ہوؤں کو منتشر کروں گا وہاں وہ سب 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 ہے تو

کیا دوبارہ اُٹھنے کی کوشش نہیں کرتا؟ ضرور۔ اور جب کوئی
صحیح راستے سے دُور ہو جاتا ہے تو کیا وہ واپسدوبارہ آ جانے
کی کوشش نہیں کرتا؟ بےشک۔ 5 تو پھر یروشلم کے یہ لوگ
صحیح راہ سے بار بار بھٹککیوں جاتے ہیں؟ فریبیہ ساتھکے
لپٹے ہتے ر اور واپس 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’ غلطکیسا کام ہے مَیںجو نے ‘!کیا
جس طرح جنگ میں گھوڑے دشمن پر ٹوٹ پڑتے ہیں اُسی
طرح ایکہر سیدھا اپنی غلط راہ پر دوڑتا رہتا ہے۔ 7 فضا میں
اُڑنے لقلقوالے پر غور آنےجسےکرو اوقاتمقررہکےجانے
خوب معلوم ہوتے ہیں۔ فاختہ، ابابیل اور بلبل پر بھی دھیان دو
جو سردیوں کے موسم میں کہیں اَور ہوتے ہیں، گرمیوں کے
اَور۔کہیںمیںموسم وہ اوقاتمقررہ نہیںکبھیسے لیکنہٹتے۔
افسوس، میری ربقوم شریعتکی نہیں جانتی۔

8 کستم طرح 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 سنو، دانش
مندوں کی رُسوائی ہو جائے گی، وہ دہشت زدہ ہو پکڑےکر
جائیں گے۔ ربدیکھو، کا کلام رد کرنے کے بعد اُن کی اپنی
حکمت کہاں 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 سبتکبڑےکر کے
سب ناجائز نفع کے پیچھے پڑے ہیں، نبیوں سے لے کر اماموں
سبتک دھوکے باز ہیں۔ 11 وہ میری قوم کے زخم پر عارضی
مرہم پٹی لگا کر کہتے ہیں، ٹھیککچھسباب’ 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 نہیںشرموہ بلـکہکرتے اِسہیں۔بےشرمسراسر لئے جب
سب کچھ گر جائے گا تو لوگیہ بھی گر جائیں جبگے۔ مَیں
اِن پر سزا نازل کروں گا تو یہ ٹھوکر کھا خاککر میں مل جائیں
“گے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

رب13 فرماتا ہے، مَیں” اُن کی پوری فصل چھین لوں گا۔
انگور بیلکی ایکپر نہیںبھیدانہ گا،رہے انجـیر درختتمامکے
پھل سے محروم ہو جائیں گے بلـکہ تمام پتے بھی جھڑ جائیں گے۔
جو کچھ بھی مَیں نے اُنہیں عطا کیا تھا وہ اُن سے چھین لیا جائے
گا۔

تب14 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 ہم اِس کا نتیجہ بھگت رہے
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ہیں۔ کیونکہ اُسی نے ہمیں ہلاکت کے حوالے کر کے ہمیں
یلا زہر پانی پلا دیا ہے۔ 15 ہم سلامتی کے انتظار میں رہے،
ٹھیکحالاتلیکن نہ ہمہوئے۔ شفا پانے اُمیدکی رکھتے تھے،
لیکن اِس ہمبجائےکے دہشتپر گئی۔چھا !سنو16 دشمن کے
گھوڑے نتھنے پُھلا رہے ہیں۔ دان سے اُن کا شور تکہم پہنچ
رہا اُنہے۔ ہنہنانےکے سے ملـکپورا تھرتھرا رہا کیونکہہے،
ملـکپورےیہوقتآتے اُسکو شہروںکے سمیتباشندوںاور
ہڑپ کر لیں “۔‘گے

اپنی قوم پر یرمیاہ کا نوحہ
رب17 فرماتا خلافتمہارےمَیں”ہے، افعی بھیج دوں گا،

ایسے یلے زہر سانپ جن کے خلاف 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
چیخچیخسے مددکر لئےکے لوگہے۔رہیدےآواز پوچھتے
ہیں، ربکیا” صیون میں نہیں ہے، کیا یروشلم کا اببادشاہ سے
وہاں سکونت نہیں “کرتا؟ سنو،” اُنہوں نے اپنے مجسموں اور
بےکار اجنبی بُتوں کی پوجا کر مجھےکے طیشکیوں “دلایا؟

لوگ20 آہیں بھر بھر کر کہتے ہیں، فصل” کٹ گئی ہے،
پھل چنا گیا تکابلیکنہے، نجاتہمیں حاصل نہیں “ہوئی۔

میری21 قوم کی مکمل تباہی دیکھ کر میرا ٹوٹدل گیا ہے۔
مَیں ماتم کر رہا ہوں، کیونکہ اُس کی حالت اِتنی بُری ہے کہ
میرے ہوکھڑےرونگٹے 22ہیں۔گئے کیا مرہممیںِجلعاد نہیں؟
وہاںکیا نہیںڈاکٹر مجھےملتا؟ میریبتاؤ، قوم نہیںکیوںزخمکا
بھرتا؟

9
پانیسرمیراکاش1 منبعکا آنسوؤںآنکھیںمیریاور چشمہکا

ہوں تاکہ مَیں دن رات اپنی قوم کے مقتولوں پر آہ و زاری کر
سکوں۔

دھوکے بازوں کی قوم
یگستانکاش2 مسافروںکہیںمیںر لئےکے سرائے ہو تاکہ

مَیں اپنی قوم چھوڑکو وہاںکر جاؤں۔چلا زناکار،سبکیونکہ
غداروںسب کا جتھا ہیں۔

رب3 فرماتا ہے، وہ” اپنی زبان جھوٹسے کے تیر چلاتے
ہیں، میںملـکاور اُن داریدیانتطاقتکی پر نہیںمبنی ہوتی۔
نیز، وہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے تو وہ جانتے ہی نہیں۔

4 ایکہر پڑوسیاپنے خبردارسے اوررہے، بھیکسیاپنے بھائی
پر بھروسا مت رکھنا۔ کیونکہ ہر بھائی چالاکی کرنے میں ماہر
ہے، اور ہر تہمتپڑوسی لگانے پر تُلا رہتا ہے۔ 5 ایکہر اپنے
پڑوسی کو دھوکا دیتا بھیکوئیہے، نہیںسچ بولتا۔ اُنہوں اپنینے
زبان کو جھوٹ بولنا سکھایا ہے، اور اب وہ غلط کام کرتے
تھککرتے یرمیاہ،اے6ہیں۔گئے فریبتُو سے گھرا رہتا ہے،
اور یہ لوگ فریب کے باعث ہی مجھے جاننے سے انکار “ہیں۔کرتے

7 اِس لئے رب الافواج فرماتا ہے، دیکھو،” مَیں اُنہیں خام
چاندی طرحکی پگھلا کر آزماؤں گا، کیونکہ مَیں اپنی قوم، اپنی
بیٹی اَورساتھکے کیا کر 8ہوں؟سکتا اُن مہلـکزبانیںکی تیر ہیں۔
اُن کے منہ پڑوسی سے صلح سلامتی کی باتیں کرتے ہیں جبکہ
اندر ہی اندر وہ اُس تاککی بیٹھےمیں “ہیں۔ رب9 فرماتا کیا”ہے، مجھے اُنہیں اِس کی سزا نہیں دینی ہئے؟ چا کیا مجھے ایسی قوم
سے بدلہ نہیں لینا ہئے؟ “چا

نوحہ !کرو
مَیں10 پہاڑوں بارےکے میں آہ و زاری کروں گا، بیابان کی

چراگاہوں پر ماتم گیتکا گاؤں گا۔ کیونکہ وہ یوں تباہ ہو گئے
ہیں کہ نہ کوئی اُن میں سے گزرتا، نہ یوڑوں ر کی آوازیں اُن میں
پرندےہیں۔دیتیسنائی اور بھاگسبجانور ہیں۔گئےچلےکر
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 ربکوکسسکے؟
سے اِتنی ہدایت ملی ہے کہ وہ بیان کر سکے ملـککہ 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 اُنہوںکہ شریعتمیرینے
کو ترک کیا، وہ ہدایت جو مَیں نے خود اُنہیں دی تھی۔ نہ
اُنہوں نے میری سنی، نہ میری شریعت کی پیروی کی۔ 14 اِس
کے بجائے وہ اپنے ضدی دلوں کی پیروی کر کے بعل دیوتاؤں
لـگپیچھےکے گئے ہیں۔ اُنہوں نے وہی کچھ کیا جو اُن باپکے
دادا نے اُنہیں سکھایا “تھا۔

اِس15 لئے رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا دیکھو،”ہے، مَیں اِس قوم کو کڑوا کھانا کھلا کر یلا زہر پانی پلا
دوں گا۔ مَیں16 اُنہیں ایسی قوموں میں منتشر دوںکر سےجنگا
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نہ وہ اور نہ اُن باپکے دادا واقف تھے۔ میری تلوار اُس وقت
تک اُن پیچھےکے پڑی رہے ہلاکتکجبگی نہ ہو “جائیں۔
رب17 الافواج فرماتا ہے، دھیان” دے کر یہ گر کرنے والی
عورتوں بُلاؤ۔کو جنازوںجو پر یلا ہیںکرتیواو میںاُن سبسے
سے ماہر عورتوں کو بُلاؤ۔

18 وہ جلد آ کر ہم پر آہ زاریو کریں ہماریتاکہ آنکھوں سے
آنسو بہہ نکلیں، ہماری پلـکوں سے خوبپانی ٹپکنے لـگے۔

19 کیونکہ صیون سے یہ گر کی آوازیں بلند ہو رہی ہائے،’ہیں، ہمارے ساتھ کیسی یادتی ز ہوئی ہے، ہماری کیسی
رُسوائی ہوئی !ہے ملـکہم کو چھوڑنے پر مجبور ہیں، کیونکہ
دشمن ہمارےنے گھروں کو ڈھا دیا “۔‘ہے

اے20 عورتو، رب کا پیغام سنو۔ اپنے کانوں کو اُس کی
باتہر پر !دھرو اپنی بیٹیوں کو نوحہ کرنے کی تعلیم ایکدو،
دوسری کو ماتم کا گیتیہ سکھاؤ،

21 پھلانگموت” کر ہماری کھڑکیوں میں گھسسے آئی
ہمارےاور قلعوں میں داخل ہوئی ابہے۔ وہ بچوں کو گلیوں
میں سے اور نوجوانوں کو چوکوں میں سے مٹا لنے ڈا جا “ہے۔رہی

رب22 فرماتا ہے، نعشیں” کھیتوں میں گوبر کی طرح اِدھر
طرحجسگی۔رہیںپڑیبکھریاُدھر کٹا کاٹنےفصلگندمہوا
والے پیچھےکے اِدھر اُدھر پڑا رہتا لاشیںطرحاُسیہے اِدھر اُدھر
پڑی رہیں گی۔ لیکن اُنہیں اکٹھا کرنے والا کوئی نہیں ہو “گا۔

رب23 فرماتا ہے، نہ” دانش مند اپنی حکمت پر فخر کرے،
نہ زورآور اپنے زور پر یا امیر دولتاپنی پر۔ 24 فخر کرنے والا فخر
کرے کہ اُسے سمجھ حاصل ہے، کہ ربوہ کو جانتا ہے اور
ہوںربمَیںکہ جو دنیا میں انصافمہربانی، اور راستی عملکو
میں لاتا ہوں۔ کیونکہ یہی چیزیں مجھے پسند “ہیں۔

رب25 فرماتا ہے، ایسا” وقت آ رہا ہے جب مَیں اُن سب
کو دوںسزا جنگا ختنہجسمانیصرفکا ہوا ہے۔ 26 اِن میں
مصر، یہوداہ، ادوم، موآبعمون، اور ہیںشاملوہ یگستانجو ر
کنارےکنارےکے 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

اسرائیلاے1 کے ربگھرانے، کا پیغام !سن رب2 فرماتا
ہے، دیگر” اقوام کی بُت پرستی مت اپنانا۔ لوگیہ علمِ نجوم سے
مستقبل جان لینے کی کوشش کرتے کرتے پریشان ہو جاتے
ہیں، لیکن تم اُن کی باتوں سے پریشان نہ ہو جاؤ۔ 3 کیونکہ دیگر
قوموں رسمکے فضولرواجو کٹدرختمیںجنگلہیں۔ہی
جاتا ہے، پھر کاری گر اُسے اپنے اوزار سے تشکیل دیتا ہے۔
اُسےلوگ4 اپنی سےچاندیسونا سجا کیلوںکر کہیںسے لگا دیتے
ہیں تاکہ ہلے نہ۔ 5 بُت اُن پُتلوں کی مانند ہیں کھیرےجو کے
کھڑےمیںکھیت کئے ہیںجاتے 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 کا
باعث ہیں، نہ بھلائی “کا۔

اے6 رب، تجھ جیسا کوئی نہیں ہے، تُو عظیم تیرےہے،
نام عظمتکی زوردار یقے طر سے ظاہر ہوئی ہے۔ اے7 اقوام
کے بادشاہ، کون تیرا خوف نہیں مانے گا؟ کیونکہ تُو اِس لائق
اقوامہے۔ کے دانشتمام مندوں اور اُن کے ممالـکتمام میں تجھ
جیسا کوئی نہیں ہے۔ سب8 احمق اور بےوقوف ثابت ہوئے
ہیں، کیونکہ اُن کی تربیت لـکڑی کے بےکار بُتوں سے حاصل
ہوئی ہے۔ ترسیس9 چاندیسے کی چادریں اور اوفاز سے سونا
لایا جاتا ہے۔ اُن کاریسے گر اور سنار بُت بنا دیتے ہیں جسے
قرمزی اور رنگارغوانی کپڑےکے پہنائے جاتے سبہیں۔
کچھ ماہر اُستادوں کے ہاتھ سے بنایا جاتا ہے۔

لیکن10 رب ہی حقیقی خدا ہے۔ وہی زندہ خدا اور ابدی
بادشاہ ہے۔ جب ناراضوہ ہو جاتا ہے تو زمین لرزنے لـگتی
ہے۔ اقوام اُس کا برداشتقہر 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 سے زمین کو خلق کیا، اُسی
حکمتاپنینے سے دنیا کی بنیاد رکھی، اُسیاور اپنینے 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۔

احمقانسانتمام14 ہیں۔خالیسےسمجھاور سنارہر بُتوںاپنے
باعثکے شرمندہ ہوا ہے۔ اُس کے بُت دھوکا ہی ہیں، اُن میں
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نہیں۔دم فضولوہ15 اور مضحکہ عدالتہیں۔خیز 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
محاصرہاے17 شہر،شدہ اپنا سمیٹسامان ملـککر نکلنےسے

کی یاں تیار کر لے۔ 18 کیونکہ رب فرماتا ہے، اِس” بار مَیں
ملـک کے باشندوں کو باہر پھینک دوں گا۔ مَیں اُنہیں تنگ
کروں گا تاکہ اُنہیں پکڑا “جائے۔

19 ہائے، میرا بیڑا غرق ہو گیا !ہے ہائے، میرا زخم بھر
نہیں سکتا۔ پہلے مَیں نے سوچا کہ بیماریایسییہ مجھےجسےہے
برداشت ہی کرنا ہے۔ لیکن20 اب میرا خیمہ تباہ ہو گیا ہے،
اُس کے تمام رسّے ٹوٹ گئے ہیں۔ میرے بیٹے میرے پاس سے
چلے گئے ایکہیں، بھی نہیں رہا۔ کوئی نہیں ہے جو میرا خیمہ
دوبارہ لگائے، جو اُس کے پردے نئے سرے سے لٹکائے۔
21 کیونکہ قوم کے گلہ بان احمق ہو گئے ہیں، اُنہوں ربنے کو
تلاش نہیں کیا۔ اِس لئے وہ کامیاب نہیں رہے، اور اُن کا پورا
یوڑ ر تتر بتر ہو گیا ہے۔

ایک!سنو22 پہنچخبر رہی ملـکشمالیہے، وشورسے 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۔ مرضیاپنی نہسے وہ چلتا، نہ قدم اُٹھاتا
میریرب،اے24ہے۔ تنبیہ طیشتک۔حدمناسبلیکنکر،
میں آ کر میری تنبیہ نہ کر، ورنہ مَیں بھسم ہو جاؤں گا۔ 25 اپنا
غضب اُن اقوام پر نازل کر جو تجھے نہیں جانتیں، اُن اُمّتوں پر جو
تیرا نام لے کر تجھے نہیں پکارتیں۔ کیونکہ اُنہوں یعقوبنے کو
ہڑپ 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 کی شرائط پر دھیان دو جو مَیں
ساتھتمہارےنے باندھا اسرائیلجورب3تھا۔ کا خدا فرماتاہے
اُسکہہے لعنتپر اُسجو عہد پوریشرائطکی کرےنہ 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۔ اُس وقت مَیں بولا، میری’ سنو اور میرے 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 باپتمہارےکر دادا
سے کیا تھا، مَیں تمہیں ملـکوہ دوں میںجسگا دودھ اور شہد
کثرتکی آج‘ہے۔ تم ملـکاُسی میں رہ رہے “ہو۔
مَیں، یرمیاہ جوابنے دیا، اے” رب، آمین، ایسا ہی “!ہو
ربتب6 مجھےنے حکم دیا کہ یہوداہ شہروںکے اور یروشلم

میںگلیوںکی پھر کر یہ تمام باتیں سنا اعلاندے۔ کیعہد”کر،
شرائط پر دےدھیان کر اُن پر عمل کرو۔ باپتمہارے7 دادا کو
مصر سے لتے نکا وقت مَیں نے اُنہیں آگاہ کیا کہ میری سنو۔ آج
تک مَیں بار بار یہی بات دہراتا رہا، لیکن8 اُنہوں نے نہ میری
سنی، نہ دھیان دیا بلـکہ ایکہر اپنے شریر دل کی ضد مطابقکے
زندگی گزارتا رہا۔ عہد باتوںجنکی پر مَیں اُنہیںنے عمل کرنے
کا حکم دیا تھا اُن پر اُنہوں عملنے نہ کیا۔ نتیجے میں مَیں اُن پر وہ
تمام لعنتیں لایا جو عہد میں بیان کی گئی “ہیں۔

رب9 مزید مجھ سے ہم کلام ہوا، یہوداہ” اور یروشلم کے
باشندوں ہے۔کیسازشخلافمیرےنے 10 اُن وہیسے گناہ
سرزد ہوئے ہیں جو اُن باپکے دادا نے کئے تھے۔ کیونکہ یہ
باتیںمیریبھی سننے کے لئے تیار نہیں ہیں، یہ بھی معبودوںاجنبی
کے پیچھے ہو لئے ہیں تاکہ اُن کی خدمت کریں۔ اسرائیل اور
یہوداہ ملنے کر وہ عہد توڑا ہے جو مَیں نے اُن باپکے دادا
سے باندھا تھا۔

اِس11 لئے رب فرماتا ہے مَیںکہ اُن پر آفتایسی نازل کروں
سےجسگا وہ بچ نہیں سکیں تبگے۔ وہ مدد کے لئے مجھ سے
یاد کریںفر مَیںلیکنگے، اُن پھر12گا۔سنوںنہیںکی یہوداہ اور
یروشلم باشندےکے اپنے شہروں سے نکل کر چیختے چلّاتے اُن
دیوتاؤں سے منت کریں گے جن 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 جیسےشہروں
بےشمار ہو گئے ہیں۔ ناکشرم دیوتا بعل کے لئے بخور جلانے
کی اِتنی قربان کھڑیگاہیں کی ہیںگئی جتنی یروشلم میں گلیاں
ہوتی ہیں۔ اے14 یرمیاہ، اِس قوم کے لئے دعا مت !کرنا اِس
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کے لئے منتنہ کر، نہ سماجت۔ آفتجبکیونکہ اُن پر آئے گی
اور وہ چلّا کر مجھ سے یاد فر کریں گے تو مَیں اُن کی نہیں سنوں
گا۔

میری15 پیاری میرےقوم گھر میں کیوں حاضر ہوتی ہے؟
وہ تو اپنی بےشمار سازشوں سے باز ہی نہیں آتی۔ کیا آنے والی
آفت قربانی پیشگوشتمُقّدسکا کرنے رُکسے جائے گی؟
اگر ایسا ہوتا تو تُو خوشی منا سکتی۔

رب16 نے تیرا نام زیتون’ کا پھلتا پھولتا درخت جس کا
صورتخوب پھل ‘ہے رکھا، لیکن اب زبردستوہ آندھی کا
شور مچا کر درخت آگکو لگائے گا۔ تب اُس کی تمام ڈالیاں
بھسم گی۔جائیںہو اسرائیلاے17 اور الافواجربیہوداہ، نے
تمہیںخود زمین میں لگایا۔ ابلیکن اُس نے تم آفتپر لانے کا
فیصلہ کیا ہے۔ تمہارےکیوں؟ غلط کام کی وجہ سے، اور اِس
لئے کہ تم نے بعل دیوتا کو بخور کی پیشقربانیاں کر کے مجھے
طیش دلایا “ہے۔

یرمیاہ کے لئے جان کا خطرہ
رب18 نے مجھے اطلاع دی تو مجھے معلوم ہوا۔ ہاں، اُس

وقت تُو ہی مجھےنے اُن منصوبوںکے سے آگاہ کیا۔ پہلے19 مَیں
اُس بھولے بھالے بھیڑ مانندکیبچےکے قصائیجسےتھا پاسکے
لایا جا رہا ہو۔ مجھے کیا پتا تھا کہ خلافمیرےیہ سازشیں کر
آپسہیں۔رہے میں وہ کہہ رہے آؤ،”تھے، درختہم پھلکو
سمیت ختم کریں، آؤ ہم اُسے زندوں ملـککے میں سے مٹائیں
تاکہ اُس کا نام و تکنشان یاد نہ “رہے۔

الافواج،رباے20 تُو منصفعادل لوگوںجوہے سبکے
خیالاتگہرےسے اور راز جانچ لیتا دےبخشابہے۔ 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 لوگیہ ایسی
باتیں کرتے ہیں اِس لئے الافواجرب فرماتا ہے، مَیں” اُنہیں سزا
دوں !گا اُن کے جوان آدمی تلوار سے اور اُن کے بیٹے بیٹیاں کال
ہلاکسے جائیںہو گے۔ 23 اُن میں ایکسے بھی نہیں بچے گا۔
سالجسکیونکہ اُن کی سزا نازل ہو گی، وقتاُس عنتوتمَیں
آدمیوںکے آفتسختپر لاؤں “گا۔

12
بےدینوں کو اِتنی کامیابی حاصلکیوں ہوتی ہے؟

اے1 رب، تُو ہمیشہ حق پر ہے، لہٰذا عدالت میں تجھ سے
شکایت 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، اباور وہ جڑ پکڑ خوبکر اُگنے لـگے بلـکہ پھل
بھی لا رہے ہیں۔ گو تیرا نام اُن کی زبان پر رہتا ہے، لیکن اُن
کا دل تجھ سے دُور ہے۔ اےلیکن3 رب، تُو مجھے جانتا ہے۔
تُو میرا ملاحظہ کر میرےکے دل کو پرکھتا رہتا گزارشہے۔
ہے کہ تُو اُنہیں بھیڑوں کی گھسیٹطرح کر ذبح کرنے کے لئے
لے جا۔ اُنہیں قتل غارتو دنکے کے لئے مخصوص !کر

کالتککبملـک4 گرفتکی میں رہے گا؟ کھیتوں میں
یالی تککبہر مُرجھائی ہوئی نظر آئے گی؟ باشندوں کی بُرائی
کے باعث جانور اور پرندے غائب ہو گئے ہیں۔ کیونکہ لوگ
کہتے ہیں، الله” کو نہیں معلوم ہمارےکہ ساتھ کیا ہو جائے
“گا۔

رب5 مجھ سے ہم کلام ہوا، پیدل” چلنے والوں سے دوڑ کا
مقابلہ کرنا تجھے تھکا دیتا ہے، تو پھر تُو کس طرح گھوڑوں کا
کرےمقابلہ گا؟ تُو آپاپنے محفوظوہاںصرفکو سمجھتا ہے
جہاں طرفچاروں امن و امان پھیلا ہوا ہے، تو پھر تُو یائے در
یردن گنجانکے جنگل طرحکسسے نپٹے گا؟ 6 تیرےکیونکہ
سگے بھائی، تیرےہاں 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 نے اپنے گھر اسرائیل ترککو کر دیا ہے۔ میریجو

موروثی ملـکیت تھی اُسے مَیں نے رد کیا ہے۔ مَیں نے اپنے
لخِت جگر کو اُس دشمنوںکے کے حوالے کر دیا ہے۔ 8 کیونکہ
میری قوم جو میری موروثی ملـکیت میرےہے ساتھ سلوکبُرا
کرتی میںجنگلہے۔ ببر شیر طرحکی خلافمیرےوہ دہاڑتی
اِسہے، لئے مَیں اُس نفرتسے کرتا ہوں۔ میریاب9 موروثی
ملـکیت اُس رنگین شکاری پرندے کی مانند ہے جسے دیگر
پرندوںشکاری نے گھیر رکھا جاؤ،ہے۔ تمام درندوں کو اکٹھا
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کرو تاکہ وہ آ کر اُسے جائیں۔کھا متعدد10 بانوںگلہ میرےنے
انگور کے باغ خرابکو کر دیا پیارےمیرےہے۔ کھیت کو
اُنہوں پاؤںنے تلے روند یگستانکر ر بدلمیں دیا ہے۔ اب11 وہ
بنجر زمین بن کر حالتاُجاڑ میرےمیں منے سا ماتم کرتا ہے۔ پورا
ملـک ویران و سنسان لیکنہے، کوئی پروا نہیں کرتا۔

12 تباہ کن فوجی بیابان کی بنجر بلندیوں پر سے اُتر کر قریب
پہنچ ہیں۔رہے ملـکتلوارکیربکیونکہ سےسرےایککے
سبتکسرےدوسرے کچھ کھا جائے گی۔ کوئی بھی نہیں
بچے گا۔

اِس13 قوم گندمنے بیجکا یا، بو لیکن کانٹوں پکفصلکی
مشقتمحنتخوبگئی۔ کرنے باوجودکے بھی حاصلکچھ نہ
ہوا، ربکیونکہ قومغضبسختکا پر نازل ہو رہا چنانچہہے۔
اب رُسوائی کی فصل “!کاٹو

الله ممالـکپڑوسیکا کے لئے پیغام
رب14 فرماتا ہے، مَیں” اُن تمام شریر پڑوسی ممالـک کو جڑ

سے اُکھاڑ دوں گا میریجو قوم اسرائیل ملـکیتکی کو چھیننے
کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ملـکیت جو مَیں نے خود اُنہیں
میراث میں دی تھی۔ ساتھ ساتھ مَیں یہوداہ کو بھی جڑ سے اُن
کے درمیان 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 کی قَسم کھانے کا طرز سکھایا۔ لیکن اب اگر وہ میری
قوم کی راہیں اچھی طرح سیکھ میرےکر ہی نام اور میری ہی
حیات کی قَسم کھائیں تو میری قوم کے درمیان رہ کر از سرِ نو
قائم ہو جائیں گی۔ لیکن17 جو قوم میری نہیں سنے گی اُسے مَیں
حتمی طور پر جڑ سے اُکھاڑ کر نیست کر دوں “گا۔ یہ رب کا
فرمان ہے۔

13
سڑیگلی لنگوٹی

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، جا،” کتان کی لنگوٹی خرید کر
اُسے باندھ لے۔ لیکن بھیگوہ نہ “جائے۔ مَیں2 نے ایسا ہی
کیا۔ لنگوٹی خرید کر مَیں نے اُسے باندھ لیا۔ ربتب3 کا کلام
دوبارہ مجھ پر نازل ہوا، اب”4 وہ لنگوٹی لے جو تُو خریدنے کر
باندھ یائےہے۔لی فراتدر پاسکے جا کیچٹانکسیاُسےکر

دراڑ میں چھپا “دے۔ 5 چنانچہ مَیں روانہ ہو کر یائے فراتدر
کنارےکے پہنچ گیا۔ وہاں مَیں نے لنگوٹی کو کہیں چھپا دیا
جس ربطرح نے حکم دیا تھا۔ بہت6 دن گزر گئے۔ پھر رب
مجھ ایکسے بار پھر کلامہم اُٹھ،”ہوا، یائے فراتدر پاسکے
جا کر نکاللنگوٹیوہ لا مَیںجو وہاںتجھےنے چھپانے کو کہا
مَیںچنانچہ7“تھا۔ روانہ ہو کر یائے فراتدر پہنچپاسکے گیا۔
وہاں مَیں نے کھود کر لنگوٹی کو اُس جگہ سے نکال لیا جہاں
مَیں نے اُسے چھپا دیا تھا۔ لیکن افسوس، وہ گل سڑ گئی تھی،
بالکل بےکار ہو گئی تھی۔

تب8 رب کا کلام مجھ پر نازل ہوا، 9 جس” طرح یہ کپڑا
زمین میں دب کر گل سڑ گیا اُسی طرح مَیں یہوداہ اور یروشلم
کا بڑا خاکگھمنڈ میں ملا دوں گا۔ 10 یہ لوگخراب میری
باتیں سننے کے لئے تیار نہیں بلـکہ اپنے شریر دل کی ضد مطابقکے
زندگی گزارتے ہیں۔ اجنبی معبودوں کے پیچھے لـگ کر یہ اُن
ہی کی خدمت 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 اُسیہے طرح مَیں
پورےنے اسرائیل پورےاور یہوداہ کو اپنے ساتھ لپٹنے کا موقع
فراہم کیا تاکہ وہ میری قوم اور میری یفشہرت، تعر عزتاور
کا باعث بن جائیں۔ لیکن افسوس، وہ سننے کے لئے تیار نہیں
“تھے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

َمے بھرےگھڑےکے ہوئے ہیں
12 اُنہیں” بتا دے کہ رب اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، ہر’

گھڑے کو َمے سے بھرنا ‘ہے۔ جوابوہ میں کہیں گے، ہم’
تو خود ہیںجانتے کہ کوگھڑےہر َمے سے بھرنا ‘ہے۔ تب13
اُنہیں اِس مطلبکا بتا۔ رب’ فرماتا ہے کہ ملـکاِس کے تمام
ہیںگھڑےباشندے مَیںجنہیں َمے سے بھر دوں گا۔ داؤد کے
تخت پر بیٹھنے والے بادشاہ، امام، نبی اور یروشلم کے تمام ہنے ر
والے سب کے سب بھر بھر کر نشے میں دُھت ہو جائیں گے۔
تب14 مَیں دوسرےایکاُنہیں کے ساتھ ٹکرا دوں گا، باپاور
بیٹوں کے ساتھ مل ٹکڑےٹکڑےکر ہو جائیں گے۔ نہ ترسمَیں
کھاؤں گا، نہ اُن پر رحم کروں گا بلـکہ ہم دردی دکھائے بغیر
اُنہیں تباہ کروں “۔‘گا ربیہ کا فرمان ہے۔

قید حالتناکہیبتکی
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دھیان15 سے !سنو مغرور نہ ہو، ربکیونکہ نے خود فرمایا

ہے۔ اِس16 سے پہلے کہ یکی تار پھیل جائے تمہارےاور پاؤں
دُھندلے پن میں پہاڑوں کے ساتھ ٹھوکر کھائیں، رب اپنے خدا
جلالکو !دو وقتاُسکیونکہ گو تم روشنی انتظارکے میں رہو
گے، لیکن اندھیرےالله کو مزید بڑھائے گا، گہری یکی تار تم
پر چھا جائے گی۔ لیکن17 اگر تم نہ سنو تو تمہارےمَیں تکبر کو
دیکھ کر پوشیدگی میں یہ گر زاریو کروں مَیںگا۔ زار زار روؤں
گا، میری آنکھوں سے آنسو زور سے ٹپکیں گے، کیونکہ دشمن
رب 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 تاج تمہارے
سروں سے گر گیا “ہے۔ 19 دشِت نجب کے شہر بند کئے جائیں
گے، اور اُنہیں لنے کھو والا کوئی نہیں ہو پورےگا۔ یہوداہ کو
جلاوطن کر دیا جائے ایکگا، بھی نہیں بچے گا۔

یروشلم،اے20 اپنی نظر اُٹھا اُنہیںکر دیکھ آسےشمالجو 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 قریبی دوست بنایا تھا؟
جنم دینے والی عورت کا سا درد تجھ پر غالب آئے گا۔ 22 اور
اُبھرسوالمیںدلتیرےاگر آئے ہوکیوںیہساتھمیرےکہ رہا
توہے !سن تیرےیہ گناہوںسنگین کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اِن
اُتارےکپڑےتیرےسےوجہکیہی ہیںگئے عصمتتیریاور
دری ہوئی ہے۔

23 کیا آدمیکالا اپنی ِجلد رنگکا یا ھبےکےکھالاپنیچیتا د
بدل سکتا ہے؟ !نہیںہرگز تم بھی بدل نہیں سکتے۔ غلطتم کام کے
اِتنے عادی ہو گئے ہو صحیحکہ کام کر ہی نہیں سکتے۔

طرحجس”24 بھوسا یگستان ر کی تیز ہَوا میں اُڑ کر تتر بتر ہو
جاتا اُسیہے طرح تیرےمَیں باشندوں کو منتشر کر دوں “گا۔
رب25 فرماتا ہے، یہی” تیرا انجام ہو گا، مَیں نے خود مقرر کیا
یہتجھےکہہے اجر کیونکہہے۔ملنا تُو بھولمجھےنے جھوٹکر
پر بھروسا رکھا ہے۔ مَیں26 کپڑےتیرےخود اُتاروں گا تاکہ
تیری برہنگی سب کو نظر آئے۔ 27 مَیں نے پہاڑی اور میدانی
علاقوں تیریمیں گھنونی حرکتوں دھیانخوبپر دیا تیریہے۔
زناکاری، تیرا مستانہ تیریہنہنانا، سبفروشی،عصمتبےشرم
مجھےکچھ نظر آتا یروشلم،اےہے۔ تجھ !افسوسپر صافپاکتُو

ہو جانے کے لئے تیار نہیں۔ مزید کتنی دیر لـگے “گی؟
14

کال ربدورانکے کا پیغام
کال1 ربدورانکے یرمیاہ سے ہم کلام ہوا،
یہوداہ”2 ماتم کر رہا ہے، اُس کے دروازوں حالتکی قابِل

رحم سوگلوگہے۔ وار حالت میں فرش پر بیٹھے ہیں، اور
یروشلم تکآسمانچیخیںکی بلند ہو رہی ہیں۔ 3 امیر اپنے نوکروں
کو پانی بھرنے بھیجتے ہیں، لیکن حوضوں پاسکے پہنچ کر پتا
چلتا ہے کہ پانی نہیں ہے، اِس لئے وہ خالی واپسہاتھ آ جاتے
ہیں۔ شرمندگی ندامتاور مارےکے وہ اپنے سروں ڈھانپکو
لیتے ہیں۔ بارش4 نہ ہونے کی وجہ زمینسے میں دراڑیں پڑ گئی
ہیں۔ کھیتوں میں کام کرنے والے بھی شرم مارےکے اپنے
سروں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ گھاس5 نہیں ہے، اِس لئے ہرنی
اپنے نومولود بچے کو چھوڑ دیتی ہے۔ جنگلی6 گدھے بنجر ٹیلوں
کھڑےپر گیدڑوں کی طرح ہانپتے ہیں۔ یالی ہر نہ ملنے کی وجہ
سے وہ بےجان ہو رہے “ہیں۔

اے7 ہمارےرب، خلافہمارےگناہ دےگواہی رہے
ہیں۔ توبھی اپنے نام کی خاطر ہم پر رحم کر۔ ہم مانتے ہیں
کہ بُری طرح بےوفا ہو گئے ہیں، ہم نے تیرا ہی گناہ کیا ہے۔
اے8 الله، تُو اسرائیل کی اُمید ہے، تُو ہی مصیبت کے وقت
اُسے چھٹکارا دیتا ہے۔ تو پھر ہمارے ساتھ تیرا سلوک ملـک
میں اجنبی کا سا کیوں ہے؟ راتتُو کو کبھی اِدھر کبھی اُدھر
ٹھہرنے والے مسافر جیسا کیوں ہے؟ 9 تُو کیوں اُس آدمی کی
مانند اچانکجوہے دم بخود ہو جاتا اُسہے، مانندکیسورمے
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
لیکن10 رب اِس قوم بارےکے میں فرماتا ہے، یہ” لوگ

آوارہ پھرنے کے شوقین ہیں، یہ اپنے پاؤں کو روک ہی نہیں
سکتے۔ مَیں اُن ناخوشسے ابہوں۔ مجھے اُن غلطکے کام یاد
رہیں گے، اب مَیں اُن کے گناہوں کی سزا دوں “گا۔ رب11
مزید مجھ سے ہم کلام ہوا، اِس” قوم کی بہبودی کے لئے دعا
مت کرنا۔ 12 گو یہ روزہ بھی رکھیں توبھی مَیں اِن کی التجاؤں پر
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دھیان نہیں دوں گا۔ گو یہ بھسم ہونے والی اور غلہ کی قربانیاں
پیش بھی کریں توبھی مَیں اِن خوشسے نہیں ہوں گا بلـکہ اِنہیں
کال، تلوار اور یوں بیمار نیستسے و نابود کر دوں “گا۔

سنیہ13 مَیںکر اعتراضنے رباے”کیا، قادرِ نبیمطلق،
اِنہیں بتاتے آئے ہیں، نہ’ قتل و غارت کا خطرہ ہو گا، نہ کال
پڑے گا بلـکہ مَیں تمہارےیہیں لئے امن و امان کا پکا بندوبست
کر لوں “۔‘گا

رب14 نے جواب دیا، نبی” میرا نام لے کر جھوٹی پیش
گوئیاں بیان کر رہے ہیں۔ مَیں نے نہ اُنہیں بھیجا، نہ اُنہیں کوئی
ذمہ داری دی اور نہ اُن سے ہم کلام ہوا۔ یہ تمہیں جھوٹی
یائیں، رو پیشفضول گوئیاں اور اپنے دل وہمکے سناتے رہے
“ہیں۔ 15 ربچنانچہ فرماتا ہے، یہ” نبی تلوار اور کال کی زد
میں آ کیونکہگے۔جائیںمرکر مَیںگو اُنہیںنے نہیں بھیجا توبھی
میرےیہ نام میں نبوّت کر کے کہتے ہیں ملـککہ میں نہ قتل و
غارت کا خطرہ ہو گا، نہ پڑےکال گا۔ 16 اور جن لوگوں کو
اپنیوہ نبوّتیں سناتے ہیںرہے وہ تلوار کالاور جائیںبنشکارکا
گے، اُن کی لاشیں یروشلم کی گلیوں پھینکمیں دی جائیں گی۔
اُنہیں دفنانے والا کوئی نہیں ہو گا، نہ اُن کو، نہ اُن کی یوں بیو
کو اور نہ اُن کے بیٹے بیٹیوں یوںکو۔ مَیں اُن پر اُن کی بدکاریاپنی
نازل کروں گا۔

اے رب، معافہمیں !کر
اے17 یرمیاہ، اُنہیں یہ کلام سنا، میرےراتدن’ آنسو بہہ

ہیں۔رہے نہیںرُکوہ سکتے، میریکیونکہ کنواریمیریقوم،
بیٹی سکتا۔نہیںبھرجوزخمایساہے،گئیلـگچوٹگہریکو
میںدیہات18 جا مجھےکر نظرسبوہ ہیںآتے جو تلوار قتلسے
کئے گئے ہیں۔ جب مَیں شہر میں واپس آتا ہوں تو طرفچاروں
کال کے بُرے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ نبی اور امام ملـک
میں مارے مارے پھر رہے ہیں، اور اُنہیں معلوم نہیں کہ کیا
“۔‘کریں

رب،اے19 کیا تُو نے یہوداہ سراسرکو 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 ٹھیکحالاتلیکنرہے، نہ ہوئے۔ ہم شفا پانے کی اُمید
رکھتے تھے، لیکن اِس کے بجائے ہم دہشتپر چھا گئی۔

اے20 رب، ہم اپنی بےدینی اور اپنے باپ دادا کا قصور
تسلیم کرتے ہیں۔ ہم نے تیرا ہی گناہ کیا ہے۔ 21 اپنے نام کی
خاطر ہمیں حقیر نہ جان، اپنے تختجلالی کی بےحرمتی ہونے
ساتھہمارے!دےنہ 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 کچھسبیہ 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
مائلطرفکی نہیں ہو گا، خواہ موسٰی اور میرےسموایل منے سا
آ کر اُن نہکیوںشفاعتکی میرےاُنہیںکریں۔ نکالسےحضور
دے، وہ چلے !جائیں 2 اگر وہ تجھ سے پوچھیں، ہم’ کدھر
‘جائیں؟ تو جواباُنہیں دے، رب’ فرماتا جسےکہہے مرنا ہے
وہ مرے، جسے تلوار کی زد میں آنا ہے وہ تلوار کا لقمہ بنے،
جسے 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 گی۔ دوسرے، ُکتے
اُن کی گھسیٹلاشیں کر لے جائیں تیسرےگے۔ اور چوتھے،
پرندے درندےاور اُنہیں کھا کھا کر ختم کر دیں گے۔ جب4
مَیں اپنی قوم لوںنپٹسے گا تو دنیا ممالـکتمامکے اُس حالتکی
دیکھ کانپکر اُٹھیں گے۔ اُن کے کھڑےرونگٹے ہو جائیں گے
جب وہ یہوداہ کے بادشاہ منسّی بن ِحزقیاہ کی اُن شریر حرکتوں
کا انجام دیکھیں گے جو اُس نے یروشلم میں کی ہیں۔

اے5 یروشلم، کون تجھ ترسپر کھائے گا، کون دردیہم
کا کرےاظہار گا؟ تیرےکون گھر آ کر تیرا حال پوچھے “گا؟
رب6 فرماتا ہے، تُو” نے مجھے رد کیا، اپنا منہ مجھ سے پھیر لیا
ابہے۔ مَیں اپنا تیرےہاتھ خلاف بڑھا کر تجھے تباہ کر دوں
گا۔ کیونکہ مَیں دردیہم دکھاتے تنگدکھاتے آ گیا ہوں۔

طرحجس7 گندم کو ہَوا میں اُچھال کر بھوسے الـگسے
کیا جاتا اُسیہے طرح مَیں ملـکاُنہیں کے دروازوں کے منے سا
پھٹکوں گا۔ میریچونکہ قوم نے اپنے غلط راستوں ترککو نہ
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کیا اِس لئے مَیں اُسے بےاولاد بنا کر برباد کر دوں گا۔ اُس8 کی
بیوائیں سمندر ریتکی جیسی بےشمار ہوں گی۔ دوپہر وقتکے
ہی مَیں نوجوانوں کی ماؤں پر تباہی نازل کروں اچانکگا، ہی
اُن پیچپر تابو دہشتاور گی۔جائےچھا ماںکیبچوںسات9
نڈھال ہو جانکر ہاتھسے بیٹھےدھو دنگی۔ وقتکے اُسہی
ڈوبسورجکا جائے گا، اُس کا فخر جاتیعزتاور گی۔رہے
لوگجو جائیںبچ اُنہیںگے دشمنمَیں آگےکے آگے تلوار مارسے
ڈالوں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

ربیرمیاہ شکایتسے کرتا ہے
اے10 میری ماں، مجھ پر !افسوس افسوس کہ تُو نے مجھ

شخصجیسے کو جنم جسدیا کے ساتھ ملـکپورا جھگڑتا اور
لڑتا ہے۔ گو مَیں نے نہ اُدھار دیا نہ لیا توبھی سب مجھ پر لعنت
ہیں۔کرتے جوابنےرب11 دیا، یقیناً” مَیں مضبوطتجھے کر
کے اپنا اچھا مقصد پورا کروں ًگا۔ یقینا مَیں ہونے دوں گا کہ
مصیبت وقتکے دشمن تجھ منتسے کرے۔

12 کیونکہ اُسکوئی لوہے کو توڑ نہیں سکے گا شمالجو 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 ملےاجر دولتتیریمیںملـکپورےوہجبگا لُوٹنے
آئے گا۔ تب14 مَیں تجھے دشمن کے یعے ذر ایک ملـک میں
پہنچا دوں گا جس سے تُو ناواقف ہے۔ میرےکیونکہ غضب
کی آگبھڑکتی تجھے بھسم دےکر “گی۔

اے15 رب، سبتُو کچھ جانتا مجھےہے۔ 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
تیریرُسوائیمیریکہرکھ رب،اے16ہے۔رہیہوخاطرہی
لشکروں کے بھیجبخدا، تیرا کلام مجھ پر نازل ہوا تو مَیں نے
کیا،ہضماُسے اور اُسدلمیرا ہوا۔خرموخوشسے مجھکیونکہ
تیرےپر ہی نام کا ٹھپا لگا ہے۔ جب17 رنگلوگدیگر رلیوں
میں تھےبہلاتےدلاپنے کبھیمَیںتو اُن نہساتھکے کبھیبیٹھا،
اُن باتوںکی لطفسے اندوز نہ ہوا۔ نہیں، تیرا ہاتھ مجھ پر تھا، اِس
لئے ہیدُورسےدوسروںمَیں بیٹھا رہا۔ کیونکہ تُو دلمیرےنے
کو قوم پر قہر سے بھر دیا تھا۔ 18 کیا وجہ ہے کہ میرا درد کبھی
ختم نہیں ہوتا، کہ میرا لاعلاجزخم ہے اور کبھی نہیں بھرتا؟ تُو

میرے لئے فریب دہ بنچشمہ گیا ایسیہے، جسندی پانیکے
پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔

میںجوابرب19 فرماتا اگر”ہے، واپسپاسمیرےتُو آئے
تو مَیں تجھے واپس آنے دوں 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 خبردار، کبھی اُن کی طرف رجوع
نہ “!کر رب20 فرماتا ہے، مَیں” تجھے پیتل کی مضبوط دیوار
بنا دوں گا تاکہ تُو اِس قوم کا سامنا کر سکے۔ یہ تجھ سے لڑیں
گے لیکن تجھ پر غالب نہیں آئیں گے، کیونکہ مَیں تیرے ساتھ
تیریمَیںہوں، مدد کر تجھےکے تجھےمَیں21گا۔رکھوںبچائے
بےدینوں کے ہاتھ سے بچاؤں گا اور فدیہ دے کر ظالموں کی
گرفت چھڑاؤںسے “گا۔

16
یرمیاہ شادیکو کرنے اجازتکی نہیں

مجھرب1 ہمسے کلام ہوا، اِس”2 مقام میں تیرینہ شادی
ہو، تیرےنہ بیٹے بیٹیاں پیدا ہو “جائیں۔ 3 ربکیونکہ یہاں پیدا
ہونے والے بیٹے بیٹیوں اور اُن باپماںکے بارےکے میں فرماتا
ہے، مہلـکوہ”4 یوں بیمار مرسے میںکھیتوںکر گوبر طرحکی
پڑے رہیں گے۔ نہ کوئی اُن پر کرےماتم گا، نہ اُنہیں دفنائے
گا، کیونکہ وہ تلوار اور کال ہلاکسے ہو جائیں گے، اور اُن
کی لاشیں پرندوں اور درندوں خوراککی بن جائیں “گی۔

رب5 فرماتا ہے، ایسے” گھر میں مت جسجانا میں کوئی
فوت ہو گیا *ہے۔ اُس میں نہ ماتم کرنے کے لئے، نہ افسوس
کرنے کے لئے داخل ہونا۔ کیونکہ اب سے مَیں اِس قوم پر
اپنی سلامتی، مہربانی اور رحم کا اظہار نہیں کروں “گا۔ یہ
رب کا فرمان ہے۔ ملـکاِس”6 باشندےکے مر جائیں گے،
خواہ بڑے ہوں یا چھوٹے۔ اور نہ کوئی اُنہیں دفنائے گا، نہ
ماتم کرے گا۔ کوئی نہیں ہو گا جو غم مارےکے اپنی ِجلد
کو کاٹے یا اپنے سر کو منڈوائے۔ کسی7 کا باپ 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
ہوںشریک گے۔ ایسے8 داخلبھیمیںگھر نہ ہونا لوگجہاں
ضیافت کر رہے ہیں۔ اُن کے ساتھ کھانے پینے کے لئے مت

* 16:5 میںجس فوتکوئی ہو گیا :ہے لفظی جنازےمیںجس:ترجمہ کا کھانا کھلایا جا رہا ہے۔
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“بیٹھنا۔ 9 کیونکہ رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا
ہے، تمہارے” جیتے جی، تمہارےہاں دیکھتے دیکھتے مَیں یہاں
خوشی و شادمانی آوازیںکی بند کر دوں ابگا۔ سے دُولھا دُلھن
کی خاموشآوازیں ہو جائیں گی۔

جب10 تُو اِس قوم کو یہ سب کچھ بتائے گا لوگتو پوچھیں
گے، رب’ اِتنی بڑی آفت ہم پر لانے پر کیوں تُلا ہوا ہے؟ ہم
سے کیا جرم ہوا ہمہے؟ ربنے اپنے خدا کا کیا گناہ کیا ‘ہے؟
11 اُنہیں جواب دے، وجہ’ یہ ہے تمہارےکہ باپ دادا نے
ترکمجھے کر دیا۔ وہ شریعتمیری کے تابع نہ رہے بلـکہ مجھے
چھوڑ کر اجنبی معبودوں کے پیچھے لـگ گئے اور اُن ہی کی
خدمت اور پوجا کرنے لـگے۔ 12 لیکن تم اپنے باپ دادا کی
نسبت کہیں یادہ غلطز کام کرتے ہو۔ میریدیکھو، نہیںکوئی
سنتا بلـکہ ایکہر اپنے شریر دل کی ضد مطابقکے زندگی گزارتا
ہے۔ 13 اِس لئے مَیں تمہیں اِس ملـک سے نکال ایککر ایسے
ملـک میں پھینک دوں جسگا سے نہ تم اور نہ تمہارے باپ
دادا واقف تھے۔ وہاں تم دن رات اجنبی معبودوں کی خدمت
کرو گے، کیونکہ وقتاُس مَیں تم پر رحم نہیں کروں “۔‘گا

جلاوطنی واپسیسے
ربلیکن14 یہ بھی فرماتا ہے، ایسا” وقت آنے والا ہے کہ

لوگ قَسم کھاتے وقت نہیں کہیں گے، رب’ کی حیات کی
قَسم جو اسرائیلیوں کو مصر سے نکال ‘لایا۔ 15 اِس کے بجائے
وہ کہیں گے، رب’ حیاتکی کی قَسم جو اسرائیلیوں کو شمالی
ملـک اور اُن ممالـکدیگر سے نکال لایا جن میں اُس نے اُنہیں
منتشر کر دیا ‘تھا۔ کیونکہ مَیں اُنہیں ملـکاُس واپسمیں لاؤں
گا جو مَیں نے اُن باپکے دادا کو دیا “تھا۔

آنے والی سزا
لیکن16 موجودہ حال بارےکے میں رب فرماتا ہے، مَیں”

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 اُنہیںکے ہر پکڑیںجگہ گے، خواہ کسیوہ پہاڑ یا ٹیلے
چھپپر گئے ہوں، خواہ چٹانوں کسیکی دراڑ میں۔ 17 کیونکہ
اُن کی تمام حرکتیں مجھے نظر آتی میرےہیں۔ منے سا وہ چھپ
نہیں سکتے، اور اُن کا قصور میرے منے سا پوشیدہ نہیں ہے۔
اب18 مَیں اُنہیں اُن کے گناہوں کی دُگنی سزا دوں گا، کیونکہ

اُنہوں بُتوںبےجاناپنےنے موروثیمیریسےچیزوںگھنونیاور
زمین کو بھر ملـکمیرےکر کی بےحرمتی کی “ہے۔

یرمیاہ ربکا پر اعتماد
اے19 رب، تُو میری قوت اور میرا قلعہ ہے، مصیبت کے

دن مَیں تجھ میں پناہ لیتا ہوں۔ دنیا کی انتہا سے پاستیرےاقوام
آ کر کہیں گی، ہمارے” باپ دادا کو میراث میں جھوٹ ہی
ایسےملا، بُتبےکار جو اُن نہمددکی کسانسان20سکے۔کر
طرح اپنے لئے خدا بنا سکتا اُسہے؟ کے بُت تو خدا نہیں “ہیں۔

فرماتارب21 اِسچنانچہ”ہے، پہچانصحیحاُنہیںمَیںبار عطا
کروں گا۔ وہ میری قوت اور طاقت کو پہچان لیں گے، اور وہ
جان لیں گے کہ میرا ربنام ہے۔

17
یہوداہ کا گناہ اور اُس کی سزا

یہوداہاے1 کے لوگو، تمہارا تمہاریگناہ زندگیوں کا مٹاَن
حصہ بن گیا ہے۔ ہیرےاُسے نوککی رکھنے والے لوہے کے
آلے تمہارےسے دلوں کی تختیوں اور تمہاری قربان گاہوں کے
سینگوں پر کندہ کیا گیا ہے۔ صرفنہ2 تم تمہارےبلـکہ بھیبچے
اپنی قربان گاہوں اور اسیرت دیوی کے کھمبوں کو یاد کرتے
ہیں، خواہ وہ گھنے درختوں کے سائے میں یا اونچی جگہوں پر
کیوں نہ ہوں۔ میرےاے3 پہاڑ دیہاتجو سے گھرا ہوا ہے،
ملـکپورےتیرے پر گناہ کا اثر ہے، اِس لئے مَیں ہونے دوں
گا سبکہ لُوٹکچھ لیا جائے گا۔ تیرا تیرےمال، خزانے اور
تیری اونچی جگہوں کی قربان چھینسبگاہیں لی جائیں گی۔

اپنے4 قصور اپنیتجھےسےسببکے ملـکیتموروثی چھوڑنی
پڑے گی، وہ ملـکیت جو تجھے میری طرف سے ملی تھی۔ مَیں
دشمنوںتیرےتجھے غلامکا اورگا،دوںبنا ملـکنامعلومایکتُو
میں بسے گا۔ کیونکہ تم لوگوں نے مجھے طیش دلایا ہے، اور
اب تم پر کبھیغضبمیرا نہ بجھنے آگوالی طرحکی بھڑکتا رہے
“گا۔

مختلف فرمان
رب5 فرماتا ہے، اُس” جسلعنتپر ربدلکا سے دُور ہو

کر صرف انسان اور اُسی کی طاقت پر بھروسا رکھتا ہے۔ 6 وہ
یگستان ر کیجھاڑیمیں مانند ہو گا، بھیکسیاُسے اچھی چیز
کا تجربہ نہیں ہو گا بلـکہ وہ بیابان ایسےکے یلے پتھر اور کلر والے
علاقوں میں بسے گا جہاں کوئی اَور نہیں رہتا۔ مبارکلیکن7
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وہہے ربجو پر بھروسا رکھتا اُسیاعتمادکاجسہے، پر ہے۔
8 وہ پانی کنارےکے پر لـگے درختاُس کی مانند کیجسہے
جڑیں تکنہر پھیلی ہوئی ہیں۔ ُجھلسانے والی گرمی بھی آئے تو
اُسے ڈر نہیں، بلـکہ اُس کے بھرےہرےپتے 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
اُسکونہے۔ صحیحکا علم رکھتا ہے؟ 10 ربمَیں، دلہی کی
تفتیش کرتا مَیںہوں۔ ایکہر کی حالتباطنی جانچ کر اُسے اُس
چالکے چلن اور عمل مناسبکا اجر دیتا ہوں۔

شخصجس11 نے غلط یقے طر سے دولت جمع کی ہے وہ
اُس تیتر کی مانند ہے دوسرےکسیجو کے انڈوں پر بیٹھ جاتا
زندگیکیونکہہے۔ عروجکے پر کچھسباُسے پڑےچھوڑنا گا،
اور آخرکار اُس سبحماقتکی پر ظاہر ہو جائے “گی۔

12 ہمارا مقدِس الله کا جلالی تخت ہے جو ازل سے عظیم
ہے۔ اے13 رب، تُو ہی اسرائیل کی اُمید ہے۔ تجھے ترک
کرنے والے سب شرمندہ ہو جائیں گے۔ تجھ سے دُور ہونے
خاکوالے میں 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

مجھےہی 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 “!دےہونے اے16 الله، تُو نے مجھے
اپنی قوم کا بانگلہ بنایا اورہے، مَیں یہنے نہیںکبھیداریذمہ
مَیںچھوڑی۔ نہیںخواہشکبھینے رکھی مصیبتکہ دنکا
آئے۔ تُو کچھسبیہ جانتا میرےباتبھیجوہے، منہ نکلیسے
تیرےوہہے منے سا ہے۔ میرےاب17 لئے دہشت باعثکا نہ
مصیبت!بن مَیںدنکے میںتجھ ہی پناہ لیتا ہوں۔ 18 تعاقبمیرا
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 دن نازل کر، اُن کو دو بار کچل خاککر میں ملا دے۔

سبت کا دن مناؤ
مجھرب19 کلامہمسے شہر”ہوا، میںدروازےعوامیکے

کھڑا ہو جا، جسے یہوداہ کے بادشاہ استعمال کرتے جبہیں
شہر میں آتے اور اُس سے نکلتے ہیں۔ اِسی طرح یروشلم کے دیگر

دروازوں میں بھی کھڑا ہو جا۔ وہاں20 لوگوں سے کہہ، اے’
دروازوں میں سے گزرنے والو، رب کا کلام !سنو اے یہوداہ
کے بادشاہو اور یہوداہ اور یروشلم کے تمام باشندو، میری طرف
کان !لگاؤ

رب21 فرماتا ہے کہ اپنی جان خطرے 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 سبتنہ کے
دن بوجھ اُٹھا کر اپنے گھر سے کہیں اَور لے جاؤ، نہ کوئی اَور
کام کرو، بلـکہ اُسے اِس طرح منانا مخصوصکہ و مُقّدس ہو۔
مَیں باپتمہارےنے دادا کو یہ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن23
اُنہوں نے میری نہ سنی، نہ توجہ دی بلـکہ اپنے موقف پر اَڑے
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 مُقّدسو مانو 25 تو پھر آئندہ بھی داؤد کی نسل کے
بادشاہ اور اِسسردار شہر میںدروازوںکے تبگے۔گزریںسے
وہ گھوڑوں اور رتھوں پر سوار ہو کر اپنے افسروں اور یہوداہ اور
یروشلم باشندوںکے ساتھکے میںشہر آتے گے۔رہیںجاتے اگر
سبتتم کو مانو تو یہ شہر تکہمیشہ آباد رہے گا۔ 26 پورےپھر
ملـک لوگسے یہاں آئیں گے۔ یہوداہ شہروںکے اور یروشلم کے
نواحوگرد دیہاتکے یمینبنسے، قبائلیکے علاقے مغربسے،
کے پہاڑینشیبی علاقے پہاڑیسے، علاقے سے اور نجبدشِت
سبسے اپنی قربانیاں لا ربکر کے گھر پیشمیں 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 اور سبت کا مخصوصدن مُقّدسو نہ مانو تو پھر
تمہیں سخت سزا ملے گی۔ اگر تم سبت کے دن اپنا مال و اسباب
شہر میں لاؤ تو مَیں اِن ہی دروازوں ایکمیں نہ بجھنے آگوالی
لگا دوں گا جو جلتی جلتی یروشلم کے محلوں کو بھسم کر دے
“۔‘گی

18

الله عظیم کمہار ہے
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یرمیاہرب1 ہمسے کلام ہوا، اُٹھ”2 اور کمہار کے میںگھر

!جا وہاں مَیں تجھ سے ہم کلام ہوں “گا۔ 3 چنانچہ مَیں کمہار
کے گھر میں پہنچ گیا۔ اُس وقت چاکوہ پر کام کر رہا تھا۔
لیکن4 مٹی کا برتنجو وہ اپنے ہاتھوں دےتشکیلسے رہا تھا وہ
خراب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر کمہار اُسینے مٹی سے نیا برتن بنا دیا
جو اُسے یادہ ز پسند تھا۔

تب5 رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 6 اے” اسرائیل، کیا مَیں
تمہارے ساتھ ویسا سلوک نہیں کر سکتا جیسا کمہار اپنے برتن
سے کرتا مٹیطرحجسہے؟ کمہار تشکیلمیںہاتھکے پاتی ہے
اُسی طرح میرےتم ہاتھ میں تشکیل پاتے “ہو۔ ربیہ کا فرمان
ہے۔ کبھی”7 مَیں اعلان کرتا ہوں کسیکہ قوم یا سلطنت کو
جڑ اُکھاڑسے دوں گا، اُسے گرا کر تباہ دوںکر گا۔ لیکن8 کئی
بار یہ قوم اپنی غلط راہ ترککو کر دیتی ہے۔ صورتاِس میں
مَیں پچھتا کر اُس پر وہ آفت نہیں لاتا جو مَیں نے لانے کو کہا
تھا۔ کبھی9 مَیں کسی قوم یا سلطنت پنیریکو کی طرح لگانے
اور تعمیر کرنے کا اعلان بھی کرتا ہوں۔ لیکن10 افسوس، کئی
دفعہ یہ قوم میری نہیں سنتی بلـکہ ایسا کام کرنے لـگتی ہے جو
مجھے ناپسند صورتاِسہے۔ میں مَیں پچھتا کر اُس پر وہ مہربانی
نہیں جسکرتا کا اعلان مَیں نے کیا تھا۔

یہوداہاب11 اور یروشلم باشندوںکے مخاطبسے ہو رب’کہہ،کر فرماتا ہے مَیںکہ تم آفتپر لانے کی یاں تیار کر رہا ہوں،
مَیں خلافتمہارےنے منصوبہ باندھ لیا ہے۔ چنانچہ ایکہر
اپنی غلط راہ ہٹسے واپسکر آئے، ایکہر اپنا چال چلن اور
اپنا یہ رو درست ‘کرے۔ 12 لیکن افسوس، یہ اعتراض کریں
گے، دفع’ !کرو ہم اپنے ہی منصوبے جاری رکھیں گے۔ ہر
ایک اپنے دلشریر ضدکی مطابقکے گزارےزندگیہی “۔‘گا

ربقوم بھولکو گئی ہے
اِس13 لئے رب فرماتا ہے، دیگر” اقوام یافتسے در کرو کہ

اُن میں باتایسیکبھی سننے میں آئی کنواریہے۔ اسرائیل سے
نہایت گھنونا جرم ہوا !ہے 14 کیا لبنان کی یلی پتھر چوٹیوں کی
پگھلکبھیبرف کر ختم جاتیہو کیاہے؟ سےچشموںدُوردراز
بہنے والا برفیلا پانی کبھی تھم جاتا ہے؟ لیکن15 میری قوم مجھے
بھول باطللوگیہہے۔گئی 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 رہے ہیں۔ اِس16

لئے اُن کا ملـک ویران ہو جائے گا، ایک ایسی جگہ جسے
دوسرے اپنے مذاق کا نشانہ بنائیں گے۔ جو بھی گزرے اُس
کے جائیںہوکھڑےرونگٹے افسوسوہگے، سے اپنا سر ہلائے
گا۔ دشمن17 آئے گا تو مَیں اپنی قوم اُسکو آگےکے منتشرآگے
مشرقیگردطرحجسگا۔کروں ہَوا تیزکے سےجھونکوں اُڑ کر
بکھر جاتی اُسیہے طرح وہ تتر بتر ہو جائیں آفتجبگے۔ اُن پر
نازل ہو گی تو مَیں اُن رجوعطرفکی نہیں کروں گا بلـکہ اپنا منہ
اُن سے پھیر لوں “گا۔

یرمیاہ سازشخلافکے
18 یہ سن لوگکر آپس میں کہنے لـگے، آؤ،” ہم یرمیاہ کے

خلاف منصوبے باندھیں، کیونکہ اُس کی باتیں صحیح نہیں ہیں۔
نہ امام شریعت کی ہدایت 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 اور اُس کی باتوں پر دھیان نہ دیں، خواہ
وہ کچھ بھی کیوں نہ “کہے۔

اے19 رب، مجھ پر دےتوجہ اور اُس پر غور کر میرےجو
مخالف کہہ رہے ہیں۔ 20 کیا انسان نیککو کام کے بدلے میں
بُرا کام کرنا ہئے؟ چا کیونکہ اُنہوں نے مجھے پھنسانے کے لئے
تیارکرکھودگڑھا کر یادہے۔رکھا مَیںکہکر تیرےنے حضور
کھڑے ہو کر اُن کے لئے شفاعت کی تاکہ غضبتیرا اُن پر نازل
نہ ہو۔ کہدےہونےاب21 اُن بچےکے بھوکے جائیںمر اور وہ
خود تلوار کی زد میں آئیں۔ اُن کی یاں بیو بےاولاد اور شوہروں
سے محروم ہو جائیں۔ اُن کے آدمیوں کو موت گھاٹکے اُتارا
جائے، اُن میںجنگنوجوانکے لڑتے ہلاکلڑتے ہو جائیں۔
اچانک22 اُن پر جنگی دستے لا تاکہ اُن گھروںکے چیخوںسے
آوازیںکی بلند ہوں۔ اُنہوںکیونکہ مجھےنے پکڑنے لئےکے گڑھا
کھودا اُنہوںہے، میرےنے پاؤں کو پھنسانے کے لئے میرے
راستے پھندےمیں چھپا رکھے ہیں۔

رب،اے23 تُو اُن کی قتلمجھے کرنے کی تمام سازشیں جانتا
ہے۔ اُن کا معافقصور نہ کر، اور اُن گناہوںکے کو نہ مٹا بلـکہ
اُنہیں ہمیشہ یاد کر۔ وہکہدےہونے ٹھوکر کھا تیرےکر منے سا
گر جبجائیں۔ نازلغضبتیرا ہو گا تو اُن سے نپٹبھی لے۔

19
قوم مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن کی مانند ہو گی
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رب1 نے حکم دیا، کمہار” پاسکے جا کر مٹی کا برتن خرید

لے۔ پھر عوام کے کچھ بزرگوں اور بزرگایکچند اماموں کو
اپنے ساتھ لے کر 2 شہر نکلسے جا۔ وادٔی بن ہنوم میں چلا جا
جو شہر دروازےکے بنام ٹھیکرے’ کا ‘دروازہ کے منے ہے۔سا
وہاں کلاموہ سنا تجھےمَیںجو سنانے اُنہیں3گا۔کہوںکو بتا،

یہوداہاے’ بادشاہوکے اور یروشلم ربباشندو،کے کلامکا
الافواجرب!سنو اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا مَیںکہہے اِس
مقام پر ایسی آفت نازل کروں گا کہ جسے بھی اِس کی خبر ملے
گی اُس کے کان بجـیں گے۔ 4 کیونکہ اُنہوں نے ترکمجھے کر
کے اِس مقام کو اجنبی معبودوں کے حوالے کر دیا ہے۔ جن
بُتوں نہسے اُن باپکے دادا اور نہ یہوداہ واقفکبھیبادشاہکے
تھے اُن کے حضور اُنہوں نے پیشقربانیاں کیں۔ نیز، اُنہوں نے
اِس جگہ بےقصوروںکو خونکے 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 نے کبھی اِس کا ذکر کیا، نہ
میرےکبھی ذہن میں اِس کا تکخیال آیا۔

6 چنانچہ رب!خبردار فرماتا ہے کہ ایسا وقت آنے والا ہے
جب یہ وادی “توفت” یا بن” “ہنوم نہیں کہلائے گی وادٔی”بلـکہ قتل و “غارت۔ 7 اِس جگہ مَیں یہوداہ اور یروشلم کے
میںخاکمنصوبے ملا دوں مَیںگا۔ دوںہونے گا کہ اُن کے
دشمن موتاُنہیں گھاٹکے اُتاریں، کہ جو اُنہیں جان سے مارنا
چاہیں وہ اِس کامیابمیں ہو تبجائیں۔ مَیں اُن کی لاشوں کو
پرندوں اور درندوں کو کھلا دوں گا۔ مَیں8 اِس شہر کو ہول
ناک یقے طر سے تباہ کروں گا۔ دوسرےتب اُسے اپنے مذاق
کا نشانہ بنائیں گے۔ جو گزرےبھی اُس کے کھڑےرونگٹے ہو
تباہکیاُسگے۔جائیں دیکھحالتشدہ توبہ”وہکر کہے“توبہ
اُنجب9گا۔ دشمنجانیکا شہر کا کرےمحاصرہ گا تو سختاِتنا
پڑےکال گا باشندےکہ اپنے بچوں دوسرےایکاور کو کھا
جائیں ‘گے۔

10 پھر ساتھ والوں کی موجودگی میں مٹی کے برتن کو زمین پر
پٹخ دے۔ 11 ساتھ ساتھ اُنہیں بتا، رب’ الافواج فرماتا ہے کہ
طرحجس مٹی کا برتن پاشپاش ہو گیا ہے اور اُس مرمتکی
ناممکن اُسیہے طرح مَیں اِس قوم اور شہر کو پاشپاشبھی کر

لاشوںوقتاُسگا۔دوں میںتوفتکو دفنایا گا،جائے کیونکہ
کہیں اَور جگہ نہیں ملے گی۔ 12 اِس شہر اور اِس کے باشندوں
کے ساتھ مَیں سلوکیہی کروں گا۔ مَیں اِس شہر توفتکو کی
مانند بنا ربیہگا۔دوں فرمانکا 13ہے۔ یروشلم یہوداہگھرکے
کے شاہی محلوں سمیت توفت کی طرح ناپاک ہو جائیں گے۔
ہاں، وہ تمام گھر ناپاک ہو جائیں گے جن کی چھتوں پر تمام
آسمانی لشکر کے لئے بخور جلایا جاتا اور اجنبی معبودوں کو َمے
کی پیشنذریں کی جاتی “۔‘تھیں

اِس14 بعدکے یرمیاہ توفتوادٔی واپسسے نےربجہاںآیا
اُسے نبوّت کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ پھر وہ رب کے گھر کے
صحن کھڑےمیں ہو کر تمام لوگوں سے مخاطب ہوا، 15 رب”
الافواج اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا ہے کہ !سنو مَیں اِس شہر
اور یہوداہ کے شہروںدیگر پر وہ مصیبتتمام لانے جسہوںکو
مَیںاعلانکا کیونکہہے۔کیانے تم اَڑ باتیںمیریاورہوگئے سننے
کے لئے تیار ہی “نہیں۔

20
یرمیاہ فشحور امام سے ٹکرا جاتا ہے

1 اُس وقت ایک امام رب کے گھر میں تھا جس کا نام
بنفشحور اِمّیر تھا۔ ربوہ گھرکے کا اعلٰی افسر یرمیاہجبتھا۔
کی پیشیہ گوئیاں اُس کے تککانوں پہنچ گئیں 2 تو اُس نے
یرمیاہ نبی کی پٹائی کروا اُسکر پاؤںکے ٹھونکمیںکاٹھ دیئے۔
یہ ملحقسےگھرکےربکاٹھ شہر اوپرکے بنامدروازےوالے
بن یمین میں تھا۔

اگلے3 دن فشحور نے اُسے آزاد کر دیا۔ تب یرمیاہ نے اُس
سے کہا، رب” آپنے ایککا نیا نام رکھا ابہے۔ آپسے
نامکا نہیںفشحور بلـکہہے ‘دہشت۔ہیدہشتطرفچاروں’
4 ربکیونکہ فرماتا ہے، مَیں’ دوںہونے گا کہ تُو اپنے لئے اور
اپنے تمام دوستوں کے لئے دہشت علامتکی بنے گا۔ کیونکہ تُو
اپنی آنکھوں سے اپنے دوستوں کی قتل غارتو 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 اور بعض
کو موت کے گھاٹ اُتار دے گا۔ 5 مَیں اِس شہر کی ساری
دشمندولت حوالےکے دوںکر گا، اور وہ اِس تمامکی پیداوار،
قیمتی چیزیں اور شاہی خزانے لُوٹ کر ملـِک بابل لے جائے
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گا۔ اے6 فشحور، تُو بھی اپنے گھر سمیتوالوں ملـِک بابل میں
جلاوطن ہو گا۔ وہاں تُو مر کر دفنایا جائے گا۔ اور نہ صرف
تُو تیرےبلـکہ دوستسارےوہ بھی جنہیں تُو نے پیشجھوٹی
گوئیاں سنائی “۔‘ہیں

یرمیاہ ربکی شکایتسے
رب،اے7 تُو مجھےنے منوایا، اور مَیں مان گیا۔ تُو مجھے اپنے

قابو میں لا کر مجھ پر غالب ابآیا۔ مَیں پورا دن مذاق کا نشانہ بنا
رہتا ہوں۔ ایکہر میری ہنسی اُڑاتا رہتا ہے۔ 8 کیونکہ جب
بھی مَیں اپنا منہ کھولتا ہوں تو مجھے چلّا کر ظلم’ و ‘تباہی کا
نعرہ لگانا پڑتا ہے۔ چنانچہ ربمَیں کے کلام باعثکے پورا دن
گالیوں اور مذاق کا نشانہ بنا رہتا ہوں۔ لیکن9 اگر مَیں آئندہ”کہوں، مَیں نہ رب کا ذکر کروں گا، نہ اُس کا نام لے کر بولوں
“گا تو پھر اُس کا کلام آگ کی طرح میرے دل میں بھڑکنے
لگتا ہے۔ اور آگیہ میری ہڈیوں میں بند رہتی اور کبھی نہیں
نکلتی۔ مَیں برداشتاِسے کرتے تھککرتے گیا ہوں، میرےیہ
بس باتکی نہیں رہی۔ 10 متعدد 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 “کریں۔ میرے تمام نام نہاد دوست اِس انتظار
میں ہیں کہ مَیں پھسل جاؤں۔ وہ کہتے ہیں، شاید” وہ دھوکا
کھا پھنسکر جائے اور ہم اُس غالبپر آ کر اُس سے انتقام لے
“سکیں۔

لیکن11 رب زبردست سورمے کی میرےطرح ساتھ ہے،
اِس لئے میرا تعاقب کرنے والے مجھ پر غالب نہیں آئیں گے بلـکہ
خود ٹھوکر کھا کر اُنگے۔جائیںگر منہکے گے،جائیںہوکالے
کیونکہ وہ ناکام گے۔جائیںہو اُن رُسوائیکی ہمیشہ یادہی رہے
گی اور کبھی نہیں مٹے گی۔ رباے12 الافواج، تُو راست باز
کا معائنہ کر ذہناوردلکے کو پرکھتا کہدےبخشابہے۔
مَیں اپنی آنکھوں سے وہ انتقام دیکھوں جو میرےتُو مخالفوں سے
لے گا۔ کیونکہ مَیں نے اپنا تیرےمعاملہ ہی سپرد کر دیا ہے۔
مدحکیرب13 سرائی کیرب!کرو تمجید !کرو کیونکہ اُس نے
ضرورت مند کی جان کو شریروں کے ہاتھ سے بچا لیا ہے۔

مَیں کیوں پیدا ہوا؟

14 اُس دن پر لعنت جب مَیں 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 کہ تیرے
بیٹا پیدا ہوا !ہے 16 وہ اُن شہروں کی مانند ہو جن ربکو نے
بےرحمی خاکسے میں ملا دیا۔ کرےالله صبحکہ وقتکے
اُسے چیخیں سنائی دیں اور دوپہر جنگوقتکے کے نعرے۔
17 کیونکہ اُسے وقتاُسیمجھے مار ڈالنا ہئے چا مَیںجبتھا ابھی
ماں پیٹکے میں تھا۔ پھر میری ماں میری قبر بن جاتی، اُس کا
پاؤں بھاریتکہمیشہ رہتا۔ ماںکیوںمَیں18 میںپیٹکے سے
نکلا؟ صرفکیا اِس لئے مصیبتکہ اور غم دیکھوں اور زندگی
کے تکاختتام رُسوائی کی زندگی گزاروں؟

21
بابل کی فوج یروشلم پر فتح پائے گی

ِصدقیاہدنایک1 بادشاہ بنفشحورنے ملکیاہ اور معسیاہ کے
بیٹے صفنیاہ امام کو یرمیاہ پاسکے بھیج دیا۔ اُس پاسکے پہنچ
کر اُنہوں نے کہا، بابل”2 کا بادشاہ نبوکدنضر ہم پر حملہ کر رہا
ہے۔ ربطرحجسشاید ماضینے میں کئی بار کیا اِس دفعہ
بھی ہماری مدد کر کے نبوکدنضر کو معجزانہ طور پر یروشلم کو
چھوڑنے پر مجبور ربکرے۔ سے اِس بارےکے یافتمیں 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
بیچکے میں ہی تم اپنے سمیتہتھیاروں جمع ہو جاؤ گے۔ مَیں5
خود اپنا ہاتھ بڑھا قدرتبڑیکر تمہارےسے لڑوںساتھ مَیںگا،
اپنے غصے طیشاور کا پورا اظہار کروں گا، میرا غضبسخت
تم پر نازل ہو گا۔ 6 شہر میرےباشندےکے ہاتھ ہلاکسے ہو
جائیں گے، انسانخواہ ہوں یا مہلـکحیوان۔ وبا موتاُنہیں کے
‘گی۔دےاُتارگھاٹ فرماتارب7 ہے، اِس’ مَیںبعدکے 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
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نبوکدنضرتبگے۔ بےرحمی اُنہیںسے تلوار سے گا۔دےمار نہ
اُسے اُن ترسپر آئے گا، نہ وہ دردیہم کا کرےاظہار ‘گا۔

اِس8 قوم کو بتا ربکہ فرماتا ہے، مَیں’ تمہیں اپنی جان کو
بچانے موقعکا فراہم کرتا اِسہوں۔ سے فائدہ اُٹھاؤ، ورنہ تم مرو
گے۔ 9 اگر تم تلوار، کال یا وبا سے مرنا چاہو تو اِس میںشہر رہو۔
لیکن اگر تم اپنی جان کو بچانا چاہو تو شہر سے نکل کر آپاپنے
بابلکو کی محاصرہ کرنے والی فوج کے حوالے کرو۔ جو کوئی
کرےیہ اُس کی چھوٹجان جائے *‘گی۔

رب10 فرماتا ہے، مَیں’ نے اٹل فیصلہ کیا ہے کہ اِس شہر
پر مہربانی نہیں کروں گا بلـکہ اِسے نقصان پہنچاؤں گا۔ اِسے شاہِ
بابل کے حوالے کر دیا جائے گا جو آگاِسے لگا کر کرےتباہ
‘گا۔

11 یہوداہ کے شاہی خاندان سے کہہ، رب’ کا کلام !سنو
داؤداے12 ربگھرانے،کے فرماتا لوگوںصبحہرکہہے کا
انصاف کرو۔ لُوٹجسے لیا گیا ہو اُسے ظالم کے ہاتھ سے !بچاؤ
ایسا نہ ہو کہ میرا غضب تمہاری شریر حرکتوں کی وجہ سے تم
پر نازل ہو آگکر کی بھڑکطرح 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 ہمکونکہ پر کرےحملہ گا، کون
ہمارے گھروں میں گھس سکتا ہے؟ لیکن اب مَیں خود تجھ
نپٹسے لوں گا۔ رب14 فرماتا ہے کہ مَیں تمہاری حرکتوں کا
پورا اجر دوں گا۔ مَیں یروشلم کے جنگل میں آگایسی لگا دوں
گا جو ارد کچھسبگرد بھسم دےکر “۔‘گی

22
شاہی محل آتشنذرِ ہو جائے گا

رب1 نے فرمایا، شاہِ” یہوداہ کے محل پاسکے جا کر میرا
یہ کلام سنا، 2 اے’ یہوداہ کے بادشاہ، رب کا فرمان !سن
اے تُو جو داؤد کے تخت پر بیٹھا ہے، اپنے ملازموں اور محل
دروازوںکے میں آنے والے باتمیریسمیتلوگوں پر غور !کر
رب3 فرماتا ہے انصافکہ اور راستی قائم رکھو۔ لُوٹجسے لیا
گیا ہے اُسے 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 کے
ساتھ رتھوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر اِس محل میں داخل ہوں
گے۔ لیکن5 اگر تم میری اِن باتوں کی نہ سنو تو میرے نام کی
!قَسم یہ محل ملبے کا ڈھیر بن جائے گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

6 کیونکہ رب شاہِ یہوداہ کے محل بارےکے میں فرماتا ہے
کہ تُو ِجلعاد جیسا خوش گوار اور لبنان کی چوٹی جیسا خوب
بیابانتجھےمَیںابلیکنتھا۔صورت دوںبدلمیں گا، تُو غیرآباد
شہر کی مانند ہو جائے گا۔ 7 مَیں آدمیوں کو تجھے تباہ کرنے
کے لئے مخصوص کر کے ایکہر کو ہتھیار لیسسے کروں گا،
اور وہ دیودار تیرےکے عمدہ شہتیروں کو کاٹ آگکر میں
جھونک دیں گے۔ تب8 متعدد قوموں کے افراد یہاں سے گزر
کر پوچھیں گے ربکہ نے اِس بڑےجیسے شہر کے ساتھ ایسا
سلوک کیوں کیا؟ اُنہیں9 جواب دیا جائے گا، وجہ یہ ہے کہ
اِنہوں ربنے اپنے خدا ترکعہدکا کر معبودوںاجنبیکے 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 جسے جلاوطن کیا گیا ہے، کیونکہ
وہ واپسکبھی نہیں آئے کبھیگا، اپنا وطن دوبارہ نہیں دیکھے
گا۔

11 کیونکہ رب یوسیاہ کے بیٹے اور جانشین سلّوم یعنی یہوآخز
کے بارے میں فرماتا ہے، یہوآخز” یہاں سے چلا گیا ہے اور
واپسکبھی نہیں آئے گا۔ جہاں12 اُسے گرفتار کر کے پہنچایا
گیا ہے وہیں وفاتوہ پائے گا۔ وہ ملـکیہ دوبارہ کبھی نہیں
دیکھے گا۔

یقیم یہو پر الزام
13 یقیم یہو بادشاہ پر افسوس جو ناجائز یقے طر سے اپنا گھر

تعمیر کر رہا ہے، جو ناانصافی سے اُس کی دوسری منزل بنا رہا
کیونکہہے۔ وہ اپنے وطنوںہم میںمفتکو کام کرنے پر مجبور
کر رہا ہے اور اُنہیں اُن کی محنت کا معاوضہ نہیں دے رہا۔
14 وہ کہتا ہے، مَیں’ اپنے لئے محلکشادہ بنوا لوں کیجسگا
دوسری منزل کمرےبڑےبڑےپر ہوں مَیںگے۔ گھر بڑیمیں
کھڑکیاں بنوا کر دیواروں کو دیودار کی لـکڑی سے ڈھانپ دوں

* 21:9 اُس کی چھوٹجان جائے :گی لفظی :ترجمہ غنیمتوہ کے طور پر اپنی جان کو بچائے گا۔
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گا۔ اِس کے بعد مَیں اُسے سرخ رنگ سے آراستہ کروں ‘گا۔
15 کیا دیودار کی شاندار عمارتیں بنوانے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ
تُو بادشاہ ہے؟ ہرگز باپتیرے!نہیں کو بھی کھانے پینے کی ہر
چیز میسر تھی، لیکن اُس نے اِس کا خیال کیا کہ انصاف اور
راستی قائم رہے۔ نتیجے میں اُسے برکت ملی۔ 16 اُس نے توجہ
دی غریبوںکہ ضرورتاور مندوں کا حق مارا نہ اِسیجائے،
لئے اُسے رب“ہوئی۔حاصلکامیابی فرماتا طرحاِسیجو”ہے،
طورصحیحمجھےوہیگزارےزندگی پر لیکن17ہے۔جانتا فرقتُو
تیریہے۔ آنکھیں اور دل ناجائز نفع کمانے پر ُلے ت ہتے ر ہیں۔ نہ
تُو بےقصور قتلکو کرنے نہسے، ظلم کرنے ًیا جبرا کچھ لینے سے
جھجکتا “ہے۔

ربچنانچہ18 یہوداہ کے بادشاہ یقیم یہو بن یوسیاہ بارےکے
میں فرماتا ہے، لوگ” اُس پر ماتم نہیں کریں گے کہ ہائے’
میرے میریہاےبھائی، ‘بہن، نہ وہ رو کہیںکر گے، ہائے،’
میرے !آقا ہائے، اُس کی شان جاتی رہی ‘ہے۔ 19 اِس
کے بجائے اُسے گدھے کی طرح دفنایا جائے گا۔ لوگ اُسے
گھسیٹ کر باہر یروشلم دروازوںکے کہیںسے پھینکدُور دیں
گے۔

یاکین یہو بادشاہ کو دشمن کے حوالے کیا جائے گا
لبنانیروشلم،اے20 چڑھپر زارکر قطارو !رو بلندیوںکیبسن

پر جا کر چیخیں !مار عباریم پہاڑوںکے کی چوٹیوں پر آہ و زاری
!کر تیرےکیونکہ پاشپاش*عاشقتمام ہو مَیں21ہیں۔گئے نے
تجھے اُس وقت آگاہ کیا تھا جب تُو سکون سے زندگی گزار رہی
تھی، لیکن تُو نے کہا، مَیں’ نہیں سنوں ‘گی۔ تیری جوانی سے
ہی تیرا یہی یہ رو رہا۔ وقتاُس سے لے تکآجکر تُو میرینے
نہیں سنی۔ تیرے22 تمام گلہ بانوں کو آندھی اُڑا لے جائے گی،
جلاوطنعاشقتیرےاور تبگے۔جائیںہو تُو بُریاپنی حرکتوں
باعثکے شرمندہ ہو جائے گی، خوبتیریکیونکہ رُسوائی ہو
جائے گی۔ وقتاِسبےشک23 تُو لبنان میں رہتی ہے اور تیرا
بسیرا دیودار درختوںکے 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۔

رب24 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 توبھیہوتا مَیں تجھے اُتار پھینککر دیتا۔
25 مَیں تجھے اُس جانی دشمن کے حوالے کروں گا جس 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 وفاتوہیں پاؤ گے۔
27 تم وطن میں واپس آنے کے شدید آرزومند ہو گے لیکن اُس
میں کبھی نہیں لوٹو “گے۔

اعتراضلوگ28 کرتے ہیں، کیا” یہ آدمی یاکین ‡یہو واقعی
ایسا حقیر اور ٹوٹا پھوٹا برتن ہے جو کسی کو بھی پسند نہیں آتا؟
اُسے نکالسےزورکیوںسمیتبچوںاپنے ملـکنامعلومکسیکر
پھینکمیں دیا جائے “گا؟

اے29 اےملـک، !ملـکاےملـک، 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 کی حکومت کرنے
کامیابمیں نہیں ہو “گا۔

23
رب قوم صحیحکے گلہ بان کرےمقرر گا

رب1 فرماتا ہے، اُن” گلہ بانوں پر افسوس جو میری چراگاہ
کی بھیڑوں کو تباہ کر منتشرکے کر رہے “ہیں۔ اِس2 لئے رب
جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، میریاے” قوم کو چَرانے
والے گلہ بانو، مَیں تمہاری شریر حرکتوں کی مناسب سزا دوں
گا، کیونکہ تم میرینے 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۔

مَیں3 خود اپنے یوڑ ر کی بچی ہوئی بھیڑوں کو جمع کروں گا۔
بھیجہاں مَیں اُنہیںنے منتشر کر دیا تھا، اُن ممالـکتمام مَیںسے
اُنہیں اُن اپنیکی وہاںگا۔لاؤںواپسمیںچراگاہ پھلیںوہ پھولیں
گے، اور اُن کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ مَیں4 ایسے گلہ بانوں کو
اُن پر مقرر کروں گا جو اُن کی صحیح گلہ بانی یں کر گے۔ آئندہ نہ

* 22:20 :عاشق عاشق سے مراد یہوداہ اتحادیکے ہیں۔ † 22:24 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا کونیاہ مستعمل ہے۔ ‡ 22:28 یاکین :یہو
عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا مستعملکونیاہ ہے۔
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کھائیںخوفوہ گے، نہ گھبرا جائیں 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 راستایک باز کونپل پھوٹنے دوں ایکگا، ایسا بادشاہ جو
انصافمیںملـکجوگا،کرےحکومتسےحکمت اور راستی
قائم رکھے گا۔ اُس6 کے حکومتدورِ میں یہوداہ کو چھٹکارا
ملے گا اور اسرائیل محفوظ گزارےزندگی گا۔ وہ رب’ ہماری
‘بازیراست کہلائے گا۔

7 چنانچہ وقتوہ آنے والا لوگجبہے قَسم وقتکھاتے
نہیں کہیں گے، حیاتکیرب’ قَسمکی اسرائیلیوںجو کو مصر
نکالسے ‘لایا۔ اِس8 کے بجائے وہ کہیں گے، حیاتکیرب’
کی قَسم جو اسرائیلیوں کو شمالی ملـک اور دیگر اُن تمام ممالـک
نکالسے لایا میںجن اُس اُنہیںنے منتشر کر دیا وقتاُس‘تھا۔
وہ دوبارہ اپنے ملـکہی میں بسیں “گے۔ ربیہ فرمانکا ہے۔

جھوٹے نبیوں پر متیقین کرنا
9 نبیوںجھوٹے کو دیکھ کر میرا ٹوٹدل گیا میریہے، تمام

ہڈیاں لرز آدمیدُھتمیںنشےمَیںہیں۔رہی مانندکی ہوں۔ َمے
شخصمغلوبسے کی طرح مَیں رب اور اُس مُقّدسکے الفاظ
سببکے سے ڈگمگا رہا ہوں۔

10 یہ ملـک زناکاروں سے بھرا ہوا ہے، اِس لئے اُس پر الله
لعنتکی ہے۔ ُجھلسزمین گئی ہے، بیابان کی چراگاہوں کی
یالی ہر مُرجھا غلطنبیہے۔گئی راہ پر دوڑ رہے ہیں، جساور
میں وہ طاقت ور ہیں ٹھیکوہ نہیں۔ رب11 فرماتا ہے، نبی”
اور امام دونوں ہی بےدین ہیں۔ مَیں نے اپنے گھر میں بھی اُن
کا بُرا کام پایا ہے۔ اِس12 لئے جہاں بھی چلیں وہ پھسل جائیں
گے، اندھیرےوہ میں ٹھوکر کھا کر گر جائیں گے۔ کیونکہ مَیں
وقتمقررہ پر اُن پر آفت لاؤں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

مَیں”13 نے دیکھا کہ سامریہ نبیکے بعل نامکے میں نبوّت
کر کے میری قوم اسرائیل کو غلط راہ پر لائے۔ یہ قابِل گھن
لیکن14ہے، مجھےکچھجو یروشلم نبیوںکے میں نظر آتا وہہے اُتنا
ہی گھنونا وہہے۔ زنا کرتے جھوٹاور پیروکارکے 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 وہ سب

سدوم کی مانند ہیں۔ ہاں، یروشلم باشندےکے عمورہ کے برابر
“ہیں۔ اِس15 لئے رب اِن نبیوں بارےکے میں فرماتا مَیں”ہے،
اُنہیں کڑوا کھانا کھلاؤں گا اور یلا زہر پانی پلاؤں گا، کیونکہ
یروشلم نبیوںکے ملـکپورےنے میں بےدینی پھیلائی “ہے۔

الافواجرب16 فرماتا ہے، نبیوں” پیشکی گوئیوں پر دھیان
مت دینا۔ وہ تمہیں فریب دے رہے ہیں۔ کیونکہ وہ رب کا
کلام نہیں سناتے بلـکہ محض اپنے دل میں سے اُبھرنے والی
یا رو پیش کرتے ہیں۔ 17 جو مجھے حقیر جانتے ہیں اُنہیں وہ
بتاتے ہتے ر ہیں، فرماتارب’ رہیںسلامتصحیححالاتکہہے
‘گے۔ جو اپنے دلوں کی ضد مطابقکے زندگی گزارتے ہیں، اُن
سب کو وہ دےتسلی کر کہتے ہیں، تم’ پر آفت نہیں آئے ‘گی۔
لیکن18 اُن میں ربنےکسسے مجلسکی شریکمیں ہو کر
وہ کچھ دیکھا اور سنا ہے ربجو بیان کر رہا ہے؟ کسی نے
نےکس!نہیں دےتوجہ کر اُس کا کلام سنا کسیہے؟ نے
!نہیں

19 دیکھو، رب کی ناکغضب آندھی چلنے لـگی ہے، اُس
کا تیزی سے گھومتا ہوا بگولا بےدینوں کے سروں پر منڈلا رہا
ہے۔ 20 اور رب کا یہ غضب اُس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہو گا
تکجب اُس دلکے کا ارادہ تکتکمیل نہ پہنچ جائے۔ آنے
والے دنوں میں تمہیں اِس پوریکی سمجھ آئے گی۔

21 یہ نبی دوڑ کر اپنی باتیں سناتے ہتے ر ہیں اگرچہ مَیں نے
اُنہیں نہیں بھیجا۔ مَیںگو اُن ہمسے نہیںکلام ہوا توبھی پیشیہ
گوئیاں کرتے ہیں۔ 22 اگر یہ مجلسمیری شریکمیں ہوتے تو
میری قوم الفاظمیرےکو سنا کر اُسے اُس بُرےکے چال چلن
اور غلط حرکتوں سے ہٹانے کوششکی “کرتے۔

رب23 فرماتا ہے، کیا” قریبصرفمَیں کا خدا ہوں؟ ہرگز
!نہیں مَیں دُور کا بھیخدا ہوں۔ 24 کیا میریکوئی نظر غائبسے
ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسی جگہ ہے نہیں جہاں وہ مجھ چھپسے
آسمانسکے۔ معمورسےمجھزمینو ہتے ربیہ“ہیں۔ر ہے۔فرمانکا

25 اِن” نبیوں کی باتیں مجھ تک پہنچ گئی ہیں۔ یہ میرا نام
لے جھوٹکر لتے بو ہیں مَیںکہ خوابنے دیکھا خوابہے،
دیکھا !ہے 26 یہ نبی جھوٹی پیش گوئیاں اور اپنے دلوں کے
وسوسے سنانے سے کب باز آئیں گے؟ 27 جو خواب وہ ایک
دوسرے کو بتاتے ہیں اُن سے وہ ہتے چا ہیں میریکہ قوم میرا
نام یوں بھول جائے جس طرح اُن کے باپ دادا بعل کی پوجا
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کرنے سے میرا نام بھول گئے “تھے۔ رب28 فرماتا ہے، جس”
نبی نے خواب دیکھا ہو وہ بےشک اپنا خواب بیان کرے،
جسلیکن پر میرا کلام نازل ہوا ہو وہ وفاداری سے میرا کلام
سنائے۔ بھوسے کا گندم سے کیا واسطہ “ہے؟

رب29 فرماتا ہے، کیا” میرا آگکلام کی مانند نہیں؟ کیا وہ
نہیںٹکڑےٹکڑےکوچٹانطرحکیہتھوڑے چنانچہ30“کرتا؟
رب فرماتا ہے، اب” مَیں اُن نبیوں سے نپٹ لوں گا جو ایک
دوسرے کے پیغامات چُرا کر دعوٰی کرتے ہیں کہ وہ میری
طرف سے “ہیں۔ رب31 فرماتا ہے، مَیں” اُن نپٹسے 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
سناخوابجھوٹے قوممیریکر اپنیکو بازیدھوکے شیخیاور
کی باتوں سے غلط راہ پر لاتے ہیں، حالانکہ مَیں نے اُنہیں نہ
بھیجا، نہ کچھ کہنے کو کہا تھا۔ اُن لوگوں کا اِس قوم کے لئے
کوئی بھی فائدہ “نہیں۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

رب کے لئے تم بوجھ باعثکا ہو
33 اے” یرمیاہ، اگر اِس قوم کے لوگعام یا امام یا نبی تجھ

پوچھیں،سے تجھنےربآج’ پر کلام کا نازلبوجھکیا کیا ‘ہے؟
جوابتو دے، رب’ فرماتا ہے کہ تم مجھہی پر بوجھ !ہو لیکن
مَیں تمہیں اُتار پھینکوں ‘گا۔ 34 اور اگر کوئی نبی، امام یا عام
شخص دعوٰی کرے، رب’ نے مجھ 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 آئندہ رب کے
پیغام کے لئے لفظ استعمال‘بوجھ’ نہ کرو، کیونکہ باتبھیجو
تم کرو وہ تمہارا اپنا بوجھ ہو گی۔ کیونکہ تم زندہ خدا الفاظکے
کو توڑ مروڑ کر بیان کرتے ہو، اُس کلام کو ربجو الافواج
ہمارے خدا نے نازل کیا ہے۔ 37 چنانچہ آئندہ نبی صرفسے
اِتنا ہی پوچھو کہ تجھےنےرب’ جوابکیا ‘دیا؟ یا نےرب’ کیا
‘فرمایا؟ لیکن38 اگر تم رب’ ‘بوجھکا کہنے پر اصرار کرو ربتو
جوابکا !سنو چونکہ تم کہتے ہو کہ مجھ’ ربپر کا بوجھ نازل
ہوا ‘ہے گو مَیں نے یہ منع کیا تھا، 39 اِس لئے مَیں تمہیں اپنی
یاد سے مٹا کر سمیتیروشلم اپنے پھینکدُورسےحضور دوں گا،
مَیںگو یہخودنے تمہیںشہر باپتمہارےاور دادا فراہمکو کیا

ابدیتمہاریمَیں40تھا۔ تمہاریاورگا،کراؤںرُسوائی 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 *یہو بن یقیم یہو کو
یہوداہ کے بزرگوں، کاری گروں اور لوہاروں سمیت بابل میں
جلاوطن کر چکا تھا۔
یا رو میں مَیں نے دیکھا انجـیروںکہ بھریسے یاںدو ربٹوکر

گھرکے کے منے پڑیسا ہیں۔ ٹوکریایک2 میں موسم شروعکے
میں پکنے والے بہترین انجـیر تھے جبکہ دوسری میں خراب انجـیر
تھے جو کھائے بھی نہیں جا سکتے تھے۔

رب3 نے مجھ سے سوال کیا، اے” یرمیاہ، تجھے کیا نظر آتا
“ہے؟ مَیں نے جواب دیا، مجھے” انجـیر نظر آتے ہیں۔ کچھ
بہترین ہیں دوسرےجبکہ اِتنے خراب ہیں کہ اُنہیں کھایا بھی
نہیں جا “سکتا۔

تب4 رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 5 رب” اسرائیل کا خدا
فرماتا ہے اچھےکہ انجـیر یہوداہ کے لوگوہ ہیں جنہیں مَیں نے
جلاوطن کر ملـِککے بابل میں بھیجا اُنہیںہے۔ مَیں مہربانی کی
نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ 6 کیونکہ اُن پر مَیں اپنے کرم کا اظہار کر
اُنہیںکے لاؤںواپسمیںملـکاِس اُنہیںمَیںگا۔ گراؤں نہیںگا
بلـکہ اُنہیںگا،کروںتعمیر اُکھاڑوںسےجڑ نہیںگا پنیریبلـکہ کی
طرح لگاؤں گا۔ مَیں7 اُنہیں سمجھ دار دل عطا کروں گا تاکہ وہ
مجھے جان لیں، وہ پہچان لیں کہ ربمَیں تبہوں۔ میریوہ قوم
ہوں گے اور مَیں اُن کا خدا ہوں گا، کیونکہ پورےوہ دل سے
واپسپاسمیرے آئیں گے۔

لیکن8 لوگباقی خراباُن انجـیروں کی مانند ہیں جو کھائے
نہیں جاتے۔ اُن کے ساتھ مَیں وہ سلوک کروں گا جو خراب
انجـیروں ساتھکے کیا جاتا ہے۔ اُن میں یہوداہ کا بادشاہ ِصدقیاہ،
اُس کے افسر، یروشلم اور یہوداہ میں بچے لوگہوئے اور مصر
میں پناہ لینے والے سب شامل ہیں۔ 9 مَیں ہونے دوں گا کہ
وہ دنیا کے ممالـکتمام کے لئے دہشت اور آفت علامتکی بن
جائیں گے۔ جہاں بھی مَیں اُنہیں منتشر کروں گا وہاں عبرتوہ
انگیز مثال بن جائیں گے۔ ہر لوگجگہ اُن کی بےعزتی، اُنہیں

* 24:1 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا یکونیاہ مستعمل ہے۔
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لعن طعن اور اُن پر لعنت یں کر گے۔ تکجب10 وہ ملـکاُس
میں سے مٹ نہ جائیں جو مَیں نے اُن کے باپ دادا کو دے
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 کی حکومت کے چوتھے سال میں الله کا
کلام یرمیاہ پر نازل ہوا۔ اُسی سال بابل کا بادشاہ نبوکدنضر تخت
نشین ہوا تھا۔ یہ کلام یہوداہ کے تمام باشندوں بارےکے میں
تھا۔ 2 چنانچہ یرمیاہ نبی نے یروشلم کے تمام باشندوں اور یہوداہ
پوریکی قوم مخاطبسے ہو کر کہا،

3 ”23 سال ربسے کا کلام مجھ پر نازل ہوتا رہا ہے یعنی
یوسیاہ بن امون کی حکومت کے تیرھویں سال سے لے کر آج
تک۔ بار بار مَیں تمہیں پیغامات 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
ہر ایک اپنی غلط راہوں اور بُری حرکتوں سے باز آ کر واپس
آئے۔ پھر تم ہمیشہ تک اُس ملـک میں رہو گے جو رب نے
تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو عطا کیا تھا۔ 6 اجنبی 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 ہے، !افسوس” تم نے میری نہ سنی بلـکہ مجھے
اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بُتوں سے غصہ دلا کر اپنے آپ
کو نقصان “پہنچایا۔ رب8 الافواج فرماتا ہے، چونکہ” تم نے
میرے پیغامات پر دھیان نہ دیا، 9 اِس لئے مَیں شمال کی تمام
قوموں اور اپنے خادم بابل کے بادشاہ نبوکدنضر کو بُلا لوں گا
تاکہ وہ اِس ملـک، اِس باشندوںکے اور گرد نواحو ممالـککے
پر حملہ کریں۔ تب یہ صفحہ ہستی سے یوں مٹ جائیں گے کہ
لوگوں جائیںہوکھڑےرونگٹےکے اورگے وہ اُن اُڑائیںمذاقکا
گے۔ یہ علاقے دائمی کھنڈرات بن جائیں گے۔ مَیں10 اُن کے
خوشیدرمیان و شادمانی اور دُولھے دُلھن کی آوازیں بند کر دوں
خاموشچّکیاںگا۔ پڑ گیجائیں اور گے۔جائیںبجھچراغ 11 پورا

ملـک ویران و سنسان ہو جائے گا، طرفچاروں ملبے کے ڈھیر
نظر آئیں تبگے۔ تم اور ارد بابلشاہِتکسال70قومیںکیگرد
خدمتکی کرو گے۔

لیکن12 70 سال کے بعد مَیں شاہِ بابل اور اُس کی قوم کو
مناسب بابلملـِکمَیںگا۔دوںسزا یوںکو باد کروںبر گا وہکہ
ویرانتکہمیشہ سنسانو گا۔رہے مَیںوقتاُس13 ملـکاُس
سبپر کچھ نازل کروں گا جو مَیں نے اُس بارےکے میں فرمایا
کچھسبہے، پورا ہو جائے گا جو کتاباِس میں درج ہے اور
یرمیاہگوئیپیشکیجس تمامنے اقوام ہے۔کیمیںبارےکے
اُنہیںوقتاُس14 بھی قوموںمتعدد بادشاہوںبڑےبڑےاور کی
خدمت پڑےکرنی گی۔ یوں مَیں اُنہیں اُن کی حرکتوں اور اعمال
مناسبکا اجر دوں “گا۔

رب غضبکے کا پیالہ
15 رب جو اسرائیل کا خدا ہے مجھ سے ہم کلام میرےدیکھ،”ہوا، ہاتھ میرےمیں غضب سے بھرا ہوا پیالہ ہے۔

اِسے لے کر اُن تمام قوموں کو دےپلا جن پاسکے مَیں تجھے
بھیجتا بھیجو16ہوں۔ قوم یہ پیئے میریوہ تلوار ڈگمگاتیآگےکے
ہوئی دیوانہ ہو جائے “گی۔

چنانچہ17 مَیں ربنے ہاتھکے سے پیالہ لے کر اُسے اُن تمام
اقوام پلاکو پہلے18بھیجا۔مجھےنےربپاسکےجندیا یروشلم
اور یہوداہ کے شہروں کو اُن کے بادشاہوں اور بزرگوں سمیت
غضب کا پیالہ پینا پڑا۔ ملـکتب ملبے کا ڈھیر بن گیا جسے دیکھ
لوگوںکر لعنتاورمذاقوہتکآجگئے۔ہوکھڑےرونگٹےکے
کا نشانہ ہے۔

19 پھر یکے دیگرےبعد متعدد قوموں کو غضب کا پیالہ پینا
میںذیلپڑا۔ اُن فہرستکی :ہے مصر بادشاہکا اُسفرعون، کے
درباری، افسر، پوری مصری قوم 20 اور ملـک میں بسنے والے
غیرملـکی، عُوضملـِک 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،
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24 ملـِک عرب کے تمام بادشاہ، یگستان ر میں مل کر بسنے

والے غیرملـکیوں کے بادشاہ،
25 زِمری، عیلام اور مادی کے تمام بادشاہ،
شمال26 کے دُور نزدیکو کے تمام بادشاہ۔
یکے دیگرےبعد دنیا کے تمام ممالـک کو غضب کا پیالہ پینا

پڑا۔ آخر شیشکمیں کے *بادشاہ کو بھی یہ پیالہ پینا پڑا۔
27 ربپھر نے کہا، اُنہیں” بتا، الافواجرب’ اسرائیلجو 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 پڑےکر نہ ‘رہو۔ 28 اگر تیرےوہ ہاتھ
سے پیالہ نہ لیں بلـکہ اُسے پینے سے انکار کریں تو اُنہیں بتا، رب’
الافواج خود فرماتا !پیوکہہے شہرجسدیکھو،29 میرےپر نام
کا ٹھپا لگا اُسیہے پر آفتمَیں لانے لگا ہوں۔ اگر مَیں اُسینے
سے شروع کیا تو پھر کستم طرح بچے رہو ًگے؟ یقینا تمہیں سزا
ملے گی، مَیںکیونکہ نے کرطے لیا کہہے دنیا باشندےتمامکے
تلوار کی زد میں آ “۔‘جائیں الافواجربیہ کا فرمان ہے۔

تمام اقوام عدالتکی
اے”30 یرمیاہ، اُنہیں یہ پیشتمام گوئیاں سنا کر بتا ربکہ

بلندیوں دہاڑےسے گا۔ اُس مُقّدسکی سکونت گاہ سے اُس
کی کڑکتی آواز نکلے گی، وہ زور سے اپنی چراگاہ کے خلاف
گرجے گا۔ جس طرح انگور کا رس لنے نکا والے انگور کو
روندتے وقت زور نعرےسے لگاتے ہیں اُسی طرح نعرےوہ
لگائے گا، البتہ جنگ کے نعرے۔ کیونکہ وہ دنیا کے تمام
باشندوں کے جنگخلاف نعرےکے لگائے گا۔ 31 اُس کا
شور دنیا کی انتہا تک گونجے گا، عدالتربکیونکہ میں اقوام
سے لڑےمقدمہ گا، وہ تمام انسانوں انصافکا کر کے شریروں
کو تلوار کے حوالے کر دے “گا۔ یہ رب کا فرمان ہے۔
الافواجرب32 فرماتا یکےدیکھو،”ہے، دیگرےبعد تمام قوموں
پر آفت نازل ہو رہی ہے، زمین کی انتہا سے زبردست طوفان آ
رہا ہے۔ ربوقتاُس33 مارےکے ہوئے لوگوں کی لاشیں
دنیا سرےایککے تکسرےدوسرےسے پڑی رہیں گی۔
نہ کوئی اُن پر کرےماتم گا، نہ اُنہیں اُٹھا کر کرےدفن گا۔ وہ
کھیت بکھرےمیں گوبر طرحکی زمین پر پڑی رہیں گی۔

اے34 گلہ بانو، یلا واو !کرو اے یوڑ ر کے راہنماؤ، راکھ
میں لوٹ پوٹ ہو !جاؤ کیونکہ وقت آ گیا ہے کہ تمہیں ذبح کیا
جائے۔ تم گر نازککر برتن کی طرح پاش پاش 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 راہنماؤںکے کی !آہیں ربکیونکہ اُن کی چراگاہ کو
تباہ کر رہا ہے۔ پُرسکون37 مرغزاروں ستیاناسکا ہو جبگا
رب غضبسختکا نازل ہو گا، ربجب38 جوان ببر شیر کی
طرح اپنی چھپنے کی جگہ سے نکل کر لوگوں پر ٹوٹ پڑے گا۔
تب ظالم کی تیز تلوار رباور شدیدکا قہر اُن ملـککا کرےتباہ
“گا۔

26
رب کے گھر میں یرمیاہ کا پیغام

یقیمجب1 بنیہو یوسیاہ یہوداہ بیٹھپرتختکے گیا تھوڑیتو دیر
رببعدکے کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا۔ اے”فرمایا،نےرب2
ربیرمیاہ، کے گھر میںصحنکے کھڑا ہو کر اُن تمام لوگوں سے
مخاطب ہو ربجو کے میںگھر سجدہ کرنے کے لئے یہوداہ کے
دیگر شہروں سے آئے ہیں۔ اُنہیں میرا پورا پیغام سنا ایکدے،
بات بھی نہ !چھوڑ شاید3 وہ سنیں اور ایکہر اپنی بُری راہ سے
باز آ جائے۔ میںصورتاِس مَیں پچھتا کر اُن پر وہ سزا نازل نہیں
کروں جسگا کا منصوبہ مَیں نے اُن بُرےکے 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 کے
پیغامات پر دھیان دو۔ افسوس، گو مَیں اپنے خادموں کو بار بار
تمہارے 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 یوں
خاک میں ملا دوں گا عبرتکہ انگیز مثال بن جائے گا۔ دنیا
کی تمام قوموں میں جب کوئی اپنے دشمن پر لعنت بھیجنا چاہے
تو وہ کہے گا کہ اُس کا یروشلم کا سا انجام “۔‘ہو

یرمیاہ عدالتکی
یرمیاہجب7 ربنے کے گھر ربمیں کے الفاظیہ سنائے

تو اماموں، نبیوں اور تمام باقی لوگوں نے غور سے سنا۔ 8 یرمیاہ
* 25:26 شیشک کے :بادشاہ ً غالبا اِس سے مراد بابل کا بادشاہ ہے۔
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نے اُنہیں سب پیشکچھ کیا جو رب نے اُسے سنانے کو کہا
تھا۔ لیکن جوں ہی وہ اختتام پر پہنچ گیا تو امام، نبی اور باقی تمام
لوگ اُسے پکڑ کر چیخنے لـگے، تجھے” مرنا ہی !ہے 9 تُو رب کا
نام لے کر کیوں کہہ رہا ہے ربکہ کا گھر َسیلا کی طرح
تباہ ہو جائے گا، اور یروشلم ملبے کا ڈھیر بن کر غیرآباد ہو جائے
ایسی“گا؟ باتیں کہہ کر تمام لوگوں ربنے کے گھر میں یرمیاہ
گھیرےکو رکھا۔

جب10 یہوداہ کے بزرگوں کو اِس کی خبر ملی تو وہ شاہی
محل سے نکل کر رب کے گھر پاسکے پہنچے۔ وہاں وہ رب
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 سزائے موت دی !جائے کیونکہ اِس نے اِس شہر یروشلم
خلافکے نبوّت کی آپہے۔ نے اپنے کانوں سے باتیہ سنی
“ہے۔

تب12 یرمیاہ نے بزرگوں اور باقی تمام لوگوں سے کہا، رب”
نے خود مجھے یہاں بھیجا تاکہ ربمَیں کے گھر اور یروشلم کے
خلاف اُن تمام باتوں پیشکی کروںگوئی آپجو ہیں۔سنینے
چنانچہ13 اپنی راہوں اور اعمال اپنےرب!کریںدرستکو خدا
کی سنیں تاکہ وہ پچھتا آپکر پر وہ سزا نازل جسکرےنہ کا
اعلان اُس نے کیا ہے۔ تکجہاں14 میرا تعلق مَیںہے، آپتو
ساتھمیرےہوں۔میںہاتھکے کریںسلوکوہ کوآپجو اچھا
اور مناسب لـگے۔ لیکن15 ایک بات جان لیں۔ اگر آپ مجھے
موتسزائے دیں آپتو بےقصور قاتلکے ٹھہریں آپگے۔ اور
یہ شہر اُس تمامکے سمیتباشندوں ٹھہریںقصوروار کیونکہگے۔
رب ہی آپمجھےنے پاسکے 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 ملـکپھر کھڑےبزرگکچھکے ہو جماعتپوریکر سے
مخاطب ہوئے، جب”18 ِحزقیاہ یہوداہ کا بادشاہ تھا تو مورشت
کے ہنے ر والے نبی میکاہ نے نبوّت کر کے یہوداہ کے تمام
باشندوں سے کہا، رب’ الافواج فرماتا ہے کہ صیون پر کھیت
کی طرح ہل چلایا جائے گا، اور یروشلم ملبے کا ڈھیر بن جائے

گا۔ رب کے گھر کی پہاڑی پر گنجان جنگل اُگے ‘گا۔ 19 کیا
یہوداہ کے بادشاہ ِحزقیاہ یا یہوداہ کسیکے شخصاَور نے میکاہ
کو موتسزائے دی؟ ہرگز نہیں، بلـکہ ِحزقیاہ ربنے خوفکا
مان کر اُس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ نتیجے میں
رب نے پچھتا کر وہ سزا اُن پر نازل نہ جسکی کا اعلان وہ کر
تھا۔چکا سنیں، اگر ہم یرمیاہ کو دیںموتسزائے تو آپاپنے پر
سخت سزا لائیں “گے۔

یاہ اُور نبی کا قتل
20 اُن دنوں ایکمیں اَور نبی بھی یرمیاہ کی ربطرح 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 بھینے یروشلم اور یہوداہ کے
خلاف 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 کی
کوشش کی۔ لیکن یاہ اُور کو اِس کی خبر ملی، اور وہ ڈر کر
بھاگ گیا۔ چلتے چلتے وہ مصر پہنچ گیا۔ تب22 یقیم یہو نے اِلناتن
بن عکبور اور آدمیوںایکچند بھیجوہاںکو دیا۔ پہنچوہاں23
کر وہ یاہ اُور کو پکڑ کر یقیم یہو واپسپاسکے لائے۔ بادشاہ کے
حکم پر اُس کا سر قلم کر دیا گیا اور اُس نعشکی کو نچلے طبقے
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

جب1 ِصدقیاہ بن یوسیاہ یہوداہ کے تخت 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 پھر3 ادوم، موآب، اورصورعمون، سفیروںشاہیکےصیدا
کے پاس جا جو اِس وقت یروشلم میں ِصدقیاہ بادشاہ کے پاس
جمع ہیں۔ 4 اُن کے ہاتھ اُن کے بادشاہوں کو پیغام بھیج، رب’
الافواج اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا ہے کہ مَیں5 نے اپنا ہاتھ
بڑھا کر بڑی قدرت سے دنیا کو انسان و حیوان سمیت خلق کیا
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ہے، اور مَیں ہی یہ چیزیں اُسے عطا کرتا ہوں میریجو نظر میں
لائق ہے۔ 6 اِس وقت تمہارےمَیں تمام ممالـک کو اپنے خادم
بابلشاہِ نبوکدنضر جنگلیگا۔کروںحوالےکے سبتکجانور
اُس کے تابع ہو جائیں گے۔ 7 تمام اقوام اُس کی اور اُس کے بیٹے
اور پوتے خدمتکی کریں گی۔ ایکپھر وقت آئے گا کہ بابل
حکومتکی ختم ہو متعددتبگی۔جائے قومیں بڑےبڑےاور
بادشاہ اُسے اپنے ہی تابع کر لیں گے۔ لیکن8 وقتاِس لازم ہے
کہ ہر قوم اور سلطنت شاہِ بابل نبوکدنضر کی خدمت کر کے
اُس کا جوا قبول کرے۔ جو انکار کرے اُسے مَیں تلوار، کال
مہلـکاور یوں بیمار سے تکوقتاُس سزا دوں تکجبگا وہ
پورے طور پر نبوکدنضر کے ہاتھ سے تباہ نہ ہو جائے۔ یہ رب
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 پیشجھوٹی پیشگوئیاں کر رہے ہیں جن
یہصرفکا نتیجہ نکلے گا مَیںکہ تمہیں وطن نکالسے منتشرکر
کروں گا اور ہلاکتم ہو جاؤ گے۔ لیکن11 جو قوم بابلشاہِ کا
جوا قبول کر کے اُس کرےخدمتکی اُسے مَیں اُس کے اپنے
ملـک میں ہنے ر دوں گا، اور وہ اُس کی باڑیکھیتی کر اُسکے
میں بسے گی۔ ربیہ کا فرمان “۔‘ہے

مَیں12 یہینے پیغام یہوداہ بادشاہکے ِصدقیاہ بھیکو سنایا۔
مَیں بولا، بابلشاہِ” کے جوئے قبولکو کر اُسکے کی اور اُس
کی قوم خدمتکی کرو تو تم زندہ رہو گے۔ 13 ضرورتکیا ہے
کہ تُو اپنی قوم سمیت تلوار، کال مہلـکاور یوں بیمار کی زد میں آ
ہلاککر ہو جائے؟ ربکیونکہ نے فرمایا ہے کہ ہر قوم جو
شاہِ بابل کی خدمت کرنے سے انکار کرے اُس کا یہی انجام
ہو گا۔ 14 اُن نبیوں پر متتوجہ دینا جو تم سے کہتے ہیں، تم’ شاہِ
بابل نہیںخدمتکی ‘گے۔کرو اُن کی پیشیہ ہیجھوٹگوئی
ہے۔ فرماتارب15 ہے، مَیں’ اُنہیںنے 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 پوریاور قوم مخاطبسے ہوا، رب” فرماتا
ہے، اُن’ نبیوں کی نہ سنو نبوّتجو کر کے ہیںکہتے ربابکہ
کے گھر سامانکا جلد ملـِکہی بابل واپسسے لایا جائے گا۔
وہ تمہیں پیشجھوٹی 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 یہ لوگ واقعی نبی
ہوں اور رباِنہیں کا کلام ملا ہو تو رباِنہیں کے گھر، شاہی
محل اور یروشلم تکابمیں بچے ہوئے سامان کے لئے دعا کرنی
ہئے۔ چا وہ رب الافواج شفاعتسے کریں کہ یہ چیزیں ملـِک
بابل نہ لے جائی جائیں بلـکہ یہیں رہیں۔

تکاب19-22 پیتل کے ستون، پیتل حوضکا بنام سمندر،
پانی کے باسن اُٹھانے والی ہتھ یاں گاڑ اور اِس شہر کا باقی بچا
ہوا سامان یہیں موجود ہے۔ نبوکدنضر 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۔ لیکن رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے اِن
چیزوں بارےکے میں فرماتا ہے کہ جتنی بھی قیمتی ابچیزیں
محلشاہیگھر،کےربتک یا یروشلم اَورکہیںمیں بچ ہیںگئی
بھیوہ بابلملـِک میں پہنچائی وہیںگی۔جائیں 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
حننیاہ بن ربعزور کے میںگھر آیا۔ وقتاُس یعنی ِصدقیاہ کی
حکومت کے چوتھے سال میں وہ اماموں اور قوم کی موجودگی
میں مجھ سے مخاطب ہوا، 2 رب” الافواج جو اسرائیل کا خدا
ہے فرماتا ہے کہ مَیں شاہِ بابل کا جوا توڑ ڈالوں گا۔ 3 دو سال
اندرکے اندر ربمَیں گھرکے کا وہ اِسسامانسارا واپسجگہ
پہنچاؤں گا جو شاہِ بابل نبوکدنضر یہاں سے نکال کر بابل لے گیا
تھا۔ اُس4 وقت مَیں یہوداہ کے بادشاہ یاکین †یہو بن یقیم یہو اور
یہوداہ کے دیگر تمام جلاوطنوں بھیکو بابل واپسسے لاؤں گا۔

* 27:19-22 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا یکونیاہ مستعمل ہے۔ * 28:1 پانچویں :مہینے جولائی تا اگست۔ † 28:4 یاکین :یہو عبرانی میں
یاکین یہو مترادفکا یکونیاہ مستعمل ہے۔



یرمیاہ 28:5 745 یرمیاہ 29:13

کیونکہ ًمَیں یقینا شاہِ بابل کا جوا توڑ ڈالوں گا۔ ربیہ کا فرمان
“ہے۔

5 یہ سن کر یرمیاہ نے اماموں اور رب کے گھر کھڑےمیں
باقی پرستاروں کی موجودگی میں حننیاہ نبی سے کہا، 6 !آمین”
رب ایسا ہی کرے، وہ پیشتیری پوریگوئی کر ربکے کے
گھر کا سامان اور تمام جلاوطنوں کو بابل سے اِس واپسجگہ
لائے۔ لیکن7 اُس پر دےتوجہ 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 خدمتپہلےسے 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۔
چنانچہ9 !خبردار جو نبی سلامتی پیشکی کرےگوئی اُس کی
وقتاُستصدیق پوریگوئیپیشکیاُسجبگیہو ہو جائے
لوگوقتاُسیگی۔ جان لیں گے کہ اُسے ربواقعی طرفکی
سے بھیجا گیا “ہے۔

تب10 حننیاہ نے لـکڑی کے جوئے کو یرمیاہ کی گردن پر
سے اُتار کر اُسے توڑ دیا۔ تمام11 لوگوں کے منے سا اُس نے رب”کہا، فرماتا سالدوکہہے اندرکے اندر طرحاِسیمَیں بابلشاہِ
نبوکدنضر کا جوا تمام قوموں کی گردن پر سے اُتار کر توڑ ڈالوں
تب“گا۔ یرمیاہ وہاں سے چلا گیا۔

واقعےاِس12 تھوڑیکے دیر یرمیاہرببعد کلامہمسے ہوا،
جا،”13 حننیاہ کو بتا، رب’ فرماتا ہے کہ تُو لـکڑینے کا جوا
تو توڑ دیا ہے، لیکن 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 مَیںکہ نے لوہے کا جوا اِن تمام قوموں پر رکھ دیا
ہے تاکہ وہ نبوکدنضر کریں۔خدمتکی اور صرفنہ یہ اُس کی
کریںخدمت بلـکہگے مَیں جانوروںجنگلی بھیکو اُس ہاتھکے
میں کر دوں “گا۔

پھر15 یرمیاہ !سنحننیاہ،اے”کہا،سےحننیاہنے ربگو
نے تجھے نہیں بھیجا توبھی تُو نے اِس قوم جھوٹکو پر بھروسا
رکھنے پر آمادہ کیا ہے۔ 16 اِس لئے رب فرماتا ہے، مَیں’ تجھے
رُوئے زمین پر سے مٹانے کو ہوں۔ اِسی سال تُو مر جائے گا،
اِس لئے کہ تُو سرکشسےربنے 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 سے ایک خط ملـِک بابل
بھیجا۔ یہ خط اُن بچے ہوئے بزرگوں، اماموں، نبیوں اور باقی
اسرائیلیوں کے نام لـکھا تھا جنہیں نبوکدنضر بادشاہ جلاوطن کر
بابلکے لے گیا تھا۔ 2 اُن میں یاکین *یہو بادشاہ، اُس ماںکی 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
بابلہاتھ پہنچا جنہیں یہوداہ کے بادشاہ ِصدقیاہ بابلنے میں شاہِ
بابل نبوکدنضر پاسکے بھیجا تھا۔ میںخط لـکھا تھا،

الافواجرب”4 اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا ہے، تماماے’
مَیںجنہیںجلاوطنو یروشلم نکالسے بابلکر لے گیا ہوں، دھیان
سے !سنو

5 بابل 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 کہ ملـِک بابل میں تمہاری تعداد کم نہ ہو جائے بلـکہ بڑھ
اُس7جائے۔ تمہیںمَیںمیںجسرہوطالبکےسلامتیکیشہر
جلاوطن کر کے لے گیا ہوں۔ رب سے اُس کے لئے دعا !کرو
تمہاریکیونکہ اُسیسلامتی کی سلامتی پر منحصر ‘ہے۔

رب8 الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، !خبردار’
تمہارے درمیان ہنے ر والے نبی قسمتاور حالکا بتانے والے
تمہیں فریب نہ دیں۔ اُن خوابوں پر توجہ مت دینا جو یہ دیکھتے
‘ہیں۔ رب9 فرماتا ہے، یہ’ میرا نام لے کر تمہیں پیشجھوٹی
گوئیاں سناتے ہیں، گو مَیں نے اُنہیں نہیں ‘بھیجا۔ 10 کیونکہ
رب فرماتا ہے، تمہیں’ بابل میں ہتے ر ہوئے کُل 70 سال گزر
جائیں گے۔ لیکن اِس کے بعد مَیں تمہاری طرف رجوع کروں
گا، مَیں اپنا پُرفضل وعدہ پورا کر کے تمہیں واپس لاؤں ‘گا۔
11 کیونکہ رب فرماتا ہے، مَیں’ اُن منصوبوں واقفخوبسے
ہوں جو مَیں تمہارےنے لئے باندھے ہیں۔ یہ منصوبے تمہیں
نقصان نہیں پہنچائیں گے تمہاریبلـکہ سلامتی باعثکا ہوں گے،
تمہیں 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

‡ 28:17 ساتویں :مہینے ستمبر تا اکتوبر۔ * 29:2 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا یکونیاہ مستعمل ہے۔
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اگر پورےتم دل سے مجھے ڈھونڈو 14 تو مَیں ہونے دوں گا کہ
تم مجھے ‘پاؤ۔ ربیہ کا فرمان ہے۔ پھر’ مَیں تمہیں بحال کر کے
اُن تمام قوموں اور مقاموں جمعسے کروں مَیںجہاںگا تمہیںنے
منتشر کر دیا تھا۔ اور مَیں تمہیں اُس ملـک میں واپس لاؤں گا
جس سے مَیں نے تمہیں نکال کر جلاوطن کر دیا ‘تھا۔ یہ رب
کا فرمان ہے۔

15 تمہارا دعوٰی ہے ربکہ نے یہاں بابل میں ہمارےبھی
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 الافواجربمیں فرماتا ہے، تمہارے’ جتنے
بھائی جلاوطنی سے بچ گئے ہیں اُن کے خلاف مَیں تلوار، کال
مہلـکاور یاں بیمار بھیج دوں گا۔ مَیں اُنہیں گلے ہوئے انجـیروں
کی مانند بنا دوں گا، خرابجو ہونے کی وجہ سے نہیںکھائے
جائیں گے۔ مَیں18 تلوار، کال مہلـکاور یوں بیمار سے اُن کا یوں
تعاقب کروں گا کہ دنیا کے ممالـکتمام اُن کی حالت دیکھ کر
گھبرا جائیں جسگے۔ 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 کے باشندوں 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 بھینے میری نہ ‘سنی۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

اب20 رب 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، اباخی’ 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
بھیجتے وقت یہوداہ کے جلاوطن کہیں گے، تیرےرب” ساتھ
ِصدقیاہ اور اباخی کا بابلشاہِجنہیںکرےسلوکسا آگنے
میں بھون “!لیا 23 کیونکہ اُنہوں اسرائیلنے میں حرکتیںبےدین
کی ہیں۔ اپنے پڑوسیوں کی یوں بیو کے ساتھ زنا کرنے کے ساتھ
اُنہوںساتھ نے میرا نام لے ایسےکر پیغامجھوٹے ہیںسنائے جو
مَیں اُنہیںنے سنانے نہیںکو کہا تھا۔ مجھے اِس کا پورا علم ہے،

اور مَیں اِس کا گواہ ‘ہوں۔ ربیہ کا فرمان “ہے۔
سمعیاہ کے لئے رب کا پیغام

رب24 نے فرمایا، بابل” کے ہنے ر والے سمعیاہ نخلامی کو
اطلاع دے، الافواجرب25 جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے
کہ تُو نے اپنی ہی طرف سے امام صفنیاہ بن معسیاہ کو خط
بھیجا۔ دیگر اماموں اور یروشلم کے باقی تمام باشندوں کو بھی اِس
کی کاپیاں مل میںخطگئیں۔ لـکھا تھا،

26 آپنےرب’ یہویدعکو کی جگہ اپنے بھالدیکھکیگھر
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 میںگردنکی لوہے زنجـیریںکی ڈالیں۔ 27 تو آپپھر
نے عنتوت کے ہنے ر والے یرمیاہ کے خلاف قدم کیوں نہیں
اُٹھایا جو آپ کے درمیان 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

صفنیاہجب29 کو سمعیاہ ملخطکا گیا تو اُس نے یرمیاہ کو
کچھسب سنایا۔ تب30 یرمیاہ ربپر کا کلام نازل ہوا، تمام”31
جلاوطنوں بھیجخطکو لـکھکر دے، سمعیاہرب’ نخلامی کے
بارے میں فرماتا ہے کہ گو مَیں نے سمعیاہ کو نہیں بھیجا توبھی
اُس نے تمہیں پیش گوئیاں سنا کر جھوٹ پر بھروسا رکھنے پر
آمادہ کیا ہے۔ 32 چنانچہ رب فرماتا ہے کہ مَیں سمعیاہ نخلامی
کو اُس کی اولاد سمیت سزا دوں گا۔ اِس قوم میں اُس کی نسل
ختم ہو جائے گی، اور وہ خود اُن اچھی چیزوں لطفسے اندوز
نہیں ہو گا مَیںجو اپنی قوم کو فراہم کروں گا۔ کیونکہ اُس نے
رب سرکشسے ہونے کا مشورہ دیا “۔‘ہے

30
اسرائیل اور یہوداہ بحال ہو جائیں گے

رب1 کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا، 2 رب” اسرائیل کا خدا
فرماتا ہے کہ جو بھی پیغام مَیں نے تجھ پر نازل کئے اُنہیں کتاب
صورتکی میں قلم بند !کر 3 ربکیونکہ فرماتا ہے کہ وقتوہ
آنے والا جبہے مَیں اپنی قوم اسرائیل اور یہوداہ کو بحال کر
کے ملـکاُس واپسمیں لاؤں گا جو مَیں نے اُن باپکے دادا
میراثکو میں دیا “تھا۔
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4 یہ اسرائیل اور یہوداہ بارےکے میں رب کے فرمان ہیں۔

5 رب” فرماتا ہے، خوف’ زدہ چیخیں دےسنائی رہی ہیں۔
امن کا نام و نشان تک نہیں بلـکہ چاروں طرف دہشت ہی
دہشت پھیلی ہوئی ہے۔ 6 کیا مرد بچے دےجنم سکتا توہے؟ پھر
تمام مرد کیوں اپنے ہاتھ کمر پر رکھ کر دردِ زہ میں مبتلا عورتوں
تڑپطرحکی رہے ہیں؟ ایکہر رنگکا فق پڑ گیا ہے۔

!افسوس7 دنوہ ناکہولکتنا ہو !گا اُس نہیںکوئیجیسا
ہو یعقوبگا۔ کی اولاد کو بڑی پیشمصیبت آئے گی، لیکن
آخرکار اُسے رِہائی ملے ‘گی۔ رب8 فرماتا ہے، اُس’ دن مَیں اُن
کی گردن پر رکھے جوئے اور اُن کی زنجـیروں کو توڑ ڈالوں گا۔
تب وہ غیرملـکیوں کے غلام نہیں رہیں گے 9 رببلـکہ اپنے خدا
اور نسلکیداؤد اُسکے بادشاہ کریںخدمتکی مَیںجسےگے
پا بر کر کے اُن پر مقرر کروں ‘گا۔

10 چنانچہ رب فرماتا ہے، یعقوباے’ میرے خادم، مت
اے!ڈر متدہشتاسرائیل، !کھا دیکھ، مَیں تجھے دُوردراز
علاقوں سے تیریاور اولاد کو جلاوطنی سے چھڑا واپسکر لے
آؤں گا۔ یعقوب واپس آ کر سکون سے گزارےزندگی گا، اور
اُسے پریشان کرنے والا نہیںکوئی ہو ‘گا۔ 11 ربکیونکہ فرماتا
ہے، تیرےمَیں’ ساتھ ہوں، مَیں بچاؤںتجھےہی مَیںگا۔ اُن تمام
قوموں نیستکو و نابود کر دوں میںجنگا مَیں تجھےنے منتشر
کر دیا مٹاؤںنہیںسےہستیصفحہطرحاِسمَیںتجھےلیکنہے،
گا۔ البتہ مَیں مناسب تکحد تیری تنبیہ کروں گا، کیونکہ مَیں
تجھے سزا دیئے بغیر نہیں چھوڑ ‘سکتا۔

12 کیونکہ رب فرماتا ہے، تیرا’ زخم لاعلاج ہے، تیری
چوٹ بھر ہی نہیں سکتی۔ کوئی13 نہیں ہے تیرےجو حق میں
بات کرے، تیرے پھوڑوں کا معالجہ اور تیری شفا ممکن ہی
!نہیں تیرے14 تمام تجھے*عاشق بھول گئے ہیں تیریاور 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 لـگچوٹجب گئی ہے اور لاعلاج درد محسوس
ہو رہا ہے تو تُو مدد کے لئے کیوں چیختا ہے؟ یہ مَیں ہی نے
تیرے سنگین قصور اور متعدد گناہوں کی وجہ تیرےسے کیاساتھ ہے۔

لیکن16 جو ہڑپتجھے کریں اُنہیں بھی ہڑپ کیا جائے گا۔
تیرے تمام دشمن جلاوطن ہو جائیں جنہوںگے۔ لُوٹتجھےنے

لیا اُنہیں بھی لُوٹا جائے گا، جنہوں نے غارتتجھے 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 دےقرار کر کہا ہے کہ صیون کو کیجسدیکھو 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 نئے سرے سے
تعمیر کیا جائے گا، اور محل کو دوبارہ اُس کی پرانی جگہ پر کھڑا
کیا جائے گا۔

19 اُس وقت وہاں شکرگزاری کے گیت اور خوشی منانے
والوں کی آوازیں بلند ہو جائیں گی۔ اور مَیں دھیان دوں گا کہ
اُن کی تعداد کم نہ ہو جائے بلـکہ مزید بڑھ جائے۔ اُنہیں حقیر
نہیں سمجھا جائے گا بلـکہ مَیں اُن کی بہتعزت بڑھا دوں گا۔
20 اُن کے بچے قدیم زمانے کی محفوظطرح زندگی گزاریں گے،
اور اُن کی جماعت مضبوطی میرےسے حضور قائم رہے گی۔
لیکن جتنوں نے اُن پر ظلم کیا اُنہیںہے مَیں سزا دوں گا۔

21 اُن کا حکمران اُن کا اپنا ہم وطن ہو گا، وہ دوبارہ اُن میں
سے اُٹھ کر تخت نشین ہو جائے گا۔ مَیں خود اُسے اپنے قریب
لاؤں گا تو وہ میرے قریب آئے ‘گا۔ کیونکہ رب فرماتا صرف’ہے، وہی اپنی خطرےجان میں ڈال میرےکر قریب آنے
کی جرأت 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
تیزہے۔رہا بگولے سروںکےبےدینوںجھونکےکے پر اُتر رہے
ہیں۔ 24 اور رب کا شدید قہر اُس تکوقت ٹھنڈا نہیں ہو گا
تکجب اُس نے اپنے دل کے منصوبوں کو تکمیل تک نہیں
پہنچایا۔ آنے والے دنوں میں تمہیں اِس کی صاف سمجھ آئے
گی۔

31
جلاوطنوں واپسیکی

رب1 فرماتا ہے، اُس” وقت مَیں تمام اسرائیلی گھرانوں کا
خدا ہوں گا، اور وہ میری قوم ہوں “گے۔ رب2 فرماتا تلوار”ہے، سے بچے ہوئے لوگوں کو یگستان ر میں ہی میرا فضل

* 30:14 :عاشق عاشق سے مراد اسرائیل اتحادیکے ہیں۔
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حاصل ہوا ہے، اور اسرائیل اپنی آرام گاہ کے پاس پہنچ رہا
“ہے۔

رب3 نے دُور سے اسرائیل پر ظاہر ہو کر فرمایا، مَیں” نے
تجھے ہمیشہ ہی پیار کیا ہے، اِس لئے مَیں تجھے بڑی شفقت سے
اپنے پاس کھینچ لایا ہوں۔ کنواریاے4 اسرائیل، تیری نئے
سرے سے تعمیر ہو جائے گی، کیونکہ مَیں خود تجھے تعمیر
کروں گا۔ تُو دوبارہ اپنے دفوں سے آراستہ ہو کر خوشی منانے
والوں لوککے ناچ کے لئے نکلے گی۔ 5 تُو دوبارہ سامریہ کی
یوں پہاڑ پر انگور باغکے لگائے گی۔ اور پودوںجو لگائیںکو گے
وہ خود اُن کے پھل لطفسے اندوز ہوں گے۔ 6 کیونکہ وہ دن
آنے والا جبہے افرائیم پہاڑیکے علاقے پہرےکے دار آواز
دے کہیںکر گے، آؤ’ ہم صیون پاسکے جائیں ربتاکہ اپنے
خدا کو سجدہ “۔‘کریں

7 ربکیونکہ فرماتا ہے، یعقوب” کو دیکھ خوشیکر !مناؤ
قوموں کے سربراہ کو دیکھ کر شادمانی کا نعرہ !مارو بلند آواز
سے الله کی حمد و ثنا کر کے کہو، اے’ رب، اپنی قوم کو بچا،
اسرائیل کے بچے ہوئے حصے کو چھٹکارا ‘دے۔ 8 کیونکہ
مَیں اُنہیں ملـکشمالی واپسسے لاؤں گا، اُنہیں دنیا کی انتہا سے
جمع کروں گا۔ اندھے لنگڑےاور 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 کنارےکنارےکے اور ایسے ہموار راستوں پر واپس
چلوںلے گا، جہاں ٹھوکر کھانے کا نہیںخطرہ ہو گا۔ کیونکہ
مَیں اسرائیل باپکا ہوں، اور *افرائیم میرا پہلوٹھا ہے۔

ربقومو،اے10 کلامکا !سنو اعلانتکجزیروںدُوردراز
کرو، جس’ نے اسرائیل کو منتشر کر دیا ہے وہ اُسے دوبارہ
کرےجمع گا اور چرواہے کی سی فکر رکھ کر اُس کی گلہ بانی
کرے ‘گا۔ 11 کیونکہ رب نے دےفدیہ کر یعقوب کو بچایا
اُسہے، نے دےعوضانہ کر اُسے زورآور کے ہاتھ سے چھڑایا
ہے۔ تب12 وہ آ کر صیون بلندیکی پر خوشی نعرےکے لگائیں
گے، اُن ربچہرےکے کی برکتوں کو دیکھ چمککر اُٹھیں
وقتاُسکیونکہگے۔ اُنہیںوہ اناج، نئی زیتونَمے، تیلکے اور
جوان یوں بھیڑبکر اور گائےبَیلوں کثرتکی نوازےسے گا۔ اُن

کی جان سیراب باغ کی طرح سرسبز ہو گی، اور اُن کی نڈھال
حالت سنبھل جائے گی۔ 13 پھر یاں کنوار خوشی مارےکے
لوک ناچ ناچیں گی، جوان بزرگاور آدمی بھی اُس میں حصہ
لیں گے۔ یوں مَیں اُن کا ماتم خوشی میں بدل دوں گا، مَیں اُن
کے دلوں سے غم نکال کر اُنہیں اپنی تسلی اور شادمانی سے بھر
دوں “گا۔ رب14 فرماتا مَیں”ہے، اماموں جانکی کو تر و تازہ
کروں گا، اور میری قوم میری 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 ہلاکوہ ہو گئے “ہیں۔

لیکن16 رب 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 لوٹسے آئیں گے۔ 17 تیرا مستقبل پُراُمید ہو
گا، تیرےکیونکہ بچے اپنے وطن میں واپس آئیں “گے۔ یہ رب
کا فرمان ہے۔

18 †اسرائیل” کی یہ گر و زاری مجھ تک پہنچ گئی ہے۔
کیونکہ وہ کہتا ہے، ہائے،’ تُو تادیبسختمیرینے کی ہے۔
میری یوں تربیت ہوئی ہے جس طرح بچھڑے کی ہوتی ہے
جب اُس کی گردن پر پہلی بار جوا رکھا جاتا اےہے۔ رب،
واپسمجھے لا تاکہ مَیں واپس آؤں، کیونکہ تُو ربہی میرا خدا
ہے۔ میرے19 واپس آنے پر مجھے ندامت محسوس 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 فصل کاٹ رہا ‘ہوں۔ لیکن20 رب فرماتا
ہے کہ اسرائیل میرا قیمتی بیٹا، میرا لاڈلا ہے۔ گو مَیں بار بار
اُس باتیںخلافکے توبھیہوںکرتا اُسے یاد کرتا اِسہوں۔رہتا
لئے میرا دل اُس کے لئے پتا تڑ ہے، اور لازم ہے کہ مَیں اُس پر
ترس کھاؤں۔

میریاے21 قوم، ایسے کھڑےنشان جنکر لوگوںسے کو
صحیح راستے کا پتا !چلے اُس سڑکپکی پر پرجسدےدھیان تُو
نے سفر کیا کنواریاےہے۔ واپساسرائیل، آ، اپنے اِن شہروں
لوٹمیں !آ اے22 بےوفا بیٹی، تککبتُو پھرےبھٹکتی گی؟
ایکمیںملـکنےرب نئی چیز پیدا کی یہہے، عورتآئندہکہ
آدمی کے گرد رہے “گی۔

* 31:9 :افرائیم یہاں افرائیم اسرائیل کا دوسرا نام ہے۔ † 31:18 :اسرائیل لفظی :ترجمہ افرائیم۔
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اسرائیل اور یہوداہ دوبارہ آباد ہو جائیں گے
رب23 الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، جب”

مَیں اسرائیلیوں کو بحال کروں گا تو ملـِک یہوداہ اور اُس کے
شہروں باشندےکے دوبارہ کہیں گے، اے’ راستی کے گھر،
مُقّدساے ‘!دےبرکتتجھےربپہاڑ، 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۔

تب26 مَیں جاگ اُٹھا اور چاروں طرف دیکھا۔ میری نیند
کتنی میٹھی رہی !تھی

رب27 فرماتا ہے، وقتوہ” آنے والا مَیںجبہے اسرائیل
کے گھرانے اور یہوداہ کے گھرانے بیجکا بو انسانکر و حیوان
کی تعداد بڑھا دوں گا۔ پہلے28 مَیں بڑےنے دھیان سے اُنہیں
جڑ سے اُکھاڑ دیا، گرا دیا، ڈھا دیا، ہاں تباہ کر خاککے میں
ملا دیا۔ لیکن آئندہ مَیں اُتنے ہی دھیان سے اُنہیں تعمیر کروں
گا، اُنہیں پنیری کی طرح لگا دوں “گا۔ یہ رب کا فرمان ہے۔
لوگوقتاُس”29 یہ کہنے سے باز آئیں گے والدینکہ نے کھٹے
انگور کھائے، لیکن دانت اُن کے بچوں کے کھٹے ہو گئے ہیں۔
30 ابکیونکہ سے کھٹے انگور کھانے والے کے اپنے دانتہی
اُسیسےابگے۔ہوںکھٹے کو گیجائےدیموتسزائے 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 عہد
باندھوں گا۔ 32 یہ اُس عہد کی مانند نہیں ہو گا جو مَیں نے اُن
باپکے دادا ساتھکے اُس دن باندھا مَیںجبتھا اُن کا ہاتھ پکڑ
کر اُنہیں مصر سے نکال 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
ساتھکے باندھوں گا اُس تحتکے مَیں شریعتاپنی 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۔ 34 اُس وقت سے اِس کی
ضرورت نہیں رہے گی کہ کوئی اپنے پڑوسی یا بھائی کو تعلیم
دے کر کہے، رب’ کو جان ‘لو۔ کیونکہ چھوٹے سے لے کر
مجھےسبتکبڑے جانیں گے۔ کیونکہ مَیں اُن کا معافقصور

کروں گا اور آئندہ اُن گناہوںکے کو یاد نہیں کروں “گا۔ ربیہ
کا فرمان ہے۔

رب35 فرماتا ہے، مَیں” ہی نے مقرر کیا ہے کہ دن کے
چمکےسورجوقت راتاور سمیتستاروںچاندوقتکے روشنی
مَیںدے۔ ہی سمندر یوںکو اُچھال دیتا ہوں اُسکہ موجیںکی
گرجنے لـگتی الافواجربہیں۔ ہی میرا نام “ہے۔ رب36 فرماتا
ہے، تکجب” یہ قدرتی اصول میرے منے سا قائم رہیں گے
اُس تکوقت اسرائیل میرےقوم منے سا قائم رہے گی۔ 37 کیا
انسان آسمان پیمائشکی کر سکتا ہے؟ یا کیا وہ زمین بنیادوںکی کی
تفتیش کر سکتا ہے؟ ہرگز !نہیں اِسی طرح یہ ممکن ہی نہیں کہ
مَیں اسرائیل پوریکی قوم کو اُس کے گناہوں سببکے سے رد
“کروں۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

یروشلم کو سرےنئے سے تعمیر کیا جائے گا
رب38 فرماتا ہے، وہ” وقت آنے والا جبہے یروشلم کو

رب کے لئے نئے سرے سے تعمیر کیا جائے گا۔ تب اُس کی
فصیل حنن ایل کے بُرج سے لے کر کونے تکدروازےکے
تیار ہو جائے گی۔ وہاں39 سے شہر کی سرحد سیدھی جریب
تکپہاڑی پہنچے گی، پھر جوعہ مُڑےطرفکی گی۔ 40 اُس
وقت لاشوںوادیجو اور بھسم ہوئی چربی راکھکی 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 میں گھوڑے دروازےکے کے
کونے تک سب کچھ مُقّدس ہو گا۔ آئندہ شہر کو نہ کبھی
دوبارہ جڑ سے اُکھاڑا جائے گا، نہ تباہ کیا جائے “گا۔

32
محاصرےیرمیاہ کھیتدورانکے خریدتا ہے

یہوداہ1 کے بادشاہ ِصدقیاہ حکومتکی میںسالدسویںکے
رب یرمیاہ سے ہم کلام ہوا۔ اُس وقت نبوکدنضر جو 18 سال
سے بابل کا بادشاہ تھا 2 اپنی فوج کے ساتھ یروشلم کا محاصرہ کر
رہا تھا۔ یرمیاہ اُن دنوں میں محلشاہی محافظوںکے میںصحنکے
قید تھا۔ 3 ِصدقیاہ نے یہ کہہ کر اُسے گرفتار کیا تھا، تُو” کیوں
اِس قسم پیشکی گوئی سناتا ہے؟ تُو کہتا ہے، رب’ فرماتا ہے
مَیںکہ اِس شہر کو بابلشاہِ ہاتھکے میں دینے والا جبہوں۔
وہ اُس پر کرےقبضہ گا 4 تو ِصدقیاہ بابل کی فوج سے نہیں بچے
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گا۔ اُسے شاہِ بابل کے حوالے کر دیا جائے گا، اور وہ اُس کے
برُو رُو اُس کرےباتسے گا، اپنی آنکھوں سے اُسے دیکھے گا۔
5 ِ بابلشاہ ِصدقیاہ بابلکو لے جائے گا، اور وہاں وہ وقتاُس
تک رہے گا جب تک مَیں اُسے دوبارہ قبول نہ کروں۔ رب
فرماتا ہے کہ اگر تم بابل کی فوج سے لڑو تو ناکام رہو “۔‘گے

ربجب6 کلامکا یرمیاہ پر نازل ہوا تو یرمیاہ رب”کہا،نے
کلامہمسےمجھ ہوا، تیرا’7 چچا زاد بھائی بنایلحنم تیرےسلّوم
پاس آ کہےکر گا میںعنتوتکہ سبآپلیں۔خریدکھیتمیرا
سے قریبی رشتے دار ہیں، اِس لئے اُسے خریدنا آپ کا حق بلـکہ
فرض بھی ہے تاکہ ہمارےزمین خاندان ملـکیتکی *‘رہے۔
8 ایسا ہی تھا۔فرمایانےربطرحجسہوا میرا بھائیزادچچا حنم
ایل شاہی محافظوں کے صحن میں آیا اور مجھ سے کہا، بن’ یمین
کے قبیلے کے شہر عنتوت میں میرا کھیت خرید لیں۔ یہ کھیت
آپخریدنا بھیفرضبلـکہحقموروثیکا تاکہہے ہمارےزمین
خاندان ملـکیتکی رہے۔ آئیں، اُسے خرید ‘!لیں
تب مَیں نے جان لیا کہ یہ باتوہی ہے ربجو نے فرمائی

تھی۔ چنانچہ9 مَیں نے اپنے چچا زاد بھائی ایلحنم عنتوتسے کا
کھیت خرید کر اُسے چاندی کے 17 دےِسکے دیئے۔ مَیں10
انتقالنے نامہ لـکھ اُسکر پر مُہر لگائی، تولِسکےکےچاندیپھر
کر اپنے بھائی مَیںدیئے۔دےکو نے بھیگواہ بُلائے تھے تاکہ
پوریوہ کارروائی تصدیقکی کریں۔ اِس11-12 بعدکے مَیں نے
انتقالمُہرشدہ نامہ شرائطتمام اور بنباروکسمیتقواعد یاہ نیر بن
محسیاہ کے سپرد کر دیا۔ ساتھ ساتھ مَیں نے ایکاُسے نقل بھی
دی جس پر مُہر نہیں لـگی تھی۔ حنم ایل، انتقال نامے پر دست
خط کرنے والے گواہ اور صحن میں حاضر باقی ہم وطن سب
اِس کے گواہ تھے۔ 13 اُن کے دیکھتے دیکھتے مَیں ہدایتکوباروکنے دی،

14 رب’ الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ
مُہرشدہ انتقال نامہ اور اُس نقلکی لے کر مٹی برتنکے میں ڈال
دے تاکہ لمبے محفوظتکعرصے رہیں۔ 15 الافواجربکیونکہ
جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے ایککہ وقت آئے گا جب
ملـکاِس میں دوبارہ کھیتگھر، اور انگور کے خریدےباغ
جائیں ‘گے۔

یرمیاہ الله کی تمجید کرتا ہے

باروک16 بن یاہ نیر انتقالکو نامہ دینے بعدکے مَیں ربنے
سے دعا کی،

17 رباے’ قادرِ مطلق، تُو نے اپنا ہاتھ بڑھا کر قدرتبڑی
آسمانسے زمینو تیرےبنایا،کو لئے بھیکوئی ناممکنکام نہیں۔
18 تُو ہزاروں شفقتپر کرتا اور بچوںساتھساتھ کو اُن والدینکے
گناہوںکے کی سزا اےہے۔دیتا اورعظیم قادر نامکاجسخدا
الافواجرب مقاصدتیرے19ہے، تیرےاورعظیم زبردستکام
تیریہیں، آنکھیں انسان کی تمام راہوں کو دیکھتی رہتی ہیں۔ تُو
ایکہر اُسکو اعمالاورچلنچالکے مناسبکا اجر ہے۔دیتا

مصر20 میں تُو نے الٰہی نشان معجزےاور دکھائے، اور تیرا
یہ جاریتکآجسلسلہ رہا اسرائیلہے، بھیمیں اور باقی قوموں
میں بھی۔ تیرےیوں نام کو وہ عزت و جلال ملا جو تجھے آج
حاصلتک ہے۔ 21 تُو الٰہی نشان معجزےاور دکھا کر اپنی قوم
اسرائیل مصرکو نکالسے لایا۔ تُو نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنی عظیم
قدرت مصریوں پر ظاہر کی تو اُن پر دہشتشدید طاری ہوئی۔
تب22 تُو اپنینے قوم کو بخشملـکیہ دودھمیںجسدیا اور
شہد تھیکثرتکی جساور کا وعدہ تُو قَسمنے کھا کر اُن کے
باپ دادا سے کیا تھا۔

لیکن23 باپہمارےجب دادا ملـکنے میں داخل ہو کر
اُس پر قبضہ کیا تو اُنہوں نے نہ تیری سنی، نہ تیری 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 قریبکے پہنچ چکا ہمہے۔
تلوار، کال اور مہلـک یوں بیمار سے اِتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ
بابلجب فوجکی شہر پر کرےحملہ گی تو وہ اُس قبضےکے میں
آئے گا۔ جو کچھ بھی 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 دےچاندیکہ کھیتکر خرید لے اور
گواہوں سے کارروائی کی تصدیق “۔‘کروا

رب جوابکا
ربتب26 کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا، دیکھ،”27 مَیں رب

اور تمام انسانوں کا ہوں۔خدا تو پھر کیا کامکوئی مجھجوہے سے
نہیں ہو “سکتا؟ ربچنانچہ28 فرماتا مَیں”ہے، اِس شہر بابلکو

* 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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اور اُس کے بادشاہ نبوکدنضر کے حوالے کر دوں گا۔ وہ ضرور
اُس پر کرےقبضہ گا۔ بابل29 کے جو فوجی اِس شہر پر حملہ کر
رہے ہیں اِس گھسمیں سبکر کچھ جلا دیں سبگے، کچھ
آتشنذرِ کریں تبگے۔ وہ تمام راکھگھر ہو جائیں کیجنگے
چھتوں پر لوگوں نے بعل دیوتا کے لئے بخور جلا کر اور اجنبی
معبودوں کو َمے کی پیشنذریں کر طیشمجھےکے “دلایا۔

رب30 فرماتا ہے، اسرائیل” اور یہوداہ کے قبیلے جوانی سے
لے کر تکآج وہی کچھ کرتے آئے ہیں جو مجھے ناپسند ہے۔
اپنے ہاتھوں کامکے مجھےوہسے بار بار غصہ دلاتے ہیں۔رہے
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 اسرائیلکیونکہ اور یہوداہ کے
باشندوں نے اپنی بُری حرکتوں سے طیشمجھے دلایا ہے، خواہ
بادشاہ ہو یا ملازم، امامخواہ ہو یا نبی، خواہ یہوداہ ہو یا یروشلم۔
اُنہوں33 نے اپنا منہ مجھ سے پھیر کر میری طرف رجوع کرنے
سے انکار کیا ہے۔ گو مَیں اُنہیں بار بار تعلیم دیتا رہا توبھی وہ
سننے یا میری تربیت قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھے۔ 34 نہ
صرف یہ بلـکہ جس گھر پر میرے نام کا ٹھپا لگا ہے اُس 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 کے لئے قربان کریں۔ مَیں اُنہیںنے ایسی قابِل حرکتیںگھن
کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلـکہ مجھے اِس کا تکخیال نہیں آیا۔
یوں اُنہوں نے یہوداہ کو گناہ کرنے پر اُکسایا ہے۔

36 اِس وقت تم کہہ رہے ہو، یہ’ شہر ضرور شاہِ بابل کے
قبضے میں آ جائے گا، کیونکہ تلوار، کال مہلـکاور یوں بیمار نے
ہمیں کمزور کر دیا ‘ہے۔ لیکن اب شہر بارےکے میں رب کا
فرمان سنو، اسرائیلجو کا خدا !ہے

بےشک37 طیشبڑےمَیں میں آ کر شہر کے باشندوں کو
ممالـکمختلف میں منتشر کر دوں لیکنگا، مَیں اُنہیں اُن جگہوں
جمعپھرسے لاؤںبھیواپسکےکر گا تاکہ وہ سکونیہاںدوبارہ
کے ساتھ رہ سکیں۔ تب38 وہ میری قوم ہوں گے، اور مَیں اُن
کا خدا ہوں گا۔ 39 مَیں ہونے دوں گا کہ وہ سوچ اور چال
ایکمیںچلن ہو کر وقتہر مانیںخوفمیرا اُنہیںکیونکہگے۔

معلوم ہو گا کہ ایسا کرنے سے ہمیں اور ہماری اولاد برکتکو
ملے گی۔

40 مَیں اُن کے ساتھ ابدی عہد باندھ کر وعدہ کروں گا کہ
اُن پر شفقت کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ ساتھ ساتھ مَیں اپنا
خوف اُن کے دلوں میں ڈال دوں گا تاکہ وہ مجھ سے دُور نہ
ہو جائیں۔ 41 اُنہیں برکت دینا میرے لئے خوشی کا باعث 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 مَیںوعدہ 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
بابلکچھسب کے حوالے کر دیا گیا لیکن‘ہے۔ مَیں فرماتا ہوں
کہ پورے ملـک میں دوبارہ خریدےکھیت 44 اور فروخت
انتقالمطابقکےمعموللوگگے۔جائیںکئے لـکھنامے کر اُن پر
مُہر لگائیں اورگے کارروائی تصدیقکی کے لئے بُلائیںگواہ گے۔
تمام علاقے یعنی بن یمین قبائلیکے علاقے میں، یروشلم دیہاتکے
میں، یہوداہ اور پہاڑی علاقے شہروںکے مغربمیں، کے نشیبی
پہاڑی علاقے کے شہروں میں اور دشِت نجب کے شہروں میں
ایسا ہی کیا جائے گا۔ مَیں خود اُن کی بدنصیبی ختم کروں “گا۔
ربیہ کا فرمان ہے۔

33
یروشلم میں دوبارہ خوشی ہو گی

1 یرمیاہ تکاب شاہی محافظوں کے صحن 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، مجھے3 پکار تو مَیں تجھے جواب میں ایسی عظیم
اور ناقابِل فہم باتیں بیان کروں گا جو تُو نہیں جانتا۔

4 کیونکہ رب جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ تم نے
اِس شہر کے مکانوں بلـکہ ایکچند شاہی مکانوں کو بھی ڈھا
دیا تاکہہے اُن پتھروںکے لـکڑیاور فصیلسے مضبوطکو کرو
اور شہر کو دشمن پُشتوںکے اور تلوار سے بچائے رکھو۔ 5 گو تم
بابل فوجکی سے لڑنا ہتے چا لیکنہو، شہر اسرائیلیوںگھرکے کی
لاشوں سے بھر جائیں گے۔ کیونکہ اُن ہی پر مَیں اپنا غضب نازل
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گا۔کروں یروشلم کی تمام بےدینی باعثکے مَیں نے اپنا منہ اُس
سے چھپا لیا ہے۔

لیکن6 بعد میں مَیں اُسے دےشفا کر تندرستی بخشوں 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 گا جیسے
پہلے تھے۔ 8 مَیں اُنہیں اُن کی تمام بےدینی پاکسے صاف کر
کے اُن کی تمام سرکشی اور تمام گناہوں معافکو کر دوں گا۔
تب9 یروشلم پوری دنیا میرےمیں لئے مسرت، یفشہرت، تعر
اور جلال کا باعث بنے گا۔ دنیا کے تمام ممالـک میری اُس پر
مہربانی دیکھ کر متاثر ہو جائیں گے۔ وہ گھبرا کر کانپ اُٹھیں
اُنہیںجبگے پتا چلے گا مَیںکہ نے یروشلم کو برکتکتنی 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،
دُلھندُولھے کی آواز رباور قربانیاںکیشکرگزاریمیںگھرکے
پہنچانے والوں کے گیت سنائی دیں گے۔ اُس وقت وہ گائیں
گے، الافواجرب’ کا شکر کرو، ربکیونکہ بھلا ہے، اور اُس
ابدیشفقتکی ‘ہے۔ کیونکہ مَیں ملـکاِس پہلےکو طرحکی
بحال کر دوں گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

الافواجرب12 فرماتا الحالفیکہہے یہ ویرانمقام اور انسان
و حیوان سے خالی لیکنہے۔ آئندہ یہاں اور باقی تمام شہروں میں
دوبارہ ایسی چراگاہیں ہوں گی جہاں گلہ بان اپنے یوڑوں ر کو
چَرائیں گے۔ ملـکپورےتب13 میں چرواہے اپنے یوڑوں ر کو
گنتے اور لتے سنبھا ہوئے نظر آئیں گے، خواہ پہاڑی علاقے کے
شہروں مغربیا پہاڑینشیبیکے میںعلاقے دیکھو، دشِتخواہ
نجب یا بن یمین کے قبائلی علاقے میں معلوم کرو، خواہ یروشلم
کے دیہات یا یہوداہ کے باقی شہروں میں یافت در کرو۔ یہ رب
کا فرمان ہے۔

ابدی عہد کا وعدہ
رب14 فرماتا ہے کہ ایسا وقت آنے والا ہے جب مَیں وہ

اچھا وعدہ پورا کروں گا جو مَیں نے اسرائیل کے گھرانے اور
یہوداہ کے گھرانے سے کیا ہے۔ وقتاُس15 مَیں داؤد نسلکی

راستایکسے باز کونپل پھوٹنے دوں گا، اور ملـکوہی میں
انصاف اور راستی قائم کرے گا۔ 16 اُن دنوں میں یہوداہ کو
چھٹکارا ملے گا اور یروشلم پُرامن گزارےزندگی گا۔ تب ہماریرب’یروشلم ‘راستی کہلائے گا۔ 17 ربکیونکہ فرماتا ہے کہ
اسرائیل تختکے پر بیٹھنے والا ہمیشہ داؤدہی نسلکی کا گا۔ہو
امامگزارخدمتمیںگھرکےربطرحاِسی18 لاویہیہمیشہ
کے قبیلے کے ہوں گے۔ وہی میرےمتواتر حضور بھسم ہونے
والی قربانیاں اور غلہ اور ذبح کی پیشقربانیاں کریں “گے۔

ایکرب19 بار پھر یرمیاہ سے ہم کلام ہوا، رب”20 فرماتا
ہے کہ مَیں نے دن اور رات سے عہد باندھا ہے کہ وہ مقررہ
وقت پر ترتیباور 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 ہمیشہ اُسی کی نسل کا ہو گا۔
نیز، مَیں نے لاوی کے اماموں سے بھی عہد باندھ کر وعدہ کیا
ربکہ کے گھر میں خدمت گزار امام ہمیشہ لاوی کے قبیلے
کے ہوںہی راتگے۔ اور دن سے بندھے ہوئے عہد طرحکی
اِن عہدوں کو بھی توڑا نہیں جا سکتا۔ 22 مَیں 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، 24 کیا” 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 سے قوم ہی نہیں “سمجھتے۔ لیکن25
رب فرماتا ہے، جو” 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 نسلکی میں تختکوکسیسے پر بٹھاؤں گا تاکہ
وہ اسحاقابراہیم، یعقوباور اولادکی کیونکہکرے،حکومتپر
مَیں اُنہیں بحال کر کے اُن ترسپر کھاؤں “گا۔

34

ِصدقیاہ بابل کی قید میں مر جائے گا
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1 رب اُس وقت یرمیاہ سے ہم کلام ہوا جب شاہِ بابل

نبوکدنضر فوجپوریاپنی لے کر یروشلم اور یہوداہ تمامکے شہروں
پر حملہ کر تھا۔رہا اُس ساتھکے دنیا اُنکے ممالـکتمام قوموںاور
کی فوجیں تھیں جنہیں اُس نے اپنے تابع کر لیا تھا۔

2 رب” جو اسرائیل 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 آتشنذرِ گا۔دےکر 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 سے دیکھے گا، تیرےوہ برُو رُو
گا۔کرےباتسےتجھ بابلتجھےپھر اےلیکن4گا۔پڑےجانا
ِصدقیاہ رببادشاہ، کا یہ فرمان بھی بارےتیرےرب!سن میں
فرماتا ہے کہ تُو تلوار سے نہیں 5 بلـکہ مرےموتطبعی گا، اور
تیریطرحاُسیلوگ تعظیم لـکڑیمیں کا بڑا ڈھیر بنا لگائیںآگکر
باپتیرےطرحجسگے دادا لئےکے ہیں۔آئےکرتے تجھوہ
پر بھی ماتم کریں گے اور کہیں گے، میرےہائے، ‘!آقا یہ رب
کا فرمان “ہے۔

6 یرمیاہ نبی نے ِصدقیاہ بادشاہ کو یروشلم میں یہ پیغام سنایا۔
7 اُس وقت بابل کی فوج یروشلم، لـکیس اور عزیقہ سے لڑ رہی
تھی۔ یہوداہ تمامکے قلعہ بند میںشہروں تکابتینیہیسے قائم
رہے تھے۔

غلاموں کے ساتھ بےوفائی
رب8 کا کلام ایک بار پھر یرمیاہ پر نازل ہوا۔ اُس وقت

ِصدقیاہ بادشاہ نے یروشلم کے باشندوں کے ساتھ عہد باندھا تھا
ہمکہ غلاموںوطنہماپنے آزادکو ایکہر9گے۔دیںکر نے
اپنے غلاموںوطنہم اور لونڈیوں آزادکو کرنے کا وعدہ کیا تھا،
سبکیونکہ متفق ہوئے تھے کہ ہم اپنے ہم وطنوں کو غلامی
میں نہیں رکھیں گے۔ 10 بزرگتمام اور باقی لوگتمام 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۔ ربتب12 کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا۔

13 رب” جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، جب’ مَیں
تمہارے باپ دادا کو مصر کی غلامی سے نکال لایا تو مَیں نے

اُن عہدسے باندھا۔ اُس شرطایککی یہ تھی 14 کسیجبکہ
وطنہم نے آپاپنے بیچکو کر خدمتتیریتکسالچھ کی
توہے لازم سالساتویںکہہے تُو اُسے آزاد کر شرطیہدے۔ تم
سب پر صادق آتی لیکنہے۔ باپتمہارےافسوس، دادا نے نہ
میری سنی، نہ باتمیری پر دھیان دیا۔ اب15 تم نے پچھتا کر وہ
کچھ کیا مجھےجو پسند تھا۔ ایکہر اعلاننے کیا ہمکہ اپنے ہم
وطن غلاموں کو آزاد کر دیں گے۔ تم اُس گھر میں جسآئے
میرےپر نام کا ٹھپا لگا ہے اور عہد باندھ میرےکر حضور اُس
وعدے کی تصدیق کی۔ لیکن16 اب تم نے اپنا ارادہ بدل کر
میرے نام کی بےحرمتی کی ہے۔ 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 تمام ممالـک
کے رونگٹے کھڑے 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 کےکرنے
لئے وہ ایک بچھڑے کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اُن کے
اُنہوںتوبھیگئے۔گزرسےدرمیان توڑعہدنے اُسکر شرائطکی
پوری نہ کیں۔ مَیںچنانچہ دوںہونے گا کہ وہ بچھڑےاُس کی
مانند ہو جسجائیں کے دو حصوں میں سے وہ گزر گئے ہیں۔
مَیں20 اُنہیں اُن کے دشمنوں کے حوالے کر دوں گا، اُن ہی کے
حوالے اُنہیںجو جان سے مارنے کے درپَے ہیں۔ اُن کی لاشیں
پرندوں اور جنگلی جانوروں خوراککی بن جائیں گی۔

مَیں21 یہوداہ کے بادشاہ ِصدقیاہ اور اُس کے افسروں 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 بابلشاہِ نبوکدنضر کی
فوج میںقبضےکے پیچھےوقتاِسفوجیگوکیونکہگے۔جائیںآ
ہٹ گئے ہیں، میرےلیکن22 حکم پر واپسوہ آ کر یروشلم پر حملہ
کریں گے۔ اور اِس مرتبہ وہ اُس پر قبضہ کر کے اُسے نذرِ آتش
کر دیں گے۔ مَیں یہوداہ کے شہروں کو بھی خاکیوں میں ملا
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دوں گا کہ کوئی اُن میں نہیں رہ سکے “۔‘گا یہ رب کا ہے۔فرمان
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 صحنکے کمرےکسیکے میں آنے دعوتکی دے۔
جب وہ آئیں تو اُنہیں َمے پلا “دے۔

مَیںچنانچہ3 یازنیاہ بن یرمیاہ بن نیاہ حبّصِ پاسکے گیا اور اُسے
اُس بھائیوںکے اور تمام بیٹوں یعنی یکابیوں ر پورےکے گھرانے
سمیت رب4 کے گھر میں لایا۔ ہم حنان کے بیٹوں کمرےکے
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 کہا، آئیں،” کچھ
َمے پی “لیں۔

6 لیکن اُنہوں نے انکار کر کے کہا، ہم” َمے نہیں پیتے،
یکاببنیوندبباپہمارےکیونکہ ر ہمیںنے ہماریاور اولاد
کو َمے پینے منعسے کیا ہے۔ اُس7 ہمیںنے ہدایتیہ بھی نہ’دی، مکان تعمیر کرنا، نہ بیج بونا اور نہ انگور کا باغ لگانا۔ یہ چیزیں
کبھی بھی تمہاری ملـکیت میں شامل نہ ہوں، کیونکہ لازم ہے
کہ تم ہمیشہ میںخیموں زندگی گزارو۔ پھر تم لمبے اُستکعرصے
ملـک میں رہو جسگے میں تم مہمان ‘ہو۔ 8 چنانچہ ہم اپنے
باپ یوندب بن یکاب ر کی اِن تمام ہدایات کے تابع ہتے ر ہیں۔
نہ ہم اور نہ ہماری یاں بیو یا بچے کبھی َمے پیتے ہیں۔ ہم9 اپنی
رہائش لئےکے نہیںمکان بناتے، اور نہ انگور باغ،کے کھیتنہ
یا فصلیں ہماری ملـکیت میں ہوتی ہیں۔ 10 اِس کے بجائے ہم
آج تک خیموں میں ہتے ر ہیں۔ جو بھی ہدایت ہمارے باپ
یوندب اُسدیہمیںنے پر اُترےپورےہم ہیں۔ صرفہم11
عارضی 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 سے بچ
‘جائیں۔ اِسیصرفہم لئے یروشلم ٹھہرےمیں ہوئے “ہیں۔

تب12 رب کا کلام مجھ پر نازل ہوا، 13 رب” الافواج جو
اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ یہوداہ اور یروشلم باشندوںکے

پاسکے جا کر کہہ، تم’ میری تربیت کیوں قبول نہیں کرتے؟
تم میری کیوں نہیں سنتے؟ یوندب14 یکاببن ر پر غور کرو۔ اُس
اپنینے اولاد کو َمے پینے منعسے کیا، اِس لئے اُس کا آجگھرانا
تک َمے نہیں پیتا۔ لوگیہ اپنے باپ ہدایاتکی کے تابع ہتے ر
ہیں۔ اِس مقابلےکے میں لوگتم کیا کر رہے ہو؟ گو مَیں بار بار
تم سے ہم کلام ہوا توبھی تم میرینے نہیں سنی۔

15 بار بار مَیں اپنے نبیوں کو تمہارے پاس بھیجتا رہا تاکہ
میرے خادم تمہیں آگاہ کرتے رہیں کہ ہر ایک اپنی بُری راہ
ترک کر واپسکے !آئے اپنا چال چلن درست کرو اور اجنبی
معبودوں کی پیروی کر کے اُن متخدمتکی !کرو پھر تم اُس
ملـک میں رہو گے جو مَیں نے تمہیں باپتمہارےاور دادا کو
بخش دیا تھا۔ لیکن تم نہنے توجہ دی، میرینہ سنی۔ یوندب16
بن یکاب ر کی اولاد اپنے باپ کی ہدایات پر پوری اُتری ہے،
لیکن اِس قوم میرینے نہیں ‘سنی۔

اِس17 لئے رب لشکروںجو کا اور اسرائیل کا خدا ہے فرماتا
ہے، !سنو’ مَیں یہوداہ پر اور یروشلم کے باشندےہر پر وہ تمام
آفت نازل کروں جسگا کا اعلان مَیں نے کیا ہے۔ گو مَیں اُن
سے ہم کلام ہوا توبھی اُنہوں نے نہ سنی۔ مَیں نے اُنہیں بُلایا،
لیکن اُنہوں جوابنے نہ “۔‘دیا

18 لیکن یکابیوں ر سے یرمیاہ نے کہا، رب” الافواج جو
اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، تم’ اپنے باپ یوندب کے حکم
پر پورے اُتر کر اُس کی ہر ہدایت اور ہر حکم پر عمل کرتے
اِس19‘ہو۔ لئے الافواجرب اسرائیلجو کا خدا فرماتاہے یوندب’ہے، یکاببن ر کی اولاد میں سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہو گا
میرےجو کرےخدمتحضور “۔‘گا

36
رب کے گھر میں یرمیاہ کتابکی تلاوتکی

یہوداہ1 کے بادشاہ یقیم یہو بن یوسیاہ حکومتکی چوتھےکے
سال ربمیں کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا، طومار”2 لے کر اُس
میں اسرائیل، یہوداہ اور باقی تمام قوموں بارےکے میں وہ تمام
پیغامات قلم بند کر جو مَیں نے یوسیاہ کی حکومت سے لے کر
تکآج تجھ پر نازل کئے ہیں۔ شاید3 یہوداہ کے گھرانے میں ہر
ایک اپنی بُری راہ سے باز آ واپسکر آئے اگر آفتاُس پوریکی
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خبر تکاُن پہنچے جو مَیں اِس قوم پر نازل کرنے کو ہوں۔ پھر
مَیں اُن کی بےدینی اور گناہ معافکو کروں “گا۔

چنانچہ4 یرمیاہ باروکنے بن یاہ نیر بُلاکو کر اُس وہسے تمام
پیغامات طومار میں لـکھوائے ربجو اُسنے پر نازل کئے تھے۔
5 پھر یرمیاہ باروکنے سے کہا، مجھے” نظربند کیا گیا ہے، اِس
لئے ربمَیں کے گھر میں نہیں جا سکتا۔ آپلیکن6 تو جا سکتے
روزےہیں۔ کے دن یہ طومار اپنے ساتھ لے ربکر کے گھر
میں جائیں۔ حاضرین کے منے ربسا کی اُن تمام باتوں کو پڑھ کر
سنائیں جو مَیں نے آپ سے لـکھوائی ہیں۔ سب کو طومار کی
باتیں سنائیں، اُنہیں بھی جو یہوداہ کی دیگر آبادیوں یہاںسے پہنچے
ہیں۔ 7 شاید وہ التجا یں کر ربکہ اُن پر رحم کرے۔ شاید ہر
ایک بُریاپنی راہ بازسے آ آئے۔واپسکر کیونکہ اِسغضبجو
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 ہدایتکی کے
مطابق اُس ربنے میںگھرکے ربدرجمیںطومار کلامکے
تلاوتکی لوگوقتاُس9کی۔ تھے،ہوئےرکھےروزہ کیونکہ
بادشاہ یقیم یہو بن یوسیاہ کی حکومت کے پانچویں سال اور نویں
*مہینے میں اعلان کیا گیا تھا کہ یروشلم باشندےکے اور یہوداہ
کے دیگر شہروں سے آئے ہوئے ربلوگتمام کے حضور روزہ
رکھیں۔ باروکجب10 نے طومار تلاوتکی کی تو لوگتمام
حاضر تھے۔ اُس وقت وہ رب کے گھر میں شاہی محرّر یاہ جمر
بن سافن کمرےکے میں بیٹھا تھا۔ یہ ربکمرا کے گھر کے اوپر
والے صحن میں تھا، اور صحن کا نیا دروازہ وہاں سے دُور نہیں
تھا۔

11 طومار میں درج رب کے تمام پیغامات سن کر یاہ جمر بن
سافن 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 تلاوتکیطومارنے کر پیشکے کیا تمامتب14تھا۔
بزرگوں یہودینے بن نتنیاہ بن سلمیاہ بن کوشی باروککو کے
بھیجپاس کر اُسے اطلاع آپتلاوتکیطومارجس”دی، نے
لوگوں کے منے سا کی اُسے لے ہمارےکر پاس “آئیں۔ چنانچہ

باروک بن یاہ نیر ہاتھ میں طومار کو تھامے ہوئے اُن پاسکے
آیا۔

افسروں15 ذرا”کہا،نے بیٹھ ہمارےکر لئے بھی کیطومار
تلاوت “کریں۔ باروکچنانچہ نے اُنہیں سب کچھ پڑھ کر سنا
دیا۔ 16 یرمیاہ کی تمام پیش گوئیاں سنتے ہی وہ گھبرا گئے اور
ڈر مارےکے ایک دوسرے کو دیکھنے لـگے۔ پھر اُنہوں نے
باروک سے کہا، لازم” ہے کہ ہم بادشاہ کو اِن تمام باتوں سے
آگاہ کریں۔ ہمیں17 ذرا بتائیں، آپ نے یہ تمام باتیں کس طرح
قلم بند کیں؟ کیا یرمیاہ نے سب کچھ زبانی آپ پیشکو “کیا؟
باروک18 جوابنے دیا، جی،” وہ مجھے یہ تمام باتیں سناتا گیا،
اور سبمَیں کچھ سیاہی سے اِس طومار میں درج کرتا “گیا۔

یہ19 سن افسروںکر باروکنے سے چلےاب”کہا، جائیں،
آپ اور یرمیاہ چھپدونوں !جائیں کسی کو بھی پتا نہ چلے کہ
آپ کہاں “ہیں۔

یقیم یہو طومار کو جلا دیتا ہے
افسروں20 اِلیمیرمنشیشاہیکوطومارنے سمع میںدفترکے

محفوظ رکھ دیا، پھر دربار میں داخل ہو کر بادشاہ کچھسبکو
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 چونکہ نواں †مہینہ تھا اِس لئے بادشاہ محل کے اُس حصے
میں بیٹھا تھا جو سردیوں کے موسم کے لئے بنایا گیا تھا۔ اُس کے
منے پڑیسا انگیٹھی رہیجلآگمیں تھی۔ یہودیبھیجب23
تین یا چار کالم ھنے پڑ سے فارغ ہوا تو بادشاہ منشینے چھریکی
لے اُنہیںکر طومار کاٹسے لیا پھینکمیںآگاور یہودیدیا۔
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 بن عزری ایل اور
سلمیاہ بن عبدئیل کو بھیجا تاکہ باروکوہ منشی اور یرمیاہ نبی
کو گرفتار کریں۔ ربلیکن اُنہیںنے چھپائے رکھا تھا۔

الله کا کلام دوبارہ قلم بند کیا جاتا ہے
* 36:9 نویں :مہینے نومبر تا دسمبر۔ † 36:22 نواں :مہینہ ً تقریبا دسمبر۔
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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

جو اُس طومار میں درج تھے جسے شاہِ یہوداہ نے جلا دیا تھا۔
ساتھساتھ29 یقیم یہو اعلانمیںبارےکے کر فرماتاربکہ ہے،
تُو’ نے طومار کو جلا کر یرمیاہ سے شکایت کی کہ تُو نے اِس
کتاب میں کیوں لـکھا ہے کہ شاہِ بابل ضرور آ کر اِس ملـک
کو تباہ کرے گا، اور اِس میں نہ انسان، نہ حیوان رہے ‘گا؟
30 چنانچہ یہوداہ کے بادشاہ بارےکے ربمیں کا فیصلہ !سن
آئندہ اُس خاندانکے کا کوئی بھی فرد داؤد تختکے پر نہیں

بیٹھے گا۔ یقیم یہو لاشکی باہر پھینکی جائے گی، اور وہاں وہ
پڑیمیںمیدانکھلے بھیکوئیگی۔رہے تپتیکیدناُسے گرمی
یا رات کی سردیشدید سے بچائے نہیں رکھے گا۔ مَیں31 اُسے
اُس بچوںکے 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 گا جس کا اعلان مَیں کر چکا ہوں۔
افسوس، اُنہوں میرینے نہیں “سنی۔

یرمیاہچنانچہ32 نیانے بنباروکاُسےکرلےطومار یاہ نیر کو
دیا۔دے پھر اُس باروکنے منشی سے وہ پیغاماتتمام دوبارہ
لـکھوائے جو اُس طومار میں درج تھے 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

یہوداہ1 بادشاہکے یاکین بن*یہو یقیم یہو اُتارنےسےتختکو
کے بعد شاہِ بابل نبوکدنضر نے ِصدقیاہ بن یوسیاہ کو تخت پر
بٹھا دیا۔ لیکن2 نہ ِصدقیاہ، نہ اُس کے افسروں یا عوام نے اُن
پیغامات پر دھیان دیا ربجو نے یرمیاہ نبی معرفتکی تھے۔فرمائے

دنایک3 ِصدقیاہ بادشاہ بنیہوکلنے سلمیاہ اور امام صفنیاہ
بن معسیاہ کو یرمیاہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ گزارش مہربانی”کریں، کر ہمارےربکے خدا شفاعتہماریسے “کریں۔

4 یرمیاہ کو اب تک قید 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 کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب
یروشلم کا محاصرہ کرنے والی بابل کی فوج کو یہ خبر ملی تو وہ
وہاں سے پیچھے ہٹ گئی۔ تب6 رب یرمیاہ نبی سے ہم کلام
ہوا،

7 رب” اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ شاہِ یہوداہ نے تمہیں
میری مرضی یافت در کرنے بھیجا ہے۔ اُسے جواب دو کہ
فرعون کی جو فوج تمہاری مدد کرنے کے لئے نکل آئی ہے وہ
اپنے ملـک واپس لوٹنے کو ہے۔ 8 پھر بابل کے فوجی واپس 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 دھوکا
مت کھاؤ بابلکہ فوجکی ہمیںضرور چھوڑ چلیکر گی۔جائے
ایسا کبھی نہیں ہو !گا 10 خواہ تم حملہ آور پوری بابلی فوج کو
کیوںشکست نہ دیتے زخمیصرفاور آدمی بچے ہتے ر توبھی تم
ناکام ہتے، ر توبھی ایکبعضیہ آدمی اپنے خیموں میں نکلسے
کر یروشلم کو آتشنذرِ “کرتے۔

یرمیاہ کو قید میں ڈالا جاتا ہے
فرعونجب11 کی فوج اسرائیل طرفکی ھنے بڑ لـگی تو بابل

کے فوجی یروشلم کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ 12 اُن دنوں میں
یرمیاہ یمینبن قبائلیکے علاقے لئےکے روانہ ہوا، وہکیونکہ اپنے
رشتے داروں کے ساتھ کوئی موروثی ملـکیت تقسیم کرنا چاہتا
تھا۔ جبلیکن وہ شہر سے نکلتے ہوئے بن13 یمین دروازےکے
پہنچتک گیا پہرےتو داروں ایککا افسر اُسے پکڑ کر کہنے بھگوڑےتم”لگا، !ہو بابلتم فوجکی پاسکے جانا ہتے چا افسر“!ہو
کا نام یاہ اِر بن سلمیاہ بن حننیاہ تھا۔ 14 یرمیاہ اعتراضنے یہ”کیا، جھوٹ ہے، مَیں بھگوڑا نہیں !ہوں مَیں بابل کی فوج کے
پاس نہیں جا “رہا۔ لیکن یاہ اِر نہ مانا بلـکہ اُسے گرفتار کر کے
سرکاری افسروں پاسکے لے گیا۔ اُسے15 دیکھ کر اُنہیں یرمیاہ
پر غصہ آیا، اور وہ اُس کی پٹائی کرا کر اُسے شاہی محرّر یونتن کے
گھر میں لائے جسے اُنہوں نے قیدخانہ بنایا تھا۔ وہاں16 اُسے
ایک زمین دوز کمرے میں ڈال دیا گیا جو پہلے حوض تھا اور
محرابچھتکیجس 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 میرےسے لئے کوئی
پیغام “ہے؟ یرمیاہ جوابنے دیا، جی” آپہاں۔ کو شاہِ بابل

* 37:1 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا مستعملکونیاہ ہے۔
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حوالےکے کیا “گا۔جائے یرمیاہتب18 ِصدقیاہنے بادشاہ سے
رکھجاریباتاپنی کیاسےمجھ”کہا،کر جرم مَیںہے؟ہوا نے
آپ افسروںکے اور عوام کا کیا قصور کیا ہے مجھےکہ جیل میں
ڈلوا دیا؟ آپ19 کے وہ نبی کہاں ہیں جنہوں آپنے پیشکو
گوئی سنائی کہ شاہِ بابل نہ آپ پر، نہ اِس ملـک پر کرےحملہ
گا؟ مالـکمیرےاے20 اور بادشاہ، مہربانی کر باتمیریکے
سنیں، گزارشمیری پوری !کریں مجھے یونتن محرّر کے گھر میں
واپس نہ بھیجیں، ورنہ مَیں مر جاؤں “گا۔

21 تب ِصدقیاہ بادشاہ نے حکم دیا کہ یرمیاہ کو شاہی
محافظوں صحنکے میں رکھا جائے۔ اُس نے یہ ہدایت بھی دی
تکجبکہ شہر میں یابدستروٹی ہو یرمیاہ نانکو بائی گلی
سے ہر روز ایک روٹی ملتی رہے۔ چنانچہ یرمیاہ محافظوں کے
صحن میں ہنے ر لگا۔

38
یرمیاہ کو موتسزائے دینے کا ارادہ

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 رہو۔
لیکن اگر تم اپنی جان کو بچانا چاہو تو شہر سے نکل کر آپاپنے
کو بابل کی فوج کے حوالے کرو۔ جو کوئی کرےیہ اُس کی
جان چھوٹ جائے *گی۔ 3 کیونکہ رب فرماتا ہے کہ یروشلم
کو ضرور شاہِ بابل کی فوج کے حوالے کیا جائے گا۔ ًوہ یقینا
اُس پر کرےقبضہ “گا۔

تب4 مذکورہ افسروں نے بادشاہ سے کہا، اِس” آدمی کو
دینیموتسزائے ہئے، چا کیونکہ یہ بچےمیںشہر فوجیوںہوئے
اور باقی تمام لوگوں ایسیکو باتیں بتا رہا سےجنہے ہمتوہ ہار
گئے ہیں۔ یہ آدمی قوم کی بہبودی نہیں چاہتا بلـکہ اُسے مصیبت
میں لنے ڈا پر تُلا رہتا “ہے۔

5 ِصدقیاہ بادشاہ نے جواب دیا، ٹھیک” ہے، وہ آپ کے
ہاتھ میں ہے۔ مَیں آپ روککو نہیں “سکتا۔ تب6 اُنہوں نے
یرمیاہ کو پکڑ کر ملکیاہ شاہزادہ کے حوض میں ڈال دیا۔ یہ
محافظوںشاہیحوض میںصحنکے تھا۔ رّسوں یعےکے اُنہوںذر
نے یرمیاہ کو اُتار دیا۔ حوض میں پانی نہیں تھا بلـکہ صرف
کیچڑ، اور یرمیاہ کیچڑ دھنسمیں گیا۔

لیکن7 ایتھوپیا ایککے درباری بنام ـِک عبدمَل کو پتا چلا
کہ یرمیاہ کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا جبہے۔ بادشاہ شہر کے
دروازے بنام بن یمین میں کچہری لگائے بیٹھا تھا 8 ـِکتو عبدمَل
شاہی محل سے نکل کر اُس پاسکے گیا اور کہا، میرے”9 آقا
اور بادشاہ، سلوکجو اِن آدمیوں نے یرمیاہ کے ساتھ کیا ہے وہ
نہایت بُرا ہے۔ اُنہوں نے حوضایکاُسے پھینکمیں دیا ہے
جہاں وہ بھوک مرےسے گا۔ کیونکہ شہر میں روٹی ختم ہو
گئی “ہے۔

10 یہ سن کر بادشاہ ـِکنے عبدمَل کو حکم دیا، اِس” سے
پہلے کہ یرمیاہ مر جائے یہاں سے 30 آدمیوں کو لے کر نبی
حوضکو نکالسے “دیں۔ ـِک11 عبدمَل آدمیوں کو اپنے ساتھ
لے محلشاہیکر گودامکے نیچےکے میںکمرےایککے گیا۔
وہاں سے اُس نے کچھ چیتھڑےپرانے اور گھسے کپڑےپھٹے
چن کر اُنہیں رّسوں کے یعے حوضذر میں یرمیاہ تک 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 صحنکے میں رہا۔

ِصدقیاہ آخریکو مرتبہ آگاہ کیا جاتا ہے
ایک14 دن ِصدقیاہ بادشاہ نے یرمیاہ ربکو کے گھر کے

تیسرے دروازے کے پاس بُلا کر اُس سے کہا، مَیں” آپ
سے ایک بات یافت در کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اِس کا صاف
جواب دیں، کوئی بھی بات مجھ سے مت “چھپائیں۔ 15 یرمیاہ
اعتراضنے مجھےآپتودوںجوابصافکوآپمَیںاگر”کیا،
مار ڈالیں گے۔ اور اگر مَیں آپ کو مشورہ دوں بھی تو آپ اُسے
قبول نہیں کریں “گے۔ تب16 ِصدقیاہ بادشاہ نے علیٰحدگی میں
قَسم کھا کر یرمیاہ سے وعدہ کیا، حیاتکیرب” کی جسقَسم
ہمیںنے دیجان ہے، نہ آپمَیں کو مار ڈالوں گا، آپنہ 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 کے حوالے
کر۔ پھر تیری چھوٹجان جائے گی اور یہ شہر آتشنذرِ نہیں ہو
جائے گا۔ تُو اور تیرا خاندان جیتا رہے گا۔ صورتدوسری18

* 38:2 اُس کی چھوٹجان جائے :گی لفظی :ترجمہ غنیمتوہ کے طور پر اپنی جان کو بچائے گا۔
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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 مجھے”کیا، اُن وطنوںہم
سے ڈر لگتا ہے غداریجو کر بابلکے کی فوج بھاگپاسکے
گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بابل کے فوجی مجھے اُن کے حوالے
کریں اور میرےوہ ساتھ بدسلوکی “کریں۔ 20 یرمیاہ جوابنے
آپوہ”دیا، کو اُن کے نہیںحوالے کریں سنکیربگے۔ کر
وہ کچھ کریں جو مَیں آپنے کو بتایا ہے۔ پھر آپ کی سلامتی
ہو گی آپاور چھوٹجانکی جائے گی۔ لیکن21 آپاگر شہر
سے نکل کر ہتھیار لنے ڈا کے لئے تیار نہیں ہیں تو پھر یہ پیغام
سنیں ربجو نے مجھ پر ظاہر کیا !ہے 22 شاہی محل میں جتنی
خواتین بچ گئی ہیں اُن سب کو شاہِ بابل کے افسروں پاسکے
پہنچایا جائے گا۔ تب یہ آپخواتین بارےکے میں کہیں ہائے،’گی، آدمیوںجن پر تُو پورا اعتماد رکھتا تھا دےفریبوہ کر
تجھ پر غالب آ گئے تیرےہیں۔ پاؤں دلدل دھنسمیں گئے ہیں،
لیکن لوگیہ غائب ہو گئے ‘ہیں۔ 23 تیرےہاں، تمام بال بچوں
کو باہر بابل فوجکی پاسکے لایا جائے گا۔ تُو بھیخود اُن کے
ہاتھ سے نہیں بچے گا بلـکہ شاہِ بابل تجھے پکڑ لے گا۔ یہ شہر نذرِ
آتش 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 پاسکے آ کر پوچھیں گے، تم’
نے بادشاہ سے باتکیا کی، اور بادشاہ نے تم سے کیا کہا؟ ہمیں
صاف جواب دو اور جھوٹ نہ بولو، ورنہ ہم تمہیں مار ڈالیں
‘گے۔ جب26 وہ اِس طرح کی باتیں یں کر گے تو اُنہیں صرف
اِتنا سا بتائیں، مَیں’ بادشاہ منتسے 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 پاسکے آئے اور
اُس سے سوال کرنے لـگے۔ لیکن اُس نے اُنہیں صرف وہ کچھ
بتایا جو بادشاہ نے اُسے کہنے کو کہا تھا۔ تب وہ خاموش ہو
گئے، کسیکیونکہ بھینے اُس کی بادشاہ سے گفتگو نہیں تھی۔سنی

اِس28 کے بعد یرمیاہ یروشلم تکشکستکی شاہی محافظوں
صحنکے قیدیمیں رہا۔

39
یروشلم شکستکی

1 میںہاتھکےدشمنیوںیروشلم :آیا یہوداہ بادشاہکے نویںکے
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 نبوکدنضرتب3دیا۔ڈالرخنہ تمامکے اعلٰی افسر میںشہر آ کر
اُس کے دروازےدرمیانی میں بیٹھ گئے۔ اُن میں نیرگل سراضر
ماگربجو تھا، سمگرنبو، سرسکیم ساریسربجو تھا اور شاہِ
بابل کے بزرگباقی شامل تھے۔

4 اُنہیں دیکھ کر یہوداہ کا بادشاہ ِصدقیاہ اور اُس کے تمام
بھاگفوجی گئے۔ رات وقتکے وہ فصیل کے دروازےاُس
سے نکلے جو شاہی باغ کے ساتھ ملحق دو دیواروں بیچکے میں
تھا۔ وہ وادٔی یردن کی طرف دوڑنے لـگے، 5 لیکن بابل کے
فوجیوں نے اُن کا تعاقب کر کے ِصدقیاہ کو یریحو کے میدانی
علاقے میں پکڑ لیا۔ پھر اُسے ملـِک حمات کے شہر بلہ رِ میں شاہِ
نبوکدنضربابل پاسکے لایا گیا، اُسوہیںاور ِصدقیاہنے 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 کے تمام
بزرگوں کو موتبھی گھاٹکے اُتار 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 گھروںکے
کو جلا کر یروشلم کی فصیل کو گرا دیا۔ 9 شاہی محافظوں کے
نبوزرادانافسر جلاوطنکوسبنے کر دیا جو یروشلم اور یہوداہ
میں پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ بھی اُن میں شامل تھے جنگجو کے
غداریدوران کر بابلشاہِکے لـگپیچھےکے تھے۔گئے لیکن10
نبوزرادان سبنے سے نچلے طبقے بعضکے لوگوں کو ملـِک
میںیہوداہ نہیںکچھپاسکےجنلوگایسےدیا،چھوڑ تھا۔ اُنہیں
اُس نے وقتاُس انگور کے باغ کھیتاور دیئے۔

نبوکدنضر11-12 بادشاہ محافظوںشاہینے نبوزرادانافسرکے
کو حکم یرمیاہ”دیا، کو پاساپنے اُسرکھیں۔ رکھیں۔خیالکا

* 39:1 ویں10 :مہینے دسمبر تا جنوری۔ † 39:2 چوتھے مہینے اور نویں :دن 18 جولائی۔
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اُسے نقصان نہ پہنچائیں بلـکہ جو بھی درخواست کرےوہ اُسے
پورا “کریں۔

13 چنانچہ شاہی محافظوں کے افسر نبوزرادان نے کسی کو
یرمیاہ پاسکے بھیجا۔ اُس وقت نبوشزبان ساریسربجو تھا،
نیرگل سراضر جو رب ماگ تھا اور شاہِ بابل کے باقی افسر
نبوزرادان پاسکے تھے۔ 14 یرمیاہ تکاب شاہی محافظوں کے
صحن میں گرفتار تھا۔ اُنہوں نے 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 دے۔ یوں یرمیاہ اپنے لوگوں کے
درمیان بسنے لگا۔

ـِکعبد مَل کے لئے خبریخوش
جب15 یرمیاہ ابھی شاہی محافظوں صحنکے میں گرفتار تھا تو

رب اُس سے ہم کلام ہوا،
16 جا” کر ایتھوپیا ـِککے عبدمَل کو بتا، رب’ الافواج جو

اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ دیکھ، مَیں اِس شہر کے ساتھ
کچھسبوہ کرنے جسہوںکو اعلانکا مَیں نے کیا تھا۔ مَیں
اُس پر مہربانی نہیں کروں گا بلـکہ اُسے نقصان پہنچاؤں گا۔ تُو اپنی
آنکھوں سے یہ دیکھے گا۔ ربلیکن17 فرماتا ہے تجھےکہ مَیں
اُس دن چھٹکارا دوں گا، تجھے اُن کے حوالے نہیں کیا جائے
گا جن سے تُو ڈرتا ہے۔ مَیں18 خود تجھے بچاؤں گا۔ چونکہ تُو
مجھنے پر بھروسا کیا اِس لئے تُو تلوار کی میںزد نہیں آئے گا بلـکہ
تیری چھوٹجان جائے ‡گی۔ ربیہ کا فرمان “۔‘ہے

40
یرمیاہ کو آزاد کیا جاتا ہے

1 آزاد ہونے کے بعد بھی رب کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا۔
محافظوںشاہی افسرکے نبوزرادان اُسےنے رامہ میں رِہا کیا تھا۔
جبکیونکہ یروشلم اور باقی یہوداہ قیدیوںکے بابلملـِککو میں
لئےکےجانےلے جمع کیا گیا تو معلوم ہوا یرمیاہکہ بھی زنجـیروں
میں جکڑا ہوا اُن میں شامل ہے۔ تب2 نبوزرادان نے یرمیاہ کو
بُلا کر اُس سے کہا، آپرب” کے خدا نے اعلان کیا تھا کہ
اِس جگہ آفتپر آئے گی۔ اباور3 وہ اُسیآفتیہ طرح ہی لایا
اُسطرحجس نے فرمایا کچھسبتھا۔ اِس لئے ہوا آپکہ کی
قوم رب کا گناہ کرتی رہی اور اُس کی نہ سنی۔ لیکن4 آج مَیں

وہ زنجـیریں کھول دیتا آپسےجنہوں جکڑےہاتھکے ہوئے
آپہیں۔ آزاد ہیں۔ اگر چاہیں میرےتو ساتھ بابل جائیں۔ تب
مَیں آپہی کی نگرانی کروں گا۔ باقی آپ کی مرضی۔ اگر یہیں
رہنا پسند کریں گے تو یہیں ملـکپورےرہیں۔ میں جہاں بھی
جانا چاہیں جائیں۔ آپکوئی کو نہیں روکے “گا۔

5 یرمیاہ اب تک جھجک رہا تھا، اِس لئے نبوزرادان نے
کہا، پھر” ِجدلیاہ بن اخی قام بن سافن پاسکے چلے !جائیں ِ شاہ
بابل نے اُسے صوبہ یہوداہ کے شہروں پر مقرر کیا ہے۔ اُس کے
ساتھ رہیں۔ یا پھر جہاں بھی رہنا پسند کریں وہیں “رہیں۔
نبوزرادان نے یرمیاہ خوراککچھکو ایکاور دےتحفہ کر

اُسے رُخصت کر دیا۔ 6 ِجدلیاہ مِصفاہ میں ٹھہرا ہوا تھا۔ یرمیاہ
اُس پاسکے جا ملـککر بچےکے لوگوںہوئے میںبیچکے بسنے
لگا۔

ِجدلیاہ قتلکو کرنے کی سازشیں
دیہات7 تکابمیں یہوداہ کچھکے فوجی افسر اپنے دستوں

سمیت چھپے ہتے ر تھے۔ جب اُنہیں خبر ملی کہ شاہِ بابل نے
ِجدلیاہ بن اخی قام کو یہوداہ کا گورنر بنا کر اُن غریب آدمیوں
اور بال بچوں پر مقرر کیا ہے جو جلاوطن نہیں ہوئے ہیں 8 تو
وہ مِصفاہ میں ِجدلیاہ پاسکے آئے۔ افسروں کے نام اسمٰعیل بن
نتنیاہ، قریح کے بیٹے یوحنان اور یونتن، سرایاہ بن تنحومت، عیفی
نطوفاتی بیٹےکے اور یازنیاہ بن تھے۔معکاتی اُن بھیفوجیکے ساتھ
آئے۔ ِجدلیاہ9 بن اخی قام سافنبن قَسمنے کھا کر اُن سے وعدہ
کیا، بابل” کے تابع ہو جانے سے مت !ڈرنا ملـک میں آباد ہو
کر شاہِ بابل خدمتکی کریں تو آپ کی سلامتی ہو گی۔ مَیں10
خود مِصفاہ میں ٹھہر آپکر کروںسفارشکی بابلجبگا کے
نمائندے آئیں گے۔ اِتنے میں انگور، موسِم گرما پھلکا اور زیتون
کی فصلیں جمع کر کے اپنے برتنوں محفوظمیں رکھیں۔ اُن شہروں
میں آباد رہیں جن آپپر نے قبضہ کر لیا “ہے۔

11 یہوداہ کے متعدد باشندے موآب، عمون، ادوم اور دیگر
ممالـکپڑوسی ہجرتمیں کر گئے اُنہیںجبابتھے۔ 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 واپسمیں آئے۔ ممالـکجن میں بھی وہ منتشر ہوئے تھے

‡ 39:18 تیری چھوٹجان جائے :گی لفظی :ترجمہ تُو غنیمت کے طور پر اپنی جان کو بچائے گا۔
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وہاں سے وہ 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 افسرفوجی تکابجو
دیہات ٹھہرےمیں ہوئے تھے ِجدلیاہ سے ملنے آئے۔ 14 مِصفاہ
میں پہنچ کر وہ ِجدلیاہ سے کہنے لـگے، کیا” آپ کو نہیں معلوم
کہ عمون کے بعلیسبادشاہ اسمٰعیلنے بن نتنیاہ آپکو قتلکو
کرنے کے لئے بھیجا لیکن“ہے؟ ِجدلیاہ بن اخی قام نے اُن کی
بات کا یقین نہ کیا۔ یوحنانتب15 بن قریح مِصفاہ آیا اور علیٰحدگی
میں ِجدلیاہ سے ملا۔ وہ بولا، مجھے” اسمٰعیل بن نتنیاہ پاسکے
جا کر اُسے مار دینے اجازتکی کسیدیں۔ بھیکو پتا نہیں چلے
گا۔ ضرورتکیا ہے کہ آپوہ قتلکو کرے؟ اگر وہ اِس میں
کامیاب ہو جائے تو آپ پاسکے جمع شدہ ہم وطن سب کے
سب منتشر ہو جائیں گے اور یہوداہ کا بچا ہوا ہلاکحصہ ہو
جائے “گا۔ 16 ِجدلیاہ یوحناننے ڈانٹکو کر متایسا”کہا،
!کرنا جو اسمٰعیلآپکچھ بارےکے میں بتا ہیںرہے جھوٹوہ
“ہے۔

41
اسمٰعیل ِجدلیاہ گورنر قتلکو کرتا ہے

اسمٰعیل1 بن نتنیاہ بن اِلی سمع شاہی نسل کا تھا اور پہلے شاہِ
یہوداہ کا اعلٰی افسر تھا۔ ساتویں *مہینے میں وہ دس آدمیوں کو
اپنے ساتھ لے کر مِصفاہ میں ِجدلیاہ سے ملنے جبآیا۔ ملوہ کر
کھانا کھا رہے تھے 2 تو اسمٰعیل اور اُس دسکے اچانکآدمی
اُٹھے اور اپنی تلواروں کو کھینچ کر ِجدلیاہ کو مار ڈالا۔ یوں
اسمٰعیل اُسنے آدمی قتلکو کیا بابلجسے کے بادشاہ صوبہنے
یہوداہ پر مقرر کیا اُس3تھا۔ میںمِصفاہنے ِجدلیاہ ساتھکے ہنے ر
تماموالے وطنوںہم قتلبھیکو کیا وہاںاور ٹھہرنے بابلوالے
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 پرستشکی کرنے جا
رہے تھے۔ اُن پاسکے غلہ اور بخور کی قربانیاں تھیں، اور اُنہوں
نے غم مارےکے اپنی داڑھیاں منڈوا کر کپڑےاپنے پھاڑ لئے
اور اپنی ِجلد کو زخمی کر دیا تھا۔ اسمٰعیل6 روتے روتے مِصفاہ

سے نکل کر اُن سے ملنے آیا۔ جب وہ اُن پاسکے پہنچا تو کہنے
ِجدلیاہ”لگا، بن اخی قام پاسکے آؤ اور دیکھو کہ کیا ہوا “!ہے

7 جوں ہی وہ شہر میں داخل ہوئے تو اسمٰعیل اور اُس کے
ساتھیوں نے اُنہیں قتل کر کے ایک حوض میں پھینک دیا۔
صرف8 دس آدمی بچ گئے جب اُنہوں نے اسمٰعیل سے ہمیں”کہا، مت قتل کرنا، ہمارےکیونکہ پاس گندم، َجو اور شہد
ہیںذخیرےکے ہمجو میدانکھلےنے میں کہیں رکھےچھپا
“ہیں۔ یہ سن کر اُس نے اُنہیں دوسروں کی طرح نہ مارا بلـکہ
زندہ چھوڑا۔

حوضجس9 میں اسمٰعیل نے مذکورہ آدمیوں کی لاشیں
پھینک دیں وہ بہت بڑا تھا۔ یہوداہ کے بادشاہ آسا نے اُسے اُس
وقت بنوایا تھا جب اسرائیلی بادشاہ بعشا سے جنگ تھی اور
وہ مِصفاہ کو مضبوط بنا رہا تھا۔ اسمٰعیل نے اِسی حوض 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 اُن سب کو اپنے
ساتھ لے کر ملـِک عمون کے لئے روانہ ہوا۔

بنیوحنانلیکن11 قریح اور اُس افسروںساتھیکے اطلاعکو
دی گئی کہ اسمٰعیل سے کیا جرم ہوا ہے۔ تب12 وہ اپنے تمام
فوجیوں کو جمع کر اسمٰعیلکے سے لڑنے کے لئے نکلے اور اُس
تعاقبکا کرتے کرتے اُسے ِجبعون کے جوہڑ پاسکے جا لیا۔
جوں13 اسمٰعیلہی قیدیوںکے یوحناننے اور اُس افسروںکے
کو دیکھا تو خوشوہ ہوئے۔ سب14 اسمٰعیلنے 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۔

16 یوں مِصفاہ کے بچے ہوئے تمام لوگ ِجبعون میں یوحنان
اور اُس کے ساتھی افسروں کے زیرِ نگرانی آئے۔ اُن میں وہ تمام
فوجی، خواتین، بچے اور درباری شامل تھے جنہیں اسمٰعیل نے
ِجدلیاہ قتلکو کرنے کے بعد قیدی بنایا تھا۔ لیکن17 وہ مِصفاہ
واپس نہ گئے بلـکہ آگے چلتے چلتے بیت لحم کے قریب کے گاؤں
بنام سرائے کِمہام میں رُک گئے۔ وہاں وہ مصر کے لئے روانہ

* 41:1 ساتویں :مہینے ستمبر تا اکتوبر۔
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ہونے یاںکی تیار کرنے لـگے، 18 کیونکہ بابلوہ کے انتقام سے
ڈرتے تھے، اِس لئے کہ ِجدلیاہ بن اخی قام کو قتل کرنے سے
اسمٰعیل بن نتنیاہ اُسنے آدمی موتکو گھاٹکے اُتارا تھا جسے
شاہِ بابل نے یہوداہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔

42
یرمیاہ مصر نہ جانے کا مشورہ دیتا ہے

یوحنان1 بن قریح، یزنیاہ بن ہوسعیاہ اور دیگر فوجی افسر باقی
تمام لوگوں کے ساتھ چھوٹے سے لے تکبڑےکر 2 یرمیاہ نبی
پاسکے آئے اور کہنے لـگے، منتہماری” قبول کریں رباور
اپنے خدا ہمارےسے لئے دعا آپکریں۔ خود دیکھ سکتے ہیں
کہ گو ہم پہلے لوگمتعدد تھے، لیکن تھوڑےاب ہی رہ گئے
3ہیں۔ کریںدعا آپربکہ کا ہمیںخدا کہاںہمکہدکھائے
جائیں اور کیا کچھ “کریں۔

4 یرمیاہ جوابنے ٹھیک”دیا، مَیںہے، دعا میں ربضرور
آپ کے خدا کو آپ کی گزارش پیش کروں گا۔ اور جو بھی
جواب دےرب وہ مَیں لفظ بہ لفظ آپ کو بتا دوں گا۔ مَیں
آپ باتبھیکسیکو سے محروم نہیں رکھوں “گا۔ اُنہوں5 نے
کہا، رب” ہمارا وفادار اور قابِل اعتماد گواہ ہے۔ اگر ہم ہر
بات پر عمل نہ کریں جو آپرب کا خدا آپ کی معرفت ہم پر
کرےنازل گا تو دے۔گواہیخلافہمارےوہی اُسخواہ6
کی ہدایت ہمیں اچھی لـگے یا بُری، ربہم اپنے خدا کی سنیں
گے۔ ہمکیونکہ ہیںجانتے ربہمجبکہ اپنے سنیںکیخدا
ہماریہیتب سلامتی اِسیگی۔ہو لئے آپہم اُسکو پاسکے
بھیج رہے “ہیں۔

دس7 دن گزرنے کے بعد رب کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا۔
8 اُس نے یوحنان، اُس کے ساتھی افسروں اور باقی تمام لوگوں
کو چھوٹے سے لے تکبڑےکر پاساپنے بُلا کر 9 کہا، آپ”
اسرائیلربمجھےنے کے خدا پاسکے بھیجا تاکہ آپمَیں کی
گزارش اُس کے منے سا ابلاؤں۔ اُس کا فرمان !سنیں 10 اگر’
تم میںملـکاِس رہو تو تمہیںمَیں گراؤںنہیں گا بلـکہ کروںتعمیر
گا، تمہیں جڑ سے نہیں اُکھاڑوں گا بلـکہ پنیری کی طرح لگا دوں
گا۔ کیونکہ مجھے مصیبتاُس افسوسپر میںجسہے مَیں نے
تمہیں مبتلا کیا وقتاِس11ہے۔ تم بابلشاہِ لیکنہو،ڈرتےسے
اُس متخوفسے رب‘!کھانا فرماتا ہے، اُس’ دہشتسے نہ
کھاؤ، کیونکہ تمہارےمَیں ساتھ ہوں اور تمہاری مدد کر کے

اُس ہاتھکے سے دوںچھٹکارا گا۔ مَیں12 تم پر رحم کروں گا،
اِس لئے بھیوہ تم پر رحم کر واپسمیںملـکتمہارےتمہیںکے
دےآنے گا۔

لیکن13 اگر ربتم اپنے خدا کی سننے کے لئے تیار نہ ہو بلـکہ
کہو کہ ہم اِس ملـک میں نہیں رہیں گے 14 بلـکہ مصر جائیں
دیکھیںجنگنہجہاںگے نہگے، نرسنگےجنگی کی آواز سنیں
اورگے نہ بھوکے رہیں گے 15 ربتو جوابکا یہوداہاے!سنو
کے بچے ہوئے لوگو، رب اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ اگر تم
مصر میں جا کر وہاں پناہ لینے پر ُلے ت ہوئے ہو 16 تو یقین جانو کہ
تلوارجس اور کال سے تم ڈرتے ہو میںمصروہیںوہ تمہارا پیچھا
کرتا وہاںگا۔رہے جا کر ًتم یقینا مرو گے۔ 17 بھیجتنے 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 جائیں مصیبتجسگے۔ میں مَیں
اُنہیں ڈال دوں گا اُس سے کوئی نہیں بچے ‘گا۔

18 کیونکہ رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا پہلے’ہے، میرا سخت غضب یروشلم کے باشندوں پر نازل ہوا۔ اگر تم
مصر جاؤ تو میرا غضب تم پر بھی نازل ہو گا۔ تمہیں دیکھ کر
لوگوں کے کھڑےرونگٹے ہو جائیں گے، اور تم اُن کی لعن طعن
حقارتاور کا نشانہ بنو لعنتگے۔ کرنے والا اپنے دشمنوں کے
لئے تمہارے انجامجیسا وطنتمہارےتکجہاںگا۔چاہے کا
تعلق ہے، تم اُسے آئندہ کبھی نہیں دیکھو ‘گے۔

اے19 یہوداہ کے بچے ہوئے لوگو، اب رب آپ سے ہم
کلام ہوا ہے۔ اُس کا جواب صاف ہے۔ مصر کو مت !جانا
یہ بات خوب جان لیں کہ آج مَیں آپنے کو آگاہ کر دیا ہے۔
آپ20 نے خود اپنی جان خطرےکو میں ڈال دیا جب آپ
نے مجھے رب اپنے خدا پاسکے بھیج کر کہا، ہمارےرب’
خدا ہمارےسے لئے دعا کریں۔ اُس کا ہمیںجوابپورا سنائیں،
اُسہمکیونکہ تمامکی باتوں ‘گے۔کریںعملپر مَیںآج21 یہنے
کیا ربآپلیکنہے، اپنے خدا کی سننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔
بھیکچھجو اُس آپمجھےنے کو سنانے کو کہا اُسہے آپپر
عمل نہیں کرنا ہتے۔ چا 22 ابچنانچہ جان لیں کہ آپجہاں جا
کر پناہ لینا ہتے چا ہیں وہاں آپ تلوار، کال اور مہلـک یوں بیمار
کی زد میں آ ہلاککر ہو جائیں “گے۔
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43
یرمیاہ کی آگاہی کو نظرانداز کیا جاتا ہے

1 خاموشیرمیاہ ہوا۔ رببھیکچھجو اُن کے خدا نے یرمیاہ
اُنہیںکو کوسنانے کہا تھا اُساُسے تکسباُننے تھا۔پہنچایا
2 پھر یاہ عزر بن ہوسعیاہ، یوحنان بن اخی قام اور تمام بدتمیز آدمی
بول اُٹھے، بولجھوٹتم” رہے ہمارےرب!ہو خدا تمہیںنے
یہ سنانے نہیںکو بھیجا نہکومصرکہ آبادوہاںنہجاؤ، جاؤ۔ہو
اِس3 بنباروکپیچھےکے یاہ نیر ہمارےتمہیںوہیہے۔ہاتھکا
خلاف اُکسا رہا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم بابلیوں کے
میںہاتھ آ جائیں تاکہ کریںقتلہمیںوہ جلاوطنیا کر ملـِککے
بابل لے “جائیں۔

ایسی4 باتیں کرتے یوحنانکرتے بن قریح، دیگر فوجی افسروں
اور باقی تمام لوگوں نے رب کا حکم رد کیا۔ وہ ملـِک یہوداہ
میں نہ رہے 5 بلـکہ سب یوحنان اور باقی تمام فوجی افسروں کی
راہنمائی میں مصر چلے گئے۔ اُن میں یہوداہ کے وہ بچے ہوئے
لوگسب شامل تھے جو پہلے مختلف ممالـک میں منتشر ہوئے
تھے، ابلیکن یہوداہ میں دوبارہ آباد ہونے کے لئے واپس آئے
تھے۔ 6 وہ تمام مرد، عورتیں اور بچے بادشاہ کی سمیتبیٹیوں بھی
اُن تھےشاملمیں محافظوںشاہیجنہیں نبوزرادانسردارکے نے
ِجدلیاہ بن اخی قام کے سپرد کیا تھا۔ یرمیاہ نبی اور باروک بن
یاہ نیر کو بھی ساتھ جانا پڑا۔ یوں7 ربوہ ہدایتکی رد کر کے
روانہ اورہوئے چلتے پہنچے۔تکحیستحفنشہرکےسرحدمصریچلتے

ِ شاہ بابل کے مصر گھسمیں آنے پیشکی گوئی
ربمیںحیستحفن8 کلامکا یرمیاہ پر نازل ہوا، اپنے”9 ہم

وطنوں کی موجودگی میں چند ایک بڑے پتھر فرعون کے محل
دروازےکے کے قریب 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 کا تخت اُن پتھروں کے اوپر کھڑا
کروں گا مَیںجو نے یرمیاہ یعےکے 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 کے ساتھ وہ کرےکچھ 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 کر راکھ دےکر گا اور اُن کے

بُتوں پر قبضہ کر کے اُنہیں اپنے ساتھ لے جائے طرحجسگا۔
چرواہا کپڑےاپنے سے جوئیں نکال نکال کر صافاُسے کر لیتا
ہے اُسی طرح شاہِ بابل مصر کو مال و متاع سے کرےصاف
گا۔ مصر وقتآتے وہ سورج دیوتا کے مندر میں جا کر اُس کے
ستونوں کو دےڈھا گا اور باقی مصری دیوتاؤں کے مندر بھی
کرےآتشنذرِ گا۔ پھر شاہِ بابل سلامتصحیح وہاں واپسسے
چلا جائے “۔‘گا

44
تم بُت پرستی سے باز کیوں نہیں آتے؟

رب1 کا کلام ایک بار پھر یرمیاہ پر نازل ہوا۔ اُس میں وہ
اُن تمام ہم وطنوں سے ہم کلام ہوا جو شمالی مصر کے شہروں
مجدال، حیستحفن اور میمفِس اور جنوبی مصر پتروسبنام ہتےمیں ر تھے۔

2 رب” الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، تم’ 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 بخور جلا کر اُن کی خدمت کرنے سے اُنہوں
طیشمجھےنے دلایا۔ اور یہ ایسے دیوتا تھے جن پہلےسے نہ وہ،
نہ تم اور باپتمہارےنہ واقفدادا تھے۔ 4 بار بار مَیں نبیوں کو
اُن پاسکے بھیجتا رہا، اور بار بار میرے خادم کہتے رہے کہ
ایسی گھنونی متحرکتیں 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۔

6 تب میرا شدید غضب اُن پر نازل ہوا۔ میرے قہر کی
آگزبردست نے یہوداہ کے شہروں اور یروشلم کی گلیوں میں
پھیلتے پھیلتے اُنہیں ویران و سنسان کر دیا۔ تکآج اُن کا یہی حال
‘ہے۔

الافواجرباب7 اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا ہے، تم’ اپنا
ستیاناس کیوں کر رہے ہو؟ ایسے قدم اُٹھانے سے تم یہوداہ سے
آئے ہوئے مردوں اور عورتوں کو بچوں اور شیرخواروں سمیت
ہلاکت طرفکی لا رہے ہو۔ اِس صورت ایکمیں بھی نہیں
بچے گا۔ مجھے8 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 آپاپنے نیستکو و نابود کر رہے
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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 تمہارےجو باپ دادا، یہوداہ کے راجے
رانیوں اور تم سے تمہاری یوں بیو سمیت ملـِک یہوداہ اور یروشلم
کی گلیوں میں سرزد ہوا ہے؟ تکآج10 تم نے نہ انکساری کا
اظہار کیا، نہ میرا خوف مانا، اور نہ میری شریعت کے مطابق
زندگی گزاری۔ تم ہدایاتاُن کے تابع نہ رہے جو مَیں نے تمہیں
باپتمہارےاور دادا کو عطا کی ‘تھیں۔

11 چنانچہ رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا مَیں’ہے، تم آفتپر لانے اٹلکا ارادہ رکھتا ہوں۔ تمام یہوداہ ختم ہو
جائے گا۔ مَیں12 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 ہلاکمیں ہو جائیں گے، خواہ تلوار سے، خواہ کال
سے۔ چھوٹے سے لے سبتکبڑےکر سبکے تلوار یا کال
کی زد میں آ کر مر جائیں گے۔ اُنہیں دیکھ کر لوگوں کے رونگٹے
جائیںہوکھڑے اورگے، حقارتاورطعنلعنکیدوسروںوہ
کا نشانہ بنیں لعنتگے۔ کرنے والا اپنے دشمنوں کے لئے اُن ہی
کا سا انجام چاہے گا۔ جس13 طرح مَیں نے یروشلم کو سزا
اُسیعیندی طرح مَیں مصر میں آنے والے ہم وطنوں کو تلوار،
کال اور مہلـک یوں بیمار سے سزا دوں گا۔ 14 یہوداہ کے جتنے
بچے لوگہوئے یہاں مصر میں پناہ لینے کے لئے آئے ہیں سبوہ
یہیں ہلاک ہو جائیں گے۔ کوئی بھی بچ کر ملـِک یہوداہ میں
نہیں لوٹے گا، گو وہاںسبتم دوبارہ آباد ہونے کی شدید آرزو
رکھتے صرفہو۔ ایکچند اِس کامیابمیں ہو جائیں “۔‘گے

آسمانی ملـکہ کی پوجا پر ضد
وقتاُس15 شمالی اور میںمصرجنوبی ہنے ر والے یہوداہ کے

تمام مرد اور بڑےایکعورتیں اجتماع کے لئے جمع ہوئے تھے۔
مردوں معلومخوبکو تھا ہماریکہ 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۔ ہم17 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 گے۔ ہم وہی کچھ کریں گے
جو ہمارےہم، باپ دادا، ہمارے بادشاہ اور بزرگہمارے

ملـِک یہوداہ اور یروشلم کی گلیوں میں کیا کرتے تھے۔ کیونکہ
وقتاُس روٹی تھیکثرتکی اور ہمارا تھا۔حالاچھا وقتاُس
ہم کسی بھی مصیبت سے دوچار نہ ہوئے۔ لیکن18 جب سے
ہم آسمانی ملـکہ کو بخور اور َمے کی پیشنذریں کرنے سے باز
آئے ہیں وقتاُس سے لحاظہر مندحاجتسے اُسیہیں۔رہے
وقت ہمسے تلوار اور میںزدکیکال آ نیستکر ہو “ہیں۔رہے
عورتوں19 رکھجاریباتنے آپکیا”کہا،کر ہیںسمجھتے کہ
ہمارے شوہروں کو اِس کا علم نہیں تھا کہ ہم آسمانی ملـکہ کو
بخور اور َمے پیشنذریںکی کرتی ہیں، اُسہمکہ کیشکلکی
ٹکیاں بنا کر اُس کی پوجا کرتی “ہیں؟

ایکچند کے بچنے پیشکی گوئی
20 یرمیاہ اعتراض کرنے والے تمام مردوں اور عورتوں سے

مخاطبدوبارہ ہوا، ربدیکھو،”21 نے اُس بخور پر دھیان دیا
جو تم اور تمہارے باپ دادا نے بادشاہوں، بزرگوں اور عوام
سمیت یہوداہ شہروںکے اور یروشلم کی گلیوں میں جلایا ہے۔ یہ
بات اُسے خوب یاد ہے۔ 22 ایکآخرکار وقت آیا تمہاریجب
شریر اور گھنونی حرکتیں قابِل برداشت نہ رہیں، اور رب کو
تمہیں سزا دینی پڑی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تمہارا ملـک ویران
و سنسان ہے، کہ اُسے دیکھ کر لوگوں کے کھڑےرونگٹے ہو
جاتے لعنتہیں۔ کرنے والا اپنے دشمن کے لئے ایسا ہی انجام
ہے۔چاہتا اِسیآفت23 لئے تم پر آئی کہ تم بُتوںنے کے لئے بخور
جلا کر رب کی نہ سنی۔ نہ تم نے اُس کی شریعت کے مطابق
زندگی گزاری، نہ اُس ہدایاتکی اور احکام پر عمل کیا۔ تکآج
ملـک کا یہی حال رہا “ہے۔

24 پھر یرمیاہ نے تمام لوگوں سے عورتوں سمیت کہا، اے”
مصر میں ہنے ر والے یہوداہ کے تمام ہم وطنو، رب کا کلام
!سنو رب25 الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ تم
اور تمہاری یوں بیو نے اصرار کیا ہے، ہم’ ضرور اپنی اُن مَنتوں
کو کریںپورا مانینےہمجوگے آسمانیضرورہمہیں، ملـکہ کو
بخور اور َمے کی پیشنذریں 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۔ تو ٹھیک ہے، اپنا وعدہ اور
اپنی مَنتیں پوری !کرو
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لیکن26 اے مصر میں ہنے ر والے تمام ہم وطنو، رب کے

کلام پر دھیان رب!دو فرماتا ہے میرےکہ عظیم نام کی قَسم،
آئندہ مصر میں تم میں سے کوئی میرا نام لے کر قَسم نہیں کھائے
گا، کوئی نہیں کہے گا، رب’ قادرِ مطلق حیاتکی کی ‘!قَسم
27 کیونکہ مَیں تمہاری 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 واپسیہوداہ آئیں تبگے۔
یہوداہ کے جتنے بچے لوگہوئے مصر میں پناہ لینے کے لئے آئے
ہیں وہ سب جان لیں گے کسکہ باتکی 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 جسکہ طرح مَیں نے یہوداہ کے بادشاہ ِصدقیاہ کو
اُس کے جانی دشمن نبوکدنضر کے حوالے کر دیا اُسی طرح مَیں
ُحفرع فرعون بھیکو اُس جانیکے دشمنوں کے حوالے دوںکر
گا۔ ربیہ کا فرمان “ہے۔

45
باروک کے لئے تسلی کا پیغام

یہوداہ1 کے بادشاہ یقیم یہو بن یوسیاہ حکومتکی چوتھےکے
سال میں یرمیاہ نبی باروککو بن یاہ نیر کے لئے رب کا پیغام
ملا۔ اُس وقت باروکیرمیاہ سے وہ تمام باتیں لـکھوا رہا تھا جو
اُس پر نازل ہوئی تھیں۔ یرمیاہ نے کہا، 2 اے” باروک، رب
اسرائیل کا بارےتیرےخدا میں فرماتا ہے 3 کہ تُو کہتا ہائے،’ہے، مجھ پر !افسوس رب میرےنے درد میں اضافہ کر دیا
ہے، اب مجھے رنج و الم بھی سہنا پڑتا ہے۔ مَیں ہتے کرا ہتے کرا
تھک گیا ہوں۔ کہیں بھی آرام و سکون نہیں ‘ملتا۔

اے4 باروک، رب جواب میں فرماتا ہے کہ جو کچھ مَیں
نے خود تعمیر کیا اُسے مَیں گرا دوں گا، جو پودا مَیں نے خود
لگایا اُسے جڑ اُکھاڑسے دوں ملـکپورےگا۔ ساتھکے ایسا ہی
سلوک کروں گا۔ 5 تو پھر تُو اپنے لئے بڑیکیوں 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

1 یرمیاہ پر مختلف قوموں کے بارے 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،

3 اپنی” بڑی اور چھوٹی ڈھالیں تیار کر کے جنگ کے لئے
!نکلو گھوڑوں4 کو رتھوں میں !جوتو دیگر گھوڑوں پر سوار ہو
!جاؤ خود پہن کھڑےکر ہو !جاؤ اپنے نیزوں کو روغن سے
چمکا کر زرہ بکتر پہن !لو لیکن5 مجھے کیا نظر آ رہا مصریہے؟
فوجیوں طاریدہشتپر ہوئی ہے۔ وہ ہٹپیچھے رہے ہیں، اُن
کے سورماؤں نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں۔ وہ بھاگ بھاگ کر
فرار ہو رہے ہیں اور پیچھے بھی نہیں ربدیکھتے۔ فرماتا ہے کہ
چاروں طرف دہشت ہی دہشت پھیل گئی ہے۔ کسی6 کو
بھی بچنے نہ دو، خواہ وہ تیزیکتنی سے کیوں بھاگنہ رہا ہو یا
کتنا زبردست فوجی کیوں نہ ہو۔ شمال میں یائے در فرات کے
کنارے 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؟ مصر8 یائے در نیل
کی طرح چڑھ رہا ہے، وہی سیلاب 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
اے!دوڑو فوجیو، لڑنے کے لئے اے!نکلو ایتھوپیا اور لبیا کے
سپاہیو، اپنی ڈھالیں پکڑ کر اےچلو، لُدیہ کے تیر چلانے والو،
اپنے کمان تان کر آگے !بڑھو

لیکن10 آج قادرِ ربمطلق، الافواج کا ہی دن ہے۔ 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

* 45:5 مَیں ہونے دوں گا تیریکہ چھوٹجان :جائے لفظی :ترجمہ مَیں تیریتجھے غنیمتجان کے طور بخشپر دوں گا۔
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پیاسکی بجھے گی۔ میںشمالکیونکہ یائے فراتدر کنارےکے
اُنہیں قادرِ الافواجربمطلق، کو قربان کیا جائے گا۔

اے11 کنواری مصر بیٹی، ملـِک ِجلعاد میں جا کر اپنے
زخموں کے لئے بلسان خرید لے۔ لیکن کیا فائدہ؟ خواہ تُو کتنی
دوائی کیوں نہ تیریکرےاستعمال چوٹیں بھر ہی نہیں !سکتیں
تیری12 شرمندگی کی خبر دیگر اقوام میں پھیل گئی ہے، تیری
چیخیں پوری دنیا میں گونج رہی ہیں۔ کیونکہ تیرے سورمے
دوسرےایک سے ٹھو 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،
14 مصری” شہروں مجدال، میمفِس اور تحفن حیس میں

اعلان کرو، یاںکیجنگ’ تیار کر لڑنےکے کے لئے ہوکھڑے
!جاؤ کیونکہ سبپاسآستمہارےتلوار 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۔ اُس16 نے متعدد افراد کو ٹھوکر کھانے دیا، اور ایکوہ
دوسرے پر گر گئے۔ اُنہوں نے کہا، آؤ،’ ہم اپنی ہی قوم اور
واپسمیںوطناپنے جہاںجائیںچلے ظالم کی تلوار نہیںتکہم
پہنچ ‘سکتی۔ وہاں17 وہ پکار اُٹھے، مصر’ کا بادشاہ شور بہتتو
مچاتا لیکنہے اِس کے پیچھے کچھ بھی نہیں۔ جو سنہرا موقع اُسے
ملا وہ جاتا رہا “۔‘ہے

18 دنیا کا بادشاہ جس کا نام رب الافواج ہے فرماتا قَسم،کیحیاتمیری”ہے، جو تم پر حملہ کرنے آ رہا دوسروںوہہے
سے اُتنا بڑا ہے جتنا تبور دیگر پہاڑوں سے اور کرمل سمندر سے
اونچا ہے۔ اے19 مصر کے باشندو، اپنا مال اسبابو 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
سے مہلـک مکھی آ کر اُس پر دھاوا بول رہی ہے۔ ہاں، وہ آ
رہی ہے۔ مصری21 فوج بھاڑےکے کے فوجی تازےموٹے
بچھڑے ہیں، لیکن وہ بھی مُڑ کر فرار ہو جائیں ایکگے۔ بھی
قائم نہیں رہے گا۔ کیونکہ آفت کا دن اُن پر آنے والا ہے، وہ
وقت جب اُنہیں پوری سزا ملے گی۔ 22 مصر سانپ کی طرح
پھنکارتے ہوئے پیچھے ہٹ جائے گا جب دشمن کے فوجی

پورے زور سے اُس پر حملہ کریں گے، جب وہ لـکڑہاروں کی
اپنیطرح یاں پکڑےکلہاڑ اُسہوئے پڑیںٹوٹپر “گے۔ رب23
فرماتا ہے، تب” وہ مصر کا کاٹجنگل ڈالیں گے، گو وہ کتنا
گھنا کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اُن کی تعداد ٹڈیوں سے یادہ ز ہو گی
بلـکہ وہ ہوںگنتاَن گے۔ مصر24 بیٹی کی کیبےعزتی جائے
گی، اُسے شمالی قوم کے حوالے کیا جائے “گا۔

رب25 الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، مَیں”
تھیبس شہر کے دیوتا آمون، فرعون اور تمام مصر کو اُس کے
دیوتاؤں اور بادشاہوں سمیت سزا دوں گا۔ ہاں، مَیں فرعون اور
اُس پر اعتماد رکھنے والے تمام لوگوں کی عدالت کروں “گا۔
رب26 فرماتا ہے، مَیں” اُنہیں اُن کے جانی دشمنوں کے حوالے
کر دوں گا، اور وہ شاہِ بابل نبوکدنضر اور اُس کے افسروں کے
قابو میں آ لیکنگے۔جائیں بعد پہلےمصرمیں دوبارہطرحکی آباد
ہو جائے گا۔

تکجہاں27 تعلقتیرا خوفخادم،میرےیعقوباےہے،
مت !کھا اے اسرائیل، حوصلہ مت !ہار دیکھ، مَیں تجھے
ملـکدُوردراز سے چھٹکارا دوں گا۔ تیری اولاد کو مَیں اُس
ملـک سے نجات دوں گا جہاں اُسے جلاوطن کیا گیا ہے۔ پھر
یعقوب واپس آ کر آرام و سکون کی زندگی گزارے گا۔ کوئی
نہیں ہو فرماتارب28“کرے۔زدہہیبتاُسےجوگا اے”ہے،
یعقوب میرے خادم، خوف نہ کھا، کیونکہ مَیں تیرے ساتھ
ہوں۔ مَیں اُن تمام قوموں کو نیست و نابود کر دوں گا جن میں
مَیں منتشرتجھےنے کر دیا لیکنہے، تجھے مَیں طرحاِس صفحہ
ہستی سے نہیں مٹاؤں گا۔ البتہ مَیں مناسب تکحد تیری تنبیہ
کروں گا، کیونکہ مَیں تجھے 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 کر پورے ملـک کو غرق کر دے گا۔ پورا ملـک شہروں
اور باشندوں سمیت اُس میں ڈوب جائے لوگگا۔ چیخ اُٹھیں
ملـکاورگے، باشندےتمامکے آہ گے۔کریںزاریو کیونکہ3
ٹاپیںکیگھوڑوںہوئےدوڑتےسرپٹ دیںسنائی کےدشمنگی،
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رتھوں کا شور اور پہیوں گڑگڑاہٹکی اُن کے تککانوں پہنچے
خوفباپگی۔ زدہ ہو ساکتیوںکر جائیںہو گے کہ وہ اپنے
بچوں کی مدد کرنے کے لئے پیچھے بھی دیکھ نہیں سکیں گے۔
4 کیونکہ دنوہ آنے والا تمامجبہے فلستیوں نیستکو و نابود
کیا جائے گا تاکہ اورصور آخریکےصیدا مدد بھیوالےکرنے
ختم ہو جائیں۔ فلستیوںربکیونکہ 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 میدانیاےگا۔جائے علاقے بچےکے ہوئے لوگو، تم
اپنیتککب ِجلد رباےہائے،’6گے؟رہوکرتےزخمیکو
کی تلوار، کیا تُو کبھی نہیں کرےآرام گی؟ دوبارہ اپنے میان میں
چھپ !جا خاموش ہو کر آرام ‘!کر لیکن7 طرحکسوہ آرام
کر سکتی ربجبہے خودنے اُسے چلایا اُسیجبہے، نے
اُسے اسقلون اور ساحلی علاقے پر دھاوا لنے بو کا حکم دیا “ہے؟

48
موآب کے انجام پیشکی گوئی

موآب1 بارےکے ربمیں الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے
فرماتا نبو”ہے، شہر پر افسوس، کیونکہ وہ تباہ ہو گیا ہے۔ دشمن نے
یَتائم قِر کی بےحرمتی کر کے اُس پر قبضہ کر لیا ہے۔ چٹان کے
قلعے کی رُسوائی ہو گئی، وہ پاش پاش ہو گیا ہے۔ اب2 سے
کوئی موآب کی تعریف نہیں کرے گا۔ حسبون میں آدمی اُس
کی شکست کی سازشیں کر کے کہہ رہے ہیں، آؤ،’ ہم موآبی
قوم نیستکو و نابود ‘کریں۔ اے مدمین، تُو بھی تباہ ہو جائے
گا، تیرےتلوار بھی پیچھے پڑ جائے گی۔

3 !سنو حورونائم چیخیںسے بلند ہو رہی ہیں۔ تباہی بڑیاور
شکست کا شور مچ رہا ہے۔ موآب4 ُچور ُچور ہو گیا ہے، اُس
کے بچے زور سے چلّا رہے ہیں۔ لوگ5 روتے روتے لوحیت
کی طرف چڑھ رہے ہیں۔ حورونائم کی طرف اُترتے راستے پر
شکست کی آہ و زاری دےسنائی رہی 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 کموسدیوتا بھی

اپنے یوں پجار اور بزرگوں سمیت جلاوطن ہو جائے گا۔ 8 تباہ
والاکرنے ہر شہر پر جسگا۔بچےنہیںبھیایکگا،کرےحملہ
ربطرح نے فرمایا وادیہے، بھی تباہ ہو جائے گی اور میداِن
مرتفع بھی۔ موآب9 ڈالنمکپر دو، کیونکہ وہ مسمار ہو جائے
گا۔ اُس کے شہر ویران و سنسان ہو جائیں گے، اور اُن میں کوئی
نہیں بسے گا۔

اُس10 لعنتپر ُسستیجو ربسے !کرےکامکا اُس لعنتپر
جو اپنی تلوار کو خون بہانے روکسے !لے اپنی11 جوانی سے
لے موآبتکآجکر آرام و کیسکون زندگی گزارتا آیا اُسہے،
َمے کی مانند جو کبھی نہیں چھیڑی گئی اور ایککبھی برتن
دوسرےسے میں ُنڈیلی ا نہیں گئی۔ اِس لئے اُس کا مزہ قائم اور
ذائقہ بہترین رہا “ہے۔ لیکن12 رب فرماتا ہے، وہ” دن آنے
والا مَیںجبہے ایسے آدمیوں کو اُس پاسکے بھیجوں گا جو
َمے برتنوںکو نکالسے ضائعکر دیںکر برتنوںاورگے، خالیکو
پاشپاشبعدکےکرنے گے۔دیںکر موآبتب13 کو اپنے دیوتا
کموس پر یوں شرم آئے طرحجسگی اسرائیل بیتکو ایل کے
اُس بُت پر شرم جسآئی پر وہ بھروسا رکھتا تھا۔

14 ہائے، تم اپنے آپ پر کتنا فخر کرتے ہو کہ ہم سورمے
اور زبردست جنگجو ہیں۔ لیکن15 دنیا کا جسبادشاہ کا نام
الافواجرب فرماتاہے موآبکہہے تباہ ہو دشمناورگا،جائے
اُس شہروںکے گھسمیں آئے گا۔ اُس بہترینکے قتلجوان و
غارت کی زد میں آ ہلاککر ہو جائیں گے۔

موآب ٹوٹطاقتکی گئی ہے
موآب16 کا قریبانجام ہی آفتہے، اُس پر نازل ہونے والی

ہے۔ پڑوساے17 میں بسنے والو، اُس پر ماتم !کرو جتنے اُس کی
شہرت جانتے ہو آہ زاریو کرو۔ بولو، موآبہائے،’ کا زوردار
عصائے ٹوٹشاہی گیا ہے، اُس کی شان شوکتو علامتکی
خاک میں ملائی گئی ‘ہے۔

دیبوناے18 بیٹی، اپنے تختشاندار پر سے اُتر پیاسیکر زمین
پر بیٹھ جا۔ موآبکیونکہ کو تباہ کرنے خلافتیرےوالا بھی
آئےچڑھ تیرےوہگا، قلعہ شہروںبند بھیکو گا۔کرےمسمار
اے19 عروعیرکی ہنے ر سڑکوالی، کنارےکے 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
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پاشپاشوہہے، ہو گیا بلندہے۔ آواز سے یلا واو !کرو یائے در
ارنون کنارےکے اعلان کرو موآبکہ ختم ‘ہے۔

21 میداِن مرتفع پر الله کی عدالت نازل ہوئی ہے۔ َحولون،
یہض، مِفعت، 22 دیبون، نبو، بیت دِبلاتائم، 23 یَتائم، قِر بیت
جمول، بیت معون، یوت24 قر اور موآبغرضبُصرہ، کے تمام
شہروں عدالتکی ہوئی ہے، خواہ وہ دُور ہوں یا “قریب۔

رب25 فرماتا ہے، موآب” ٹوٹطاقتکی گئی اُسہے، کا
بازو پاش پاش ہو گیا ہے۔ 26 اُسے َ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 ربکر خلافکے کھڑا ہو ہے۔گیا

27 تم موآبیوں اسرائیلنے کو اپنے مذاق کا نشانہ بنایا تھا۔ تم
یوں اُسے گالیاں دیتے رہے جیسے اُسے چوری وقتکرتے پکڑا
گیا ہو۔ لیکن28 اب تمہاری باری آ گئی ہے۔ اپنے شہروں کو
چھوڑ کر چٹانوں میں جا !بسو کبوتر بن کر چٹانوں کی دراڑوں
میں اپنے گھونسلے بناؤ۔

ہم29 موآبنے کے تکبر بارےکے میں سنا کیونکہہے، وہ
حد سے یادہ ز متکبر، مغرور، گھمنڈی، خودپسند اور “ہے۔اناپرست

رب30 فرماتا مَیں”ہے، اُس کے تکبر واقفسے لیکنہوں۔
اُس کی ڈینگیں عبث ہیں، اُن کے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ 31 اِس
لئے موآبمَیں پر آہ زاریو کر رہا، موآبتمام سےسببکے چلّا
رہا ہوں۔ قیرحراست 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 تیریہوں۔ کونپلیں تکیعزیر
پھیلی ہوئی تھیں بلـکہ سمندر کو پار بھی کرتی تھیں۔ ابلیکن تباہ
کرنے والا تیرےدشمن پکے ہوئے انگوروں اور موسِم گرما کے
پھل پر ٹوٹ پڑا ہے۔ اب33 خوشی و شادمانی موآب کے باغوں
مَیںہے۔رہیجاتیسےکھیتوںاور انگورنے لنےرسکا نکا کا
روککام دیا خوشیکوئیہے۔ نعرےکے لگا لگا کر انگور کو
پاؤں تلے نہیں روندتا۔ شور تو مچ رہا خوشیلیکنہے، نعرےکے
بلند نہیں ہو رہے جنگبلـکہ کے۔

لوگمیںحسبون34 مدد کے لئے پکار رہے ہیں، اُن کی آواز
اِلی عالی تکیہضاور رہیدےسنائی اِسیہے۔ طرح ُضغر کی
چیخیں حورونائم اور عجلت تکشلیشیاہ پہنچ گئی ہیں۔ کیونکہ
نِمریم کا پانی بھی خشک ہو جائے “گا۔ رب35 فرماتا ہے،

موآب” میں جو اونچی جگہوں پر چڑھ کر اپنے دیوتاؤں کو بخور
اور باقی پیشقربانیاں کرتے ہیں اُن کا مَیں خاتمہ کر دوں گا۔

اِس36 لئے میرا دل بانسری کے ماتمی سُر نکال موآبکر اور
قیرحراست کے لئے نوحہ کر کیونکہہے۔رہا اُن شدہحاصلکی
دولت جاتی رہی ہے۔ 37 ہر سر گنجا، ہر داڑھی منڈوائی گئی
ہے۔ ہر ہاتھ کی ِجلد کو زخمی کر دیا گیا ہے، ہر ٹاٹکمر 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 کے
مارے اپنا ڈھانپمنہ 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 عقابدشمن موآبطرحکی

پر جھپٹا مارتا پَروںاپنےہے۔ پھیلاکو کر ملـکپورےوہ پر سایہ
ڈالتا ہے۔ یوت41 قر قلعوں سمیت اُس کے قبضے میں آ گیا ہے۔
اُس دن موآبی سورماؤں دلکا دردِ زہ میں عورتمبتلا طرحکی
پیچ و تاب کھائے گا۔ 42 کیونکہ موآبی قوم صفحہ ہستی سے
مٹ جائے گی، اِس لئے کہ وہ مغرور ہو کر رب خلافکے
کھڑی ہو گئی ہے۔

موآبیاے43 قوم، دہشت، گڑھا اور نصیبتیرےپھندا میں
“ہیں۔ 44 ربکیونکہ فرماتا دہشتجو”ہے، بھاگسے کر بچ
وہجائے میںگڑھے گر اورگا،جائے جو نکلسےگڑھے جائے
پھندےوہ میں پھنس جائے گا۔ کیونکہ مَیں موآب پر اُس کی
عدالت کا سال لاؤں گا۔

پناہ45 رُکمیںسائےکےحسبونہارےتھکےگزین جاتے
ہیں۔ لیکن افسوس، حسبون آگسے نکل آئی ہے اور سیحون
بادشاہ میںشہرکے بھڑکشعلہسے اُٹھا موآبجوہے پیشانیکی
کو اور شور مچانے والوں کے چاندوں کو نذرِ آتش کرے گا۔
اے46 موآب، تجھ پر !افسوس کموس دیوتا کے پرستار نیست و
نابود تیرےہیں، بیٹے بیٹیاں قیدی بن کر جلاوطن ہو گئے ہیں۔

لیکن47 آنے موآبمَیںمیںدنوںوالے “گا۔کروںبحالکو
ربیہ کا فرمان ہے۔
موآبیہاں عدالتپر کا فیصلہ اختتام پر پہنچ گیا ہے۔
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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 نے
اُس پر کیوں قبضہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ جد کے
شہروں میں آباد ہو گئے “ہیں؟ 2 چنانچہ رب فرماتا ہے، وہ”
وقت آنے والا میرےکہہے حکم پر عمونی الحکومتدار ربّہ کے
جنگخلاف نعرےکے لگائے جائیں تبگے۔ وہ ملبے کا ڈھیر
بن جائے گا، اور گرد و نواح کی آبادیاں آتشنذرِ ہو جائیں گی۔
اسرائیلتب ملـکاُنہیں کرےبدر جنہوںگا ملـکاُسےنے بدر
کیا “تھا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

3 اے” حسبون، یلا واو کر، کیونکہ عَی شہر برباد ہوا ہے۔
اے ربّہ کی بیٹیو، مدد کے لئے !چلّاؤ ٹاٹ اوڑھ کر ماتم !کرو
فصیل اندرکے اِدھرسےبےچینی اُدھر !پھرو ـِککیونکہ مَل دیوتا
اپنے یوں پجار اور بزرگوں سمیت جلاوطن ہو جائے گا۔ اے4
بےوفا بیٹی، تُو اپنی زرخیز وادیوں پر اِتنا فخر کیوں کرتی ہے؟ تُو
اپنے مال دولتو پر بھروسا کر شیخیکے مارتی ہے ابکہ مجھ
پر کوئی حملہ کرےنہیں “گا۔ 5 قادرِ مطلق رب الافواج فرماتا
مَیں”ہے، تمام پڑوسیوں طرفکی تجھسے دہشتپر چھا جانے
دوں گا۔ تم سب کو طرفچاروں منتشر کر دیا جائے گا، اور
تیرے پناہ گزینوں کو کوئی جمع کرےنہیں گا۔

لیکن6 بعد میں مَیں عمونیوں کو بحال کروں “گا۔ یہ رب کا
فرمان ہے۔

ادوم عدالتکی
الافواجرب7 ادوم بارےکے میں فرماتا ہے، کیا” تیمان میں

حکمت کا نام و نشان نہیں رہا؟ کیا دانش مند صحیح مشورہ نہیں
دے سکتے؟ کیا اُن کی دانائی بےکار ہو گئی ہے؟

اے8 ددان کے باشندو، بھاگ کر ہجرت کرو، زمین کے
اندر چھپ جاؤ۔ کیونکہ مَیں عیسَو کی اولاد پر آفت نازل کرتا
میریہوں، سزا قریبدنکا آ گیا ہے۔ ادوم،اے9 اگر تُو انگور
کا باغ ہوتا اور مزدور فصل چننے کے لئے آتے تو تھوڑا بہت اُن
کے پیچھے رہ جاتا۔ اگر راتڈاکو وقتکے لُوٹتجھے لیتے تو وہ
صرف اُتنا چھینہی لیتے جتنا اُٹھا کر لے جا لیکنہیں۔سکتے 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 کہیں چھپبھی نہیں سکے گا۔ اُس کی اولاد، بھائی اور ہم
ہلاکسائے جائیںہو بھیایکگے، باقی نہیں اپنے11گا۔رہے
یتیموں پیچھےکو چھوڑ دے، کیونکہ مَیں اُن کی جان کو بچائے
رکھوں تمہاریگا۔ بیوائیں بھی مجھ پر بھروسا “رکھیں۔

فرماتارب12 پیالہکاغضبمیرےجنہیں”ہے، پینے فیصلہکا
نہیں سنایا گیا تھا اُنہیں بھی پینا پڑا۔ تو پھر تیری کسجان طرح
بچے گی؟ نہیں، تُو ً یقینا سزا کا پیالہ پی لے “گا۔ رب13 فرماتا
ہے، میرے” 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 پیغامسےطرفکیربنے سنا قاصدایک”ہے، کو
اقوام پاسکے بھیجا گیا اُنہیںجوہے حکم دے، جمع’ ہو ادومکر
پر حملہ کرنے کے لئے !نکلو اُس سے لڑنے کے لئے ‘!اُٹھو

مَیںاب15 تجھے چھوٹا بنا دوں ایکگا، ایسی قوم جسے دیگر
لوگ حقیر جانیں گے۔ ماضی16 دوسرےمیں تجھ دہشتسے
لیکنتھے،کھاتے باتاِس تیرےاورنے غرور فریبتجھےنے
دیا بےشکہے۔ تُو چٹانوں کی دراڑوں میں بسیرا کرتا ہے، اور
پہاڑی تیرےبلندیاں قبضے میں ہیں۔ لیکن خواہ تُو اپنا گھونسلا
عقاب کی سی اونچی جگہوں پر کیوں نہ بنائے توبھی مَیں تجھے
اُتارسےوہاں ربیہ“گا۔دوںملامیںخاککر ہے۔فرمانکا

ملـِک”17 ادوم یوں باد بر ہو جائے گا وہاںکہ 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 نیستکر و نابود کر دیا۔ وہاں کوئی نہیں بسے
گا۔ طرحجس19 شیرببر یردن کے جنگل سے نکل شادابکر
چراگاہوں میں چرنے والی یوں بھیڑبکر پر ٹوٹ پڑتا اُسیہے طرح
مَیں اچانک ادوم پر حملہ کر کے اُسے اُس کے اپنے ملـک سے
تبگا۔دوںبھگا مَیںجسےوہ مقررنے کیا ادومہے حکومتپر
کرے گا۔ کیونکہ کون میری مانند ہے؟ کون مجھ جوابسے
طلب کر سکتا کونہے؟ سا گلہ بان میرا مقابلہ کر سکتا “ہے؟
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20 چنانچہ ادوم پر رب کا فیصلہ !سنو تیمان کے باشندوں کے

لئے اُس کے منصوبے پر دھیان !دو پورےدشمن یوڑ ر سبکو
سے ننھے بچوں سے لے کر بڑوں تک گھسیٹ کر لے جائے
گا۔ اُس کی چراگاہ ویران و سنسان ہو جائے گی۔ ادوم21 اِتنے
دھڑام سے گر جائے گا کہ زمین تھرتھرا اُٹھے گی۔ لوگوں کی
چیخیں بحرِ ُلزم تکق سنائی دیں گی۔ 22 وہ !دیکھو عقابدشمن
طرحکی اُڑ کر ادوم پر جھپٹا مارتا وہہے۔ اپنے پَروں کو پھیلا کر
بُصرہ پر سایہ ڈالتا ہے۔ اُس دن ادومی سورماؤں کا دل دردِ زہ
میں عورتمبتلا پیچطرحکی تابو کھائے گا۔

دمشق عدالتکی
دمشقرب23 بارےکے میں فرماتا حمات”ہے، اور ارفاد شرمندہ ہو گئے بُریہیں۔ خبریں سن کر وہ

ہمت ہار گئے ہیں۔ پریشانی نے اُنہیں اُس متلاطم سمندر جیسا
بےچین کر دیا ہے جو تھم نہیں سکتا۔ 24 دمشق ہمت ہار کر
بھاگنے کے لئے مُڑ گیا دہشتہے۔ اُس پر چھا گئی ہے، اور وہ
دردِ زہ میں عورتمبتلا تڑپطرحکی رہا ہے۔

25 ہائے، دمشق ترککو کیا گیا مشہورجس!ہے شہر سے
میرا دل لطف اندوز ہوتا تھا وہ ویران و سنسان “ہے۔ رب26
الافواج فرماتا ہے، اُس” دن اُس کے جوان آدمی گلیوں میں
گر کر رہ جائیں گے، اُس کے تمام ہلاکفوجی ہو جائیں گے۔
مَیں27 دمشق کی فصیل آگکو لگا دوں گا جو پھیلتے پھیلتے بن
ہدد بادشاہ محلوںکے کو بھی لپیٹاپنی میں لے لے “گی۔

بَدُو قبیلوں عدالتکی
ذیل28 میں قیدار اور حصور کے بَدُو قبیلوں بارےکے 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 دیںسنائیچیخیںگے۔ گی، ہیدہشتطرفچاروںہائے،’
“!‘دہشت

رب30 فرماتا ہے، میںحصوراے” بسنے والے قبیلو، جلدی
بھاگسے جاؤ، زمین کی دراڑوں میں چھپ !جاؤ کیونکہ شاہِ
بابل نے تم پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر کے تمہارے خلاف
منصوبہ باندھ لیا “ہے۔ 31 رب فرماتا ہے، اے” بابل کے

فوجیو، اُٹھ کر اُس قوم پر حملہ کرو جو علیٰحدگی میں پُرسکون اور
محفوظ زندگی گزارتی جسہے، کے نہ دروازے، نہ کنڈے
ہیں۔ 32 اُن اونٹکے بڑےبڑےاور یوڑ لُوٹر کا مال بن جائیں
گے۔ کیونکہ مَیں یگستان ر کنارےکے پر ہنے ر والے اِن قبیلوں
منتشرطرفچاروںکو گا۔دوںکر اُن پر آفتسےطرفچاروں
آئے “گی۔ ربیہ کا فرمان ہے۔ حصور”33 تکہمیشہ ویران
و سنسان رہے گا، اُس میں کوئی نہیں بسے گا۔ گیدڑ ہی اُس
میں اپنے گھر بنا لیں “گے۔

ملـِک عیلام عدالتکی
34 ِ شاہ یہوداہ ِصدقیاہ حکومتکی ابتدائیکے دنوں ربمیں

یرمیاہ نبی سے ہم کلام ہوا۔ پیغام عیلام متعلقکے تھا۔
الافواجرب”35 فرماتا ہے، مَیں’ عیلام کمانکی کو توڑ ڈالتا

اُسہوں، ہتھیار آسمان36ہے۔مبنیطاقتکیعیلامپرجسکو
عیلامیوںمَیںسےسمتوںچاروںکی چلاؤںہَوائیںتیزخلافکے
گا جو اُنہیں اُڑا کر چاروں طرف منتشر کر دیں گی۔ کوئی ایسا
ملـک نہیں ہو تکجسگا عیلامی جلاوطن نہیں پہنچیں ‘گے۔
رب37 فرماتا ہے، مَیں’ عیلام کو اُس کے جانی دشمنوں کے
منے پاشپاشسا کر دوں گا۔ مَیں اُن پر آفت لاؤں گا، سختمیرا
قہر اُن پر نازل ہو تکجبگا۔ نیستوہ نہ ہوں مَیں تلوار کو اُن
کے پیچھے چلاتا رہوں گا۔ تب38 مَیں عیلام میں اپنا تخت کھڑا
کر کے اُس کے بادشاہ اور بزرگوں کو تباہ کر دوں ‘گا۔ ربیہ
کا فرمان ہے۔

39 لیکن رب یہ بھی فرماتا ہے، آنے’ والے دنوں میں مَیں
عیلام کو بحال کروں “۔‘گا

50
بابل عدالتکی

ملـِک1 بابل اور اُس کے دار الحکومت بابل بارےکے میں
رب 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 صافکو بتاؤ، بابل’ شہر دشمن
کے قبضے میں آ گیا !ہے بیل دیوتا کی بےحرمتی ہوئی ہے،
مردُک دیوتا پاش پاش ہو گیا ہے۔ بابل کے تمام دیوتاؤں کی
بےحرمتی ہوئی ہے، تمام بُت ِچکنا ُچور ہو گئے ‘!ہیں 3 کیونکہ
شمال ایکسے بابلقوم پر آئیچڑھ ملـکپورےجوہے بربادکو
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انسانگی۔دےکر اور ہجرتسبحیوان کر جائیں ملـکگے،
میں کوئی نہیں رہے “گا۔

رب4 فرماتا وقتیہجب”ہے، آئے گا اسرائیلتو اور یہوداہ
لوگکے مل کر اپنے وطن میں واپس آئیں گے۔ تب وہ روتے
ربہوئے اپنے خدا تلاشکو کرنے آئیں گے۔ 5 وہ صیون کا
راستہ پوچھ پوچھ کر اپنا رُخ اُس طرف کر لیں گے اور کہیں
گے، آؤ،’ ربہم کے لپٹساتھ جائیں، ہم اُس کے ابدیساتھ
باندھعہد لیں کبھیجو نہ بُھلایا ‘جائے۔ میری6 قوم حالتکی
گم شدہ یوں بھیڑبکر کی مانند تھی۔ کیونکہ اُن کے گلہ بانوں نے
غلطاُنہیں راہ پر لا فریبکر پہاڑوںدہ پر آوارہ پھرنے دیا تھا۔ یوں
پہاڑوں پر اِدھر اُدھر متے گھو متے گھو وہ اپنی آرام گاہ بھول گئے
تھے۔ 7 جو بھی اُن کو پاتے وہ اُنہیں پکڑ کر کھا جاتے تھے۔ اُن
مخالفکے کہتے تھے، اِس’ میں ہمارا کیا قصور اُنہوںہے؟ نے تو
رب کا گناہ کیا ہے، گو وہ اُن کی حقیقی چراگاہ اورہے اُن کے
باپ دادا اُس پر اُمید رکھتے ‘تھے۔

بابل ہجرتسے !کرو
میریاے8 قوم، ملـِک بابل اور اُس کے دار الحکومت سے

بھاگ !نکلو اُن بکروں کی مانند بن جاؤ جو یوڑ ر کی راہنمائی
کرتے ہیں۔ 9 کیونکہ مَیں ملـکشمالی بڑیمیں قوموں کے اتحاد
بابلکو پر حملہ کرنے اُبھاروںپر گا، اُسجو آراصفخلافکے
ہو کر اُس پر کرےقبضہ گا۔ دشمن کے تیرانداز اِتنے ماہر ہوں
گے کہ ہر تیر نشانے پر لـگ جائے “گا۔ رب10 فرماتا بابل”ہے، لُوٹیوںکو لیا جائے گا تمامکہ لُوٹنے والے سیر جائیںہو
گے۔

میرےاے11 موروثی حصے کو لُوٹنے بےشکوالو، تم اِس
وقت شادیانہ بجا خوشیکر مناتے بےشکہو۔ تم ہتے گا ہوئے
بچھڑوں طرحکی اُچھلتے کودتے اور گھوڑوں طرحکی ہنہناتے
ہو۔ لیکن12 آئندہ تمہاری ماں بےحد شرمندہ ہو جائے گی،
جس نے تمہیں جنم دیا وہ رُسوا ہو جائے گی۔ آئندہ بابل سب
ذلیلسے قوم ہو گی، اورخشکوہ ویران یگستان ر ہی ہو گی۔
ربجب13 غضبکا اُن پر نازل ہو گا تو وہاں کوئی آباد نہیں
رہے گا بلـکہ ملـک سراسر ویران و سنسان رہے گا۔ بابل سے
والوںگزرنے کے کھڑےرونگٹے جائیںہو اُسگے، زخموںکے
کو دیکھ سبکر توبہ’ ‘توبہ کہیں گے۔

اے14 تیراندازو، بابل شہر کو گھیر کر اُس پر تیر !برساؤ تمام
تیر استعمال ایککرو، بھی باقی نہ رہے، کیونکہ اُس ربنے کا
گناہ کیا ہے۔ اُسطرفچاروں15 نعرےکےجنگخلافکے
!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، بدلہخوبسے لو۔ اُسسلوکجو دوسروںنے
ساتھکے کیا، وہی اُس ساتھکے کرو۔ بابل16 میں بیججو بوتے
اور فصل وقتکے درانتی چلاتے ہیں اُنہیں رُوئے زمین پر سے
مٹا وقتاُسدو۔ شہر مہلـکپردیسیکے تلوار بھاگسے کر اپنے
اپنے وطن واپسمیں چلے جائیں گے۔

17 اسرائیلی قوم ببروں شیر کے حملے بکھرےسے ہوئے یوڑ ر
کی مانند ہے۔ کیونکہ پہلے شاہِ اسور نے آ کر ہڑپاُسے 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 کے
سمیتملـک وہی دوںسزا گا۔ لیکن19 اسرائیل مَیںکو اُس کی
اپنی چراگاہ میں واپس لاؤں گا، اور وہ دوبارہ کرمل اور بسن
کی ڈھلانوں چَرےپر گا، وہ دوبارہ افرائیم اور ِجلعاد پہاڑیکے
علاقوں میں سیر ہو جائے “گا۔ رب20 فرماتا ہے، اُن” دنوں
میں جو اسرائیل کا قصور ڈھونڈ لنے نکا کرےکوششکی اُسے
نہیںکچھ ملے گا۔ یہی یہوداہ بھیحالتکی ہو اُسگی۔ کے گناہ
پائے نہیں جائیں گے، کیونکہ جن لوگوں کو مَیں زندہ چھوڑوں
گا اُنہیں معافمَیں کر دوں “گا۔

الله اپنے گھر کا بدلہ لیتا ہے
رب21 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 ہول
ناک شکست !دیکھو 23 جو پہلے تمام دنیا کا ہتھوڑا تھا اُسے
توڑ ٹکڑےٹکڑےکر کر دیا گیا بابلہے۔ کو دیکھ کر لوگوں کو
سخت دھچکا لگتا ہے۔

اے24 بابل، مَیں تیرےنے لئے پھندا لگا دیا، اور تجھے پتا
نہ چلا بلـکہ تُو اُس پھنسمیں گیا۔ چونکہ تُو ربنے کا مقابلہ کیا
اِسی لئے تیرا کھوج لگایا گیا اور تجھے پکڑا “گیا۔ 25 قادرِ مطلق جو
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الافواجرب ہے فرماتا ہے، مَیں” اپنا اسلحہ خانہ کھول کر اپنا
نازلغضب کرنے کے ہتھیار نکال لایا ہوں، ملـِککیونکہ بابل
میں اُن کی ضرورتاشد ہے۔

26 چاروں طرف سے بابل پر چڑھ !آؤ اُس کے اناج کے
گوداموں کو کھول سارےکر مال کا ڈھیر !لگاؤ سبپھر کچھ
نیست و نابود کچھکرو، بچا نہ رہے۔ اُس27 تمامکے بَیلوں کو ذبح
!کرو سب قصائی کی زد میں !آئیں اُن پر افسوس، کیونکہ اُن کا
مقررہ دن، اُن کی سزا وقتکا آ گیا ہے۔

28 !سنو ملـِک بابل سے بچے ہوئے پناہ گزیں صیون میں بتا
ہیںرہے ہمارےربکہ خدا انتقامطرحکسنے لیا۔ کیونکہ
اب اُس نے اپنے گھر کا بدلہ لیا !ہے

تمام29 تیراندازوں کو بُلاؤ تاکہ بابل پر حملہ !کریں اُسے گھیر
لو تاکہ کوئی نہ بچے۔ اُسے اُس کی حرکتوں مناسبکا اجر !دو
جو سلوکبُرا اُس نے دوسروں کے ساتھ کیا وہی اُس کے ساتھ
کرو۔ کیونکہ اُس کا یہ رو رب، اسرائیل قدوسکے کے ساتھ
گستاخانہ تھا۔ اِس30 لئے اُس نوجوانکے گلیوں میں گر کر مر
جائیں گے، اُس کے تمام فوجی اُس ہلاکدن ہو جائیں “گے۔
ربیہ کا فرمان ہے۔

31 قادرِ مطلق رب الافواج فرماتا ہے، اے” گستاخ شہر،
مَیں تجھ سے نپٹنے والا ہوں۔ کیونکہ وہ دن آ گیا جبہے تجھے
سزا ملنی ہے۔ گستاختب32 شہر ٹھوکر کھا کر گر جائے گا، اور
کوئی اُسے دوبارہ کرےنہیںکھڑا گا۔ مَیں اُس کے تمام شہروں
آگمیں لگا دوں گا گردجو نواحو راکھکچھسبمیں دےکر
“گی۔

رب اپنی قوم کو رِہا کرواتا ہے
الافواجرب33 فرماتا ہے، اسرائیل” اور یہوداہ لوگوںکے پر

ظلم ہوا ہے۔ جنہوں نے اُنہیں اسیر کر کے جلاوطن کیا ہے وہ
اُنہیں نہیںرِہا کرنا ہتے، اُنہیںچا نہیںجانے لیکن34دیتے۔ اُن کا
چھڑانے والا قوی ہے، اُس کا نام رب الافواج ہے۔ خوبوہ
لڑ کر اُن کا کرےدرستمعاملہ گا ملـکتاکہ آرامکو و سکون
بابللیکنجائے۔مل باشندوںکے وہکو “گا۔دےتھرتھرانے

رب35 فرماتا ہے، تلوار” بابل کی قوم پر !پڑےٹوٹ وہ بابل
کے باشندوں، اُس کے بزرگوں اور دانش مندوں پر !پڑےٹوٹ
تلوار36 اُس کے نبیوںجھوٹے پڑےٹوٹپر ثابتبےوقوفتاکہ
تلوارہوں۔ اُس سورماؤںکے پڑےٹوٹپر تاکہ اُن دہشتپر چھا

جائے۔ 37 تلوار بابل کے گھوڑوں، رتھوں اور پردیسی فوجیوں
پر پڑےٹوٹ تاکہ وہ عورتوں کی مانند بن جائیں۔ تلوار اُس کے
خزانوں پڑےٹوٹپر تاکہ وہ چھین لئے جائیں۔ 38 تلوار اُس کے
پانی ذخیروںکے پڑےٹوٹپر تاکہ جائیں۔ہوخشکوہ کیونکہ
ملـِک بابل بُتوں سے بھرا ہوا ہے، ایسے بُتوں سے جن باعثکے
دیوانوںلوگ پھرتےطرحکی ہیں۔ 39 آخر صرفمیںگلیوںمیں
یگستان ر کے جانور اور جنگلی ُکتے پھریں گے، وہاں عقابی ُلّو ا
بسیں گے۔ وہ انسانتکہمیشہ بستیوںکی محرومسے اور نسل در
غیرآبادنسل فرماتارب40“گا۔رہے سدومحالتکیاُس”ہے،
اور عمورہ سیکی ہو گی جنہیں مَیں پڑوسنے کے سمیتشہروں
ُلٹا ا کر صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آئندہ وہاں کوئی نہیں بسے گا،
کوئی نہیں آباد ہو “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

شمال دشمنسے آ رہا ہے
41 دیکھو،” شمال سے فوج آ رہی ہے، ایک بڑی قوم اور

متعدد بادشاہ دنیا کی انتہا سے روانہ ہوئے ہیں۔ اُس42 کے ظالم
اور بےرحم فوجی کمان اور شمشیر لیسسے ہیں۔ جب وہ اپنے
گھوڑوں پر سوار ہو کر چلتے ہیں تو گرجتے سمندر کا سا شور برپا
ہوتا بابلاےہے۔ بیٹی، جنگسبوہ کے لئے تیار ہو کر تجھ
سے لڑنے آ رہے ہیں۔ 43 اُن کی خبر سنتے ہی شاہِ بابل ہمت ہار
گیا خوفہے۔ زدہ ہو کر وہ دردِ زہ میں عورتمبتلا کی طرح
تڑپنے لگا ہے۔

طرحجس44 شیرببر یردن کے جنگلوں سے نکل شادابکر
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۔ کیونکہ میرےکون
برابر ہے؟ کون مجھ سے جواب طلب کر سکتا ہے؟ وہ گلہ بان
کہاں ہے جو 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 بچوںننھےسےسبکو تکبڑوںکرلےسے
گھسیٹ کر لے جائے گا۔ اُس کی چراگاہ ویران و سنسان ہو
جائے گی۔

جوں46 ہی نعرہ بلند ہو گا بابلکہ دشمن قبضےکے میں آ گیا
ہے تو زمین لرز اُٹھے گی۔ تب مدد کے لئے بابل کی چیخیں دیگر
تکممالـک گونجـیں “گی۔
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51
بابل کا زمانہ ختم ہے

رب1 فرماتا بابلمَیں”ہے، اور اُس باشندوںکے خلافکے
مہلـک آندھی چلاؤں گا۔ مَیں2 ملـِک بابل میں غیرملـکی بھیجوں
گا تاکہ وہ اُسے اناج کی طرح پھٹک کر تباہ کریں۔ آفت کے
دن ملـکپورےوہ گھیرےکو رکھیں گے۔ 3 تیرانداز کو تیر
چلانے سے !روکو فوجی کو زرہ بکتر پہن کر لڑنے کے لئے
نہہونےکھڑے !دو اُن نوجوانوںکے متزندہکو چھوڑنا بلـکہ
فوج کو نیستسراسر و نابود کر !دینا

تب4 ملـِک بابل میں طرفہر لاشیں نظر آئیں گی، تلوار کے
ِچرے ہوئے اُس کی گلیوں پڑےمیں رہیں گے۔ 5 ربکیونکہ
الافواج نے اسرائیل اور یہوداہ کو *اکیلا نہیں چھوڑا، اُن کے
خدا نے ترکاُنہیں نہیں کیا۔ ملـِک بابل کا قصور نہایت سنگین
ہے، اُس نے اسرائیل کے قدوس کا گناہ کیا ہے۔ بابل6 سے
بھاگ !نکلو دوڑ بابلبھیتمہیںورنہبچاؤ،جاناپنیکر قصورکے
کا اجر ملے گا۔ ربکیونکہ کے انتقام وقتکا آ پہنچا ابہے،
بابل مناسبکو سزا ملے گی۔

7 بابل رب کے ہاتھ میں سونے کا پیالہ تھا جسے اُس نے
پوری دنیا پلاکو دیا۔ اقوام اُس کی َمے پی پی متوالیکر ہو گئیں،
اِس لئے وہ دیوانی ہو گئی ہیں۔ 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 کے زخم بھر نہیں سکتے۔ اِس لئے آؤ، ہم اُسے چھوڑ
دیں اور ایکہر اپنے ملـکاپنے میں جا بسے۔ کیونکہ اُس کی
عدالتسخت ہو رہی ہے، جتنا آسمان اور بادل بلند ہیں اُتنی ہی
سخت اُس کی سزا ‘ہے۔

رب10 کی قوم بولے، رب’ ہماری راستی روشنی میں لایا
ہے۔ آؤ، ہم صیون میں وہ کچھ سنائیں ہمارےربجو خدا نے
کیا ‘ہے۔

تیروں11 کو تیز !کرو اپنا ترکش اُن سے بھر !لو رب مادی
بادشاہوں میںحرکتکو لایا کیونکہہے، بابلوہ کو تباہ کرنے
کا ارادہ رکھتا ربہے۔ انتقام لے گا، اپنے گھر کی تباہی کا
بدلہ لے گا۔ بابل12 فصیلکی جنگخلافکے کا جھنڈا گاڑ

!دو شہر کے ارد گرد پہرا داری بندوبستکا مضبوط کرو، ہاں
مزید کھڑےسنتری کرو۔ کیونکہ رب نے بابل کے باشندوں
خلافکے منصوبہ باندھ کر اُس کا اعلان کیا ہے، اور اب وہ
اُسے کرےپورا گا۔

اے13 بابل بیٹی، تُو گہرے پانی کے پاس بستی اور نہایت
دولت مند ہو گئی لیکنہے۔ !خبردار تیرا انجام قریب ہی ہے،
تیری زندگی کا کٹدھاگا گیا ہے۔ الافواجرب14 نے اپنے نام
کی قَسم کھا کر فرمایا ہے مَیںکہ تجھے دشمنوں سے بھر دوں گا،
اور وہ ٹڈیوں کے غول کی پورےطرح شہر ڈھانپکو لیں گے۔
ہر جگہ وہ تجھ پر فتح نعرےکے لگائیں گے۔

دیکھو،15 الله ہی قدرتاپنینے زمینسے خلقکو اُسیکیا،
حکمتاپنینے سے دنیا کی بنیاد رکھی، اُسیاور اپنینے سمجھ
کے مطابق آسمان کو خیمے کی طرح تان لیا۔ 16 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۔

احمقانسانتمام17 ہیں۔خالیسےسمجھاور سنارہر بُتوںاپنے
باعثکے شرمندہ ہوا ہے۔ اُس کے بُت دھوکا ہی ہیں، اُن میں
دم نہیں۔ فضولوہ18 اور مضحکہ عدالتہیں۔خیز 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
اے20 بابل، تُو میرا ہتھوڑا، میرا جنگی ہتھیار تھا۔ تیرے

ہی یعے ذر مَیں نے قوموں کو پاش پاش کر دیا، سلطنتوں کو
خاک میں ملا دیا۔ تیرے21 ہی یعے ذر مَیں نے گھوڑوں کو
سمیتسواروں اور رتھوں کو رتھ بانوں پاشپاشسمیت کر دیا۔
تیرے22 ہی یعے ذر مَیں نے مردوں اور عورتوں، بزرگوں اور
بچوں، نوجوانوں اور یوں کنوار کو پارہ پارہ کر دیا۔ تیرے23 ہی
یعے ذر مَیں نے گلہ بان اور اُس کے یوڑ، ر کسان اور اُس کے
بَیلوں، گورنروں اور سرکاری ملازموں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔

24 لیکن اب مَیں بابل اور اُس کے تمام باشندوں کو اُن کی
صیون ساتھکے بدسلوکی کا پورا اجر دوں گا۔ تم اپنی آنکھوں سے
اِس کے گواہ ہو “گے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

* 51:5 :اکیلا لفظی :ترجمہ رنڈوا۔
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رب25 فرماتا ہے، اے” بابل، پہلے تُو مہلـک پہاڑ تھا جس
نے تمام دنیا کا ستیاناس کر دیا۔ لیکن اب مَیں تجھ سے نپٹ
لیتا ہوں۔ مَیں اپنا تیرےہاتھ خلاف بڑھا کر تجھے اونچی اونچی
چٹانوں پٹخسے دوں گا۔ آخرکار ملبے کا ُجھلسا ہوا ڈھیر ہی باقی
گا۔رہے 26 تُو اِتنا تباہ ہو جائے گا تیرےکہ پتھر مکانکسینہ
کے کونوں کے لئے، نہ کسی بنیاد کے لئے استعمال ہو سکیں
“گے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

ملـکآؤ،”27 جنگمیں کا جھنڈا گاڑ !دو اقوام میں نرسنگا
پھونکپھونک کر اُنہیں بابل خلافکے لڑنے کے لئے مخصوص
!کرو اُس لڑنےسے لئےکے اراراط، مِنّی اور اشکناز سلطنتوںکی
کو !بُلاؤ بابل سے لڑنے کے لئے کمانڈر مقرر کرو۔ گھوڑے
بھیج دو جو ٹڈیوں کے ہول ناک غول کی طرح اُس پر ٹوٹ
پڑیں۔ 28 اقوام کو بابل سے لڑنے کے لئے مخصوص !کرو مادی
بادشاہ اپنے گورنروں، افسروں اور تمام ممالـکمطیع سمیت تیار
ہو جائیں۔ 29 زمین لرزتی اور تھرتھراتی ہے، کیونکہ رب 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
ہیں۔گئےچھپمیں اُن رہیجاتیطاقتکی کیعورتوںوہہے،
مانند ہو گئے بابلابہیں۔ گھروںکے لـگآگکو گئی ہے،
فصیل کے دروازوں کے کنڈے ٹوٹ گئے ہیں۔ 31 یکے بعد
قاصددیگرے دوڑ بابلشاہِکر اطلاعکو ہیں،دیتے چاروںشہر’
طرف دشمنسے کے قبضے میں !ہے 32 یا در کو پار کرنے کے
تمام راستے اُس ہاتھکے میں سرکنڈےہیں، کا دلدلی جلعلاقہ
رہا اورہے، خوففوجی حرکتوبےحسمارےکے ہو “۔‘ہیںگئے

33 کیونکہ رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا فصل”ہے، کی کٹائی سے پہلے پہلے ہنے گا کی جگہ فرشکے کو دبا
دبا مضبوطکر کیا جاتا ہے۔ یہی بابل بیٹی حالتکی فصلہے۔
کی کٹائی قریب آ گئی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد بابل کو پاؤں
خوبتلے دبایا جائے گا۔

بابلرب سے یروشلم کا انتقام لے گا
صیون34 بیٹی روتی ہے، شاہِ’ بابل نبوکدنضر نے ہڑپمجھے

کر چوسلیا، 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۔
کیصیونابلیکن35 ہنے ر والی کہے، یادتیجو’ میرےز ساتھ
ہوئی بابلوہ ساتھکے جائے۔کی قتلجو غارتو مجھ میں ہوئی
وہ بابل کے باشندوں میں مچ “!‘جائے

رب36 یروشلم سے فرماتا ہے، دیکھ،” مَیں تیرےخود حق
لڑوںمیں مَیںگا، خود تیرا بدلہ لوں اُستبگا۔ 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 کھڑےرونگٹے ہو جائیں گے، اور
وہ توبہ’ ‘توبہ کہہ کر آگے نکلیں بھیکوئیگے۔ وہاں نہیں بسے
گا۔

38 اِس وقت بابل باشندےکے ببر شیر کی طرح دہاڑ رہے
ہیں، وہ شیر کے بچوں کی طرح غُرا رہے ہیں۔ 39 لیکن رب
فرماتا ہے کہ ہوںمستابھیوہ گے مَیںکہ اُن کے لئے ضیافت
تیار کروں گا، ایک ایسی ضیافت جس میں وہ متوالے ہو کر
خوشی نعرےکے ماریں گے، پھر ابدی نیند سو جائیں گے۔ اُس
نیند سے وہ کبھی نہیں اُٹھیں گے۔ 40 مَیں اُنہیں بھیڑ کے بچوں،
مینڈھوں اور بکروں کی طرح قصائی پاسکے جاؤںلے گا۔

41 ہائے، بابل دشمن کے قبضے میں آ گیا !ہے جس کی
تعریف پوری دنیا کرتی تھی وہ چھین لیا گیا اب!ہے اُسے دیکھ
کر قوموں کے کھڑےرونگٹے ہو جاتے ہیں۔ 42 سمندر بابل پر
چڑھ آیا ہے، اُس کی گرجتی لہروں نے اُسے ڈھانپ لیا ہے۔
اُس43 کے یگستانشہر ر بن گئے خشکطرفچاروںابہیں،
بیابانویراناور ہی نظر آتا میںاُسکوئینہہے۔ رہتا، نہ میںاُس
سے گزرتا ہے۔

مَیں44 بابل کے دیوتا بیل کو دےسزا کر اُس کے منہ سے وہ
نکالکچھ دوں گا اُسجو ہڑپنے کر لیا ابتھا۔ سے دیگر اقوام
جوق اُسجوقدر پاسکے نہیں آئیں گی، بابلکیونکہ فصیلکی
بھی گر گئی ہے۔

میریاے45 قوم، بابل سے نکل !آ ایکہر اپنی جان بچانے
کے لئے وہاں بھاگسے جائے، کیونکہ رب کا شدید غضب
اُس پر نازل ہونے کو ہے۔

ملـکافواہیںجب46 میں پھیل جائیں تو متہمت ہارنا، نہ
کھانا۔خوف کیونکہ اَورکوئیسالہر افواہ پھیلے گی، ظلم پر ظلم
اور حکمران پر حکمران آتا گا۔رہے 47 کیونکہ قریبوقتوہ ہی
جبہے مَیں بابل کے بُتوں کو سزا دوں گا۔ ملـکپورےتب
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کی ہوبےحرمتی جائے گی، اور اُس مقتولکے اُس بیچکے میں
گر پڑےکر رہیں گے۔ تب48 آسمان و زمین اور جو کچھ اُن میں
ہے بابل پر شادیانہ بجائیں گے۔ کیونکہ تباہ کن دشمن شمال سے
اُس پر حملہ کرنے آ رہا “ہے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

49 بابل” نے پوری دنیا میں بےشمار لوگوں کو قتل کیا ہے،
ابلیکن ہلاکخودوہ ہو اِسگا،جائے لئے اُسکہ اِتنےنے
اسرائیلیوں قتلکو کیا ہے۔

تلواراے50 بچےسے 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۔

لیکن52 رب فرماتا ہے کہ وہ وقت آنے والا جبہے مَیں
بابل کے بُتوں کو سزا دوں گا۔ تب اُس پورےکے ملـک میں
موت گھاٹکے اُترنے والوں کی آہیں سنائی دیں گی۔ 53 خواہ
بابل طاقتکی تکآسمان اونچی کیوں نہ ہو، خواہ وہ اپنے بلند
قلعے کو کتنا مضبوط کیوں نہ کرے توبھی وہ گر جائے گا۔
مَیں تباہ کرنے والے فوجی اُس پر چڑھا لاؤں “گا۔ یہ رب فرمانکا ہے۔

!سنو”54 بابل بلندچیخیںمیں ہو رہی بابلملـِکہیں، دھڑام
سے گر پڑا ہے۔ 55 بابلربکیونکہ کو برباد کر رہا، وہ اُس کا
شور شرابہ بند کر رہا ہے۔ دشمن کی لہریں متلاطم سمندر کی
طرح اُس پر چڑھ رہی ہیں، اُن کی گرجتی آواز فضا میں گونج
بابلدشمنکنتباہکیونکہ56ہے۔رہی پر حملہ کرنے آ ہے۔رہا
تب اُس کے سورماؤں کو پکڑا جائے گا اور اُن کی کمانیں ٹوٹ
جائیں گی۔ ربکیونکہ انتقام کا خدا ہے، وہ ہر انسان کو اُس
مناسبکا دےاجر “گا۔

57 دنیا کا بادشاہ جس کا نام رب الافواج ہے فرماتا مَیں”ہے، بابل کے بڑوں کو متوالا کروں گا، خواہ وہ دانشبزرگ،
مند، سرکاریگورنر، افسر یا فوجی کیوں نہ ہوں۔ تب وہ ابدی
نیند سو جائیں گے اور دوبارہ کبھی نہیں اُٹھیں “گے۔

رب58 فرماتا ہے، بابل” کی موٹی موٹی فصیل میںخاککو
ملایا جائے گا، اور اُس کے اونچے اونچے دروازے راکھ ہو
جائیں گے۔ تب یہ کہاوت بابل پر صادق آئے گی، اقوام’ کی

مشقتمحنت بےفائدہ رہی، جو کچھ اُنہوں 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

نے یہ کلام سرایاہ بن یاہ نیر بن محسیاہ کے سپرد کر دیا جو
اُس وقت بادشاہ کے ساتھ بابل کے لئے روانہ ہوا۔ سفر کا پورا
بندوبست سرایاہ کے ہاتھ میں تھا۔

یرمیاہ60 بابلمیںطومارنے پر نازل آفتوالیہونے پوریکی
تفصیل لـکھ دی تھی۔ اُس بابلکے بارےکے میں پیغاماتتمام
اُس میں قلم بند تھے۔ 61 اُس 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 کہ مَیں بابل کو یوں تباہ
کروں گا کہ آئندہ نہ انسان، نہ حیوان اُس میں بسے گا۔ شہر ابد
تک ویران و سنسان رہے ‘گا۔ پوری63 کتاب کی تلاوت کے
اختتام پر اُسے پتھر کے ساتھ باندھ لیں، پھر یائے در فرات میں
پھینک بولیں،64کر بابل’ کا بیڑا اِس پتھر جائےہوغرقطرحکی
گا۔ آفتجو مَیں اُس پر نازل کروں گا اُس سے اُسے خاکیوں
میں ملایا جائے گا اُٹھےنہیںکبھیدوبارہکہ گا۔ سراسروہ ختم
ہو جائے “۔‘گا
یرمیاہ پیغاماتکے یہاں اختتام پر پہنچ گئے ہیں۔

52
ِ شاہ یہوداہ ِصدقیاہ حکومتکی

1 ِصدقیاہ سال21 کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اُس
حکومتکی کا دورانیہ 11 سال تھا۔ اُس کی ماں بنتحموطل
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
کے باشندوں سے ناراضاِتنا ہوا کہ آخر میں اُس نے اُنہیں اپنے
حضور خارجسے کر دیا۔

ِصدقیاہ کا فرار اور گرفتاری
ایک دن ِصدقیاہ بابل کے بادشاہ سرکشسے ہوا، اِس4 لئے

شاہِ بابل نبوکدنضر تمام فوج اپنے ساتھ لے کر دوبارہ یروشلم پہنچا
تاکہ اُس پر حملہ کرے۔

* 52:4 دسویں مہینے کے دسویں :دن 15 جنوری۔
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ِصدقیاہ نویںکےحکومتکی بابلمیںسال فوجکی یروشلم کا
محاصرہ کرنے لـگی۔ یہ کام دسویں مہینے کے دسویں *دن شروع
پورےہوا۔ شہر کے ارد گرد بادشاہ نے پُشتے بنوائے۔ 5 ِصدقیاہ
تکسالویں11کےحکومتکی یروشلم قائم رہا۔ لیکن6 پھر
کال نے شہر میں زور پکڑا، اور عوام کے لئے کھانے کی نہچیزیں رہیں۔
چوتھے مہینے کے نویں †دن بابل7 کے فوجیوں نے فصیل میں

رخنہ ڈال دیا۔ اُسی رات ِصدقیاہ اپنے تمام فوجیوں سمیت فرار
ہونے کامیابمیں ہوا، اگرچہ شہر دشمن سے گھرا ہوا تھا۔ وہ
فصیل دروازےاُسکے نکلےسے جو شاہی باغ ملحقساتھکے
دو دیواروں کے بیچ میں تھا۔ وہ وادٔی یردن کی طرف بھاگنے
بابللیکن8لـگے، فوجکی بادشاہنے تعاقبکا کر اُسےکے یریحو
میںمیدانکے پکڑ لیا۔ اُس اُسفوجیکے الـگسے ہو چاروںکر
منتشرطرف ہو گئے، اور9 وہ خود گرفتار ہو گیا۔ پھر اُسے ملـِک
حمات کے شہر بلہ رِ میں شاہِ بابل پاسکے لایا گیا، اور وہیں اُس
ِصدقیاہنے پر فیصلہ ِصدقیاہ10کیا۔صادر دیکھتےکے شاہِدیکھتے
بابل نے بلہ رِ میں اُس بیٹوںکے قتلکو کیا۔ ساتھ ساتھ اُس نے
یہوداہ کے تمام بزرگوں کو موتبھی گھاٹکے اُتار دیا۔ 11 پھر
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 افسرخاصکا نبوزرادان یروشلم پہنچا۔ وہ محافظوںشاہی
پر مقرر تھا۔ پانچویں مہینے کے ساتویں ‡دن اُس نے آ کر رب13
کے گھر، شاہی محل اور یروشلم کے تمام مکانوں کو جلا دیا۔
ہر عمارتبڑی بھسم ہو گئی۔ اُس14 نے اپنے تمام فوجیوں سے
شہر پوریکی فصیل کو بھی گرا دیا۔ 15 پھر نبوزرادان سبنے
جلاوطنکو کر دیا جو یروشلم میں پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ بھی اُن
تھےشاملمیں غداریدورانکےجنگجو کر بابلشاہِکے کے
لـگپیچھے 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 باغوںکے اور کھیتوں کو سنبھالیں۔

بابل17 کے فوجیوں نے رب کے گھر میں جا کر پیتل کے
دونوں 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 وہ رب کے گھر کی خدمت سرانجام دینے کے
لئے درکار سامان بھی لے گئے یعنی بالٹیاں، بیلچے، بتی کترنے
کے اوزار، چھڑکاؤ کے کٹورے، پیالے اور پیتل کا باقی سارا
سامان۔ خالص19 سونے اور چاندی کے برتن بھی اِس میں
شامل تھے یعنی باسن، جلتے ہوئے کوئلے کے برتن، چھڑکاؤ کے
بالٹیاں،کٹورے، شمع دان، پیالے اور پیشنذریںکیَمے کرنے
کے برتن۔ شاہی محافظوں کا یہ افسر سارا سامان اُٹھا کر بابل
لے گیا۔ دونوںجب20 ستونوں، 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 نے یہ ربچیزیں کے گھر کے لئے بنوائی
تھیں۔ 21 ہر ستون کی اونچائی فٹ27 اور گھیرا فٹ18 تھا۔
دونوں کھوکھلے تھے، اور اُن کی دیواروں کی موٹائی 3 انچ تھی۔
22 اُن کے بالائی حصوں کی اونچائی فٹساتساڑھے تھی، اور
پیتلوہ اناروںاورجالیکی 2396تھے۔ہوئےسجےسے انار لـگے
ہوئے تھے۔ جالی کے ارد گرد کُل 100 انار لـگے تھے۔

محافظوںشاہی24 نبوزرادانافسرکے ذیلنے قیدیوںکے کو
الـگ کر :دیا اماِم اعظم سرایاہ، اُس کے بعد آنے والے امام
صفنیاہ، رب کے گھر کے تین دربانوں، 25 شہر کے بچے ہوؤں
میں سے اُس افسر کو جو شہر کے فوجیوں پر مقرر تھا، ِصدقیاہ
بادشاہ ساتکے مشیروں، اُمّت کی بھرتی کرنے والے افسر اور
شہر میں موجود اُس کے 60 مردوں کو۔ نبوزرادان26 اِن سب
الـگکو کر حماتصوبہکے شہرکے بلہ رِ لے بابلشاہِجہاںگیا
تھا۔ وہاں27 نبوکدنضر نے اُنہیں موتسزائے دی۔
یوں یہوداہ باشندوںکے جلاوطنکو کر دیا گیا۔ نبوکدنضر28

نے اپنی حکومت کے ویں7 سال میں یہوداہ کے 3,023
افراد، 29 ویں18 سال میں یروشلم کے 832 افراد، 30 اور
ویں23 سال میں 745 افراد کو جلاوطن کر دیا۔ یہ آخری
لوگ شاہی محافظوں کے افسر نبوزرادان کے یعے ذر بابل لائے
گئے۔ کُل 4,600 افراد جلاوطن ہوئے۔

یاکین یہو کو آزاد کیا جاتا ہے
† 52:6 چوتھے مہینے نویںکے :دن 18 جولائی۔ ‡ 52:12 پانچویں مہینے کے ساتویں :دن 17 اگست۔
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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 نے یاکین یہو کو
قیدخانے سے آزاد کر دیا۔ 32 اُس نے اُس کے ساتھ نرم باتیں
کر کے عزتاُسے ایسیکی کرسی پر بٹھایا جو بابل میں جلاوطن
کئے گئے باقی بادشاہوں کی نسبت یادہ ز اہم تھی۔ 33 یاکین یہو
کو قیدی کپڑےکے اُتارنے کی اجازت ملی، اور اُسے زندگی
بھر بادشاہ کی میز پر باقاعدگی سے کھانا کھانے حاصلشرفکا
رہا۔ 34 بادشاہ نے مقرر کیا کہ یاکین یہو کو عمر بھر اِتنا وظیفہ
ملتا رہے کہ اُس کی یاتروزمرہ پوریضرور 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
پہلےمیں اِتنی رونق تھی۔ پہلےجو اقوام اّولمیں درجہ تھیرکھتی
وہ بیوہ بن گئی ہے، ممالـکپہلےجو 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
سبکےسبدوستدے۔ ہوبےوفا اُسکر بندشمنکے ہیں۔گئے

پہلے3 بھی یہوداہ بیٹی مصیبتبڑی پھنسیمیں ہوئی تھی، پہلے
بھی اُسے سخت مزدوری کرنی پڑی۔ لیکن اب وہ جلاوطن ہو
کر دیگر اقوام کے بیچ میں رہتی ابہے، اُسے کہیں بھی ایسی
جگہ نہیں ملتی جہاں سکون سے رہ سکے۔ جبکیونکہ بڑیوہ
تکلیف میں مبتلا تھی تو دشمن نے اُس کا تعاقب کر کے اُسے
گھیر لیا۔

راہیںکیصیون4 ماتم زدہ ہیں، عیدکوئیکیونکہ منانے کے
لئے نہیں آتا۔ شہر ویراندروازےتمامکے اُسہیں۔سنسانو کے
امام آہیں بھر رہے، اُس یاںکی کنوار غم کھا رہی ہیں اور اُسے
خود شدید محسوستلخی ہو رہی ہے۔

5 اُس مالـکمخالفکے بن گئے، اُس کے دشمن سکون سے
رہ رہے ہیں۔ کیونکہ رب نے شہر کو اُس کے متعدد گناہوں
کا دےاجر کر اُسے دُکھ پہنچایا ہے۔ اُس کے فرزند دشمن کے
آگے آگے چل کر جلاوطن ہو گئے ہیں۔

صیون6 بیٹی کی تمام شان شوکتو جاتی رہی ہے۔ اُس کے
بزرگ 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۔ جبکیونکہ اُس کی قوم دشمن کے ہاتھ میں آئی تو کوئی
نہیں تھا جو اُس کی مدد کرتا بلـکہ اُس مخالفکے تماشا دیکھنے
دوڑے آئے، وہ اُس کی تباہی خوشسے ہو ہنسکر پڑے۔

8 یروشلم بیٹی سے سنگین گناہ سرزد ہوا اِسیہے، لئے وہ لعن
طعن کا نشانہ بن گئی ہے۔ جو پہلے اُس کی عزت 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۔

اُسگو9 بہتمیںدامنکے گندگی تھی، توبھی اُس نے اپنے
انجام کا تکخیال نہ کیا۔ اب وہ دھڑام سے گر گئی ہے، اور
کوئی نہیں ہے جو اُسے تسلی دے۔ اے” رب، میری مصیبت
لحاظکا !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 تمام باشندے آہیں بھر بھر کر روٹی کی تلاش میں ہتے ر
ہیں۔ ایکہر کھانے کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا پانے کے لئے اپنی
بیچچیزیںقیمتبیش ایکمیںذہنہے۔رہا خیالہی کہہے
اپنی جان مجھرب،اے”بچائے۔طرحکسینہکسیکو پر نظر
ڈال کر دےدھیان میریکہ کتنی تذلیل ہوئی ہے۔

12 اے یہاں سے گزرنے والو، کیا یہ سب کچھ تمہارے
نزدیک بےمعنی ہے؟ غور سے سوچ لو، جو ایذا مجھے برداشت
کرنی پڑتی ہے کیا وہ کہیں اَور پائی جاتی ہے؟ ہرگز !نہیں ربیہ
طرفکی سے اُسیہے، غضبسختکا مجھ پر نازل ہوا ہے۔

بلندیوں13 اُسسے میرینے ہڈیوں نازلآگپر کر اُنہیںکے
اُسدیا۔کچل پاؤںمیرےنے منےکے جالسا بچھا پیچھےمجھےکر
ہٹا اُسیدیا۔ ویرانمجھےنے و سنسان کر ہمیشہکے کے لئے بیمار
کر دیا۔

میرے14 جرائم کا جوا بھاری ربہے۔ کے ہاتھ نے اُنہیں
ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر میری گردن پر رکھ دیا۔ اب
میری طاقت ختم ربہے، 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 پاشکوجوانوںمیرےجو
پاش کرے۔ ہاں، رب نے کنواری یہوداہ بیٹی کو انگور کا
رس لنے نکا پھینکمیںحوضکے کر کچل ڈالا۔

16 اِس لئے مَیں رو رہی ہوں، میری آنکھوں سے آنسو ٹپکتے
ہتے ر ہیں۔ قریبکیونکہ کوئی نہیں ہے جو مجھے دےتسلی کر
میری جان کو تر و تازہ کرے۔ میرے بچے تباہ ہیں، کیونکہ
غالبدشمن آ گیا “ہے۔
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17 صیون بیٹی اپنے ہاتھ پھیلاتی ہے، لیکن کوئی نہیں ہے

جو اُسے تسلی ربدے۔ کے حکم یعقوبپر پڑوسیکے اُس کے
دشمن بن گئے ہیں۔ یروشلم اُن کے درمیان گھنونی چیز بن گئی
ہے۔

18 رب” حق بجانب ہے، کیونکہ مَیں اُس کے کلام سے
سرکش ہوئی۔ اے تمام اقوام، !سنو میری ایذا پر غور !کرو
میرے نوجوان اور یاں کنوار جلاوطن ہو گئے ہیں۔

مَیں19 نے اپنے عاشقوں کو بُلایا، لیکن اُنہوں نے بےوفا ہو
ترکمجھےکر اماممیرےابدیا۔کر بزرگاور بچانےجاناپنی
کے لئے خوراک ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہر میں ہلاک ہو ہیں۔گئے

تنگمیریرب،اے20 دستی پر !دےدھیان باطن میں مَیں
تڑپ رہی ہوں، میرا تیزیدل دھڑکسے رہا اِسہے، لئے کہ
مَیں اِتنی یادہ سرکشز رہی ہوں۔ باہر گلی میں تلوار نے مجھے
بچوں سے محروم کر دیا، گھر کے اندر موت میرے پیچھے پڑی
ہے۔

میری21 آہیں تو لوگوں تک پہنچتی ہیں، لیکن کوئی مجھے
تسلی دینے کے لئے نہیں آتا۔ اِس کے بجائے میرے تمام دشمن
میری مصیبت کے بارے میں سن کر بغلیں بجا رہے ہیں۔ وہ
ہیںخوش کہ تُو ساتھمیرےنے سلوکایسا کیا رب،اےہے۔
دنوہ جسدےآنے اعلانکا تُو نے کیا تاکہہے وہ میریبھی
طرح مصیبتکی پھنسمیں جائیں۔

22 اُن کی بُریتمام تیرےحرکتیں منے سا آئیں۔ اُن نپٹیوںسے
طرحجسلے تُو گناہوںمیرےنے نپٹسےمجھمیںجوابکے
لیا ہے۔ کیونکہ آہیں بھرتے بھرتے میرا دل نڈھال ہو گیا “ہے۔

2
رب غضبکا یروشلم پر نازل ہوا ہے

1 ربہائے، کا قہر بادلوںکالے صیونطرحکی بیٹی پر چھا
گیا !ہے اسرائیل کی جو شان شوکتو پہلے آسمان کی طرح بلند
تھی اُسے الله خاکنے میں ملا دیا ہے۔ جب اُس کا غضب
نازل ہوا تو اُس نے اپنے گھر بھیکا خیال نہ کیا، گو وہ اُس کے
پاؤں کی چوکی ہے۔

رب2 بےرحمینے یعقوبسے کی آبادیوں کو مٹا ڈالا، قہر
میں یہوداہ بیٹی قلعوںکے کو اُسدیا۔ڈھا یہوداہنے سلطنتکی
اور بزرگوں خاککو میں ملا کر اُن کی بےحرمتی کی ہے۔

ناکغضب3 ہو کر اُس نے اسرائیل کی پوری طاقت ختم
کر دی۔ پھر قریبدشمنجب آیا تو اُس نے اپنے ہنے د ہاتھ کو
اسرائیل کی مدد کرنے روکسے لیا۔ صرفنہ یہ بلـکہ وہ شعلہ
بنآگزن یعقوبنےجسگیا میں پھیلطرفچاروں سبکر
کچھ بھسم کر دیا۔

4 اپنی کمان کو تان کر وہ اپنے ہنے د ہاتھ سے تیر چلانے کے
لئے اُسطرحکیدشمناُٹھا۔ موہنمنجوکچھسبنے موتتھا
کے گھاٹ اُتارا۔ صیون بیٹی کا خیمہ اُس کے قہر کے بھڑکتے
کوئلوں سے بھر گیا۔

اسرائیلنےرب5 دشمنکا بنسا ملـککر اُسکو محلوںکے
اور سمیتقلعوں تباہ کر دیا اُسیہے۔ کے ہاتھوں یہوداہ بیٹی کی
آہ و زاری میں اضافہ ہوتا گیا۔

اُس6 سکونتاپنینے گاہ باغکو طرحکیجھونپڑیکی گرا
اُسیدیا، مقام بربادکو کر اُسقومجہاںدیا ملنےسے لئےکے جمع
ہوتی ربتھی۔ ہاتھوںکے یوں ہوا عیدوںکیصیونابکہ اور
سبتوں کی یاد ہی نہیں رہی۔ اُس کے شدید قہر نے بادشاہ اور
امام دونوں کو رد کر دیا ہے۔

اپنی7 قربان گاہ اور مقدِس کو مسترد کر ربکے نے یروشلم
کے محلوں کی دیواریں دشمن کے حوالے کر دیں۔ ربتب کے
گھر میں بھی عید دنکے کا سا شور مچ گیا۔

رب8 نے فیصلہ کیا کہ صیون بیٹی کی فصیل کو گرا دیا
جائے۔ اُس نے فیتے دیواروںسے ناپناپکو کر اپنے ہاتھ کو
نہ کچھسبتکجبروکا تباہ نہ ہو تبگیا۔ بندیقلعہ کے پُشتے
اور فصیل ماتم کرتے کرتے ضائع ہو گئے۔

9 شہر دروازےکے زمین میں دھنس گئے، اُن کنڈےکے
ٹوٹ کر بےکار ہو گئے۔ یروشلم کے بادشاہ اور راہنما دیگر اقوام
میں جلاوطن ہو گئے ہیں۔ اب نہ شریعت رہی، نہ صیون کے
نبیوں ربکو کی یا رو ملتی ہے۔

صیون10 بیٹی بزرگکے خاموشی سے زمین پر بیٹھ گئے ہیں۔
ٹاٹ لباسکے اوڑھ کر اُنہوں نے اپنے سروں پر خاک ڈال لی
ہے۔ یروشلم کی یاں کنوار بھی اپنے سروں کو جھکائے بیٹھی
ہیں۔

میری11 آنکھیں رو رو کر تھک گئی ہیں، شدید درد نے
میرے دل کو بےحال کر دیا ہے۔ کیونکہ میری قوم نیست ہو
گئی ہے۔ شہر کے چوکوں میں بچے پژمُردہ حالت میں پھر رہے
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ہیں، شیرخوار غشبچے کھا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میرا کلیجا
پھٹ رہا ہے۔

اپنی12 ماں سے وہ پوچھتے ہیں، روٹی” اور َمے کہاں “ہے؟
لیکن بےفائدہ۔ موتوہ گھاٹکے اُترنے والے زخمی آدمیوں
کی طرح چوکوں میں بھوکے مر رہے ہیں، اُن کی جان ماں کی
گود میں ہی نکل رہی ہے۔

اے13 یروشلم بیٹی، مَیں کس سے تیرا موازنہ کر کے تیری
حوصلہ افزائی اےکروں؟ کنواری صیون بیٹی، مَیں کس سے
تیرا مقابلہ تسلیتجھےکےکر دوں؟ سمندرتجھےکیونکہ وسیعجیسا
نقصان پہنچا تجھےکونہے۔ 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 اِسجاتی۔بچ اُنہوںبجائےکے نے
جھوٹتجھے اور فریب پیغاماتدہ سنائے۔

پاستیرےاب15 تالیوالےگزرنےسے بجا آوازےکر کستے
ہیں۔ یروشلم بیٹی کو دیکھ کر وہ سر ہلاتے ہوئے توبہ’ ‘توبہ
کہتے ہیں، کیا” یہ وہ شہر ہے جو تکمیِل’ ‘ُحسن اور تمام’ دنیا
‘خوشیکی کہلاتا “تھا؟

تیرے16 تمام دشمن منہ پسار کر تیرے خلاف باتیں کرتے
ہیں۔ آوازےوہ 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، آخرکار ہم نے اپنی آنکھوں
سے اُسے دیکھ لیا “ہے۔

رباب17 اپنینے پوریمرضی کی ابہے۔ اُس سبنے
کچھ پورا کیا ہے بڑیجو دیر سے فرماتا آیا اُسسےبےرحمیہے۔
نے خاکتجھے میں ملا دیا۔ اُسی نے ہونے دیا کہ دشمن تجھ
پر شادیانہ بجاتا، تیرےکہ مخالفوں طاقتکی تجھ پر غالب آ ہے۔گئی

لوگوں18 کے ربدل کو پکارتے اےہیں۔ صیون بیٹی کی
تیرےفصیل، آنسو راتدن 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 کی ربطرح کے ُنڈیلحضور ا دے۔ اپنے
ہاتھوں کو اُس طرفکی اُٹھا کر اپنے بچوں کی جانوں کے لئے
التجا کر جو وقتاِس گلی گلی میں بھوکے مر رہے ہیں۔

اے20 رب، دھیان سے دیکھ کہ تُو نے کس سے ایسا
سلوک کیا ہے۔ کیا یہ عورتیں اپنے پیٹ کا پھل، اپنے لاڈلے
بچوں کو کھائیں؟ کیا رب کے مقدِس میں ہی امام اور نبی کو
مار ڈالا جائے؟

لڑکوں21 اور بزرگوں کی لاشیں مل کر گلیوں میں پڑی ہیں۔
میرے جوان لڑکے لڑکیاں تلوار کی زد میں آ کر گر گئے جبہیں۔
تیرا غضب نازل ہوا تو تُو نے اُنہیں مار ڈالا، بےرحمی سے اُنہیں
موت گھاٹکے اُتار دیا۔

22 جن سے مَیں دہشت کھاتا تھا اُنہیں تُو نے بُلایا۔ جس
بڑیطرح عیدوں کے موقع پر ہجوم شہر میں جمع ہوتے ہیں اُسی
طرح دشمن چاروں طرف سے مجھ پر ٹوٹ 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 نے
ہلاک کر دیا۔

3
مصیبت ربمیں کی مہربانی پر اُمید

مجھےہائے،1 دُکھکتنا اُٹھانا !پڑا اور اِسکچھسبیہ لئے ہو
رہا ہے ربکہ کا غضب مجھ پر نازل ہوا ہے، اُسی کی دےتربیتمجھےلاٹھی رہی ہے۔

اُس2 نے ہانکہانکمجھے کر یکی تار میں چلنے دیا، کہیں
بھی روشنی نظر نہیں آئی۔

3 روزانہ وہ بار بار اپنا خلافمیرےہاتھ اُٹھاتا رہتا ہے۔
اُس4 میرےنے جسم اور ِجلد کو سڑنے دیا، میری ہڈیوں

کو توڑ ڈالا۔
5 مجھے گھیر کر اُس نے زہر اور سخت مصیبت کی دیوار

میرے ارد کھڑیگرد کر دی۔
6 اُس نے مجھے یکی تار میں بسایا۔ اب مَیں اُن کی مانند بڑیجوہوں دیر سے قبر پڑےمیں ہیں۔
اُس7 نے مجھے پیتل کی بھاری زنجـیروں میں جکڑ میرےکر

ارد ایسیگرد دیواریں کھڑی جنکیں مَیںسے نکل نہیں سکتا۔
مددمَیںخواہ8 لئےکے ماروںنہکیوںچیخیںکتنی میریوہ

التجائیں اپنے حضور پہنچنے نہیں دیتا۔
بھیجہاں9 مَیں وہاںچاہوںچلنا اُس تراشےنے پتھروں کی

مضبوط دیوار سے روکمجھے میرےلیا۔ تمام راستے بھول بُھلیاں
بن گئے ہیں۔

10 الله ریچھ کی طرح میری گھات میں بیٹھ گیا، ببر شیر کی
تاکمیریطرح چھپلگائے گیا۔
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اُس11 نے مجھے صحیح راستے سے بھٹکا دیا، پھر مجھے پھاڑ کر

بےسہارا چھوڑ دیا۔
اپنی12 کمان تانکو اُسکر مجھےنے تیروںاپنے کا نشانہ بنایا۔
اُس13 تیروںکے میرےنے گُردوں کو چیر ڈالا۔
مَیں14 اپنی پوری قوم کے لئے مذاق کا نشانہ بن گیا ہوں۔ وہ

پورے دن اپنے گیتوں میں مجھے لعن طعن کرتے ہیں۔
15 الله نے کڑوےمجھے زہر سے سیر کیا، مجھے ناگوار تلخی

کا پیالہ پلایا۔
16 اُس میرےنے دانتوں کو بجری چبانے دی، مجھے کچل

خاککر میں ملا دیا۔
میری17 جان سے سکون چھین لیا گیا، اب مَیں خوش حالی

کا مزہ بھول ہی گیا ہوں۔
18 چنانچہ مَیں بولا، میری” شان اور رب پر سے میری اُمید

جاتی رہی “ہے۔
تکلیفمیری19 دہ اور حالتبےوطن کا کڑوےخیال 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 میرےاےہے۔

آقا، تیری وفاداری عظیم ہے۔
میری24 جان کہتی ہے، رب” میرا موروثی حصہ ہے، اِس

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 ربسے نجاتکی کے

انتظار میں رہیں۔
27 اچھا ہے انسانکہ جوانی میں الله کا جوا اُٹھائے پھرے۔
جب28 جوا اُس کی گردن پر رکھا جائے تو وہ چپکے سے

تنہائی میں بیٹھ جائے۔
29 خاکوہ میں اوندھے منہ ہو جائے، شاید تکابھی ہو۔اُمید
30 وہ مارنے والے کو اپنا پیشگال کرے، چپکے سے ہر

طرح کی برداشترُسوائی کرے۔

31 ربکیونکہ انسان کو تکہمیشہ رد نہیں کرتا۔
اُس32 شفقتکی 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 خوشی

محسوس نہیں کرتا۔
ملـک34 میں تمام قیدیوں کو پاؤں تلے کچلا جا رہا ہے۔
الله35 تعالیٰ کے دیکھتے انساندیکھتے تلفیحقکی کی ہے،رہیجا
عدالت36 میں لوگوں کا حق مارا جا رہا ربلیکنہے۔ کو

سبیہ کچھ نظر آتا ہے۔
کون37 کچھ کروا سکتا ہے اگر رب 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؟
آؤ،40 ہم اپنے چلنچال کا جائزہ لیں، اُسے طرحاچھی جانچ

ربکر واپسپاسکے آئیں۔
ہم41 اپنے دل کو سمیتہاتھوں آسمان طرفکی مائل کریں

جہاں الله ہے۔
42 ہم اقرار کریں، ہم” 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 نے ہمیں اقوام درمیانکے کرکٹُکوڑا بنا دیا۔
ہمارے46 تمام دشمن ہمیں طعنے دیتے ہیں۔
دہشت47 اور نصیبہمارےگڑھے میں ہیں، ہم دھڑام سے

گر کر تباہ ہو گئے “ہیں۔
48 آنسو میری آنکھوں ٹپکٹپکسے کر ندیاں 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
جب50 تک رب آسمان سے جھانک کر مجھ پر دھیان دے۔نہ
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51 اپنے شہر عورتوںکی دشمنسے دیکھسلوککا کر دلمیرا

چھلنی ہو رہا ہے۔
52 جو میرےبلاوجہ دشمن ہیں اُنہوں پرندےنے کی طرح

میرا شکار کیا۔
اُنہوں53 نے مجھے جان سے مارنے کے لئے گڑھے میں ڈال

کر مجھ پر پھینکپتھر دیئے۔
مجھسیلاب54 پر آیا، اور میرا سر پانی گیا۔ڈوبمیں مَیں میری”بولا، زندگی کا کٹدھاگا گیا “ہے۔
مَیںجبرب،اے55 میںگہرائیوںکیگڑھے تھا تو مَیں نے

تیرے نام کو پکارا۔
مَیں56 نے التجا اپنا”کی، کان بند نہ رکھ میریبلـکہ آہیں اور

چیخیں “!سن اور تُو میرینے سنی۔
مَیںجب57 تجھےنے پکارا تو تُو قریبنے آ خوف”فرمایا،کر

نہ “کھا۔
اے58 رب، تُو عدالت میرےمیں حق میں مقدمہ لڑا، بلـکہ

تُو میرینے جان کا عوضانہ بھی دیا۔
اے59 رب، جو ظلم مجھ پر ہوا وہ صافتجھے نظر آتا ہے۔

اب انصافمیرا !کر
60 تُو نے اُن کی تمام پروریکینہ پر توجہ دی ہے۔ جتنی بھی

سازشیں اُنہوں خلافمیرےنے کی ہیں اُن سے واقفتُو ہے۔
اے61 رب، اُن کی لعن طعن، اُن میرےکے خلاف تمام

تیرےمنصوبے پہنچتککان گئے ہیں۔
62 جو مخالفمیرےکچھ پورا خلافمیرےدن پھسپھساتے

اور بڑبڑاتے ہیں اُس سے خوبتُو آشنا ہے۔
دیکھ63 کہ یہ کیا کرتے !ہیں خواہ بیٹھے کھڑےیا ہوں،

وقتہر وہ مجھےمیںگیتوںاپنے مذاقاپنے کا نشانہ بناتے ہیں۔
اے64 رب، اُنہیں اُن کی حرکتوں مناسبکا !دےاجر
65 اُن کے ذہنوں کو ُکند لعنتتیریکر، اُن پر !پڑےآ
66 اُن پر اپنا پورا غضب نازل !کر تکجب تیرےوہ آسمان

نیچےکے غائبسے نہ ہو جائیں اُن تعاقبکا کرتا !رہ
4

یروشلم مصیبتکی
1 ہائے، سونے آبکی تابو نہ خالصرہی، سونا بھی ماند

پڑ گیا مقدِسہے۔ ہیں۔پڑےبکھرےمیںگلیوںتمامجواہرکے

2 پہلے تو صیون کے گراں قدر فرزند خالص سونے جیسے
قیمتی تھے، لیکن اب وہ یا گو مٹی کے برتن سمجھے جاتے ہیں
جو عام کمہار نے بنائے ہیں۔

3 گو بھیگیدڑ اپنے بچوں دودھکو پلاتے ہیں، لیکن میری
قوم یگستان ر میں ہنے ر والے عقابی ُلّو ا جیسی ظالم ہو گئی ہے۔

بچےشیرخوار4 پیاسزبانکی مارےکے تالو گئیچپکسے
ہے۔ چھوٹے بچے بھوک کے مارے 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 کپڑےشاندار پہنتے تھے
کرکٹُکوڑےابوہ پوٹلوٹمیں ہو رہے ہیں۔

میری6 قوم سے سدوم کی نسبت کہیں یادہ ز سنگین گناہ
سرزد ہوا ہے۔ اور سدوم کا قصور اِتنا سنگین تھا کہ وہ ایک
ہی لمحے میں تباہ ہوا۔ کسی مداخلتبھینے نہ کی۔

7 صیون کے رئیس کتنے شاندار !تھے ِجلد برف جیسی
نکھری، دودھ جیسی سفید تھی۔ رخسار مونگے کی طرح
گلابی، شکل سنِگصورتو چمکجیسی*لاجورد دار تھی۔

ابلیکن8 کالےجیسےکوئلےوہ نظر گلیوںجبہیں۔آتے
میں متے ہیںگھو تو اُنہیں نہیںپہچانا جاتا۔ اُن ہڈیوںکی پر ِجلدکی
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 گھل
گھل کر مر گئے۔

میریجب10 قوم تباہ ہوئی تو اِتنا سخت کال 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 کے تمام بادشاہ بلـکہ لوگسب سمجھتے تھے کہ یہ
ممکن ہی نہیں۔

لیکن13 سبیہ کچھ اُس نبیوںکے اور اماموں سببکے سے
ہوا جنہوں نے شہر ہی راستمیں بازوں کی ریزیخوں کی۔

* 4:7 سنِگ :لاجورد lapis lazuli
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اب14 لوگیہی اندھوں کی طرح گلیوں میں ٹٹول ٹٹول کر

پھرتے ہیں۔ وہ خون سے اِتنے آلودہ ہیں لوگسبکہ اُن کے
کپڑوں سے لـگنے سے گریز کرتے ہیں۔

15 اُنہیں دیکھ کر لوگ گرجتے ہیں، ہٹو،” تم ناپاک !ہو
بھاگ جاؤ، دفع ہو جاؤ، ہمیں متہاتھ “!لگانا جبپھر وہ دیگر
اقوام میں جا کر اِدھر اُدھر پھرنے لـگتے ہیں تو وہاں بھیلوگکے
کہتے ہیں کہ یہ مزید یہاں نہ ٹھہریں۔

رب16 نے خود اُنہیں منتشر کر ابدیا، 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 ایککھڑےپر ایسی قوم کے انتظار میں
رہے ہماریجو مدد کر ہی نہیں سکتی تھی۔

18 ہم اپنے چوکوں میں جا نہ سکے، کیونکہ وہاں دشمن
میںتاکہماری بیٹھا تھا۔ ہمارا قریبخاتمہ آیا، ہمارا وقتمقررہ
اختتام پذیر ہوا، ہمارا انجام آ پہنچا۔

جس19 طرح آسمان پر منڈلانے والا ایکعقاب دم شکار
پر جھپٹ پڑتا اُسیہے طرح تعاقبہمارا کرنے والے ہم ٹوٹپر
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 گڑھوںکے پھنسمیں گیا۔ ہماریجو
جان تھا اور ربجسے مسحنے 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 ملـِک
عُوض میں رہ کر خوشی !منا لیکن خبردار، الله کے غضب کا
پیالہ تجھے بھی پلایا جائے گا۔ تب تُو اُسے پی پی کر مست ہو
جائے گی اور نشے میں کپڑےاپنے اُتار کر پھرےبرہنہ گی۔

اے22 صیون بیٹی، تیری سزا کا وقت پورا ہو گیا ابہے۔
ربسے تجھے قیدی بنا کر جلاوطن کرےنہیں گا۔ اےلیکن
ادوم بیٹی، وہ تیرےتجھے قصور کا پورا دےاجر گا، تیرےوہ
گناہوں پر سے پردہ اُٹھا لے گا۔

5
اے رب، ہمیں اپنے واپسحضور !لا

اے1 رب، یاد کر ہمارےکہ ساتھ کیا کچھ !ہوا غور کر کہ
ہماری کیسی رُسوائی ہوئی ہے۔

2 ہماری موروثی ملـکیت پردیسیوں کے حوالے کی گئی،
ہمارے گھر اجنبیوں کے ہاتھ میں آ گئے ہیں۔

ہم3 والدوں سے محروم ہو کر یتیم ہو گئے ہیں، ہماری مائیں
بیواؤں کی غیرمحفوظطرح ہیں۔

4 خواہ پینے کا پانی ہو یا لـکڑی، ہر چیز کی پوری قیمت ادا
کرنی پڑتی ہے، حالانکہ یہ ہماری اپنی ہی چیزیں تھیں۔

5 تعاقبہمارا کرنے ہمارےوالے سر پر چڑھ آئے ہیں، اور
تھکہم گئے ہیں۔ کہیں بھی سکون نہیں ملتا۔

ہم6 نے آپاپنے کو مصر اور اسور کے حوالے کر دیا تاکہ
روٹی مل جائے اور بھوکے نہ مریں۔

باپہمارے7 دادا نے گناہ کیا، لیکن وہ کوچ کر گئے ہیں۔
اب ہم ہی اُن کی بھگتسزا رہے ہیں۔

ہمغلام8 ہیں،کرتےحکومتپر اور نہیںکوئی ہمیںجوہے
اُن کے ہاتھ سے بچائے۔

9 ہم اپنی جان خطرےکو میں ڈال کر روزی کماتے ہیں،
کیونکہ بیابان میں تلوار تاکہماری میں بیٹھی رہتی ہے۔

بھوک10 ہماریمارےکے ِجلد جیسیتنور گرم ہو کر چُرمُر
ہو گئی ہے۔

صیون11 میں عورتوں کی عصمت دری، یہوداہ کے شہروں
میں یوں کنوار کی بےحرمتی ہوئی ہے۔

رئیسوںنےدشمن12 بےعزتیکیبزرگوںکردےپھانسیکو
کی ہے۔

نوجوانوں13 کو چکّی پاٹکا اُٹھائے پھرنا ہے، لڑکے لـکڑی
کے بوجھ تلے ڈگمگا کر گر جاتے ہیں۔

بزرگاب14 شہر دروازےکے سے اور جوان اپنے سازوں
سے باز ہتے ر ہیں۔

دلوںہمارےخوشی15 جاتیسے رہی ہے، ناچلوکہمارا 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 ہمارا دل نڈھال ہو گیا، ہماری نظر دُھندلا ہے۔گئی
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18 کیونکہ کوہِ صیون تباہ ہوا ہے، لومڑیاں اُس کی گلیوں

میں پھرتی ہیں۔
اے19 رب، تیرا ابدیراج ہے، پشتتختتیرا پشتدر قائم

رہتا ہے۔
20 تُو ہمیں کیوںتکہمیشہ بھولنا چاہتا ہے؟ تُو ہمیںنے اِتنی

تکدیر ترککیوں کئے رکھا ہے؟
ہمیںرب،اے21 واپسپاساپنے لا تاکہ واپسہم آ سکیں۔

ہمیں بحال کر تاکہ ہمارا حال پہلے کی طرح ہو۔
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

مَیںجب3- 1 یعنی امام حزقی ایل بن تیسبوزی سال کا تھا تو
مَیں یہوداہ جلاوطنوںکے بابلملـِکساتھکے کے یا در کبار کے
کنارے ٹھہرا ہوا تھا۔ یاکین یہو بادشاہ کو جلاوطن ہوئے پانچ
سال ہو گئے تھے۔ چوتھے مہینے کے پانچویں *دن آسمان کھل گیا
اور الله نے مجھ مختلفپر یائیں رو ظاہر کیں۔ ربوقتاُس مجھ
سے ہم کلام ہوا، اور اُس کا ہاتھ مجھ پر آ ٹھہرا۔

4 یا رو میں مَیں نے زبردست آندھی دیکھی جس نے شمال
سے آ کر بڑا بادل میرے پاس پہنچایا۔ بادل میں چمکتی دمکتی
آگ نظر آئی، اور وہ تیز روشنی سے گھرا ہوا آگتھا۔ کا مرکز
چمک دھاتدار طرحکی تمتما رہا تھا۔

میںآگ5 چار جانداروں چلجیسے تھےرہے شکلکیجن
صورتو انسان کی سی تھی۔ لیکن6 ایکہر کے چہرےچار
اور چار پَر تھے۔ 7 اُن کی ٹانگیں انسانوں جیسی سیدھی تھیں،
لیکن پاؤں تلوےکے بچھڑوں کے سے ُکھر تھے۔ وہ پالش کئے
ہوئے پیتل کی طرح جگمگا رہے تھے۔ 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 کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہر ایک کے چار
طرفچاروںچہرے دیکھتے سمتکسیکبھیجبتھے۔ جانا
ہوتا سمتاُسیتو کا پڑتا۔چلچہرہ چاروں10 ایکچہرےکے
جیسے تھے۔ منے سا کا چہرہ انسان کا، دائیں طرف کا چہرہ
شیرببر کا، طرفبائیں کا بَیلچہرہ کا اور پیچھے کا عقابچہرہ
کا تھا۔ 11 اُن کے پَر اوپر طرفکی پھیلے ہوئے تھے۔ دو پَر بائیں
اور دائیں ہاتھ کے جانداروں سے لـگتے تھے، اور دو پَر اُن کے
جسموں کو ڈھانپے رکھتے تھے۔ جہاں12 بھی الله کا روح جانا
چاہتا تھا وہاں یہ جاندار چل پڑتے۔ اُنہیں مُڑنے کی ضرورت
نہیں تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے چاروں چہروں میں ایکسے
کا رُخ اختیار کرتے تھے۔

13 جانداروں کے بیچ میں ایسا لـگ رہا تھا جیسے کوئلے
دہک رہے ہوں، کہ اُن کے درمیان مشعلیں اِدھر اُدھر چل

میںآگجھلملاتیہوں۔رہی چمکبھیبجلیسے نکلتیکر تھی۔
جاندار14 تیزیاِتنیخود سے اِدھر اُدھر گھوم تھےرہے بادلکہ
کی بجلی جیسے نظر آ رہے تھے۔

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
جیسےایکچاروںہیں۔ہوئےبنےسے†پکھراجپہئےچاروںکہ
تھے۔ ہر پہئے ایکاندرکے اَور پہیہ یہ زاو قائمہ میں گھوم رہا تھا،
اِس17 لئے مُڑےوہ بغیر ہر رُخ اختیار کر سکتے تھے۔ 18 اُن کے
لمبے ناکخوفچکر تھے، اور چکروں کی ہر جگہ پر آنکھیں ہی
آنکھیں تھیں۔ جب19 چار جاندار چلتے تو چاروں پہئے بھی ساتھ
چلتے، جب جاندار زمین سے اُڑتے تو پہئے بھی ساتھ اُڑتے تھے۔
بھیجہاں20 الله کا روح جاتا وہاں جاندار بھی جاتے تھے۔ پہئے
بھی اُڑ کر ساتھ ساتھ چلتے تھے، کیونکہ جانداروں کی روح پہیوں
میں تھی۔ جب21 کبھی جاندار چلتے تو یہ بھی چلتے، جب رُک
جاتے تو یہ بھی رُک اُڑتےجبجاتے، تو یہ بھی اُڑتے۔ کیونکہ
جانداروں روحکی پہیوں میں تھی۔

22 جانداروں کے سروں کے اوپر گنبد سا پھیلا ہوا تھا جو
شفافصاف بلور لـگجیسا رہا تھا۔ اُسے دیکھ انسانکر گھبرا
جاتا تھا۔ چاروں23 جاندار اِس گنبد نیچےکے تھے، اور ایکہر
اپنے پَروں کو پھیلا کر ایک سے بائیں طرف کے ساتھی اور
دوسرے سے دائیں طرف کے ساتھی کو چھو رہا تھا۔ باقی دو
پَروں سے وہ اپنے جسم کو ڈھانپے رکھتا تھا۔ 24 چلتے وقت اُن
کے پَروں کا شور تکمجھ پہنچا۔ لـگیوں رہا تھا جیسے قریب
ہی زبردست آبشار بہہ رہی ہو، کہ قادرِ مطلق باتکوئی فرما
رہا ہو، یا کہ کوئی میںحرکتلشکر آ گیا ہو۔ وقترُکتے 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۔ 26 مَیں نے دیکھا کہ اُن کے
سروں کے اوپر کے گنبد پر سنِگ ‡لاجورد تختکا سا نظر آ رہا
جسہے پر کوئی بیٹھا تھا جس کی شکل و صورت انسان کی
مانند ہے۔ لیکن27 کمر سے لے تکسرکر چمکوہ دھاتدار
کی طرح تمتما رہا تھا، جبکہ کمر سے لے کر آگتکپاؤں کی
مانند بھڑک 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

* 1:1 -3 چوتھے مہینے پانچویںکے :دن 31 جولائی۔ † 1:16 :پکھراج topas ‡ 1:26 سنِگ :لاجورد lapis lazuli
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بارشجو ہوتے وقت بادل میں دکھائی دیتی ہے۔ یوں رب کا
جلال نظر آیا۔ یہ دیکھتے ہی مَیں اوندھے منہ گر گیا۔ حالتاِسی
میں کوئی مجھ باتسے کرنے لگا۔

2
حزقی ایل کی بُلاہٹ، طومار کی یا رو

1 وہ بولا، آدماے” زاد، کھڑا ہو !جا مَیں تجھ باتسے کرنا
کلامہمسےمجھوہہیجوں2“ہوں۔چاہتا ہوا روحتو مجھنے
میں آ کر مجھے کھڑا کر دیا۔ پھر مَیں نے آواز کو یہ کہتے ہوئے
سنا،

آدماے”3 اسرائیلیوںتجھےمَیںزاد، بھیجپاسکے رہا ہوں،
ایک ایسی سرکش قوم پاسکے جس نے مجھ بغاوتسے کی
شروعہے۔ سے لے تکآجکر وہ باپاپنے سمیتدادا مجھ سے
بےوفا ہیں۔رہے لوگوںجن4 پاسکے مَیں بھیجتجھے ہوںرہا
وہ بےشرم اور ضدی ہیں۔ اُنہیں وہ کچھ دےسنا ربجو قادرِ
مطلق فرماتا ہے۔ 5 خواہ یہ باغی سنیں یا نہ سنیں، وہ جانضرور
لیں گے ہمارےکہ درمیان نبی پا بر ہوا ہے۔ اے6 آدم زاد، اُن
سے یا اُن کی باتوں متسے ڈرنا۔ گو تُو کانٹےدار یوں جھاڑ سے
گھرا رہے گا اور تجھے بچھوؤں کے درمیان پڑےبسنا گا توبھی
خوف زدہ نہ ہو۔ نہ اُن کی باتوں سے خوف کھانا، نہ اُن کے
رویے کھانا۔دہشتسے کیونکہ یہ ہے۔سرکشقوم خواہ7 یہ
سنیں یا نہ سنیں لازم ہے کہ تُو میرے پیغامات اُنہیں سنائے۔
کیونکہ وہ باغی ہی ہیں۔ اے8 آدم زاد، جب مَیں تجھ سے
ہم کلام ہوں گا تو دےدھیان اور اِس سرکش قوم کی طرح
بغاوت مت کرنا۔ اپنے منہ کو کھول کر وہ کچھ کھا جو مَیں
تجھے کھلاتا “ہوں۔

ایکتب9 ہاتھ طرفمیری بڑھا ہوا نظر جسآیا میں طومار
تھا۔ 10 طومار کو کھولا گیا تو مَیں نے دیکھا کہ اُس میں آگے
بھی اور پیچھے بھی ماتم اور آہ و زاری 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۔ مَیں2 نے اپنا منہ کھولا تو اُس مجھےنے طومار
کھلایا۔ ساتھ3 ساتھ اُس نے فرمایا، آدم” زاد، جو طومار مَیں
تجھے کھلاتا ہوں اُسے کھا، پیٹ بھر کر “!کھا جب مَیں نے
اُسے کھایا تو شہد طرحکی میٹھا لگا۔

تب4 الله مجھ سے ہم کلام ہوا، اے” آدم زاد، اب جا کر
اسرائیلی پیغاماتمیرےکوگھرانے ایسیتجھےمَیں5دے۔سنا
قوم پاسکے نہیں بھیج جسرہا کی اجنبی زبان تجھے سمجھ نہ
آئے بلـکہ تجھے اسرائیلی قوم پاسکے بھیج رہا ہوں۔ بےشک6
ایسی بہت سی قومیں ہیں جن کی اجنبی زبانیں تجھے نہیں آتیں،
لیکن اُن پاسکے مَیں تجھے نہیں بھیج رہا۔ اگر مَیں تجھے اُن ہی
پاسکے بھیجتا تو وہ تیریضرور سنتیں۔ لیکن7 اسرائیلی گھرانا
تیری سننے کے لئے تیار نہیں ہو گا، کیونکہ میریوہ سننے کے لئے
تیار نہیں۔ہی پوریکیونکہ قوم کا دلاورسختماتھا اَڑا ہے۔ہوا
لیکن8 مَیں نے تیرا بھیچہرہ اُن چہرےکے سختجیسا کر دیا،
تیرا ماتھا بھی اُن کے ماتھے مضبوطجیسا کر دیا ہے۔ 9 تُو اُن کا
مقابلہ گا،سکےکر مَیںکیونکہ ماتھےتیرےنے ہیرےکو جیسا
چقماقمضبوط، جیسا پائے دار کر دیا یہگوہے۔ قوم باغی ہے
توبھی اُن خوفسے نہ کھا، نہ اُن سلوککے دہشتسے “ہو۔زدہ

الله10 مزیدنے آدماے”فرمایا، میریزاد، باتہر پر دھیان
دے کر اُسے ذہن میں بٹھا۔ اب11 روانہ ہو کر اپنی قوم کے اُن
افراد پاسکے جا بابلجو اُنہیںہیں۔ہوئےجلاوطنمیں کچھوہ
دےسنا ربجو قادرِ مطلق اُنہیں بتانا چاہتا ہے، خواہ وہ سنیں
یا نہ “سنیں۔

12 پھر الله کے روح نے مجھے وہاں سے اُٹھایا۔ ربجب کا
جلال اپنی جگہ سے اُٹھا تو مَیں نے اپنے ایکپیچھے گڑگڑاتی آواز
سنی۔ 13 فضا چاروں جانداروں کے شور سے جباُٹھیگونج اُن
کے پَر ایک دوسرے سے لـگنے اور اُن کے پہئے منے گھو لـگے۔
14 الله مجھےروحکا اُٹھا وہاںکر سے گیا،لے اور تلخمَیں مزاجی
بڑیاور سرگرمی سے روانہ ہوا۔ ربکیونکہ کا ہاتھ زور مجھسے
پر ٹھہرا ہوا تھا۔ 15 چلتے چلتے مَیں یائے در کبار آبادیکی ابیبتل
میں ہنے ر مَیںگیا۔پہنچپاسکےجلاوطنوںوالے اُن درمیانکے
بیٹھ ساتگیا۔ حالتمیریتکدن گم صم رہی۔

میری قوم کو آگاہ !کر
مجھرببعدکےدنسات16 کلامہمسے ہوا، آدماے”17

زاد، مَیں تجھےنے اسرائیلی قوم پہرےپر دار بنایا، اِس لئے جب
بھی تجھے مجھ سے کلام ملے تو اُنہیں طرفمیری سے آگاہ !کر
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تیرےمَیں18 یعے ذر بےدین اطلاعکو دوں گا کہ اُسے مرنا

ہی تاکہہے وہ بُریاپنی راہ ہٹسے کر جائے۔بچ اگر تُو اُسے یہ
پیغام نہ پہنچائے، نہ اُسے اورکرےتنبیہ وہ اپنے قصور باعثکے
مر جائے تو مَیں تجھے ہی اُس موتکی کا ذمہ دار ٹھہراؤں گا۔
لیکن19 اگر تیریوہ تنبیہ پر اپنی بےدینی بُریاور راہ سے نہ ہٹے
تو یہ الـگ بات بےشکہے۔ مرےوہ گا، لیکن تُو ذمہ دار
ٹھہرےنہیں گا بلـکہ اپنی جان کو چھڑائے گا۔

راستجب20 باز اپنی بازیراست 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 دار ٹھہرے گا جب
مَیں اُسے ٹھوکر کھلا کر مار ڈالوں گا۔ وقتاُس اُس راستکے
کام یاد نہیں رہیں بلـکہگے وہ اپنے گناہ گا۔مرےسےسببکے
لیکن تُو اُسہی موتکی کا ذمہ ٹھہرےدار گا۔ لیکن21 اگر تُو
اُسے کرےتنبیہ اور وہ اپنے گناہ سے باز آئے تو میریوہ تنبیہ کو
قبول کرنے باعثکے بچے گا، اور تُو بھی اپنی جان کو چھڑائے
“گا۔

وہیں22 رب کا ہاتھ دوبارہ مجھ پر آ ٹھہرا۔ اُس نے اُٹھ،”فرمایا، یہاں سے نکل کر وادی کے کھلے میدان میں چلا !جا
وہاں مَیں تجھ سے ہم کلام ہوں “گا۔

مَیں23 اُٹھا اور نکل کر وادی کے کھلے میدان میں چلا گیا۔
جب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں ربکہ کا جلال وہاں یوں موجود
جسہے طرح پہلی یا رو میں یائے در کبار کنارےکے پر تھا۔
مَیں منہ بلکے گر گیا۔ تب24 الله روحکے نے آ مجھےکر دوبارہ
کھڑا کیا اور اپنے”فرمایا، میںگھر جا کر اپنے لگا۔کنڈیپیچھے
اے25 آدم لوگزاد، تجھے رّسیوں میں جکڑ کر بند رکھیں گے
تاکہ تُو نکل کر دوسروں میں نہ پھر سکے۔ مَیں26 ہونے دوں گا
کہ تیری زبان تالو چپکسے جائے اور تُو خاموش رہ کر اُنہیں
ڈانٹ نہ سکے۔ کیونکہ یہ سرکشقوم ہے۔ لیکن27 جب بھی
مَیں تجھ سے ہم کلام ہوں گا تیرےتو منہ کو کھولوں تبگا۔
تُو میرا کلام سنا کر کہے گا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ‘!ہے تب
جو سننے کے لئے تیار ہو وہ سنے، اور جو تیار نہ ہو وہ نہ سنے۔
کیونکہ یہ سرکشقوم ہے۔

4
یروشلم کا محاصرہ

آدماے1 ایکابزاد، اینٹکچی لے اور اُسے اپنے منے سا
رکھ اُسکر پر یروشلم شہر کا نقشہ کر۔کندہ 2 پھر یہ نقشہ شہر کا
محاصرہ دکھانے کے لئے استعمال کر۔ بُرج اور پُشتے بنا کر گھیرا
ڈال۔ یروشلم کے باہر لشکرگاہ لگا کر شہر کے ارد گرد قلعہ شکن
مشینیں تیار رکھ۔ 3 پھر لوہے پلیٹکی 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 ہے۔ اِس نشان
سے تُو دکھائے گا کہ اسرائیلیوں کے ساتھ کیا کچھ ہونے ہے۔والا

اِس4-5 کے بعد اپنے بائیں پہلو لیٹپر کر علامتی طور پر ملـِک
اسرائیل کی سزا پا۔ جتنے بھی سال وہ گناہ کرتے آئے ہیں اُتنے
ہی دن تجھے اِسی حالت میں لیٹے رہنا ہے۔ وہ 390 سال گناہ
کرتے رہے ہیں، اِس لئے تُو 390 دن اُن کے گناہوں کی سزا
پائے اِس6گا۔ بعدکے دائیںاپنے پہلو لیٹپر ملـِکاورجا یہوداہ
کی سزا پا۔ مَیں نے مقرر کیا ہے کہ دن40تُو یہ کرے، کیونکہ
یہوداہ 40 سال گناہ کرتا رہا ہے۔ گھیرے7 ہوئے شہر یروشلم
گھورگھورکو کر ننگےاپنے بازو اُسےسے اوردےدھمکی اُس
پیشخلافکے گوئی کر۔ 8 ساتھ ساتھ مَیں تجھے 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
قسمگھٹیا کا جمعگندم کر ایککے برتنہی میں بائیںڈال۔ پہلو
پر لیٹتے وقت پورےیعنی 390 دن اِن ہی سے روٹی بنا کر کھا۔
10-11 فی دن تجھے روٹی ایککا پاؤ کھانے اور پانی کا پونا لٹر
پینے اجازتکی ہے۔ یہ احتیاطچیزیں تولسے کر اوقاتمقررہ
پر کھا اور پی۔ 12 روٹی کو َجو کی روٹی کی طرح تیار کر کے
کھا۔ ایندھن کے لئے انسان کا فضلہ استعمال کر۔ دےدھیان
کہ سب اِس کے گواہ “ہوں۔ رب13 نے فرمایا، جب” مَیں
اسرائیلیوں کو دیگر اقوام میں منتشر کروں گا تو ناپاکاُنہیں روٹی
پڑےکھانی “گی۔

14 یہ سن کر مَیں بول اُٹھا، ہائے،” !ہائے رباے قادرِ
مطلق، مَیں کبھی بھی ناپاک نہیں ہوا۔ جوانی سے لے کر آج
تک مَیں نے کبھی ایسے جانور گوشتکا نہیں کھایا جسے ذبح
نہیں کیا گیا تھا یا جسے جنگلی جانوروں نے پھاڑا تھا۔ ناپاک
میرےکبھیگوشت منہ میں نہیں “آیا۔
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ربتب15 جوابنے ٹھیک”دیا، روٹیہے، کو بنانے کے

لئے تُو انسان کے فضلے کے بجائے گوبر استعمال کر سکتا ہے۔
مَیں تجھے اِس اجازتکی دیتا “ہوں۔

اُس16 نے مزید فرمایا، اے” آدم زاد، مَیں یروشلم میں روٹی
کا بندوبست ختم ہو جانے دوں گا۔ تب لوگ 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 ملسبگی۔ 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 میںحصوں 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 کے
نقشے 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۔ لیکن3 بالوں میں تھوڑےسے
تھوڑے بچا لے اور اپنی جھولی لپیٹمیں محفوظکر رکھ۔ 4 پھر
اِن میں سے کچھ لے آگاور پھینکمیں کر بھسم کر۔ آگیہی
اسرائیل پورےکے گھرانے میں پھیل جائے “گی۔

رب5 قادرِ مطلق فرماتا یہی”ہے، یروشلم حالتکی !ہے گو
مَیں اُسےنے اقوامدیگر رکھدرمیانکے کر ممالـکدیگر کا مرکز بنا
دیا توبھی6 میرےوہ احکام ہدایاتاور سرکشسے ہو گیا ہے۔
گرد و نواح کی اقوام ممالـکو کی نسبت اُس کی حرکتیں کہیں
یادہ بُریز ہیں۔ کیونکہ اُس باشندوںکے میرےنے احکام کو
رد کر ہدایاتمیریکے مطابقکے زندگی گزارنے سے انکار کر
دیا “ہے۔ رب7 قادرِ مطلق فرماتا ہے، تمہاری” حرکتیں ارد
گرد کی قوموں نسبتکی کہیں یادہ ز بُری ہیں۔ نہ تم میرینے
ہدایات کے مطابق زندگی گزاری، میرےنہ احکام پر عمل کیا۔
بلـکہ تم اِتنے تھےشرارتی گردکہ نواحو کی اقوام رسمکے رواجو
سے بھی بدتر زندگی گزارنے “لـگے۔ اِس8 لئے رب قادرِ مطلق

فرماتا ہے، اے” یروشلم، اب مَیں خود تجھ سے نپٹ لوں گا۔
دیگر اقوام کے دیکھتے دیکھتے مَیں عدالتتیری کروں گا۔ تیری9
گھنونی بُت پرستی کے سبب سے مَیں تیرے ساتھ ایسا سلوک
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 کھائیںکو عدالتتیریمَیںگے۔ یوں کروں گا
کہ جتنے بچـیں گے سبوہ ہَوا میں اُڑ کر طرفچاروں منتشر ہو
جائیں “گے۔

رب11 قادرِ مطلق فرماتا ہے، میری” حیات کی قَسم، تُو
نے اپنے گھنونے بُتوں اور رسم و رواج میرےسے مقدِس کی
بےحرمتی کی ہے، اِس لئے مَیں تجھے منڈوا کر تباہ کر دوں
گا۔ نہ مَیں تجھ ترسپر کھاؤں گا، نہ رحم کروں گا۔ تیرے12
باشندوں کی ایک تہائی مہلـک یوں بیمار اور کال سے شہر میں
ہلاک ہو جائے گی۔ دوسری تہائی تلوار کی زد میں آ کر شہر
کے ارد گرد مر جائے تیسریگی۔ تہائی کو مَیں ہَوا میں اُڑا کر
منتشر کر دوں گا اور پھر تلوار کو میان کھینچسے کر اُن کا پیچھا
کروں گا۔ یوں13 میرا قہر ٹھنڈا ہو جائے گا اور مَیں انتقام لے
کر اپنا غصہ اُتاروں تبگا۔ وہ جان لیں گے کہ غیرتربمَیں،
میں اُن سے ہم کلام ہوا ہوں۔

مَیں14 تجھے ملبے کا ڈھیر اور ارد گرد کی اقوام کی لعن طعن
کا نشانہ بنا دوں گا۔ ہر گزرنے والا تیری حالت دیکھ کر توبہ’
کہے‘توبہ گا۔ جب15 غضبمیرا تجھ پڑےٹوٹپر گا اور مَیں
عدالتسختتیری سرزنشاور کروں گا تو وقتاُس پڑوستُو کی
اقوام لئےکے ملامتلعنتاورمذاق بننشانہکا تیریگا۔جائے
حالت کو دیکھ کر اُن کے کھڑےرونگٹے ہو جائیں گے اور وہ
محتاط ہنے ر کا سبق سیکھیں گے۔ یہ ربمیرا، کا فرمان ہے۔

16 اے یروشلم کے باشندو، مَیں کال کے مہلـک اور تباہ
کن تیر تم پر برساؤں گا تاکہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ کال یہاں تک
زور پکڑے گا کہ کھانے کا بندوبست ختم ہو جائے گا۔
کالخلافتمہارےمَیں17 وحشیاور بھیجوںجانور گا تاکہ تُو
بےاولاد ہو مہلـکجائے۔ یاں بیمار اور قتل تیرےغارتو بیچ
میں گزرےسے گی، اور خلافتیرےمَیں تلوار چلاؤں گا۔ یہ
ربمیرا، کا فرمان “ہے۔

6
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بلندیوں پر مزاروں عدالتکی
رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، 2 اے” آدم زاد، اسرائیل کے

پہاڑوں طرفکی رُخ کر کے اُن خلافکے نبوّت کر۔ 3 اُن سے
کہہ، اے’ اسرائیل کے پہاڑو، رب قادرِ مطلق کا کلام !سنو
وہ پہاڑوں، یوں، پہاڑ گھاٹیوں اور وادیوں بارےکے میں فرماتا
ہے خلافتمہارےمَیںکہ تلوار چلا تمہاریکر اونچی جگہوں
کے مندروں کو تباہ کر دوں گا۔ جن4 قربان گاہوں پر تم اپنے
اورجانور وہہوجلاتےبخور مقتولوںتیرےمَیںگا۔دوںڈھا کو
تیرے بُتوں کے منے سا پھینکہی چھوڑوں گا۔ مَیں5 اسرائیلیوں
کی لاشوں کو اُن بُتوںکے کے منے سا ڈال تمہاریکر ہڈیوں کو
تمہاری قربان گاہوں کے ارد گرد بکھیر دوں گا۔ جہاں6 بھی
تم آباد ہو تمہارےوہاں کھنڈراتشہر بن جائیں گے اور اونچی
جگہوں کے مندر مسمار ہو جائیں گے۔ کیونکہ لازم ہے کہ
قربانجن گاہوں پر تم اپنے جانور اور بخور جلاتے ہو خاکوہ
میں ملائی جائیں، تمہارےکہ بُتوں پاشپاشکو کیا جائے، کہ
تمہاری بُت پرستی کی چیزیں نیست و نابود ہو جائیں۔ 7 مقتول
تمہارے درمیان گر پڑےکر رہیں گے۔ تب تم جان لو گے کہ
مَیں ربہی ہوں۔

8 لیکن مَیں چند ایک کو زندہ چھوڑوں گا۔ کیونکہ جب
تمہیں ممالـکدیگر اور اقوام میں منتشر کیا جائے گا تو کچھ تلوار
سے بچے رہیں گے۔ جب9 لوگیہ قیدی بن ممالـکمختلفکر
میں لائے جائیں گے تو اُنہیں میرا خیال آئے اُنہیںگا۔ یاد آئے گا
کہ مجھے کتنا غم کھانا پڑا جب اُن کے زناکار دل مجھ سے دُور
ہوئے اور اُن کی آنکھیں اپنے بُتوں سے زنا کرتی تبرہیں۔ 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 کرتے
وقت مَیں خالی باتیں نہیں کر رہا “۔‘تھا

11 ربپھر قادرِ مطلق مجھنے سے فرمایا، تالیاں” بجا کر پاؤں
زمینسےزور پر !مار یہساتھساتھ کہہ، اسرائیلی’ گھنونیکیقوم
حرکتوں !افسوسپر وہ تلوار، کال مہلـکاور یوں بیمار کی زد میں
آ ہلاککر ہو جائیں گے۔ 12 جو دُور ہے مہلـکوہ وبا سے مر
گا،جائے قریبجو تلواروہہے قتلسے ہو اورگا،جائے جو بچ
جائے وہ مرےبھوکے گا۔ یوں مَیں اپنا غضب اُن پر نازل کروں

گا۔ 13 وہ جان لیں گے کہ مَیں رب ہوں جب اُن کے مقتول
اُن کے بُتوں کے درمیان، اُن کی قربان گاہوں کے ارد گرد، ہر
پہاڑ اور پہاڑ کی چوٹی پر اور درختہرےہر بلوطاور کے گھنے
درخت میںسائےکے نظر آئیں بھیجہاںگے۔ وہ اپنے بُتوں کو
لئےکےکرنےخوش کوشاں وہاںرہے اُن پائیلاشیںکی جائیں
گی۔ مَیں14 اپنا ہاتھ اُن خلافکے اُٹھا ملـککر کو یہوداہ کے
یگستان ر تکدِبلہکرلےسے تباہ گا۔دوںکر اُن تمامکی آبادیاں
ویران لیںجانوہتبگی۔جائیںہوسنسانو “۔‘ہوںربہیمَیںکہگے

7
ملـک کا بُرا انجام

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، 2 اے” آدم زاد، رب قادرِ
مطلق ملـِک اسرائیل سے فرماتا ہے کہ تیرا انجام قریب ہی
!ہے جہاں بھی دیکھو، ملـکپورا تباہ ہو جائے گا۔ اب3 تیرا
ستیاناس ہونے والا ہے، مَیں خود اپنا غضب تجھ پر نازل کروں
گا۔ تیرےمَیں چال چلن کو پرکھ پرکھ کر تیری عدالت کروں
گا، تیری مکروہ حرکتوں کا پورا اجر دوں گا۔ 4 نہ مَیں تجھ پر
کھاؤںترس گا، نہ کروںرحم گا بلـکہ چلنچالتیرےتجھے کا
مناسب اجر دوں گا۔ کیونکہ تیری مکروہ حرکتوں کا تیرےبیج
درمیان اُگہی پھلکر لائے تبگا۔ تم جان لو گے مَیںکہ ہی
رب “ہوں۔

رب5 قادرِ مطلق فرماتا ہے، آفت” پر آفت ہی آ رہی ہے۔
6 تیرا انجام، ہاں، تیرا انجام آ رہا ابہے۔ وہ اُٹھ کر تجھ لپکپر
رہا ہے۔ ملـکاے7 کے باشندے، تیری فنا پہنچ رہی ہے۔
اب قریبوقتوہ ہی ہے، وہ تیرےجبدن 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 کر تیری عدالت
کروں گا، تیری گھنونی حرکتوں کا پورا اجر دوں گا۔ 9 نہ مَیں
تجھ ترسپر کھاؤں گا، نہ رحم کروں گا بلـکہ تیرےتجھے چال
چلن مناسبکا اجر دوں گا۔ تیریکیونکہ مکروہ حرکتوں بیجکا
تیرے درمیان ہی اُگ کر پھل لائے تبگا۔ تم جان لو گے کہ
مَیں ربیعنی ضربہی لگا رہا ہوں۔

10 دیکھو، مذکورہ دن قریب ہی !ہے تیری ہلاکت پہنچ
رہی ہے۔ ناانصافی کے پھول اور شوخی کی پھوٹکونپلیں نکلی
ہیں۔ لوگوں11 کا ظلم بڑھ بڑھ کر لاٹھی بن گیا ہے جو اُنہیں اُن
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کی کیبےدینی گی۔دےسزا 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
خوشوہ نہ ہو، اور جو کرےفروختکچھ وہ غم نہ کھائے۔
کیونکہ اب 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 پرسبکیونکہگے۔سکیںکر غضبالٰہی کا اٹلفیصلہ ہے
نہیںمنسوخاور ہو لوگوںسکتا۔ گناہوںکے ایکباعثکے جان
بھی نہیں چھوٹے گی۔ لوگبےشک14 بِگل بجا جنگکر کی
یاں تیار لیکنکریں، کیا فائدہ؟ لڑنے کے لئے نہیںکوئی نکلے گا،
سبکیونکہ میرےسبکے قہر کا نشانہ بن جائیں گے۔

15 باہر تلوار، مہلـکاندر وبا اور بھوک۔ دیہاتکیونکہ میں
لوگ تلوار کی زد میں آ جائیں گے، شہر میں کال مہلـکاور 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 زاریو 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 کپکپی
طاری ہو پرچہرےہرگی۔جائے شرمندگی نظر آئے گی، سرہر
منڈوایا گیا ہو گا۔ 19 اپنی چاندی کو وہ گلیوں پھینکمیں دیں
گے، اپنے سونے ربجبکیونکہگے۔سمجھیںغلاظتکو کا
غضب 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 کا باعث بن
گئی تھیں۔ اُنہوں20 نے اپنے یوراتصورتخوب ز پر فخر کر
کے اُن سے اپنے گھنونے بُت اور مکروہ مجسمے بنائے، اِس لئے
مَیں ہونے دوں گا کہ وہ دولتاپنی گھنسے کھائیں گے۔

21 مَیں یہ سب کچھ پردیسیوں کے حوالے کر دوں گا، اور
وہ اُسے لُوٹ لیں گے۔ دنیا کے بےدین اُسے چھین کر اُس کی
گے۔کریںبےحرمتی مَیں22 اپنا منہ اسرائیلیوں سے پھیر لوں گا تو
میرےاجنبی قیمتی مقام میںاُسڈاکوگے۔کریںبےحرمتیکی
گھس کر ناپاکاُسے یں کر گے۔ زنجـیریں23 تیار !کر کیونکہ
ملـک میں قتل غارتو عام ہو گئی ہے، شہر ظلم و تشدد سے بھر

گیا ہے۔ 24 مَیں 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 اُنہیں مُقّدس 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 بعد دیگرے بُری
خبریں اُن تک پہنچیں گی۔ وہ نبی سے یا رو ملنے کی اُمید یں کر
گے، لیکن بےفائدہ۔ نہ امام اُنہیں شریعت کی تعلیم، نہ بزرگ
اُنہیں دےمشورہ سکیں گے۔ 27 بادشاہ کرےماتم رئیسگا،
ہیبت زدہ ہو گا، اور عوام کے ہاتھ تھرتھرائیں گے۔ مَیں اُن کے
چال چلن کے مطابق اُن سے نپٹوں گا، اُن کے اپنے ہی اصولوں
مطابقکے اُن عدالتکی کروں تبگا۔ وہ جان لیں گے کہ ربہیمَیں “ہوں۔

8
رب کے گھر میں بُت پرستی کی یا رو

مہینےچھٹےکےسالچھٹےکےجلاوطنی1 مَیں*دنپانچویںکے
اپنے گھر میں بیٹھا تھا۔ یہوداہ بزرگکے پاس ہی بیٹھے تھے۔
تب رب قادرِ مطلق کا ہاتھ مجھ پر آ ٹھہرا۔ 2 یا رو میں مَیں نے
کسی کو جسدیکھا کی شکل صورتو انسان کی مانند تھی۔
لیکن کمر سے لے کر تکپاؤں آگوہ کی بھڑکمانند رہا تھا
جبکہ کمر سے لے کر چمکتکسر دار دھات کی طرح تمتما
رہا تھا۔ 3 اُس نے کچھ آگے بڑھا دیا جو ہاتھ سا لـگ رہا تھا
میرےاور بالوں کو پکڑ لیا۔ پھر روح مجھےنے اُٹھایا اور زمین اور
آسمان کے درمیان چلتے چلتے یروشلم تک پہنچایا۔ ابھی تک مَیں
الله کی یا رو دیکھ رہا تھا۔ مَیں رب کے گھر کے اندرونی صحن
دروازےاُسکے پہنچپاسکے جسگیا کا شمالرُخ طرفکی
دروازےہے۔ ایکقریبکے بُت پڑا تھا ربجو مشتعلکو کر
غیرتکے دلاتا ہے۔

وہاں4 اسرائیل کے خدا کا جلال مجھ پر اُسی طرح ظاہر ہوا
پہلےطرحجس میدان کی یا رو میں مجھ پر ظاہر ہوا تھا۔ 5 وہ مجھ
کلامہمسے آدماے”ہوا، نظرطرفکیشمالزاد، مَیں“اُٹھا۔
اپنینے اُٹھائیطرفکیشمالنظر دروازےتو قربانباہرکے گاہ

* 8:1 چھٹے مہینے پانچویںکے :دن 17 ستمبر۔
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دیکھی۔ ساتھ دروازےساتھ قریبکے ہی وہ بُت کھڑا تھا جو
غیرتکورب آدماے”بولا،ربپھر6ہے۔دلاتا زاد، تجھےکیا
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 جاؤں۔ لیکن تُو اِن سے بھی یادہ ز مکروہ چیزیں دیکھے “گا۔

7 وہ مجھے رب کے گھر کے بیرونی صحن دروازےکے کے
پاس لے گیا تو مَیں دیوارنے دیکھا۔سوراخمیں 8 الله نے آدم”فرمایا، 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۔

داخلمیںدروازےمَیں10 ہوا تو کیا ہوںدیکھتا دیواروںکہ
پر طرفچاروں 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 بزرگ70 بخوردان
پکڑے اُن کے منے کھڑےسا تھے۔ بخوردانوں میں سے بخور کا
خوشبودار دھواں اُٹھ رہا تھا۔ یازنیاہ بن سافن بھی بزرگوں میں
شامل تھا۔

آدماے”ہوا،کلامہمسےمجھرب12 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، ربہم’ کو نظر نہیں آتے،
اُس ملـکہمارےنے ترککو کر دیا ‘ہے۔ لیکن13 آ، مَیں
تجھے اِس بھیسے یادہ ز قابِل گھن حرکتیں دکھاتا “ہوں۔

14 وہ مجھے رب کے گھر کے اندرونی صحن کے شمالی
دروازے پاسکے لے گیا۔ وہاں عورتیں بیٹھی تھیں جو رو رو
کر تموز †دیوتا کا ماتم کر رہی تھیں۔ رب15 سوالنے کیا، آدم”
زاد، کیا تجھے یہ نظر آتا لیکنہے؟ آ، مَیں اِستجھے بھیسے یادہ ز
قابِل گھن حرکتیں دکھاتا “ہوں۔

16 وہ ربمجھے کے گھر اندرونیکے میںصحن ربگیا۔لے
کے گھر دروازےکے پر یعنی منے سا برآمدےوالے اور قربان
گاہ کے درمیان ہی 25 کھڑےآدمی تھے۔ اُن کا ربرُخ کے
گھر طرفکی نہیں 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 ملـکپورےوہ کو ظلم و تشدد بھرسے مشتعلمجھےکر
کرنے لئےکے کوشاں ہتے ر ہیں۔ ابدیکھ، وہ اپنی ناکوں کے
منے سا انگور کی بیل لہرا کر بُت پرستی ایککی اَور رسم ادا کر
!ہیںرہے چنانچہ18 مَیں غضباپنا اُن پر نازل کروں گا۔ نہ مَیں
اُن ترسپر کھاؤں گا، نہ رحم کروں گا۔ خواہ وہ مدد کے لئے
کتنے زور کیوںسے نہ چیخیں مَیں اُن کی نہیں سنوں “گا۔

9
یروشلم تباہ ہو جائے گا

1 پھر مَیں نے الله کی بلند آواز سنی، یروشلم” قریبعدالتکی
آ گئی !ہے آؤ، ہر ایک اپنا تباہ کن ہتھیار پکڑ کر کھڑا ہو
“!جائے تب2 چھ ربآدمی کے گھر کے دروازےشمالی میں
ہوئے۔داخل ایکہر اپنا ہتھیارکنتباہ چلتھامے تھا۔رہا اُن
کے ایکساتھ اَور آدمی جستھا لباسکا کتان کا تھا۔ اُس کے
پٹکے سے کاتب کا سامان لٹکا ہوا تھا۔ یہ آدمی قریب آ کر پیتل
کی قربان گاہ کھڑےپاسکے ہو گئے۔

اسرائیل3 کے خدا تکابجلالکا کروبی فرشتوں کے اوپر
ٹھہرا ہوا ابتھا۔ وہ وہاں سے اُڑ ربکر کے کیگھر دہلیز کے
پاس رُک گیا۔ پھر رب کتان سے ملبّس اُس مرد سے ہم کلام
جسہوا پٹکےکے کاتبسے کا سامان لٹکا ہوا تھا۔ اُس4 نے
فرمایا، جا،” یروشلم شہر میں سے گزر کر ہر ایک کے ماتھے پر
نشان دےلگا جو باشندوں کی تمام مکروہ حرکتوں کو دیکھ کر
آہ و زاری کرتا “ہے۔ میرے5 سنتے سنتے رب نے دیگر آدمیوں
سے پہلے”کہا، آدمی پیچھےکے پیچھے چل لوگوںکر کو مار !ڈالو
نہ کسی ترسپر کھاؤ، نہ رحم کرو 6 بلـکہ بزرگوں کنوارےکو
یوں کنوار اور بال بچوں سمیت موت کے گھاٹ اُتارو۔ صرف
اُنہیں چھوڑنا جن کے ماتھے پر نشان ہے۔ میرے مقدِس سے
شروع “!کرو
آدمیوںچنانچہ نے اُن بزرگوں شروعسے کیا ربجو گھرکے

کے منے سا کھڑے تھے۔ 7 پھر رب اُن سے دوبارہ ہم کلام
ہوا، رب” کے گھر کے صحنوں کو مقتولوں سے بھر کر اُس کی
بےحرمتی کرو، پھر وہاں سے نکل “!جاؤ وہ نکل گئے اور شہر

† 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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میں سے گزر کر لوگوں کو مار لنے ڈا لـگے۔ رب8 کے گھر کے
صحن مجھےصرفمیں ہی زندہ چھوڑا گیا تھا۔
مَیں اوندھے منہ گر کر چیخ اُٹھا، رباے” قادرِ مطلق، کیا

تُو یروشلم پر نازلغضباپنا کر اسرائیلکے تمامکے ہوؤںبچے کو
موت اُتارےگھاٹکے “گا؟ رب9 جوابنے دیا، اسرائیل”
اور یہوداہ لوگوںکے کا نہایتقصور سنگینہی ملـکہے۔ میں
قتل غارتو عام ہے، اور شہر ناانصافی سے بھر گیا ہے۔ کیونکہ
لوگ کہتے ہیں، رب’ ملـکنے ترککو کیا ہمہے، اُسے نظر
نہیںہی ‘آتے۔ اِس10 لئے نہ مَیں اُن کھاؤںترسپر گا، نہ رحم
کروں گا بلـکہ اُن کی حرکتوں کی مناسب سزا اُن کے سروں پر
لاؤں “گا۔

11 پھر کتان سے ملبّس وہ آدمی لوٹ آیا جس کے پٹکے سے
کاتب کا سامان لٹکا ہوا تھا۔ اُس نے اطلاع دی، جو” کچھ تُو
نے فرمایا وہ مَیں نے پورا کیا “ہے۔

10
مَیں1 نے اُس گنبد پر نظر ڈالی جو کروبی فرشتوں سروںکے

کے اوپر پھیلی ہوئی تھی۔ اُس پر سنِگ *لاجورد تختکا سا نظر
آیا۔ رب2 نے کتان سے ملبّس مرد سے فرمایا، کروبی” فرشتوں
کے نیچے لـگے پہیوں کے بیچ میں جا۔ وہاں سے دو مٹھی بھر
کوئلے لے کر شہر پر بکھیر “دے۔ میرےآدمی دیکھتے دیکھتے
فرشتوں بیچکے میں چلا گیا۔ وقتاُس3 کروبی ربفرشتے کے
گھر کے جنوب میں کھڑے تھے، اور اندرونی صحن بادل سے
بھرا ہوا تھا۔

4 پھر رب 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 رببھیصحن جلالکے آبکی تابو سے
بھر گیا۔ کروبی5 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 سے ملبّس آدمی کو حکم دیا کہ کروبی فرشتوں کے پہیوں
بیچکے میں سے جلتے ہوئے کوئلے لے تو وہ اُن درمیانکے چل
ایککر پہئے پاسکے کھڑا ہوا۔ 7 پھر کروبی فرشتوں میں سے
ایک نے اپنا ہاتھ بڑھا کر بیچ میں جلنے والے کوئلوں میں سے
کچھ لے لیا اور آدمی ہاتھوںکے میں ڈال دیا۔ کتان ملبّسسے یہ
آدمی کوئلے لے کر چلا گیا۔

رب اپنے گھر کو چھوڑ دیتا ہے
مَیں8 دیکھانے فرشتوںکروبیکہ پَروںکے نیچےکے 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 اُس طرف باقی بھی مُڑے بغیر چلنے لـگتے۔ 12 فرشتوں
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۔ توبھی13 یہ پہئے ہی تھے، کیونکہ مَیں
نے خود سنا کہ اُن کے لئے یہی نام استعمال ہوا۔

14 ہر فرشتے کے چار چہرے تھے۔ پہلا چہرہ کروبی کا،
دوسرا آدمی کا، تیسرا ببر شیر کا اور عقابچوتھا کا چہرہ تھا۔
15 پھر کروبی فرشتے اُڑ گئے۔ وہی جاندار تھے جنہیں مَیں یائے در
کبار کے کنارے دیکھ چکا تھا۔ جب16 فرشتے حرکت میں 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۔ میرے19 دیکھتے
دیکھتے فرشتے اپنے پَروں کو پھیلا کر چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ
رب کے گھر دروازےمشرقیکے پاسکے رُک گئے۔ خدائے
اسرائیل کا جلال اُن کے اوپر ٹھہرا رہا۔

20 وہی جاندار تھے جنہیں مَیں نے یائے در کبار کنارےکے
اسرائیلخدائے نیچےکے مَیںتھا۔دیکھا جاننے لیا کروبییہکہ
فرشتے ہیں۔ 21 ہر ایک کے چار چہرے اور چار پَر تھے، اور
پَروں کے نیچے کچھ نظر آیا جو انسانی ہاتھوں کی مانند تھا۔ 22 اُن
شکلکیچہروںکے صورتو اُن کیچہروں مانند تھی مَیںجو
نے یائے در کبار کنارےکے دیکھے تھے۔ وقتچلتے ہر جاندار
سیدھا اپنے چہرےایککسی کا رُخ اختیار کرتا تھا۔

11
الله کی یروشلم بزرگوںکے کے لئے سخت سزا

* 10:1 سنِگ :لاجورد lapis lazuli † 10:9 :پکھراج topas



حزقی ایل 11:1 792 حزقی ایل 11:25
تب1 روح مجھے اُٹھا کر رب کے گھر کے دروازےمشرقی

پاسکے لے گیا۔ دروازےوہاں پر 25 کھڑےمرد تھے۔ مَیں
نے دیکھا کہ قوم کے بزرگدو یازنیاہ بن عزور اور فلطیاہ بن
ِنایاہ ب بھی اُن شاملمیں ہیں۔ آدماے”فرمایا،نےرب2 زاد، یہ
وہی مرد ہیں جو شریر منصوبے باندھ رہے اور یروشلم بُرےمیں
دےمشورے رہے ہیں۔ 3 یہ کہتے ہیں، آنے’ والے دنوں میں
گھر تعمیر نہیں۔ضرورتکیکرنے ہمارا شہر دیگتو جبکہہے
ہم اُس میں پکنے والا گوشتبہترین ‘ہیں۔ آدم4 زاد، چونکہ وہ
ایسی باتیں کرتے ہیں اِس لئے نبوّت !کر اُن خلافکے نبوّت
“!کر

ربتب5 کا روح مجھ پر آ ٹھہرا، اور اُس نے مجھے پیشیہ
کرنے کو رب”کہا، فرماتا ہے، اسرائیلیاے’ قوم، تم اِس قسم
کی باتیں کرتے ہو۔ مَیں تو اُن خیالات سے خوب واقف ہوں
تمہارےجو 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
ہے، لیکن تم اُس میں پکنے والا اچھا گوشت نہیں ہو گے بلـکہ
وہی جن کو تم نے اُس کے درمیان قتل کیا ہے۔ تمہیں مَیں
اِس شہر سے نکال دوں گا۔ تلوارجس8 سے تم ڈرتے ہو، اُسی
کو مَیں تم پر نازل کروں ‘گا۔ یہ رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔
9 مَیں’ تمہیں شہر نکالوںسے گا اور پردیسیوں کے حوالے کر کے
تمہاری عدالت کروں گا۔ 10 تم تلوار کی زد میں آ کر مر جاؤ
گے۔ اسرائیل کی حدود پر ہی مَیں تمہاری عدالت کروں گا۔
تب تم جان لو گے کہ مَیں ہی رب ہوں۔ 11 چنانچہ نہ یروشلم
تمہارےشہر لئے دیگ ہو گا، نہ تم اُس میں بہترین گوشت ہو
گے بلـکہ مَیں اسرائیل کی حدود ہی پر عدالتتمہاری کروں گا۔
تب12 جانتم لو گے مَیںکہ ربہی احکامکےجسہوں، کے
مطابق تم نے زندگی نہیں گزاری۔ کیونکہ تم میرےنے اصولوں
پیرویکی نہیں کی بلـکہ اپنی پڑوسی قوموں اصولوںکے “۔‘کی

مَیں13 ابھی پیشاِس گوئی اعلانکا کر رہا تھا کہ فلطیاہ بن
ِنایاہ ہوا۔فوتب یہ دیکھ مَیںکر منہ بلکے گر گیا اور بلند آواز سے
چیخ اُٹھا، ہائے،” !ہائے رباے قادرِ مطلق، کیا تُو اسرائیل
بچےکے حصےکھچے سراسرکو مٹانا چاہتا “ہے؟

الله اسرائیل کو کرےبحال گا
رب14 مجھ سے ہم کلام ہوا، 15 اے” آدم زاد، یروشلم

کے باشندے تیرے بھائیوں، تیرے رشتے داروں اور بابل میں
جلاوطن ہوئے تمام اسرائیلیوں بارےکے میں کہہ رہے لوگیہ’ہیں، رب سے کہیں 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، اور اب وہ دیگر قوموں کے درمیان ہی
ہتے ر ہیں۔ مَیں نے خود اُنہیں ممالـکمختلف میں منتشر کر دیا،
ایسے علاقوں میں جہاں اُنہیں مقدِس میرےمیں حضور آنے کا
موقع تھوڑا ہی ملتا ہے۔ لیکن17 رب قادرِ مطلق یہ بھی فرماتا
تمہیںمَیںہے، میںقوموںدیگر لوںنکالسے تمہیںگا، اُن ملـکوں
کروںجمعسے مَیںجہاںگا تمہیںنے منتشر کر دیا تبتھا۔ مَیں
تمہیں ملـِک اسرائیل دوبارہ عطا کروں گا۔

18 پھر یہاںوہ آ کر تمام مکروہ بُت اور چیزیںگھنونی کریںدُور
گے۔ 19 اُس وقت مَیں اُنہیں نیا دل بخش کر اُن میں نئی روح
ڈالوں گا۔ مَیں اُن کا نکالدلسنگین کر پوستگوشتاُنہیں کا
نرم دل کروںعطا گا۔ تب20 میرےوہ احکام مطابقکے زندگی
گزاریں گے اور دھیان سے میری ہدایات 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 غلطکے کام مناسبکا اجر لاؤں گا۔ ربیہ قادرِ
مطلق کا فرمان “۔‘ہے

رب یروشلم کو چھوڑ دیتا ہے
22 پھر کروبی فرشتوں نے اپنے پَروں کو پھیلایا، اُن کے پہئے

حرکت میں آ گئے اور خدائے اسرائیل کا جلال جو اُن کے اوپر
تھا اُٹھ23 کر شہر نکلسے گیا۔ چلتے چلتے وہ یروشلم میںمشرقکے
واقع پہاڑ پر ٹھہر گیا۔ 24 الله روحکے کی عطاکردہ اِس یا رو میں
روح مجھے اُٹھا کر ملـِک بابل جلاوطنوںکے واپسپاسکے لے
گیا۔ پھر یا رو ختم ہوئی، 25 اور مَیں جلاوطنوںنے کچھسبکو
سنایا ربجو مجھےنے دکھایا تھا۔

12
نبی لپیٹسامان کر جلاوطنی پیشکی گوئی کرتا ہے
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رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، 2 اے” آدم زاد، تُو ایک
سرکش قوم کے درمیان رہتا ہے۔ گو اُن کی آنکھیں ہیں توبھی
کچھ نہیں دیکھتے، گو اُن کے کان ہیں توبھی کچھ نہیں سنتے۔
کیونکہ یہ ہٹقوم دھرم ہے۔

آدماے3 ابزاد، اپنا لپیٹیوںسامان تجھےطرحجسلے
جلاوطن کیا جا رہا ہو۔ پھر دن کے وقت 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 سرکشقوم
ہے۔ دن4 وقتکے اُن کے دیکھتے دیکھتے اپنا سامان گھر سے
نکال جیسےیوںلے، تُو جلاوطنی لئےکے یاں تیار کر ہو۔رہا پھر
شام وقتکے 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 اِسسبجا۔لے کے گواہ
ہوں۔ 6 اُن کے دیکھتے اندھیرےدیکھتے میں اپنا سامان کندھے
پر رکھ کر وہاں سے 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۔

مَیں7 نے ویسا ہی کیا ربجیسا نے مجھے حکم دیا تھا۔ مَیں
نے اپنا سامان یوں لپیٹ لیا جیسے مجھے جلاوطن کیا جا رہا
ہو۔ دن وقتکے مَیں اُسے گھر سے باہر لے گیا، شام کو مَیں
نے اپنے ہاتھوں سے دیوار میں سوراخ بنا لیا۔ لوگوں کے دیکھتے
دیکھتے مَیں سامان کو اپنے کندھے پر اُٹھا کر وہاں نکلسے آیا۔
اُتنے میں اندھیرا ہو گیا تھا۔

صبح8 ربوقتکے 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 دے، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے
کہ اِس پیغام کا تعلق یروشلم رئیسکے اور شہر میں بسنے والے
تمام اسرائیلیوں سے ‘ہے۔ اُنہیں11 بتا، مَیں’ تمہیں آگاہ کرنے کا
نشان ہوں۔ جو کچھ مَیں نے کیا تمہارےوہ ساتھ ہو جائے گا۔
تم قیدی بن کر جلاوطن ہو جاؤ گے۔ 12 جو رئیس تمہارے
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 ڈھانپمنہ لے گا ملـکتاکہ نہکو سکے۔دیکھ لیکن13

مَیں اُسجالاپنا اورگا،دوںڈالپر پھنسمیںپھندےمیرےوہ
مَیںگا۔جائے اُسے بابل لاؤں گا بابلیوںجو ملـککے میں ہے،
اگرچہ وہ اُسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے گا۔ وہیں وفاتوہ
پائے گا۔ 14 بھیجتنے ملازم اور دستے اُس اردکے ہوںگرد گے
سباُن کو مَیں ہَوا میں اُڑا کر طرفچاروں منتشر کر دوں گا۔
اپنی تلوار کو میان کھینچسے کر مَیں اُن پیچھےکے پڑا رہوں گا۔
مَیںجب15 اُنہیں دیگر اقوام ممالـکمختلفاور میں منتشر کروں
گا تو وہ جان لیں گے مَیںکہ ربہی 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 جن اقوام میں بھی وہ
جا بسیں وہاں وہ اپنی مکروہ حرکتیں بیان تبکریں۔ یہ اقوام بھی
جان لیں گی کہ مَیں “۔‘ہوںربہی

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۔ ساتھ19 ساتھ اُمّت کو
بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا اسرائیلملـِککہہے کے شہر یروشلم
باشندےکے پریشانی میں اپنا کھانا کھائیں گے اور دہشت زدہ
میںحالت اپنا پانی پئیں کیونکہگے، اُن ملـککا تباہ اور برکتہر
اُسسبباورگا۔جائےہوخالیسے باشندوںکے کا تشددوظلم
ہو گا۔ جن20 شہروں میں لوگ اب تک آباد ہیں وہ برباد ہو
جائیں ملـکگے، ویران و سنسان ہو جائے گا۔ تب 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 اِس کہاوت کو ختم کروں گا، آئندہ
یہ اسرائیل میں استعمال نہیں ہو ‘گی۔ اُنہیں یہ بھی بتا، وقتوہ’
قریب ہی ہرجبہے یا پوریرو ہو گی۔جائے 24 کیونکہ آئندہ
اسرائیلی قوم میں نہ فریب دہ یا، رو نہ چاپلوسی پیشکی گوئیاں
پائی گی۔جائیں 25 ہوں۔ربمَیںکیونکہ مَیںکچھجو فرماتا ہوں
وہ وجود میں آتا اےہے۔ سرکش قوم، دیر نہیں ہو گی بلـکہ
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تمہارے ہی ایام میں مَیں بات بھی کروں گا اور اُسے پورا بھی
کروں ‘گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔

26 رب مزید مجھ سے ہم کلام ہوا، 27 اے” آدم زاد،
اسرائیلی قوم تیرے بارے 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۔ 28 لیکن اُنہیں
جواب 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۔

13
جھوٹے ہلاکنبی ہو جائیں گے

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، 2 اے” آدم زاد، اسرائیل کے
نام نہاد نبیوں خلافکے نبوّت !کر جو نبوّت وقتکرتے اپنے
دلوں سے اُبھرنے والی باتیں پیشہی کرتے ہیں، اُن سے رب’کہہ، کا فرمان !سنو رب3 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اُن احمق
نبیوں پر افسوس جنہیں اپنی ہی روح تحریکسے ملتی ہے اور
جو حقیقت 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
وہہیں۔جھوٹہیجھوٹگوئیاں فرماتارب”ہیں،کہتے “ہے
ربگو نے اُنہیں نہیں بھیجا۔ تعجب باتکی ہے کہ توبھی وہ
توقع کرتے ہیں کہ مَیں اُن پیشکی گوئیاں پوری ہونے !دوں
تمہاریمیںحقیقت7 یائیں رو دھوکا ہی دھوکا پیشتمہاریاور
جھوٹگوئیاں جھوٹہی ہیں۔ توبھی تم کہتے ہو، رب” فرماتا
“ہے حالانکہ مَیں نے کچھ نہیں فرمایا۔

8 ربچنانچہ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں تمہاری فریب دہ
باتوں اور یاؤںجھوٹی رو کی وجہ سے تم نپٹسے لوں گا۔ ربیہ
مطلققادرِ فرمانکا مَیں9ہے۔ اپنا ہاتھ نبیوںاُن خلافکے بڑھا
دوں گا جو دھوکے کی یائیں رو دیکھتے اور پیشجھوٹی گوئیاں
سناتے ہیں۔ نہ وہ میری قوم کی مجلس میں شریک ہوں گے،
نہ اسرائیلی قوم کی فہرستوں میں درج ہوں گے۔ ملـِک اسرائیل
میں وہ کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ تب تم جان لو گے کہ مَیں
رب قادرِ مطلق ہوں۔ میریوہ10 قوم غلطکو راہ پر لا امنکر و

امان کا اعلان کرتے ہیں اگرچہ امن و امان قومجبنہیں۔ہے
اپنے لئے کچی سی دیوار بنا لیتی ہے تو یہ نبی اُس پر سفیدی پھیر
دیتے ہیں۔ اےلیکن11 سفیدی کرنے والو، !خبردار یہ دیوار
گر جائے گی۔ بارشموسلادھار برسے گی، اولے پڑیں گے اور
سخت آندھی اُس پر پڑےٹوٹ گی۔ تب12 دیوار گر جائے گی،
ًلوگاور طنزا تم سے پوچھیں گے ابکہ وہ سفیدی کہاں ہے
جو تم نے دیوار پر پھیری تھی؟

رب13 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ طیشمَیں میں آ کر دیوار پر
آندھیزبردست دوںآنے اُسمیںغصےگا، پر بارشموسلادھار
اور مہلـک اولے برسا دوں گا۔ 14 مَیں اُس دیوار کو ڈھا دوں
جسگا پر تم نے سفیدی پھیری 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 مَیںکہ ربہی ہوں۔ یوں15 مَیں دیوار اور اُس سفیدیکی
کرنے والوں پر اپنا غصہ اُتاروں تبگا۔ مَیں تم کہوںسے گا کہ
بھیدیوار ختم اورہے اُس سفیدیکی کرنے والے بھی، یعنی16
اسرائیل کے وہ نبی جنہوں نے یروشلم پیشایسیکو گوئیاں اور
یائیں رو جنسنائیں امنمطابقکے و امان کا قریبدور ہی ہے،
حالانکہ امن و امان کا امکان ہی نہیں۔ یہ رب قادرِ مطلق کا
فرمان ‘ہے۔

اے17 آدم زاد، اب اپنی قوم کی اُن بیٹیوں کا سامنا کر جو
نبوّت وقتکرتے پیشباتیںوہی ہیںکرتی جو اُن دلوںکے سے
اُبھر آتی ہیں۔ اُن خلافکے نبوّت کر کے 18 کہہ،

رب’ 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 اےہیں۔ عورتو، کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ
میری قوم میں بعضسے پھانسکو سکتی بعضاور کو اپنے لئے
زندہ چھوڑ سکتی ہو؟ میری19 قوم درمیانکے ہی تم میرینے
بےحرمتی کی، اور یہ صرف ایکچند مٹھی بھر َجو اور روٹی
ٹکڑوںچاردوکے لئے۔کے میریافسوس، جھوٹقوم پسندسننا
اِسہے۔کرتی فائدہسے اُٹھا کر تم پیشجھوٹاُسےنے کر کے
اُنہیں مار جنہیںڈالا نہیںمرنا تھا اور اُنہیں زندہ جنہیںچھوڑا زندہ
نہیں رہنا تھا۔

20 اِس لئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں تمہارے
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تعویذوں نپٹسے لوں جنگا یعےکے ذر تم لوگوں پرندوںکو کی
طرح پکڑ لیتی بازوؤںتمہارےچیزیںیہکیجادوگریمَیںہو۔ سے
نوچ کر پھاڑ ڈالوں گا اور اُنہیں رِہا کروں گا جنہیں تم پرندوںنے
طرحکی پکڑ لیا ہے۔ پردوںتمہارےمَیں21 پھاڑکو کر لوںہٹا گا
اور اپنی قوم تمہارےکو ہاتھوں سے بچا لوں گا۔ آئندہ وہ تمہارا
شکار نہیں رہے تبگی۔ تم جان لو گی کہ مَیں ربہی ہوں۔

22 تم نے اپنے جھوٹ سے راست بازوں کو دُکھ پہنچایا،
حالانکہ یہ دُکھ میری طرف 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۔ 23 اِس لئے آئندہ نہ
تم فریب دہ یا رو دیکھو گی، نہ دوسروں قسمتکی کا حال بتاؤ
مَیںگی۔ اپنی قوم تمہارےکو ہاتھوں سے تبگا۔دوںچھٹکارا
تم جان لو گی کہ مَیں “۔‘ہوںربہی

14
الله بُت پرستی دےجوابمناسبکا گا

اسرائیل1 کے بزرگکچھ مجھ سے ملنے آئے میرےاور منے سا
بیٹھ گئے۔ تب2 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
مجھوہجبدوں یافتسے در کرنے آتے ہیں؟ اُنہیں4 بتا، رب’
قادرِ مطلق فرماتا ہے، یہ لوگ اپنے بُتوں سے لپٹے ہتے ر اور وہ
چیزیں اپنے منہ کے منے سا رکھتے ہیں جو ٹھوکر اور گناہ باعثکا
ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ نبی کے پاس بھی جاتے ہیں تاکہ مجھ سے
معلومات حاصل کریں۔ جو بھی اسرائیلی ایسا کرے اُسے مَیں
گا،دوںجوابہوںربجوخود اُسجوجوابایسا متعددکے
بُتوں کے عین مطابق ہو گا۔ مَیں5 اُن سے سلوکایسا کروں گا
تاکہ اسرائیلی قوم دلکے مضبوطیکو 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 سے منہ موڑ کر
میرے پاس واپس آ جاؤ۔ 7 اُس کے انجام پر دھیان دو جو ایسا
کرےنہیں گا، خواہ وہ اسرائیلی یا اسرائیل میں ہنے ر پردیسیوالا

ہو۔ اگر وہ مجھ سے دُور ہو کر اپنے بُتوں لپٹسے جائے اور وہ
چیزیں اپنے منے سا رکھے جو ٹھوکر اور گناہ باعثکا ہیں تو جب
وہ نبی معرفتکی مجھ معلوماتسے حاصل کرنے کوششکی
کرے گا تو ربمَیں، اُسے جوابمناسب دوں گا۔ مَیں8 ایسے
شخص کا سامنا کر کے اُس سے یوں نپٹ 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 گا۔ تب تم
جان لو گے کہ مَیں ربہی ہوں۔

9 اگر کسی نبی کو کچھ سنانے پر اُکسایا گیا طرفمیریجو
نہیںسے تھا تو یہ اِس لئے ہوا اُکسایا۔اُسےخودنےربمَیں،کہ
ایسے نبی خلافکے مَیں اپنا ہاتھ اُٹھا کر اُسے یوں تباہ کروں گا
میریکہ قوم میں اُس کا نام و نہیںتکنشان گا۔رہے دونوں10
کو اُن کے قصور کی مناسب سزا ملے گی، نبی کو بھی اور اُسے
بھی جو ہدایت پانے کے لئے اُس کے پاس آتا ہے۔ تب11
اسرائیلی قوم نہ مجھ سے دُور ہو کر پھرےآوارہ گی، نہ آپاپنے
کو اِن تمام گناہوں سے کرےآلودہ گی۔ وہ میری قوم ہوں گے،
اور مَیں اُن کا ہوںخدا گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “۔‘ہے

راستصرف باز ہی بچے رہیں گے
رب12 مجھ سے ہم کلام ہوا، 13 اے” آدم فرضزاد، کر

کہ کوئی ملـک 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 اپنی راست بازی صرفسے اپنی
ہی جانوں کو بچا سکتے۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

15 یا فرض کر کہ مَیں مذکورہ ملـک میں وحشی درندوں
بھیجکو دوں جو اِدھر اُدھر پھر سبکر کو پھاڑ ملـککھائیں۔
ویران و سنسان ہو جائے اور جنگلی درندوں کی وجہ سے کوئی
اُس میں سے گزرنے جرأتکی نہ کرے۔ میری16 حیات کی
قَسم، خواہ مذکورہ تین راست باز ملـکآدمی میں کیوں نہ بستے
توبھی اکیلے ہی بچتے۔ وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو بھی بچا نہ سکتے بلـکہ
ویرانملـکپورا ربیہہوتا۔سنسانو مطلققادرِ ہے۔فرمانکا

17 یا فرض کر کہ مَیں مذکورہ ملـک کو جنگ سے تباہ
کروں، مَیں تلوار کو دوںحکم ملـککہ میں سے گزر انسانکر و
حیوان نیستکو و نابود قَسم،کیحیاتمیری18دے۔کر خواہ
مذکورہ راستتین باز ملـکآدمی میں کیوں نہ بستے وہ اکیلے ہی
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بچتے۔ وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو بھی بچا نہ سکتے۔ ربیہ قادرِ مطلق
کا فرمان ہے۔

19 فرضیا مَیںکہکر اپنا ملـکغصہ پر اُتار مہلـکمیںاُسکر
وبا یوں پھیلا دوں کہ انسان و حیوان سب سبکے مر جائیں۔
حیاتمیری20 کی قَسم، خواہ نوح، دانیال ملـکایوباور میں
کیوں نہ بستے توبھی وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو بچا نہ سکتے۔ وہ اپنی
راست بازی صرفسے اپنی ہی جانوں کو بچاتے۔ ربیہ قادرِ
مطلق کا فرمان ہے۔

اب21 یروشلم بارےکے ربمیں قادرِ مطلق کا فرمان !سنو
یروشلم کا کتنا بُرا حال ہو مَیںجبگا اپنی سختچار 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 پاستمہارےمیں آئیں جبگے۔ تم اُن کا بُرا چال چلن اور
حرکتیں دیکھو گے تو تمہیں تسلی ملے گی کہ مناسبآفتہر 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۔ یہ رب قادرِ مطلق
کا فرمان “ہے۔

15
یروشلم انگور کی بیل کی لـکڑیبےکار ہے

مجھرب1 سے ہم کلام ہوا، اے”2 آدم زاد، انگور کی بیل
کی لـکڑی لحاظکس سے جنگل کی دیگر یوں لـکڑ سے بہتر ہے؟
3 کیا یہ کسی کام آ جاتی ہے؟ کیا یہ کم از کم کھونٹیاں بنانے کے
لئے استعمال ہو سکتی لٹکائیچیزیںسےجنہے جا سکیں؟ ہرگز
!نہیں ایندھناُسے4 طورکے میںآگپر پھینکا اِسہے۔جاتا کے
اُسجببعد بھسمسرےدونوںکے ہوئے ہیں اور بیچ میں بھی
لـگآگ گئی ہے تو کیا وہ کسی کام آ جاتی ہے؟ آگ5 لـگنے
پہلےسے بھی تھی،بےکار ابتو کامکسوہ آئے اُسجبگی
کے سرےدونوں بھسم ہوئے ہیں بلـکہ بیچ میں لـگآگبھی
گئی ہے؟

رب6 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ یروشلم باشندےکے انگور
کی بیل لـکڑیکی جیسے ہیں جنہیں مَیں جنگل درختوںکے کے
درمیان نکالسے پھینکمیںآگکر دیتا ہوں۔ 7 مَیںکیونکہ اُن

اُٹھخلافکے گا۔ہوںکھڑا گو سےآگوہ نکلےبچ توبھیہیں
آگآخرکار ہی اُنہیں کرےبھسم مَیںجبگی۔ اُن خلافکے
اُٹھ ہوںکھڑا گا تو تم جان لو گے مَیںکہ ہوں۔ربہی پورے8
ملـک مَیںکو ویران و سنسان دوںکر گا، اِس لئے کہ وہ بےوفا
ثابت ہوئے ہیں۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔

16
یروشلم عورتبےوفا ہے

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، 2 اے” آدم زاد، یروشلم کے
ذہن میں اُس کی مکروہ حرکتوں کی سنجیدگی بٹھا کر 3 اعلان
کر ربکہ قادرِ مطلق فرماتا ہے، اے’ یروشلم بیٹی، تیری نسل
ملـِک کنعان کی ہے، اور وہیں تُو پیدا ہوئی۔ تیرا باپ اموری،
تیری ماں ِحتّی تھی۔ 4 پیدا ہوتے وقت ناف کے ساتھ لـگی نال
کاٹکو کر نہیںدُور کیا گیا۔ نہ تجھے پانی سے نہلایا گیا، تیرےنہ
جسم نمکپر مَلا گیا، اور نہ تجھے کپڑوں میں لپیٹا گیا۔ نہ5 کسی
کو اِتنا ترس آیا، نہ کسی نے تجھ پر اِتنا رحم کیا کہ اِن کاموں
میں ایکسے بھی کرتا۔ اِس کے بجائے تجھے کھلے میدان میں
پھینک کر چھوڑ دیا گیا۔ جبکیونکہ تُو پیدا ہوئی تو سب تجھے
حقیر جانتے تھے۔

تب6 مَیں وہاں سے گزرا۔ اُس وقت تُو اپنے خون میں تڑپ
رہی تھی۔ تجھے حالتاِس میں دیکھ کر مَیں بولا، جیتی” “!رہ
ہاں، تُو اپنے خون تڑپمیں رہی مَیںجبتھی بولا، جیتی” !رہ
میںکھیت7 یالی ہر پھلتیطرحکی پھولتی تب“!جا تُو پھلتی پھولتی
پروانہوئی چڑھی۔ بنصورتخوبنہایتتُو چھاتیاںگئی۔ اور
بال دیکھنے پیارےمیں لـگے۔ لیکن ابھی تک تُو ننگی اور تھی۔برہنہ

مَیں8 پاستیرےدوبارہ سے گزرا تو دیکھا کہ تُو شادی کے
قابل ہو گئی ہے۔ مَیں نے اپنے لباس کا دامن تجھ پر بچھا کر
تیری برہنگی کو ڈھانپ دیا۔ مَیں نے قَسم کھا تیرےکر ساتھ
عہد باندھا اور یوں مالـکتیرا بن گیا۔ ربیہ قادرِ مطلق فرمانکا
ہے۔

مَیں9 نے تجھے نہلا کر خون صافسے کیا، تیرےپھر جسم
پر تیل مَلا۔ مَیں10 تجھےنے لباسشاندار چمڑےاور نفیسکے
جوتے پہنائے، باریکتجھے کتان اور کپڑےقیمتی سے ملبّس
پھر11کیا۔ مَیں یورات،صورتخوبتجھےنے ز یوں، ہار،چوڑ
12 نتھ، بالیوں اور شاندار تاج سے سجایا۔ یوں13 تُو چاندیسونے
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سے آراستہ باریکاور کتان، ریشم اور کپڑےشاندار ملبّسسے
ہوئی۔ خوراکتیری بہترین میدے، شہد اور زیتون کے تیل پر
مشتمل تھی۔ نہایتتُو ہوئی،صورتخوبہی اور ہوتے ہوتے
ملـکہ بن ‘گئی۔ رب14 قادرِ مطلق فرماتا ہے، تیرے’ ُحسن کی
شہرت دیگر اقوام میں پھیل گئی، کیونکہ مَیں تجھےنے اپنی شان
شوکتو میں شریکیوں کیا تھا کہ تیرا ُحسن کامل تھا۔

لیکن15 تُو نے کیا کِیا؟ تُو نے اپنے ُحسن پر بھروسا رکھا۔ اپنی
شہرت سے فائدہ اُٹھا کر تُو زناکار بن گئی۔ ہر گزرنے والے کو
تُو نے آپاپنے پیشکو کیا، ایکہر کو تیرا حاصلُحسن 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
نفیس یورات ز لئے جو مَیں نے تجھے دیئے تھے اور میری ہی
چاندیسونے سے اپنے لئے مردوں کے بُت ڈھال 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، جو’
خوراک 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 تھیضرورتکیا میرےکہ بچوں بھیکو قتل کر
بُتوںکے کے لئے جلا دے؟ تعجب22 ہے بھیجبکہ تُو ایسی
مکروہ حرکتیں اور زنا کرتی تھی تو ایکتجھے بار بھی جوانی کا
خیال نہ آیا، یعنی جبوقتوہ تُو ننگی اور برہنہ حالت میں اپنے
خون میں تڑپتی ‘رہی۔

رب23 قادرِ مطلق فرماتا ہے، افسوس،’ تجھ !افسوسپر اپنی
باقی تمام شرارتوں علاوہکے 24 تُو نے بُتوںمیںچوکہر کے لئے
قربان گاہ تعمیر کر کے ایکہر ساتھکے زنا کرنے کی بھیجگہ
بنائی۔ 25 ہر گلی کے کونے میں تُو نے زنا کرنے کا کمرا بنایا۔
اپنے ُحسن کی بےحرمتی کر کے تُو اپنی عصمت فروشی زوروں
پر لائی۔ ہر گزرنے والے کو تُو نے اپنا پیشبدن کیا۔ پہلے26 تُو
پڑوسیپرستشہوتاپنے مصر ساتھکے زنا کرنے جبلـگی۔ تُو
فروشیعصمتاپنینے زوروںکو پر لا مشتعلمجھےکر کیا تو27

مَیں نے اپنا تیرےہاتھ خلاف بڑھا تیرےکر علاقے کو چھوٹا
کر دیا۔ مَیں تجھےنے فلستی بیٹیوں کے لالچ کے حوالے کر دیا،
اُن کے حوالے جو تجھ نفرتسے کرتی ہیں اور جن تیرےکو
زناکارانہ چال چلن پر شرم آتی ہے۔

تکاب28 تیری شہوت کو تسکین نہیں ملی تھی، اِس لئے
تُو یوں اسور سے زنا کرنے لـگی۔ لیکن یہ تیرےبھی لئے کافی نہ
تھا۔ اپنی29 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 صاف!ہوئی ظاہر ہوا کہ تُو زبردست کسبی ہے۔
جب31 تُو نے ہر چوک میں بُتوں کی قربان 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 تیرےکر ساتھ زنا کریں۔ اِس34 میں تُو دیگر کسبیوں
فرقسے ہے۔ کیونکہ تیرےگاہکنہ پیچھے بھاگتے، نہ تیریوہ
محبت کا معاوضہ دیتے ہیں بلـکہ تُو خود اُن پیچھےکے بھاگتی اور
اُنہیں اپنے ساتھ زنا کرنے کا معاوضہ دیتی ‘ہے۔

اے35 کسبی، اب رب کا فرمان سن !لے رب36 قادرِ
مطلق فرماتا ہے، تُو’ نے اپنے عاشقوں کو اپنی برہنگی دکھا کر
فروشیعصمتاپنی کی، تُو نے مکروہ بُت بنا کر اُن کی پوجا کی،
تُو نے اُنہیں اپنے بچوں کا خون قربان کیا ہے۔ 37 اِس لئے مَیں
تیرے تمام عاشقوں کو کروںاکٹھا گا، جنہیںکوسباُن تُو پسند
آئی، اُنہیں بھی پیارےتجھےجو تھے اور اُنہیں بھی جن سے تُو نے
جمعسےطرفچاروںاُنہیںمَیںکی۔نفرت خلافتیرےکےکر
بھیجوں تبگا۔ مَیں اُن کے منے سا تیرےہی اُتاروںکپڑےتمام
گا تاکہ وہ تیری پوری برہنگی دیکھیں۔ مَیں38 تیری عدالت کر
تیریکے 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 وہ
تیرے بُتوں کی قربان گاہیں اُن سمیتکمروں ڈھا دیں گے جہاں
اورکپڑےتیرےوہہے۔رہیکرتیزناکاریتُو یوراتشاندار ز



حزقی ایل 16:40 798 حزقی ایل 16:63

اُتار یاںتجھےکر عُر اور برہنہ خلافتیرےوہ40گے۔دیںچھوڑ
جلوس نکالیں گے اور تجھے سنگسار کر کے تلوار سے ٹکڑے
ٹکڑے کر دیں گے۔ تیرے41 گھروں کو جلا کر وہ متعدد
عورتوں کے دیکھتے دیکھتے تجھے سزا دیں گے۔ یوں مَیں تیری
زناکاری کو روک 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 میریگی۔ ناراضی ختم ہو جائے گی، اور مجھے
دوبارہ تسکین ملے ‘گی۔ رب43 قادرِ مطلق فرماتا ہے، مَیں’
تیرے سر پر تیری حرکتوں کا پورا نتیجہ لاؤں گا، کیونکہ تجھے
جوانی میں میری مدد کی یاد نہ رہی بلـکہ تُو مجھے اِن تمام باتوں
دلاتیطیشسے رہی۔ باقی تمام تیرےحرکتیںگھنونی لئے کافی
نہیں تھیں بلـکہ تُو زنا بھی کرنے لـگی۔

لوگتب44 کہہکہاوتیہ کر اُڑائیںمذاقتیرا جیسی”گے،
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
جنوبتیرے میں رہتی تھی۔ 47 تُو صرفنہ اُن غلطکے نمونے
پر پڑیچل اور اُن سیکی مکروہ حرکتیں کرنے لـگی بلـکہ اُن سے
کہیں یادہ ز بُرا کام کرنے ‘لـگی۔ رب48 قادرِ مطلق فرماتا میری’ہے، حیات کی قَسم، تیری بہن سدوم اور اُس کی بیٹیوں سے
کبھی اِتنا غلط کام سرزد نہ ہوا جتنا تجھکہ سے تیریاور بیٹیوں
سے ہوا ہے۔ تیری49 بہن سدوم کا کیا قصور تھا؟ وہ اپنی بیٹیوں
سمیت تھی۔متکبر اورکثرتکیخوراکاُنہیںگو آرام سکونو
حاصل تھا توبھی زدوںمصیبتوہ اور غریبوں کا سہارا نہیں بنتی
تھیں۔ 50 وہ مغرور تھیں اور میری موجودگی میں ہی گھنونا کام
کرتی تھیں۔ اِسی وجہ سے مَیں نے اُنہیں ہٹا دیا۔ تُو خود اِس کی
گواہ ہے۔ 51 سامریہ پر بھی غور کر۔ جتنے گناہ تجھ سے سرزد
ہوئے اُن کا آدھا بھیحصہ اُس نہسے ہوا۔ اپنی بہنوں نسبتکی
تُو نے کہیں یادہ ز گھنونی حرکتیں کی تیرےہیں۔ مقابلے میں
تیری بہنیں فرشتے ہیں۔ 52 چنانچہ اب اپنی خجالت کو برداشت
گناہوںاپنےکیونکہکر۔ سے تُو بہنوںاپنی گئیہوکھڑیجگہکی

ہے۔ تُو نے اُن کہیںسے یادہ ز قابِل کامگھن کئے ہیں، اباور
تیرےوہ مقابلے میں معصوم بچے لـگتی ہیں۔ شرم کھا کھا کر
اپنی رُسوائی کو برداشت کر، کیونکہ تجھ سے ایسے سنگین گناہ
سرزد ہوئے ہیں تیریکہ راستبہنیں باز ہی لـگتی ہیں۔

ربتوبھی وفادار رہے گا
53 لیکن ایک دن آئے گا جب مَیں سدوم، سامریہ، تجھے

اور تم سب کی بیٹیوں کو بحال کروں گا۔ تب54 تُو اپنی رُسوائی
برداشت کر سکے گی اور سارےاپنے غلط کام پر شرم کھائے
گی۔ سدوم اور سامریہ یہ دیکھ کر تسلی پائیں گی۔ 55 تیریہاں،
بہنیں سدوم اور سامریہ اپنی بیٹیوں سمیت دوبارہ قائم ہو جائیں
گی۔ تُو بھی اپنی سمیتبیٹیوں دوبارہ قائم ہو جائے گی۔

پہلے56 تُو اِتنی مغرور تھی کہ اپنی بہن سدوم کا تکذکر نہیں
کرتی تھی۔ لیکن57 پھر تیری اپنی بُرائی پر روشنی ڈالی گئی، اور
تیریاب تمام پڑوسنیں تیرا مذاقہی اُڑاتی ہیں، ادومیخواہ ہوں،
خواہ فلستی۔ سب تجھے حقیر جانتی ہیں۔ 58 چنانچہ اب تجھے
زناکاریاپنی اور حرکتوںمکروہ نتیجہکا پڑےبھگتنا گا۔ ربیہ
کا فرمان ‘ہے۔

رب59 قادرِ مطلق فرماتا ہے، مَیں’ تجھے مناسب سزا دوں
گا، کیونکہ تُو نے میرا وہ عہد توڑ کر اُس قَسم کو حقیر جانا ہے
مَیںجو تیرےنے ساتھ عہد ھتے وقتباند کھائی تھی۔ توبھی60
مَیں وہ یادعہد کروں گا مَیںجو تیرینے تیرےمیںجوانی ساتھ
باندھا تھا۔ یہصرفنہ بلـکہ تیرےمَیں ابدیساتھ عہد قائم کروں
گا۔ تب61 تجھے غلطوہ کام یاد آئے گا جو پہلے تجھ سے سرزد
ہوا تھا، اور تجھے شرم آئے گی جب مَیں تیری بڑی اور چھوٹی
بہنوں کو لے تیرےکر حوالے کروں گا تاکہ وہ تیری بیٹیاں بن
جائیں۔ لیکن یہ سب کچھ اِس وجہ سے نہیں ہو گا کہ تُو عہد
مطابقکے چلتی رہی ہے۔ مَیں62 تیرےخود ساتھ اپنا عہد قائم
کروں گا، اور تُو جان لے گی کہ مَیں ہی رب ‘ہوں۔ رب63
قادرِ مطلق فرماتا ہے، جب’ تیرےمَیں تمام گناہوں کو معاف
کروں گا تب تجھے اُن کا خیال آ کر شرمندگی محسوس ہو گی،
اور تُو شرم مارےکے گم صم رہے “۔‘گی

17
انگور کی بیل عقاباور تمثیلکی
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کو پیشپہیلی کر، تمثیل سنا دے۔ اُنہیں3 بتا، رب’ قادرِ مطلق
فرماتا ہے ایککہ بڑا عقاب اُڑ کر ملـِک لبنان میں آیا۔ اُس کے
بڑےبڑے پَر اور لمبے لمبے پنکھ تھے، اُس کے گھنے اور رنگین بال
و چمکپَر تھے۔رہے لبنان میں اُس ایکنے دیودار درختکے
کی چوٹی پکڑ لی 4 اور اُس کی سب سے اونچی شاخ کو توڑ کر
تاجروں ملـککے میں لے گیا۔ وہاں اُس نے اُسے سوداگروں
کے شہر میں لگا دیا۔ 5 پھر عقاب اسرائیل میں آیا اور وہاں سے
کچھ بیج لے بڑےایککر یا در کنارےکے پر زرخیز زمین میں
بو دیا۔ تب6 انگور کی بیل پھوٹ نکلی جو یادہ ز اونچی نہ ہوئی
بلـکہ طرفچاروں پھیلتی گئی۔ شاخوں کا عقابرُخ طرفکی
رہا جبکہ اُس کی جڑیں زمین میں دھنستی گئیں۔ چنانچہ اچھی
بیل بن گئی جو پھوٹتی پھوٹتی نئی شاخیں نکالتی گئی۔

لیکن7 پھر ایک اَور بڑا عقاب آیا۔ اُس کے بھی بڑے بڑے
پَر اور گھنے گھنے بال و پَر تھے۔ اب مَیں کیا دیکھتا ہوں، بیل
عقابدوسرے طرفکی رُخ کرنے لـگتی ہے۔ اُس کی جڑیں
اور شاخیں اُس کھیت میں نہ رہیں جس میں اُسے لگایا گیا تھا
بلـکہ دوسرےوہ عقاب سے پانی ملنے کی اُمید رکھ کر اُسی کی
طرف پھیلنے لـگی۔ تعجب8 یہ تھا میںزمیناچھیاُسےکہ لگایا گیا
تھا، جہاں کثرتاُسے کا پانی حاصل تھا۔ وہاں خوبوہ پھیل
کر پھل لا سکتی تھی، وہاں زبردستوہ بیل بن سکتی ‘تھی۔

رباب9 قادرِ مطلق پوچھتا ہے، کیا’ بیل کی نشو و جارینما
رہے گی؟ ہرگز !نہیں کیا اُسے جڑ سے اُکھاڑ کر پھینکا نہیں جائے
گا؟ !ضرور کیا اُس کا پھل چھین نہیں لیا جائے بےشکگا؟
بلـکہ آخرکار اُس کی تازہ تازہ کونپلیں بھی سب سبکی مُرجھا
کر اُسےتبگی۔جائیںہوختم 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 کھیتجسگی۔
میں اُسے لگایا گیا وہیں وہ ختم ہو جائے “۔‘گی

مجھرب11 کلامہممزیدسے ہوا، قومسرکشاِس”12 سے
پوچھ، کیا’ تجھے اِس تمثیل کی سمجھ نہیں اُنہیںتب‘آئی؟ اِس کا
مطلب سمجھا دے۔ بابل’ کے بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا۔ وہ
اُس کے بادشاہ اور افسروں کو گرفتار کر کے اپنے ملـک میں
لے گیا۔ اُس13 نے یہوداہ کے شاہی خاندان میں ایکسے کو

چن لیا اور اُس ساتھکے باندھعہد کر تختاُسے پر بٹھا دیا۔ نئے
بادشاہ بابلنے وفادارسے ہنے ر قَسمکی بابلکھائی۔ کے بادشاہ
نے یہوداہ راہنماؤںکے بھیکو جلاوطن کر دیا 14 تاکہ ملـِک
یہوداہ اور اُس کا نیا بادشاہ کمزور رہ سرکشکر ہونے قابلکے
نہ بنیں بلـکہ اُس کے ساتھ عہد قائم رکھ کر خود قائم رہیں۔
توبھی15 یہوداہ کا بادشاہ باغی ہو گیا اور اپنے قاصد مصر بھیجے
تاکہ وہاں گھوڑےسے اور فوجی منگوائیں۔ کیا اُسے کامیابی
حاصل ہو گی؟ جسکیا ایسینے حرکتیں کی ہیں بچ نکلے گا؟
ہرگز !نہیں جسکیا عہدنے توڑ لیا ہے وہ بچے گا؟ ہر گز !نہیں

رب16 قادرِ مطلق فرماتا ہے میریکہ حیات کی قَسم، اُس
شخص قَسمنے تحتکے بابلشاہِ سے عہد باندھا ابلیکنہے،
اُس نے یہ قَسم حقیر جان کر عہد کو توڑ ڈالا اِسہے۔ لئے وہ
بابل میں وفات پائے گا، اُس بادشاہ ملـککے میں جس نے
اُسے تخت پر بٹھایا تھا۔ بابلجب17 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 جسہے تحتکے یہ باندھا
گیا۔ گو اُس نے شاہِ بابل سے ہاتھ ملا کر عہد کی تصدیق کی
تھی توبھی بےوفا ہو گیا، اِس لئے وہ نہیں بچے گا۔ رب19 قادرِ
مطلق فرماتا ہے کہ میری حیات کی قَسم، اُس میرےنے ہی
عہد کو توڑ میریڈالا، قَسمہی کو حقیر جانا اِسہے۔ لئے مَیں
عہد توڑنے کے تمام نتائج اُس کے سر پر لاؤں گا۔ مَیں20 اُس پر
اپنا جال ڈال دوں گا، اُسے پھندےاپنے میں پکڑ لوں گا۔ چونکہ
وہ مجھ سے بےوفا ہو گیا ہے اِس لئے مَیں اُسے بابل لے جا کر
اُس گا۔کروںعدالتکی اُس21 بہترینکے جائیںمرسبفوجی
اورگے، جتنے منتشرطرفچاروںوہگےجائیںبچ گے۔جائیںہو
تب تم جان لو گے کہ ربمَیں، نے سبیہ کچھ فرمایا ہے۔

رب22 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اب مَیں خود دیودار کے
درخت کی چوٹی سے نرم نازکو کونپل توڑ کر ایکاُسے بلند و
بالا پہاڑ پر لگا دوں گا۔ 23 مَیںجباور اُسے اسرائیل کی بلندیوں
پر لگا دوں گا تو اُس پھوٹشاخیںکی نکلیں گی، اور پھلوہ لا کر
درختشاندار بنے گا۔ ہر قسم پرندےکے اُس میں بسیرا کریں
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سبگے، اُس کی شاخوں کے سائے میں پناہ لیں گے۔ تب24
ملـک کے تمام درخت جان لیں گے کہ مَیں رب ہوں۔ مَیں
ہی اونچے درخت خاککو میں ملا دیتا، اور مَیں ہی چھوٹے
درخت کو بڑا بنا دیتا ہوں۔ مَیں ہی سایہ درختدار کو سوکھنے
دیتا اور مَیں ہی سوکھے درخت کو پھلنے لنے پھو دیتا ہوں۔ یہ
ربمیرا، کا فرمان ہے، اور مَیں یہ کروں گا “۔‘بھی

18
ایکہر صرفکو اپنے ہی اعمال کی سزا ملے گی

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، لوگتم”2 ملـِک اسرائیل کے
لئے یہ کہاوت کیوں استعمال کرتے ہو، والدین’ نے کھٹے
انگور کھائے، لیکن اُن کے بچوں ہی کے دانت کھٹے ہو گئے
‘ہیں۔ رب3 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ میری حیات کی قَسم،
آئندہ تم یہ کہاوت اسرائیل میں استعمال نہیں کرو !گے 4 ہر
انسان کی میریجان ہی ہے، باپخواہ کی ہو یا بیٹے جسکی۔
نے گناہ کیا اُسیصرفہے کو موتسزائے ملے گی۔

5 لیکن اُس راست باز کا معاملہ فرق ہے جو راستی اور
انصاف کی راہ پر چلتے ہوئے 6 نہ اونچی جگہوں کی ناجائز
قربانیاں کھاتا، نہ اسرائیلی قوم کے بُتوں کی پوجا کرتا ہے۔ نہ وہ
اپنے پڑوسی بیویکی کی بےحرمتی کرتا، نہ ماہواری دورانکے
عورتکسی سے ہم بستر ہوتا ہے۔ 7 وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔
اگر دےضمانتکوئی کر اُس سے قرضہ لے تو واپسپیسے ملنے
پر واپسضمانتوہ کر دیتا ہے۔ نہیںچوریوہ کرتا بلـکہ بھوکوں
کو کھانا ننگوںاورکھلاتا کپڑےکو پہناتا ہے۔ سےکسیوہ8
بھی نہیںسود لیتا۔ غلطوہ کام سےکرنے گریز کرتا اور جھگڑنے
والوں کا منصفانہ فیصلہ کرتا ہے۔ 9 میرےوہ قواعد کے مطابق
زندگی گزارتا اور وفاداری میرےسے احکام پر عمل کرتا ہے۔
راستشخصایسا باز اورہے، ًوہ یقینا زندہ گا۔رہے ربیہ قادرِ
مطلق کا فرمان ہے۔

فرضاب10 کرو کہ اُس ایککا 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، اپنے پڑوسی بیویکی
کی بےحرمتی کرتا، غریبوں12 اور ضرورت مندوں پر ظلم کرتا
اور چوری کرتا قرضجبہے۔ دار قرضہ کرےادا تو وہ اُسے
واپسضمانت نہیں دیتا۔ وہ بُتوں کی پوجا بلـکہ قسمکئی کی مکروہ
حرکتیں کرتا ہے۔ 13 وہ سود بھی لیتا ہے۔ کیا ایسا آدمی زندہ

رہے گا؟ ہرگز !نہیں اِن تمام مکروہ حرکتوں کی بنا پر اُسے سزائے
موت دی جائے گی۔ 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 کے باپ سے سرزد ہوتا
ہے توبھی وہ باپ کے غلط نمونے پر نہیں چلتا۔ 15 نہ وہ اونچی
جگہوں کی ناجائز قربانیاں کھاتا، نہ اسرائیلی قوم کے بُتوں کی
پوجا کرتا ہے۔ وہ اپنے پڑوسی کی بیوی کی بےحرمتی نہیں کرتا
کسیاور16 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۔ شخصایسے کو اپنے باپ کی سزا نہیں
پڑےبھگتنی گی۔ اُسے موتسزائے نہیں ملے گی، حالانکہ اُس
باپکے نے مذکورہ گناہ کئے ہیں۔ نہیں، ًوہ یقینا زندہ گا۔رہے
لیکن18 اُس باپکے اُسضرورکو گناہوںکے کی ملےسزا گی،
ًوہ مرےیقینا گا۔ کیونکہ اُس نے لوگوں پر ظلم کیا، اپنے بھائی
چوریسے کی اور اپنی ہی قوم درمیانکے بُرا کام کیا۔

لیکن19 اعتراضلوگتم کرتے ہو، باپبیٹا’ کے قصور میں
کیوں نہ شریک ہو؟ اُسے بھی باپ کی سزا بھگتنی ہئے۔ ‘چا
جواب یہ ہے کہ بیٹا تو راست باز انصافاور کی راہ پر چلتا رہا
احتیاطوہہے، میرےسے تمام احکام پر عمل کرتا رہا اِسہے۔
لئے لازم ہے کہ وہ زندہ رہے۔ گناہسےجس20 سرزد ہوا ہے
صرف اُسے ہی مرنا ہے۔ لہٰذا نہ بیٹے کو باپ کی سزا بھگتنی
پڑے گی، باپنہ کو بیٹے راستکی۔ باز بازیراستاپنی کا اجر
پائے گا، اور بےدین اپنی بےدینی کا۔

توبھی21 اگر بےدین آدمی اپنے گناہوں کرےترککو 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 کا
حساب مَیں نہیں لوں گا بلـکہ اُس کے راست باز چال چلن کا
لحاظ کر کے اُسے زندہ ہنے ر دوں گا۔ رب23 قادرِ مطلق فرماتا
ہے کہ کیا مَیں بےدین ہلاکتکی دیکھ خوشکر ہوتا ہوں؟
ہرگز نہیں، بلـکہ مَیں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی بُری راہوں کو چھوڑ
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کر زندہ رہے۔
24 اِس برعکسکے کیا راست باز زندہ رہے گا اگر وہ اپنی

راست باز زندگی ترک کرے اور گناہ کر کے وہی قابِل گھن
حرکتیں لـگےکرنے کرتےبےدینجو ہیں؟ !نہیںہرگز بھیجتنا
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
دیموت جائے گی۔

لیکن25 لوگتم دعوٰی ہوکرتے ربکچھجوکہ کرتا وہہے
ٹھیک اےنہیں۔ اسرائیلی قوم، !سنو یہ باتکیسی ہے کہ میرا
ٹھیکعمل نہیں؟ اپنے ہی اعمال پر غور !کرو درستوہی نہیں۔
26 اگر راست باز اپنی راست باز ترکزندگی کر کے کرےگناہ
تو وہ اِس بنا پر مر جائے گا۔ اپنی ناراستی کی وجہ سے ہی وہ مر
جائے گا۔ 27 اِس 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 جو ربکچھ کرتا
ٹھیکوہہے اسرائیلیاےنہیں۔ قوم، باتکیسییہ کہہے میرا
ٹھیکعمل نہیں؟ اپنے ہی اعمال پر غور !کرو درستوہی نہیں۔

30 اِس لئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے اےکہ اسرائیل کی
قوم، عدالتتیریمَیں کروں گا، ایکہر کا اُس کاموںکے کے
موافق فیصلہ کروں گا۔ چنانچہ !خبردار توبہ کر کے اپنی بےوفا
حرکتوں سے منہ پھیرو، ورنہ تم گناہ پھنسمیں 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 موتکی
نہیںخوشسے ہوتا۔ چنانچہ توبہ تبکرو، ہی تم زندہ رہو گے۔
ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

19
اسرائیلی بزرگوں پر گیتماتمی

اے1 نبی، اسرائیل رئیسوںکے پر گیتماتمی گا،
2 تیری’ ماں زبردستکتنی شیرنی تھی۔ جوان ببروں شیر کے

درمیان ہی اپنا گھر بنا کر اُس نے اپنے بچوں کو پال لیا۔
ایک3 بچے کو اُس خاصنے تربیت دی۔ جب بڑا ہوا تو

جانوروں کو پھاڑنا سیکھ لیا، بلـکہ انسان بھی اُس خوراککی
بن گئے۔

4 اِس کی خبر دیگر اقوام تک 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 کو چن کر تربیتخاصاُسے دی۔

یہ6 طاقتبھی ور ہو کر دیگر میںشیروں منے گھو پھرنے لگا۔
اُس نے جانوروں کو پھاڑنا سیکھ لیا، بلـکہ انسان بھی اُس کی
خوراک بن گئے۔

7 اُن کے قلعوں کو گرا کر اُس نے اُن کے شہروں خاککو
میں ملا دیا۔ اُس کی دہاڑتی آواز سے ملـک باشندوں سمیت
خوف زدہ ہو گیا۔

تب8 ارد گرد کے صوبوں میں 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
شاہِ بابل گھسیٹپاسکے لے گئے۔ وہاں اُسے قید میں ڈالا گیا
تاکہ آئندہ اسرائیل کے پہاڑوں پر اُس کی گرجتی آواز سنائی دے۔نہ

تیری10 ماں پانی کے کنارے لگائی گئی انگور کی سی بیل
تھی۔ کثرتبیل کے پانی باعثکے پھل دار اور شاخ دار تھی۔

اُس11 شاخیںکی تھیںمضبوطاِتنی کہ اُن شاہیسے بنعصا
سکتے تھے۔ وہ باقی پودوں سے کہیں یادہ ز اونچی تھی بلـکہ اُس
کی شاخیں دُور تکدُور نظر آتی تھیں۔

12 لیکن آخرکار لوگوں نے طیش میں آ کر اُسے اُکھاڑ کر
پھینک دیا۔ مشرقی لُو نے اُس کا پھل 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 جہاں
خشک 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 جسرہی سے
شاہی عصا بن “۔‘سکے
درِج بالا گیت ماتمی ہے اور آہ و زاری کرنے کے لئے

استعمال ہوا ہے۔
20

اسرائیل کی مسلسل بےوفائی
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1 یہوداہ کے بادشاہ یاکین یہو کی جلاوطنی کے ساتویں سال

میں اسرائیلی قوم کے پاسمیرےبزرگکچھ آئے تاکہ رب سے
یافتکچھ در کریں۔ پانچویں مہینے کا دسواں *دن تھا۔ میرےوہ
منے سا بیٹھ گئے۔ ربتب2 مجھ سے ہم کلام ہوا، اے”3 آدم
زاد، اسرائیل بزرگوںکے کو رب’بتا، قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ کیا تم مجھ یافتسے در کرنے
آئے کیحیاتمیریہو؟ قَسم، مَیں تمہیں نہیںجوابکوئی دوں
!گا ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ‘ہے۔

اے4 آدم زاد، کیا تُو اُن عدالتکی کرنے کے لئے تیار ہے؟
پھر اُن کی عدالت !کر اُنہیں اُن کے باپ دادا کی قابِل گھن
حرکتوں احساسکا دلا۔ اُنہیں5 بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے
کہ اسرائیلی قوم کو وقتچنتے مَیں نے اپنا ہاتھ اُٹھا کر اُس سے
قَسم ملـِککھائی۔ مصر میں مَیںہی 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 ملـکایککر میں
پہنچا دوں جسگا کا جائزہ مَیں تمہاری خاطر لے چکا ہوں۔
یہ ملـک دیگر تمام ممالـک سے کہیں یادہ ز صورتخوب ہے،
اور اِس میں دودھ اور شہد کثرتکی ہے۔ وقتاُس7 مَیں نے
اسرائیلیوں سے کہا، ہر” ایک اپنے گھنونے بُتوں کو پھینک
!دے مصر کے دیوتاؤں سے لپٹے نہ رہو، کیونکہ اُن سے تم اپنے
آپ ناپاککو کر رہے ہو۔ ربمَیں تمہارا خدا “ہوں۔

لیکن8 وہ مجھ سے باغی ہوئے اور میری سننے کے لئے تیار
نہ تھے۔ کسی بھینے اپنے بُتوں کو نہ پھینکا بلـکہ وہ اِن گھنونی
لپٹےسےچیزوں دیوتاؤںمصریاوررہے ترککو 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۔ 9 لیکن مَیں باز رہا،
نہیںمَیںکیونکہ چاہتا تھا اقوامجنکہ اسرائیلیدرمیانکے ہتے ر
تھے اُن منےکے میرےسا نام جائے۔ہوبےحرمتیکی کیونکہ اُن
قوموں کی موجودگی میں ہی مَیں نے اپنے آپ کو اسرائیلیوں پر
ظاہر کر کے وعدہ کیا تھا کہ مَیں تمہیں مصر نکالسے لاؤں گا۔

10 چنانچہ مَیں اُنہیں مصر سے نکال کر یگستان ر میں لایا۔
مَیںوہاں11 اُنہیںنے ہدایاتاپنی دیں، پیرویکیجناحکاموہ
کرنے سے انسان جیتا رہتا ہے۔ مَیں12 نے اُنہیں سبت کا دن
بھی عطا کیا۔ مَیں چاہتا تھا کہ آرام کا یہ میرےدن اُن ساتھکے

عہد نشانکا ہو، اِسکہ لیںجانلوگسے اُنہیںہیربمَیںکہ
مُقّدس بناتا ہوں۔

13 لیکن یگستان ر میں بھی اسرائیلی مجھ سے باغی ہوئے۔
اُنہوں ہدایاتمیرینے مطابقکے زندگی نہ گزاری میرےبلـکہ
احکام کو مسترد کر دیا، حالانکہ انسان اُن پیرویکی کرنے سے
ہی جیتا رہتا اُنہوںہے۔ سبتنے کی بھی بڑی بےحرمتی کی۔
یہ دیکھ مَیںکر غضباپنا اُن پر نازل کر اُنہیںکے یگستانوہیں ر
ہلاکمیں کرنا چاہتا تھا۔ تاہم14 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 نکالسے
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 کہیںنسبتکی یادہ ز
صورتخوب ہے۔ 16 کیونکہ تم نے میری ہدایات کو رد کر
میرےکے احکام مطابقکے زندگی گزارینہ سبتبلـکہ دنکے
بھیکی تمہارےتکابھیکی۔بےحرمتی بُتوںدل سے لپٹے ہتے “ہیں۔ر

لیکن17 ایک بار پھر مَیں نے اُن پر ترس کھایا۔ نہ مَیں نے
اُنہیں تباہ کیا، پورینہ قوم یگستانکو ر میں مٹا دیا۔ یگستان18 ر
میں ہی مَیں نے اُن کے بیٹوں کو آگاہ کیا، اپنے” باپ دادا کے
قواعد گزارنا۔متزندگیمطابقکے نہ اُن احکامکے عملپر کرو،
نہ اُن کے بُتوں کی پوجا سے اپنے آپ ناپاککو کرو۔ 19 مَیں
رب تمہارا خدا ہدایاتمیریہوں۔ مطابقکے زندگی گزارو اور
احتیاط میرےسے احکام پر عمل کرو۔ سبتمیرے20 دنکے
آرام کر کے مُقّدساُنہیں مانو تاکہ میرےوہ ساتھ بندھے ہوئے
عہد کا نشان رہیں۔ تب تم جان لو گے کہ مَیں رب تمہارا خدا
“ہوں۔

لیکن21 یہ بچے بھی مجھ سے باغی ہوئے۔ نہ اُنہوں میرینے
ہدایات مطابقکے زندگی گزاری، نہ احتیاط میرےسے احکام
پر عمل کیا، حالانکہ انسان 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۔ ایکلیکن22 بار پھر مَیں اپنے ہاتھ کو

* 20:1 پانچویں مہینے کا دسواں :دن 14 اگست۔
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روک کر باز رہا، کیونکہ مَیں نہیں چاہتا تھا کہ اُن اقوام کے
منے میرےسا نام کی ہوبےحرمتی دیکھتےکےجنجائے دیکھتے
مَیں اسرائیلیوں کو مصر سے نکال 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، 24 کیونکہ تم نے میرے
احکام پیرویکی نہیں کی بلـکہ ہدایاتمیری کو رد کر دیا۔ گو
مَیں سبتنے کا دن ماننے کا حکم دیا تھا توبھی تم نے آرام کے
اِس دن کی بےحرمتی کی۔ اور یہ بھی کافی نہیں تھا بلـکہ تم اپنے
باپ دادا بُتوںکے بھیکے پیچھے لـگے “رہے۔

تب25 مَیں نے اُنہیں ایسے احکام دیئے جو اچھے نہیں تھے،
ایسی ہدایات جو انسان کو جینے نہیں دیتیں۔ 26 نیز، مَیں نے
ہونے دیا کہ وہ اپنے پہلوٹھوں کو قربان کر کے اپنے آپ کو
ناپاک کریں۔ مقصد یہ تھا کہ اُن کے کھڑےرونگٹے ہو جائیں
اور وہ جان لیں کہ مَیں ربہی ‘ہوں۔

آدماےچنانچہ27 زاد، اسرائیلی قوم کو بتا، رب’ قادرِ مطلق
فرماتا ہے تمہارےکہ 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 کرنے، طیش
دلانے والی قربانیاں چڑھانے، خوشبودار بخور جلانے اور َمے
کی نذریں پیش کرنے لـگے۔ 29 مَیں نے اُن کا سامنا کر کے
جہاںہیںجگہیںاونچیکیطرحکسیہ”کہا، تم “ہو؟جاتے
تکآج یہ قربان گاہیں اونچی جگہیں کہلاتی ‘ہیں۔

اے30 آدم زاد، اسرائیلی قوم کو بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا
ہے کہ کیا تم اپنے باپ دادا کی حرکتیں اپنا کر اپنے آپ کو
ناپاک کرنا ہتے چا ہو؟ کیا تم بھی اُن کے بُتوںگھنونے پیچھےکے
لـگ کر زنا کرنا ہتے چا ہو؟ 31 کیونکہ اپنے پیشنذرانے کرنے
اور اپنے بچوں قربانکو کرنے سے تم آپاپنے کو اپنے بُتوں سے
آلودہ اسرائیلیاےہو۔کرتے تکآجقوم، یہی تمہارا یہ رو !ہے
تو پھر مَیں کیا کروں؟ کیا مجھے تمہیں جواب دینا ہئے چا جب تم
مجھ سے یافتکچھ در کرنے کے لئے آتے ہو؟ ہرگز !نہیں میری
حیات کی قَسم، مَیں میںجوابتمہیں نہیںکچھ بتاؤں 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

ممالـکدوسرے کی لـکڑیطرح اور پتھر کی چیزوں عبادتکی
کرنا ہتے چا “ہیں۔ گو یہ تمہارےخیال ذہنوں میں اُبھر آیا ہے،
لیکن ایسا کبھی نہیں ہو گا۔ رب33 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ
میری حیات کی قَسم، مَیں بڑے غصے اور زوردار یقے طر سے
اپنی قدرت کا اظہار کر کے تم پر حکومت کروں گا۔ 34 مَیں
بڑے غصے اور زوردار یقے طر سے قدرتاپنی کا اظہار کر کے
تمہیں اُن قوموں ممالـکاور سے نکال کر جمع کروں گا جہاں تم
منتشر ہو ہو۔گئے مَیںتب35 تمہیں اقوام یگستانکے ر میں لا کر
تمہارے برُو عدالتتمہاریرُو کروں گا۔ مَیںطرحجس36 نے
تمہارے باپ دادا کی عدالت مصر کے یگستان ر میں کی اُسی
تمہاریطرح عدالتبھی کروں گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان
ہے۔ طرحجس37 گلہ بان یوں بکر بھیڑ کو اپنی لاٹھی کے نیچے
سے گزرنے دیتا تاکہہے اُنہیں گن مَیںطرحاُسیلے تمہیں اپنی
لاٹھی نیچےکے دوںگزرنےسے گا اور تمہیں عہد بندھنکے میں
شریک کروں گا۔ 38 جو بےوفا ہو کر مجھ باغیسے ہو ہیںگئے
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
ہیںرہے توبھی وہ ملـِک اسرائیل میں داخل نہیں ہوں تبگے۔
تم جان لو گے کہ مَیں ربہی ہوں۔

اے39 اسرائیلی قوم، تمہارے بارے میں رب قادرِ مطلق
فرماتا ہے کہ جاؤ، ایکہر اپنے بُتوں کی عبادت کرتا !جائے
لیکن ایک وقت آئے گا جب تم ضرور میری سنو گے، جب
تم اپنی قربانیوں اور بُتوں کی پوجا سے میرے مُقّدس نام کی
نہیںبےحرمتی کرو گے۔

40 ربکیونکہ فرماتا ہے کہ آئندہ پوری اسرائیلی میرےقوم
مُقّدس پہاڑ یعنی اسرائیل کے بلند پہاڑ صیون پر میری خدمت
وہاںگی۔کرے خوشیمَیں اُنہیںسے قبول کروں گا، اور وہاں
تمہاریمَیں تمہارےقربانیاں، پہلے پھل تمہارےاور مُقّدستمام
طلبہدیئے کروں گا۔ میرے41 تمہیں اُن اقوام ممالـکاور سے
نکال کر جمع 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
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یعے ذر دیگر اقوام پر ظاہر کروں گا کہ مَیں قدوس خدا ہوں۔
جبتب42 مَیں تمہیں ملـِک اسرائیل یعنی ملـکاُس میں لاؤں
جسگا کا وعدہ مَیں قَسمنے کھا باپتمہارےکر دادا سے کیا
تھا تو تم جان لو گے کہ مَیں ربہی ہوں۔ وہاں43 تمہیں اپنا وہ
چلنچال اور اپنی یادحرکتیںوہ آئیں سےجنگی تم آپاپنےنے
ناپاککو کر دیا تھا، اور تم اپنے بُرےتمام اعمال باعثکے اپنے
آپ گے۔کھاؤگھنسے اسرائیلیاے44 قوم، تم جان لو گے کہ
ربمَیں جبہوں مَیں اپنے نام کی خاطر نرمی سے تم پیشسے
آؤں گا، حالانکہ تم سلوکبُرےاپنے اور تباہ کن حرکتوں کی
وجہ سختسے سزا کے لائق تھے۔ یہ رب قادرِ مطلق کا فرمان
“۔‘ہے

جنگل آگمیں لـگنے کی تمثیل
رب45 مجھ سے ہم کلام ہوا، 46 اے” آدم زاد، جنوب

کی طرف رُخ کر کے اُس کے خلاف نبوّت !کر دشِت نجب
کے جنگل کے خلاف نبوّت کر کے 47 اُسے بتا، رب’ قادرِ
مطلق فرماتا ہے کہ مَیں تجھ میں آگایسی لگانے والا ہوں جو
تیرے تمام درختوں کو کرےبھسم گی، خواہ بھرےہرےوہ
یا سوکھے ہوں۔ہوئے آگاِس کے بھڑکتے نہیںشعلے بجھیں گے
بلـکہ جنوب سے لے کر شمال تک ہر چہرے کو ُجھلسا دیں
گے۔ 48 ایکہر کو نظر آئے گا کہ آگیہ میرے، رب کے
ہاتھ نے لگائی ہے۔ یہ بجھے گی “۔‘نہیں

سنیہ49 مَیںکر اے”بولا، قادرِ مطلق، یہ بتانے کا کیا فائدہ
لوگہے؟ پہلے میرےسے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ
ناقابِل سمجھ پیشتمثیلیں کرتا “ہے۔

21
اسرائیلرب خلافکے تلوار چلانے کو ہے

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، 2 اے” آدم زاد، یروشلم کی
طرف رُخ کر مُقّدسکے جگہوں اور اسرائیلملـِک خلافکے
نبوّت !کر ملـک3 کو بتا، رب’ فرماتا ہے کہ اب مَیں تجھ
سے نپٹ لوں !گا اپنی تلوار میان سے کھینچ کر مَیں تیرے
تمام باشندوں کو مٹا دوں گا، خواہ راست باز ہوں یا بےدین۔
بازوںراستمَیںکیونکہ4 ڈالوںمارسمیتبےدینوںکو اِسگا،
لئے میری تلوار میان نکلسے جنوبکر سے لے تکشمالکر ہر
شخص پڑےٹوٹپر گی۔ تمامتب5 لوگوں کو پتا چلے گا کہ مَیں،

رب نے اپنی تلوار کو میان کھینچسے لیا ہے۔ تلوار مارتی رہے
گی اور میان واپسمیں نہیں آئے ‘گی۔

آدماے6 زاد، آہیں بھر بھر کر یہ پیغام !سنا لوگوں کے منے سا
اِتنی تلخی آہسے زاریو کر میںکمرکہ درد لـگے۔ہونے جب7
تجھوہ سے پوچھیں، کیوںآپ’ کراہ رہے ‘ہیں؟ تو جواباُنہیں
دے، ایکمجھے’ ناکہول خبر کا علم ہے جو ابھی آنے والی
گیپہنچےیہاںجبہے۔ تو ٹوٹہمتکیایکہر اورگیجائے
ہارےحوصلہجانہرگا۔جائےہوحرکتوبےحسہاتھہر
گی اور ہر ڈولڈانواںگھٹنا ہو ربگا۔جائے مطلققادرِ فرماتا
ہے اِسکہ خبر قریبوقتکا آ گیا پیشکچھجوہے، آنا وہہے
جلد پیشہی آئے “۔‘گا

ایکرب8 بار پھر مجھ سے ہم کلام ہوا، 9 اے” آدم زاد،
نبوّت کر لوگوںکے کو تلوار’بتا، کو رگڑ رگڑ کر تیز کر دیا گیا ہے۔ اب10 قتلوہ غارتو
کے لئے تیار بجلیہے، طرحکی چمکنے لـگی ہمہے۔ یہ دیکھ کر
خوشطرحکس ہو سکتے میرےاےہیں؟ بیٹے، تُو نے لاٹھی
اور تربیتہر کو حقیر جانا ہے۔ چنانچہ11 تلوار کو تیز کروانے
کے لئے بھیجا گیا تاکہ استعمالخوباُسے کیا جا ابسکے۔ وہ
رگڑ رگڑ کر تیز کی گئی ابہے، وہ قاتل کے ہاتھ کے لئے ‘ہے۔تیار

اے12 آدم زاد، چیخ !اُٹھ یلا واو افسوس!کر سے اپنا سینہ
!پیٹ تلوار میری قوم اور اسرائیل کے بزرگوں خلافکے چلنے
لـگی ہے، سباور اُس کی زد میں آ جائیں گے۔ 13 کیونکہ قادرِ
مطلق فرماتا ہے کہ جانچ پڑتال کا وقت آ گیا ہے، اور لازم ہے
کہ وہ آئے، کیونکہ تُو لاٹھینے تربیتکی کو حقیر جانا ہے۔

آدماےچنانچہ14 تالیابزاد، بجا نبوّتکر !کر تلوار کو دو
بلـکہ تین بار اُن پر !دےٹوٹنے کیونکہ قتل غارتو کی مہلـکیہ
تلوار میںمقتولوںتکقبضے مَیں15گی۔جائےگھونپی تلوارنے
کو اُن شہروںکے کے دروازےہر پر کھڑا کر دیا ہے تاکہ آنے
جانے والوں کو مار ڈالے، ہر ہارےہمتدل اور متعدد افراد
ہلاک ہو !افسوسجائیں۔ اُسے بجلی طرحکی چمکایا گیا وہہے،
قتل غارتو کے لئے تیار ہے۔

اے16 تلوار، دائیں اور طرفبائیں گھومتی طرفجسپھر،
بھی مُڑےتُو اُس طرف مارتی !جا مَیں17 بھی تالیاں بجا کر اپنا
اسرائیلغصہ پر اُتاروں گا۔ یہ ربمیرا، کا فرمان “ہے۔

دو راستوں کا نقشہ، بابل کے یعے ذر یروشلم کی تباہی
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رب18 کا کلام مجھ پر نازل ہوا، اے”19 آدم زاد، نقشہ بنا

کر اُس پر وہ دو راستے دکھا بابلشاہِجو کی تلوار اختیار کر سکتی
ہے۔ دونوں ایکراستے ملـکہی سے شروع ہو جائیں۔ جہاں
یہ دوسرےایک الـگسے ہو جاتے ہیں وہاں دو سائن بورڈ
کھڑے کر جو دو مختلف شہروں کے راستے دکھائیں، ایک20
عمونیوں 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 سکتی

ہے۔ 21 کیونکہ جہاں یہ دو دوسرےایکراستے الـگسے ہو
جاتے ہیں وہاں شاہِ بابل رُک کر کرےمعلوم گا کہ کون سا
راستہ اختیار کرنا تیروںوہہے۔ یعےکے ذر قرعہ ڈالے گا، اپنے
بُتوں سے اشارہ ملنے کی کرےکوشش گا اور کسی جانور کی
کلیجی کا کرےمعائنہ گا۔ تب22 اُسے یروشلم کا راستہ اختیار
کرنے کی ہدایت ملے گی، چنانچہ وہ اپنے فوجیوں کے ساتھ
یروشلم پاسکے پہنچ کر قتل و غارت کا دےحکم گا۔ تب وہ
زور جنگسے نعرےکے لگا لگا کر شہر کو پُشتے سے گھیر لیں
محاصرےگے، بُرجکے تعمیر کریں گے اور دروازوں کو توڑنے
کی قلعہ شکن کریںکھڑیمشینیں گے۔ جنہوں23 نے شاہِ بابل
سے وفاداری کی قَسم کھائی ہے اُنہیں یہ پیش گوئی غلط لـگے
لیکنگی، اُنہیںوہ اُن یادکیقصورکے دلا اُنہیںکر کرےگرفتار
گا۔

24 چنانچہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، تم’ لوگوں نے خود
علانیہ طور پر بےوفا ہونے سے اپنے قصور کی یاد دلائی ہے۔
تمہارے تمام اعمال تمہارےمیں گناہ نظر آتے ہیں۔ اِس لئے تم
سے سختی سے نپٹا جائے گا۔

اسرائیلاے25 بگڑےکے ہوئے اور بےدین ابرئیس، وہ
وقت آ گیا حتمیتجھےجبہے دیسزا گی۔جائے رب26 قادرِ
مطلق فرماتا پگڑیکہہے کو اُتار، تاج کو دُور کچھسباب!کر
ُلٹ ا جائے گا۔ ذلیل کو سرفراز اور سرفراز کو ذلیل کیا جائے
گا۔

مَیں27 یروشلم کو ملبے کا ڈھیر، ملبے کا ڈھیر، ملبے کا ڈھیر بنا
دوں گا۔ اور شہر اُس وقت تک سرےنئے سے تعمیر نہیں کیا
جائے وہتکجبگا نہ آئے اُسیہے۔دارحقجو حوالےکے
مَیں یروشلم کروں ‘گا۔

عمونی بھی تلوار کی زد میں آئیں گے

آدماے28 زاد، عمونیوں اور اُن لعنکی طعن میںجوابکے
نبوّت !کر اُنہیں رب’بتا، مطلققادرِ فرماتا قتلتلوارکہہے غارتو لئےکے میان
سے کھینچ 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 جھوٹے
پیغامات سنائے ہیں۔ لیکن تلوار بےدینوں کی گردن پر نازل
ہونے والی ہے، کیونکہ وقتوہ آ گیا اُنہیںجبہے حتمی سزا
دی جائے۔

30 لیکن اِس کے بعد اپنی تلوار کو میان میں واپس ڈال،
مَیںکیونکہ بھیتجھے جہاںگا۔دوںسزا تُو پیدا تیرےہوا، اپنے
وطن میں مَیں تیری عدالت کروں گا۔ 31 مَیں اپنا غضب تجھ پر
نازل کروں گا، اپنے قہر بھڑکاؤںخلافتیرےآگکی مَیںگا۔
تجھے ایسے وحشی آدمیوں کے حوالے کروں گا جو تباہ کرنے
خوبفنکا جانتے ہیں۔ 32 آگتُو ایندھنکا بن جائے گا، تیرا
تیرےخون ملـکاپنے میں بہہ جائے گا۔ آئندہ تجھے کوئی یاد
کرےنہیں گا۔ کیونکہ یہ ربمیرا، کا فرمان “۔‘ہے

22
یروشلم ریزیخوں کا شہر ہے

رب1 کا کلام مجھ پر نازل ہوا، آدماے”2 زاد، کیا تُو یروشلم
عدالتکی 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 کہ اے 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۔ اپنی4 ریزیخوں سے تُو بنمجرم ہے،گئی
اپنی بُت پرستی ناپاکسے ہو ہے۔گئی تُو عدالتاپنیخود دنکا
قریب لائی اِسیہے۔ وجہ سے تیرا قریبانجام آ گیا اِسیہے، لئے
مَیں تجھے دیگر اقوام کی لعن طعن اور تمام ممالـک کے مذاق کا
نشانہ بنا دوں گا۔ سب5 تجھ پر ٹھٹھا ماریں گے، خواہ وہ قریب
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 خونسے بہانے کوششکی کرتا ہے۔ باشندےتیرے7
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اپنے ماں باپ کو حقیر جانتے ہیں۔ وہ پردیسی پر سختی کر کے
یتیموں اور بیواؤں پر ظلم کرتے ہیں۔ 8 جو مجھے مُقّدس ہے
اُسے تُو پاؤں تلے کچل دیتی ہے۔ تُو میرے سبت کے دنوں کی
بھیبےحرمتی کرتی ہے۔

تجھ9 میں تہمتایسے لگانے والے ہیں جو ریزیخوں پر ُلے ت
ہوئے باشندےتیرےہیں۔ پہاڑوں کی ناجائز قربان گاہوں کے
قربانیاںپاس کرتےحرکتیںناکشرمدرمیانتیرےاورکھاتے
ہیں۔ 10 بیٹا ماں سے ہم بستر ہو کر باپ کی بےحرمتی کرتا
ماہواریشوہرہے، بیویدورانکے صحبتسے کر اُسکے 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
دریعصمت کرتا ہے۔ تجھ12 میں لوگایسے ہیں رشوتجو
قتلعوضکے کرتے ہیں۔ سود قابِل قبول ہے، ایکلوگاور
دوسرے 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 دنجس مَیں تجھ سے
نپٹوں گا تو کیا تیرا حوصلہ قائم تیرےاور مضبوطہاتھ رہیں گے؟
یہ ربمیرا، فرمانکا مَیںاورہے، کروںیہ تجھےمَیں15بھی۔گا
دیگر اقوام ممالـکو میں منتشر کر تیریکے ناپاکی دُور کروں گا۔
16 پھر جب دیگر قوموں کے دیکھتے دیکھتے تیری بےحرمتی ہو
جائے تبگی تُو جان لے گی کہ مَیں “۔‘ہوںربہی

اسرائیلی قوم بھٹی دھاتمیں کا مَیل ہے
17 رب مزید مجھ سے ہم کلام ہوا، 18 اے” آدم زاد،

اسرائیلی قوم میرے نزدیک اُس مَیل کی مانند بن گئی ہے جو
چاندی بعدکےکرنےخالصکو بھٹی میں باقی رہ سبہے۔جاتا
سبکے اُس تانبے، ٹین، لوہے اور سیسے کی مانند ہیں جو بھٹی
میں رہ جاتا ہے۔ وہ کچرا ہی ہیں۔ 19 چنانچہ رب قادرِ مطلق
فرماتا چونکہکہہے تم بھٹی میں بچا مَیلہوا اِسہو لئے مَیں تمہیں
یروشلم میں اکٹھا کر کے بھٹی20 پھینکمیں طرحجسگا۔دوں
چاندی، تانبے، لوہے، سیسے اور ٹین آمیزشکی کو تپتی بھٹی میں
پھینکا جاتا ہے تاکہ پگھل اُسیجائے طرح مَیں تمہیں غصے میں
اکٹھا کروں گا اور بھٹی پھینکمیں کر پگھلا دوں گا۔ مَیں21
تمہیں جمع کر آگکے پھینکمیں دوں گا بڑےاور غصے سے

ہَوا دے کر تمہیں پگھلا دوں گا۔ جس22 طرح چاندی بھٹی
میں پگھل جاتی اُسیہے طرح تم یروشلم میں پگھل جاؤ تبگے۔
تم جان لو گے کہ ربمَیں نے غضباپنا 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 سازشمیں 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 اور
ملـک درمیانکے ہی متعدد عورتوں کو بیوائیں بنا دیتے ہیں۔

ملـک26 شریعتمیریامامکے یادتیسے ز کر چیزوںاُنکے
کی بےحرمتی کرتے ہیں جو مجھے مُقّدس ہیں۔ نہ وہ مُقّدس
اور عام چیزوں میں امتیاز کرتے، نہ پاک اور ناپاک اشیا کا
فرق سکھاتے ہیں۔ نیز، وہ میرے سبت کے دن اپنی آنکھوں
کو بند رکھتے ہیں تاکہ اُس کی بےحرمتی نظر نہ آئے۔ یوں اُن
درمیانکے میریہی بےحرمتی کی جاتی ہے۔

ملـک27 کے درمیان بزرگکے یوں بھیڑ کی مانند ہیں جو
اپنے شکار کو پھاڑ پھاڑ کر خون بہاتے اور لوگوں موتکو کے
گھاٹ اُتارتے ہیں تاکہ ناروا نفع کمائیں۔

ملـک28 کے نبی فریب دہ یائیں رو اور پیغاماتجھوٹے سنا
کر لوگوں بُرےکے کاموں پر سفیدی پھیر دیتے ہیں تاکہ اُن کی
غلطیاں نظر نہ آئیں۔ وہ کہتے ہیں، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ‘ہے
ربحالانکہ نے اُن پر کچھ نازل نہیں کیا ہوتا۔

ملـک29 کے عام لوگ بھی ایک دوسرے کا استحصال
کرتے ہیں۔ ڈکیتوہ بن کر غریبوں ضرورتاور مندوں پر ظلم
کرتے اور پردیسیوں بدسلوکیسے کر کے اُن مارتےحقکا ہیں۔

اسرائیل30 میں مَیں ایسے آدمی تلاشکی میں رہا ملـکجو
کے لئے حفاظتی چاردیواری تعمیر کرے، میرےجو 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 کے غلط کاموں کا نتیجہ اُن کے اپنے
سروں پر آئے گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔
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23
بہنیںبےحیا اہولہ اور اہولیبہ

مجھرب1 کلامہمسے ہوا، آدماے”2 زاد، عورتوںدو کی
کہانی سن لے۔ ایکدونوں ہی ماں کی بیٹیاں تھیں۔ 3 وہ ابھی
جوان ہی مصرجبتھیں میں کسبی بن گئیں۔ وہیں مرد دونوں
یوں کنوار کی چھاتیاں سہلا کر اپنا دل بہلاتے تھے۔ بڑی4 کا
نام اہولہ اور چھوٹی کا نام اہولیبہ تھا۔ اہولہ سامریہ اور اہولیبہ
یروشلم دونوںمَیںہے۔ بنمالـککا گیا، دونوںاور بیٹےکے بیٹیاں
پیدا ہوئے۔

5 مَیںگو اہولہ مالـککا تھا توبھی وہ زنا کرنے شہوتلـگی۔
سے بھر کر وہ جنگجو یوں اسور کے پیچھے پڑ گئی، اور یہی اُس
بنعاشقکے ملبّسسےکپڑوںشاندار6گئے۔ یہ اورگورنر فوجی
افسر اُسے بڑے پیارے لـگے۔ سب خوب صورت جوان اور
اچھے گھڑسوار تھے۔ 7 اسور کے چیدہ بیٹوںچیدہ سے اُس نے
زنا بھیکیجسکیا۔ شہوتاُسے تھی اُس سے اور اُس بُتوںکے
سے ناپاکوہ ہوئی۔ لیکن8 اُس نے جوانی میں مصریوں کے
ساتھ جو زناکاری شروع ہوئی وہ بھی نہ چھوڑی۔ وہی لوگ
تھے جو اُس ساتھکے وقتاُس ہم بستر ہوئے جبتھے وہ ابھی
کنواری تھی، جنہوں نے اُس کی چھاتیاں سہلا کر اپنی گندی
خواہشات اُس پوریسے کی تھیں۔

9 یہ دیکھ کر مَیں نے اُسے اُس کے اسوری عاشقوں کے
حوالے کر دیا، اُن ہی کے حوالے جن کی شدید شہوت اُسے
تھی۔ 10 اُن ہی سے اہولہ کی عدالت ہوئی۔ اُنہوں نے اُس کے
کپڑے اُتار کر اُسے برہنہ کر دیا اور اُس کے بیٹے بیٹیوں کو اُس
لیا۔چھینسے اُسے اُنہوںخود تلوارنے یوںڈالا۔مارسے وہ دیگر
عورتوں کے لئے عبرت انگیز مثال بن گئی۔

11 گو اُس کی بہن اہولیبہ نے یہ سب کچھ دیکھا توبھی وہ
شہوت اور زناکاری کے لحاظ سے اپنی بہن سے کہیں یادہ ز
آگے بڑھی۔ 12 وہ بھی شہوت کے مارے یوں اسور کے پیچھے
پڑ گئی۔ یہ خوب صورت جوان سب اُسے پیارے تھے، خواہ
اسوری گورنر یا افسر، خواہ شاندار کپڑوں سے ملبّس فوجی یا
اچھے گھڑسوار تھے۔ 13 مَیں نے دیکھا کہ اُس نے بھی اپنے
آپ ناپاککو کر دیا۔ اِس میں دونوں ایکبیٹیاں جیسی تھیں۔

لیکن14 اہولیبہ کی زناکارانہ حرکتیں کہیں یادہ ز بُری تھیں۔
ایک دن اُس نے دیوار پر بابل کے مردوں کی تصویر دیکھی۔
تصویر رنگلال کھینچیسے ہوئی تھی۔ مردوں15 کی کمر میں

پٹکا اور سر پر پگڑی بندھی ہوئی تھی۔ وہ بابل کے اُن افسروں کی
مانند لـگتے تھے رتھوںجو پر سوار لڑتے ہیں۔ مردوں16 کی تصویر
دیکھتے ہی اہولیبہ میںدلکے اُن کے لئے شدید آرزو پیدا ہوئی۔
چنانچہ اُس نے اپنے قاصدوں کو بابل بھیج کر اُنہیں آنے کی
دی۔دعوت بابلتب17 مردکے اُس پاسکے آئے اور اُس سے
ہم بستر ہوئے۔ زناکاریاپنی اُنہوںسے ناپاکاُسےنے کر دیا۔
لیکن اُن ناپاکسے ہونے کے بعد اُس تنگنے آ کر اپنا منہ اُن
سے پھیر لیا۔

اُسجب18 نے کھلے طور پر اُن سے زنا کر کے اپنی برہنگی
سب پر ظاہر کی تو مَیں تنگنے آ کر اپنا منہ اُس سے پھیر لیا،
بالکل اُسی مَیںطرحجسطرح نے اپنا منہ اُس بہنکی بھیسے
پھیر لیا تھا۔ 19 لیکن یہ بھی اُس کے لئے کافی نہ تھا بلـکہ اُس
نے اپنی زناکاری میں مزید اضافہ کیا۔ اُسے جوانی کے دن یاد
میںمصروہجبآئے تھی۔کسبی شہوتوہ20 پہلےمارےکے
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۔ تُو ایک بار پھر اُن سے ہم
بستر ہونا چاہتی تھی جو مصر میں تیری چھاتیاں سہلا کر اپنا دل
بہلاتے تھے۔

22 چنانچہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، اے’ اہولیبہ، مَیں
تیرے عاشقوں کو تیرے خلاف کھڑا کروں گا۔ جن سے تُو
نے تنگ آ کر اپنا منہ پھیر لیا تھا اُنہیں مَیں چاروں طرف سے
خلافتیرے 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 رتھوںوہسے قوموںمختلفاور فوجیوںمتعددکے
سمیت تجھ پر حملہ کریں گے۔ وہ تجھے یوں گھیر لیں گے کہ ہر
طرف چھوٹی اور بڑی ڈھالیں، طرفہر خود نظر آئیں گے۔ مَیں
تجھے اُن کے حوالے کر دوں گا تاکہ وہ تجھے دےسزا کر اپنے
قوانین عدالتتیریمطابقکے کریں۔ 25 تُو غیرتمیری کا تجربہ
کرے گی، کیونکہ لوگیہ غصے میں تجھ نپٹسے لیں گے۔ وہ
ناکتیری اور کانوں کاٹکو ڈالیں گے اور بچے ہوؤں کو تلوار
سے موت گھاٹکے اُتاریں تیرےگے۔ بیٹے بیٹیوں کو وہ لے
جائیں اورگے، کچھجو اُن پیچھےکے رہ جائے بھسموہ ہو جائے
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گا۔ 26 تیرےوہ لباس تیرےاور یورات ز کو تجھ پر سے اُتاریں
گے۔

یوں27 مَیں تیری وہ فحاشی اور روکزناکاری دوں جسگا
کا سلسلہ تُو مصرنے میں شروع کیا تھا۔ تب نہ تُو آرزومند نظروں
سے اِن چیزوں دیکھےطرفکی گی، نہ مصر کو کرےیاد گی۔
ربکیونکہ28 مطلققادرِ فرماتا تجھےمَیںکہہے اُن حوالےکے
کرنے کو ہوں جو تجھ نفرتسے کرتے ہیں، اُن کے حوالے
سےجن تُو تنگنے آ کر اپنا منہ پھیر لیا تھا۔ نفرتبڑیوہ29 سے
تیرے آئیںپیشساتھ کچھجوگے۔ تُو محنتنے سے کمایا اُسے وہ
چھین کر تجھے ننگی اور برہنہ چھوڑیں تبگے۔ تیری زناکاری
کا ناکشرم انجام اور تیری فحاشی سب پر ظاہر ہو جائے گی۔
تب30 تجھے اِس کا اجر ملے گا کہ تُو قوموں کے پیچھے پڑ کر زنا
کرتی رہی، کہ تُو نے اُن کے بُتوں کی پوجا کر کے آپاپنے کو
ناپاک 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 گہرا ہے۔ اور تُو
اُس تکوقت اُسے پیتی رہے مذاقتکجبگی اور لعن طعن
کا نشانہ نہ بن گئی ہو۔ دہشت33 اور تباہی کا پیالہ پی پی کر تُو
مدہوشی اور دُکھ سے بھر جائے گی۔ تُو اپنی بہن سامریہ کا یہ
پیالہ تکقطرےآخری34 پی لے گی، پھر پیالے پاشکو پاش
کر کے اُس ٹکڑےکے چبا لے گی اور اپنے سینے کو پھاڑ لے
‘گی۔ ربیہ قادرِ مطلق فرمانکا ہے۔ رب35 قادرِ مطلق فرماتا
ہے، تُو’ بھولمجھےنے کر اپنا منہ مجھ سے پھیر لیا تجھےابہے۔
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 اُنہوںجو میرےنے ہاں جنم
تھے۔دیئے لیکن38 یہ اُن کے لئے نہیںکافی تھا۔ اُنہوںساتھساتھ
نے میرا ناپاکمقدِس سبتمیرےاور دنوںکے کی بےحرمتی
کی۔ 39 کیونکہ جب کبھی وہ اپنے بچوں کو اپنے بُتوں کے

قربانحضور کرتی تھیں اُسی دن میرےوہ گھر میں آ کر اُس کی
کرتیبےحرمتی میرےتھیں۔ ہی میںگھر ایسیوہ حرکتیں تھیں۔کرتی

40 یہ بھی اِن دو بہنوں کے لئے کافی نہیں تھا بلـکہ آدمیوں کی
تلاش میں اُنہوں نے اپنے قاصدوں کو دُور تکدُور بھیج دیا۔
پہنچےمردجب تو تُو نے اُن لئےکے نہا اپنیکر آنکھوں میں سُرمہ
لگایا اور اپنے یورات ز پہن لئے۔ 41 پھر تُو شاندار صوفے پر بیٹھ
تیرےگئی۔ منے سا میز جستھی پر تُو میرےنے لئے مخصوص
بخور اور تیل رکھا تھا۔ 42 یگستان ر سے ِسبا کے متعدد آدمی
لائے گئے تو شہر میں شور مچ گیا، اور لوگوں سکوننے سانسکا
لیا۔ آدمیوں نے دونوں بہنوں کے بازوؤں کڑےمیں پہنائے اور
اُن سروںکے پر شاندار تاج رکھے۔ مَیںتب43 زناکارینے سے
گھسی پھٹی عورت بارےکے میں کہا، اب’ وہ اُس کے ساتھ
زنا کریں، کیونکہ وہ زناکار ہی ‘ہے۔ 44 ایسا ہی ہوا۔ مرد اُن
بہنوںبےحیا اہولہ اور اہولیبہ یوںسے ہم بستر طرحجسہوئے
کسبیوں سے۔

راستلیکن45 باز آدمی اُن عدالتکی اُنہیںکےکر زنا قتلاور
کے مجرم ٹھہرائیں گے۔ کیونکہ دونوں بہنیں زناکار اور قاتل ہی
ہیں۔ رب46 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اُن کے خلاف جلوس
نکال کر اُنہیں دہشت اور لُوٹ مار کے حوالے کرو۔ لوگ47
اُنہیں سنگسار کر کے تلوار ٹکڑےسے ٹکڑے کریں، وہ اُن کے
بیٹے بیٹیوں کو مار ڈالیں اور اُن گھروںکے کو آتشنذرِ کریں۔

یوں48 ملـکمَیں میں زناکاری ختم کروں گا۔ اِس سے تمام
عورتوں کو تنبیہ ملے گی کہ تمہارےوہ ناکشرم نمونے پر نہ
چلیں۔ تمہیں49 زناکاری اور بُت پرستی مناسبکی سزا ملے گی۔
تب 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 *دن تھا۔ پیغام یہ
تھا، 2 اے” آدم زاد، اِسی دن کی تاریخ لـکھ لے، کیونکہ اِسی
دن بابلشاہِ یروشلم کا محاصرہ کرنے لگا ہے۔ 3 پھر سرکشاِس
قوم اسرائیل پیشتمثیلکو کر کے بتا،

* 24:1 دسویں مہینے کا دسواں :دن 15 جنوری۔
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رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے آگکہ دیگپر رکھ کر اُس میں
پانی ڈال دے۔ 4 پھر اُسے گوشتبہترین سے بھر راندے۔ اور
شانے کے ٹکڑے، نیز بہترین ہڈیاں اُس میں ڈال دے۔ صرف5
بھیڑوںبہترین کےدیگکہدےدھیانکر۔استعمالگوشتکا
آگنیچے زور بھڑکتیسے گوشترہے۔ خوبسمیتہڈیوںکو
پکنے دے۔

رب6 مطلققادرِ فرماتا کہہے یروشلم میںجسافسوسپر اِتنا
خون بہایا گیا !ہے یہ دیگشہر زنگمیںجسہے لگا ہے، ایسا
زنگ جو اُترتا گوشتابنہیں۔ ٹکڑوںکے یکےکو دیگرےبعد
ترتیبکسیاُنہیںدے۔نکالسےدیگ نکالنامتسے بلـکہ قرعہ
ڈالے بغیر نکال دے۔

7 جو خون یروشلم نے بہایا تکابوہ اُس میں موجود ہے۔
کیونکہ وہ مٹی پر نہ گرا جو جذباُسے 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 مطلققادرِ فرماتا کہہے یروشلم اِتنانےجسافسوسپر
خون بہایا !ہے مَیں تیرےبھی نیچے لـکڑی کا بڑا ڈھیر لگاؤں گا۔
10 لـکڑیآ، کا بڑا ڈھیر کر آگکے لگا گوشتدے۔ خوبکو
پکا، پھر نکالشوربہ ہڈیوںکر بھسمکو دے۔ہونے اِس11 کے
بعد دیگخالی کو جلتے کوئلوں پر دےرکھ تاکہ پیتل گرم ہو
کر تمتمانے لـگے دیگاور میں مَیل پگھل جائے، اُس زنگکا
اُتر جائے۔

لیکن12 !بےفائدہ زنگاِتنا لگا ہے کہ میںآگوہ بھی نہیں
اُترتا۔

اے13 یروشلم، اپنی بےحیا حرکتوں سے تُو نے آپاپنے کو
ناپاک کر دیا اگرچہہے۔ مَیں صافپاکتجھےخود کرنا چاہتا
تھا توبھی نہصافپاکتُو ابہوئی۔ تُو پاکتکوقتاُس نہیں
ہو تکجبگی مَیں اپنا پورا غصہ تجھ پر اُتار نہ لوں۔ میرے14
رب کا یہ فرمان پورا ہونے والا ہے، اور مَیں دھیان سے اُسے
عمل میں لاؤں گا۔ نہ مَیں تجھ ترسپر کھاؤں گا، نہ رحم کروں
اعمالاورچلنچالتیرےمَیںگا۔ کروںعدالتتیریمطابقکے
‘گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔

بیوی وفاتکی پر حزقی ایل ماتم کرےنہ
کلامہمسےمجھرب15 ہوا، آدماے”16 مَیںزاد، تجھ سے

تیریاچانک آنکھ کا تارا لوںچھین گا۔ لیکن لازم ہے کہ تُو نہ

آہ زاریو کرے، نہ آنسو بہائے۔ سےچپکےبےشک17 کراہتا
رہ، لیکن اپنی عزیزہ کے لئے علانیہ ماتم نہ کر۔ نہ سر پگڑیسے
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 میریکو
بیوی انتقال کر گئی۔ اگلی صبح مَیں نے وہ کچھ کیا جو رب
مجھےنے کرنے کو کہا تھا۔ 19 یہ دیکھ کر لوگوں نے مجھ سے
پوچھا، آپ” کے رویے ہمارےکا ساتھ کیا تعلق ہے؟ ذرا ہمیں
“بتائیں۔

مَیں20 جوابنے دیا، رب” مجھےنے اسرائیلیوںآپ21 کو
یہ پیغام سنانے کو کہا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا کہہے میرا گھر
نزدیکتمہارے پناہ گاہ جسہے 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۔ تمہارےاور
جتنے بیٹے بیٹیاں یروشلم میں پیچھے رہ گئے تھے وہ سب تلوار کی
زد میں آ کر مر جائیں گے۔ تب22 تم وہ کچھ کرو گے جو حزقی
ایل وقتاِس 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
اُتاروجوتے تمہارےگے۔ ہاں نہ ماتم کا شور، نہ رونے کی آواز
دےسنائی گی بلـکہ تم اپنے گناہوں کے سبب سے ضائع ہوتے
جاؤ گے۔ تم چپکے دوسرےایکسے ساتھکے بیٹھ کر ہتے کرا
رہو گے۔ 24 حزقی تمہارےایل لئے نشان ہے۔ جو کچھ وہ اِس
وقت کر رہا ہے وہ تم بھی کرو تبگے۔ تم جان لو گے کہ مَیں
رب 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 وہ
خاص محسوسخوشی کرتے جسہیں، پر وہ فخر کرتے ہیں۔
لیکن مَیں یہ مقدِس جو اُن کی آنکھ کا تارا اور جان کا پیارا ہے
اُن سے چھین لوں گا اور ساتھ ساتھ اُن کے بیٹے بیٹیوں کو بھی۔
دنجس پیشیہ آئے گا اُس26 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 تبگا۔ وہ جان لیں گے کہ مَیں ربہی “ہوں۔

25
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عمونیوں ملـککا اُن سے چھین لیا جائے گا
رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، 2 اے” آدم زاد، عمونیوں کے

ملـک طرفکی رُخ کر کے اُن نبوّتخلافکے کر۔ اُنہیں3 سنو’بتا، رب قادرِ مطلق کا !کلام وہ فرماتا ہے اےکہ عمون
بیٹی، تُو نے خوش ہو کر قہقہہ لگایا میرےجب مقدِس کی
بےحرمتی ہوئی، ملـِک اسرائیل تباہ ہوا اور یہوداہ باشندےکے
جلاوطن ہوئے۔ اِس4 لئے مَیں تجھے مشرقی قبیلوں کے حوالے
کروں 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 کی آرام گاہ بنا تبگا۔دوں جانتم لو گے مَیںکہ
ربہی ہوں۔

6 ربکیونکہ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تُو تالیاںنے 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
اِس7آئی۔ لئے مَیں اپنا خلافتیرےہاتھ بڑھا تجھےکر دیگر اقوام
کے حوالے دوںکر گا تاکہ وہ لُوٹتجھے لیں۔ مَیں یوںتجھے مٹا
دوں گا کہ اقوام ممالـکو میں تیرا نام و تکنشان نہیں رہے گا۔
تب 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

کا مذاق اُڑا کر کہتے ہیں، لو،’ دیکھو یہوداہ کے گھرانے کا
!حال اب وہ بھی باقی قوموں کی طرح بن گیا ‘ہے۔ 9 اِس لئے
ڈھلانوںپہاڑیکیموآبمَیں کو اُن شہروںکے کروںمحرومسے
ملـکگا۔ سرےایککے ایکتکسرےدوسرےسے بھی
آبادی نہیں رہے گی۔ گو موآبی اپنے بیتشہروں یسیموت، بعل
معون اور یَتائم قِر فخرخاصپر لیکنہیں،کرتے بوسزمینبھیوہ
موآبمَیںطرحکیعمون10گے۔جائیںہو بھیکو قبیلوںمشرقی
کے گا۔کروںحوالے آخرکار اقوام میں عمونیوں کی نہیںتکیاد
گی،رہے موآباور11 مجھبھیکو مناسبسے تبگی۔ملےسزا
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 سے

ادوم سنگیننے گناہ کیا ہے۔ اِس13 لئے مَیں اپنا ہاتھ ادوم کے

خلاف بڑھا کر اُس کے انسان و حیوان کو مار ڈالوں گا، اور وہ
تلوار مارےسے جائیں تیمانگے۔ سے لے تکددانکر ملـکیہ
ویران و سنسان ہو جائے گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔
رب14 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اپنی قوم کے ہاتھوں مَیں ادوم
سے بدلہ لوں گا، اور میرےاسرائیل غضب اور قہر کے مطابق
ہی ادوم نپٹسے لے تبگا۔ 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
دائمیاور دشمنی کا اظہار کیا اور انتقام لے اُسےکر تباہ کیکرنے
کوشش کی۔ اِس16 لئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں اپنا
ہاتھ فلستیوں خلافکے بڑھانے کو ہوں۔ مَیں اِن کریتیوں اور
ساحلی علاقے بچےکے ہوؤں کو مٹا دوں گا۔ 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 ربمیںسالویں11کے
مجھ سے ہم کلام ہوا۔ مہینے کا پہلا دن تھا۔ 2 اے” آدم زاد،
صور بیٹی یروشلم کی تباہی دیکھ خوشکر ہوئی ہے۔ وہ کہتی
ہے، لو،’ اقوام کا ٹوٹدروازہ گیا مَیںاب!ہے 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 اےکہ صور، مَیں
تجھ لوںنپٹسے !گا مَیں قوموںمتعدد بھیجوںخلافتیرےکو
تجھوہطرحکیموجوںزبردستکیسمندرگا۔ پڑیںٹوٹپر گی۔
4 وہ صور شہر کی فصیل 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 ہے کہ وہ سمندر کے درمیان ایسی جگہ رہے
گی مچھیرےجہاں اپنے جالوں کو ُسکھانے کے لئے بچھا دیں
گے۔ دیگر اقوام لُوٹاُسے لیں گی، اور6 خشکی پر اُس آبادیاںکی
تلوار کی میںزد آ جائیں تبگی۔ لیںجانوہ گے مَیںکہ ہوں۔ربہی
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7 ربکیونکہ 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 کرےحملہ گا۔
8 خشکی پر تیری آبادیوں کو وہ تلوار سے کرےتباہ گا، پھر پُشتے
اور بُرجوں سے تجھے گھیر لے گا۔ اُس کے فوجی اپنی ڈھالیں
اُٹھا تجھکر پر بادشاہ9گے۔کریںحملہ اپنی سےمشینوںشکنقلعہ
فصیلتیری کو دےڈھا گا اور آلاتاپنے تیرےسے بُرجوں کو
دےگرا گا۔ جب10 اُس کے گھوڑےبےشمار چل پڑیں گے
تو اِتنی گرد اُڑ جائے گی کہ تُو اُس میں ڈوب جائے جبگی۔
بادشاہ تیری فصیل کو توڑ توڑ تیرےکر دروازوں میں داخل ہو
گا رتھوںاورگھوڑوںدیواریںتیریتو اُٹھیںلرزسےشورکے گی۔
اُس11 گھوڑوںکے کے تیریُکھر تمام گلیوں دیںکچلکو گے،
باشندےتیرےاور تلوار جائیںمرسے ستونمضبوطتیرےگے،
بوسزمین جائیںہو گے۔ لیںچھیندولتتیریدشمن12 اورگے
تیری تجارت کا مال لُوٹ لیں گے۔ وہ تیری دیواروں کو گرا کر
تیری شاندار عمارتوں کو کریںمسمار گے، تیرےپھر لـکڑیپتھر،
اور ملبہ پھینکمیںسمندر دیں گے۔ تیرےمَیں13 گیتوں کا شور
گا۔کروںبند آوازکیسرودوںتیرےآئندہ گی۔دےنہیںسنائی
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۔ یہ رب قادرِ مطلق
کا فرمان ہے۔

رب15 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اے صور بیٹی، ساحلی
علاقے کانپ اُٹھیں جبگے تُو دھڑام سے گر جائے جبگی،
طرفہر زخمی لوگوں کی کراہتی آوازیں سنائی دیں گی، ہر گلی
میں قتل غارتو کا شور مچے گا۔ تب16 ساحلی علاقوں کے تمام
اُترسےتختوںاپنےحکمران کر اپنے اورچوغے اُتاریںلباسشاندار
پہنکپڑےماتمیوہگے۔ زمینکر پر بیٹھ جائیں اورگے بار بار لرز
اُٹھیں گے، تکیہاں تیرےوہ انجام پر پریشان ہوں گے۔ تب17
وہ تجھ پر ماتم کر گیتکے گائیں گے،

ہائے،’ تُو کتنے دھڑام سے گر کر تباہ ہوئی اے!ہے ساحلی
شہر، اے صور بیٹی، پہلے تُو اپنے باشندوں سمیت سمندر کے
درمیان رہ تھی۔ورطاقتاورمشہورکتنیکر نواحوگرد تمامکے
باشندے تجھ سے دہشت کھاتے تھے۔ اب18 ساحلی علاقے

تیرے انجام کو دیکھ کر تھرتھرا رہے ہیں۔ سمندر جزیرےکے
تیرے خاتمے کی خبر سن دہشتکر زدہ ہو گئے ‘ہیں۔

رب19 قادرِ مطلق فرماتا ہے اےکہ صور بیٹی، مَیں تجھے
ویران گا۔کروںسنسانو تُو اُن بنمانندکیشہروںدیگر گیجائے
نیستجو و نابود ہو گئے ہیں۔ مَیں تجھ پر سیلاب لاؤں گا، اور
گہرا پانی تجھے دےڈھانپ گا۔ مَیں20 تجھے پاتال میں اُترنے
دوں گا، اور تُو اُس قوم پاسکے پہنچے گی جو قدیم زمانے سے
وہاںہی بستی تجھےتبہے۔ زمین کی گہرائیوں میں پڑےرہنا
گا، وہاں جہاں قدیم زمانوں کھنڈراتکے ہیں۔ تُو مُردوں کے
ملـک میں رہے گی اور کبھی زندگی ملـککے میں واپس نہیں
آئے گی، نہ وہاں اپنا مقام دوبارہ حاصل کرے گی۔ 21 مَیں
ہونے دوں گا کہ تیرا انجام ناکدہشت ہو گا، اور تُو سراسر
تباہ ہو جائے لوگگی۔ تیرا کھوج لگائیں لیکنگے تجھے کبھی
نہیں پائیں گے۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔

27
صور کے انجام پر گیتماتمی

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، 2 اے” آدم زاد، صور بیٹی پر
گیتماتمی گا، اُس3 شہر پر جو سمندر کی گزرگاہ پر واقع اورہے
متعدد ساحلی قوموں تجارتسے کرتا اُسہے۔ سے رب’کہہ، فرماتا ہے اےکہ صور بیٹی، تُو اپنے آپ پر بہت فخر
کر کے کہتی ہے کہ واہ، میرا ُحسن کمال کا ہے۔ 4 اور واقعی،
تیرا علاقہ سمندر کے بیچ میں ہی ہے، اور جنہوں نے تجھے
تعمیر کیا اُنہوں تیرےنے ُحسن کو تکمیل تک پہنچایا، تجھے5
بحریشاندار مانندکیجہاز تیرےبنایا۔ تختے میںسنیر اُگنے والے
درختوںجونیپرکے بنائےسے گئے، تیرا لبنانمستول کا دیودار کا
درخت تھا۔ تیرے6 چپو بسن بلوطکے درختوںکے سے بنائے
گئے، فرشتیرےجبکہ کے لئے قبرص سے سرو کی لـکڑی لائی
پھرگئی، آراستہسےدانتہاتھیاُسے کیا کتاننفیس7گیا۔ کا تیرا
رنگ دار بادبان مصر کا تھا۔ وہ تیرا امتیازی نشان بن تیرےگیا۔
پالوں تر قرمزیکا اور رنگارغوانی اِلیسہ ساحلیکے علاقے سے
لایا گیا۔

8 صیدا اور اروَد کے تیرےمرد چپو مارتے تھے، صور کے
اپنے ہی دانا تیرے ملاح تھے۔ *جبل9 بزرگکے اور دانش
مند آدمی دھیان دیتے تھے کہ تیری درزیں بند رہیں۔ تمام بحری

* 27:9 :جبل Biblos
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جہاز اپنے پاستیرےسمیتملاحوں آیا کرتے تھے تیرےتاکہ
ساتھ تجارت کریں۔ 10 فارس، لُدیہ اور لبیا کے افراد تیری فوج
میں خدمت کرتے تھے۔ تیری دیواروں سے لٹکی اُن کی ڈھالوں
اور خودوں تیرینے شان مزید بڑھا دی۔ 11 اروَد †خلـکاور
کے تیریآدمی فصیل کا دفاع کرتے تھے، جماد کے تیرےفوجی
بُرجوں میں پہرا داری کرتے تھے۔ تیری دیواروں سے لٹکی ہوئی
اُن کی ڈھالوں تیرےنے ُحسن تککمالکو پہنچا دیا۔

12 تُو امیر تھی، تجھ میں مال و اسباب کثرتکی تجارتکی
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 کے تیرےآدمی تجارتساتھ کرتے
تھے، ہاں متعدد ساحلی گاہکتیرےعلاقے تھے۔ اُن ساتھکے
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۔ تجھےمیںمعاوضے فیروزہ، ارغوانی رنگرنگ،
دار باریککپڑے، کتان، مونگا اور یاقوت ملتا تھا۔ 17 یہوداہ
اور گاہکتیرےاسرائیل 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۔ 19 ودان اور یونان تیرے گاہک
تھے۔ وہ اُوزال کا ڈھالا ہوا لوہا، دارچینی کلمساور کا مسالا
پہنچاتے تھے۔ ددان20 تجارتسے کرنے سے تجھے ین زِ پوش
ملتی تھی۔ عرب21 اور قیدار کے تمام حکمران تیرے گاہک
تیرےتھے۔ 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 کُل مادی سب تیرے
ساتھ تجارت کرتے تھے۔ 24 وہ تیرے پاس آ کر تجھے شاندار
لباس، رنگقرمزی کی رنگچادریں، کپڑےدار اور کمبل،
نیز مضبوط پیشرسّے کرتے تھے۔ ترسیس25 کے عمدہ جہاز
تیرا ممالـکمختلفمال میں پہنچاتے تھے۔ یوں تُو جہاز کی مانند

سمندر کے بیچ میں رہ دولتکر اور شان سے مالا مال ہو گئی۔
تیرے26 چپو چلانے والے تجھے دُور تکدُور پہنچاتے ہیں۔
لیکن قریبوقتوہ مشرقجبہے سے تیز آندھی آ کر تجھے

سمندر کے درمیان ٹکڑےٹکڑےہی دےکر گی۔ دنجس27
تُو گر جائے گی اُس تیریدن ملـکیتتمام سمندر بیچکے میں ہی
ڈوب جائے گی۔ تیری دولت، تیرا تیرےسودا، تیرےملاح،
بحری مسافر، تیری درزیں بند رکھنے تیرےوالے، تاجر، تیرے
تمام فوجی اور باقی جتنے بھی تجھ پر سوار سبہیں غرقسبکے
ہو جائیں گے۔ تیرے28 ملاحوں کی چیختی چلّاتی آوازیں سن
کر ساحلی علاقے کانپ اُٹھیں گے۔ 29 تمام چپو چلانے والے،
ملاح بحریاور مسافر اپنے سےجہازوں اُتر ساحلکر کھڑےپر
ہو جائیں گے۔ 30 وہ زور سے رو پڑیں بڑیگے، تلخی سے یہ گر
و زاری 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 کر ٹاٹ کا لباس 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 طرح
خاموش ہو گیا “ہے؟

تجارتجب33 کا مال سمندر کی طرفچاروں تکتجھسے
پہنچتا تھا تو تُو متعدد قوموں کو سیر کرتی تھی۔ دنیا کے بادشاہ
دولتتیری اور تجارتی سامان کثرتکی سے امیر ہوئے۔

!افسوس34 اب تُو پاش پاش ہو کر سمندر کی گہرائیوں میں
غائب مالتیراہے۔گئیہو تیرےاور تمام ڈوبساتھتیرےافراد
گئے ہیں۔

35 ساحلی علاقوں میں بسنے والے گھبرا گئے ہیں۔ اُن کے
بادشاہوں کے کھڑےرونگٹے ہو گئے، اُن چہرےکے پریشان
نظر آتے ہیں۔

36 دیگر اقوام کے تاجر تجھے دیکھ کر توبہ” “توبہ کہتے ہیں۔
تیرا ناکہول اچانکانجام ہی آ گیا ابہے۔ سے تُو کبھی نہیں
اُٹھے “۔‘گی

28
صور حکمرانکے کے لئے پیغام

† 27:11 :خلـک ً ۔Ciliciaغالبا



حزقی ایل 28:1 813 حزقی ایل 28:24
رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، 2 اے” آدم زاد، صور کے

حکمران 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 ہوں۔ لیکن تُو خدا نہیں بلـکہ انسان ہے، گو تُو اپنے آپ
کو خدا سا سمجھتا ہے۔ بےشک3 تُو اپنے آپ کو دانیال سے
کہیں یادہ ز دانش 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۔ دانشبڑی5 مندی
سے تُو تجارتنے یعےکے لیکنبڑھائی۔دولتاپنیذر تیریجتنی
دولت بڑھتی گئی اُتنا ہی تیرا غرور بھی بڑھتا گیا۔

ربچنانچہ6 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ چونکہ تُو آپاپنے کو
خدا سا سمجھتا ہے اِس7 لئے سےسبمَیں قوموںظالم تیرےکو
خلاف بھیجوں گا جو اپنی تلواروں کو تیری خوب صورتی اور
حکمت کھینچخلافکے تیریکر شان کیشوکتو بےحرمتی
کریں گی۔ 8 وہ تجھے پاتال میں اُتاریں گی۔ سمندر کے بیچ میں
ہی تجھے مار ڈالا جائے گا۔ 9 کیا تُو اُس وقت اپنے قاتلوں سے
کہے گا کہ مَیں خدا ہوں؟ ہرگز !نہیں اپنے قاتلوں کے ہاتھ میں
وقتہوتے تُو نہیںخدا بلـکہ ثابتانسان 10گا۔ہو تُو اجنبیوں کے
ہاتھوں نامختون کی وفاتسی پائے گا۔ یہ میرا، رب قادرِ مطلق
کا فرمان “۔‘ہے

رب11 مزید مجھ سے ہم کلام ہوا، اے”12 آدم زاد، صور
کے بادشاہ پر گیتماتمی گا کر اُس سے کہہ،

رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تجھ پر کاملیت کا ٹھپا تھا۔ تُو
بھرپورسےحکمت تھا، تیرا کمالُحسن تھا۔کا الله13 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 تجھےسبزمرد آراستہ کرتے کچھسبتھے۔ سونے
صورتخوبمزیدسےکامکے 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 حیثیتکی سے اپنے پَر پھیلائے داریپہرا کرتا تھا،
وہاں تُو جلتے ہوئے پتھروں درمیانکے ہی گھومتا پھرتا رہا۔

خلقتجھےدنجس15 کیا گیا لیکنتھا،بےالزامچلنچالتیرا
اب تجھ میں ناانصافی پائی گئی ہے۔ تجارت16 میں کامیابی کی
وجہ سے تُو ظلم و تشدد سے بھر گیا اور گناہ کرنے لگا۔
یہ دیکھ کر مَیں تجھےنے 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 باعثکا بن گئی، ہاں تیری شان شوکتو نے تجھے
اِتنا پُھلا دیا تیریکہ 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 اپنے مُقّدس
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 راکھہی کر دیا۔
19 جتنی بھی قومیں تجھے جانتی تھیں اُن کے کھڑےرونگٹے ہو
گئے۔ تیرا ناکہول اچانکانجام ہی آ گیا ابہے۔ 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 کے خلاف نبوّت !کر رب22 قادرِ
مطلق فرماتا ہے اےکہ مَیںصیدا، تجھ نپٹسے 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۔ مَیں23 اُس مہلـکمیں وبا پھیلا کر
اُس کی گلیوں میں خون بہا دوں گا۔ اُسے چاروں طرف سے
تلوار گھیر توگیلے اُس پھنسےمیں ہلاکلوگہوئے جائیںہو
تبگے۔ وہ جان لیں گے کہ مَیں ربہی ہوں۔

اسرائیل کی بحالی
اِس24 وقت اسرائیل کے پڑوسی اُسے حقیر جانتے ابہیں۔

تک وہ اُسے چبھنے والے خار زخمیاور کرنے والے ہیں۔کانٹے
لیکن آئندہ ایسا نہیں ہو گا۔ تب وہ جان لیں گے کہ مَیں رب

* 28:13 :لعل ایکیا قسم سرخکا عقیق۔ یاد رہے کہ چونکہ قدیم زمانے کے جواہراتاکثر متروکنامکے ہیں یا اُن مطلبکا بدل گیا اِسہے، لئے اُن مختلفکا ترجمہ
ہو سکتا ہے۔ † 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
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قادرِ مطلق ہوں۔ 25 ربکیونکہ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ دیگر
اقوام دیکھتےکے مَیںدیکھتے کروںظاہر گا ہوں۔مُقّدسمَیںکہ
اسرائیلیوںمَیںکیونکہ کو اُن اقوام میں نکالسے کروںجمعکر 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 سے اُس میں رہ کر گھر تعمیر کریں گے اور
انگور باغکے لگائیں لیکنگے۔ پڑوسیجو اُنہیں حقیر تھےجانتے
اُن کی عدالتمَیں کروں تبگا۔ وہ لیںجان گے ربمَیںکہ اُن
کا خدا “ہوں۔

29
مصر کو سزا ملے گی

یاکین1 یہو بادشاہ کی جلاوطنی مجھربمیںسالدسویںکے
سے ہم کلام ہوا۔ دسویں مہینے کا واں11 *دن تھا۔ رب نے
فرمایا، 2 اے” آدم زاد، مصر کے بادشاہ فرعون کی طرف رُخ
کر کے اُس کے اور تمام مصر خلافکے نبوّت !کر

3 اُسے بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اے شاہِ مصر
فرعون، مَیں تجھ سے نپٹنے کو بےشکہوں۔ تُو ایک بڑا اژدہا
ہے جو یائے در نیل مختلفکی شاخوں بیچکے میں لیٹا ہوا کہتا
ہے کہ یہ یا در میرا ہی مَیںہے، نے خود اُسے بنایا۔

4 لیکن مَیں تیرے منہ میں کانٹے ڈال کر تجھے یا در سے
نکال لاؤں میرےگا۔ کہنے پر تیری ندیوں کی تمام تیرےمچھلیاں
چھلـکوں کے لـگساتھ تیرےکر ساتھ پکڑی جائیں گی۔ مَیں5
تجھے اِن تمام یگستانسمیتمچھلیوں پھینکمیںر گا۔چھوڑوں تُو
کھلے میدان میں گر کر پڑا رہے گا۔ نہ کوئی تجھے کرےاکٹھا
گا، نہ کرےجمع گا بلـکہ مَیں درندوںتجھے اور پرندوں کو کھلا
دوں گا۔ تب6 مصر کے باشندےتمام جان لیں گے کہ مَیں ربہی ہوں۔
تُو اسرائیل کے لئے سرکنڈے کی ثابتچھڑیکچی ہوا ہے۔

جب7 اُنہوں نے تجھے پکڑنے کوششکی کی تو تُو ٹکڑےنے
ٹکڑے ہو کر اُن کے زخمیکوکندھے اُنہوںجبدیا۔کر نے اپنا
پورا وزن تجھ پر ڈالا تو تُو ٹوٹ گیا، اور اُن کی کمر ڈانواں ڈول ہو
گئی۔ اِس8 لئے رب مطلققادرِ فرماتا خلافتیرےمَیںکہہے
تلوار بھیجوں گا ملـکجو میں انسانسے و حیوان مٹا ڈالے گی۔

ملـِک9 مصر ویران و سنسان ہو جائے تبگا۔ وہ جان لیں گے
کہ مَیں ربہی ہوں۔
چونکہ تُو نے دعوٰی کیا، یائے” در نیل میرا ہی مَیںہے، نے

خود اُسے “بنایا اِس10 لئے مَیں تجھ سے تیریاور ندیوں نپٹسے
لوں گا۔ مصر میں ہر کھنڈراتطرف نظر آئیں گے۔ شمال میں
مجدال سے لے کر جنوبی شہر اسوان بلـکہ ایتھوپیا کی تکسرحد
ویرانکومصرمَیں سنسانو انساننہ11گا۔دوںکر اور حیواننہ
کوئیمیںاُستکسالچالیسگا۔گزرےسےمیںاُسپاؤںکا
نہیں بسے گا۔ ارد12 گرد کے دیگر ممالـکتمام مَیںطرحکی مصر
کو بھی اُجاڑوں گا، ارد گرد کے دیگر تمام شہروں کی طرح مَیں
مصر کے شہر بھی ملبے کے ڈھیر بنا دوں گا۔ چالیس تکسال
اُن کی حالتیہی رہے گی۔ ساتھ ساتھ مَیں مصریوں مختلفکو
اقوام ممالـکو میں منتشر کر دوں گا۔

لیکن13 رب قادرِ مطلق یہ بھی فرماتا ہے چالیسکہ سال
کے بعد مَیں مصریوں کو ممالـکاُن سے نکال کر جمع کروں گا
جہاں مَیں نے اُنہیں منتشر کر دیا تھا۔ مَیں14 مصر کو بحال کر
اُنہیںکے اُن آبائیکے وطن یعنی لاؤںواپسمیںمصرجنوبی گا۔
وہاں ایکوہ غیراہم سلطنت قائم کریں گے 15 جو باقی ممالـک
کی نسبت چھوٹی ہو گی۔ آئندہ وہ دیگر قوموں پر اپنا رُعب نہیں
ڈالیں مَیںگے۔ دوںدھیانخود گا کہ وہ آئندہ اِتنے رہیںکمزور
کہ قوموںدیگر نہحکومتپر سکیں۔کر آئندہ16 اسرائیل نہ مصر
پر بھروسا کرنے اور نہ اُس لپٹسے جانے آزمائشکی پڑےمیں
تبگا۔ وہ جان لیں گے کہ مَیں ربہی قادرِ مطلق “۔‘ہوں

ِ شاہ بابل کو مصر ملے گا
17 یاکین یہو بادشاہ کی جلاوطنی کے ویں27 سال میں

رب مجھ سے ہم کلام ہوا۔ پہلے مہینے کا پہلا †دن تھا۔ اُس نے
فرمایا، 18 اے” آدم زاد، جب شاہِ بابل نبوکدنضر نے صور کا
محاصرہ کیا تو اُس فوجکی محنتسختکو پڑی۔کرنی سرہر گنجا
ہوا، ہر ِجلدکیکندھے لیکنگئی۔چھل نہ اُسے اور نہ اُس کی
فوج محنتکو مناسبکا اجر ملا۔

19 اِس لئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں شاہِ بابل
نبوکدنضر کو دےمصر دوں گا۔ اُس کی دولت کو وہ اُٹھا کر
لے جائے گا۔ اپنی فوج کو پیسے دینے کے لئے وہ مصر کو

* 29:1 دسویں مہینے کا :دنواں11 7 جنوری۔ † 29:17 پہلے مہینے کا پہلا :دن 26 یل۔ اپر
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لُوٹ لے گا۔ 20 چونکہ نبوکدنضر اور اُس کی فوج میرےنے
لئے مشقتمحنتخوب کی اِس لئے مَیں نے اُسے معاوضے کے
طور پر دےمصر دیا ہے۔ 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

مجھرب1 سے ہم کلام ہوا، اے”2 آدم زاد، نبوّت کر کے
یہ پیغام سنا رب’دے، قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ آہ و زاری !کرو اُس دن پر
افسوس 3 جو آنے والا ہے۔ ربکیونکہ کا قریبدن ہی ہے۔
بادلگھنےدناُس اقواممَیںاورگے،جائیںچھا کروںعدالتکی
گا۔ 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 ہلاکساتھ ہو جائیں گے۔ ایتھوپیا کے، لبیا
کے، لُدیہ میںمصرکے، بسنے والے تمام اجنبی قوموں کوبکے،
کے میرےاور عہد کی قوم اسرائیل ہلاکلوگکے ہو جائیں
گے۔ رب6 قادرِ مطلق فرماتا ہے مصرکہ کو سہارا دینے والے
سب گر جائیں گے، طاقتجساور پر وہ فخر کرتا ہے وہ جاتی
رہے گی۔ شمال میں مجدال سے لے کر جنوبی شہر اسوان تک
اُنہیں تلوار مار ڈالے گی۔ ربیہ قادرِ مطلق فرمانکا ہے۔ ارد7
گرد کے ممالـکدیگر 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 مَیں مصر میں یوں آگ لگا کر اُس کے
مددگاروں کو کچل ڈالوں گا تو لوگ جان لیں گے کہ مَیں ربہی ہوں۔

تکاب9 ایتھوپیا آپاپنے محفوظکو سمجھتا لیکنہے، اُس
دن میری طرف سے قاصد نکل کر ملـکاُس کے باشندوں کو
ایسی خبر پہنچائیں جسگے سے وہ تھرتھرا اُٹھیں گے۔ کیونکہ
بیٹھمیںکشتیوںقاصد یائےکر نیلدر یعےکے ذر پہنچیںتکاُن

گے اور اُنہیں اطلاع دیں گے کہ مصر تباہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر
وہاں لوگکے کانپ اُٹھیں گے۔ یقین کرو، یہ دن جلد ہی آنے
رب10ہے۔والا مطلققادرِ فرماتا نبوکدنضربابلشاہِکہہے کے
یعے ذر مَیں مصر کی شان و شوکت چھین لوں گا۔ 11 اُسے فوج
سمیت مصر میں لایا جائے گا تاکہ اُسے تباہ کرے۔ تب اقوام
میں سےسبسے ظالم لوگیہ اپنی تلواروں کو چلا ملـککر کو
مقتولوں سے بھر دیں گے۔ 12 مَیں یائے در نیل کی شاخوں کو
کروںخشک گا اور مصر فروختکو کر کے شریر آدمیوں کے
حوالے دوںکر پردیسیوںگا۔ یعےکے ذر ملـکمَیں اور کچھجو
بھی اُس میں ہے تباہ کر دوں گا۔ یہ ربمیرا، کا فرمان ہے۔

رب13 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں مصری بُتوں کو برباد
کروں گا اور میمفِس مجسمےکے ہٹا دوں میںمصرگا۔ حکمران
نہیں ملـکمَیںاورگا،رہے میرے14گا۔کروںطاریخوفپر
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۔ تھیبسہاں، کی شان نیستشوکتو و نابود ہو جائے گی۔
مَیں16 مصر کو آتشنذرِ کروں تبگا۔ پلوسیئم دردِ زہ میں مبتلا
عورت پیچطرحکی تابو کھائے تھیبسگا، دشمن قبضےکے
میں آئے گا اور میمفِس مسلسل مصیبت میں پھنسا رہے گا۔
17 دشمن کی تلوار ہیلیوپلس اور بوبستس کے جوانوں کو مار
ڈالے گی جبکہ بچی ہوئی عورتیں غلام بن کر جلاوطن ہو جائیں
گی۔ تاریکدنمیںحیستحفن18 ہو جائے مَیںجبگا وہاں
مصر کے جوئے کو توڑ دوں گا۔ وہیں اُس طاقتزبردستکی
جاتی رہے گی۔ بادلگھنا شہر پر چھا جائے گا، اور گرد و نواح
کی آبادیاں قیدی بن کر جلاوطن ہو جائیں گی۔ یوں19 مَیں مصر
کروںعدالتکی اورگا لیںجانوہ مَیںکہگے “۔‘ہوںربہی

یاکین20 یہو بادشاہ کی جلاوطنی گیارھویںکے سال ربمیں
مجھ سے ہم کلام ہوا۔ پہلے مہینے کا ساتواں *دن تھا۔ اُس نے
فرمایا تھا، 21 اے” آدم زاد، مَیں نے مصری بادشاہ فرعون کا
بازو توڑ ڈالا ہے۔ شفا پانے کے لئے لازم تھا کہ بازو پر پٹی
باندھی جائے، کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کے ساتھ کھپّچی باندھی
جائے تاکہ مضبوطبازو ہو کر تلوار چلانے قابلکے ہو جائے۔
لیکن اِس قسم کا علاج ہوا نہیں۔

22 چنانچہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں مصری بادشاہ
* 30:20 پہلے مہینے کا ساتواں :دن 29 یل۔ اپر
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فرعون نپٹسے اُسکر بازوؤںدونوںکے ڈالوںتوڑکو صحتگا،
مند بازو بھیکو اور ٹوٹے ہوئے تببھی۔کو تلوار اُس ہاتھکے
سے گر جائے گی 23 اور مَیں مصریوں مختلفکو اقوام ممالـکو
میں منتشر کر دوں گا۔

مَیں24 شاہِ بابل بازوؤںکے دےتقویتکو کر اُسے اپنی ہی
تلوار پکڑا دوں لیکنگا۔ فرعون بازوؤںکے مَیںکو توڑ ڈالوں گا،
اور وہ بابلشاہِ کے منے سا مرنے آدمیزخمیوالے کراہطرحکی
اُٹھے گا۔ 25 ِ شاہ بابل کے بازوؤں کو مَیں تقویت دوں گا جبکہ
فرعون کے بازو بےحس و حرکت 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 مَیںکہ ربہی
ہوں۔ 26 وقتجسہاں، مَیں مصریوں کو دیگر اقوام ممالـکو
میں منتشر کر دوں گا وقتاُس وہ جان لیں گے مَیںکہ “ہوں۔ربہی

31
درختمصری دھڑام سے گر جائے گا

یاکین1 یہو بادشاہ کی جلاوطنی کے گیارھویں سال میں رب
مجھ سے ہم کلام تیسرےہوا۔ مہینے کا پہلا *دن تھا۔ اُس نے
فرمایا، 2 اے” آدم زاد، مصری بادشاہ فرعون اور اُس کی شان
شوکتو سے کون’کہہ، تجھ جیسا عظیم تھا؟ 3 تُو سرو کا درخت، لبنان کا
دیودار درختکا صورتخوبکیجستھا، اور شاخیںگھنی
جنگل کو سایہ دیتی تھیں۔ وہ اِتنا بڑا تھا کہ اُس کی بادلوںچوٹی
میں اوجھل تھی۔ 4 پانی کی کثرت نے اُسے اِتنی ترقی دی،
گہرے چشموں نے اُسے بڑا بنا دیا۔ اُس کی ندیاں تنے کے
طرفچاروں بہتی تھیں اور پھر آگے جا کر کھیت کے باقی 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 ہوتی گئیں۔ وافر پانی کے باعث وہ خوب پھیلتا گیا۔ 6 تمام
پرندے اپنے گھونسلے اُس کی شاخوں میں بناتے تھے۔ اُس کی
شاخوں کی آڑ میں جانوروںجنگلی بچےکے پیدا ہوتے، اُس کے
میںسائے تمام قومیںعظیم بستی تھیں۔ جڑوںکیدرختچونکہ7
کو پانی کی کثرت ملتی تھی اِس لئے اُس کی لمبائی اور شاخیں
قابِل یف تعر اور صورتخوب بن گئیں۔ 8 باِغ خدا کے دیودار

درختکے اُس کے برابر نہیں تھے۔ نہ جونیپر کی ٹہنیاں، نہ چنار
اُسشاخیںکی شاخوںکی کے برابر تھیں۔ باِغ میںخدا بھیکوئی
درخت اُس خوبکی صورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ مَیں9
نے خود اُسے متعدد ڈالیاں مہیا کر صورتخوبکے بنایا تھا۔
الله کے باِغ عدن کے تمام دیگر درخت اُس رشکسے تھے۔کھاتے

لیکن10 رباب قادرِ مطلق فرماتا ہے درختجبکہ اِتنا
بڑا ہو گیا کہ اُس کی چوٹی بادلوں میں اوجھل ہو گئی تو وہ اپنے
قد پر فخر کر کے مغرور ہو گیا۔

یہ11 دیکھ مَیںکر اُسےنے اقوام بڑےسےسبکے حکمران
کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اُس کی بےدینی مطابقکے اُس سے
نپٹ مَیںلے۔ نے اُسے نکال دیا، 12 تو اجنبی اقوام سےسبکے
ظالم لوگوں نے ٹکڑےٹکڑےاُسے کر زمینکے پر چھوڑ تبدیا۔
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 سے نکل کر وہاں سے چلی گئیں۔
13 پرندےتمام 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 درختبھیکوئی اِتنا بڑا نہ ہو
کہ اُس کی بادلوںچوٹی میں اوجھل ہو جائے ًاور نتیجتا وہ اپنے
آپ برترسےدوسروںکو سمجھے۔ لئےکےسبکیونکہ اورموت
زمین کی گہرائیاں مقرر ہیں، سب کو پاتال میں اُتر کر مُردوں
درمیانکے بسنا ہے۔

رب15 قادرِ مطلق فرماتا ہے وقتجسکہ درختیہ پاتال
میں اُتر گیا اُس مَیںدن گہرائیوںنے چشموںکے اُسکو پر ماتم
کرنے دیا اور اُن کی ندیوں روککو دیا تاکہ پانی اِتنی کثرت
سے نہ بہے۔ اُس کی خاطر مَیں لبناننے لباسماتمیکو پہنائے۔
تب میدانکھلے کے درختتمام مُرجھا گئے۔ 16 وہ اِتنے دھڑام
سے گر گیا جب مَیں نے اُسے پاتال میں اُن پاسکے اُتار دیا جو
گڑھے میں اُتر چکے تھے کہ دیگر اقوام کو دھچکا لگا۔ لیکن باِغ
عدن کے باقی تمام درختوں کو تسلی ملی۔ 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
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اپنا گھر بنا لیا تھا توبھی بڑےیہ درخت کے ساتھ وہاں اُتر گئے
مقتولجہاں اُن کے انتظار میں تھے۔

عدنباِغسےلحاظکےشاناورعظمتمصر،اے18 کونکا
درختسا تیرا مقابلہ کر سکتا لیکنہے؟ تجھے باِغ عدن کے دیگر
درختوں کے ساتھ زمین کی گہرائیوں میں اُتارا جائے گا۔ وہاں
تُو نامختونوں اور مقتولوں درمیانکے 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 ماتمی گیت گا کر
اُسے گو’بتا، اقوام کے درمیان تجھے جوان شیرببر سمجھا جاتا ہے،
لیکن حقیقتدر تُو یائے نیلدر میںشاخوںکی ہنے ر والا اژدہا
ہے جو اپنی ندیوں کو اُبلنے دیتا اور پاؤں سے پانی کو زور سے
حرکت میں لا کر گدلا کر دیتا ہے۔

رب3 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں متعدد قوموں کو جمع کر
پاستیرےکے بھیجوں گا تاکہ تجھ پر ڈالجال پانیتجھےکر سے
کھینچ نکالیں۔ تب4 مَیں تجھے زور سے خشکی پر پٹخ دوں گا،
میدانکھلے پر ہی پھینکتجھے چھوڑوں گا۔ پرندےتمام تجھ پر
بیٹھ جائیں تمامگے، جنگلی تجھےجانور کھا کھا کر سیر جائیںہو
گے۔ 5 تیرا گوشت مَیں پہاڑوں پر پھینک دوں گا، تیری لاش
وادیوںسے کو بھر دوں گا۔ تیرے6 بہتے خون مَیںسے زمین کو
سیرابتکپہاڑوں کروں گا، گھاٹیاں تجھ سے بھر جائیں گی۔

وقتجس7 مَیں تیری زندگی کی بتی بجھا دوں گا اُس وقت
مَیں آسمان کو ڈھانپ دوں تاریکستارےگا۔ ہو جائیں گے،
سورج بادلوں میں چھپ جائے گا اور چاند کی روشنی نظر نہیں
آئے گی۔ 8 جو کچھ بھی آسمان پر چمکتا دمکتا ہے اُسے تیرےمَیں
باعث تاریک کر دوں گا۔ تیرے پورے ملـک پر یکی تار چھا
جائے گی۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

بہت9 قوموں کے دل گھبرا جائیں تیرےمَیںجبگے انجام
کی خبر دیگر اقوام تک پہنچاؤں گا، ایسے ممالـک تک جن سے

تُو ناواقف ہے۔ 10 متعدد قوموں کے منے سا ہی مَیں تجھ پر تلوار
دوںچلا گا۔ یہ دیکھ کر اُن طاریدہشتپر ہو جائے گی، اور
اُن کے بادشاہوں کے کھڑےرونگٹے 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 کیونکہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ شاہِ بابل کی تلوار
تجھ پر کرےحملہ گی۔ تیری12 شاندار فوج اُس کے سورماؤں
کی تلوار سے گر ہلاککر ہو جائے گی۔ دنیا سےسبکے ظالم
آدمی مصر کا غرور اور اُس کی تمام شان و خاکشوکت میں
ملا دیں گے۔ مَیں13 وافر پانی کھڑےپاسکے اُس مویشیکے
بھیکو باد بر کروں گا۔ آئندہ یہ پانی نہ انسان، نہ حیوان پاؤںکے
سے گدلا گا۔ہو رب14 قادرِ مطلق فرماتا مَیںوقتاُسکہہے
ہونے دوں گا کہ اُن کا پانی شفافصاف 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 تبگا۔ 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، مصروہ اور اُس کی
شان شوکتو پر ماتم کا گیتیہ ضرور “گائیں۔

پاتال میں دیگر اقوام مصر کے انتظار میں ہیں
یاکین17 یہو بادشاہ سالویں12کے ربمیں مجھ سے ہم

ہوا۔کلام مہینے تھا۔دنواں15کا اُس آدماے”18فرمایا،نے
زاد، مصر کی شان شوکتو پر یلا واو کر۔ اُسے دیگر عظیم اقوام
کے ساتھ پاتال میں اُتار دے۔ اُسے اُن پاسکے دےپہنچا جو
پہلے گڑھے میں پہنچ چکے ہیں۔ مصر19 کو بتا،

کہاںصورتیخوبتیریاب’ ابگئی؟ تُو اِس کسمیں کا
مقابلہ کر سکتا ہے؟ اُتر !جا پاتال میں نامختونوں پاسکے ہی پڑا
‘رہ۔ 20 کیونکہ لازم ہے کہ مصری مقتولوں کے بیچ میں ہی
گر ہلاککر ہو جائیں۔ تلوار اُن پر حملہ کرنے کے لئے کھینچی
جا چکی ابہے۔ مصر کو اُس کی تمام شان شوکتو ساتھکے
گھسیٹ کر پاتال میں لے !جاؤ تب21 پاتال بڑےمیں سورمے
مصر اور اُس کے مددگاروں کا استقبال کر کے کہیں گے، لو،’
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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۔ 23 اسور کو پاتال
سبکے گہرےسے گڑھے میں قبریں مل گئیں، اور ارد گرد
اُس پہلےہے۔ہوئیدفنفوجکی زندوںیہ چاروںمیںملـککے
دہشتطرف 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۔
سباب اُتر کر نامختونوں میں شامل ہو گئے ہیں، گو زندوں کے
ملـک لوگمیں اُن سے دہشتشدید کھاتے تھے۔ اب وہ بھی
پاتال اُترےمیں ہوئے دیگر لوگوں کی طرح اپنی رُسوائی بھگت
رہے ہیں۔ 25 عیلام کا بستر مقتولوں کے درمیان ہی بچھایا گیا
ہے، اور اُس کے ارد گرد اُس کی تمام شاندار فوج کو قبریں مل
گئی سبہیں۔ نامختون، مقتولسب ہیں، گو زندوں ملـککے
لوگمیں اُن ابتھے۔کھاتےدہشتسختسے پاتالبھیوہ میں
اُترے ہوئے لوگوںدیگر اپنیطرحکی بھگترُسوائی ہیں۔رہے
اُنہیں مقتولوں درمیانکے 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 کے
ملـک لوگمیں اُن سے دہشتشدید کھاتے تھے۔ 27 اور اُنہیں
اُن سورماؤں پاسکے نہیںجگہ ملی جو قدیم نامختونوںمیںزمانے
فوتدرمیانکے ہو کر ہتھیاروںاپنے پاتالساتھکے میں اُتر آئے
تھے اور جن کے سروں کے نیچے تلوار رکھی گئی۔ اُن کا قصور
اُن کی ہڈیوں پر پڑا رہتا ہے، گو زندوں ملـککے لوگمیں اِن
جنگجوؤں دہشتسے کھاتے تھے۔

اے28 فرعون، تُو پاشپاشبھی ہو کر نامختونوں اور مقتولوں
کے درمیان پڑا رہے گا۔ 29 ادوم پہلے سے اپنے بادشاہوں اور
سمیترئیسوں وہاں پہنچ چکا ہو گا۔ گو وہ پہلے طاقتاِتنے ور
شاملمیںمقتولوںابلیکنتھے، ہیں، اُن نامختونوں میں پاتالجو
میں اُتر گئے ہیں۔ 30 اِس طرح شمال کے تمام حکمران اور صیدا
کے باشندےتمام بھی وہاں آ موجود ہوں گے۔ وہ بھی مقتولوں
میںپاتالساتھکے اُتر لوگوںطاقتزبردستکیاُنگوہیں۔گئے

دہشتمیں پھیلاتی تھی، ابلیکن وہ شرمندہ ہو گئے ابہیں،
وہ نامختون حالت میں مقتولوں کے پڑےساتھ ہیں۔ وہ بھی پاتال
اُترےمیں ہوئے باقی لوگوں کے ساتھ اپنی رُسوائی بھگت ہیں۔رہے

تب31 فرعون اِن سب کو دیکھ کر تسلی پائے گا، گو اُس
کی تمام شان پاتالشوکتو میں اُتر گئی ہو ربگی۔ قادرِ مطلق
فرماتا ہے کہ فرعون اور اُس کی پوری فوج تلوار کی زد میں آ
جائیں گے۔

32 پہلے میری مرضی تھی کہ فرعون زندوں کے ملـک میں
خوف و ہراس پھیلائے، لیکن اب اُسے اُس کی تمام شان و
شوکت کے ساتھ نامختونوں اور مقتولوں کے درمیان رکھا جائے
گا۔ یہ ربمیرا قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔

33
حزقی ایل اسرائیل کا پہرےدار ہے

آدماے”2ہوا،کلامہمسےمجھرب1 زاد، وطنوںہماپنے
کو یہ پیغام پہنچا کبھیجب’دے، مَیں ملـککسی جنگمیں چھیڑتا ہوں تو اُس
ملـک باشندےکے اپنے مردوں میں ایکسے کو چن کر اپنا
پہرے دار بنا لیتے ہیں۔ پہرے3 دار کی ذمہ داری یہ ہے کہ
جوں ہی دشمن نظر آئے توں ہی نرسنگا بجا کر لوگوں کو آگاہ
کرے۔ وقتاُس4 نرسنگےجو 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، کیونکہ اُس نے نرسنگے
کی آواز 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 پہرےمَیں 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 بھیجبکہ
فرماؤںکچھمَیں تو سنمیریتُو اسرائیلیوںکر سےطرفمیریکو
آگاہ کرے۔ 8 اگر مَیں کسی بےدین کو بتانا چاہوں، ًتُو’ یقینا
مرے ‘گا تو لازم ہے کہ تُو اُسے یہ سنا کر اُس غلطکی راہ سے
آگاہ کرے۔ اگر تُو ایسا کرےنہ تو گو بےدین اپنے گناہوں کے
باعث مرےہی گا تاہم مَیں تجھے ہی اُس موتکی کا ذمہ دار
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ٹھہراؤں گا۔ لیکن9 اگر تُو اُسے اُس غلطکی راہ سے کرےآگاہ
اور وہ نہ مانے تو وہ اپنے گناہوں مرےباعثکے 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 باعثکے گل سڑ کر تباہ
ہو رہے ہیں۔ ہم کس طرح جیتے ‘رہیں؟ لیکن11 رب قادرِ
مطلق فرماتا ہے، میری’ حیات کی قَسم، مَیں بےدین موتکی
نہیںخوشسے ہوتا بلـکہ مَیں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی غلط راہ سے
ہٹ کر زندہ رہے۔ چنانچہ توبہ !کرو اپنی غلط راہوں ترککو
کر واپسکے !آؤ اے اسرائیلی قوم، کیا ضرورت ہے کہ تُو مر
‘جائے؟

آدماے12 زاد، اپنے ہم وطنوں کو بتا،
راستاگر’ باز غلط کرےکام تو باتیہ اُسے نہیں بچائے گی

راستپہلےکہ باز تھا۔ اگر وہ کرےگناہ تو اُسے زندہ نہیں چھوڑا
اِسگا۔جائے مقابلےکے میں اگر اپنیبےدین توبہسےبےدینی
کر واپسکے آئے تو باتیہ اُس کی تباہی باعثکا نہیں بنے گی
کہ پہلے بےدین ‘تھا۔ 13 ہو سکتا ہے مَیں راست باز کو تُو’بتاؤں، زندہ ‘گا۔رہے اگر وہ یہ سن کر سمجھنے لـگے، راستمیری’
بازی مجھے ہر صورت میں بچائے ‘گی اور نتیجے میں غلط کام
کرے تو مَیں اُس کے تمام راست کاموں کا لحاظ نہیں کروں گا
بلـکہ اُس کے غلط کام کے باعث اُسے سزائے موت دوں گا۔
فرضلیکن14 کرو مَیں کسی بےدین آدمی کو بتاؤں، ًتُو’ یقینا
مرے ‘گا۔ ہو سکتا ہے وہ یہ سن کر اپنے گناہ سے توبہ کر کے
انصاف اور راست بازی کرنے لـگے۔ 15 وہ قرضاپنے دار کو
وہ کچھ واپس کرے جو ضمانت کے طور پر ملا تھا، وہ چوری
ہوئی واپسچیزیں کر دے، وہ ہدایاتبخشزندگی کے مطابق
زندگی غرضگزارے، وہ بُرےہر کام سے گریز کرے۔ اِس
میںصورت مرےوہ نہیںگا بلـکہ زندہ ہی گا۔رہے 16 بھیجو
گناہ اُس سے سرزد ہوئے تھے وہ مَیں یاد نہیں کروں گا۔ چونکہ
اُس نے بعد میں وہ کچھ کیا جو منصفانہ اور راست تھا اِس لئے
ًوہ یقینا زندہ رہے گا۔

تیرے17 ہم وطن اعتراض کرتے ہیں کہ رب کا سلوک
صحیح نہیں ہے جبکہ اُن کا اپنا سلوک صحیح نہیں ہے۔ 18 اگر

راست باز چلنچالراستاپنا چھوڑ بدیکر لـگےکرنے تو اُسے
دیموتسزائے گی۔جائے اِس19 مقابلےکے میں اگر بےدین
اپنا بےدین چال چلن چھوڑ کر وہ کچھ کرنے لـگے جو منصفانہ
راستاور ہے تو وہ اِس بنا پر زندہ رہے گا۔

اسرائیلیو،اے20 تم ربکہہوکرتےدعوٰی صحیحسلوککا
نہیں ہے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں !ہے تمہاری عدالت وقتکرتے
مَیں ایکہر چالکے چلن کا خیال کروں “گا۔

یروشلم پر دشمن قبضےکے کی خبر
21 یاکین یہو بادشاہ کی جلاوطنی کے ویں12 سال میں

ایک پاسمیرےآدمی آیا۔ ویں10 مہینے کا پانچواں *دن تھا۔
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 وقتکے پہنچا تو رب میرےنے
منہ کو کھول دیا، اور مَیں دوبارہ بول سکا۔

بچے ہوئے اسرائیلی آپاپنے پر غلط اعتماد کرتے ہیں
رب23 مجھ سے ہم کلام ہوا، 24 اے” آدم زاد، ملـِک

اسرائیل کے کھنڈرات میں ہنے ر والے لوگ کہہ رہے گو’ہیں، ابراہیم ایکصرف آدمی تھا توبھی اُس پورےنے ملـک
پر قبضہ کیا۔ اُس نسبتکی بہتہم ہیں، اِس لئے لازم ہے کہ
ہمیں ملـکیہ حاصل ‘ہو۔ اُنہیں25 رب’بتا، قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تم گوشت کھاتے جسہو
میں خون تمہارےہے، ہاں بُت پرستی اور ریزیخوں عام ہے۔
تو ہوحاصلتمہیںطرحکسملـکپھر 26ہے؟سکتا تم اپنی تلوار
پر بھروسا رکھ کر قابِل حرکتیںگھن کرتے ہو، حتٰی کہ ایکہر
اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرتا ہے۔ تو کسملـکپھر طرح
تمہیں حاصل ہو سکتا ‘ہے؟

اُنہیں27 بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے حیاتمیریکہ کی
قَسم، جو اسرائیل کھنڈراتکے میں ہتے ر ہیں وہ تلوار کی زد
میں آ ہلاککر جائیںہو جوگے، بچ میںمیدانکھلےکر بسےجا
ہیں اُنہیں مَیں درندوں کو کھلا دوں گا، اور جنہوں پہاڑینے
قلعوں اور غاروں میں پناہ لی ہے مہلـکوہ یوں بیمار کا شکار ہو
جائیں گے۔ ملـکمَیں28 کو ویران و سنسان کر دوں جسگا۔
طاقت پر وہ فخر کرتے ہیں وہ جاتی رہے اسرائیلگی۔ پہاڑیکا

* 33:21 ویں10 مہینے کا پانچواں :دن 8 جنوری۔
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بھیعلاقہ اِتنا تباہ ہو جائے گا میںاُسلوگکہ سےگزرنےسے
کریںگریز گے۔ 29 ملـکمَیںجبپھر کو اُن کی مکروہ حرکتوں
باعثکے ویران و سنسان دوںکر تبگا لیںجانوہ گے ربہیمَیںکہ ‘ہوں۔

جلاوطن اسرائیلیوں کی بےپروائی
آدماے30 تیرےزاد، وطنہم دیواروںکیگھروںاپنے اور

دروازوں کھڑےپاسکے ہو کر تیرا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے
ہیں، نبیہمآؤ،’ پاسکے جا سنیںپیغاموہکر طرفکیربجو
سے آیا ‘ہے۔ لیکن31 گو اِن لوگوں ہجومکے آ پیغاماتتیرےکر
لئےکےسننے تیرے منے بیٹھسا توبھیہیںجاتے وہ اُن نہیںعملپر
کرتے۔ کیونکہ اُن کی زبان پر عشق کے گیتہی ہیں۔ اُن ہی
پر عملوہ کرتے ہیں، جبکہ اُن دلکا ناروا نفع پیچھےکے پڑا رہتا
ہے۔ اصل32 میں وہ تیری باتیں یوں سنتے طرحجسہیں کسی
گلوکار گیتکے مہارتجو سازسے بجا کر یلی سُر آواز عشقسے
گائے۔گیتکے گو تیریوہ باتیں سن خوشکر ہو ہیںجاتے
توبھی اُن پر عمل نہیں کرتے۔ ًلیکن33 یقینا ایک دن آنے والا
جبہے وہ جان لیں گے ہمارےکہ درمیان نبی رہا “ہے۔

34
اسرائیل کے بےپروا گلہ بان

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، 2 اے” آدم زاد، اسرائیل کے
گلہ بانوں خلافکے نبوّت !کر اُنہیں رب’بتا، قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اسرائیل کے گلہ بانوں پر
افسوس صرفجو 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 جانوروںبہتریناور ہو۔کھاتےگوشتکا
توبھی تم یوڑ ر کی دیکھ 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 واپسکو لائے، نہ گم جانوروںشدہ کو
تلاش کیا بلـکہ سختی اور ظالمانہ یقے طر سے اُن پر حکومت کرتے
رہے۔ 5 گلہ بان نہ ہونے کی وجہ سے یاں بھیڑبکر تتر بتر ہو کر
درندوں یاںمیری6گئیں۔ہوشکارکا بکر بھیڑ پہاڑوںتمام اور بلند
جگہوں پر آوارہ پھرتی رہیں۔ ساری زمین پر وہ منتشر ہو گئیں،
اور کوئی نہیں تھا جو اُنہیں ڈھونڈ واپسکر لاتا۔

اےچنانچہ7 گلہ رببانو، جوابکا !سنو رب8 قادرِ مطلق
فرماتا ہے کہ میری حیات کی قَسم، میری یاں بکر بھیڑ لٹیروں کا

شکار اور تمام درندوں کی غذا بن گئی ہیں۔ اُن کی دیکھ بھال
کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے گلہ بان میرے یوڑ ر کو
ڈھونڈ نہیںواپسکر لاتے صرفبلـکہ اپنا خیالہی ہیں۔کرتے
9 اےچنانچہ گلہ بانو، رب جوابکا !سنو رب10 قادرِ مطلق
فرماتا مَیںکہہے بانوںگلہ نپٹسے اُنہیںکر اپنی یوں بکر بھیڑ کے
لئے ذمہ دار ٹھہراؤں گا۔ تب مَیں اُنہیں گلہ بانی کی ذمہ داری
کروںفارغسے گا صرفتاکہ اپنا خیالہی کرنے کا سلسلہ ختم
مَیںجائے۔ہو اپنی یوں بکر بھیڑ کو اُن منہکے نکالسے بچاؤںکر
گا تاکہ آئندہ وہ اُنہیں نہ کھائیں۔

الله اچھا چرواہا ہے
11 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ آئندہ مَیں خود اپنی

یوں بکر بھیڑ کو ڈھونڈ واپسکر لاؤں گا، خود اُن کی دیکھ بھال
گا۔کروں طرحجس12 بکھریطرفچاروںچرواہا ہوئی اپنی
یوں بکر بھیڑ کو اکٹھا کر کے اُن بھالدیکھکی کرتا طرحاُسیہے
مَیں اپنی یوں بکر بھیڑ کی دیکھ بھال کروں گا۔ مَیں اُنہیں اُن تمام
مقاموں نکالسے بچاؤںکر اُنہیںجہاںگا بادلوںگھنے اور یکی تار
کے دن منتشر کر دیا گیا تھا۔ مَیں13 اُنہیں دیگر اقوام ممالـکاور
میں سے نکال کر جمع کروں گا اور اُنہیں اُن کے ملـکاپنے میں
واپس لا کر اسرائیل کے پہاڑوں، گھاٹیوں اور تمام آبادیوں میں
چَراؤں گا۔ تب14 مَیں 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
رب15گی۔چریںگھاس مطلققادرِ فرماتا اپنیخودمَیںکہہے
یوں بکر بھیڑ کی دیکھ بھال کروں گا، خود اُنہیں بٹھاؤں گا۔

مَیں16 یوںشدہگم بھیڑبکر لگاؤںکھوجکا اورگا آوارہ پھرنے
والوں لاؤںواپسکو مَیںگا۔ زخمیوں مرہمکی پٹی کروں گا اور
کمزوروں کو تقویت دوں گا۔ لیکن تازےموٹے اور طاقت ور
جانوروں کو مَیں ختم کروں گا۔ مَیں انصاف سے یوڑ ر کی گلہ
بانی کروں گا۔

رب17 قادرِ مطلق فرماتا ہے میرےاےکہ یوڑ، ر جہاں
بھیڑوں، مینڈھوں اور بکروں کے درمیان ناانصافی ہے وہاں مَیں
اُن کی عدالت کروں گا۔ 18 کیا یہ تمہارے 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
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اور باقی پانی کو پاؤں سے گدلا کرتے ہو؟ 19 میرا یوڑ ر کیوں تم
سے کچلی گھاسہوئی کھائے اور تمہارا گدلا کیا ہوا پانی پیئے؟

20 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ جہاں موٹی اور دُبلی
یوں بھیڑبکر کے درمیان ناانصافی وہاںہے مَیں خود فیصلہ کروں
گا۔ 21 کیونکہ تم موٹی بھیڑوں نے کمزوروں کو کندھوں سے
اورکردےدھکا سینگوں مارسے مار سےگھاساچھیکر بھگا
دیا ہے۔ لیکن22 مَیں اپنی یوں بکر بھیڑ کو تم سے لوںبچا گا۔ آئندہ
اُنہیں لُوٹا نہیں جائے گا بلـکہ مَیں خود اُن انصافمیں قائم رکھوں
گا۔

امن و امان سلطنتکی
مَیں23 اُن ایکپر ہی گلہ بان یعنی اپنے خادم داؤد کو مقرر

کروں گا جو اُنہیں چَرا کر اُن کی دیکھ کرےبھال گا۔ وہی اُن
کا صحیح چرواہا رہے گا۔ 24 مَیں، رب اُن کا خدا ہوں گا اور
میرا داؤدخادم اُن درمیانکے اُن یہگا۔ہوحکمرانکا ربمیرا،
کا فرمان ہے۔

مَیں25 اسرائیلیوں ساتھکے سلامتی کا باندھعہد کر درندوں
کو ملـک سے نکال دوں گا۔ پھر وہ حفاظت سے سو سکیں
گے، خواہ یگستان ر میں ہوں یا جنگل میں۔ 26 مَیں اُنہیں اور
اپنے پہاڑ اردکے گرد کے علاقے برکتکو دوں گا۔ ملـکمَیں
وقتمیں بارشپر برساتا رہوں مبارکایسیگا۔ بارشیں ہوں گی
27 ملـککہ کے باغوں اور کھیتوں میں زبردست فصلیں پکیں
لوگگی۔ ملـکاپنے ہوںمحفوظمیں مَیںجبپھرگے۔ اُن کے
جوئے کو توڑ کر اُنہیں اُن سے رِہائی دوں گا جنہوں نے اُنہیں
غلام بنایا تبتھا لیںجانوہ آئندہ28ہوں۔ربہیمَیںکہگے نہ
اُنہیںاقوامدیگر لُوٹیں نہگی، بنیںخوراککیدرندوںوہ بلـکہگے
وہ حفاظت سے اپنے گھروں میں بسیں گے۔ ڈرانے والا کوئی
نہیں ہو گا۔ میرے29 حکم پر زمین ایسی فصلیں پیدا کرے گی
جن شہرتکی دُور تکدُور پھیلے گی۔ آئندہ نہ وہ بھوکے مریں
گے، نہ اُنہیں دیگر اقوام کی لعن طعن سننی پڑے گی۔ رب30
قادرِ مطلق خدا فرماتا ہے کہ وقتاُس وہ جان لیں گے کہ مَیں
ربجو اُن کا ہوںخدا اُن ساتھکے ہوں، میریاسرائیلیکہ قوم
رب31ہیں۔ مطلققادرِ فرماتا کہہے تم میرا یوڑ، میریر 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، 2 اے” آدم زاد، سعیر کے
پہاڑی علاقے طرفکی رُخ کر کے اُس خلافکے نبوّت !کر
اُسے3 رب’بتا، قادرِ مطلق فرماتا ہے اےکہ سعیر پہاڑیکے علاقے،
اب مَیں تجھ نپٹسے لوں گا۔ مَیں اپنا خلافتیرےہاتھ اُٹھا کر
ویرانتجھے سنسانو شہروںتیرےمَیں4گا۔دوںکر ملبےکو کے
ڈھیر بنا دوں گا، اور تُو سراسر اُجڑ جائے تبگا۔ تُو جان لے گا
کہ مَیں ربہی ہوں۔

5 تُو ہمیشہ اسرائیلیوں کا سخت دشمن رہا ہے، اور جب اُن پر
آفت آئی اور اُن کی پہنچیتکعروجسزا تو تُو بھی تلوار لے کر اُن
ٹوٹپر پڑا۔ اِس6 لئے رب قادرِ مطلق فرماتا حیاتمیریکہہے
کی قَسم، مَیں تجھے قتل غارتو کے حوالے کروں گا، اور قتل
و غارت تیرا تعاقب کرتی رہے گی۔ چونکہ تُو نے قتل و غارت
کرنے نفرتسے نہ کی، اِس لئے قتل تیرےغارتو پیچھے پڑی
رہے گی۔ مَیں7 سعیر پہاڑیکے علاقے کو ویران و سنسان کر
کے وہاں کے تمام آنے جانے والوں کو مٹا ڈالوں گا۔ تیرے8
پہاڑی علاقے کو مَیں مقتولوں سے بھر دوں گا۔ تلوار کی زد میں
آنے والے پڑےطرفہر رہیں تیریگے۔ یوں، پہاڑ وادیوں اور
تمام گھاٹیوں میں لاشیں نظر آئیں گی۔ میرے9 حکم پر تُو تکابد
ویران رہے گا، تیرےاور شہر غیرآباد رہیں تبگے۔ تُو جان لے
گا کہ مَیں ربہی ہوں۔

10 تُو بولا، اسرائیل” اور یہوداہ کی دونوں قومیں اپنے علاقوں
میریسمیت ہی !ہیں آؤ ہم اُن پر قبضہ تجھے“کریں۔ تکخیال
نہیں آیا ربکہ 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
اپنے آپ کو ظاہر کروں گا جب مَیں تیری عدالت کروں گا۔
وقتاُس12 تُو جان لے گا کہ ربمَیں، نے وہ تمام سنکفر لیا
ہے جو تُو نے اسرائیل کے پہاڑوں خلافکے بکا ہے۔ کیونکہ
تُو یہ”کہا،نے اُجڑ گئے ابہیں، میںقبضےہمارےیہ آ ہیںگئے
اور اُنہیںہم کھا “ہیں۔سکتے 13 تُو مارشیخینے مار میرےکر



حزقی ایل 35:14 822 حزقی ایل 36:20

خلاف کفر بکا لیکنہے، !خبردار مَیں نے اِن تمام باتوں پر توجہ
دی ہے۔ رب14 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تُو نے خوشی منائی
کہ ملـکپورا ویران و سنسان ہے، لیکن مَیں تجھے بھی اُتنا ہی
ویران گا۔دوںکر 15 تُو خوشکتنا اسرائیلجبہوا موروثیکی
زمین اُجڑ تیرےمَیںاب!گئی ساتھ بھی ایسا ہی کروں اےگا۔
سعیر پہاڑیکے علاقے، پورےتُو ویرانسمیتادوم 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 اسرائیلاے’کہہ، ربپہاڑو،کے کلامکا !سنو رب2 مطلققادرِ
فرماتا ہے دشمنکہ بغلیں بجا کر کہتا ہے کہ کیا اسرائیلخوب،
کی میںقبضےہمارےبلندیاںقدیم آ !ہیںگئی 3 مطلققادرِ فرماتا
ہے کہ اُنہوں نے تمہیں اُجاڑ دیا، تمہیں طرفچاروں تنگسے
کیا نتیجےہے۔ میں تم دیگر اقوام میںقبضےکے آ گئی ہو لوگاور
تم پر کفر بکنے لـگے ہیں۔ 4 اےچنانچہ اسرائیل کے ربپہاڑو،
قادرِ مطلق کا کلام !سنو
رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اے پہاڑو اور یو، پہاڑ اے

گھاٹیو اور کھنڈراتاےوادیو، اور انسان سے خالی شہرو، تم
گرد و نواح کی اقوام کے لئے لُوٹ مار اور مذاق کا نشانہ بن ہو۔گئے

اِس5 لئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں بڑینے غیرت
سے اِن باقی اقوام کی سرزنش کی ہے، خاص کر ادوم کی۔
کیونکہ میریوہ قوم نقصانکا دیکھ کر شادیانہ بجانے لـگیں اور
حقارتاپنی کا اظہار کر ملـکمیرےکے 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۔

اسرائیلاےلیکن8 پہاڑو،کے تم پر یالیدوبارہ پھلےہر پھولے
گی۔ تم سرےنئے میریسے قوم اسرائیل کے لئے پھل لاؤ گے،
کیونکہ وہ جلد ہی واپس آنے والی ہے۔ 9 مَیں دوبارہ تمہاری

طرف رجوع کروں گا، دوبارہ تم پر مہربانی کروں گا۔ لوگتب
سرےنئے سے تم پر ہل چلا کر بیج بوئیں گے۔

مَیں10 تم پر آبادیکی بڑھا دوں گا۔ کیونکہ تمام اسرائیلی آ کر
ڈھلانوںتمہاری پر اپنے گھر بنا لیں تمہارےگے۔ شہر آباددوبارہ
ہو جائیں گے، اور کھنڈرات کی جگہ نئے گھر بن جائیں گے۔
11 مَیں تم پر بسنے والے انسان و حیوان کی تعداد بڑھا دوں گا،
اور وہ بڑھ کر پھلیں پھولیں گے۔ مَیں ہونے دوں گا تمہارےکہ
علاقے میں ماضی کی آبادیطرح ہو گی، پہلے نسبتکی مَیں تم
پر کہیں یادہ ز مہربانی کروں گا۔ تب تم جان لو گے کہ مَیں 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 سے محروم نہیں کرو گے۔ رب13 قادرِ مطلق
فرماتا ہے بارےتمہارےلوگبےشککہ میں کہتے ہیں کہ
تم لوگوں ہڑپکو کر کے اپنی قوم کو اُس کی اولاد سے محروم
کر دیتے ہو۔ لیکن14 آئندہ ایسا نہیں ہو گا۔ آئندہ تم نہ آدمیوں
ہڑپکو کرو گے، نہ اپنی قوم کو اُس کی اولاد سے محروم کرو
گے۔ ربیہ 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 برداشتمذاق نہیں پڑےکرنا گا، کیونکہ ایسا
کبھی ہو گا نہیں 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
16 رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 17 اے” آدم زاد، جب

اسرائیلی ملـکاپنے میں آباد تھے ملـکتو اُن کے چال چلن اور
حرکتوں ناپاکسے ہوا۔ وہ بُرےاپنے رویے کے باعث میری
نظر میں ماہواری میں مبتلا عورت کی ناپاکطرح تھے۔ 18 اُن
لوگہاتھوںکے قتل ہوئے، اُن کی بُت پرستی ناپاکملـکسے
ہو گیا۔
مَیںمیںجواب نے اُن پر نازلغضباپنا کیا۔ مَیں19 اُنہیںنے

اقواممختلف ممالـکو منتشرمیں کر اُنکے غلطاورچلنچالکے
کاموں مناسبکی سزا دی۔ لیکن20 بھیجہاں وہ پہنچے وہاں
اُن ہی کے سبب سے میرے مُقّدس نام کی بےحرمتی ہوئی۔
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بھیسےجنکیونکہ اُن ملاقاتکی ہوئی اُنہوں نے کہا، گو’ یہ
توبھیہیںقومکیرب اِنہیں اُس ملـککے کو چھوڑنا ‘!پڑا یہ21
دیکھ کر قومجسکہ میں بھی اسرائیلی جا بسے وہاں اُنہوں نے
مُقّدسمیرے نام کی بےحرمتی کی مَیں اپنے نام کی فکر کرنے
لگا۔ اِس22 لئے اسرائیلی قوم کو بتا،

رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ جو کچھ مَیں کرنے والا ہوں
وہ تیریمَیں نہیںخاطر کروں گا بلـکہ مُقّدساپنے نام کی خاطر۔
کیونکہ تم نے دیگر اقوام میں منتشر ہو کر اُس کی بےحرمتی کی
ہے۔ مَیں23 ظاہر کروں 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 اپنا مُقّدس
کردار اُن پر ظاہر کروں تبگا۔ وہ جان لیں گی کہ مَیں ربہی
ہوں۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

مَیں24 تمہیں دیگر اقوام ممالـکو سے نکال دوں گا اور تمہیں
جمع کر تمہارےکے ملـکاپنے واپسمیں لاؤں گا۔ مَیں25 تم پر
صاف پانی چھڑکوں گا تو صافپاکتم ہو جاؤ گے۔ ہاں، مَیں
تمہیں تمام ناپاکیوں اور بُتوں صافپاکسے کر دوں گا۔

تب26 مَیں تمہیں نیا دل بخش کر تم میں نئی روح ڈال دوں
گا۔ مَیں تمہارا سنگین دل نکال کر تمہیں پوستگوشت کا نرم
دل عطا کروں گا۔ 27 کیونکہ مَیں اپنا ہی روح تم میں ڈال کر
تمہیں اِس قابل بنا دوں گا کہ تم میری ہدایات کی پیروی اور
میرے احکام پر دھیان سے عمل کر سکو۔ تب28 تم دوبارہ اُس
ملـک میں سکونت کرو گے جو مَیں تمہارےنے باپ دادا کو
دیا تھا۔ میریتم قوم ہو گے، اور مَیں تمہارا ہوںخدا گا۔ مَیں29
تمہاریتمہیںخود تمام ناپاکی تمہارےمَیںآئندہگا۔چھڑاؤںسے
ملـک میں کال پڑنے نہیں دوں گا بلـکہ اناج کو اُگنے اور ھنے بڑ
کا حکم دوں گا۔ مَیں30 باغوں اور کھیتوں کی پیداوار بڑھا دوں
گا تاکہ آئندہ ملـکتمہیں میں کال پڑنے باعثکے دیگر قوموں
طعنےکے سننے نہ پڑیں۔ بُریتمہاریتب31 راہیں حرکتیںغلطاور
تمہیں یاد آئیں اورگی، تم گناہوںاپنے اور بُت پرستی باعثکے اپنے
آپ گھنسے کھاؤ گے۔ لیکن32 یاد رہے کہ مَیں سبیہ کچھ
تمہاری خاطر نہیں کر رہا۔ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے اےکہ
اسرائیلی قوم، شرم !کرو اپنے چال چلن پر شرم سار !ہو

رب33 مطلققادرِ فرماتا تمہارےتمہیںمَیںدنجسکہہے
تمام گناہوں صافپاکسے کروں گا اُس دن مَیں تمہیں دوبارہ
تمہارے شہروں میں آباد کروں گا۔ تب کھنڈرات پر نئے گھر
بنیں میںملـکوقتاِسگو34گے۔ والےگزرنےسے 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 کہیںکر ویرانکچھسبپہلے”گے، و سنسان تھا، لیکن
ملـکاب باِغ عدن بن گیا !ہے پہلے اُس کے شہر بوسزمین تھے
اور اُن کی جگہ ملبے کے ڈھیر نظر آتے تھے۔ ابلیکن اُن کی نئے
سرے سے قلعہ بندی ہو گئی ہے لوگاور اُن میں آباد “ہیں۔
پھر36 ارد قومیںجتنیکیگرد بچ لیںجانوہگیہوںگئی گی کہ
مَیں، رب نے سرےنئے سے وہ کچھ تعمیر کیا ہے جو پہلے ڈھا
دیا گیا تھا، مَیں نے ویران زمین میں پودےدوبارہ لگائے ہیں۔
یہ ربمیرا، کا فرمان ہے، اور مَیں یہ کروں گا بھی۔

37 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ ایک بار پھر مَیں اسرائیلی قوم
کی التجائیں سن کر باشندوں کی تعداد یوڑ ر کی طرح بڑھا دوں
گا۔ طرحجس38 ماضی میں عید کے دن یروشلم میں طرفہر
قربانی کی یاں بکر بھیڑ نظر آتی تھیں اُسی ملـکطرح کے شہروں
میں دوبارہ ہجوم کے ہجوم نظر آئیں تبگے۔ وہ جان لیں گے کہ
مَیں “۔‘ہوںربہی

37
ہڈیوں بھریسے وادی کی یا رو

ایک1 دن رب کا ہاتھ مجھ پر آ ٹھہرا۔ رب نے مجھے اپنے
روح سے باہر لے جا ایککر وادیکھلی بیچکے میں کیا۔کھڑا
ہڈیوںوادی بھریسے تھی۔ اُس2 مجھےنے اُن میں سے گزرنے
دیا تو مَیں نے دیکھا وادیکہ زمینکی پر بکھریہڈیاںبےشمار
پڑی ہیں۔ یہ ہڈیاں سراسر سوکھی ہوئی تھیں۔

مجھنےرب3 آدماے”پوچھا،سے زاد، کیا یہ ہڈیاں دوبارہ
زندہ ہو سکتی “ہیں؟ مَیں نے جواب دیا، اے” رب قادرِ
مطلق، تُو ہی جانتا “ہے۔

تب4 اُس نے فرمایا، نبوّت” کر کے ہڈیوں کو بتا، اے’
سوکھی ہوئی 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 سبکر کچھ ِجلد سے ڈھانپ
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دوں گا۔ مَیں تم میں دم ڈال دوں گا، اور تم زندہ ہو جاؤ گی۔
تب تم جان لو گی کہ مَیں “۔‘ہوںربہی

مَیں7 نے ایسا ہی کیا۔ اور جوں ہی مَیں نبوّت کرنے لگا تو
شور ساتھکےدوسریایکہوئےکھڑکھڑاتےہڈیاںگیا۔مچ جُڑ
گئیں، اور ہوتے پورےہوتے بنڈھانچے گئے۔ میرے8 دیکھتے
دیکھتے نسیں اور گوشت ڈھانچوں پر چڑھ گیا اور سب کچھ ِجلد
سے ڈھانپا گیا۔ تکابلیکن میںجسموں دم نہیں تھا۔

9 پھر رب نے فرمایا، اے” آدم زاد، نبوّت کر کے دم سے
مخاطب ہو جا، اے’ ربدم، 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 اپنے پاؤں کھڑےپر ہو بڑینہایتایکگئے۔ فوج وجود میں
آ گئی !تھی

ربتب11 نے فرمایا، اے” آدم زاد، یہ ہڈیاں اسرائیلی قوم
تمامکے وہہیں۔افراد ہیں،کہتے ہیں،گئیسوکھہڈیاںہماری’
ہماری اُمید جاتی رہی ہمہے۔ ختم ہی ہو ‘!ہیںگئے چنانچہ12
نبوّت کر اُنہیںکے رب’بتا، قادرِ مطلق فرماتا ہے اےکہ میری قوم، مَیں تمہاری
قبروں کو کھول دوں گا اور تمہیں اُن میں سے نکال کر ملـِک
میریاے13گا۔لاؤںواپسمیںاسرائیل تمہاریمَیںجبقوم،
قبروں دوںکھولکو گا اور تمہیں اُن میں نکالسے لاؤں تبگا
تم جان لو گے کہ مَیں ربہی ہوں۔ مَیں14 اپنا روح تم میں ڈال
دوں گا تو تم زندہ ہو پھرگے۔جاؤ مَیں تمہارےتمہیں ملـکاپنے
میں بسا دوں تبگا۔ جانتم لو گے یہکہ ربمیرا، فرمانکا ہے
اور مَیں یہ کروں گا “۔‘بھی

یہوداہ اور اسرائیل متحد ہو جائیں گے
آدماے”16ہوا،کلامہمسےمجھرب15 لـکڑیزاد، کا ٹکڑا

لے کر اُس پر لـکھ دے، جنوبی’ قبیلہ یہوداہ اور جتنے اسرائیلی
قبیلے اُس ‘ہیں۔متحدساتھکے لـکڑیپھر ایککا اَور ٹکڑا لے کر
اُس لـکھپر دے، یوسفقبیلہشمالی’ یعنی افرائیم اور اسرائیلیجتنے
قبیلے اُس کے ساتھ متحد ‘ہیں۔ لـکڑیاب17 کے ٹکڑےدونوں
دوسرےایک یوںساتھکے دےجوڑ تیرےکہ ہاتھ ایکمیں
ہو جائیں۔

تیرے18 تجھوطنہم پوچھیںسے گے، آپکیا’ ہمیں اِس کا
مطلب نہیں بتائیں ‘گے؟ تب19 اُنہیں بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا
یوسفمَیںکہہے لـکڑییعنی مالـککے افرائیم اُساور ساتھکے
متحد اسرائیلی قبیلوں کو لے کر یہوداہ کی لـکڑی کے ساتھ جوڑ
دوں گا۔ میرے ہاتھ میں وہ لـکڑی کا ایک ہی ٹکڑا بن جائیں
‘گے۔

20 اپنے ہم وطنوں کی موجودگی میں لـکڑی کے مذکورہ
میںہاتھٹکڑے تھامے رکھ اور21 اُنہیںساتھساتھ 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۔ وہیں22 اسرائیل کے پہاڑوں پر
مَیں اُنہیں متحد کر ایککے ہی قوم بنا دوں گا۔ اُن ایکپر ہی
آئندہگا۔کرےحکومتبادشاہ وہ میںقوموںدوکبھینہ تقسیم
ہو جائیں گے، نہ دو سلطنتوں میں۔ 23 آئندہ وہ اپنے آپ کو نہ
اپنے بُتوں یا باقی مکروہ چیزوں ناپاکسے یں کر نہگے، اُن گناہوں
سے تکابجو کرتے آئے ہیں۔ مَیں اُنہیں اُن تمام مقاموں سے
نکال کر چھڑاؤں گا جن میں اُنہوں نے گناہ کیا ہے۔ مَیں اُنہیں
صافپاک کروں گا۔ یوں وہ میری قوم ہوں گے اور مَیں اُن کا
ہوںخدا گا۔ 24 میرا خادم داؤد اُن کا بادشاہ ہو گا، اُن ایککا
بانگلہہی گزاریںزندگیمطابقکےہدایاتمیریوہتبگا۔ہو
گے اور دھیان میرےسے احکام پر عمل کریں گے۔

25 ملـکجو مَیں نے اپنے یعقوبخادم کو دیا تھا جساور
تمہارےمیں باپ دادا ہتے ر تھے اُس میں اسرائیلی دوبارہ بسیں
گے۔ ہاں، وہ اور اُن کی اولاد ہمیشہ تک اُس میں آباد رہیں
اورگے، تکابدداؤدخادممیرا اُن تب26گا۔کرےحکومتپر
مَیں اُن کے ساتھ سلامتی کا عہد باندھوں ایکگا، ایسا عہد جو
تکہمیشہ قائم مَیںگا۔رہے اُنہیں قائم کر کے اُن کی تعداد بڑھاتا
جاؤں گا، اور میرا تکابدمقدِس اُن درمیانکے گا۔رہے وہ27
سکونتمیری گاہ میںسائےکے بسیں مَیںگے۔ اُن کا ہوںخدا
گا، اور وہ میری قوم ہوں گے۔ جب28 میرا مقدِس تکابد اُن
درمیانکے ہو گا تو دیگر اقوام لیںجان گی مَیںکہ ہوں،ربہی
اسرائیلکہ مُقّدسکو کرنے والا مَیں ہی “۔‘ہوں

38



حزقی ایل 38:1 825 حزقی ایل 38:23

اسرائیل کا دشمن جوج
مجھرب1 ہمسے کلام ہوا، آدماے”2 زاد، ملـِک ماجوج

کے حکمران جوج طرفکی رُخ کر مسکجو اور بل تُو کا اعلٰی
رئیس اُسہے۔ خلافکے نبوّت کر کے 3 رب’کہہ، قادرِ مطلق فرماتا ہے مسکاےکہ اور بل تُو کے اعلٰی
رئیس ابجوج، مَیں تجھ نپٹسے لوں گا۔ تیرےمَیں4 منہ کو
پھیر دوں تیرےگا، منہ میں ڈالکانٹے سمیتفوجپوریتجھےکر
نکال دوں گا۔ شاندار وردیوں سے آراستہ تیرے تمام گھڑسوار
اور فوجی اپنے سمیتگھوڑوں نکل آئیں گے، تیریگو بڑی فوج
کے مرد چھوٹی اور بڑی ڈھالیں اُٹھائے پھریں گے، اور ایکہر
تلوار لیسسے ہو گا۔ 5 فارس، ایتھوپیا اور لبیا کے مرد بھی فوج
میں شامل ہوں گے۔ ایکہر بڑی ڈھال اور خود سے مسلح ہو
جُمر6گا۔ شمالاور دُوردرازکے بیتعلاقے ُتجرمہ تمامکے دستے
بھی ہوںساتھ تیرےقومیںسیبہتوقتاُسغرضگے۔ ساتھ
نکلیں گی۔ چنانچہ7 مستعد ہو !جا جتنے تیرےلشکر ارد گرد جمع
ہو گئے ہیں اُن کے ساتھ مل کر خوب یاں تیار !کر اُن کے لئے
پہرا داری کر۔

متعدد8 دنوں کے بعد تجھے ملـِک اسرائیل پر حملہ کرنے کے
لئے بُلایا جائے گا جنگابھیجسے سے چھٹکارا ملا ہو گا اور
جلاوطنکےجس میںقوموںسیبہتدیگر واپسسے آ ہوںگئے
گے۔ گو اسرائیل کا پہاڑی علاقہ بڑی دیر سے برباد ہوا ہو گا،
لیکن اُس وقت 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
ملـکپورےطرح پر تیرےگے۔جائیںچھا قومیںسیبہتساتھ
ہوں گی۔ رب10 قادرِ مطلق فرماتا تیرےوقتاُسکہہے ذہن
خیالاتبُرےمیں اُبھر آئیں گے اور تُو شریر منصوبے باندھے گا۔
11 تُو کہے گا، ملـکیہ” کھلا ہے، اور اُس باشندےکے آرام
اور سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ آؤ، مَیں اُن پر حملہ کروں،
کیونکہ وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ نہ اُن کی چاردیواری
ہے، نہ دروازہ یا کنڈا۔ 12 مَیں اسرائیلیوں کو لُوٹ لوں گا۔
جو شہر تھےکھنڈراتپہلے ابلیکن سرےنئے سے آباد ہوئے
ہیں اُن پر ٹوٹمَیں پڑوں گا۔ جلاوطنجو دیگر اقوام واپسسے آ
گئے ہیں اُن دولتکی مَیں چھین لوں گا۔ کیونکہ اُنہیں کافی مال

مویشی حاصل ہوئے ہیں، اور اب 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 مویشیمالچاندی، اور سیبہتباقی
دولت چھیننا چاہتا ‘ہے؟

آدماے14 زاد، نبوّت کر جوجکے کو بتا، رب’ قادرِ مطلق
فرماتا ہے کہ اُس وقت تجھے پتا چلے گا کہ میری 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
قوم اسرائیل پر دھاوا بول دیں گے۔ وہ اُس پر بادل کی طرح چھا
جائیں اےگے۔ جوج، اُن آخری دنوں میں مَیں خود تجھے اپنے
ملـک پر حملہ کرنے دوں گا تاکہ دیگر اقوام مجھے جان لیں۔
کیونکہ جو کچھ مَیں اُن کے دیکھتے تیرےدیکھتے ساتھ کروں گا
اُس سے مُقّدسمیرا کردار اُن پر ظاہر ہو گا۔جائے رب17 قادرِ
مطلق فرماتا ہے کہ تُو وہی جسہے کا ذکر مَیں ماضینے میں
تھا۔کیا اسرائیلیعنیخادممیرےمیںماضیکیونکہ کافینبیکے
سالوں سے پیش گوئی کرتے رہے کہ مَیں تجھے اسرائیل کے
خلاف بھیجوں گا۔

الله جوجخود کو کرےتباہ گا
18 رب 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 یوں
بھڑک اُٹھے گا ًکہ یقینا ملـِک اسرائیل میں زبردست زلزلہ آئے
گا۔ میرےسب20 منے سا تھرتھرا اُٹھیں گے، ہوںمچھلیاںخواہ یا
پرندے، زمینخواہ پر چلنے اور رینگنے والے جانور ہوں یا انسان۔
پہاڑ اُن کی گزرگاہوں خاکسمیت میں ملائے جائیں گے، اور
ہر دیوار گر جائے گی۔

رب21 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں اپنے تمام پہاڑی علاقے
میں جوج خلافکے تلوار بھیجوں آپسسبتبگا۔ میں لڑنے
لـگیں گے۔ مَیں22 اُن مہلـکمیں یاں بیمار اور قتل غارتو پھیلا
کر اُن کی عدالت کروں گا۔ ساتھ ساتھ مَیں موسلادھار بارش،
اولے، آگ اور گندھک جوج اور اُس کی بین الاقوامی فوج
پر برسا دوں گا۔ 23 یوں مَیں اپنا عظیم اور مُقّدس کردار متعدد
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قوموں پر کروںظاہر گا، اُن دیکھتےکے دیکھتے آپاپنے اظہارکا
کروں تبگا۔ وہ جان لیں گی کہ مَیں ربہی ‘ہوں۔

39
آدماے1 زاد، جوج خلافکے نبوّت کر کے کہہ،
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 سے گھسیٹ کر
اسرائیل کے پہاڑوں پر لاؤں گا۔ 3 وہاں مَیں تیرے بائیں ہاتھ
سے کمان ہٹاؤں گا اور تیرے دائیں ہاتھ سے تیر گرا دوں گا۔
اسرائیل4 کے پہاڑوں پر ہی تُو اپنے تمام بین الاقوامی فوجیوں کے
ہلاکساتھ ہو مَیںگا۔جائے تجھے قسمہر پرندوںشکاریکے
اور درندوں گا۔دوںکھلاکو میدانکھلےلاشتیریکیونکہ5
میں گر پڑیکر گی۔رہے یہ ربمیرا، قادرِ مطلق فرمانکا ہے۔

مَیں6 ماجوج پر اور آپاپنے محفوظکو سمجھنے والے ساحلی
علاقوں آگپر بھیجوں تبگا۔ وہ جان لیں گے کہ مَیں ربہی
ہوں۔ اپنی7 اسرائیلقوم درمیانکے مَیںہی مُقّدساپنا نام ظاہر
کروں گا۔ آئندہ مَیں مُقّدساپنے نام کی برداشتبےحرمتی نہیں
کروں گا۔ تب اقوام جان لیں گی کہ مَیں رب اور اسرائیل کا
قدوس ہوں۔ رب8 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ کچھسبیہ ہونے
والا ہے، یہ پیشضرور آئے !گا وہی دن جسہے کا ذکر مَیں
کر چکا ہوں۔

جوج اور اُس کی فوج کی تدفین
9 پھر اسرائیلی شہروں باشندےکے میداِن جنگ میں جا کر

دشمن اسلحہکے ایندھنکو کے لئے جمع کریں اِتنیگے۔ چھوٹی
اور بڑی ڈھالیں، کمان، تیر، لاٹھیاں اور نیزے اکٹھے ہو جائیں
گے ساتکہ تکسال کسی اَور ایندھن کی ضرورت نہیں ہو
گی۔ اسرائیلیوں10 کو میدانکھلے لـکڑیمیں چننے یا جنگل میں
درخت کاٹنے کی ضرورت نہیں ہو گی، کیونکہ وہ یہ ہتھیار
ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے۔ اب وہ اُنہیں لُوٹیں گے
جنہوں لُوٹاُنہیںنے لیا تھا، وہ اُن مویشیمالسے لیںچھین گے
جنہوں نے اُن سبسے کچھ چھین لیا تھا۔ یہ رب قادرِ مطلق کا
فرمان ہے۔

لئےکےجوجمیںاسرائیلمَیںدناُس11 قبرستان کروںمقرر
گا۔ یہ قبرستان وادٔی *عباریم میں ہو گا جو بحـیرۂ مُردار کے
مشرق میں ہے۔ جوج کے ساتھ اُس کی تمام فوج بھی دفن ہو
گی، اِس لئے مسافر آئندہ اُس میں سے نہیں گزر سکیں تبگے۔
وہ جگہ وادٔی ہمون †جوج بھی کہلائے گی۔ جب12 اسرائیلی
تمام لاشیں دفنا ملـککر کریںصافپاککو گے ساتتو مہینے
لـگیں گے۔ 13 تمام اُمّت اِس کام میں مصروف رہے ربگی۔
قادرِ مطلق فرماتا ہے جسکہ دن مَیں دنیا پر اپنا جلال ظاہر
کروں گا اُس دن یہ اُن کے لئے شہرت باعثکا ہو گا۔

سات14 مہینوں کے بعد کچھ آدمیوں کو الـگ کر کے کہا
جائے گا ملـکپورےکہ میں سے گزر کر معلوم کریں ابھیکہ
کہاں کہاں لاشیں پڑی ہیں۔ کیونکہ لازم ہے کہ سب دفن
ہو جائیں تاکہ ملـک پاکدوبارہ صاف ہو جائے۔ 15 جہاں
کہیں لاشکوئی نظر آئے اُس جگہ کی وہ نشان دہی کریں گے
تاکہ دفنانے والے اُسے وادٔی ہمون جوج میں لے جا کر دفن
کریں۔ 16 یوں ملـک 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 درندےاور بُلا کر کہہ، آؤ،’ اِدھر جمع ہو !جاؤ چاروں
طرف سے آ کر اسرائیل کے پہاڑی 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 گے۔ سب بسن کے موٹے تازے
مینڈھوں، بھیڑ کے بچوں، بکروں اور بَیلوں مزےجیسے دار ہوں
گے۔ 19 کیونکہ قربانیجو تمہارےمَیں لئے تیار کر ہوںرہا اُس
چربیکی تم جی بھر کر کھاؤ اُسگے، پیخونکا پی مستکر ہو
جاؤ گے۔ رب20 فرماتا ہے کہ تم میری میز پر بیٹھ کر گھوڑوں
اور گھڑسواروں، سورماؤں اور ہر قسم کے فوجیوں سے سیر ہو
جاؤ ‘گے۔

رب اپنی واپسقوم لائے گا
* 39:11 وادٔی :عباریم یا گزرنے والوں کی وادی۔ † 39:11 وادٔی ہمون :جوج جوج کے فوجی ہجوم کی وادی۔ ‡ 39:16 :ہمونہ ہجوم یعنی جوج کے۔
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21 یوں مَیں دیگر اقوام پر اپنا جلال ظاہر کروں گا۔ کیونکہ

جب مَیں جوج اور اُس کی فوج کی عدالت کر کے اُن نپٹسے
لوں گا تو تمام اقوام اِس کی گواہ ہوں گی۔ تب22 اسرائیلی قوم
ہمیشہ لئےکے اُسربمَیںکہگیلےجان کا اور23ہوں۔خدا
دیگر اقوام جان لیں گی کہ اسرائیلی اپنے گناہوں کے سبب سے
جلاوطن ہوئے۔ وہ جان لیں گی کہ چونکہ اسرائیلی مجھ سے
بےوفا ہوئے، اِسی لئے مَیں نے اپنا منہ اُن سے چھپا کر اُنہیں
اُن دشمنوںکے کے حوالے کر دیا، اِسی لئے سبوہ تلوار کی زد
میں آ ہلاککر ہوئے۔ 24 کیونکہ مَیں نے اُنہیں اُن کی ناپاکی
اور جرائم مناسبکا دےبدلہ کر اپنا چہرہ اُن سے چھپا لیا تھا۔

25 ربچنانچہ قادرِ مطلق فرماتا ہے ابکہ یعقوبمَیں کی
اولاد کو بحال کر کے تمام اسرائیلی قوم پر ترس کھاؤں ابگا۔
مَیں بڑی غیرت سے مُقّدساپنے نام کا دفاع کروں گا۔ جب26
اسرائیلی سکون سے خوفاور کھائے بغیر ملـکاپنے میں رہیں
گے تو وہ اپنی رُسوائی میرےاور ساتھ بےوفائی اعترافکا کریں
گے۔ مَیں27 اُنہیں دیگر اقوام اور اُن کے دشمنوں ممالـککے میں
سے جمع کر کے اُنہیں واپس لاؤں گا اور یوں اُن کے یعے ذر اپنا
مُقّدس کردار متعدد اقوام پر ظاہر کروں گا۔ تب28 وہ جان
لیں گے کہ مَیں ربہی 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 نہیںسے چھپاؤں گا۔
کیونکہ مَیں اپنا روح اسرائیلی قوم پر ُنڈیل ا دوں “گا۔

40
رب کے نئے گھر کی یا رو

ہماری1 ربمیںسالویں25کےجلاوطنی مجھہاتھکا پر
آ ٹھہرا اور وہ مجھے یروشلم لے گیا۔ مہینے کا دسواں *دن تھا۔ اُس
وقت یروشلم دشمنکو قبضےکے میں سال14آئے ہو گئے تھے۔
الٰہی2 یاؤں رو میں الله نے مجھے ملـِک اسرائیل ایککے نہایت
بلند پہاڑ پر پہنچایا۔ پہاڑ ایکمجھےمیںجنوبکے شہر سا نظر آیا۔
3 الله مجھے شہر کے قریب لے گیا تو مَیں نے شہر دروازےکے
میں ایککھڑے آدمی کو دیکھا جو پیتل کا بنا ہوا لـگ رہا

تھا۔ اُس کے ہاتھ میں کتان کی رسّی اور فیتہ تھا۔ اُس4 نے مجھ
سے کہا، اے” آدم زاد، دھیان سے دیکھ، غور سے !سن جو
کچھ بھی مَیں تجھے دکھاؤں 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 میرےفیتہ راہنما کے ہاتھ میں تھا اُس کی
لمبائی تھی۔فٹ10ساڑھے اِس یعےکے ذر اُس چاردیوارینے
ناپکو لیا۔ دیوار موٹائیکی اور اونچائی دونوں فٹدسدسساڑھے تھی۔

6 پھر میرا راہنما مشرقی دروازے کے پاس پہنچانے والی
سیڑھی پر چڑھ دروازےکر کی دہلیز پر رُک جبگیا۔ اُس نے
اُس پیمائشکی کی تو اُس کی گہرائی ساڑھے فٹ10 نکلی۔

جب7 وہ دروازے میں کھڑا ہوا تو دائیں اور بائیں طرف
پہرے داروں کے تین کمرےتین نظر آئے۔ کمرےہر کی لمبائی
اور چوڑائی فٹدسدسساڑھے تھی۔ کمروں کے درمیان کی
دیوار پونے نو فٹ موٹی تھی۔ اِن کمروں کے ایکبعد اَور دہلیز
تھی جو ساڑھے 10 فٹ گہری تھی۔ اُس پر سے گزر کر ہم
دروازے سے برآمدےایکملحق میں آئے جس کا رُخ رب
کے گھر طرفکی تھا۔ میرے8 راہنما برآمدےنے پیمائشکی
کی 9 تو پتا چلا کہ اُس کی لمبائی فٹ14 دروازےہے۔ کے
ستون نما بازو برآمدےتھے۔موٹےفٹتینتینساڑھے کا ربرُخ
کے گھر کی طرف تھا۔ پہرے10 داروں کے مذکورہ کمرے
بڑےجیسےایکسب تھے، اور اُن سبدیواریںوالیدرمیانکے
ایک جیسی موٹی تھیں۔

11 اِس کے بعد اُس نے دروازے کی گزرگاہ کی چوڑائی
ناپی۔ ملیہ ملا کر تھی،فٹ23پونے تھےکھلےکواڑجبالبتہ
تو اُن درمیانکے کا فاصلہ تھا۔فٹ17ساڑھے داروںپہرے12
کے کمرےہر کے منے ایکسا چھوٹی سی دیوار تھی جس کی
21اونچائی انچ تھی جبکہ کمرےہر کی لمبائی اور اونچائی ساڑھے
تھی۔فٹدسدس 13 میرےپھر راہنما نے وہ فاصلہ ناپا جو اِن
کمروں میں ایکسے کی پچھلی دیوار سے لے کر اُس کے مقابل
کمرےکے کی پچھلی تکدیوار تھا۔ معلوم ہوا کہ فٹ44پونے
ہے۔

* 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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صحن14 دروازےمیں سے ملحق وہ برآمدہ تھا جس کا رُخ
رب کے گھر کی طرف تھا۔ اُس کی چوڑائی 33 فٹ †تھی۔
15 جو باہر دروازےسے میں داخل ہوتا تھا وہ ساڑھے فٹ87
کے بعد ہی صحن میں پہنچتا تھا۔

پہرے16 داروں کے تمام کمروں میں چھوٹی کھڑکیاں تھیں۔
کچھ بیرونی دیوار میں تھیں، کچھ کمروں کے درمیان کی دیواروں
میں۔ دروازے کے ستون نما بازوؤں میں کھجور کے درخت
منّقش تھے۔

رب کے گھر کا بیرونی صحن
17 پھر میرا راہنما دروازے میں سے گزر کر مجھے رب

کے گھر کے بیرونی صحن میں لایا۔ چاردیواری کے ساتھ 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 فرشوہاں اُن کی دیواروں سے لگتا تھا۔ جتنا لمبا
اِن گزرگاہوں کا وہ حصہ تھا میںصحنجو تھا اُتنا ہی فرشچوڑا
بھی تھا۔ فرشیہ اندرونی صحن نسبتکی نیچا تھا۔

19 بیرونی اور اندرونی صحنوں کے درمیان بھی دروازہ تھا۔ یہ
بیرونی دروازے کے مقابل تھا۔ میرےجب راہنما نے دونوں
دروازوں کا درمیانی فاصلہ ناپا تو معلوم ہوا کہ فٹ175 ہے۔

بیرونی صحن کا شمالی دروازہ
اِس20 کے بعد اُس چاردیوارینے کے دروازےشمالی کی

پیمائش کی۔
بھیمیںدروازےاِس21 دائیں اور تینطرفبائیں کمرےتین

تھے جو مشرقی دروازے کے کمروں بڑےجتنے تھے۔ اُس میں
سے گزر دروازےبھیوہاںہمکر برآمدےملحقسے میں آئے
جس کا رُخ رب کے گھر طرفکی تھا۔ اُس کی اور اُس کے
ستون نما بازوؤں کی لمبائی اور چوڑائی اُتنی ہی تھی جتنی مشرقی
دروازے برآمدےکے اور اُس کے ستون نما بازوؤں کی تھی۔
گزرگاہ پوریکی لمبائی میرےجبتھی۔فٹ87ساڑھے راہنما
نے وہ فاصلہ ناپا پہرےجو داروں کے کمروں میں ایکسے کی
پچھلی دیوار اُسکرلےسے مقابلکے پچھلیکیکمرےکے دیوار
تک تھا تو معلوم ہوا کہ پونے فٹ44 ہے۔ دروازے22 سے
ملحق برآمدہ، کھڑکیاں اور کندہ کئے گئے کھجور کے درخت
اُسی طرح بنائے گئے طرحجستھے دروازےمشرقی میں۔ باہر
ایک تکدروازےسیڑھی پہنچاتی جستھی ساتکے قدمچے
تھے۔ مشرقی دروازے کی طرح شمالی دروازے کے اندرونی

سرے کے ساتھ ایک برآمدہ ملحق تھا جس سے ہو کر انسان
صحن میں پہنچتا تھا۔

23 دروازےمشرقی 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 دروازےبھی برآمدےملحقسے
میں آئے جس کا رُخ رب کے گھر کی طرف تھا۔ یہ برآمدہ
دروازے ستونکے نما سمیتبازوؤں دیگر دروازوں برآمدےکے
جتنا بڑا تھا۔ دروازے25 اور برآمدے کی کھڑکیاں بھی دیگر
کھڑکیوں کی مانند تھیں۔ گزرگاہ کی پوری لمبائی ساڑھے 87
فٹ تھی۔ جب اُس نے وہ فاصلہ ناپا جو پہرے داروں کے
کمروں میں ایکسے کی پچھلی دیوار سے لے کر اُس کے مقابل
کمرےکے کی پچھلی دیوار تک تھا تو معلوم ہوا کہ پونے 44
فٹ ہے۔ 26 ایکباہر تکدروازےسیڑھی پہنچاتی جستھی
ساتکے قدمچے تھے۔ دیگر دروازوں کی طرح دروازےجنوبی
کے اندرونی سرے کے ساتھ برآمدہ ملحق تھا جس سے ہو کر
انسان صحن میں پہنچتا برآمدےتھا۔ کے دونوں ستون نما بازوؤں
پر کھجور درختکے کندہ کئے گئے تھے۔

27 دروازےاِس کے مقابل بھی اندرونی صحن میں پہنچانے
والا دروازہ تھا۔ دونوں دروازوں کا درمیانی فاصلہ 175 تھا۔فٹ

اندرونی صحن کا جنوبی دروازہ
28 پھر میرا راہنما جنوبی دروازے میں سے گزر کر مجھے

اُسجبلایا۔میںصحناندرونی وہاںنے 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 کی مانند تھے۔ دروازےاِس اور اِس
کے ساتھ ملحق برآمدے میں بھی کھڑکیاں تھیں۔ گزرگاہ کی
پوری لمبائی ساڑھے 87 فٹ تھی۔ جب میرے راہنما نے وہ
فاصلہ ناپا پہرےجو داروں کمرےکے میں ایکسے کی پچھلی
دیوار سے لے کر اُس مقابلکے کمرےکے کی پچھلی تکدیوار
تھا تو معلوم ہوا لیکن31ہے۔فٹ44پونےکہ اُس برآمدےکے
کا رُخ بیرونی صحن طرفکی تھا۔ اُس میں پہنچنے کے لئے ایک
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سیڑھی بنائی گئی تھی جس کے آٹھ قدمچے دروازےتھے۔ کے
ستون نما بازوؤں پر کھجور درختکے کندہ کئے گئے تھے۔

اندرونی صحن کا مشرقی دروازہ
32 اِس کے بعد میرا راہنما مجھے مشرقی دروازے 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 دروازےکمرے، کے ستون نما بازو اور برآمدہ پیمائش کے
حساب سے دیگر دروازوں کی مانند تھے۔ یہاں بھی دروازے
اور برآمدے میں کھڑکیاں لـگی تھیں۔ گزرگاہ کی لمبائی ساڑھے
فٹ87 اور چوڑائی پونے فٹ44 تھی۔ 34 دروازےاِس کے
برآمدے کا رُخ بھی بیرونی صحن کی طرف تھا۔ دروازے 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
پھر35 میرا دروازےشمالیمجھےراہنما پاسکے لایا۔ اُس کی

پیمائش کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ بھی دیگر دروازوں جتنا بڑا ہے۔
پہرے36 داروں کے کمرے، ستون نما بازو، برآمدہ اور دیواروں
میں کھڑکیاں دوسرےبھی دروازوں کی مانند تھیں۔ گزرگاہ کی
لمبائی ساڑھے فٹ87 اور چوڑائی پونے فٹ44 تھی۔ 37 اُس
برآمدےکے کا رُخ بھی بیرونی صحن کی طرف تھا۔ دروازے
کے ستون نما بازوؤں پر کھجور درختکے کندہ کئے گئے تھے۔
اُس میں پہنچنے کے لئے ایک سیڑھی بنائی قدمچےآٹھکےجستھیگئی تھے۔

اندرونی دروازےشمالی پاسکے ذبح بندوبستکا
اندرونی38 دروازےشمالی برآمدےکے میں دروازہ جستھا

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 والیہونے قربانیوں، گناہ قربانیوںکی اور قربانیوںکیقصور
کے لئے مخصوص تھے۔ برآمدےاِس40 سے باہر مزید ایسیچار
میزیں تھیں، ایکدو طرف اور دو دوسری 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 چار میزیں تراشے ہوئے پتھر سے بنائی گئی
تھیں۔ ایکہر کی لمبائی اور چوڑائی ساڑھے 31 انچ اور اونچائی
21 انچ تھی۔ اُن پر وہ پڑےآلاتتمام تھے جو جانوروں کو بھسم
ہونے والی 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 شمالی
دروازے کے ساتھ ایک کمرا ملحق تھا جو اندرونی صحن کی
طرف کھلا تھا اور جس کا رُخ جنوب طرفکی تھا۔ جنوبی
دروازے بھیساتھکے ایسا کمرا تھا۔ اُس کا رُخ شمال طرفکی
تھا۔ میرے45 راہنما نے مجھ سے کہا، کمرےجس” کا رُخ
جنوب کی طرف ہے وہ اُن اماموں کے لئے ہے جو رب کے
گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں، 46 کمرےجسجبکہ کا رُخ
شمال طرفکی ہے وہ اُن اماموں کے لئے ہے جو قربان گاہ کی
دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تمام امام صدوق کی اولاد ہیں۔ لاوی
قبیلےکے میں صرفسے اُن ہی ربکو حضورکے آ کر اُس کی
خدمت 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
ربمیں کے گھر کے منے سا ہی تھی۔ 48 پھر اُس ربمجھےنے
کے گھر برآمدےکے میں لے جا کر دروازے کے ستون نما
بازوؤں پیمائشکی کی۔ معلوم ہوا کہ یہ فٹ9پونے موٹے ہیں۔
دروازے کی چوڑائی ساڑھے فٹ24 تھی جبکہ دائیں بائیں کی
دیواروں کی لمبائی سوا پانچ پانچ فٹ تھی۔ 49 برآمدےچنانچہ کی
پوری چوڑائی 35 اور لمبائی فٹ21 تھی۔ اُس میں داخل ہونے
کے لئے دس قدمچوں والی سیڑھی بنائی گئی دروازےتھی۔ کے
دونوں ستون نما بازوؤں کے ساتھ ایکایکساتھ ستون کھڑا کیا
گیا تھا۔

41
اِس1 بعدکے میرا راہنما ربمجھے کے گھر کمرےپہلےکے

یعنی مُقّدس’ ‘کمرا میں لے گیا۔ اُس دروازےنے ستونکے نما
بازو ناپے تو معلوم ہوا کہ ساڑھے دس دس فٹ موٹے ہیں۔
دروازے2 کی چوڑائی ساڑھے فٹ17 تھی، اور دائیں بائیں کی
دیواریں پونے نو فٹنو لمبی کمرےتھیں۔ پوریکی فٹ70لمبائی
اور چوڑائی فٹ35 تھی۔
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3 پھر وہ بڑھآگے داخلمیںکمرےاندرونیسےسبکر ہوا۔
اُس دروازےنے کے ستون نما بازوؤں کی پیمائش کی تو معلوم
ہوا کہ ساڑھے تین تین فٹ موٹے ہیں۔ دروازے کی چوڑائی
تھی،فٹ10ساڑھے اور دائیں بائیں دیواریںکی سوا بارہ فٹبارہ
لمبی تھیں۔ لمبائیکیکمرےاندرونی4 اور پینتیسپینتیسچوڑائی
فٹ تھی۔ وہ بولا، مُقّدسیہ” ترین کمرا “ہے۔

رب کے گھر کمرےملحقسے
5 پھر اُس نے رب کے گھر کی بیرونی دیوار ناپی۔ اُس کی

موٹائی ساڑھے فٹ10 تھی۔ دیوار کے ساتھ کمرےساتھ تعمیر
کئے تھے۔گئے تھی۔فٹ7چوڑائیکیکمرےہر تینکیکمروں6
منزلیں تھیں، کمرے30کُل ربتھے۔ کے گھر کی بیرونی دیوار
دوسری منزل پر پہلی منزل نسبتکی کم موٹی اور تیسری منزل پر
منزلدوسری نسبتکی کم موٹی ًتھی۔ نتیجتا منزلہر اُسوزنکا
کی بیرونی دیوار پر تھا اور ضرورت نہیں تھی کہ اِس دیوار میں
شہتیر لگائیں۔ 7 چنانچہ دوسری منزل پہلی کی نسبت چوڑی اور
تیسری دوسری کی نسبت چوڑی تھی۔ ایک سیڑھی نچلی منزل
دوسریسے اور تیسری تکمنزل پہنچاتی تھی۔

8-11 اِن کمروں کی بیرونی دیوار پونے فٹ9 موٹی تھی۔ جو
تھےمیںدیوارشمالیکیگھرکےربکمرے ہونےداخلمیںاُن
کا ایک دروازہ تھا، اور اِسی طرح جنوبی کمروں میں داخل
ہونے ایککا دروازہ تھا۔ مَیں نے دیکھا ربکہ کا ایکگھر
چبوترے 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 بیرونیکیگھرکے دیوار اِسکمرےملحقسے پر بنائے گئے
تھے۔ چبوترےاِس اور اماموں مستعملسے مکانوں درمیانکے
کھلی جگہ تھی جس کا فاصلہ فٹ35 تھا۔ یہ کھلی جگہ رب
کے گھر طرفچاروںکے نظر آتی تھی۔

مغرب عمارتمیں
12 اِس کھلی جگہ کے مغرب میں ایک عمارت تھی جو

ایکساڑھے لمبیفٹ57َسو اور ایکساڑھے چوڑیفٹ22َسو
تھی۔ اُس کی دیواریں طرفچاروں پونے نو فٹنو موٹی تھیں۔

رب کے گھر کی پیمائشبیرونی
13 پھر میرے راہنما نے باہر سے رب کے گھر کی پیمائش

کی۔ اُس کی فٹ175لمبائی ربتھی۔ کے گھر کی پچھلی دیوار
سے مغربی تکعمارت کا فاصلہ بھی فٹ175 تھا۔ 14 پھر اُس
نے رب کے گھر کے منے سا والی یعنی مشرقی دیوار شمال اور

جنوب میں کھلی سمیتجگہ پیمائشکی کی۔ معلوم ہوا کہ اُس
کا فاصلہ ہے۔فٹ175بھی اُس15 مغربنے میں عمارتاُس
کی لمبائی ناپی ربجو کے گھر کے پیچھے تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ
بھی دونوں پہلوؤں کی سمیتگزرگاہوں فٹ175 لمبی ہے۔

رب کے گھر کا اندرونی حصہ
رب کے گھر کے کمرےمُقّدسبرآمدے، مُقّدساور ترین

کمرے کی دیواروں پر فرش16 سے لے کر لـکڑیتککھڑکیوں
کے تختے لگائے گئے تھے۔ اِن کھڑکیوں کو بند کیا جا سکتا تھا۔

رب17 کے گھر کی اندرونی 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 دو چہرے تھے۔ 19 انسان کا چہرہ ایک طرف
درختکے طرفکی دیکھتا تھا جبکہ ببر شیر کا دوسریچہرہ
طرف درختکے طرفکی دیکھتا تھا۔ یہ درخت اور کروبی
پوری دیوار پر باری منّقشباری کئے گئے تھے، فرش20 سے لے
کر دروازوں کے اوپر تک۔ کمرےمُقّدس21 میں داخل ہونے
دروازےوالے دونوںکے بازو مربع تھے۔

لـکڑی کی قربان گاہ
مُقّدس ترین کمرے دروازےکے کے منے سا لـکڑی22 کی

قربان گاہ نظر آئی۔ اُس اونچائیکی اورفٹ5سوا چوڑائی ساڑھے
فٹتین تھی۔ اُس کے پایہکونے، اور چاروں لـکڑیپہلو سے بنے
تھے۔ اُس مجھنے یہ”کہا،سے وہی میز رہتیحضورکےربجوہے “ہے۔

دروازے
کمرےمُقّدس23 میں داخل ہونے ایککا دروازہ تھا اور

مُقّدس ترین کمرے کا ایک۔ 24 ہر دروازے کے دو کواڑ
تھے، میںدرمیانوہ تھے۔کھلتےسے دیواروں25 مُقّدسطرحکی
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۔

برآمدے26 کے دونوں طرف کھڑکیاں تھیں، اور دیواروں پر
کھجور درختکے کندہ کئے گئے تھے۔

42
اماموں کے لئے کمرےمخصوص

1 اِس کے بعد ہم دوبارہ بیرونی صحن میں آئے۔ میرا راہنما
ربمجھے گھرکے میںشمالکے عمارتایکواقع پاسکے لے
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گیا ربجو کے گھر پیچھےکے مغربیعنی میں عمارتواقع کے
لمبیفٹ175عمارتیہ2تھی۔مقابل اور تھی۔چوڑیفٹ87ساڑھے

3 اُس کا رُخ اندرونی صحن کی اُس کھلی جگہ طرفکی تھا
جو فٹ35 چوڑی تھی۔ دوسرا رُخ بیرونی صحن کے فرشپکے
طرفکی تھا۔
مکان کی تین منزلیں تھیں۔ دوسری منزل پہلی کی نسبت کم

نسبتکیدوسریتیسریاورچوڑی مکان4تھی۔چوڑیکم کے
شمالی پہلو میں ایک گزرگاہ تھی ایکجو سرے دوسرےسے
تکسرے لے جاتی تھی۔ اُس کی لمبائی فٹ175 اور چوڑائی
تھی۔فٹ17ساڑھے کمروں شمالسبدروازےکے طرفکی
کھلتے تھے۔ دوسری5-6 منزل کمرےکے پہلی منزل کی نسبت
چوڑےکم تھے تاکہ اُن کے منے ٹیرسسا ہو۔ اِسی تیسریطرح
منزل نسبتکیدوسریکمرےکے عمارتاِستھے۔چوڑےکم
میں صحن دوسریکی عمارتوں طرحکی ستون نہیں تھے۔

7 کمروں کے منے سا ایک بیرونی دیوار تھی جو اُنہیں بیرونی
صحن الـگسے کرتی تھی۔ اُس کی لمبائی ساڑھے فٹ87 تھی،
8 کیونکہ بیرونی صحن کی طرف کمروں کی مل ملا کر لمبائی
تھیفٹ87ساڑھے پوریاگرچہ دیوار کی تھی۔فٹ175لمبائی
9 بیرونی صحن سے اِس عمارت میں داخل ہونے کے لئے مشرق
طرفکی سے آنا پڑتا تھا۔ ایکوہاں دروازہ تھا۔

رب10 کے گھر میںجنوبکے ایکجیسیاُس عمارتاَور
تھی جو رب کے گھر کے پیچھے والی یعنی مغربی عمارت کے
مقابل تھی۔ 11 اُس کے کمروں کے منے سا بھی مذکورہ شمالی
تھی۔گزرگاہجیسیعمارت اُس لمبائیکی اور ڈیزائنچوڑائی، اور
کچھسبغرضدروازے، شمالی مکان کی مانند تھا۔ کمروں12
کے دروازے جنوب کی طرف تھے، اور اُن کے منے سا بھی
ایک حفاظتی دیوار تھی۔ بیرونی صحن عمارتاِسسے داخلمیں
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 مُقّدس
ہیں۔ جو امام رب کے حضور آتے ہیں وہ اِن ہی میں مُقّدس
قربانیاںترین ہیں۔کھاتے اِسہیںمُقّدسکمرےیہچونکہ لئے
امام اِن میں مُقّدس ترین قربانیاں رکھیں گے، خواہ غلہ، گناہ یا
قصور قربانیاںکی کیوں نہ ہوں۔ 14 جو امام مقدِس نکلسے کر
بیرونی صحن میں جانا چاہیں اُنہیں اِن کمروں میں لباسمُقّدسوہ

اُتار کر چھوڑنا ہے جو اُنہوں نے رب کی خدمت کرتے وقت
پہنے ہوئے تھے۔ لازم ہے کہ وہ پہلے کپڑےاپنے بدلیں، 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 دروازےمشرقی 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 لمبائی
875 فٹ تھی۔ اِس چاردیواری کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ
مُقّدس ہے وہ اُس الـگسے کیا جائے مُقّدسجو نہیں ہے۔

43
رب اپنے گھر واپسمیں آ جاتا ہے

1 میرا راہنما مجھے ربدوبارہ کے گھر دروازےمشرقیکے
پاسکے لے گیا۔ اچانک2 اسرائیل کے خدا کا جلال مشرق
سے آتا ہوا دکھائی زبردستدیا۔ آبشار کا سا شور سنائی دیا، اور
زمین اُس جلالکے رہیچمکسے تھی۔ مجھرب3 پر یوں ظاہر
طرحجسہوا دیگر یاؤں رو میں، پہلے یائے در کبار کنارےکے
اور پھر جبوقتاُس وہ یروشلم کو تباہ کرنے آیا تھا۔
مَیں منہ بلکے گر گیا۔ رب4 جلالکا دروازےمشرقی میں

ربسے کے گھر میں داخل ہوا۔ 5 پھر الله کا روح مجھے اُٹھا کر
اندرونی میںصحن گیا۔لے وہاں مَیں نے دیکھا کہ پورا ربگھر
جلالکے سے معمور ہے۔

کھڑےپاسمیرے6 آدمی کی موجودگی میں ربکوئی کے
گھر میں سے مجھ مخاطبسے ہوا،

آدماے”7 زاد، تختمیرےیہ پاؤںمیرےاور تلووںکے کا
مقام ہے۔ یہیں مَیں تکہمیشہ اسرائیلیوں کے درمیان سکونت
کروں گا۔ آئندہ نہ کبھی اسرائیلی اور نہ اُن کے بادشاہ میرے
مُقّدس نام کی بےحرمتی کریں گے۔ نہ وہ اپنی زناکارانہ بُت
پرستی سے، نہ بادشاہوں کی لاشوں میرےسے نام کی بےحرمتی
کریں گے۔ ماضی8 میں اسرائیل کے بادشاہوں نے اپنے محلوں
میرےکو گھر کے ساتھ ہی تعمیر کیا۔ اُن کی میریدہلیز دہلیز
ساتھکے اور اُن دروازےکے کا دروازےمیرےبازو کے بازو
کے ساتھ لگتا تھا۔ ایک ہی دیوار اُنہیں مجھ سے الـگ رکھتی
تھی۔ یوں اُنہوں نے اپنی مکروہ حرکتوں میرےسے مُقّدس نام
کی بےحرمتی کی، میںجواباور مَیں نے میںغضباپنے اُنہیں



حزقی ایل 43:9 832 حزقی ایل 44:2

ہلاک کر دیا۔ لیکن9 اب وہ اپنی زناکارانہ بُت پرستی اور اپنے
بادشاہوں کی لاشیں مجھ سے دُور رکھیں گے۔ تب مَیں ہمیشہ
تک اُن سکونتدرمیانکے کروں گا۔

اے10 آدم زاد، اسرائیلیوں کو اِس گھر بارےکے میں بتا
دے تاکہ اُنہیں اپنے گناہوں پر شرم آئے۔ دھیانوہ سے نئے گھر
نقشےکے کا مطالعہ کریں۔ 11 اگر اُنہیں اپنی حرکتوں پر شرم آئے
تو اُنہیں گھر تفصیلاتکی 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 گردچوٹی نواحو تمامکے مُقّدسسمیتعلاقے ترین
جگہ ہے۔ یہ گھر کے 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 21جو اورگہریانچ اُتنی تھی۔چوڑیہی باہر طرفکی
نالی کنارےکے پر چھوٹی سی دیوار جستھی کی اونچائی 9 انچ
تھی۔ 14 قربان 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۔ کنارےاِس کی چوڑائی 21
انچ تھی۔ تیسرا سباور سے اوپر والا اِسیبھیحصہ طرح بنایا گیا
تھا۔ دوسرےوہ حصے نسبتکی کم چوڑا تھا، اِس لئے چاروں
دوسرےطرف حصے کا اوپر والا کنارہ نظر آتا تھا۔ کنارےاِس
21بھیچوڑائیکی انچ تھی۔ تیسرے15 پرحصے قربانیاں جلائی
جاتی تھیں، اور چاروں کونوں سینگپر لـگے تھے۔ یہ بھیحصہ
فٹ7 اونچا تھا۔ 16 قربان گاہ کی اوپر والی سطح مربع شکل
کی تھی۔ اُس کی چوڑائی اور لمبائی اکیس اکیس فٹ تھی۔
17 دوسرا بھیحصہ شکلمربع تھا۔کا اُس کی چوڑائی اور لمبائی
فٹچوبیسچوبیسساڑھے تھی۔ اُس کا اوپر والا کنارہ نظر آتا
تھا، اور اُس 21پر انچ چوڑی نالی تھی، یوں کنارےکہ پر چھوٹی
سی دیوار اونچائیکیجستھی 10ساڑھے 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 اِسکہ قربان گاہ کو تعمیر کرنے بعدکے تجھے
اِس پر قربانیاں جلا کر مخصوصاِسے کرنا ساتھہے۔ ساتھ اِس پر
قربانیوں کا بھیخون چھڑکنا اِسہے۔ سلسلے ہدایاتمیریمیں
!سن

صرف19 لاوی کے قبیلے کے اُن اماموں کو رب کے گھر
میرےمیں خدمتحضور اجازتکیکرنے اولادکیصدوقجوہے ہیں۔
رب قادرِ مطلق فرماتا ایکاُنہیںکہہے دےبَیلجوان تاکہ

وہ اُسے گناہ کی قربانی کے طور پر پیش کریں۔ 20 اِس بَیل کا
قربانکرلےخونکچھ گاہ کےحصےنچلےسینگوں،چاروںکے
چاروں کونوں اور ارد گرد اُس کنارےکے پر لگا دے۔ یوں تُو
قربان گاہ کا گا۔کرےصافپاکاُسےکردےکفارہ اِس21
کے بعد 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 ایک
بَیلبےعیب بےعیبایکاور مینڈھے کو چن کر رب24 کو
امامکر۔پیش جانوروںاِن بھسمکورباِنہیںکرچھڑکنمکپر
ہونے والی قربانی کے طور پیشپر کریں۔

لازم25 کہہے ایکروزانہتکدنساتتُو جوانایکبکرا،
بَیل اور ایک مینڈھا قربان کرے۔ سب جانور بےعیب ہوں۔
سات26 دنوں کی اِس کارروائی سے تم قربان گاہ کا کفارہ
دے کر صافپاکاُسے مخصوصاور کرو گے۔ آٹھویں27 دن
سے امام باقاعدہ قربانیاں شروع کر سکیں گے۔ وقتاُس سے وہ
تمہارے لئے بھسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں
گے۔ تب تم مجھے منظور ہو گے۔ یہ رب قادرِ مطلق کا فرمان
“ہے۔

44
رب کے گھر کا بیرونی مشرقی دروازہ بند کیا جاتا ہے

1 میرا راہنما مجھے دوبارہ مقدِس بیرونیکے دروازےمشرقی
پاسکے لے گیا۔ اب وہ بند تھا۔ رب2 نے فرمایا، اب” سے
یہ دروازہ ہمیشہ تک بند رہے۔ اِسے کبھی نہیں کھولنا ہے۔
اجازتکیہونےداخلسےمیںاِسبھیکوکسی نہیں، کیونکہ
رب جو اسرائیل کا خدا ہے دروازےاِس میں سے ہو ربکر
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کے گھر میں داخل ہوا ہے۔ اسرائیلصرف3 کے حکمران کو
دروازےاِس میں بیٹھنے اور میرے 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 جلالکے معمورسے ہو رہا
مَیںہے۔ منہ بلکے گر گیا۔

رب5 نے فرمایا، اے” آدم زاد، دھیان سے دیکھ، غور سے
رب!سن کے گھر بارےکے میں اُن ہدایاتتمام پر دےتوجہ
جو مَیں تجھے بتانے والا ہوں۔ دےدھیان کہ کون کون اُس
میں جا سکے گا۔ سرکشاِس6 قوم اسرائیل کو اے’بتا، اسرائیلی قوم، رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تمہاری
مکروہ بہتحرکتیں بسابہیں، !کرو 7 تم پردیسیوں میرےکو
مقدِس میں لائے ہو، ایسے لوگوں کو جو باطن اور ظاہر میں
نامختون ہیں۔ اور یہ تم نے اُس وقت کیا جب تم مجھے میری
خوراک 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 نے تمہارے ساتھ باندھا تھا۔ 8 تم
میرےخود مقدِس نہیںخدمتمیں کرنا ہتے چا تھے بلـکہ تم نے
پردیسیوں یہکو تھیدیداریذمہ کہ تمہاریوہ خدمتیہجگہ
انجام دیں۔

اِس9 لئے رب مطلققادرِ فرماتا آئندہکہہے غیرملـکیبھیجو
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۔ جب10 اسرائیلی بھٹک
گئے اور مجھ دُورسے ہو بُتوںکر لـگپیچھےکے گئے تو لاویاکثر
بھی مجھ دُورسے اُنہیںابہوئے۔ اپنے گناہ کی سزا پڑےبھگتنی
گی۔ آئندہ11 میںمقدِسمیرےوہ قسمہر کریںنہیںخدمتکی
کیدروازوںصرفاُنہیںگے۔ کوجانوروںاورکرنےداریپہرا
ذبح کرنے اجازتکی ہو گی۔ اِن جانوروں میں بھسم ہونے والی
قربانیاں بھی شامل ہوں گی اور ذبح کی قربانیاں بھی۔ لاوی قوم
خدمتکی کے لئے رب میںگھرکے رہیںحاضر گے، لیکن12

چونکہ وہ اپنے ہم وطنوں بُتوںکے کے منے سا لوگوں خدمتکی
کر کے اُن کے لئے گناہ کا باعث بنے رہے اِس لئے مَیں نے اپنا
ہاتھ اُٹھا کر قَسم کھائی ہے کہ اُنہیں اِس کی سزا پڑےبھگتنی
گی۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

اب13 سے وہ امام کی حیثیت میرےسے قریب آ کر میری
نہیںخدمت کریں ابگے، وہسے اُن چیزوں قریبکے نہیں آئیں
مَیںکوجنگے ترینمُقّدسنے قرار اِس14ہے۔دیا بجائےکے
مَیں رباُنہیں گھرکے نچلےکے کیدرجے یاںذمہ گا۔دوںدار

اماموں کے لئے ہدایات
ربلیکن15 قادرِ مطلق فرماتا ہے لاویکہ ایککا خاندان

اُن میں شامل نہیں ہے۔ صدوق کا خاندان آئندہ بھی میری
خدمت کرے گا۔ اُس کے امام اُس وقت بھی وفاداری سے
میرے مقدِس میں خدمتمیری کرتے اسرائیلجبرہے کے
لوگباقی مجھ سے دُور ہو گئے تھے۔ اِس لئے یہ آئندہ میرےبھی
حضور آ کر مجھے قربانیوں کی چربی اور پیشخون کریں گے۔
صرف16 یہی میرےامام مقدِس میں داخل ہوں گے اور میری
میز پر خدمتمیری کر میرےکے فرائضتمام ادا کریں گے۔

بھیجب17 امام دروازےاندرونی میں داخل ہوتے ہیں تو
لازم ہے کہ کتانوہ پہنکپڑےکے لیں۔ اندرونی صحن رباور
اُونوقتکرتےخدمتمیںگھرکے کپڑےکے پہننا منع ہے۔
18 وہ کتان پگڑیکی اور پاجامہ پہنیں، کیونکہ اُنہیں پسینہ دلانے
والے کپڑوں سے گریز کرنا ہے۔ بھیجب19 امام اندرونی صحن
میںصحنبیرونیدوبارہسے چاہیںجانا تو لازم خدمتوہکہہے
کے لئے مستعمل کپڑوں کو اُتاریں۔ وہ اِن کپڑوں کو مُقّدس
کمروں میں چھوڑ آئیں اور عام کپڑے پہن لیں، ایسا نہ ہو کہ
کپڑےمُقّدس چھونے سے عام لوگوں کی خطرےجان میں 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 سے
پہلے َمے پینا منع ہے۔

امام22 طلاقکسیکو عورتشدہ یا بیوہ شادیسے کرنے
کی اجازت نہیں ہے۔ وہ صرف اسرائیلی کنواری سے شادی
صرفکرے۔ وقتاُس بیوہ شادیسے کرنے اجازتکی ہے
مرحومجب شوہر امام تھا۔
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23 امام عوام کو مُقّدس اور غیرمُقّدس چیزوں میں فرق کی
تعلیم دیں۔ وہ اُنہیں ناپاک اور پاک چیزوں میں امتیاز کرنا
سکھائیں۔ 24 اگر تنازع ہو تو میرےامام احکام کے مطابق ہی
اُس پر فیصلہ کریں۔ اُن فرضکا ہے کہ میریوہ مقررہ عیدوں
ہدایاتمیریکو اور قواعد مطابقکے ہی منائیں۔ وہ سبتمیرا
کا مخصوصدن مُقّدسو رکھیں۔

25 امام اپنے آپ کو لاشکسی پاسکے جانے ناپاکسے
نہ کرے۔ اِس صورتاِسیصرفاجازتکی میں ہے کہ اُس
کے ماں باپ، بچوں، بھائیوں یا غیرشادی شدہ بہنوں میں سے
کوئی انتقال کر جائے۔ 26 اگر کبھی ایسا ہو تو وہ آپاپنے کو
صافپاک کرنے کے بعد ساتمزید دن انتظار کرے، 27 پھر
مقدِس اندرونیکے میںصحن جا کر اپنے لئے گناہ پیشقربانیکی
تبکرے۔ ہی وہ دوبارہ مقدِس میں خدمت کر سکتا ہے۔ یہ
رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

28 صرف مَیں ہی اماموں کا موروثی حصہ ہوں۔ اُنہیں
اسرائیل میں موروثی ملـکیت مت 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 سبوہ کچھ جو
لئےکےرب مخصوص کیا ہے۔جاتا اماموں30 فصلکو پہلےکے
پھل بہترینکا تمہارےاورحصہ تمام ملیںہدیئے اُنہیںگے۔ اپنے
ُگندھے ہوئے آٹے سے بھی حصہ دینا تبہے۔ الله کی برکت
تیرے گھرانے ٹھہرےپر گی۔

پرندہجو31 یا دیگر فطریجانور طور پر جانوردوسرےکسییا
کے حملے سے مر جائے اُس کا گوشت کھانا امام کے لئے منع
ہے۔

45
اسرائیل ربمیں کا حصہ

جب1 ملـکتم کو قرعہ ڈال کر قبیلوں میں تقسیم کرو گے تو
ایک حصے ربکو کے لئے مخصوص کرنا ہے۔ اُس زمین کی
لمبائی 12ساڑھے کلو میٹر اور 10چوڑائی کلو میٹر ہو پوریگی۔
مُقّدسزمین ہو گی۔

اِس2 خطے ربپلاٹایکمیں کے گھر کے لئے مخصوص
ہو گا۔ اُس کی لمبائی بھی فٹ875 ہو گی اور اُس کی چوڑائی
بھی۔ اُس کے ارد گرد کھلی جگہ ہو گی جس کی چوڑائی
فٹ87ساڑھے ہو گی۔ خطے3 کا آدھا الـگحصہ کیا جائے۔

اُس کی لمبائی 12ساڑھے کلو میٹر اور 5چوڑائی کلو میٹر ہو گی،
اور اُس میں مقدِس یعنی مُقّدس ترین جگہ ہو گی۔ 4 یہ خطہ
ملـک مُقّدسکا علاقہ ہو گا۔ وہ اُن اماموں کے لئے مخصوص
ہو گا جو مقدِس میں اُس کی خدمت 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 خدمتمیں کریں گے۔ یہ اُن ملـکیتکی ہو گی،
اور اُس میں وہ اپنی آبادیاں بنا سکیں گے۔ اُس کی لمبائی اور
چوڑائی پہلے حصے کے برابر ہو گی۔

ایکملحقسےخطےمُقّدس6 اَور ہوخطہ لمبائیکیجسگا
ساڑھے 12 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
حکمران7 کے لئے بھی الـگزمین کرنی یہہے۔ مُقّدسزمین

خطے کی مشرقی حد سے لے ملـککر کی مشرقی سرحد تک
مُقّدساور خطے کی مغربی حد سے لے کر تکسمندر 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 ظلم کرےنہیں گا بلـکہ ملـک کے باقی حصے
اسرائیلکو قبیلوںکے چھوڑےپر گا۔

حکمران کے لئے ہدایات
رب9 قادرِ مطلق فرماتا ہے اےکہ اسرائیلی حکمرانو، اب

بس !کرو اپنی غلط حرکتوں سے باز آؤ۔ اپنا ظلم و تشدد چھوڑ کر
انصاف بازیراستاور قائم میریکرو۔ قوم کو اُس کی موروثی
زمین سے بھگانے سے باز آؤ۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

صحیح10 ترازو استعمال کرو، تمہارے باٹ اور پیمائش کے
آلات غلط نہ ہوں۔ 11 غلہ ناپنے کا برتن بنام ایفہ مائع ناپنے کے
برتن بنام بَت جتنا بڑا دونوںہو۔ لئےکے ایکہے۔خومرکسوٹی
خومر 10 ایفہ اور 10 بَت کے برابر ہے۔ تمہارے12 باٹ یوں
ہوں 20کہ مثقال1جیرہ کے برابر 1مثقال60اور مانہ کے ہوں۔برابر

13 درِج تمہارےذیل باقاعدہ ہدیئے :ہیں
تمہاری:اناج فصل کا واں60 حصہ،
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تمہاری:َجو فصل کا واں60 حصہ،
14 زیتون کا :تیل تمہاری فصل کا واں100 حصہ

تیل) کو بَت کے حساب سے ناپنا ہے۔ 10 بَت 1 خومر
اور 1 کور کے برابر ،(ہے۔

یوں15200 بھیڑبکر میں سے ایک۔
نذروںکیغلہچیزیںیہ لئے،کے بھسم قربانیوںوالیہونے اور

سلامتی قربانیوںکی کے لئے مقرر ہیں۔ اُن قومسے کا کفارہ دیا
جائے گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

لازم16 تمامکہہے اسرائیلی یہ ملـکہدیئے کےحکمرانکے
حوالے کریں۔ حکمران17 فرضکا ہو گا کہ وہ نئے چاند کی
سبتعیدوں، کے دنوں اور دیگر عیدوں پر تمام اسرائیلی قوم کے
لئے قربانیاں مہیا کرے۔ اِن میں بھسم ہونے والی قربانیاں، گناہ
اور قربانیاںکیسلامتی اور غلہ اور گی۔ہوںشاملنذریںکیَمے
یوں وہ اسرائیل کا گا۔دےکفارہ

بڑی عیدوں پر قربانیاں
رب18 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ پہلے *مہینے کے پہلے دن کو

بَیلبےعیبایک قربانکو کر مقدِسکے کر۔صافپاککو
امام19 بَیل کا خون لے کر رباُسے کے گھر دروازوںکے کے
بازوؤں، قربان گاہ کے درمیانی حصے کے کونوں اور اندرونی
صحن میں پہنچانے والے دروازوں کے بازوؤں پر لگا دے۔
20 یہی عمل پہلے مہینے کے ساتویں دن بھی کر تاکہ اُن سب کا
کفارہ دیا جائے جنہوں نے غیرارادی طور پر یا بےخبری سے
گناہ کیا ہو۔ یوں ربتم کے گھر کا کفارہ دو گے۔

21 پہلے مہینے کے چودھویں دن فسح کی عید کا آغاز ہو۔
اُسے سات دن مناؤ، اور اُس کے بےخمیریصرفدوران روٹی
کھاؤ۔ پہلے22 ملـکدن کا حکمران اپنے اور تمام قوم کے لئے
گناہ کی قربانی کے طور ایکپر پیشبَیل کرے۔ 23 نیز، وہ عید
کے سات دن کے دوران روزانہ سات بےعیب بَیل اور سات
مینڈھے بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر کرےقربان اور گناہ
کی قربانی کے طور ایکایکپر پیشبکرا کرے۔ 24 وہ ہر بَیل
اور ہر مینڈھے ساتھکے ساتھ غلہ کی نذر پیشبھی اِسکرے۔
کے لئے وہ فی 16جانور کلو گرام میدہ 4اور لٹر تیل مہیا کرے۔

ساتویں25 †مہینے کے پندرھویں دن یوں جھونپڑ کی عید شروع
ہوتی ہے۔ حکمران 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 مطلققادرِ فرماتا لازمکہہے میںصحناندرونیکہہے
پہنچانے والا مشرقی دروازہ اتوار بندتکجمعہکرلےسے رہے۔
سبتصرفاُسے اور نئے چاند دنکے کھولنا ہے۔ وقتاُس2
حکمران بیرونی صحن سے ہو کر مشرقی دروازے 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 پیشقربانیاں کرتے ہوئے
دیکھ سکے دروازےگا۔ کی دہلیز پر وہ کرےسجدہ گا، پھر
چلا جائے گا۔ یہ دروازہ تکشام کھلا رہے۔ لازم3 ہے کہ
باقی سبتاسرائیلی اور نئے چاند دنکے بیرونی صحن عبادتمیں
کریں۔ وہ اِسی مشرقی دروازے کے پاس آ کر میرے حضور
اوندھے منہ ہو جائیں۔

سبت4 کے دن حکمران بےعیبچھ بھیڑ کے بچے ایکاور
بےعیب چنمینڈھا بھسمکوربکر والیہونے قربانی طورکے
پیشپر کرے۔ 5 وہ ہر مینڈھے کے ساتھ غلہ کی نذر پیشبھی
16یعنیکرے گرامکلو میدہ 4اور لٹر زیتون تیل۔کا ہر بھیڑ کے
بچے کے ساتھ وہ اُتنا ہی دےغلہ جتنا جی چاہے۔ 6 نئے چاند
کے دن وہ ایک جوان بَیل، چھ بھیڑ کے بچے اور ایک مینڈھا
پیش بےعیبسبکرے۔ ہوں۔ جوان7 بَیل اور مینڈھے کے
یہکیغلہجائے۔کیپیشبھینذرکیغلہساتھ 16نذر گرامکلو
میدے 4اور لٹر زیتون تیلکے پر مشتمل ہو۔ وہ ہر بھیڑ بچےکے
کے ساتھ اُتنا ہی دےغلہ جتنا جی چاہے۔

اندرونیحکمران8 ہوسےصحنبیرونیمیںدروازےمشرقی کر
داخل ہو، اور وہ اِسی راستے سے نکلے بھی۔ باقیجب9 اسرائیلی
کسی عید ربپر کو سجدہ کرنے آئیں تو جو دروازےشمالی سے
بیرونی صحن میں داخل ہوں عبادتوہ کے بعد دروازےجنوبی
سے نکلیں، اور جو جنوبی دروازے سے داخل ہوں وہ شمالی
دروازے نکلیں۔سے دروازےاُسکوئی نہسے میںجسنکلے
داخلوہسے ہوا بلـکہ مقابل سے۔دروازےکے اُسحکمران10
وقت صحن میں داخل باقیجبہو اسرائیلی داخل ہو رہے ہوں،
اور وہ وقتاُس روانہ باقیجبہو اسرائیلی روانہ ہو جائیں۔

* 45:18 پہلے :مہینے مارچ تا یل۔ اپر † 45:25 ساتویں :مہینے ستمبر تا اکتوبر۔
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عیدوں11 اور مقررہ تہواروں پر بَیل اور مینڈھے کے ساتھ غلہ

کی پیشنذر کی جائے۔ غلہ کی یہ 16نذر کلو میدےگرام اور
4 لٹر زیتون کے تیل پر مشتمل ہو۔ حکمران بھیڑ کے بچوں کے
ساتھ اُتنا ہی دےغلہ جتنا جی چاہے۔

پیشقربانیمجھےسےخوشیاپنیحکمرانجب12 کرنا چاہے
خواہ بھسم ہونے والی یا سلامتی کی قربانی ہو، تو اُس کے لئے
دروازےاندرونی مشرقیکا دروازہ وہاںجائے۔کھولا وہ اپنی
قربانی سبتطرحجسکرےپیشیوں دنکے کرتا ہے۔ اُس
کے نکلنے پر یہ دروازہ بند کر دیا جائے۔

روزانہ کی قربانی
13 اسرائیل رب کو ہر صبح ایک بےعیب یک 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 کا تیل ڈھائی کلو میدےگرام کے ساتھ ملایا
جائے۔ غلہ کی یہ نذر ہمیشہ ہی پیشمجھے کرنی ہے۔ لازم15
ہے کہ ہر صبح بھیڑ کا بچہ، میدہ اور تیل میرے لئے جلایا
جائے۔

حکمران کی موروثی زمین
16 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اگر اسرائیل کا حکمران اپنے

کسی بیٹے کو کچھ موروثی دےزمین 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 دےکو تو یہ زمین
صرف اگلے بحالی کے تکسال ملازم کے ہاتھ میں رہے گی۔
پھر یہ دوبارہ حکمران کے قبضے واپسمیں آئے گی۔ کیونکہ یہ
اُساورکیاُسپرطورمستقلزمینموروثی بیٹوںکے ملـکیتکی
ہے۔ حکمران18 ًکو دوسرےجبرا اسرائیلیوں کی موروثی زمین
اپنانے نہیں۔اجازتکی لازم زمینبھیجوکہہے وہ بیٹوںاپنے
میں کرےتقسیم وہ اُس کی اپنی ہی موروثی زمین میریہو۔ قوم
میں کسیسے کو نکال کر اُس کی موروثی زمین سے محروم کرنا
منع “۔‘ہے

رب کے گھر کا کچن
19 اِس کے بعد میرا راہنما مجھے اُن کمروں کے دروازے

پاسکے لے گیا جن کا رُخ شمال طرفکی تھا اور جو اندرونی
صحن دروازےجنوبیکے قریبکے تھے۔ یہ اماموں مُقّدسکے
کمرے ہیں۔ اُس نے مجھے کمروں کے سرےمغربی ایکمیں

جگہ دکھا کر 20 کہا، یہاں” امام وہ گوشت اُبالیں گے جو گناہ
اور قصور کی قربانیوں میں سے اُن کا حصہ بنتا یہاںہے۔ وہ غلہ
کی نذر لے کر روٹی بھی بنائیں گے۔ قربانیوں میں سے کوئی بھی
چیز بیرونی صحن میں نہیں لائی جا سکتی، ایسا نہ ہو مُقّدسکہ
چیزیں چھونے عامسے لوگوں میںخطرےجانکی پڑ “جائے۔

21 پھر میرا راہنما میرےدوبارہ ساتھ بیرونی صحن میں آ گیا۔
وہاں اُس نے مجھے اُس کے چار کونے دکھائے۔ ہر کونے
ایکمیں صحن تھا فٹ70لمبائیکیجس22 اور چوڑائی ساڑھے
فٹ52 تھی۔ ہر صحن اِتنا ہی بڑا تھا 23 ایکاور دیوار سے گھرا
ہوا تھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ چولھے تھے۔ میرے24 راہنما نے
مجھے بتایا، یہ” وہ کچن ہیں جن میں رب کے گھر کے خادم
لوگوں پیشکی کردہ قربانیاں اُبالیں “گے۔

47
رب کے گھر میں سے نکلنے والا یا در

اِس1 کے بعد میرا راہنما ایکمجھے بار ربپھر کے گھر کے
دروازے کے پاس لے گیا۔ یہ دروازہ مشرق میں تھا، کیونکہ
رب کے گھر کا رُخ ہی مشرق کی طرف تھا۔ مَیں نے دیکھا
کہ دہلیز کے نیچے سے پانی نکل رہا دروازےہے۔ نکلسے کر
وہ ربپہلے کے گھر کی جنوبی دیوار ساتھکے ساتھ بہتا تھا، پھر
قربان گاہ میںجنوبکے گزرسے بہہطرفکیمشرقکر نکلا۔
2 میرا راہنما میرے ساتھ بیرونی صحن کے شمالی دروازے میں
سے نکلا۔ باہر چاردیواری کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے ہم بیرونی
صحن کے مشرقی دروازے پاسکے پہنچ گئے۔ مَیں نے دیکھا
کہ پانی دروازےاِس کے جنوبی میںحصے نکلسے رہا ہے۔

ہم3 پانی کنارےکنارےکے چل میرےپڑے۔ راہنما نے
اپنے فیتے کے ساتھ 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 پانیابکہا۔کو اُسجبپہنچا۔تکگھٹنوں
نے تیسری مرتبہ آدھا کلو میٹر کا فاصلہ ناپ کر مجھے اُس میں
سے گزرنے دیا تو پانی کمر تک پہنچا۔ ایک5 آخری دفعہ اُس
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۔
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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 کے دونوں کناروں
پر درختمتعدد لـگے ہیں۔ 8 وہ بولا، یہ” پانی مشرق طرفکی
بہہ کر وادٔی یردن میں پہنچتا ہے۔ اُسے پار کر کے وہ بحـیرۂ
مُردار میں آ جاتا اُسہے۔ 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 نمکینکا پانی پینے قابلکے بنائے بھیسےجہاںگا۔
گزرے کچھسبوہاںگا پھلتا پھولتا گا۔رہے سےجدیعین10
لے کر عین تکعجلیم اُس کے کناروں پر کھڑےمچھیرے ہوں
گے۔ طرفہر اُن جالکے سوکھنے کے لئے پھیلائے ہوئے نظر
آئیں گے۔ یا در میں ہر قسم کی مچھلیاں ہوں گی، اُتنی جتنی بحـیرۂ
روم میں پائی جاتی ہیں۔ صرف11 بحـیرۂ مُردار کے ارد گرد کی
دلدلی جگہوں اور جوہڑوں کا پانی نمکین رہے گا، کیونکہ وہ
نمک حاصل کرنے کے لئے استعمال ہو گا۔ 12 یا در دونوںکے
کناروں پر ہر قسم کے پھل دار درخت اُگیں گے۔ اِن درختوں
کے پتے نہ مُرجھائیںکبھی گے، نہ کبھی اُن پھلکا ختم ہو گا۔
وہ ہر مہینے پھل لائیں اِسگے، لئے کہ مقدِس کا پانی اُن آبکی
پاشی کرتا رہے گا۔ اُن کا پھل لوگوں خوراککی بنے گا، اور
اُن کے پتے شفا دیں “گے۔

اسرائیل کی سرحدیں
13 پھر رب قادرِ مطلق نے فرمایا، مَیں” تجھے ملـکاُس کی

سرحدیں بتاتا ہوں جو بارہ قبیلوں میں تقسیم کرنا یوسفہے۔ کو
دو حصے دینے ہیں، باقی قبیلوں ایککو ایک حصہ۔ 14 مَیں
نے اپنا ہاتھ اُٹھا کر قَسم کھائی تھی کہ مَیں یہ ملـک تمہارے
باپ دادا کو عطا کروں گا، اِس لئے تم میراثملـکیہ میں پاؤ
ابگے۔ آپساُسے میں برابر تقسیم کر لو۔

شمالی15 سرحد بحـیرۂ روم سے شروع ہو کر مشرق طرفکی
حتلون، لبو حمات اور صداد پاسکے سے گزرتی ہے۔ وہاں16
وہسے بیروتا اور سبریم پاسکے پہنچتی ہے ملـِکسبریم)
دمشق اور حماتملـِک درمیانکے واقع ۔(ہے پھر سرحد حصر
عینان تکشہر آگے نکلتی ہے حورانجو کی سرحد پر واقع ہے۔

غرض17 شمالی سرحد بحـیرۂ روم سے لے کر حصر تکعینان
پہنچتی ہے۔ دمشق اور حمات کی سرحدیں اُس کے شمال ہیں۔میں

18 ملـک کی مشرقی سرحد وہاں شروع ہوتی ہے جہاں
دمشق کا علاقہ حوران کے پہاڑی علاقے سے ملتا ہے۔ وہاں
سے سرحد یائے در یردن کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی جنوب میں
بحـیرۂ روم پاسکے تمر تکشہر پہنچتی ہے۔ یوں یائے در یردن
ملـِک اسرائیل کی مشرقی سرحد اور ملـِک ِجلعاد کی مغربی
سرحد ہے۔

سرحدجنوبی19 تمر شروعسے ہو مغربجنوبکر طرفکی
چلتی چلتی مریبہ قادس کے تکچشموں پہنچتی ہے۔ پھر وہ
رُخطرفکیمغربشمال یعنیسرحدکیمصرکےکر مصروادٔی
کے ساتھ ساتھ بحـیرۂ تکروم پہنچتی ہے۔

20 مغربی سرحد بحـیرۂ روم ہے جو شمال میں لبو حمات کے
مقابل ختم ہوتی ہے۔

ملـک21 کو قبیلوںاپنے میں تقسیم !کرو تمہارییہ22 موروثی
زمین ہو گی۔ جب تم قرعہ ڈال کر اُسے آپس میں تقسیم کرو تو
اُن غیرملـکیوں کو بھی زمین ملنی ہے تمہارےجو درمیان ہتے ر
اور جن کے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں۔ تمہارا اُن کے ساتھ ویسا
سلوک ہو جیسا اسرائیلیوں کے ساتھ۔ قرعہ لتے ڈا وقت اُنہیں
قبیلوںاسرائیلی رب23ہے۔ملنیزمینساتھکے مطلققادرِ فرماتا
ہے جسکہ قبیلے میں بھی پردیسی آباد ہوں وہاں تمہیں اُنہیں
موروثی زمین دینی ہے۔

48
قبیلوں ملـکمیں کی تقسیم

1-7 اسرائیل کی شمالی سرحد بحـیرۂ روم سے شروع ہو کر
مشرق طرفکی حتلون، حماتلبو اور عینانحصر پاسکے سے
دمشقہے۔گزرتی سرحدحماتاور میںشمالکے ہیں۔ قبیلےہر
ملـککو ایککا حصہ ملے گا۔ ہر خطے ایککا ملـکسرا
کی مشرقی سرحد اور دوسرا سرا مغربی سرحد ہو گا۔ شمال سے
لے قبائلیتکجنوبکر علاقوں کی ترتیبیہ ہو :گی دان، آشر،
نفتالی، منسّی، افرائیم، روبن اور یہوداہ۔

ملـک بیچکے مخصوصمیں علاقہ
8 یہوداہ جنوبکے میں وہ علاقہ ہو گا جو میرےتمہیں لئے

الـگ کرنا ہے۔ قبائلی علاقوں کی طرح اُس کا بھی ایک سرا
ملـک سرحدمشرقیکی اور دوسرا مغربیسرا سرحد شمالگا۔ہو
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تکجنوبسے کا فاصلہ 12ساڑھے کلو میٹر اُسہے۔ بیچکے
میں مقدِس ہے۔

9 اِس علاقے کے درمیان ایک خاص خطہ ہو گا۔ مشرق
تکمغربسے اُس کا فاصلہ ساڑھے 12 کلو میٹر ہو گا جبکہ
شمال سے تکجنوب فاصلہ 10 کلو میٹر ہو گا۔ رب کے لئے
مخصوص اِس خطے 10 ایککا حصہ اماموں کے لئے مخصوص
ہو گا۔ اِس حصے کا فاصلہ مشرق تکمغربسے ساڑھے 12
کلو میٹر اور شمال سے تکجنوب 5 کلو میٹر ہو گا۔ اِس کے
بیچ میں ہی رب کا مقدِس ہو گا۔ 11 یہ مُقّدس علاقہ لاوی
کے خاندان صدوق مخصوصکے مُقّدسو کئے گئے اماموں کو
دیا جائے گا۔ کیونکہ جب اسرائیلی مجھ سے برگشتہ ہوئے تو
باقی لاوی اُن کے ساتھ بھٹک گئے، لیکن صدوق کا خاندان
وفاداری سے میری خدمت کرتا رہا۔ 12 اِس لئے اُنہیں میرے
لئے مخصوص علاقے مُقّدسکا ترین حصہ ملے گا۔ یہ یوں لاو
کے خطے کے شمال میں ہو گا۔ اماموں13 جنوبکے میں باقی
یوں لاو کا خطہ ہو گا۔ مشرق سے مغرب تک اُس کا فاصلہ
12ساڑھے کلو میٹر اور شمال 5تکجنوبسے کلو میٹر ہو گا۔

رب14 کے لئے مخصوص یہ علاقہ پورے ملـک کا بہترین
اُسہے۔حصہ دوسرےکسیپلاٹبھیکوئیکا میںہاتھکے
دینے اجازتکی نہیں۔ اُسے نہ بیچا جائے، دوسرےکسینہ کو
پلاٹکسی میںعوضکے دیا جائے۔ کیونکہ یہ ربعلاقہ کے
لئے مخصوص مُقّدسو ہے۔

رب15 کے مقدِس کے خاصاِس علاقے جنوبکے میں
ایک اَور خطہ ہو گا جس کی لمبائی ساڑھے 12 کلو میٹر اور
چوڑائی اڑھائی کلو میٹر ہے۔ مُقّدسوہ نہیں ہے بلـکہ عام لوگوں
کی رہائش کے لئے ہو گا۔ اِس کے بیچ میں شہر ہو جسگا،
اردکے گی۔ہوںچراگاہیںگرد یہ16 شہر شکلمربع کا گا۔ہو
لمبائی اور چوڑائی دونوں سوا دو دو کلو میٹر ہو گی۔

17 شہر جانوروںطرفچاروںکے کو چَرانے کی کھلی جگہ
ہو جسگی کی چوڑائی 133 میٹر ہو گی۔ 18 چونکہ شہر اپنے
خطے بیچکے میں ہو گا اِس لئے مذکورہ کھلی جگہ مشرقکے
میں ایک خطہ باقی رہ جائے جسگا کا مشرق سے تکشہر
5فاصلہ کلو میٹر اور شمال تکجنوبسے فاصلہ اڑھائی کلو میٹر
ہو گا۔ شہر کے مغرب 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 ہوںکے وہیگے۔ اِن کھیتوں کی باڑیکھیتی
کریں گے۔

میرےچنانچہ20 لئے الـگ کیا گیا یہ پورا علاقہ شکلمربع کا
ہے۔ اُس کی لمبائی اور چوڑائی ساڑھے بارہ بارہ کلو میٹر اِسہے۔ میں شہر بھی شامل ہے۔

21-22 مذکورہ مُقّدس خطے میں مقدِس، اماموں اور باقی
یوں لاو زمینیںکی ہیں۔ اُس مشرقکے میںمغرباور باقی ماندہ
زمین حکمران کی ملـکیت ہے۔ مُقّدس خطے کے مشرق میں
ملـکزمینکیحکمران کی مشرقی تکسرحد ہو گی مُقّدساور
میںمغربکےخطے تکجنوبسےشمالگی۔ہوتکسمندروہ
مُقّدسوہ خطے چوڑیجتنی یعنی ساڑھے 12 کلو میٹر ہو گی۔
شمال میں یہوداہ کا قبائلی علاقہ ہو گا میںجنوباور بن یمین کا۔

دیگر قبیلوں کی زمین
ملـک23-27 کے خاصاِس درمیانی حصے جنوبکے میں

باقی قبیلوں ایکایککو علاقہ ملے گا۔ ہر علاقے ایککا سرا
ملـک کی مشرقی سرحد اور دوسرا سرا بحـیرۂ روم ہو گا۔ شمال
سے لے کر تکجنوب قبائلی علاقوں کی یہ ترتیب ہو :گی بن
یمین، شمعون، اِشکار، زبولون اور جد۔

جد28 قبیلےکے کی جنوبی ملـکسرحد کی بھیسرحد ہے۔
وہ تمر میںمغربجنوبسے قادسمریبہ چلتیتکچشموںکے
ہے، پھر مصر کی سرحد یعنی وادٔی مصر کے ساتھ ساتھ شمال
مغرب کا رُخ کر کے بحـیرۂ تکروم پہنچتی ہے۔

رب29 مطلققادرِ فرماتا یہیکہہے 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 کے 12 دروازے ہوں گے۔ فصیل کی

چاروں دیواریں سوا دو دو کلو میٹر لمبی ہوں گی۔ ہر دیوار کے
دروازےتین ہوں غرضگے، کُل دروازےبارہ ہوں گے۔ ہر
ایک کا نام کسی قبیلے کا نام ہو گا۔ چنانچہ شمال میں روبن کا
دروازہ، یہوداہ کا دروازہ لاویاور کا دروازہ ہو میںمشرقگا،
یوسف کا دروازہ، بن یمین کا دروازہ اور دان کا دروازہ ہو گا،
جنوب 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 پوریکیفصیل35گا۔ہو 9لمبائی کلو ہے۔میٹر
تب شہر ربیہاں’ ‘ہے کہلائے “!گا
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دانیال
دانیال اور اُس دوستکے شاہِ بابل کے دربار میں

1 ِ شاہ یہوداہ یقیم یہو کی سلطنت تیسرےکے سال میں 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 چیزیں ملـِک 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 یہوداہ”دیا، کے شاہی خاندان اور اونچے طبقے کے خاندانوں کی
تفتیش کرو۔ اُن میں سے کچھ ایسے نوجوانوں کو چن کر لے آؤ
4 جو خوببےعیب، حکمتصورت، کے لحاظہر سے سمجھ
دار، تعلیم یافتہ اور سمجھنے میں تیز غرضہوں۔ یہ آدمی شاہی
محل خدمتمیں کرنے قابلکے ہوں۔ اُنہیں بابل کی زبان لـکھنے
اور لنے بو کی تعلیم “دو۔ 5 بادشاہ نے مقرر کیا کہ روزانہ اُنہیں
شاہی باورچی خانے سے کتنا کھانا اور َمے ملنی ہے۔ تین سال
کی تربیت کے بعد اُنہیں بادشاہ کی خدمت 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، میسائیل میسک میں اور یاہ عزر
عبدنجو میں۔

لیکن8 دانیال نے مصمم ارادہ کر لیا کہ مَیں اپنے آپ 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 لحاظخاصکا کرتا اور اُس پر مہربانی
کرتا تھا۔ لیکن10 دانیال درخواستکی سن کر اُس جوابنے
دیا، مجھے” اپنے آقا بادشاہ سے ڈر ہے۔ اُن ہی متعیننے کیا کہ
تمہیں کیا کیا کھانا اور پینا ہے۔ اگر اُنہیں پتا چلے کہ دوسرےتم
نوجوانوں کی نسبت 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 پاتساگصرف اور
پینے کے لئے پانی دیجئے۔ اِس13 کے بعد صورتہماری کا مقابلہ
اُن دیگر نوجوانوں کے ساتھ کریں جو شاہی کھانا کھاتے ہیں۔
پھر کریںفیصلہہی آئندہکہ ساتھکےخادموںاپنے سلوککیسا
کریں “گے۔

نگران14 مان تکدندسگیا۔ وہ پاتساگاُنہیں کھلا کر
اور پانی پلا کر آزماتا رہا۔ دندس15 بعدکے کیا دیکھتا ہے کہ
دانیال اور اُس کے تین دوست شاہی کھانا کھانے والے دیگر
نوجوانوں نسبتکی کہیں یادہ مندصحتز اور لـگتازےموٹے
ہیں۔رہے نگرانتب16 اُن کے لئے مقررہ شاہی اورکھانے َمے
انتظامکا بند پاتساگصرفاُنہیںکےکر الله17لگا۔کھلانے
نے اِن چار آدمیوں ادبکو حکمتاور کے ہر شعبے میں علم اور
سمجھ عطا کی۔ نیز، دانیال ہر قسم کی یا رو اور خواب کی تعبیر
کر سکتا تھا۔

18 مقررہ تین سال کے بعد دربار کے اعلٰی افسر نے تمام
نوجوانوں کو نبوکدنضر کے منے پیشسا کیا۔ بادشاہجب19 نے
اُن سے گفتگو کی تو معلوم ہوا کہ دانیال، حننیاہ، میسائیل اور
یاہ دوسروںعزر سبقتپر ہیں۔رکھتے چاروںچنانچہ بادشاہ کے
ملازم بن گئے۔ معاملےکسیبھیجب20 حکمتخاصمیں اور
سمجھ درکار ہوتی تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ چار نوجوان مشورہ
دینے سلطنتپوریمیں کے قسمتتمام کا حال بتانے والوں اور
جادوگروں دسسے گُنا یادہ ز قابل ہیں۔

دربارشاہیتکسالپہلےکےحکومتکیخورسدانیال21
خدمتمیں کرتا رہا۔

2

نبوکدنضر خوابکا
1 اپنی حکومت دوسرےکے سال میں نبوکدنضر خوابنے

دیکھا۔ خواب اِتنا ناکہول تھا کہ وہ گھبرا جاگکر اُٹھا۔
اُس2 نے حکم دیا کہ قسمتتمام حالکا بتانے والے، جادوگر،
افسوں گر اور نجومی میرے پاس آ کر خواب کا مطلب بتائیں۔
جب وہ حاضر ہوئے 3 تو بادشاہ بولا، مَیں” ایکنے خواب
دیکھا ہے جو مجھے بہت پریشان کر رہا ہے۔ اب مَیں اُس مطلبکا جاننا چاہتا “ہوں۔



دانیال 2:4 840 دانیال 2:28
نجومیوں4 نے اَرامی زبان میں جواب دیا، بادشاہ” سلامت

اپنے خادموں کے منے سا خوابیہ بیان یں کر تو ہم اُس کی تعبیر
یں کر “گے۔

لیکن5 بادشاہ بولا، نہیں،” تم ہی مجھے وہ کچھ بتاؤ اور اُس
کی تعبیر کرو مَیںجو میںخوابنے دیکھا۔ اگر تم یہ نہ کر سکو
تو مَیں حکم دوں گا کہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور
تمہارے کچرےگھر کے ڈھیر ہو جائیں۔ یہ میرا مصمم ارادہ
ہے۔ لیکن6 اگر تم مجھے وہ کچھ بتا کر اُس کی تعبیر کرو جو مَیں
میںخوابنے دیکھا تو مَیں تمہیں اچھے تحفے اور انعام دوں گا،
کروںعزتخاصتمہارینیز شروعابگا۔ !کرو مجھے وہ کچھ
بتاؤ اور اُس کی تعبیر کرو جو مَیں خوابنے میں “دیکھا۔

ایک7 بار پھر اُنہوں منتنے کی، بادشاہ” اپنے خادموں کے
منے سا خواباپنا بتائیں تو ہم ضرور اُس کی تعبیر کریں “گے۔

8 بادشاہ نے جواب دیا، مجھے” صاف پتا ہے کہ تم کیا کر
رہے !ہو تم صرف ٹال مٹول کر رہے ہو، کیونکہ تم سمجھ گئے
ہو کہ میرا ارادہ پکا ہے۔ 9 اگر تم خوابمجھے نہ بتاؤ تو تم سب
کو ایک ہی سزا دی جائے گی۔ کیونکہ تم سب جھوٹ اور
غلط باتیں پیش کرنے پر متفق ہو گئے ہو، یہ اُمید رکھتے ہوئے
بدلوقتکسیحالاتکہ جائیں خوابمجھےگے۔ بتاؤ تو مجھے
پتا چل جائے گا کہ تم مجھے اُس کی صحیح پیشتعبیر کر سکتے
“ہو۔

10 نجومیوں اعتراضنے کیا، دنیا” میں کوئی بھی انسان وہ
کچھ نہیں کر پاتا جو بادشاہ مانگتے ہیں۔ یہ کبھی ہوا بھی نہیں کہ
کسی بادشاہ نے ایسی بات قسمتکسی 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
باتیہہیدیوتاصرفہے۔مشکل بادشاہ پر ظاہر کر ہیں،سکتے
لیکن وہ تو انسان درمیانکے ہتے ر “نہیں۔

12 یہ سن کر آگبادشاہ بگولا ہو بڑےگیا۔ غصے میں اُس
نے حکم دیا بابلکہ کے دانشتمام 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 موتسزائے دیں۔

شاہی14 محافظوں کا افسر یوکبنام ار دانشابھی مندوں کو
مار لنے ڈا کے لئے روانہ ہوا کہ دانیال بڑی حکمت اور موقع
شناسی سے اُس سے مخاطب ہوا۔ 15 اُس نے افسر سے پوچھا،

بادشاہ” نے اِتنا سخت فرمان کیوں جاری “کیا؟ اریوک نے
دانیال کو سارا معاملہ بیان کیا۔ دانیال16 ً فورا بادشاہ پاسکے
گیا اور اُس درخواستسے کی، ذرا” مجھے مہلتکچھ دیجئے تاکہ
مَیں بادشاہ کے خواب کی تعبیر کر “سکوں۔ 17 پھر وہ اپنے
واپسگھر گیا اور اپنے دوستوں حننیاہ، میسائیل اور یاہ عزر کو
تمام صورِت حال سنائی۔ 18 وہ بولا، آسمان” کے خدا سے التجا
یں کر کہ وہ مجھ پر رحم کرے۔ منت کریں کہ میرےوہ لئے
بھید کھولے تاکہ ہم دانشدیگر مندوں کے ہلاکساتھ نہ ہو
“جائیں۔

رات19 وقتکے دانیال نے یا رو میںجسدیکھی اُس کے
لئے بھید اُستبگیا۔کھولا آسماننے کے حمدکیخدا و ثنا کی،

الله”20 نامکے ازلتمجیدکی اورحکمتوہیہو۔تکابدسے
قوت مالـککا ہے۔ اوقاتوہی21 اور زمانے لنے بد دیتا ہے۔
وہی بادشاہوں تختکو پر بٹھا دیتا اور اُنہیں تخت پر سے اُتار دیتا
ہے۔ وہی دانش مندوں کو دانائی اور سمجھ داروں کو سمجھ
عطا کرتا ہے۔ 22 وہی گہری اور پوشیدہ باتیں ظاہر کرتا ہے۔
جو اندھیرےکچھ میں چھپا رہتا ہے اُس کا علم وہ رکھتا ہے،
کیونکہ وہ روشنی سے گھرا رہتا ہے۔ باپمیرےاے23 دادا
کے خدا، مَیں تیری حمد و ثنا کرتا !ہوں تُو نے حکمتمجھے اور
طاقت عطا کی ہے۔ جو بات ہم نے تجھ سے مانگی وہ تُو نے
ہم پر ظاہر کی، کیونکہ تُو نے ہم پر بادشاہ کا خواب ظاہر کیا
“ہے۔

24 پھر یوکدانیال ار پاسکے گیا جسے بادشاہ نے بابل کے
مندوںدانش موتسزائےکو اُستھی۔دیداریذمہکیدینے
نے اُس درخواستسے کی، بابل” دانشکے مندوں موتکو
گھاٹکے نہ اُتاریں، کیونکہ مَیں بادشاہ خوابکے کی تعبیر کر
سکتا ہوں۔ مجھے بادشاہ کے حضور پہنچا دیں تو مَیں اُنہیں سب
کچھ بتا دوں “گا۔

25 یہ سن یوککر بھاگار کر دانیال کو بادشاہ کے حضور
لے گیا۔ وہ بولا، مجھے” یہوداہ کے جلاوطنوں میں سے ایک
آدمی مل گیا جو بادشاہ کو خواب کا مطلب بتا سکتا “ہے۔
نبوکدنضرتب26 دانیالنے سے بیلجو َطشَضَر کہلاتا تھا کیا”پوچھا، تم مجھے وہ کچھ بتا سکتے ہو جو مَیں خوابنے میں دیکھا؟
کیا تم اُس کی تعبیر کر سکتے “ہو؟

دانیال27 جوابنے دیا، جو” بھید بادشاہ جاننا ہتے چا ہیں
اُسے لنے کھو کی کنجی کسی بھی دانش مند، قسمتجادوگر،
کا حال بتانے والے یا غیب دان پاسکے نہیں ہوتی۔ لیکن28
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آسمان ایکپر خدا بھیدوںجوہے انسانمطلبکا پر ظاہر کر دیتا
ہے۔ اُسی نے نبوکدنضر بادشاہ کو دکھایا کہ آنے والے دنوں
میں کیا پیشکچھ آئے گا۔ آپوقتسوتے میںخوابنے یا رو
دیکھی۔ اے29 پلنگآپجببادشاہ، پر لیٹے ہوئے تھے آپتو
میںذہنکے آنے دنوںوالے خیالاتمیںبارےکے اُبھر آئے۔
تب بھیدوں کو لنے کھو والے خدا آپنے پر ظاہر کیا کہ آنے
والے دنوں میں کیا کچھ پیش آئے گا۔ 30 اِس بھید کا مطلب
مجھ پر ظاہر ہوا لیکنہے، اِس لئے نہیں مجھےکہ دیگر دانشتمام
مندوں سے یادہ ز حکمت حاصل ہے بلـکہ اِس لئے کہ آپ کو
بھید مطلبکا معلوم ہو جائے آپاور سمجھ سکیں آپکہ کے
ذہن میں کیا کچھ اُبھر آیا ہے۔

اے31 بادشاہ، یا رو آپمیں نے اپنے منے ایکسا بڑا اور لمبا
تڑنگا مجسمہ دیکھا تیزیجو چمکسے رہا تھا۔ شکل صورتو
ایسی تھی کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ 32 سر
خالص سونے کا تھا جبکہ سینہ اور بازو چاندی پیٹکے، اور
پیتلران کی اور33 پنڈلیاں لوہے کی تھیں۔ اُس پاؤںکے کا آدھا
حصہ لوہا اور آدھا حصہ پکی ہوئی مٹی تھا۔ آپ34 اِس منظر پر
غور ہی کر رہے تھے اچانککہ کسی پہاڑی ڈھلان سے پتھر
کا بڑا الـگٹکڑا ہوا۔ یہ بغیر کسی انسانی ہاتھ کے ہوا۔ پتھر نے
دھڑام مجسمےسے کے لوہے اور مٹی پاؤںکے پر گر دونوںکر کو
ُچور ُچور نتیجے35دیا۔کر میں پورا پاشپاشمجسمہ گیا۔ہو جتنا
بھی لوہا، مٹی، چاندیپیتل، اور سونا تھا وہ اُس بھوسے کی مانند
بن گیا جو ہتے وقتگا باقی رہ جاتا ہے۔ ہَوا یوںکچھسبنے اُڑا
دیا کہ اِن چیزوں کا نام و تکنشان نہ رہا۔ جسلیکن 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۔ اے37 بادشاہ، آپ شہنشاہ ہیں۔ آسمان کے
خدا آپنے سلطنت،کو طاقتقوت، سےعزتاور نوازا ہے۔
اُس38 نے انسان کو جنگلی جانوروں اور پرندوں آپسمیت ہی
کے حوالے کر دیا بھیجہاںہے۔ وہ بستے ہیں اُس آپنے کو
ہی اُن پرمقرر کیا مذکورہہیآپہے۔ سونے آپ39ہیں۔سرکا
ایکبعدکے سلطنتاَور قائم ہو جائے لیکنگی، اُس طاقتکی
سےسلطنتکیآپ کم گی۔ہو پیتلپھر سلطنتتیسریایککی
وجود میں آئے گی پوریجو دنیا پر کرےحکومت گی۔ 40 آخر
ایکمیں سلطنتچوتھی آئے گی جو لوہے طاقتجیسی ور ہو
طرحجسگی۔ کچھسبلوہا توڑ پاشپاشکر کر دیتا اُسیہے

طرح وہ دیگر سب کو توڑ پاشکر کرےپاش گی۔ آپ41 نے
دیکھا مجسمےکہ پاؤںکے اور اُنگلیوں میں کچھ لوہا اور کچھ پکی
ہوئی مٹی تھی۔ اِس کا مطلب ہے، اِس سلطنت کے دو الـگ
ہوںحصے میںخوابطرحجسلیکنگے۔ مٹی ساتھکے لوہا
ملایا گیا تھا اُسی طرح سلطنتچوتھی میں لوہے کی کچھ نہ کچھ
طاقت ہو گی۔ خواب42 میں پاؤں کی اُنگلیوں میں کچھ لوہا بھی
تھا اور کچھ مٹی بھی۔ اِس کا مطلب ہے، چوتھی سلطنت کا
ایک طاقتحصہ ور اور نازکدوسرا ہو گا۔ 43 لوہے اور مٹی
کی ملاوٹ کا مطلب ہے کہ لوگگو آپس میں شادی کرنے
دوسرےایکسے ساتھکے متحد ہونے کریںکوششکی گے
توبھی دوسرےایکوہ پیوستسے نہیں رہیں گے، بالکل اُسی
طرحجسطرح لوہا مٹی کے پیوستساتھ نہیں رہ سکتا۔

یہجب44 کریںحکومتبادشاہ گے، اُن دنوںہی میں آسمان
کا ایکخدا بادشاہی کرےقائم گا جو نہ کبھی تباہ ہو گی، نہ
کسی دوسری قوم کے ہاتھ میں آئے گی۔ یہ بادشاہی اِن دیگر
تمام سلطنتوں کو پاش پاش کر کے کرےختم گی، لیکن خود
ابد تک قائم رہے گی۔ 45 یہی خواب میں اُس پتھر کا مطلب
انسانیکسیبغیرنےجسہے ہاتھ پہاڑیکے ڈھلان الـگسے
ہو کر مجسمے کے لوہے، پیتل، چاندیمٹی، اور سونے پاشکو
پاش یقےاِسدیا۔کر سےطر عظیم بادشاہنےخدا پر ظاہر کیا ہے
میںمستقبلکہ کیا پیشکچھ آئے گا۔ خوابیہ 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 کی قربانیاں
پیش کی جائیں۔ دانیال47 سے اُس نے کہا، یقیناً،” تمہارا خدا
خداؤں کا خدا اور بادشاہوں مالـککا ہے۔ وہ واقعی بھیدوں
کو کھولتا ہے، ورنہ تم یہ بھید میرے لئے کھول نہ “پاتے۔
نبوکدنضر48 دانیالنے کو بڑا عُہدہ اور قیمتبیشمتعدد 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 میسکسدرک،نے اور عبدنجو بابلصوبہکو
کی انتظامیہ پر مقرر کیا۔ دانیال خود شاہی دربار میں حاضر رہتا
تھا۔

3
سونے کے بُت کی پوجا کرنے کا حکم
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ایک1 دن نبوکدنضر نے سونے کا مجسمہ بنوایا۔ اُس کی

اونچائی 90 فٹ اور چوڑائی 9 فٹ تھی۔ اُس نے حکم دیا
کہ بُت کو صوبہ بابل کے میدان بنام دُورا میں کھڑا کیا
جائے۔ 2 پھر اُس نے تمام صوبے داروں، گورنروں، منتظموں،
مشیروں، خزانچیوں، ججوں، مجسٹریٹوں، اور صوبوں کے دیگر تمام
بڑے بڑے سرکاری ملازموں کو پیغام بھیجا کہ مجسمے کی
مخصوصیت کے لئے آ کر جمع ہو جاؤ۔ 3 چنانچہ سب بُت کی
مخصوصیت کے لئے جمع ہو گئے۔ جب سب اُس کے منے سا
تھےکھڑے 4 تو نقیبشاہی نے بلند آواز سے اعلان کیا،

مختلفاے” قوموں، اُمّتوں اور زبانوں کے لوگو، !سنو بادشاہ
فرماتا ہے، 5 نرسنگا،ہیجوں’ شہنائی، سنطور، سرود، بینعود،
اور دیگر تمام ساز بجـیں گے تو لازم ہے سبکہ 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 لوگتمامکے منہ بلکے ہو نبوکدنضرکر کھڑےکے کئے
گئے بُت کو سجدہ کرنے لـگے۔

8 اُس وقت کچھ نجومی بادشاہ پاسکے آ کر یہودیوں پر الزام
لگانے لـگے۔ 9 وہ بولے، بادشاہ” سلامت تکابد جیتے !رہیں
10 اے 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 کے کھڑے کئے گئے اِس
سونے کے بُت کو سجدہ کریں۔ 11 جو بھی سجدہ کرےنہ اُسے
بھڑکتی بھٹی میں پھینکا جائے ‘گا۔ 12 لیکن کچھ یہودی آدمی
ہیں آپجو کی پروا نہیںہی کرتے، آپحالانکہ اُنہیںنے صوبہ
بابل کی انتظامیہ پر مقرر کیا تھا۔ یہ آدمی بنام میسکسدرک، اور
عبدنجو آپنہ دیوتاؤںکے کی پوجا کرتے، نہ سونے اُسکے بُت
پرستشکی کرتے ہیں 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 اے”بولا، سدرک، میسک اور عبدنجو، کیا یہ صحیح ہے کہ نہ
تم میرے دیوتاؤں کی پوجا کرتے، نہ میرے کھڑے کئے گئے
مجسمے کی پرستش کرتے ہو؟ 15 مَیں تمہیں ایک آخری موقع
دیتا ہوں۔ 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 تبگا۔ کون سا خدا
میرےتمہیں ہاتھ سے بچا سکے “گا؟

16 سدرک، میسک اور عبدنجو نے جواب دیا، اے”
نبوکدنضر، ہمیںمیںمعاملےاِس اپنا دفاع نہیںضرورتکیکرنے
ہے۔ جس17 خدا خدمتکی ہم کرتے ہیں وہ ہمیں بچا سکتا
ہے، خواہ ہمیں بھڑکتی بھٹی میں کیوں نہ پھینکا جائے۔ اے
بادشاہ، وہ ہمیں آپضرور ہاتھکے سے بچائے گا۔ لیکن18 اگر
وہ ہمیں نہ بھی بچائے آپتوبھی کو معلوم ہو کہ نہ آپہم کے
دیوتاؤں کی پوجا کریں گے، نہ آپ کھڑےکے کئے گئے سونے
مجسمےکے پرستشکی کریں “گے۔

19 یہ سن کر آگنبوکدنضر بگولا ہو گیا۔ میسکسدرک،
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 فوجیوں میں سے چند ایک
اورمیسکسدرک، عبدنجو باندھکو بھڑکتیکر پھینکمیںبھٹی
دیں۔ تینوں21 کو باندھ کر بھڑکتی بھٹی میں پھینکا گیا۔ اُن کے
چوغے، پاجامے اور اُتاریٹوپیاں 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 چڑھتکمنہ گئے ًوہ فورا آتشنذرِ ہو گئے۔ 23 اُن قیدیکے
بندھی حالتہوئی 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 جوابنے دیا، اےجی،”
“بادشاہ۔ وہ25 تو”بولا، پھر یہ کیا مجھےہے؟ چار میںآگآدمی
اِدھر اُدھر پھرتے نظرہوئے آ نہہیں۔رہے وہ بندھے ہیں،ہوئے
نہ اُنہیں نقصان پہنچ رہا ہے۔ چوتھا آدمی دیوتاؤں کا بیٹا لـگسا
رہا “ہے۔

نبوکدنضر26 جلتی ہوئی بھٹی کے منہ قریبکے گیا اور میسکسدرک،اے”پکارا، اور اللهاےعبدنجو، تعالیٰ نکلبندو،کے
!آؤ اِدھر “آؤ۔ تب میسکسدرک، اور آگعبدنجو سے نکل
آئے۔ 27 صوبے دار، گورنر، منتظم اور شاہی مشیر اُن کے گرد
جمع ہوئے تو دیکھا آگکہ نے اُن جسموںکے نقصانکو نہیں
پہنچایا۔ بالوں میں ایکسے بھی ُجھلس نہیں گیا تھا، نہ اُن کے
آگلباس سے متاثر ہوئے آگتھے۔ اور دھوئیں کی تکبُو نہیں
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تھی۔
28 تب نبوکدنضر بولا، سدرک،” میسک اور عبدنجو کے

خدا کی تمجید ہو جس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر اپنے بندوں
کو بچایا۔ اُنہوں نے اُس پر بھروسا رکھ کر بادشاہ کے حکم
کی نافرمانی کی۔ اپنے خدا کے سوا کسی اَور کی خدمت یا
پرستش کرنے پہلےسے 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 کے افراد کے
لئے سخت منع ہے۔ بھیجو کرےایسا ٹکڑےٹکڑےاُسے کر دیا
جائے گا اور اُس کے گھر کچرےکو کا ڈھیر بنایا جائے گا۔
کیونکہ کوئی بھی دیوتا اِس طرح نہیں بچا “سکتا۔ 30 پھر بادشاہ
تینوںنے آدمیوں کو بابلصوبہ میں سرفراز کیا۔

4
نبوکدنضر خوابدوسرےکے کی تعبیر

نبوکدنضر1 دنیا کی تمام قوموں، اُمّتوں اور زبانوں افرادکے کو
ذیل 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 میرےنےتعالیٰ لئے کئے ہیں۔ 3 اُس کے نشان کتنے عظیم، اُس کے
معجزات کتنے زبردست !ہیں اُس کی بادشاہی ابدی ہے، اُس
سلطنتکی نسل در نسل قائم رہتی ہے۔

میںمحلاپنےسےسکوناورخوشینبوکدنضرمَیں،4 تھا۔رہتا
ایکلیکن5 دن خوابایکمَیں دیکھ بہتکر گھبرا گیا۔ مَیں
پلنگ پر لیٹا ہوا تھا کہ اِتنی ناکہول باتیں اور یائیں رو میرے
منے سا گزریںسے مَیںکہ ڈر گیا۔ مَیںتب6 نے حکم دیا بابلکہ
کے تمام دانش پاسمیرےمند آئیں میرےتاکہ لئے خواب کی
تعبیر کریں۔ قسمت7 کا حال بتانے والے، جادوگر، نجومی اور
غیب دان پہنچے تو مَیں نے اُنہیں اپنا خواب بیان کیا، لیکن وہ
اُس کی تعبیر کرنے میں ناکام رہے۔

میرےدانیالآخرکار8 حضور بیلنامکاجسآیا َطشَضَر رکھا
گیا ہے میرے) دیوتا کا نام بیل ۔(ہے دانیال میں مُقّدس
دیوتاؤں کی روح ہے۔ اُسے بھی مَیں نے خواباپنا سنایا۔ مَیں9
بولا، اے” بیل َطشَضَر، تم جادوگروں کے سردار ہو، اور مَیں
جانتا ہوں کہ مُقّدس دیوتاؤں کی روح تم میں ہے۔ کوئی بھی

تمہارےبھید لئے اِتنا نہیںمشکل کہہے تم اُسے کھول نہ سکو۔
اب سنخوابمیرا کر اُس کی تعبیر !کرو

پلنگ10 پر لیٹے ہوئے مَیں نے یا رو میں دیکھا کہ دنیا بیچکے
نہایتمیں لمبا درختسا لگا درختیہ11ہے۔ اِتنا اونچا اور تناور
ہوتا گیا کہ آخرکار اُس کی پہنچتکآسمانچوٹی گئی اور وہ دنیا
کی تکانتہا نظر آیا۔ اُس12 کے صورتخوبپتے تھے، اور وہ
بہت پھل لاتا تھا۔ اُس کے سائے میں جنگلی جانور پناہ لیتے، اُس
کی شاخوں پرندےمیں بسیرا کرتے تھے۔ ہر انسان و حیوان کو
اُس خوراکسے ملتی تھی۔

مَیں13 درختابھی کو دیکھ رہا تھا مُقّدسایککہ فرشتہ
آسمان سے اُتر آیا۔ اُس14 بڑےنے زور سے آواز دی، درخت’
کاٹکو !ڈالو اُس کی شاخیں توڑ دو، اُس کے پتے جھاڑ دو،
اُس کا پھل بکھیر !دو جانور اُس کے سائے میں سے نکل کر
بھاگ جائیں، پرندے اُس کی شاخوں سے اُڑ جائیں۔ لیکن15
اُس کا مُڈھ جڑوں سمیت زمین میں ہنے ر دو۔ اُسے لوہے اور
پیتل زنجـیروںکی میں جکڑ میدانکھلےکر میںگھاسکی چھوڑ
دو۔ وہاں اُسے آسمان اوسکی تر کرے، اور جانوروں ساتھکے
زمین گھاسکی ہی اُس نصیبکو ہو۔ تکسالسات16 اُس
کا انسانی دل جانور کے دل میں بدل جائے۔ 17 مُقّدسکیونکہ
فرشتوں نے فتوٰی دیا ہے کہ ایسا ہی ہو تاکہ انسان جان لے
کہ الله تعالیٰ کا اختیار انسانی سلطنتوں پر وہہے۔ اپنی مرضیہی
سے لوگوں کو اُن پر مقرر کرتا ہے، خواہ وہ کتنے ذلیل کیوں ‘ہوں۔نہ

18 مَیں، نبوکدنضر نے خواب میں یہ کچھ دیکھا۔ اے 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۔

بیلتب19 یعنی دانیالَطشَضَر اورگئے،ہوکھڑےرونگٹےکے
خیالاتجو اُبھر آئے اُن سے اُس پر کافی دہشتسختتکدیر
طاری رہی۔ آخرکار بادشاہ بولا، بیلاے” خوابَطشَضَر، اور
اُس کا مطلب تجھے اِتنا دہشت زدہ نہ “کرے۔ بیلطَشَضَر نے
جواب دیا، میرے” آقا، خوابکاش کی باتیں آپ کے دشمنوں
مخالفوںاور !آئیںپیشکو درختایکنےآپ20 دیکھا جو اِتنا
اونچا اور تناور ہو گیا کہ اُس کی چوٹی تکآسمان پہنچی اور وہ
پوری دنیا کو نظر آیا۔ اُس21 کے صورتخوبپتے تھے، اور وہ
بہت سا پھل لاتا تھا۔ اُس کے سائے میں جنگلی جانور پناہ لیتے،
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اُس کی شاخوں پرندےمیں بسیرا کرتے تھے۔ ہر انسان و حیوان
کو اُس خوراکسے ملتی تھی۔

اے22 بادشاہ، آپ ہی یہ درخت !ہیں آپ بڑےہی اور
طاقت ور ہو گئے ہیں آپبلـکہ عظمتکی ھتے بڑ ھتے بڑ آسمان سے
باتیں کرنے لـگی، آپ کی سلطنت دنیا کی انتہا تک پھیل گئی
ہے۔ اے23 بادشاہ، اِس کے بعد آپ ایکنے مُقّدس فرشتے
کو دیکھا آسمانجو اُترسے کر بولا، !ڈالوکاٹکودرخت’ اُسے
تباہ لیکنکرو، اُس میںزمینسمیتجڑوںمُڈھکا ہنے اُسےدو۔ر
لوہے اور پیتل کی زنجـیروں میں جکڑ کر کھلے میدان گھاسکی
میں وہاںدو۔چھوڑ اُسے آسمان اوسکی تر اورکرے، جانوروں
زمینساتھکے اُسہیگھاسکی نصیبکو یوںسالساتہو۔
ہی گزر ۔‘جائیں

بادشاہ،اے24 اِس مطلبکا یہ اللهہے، تعالیٰ میرےنے آقا
بادشاہ بارےکے میں فیصلہ کیا ہے آپکہ25 سنگتانسانیکو
نکالسے کر بھگایا جائے آپتبگا۔ جانوروںجنگلی ساتھکے
رہ کر بَیلوں کی گھاسطرح چریں گے اور آسمان اوسکی سے
تر ہو جائیں یوںسالساتگے۔ ہی گزریں گے۔ پھر آپآخرکار
اقرار یں کر گے کہ الله تعالیٰ کا انسانی سلطنتوں پر اختیار وہہے، اپنی ہی مرضی سے لوگوں کو اُن پر مقرر کرتا ہے۔ لیکن26
خواب میں یہ بھی کہا گیا درختکہ مُڈھکے کو سمیتجڑوں
زمین میں چھوڑا جائے۔ اِس مطلبکا ہے آپکہ سلطنتکی
تاہم قائم رہے گی۔ اعترافآپجب کریں گے کہ تمام اختیار
آسمان میںہاتھکے آپتوہے اے27گی۔ملےواپسسلطنتکو
مہربانیاببادشاہ، سے میرا قبولمشورہ انصاففرمائیں۔ کر کے
اور مظلوموں پر کرم فرما کر گناہوںاپنے کو دُور کریں۔ شاید ایسا
کرنے آپسے خوشکی حالی قائم “رہے۔

28 دانیال کی ہر بات نبوکدنضر کو پیش آئی۔ 29 بارہ مہینے
کے بعد بادشاہ بابل میں اپنے شاہی محل کی چھت پر ٹہل رہا
تھا۔ تب30 وہ کہنے لگا، لو،” یہ عظیم شہر دیکھو جو مَیں نے
رہائشاپنی کے لئے تعمیر کیا !ہے سبیہ کچھ مَیں نے اپنی ہی
بناسےقوتزبردست لیا بڑھتیمزیدشوکتوشانمیریتاکہہے
“جائے۔

بادشاہ31 بولباتیہ ہی رہا تھا آسمانکہ آوازسے سنائی اے”دی، نبوکدنضر بادشاہ، !سن سلطنت تجھ سے چھین لی گئی
ہے۔ تجھے32 سنگتانسانی نکالسے کر بھگایا جائے گا، اور تُو
جانوروںجنگلی ساتھکے رہ بَیلکر گا۔چَرےگھاسطرحکی

سات سال یوں ہی گزر جائیں گے۔ پھر آخرکار تُو کرےاقرار گا
کہ الله تعالیٰ کا انسانی سلطنتوں پر اختیار ہے، وہ اپنی مرضیہی
لوگوںسے کو اُن پر مقرر کرتا “ہے۔

جوں33 ہی آواز بند ہوئی تو ایسا ہی ہوا۔ نبوکدنضر کو انسانی
سنگت سے نکال کر بھگایا گیا، اور وہ بَیلوں کی طرح گھاس
چرنے لگا۔ اُس کا جسم آسمان اوسکی سے تر ہوتا رہا۔ ہوتے
ہوتے اُس کے بال عقاب کے پَروں جتنے لمبے اور اُس کے ناخن
پرندے کیچنگلکے مانند ہوئے۔ سالساتلیکن34 گزرنے
کے بعد مَیں، نبوکدنضر اپنی آنکھوں کو آسمان طرفکی اُٹھا کر
میںہوشدوبارہ مَیںتبآیا۔ نے الله تعالیٰ کی تمجید مَیںکی، اُسنے کی حمد و ثنا کی جو تکہمیشہ زندہ اُسہے۔ حکومتکی
ابدی ہے، اُس سلطنتکی نسل در نسل قائم رہتی ہے۔ اُس35
نسبتکی دنیا باشندےتمامکے برابرکےصفر ہیں۔ فوجآسمانیوہ
اور دنیا باشندوںکے ساتھکے جیجو چاہے اُسےہے۔کرتا کچھ
اُسکوئیسکتا،روکنہیںکوئیسےکرنے طلبجوابسے کر
پوچھکے نہیں سکتا، تُو” نے کیا “کِیا؟

مَیںہیجوں36 میںہوشدوبارہ آیا تو مجھے پہلی عزتشاہی
اور شان و شوکت بھی از سرِ نو حاصل میرےہوئی۔ مشیر اور
شرفا میرےدوبارہ منے سا حاضر ہوئے، اور مجھے دوبارہ تخت
پر بٹھایا گیا۔ پہلے نسبتکی عظمتمیری میں اضافہ ہوا۔

اب37 مَیں، نبوکدنضر آسمان کے بادشاہ کی حمد و ثنا کرتا
ہوں۔ مَیں اُسی کو جلال دیتا ہوں، کیونکہ جو کچھ بھی وہ
تمامکیاُسہے۔صحیحوہکرے راہیں ہیں۔منصفانہ مغرورجو
ہو کر زندگی گزارتے ہیں اُنہیں پستوہ کرنے قابلکے ہے۔

5
بیل َشضَر ضیافتکی

ایک1 بیلدن َشضَر بادشاہ اپنے بڑوں کے ہزار افراد کے لئے
زبردست ضیافت کر کے اُن کے ساتھ َمے پینے لگا۔ 2 نشے میں
اُس نے حکم دیا، سونے” چاندی کے جو پیالے میرے باپ
نبوکدنضر نے یروشلم میں واقع الله کے گھر سے چھین لئے تھے
میرےوہ پاس لے آؤ تاکہ مَیں اپنے بڑوں، یوں بیو اور داشتاؤں
ساتھکے اُن سے َمے پی “لوں۔ چنانچہ3 یروشلم میں واقع الله کے
گھر سے لُوٹے ہوئے پیالے اُس پاسکے لائے گئے، اور سب
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اُن سے َمے پی کر 4 سونے، چاندی، پیتل، لـکڑیلوہے، اور پتھر
کے اپنے بُتوں کی تمجید کرنے لـگے۔

اُسی5 لمحے محلشاہی ہالکے میں انسانی ہاتھ اُنگلیاںکی نظر
آئیں جو شمع دان کے مقابل دیوار کے پلستر پر کچھ لـکھنے لـگیں۔
جب بادشاہ نے ہاتھ کو لـکھتے ہوئے دیکھا 6 تو اُس کا چہرہ
ڈر فقمارےکے ہو گیا۔ اُس کی کمر ڈھیلےجوڑکے پڑ گئے، اور
اُس کے دوسرےایکگھٹنے سے ٹکرانے لـگے۔

7 وہ زور سے چیخا، جادوگروں،” نجومیوں اور غیب دانوں
کو بابل“!بُلاؤ دانشکے مند پہنچے تو وہ بولا، جو” بھی لـکھے
ہوئے الفاظ پڑھ کر مجھے اُن کا مطلب بتا سکے اُسے ارغوانی
رنگ لباسکا پہنایا اُسگا۔جائے میںگلےکے کیسونے زنجـیر
پہنائی اُسلوگدوصرفمیںحکومتاورگی،جائے بڑےسے
ہوں “گے۔

8 بادشاہ دانشکے مند قریب آئے، لیکن نہ وہ لـکھے ہوئے
الفاظ پڑھ سکے، نہ اُن مطلبکا بادشاہ کو بتا سکے۔ بیلتب9
َشضَر پریشاننہایتبادشاہ ہوا، اور اُس کا ماندمزیدچہرہ پڑ گیا۔
اُس کے شرفا سختبھی پریشان ہو گئے۔

بادشاہ10 اور شرفا باتیںکی پہنچتکملـکہ گئیں تو ضیافتوہ
کے ہال میں داخل ہوئی۔ کہنے لـگی، بادشاہ” ابد تک جیتے
!رہیں گھبرانے یا ماند پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ11
کی بادشاہی میں ایک آدمی جسہے میں مُقّدس دیوتاؤں کی
روح آپہے۔ باپکے کے دورِ حکومت میں ثابت ہوا کہ وہ
دیوتاؤں کی سی بصیرت، فہم اور حکمت کا مالـک ہے۔ آپ
باپکے نبوکدنضر بادشاہ نے قسمتاُسے کا حال بتانے والوں،
جادوگروں، نجومیوں اور غیب دانوں پر مقرر کیا تھا، 12 کیونکہ
اُس میں غیرمعمولی ذہانت، علم اور سمجھ پائی جاتی ہے۔ وہ
خوابوں 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 رکھا تھا۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اُسے
بُلائیں، کیونکہ وہ آپ کو ضرور لـکھے ہوئے الفاظ کا مطلب
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 ہو میرےجسے
باپ نبوکدنضر بادشاہ یہوداہ جلاوطنوںکے ساتھکے یہوداہ سے
یہاں لائے تھے؟ 14 سنا ہے دیوتاؤںکہ روحکی تم میں ہے، کہ
تم بصیرت، فہم اور حکمتغیرمعمولی 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 میںکرنےحلکو ماہر ہو۔ اگر تم الفاظیہ پڑھ کر
مجھے اِن کا مطلب بتا سکو تو تمہیں رنگارغوانی لباسکا پہنایا
جائے تمہارےگا۔ گلے میں سونے کی زنجـیر پہنائی جائے گی،
حکومتاور صرفمیں لوگدو تم بڑےسے ہوں “گے۔

دانیال17 جوابنے مجھے”دیا، اجر نہ دیں، اپنے کسیتحفے
اَور کو دیجئے۔ مَیں بادشاہ کو یہ الفاظ اور اِن کا مطلب ویسے
ہی بتا دوں گا۔ اے18 بادشاہ، جو عظمتسلطنت، اور شان و
آپشوکت باپکے نبوکدنضر کو حاصل تھی وہ الله تعالیٰ ملیسے تھی۔ اُسی19 نے اُنہیں وہ عظمت عطا کی تھی جس کے
باعث تمام اُمّتوںقوموں، زبانوںاور افرادکے اُن اورڈرتےسے اُن
کے منے سا وہجسےتھے۔کانپتے مار ڈالنا ہتے تھےچا 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 چا تھے وہ
پست ہوا۔ لیکن20 پھولوہ کر یادہسےحد ز مغرور ہو اِسگئے،
لئے تختاُنہیں سے اُتارا گیا، اور وہ اپنی قدر منزلتو بیٹھے۔کھو
اُنہیں21 نکالسےسنگتانسانی کر بھگایا گیا، اور اُن جانوردلکا
کے دل کی مانند بن گیا۔ اُن کا رہن سہن جنگلی گدھوں کے
ساتھ تھا، اور وہ بَیلوں گھاسطرحکی لـگے۔چرنے اُن کا جسم
آسمان اوسکی ترسے تھا۔رہتا جبرہیتکوقتاُسحالتیہ
تک کہ اُنہوں نے اقرار نہ کیا کہ الله تعالیٰ کا انسانی پرسلطنتوں اختیار ہے، وہ اپنی ہی مرضی سے لوگوں کو اُن پر مقرر ہے۔کرتا

اے22 بیل َشضَر بادشاہ، گو آپ اُن کے بیٹے ہیں اور اِس
بات کا علم رکھتے ہیں توبھی آپ فروتن نہ رہے 23 بلـکہ آسمان
مالـککے خلافکے اُٹھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ نے حکم
دیا کہ اُس کے گھر کے آپپیالے کے حضور لائے جائیں، اور
آپ نے اپنے بڑوں، یوں بیو اور داشتاؤں کے ساتھ اُنہیں َمے پینے
کے لئے استعمال کیا۔ ساتھ آپساتھ نے اپنے دیوتاؤں کی تمجید
کی گو وہ چاندی، سونے، پیتل، لوہے، لـکڑی اور پتھر کے بُت
ہی ہیں۔ نہ وہ دیکھ سکتے، نہ سن یا سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن
جس خدا کے ہاتھ آپمیں کی جان آپاور 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۔
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26 منے’ ‘ کا مطلب گنا’ ‘ہوا ہے۔ یعنی آپ کی سلطنت کے

دن گنے ہوئے ہیں، الله نے اُنہیں تکاختتام پہنچایا ہے۔
27 ‘تقیل’ مطلبکا تولا’ ‘ہوا ہے۔ یعنی الله آپنے تولکو

کر معلوم کیا ہے آپکہ کا وزن کم ہے۔
28 ‘فرسین’ مطلبکا تقسیم’ ‘ہوا آپیعنیہے۔ 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 جائے اور اُس کے گلے میں سونے
کی زنجـیر پہنائی جائے۔ ساتھ ساتھ اعلان کیا گیا کہ اب سے
حکومت صرفمیں دو آدمی دانیال بڑےسے ہیں۔

اُسی30 رات شاہِ بابل بیل َشضَر کو قتل کیا گیا، 31 اور دارا
تختمادی پر بیٹھ گیا۔ اُس کی عمر سال62 تھی۔

6
دانیال ببر شیر کی ماند میں

1 دارا سلطنتنے کے تمام صوبوں پر 120 صوبے دار متعین
کرنے کا فیصلہ کیا۔ 2 اُن پر تین وزیر مقرر تھے میںجن ایکسے
دانیال تھا۔ گورنر اُن کے منے جوابسا دہ تھے تاکہ بادشاہ کو
نقصان نہ پہنچے۔ جلد3 ہی پتا چلا دوسرےدانیالکہ 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 باتیہ 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 رہے۔ کیونکہ نہ رشوتوہ خور تھا،
نہ کسی کام میں ُسست۔

آخرکار5 وہ آپسآدمی میں کہنے اِس”لـگے، یقے طر ہمیںسے
دانیال پر الزام لگانے کا موقع نہیں ملے گا۔ ایکلیکن بات ہے
الزامجو باعثکا بن سکتی یعنیہے اُس کے “شریعت۔کیخدا
وہتب6 میںصورتکیگروہ بادشاہ منےکے اورہوئےحاضرسا
کہنے لـگے، دارا” بادشاہ تکابد جیتے !رہیں سلطنت7 کے تمام
وزیر، گورنر، صوبے دار، مشیر اور منتظم آپس میں مشورہ کر
متفقکے ہیںہوئے صرفکوسبدورانکےدن30اگلےکہ
بادشاہ سے دعا کرنی ہئے۔ چا ایکبادشاہ فرمان صادر کریں کہ
بھیجو کسی اَور معبود یا انسان سے کرےالتجا اُسے شیروں کی
ماند میں پھینکا جائے گا۔ دھیان دینا ہئے چا سبکہ ہی اِس پر
عمل کریں۔ اے8 بادشاہ، گزارش ہے آپکہ یہ فرمان ضرور

صادر کریں بلـکہ لـکھ کر اُس کی تصدیق بھی کریں تاکہ اُسے
تبدیل نہ کیا جا تبسکے۔ وہ مادیوں اور فارسیوں کے قوانین کا
بنحصہ کر منسوخ نہیں کیا جا سکے “گا۔

9 دارا اُسگیا۔مانبادشاہ فرماننے لـکھوا تصدیقکیاُسکر
کی۔

جب10 دانیال کو معلوم ہوا کہ فرمان صادر ہوا ہے تو وہ
سیدھا اپنے گھر میں چلا گیا۔ چھت پر ایک کمرا تھا جس کی
کھلی کھڑکیوں کا رُخ یروشلم کی طرف تھا۔ اِس کمرے میں
دانیال روزانہ تین بار اپنے ٹیکگھٹنے کر دعا اور اپنے خدا کی
ستائش بھیابتھا۔کرتا اُس یہنے جوں11رکھا۔جاریسلسلہ
دانیالہی اپنے اوردعاسےخدا التجا کر رہا تھا تو اُس دشمنوںکے
نے گروہ کی صورت میں گھر میں گھس کر اُسے یہ کرتے
ہوئے پایا۔

تب12 وہ بادشاہ پاسکے گئے اور اُسے شاہی فرمان کی یاد
آپکیا”دلائی، فرماننے نہیںصادر کیا تھا کےدن30اگلےکہ
سبدوران صرفکو بادشاہ سے دعا کرنی ہے، اور جو کسی
اَور معبود یا انسان سے اُسےکرےالتجا شیروں ماندکی میں پھینکا
جائے “گا؟ بادشاہ جوابنے جی،”دیا، یہ فرمان قائم بلـکہہے
مادیوں اور فارسیوں کے قوانین کا حصہ ہے منسوخجو نہیں کیا
جا “سکتا۔ اُنہوں13 نے کہا، اے” بادشاہ، دانیال جو یہوداہ
کے جلاوطنوں میں سے ہے نہ آپ کی پروا کرتا، نہ اُس فرمان
جسکی آپکی نے لـکھ کر تصدیق کی۔ تکابھی وہ روزانہ
تین 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۔
لیکن15 آخرکار وہ آدمی گروہ میںصورتکی دوبارہ بادشاہ کے
حضور آئے اور کہنے لـگے، بادشاہ” کو یاد رہے مادیوںکہ اور
فارسیوں قوانینکے مطابقکے فرمانبھیجو بادشاہ کرےصادر
اُسے 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، جسدانیال،اے” خدا عبادتکی تم بلاناغہ
کرتے آئے ہو وہ تمہیں “بچائے۔ 17 پھر ماند منہکے 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۔
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اِس18 بعدکے بادشاہ محلشاہی واپسمیں چلا گیا پوریاور

رات روزہ رکھے ہوئے گزاری۔ نہ کچھ اُس کا دل 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۔ اُس20 قریبکے پہنچ کر بادشاہ غمگیننے آواز سے اے”پکارا، زندہ خدا بندےکے دانیال، کیا تمہارے جسخدا کی
تم بلاناغہ عبادت کرتے رہے ہو تمہیں شیروں سے بچا “سکا؟
دانیال21 جوابنے بادشاہ”دیا، تکابد !رہیںجیتے میرے22
خدا نے اپنے فرشتے بھیجکو شیروںنےجسدیا منہکے بندکو
کئے رکھا۔ اُنہوں نے مجھے کوئی بھی نقصان نہ پہنچایا، کیونکہ
الله کے منے سا مَیں بےقصور ہوں۔ بادشاہ سلامت بھیخلافکے مجھ سے جرم نہیں “ہوا۔

یہ23 سن کر بادشاہ آپے میں نہ سمایا۔ اُس دانیالنے ماندکو
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 جن آدمیوں نے دانیال پر الزام لگایا
تھا اُن کا بُرا انجام ہوا۔ بادشاہ کے حکم پر اُنہیں اُن کے بال بچوں
سمیت شیروں کی ماند میں پھینکا گیا۔ ماند فرشکے پر گرنے سے
پہلے 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 بھیجا،

کیسب” سلامتی !ہو 26 میرا فرمان !سنو لازم ہے میریکہ
سلطنت کی ہر لوگجگہ دانیال کے خدا کے منے سا تھرتھرائیں
اور اُس کا خوف مانیں۔ کیونکہ وہ زندہ خدا اور ابد تک قائم
نہہے۔ کبھی اُس کی بادشاہی تباہ، نہ اُس حکومتکی ختم ہو
گی۔ وہی27 بچاتا نجاتاور دیتا ہے، وہی آسمان و زمین پر الٰہی
نشان اور معجزے دکھاتا ہے۔ اُسی نے دانیال کو شیروں کے
قبضے سے “بچایا۔

28 چنانچہ دانیال کو دارا بادشاہ اور فارس کے بادشاہ
خورس کے حکومتدورِ بہتمیں کامیابی حاصل ہوئی۔

7

دانیال کی پہلی یا :رو چار جانور

1 ِ بیلبابلشاہ َشضَر دانیالمیںسالپہلےکےحکومتکی نے
میںخواب یا رو جاگدیکھی۔ اُٹھنے پر اُس کچھوہنے قلم بند کر
لیا خوابجو میں دیکھا تھا۔ ذیل میں اِس کا بیان ہے،

رات2 کے وقت مَیں، دانیال نے یا رو میں دیکھا کہ آسمان
ہَوائیںچاروںکی زور بڑےسے سمندر متلاطمکو کر ہیں۔رہی
3 پھر بڑےچار جانور سمندر نکلسے آئے دوسرےایکجو سے
مختلف تھے۔

پہلا4 جانور ببر شیر لیکنتھا،جیسا اُس کےعقابکے پَر تھے۔
میرے دیکھتے ہی اُس کے پَروں کو نوچ لیا گیا اور اُسے اُٹھا کر
انسان طرحکی پچھلے دو پیروں پر کھڑا کیا گیا۔ اُسے انسان کا دل
بھی مل گیا۔

5 دوسرا جانور ریچھ جیسا تھا۔ اُس ایککا پہلو کھڑا کیا گیا
تھا، اور وہ اپنے دانتوں میں تین پکڑےپسلیاں ہوئے تھا۔ اُسے بتایا
گیا، اُٹھ،” جی بھر گوشتکر “!کھالے

6 پھر مَیں تیسرےنے جانور کو دیکھا۔ وہ چیتے جیسا تھا،
لیکن اُس کے چار سر تھے۔ اُسے حکومت کرنے کا اختیار دیا
گیا۔

7 اِس کے بعد رات کی یا رو میں ایک چوتھا جانور نظر آیا
جو ڈراؤنا، ناکہول اور نہایت ہی طاقت ور تھا۔ 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
دیگر جانوروں مختلفسے تھا۔ اُس سینگدسکے تھے۔ مَیں8
سینگوں پر غور ہی کر رہا تھا ایککہ اَور چھوٹا سینگسا اُن
کے درمیان نکلسے آیا۔ دسپہلے سینگوں میں سے تین نوچکو
لیا گیا تاکہ اُسے سینگچھوٹےجائے۔ملجگہ پر انسانی آنکھیں
تھیں، اور اُس کا منہ بڑی بڑی باتیں کرتا تھا۔

ہیدیکھمَیں9 رہا تھا لگائےتختکہ اورگئے الایامقدیم بیٹھ
گیا۔ اُس لباسکا برف جیسا سفید اور اُس کے خالصبال اُون
کی مانند تختجستھے۔ پر وہ بیٹھا تھا آگوہ کی بھڑکطرح
رہا تھا، اور اُس پر شعلہ زن پہئے لـگے تھے۔ 10 اُس کے منے سا
آگسے کی نہر بہہ کر نکل رہی تھی۔ بےشمار ہستیاں اُس کی
لئےکےخدمت عدالتلوگتھیں۔کھڑی لئےکے بیٹھ اورگئے،
کتابیں کھولی گئیں۔

11 مَیں نے غور کیا کہ چھوٹا سینگ بڑی بڑی باتیں کر رہا
مَیںہے۔ دیکھتا رہا جانورچوتھےتو قتلکو کیا گیا۔ اُس جسمکا
تباہ ہوا اور آگبھڑکتی میں پھینکا گیا۔ 12 دیگر تین جانوروں کی
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حکومت اُن لیچھینسے لیکنگئی، اُنہیں کچھ دیر کے لئے زندہ
ہنے ر اجازتکی دی گئی۔

رات13 کی یا رو میں مَیں نے یہ بھی دیکھا کہ آسمان کے
بادلوں کے ساتھ ساتھ کوئی آ رہا ہے جو ابِن آدم سا لـگ رہا
جبہے۔ قدیم الایام قریبکے پہنچا تو اُس کے حضور لایا گیا۔
اُسے14 عزتسلطنت، اور دیبادشاہی 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 کسیکھڑےوہاںنے
پاسکے جا کر اُس گزارشسے کی کہ وہ مجھے اِن تمام باتوں کا
مطلب بتائے۔ اُس نے مجھے اِن کا مطلب بتایا، 17 بڑےچار”
جانور چار سلطنتیں ہیں جو زمین نکلسے کر قائم ہو جائیں گی۔
لیکن18 الله تعالیٰ کے مُقّدسین کو حقیقی بادشاہی ملے گی، وہ
بادشاہی جو تکابد حاصل رہے “گی۔

19 مَیں چوتھے جانور کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا،
اُس جانور بارےکے میں جو دیگر جانوروں سے اِتنا مختلف اور
اِتنا ہول ناک تھا۔ کیونکہ اُس کے دانت لوہے اور پنجے پیتل
کے تھے، اور وہ سب کچھ کھاتا اور ُچور ُچور کرتا تھا۔ جو بچ
جاتا اُسے وہ پاؤں تلے روند دیتا تھا۔ مَیں20 اُس کے سر دسکے
سینگوں اور اُن میں سے نکلے ہوئے سینگچھوٹے بارےکے
میں بھی مزید جاننا چاہتا تھا۔ کیونکہ سینگچھوٹے کے نکلنے
پر دس سینگوں میں سے تین نکل کر گر گئے، اور سینگیہ بڑھ
کر ساتھ والے سینگوں سے کہیں بڑا نظر آیا۔ اُس کی آنکھیں
تھیں، اور اُس کا بڑیبڑیمنہ باتیں کرتا تھا۔ 21 یا رو میں مَیں نے
دیکھا کہ سینگچھوٹے نے مُقّدسین جنگسے کر کے اُنہیں
شکست دی۔ 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۔

مَیںسےجس23 نے یا رو مطلبکا پوچھا تھا اُس نے چوتھے”کہا، جانور سے مراد زمین پر ایک چوتھی بادشاہی ہے جو
بادشاہیوںتمامدیگر مختلفسے تماموہگی۔ہو دنیا کو جائےکھا
گی، اُسے روند کر ُچور ُچور دےکر گی۔ سینگوںدس24 سے
بادشاہدسمراد ہیں اِسجو بادشاہی آئیںنکلسے اُنگے۔ کے
ایکبعد اَور بادشاہ آئے گا بادشاہوںگزرےجو مختلفسے ہو

گا اور تین بادشاہوں میںخاککو گا۔دےملا 25 وہ الله خلافکےتعالیٰ کفر بکے گا، اور مُقّدسین اُس تحتکے پِستے رہیں
گے، تکیہاں کہ وہ عیدوں کے اوقاتمقررہ اور شریعت کو
تبدیل کرنے کرےکوششکی گا۔ مُقّدسین ایککو عرصے،
عرصوںدو اور آدھے عرصے کے لئے اُس کے حوالے کیا جائے
گا۔

لیکن26 عدالتکیاُسلوگپھر لئےکے اُسگے۔جائیںبیٹھ
اُسحکومتکی لیچھینسے اورگی،جائے مکملوہ طور پر تباہ
ہو جائے گی۔ تب27 آسمان تلے کی تمام سلطنتوں کی بادشاہت،
سلطنت عظمتاور الله تعالیٰ مُقّدسکی قوم کے حوالے دیکر
جائے گی۔ الله تعالیٰ کی بادشاہی ابدی ہو گی، اور تمام حکمران
اُس خدمتکی کر کے اُس کے تابع رہیں “گے۔

مجھے28 مزید نہیںکچھ بتایا گیا۔ مَیں، دانیال اِن باتوں بہتسے
پریشان ہوا، اور میرا چہرہ ماند پڑ گیا، لیکن مَیں نے معاملہ اپنے
دل محفوظمیں رکھا۔

8
دانیال دوسریکی یا :رو مینڈھا اور بکرا

بیل1 َشضَر بادشاہ کے دورِ حکومت تیسرےکے سال میں
مَیں، دانیال نے ایک اَور یا رو دیکھی۔ 2 یا رو میں مَیں صوبہ
عیلام کے قلعہ بند شہر سوسن کی نہر اُولائی کنارےکے پر کھڑا
تھا۔ جب3 مَیں نے اپنی نگاہ اُٹھائی تو کنارے پر میرے منے سا
ایکہی مینڈھا تھا۔کھڑا اُس کے تھےسینگبڑےدو میںجن
ایکسے یادہ ز بڑا تھا۔ لیکن دوسرےوہ کے بعد ہی بڑا ہو گیا
تھا۔ میری4 نظروں کے منے سا مینڈھا مغرب، شمال اور جنوب
کی سینگطرف مارنے لگا۔ نہ کوئی جانور اُس کا مقابلہ کر
سکا، نہ کوئی اُس کے قابو سے بچا سکا۔ جو جی چاہے کرتا تھا
اور ہوتے بہتہوتے بڑا ہو گیا۔

5 مَیں اُس پر غور ہی کر رہا تھا کہ اچانک مغرب سے
آتے ایکہوئے بکرا دکھائی دیا۔ اُس کی آنکھوں کے درمیان
سینگزبردست تھا، اور وہ زمین کو چھوئے بغیر چل رہا تھا۔
پوری دنیا کو عبور کر کے 6 وہ دو سینگوں والے اُس مینڈھے
پاسکے پہنچ گیا جو مَیں نے نہر کنارےکے کھڑا دیکھا تھا۔
طیشبڑے 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 ٹکڑےٹکڑےسینگدونوں ہو گئے۔ اِس
حالتبےبس میں مینڈھا اُس کا مقابلہ نہ کر بکرےسکا۔ نے
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اُسے زمین پر پٹخ کر پاؤں تلے کچل دیا۔ کوئی نہیں تھا جو مینڈھے
بکرےکو کے قابو سے بچائے۔

8 بکرا نہایت طاقت ور ہو گیا۔ لیکن طاقت کے عروج پر ہی
اُس کا ٹوٹسینگبڑا گیا، اور اُس کی جگہ مزید زبردستچار
نکلسینگ آئے جن کا رُخ آسمان کی چار سمتوں طرفکی تھا۔
9 اُن سینگایککے میں ایکسے سینگاَور نکل آیا جو ابتدا
میں تھا۔چھوٹا لیکن وہ مشرقجنوب، ملـکصورتخوباور
اسرائیل طرفکی ھتے بڑ ھتے بڑ بہت طاقت ور ہو گیا۔ 10 پھر وہ
آسمانی تکفوج بڑھ گیا۔ وہاں اُس نے کچھ فوجیوں اور ستاروں
زمینکو پھینکپر کر پاؤں تلے کچل دیا۔ 11 وہ ھتے بڑ ھتے بڑ آسمانی
فوج کے تککمانڈر بھی پہنچ گیا اور اُسے اُن قربانیوں سے محروم
کر دیا جو اُسے روزانہ پیش کی جاتی تھیں۔ ساتھ سینگساتھ
نے اُس کے مقدِس کے مقام کو تباہ کر دیا۔ 12 اُس کی فوج
قربانیوںکیروزانہسے سچائینےسینگاورہوئی،بےحرمتیکی
زمینکو پر پٹخ دیا۔ بھیکچھجو اُس نے کیا اُس میں کامیابوہ
رہا۔

13 پھر مَیں نے دو مُقّدس ہستیوں آپسکو میں بات کرتے
ہوئے سنا۔ ایک نے پوچھا، اِس” یا رو میں پیش کئے گئے
تککبحالات رہیںقائم یعنیگے، قربانیوںکیروزانہکچھجو
ہوساتھکے یہہے،رہا اوربےحرمتیکنتباہ باتیہ مقدِسکہ
کو پامال کیا جا رہا “ہے؟ دوسرے14 نے جواب میں مجھے
بتایا، حالات” 2,300 شاموں اور صبحوں تک یوں ہی رہیں
اِسگے۔ بعدکے مقدِس کو سرےنئے مخصوصسے مُقّدسو
کیا جائے “گا۔

مَیں15 دیکھے واقعاتہوئے کو سمجھنے کوششکی کر ہی
رہا تھا کہ میرےکوئی منے سا کھڑا ہوا جو مرد لـگجیسا رہا
تھا۔ ساتھ16 ساتھ مَیں نے نہر اُولائی طرفکی شخصکسیسے
کی آواز جسسنی نے کہا، اے” جبرائیل، اِس آدمی کو یا رو
مطلبکا بتا “دے۔ قریبمیرےفرشتہ17 آیا تو سختمَیں گھبرا
کر منہ بلکے لیکنگیا۔گر وہ آدماے”بولا، جانزاد، کہلے
اِس یا رو کا تعلق آخری زمانے سے “ہے۔

وہجب18 مجھ باتسے کر رہا تھا تو حالتمدہوشمَیں میں
منہ بلکے پڑا ابرہا۔ فرشتے مجھےنے چھو پاؤںکر پر کیا۔کھڑا
وہ19 تجھےمَیں”بولا، سمجھا ہوںدیتا آخریاُسکہ میںزمانے
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 فارساور کے بادشاہوں کی

نمائندگی کرتا ہے۔ 21 لمبے بالوں کا بکرا یونان کا بادشاہ ہے۔ اُس
کی آنکھوں کے درمیان لگا بڑا سینگ یونانی شہنشاہی کا پہلا
بادشاہ ہے۔ 22 تُو نے دیکھا کہ ٹوٹسینگیہ گیا اور اُس کی
جگہ سینگچار نکل آئے۔ اِس مطلبکا ہے کہ پہلی بادشاہی
سے چار اَور نکل آئیں لیکنگی۔ چاروں طاقتکی پہلی نسبتکی
کم ہو گی۔ 23 اُن حکومتکی آخریکے ایام میں بےوفاؤں کی
بدکرداری 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
نہیںطاقتاپنی ہو گی۔ حیرتوہ بربادیانگیز باعثکا بنے گا،
اور کرےبھیکچھجو اُسگا کامیابمیں ہو گا۔ زورآوروںوہ
اور مُقّدس قوم کو کرےتباہ گا۔ 25 اپنی سمجھ اور فریب کے
یعے ذر وہ کامیاب رہے گا۔ تب وہ متکبر ہو جائے گا۔ جب
لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے تو وہ اُنہیں موت کے
اُتارےگھاٹ گا۔ آخرکار خلافکےحکمرانکےحکمرانوںوہ
بھی اُٹھے گا۔ لیکن پاشپاشوہ ہو جائے گا، البتہ انسانی سےہاتھ نہیں۔

اے26 دانیال، شاموں اور صبحوں بارےکے میں جو یا رو
تجھ پر ظاہر ہوئی وہ سچی لیکنہے۔ فی الحال اُسے پوشیدہ رکھ،
کیونکہ یہ واقعات ابھی پیش نہیں آئیں گے بلـکہ بہت دنوں کے
گزر جانے کے بعد “ہی۔

اِس27 کے بعد مَیں، دانیال نڈھال ہو کر کئی تکدنوں بیمار
رہا۔ پھر مَیں اُٹھا اور بادشاہ خدمتکی میں دوبارہ فرائضاپنے
ادا کرنے لگا۔ مَیں یا رو سختسے پریشان تھا، اور کوئی نہیں تھا
جو مجھے اُس مطلبکا بتا سکے۔

9
دانیال اپنی قوم شفاعتکی کرتا ہے

1 دارا اخسویرسبن بابل تختکے پر بیٹھ گیا تھا۔ اِس مادی
بادشاہ 2 کی حکومت کے پہلے سال میں مَیں، دانیال پاکنے
نوشتوں کی تحقیق کی۔ مَیں خاصنے کر اُس پر غور کیا ربجو
نے یرمیاہ نبی کی معرفت فرمایا تھا۔ اُس کے مطابق یروشلم کی
تباہ شدہ حالت 70 تکسال قائم رہے گی۔ 3 چنانچہ مَیں نے
رب اپنے خدا طرفکی رجوع کیا تاکہ اپنی دعا اور التجاؤں سے
اُس کی یافتمرضی در کروں۔ ساتھ ساتھ مَیں نے روزہ رکھا،
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ٹاٹ کا لباس اوڑھ لیا اور اپنے سر پر راکھ ڈال لی۔ 4 مَیں نے
رب اپنے خدا سے دعا کر کے اقرار کیا،

اے” رب، تُو کتنا عظیم اور مہیب خدا !ہے جو بھی 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 تیرےکر احکام
اور ہدایات بھٹکسے 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 منتشرسے کر دیا ہے۔ کیونکہ تیرےہم ہی
ساتھ بےوفا ہیں۔رہے ہمرب،اے8 اپنے بادشاہوں، بزرگوں
اور باپ دادا سمیت بہت شرم سار ہیں، کیونکہ ہم نے تیرا ہی
گناہ کیا ہے۔

لیکن9 رب ہمارا خدا رحیم ہے اور خوشی معافسے کرتا
ہے، گو ہم اُس سرکشسے ہوئے ہیں۔ 10 نہ ہم رب اپنے
تابعکےخدا اُسنہرہے، اُنکے احکام گزاریزندگیمطابقکے
جو اُس ہمیںنے اپنے خادموں یعنی نبیوں معرفتکی دیئے تھے۔
تمام11 شریعتتیریاسرائیل ورزیخلافکی کر صحیحکے راہ
بھٹکسے گیا ہے، تیریکوئی سننے کے لئے تیار نہیں تھا۔
الله موسٰیخادمکے قَسممیںشریعتنے کھا بھیجیلعنتیںکر

تھیں، اباور یہ لعنتیں ہم پر نازل ہوئی ہیں، اِس لئے کہ ہم نے
تیرا گناہ کیا۔ 12 جو کچھ تُو ہمارےنے اور ہمارے حکمرانوں
خلافکے فرمایا تھا وہ پورا ہوا، اور ہم پر بڑی آفت آئی۔ آسمان
تلے کہیں بھی مصیبتایسی نہیں طرحجسآئی یروشلم پیشکو
آئی ہے۔ 13 موسٰی کی شریعت میں مذکور ہر وہ لعنت ہم پر
نازل ہوئی نافرمانوںجو پر بھیجی توبھیہے۔گئی نہ ہم نے اپنے
گناہوں کو چھوڑا، نہ تیری سچائی پر دھیان دیا، حالانکہ اِس سے
ربہم اپنے خدا غضبکا ٹھنڈا کر تھے۔سکتے اِسی14 لئے رب
ہم پر آفت لانے سے نہ جھجکا۔ کیونکہ جو کچھ رببھی ہمارا
خدا کرتا اُسہے میں وہ بجانبحق ہوتا لیکنہے۔ ہم اُسنے
کی نہ سنی۔

ہمارےرباے15 خدا، قدرتبڑیتُو اظہارکا کر اپنیکے
قوم کو مصر نکالسے لایا۔ تیرےیوں نام کو عزتوہ و جلال
ملا جو تکآج قائم رہا ہے۔ اِس کے باوجود ہم نے گناہ کیا،
ہم سے بےدین حرکتیں سرزد ہوئی ہیں۔ اے16 رب، تُو اپنے
میںکاموںمنصفانہ وفادار رہا بھیاب!ہے اِس لحاظکا کر اور
اپنےکوغضبسختاپنے مُقّدساورشہر پہاڑ یروشلم دُورسے !کر
یروشلم تیریاور قوم گرد نواحو قوموںکی کے لئے مذاق کا نشانہ
بن ہمگوہے،گئی ہیںمانتے گناہوںہمارےیہکہ ہمارےاور
باپ دادا کی خطاؤں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔

ہمارےاے17 ابخدا، اپنے خادم کی دعاؤں اور التجاؤں
کو اے!سن رب، اپنی ہی خاطر اپنے تباہ شدہ مقدِس پر اپنے
چہرے کا مہربان نور چمکا۔ میرےاے18 خدا، کان لگا کر
میری !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 راستہم باز ہیں بلـکہ اِس لئے کہ تُو
نہایت مہربان ہے۔ اے19 رب، ہماری !سن اے رب، ہمیں
معاف میرےاے!کر خدا، اپنی خاطر دیر نہ کر، تیرےکیونکہ
شہر اور قوم تیرےپر ہی نام کا ٹھپا لگا “ہے۔

ہفتوں70 کا بھید
یوں20 مَیں دعا کرتا اور اپنے اور اپنی قوم اسرائیل گناہوںکے

کا اقرار کرتا گیا۔ خاصمَیں کر اپنے خدا مُقّدسکے پہاڑ یروشلم
کے لئے رب اپنے خدا کے حضور یاد فر کر رہا تھا۔

مَیں21 دعا کر ہی رہا تھا جبرائیلکہ مَیںجسے دوسرینے
یا رو میں دیکھا تھا میرے پاس آ پہنچا۔ رب کے گھر میں شام
کی پیشقربانی کرنے وقتکا تھا۔ مَیں بہت تھکہی گیا تھا۔
22 اُس نے مجھے سمجھا کر کہا، اے” دانیال، اب مَیں تجھے
سمجھ اور بصیرت دینے کے لئے آیا ہوں۔ 23 جوں ہی تُو دعا
کرنے لگا تو الله جوابنے دیا، کیونکہ تُو اُس کی نظر میں گراں
قدر ہے۔ مَیں تجھے یہ جواب سنانے آیا ہوں۔ اب دھیان سے
یا رو کو سمجھ !لے تیری24 قوم مُقّدستیرےاور شہر کے لئے
70 ہفتے مقرر کئے گئے ہیں تاکہ اُتنے میں جرائم اور گناہوں کا
سلسلہ ختم کیا جائے، قصور کا کفارہ دیا جائے، ابدی راستی
قائم کی جائے، یا رو اور پیش گوئی کی تصدیق کی جائے اور
ترینمُقّدس جگہ مسحکو کر مخصوصکے مُقّدسو کیا جائے۔
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اب25 جان لے اور سمجھ لے کہ یروشلم کو دوبارہ تعمیر

کرنے کا حکم دیا جائے گا، لیکن ساتمزید ہفتے گزریں گے،
پھر ہی الله ایک حکمران کو اِس کام کے لئے چن کر مسح
کرے تبگا۔ شہر ہفتوں62کو کے اندر چوکوں اور خندقوں
سمیت سےسرےنئے تعمیر کیا جائے گا، دوراناِسگو وہ کافی
مصیبت سے دوچار ہو گا۔ 26 اِن 62 ہفتوں کے بعد الله کے
مسح کئے بندےگئے قتلکو کیا گا،جائے اور اُس کچھپاسکے
بھی نہیں ہو گا۔ ایکوقتاُس اَور حکمران کی قوم آ کر شہر اور
مقدِس کو کرےتباہ گی۔ سیلاباختتام صورتکی میں آئے
گا، اور جاریجنگتکآخر رہے ایسیگی، تباہی ہو جسگی
فیصلہکا ہو ایک27ہے۔چکا لوگوںمتعددحکمرانیہتکہفتے
ہنےتحتکےعہدایککو ر پر اِسگا۔کرےمجبور ہفتے بیچکے
میں وہ ذبح اور غلہ قربانیوںکی کا انتظام کرےبند گا اور مقدِس
طرفایککے وہ کچھ کرےکھڑا گا جو بےحرمتی اور تباہی
کا باعث ہے۔ لیکن تباہ کرنے والے کا خاتمہ بھی مقرر کیا گیا
ہے، اور آخرکار وہ بھی تباہ ہو جائے “گا۔

10
دانیال آخریکی یا رو

فارس1 کے بادشاہ خورس کی حکومت تیسرےکے سال
میں بیل َطشَضَر یعنی دانیال باتایکپر ظاہر ہوئی جو یقینی ہے
جساور مصیبتبڑیایکتعلقکا اُسےہے۔سے یا رو میں اِس
پیغام کی سمجھ حاصل ہوئی۔

2 میںدنوںاُن پورےتیندانیالمَیں، ہفتے ماتم کر نہ3تھا۔رہا
مَیں نے عمدہ کھانا کھایا، نہ گوشت یا میرےَمے تکہونٹوں
پہنچی۔ پورےتین ہفتے مَیں نے ہر تیلخوشبودار سے پرہیز کیا۔
پہلے4 مہینے بڑےمَیں*دنویں24کے یا در دِجلہ کنارےکے
پر کھڑا تھا۔ 5 مَیں نے نگاہ اُٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں میرےکہ
منے سا کتان سے ملبّس آدمی کھڑا کیجسہے کمر خالصمیں
سونے کا پٹکا بندھا ہوا ہے۔ اُس6 کا †پکھراججسم جیسا تھا،
اُس کا چہرہ آسمانی بجلی کی طرح چمک رہا تھا، اور اُس کی
آنکھیں بھڑکتی مشعلوں کی مانند تھیں۔ اُس کے بازو اور پاؤں
پالش کئے پیتلہوئے دمکطرحکی تھے۔رہے لتے یوںوقتبو
لـگ رہا تھا کہ بڑا ہجوم شور مچا رہا ہے۔

دانیالمَیں،صرف7 یہنے یا رو ساتھیوںمیرےدیکھی۔ نے
اُسے نہ دیکھا۔ اچانکتوبھی اُن پر اِتنی طاریدہشت ہوئی کہ
بھاگوہ کر چھپ گئے۔ 8 چنانچہ مَیں اکیلا ہی رہ گیا۔ لیکن
یہ عظیم یا رو دیکھ کر میری ساری طاقت جاتی رہی۔ میرے
چہرے رنگکا ماند پڑ گیا اور بےبسمَیں ہوا۔ 9 پھر وہ لنے بو
لگا۔ اُسے مَیںہیسنتے منہ بلکے گر زمینمیںحالتمدہوشکر
پر پڑا رہا۔ ہاتھایکتب10 مجھےنے چھو اُسہلایا۔کر مددکی
سے مَیں اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں بلکے ہو سکا۔

11 وہ آدمی بولا، اے” دانیال، تُو الله نزدیککے بہت گراں
قدر !ہے جو باتیں مَیں تجھ سے کروں گا اُن پر غور کر۔ کھڑا
ہو جا، کیونکہ اِس وقت تیرےمجھے پاسہی بھیجا گیا “ہے۔
تب مَیں تھرتھراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ 12 اُس نے اپنی بات
جاری رکھی، اے” دانیال، مت !ڈرنا جب سے تُو نے سمجھ
حاصل کرنے اور اپنے خدا کے منے سا جھکنے کا پورا ارادہ کر
رکھا اُسیہے، دن تیریسے سنی تیریمَیںہے۔گئی دعاؤں کے
میںجواب آ گیا ہوں۔ فارسیلیکن13 بادشاہی کا دن21سردار
میرےتک راستے میں کھڑا رہا۔ پھر میکائیل جو الله کے سردار
فرشتوں میں ایکسے ہے میری مدد کرنے آیا، اور میری جان
بادشاہیفارسی اُسکے لڑنےساتھکےسردار گئی۔چھوٹسے
مَیں14 تجھے وہ کچھ سنانے کو آیا ہوں آخریجو دنوں تیریمیں
قوم پیشکو آئے گا۔ کیونکہ یا رو تعلقکا آنے وقتوالے سے
“ہے۔

میرےوہجب15 ساتھ یہ باتیں کر رہا تھا تو خاموشیمَیں سے
نیچے زمین طرفکی دیکھتا رہا۔ 16 پھر جو آدمی لـگسا رہا تھا
اُس میرےنے ہونٹوں کو چھو دیا، اور مَیں منہ کھول کر لنے بو
لگا۔ مَیں نے اپنے منے کھڑےسا فرشتے سے کہا، میرےاے”
آقا، یہ یا رو دیکھ کر مَیں دردِ زہ میں مبتلا عورت کی طرح پیچ
و تاب کھانے لگا ہوں۔ میری طاقت جاتی رہی ہے۔ اے17
میرے آقا، آپ کا آپطرحکسخادم باتسے کر سکتا ہے؟
طاقتمیری تو دےجواب گئی سانسہے، لینا بھی مشکل ہو
گیا “ہے۔

18 جو آدمی لـگسا رہا تھا اُس نے ایکمجھے بار پھر چھو
کر تقویت دی 19 اور بولا، اے” تُو جو الله کی نظر میں گراں
قدر ہے، مت !ڈرنا تیری سلامتی ہو۔ حوصلہ رکھ، مضبوط
ہو “!جا جوں ہی اُس نے مجھ سے بات کی مجھے تقویت ملی،
اور مَیں بولا، میرےاب” آقا بات کریں، آپکیونکہ نے تقویتمجھے دی “ہے۔

* 10:4 پہلے مہینے کے :دنویں24 23 یل۔ اپر † 10:6 :پکھراج topas
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اُس20 کیا”کہا،نے میرےتُو آنے کا مقصد جانتا جلدہے؟
ہی مَیں دوبارہ فارس کے سردار سے لڑنے چلا جاؤں گا۔ اور
اُس سے نپٹنے کے بعد یونان کا سردار آئے گا۔ لیکن21 پہلے مَیں
تیرے منے سا وہ کچھ بیان کرتا ہوں جو سچائی’ کی ‘کتاب میں
لـکھا ہے۔ اِن) سرداروں سے لڑنے میں میری مدد کوئی نہیں
کرتا تمہارےسوائے سردار فرشتے میکائیل کے۔

11
مادی1 بادشاہ دارا کی حکومت کے پہلے سال سے ہی مَیں

میکائیل ساتھکے کھڑا ہوںرہا تاکہ اُس کو سہارا دوں اور اُس
حفاظتکی (کروں۔

شمالی اور جنوبی سلطنتوں کی جنگیں
تجھےمَیںاب2 کچھوہ بتاتا ہوں ًجو پیشیقینا فارسگا۔آئے

میں مزید تین تختبادشاہ پر بیٹھیں اِسگے۔ کے ایکبعد چوتھا
آدمی بادشاہ بنے گا جو تمام دوسروں کہیںسے یادہ دولتز مند
ہو گا۔ جب وہ دولت کے باعث طاقت ور ہو جائے گا تو وہ
مملـکتیونانی سے لڑنے کے لئے سب کچھ کرےجمع گا۔

3 ایکپھر زورآور بادشاہ پا بر ہو جائے گا بڑیجو قوت سے
کرےحکومت گا اور جو جی کرےچاہے گا۔ لیکن4 جوں
ہی وہ برپا ہو جائے اُس کی ٹکڑےٹکڑےسلطنت ہو ایککر
شمالی، ایک جنوبی، ایک مغربی اور ایک مشرقی حصے میں
تقسیم ہو گی۔جائے نہ یہ سلطنتپہلیحصےچار طاقتجتنے ور
ہوں گے، نہ بادشاہ کی اولاد تخت پر بیٹھے گی، کیونکہ اُس کی
سلطنت جڑ سے اُکھاڑ کر دوسروں دیکو جائے گی۔ جنوبی5
ملـک کا بادشاہ تقویت پائے گا، لیکن اُس ایککا افسر کہیں
یادہ ز طاقت ور ہو جائے گا، اُس کی حکومت کہیں یادہ ز
مضبوط ہو گی۔

چند6 سال کے بعد دونوں سلطنتیں متحد ہو جائیں گی۔ عہد
کو مضبوط کرنے کے لئے جنوبی بادشاہ کی بیٹی کی شادی
شمالی بادشاہ کرائیسے لیکنگی۔جائے نہ کامیاببیٹی ہو گی،
نہ اُس کا شوہر اور نہ اُس طاقتکی قائم رہے گی۔ اُن دنوں میں
اُسے اُس کے ساتھیوں، باپ اور سمیتشوہر دشمن کے حوالے
کیا جائے گا۔ 7 بیٹی کی جگہ اُس کا ایک 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
بُتوںہوئےڈھالےکے سمیتچیزوںقیمتیکیچاندیسونےکو
چھین کر مصر لے جائے گا۔ وہ تکسالکچھ شمالی بادشاہ کو

پھر9گا۔چھیڑےنہیں شمالی بادشاہ بادشاہجنوبی میںملـککے
گھس آئے گا، لیکن اُسے ملـکاپنے واپسمیں پڑےجانا گا۔
10 اِس کے بعد اُس کے جنگبیٹے کی یاں تیار کر بڑیکے بڑی
فوجیں جمع کریں گے۔ اُن میں ایکسے جنوبی بادشاہ طرفکی
بڑھ سیلابکر طرحکی ملـکجنوبی پر آئے گی اور لڑتے لڑتے
اُس تکقلعےکے پہنچے گی۔

11 پھر جنوبی بادشاہ طیش میں آ کر شمالی بادشاہ سے لڑنے
کے لئے نکلے گا۔ شمالی بادشاہ جواب میں بڑی فوج کھڑی
کرے گا، لیکن وہ شکست کھا کر 12 تباہ ہو جائے گی۔ تب
جنوبی بادشاہ کا دل غرور سے بھر جائے گا، اور وہ بےشمار
افراد موتکو اُتارےگھاٹکے گا۔ توبھی وہ طاقت ور نہیں
رہے گا۔ 13 کیونکہ شمالی بادشاہ ایک اَور فوج کرےجمع گا
جو پہلی نسبتکی کہیں یادہ بڑیز ہو گی۔ سالچند بعدکے وہ
بڑیاِس اور ہتھیاروں فوجلیسسے ساتھکے جنوبی بادشاہ سے
لڑنے آئے گا۔

14 اُس وقت بہت سے لوگ جنوبی بادشاہ کے خلاف اُٹھ
کھڑے ہوں گے۔ تیری قوم کے بےدین لوگ بھی اُس کے
کھڑےخلاف 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 گا۔کرےمحاصرہ وہ پُشتہ بنا کر شہر پر قبضہ
کر فوجیںکیجنوبگا۔لے نہیںروکاُسے سکیں گی، اُن کے
بہترین دستے بےبسبھی 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۔
وقتاُس اسرائیلملـکصورتخوبوہ ٹکمیں جائے گا

اور اُسے تباہ کرنے کا اختیار رکھے گا۔ تب17 وہ اپنی پوری
سلطنت پر قابو پانے کا منصوبہ باندھے گا۔ اِس ضمن میں وہ
بادشاہجنوبی باندھعہدساتھکے اُسکر اپنیسے بیٹی شادیکی
کرائے گا تاکہ جنوبی ملـک کو تباہ کرے، لیکن بےفائدہ۔
منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔

18 اِس کے بعد وہ ساحلی علاقوں طرفکی کرےرُخ گا۔
اُن میں سے وہ بہتوں پر قبضہ کرےبھی گا، لیکن ایکآخرکار
حکمران اُس کے گستاخانہ رویے کا کرےخاتمہ گا، اور اُسے
شرمندہ ہو پیچھےکر پھر19گا۔پڑےہٹنا شمالی بادشاہ ملـکاپنے
کے قلعوں واپسپاسکے آئے گا، لیکن اِتنے میں ٹھوکر کھا کر
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گر جائے تبگا۔ اُس کا نام و تکنشان نہیں رہے گا۔
20 اُس کی ایکجگہ بادشاہ پا بر ہو جائے گا جو اپنے افسر

کو ملـکشاندار اسرائیل میں بھیجے گا تاکہ وہاں سے گزر کر
لوگوں ٹیکسسے لے۔ لیکن تھوڑے دنوں کے بعد وہ تباہ ہو
جائے گا۔ نہ جھگڑےکسیوہ سببکے ہلاکسے ہو گا، نہ
جنگکسی میں۔

اسرائیلی قوم کا بڑا دشمن
21 اُس کی ایکجگہ 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۔
اُسکیونکہ23 عہدساتھکے ھنے باند بعدکے وہ دےفریباُسے
گا اور صرف تھوڑے ہی افراد کے یعے ذر اقتدار حاصل کر
لے گا۔ 24 وہ غیرمتوقع طور پر دولت مند صوبوں میں گھس
کر وہ کچھ کرے گا جو نہ اُس کے باپ اور نہ اُس کے باپ
دادا سرزدکبھیسے ہوا ہو گا۔ لُوٹا مالہوا ملـکیتاور وہ اپنے
میںلوگوں قلعہوہگا۔کرےتقسیم شہروںبند پر قبضہ کےکرنے
منصوبے بھی باندھے گا، صرفلیکن محدود عرصے کے لئے۔

25 پھر باندھہمتوہ کر اور پورا زور لگا فوجبڑیکر ساتھکے
جنوبی بادشاہ سے لڑنے جائے گا۔ جواب میں جنوبی بادشاہ
ایک بڑی اور نہایت ہی طاقت ور فوج کو لڑنے کے لئے تیار
کرے توبھیگا۔ وہ شمالی بادشاہ کا سامنا نہیں کر پائے گا، اِس
لئے کہ اُس خلافکے کامیابسازشیں ہو جائیں گی۔ اُس26
کی روٹی کھانے والے ہی اُسے تباہ یں کر اُستبگے۔ فوجکی
منتشر ہو جائے گی، بہتاور افرادسے کھیتمیںجنگمیداِن
آئیں گے۔

دونوں27 مذاکراتبادشاہ کے لئے ایک ہی میز پر بیٹھ جائیں
لتےجھوٹدونوںوہاںگے۔ بو دوسرےایکہوئے نقصانکو
پہنچانے کے لئے کوشاں رہیں گے۔ لیکن کسی کو کامیابی
نہیںحاصل ہو گی، کیونکہ وقتآخریمقررہ ابھی نہیں آنا ہے۔
شمالی28 بادشاہ بڑی دولت کے ساتھ ملـکاپنے واپسمیں چلا
جائے گا۔ راستے میں وہ مُقّدس عہد کی قوم اسرائیل پر دھیان

دے کر اُسے نقصان پہنچائے گا، پھر اپنے وطن واپس جائے
گا۔

وقتمقررہ29 پر وہ دوبارہ آئےگھسمیںملـکجنوبی گا،
لیکن پہلے کی نسبت اِس بار نتیجہ فرق ہو گا۔ 30 کیونکہ ِکتّیم
اورگے،کریںمخالفتکیاُسجہازبحریکے ہارےحوصلہوہ
گا۔
تب وہ مُڑ مُقّدسکر عہد کی قوم پر اپنا پورا اُتارےغصہ گا۔

مُقّدسجو عہد ترککو کریں گے اُن پر وہ کرےمہربانی گا۔
اُس31 کے فوجی آ کر قلعہ بند مقدِس کی بےحرمتی کریں گے۔
وہ روزانہ کی قربانیوں کا انتظام بند کر کے تباہی کا مکروہ بُت
کھڑا کریں گے۔ 32 یہودیجو پہلے سے عہد ورزیخلافکی
کر ہوںرہے اُنہیںگے وہ باتوںچپڑیِچکنی سے مرتد ہو جانے
پر آمادہ کرے گا۔ لیکن لوگجو اپنے خدا کو جانتے ہیں وہ
مضبوط رہ کر اُس مخالفتکی کریں گے۔ قوم33 کے سمجھ دار
بہتوں صحیحکو راہ کی تعلیم دیں لیکنگے۔ کچھ عرصے کے لئے
وہ تلوار، قیدآگ، لُوٹاور مار گے۔رہیںڈولڈانواںباعثکے
وقتاُس34 اُنہیں بہتتھوڑی مدد حاصل تو ہو گی، بہتلیکن
سے لوگایسے اُن کے ساتھ مل جائیں گے مخلصجو نہیں ہوں
گے۔ 35 سمجھ داروں میں سے کچھ ڈانواں ڈول ہو جائیں گے
تاکہ لوگوں کو آزما خالصتکوقتآخریکر صافپاکاور
کیا جائے۔ کیونکہ وقتمقررہ کچھ دیر کے بعد آئے گا۔

36 بادشاہ جو جی کرےچاہے گا۔ وہ سرفراز ہو کر اپنے
آپ کو تمام معبودوں سے عظیم دےقرار گا۔ خداؤں کے خدا
خلافکے وہ ناقابِل بیان بکےکفر گا۔ اُسے حاصلبھیکامیابی
ہو گی، صرفلیکن تکجبتکوقتاُس الٰہی غضب ٹھنڈا
نہ ہو جائے۔ کیونکہ جو کچھ مقرر ہوا ہے اُسے پورا ہونا ہے۔
37 بادشاہ نہ اپنے باپ دادا کے دیوتاؤں کی پروا کرے گا، نہ
عورتوں کے عزیز دیوتا کی، کسینہ اَور کی۔ کیونکہ وہ آپاپنے
سبکو پر گا۔کرےسرفراز 38 اِن دیوتاؤں کے بجائے وہ قلعوں
کے دیوتا کی کرےپوجا جسگا سے اُس باپکے واقفدادا
نہیںہی تھے۔ وہ سونے جواہراتچاندی، اور قیمتی تحفوں سے
دیوتا گا۔کرےاحترامکا چنانچہ39 وہ اجنبی معبود مددکی سے
مضبوط قلعوں پر کرےحملہ گا۔ جو اُس حکومتکی مانیں اُن
کی کرےعزتبڑیوہ گا، اُنہیں بہتوں پر کرےمقرر گا اور اُن
میں اجر کے طور پر زمین کرےتقسیم گا۔
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لیکن40 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۔ 41 اِس دوران وہ خوب
اسرائیلملـکصورت بہتگا۔آئےگھسبھیمیں ممالـکسے
شکست کھائیں گے، لیکن ادوم اور موآب عمون کے مرکزی
سمیتحصے بچ جائیں گے۔ وقتاُس42 اُس کا بہتاقتدار سے
ممالـک پر چھا جائے گا، مصر بھی نہیں بچے گا۔ شمالی43 بادشاہ
مصر کی سونے چاندی اور باقی دولت پر قبضہ کرے گا، اور
لبیا اور ایتھوپیا بھی اُس کے نقِش قدم پر چلیں گے۔ لیکن44 پھر
مشرق اور شمال طرفکی سے افواہیں اُسے صدمہ پہنچائیں گی،
اور طیشبڑےوہ میں آ کر بہتوں کو تباہ ہلاکاور کرنے کے
لئے نکلے گا۔ 45 راستے میں وہ سمندر اور مُقّدسصورتخوب
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

اُس1 وقت فرشتوں کا عظیم سردار میکائیل اُٹھ کھڑا ہو گا،
وہ تیریجو قوم شفاعتکی کرتا مصیبتہے۔ کا ایسا وقت ہو
گا کہ قوموں کے پیدا ہونے سے لے کر تکوقتاُس نہیں ہوا
ہو گا۔ لیکن ساتھ ساتھ تیری قوم کو نجات ملے جسگی۔ کا
بھی نام الله کی کتاب میں درج ہے وہ نجات پائے گا۔ تب2
میںخاک اُٹھیںجاگلوگمتعددہوئےسوئے ابدیکچھگے،
زندگی پانے کے لئے اور ابدیکچھ رُسوائی اور گھن کا نشانہ بننے
کے لئے۔ 3 جو سمجھ دار ہیں وہ آسمان آبکی تابو کی مانند
چمکیں گے، اور جو بہتوں راستکو راہ پر لائے ہیں وہ ہمیشہ
تک ستاروں طرحکی جگمگائیں گے۔

لیکن4 اےتُو، دانیال، اِن باتوں کو !رکھچھپائے کتاباِس
پر آخری تکوقت مُہر !دےلگا لوگبہت اِدھر اُدھر متے گھو
پھریں گے، اور علم میں اضافہ ہوتا جائے “گا۔

وقتآخری
5 پھر مَیں، دانیال نے یا در پاسکے دو آدمیوں کو دیکھا۔

ایک کنارےاِس پر کھڑا تھا جبکہ کنارےدوسرےدوسرا پر۔

6 کتان سے ملبّس آدمی بہتے ہوئے پانی کے اوپر تھا۔ کناروں پر
کھڑے آدمیوں میں ایکسے نے اُس سے پوچھا، اِن” حیرت
انگیز باتوں کی تکتکمیل 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 گزرےعرصہ گا۔ مُقّدسپہلے
قوم کی طاقت کو پاش پاش کرنے کا سلسلہ اختتام پر پہنچنا
اِسہے۔ کے بعد ہی یہ تمام باتیں تکتکمیل پہنچیں “گی۔

8 گو مَیں نے اُس کی باتیہ سنی، لیکن وہ میری سمجھ میں
نہ آئی۔ چنانچہ مَیں نے پوچھا، میرے” آقا، اِن تمام باتوں کا کیا
انجام ہو “گا؟

9 وہ بولا، اے” دانیال، اب چلا !جا کیونکہ اِن باتوں کو
چھپائےتکوقتآخری تکوقتاُسہے۔رکھنا اِن پر مُہر لـگی
گی۔رہے بہتوں10 کو آزما خالصاورصافپاککر کیا جائے
گا۔ لیکن بےدین بےدین ہی رہیں گے۔ کوئی بھی بےدین یہ
سمجھےنہیں لیکنگا، داروںسمجھ سمجھکو گی۔آئے جس11
وقت سے روزانہ کی قربانی کا انتظام بند کیا جائے گا اور تباہی
کے مکروہ بُت کو مقدِس میں کھڑا کیا جائے گا اُس وقت سے
1,290 دن گزریں گے۔ 12 جو صبر کر کے 1,335 دنوں کے
تکاختتام قائم رہے مبارکوہ !ہے

تکجہاں13 تیرا تعلق وقتآخریہے، طرفکی بڑھتا چلا
!جا تُو کرےآرام گا اور پھر دنوں کے اختتام پر جی اُٹھ کر اپنی
میراث پائے “گا۔
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ہوسیع
نبی کا خاندان اسرائیل علامتکی ہے

ذیل1 ربمیں کا وہ کلام درج ہے جو اُن دنوں میں ہوسیع
بیریبن پر نازل جبہوا 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 شادیسے کر اور زناکار بچے پیدا کر،
کیونکہ ملـک رب کی پیروی چھوڑ کر مسلسل زنا کرتا رہتا
بنتجُمرکیہوسیعچنانچہ3“ہے۔ دِبلائم اُسہوئی۔شادیسے
کا پاؤں بھاری ہوا، اور بیٹا پیدا ہوا۔ ربتب4 نے ہوسیع سے
کہا، اُس” کا نام یزرعیل رکھنا۔ کیونکہ جلد ہی مَیں یاہو کے
خاندان یزرعیلکو میں اُس قتل غارتو کی سزا دوں گا اُسجو
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 جس’یعنی پر رحم نہ ہوا ‘ہو رکھنا، کیونکہ آئندہ مَیں اسرائیلیوں پر
رحم نہیں کروں گا بلـکہ میرےوہ رحم سے سراسر محروم رہیں
گے۔

لیکن7 یہوداہ باشندوںکے پر مَیں رحم کر اُنہیںکے چھٹکارا
مَیںگا۔دوں اُنہیں کمان، گھوڑوںہتھیاروں،کےجنگتلوار، یا
گھڑسواروں معرفتکی چھٹکارا نہیں دوں گا بلـکہ مَیں ربجو
اُن کا خدا ہوں خود ہی نجاتاُنہیں دوں “گا۔

لورُحامہ8 پرچھڑانےدودھکا جُمر پھر اِسہوئی۔حاملہ مرتبہ
بیٹا پیدا ہوا۔ اِس”فرمایا،نےربتب9 کا نام لوعمی یعنی میری’
قوم ‘نہیں رکھنا۔ کیونکہ تم میری قوم نہیں، اور مَیں تمہارا خدا
نہیں ہوں گا۔

لیکن10 وقتوہ آئے اسرائیلیجبگا سمندر جیسےریتکی
بےشمار ہوں گے۔ نہ اُن پیمائشکی 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۔ تب11 یہوداہ اور

اسرائیل متحدلوگکے ملاورگےجائیںہو ایککر راہنما مقرر
کریں گے۔ پھر ملـکوہ میں نکلسے آئیں گے، *یزرعیلکیونکہ
کا دن عظیم ہو !گا

2
وقتاُس1 اپنے بھائیوں کا نام عمی یعنی میری’ ‘قوم اور اپنی

بہنوں کا نام رُحامہ یعنی پرجس’ رحم کیا گیا ‘ہو رکھو۔
اسرائیل بےوفا جُمر کی مانند ہے

اپنی2 ماں اسرائیل پر الزام لگاؤ، ہاں اُس پر الزام !لگاؤ کیونکہ
نہ بیویمیریوہ مَیںنہہے، اُس کا ہوں۔شوہر وہ چہرےاپنے
سے اور اپنی چھاتیوں کے درمیان سے زناکاری کے نشان دُور
کرے، 3 ورنہ مَیں اُس کپڑےکے اُتار کر اُسے اُس حالتننگی
میں چھوڑوں میںجسگا وہ پیدا ہوئی۔ مَیں ہونے دوں گا کہ
یگستانوہ ر اور ُجھلستی زمین تبدیلمیں ہو جائے، کہ پیاسوہ
کے مارے مر جائے۔ 4 مَیں 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 بھاگپیچھے جاؤں گی۔ آخر میری روٹی،
پانی، اُون، کتان، تیل اور پینے کی چیزیں وہی مہیا کرتے ‘ہیں۔

اِس6 لئے جہاں بھی وہ چلنا چاہے وہاں مَیں اُسے کانٹےدار
یوں دوںروکسےجھاڑ ایسیمَیںگا، کروںکھڑیدیوار گا کہ
اُسے راستے کا پتا نہ چلے۔ وہ7 عاشقوںاپنے کا پیچھا کرتے کرتے
تھک جائے گی اور کبھی اُن تک پہنچے گی نہیں، وہ اُن کا
لگاتیکھوج اُنہیںلیکنگیرہے پائے نہیں۔گی پھر وہ بولے مَیں’گی، اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جاؤں، کیونکہ اُس وقت
میرا حال آج نسبتکی کہیں بہتر ‘تھا۔ لیکن8 وہ باتیہ جاننے
کے لئے تیار نہیں کہ اُسے الله ہی کی طرف سے سب کچھ مہیا
ہوا مَیںہے۔ ہی اُسےنے وہ اناج، تیلَمے، کثرتاور کی سونا
دیدےچاندی جو لوگوں نے بعل دیوتا پیشکو کی۔ 9 اِس
لئے مَیں اناجاپنے اور اپنے انگور کٹائیکیفصلکو پہلےسے 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 میرےاُسے ہاتھ سے نہیں بچائے گا۔ مَیں11 اُس

* 1:11 :یزرعیل الله بیج بوتا ہے۔
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کی تمام خوشیاں بند کر دوں گا۔ نہ 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 کے باغوں کو تباہ کروں گا، اُن
چیزوں کو جن بارےکے میں اُس نے کہا، یہ’ مجھے عاشقوں
خدمتکی 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 جبگا
اُس بعلنے بُتوںکے کو بخور پیشقربانیاںکی وقتاُسکیں۔
وہ آپاپنے کو بالیوں اور یورات ز سے سجا کر اپنے عاشقوں کے
بھاگپیچھے گئی۔ مجھے وہ بھول گئی۔

الله وفادار رہتا ہے
14 چنانچہ اب مَیں اُسے منانے کوششکی کروں گا، اُسے

یگستان ر میں لے جا اُسکر نرمیسے باتسے کروں گا۔ 15 پھر
مَیں اُسے وہاں سے ہو کر اُس کے انگور کے واپسباغ کروں گا
اور وادٔی *عکور کو اُمید دروازےکے میں بدل دوں گا۔ اُس
وقت پیچھےمیرےسےخوشیوہ ہو چلےوہاںکر اُسیبالکلگی،
طرحجسطرح جوانی میں کرتی تھی میرےجب پیچھے ہو کر
مصر نکلسے “آئی۔

رب16 فرماتا ہے، اُس” دن تُو مجھے پکارتے وقت اے’
میرے †‘بعل نہیں کہے گی بلـکہ میرےاے’ ‘خاوند۔ مَیں17
بعل دیوتاؤں کے تیرےنام منہ نکالسے دوں گا، اور تُو آئندہ اُن
کے ناموں کا ذکر تک نہیں کرے گی۔ 18 اُس دن مَیں جنگلی
جانوروں، پرندوں اور رینگنے والے جانداروں کے ساتھ عہد
باندھوں گا تاکہ اسرائیلوہ نقصانکو نہ پہنچائیں۔ کمان اور تلوار
کو توڑ کر جنگمَیں کا ملـکخطرہ سے دُور دوںکر سبگا۔
آرام و سکون سے زندگی گزاریں گے۔

19 مَیں تیرے ساتھ ابدی رشتہ باندھوں گا، ایسا رشتہ جو
راستی، فضلانصاف، اور رحم پر مبنی ہو گا۔ ہاں،20 جو رشتہ
تیرےمَیں ساتھ باندھوں گا اُس کی بنیاد وفاداری ہو تبگی۔ تُو
رب کو جان لے “گی۔

رب21 فرماتا آسمانمَیںگا۔سنوںمَیںدناُس”ہے، سنکی
بادلکر پیدا کروں آسمانگا، زمین سنکی بارشکر برسائے گا،
زمین22 اناج، انگور اور زیتون سنکی گی،دےتقویتاُنہیںکر
اور یہ چیزیں ‡یزرعیلمیداِن سنکی کثرتکر سے پیدا ہو جائیں

گی۔ 23 اُس وقت مَیں اپنی خاطر اسرائیل کا بیج ملـک میں بو
دوں گا۔ §‘لورُحامہ’ پر مَیں رحم کروں گا، اور *‘لوعمی’ سے
مَیں کہوں گا، تُو’ میری قوم جواب‘ہے۔ میں وہ بولے گی، تُو’
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 جسہے سے اُس نے زنا کیا ہے۔
اُسے یوں پیار کر جس طرح رب اسرائیلیوں کو پیار کرتا ہے،
حالانکہ اُن کا رُخ دیگر معبودوں طرفکی ہے اور اُنہیں اُن ہی
کی انگور کی ٹکیاں پسند “ہیں۔

تب2 مَیں نے چاندی کے 15 ِسکے اور َجو کے 195 کلو
مَیں3لیا۔خریدواپساُسےکردےگرام اُسنے اب”کہا،سے
بڑےتجھے ساتھمیرےتکعرصے میںاِتنےہے۔رہنا نہ زنا کر،
آدمیکسینہ بڑیبھیمَیںرکھ۔صحبتسے تجھتکدیر ہمسے
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 کے پاس بُت تک بھی نہیں ہوں گے۔ 5 اِس کے
بعد اسرائیلی واپس آ کر رب اپنے خدا اور داؤد اپنے بادشاہ کو
تلاش کریں آخریگے۔ دنوں میں وہ لرزتے ربہوئے اور اُس
کی بھلائی طرفکی رجوع کریں گے۔

4
اماموں ربپر کا الزام

اے1 اسرائیلیو، رب کا کلام !سنو کیونکہ رب 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 ہے۔ روز بہ روز قتل غارتو
کی نئی خبریں ملتی رہتی ہیں۔ اِسی3 لئے ملـک میں کال اورہے
اُس باشندےتمامکے پژمُردہ ہو پرندےجانور،جنگلیہیں۔گئے
اور مچھلیاں بھی فنا ہو رہی ہیں۔

لیکن4 پرکسیبلاوجہ لگانا،متالزام نہ کیکسیمخواہخواہ
تنبیہ اے!کرو امامو، مَیں تم ہی پر الزام لگاتا ہوں۔ اے5 امام،

* 2:15 وادٔی مصیبت:عکور کی وادی۔ † 2:16 :بعل بعل مطلبکا ‘مالـک’ ہے۔ ‡ 2:22 :یزرعیل الله بیج بوتا ہے۔ § 2:23 جس:لورُحامہ پر
رحم نہ ہوا ہو۔ * 2:23 میری:لوعمی قوم نہیں۔
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دن وقتکے تُو ٹھو کر کھا گرےکر گا، راتاور وقتکے 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
ادا نہیں کرو گے۔ چونکہ تم اپنے خدا کی شریعت بھول گئے ہو
اِس لئے مَیں تمہاری اولاد کو بھی بھول جاؤں گا۔

اماموں7 کی تعداد جتنی بڑھتی گئی اُتنا ہی وہ میرا گناہ کرتے
گئے۔ اُنہوں نے اپنی عزت ایسی چیز عوضکے چھوڑ دی جو
رُسوائی باعثکا ہے۔ میری8 قوم کے گناہ 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 جیسا سلوک
کیا جائے گا۔ دونوں کو مَیں اُن چالکے چلن 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 کرتے رہیں گے، لیکن
اِسبےفائدہ۔ اُنسے تعدادکی نہیں بڑھے گی۔ اُنہوںکیونکہ نے
رب 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 یافتسے در کرتی ہے کہ
کیا کرنا ہے، اور اُس کی لاٹھی اُسے ہدایت دیتی ہے۔ کیونکہ
زناکاری کی روح نے اُنہیں بھٹکا دیا ہے، زنا کرتے کرتے وہ
اپنے دُورکہیںسےخدا ہو ہیں۔گئے پہاڑوںوہ13 چوٹیوںکی پر
اپنے جانوروں قربانکو ہیںکرتے اور یوں پہاڑ پر چڑھ کر بلوط،
سفیدہ یا کسی اَور درخت خوشکے گوار سائے میں بخور کی
پیشقربانیاں اِسیہیں۔کرتے لئے فروشعصمتبیٹیاںتمہاری
بن گئی ہیں، تمہاریاور بہوئیں زنا کرتی ہیں۔ لیکن14 مَیں اُنہیں
اُن کی عصمت فروشی اور زناکاری کی سزا کیوں دوں جبکہ
تم مرد کسبیوں سے صحبت رکھتے اور دیوتاؤں کی خدمت میں
عصمت فروشی کرنے والی عورتوں کے ساتھ قربانیاں چڑھاتے
ایسیہو؟ حرکتوں سے ناسمجھ قوم تباہ ہو رہی ہے۔

اے15 اسرائیل، تُو فروشعصمت لیکنہے، یہوداہ خبردار
نہملوثمیںجرماِسوہکہرہے اسرائیلجائے۔ہو شہروںکے
ِجلجال بیتاور *آون کی قربان گاہوں متپاسکے ایسیجانا۔
جگہوں پر رب کا نام لے کر اُس حیاتکی کی قَسم کھانا منع

ہے۔ اسرائیل16 تو ضدی گائے طرحکی اَڑ گیا ہے۔ تو ربپھر
اُنہیں کس طرح سبزہ زار میں بھیڑ کے بچوں کی طرح چَرا سکتا
ہے؟

†اسرائیل17 تو بُتوں کا اتحادی ہے، اُسے !دےچھوڑ 18 یہ
شرابلوگ کی محفل سے فارغ ہو زناکاریکر لـگمیں جاتے
ہیں۔ وہ محبتناجائز کرتے کرتے کبھی نہیں تھکتے۔ لیکن اِس
کا اجر اُن کی اپنی بےعزتی ہے۔ آندھی19 اُنہیں اپنی لپیٹ میں
لے کر اُڑا لے جائے گی، اور وہ اپنی قربانیوں باعثکے شرمندہ
ہو جائیں گے۔

5
اسرائیل اور یہوداہ دونوں قصوروار ہیں

اے1 امامو، سنو میری !بات اے اسرائیل کے گھرانے،
شاہیاے!دےتوجہ میرےخاندان، پیغام پر غور !کر
تم پر فیصلہ ہے، کیونکہ اپنی بُت پرستی سے تم نے مِصفاہ میں

پھندا لگا دیا، تبور پہاڑ پر جال بچھا دیا اور2 ِشّطیم میں گڑھا کھدوا
لیا ہے۔ !خبردار مَیں سبتم کو سزا دوں گا۔

مَیں3 تو اسرائیل خوبکو جانتا ہوں، وہ مجھ سے چھپا نہیں
رہ بنفروشعصمتاباسرائیلسکتا۔ گیا ناپاکوہہے، ہے۔
4 اُن بُریکی حرکتیں اُنہیں اُن کے خدا واپسپاسکے آنے نہیں
دیتیں۔ کیونکہ اُن کے اندر زناکاری کی روح ہے، اور وہ رب
کو نہیں 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 ربکر کو
تلاش کریں گے، لیکن بےفائدہ۔ وہ اُسے پا نہیں سکیں گے،
کیونکہ وہ اُنہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ 7 اُنہوں نے رب سے
بےوفا ہو کر ناجائز اولاد پیدا کی ابہے۔ نیا چاند اُنہیں اُن کی
موروثی ہڑپسمیتزمینوں کر لے گا۔

اپنی قوم پر الله کا الزام
8 ِجبعہ میں نرسنگا پھونکو، رامہ میں تُرم !بجاؤ بیت آون میں

جنگ نعرےکے بلند اےکرو۔ بن یمین، تیرےدشمن پیچھے پڑ
گیا !ہے جس9 دن مَیں سزا دوں گا اُس دن اسرائیل ویران و
سنسان ہو جائے گا۔ دھیان دو کہ مَیں نے اسرائیلی قبیلوں کے
بارے میں قابِل اعتماد باتیں بتائی ہیں۔

* 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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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 ہے اور اُس کا حق مارا جا رہا ہے کہ وہ
بُتوںبےمعنی پیچھےکے بھاگنے پر تُلا ہے۔ہوا اسرائیلمَیں12 کے
لئے پیپ اور یہوداہ کے لئے سڑاہٹ باعثکا بنوں گا۔

اسرائیل13 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 سے مدد مانگی۔ لیکن وہ
تمہیں شفا نہیں دے 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 جاؤںلے گا، اور اُنہیںکوئی نہیں بچائے
گا۔ 15 پھر مَیں اپنے واپسگھر جا کر تکوقتاُس اُن سے دُور
رہوں تکجبگا وہ اپنا قصور تسلیم کر چہرےمیرےکے کو
تلاش نہ کریں۔ کیونکہ جب وہ مصیبت میں پھنس جائیں گے
تب ہی تلاشمجھے کریں “گے۔

6
چلیں۔واپسپاسکےربہمآؤ،”گے،کہیںوہوقتاُس1

کیونکہ اُسی نے ہمیں پھاڑا، اور وہی ہمیں شفا بھی دے گا۔
اُسی ہمارینے پٹائی کی، اور وہی ہماری مرہم پٹی کرےبھی
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 جہد کے ربساتھ کو جاننے کے لئے کوشاں رہیں۔ وہ
ضرور ہم پر ظاہر ہو گا۔ یہ اُتنا یقینی ہے جتنا سورج کا روزانہ
طلوع ہونا یقینی طرحجسہے۔ موسِم بہار کی بارشتیز زمین کو
سیراب کرتی اُسیہے طرح الله پاسہمارےبھی آئے “گا۔

4 اے” اسرائیل، مَیں تیرے ساتھ کیا کروں؟ اے یہوداہ،
تیرےمَیں ساتھ کیا کروں؟ تمہاری محبت صبح کی دُھند جیسی
عارضی ہے۔ دھوپ میں اوس کی طرح 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 انصافمیرےہے۔

کا نور سورج کی طرح ہی طلوع ہوتا ہے۔ 6 کیونکہ مَیں قربانی
نہیں بلـکہ رحم پسند کرتا ہوں، بھسم ہونے والی قربانیوں کی
نسبت مجھے یہ پسند ہے کہ تم الله کو جان لو۔

عدالت کی پکفصل گئی ہے
وہ7 آدم شہر میں عہد توڑ کر مجھ سے بےوفا ہو گئے۔ ِجلعاد8

شہر مجرموں سے بھر گیا ہے، ہر طرف خون کے داغ ہیں۔
9 اماموں 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۔ مَیں10 اسرائیلنے میں ایسی باتیں دیکھی ہیں جن سے
کھڑےرونگٹے ہو جاتے ہیں۔ اسرائیلکیونکہ 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
1 اسرائیل کو شفا دینا چاہتا ہوں تو اسرائیل کا قصور اور

سامریہ کی صافبُرائی ظاہر ہو جاتی ہے۔ فریبکیونکہ دینا اُن
کا پیشہ ہی بن گیا ہے۔ چور گھروں نقبمیں لگاتے جبکہ باہر
گلی میں ڈاکوؤں جتھےکے لوگوں لُوٹکو لیتے ہیں۔ لیکن2 وہ
خیال نہیں 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 ہر وقت مجھے نظر آتے ہیں۔ 3 اپنی بُرائی
سے وہ بادشاہ خوشکو رکھتے ہیں، اُن جھوٹکے بزرگسے
لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سب4 کے سب زناکار ہیں۔ وہ اُس
تپتے تنور کی مانند ہیں جو اِتنا گرم ہے نانکہ 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
قریبلوگیہ6ہے۔ملاتا آ بیٹھمیںتاککر ہیںجاتے اُنجبکہ
کے دل تنور کی طرح تپتے ہیں۔ راتپوری کو اُن کا غصہ یا سو
رہتا لیکنہے، صبح وقتکے وہ بیدار ہو کر شعلہ آگزن کی
طرح دہکنے لگتا ہے۔ تنورسب7 طرحکی تپتے تپتے اپنے راہنماؤں
ہڑپکو کر لیتے ہیں۔ اُن تمامکے بادشاہ گر ہیں،جاتے ایکاور
بھی مجھے نہیں پکارتا۔
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اسرائیل8 دیگر اقوام ملساتھکے ایککر ہو گیا ابہے۔ وہ

اُس روٹی کی مانند ہے توےجو پر طرفایکصرف پکسے
گئی طرفدوسریہے، سے کچی ہی ہے۔ 9 غیرملـکی اُس کی
طاقت کھا کھا اُسےکر کمزور کر اُسےتکابھیلیکنہیں،رہے
پتا نہیں اُسچلا۔ بالکے سفید ہو گئے لیکنہیں، تکابھی اُسے
معلوم نہیں ہوا۔ اسرائیل10 کا تکبر اُس خلافکے گواہی دیتا
ہے۔ توبھی نہ وہ رب اپنے خدا پاسکے واپس آ جاتا، نہ اُسے
تلاش کرتا ہے۔

11 اسرائیل ناسمجھ کبوتر کی مانند ہے جسے آسانی سے
ورغلایا جا سکتا ہے۔ پہلے وہ مصر کو مدد کے لئے بُلاتا، پھر
اسور بھاگپاسکے جاتا ہے۔ لیکن12 ہیجوں کبھیوہ اِدھر
کبھی اُدھر دوڑیں گے تو مَیں اُن پر اپنا ڈالوںجال اُنہیںگا، اُڑتے
ہوئے پرندوں کی طرح نیچے اُتاروں گا۔ مَیں اُن کی یوں تادیب
کروں طرحجسگا اُن جماعتکی کو آگاہ کیا گیا ہے۔

13 اُن پر افسوس، کیونکہ وہ مجھ سے بھاگ گئے ہیں۔ اُن
پر تباہی آئے، کیونکہ وہ مجھ سے سرکش ہو گئے ہیں۔ مَیں
دےفدیہ کر اُنہیں چھڑانا چاہتا تھا، جوابلیکن میں میرےوہ
بارے میں جھوٹ لتے بو ہیں۔ 14 خلوصوہ 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
لیکندی، بُرےخلافمیرےوہ منصوبے ھتے باند ہیں۔ 16 وہ
توبہ کر واپسکے آ جاتے ہیں، پاسمیرےلیکن نہیں، لہٰذا وہ
ڈھیلی کمان جیسے بےکار ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اُن کے راہنما
کفر بکنے کے سبب سے تلوار کی زد میں آ ہلاککر ہو جائیں
گے۔ اِس بات کے باعث وہ مصر میں مذاق کا نشانہ بن جائیں
گے۔

8
الله کی بےوفا قوم عدالتپر

1 نرسنگا !بجاؤ عقابدشمن کی ربطرح کے گھر پر جھپٹا
مارنے کو ہے۔ لوگوںکیونکہ میرےنے عہد کو توڑ میریکر
شریعت ورزیخلافکی کی ہے۔ بےشک2 وہ مدد کے لئے
چلّاتےچیختے ہیں، ہمارےاے’ ہمخدا، تجھےتو جانتے ہیں،
ہم تو اسرائیل ‘ہیں۔ لیکن3 حقیقت میں اسرائیل نے وہ کچھ

مسترد کر دیا ہے جو اچھا ہے۔ چنانچہ دشمن اُس کا تعاقب
!کرے اُنہوں4 نے میری مرضی پوچھے بغیر اپنے بادشاہ مقرر
منظوریمیریکئے، بغیرکے راہنماؤںاپنے لیاچنکو اپنےہے۔
سونے چاندی سے اپنے لئے بُت بنا کر وہ اپنی تباہی اپنے سر پر
لائے ہیں۔

مَیںسامریہ،اے5 بچھڑےتیرےنے ردکو کر دیا !ہے میرا
تیرےغضب باشندوں پر نازل ہونے والا ہے، کیونکہ پاکوہ
صاف ہو جانے کے قابل ہی !نہیں یہ حالت تککب جاری
کیبچھڑےجساسرائیل،اے6گی؟رہے پوجا تُو کرتا اُسےہے
دست کار ہی نے بنایا ہے۔ سامریہ کا بچھڑا خدا نہیں ہے بلـکہ
پاشپاش ہو جائے گا۔

7 وہ ہَوا کا بیج بو رہے ہیں اور آندھی کی فصل کاٹیں گے۔
اناج فصلکی 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 کو ہڑپ کر لیا گیا ابہے۔ وہ قوموں
میں ایسا برتن بن گیا ہے جو کوئی پسند نہیں کرتا۔ 9 کیونکہ اُس
لوگکے اسور چلےپاسکے ہیں۔گئے 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 تابو کھانے لـگیں گے۔
11 گو اسرائیل نے گناہوں کو دُور کرنے کے لئے متعدد قربان
گاہیں تعمیر کیں، لیکن وہ اُس کے لئے گناہ کا باعث 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 اُنکےکر لیکنہیں،کھاتےگوشتکا ربمَیں،
اِن خوشسے نہیں ہوتا بلـکہ اُن کے گناہوں کو یاد کر کے اُنہیں
سزا دوں گا۔ تب اُنہیں دوبارہ مصر پڑےجانا گا۔ اسرائیل14
نے اپنے خالق بھولکو بڑےکر محل بنا لئے ہیں، اور یہوداہ نے
متعدد شہروں کو قلعہ بند بنا لیا لیکنہے۔ مَیں اُن کے شہروں پر
آگ نازل کر کے اُن محلوںکے کو بھسم کر دوں “گا۔

9
اسرائیل کا انجام
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اے1 اسرائیل، خوشی نہ منا، دیگر اقوام کی طرح شادیانہ

مت بجا۔ کیونکہ تُو زنا کرتے کرتے اپنے خدا سے دُور ہوتا جا
رہا ہے۔ جہاں لوگبھی گندم ہتے گا ہیں وہاں تُو جا کر اپنی
فروشیعصمت جمعپیسےکے تجھےکچھیہیہے،کرتا پیارا ہے۔
اِس2 لئے آئندہ گندم ہنے گا اور انگور لنےرسکا نکا جگہیںکی
خوراکاُنہیں مہیا نہیں کریں گی، اور انگور کی فصل رساُنہیں
مہیا کرےنہیں گی۔

3 اسرائیلی رب ملـککے میں نہیں رہیں گے بلـکہ اُنہیں مصر
واپس جانا پڑے گا، اُنہیں اسور میں ناپاک چیزیں کھانی پڑیں
گی۔ وہاں4 وہ رب کو نہ َمے کی اور نہ ذبح کی پیشقربانیاں
کر سکیں گے۔ اُن کی روٹی ماتم کرنے والوں کی جیسیروٹی ہو
گی یعنی جو بھی اُسے کھائے ناپاکوہ ہو جائے گا۔ ہاں، اُن
کا صرفکھانا 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 کرےاکٹھا گا، اُنہیں میمفِس
دفنائے گا۔ خود پودےرَو اُن کی قیمتی چاندی پر قبضہ کریں
گے، کانٹےدار یاں جھاڑ اُن گھروںکے پر چھا جائیں گی۔

7 سزا دنکے آ گئے کتابحسابہیں، پہنچدنکے ہیں۔گئے
اسرائیل یہ بات جان لے۔ تم کہتے ہو، یہ” نبی احمق ہے، روح
کا یہ بندہ پاگل “ہے۔ کیونکہ جتنا سنگین تمہارا گناہ ہے اُتنے
ہی زور سے مخالفتمیریتم کرتے ہو۔

میرےنبی8 خدا طرفکی اسرائیلسے پہرےکا دار بنایا گیا
لیکنہے۔ بھیجہاں وہ وہاںجائے اُسے پھنسانے پھندےکے
لگائے گئے ہیں، بلـکہ اُسے اُس کے خدا کے گھر میں بھی ستایا
9ہے۔جاتا اُن نہایتسے سرزدکامخرابہی ہوا ایساہے، شریر
کام جیسا ِجبعہ باشندوںکے سے ہوا تھا۔ الله اُن کا قصور یاد کر
کے اُن گناہوںکے مناسبکی دےسزا گا۔

اسرائیل شروع سے ہی شریر ہے
رب10 فرماتا ہے، جب” میرا اسرائیل سے پہلا واسطہ پڑا تو

یگستان ر میں انگور لـگجیسا رہا باپتمہارےتھا۔ دادا انجـیر
درختکے پر لـگے پہلے پکنے والے پھل جیسے نظر آئے۔ لیکن
بعل فغور کے پاس پہنچتے ہی اُنہوں نے اپنے آپ کو اُس شرم
ناک بُت کے لئے مخصوص کر لیا۔ تب وہ اپنے عاشق جیسے

مکروہ ہو گئے۔ اب11 اسرائیل کی شان و شوکت پرندے کی
طرح اُڑ غائبکر ہو آئندہگی۔جائے نہ اُمیدکوئی ہوسے نہگی،
بچہ جنے گی۔ 12 اگر وہ اپنے بچوں پروانکو ھنے تکچڑ پالیں بھی
توبھی مَیں اُنہیں بےاولاد کر دوں ایکگا۔ بھی نہیں رہے گا۔
اُن پر افسوس جب مَیں اُن سے دُور ہو جاؤں گا۔ پہلے13 جب
مَیں اسرائیلنے پر نظر ڈالی تو وہ صور کی مانند شاندار تھا، اُسے
شاداب جگہ پودےپر کی طرح لگایا گیا تھا۔ ابلیکن 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 ہے، جب” اُن کی تمام بےدینی ِجلجال میں
ظاہر ہوئی تو مَیں نے اُن نفرتسے کی۔ اُن بُریکی 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 خدا اُنہیں کرےرد گا، اِس لئے کہ
اُنہوں نے اُس کی نہیں سنی۔ چنانچہ اُنہیں دیگر اقوام مارےمیں
مارے پڑےپھرنا گا۔

10
بُت پرستی کے نتائج

1 اسرائیل انگور کی پھلتی پھولتی بیل تھا جو کافی پھل لاتی
رہی۔ لیکن جتنا اُس کا پھل بڑھتا گیا اُتنا ہی وہ بُتوں کے لئے
قربان گاہیں بناتا گیا۔ جتنا اُس ملـککا ترقی کرتا گیا اُتنا ہی وہ
دیوتاؤں ستونوںمخصوصکے کو سجاتا گیا۔ لوگ2 دو دلے ہیں،
اور اب اُنہیں اُن کے قصور کا اجر پڑےبھگتنا گا۔ رب اُن کی
قربان گاہوں کو دےگرا گا، اُن کے ستونوں کو کرےمسمار
گا۔ ہیجلد3 کہیںوہ اِسہم”گے، لئے بادشاہ ہیںمحرومسے
ہمکہ ربنے خوفکا نہ مانا۔ لیکن اگر بادشاہ ہوتا بھی تو وہ
ہمارے 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 سے
پھوٹ نکلتے ہیں۔

* 10:5 بیت بیت:آون آون یعنی گناہ’ کا ‘گھر سے بیتمراد ایل ہے۔
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کے بُت کے ساتھ کیا کِیا جائے گا۔ اُس کے پرستار اُس پر ماتم
کریں گے، اُس کے پجاری اُس کی شان و شوکت یاد کر کے
یلا کریںواو کیونکہگے، وہ اُن چھنسے پردیسکر میں لے جایا
بچھڑےہاں،6گا۔جائے ملـِککو میںاسور جالے شہنشاہکر
خراجکو کے طور پیشپر کیا جائے اسرائیلگا۔ کی رُسوائی ہو
جائے گی، وہ اپنے منصوبے باعثکے شرمندہ ہو جائے گا۔

7 نیستسامریہ و نابود، اُس کا بادشاہ پانی پر تیرتی ہوئی ٹہنی
گا۔ہوبےبسطرحکی کی†آونبیت8 اونچیوہ جگہیں تباہ ہو
اسرائیلجہاںگیجائیں گناہ کرتا اُنہے۔رہا گاہوںقربانکی پر
کانٹےدار یاں جھاڑ اور کٹارےاونٹ چھا جائیں لوگتبگے۔
پہاڑوں سے کہیں گے، ہمیں” چھپا “!لو اور یوں پہاڑ کو ہم” پر
گر “!پڑو

فرماتارب9 اسرائیل،اے”ہے، ِجبعہ واقعےکے کرلےسے
تکآج تُو گناہ کرتا آیا لوگہے، وہیں وہیںکے رہ گئے ہیں۔ کیا
مناسب نہیں کہ ِجبعہ جنگمیں اُن پر پڑےٹوٹ جو اِتنے شریر
ہیں؟ اب10 مَیں اپنی مرضی سے اُن کی تادیب کروں گا۔ اقوام
اُن خلافکے جمع ہو جائیں گی جب اُنہیں اُن کے دُگنے قصور
کے لئے زنجـیروں میں جکڑ لیا جائے گا۔

گائےجواناسرائیل11 گندمجسےتھا ہنے دیتربیتکیگا
گئی تھی اور جو شوق سے یہ کام کرتی تھی۔ تب مَیں نے اُس
گلےصورتخوبکے پر رکھجوا کر لیا۔جوتاُسے یہوداہ کو
ہل ‡یعقوباورکھینچنا زمینکو پر سہاگہ پھیرنا تھا۔ مَیں12 نے
فرمایا، انصاف’ بیجکا بو زمینجسکاٹو۔فصلکیشفقتکر پر
نہیںکبھیہل چلایا گیا اُس ٹھیکپر ہلطرح تکجب!چلاؤ
تلاشکورب کرنے موقعکا تلاشاُسےہے تکجباورکرو،
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 کاٹفصل کر فریب کا پھل کھایا ہے۔ چونکہ
تُو نے اپنی راہ اور اپنے سورماؤں کی بڑی تعداد پر بھروسا رکھا
ہے اِس14 لئے تیری قوم جنگمیں کا شور مچے تیرےگا، تمام
میںخاکقلعے ملائے جائیں شلمنگے۔ بیتکے اربیل پر حملے
کے حالاتسے ہوں جسگے نے اُس شہر کو بوسزمین کر

کے ماؤں کو سمیتبچوں زمین پر پٹخ دیا۔ بیتاے15 ایل کے
تمہارےباشندو، بھیساتھ ایسا ہی کیا جائے گا، تمہاریکیونکہ
بدکاری حد سے یادہ ز ہے۔ پَو پھٹتے اسرائیلہی کا نیستبادشاہ
ہو جائے “گا۔

11
بےوفائی کے باوجود الله شفقتکی

رب1 فرماتا ہے، اسرائیل” ابھی لڑکا تھا جب مَیں نے اُسے
پیار کیا، جب مَیں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بُلایا۔ لیکن2 بعد
میں جتنا ہی مَیں اُنہیں بُلاتا رہا اُتنا ہی وہ مجھ سے دُور ہوتے
گئے۔ بعلوہ دیوتاؤں کے لئے جانور بُتوںچڑھانے، کے لئے بخور
جلانے لـگے۔ مَیں3 نے اسرائیلخود کو چلنے تربیتکی دی،
بار بار اُنہیں میںگود اُٹھا کر لئے پھرا۔ لیکن وہ نہ سمجھے مَیںکہ
ہی اُنہیں شفا دینے والا ہوں۔ 4 مَیں اُنہیں کھینچتا رہا، لیکن
ایسے رّسوں سے نہیں جو انسان برداشت نہ کر سکے بلـکہ شفقت
بھرے رّسوں 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 واپسپاسمیرےوہ آنے کے
لئے تیار نہیں۔ 6 تلوار اُن کے شہروں میں گھوم گھوم کر غیب
دانوں کرےہلاککو گی اور لوگوں کو اُن غلطکے مشوروں
سببکے سے کھاتی جائے گی۔ لیکن7 میری قوم ترکمجھے
کرنے پر ُلی ت ہوئی جبہے۔ اُسے اوپر الله طرفکی دیکھنے کو
کہا جائے تو اُس میں بھیکوئیسے نہیںرجوعطرفاُس کرتا۔

اے8 اسرائیل، مَیں کستجھے طرح چھوڑ سکتا ہوں؟ مَیں
تجھے کس طرح دشمن کے حوالے کر کسسکتا، طرح ادمہ
دوسروںطرحکی قبضےکے میں چھوڑ طرحکسسکتا، ضبوئیم
تباہطرحکی کر ہوں؟سکتا میرا بدلسراسرارادہ گیا تجھمَیںہے،
شفقتپر کرنے کے لئے ہوں۔بےچین نہ9 مَیں غضبسختاپنا
نازل کروں گا، نہ اسرائیلدوبارہ بربادکو گا۔کروں مَیںکیونکہ
انسان نہیں بلـکہ خدا ہوں، قدوسوہ تیرےجو درمیان سکونت
کرتا میںغضبمَیںہے۔ نہیں آؤں گا۔ وقتاُس10 ربوہ کے
پیچھے ہی چلیں گے۔ تب وہ ببر شیر کی دہاڑےطرح گا۔ اور
دہاڑےجب اُستوگا لرزتےسےمغربفرزندکے واپسہوئے
آئیں گے۔ 11 وہ پرندوں طرحکی پھڑپھڑاتے ہوئے مصر آئیںسے

† 10:8 بیت بیت:آون آون یعنی گناہ’ کا ‘گھر سے بیتمراد ایل ہے۔ ‡ 10:11 یعقوب:یعقوب سے مراد اسرائیل ہے۔
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گے، تھرتھراتے 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، قدوسحالانکہ خدا وفادار “ہے۔

12
سرکشی کی رام کہانی

1 اسرائیل ہَوا چرنے کی کوشش کر رہا ہے، پورا دن وہ
مشرقی لُو کے پیچھے بھاگتا رہتا اُسہے۔ جھوٹکے 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۔

عدالترب2 میں یہوداہ سے لڑےبھی گا۔ وہ *یعقوب کو
اُس کے چال چلن کی سزا، اُس کے اعمال مناسبکا دےاجر
گا۔ 3 کیونکہ ماں پیٹکے میں ہی اُس نے اپنے بھائی ایڑیکی
پکڑ اُسےکر بالغجبدیا۔دھوکا ہوا تو الله سے بلـکہ4لڑا فرشتے سے
لڑتے لڑتے اُس پر غالب آیا۔ پھر اُس نے روتے روتے اُس سے
التجا کی مجھکہ پر رحم کر۔ بعد یعقوبمیں نے الله ایلبیتکو
میں پایا، اور وہاں اُسخدا ہمسے کلام ہوا۔ لشکروںجورب5
کا خدا اُسہے،ہیربنامکاجساورہے اپنے”6فرمایا،نے
خدا واپسپاسکے آ کر رحم انصافاور 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 کثرتنے دولتکی 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 خدا ہوں مَیں یہ نظرانداز نہیں کروں گا۔ مَیں تجھے دوبارہ
خیموں میں بسنے دوں گا۔ یوں ہو گا جس طرح اُن پہلے دنوں
میں پرستشمیریاسرائیلیجبہوا لئےکےکرنے یگستان میںر
جمع ہوتے تھے۔ مَیں10 بار بار نبیوں معرفتکی تم سے ہم کلام
مَیںہوا، اُنہیںنے یائیںمتعدد اوردکھائیںرو اُن یعےکے تمثیلیںتمہیںذر “سنائیں۔

بُت پرستی کا اجر زوال ہے

11 کیا ِجلعاد بےدین ہے؟ اُس کے لوگ ناکارہ ہی !ہیں
ِجلجال میں لوگوں قربانسانڈنے کئے ہیں، اِس لئے اُن قربانکی
گاہیں ملبے کے بنڈھیر جائیں گی۔ بیجوہ بونے کے لئے تیار شدہ
کھیت کنارےکے پر لـگے پتھر کے جیسیڈھیر بنیں گی۔

یعقوب12 بھاگکو کر ملـِک اَرام میں پناہ لینی پڑی۔ وہاں
وہ بیوی ملنے کے لئے ملازم بن گیا، عورت کے باعث اُس نے
یوں بھیڑبکر کی بانیگلہ کی۔ لیکن13 بعد نبیربمیں معرفتکی
اسرائیل نکالسےمصرکو لایا نبیاور یعےکے بانیگلہکیاُسذر
کی۔ توبھی14 اسرائیل نے اُسے طیشبڑا ابدلایا۔ اُنہیں اُن کی
قتل غارتو کا اجر پڑےبھگتنا 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 کر ہلاک ہوا۔ اب2 وہ اپنے گناہوں میں بہت
اضافہ کر ہیں۔رہے وہ چاندیاپنی لے مہارتکر ڈھالبُتسے
لیتے ہیں۔ پھر دست کاروں کے ہاتھ سے بنے اِن بُتوں بارےکے
میں کہا جاتا ہے، بچھڑےجو” کے بُتوں کو چومنا چاہے وہ
کسی انسان کو “!کرےقربان اِس3 لئے وہ سویرےصبح کی
دُھند جیسے عارضی اور دھوپ میں جلد ہی ختم ہونے والی
اوس کی مانند ہوں گے۔ وہ ہتے وقتگا گندم الـگسے ہونے
والے بھوسے کی مانند ہَوا میں اُڑ جائیں گے، گھر میں سے نکلنے
والے دھوئیں طرحکی ضائع ہو جائیں گے۔

لیکن”4 مصرتجھےربمَیں، سے لتے وقتنکا آجکرلےسے
تک تیرا میرےتجھےہوں۔خدا اَورکسیسوا کو نہیںخدا جاننا
میرےہے۔ سوا اَور کوئی نجات دہندہ نہیں ہے۔ یگستان5 ر
میں مَیں نے تیری دیکھ بھال کی، وہاں جہاں تپتی گرمی تھی۔
وہاں6 اُنہیں خوراکاچھی ملی۔ جبلیکن وہ جی بھر کر کھا
سکے اور سیر ہوئے تو مغرور ہو کر مجھے بھول گئے۔ 7 یہ دیکھ
کر مَیں اُن کے لئے ببر شیر بن گیا ہوں۔ اب مَیں چیتے کی طرح
راستے کنارےکے اُن تاککی میں بیٹھوں گا۔ اُس8 ریچھنی کی
جسطرح کے بچوں کو چھین لیا گیا ہو مَیں اُن پر جھپٹا مار کر

* 12:2 یعقوب:یعقوب سے مراد اسرائیل ہے۔
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اُن یوںکی انتڑ کو پھاڑ نکالوں اُنہیںمَیںگا۔ ببر ہڑپطرحکیشیر
کر لوں گا، اور جنگلی جانور ٹکڑےٹکڑےاُنہیں کر دیں گے۔

اسرائیل،اے9 تُو اِس لئے تباہ ہو گیا کہہے خلافمیرےتُو
ہے، اُس کے خلاف جو تیری مدد کر سکتا ہے۔ اب10 تیرا
کہاںبادشاہ تیرےوہکہہے تمام میںشہروں آ تجھےکر چھٹکارا
دے؟ اب تیرے راہنما کدھر ہیں جن سے تُو نے کہا مجھے’تھا، بادشاہ اور راہنما دے ‘دے۔ 11 مَیں نے غصے میں
تجھے دےبادشاہ دیا اور غصے میں اُسے تجھ چھینسے بھی لیا۔

اسرائیل12 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۔

14 مَیں فدیہ دے کر اُنہیں پاتال سے کیوں رِہا کروں؟ مَیں
اُنہیں موت کی گرفت سے کیوں چھڑاؤں؟ اے موت، تیرے
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 توبھی رب طرفکی
مشرقیسے لُو اُس پر چلے گی۔ یگستانجباور ر سے آئے گی تو
اسرائیل کنوئیںکے اور ہرگے۔جائیںہوخشکچشمے خزانہ،
ہر قیمتی لُوٹچیز بنمالکا گی۔جائے سامریہ16 باشندوںکے
کو اُن کے قصور کی سزا پڑےبھگتنی گی، کیونکہ وہ اپنے خدا
سرکشسے 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 واپسپاسکے !آ
کیونکہ تیرا تیرےقصور زوال بنسببکا گیا ہے۔ 2 اپنے گناہوں
کا اقرار کرتے ہوئے رب کے پاس واپس آؤ۔ اُس سے ہمارے”کہو، تمام گناہوں کو معاف کر کے ہمیں مہربانی سے قبول
فرما تاکہ ہم اپنے ہونٹوں یفتیریسے تعر کر مناسبتجھےکے
قربانی ادا سکیں۔کر ہمیںاسور3 نہ بچائے۔ آئندہ نہ گھوڑوںہم
پر سوار جائیںہو نہگے، کہیں ہاتھوںہمارےکہگے چیزیںکی
ہمارا خدا ہیں۔ کیونکہ تُو ہی یتیم پر رحم کرتا “ہے۔

ربتب4 فرمائے گا، مَیں” اُن کی بےوفائی اثراتکے ختم
کر اُنہیںکے دوںشفا مَیںہاںگا، اُنہیں پیارسےدلکھلے کروں
گا، کیونکہ میرا اُن غضبپر ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اسرائیل5 کے لئے
مَیں شبنم کی مانند ہوں تبگا۔ وہ سوسن کی مانند پھول نکالے
گا، لبنان کے دیودار درختکے کی طرح پکڑےجڑ گا، اُس6
کی پھوٹکونپلیں نکلیں گی، اور شاخیں بن کر پھیلتی جائیں گی۔
اُس کی شان زیتون درختکے کی مانند ہو گی، اُس کی خوشبو
لبنان کے دیودار کے درخت کی خوشبو کی طرح پھیل جائے
گی۔

لوگ7 دوبارہ اُس کے سائے میں جا بسیں گے۔ وہاں وہ
اناج کی طرح پھلیں پھولیں گے، انگور کے سے پھول نکالیں گے۔
دوسرے اُن کی یفیوں تعر کریں لبنانطرحجسگے کی عمدہ
َمے کی۔ اسرائیلتب8 کہے گا، میرا’ بُتوں سے کیا مَیں‘واسطہ؟
ہی تیری سن کر تیری دیکھ بھال کروں گا۔ مَیں جونیپر کا سایہ
درختدار ہوں، اور تُو مجھ سے پھلہی پائے “گا۔

ہے؟فہمصاحِبکونلے۔سمجھوہہے؟منددانشکون9
مطلبوہ جان لے۔ ربکیونکہ کی درستراہیں راستہیں۔
باز اُن پر چلتے رہیں سرکشلیکنگے، اُن پر وقتچلتے ٹھوکر کھا
کر گر جائیں گے۔
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یوایل
ربمیںذیل1 کلاموہکا فتوایلبنیوایلجوہے نازلپر ہوا۔
بزرگو،اے2 ملـکاے!سنو تمامکے باشندو، توجہ !دو جو

کچھ اِن دنوں میں تمہیں پیش آیا ہے کیا وہ پہلے کبھی تمہیں یا
باپتمہارے دادا پیشکو آیا؟ 3 اپنے بچوں کو اِس بارےکے
میں بتاؤ، پیشکچھجو آیا نسلیادکیاُسہے نسلدر تازہ رہے۔

4 جو ٹڈیکچھ 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۔ اے5
نشے میں دُھت جاگلوگو، اُٹھو اور رو !پڑو اے َمے پینے والو،
یلا واو !کرو کیونکہ نئی َمے تمہارے منہ سے چھین لی گئی
ہے۔ ٹڈیوں6 زبردستکی اور ملـکمیرےقومگنتاَن ٹوٹپر
پڑی ہے۔ اُن کے شیر کے دانتسے اور شیرنی کا سا جبڑا ہے۔
نتیجے7 میرےمیں انگور کی بیلیں میرےتباہ، انجـیر درختکے
ضائع ہو گئے ہیں۔ ٹڈیوں نے چھال کو بھی اُتار لیا، اب شاخیں
سفید سفید نظر آتی ہیں۔

آہ8 زاریو ٹاٹکرو، ملبّسسے کنواریاُس طرحکی یہ گر
جسکرو کا انتقالمنگیتر کر گیا ہو۔ میںگھرکےرب9 غلہ اور
َمے کی نذریں بند ہو گئی ہیں۔ امام ربجو کے خادم ہیں ماتم
کر رہے ہیں۔ کھیت10 تباہ 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 ہے،
گندم اور َجو کی فصل ختم ہی ہے۔ 12 انگور کی بیل سوکھ
گئی، انجـیر درختکا مُرجھا گیا ہے۔ انار، سیبکھجور، بلـکہ
پھل لانے والے تمام درخت پژمُردہ ہو گئے ہیں۔ انسان کی تمام
خاکخوشی میں ملائی گئی ہے۔

اے13 امامو، ٹاٹ کا لباس اوڑھ کر ماتم !کرو اے قربان
گاہ کے خادمو، یلا واو !کرو میرےاے خدا کے خادمو، آؤ،
رات ٹاٹبھیکو اوڑھ کر !گزارو تمہارےکیونکہ خدا کا گھر
غلہ اور َمے کی نذروں سے محروم ہو گیا ہے۔ روزےمُقّدس14
کا اعلان کرو۔ لوگوں خاصکو اجتماع کے لئے بُلاؤ۔ بزرگوں

ملـکاور کے تمام باشندوں ربکو اپنے خدا کے گھر میں جمع
کر کے بلند آواز ربسے سے التجا کرو۔

15 اُس دن پر !افسوس ربکیونکہ کا وہ دن قریب ہی ہے
جب قادرِ مطلق ہم پر تباہی کرےنازل گا۔ 16 کیا ایسا نہیں ہوا
ہمارےکہ دیکھتے دیکھتے ہم خوراکسے چھین لی گئی، کہ
الله کے گھر میں خوشی و شادمانی بند ہو گئی ہے؟ ڈھیلوں17
میں ُجھلسبیجچھپے گئے ہیں، اِس لئے خالی گودام حالخستہ
اور اناج محفوظکو رکھنے پھوٹٹوٹمکانکے گئے ہیں۔ اُن کی
نہیںضرورت رہی، سوکھغلہکیونکہ گیا ہے۔ مویشیہائے،18
کیسی درد ناک آواز نکال رہے !ہیں گائےبَیل پریشانی سے
اِدھر اُدھر پھر رہے ہیں، کیونکہ کہیں بھی چراگاہ نہیں ملتی۔
یوں بھیڑبکر کو تکلیفبھی ہے۔

اے19 رب، مَیں تجھے پکارتا ہوں، کیونکہ کھلے میدان کی
چراگاہیں آتشنذرِ ہو گئی ہیں، درختتمام بھسم ہو گئے ہیں۔
20 جنگلی جانور بھی ہانپتے تیرےہانپتے انتظار میں ہیں، کیونکہ
ندیاں سوکھ گئی ہیں، اور کھلے میدان کی چراگاہیں نذرِ آتش
ہو گئی ہیں۔

2
رب کا عدالتی دن

1 ِ صیونکوہ پر نرسنگا مُقّدسمیرےپھونکو، پہاڑ جنگپر کا
نعرہ ملـکلگاؤ۔ باشندےتمامکے لرز اُٹھیں، ربکیونکہ دنکا
آنے والا ہے بلـکہ قریب ہی ہے۔ ظلمت2 اور یکی تار کا دن،
گھنے بادلوں اور اندھیرےگھپ کا دن ہو گا۔ جس طرح پَو
پھٹتے ہی روشنی پہاڑوں پر پھیل جاتی اُسیہے بڑیایکطرح اور
طاقت ور قوم آ رہی ہے، ایسی قوم جیسی نہ ماضی میں کبھی
تھی، نہ مستقبل میں کبھی ہو گی۔ 3 اُس کے آگے آگے آتش
سب کچھ بھسم کرتی ہے، اُس کے پیچھے پیچھے ُجھلسانے والا
شعلہ چلتا بھیجہاںہے۔ وہ پہنچے ملـکوہاں ویران و سنسان
ہو جاتا ہے، خواہ وہ باِغ عدن کیوں نہ ہوتا۔ اُس سے کچھ نہیں
بچتا۔ 4 میںدیکھنے جیسےگھوڑےوہ لـگتے ہیں، گھوڑوںفوجی
کی سرپٹطرح دوڑتے ہیں۔ رتھوں5 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۔
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اُنہیں6 دیکھ کر قومیں ڈر مارےکے پیچ و تاب کھانے لـگتی
ہیں، ہر چہرہ ماند پڑ جاتا ہے۔

7 وہ سورماؤں کی طرح حملہ کرتے، فوجیوں کی طرح
دیواروں چھلانگپر لگاتے باندھصفسبہیں۔ کر آگے ھتے بڑ
ایکہیں، بھی مقررہ راستے سے نہیں ہٹتا۔ 8 دوسرےایکوہ
کو نہیںدھکا دیتے بلـکہ ایکہر اپنیسیدھا راہ پر آگے بڑھتا ہے۔
یوں صف بستہ ہو کر وہ دشمن کی دفاعی صفوں میں سے گزر
جاتے ہیں 9 اور شہر پر جھپٹا مار کر فصیل پر چھلانگ لگاتے
دیواروںکیگھروںہیں، چڑھپر میںکھڑکیوںطرحکیچورکر
گھسسے آتے ہیں۔

10 اُن کے آگے آگے کانپزمین اُٹھتی، آسمان تھرتھراتا، سورج
اور چاند تاریک ہو جاتے اور ستاروں کی چمک دمک جاتی
رہتی ہے۔ فوجاپنیخودرب11 آگےکے آگے گرجتا رہتا ہے۔
اُس کا نہایتلشکر بڑا اورہے، فوجیجو اُس کے حکم پر چلتے ہیں
طاقتوہ ور ہیں۔ ربکیونکہ دنکا عظیم نہایتاور ناکہول
کونہے، برداشتاُسے کر سکتا ہے؟
توبہ کر واپسکے آؤ

رب12 فرماتا ہے، بھیاب” تم توبہ کر سکتے پورےہو۔ دل
واپسپاسمیرےسے !آؤ روزہ رکھو، آہ زاریو کرو، ماتم !کرو
رنجش13 کا اظہار کرنے کے لئے اپنے کپڑوں کو مت پھاڑو
بلـکہ اپنے دل “کو۔
رب اپنے خدا واپسپاسکے آؤ، کیونکہ وہ مہربان اور رحیم

ہے۔ وہ تحمل اور شفقت سے بھرپور ہے اور جلد ہی سزا دینے
سے پچھتاتا ہے۔ کون14 جانے، شاید 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 خاصکو اجتماع کے لئے !بُلاؤ لوگوں16 کو جمع
کرو، پھر جماعت مخصوصکو مُقّدسو کرو۔ صرفنہ بزرگوں
کو بلـکہ بچوں کو بھی شیرخواروں سمیت اکٹھا کرو۔ دُولھا اور
دُلھن بھی اپنے اپنے عروسی کمروں سے نکل کر آئیں۔ 17 لازم
امامکہہے اللهجو برآمدےکےگھرکےربہیںخادمکے اور
قربان گاہ کے کھڑےدرمیان 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
ملـکاپنےربتب18 لئےکے غیرت کھا اپنیکر قوم ترسپر

کھائے گا۔ 19 وہ اپنی قوم سے کرےوعدہ گا، مَیں” تمہیں اِتنا
اناج، انگور بھیجزیتوناور ہوںدیتا کہ تم سیر ہو آئندہگے۔جاؤ
مَیں تمہیں دیگر اقوام کے مذاق کا نشانہ نہیں بناؤں گا۔ 20 مَیں
شمال آئےسے دشمنہوئے کو تم دُورسے کر ویرانکے سنسانو
ملـک میں بھگا دوں گا۔ وہاں اُس اگلےکے دستے مشرقی سمندر
میں اور اُس پچھلےکے دستے مغربی سمندر ڈوبمیں جائیں گے۔
تب اُن کی گلی سڑی نعشوں کی بدبو طرفچاروں 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۔

اے22 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 بڑیکی پکفصل رہی ہے۔

باشندو،کےصیوناے23 بھیتم شادیانہ بجا اپنےربکر خدا
مناؤ۔خوشیکی اپنیوہکیونکہ راستی مطابقکے تم پر مینہ برساتا،
پہلے کی طرح خزاں اور بہار کی بارشیں بخش دیتا ہے۔ اناج24
کثرتکی سے ہنے گا جگہیںکی بھر جائیں گی، انگور اور زیتون
کثرتکی چھلـکحوضسے اُٹھیں گے۔

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 کھانے مَیںجبلیا خلافتمہارےاُنہیںنے بھیجا
تھا۔ 26 تم دوبارہ جی بھر کر کھا تبگے۔سکو 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 ربمَیں، تمہارا ہوںخدا میرےاور سوا اَور نہیںکوئی ہے۔
آئندہ میری قوم کبھی بھی شرم سار نہیں ہو گی۔

الله اپنے روح کا وعدہ کرتا ہے
* 2:20 :اُس ً غالبا ‘اُس’ سے مراد خدا لیکنہے، دشمن بھی ہو سکتا ہے۔
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28 اِس کے بعد مَیں اپنے روح کو تمام انسانوں پر ُنڈیل ا دوں

تمہارےگا۔ بیٹے بیٹیاں نبوّت یں کر خواببزرگتمہارےگے،
تمہارےاور نوجوان یائیں رو دیکھیں گے۔ 29 اُن دنوں میں مَیں
روحاپنے خادموںکو خادماؤںاور پر ُنڈیلبھی ا گا۔دوں مَیں30
آسمان معجزےپر دکھاؤں گا اور زمین پر الٰہی نشان ظاہر کروں
گا، خون، آگ اور دھوئیں کے بادل۔ 31 سورج تاریک ہو
جائے گا، چاند کا رنگ خون سا ہو جائے گا، اور پھر رب
کا عظیم اور جلالی دن آئے گا۔ 32 اُس وقت جو بھی رب کا
نام لے نجاتگا پائے گا۔ کیونکہ کوہِ صیون پر اور یروشلم میں
نجات ملے گی، بالکل اُسی ربطرحجسطرح نے فرمایا ہے۔
ہوؤںبچےجن نےربکو بُلایا ہے اُن نجاتمیںہی 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 نے
میری قوم کو دیگر اقوام میں منتشر کر ملـکمیرےکے آپسکو
میں تقسیم کر لیا، 3 قرعہ ڈال کر میری قوم کو آپس میں بانٹ
لیا ہے۔ اُنہوں نے اسرائیلی لڑکوں کو کسبیوں کے بدلے میں
دے دیا اور اسرائیلی لڑکیوں کو فروخت کیا تاکہ َمے خرید کر
پی سکیں۔

صور،اے4 تماماورصیدا فلستی علاقو، میرا تم کیاسے واسطہ؟
کیا تم مجھ سے انتقام لینا یا مجھے سزا دینا ہتے چا ہو؟ جلد ہی مَیں
تیزی تمہارےسے ساتھ وہ کروںکچھ گا جو تم دوسروںنے کے
ساتھ کیا ہے۔ کیونکہ5 تم میرینے چاندیسونا بیشمیرےاور
قیمت لُوٹخزانے کر اپنے مندروں میں رکھ لئے ہیں۔ 6 یہوداہ
اور یروشلم باشندوںکے کو تم یونانیوںنے بیچہاتھکے ڈالا تاکہ
وہ اپنے وطن سے دُور رہیں۔

لیکن7 مَیں اُنہیں جگا کر اُن مقاموں لاؤںواپسسے جہاںگا
تم نے اُنہیں فروخت کر دیا تھا۔ ساتھ ساتھ مَیں تمہارے ساتھ
وہ کچھ کروں گا جو تم نے اُن کے ساتھ کیا تھا۔ رب8 فرماتا

ہے تمہارےمَیںکہ بیٹے بیٹیوں کو یہوداہ باشندوںکے ہاتھکے
بیچ ڈالوں گا، اور وہ اُنہیں دُوردراز قوم سبا کے حوالے کر کے
فروخت کریں گے۔

بلند9 آواز سے دیگر اقوام اعلانمیں کرو یاںکیجنگکہ تیار
کرو۔ اپنے بہترین فوجیوں کو کرو۔کھڑا لڑنے قابلکے تمام مرد
آ کر حملہ کریں۔ 10 اپنے ہل کی پھالیوں کو کوٹ کوٹ کر
تلواریں بنا لو، کانٹ چھانٹ کے اوزاروں کو نیزوں میں تبدیل
کرو۔ کمزور آدمی بھی کہے، مَیں’ سورما ‘!ہوں اے11 تمام
اقوام، چاروں طرف سے آ کر وادی میں جمع ہو !جاؤ جلدی
“کرو۔
اے رب، اپنے سورماؤں کو وہاں !دےاُترنے
12 دیگر” اقوام حرکت میں آ کر وادٔی یہوسفط میں آ جائیں۔

کیونکہ وہاں تختمَیں پر بیٹھ کر ارد گرد کی تمام اقوام کا فیصلہ
کروں گا۔ آؤ،13 درانتی چلاؤ، پکفصلکیونکہ آؤ،ہے۔گئی
انگور کچلکو دو، اُسکیونکہ رسکا لنے نکا حوضکا بھرا ہوا
ہے، اور تمام برتن رس سے چھلـکنے لـگے ہیں۔ کیونکہ اُن کی
بُرائی بہت “ہے۔

14 فیصلے کی وادی میں ہنگامہ ہی ہنگامہ ہے، کیونکہ
فیصلے کی وادی میں رب کا دن قریب آ گیا ہے۔ سورج15 اور
تاریکچاند ہو جائیں ستاروںگے، دمکچمککی جاتی رہے
گی۔ رب16 کوہِ صیون پر دہاڑےسے گا، یروشلم سے اُس کی
گرجتی آواز یوں دےسنائی گی آسمانکہ و زمین لرز اُٹھیں گے۔

اسرائیل کا جلالی مستقبل
ربلیکن اپنی قوم کی پناہ گاہ اور اسرائیلیوں کا قلعہ ہو گا۔

17 تب” تم جان لو گے کہ مَیں، رب تمہارا خدا ہوں اور اپنے
مُقّدس پہاڑ صیون پر سکونت کرتا ہوں۔ یروشلم مُقّدس ہو گا،
اور آئندہ پردیسی اُس میں سے نہیں گزریں گے۔

اُس18 دن ہر کثرتچیز یابدستسے ہو پہاڑوںگی۔ سے
انگور کا رس ٹپکے گا، یوں پہاڑ سے دودھ کی ندیاں بہیں گی،
اور یہوداہ ندیتمامکے نالے پانی ربنیز،گے۔رہیںبھرےسے
کے گھر میں ایکسے پھوٹچشمہ نکلے گا اور بہتا ہوا وادٔی
ِشّطیم کرےپاشیآبکی گا۔ لیکن19 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

* 3:2 یہوسفط:یہوسفط :مطلبکا عدالترب’ کرتا ‘ہے۔
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قتل کیا ہے۔ لیکن20 یہوداہ آبادتکہمیشہ رہے گا، نسلیروشلم
در نسل قائم رہے گا۔ 21 جو قتل و غارت اُن کے درمیان ہوئی
اُسہے کی سزا مَیں ضرور دوں “گا۔
رب کوہِ صیون پر سکونت کرتا !ہے



عاموس 1:1 868 عاموس 2:6

عاموس
اسرائیل پڑوسیوںکے عدالتکی

ذیل1 عاموسمیں پیغاماتکے قلم بند عاموسہیں۔ تقوع شہر
کا گلہ بان تھا۔ زلزلے سے دو سال پہلے اُس نے اسرائیل کے
بارے میں یا رو میں یہ کچھ دیکھا۔ اُس وقت یّاہ عُز یہوداہ کا
اور ُبعام یر یوآسبن اسرائیل کا بادشاہ تھا۔

عاموس2 بولا، رب” کوہِ صیون پر سے دہاڑتا ہے، اُس
کی گرجتی آواز یروشلم سے سنائی دیتی ہے۔ تب 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 کوٹخوبسے کر
گاہ لیا حزائیلمَیںچنانچہ4ہے۔ کروںنازلآگپرگھرانےکے
گا، اور بن ہدد کے محل نذرِ آتش ہو جائیں گے۔ 5 مَیں دمشق
کنڈےکے کو توڑ کر بِقعت آون اور بیت عدن کے حکمرانوں
موتکو اُتاروںگھاٹکے گا۔ اَرام کی قوم جلاوطن ہو کر قیر
میں جا بسے “گی۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

رب6 فرماتا ہے، غزہ” باشندوںکے نے بار بار گناہ کیا ہے،
اِس لئے مَیں اُنہیں سزا دیئے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ کیونکہ اُنہوں
نے پوری آبادیوں کو جلاوطن کر کے ادوم کے حوالے کر دیا
ہے۔ 7 چنانچہ مَیں غزہ کی فصیل پر آگ 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 گا۔
تب 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 لحاظکا نہ کیا بلـکہ پوری آبادیوں کو جلاوطن
کر کے ادوم کے حوالے کر دیا۔ 10 چنانچہ مَیں صور کی فصیل
نازلآگپر کروں گا، اور اُس محلکے آتشنذرِ “گے۔جائیںہو

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 کا تعاقب
کیا اور سختی سے اُن پر رحم کرنے سے انکار کیا۔ اُن کا قہر بھڑکتا
رہا، اُن کبھیطیشکا 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 کو
آگ دوںلگا گا، اور اُس محلکے آتشنذرِ جنگگے۔جائیںہو
کے اُس دن ہر طرف فوجیوں کے نعرے بلند ہو جائیں گے،
طوفان کے اُس دن اُن پر سخت آندھی پڑےٹوٹ گی۔ 15 اُن کا
بادشاہ اپنے قیدیسمیتافسروں بن جلاوطنکر ہو “گا۔جائے
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 پر آگ نازل کروں گا، اور یوت قر
کے محل نذرِ آتش ہو جائیں جنگگے۔ کا شور شرابہ مچے گا،
فوجیوں نعرےکے بلند ہو جائیں گے، نرسنگا پھونکا جائے گا۔
ہلاکموآبتب ہو جائے گا۔ مَیں3 اُس حکمرانکے کو اُس
کے تمام افسروں ہلاکسمیت کر دوں “گا۔ یہ رب 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
ربنے شریعتکی کو رد کر کے اُس کے احکام پر عمل نہیں
کیا۔ اُن کے جھوٹے دیوتا اُنہیں غلط راہ پر لے گئے ہیں، وہ دیوتا
جن پیرویکی 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
رب6 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
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فروختکو کرتے ہیں ایکتاکہ جوڑی ملجوتا جائے۔ 7 وہ
غریبوں سرکے زمینکو زدوںمصیبتدیتے،کچلپر انصافکو
ملنے سے روکتے باپہیں۔ اور بیٹا ایکدونوں ہی کسبی پاسکے
جا میرےکر نام کی بےحرمتی کرتے ہیں۔ کسیکبھیجب8
قربان گاہ پاسکے پوجا کرنے ہیںجاتے تو ایسے کپڑوں پر آرام
کرتے ہیں قرضجو داروں نے ضمانت کے طور پر دیئے تھے۔
اپنےکبھیجب دیوتا میںمندرکے پیسوںایسےتوجاتے سے َمے
خرید کر پیتے ہیں جو جرمانہ کے طور ضرورتپر مندوں ملسے
گئے تھے۔

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 جیسے طاقت ور تھے۔ مَیں ہی نے
یوں امور کو جڑوں اور پھل سمیت مٹا دیا تھا۔ 10 اِس سے پہلے
مَیں ہی تمہیں مصر سے نکال لایا، مَیں ہی نے چالیس سال
یگستانتک ر تمہاریمیں راہنمائی کرتے تمہیںکرتے یوں امور
ملـککے تک پہنچایا تاکہ اُس پر قبضہ کرو۔ 11 مَیں ہی نے
تمہارے بیٹوں میں سے نبی پا بر کئے، اور مَیں ہی تمہارےنے
نوجوانوں میں سے کچھ چن لئے تاکہ اپنی خدمت کے لئے
مخصوص رب“کروں۔ فرماتا ہے، اے” اسرائیلیو، کیا ایسا نہیں
تھا؟ لیکن12 تم میرےنے لئے مخصوص آدمیوں کو َمے پلائی
اور نبیوں کو حکم دیا کہ متنبوّت کرو۔

مَیںاب13 دوںہونے گا کہ اناجتم لدیخوبسے بَیلہوئی
گاڑی کی طرح لنے جھو لـگو گے۔ 14 نہ تیز بھاگشخصرَو کر
بچے گا، نہ طاقت ور آدمی کچھ کر پائے گا۔ نہ سورما اپنی جان
بچائے گا، 15 نہ تیر چلانے والا قائم رہے گا۔ کوئی نہیں بچے
گا، خواہ پیدل دوڑنے والا ہو گھوڑےیا پر سوار۔ اُس16 دن
سب سے بہادر سورما بھی ہتھیار ڈال کر ننگی حالت بھاگمیں
جائے “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

3
اسرائیلیو،اے1 وہ کلام سنو خلافتمہارےربجو فرماتا

پوریاُسہے، قوم نکالسےمصرمَیںجسےخلافکے لایا تھا۔
دنیا”2 کی تمام قوموں میں مَیںسے صرفنے تم ہی جانکو 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
پھنسمیںپھندے جاتا پھندےاگرہے کو لگایا نہ گیا ہو؟ یا پھندا
کچھ پھنسا سکتا اگرہے شکار نہ ہو؟ میںشہرجب6 نرسنگا پھونکا
جاتا ہے تاکہ لوگوں خطرےکسیکو سے کرےآگاہ تو کیا وہ
نہیں آفتجبگھبراتے؟ شہر پر آتی توہے نہیںسےطرفکیربکیا ہوتی؟

7ً یقینا جو بھی منصوبہ رب قادرِ مطلق باندھے اُس پر عمل
پہلےسےکرنے وہ اُسے نبیوںیعنیخادموںاپنے پر ظاہر ہے۔کرتا

8 ببر شیر دہاڑ اُٹھا ہے تو کون ہے جو ڈر نہ ربجائے؟ قادرِ
مطلق بول اُٹھا ہے تو کون ہے جو نبوّت نہ کرے؟

سامریہ کو رِہائی نہیں ملے گی
9 اشدود اور مصر کے محلوں کو اطلاع دو، سامریہ” کے

پہاڑوں پر جمع ہو کر اُس پر نظر ڈالو جو کچھ شہر میں ہو رہا ہے۔
کتنی بڑی ہل چل مچ گئی ہے، کتنا ظلم ہو رہا “ہے۔ رب10
فرماتا صحیحلوگیہ”ہے، کام کرنا جانتے نہیںہی بلـکہ ظالم اور
تباہ یقوںکن طر سے اپنے محلوں میں خزانے جمع کرتے “ہیں۔

ربچنانچہ11 قادرِ مطلق فرماتا ملـکدشمن”ہے، کو گھیر
تیریکر بندیوںقلعہ کو محلوںتیرےاورگادےڈھا لُوٹکو لے
“گا۔ فرماتارب12 اگر”ہے، اپنیچرواہا بھیڑ کو شیرببر منہکے
سے لنے نکا کرےکوششکی تو شاید دو پنڈلیاں یا کان کا ٹکڑا
بچ جائے۔ سامریہ کے اسرائیلی بھی اِسی طرح ہی بچ جائیں گے،
خواہ وہ وقتاِس اپنے شاندار صوفوں گدیوںصورتخوباور
پر آرام کیوں نہ “کریں۔

رب13 قادرِ مطلق جو آسمانی لشکروں کا خدا ہے فرماتا سنو،”ہے، یعقوب کے گھرانے خلافکے گواہی !دو جس14
مَیںدن اسرائیل کو اُس گناہوںکے کی سزا دوں گا اُس دن مَیں
بیت ایل کی قربان گاہوں کو مسمار کروں گا۔ تب قربان گاہ
کونوںکے پر ٹوٹسینگلـگے زمینکر پر جائیںگر گے۔ مَیں15
سردیوں اور گرمیوں موسمکے کے لئے تعمیر کئے گھروںگئے کو
ڈھا دوں گا۔ ہاتھی دانت سے آراستہ خاکعمارتیں میں ملائی
جائیں گی، اور جہاں اِس وقت متعدد مکان نظر آتے ہیں وہاں
کچھ نہیں رہے “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

* 4:1 تازیموٹی :گائیو لفظی :ترجمہ بسن کی گائیو۔ ایکبسن پہاڑی علاقہ جستھا مویشیکے مشہور تھے۔
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4
سامریہ کی ظالم عورتیں

کوہِاے1 سامریہ کی تازیموٹی *گائیو، !باتمیریسنو تم
غریبوں پر ظلم کرتی اور ضرورت مندوں کو کچل دیتی، تم اپنے
شوہروں کو کہتی ہو، جا” کر َمے لے آؤ، ہم اَور پینا چاہتی
“ہیں۔ رب2 قدوسیتاپنینے کی قَسم کھا کر فرمایا ہے، وہ”
دن آنے والا دشمنجبہے تمہیں کانٹوں کے یعے ذر گھسیٹ
کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ جو بچے گا اُسے مچھلی کے کانٹے
سے پکڑا جائے گا۔ 3 ہر ایک کو فصیل کے رخنوں 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 قربانیوںاپنیوقتکےصبح تیسرےچڑھاؤ،کو
آمدنیدن دسواںکا کرو۔پیشحصہ خمیری5 روٹی جلا اپنیکر
شکرگزاری 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 ربیہ“ہیں۔پسندبہتکو مطلققادرِ ہے۔فرمانکا

رب6 فرماتا ہے، مَیں” کالنے پڑنے دیا۔ ہر شہر اور آبادی
روٹیمیں توبھیہوئی۔ختم نہیںواپسپاسمیرےتم !آئے ابھی7
فصل کے تکپکنے تین ماہ باقی تھے کہ مَیں ملـکتمہارےنے
میں بارشوں روککو دیا۔ مَیں نے ہونے دیا ایککہ شہر میں
بارش ہوئی ساتھجبکہ والا شہر اُس محرومسے کھیتایکرہا،
بارش سے سیراب ہوا جبکہ دوسرا ُجھلس 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
واپسپاسمیرےتم نہ “!آئے ربیہ کا فرمان ہے۔

رب9 فرماتا ہے، مَیں” تمہارینے فصلوں کو روگپَت اور
پھپھوندی سے تباہ کر دیا۔ جو تمہارےبھی متعدد انگور، انجـیر،
زیتون اور باقی پھل کے باغوں میں اُگتا تھا اُسے ٹڈیاں کھا گئیں۔
توبھی واپسپاسمیرےتم نہ “!آئے

رب10 فرماتا ہے، مَیں” تمہارےنے درمیان ایسی مہلـک
بیماری پھیلا دی جیسی قدیم زمانے میں مصر میں پھیل گئی
تمہارےتھی۔ نوجوانوں مَیںکو تلوارنے سے مار تمہارےڈالا،
گھوڑے تم سے چھین لئے تمہاریگئے۔ لشکرگاہوں میں لاشوں

کا تعفن اِتنا پھیل گیا کہ تم بہت تنگ ہوئے۔ توبھی تم میرے
واپسپاس نہ “آئے۔

رب11 فرماتا ہے، مَیں” نے تمہارے درمیان ایسی تباہی
جیسیمچائی اُس دن مَیںجبہوئی نے سدوم اور عمورہ کو تباہ
کیا۔
تمہاری حالت بالکل اُس لـکڑی کی مانند تھی جو آگ سے

نکال کر بچائی تو لیکنگئی پھر بھی ُجھلسکافی تھی۔گئی توبھی
تم واپس نہ آئے۔ 12 چنانچہ اے 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 اےجا،
“!اسرائیل

اللهکیونکہ13 پہاڑوںہی تشکیلکو دیتا، ہَوا خلقکو اورکرتا
اپنے خیالات 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۔

5
لوٹپاسمیرے !آؤ

اے1 اسرائیلی قوم، میری بات سنو، تمہارے بارے میں
میرے نوحہ پر دھیان !دو

2 کنواری” اسرائیل گر گئی ہے اور آئندہ کبھی نہیں اُٹھے
گی۔ اُسے اُس کی اپنی زمین پر پٹخ دیا گیا ہے، اور کوئی اُسے
دوبارہ کھڑا کرےنہیں “گا۔

رب3 قادرِ مطلق فرماتا ہے، اسرائیل” کے جس شہر سے
1,000 مرد لڑنے کے لئے نکلیں اُسگے 100صرفکے افراد
واپس آئیں گے۔ اور جس شہر سے 100 نکلیں گے، اُس کے
10صرف واپسمرد آئیں “گے۔ 4 اسرائیلیربکیونکہ قوم سے
فرماتا ہے، تلاشمجھے” کرو تو تم جیتے رہو گے۔ 5 نہ بیت ایل
کے طالب ہو، نہ ِجلجال پاسکے جاؤ، اور نہ بیرسبع کے لئے
روانہ ہو !جاؤ کیونکہ ِجلجال باشندےکے ً یقینا جلاوطن ہو
جائیں گے، بیتاور نیستایل و نابود ہو جائے “گا۔

رب6 کو تلاش کرو تو تم جیتے رہو گے۔ ورنہ وہ آگ کی
طرح یوسف کے گھرانے میں سے گزر کر بیت ایل کو بھسم
کرے گا، اور اُسے کوئی نہیں بجھا سکے گا۔

طرفہر ناانصافی



عاموس 5:7 871 عاموس 6:5
7 اُن افسوسپر انصافجو ُلٹکو ا کر بدلمیںزہر دیتے، جو

راستی کو زمین پر پٹخ دیتے !ہیں
8 الله سات سہیلیوں کے جھمکے جوزےاور کا خالق ہے۔

اندھیرے کو وہ صبح کی روشنی میں اور دن راتکو میں بدل
دیتا ہے۔ جو سمندر کے پانی کو بُلا کر رُوئے زمین پر ُنڈیل ا دیتا
ہے اُس کا ربنام !ہے اچانک9 ہی وہ زورآوروں پر آفت لاتا
ہے، اور اُس کے کہنے پر قلعہ بند شہر تباہ ہو جاتا ہے۔

10 تم اُس نفرتسے کرتے ہو انصافمیںعدالتجو کرے،
تمہیں اُس آتیگھنسے ہے جو بولے۔سچ 11 تم غریبوں کچلکو
کر اُن کے اناج 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
توبھیہیں اُن کی نہیںمحظوظسےَمے مَیں12گے۔ہو تمہارےتو
متعدد جرائم اور گناہوںسنگین واقفخوبسے ہوں۔ راستتم
بازوں پر ظلم کرتے اور رشوت لے کر غریبوں کو عدالت میں
انصاف سے محروم رکھتے ہو۔ 13 اِس لئے سمجھ شخصدار اِس
خاموشوقت رہتا وقتہے، اِتنا ہی بُرا ہے۔

بُرائی14 تلاشکو نہ کرو بلـکہ اچھائی تبکو، ہی جیتے رہو
تبگے۔ ہی تمہارا درستدعوٰی ہو گا ربکہ لشکروںجو کا
خدا ہمارےہے ساتھ ہے۔ بُرائی15 نفرتسے کرو اور جو کچھ
اچھا ہے اُسے پیار کرو۔ عدالتوں میں انصاف قائم رکھو، شاید
رب جو لشکروں کا خدا ہے یوسف کے بچے کھچے حصے پر
رحم کرے۔

لشکروںجوربچنانچہ16 کا اورخدا ہمارا آقا فرماتاہے تمام”ہے، چوکوں میں آہ و بکا ہو گی، تمام گلیوں لوگمیں ہائے،’
کریں‘ہائے گے۔ باڑیکھیتی کرنے والوں کو بھی بُلایا جائے
گا تاکہ پیشہ ورانہ طور سوگپر منانے والوں کے ساتھ یہ گر و
زاری کریں۔ انگور17 تمامکے باغوں میں یلا واو مچے گا، کیونکہ
مَیں خود تمہارے درمیان سے گزروں “گا۔ یہ رب کا ہے۔فرمان

رب کا ہولناکدن ہے
18 اُن افسوسپر جو کہتے ربکاش”ہیں، دنکا آ “!جائے

تمہارے لئے رب دنکے کا کیا فائدہ ہو گا؟ وہ تمہارےتو لئے
روشنی کا نہیں بلـکہ یکی تار باعثکا ہو گا۔ تب19 تم اُس آدمی
مانندکی ہو جوگے شیرببر بھاگسے ریچھکر سے ٹکرا ہے۔جاتا

میںگھرجب پناہ ہاتھکرلے دیوارسے کا سہارا لیتا سانپتوہے
ڈساُسے لیتا ہے۔

20 ربہاں، کا تمہارےدن لئے روشنی کا نہیں بلـکہ یکی تار
باعثکا ہو گا۔ ایسا اندھیرا ہو گا اُمیدکہ تککرنکی نظر نہیں
آئے گی۔

رب21 فرماتا تمہارےمجھے”ہے، تہواروںمذہبی نفرتسے
ہے، مَیں اُنہیں حقیر جانتا تمہارےہوں۔ اجتماعوں سے مجھے
گھن آتی ہے۔ 22 جو بھسم ہونے والی اور غلہ کی قربانیاں تم
پیشمجھے کرتے ہو اُنہیں مَیں پسند نہیں کرتا، جو تازےموٹے
بَیل 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 چیزوں کی
انصافبجائے کا پھوٹچشمہ نکلے اور راستی کی کبھی بند نہ
ہونے والی نہر بہہ نکلے۔

اسرائیلاے25 جبگھرانے،کے یگستانتم میںر متے گھو
پھرتے تھے تو کیا تم نے سالوں40اُن دورانکے مجھےکبھی ذبح
اور غلہ کی قربانیاں پیش کیں؟ 26 نہیں، اُس وقت بھی تم اپنے
بادشاہ سکوت دیوتا اور اپنے ستارے 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 اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔
ہاں، سب سے اعلٰی قوم کے اُن شرفا پر افسوس جن کے پاس
اسرائیلی قوم مدد کے لئے آتی ہے۔ 2 کلنہ شہر پاسکے جا کر
اُس پر غور کرو، وہاں سے عظیم حماتشہر پاسکے پہنچو، پھر
ملـکفلستی کے جاتشہر پاسکے اُترو۔ کیا تم ممالـکاِن سے
بہتر ہو؟ کیا تمہارا علاقہ اِن نسبتکی بڑا ہے؟

3 تم اپنے آپ کو آفت کے دن 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 کے بچے
اور بچھڑےتازےموٹے چن لیتے ہو۔ 5 تم اپنے ستاروں کو بجا
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بجا کر داؤد مختلفطرحکی قسم گیتکے تیار ہو۔کرتے 6 َمے
کو پیالوںبڑےبڑےتم پیسے لیتے، قسمبہترین تیلکے جسماپنے
پر ملتے ہو۔ افسوس، تم پروا ہی نہیں کرتے یوسفکہ کا گھرانا
تباہ ہونے والا ہے۔

7 اِس لئے تم اُن لوگوں میں سے ہو گے جو پہلے قیدی بن کر
جلاوطن ہو جائیں گے۔ تب تمہاری رنگ رلیاں بند ہو جائیں
تمہاریگی، آوارہ گرد اور کاہل زندگی ختم ہو جائے گی۔

رب8 جو لشکروں کا خدا ہے فرماتا ہے، مجھے” یعقوب کا
دیکھغرور آتیگھنکر اُسہے، محلوںکے مَیںسے متنفر ہوں۔
مَیں شہر اور کچھجو اُس میں دشمنہے کے حوالے دوںکر گا۔
میرے نام کی قَسم، یہ میرا، رب قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔
اُس9 وقت ایکاگر گھر دسمیں آدمی رہ جائیں تو وہ بھی مر
جائیں گے۔ 10 کوئیجبپھر رشتے دار آئے تاکہ لاشوں کو اُٹھا
کر دفنانے دیکھےاورجائے ابھیمیںکونےکسیکےگھرکہ
چھپکوئی کر بچ گیا ہے تو وہ اُس پوچھےسے گا، آپکیا” کے
علاوہ کوئی اَور بھی بچا “ہے؟ تو وہ جواب دے گا، نہیں،”
ایک بھی “نہیں۔ تب رشتے دار کہے گا، !چپ” رب کے نام
کا ذکر مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے بھی موت کے گھاٹ
*“اُتارے۔

11 ربکیونکہ نے حکم دیا گھروںشاندارکہہے ٹکڑےکو
ٹکڑے اور چھوٹے گھروں کو ریزہ ریزہ کیا جائے۔

12 گھوڑےکیا چٹانوں پر سرپٹ دوڑتے ہیں؟ کیا انسان بَیل
لے کر اُن پر ہل چلاتا ہے؟ لیکن تم اِتنی ہی غیرفطری حرکتیں
ہو۔کرتے کیونکہ انصافتم کو میںزہر اور راستی کا پھلمیٹھا
بدلمیںکڑواہٹ ہو۔دیتے 13 تم لو دبار فتحکی پر شادیانہ بجا بجا
کر فخر کرتے ہو، ہم” نے اپنی طاقتہی سے قرنَیم پر قبضہ کر
“!لیا 14 چنانچہ رب جو لشکروں کا خدا ہے فرماتا ہے، اے”
اسرائیلی قوم، مَیں تیرے ایکخلاف قوم تحریککو دوں گا
جو تجھے شمال کے شہر لبو حمات سے لے کر جنوب کی وادی
اذیتتکعرابہ پہنچائے “گی۔

7
ٹڈیوں کی یا رو

رب1 قادرِ مطلق نے مجھے یا رو دکھائی۔ مَیں نے دیکھا کہ
الله ٹڈیوں کے غول پیدا کر رہا ہے۔ اُس وقت پہلی گھاس کی

کٹائی ہو چکی تھی، وہ گھاس جو بادشاہ کے لئے مقرر تھی۔
گھاساب دوبارہ اُگنے لـگی تھی۔ تب2 ملـکٹڈیاں کی پوری
یالی ہر ٹوٹپر پڑیں کچھسباور مَیںگئیں۔کھا چلّا اے”اُٹھا،
رب قادرِ مطلق، مہربانی کر معافکے کر، ورنہ یعقوب کس
طرح قائم گا؟رہے پہلےوہ اِتنیسے قومچھوٹی “ہے۔ ربتب3
پچھتایا اور کچھجو”فرمایا، تُو نے دیکھا پیشوہ نہیں آئے “گا۔

کیآگ یا رو
4 پھر رب قادرِ مطلق نے ایکمجھے اَور یا رو دکھائی۔ مَیں

نے دیکھا ربکہ قادرِ آگمطلق بارشکی بُلا رہا ہے تاکہ
ملـک پر آگبرسے۔ سمندرنے گہرائیوںکی خشککو کر دیا،
پھر ملـک میں پھیلنے لـگی۔ تب5 مَیں چلّا اُٹھا، رباے” قادرِ
مطلق، مہربانی کر اِسکے سے باز آ، طرحکسیعقوبورنہ قائم
رہے گا؟ وہ پہلے سے اِتنی چھوٹی قوم “ہے۔ ربتب6 دوبارہ
پچھتایا اور فرمایا، یہ” پیشبھی نہیں آئے “گا۔

ساہول کی یا رو
اِس7 کے بعد رب نے ایکمجھے تیسری یا رو دکھائی۔ مَیں

نے دیکھا کہ ایسیایکمطلققادرِ دیوار پر کھڑا ساہولجوہے
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 جوابنے دیا، “ساہول۔” ربتب نے مَیں”فرمایا، اپنی قوم اسرائیل کے درمیان ساہول لگانے والا ہوں۔
آئندہ مَیں اُن گناہوںکے نظراندازکو کروںنہیں گا ناپناپبلـکہ
کر اُن کو 9گا۔دوںسزا بلندیوںاُن گاہیںقربانکی تباہ جائیںہو
اسحاقجہاںگی کی اولاد اپنی پیشقربانیاں کرتی اسرائیلہے۔
کے خاکمقدِس میں ملائے جائیں گے، اور مَیں اپنی تلوار کو
پکڑ کر ُبعام یر کے خاندان ٹوٹپر پڑوں “گا۔

عاموس اسرائیلکو سے نکلنے کا حکم دیا جاتا ہے
سنیہ10 ایلبیتکر امامکے اَمَصیاہ اسرائیلنے بادشاہکے

ُبعام یر اطلاعکو اسرائیلعاموس”دی، درمیانکے آپہی کے
خلاف سازشیں کر رہا !ہے ملـک اُس کے پیغام برداشت نہیں
کر سکتا، 11 کیونکہ وہ کہتا ہے، ُبعام’ یر تلوار کی زد میں آ کر مر
جائے گا، اور اسرائیلی ًقوم یقینا قیدی بن کر جلاوطن ہو جائے
“۔‘گی

* 6:10 ایسا نہ ہو کہ :اُتارےگھاٹ…وہ ایسا’ نہ ہو کہ ‘اُتارےگھاٹ…وہ اضافہ ہے صافمطلبتاکہ ہو۔
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12 اَمَصیاہ نے عاموس سے کہا، اے” یا رو دیکھنے والے،

یہاں سے نکل !جا ملـِک یہوداہ بھاگمیں کر وہیں روزی کما،
وہیں نبوّت کر۔ 13 بیتآئندہ ایل میں متنبوّت کرنا، کیونکہ یہ
بادشاہ کا مقدِس اور بادشاہی عبادتمرکزیکی گاہ “ہے۔

عاموس14 جوابنے دیا، پیشہ” کے لحاظ سے نہ مَیں نبی
ہوں، نہ کسی نبی کا شاگرد بلـکہ گلہ بان اور انجـیرتوت کا باغ
بان۔ توبھی15 رب نے مجھے یوں بھیڑبکر کی گلہ بانی کرنے سے
ہٹا کر حکم دیا کہ میری قوم اسرائیل پاسکے جا اور نبوّت کر
کے اُسے میرا پیشکلام کر۔ رباب16 کا کلام !سن تُو کہتا
ہے، اسرائیل’ کے خلاف نبوّت مت کرنا، اسحاق کی قوم کے
خلاف بات مت ‘کرنا۔ جواب17 میں رب فرماتا ہے، تیری’
بیوی شہر میں کسبی بنے تیرےگی، بیٹے سببیٹیاں تلوار قتلسے
ہو جائیں تیریگے، ناپزمین 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 پھر رب قادرِ مطلق نے مجھے یا رو دکھائی۔ مَیں
نے پکے ہوئے پھل سے بھری ہوئی ٹوکری دیکھی۔ رب2 نے
پوچھا، اے” عاموس، تجھے کیا نظر آتا “ہے؟ مَیں نے جواب
پکے”دیا، پھلہوئے بھریسے ہوئی ربتب“ٹوکری۔ مجھنے
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 گیتمیں سنائی نہیں دیں گے بلـکہ آہ و زاری۔
چاروں طرف نعشیں نظر آئیں گی، کیونکہ دشمن 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 عید کب
گزر جائے گی، سبت کا دن کب ختم ہے تاکہ ہم اناج کے
کھولگودام کر بیچغلہ پیمائشہمتبسکیں؟ برتنکے چھوٹے
اور ترازو باٹکے ہلـکے بنائیں گے، ساتھ سودےساتھ کا بھاؤ
بڑھائیں فروختہمگے۔ اناجوقتکرتے اُسساتھکے کا بھوسا
بھی ملائیں “گے۔ اپنے ناجائز یقوں طر سے تھوڑےتم پیسوں میں
ایکبلـکہ جوڑی جوتوں غریبوںعوضکے کو خریدتے ہو۔

یعقوبنےرب7 کے فخر قَسمکی کھا کر وعدہ کیا جو”ہے،
کچھ اُن سے سرزد ہوا ہے اُسے مَیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ 8 اُن
ہی کی وجہ زمینسے لرز اُٹھے گی اور اُس باشندےتمامکے ماتم
کریں طرحجسگے۔ مصر میں یائے در نیل برسات کے موسم
میں صورتسیلابی اختیار کر لیتا اُسیہے پوریطرح زمین اُٹھے
گی۔ وہ نیل کی جوشطرح میں آئے گی، پھر دوبارہ اُتر جائے
“گی۔

رب9 قادرِ مطلق فرماتا اُس”ہے، مَیںدن دوںہونے گا کہ
سورج دوپہر کے وقت غروب ہو جائے۔ دن عروج پر ہی ہو
گا تو زمین پر اندھیرا چھا جائے گا۔ تمہارےمَیں10 تہواروں کو
ماتم میں تمہارےاور گیتوں کو آہ و بکا میں بدل دوں گا۔ مَیں
ٹاٹکوسب لباسماتمیکے پہنا کر ایکہر منڈواؤںسرکا گا۔
لوگ 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 ایسے”ہے، دن آنے والے مَیںجبہیں

ملـک میں کال بھیجوں گا۔ لوگلیکن نہ روٹی اور نہ پانی سے
بلـکہ الله کا کلام سننے سے محروم رہیں گے۔ لوگ12 لڑکھڑاتے
ایکہوئے سمندر تکدوسرےسے اور شمال سے تکمشرق
پھریں گے ربتاکہ کا کلام مل لیکنجائے، بےسود۔

اُس13 یاںصورتخوبدن کنوار اور جوان پیاسمرد کے
مارے بےہوش ہو جائیں گے۔ 14 جو اِس وقت سامریہ کے
مکروہ بُت قَسمکی کھاتے اور کہتے ہیں، تیرےدان،اے’ دیوتا
‘قَسمکیحیاتکی یا تیرےبیرسبع،اے’ دیوتا ‘!قَسمکی اُسوہ
وقت گر جائیں 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” ستونوںکے کے بالائی حصوں کو اِتنے زور سے
مار کہ دہلیزیں لرز اُٹھیں اور اُن ٹکڑےکے حاضرین کے سروں
پر گر جائیں۔ اُن میں سے جتنے زندہ رہیں اُنہیں مَیں تلوار سے مار
ڈالوں ایکگا۔ بھاگبھی کامیابمیںجانے نہیں ہو ایکگا،
بھی نہیں بچے گا۔ 2 خواہ وہ زمین میں کھود کھود کر تکپاتال
توبھیپہنچیںنہکیوں اُنہیںہاتھمیرا پکڑ واپسسےوہاںکر لائے
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گا۔ اور خواہ وہ تکآسمان کیوں نہ چڑھ جائیں توبھی مَیں اُنہیں
وہاں اُتاروںسے چوٹیکیکرملوہخواہ3گا۔ چھپنہکیوںپر
جائیں توبھی مَیں اُن کا کھوج لگا کر اُنہیں چھین لوں گا۔ گو
وہ سمندر کی تکتہہ اُتر کر مجھ سے پوشیدہ ہونے کوششکی
کیوں نہ کریں توبھی بےفائدہ ہو گا، کیونکہ سانپسمندریمَیں
اُنہیںکو ڈسنے کا دوںحکم گا۔ 4 اگر اُن دشمنکے اُنہیں بھگا کر
کریںجلاوطن تو مَیں تلوار کو اُنہیں قتل کرنے کا دوںحکم گا۔
مَیں دھیان سے اُن کو تکتا رہوں گا، لیکن برکت 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
ہیں۔ تب جس طرح مصر میں یائے در نیل برسات کے موسم
سیلابمیں صورتکی اختیار کر لیتا اُسیہے پوریطرح زمین
اُٹھتی، پھر دوبارہ اُتر جاتی ہے۔

6 وہ آسمان پر اپنا بالاخانہ تعمیر کرتا اور زمین 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 میرےکہ

نزدیک تم ایتھوپیا کے باشندوں سے بہتر ہو۔ بےشک مَیں
اسرائیل کو مصر سے نکال لایا، لیکن بالکل اِسی طرح مَیں
فلستیوں اَرامیوںاورسے*کریتےکو قیرکو مَیں،8لایا۔نکالسے
رب قادرِ مطلق دھیان اسرائیلسے 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 طرح اناج کو چھلنی
میں 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 آفتپر آئے گی، نہ ہم اُس کی زد میں آئیں گے۔

اسرائیل کے لئے نئی اُمید

11 اُس دن مَیں داؤد گرےکے ہوئے گھر کو سرےنئے
سے کھڑا کروں گا۔ مَیں اُس کے رخنوں کو بند اور اُس کے
کھنڈرات بحالکو کروں گا۔ سبمَیں کچھ یوں تعمیر کروں گا
جس طرح قدیم زمانے میں تھا۔ تب12 اسرائیلی ادوم کے بچے
حصےکھچے اور اُن تمام قوموں پر قبضہ کریں جنگے میرےپر
نام کا ٹھپا لگا “ہے۔ یہ رب کا فرمان ہے، اور وہ کرےیہ بھی۔گا

رب13 فرماتا ہے، ایسے” دن آنے والے ہیں جب فصلیں
بہت ہی یادہ ز ہوں فصلگی۔ 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 کی کثرت کے باعث اُن
رسسے لنے نکا کے لئے اِتنا وقت لـگے گا کہ آخرکار بیج بونے
والا ساتھ ساتھ بیج بونے کا کام کرےشروع گا۔ کثرت کے
باعث نئی َمے پہاڑوں ٹپکےسے گی اور تمام یوں پہاڑ بہےسے گی۔

وقتاُس14 مَیں اپنی قوم اسرائیل بحالکو کروں تبگا۔ وہ
تباہ شدہ شہروں کو سرےنئے سے تعمیر کر کے اُن میں آباد ہو
جائیں گے۔ وہ انگور کے باغ لگا کر اُن کی َمے پئیں گے، دیگر
پھلوں کے باغ لگا کر اُن کا پھل کھائیں گے۔ مَیں15 اُنہیں پنیری
کی طرح اُن کے ملـکاپنے میں لگا دوں گا۔ تب وہ آئندہ اُس
ملـک سے کبھی جڑ سے اُکھاڑےنہیں جائیں گے جو مَیں نے
اُنہیں عطا کیا “ہے۔ تیرےربیہ خدا کا فرمان ہے۔

* 9:7 :کریتے :کریتے عبرانی کفتور۔
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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 پیغامسےطرفکیربنے سنا ایکہے، قاصد اقوامکو

پاسکے 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 فریبتجھےنے دیا ہے۔ چونکہ تُو چٹانوں دراڑوںکی میں
اور بلندیوں پر رہتا ہے اِس لئے تُو دل میں سوچتا ہے، کون’
مجھے یہاں سے اُتار دے “؟‘گا لیکن4 رب فرماتا ہے، خواہ”
تُو اپنا عقابگھونسلا بلندیطرحکی پر کیوں نہ بنائے بلـکہ اُسے
ستاروں کے درمیان لگا لے، توبھی مَیں تجھے وہاں سے اُتار کر
خاک میں ملا دوں گا۔

5 اگر راتڈاکو وقتکے لُوٹتجھے 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 تھوڑا بہت اُن کے پیچھے
رہ جاتا۔ لیکن تیرا انجام اِس سے کہیں یادہ ز بُرا ہو گا۔ دشمن6
*عیسَو کے کونے کونے کا کھوج لگا لگا کر اُس کے تمام
پوشیدہ خزانے لُوٹ لے گا۔ تیرے7 تمام اتحادی تجھے ملـک
کی تکسرحد بھگا دیں دےفریبتجھےدوستتیرےگے، کر
تجھ پر غالب آئیں گے۔ بلـکہ تیری روٹی کھانے والے تیرےہی
لئے پھندا لگائیں گے، اور تجھے پتا نہیں چلے “گا۔ رب8 فرماتا
ہے، اُس” دن مَیں ادوم دانشکے مندوں کو تباہ کر دوں گا۔
تب عیسَو پہاڑیکے عقلاورسمجھمیںعلاقے نامکا نہیںنشانو
رہے گا۔ اے9 تیرےتیمان، سورمے بھی دہشتسخت کھائیں
گے، کیونکہ وقتاُس عیسَو پہاڑیکے علاقے میں قتل غارتو
عام ہو گی، کوئی نہیں بچے گا۔

10 تُو نے اپنے †یعقوببھائی 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
دروازوںکے گھسمیں 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 نہیںخوشی منانی
ہئے چا مناسبتھی۔ نہیں تھا کہ تُو یہوداہ باشندوںکے کی تباہی
پر شادیانہ بجاتا۔ اُن مصیبتکی دیکھ کر تجھے شیخی نہیں مارنی
ہئے چا تھی۔ ٹھیکیہ13 نہیں تھا کہ تُو اُس دن تباہ شدہ شہر میں
گھس آیا تاکہ یروشلم کی مصیبت سے لطف اُٹھائے اور اُن کا
بچا کھچا مال لُوٹ لے۔ 14 کتنی بُری بات تھی کہ تُو شہر سے
نکلنے والے راستوں پر تاک میں بیٹھ گیا تاکہ وہاں سے بھاگنے
والوں ہوؤںبچےاورکرےتباہکو کرے۔حوالےکےدشمنکو
15 کیونکہ رب کا دن تمام اقوام کے لئے قریب آ گیا ہے۔ جو
سلوک تُو نے دوسروں کے ساتھ کیا تیرےسلوکوہی ساتھ کیا
جائے گا۔ تیرا غلط تیرےکام 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 کوہِ صیون نجاتپر ہو گی، مُقّدسیروشلم ہو گا۔
تب یعقوب کا ‡گھرانا دوبارہ اپنی موروثی زمین پر قبضہ

کرے گا، 18 اور اسرائیلی §قوم بھڑکتی آگ بن کر ادوم کو
بھوسے کی طرح کرےبھسم گی۔ ادوم شخصایککا بھی نہیں
بچے گا۔ ربکیونکہ نے یہ فرمایا ہے۔

باشندےکےجنوبیعنینجبتب19 ادوم پہاڑیکے علاقے
پر قبضہ کریں گے، اور مغرب کے نشیبی پہاڑی علاقے کے
باشندے فلستیوں کا علاقہ اپنا لیں وہگے۔ افرائیم اور سامریہ کے
علاقوں پر بھی قبضہ کریں گے۔ ِجلعاد کا علاقہ بن یمین قبیلےکے

* 1:6 :عیسَو عیسَو مرادسے ادوم ہے۔ † 1:10 یعقوب:یعقوب اسرائیلمرادسے ہے۔ ‡ 1:17 یعقوب کا :گھرانا یعقوب’ کا ‘گھرانا اسرائیلمرادسے ہے۔
§ 1:18 اسرائیلی :قوم لفظی یعقوب:ترجمہ یوسفاور کے گھرانے۔
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ملـکیتکی بنے گا۔ اسرائیل20 جلاوطنوںکے کنعانیوںکو کا
ملـک شمالی حاصلتکصارپتشہر ہو گا جبکہ یروشلم کے جو
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 پہاڑیکے 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 ہوا، لیکن مشرقی شہر نینوہ کے لئے نہیں بلـکہ
مغربی شہر ترسیس کے لئے۔ رب کے حضور سے فرار ہونے
کے لئے وہ یافا شہر پہنچ گیا ایکجہاں بحری ترسیسجہاز کو
جانے والا تھا۔ سفر کا کرایہ ادا کر یونسکے میںجہاز بیٹھ گیا
ربتاکہ کے حضور بھاگسے نکلے۔

لیکن4 رب نے سمندر پر زبردست آندھی بھیجی۔ طوفان اِتنا
شدید تھا ٹکڑےٹکڑےکےجہازکہ ہونے ملاح5تھا۔خطرہکا
سہم گئے، اور ہر ایک چیختا چلّاتا اپنے دیوتا سے التجا کرنے
لگا۔ جہاز کو ہلکا کرنے کے لئے اُنہوں نے سامان کو سمندر
پھینکمیں دیا۔
لیکن یونس جہاز کے نچلے حصے میں لیٹ گیا تھا۔ اب وہ

گہری نیند سو رہا تھا۔ 6 پھر کپتان اُس کے پاس آیا اور کہنے
لگا، طرحکسآپ” سو سکتے ہیں؟ اُٹھیں، اپنے دیوتا سے التجا
یں !کر شاید وہ ہم پر دےدھیان اور ہلاکہم نہ “ہوں۔

7 ملاح آپس میں کہنے لـگے، آؤ،” ہم قرعہ ڈال کر معلوم
کریں کہ کون ہماری مصیبت کا باعث “ہے۔ اُنہوں نے قرعہ
ڈالا یونستو کا نام نکلا۔ اُنہوںتب8 اُسنے سے پوچھا، ہمیں”
بتائیں قصورکےکسآفتیہکہ باعثکے ہم نازلپر ہوئی ہے؟
آپ کیا کرتے ہیں، کہاں سے آئے ملـککسہیں، قومکساور سے “ہیں؟

یونس9 جوابنے دیا، مَیں” عبرانی ہوں، رباور 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 طاریدہشتشدید ہوئی۔ اُنہوں نے کہا، آپیہ” نے کیا کِیا
“ہے؟ 11 اِتنے میں سمندر مزید متلاطم ہوتا جا رہا تھا۔ چنانچہ
اُنہوں نے پوچھا، اب” ہم آپ کے ساتھ کیا کریں تاکہ سمندر
تھم جائے اور ہمارا پیچھا چھوڑ “دے؟ یونس12 جوابنے دیا،
مجھے” اُٹھا کر سمندر پھینکمیں دیں تو وہ تھم گا۔جائے کیونکہ

مَیں جانتا ہوں کہ یہ بڑا میریطوفان ہی وجہ آپسے ٹوٹپر “ہے۔پڑا
پہلے13 ملاحوں اُسنے کا مشورہ نہ مانا بلـکہ چپو مار مار کر

ساحل پر پہنچنے کی لیکنرہے۔کرتےکوششسرتوڑ بےفائدہ،
سمندر پہلے نسبتکی کہیں یادہ ز متلاطم ہو گیا۔ تب14 وہ بلند
آواز التجاسےربسے رب،اے”لـگے،کرنے ایسا نہ ہو ہمکہ
آدمیاِس زندگیکی ہلاکسےسببکے ہمجباورجائیں۔ہو
اُسے میںسمندر پھینکیں گے تو ہمیں آدمیبےگناہ جانکی لینے کے
ذمہ دار نہ ٹھہرا۔ کیونکہ کچھجو ہو رہا تیریوہہے مرضیہی
ہوسے یہ15“ہے۔رہا کہہ اُنہوںکر یونسنے کو اُٹھا کر سمندر
پھینکمیں دیا۔ پانی میں گرتے ہی سمندر ٹھاٹھیں مارنے سے باز
آ کر تھم گیا۔ 16 یہ دیکھ کر مسافروں دہشتسختپر چھا گئی،
اور اُنہوں ربنے کو ذبح کی پیشقربانی کی اور مَنتیں مانیں۔

لیکن17 رب ایکنے بڑی مچھلی کو یونس کے پاس بھیجا
نگلاُسےنےجس یونسلیا۔ تین دن اور مچھلیراتتین پیٹکے
میں رہا۔

2
یونس کی دعا

مچھلی1 یونسمیںپیٹکے اپنےربنے کیذیلسےخدا دعا
کی،

مَیں”2 مصیبتبڑینے میں آ ربکر سے التجا کی، اور اُس
نے مجھے جواب دیا۔ مَیں نے پاتال کی گہرائیوں سے چیخ کر
یاد فر کی تو تُو میرینے سنی۔

3 تُو پانیگہرےمجھےنے بلـکہ سمندر بیچکے میں پھینکہی
دیا۔ پانی کے زوردار بہاؤ مجھےنے گھیر لیا، تیری تمام لہریں اور
موجیں مجھ پر سے گزر گئیں۔

مَیںتب4 بولا، تیرےمجھے’ خارجسےحضور کر دیا گیا ہے،
لیکن مُقّدستیرےمَیں گھر طرفکی تکتا رہوں ‘گا۔

پہنچتکگلےمیرےپانی5 گیا، سمندر گہرائیوںکی مجھےنے
چھپا میرےلیا۔ سر لپٹپودےسمندریسے گئے۔

پانی6 میں اُترتے اُترتے مَیں پہاڑوں پہنچتکبنیادوںکی گیا۔
مَیں زمین میں دھنس کر ایک ایسے ملـک میں آ گیا جس کے
دروازے ہمیشہ کے لئے میرے پیچھے بند ہو گئے۔ لیکن اے
میرےرب، خدا، تُو میریہی جان کو گڑھے نکالسے !لایا

میریجب7 جان نکلنے لـگی تو رباےتُو، مجھے یاد آیا، اور
میری مُقّدستیرےدعا گھر تیرےمیں حضور پہنچی۔
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8 جو بُتوں کی پوجا کرتے ہیں اُنہوں نے الله سے وفادار ہنے ر
کا وعدہ توڑ دیا ہے۔

9 لیکن مَیں شکرگزاری کے گیت گاتے ہوئے تجھے قربانی
پیش کروں گا۔ مَنتجو مَیں نے مانی اُسے پورا کروں ربگا۔
نجاتہی دیتا “ہے۔

ربتب10 نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونسوہ کو خشکی پر
اُگل دے۔

3
یونس نینوہ میں

ایکرب1 بار یونسپھر ہمسے کلام ہوا، بڑے”2 شہر نینوہ
جا کر اُسے وہ پیغام دےسنا جو مَیں تجھے دوں “گا۔

3 اِس مرتبہ یونس رب کی سن 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 لگا، عین” 40 دن کے بعد نینوہ تباہ
ہو جائے “گا۔

5 یہ سن کر نینوہ باشندےکے الله پر ایمان لائے۔ اُنہوں نے
روزے کا اعلان کیا، اور چھوٹے سے لے بڑےکر تک سب
ٹاٹ 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 اور ٹاٹ اوڑھ
خاککر میں بیٹھ گیا۔ 7 اُس نے شہر میں اعلان کیا، بادشاہ”
اور اُس کے شرفا کا فرمان !سنو کسی بھیکو کھانے یا پینے کی
اجازت نہیں۔ گائےبَیل اور یوں سمیتبھیڑبکر تمام بھیجانور اِس
میں شامل ہیں۔ نہ اُنہیں چرنے دو، نہ پانی پینے دو۔ 8 لازم ہے
کہ لوگسب 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 ٹلغضبشدید جائے اور ہلاکہم نہ “ہوں۔

جب10 الله نے اُن کا یہ یہ رو دیکھا، کہ وہ واقعی اپنی بُری
راہوں سے باز 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

1 یہ یونسبات نہایتکو بُری لـگی، اور وہ غصے ہوا۔ اُس2
ربنے سے دعا کی، اے” رب، کیا یہ باتوہی نہیں جو مَیں
وقتاُسنے ابھیجبکی اپنے میںوطن اِسیتھا؟ لئے مَیں اِتنی
تیزی بھاگسے ترسیسکر کے لئے روانہ ہوا تھا۔ مَیں جانتا تھا
کہ تُو مہربان اور رحیم خدا ہے۔ تُو تحمل اور شفقت سے بھرپور
ہے اور جلد ہی سزا دینے سے پچھتاتا ہے۔ اے3 رب، اب
مجھے جان سے !دےمار جینے سے بہتر یہی ہے کہ مَیں کوچ
کر “جاؤں۔

4 لیکن رب نے جواب دیا، کیا” تُو غصے ہونے میں حق
بجانب “ہے؟

یونس5 شہر سے نکل کر اُس کے مشرق میں رُک گیا۔ وہاں
وہ اپنے لئے جھونپڑی بنا کر اُس کے سائے میں بیٹھ گیا۔ کیونکہ
وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ شہر کے ساتھ کیا کچھ ہو جائے گا۔

تب6 رب خدا ایکنے بیل کو پھوٹنے دیا جو ھتے بڑ ھتے بڑ
یونس کے اوپر پھیل گئی تاکہ دےسایہ کر اُس ناراضیکی دُور
دیکھیہکرے۔ جبدناگلےلیکن7ہوا۔خوشبہتیونسکر
پَو پھٹنے لـگی تو الله ایکنے کیڑا جسبھیجا بیلنے پر حملہ کیا۔
بیل جلد ہی مُرجھا گئی۔

جب8 سورج طلوع ہوا تو الله نے مشرق سے ُجھلستی لُو
بھیجی۔ دھوپ اِتنی شدید تھی کہ یونس غش کھانے لگا۔
آخرکار وہ مرنا ہی چاہتا تھا۔ وہ بولا، جینے” سے بہتر یہی ہے
مَیںکہ کوچ کر “جاؤں۔

تب9 الله نے اُس سے پوچھا، کیا” تُو بیل سببکے غصےسے
ہونے میں حق بجانب “ہے؟ یونس جوابنے دیا، جی” ہاں،
مَیں مرنے تک غصے ہوں، اور اِس میں مَیں حق بجانب “ہوں۔بھی

جوابنےرب10 تُو”دیا، اِس بیل پر غم کھاتا حالانکہہے،
تُو نے اُس کے پھلنے لنے پھو کے لئے ایک اُنگلی بھی نہیں ہلائی۔
یہ راتایکبیل میں پیدا ہوئی اور راتاگلی ختم ہوئی 11 جبکہ
بہتنینوہ بڑا شہر افراد1,20,000میںاُسہے، اور متعدد جانور
بستے ہیں۔ اور یہ لوگ 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 میںحکومتدورِ
نازل ہوا۔ اُس سامریہنے اور یروشلم بارےکے میں یہ باتیں یا رو
میں دیکھیں۔

اے2 تمام اقوام، !سنو اے زمین اور جو کچھ اُس پر ہے،
دھیان رب!دو قادرِ خلافتمہارےمطلق گواہی دے، قادرِ
مطلق اپنے مُقّدس گھر طرفکی سے گواہی دے۔ 3 کیونکہ
ربدیکھو، اپنی سکونت گاہ نکلسے رہا ہے تاکہ اُتر کر زمین
کی بلندیوں پر چلے۔ اُس4 کے پاؤں تلے پہاڑ پگھل جائیں گے اور
وادیاں پھٹ جائیں گی، آگوہ کے منے سا پگھلنے والے موم یا
ڈھلان پر ُنڈیلے ا گئے پانی کی مانند ہوں گے۔

5 یہ سب یعقوبکچھ کے جرم، اسرائیلی قوم کے گناہوں کے
سبب سے ہو رہا ہے۔ یعقوبکون کے جرم کا ذمہ دار ہے؟
!سامریہ کس نے یہوداہ کو بلند جگہوں پر بُت پرستی کرنے
تحریککی دی؟ یروشلم !نے

اِس6 لئے رب فرماتا ہے، مَیں” سامریہ میدانکھلےکو میں
ملبے کا ڈھیر بنا دوں گا، اِتنی خالی جگہ لوگکہ وہاں انگور کے
باغ لگائیں مَیںگے۔ اُس پھینکمیںوادیپتھرکے دوں گا، اُسے
اِتنے دھڑام سے گرا دوں گا کہ اُس کی بنیادیں ہی نظر آئیں گی۔
اُس7 کے تمام ٹکڑےٹکڑےبُت ہو جائیں گے، اُس عصمتکی
فروشی کا پورا اجر نذرِ آتش ہو جائے گا۔ مَیں اُس کے دیوتاؤں
کے تمام مجسموں کو تباہ کر دوں گا۔ کیونکہ سامریہ نے یہ تمام
چیزیں اپنی فروشیعصمت حاصلسے کی ہیں، اباور سبیہ
اورگیجائیںلیچھینسےاُس فروشوںعصمتدیگر معاوضےکو
کے طور پر دی جائیں “گی۔

اپنی قوم پر ماتم
اِس8 لئے مَیں آہ کروںزاریو ننگےگا، 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 ہے، وہ میری قوم دروازےکے یعنی
تکیروشلم پہنچ گیا ہے۔

10 فلستی شہر جات میں یہ بات نہ بتاؤ، اُنہیں اپنے آنسو نہ
بیتدکھاؤ۔ *لعفرہ خاکمیں پوٹلوٹمیں ہو جاؤ۔ اے11
†سفیر ہنےکے ر والو، برہنہ اور ہوسارشرم یہاںکر جاؤ۔گزرسے
‡ضانان باشندےکے نکلیں §ایضلبیتنہیں۔گے کرےماتم گا
جب تم سے ہر سہارا چھین لیا جائے گا۔ *ماروت12 کے بسنے
والے اپنے مال کے لئے پیچ و تاب کھا رہے ہیں، ربکیونکہ
کی طرف سے آفت نازل ہو کر یروشلم تکدروازےکے پہنچ
گئی ہے۔

†لـکیساے13 کے باشندو، گھوڑوں کو رتھ جوتمیں کر
بھاگ جاؤ۔ کیونکہ ابتدا میں تم ہی صیون بیٹی کے لئے گناہ کا
باعث بن گئے، تم ہی میں وہ جرائم موجود تھے جو اسرائیل سے
سرزد ہو رہے ہیں۔ 14 اِس لئے تمہیں تحفے دے کر مورشت
‡جات رُخصتکو پڑےکرنی §اکزیبگی۔ کے گھر اسرائیل
بادشاہوںکے کے لئے فریب ثابتدہ ہوں گے۔

*مریسہاے15 کے لوگو، مَیں ہونے دوں گا ایککہ قبضہ
والاکرنے تم پر اسرائیلتبگا۔کرےحملہ تکعدُلامجلالکا
پہنچے گا۔ اے16 صیون بیٹی، اپنے بال کٹوا کر گِدھ جیسی
گنجی ہو جا۔ اپنے لاڈلے بچوں پر ماتم کر، کیونکہ قیدیوہ بن
کر تجھ سے دُور ہو جائیں گے۔

2
قوم پر ظلم کرنے والوں افسوسپر

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

* 1:10 بیت بیت:لعفرہ خاک=لعفرہ کا گھر۔ † 1:11 :سفیر صورت۔خوب=سفیر ‡ 1:11 :ضانان =ضانان نکلنے والا۔ § 1:11 بیت:ایضلبیت
ایضل = ساتھ والا یعنی سہارا دینے والا گھر۔ * 1:12 ماروت:ماروت = تلخی۔ † 1:13 لـکیس:لـکیس کے قلعہ بند شہر میں جنگی رتھ رکھے جاتے تھے۔
‡ 1:14 :جاتمورشت ‘مورشت’ تحفے اور جہیز کے لئے مستعمل عبرانی لفظ 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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3 چنانچہ رب فرماتا ہے، مَیں” اِس قوم پر آفت کا منصوبہ

باندھ رہا ہوں، ایسا میںجسپھندا سے تم اپنی گردنوں نکالکو
نہیں سکو تبگے۔ تم سر اُٹھا کر نہیں پھرو گے، وقتکیونکہ بُرا
ہی ہو گا۔ 4 اُس لوگدن اپنے گیتوں میں تمہارا مذاق اُڑائیں
گے، وہ ماتم کا گیتتلخ گا کر تمہیں لعن طعن کریں ہائے،’گے، ہم سراسر تباہ ہو گئے !ہیں میری قوم کی موروثی
زمین دوسروں کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ طرحکسوہ مجھ سے
چھین لی گئی ہمارے!ہے کام جوابکے کھیتہمارےمیں
دوسروں میں تقسیم ہو رہے “۔‘ہیں

چنانچہ5 آئندہ میںتم نہیںکوئیسے ہو گا جماعتکیربجو
میں قرعہ ڈال کر موروثی زمین تقسیم کرے۔

6 وہ نبوّت کرتے ہیں، نبوّت” مت !کرو نبوّت وقتکرتے
انسان کو اِس قسم کی باتیں نہیں سنانی چاہئیں۔ یہ نہیںصحیح کہ
ہماری رُسوائی ہو جائے “گی۔ یعقوباے7 کے گھرانے، کیا
تجھے اِس طرح باتیںکی کرنی ناراضربکیا”چاہئیں، ہے؟ کیا
وہ ایسا کرےکام “گا؟
رب فرماتا ہے، درستباتیہ” ہے کہ مَیں اُس سے مہربان

باتیں کرتا ہوں جو صحیح راہ پر چلے۔ لیکن8 کافی دیر میریسے
قوم دشمن بن کر اُٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ جن لوگوں کا جنگ
کرنے سے تعلق ہی نہیں اُن سے تم چادر تک سب کچھ چھین
لیتے ہو جب وہ آپاپنے محفوظکو سمجھ پاستمہارےکر سے
گزرتے ہیں۔ میری9 قوم کی عورتوں کو تم اُن کے خوش نما
گھروں سے بھگا کر اُن بچوںکے کو ہمیشہ کے لئے میری شاندار
برکتوں سے محروم کر دیتے ہو۔ اب10 اُٹھ کر چلے !جاؤ آئندہ
تمہیں یہاں سکون حاصل نہیں ہو گا۔ کیونکہ ناپاکی کے سبب
یہسے یقےناکاذیتمقام تباہسےطر ہو حقیقت11گا۔جائے
میں یہ قوم ایسا فریب دہ نبی چاہتی ہے جو خالی ہاتھ آ *کر اُس
سے کہے، کثرتتمہیں’ کی َمے شراباور حاصل ہو ‘!گی

الله قوم واپسکو لائے گا
یعقوباے12 کی ایکاولاد، دن مَیں سبتم ًکو یقینا جمع

کروں گا۔ تب مَیں اسرائیل کا بچا ہوا حصہ یوں اکٹھا کروں گا
جس طرح یوں بھیڑبکر باڑےکو میں یا یوڑ ر کو چراگاہ میں۔
ملـک میں ہجوموںطرفچاروں کا مچےشور گا۔ ایک13 راہنما

اُن کے آگے آگے چلے گا جو اُن کے لئے راستہ کھولے گا۔
تب وہ شہر دروازےکے کو توڑ کر اُس میں سے نکلیں گے۔ اُن
کا بادشاہ اُن کے آگے آگے چلے گا، رب خود اُن کی راہنمائی
کرے “گا۔

3
راہنماؤں اور جھوٹے نبیوں پر الٰہی فیصلہ

1 مَیں بولا، اے” یعقوب کے راہنماؤ، اے 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 کا گوشت ہڈیوں سے جدا
کر لیتے ہو۔ 3 کیونکہ میریتم قوم گوشتکا کھا لیتے ہو۔ اُن کی
کھال اُتار کر تم اُن کی ہڈیوں اور گوشت ٹکڑےٹکڑےکو کر
پھینکمیںدیگکے دیتے “ہو۔ تب4 وہ چلّا ربکر سے التجا
یں کر لیکنگے، وہ اُن کی نہیں سنے گا۔ اُن غلطکے کاموں کے
سبب سے وہ اپنا چہرہ اُن سے چھپا لے گا۔

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

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

یعقوباے9 کے اےراہنماؤ، اسرائیل کے بزرگو، !سنو تم
انصاف سے گھن کھا کر ہر باتسیدھی کو ٹیڑھی بنا لیتے ہو۔
10 تم صیون ریزیخوںکو سے اور یروشلم کو ناانصافی سے تعمیر
کر رہے ہو۔ 11 یروشلم بزرگکے عدالت کرتے وقت رشوت
لیتے ہیں۔ اُس کے امام تعلیم دیتے ہیں صرفلیکن کچھ ملنے کے

* 2:11 خالی ہاتھ آ :کر لفظی :ترجمہ جو ہَوا یعنی کچھ نہیں اپنے ساتھ لے کر آئے۔ * 3:7 :منہ لفظی :ترجمہ مونچھیں۔



میکاہ 3:12 881 میکاہ 5:3

لئے۔ اُس کے پیشنبی گوئی سنا دیتے ہیں پیسوںصرفلیکن
کے معاوضے میں۔ تاہم ربلوگیہ پر انحصار کر کے کہتے آفتپرہم”ہیں، آ نہیںہی “ہے۔درمیانہمارےربکیونکہسکتی،

تمہاری12 وجہ سے صیون پر ہل چلایا جائے گا اور یروشلم
ملبے کا ڈھیر بن جائے جسگا۔ پہاڑ پر رب کا گھر ہے اُس 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 ہو
سبگا۔ سے بڑا یہ پہاڑ دیگر تمام بلندیوں سے کہیں یادہ ز سرفراز
ہو تبگا۔ اُمّتیں جوق در جوق اُس پاسکے پہنچیں گی، 2 اور
بےشمار قومیں آ کر کہیں گی، آؤ،” ربہم کے پہاڑ پر چڑھ کر
یعقوب تاکہجائیںپاسکےگھرکےخداکے مرضیاپنیہمیںوہ
کی دےتعلیم اور ہم اُس کی راہوں پر “چلیں۔
کیونکہ صیون پہاڑ ربسے کی ہدایت نکلے گی، اور یروشلم

سے اُس کا کلام صادر ہو گا۔ رب3 بین الاقوامی جھگڑوں کو
نپٹائے گا اور تکدُور کی زورآور قوموں کرےانصافکا گا۔
تب وہ اپنی تلواروں کوٹکو کر پھالے بنائیں گی اور اپنے نیزوں
ایکنہسےابگی۔کریںتبدیلمیںاوزارکےچھانٹکانٹکو
قوم دوسری پر کرےحملہ گی، جنگلوگنہ کرنے تربیتکی
ایکہر4گے۔کریںحاصل اپنی انگور بیلکی اور اپنے انجـیر کے
درخت کے سائے میں بیٹھ کر کرےآرام گا۔ کوئی نہیں رہے
گا جو اُنہیں اچانک دہشت زدہ کرے۔ کیونکہ رب الافواج
نے یہ کچھ فرمایا ہے۔

5 دوسریہر قوم اپنے دیوتا کا نام لے پھرتیکر لیکنہے، ہم
ربتکہمیشہ اپنے خدا کا نام لے کر پھریں گے۔

رب6 فرماتا ہے، اُس” دن مَیں لنگڑوں کو جمع کروں گا اور
اُنہیں اکٹھا کروں گا جنہیں مَیں نے منتشر کر کے دُکھ پہنچایا
تھا۔ مَیں7 لنگڑوں کو قوم کا بچا ہوا حصہ بنا دوں گا اور جو دُور
بھٹکتک گئے تھے اُنہیں طاقت ور اُمّت میں تبدیل کروں گا۔
ربتب اُن کا بادشاہ بن کر تکابد صیون پہاڑ پر اُن پر حکومت
کرے گا۔ تکجہاں8 تیرا تعلق اےہے، یوڑ ر کے اےبُرج،

صیون بیٹی کے پہاڑ، تجھے پہلے کی سی سلطنت حاصل ہو گی۔
یروشلم بیٹی کو بادشاہتدوبارہ ملے “گی۔

یروشلم میںخطرےتکابھی ہے
اے9 یروشلم بیٹی، وقتاِس تُو اِتنے زور رہیچیخکیوںسے

ہے؟ کیا تیرا کوئی بادشاہ نہیں؟ تیرےکیا سبمشیر ختم ہو گئے
ہیں کہ تُو دردِ زہ میں عورتمبتلا پیچطرحکی تابو کھا رہی
ہے؟

صیوناے10 بیٹی، جنم دینے عورتوالی طرحکی تڑپتی اور
چیختی !جا ابکیونکہ 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 کر تجھے دشمن کے ہاتھ
سے چھڑائے گا۔

وقتاِس11 تو متعدد خلافتیرےقومیں جمع ہو گئی ہیں۔
میںآپس وہ رہیکہہ آؤ،”ہیں، یروشلم ہوبےحرمتیکی جائے،
دیکھحالتکیصیونہم اندوزلطفکر لیکن12“جائیں۔ہو وہ
رب خیالاتکے کو نہیں جانتے، اُس کا منصوبہ نہیں سمجھتے۔
اُنہیں معلوم نہیں کہ وہ اُنہیں گندم کے پُولوں کی طرح اکٹھا کر
رہا ہے تاکہ اُنہیں گاہ لے۔

صیوناے”13 بیٹی، اُٹھ کر گاہ !لے مَیںکیونکہ تجھے لوہے
سینگوںکے پیتلاور ُکھروںکے نوازوںسے گا تاکہ سیبہتتُو
قوموں ُچورُچورکو مَیںتبسکے۔کر اُن کا لُوٹا کےربمالہوا
لئے مخصوص کروں گا، اُن پوریدولتکی دنیا مالـککے کے
حوالے کروں “گا۔

5
نجات دہندہ کی اُمید

اے1 جسشہر پر حملہ ہو رہا ابہے، آپاپنے چھریکو
زخمیسے کر، کیونکہ ہمارا محاصرہ ہو رہا لاٹھیدشمنہے۔ سے
اسرائیل حکمرانکے گالکے مارےپر گا۔

لیکن2 بیتاےتُو، لحم اِفراتہ، جو یہوداہ کے دیگر خاندانوں
کی نسبت 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 تکوقتاُسدے،
رب اپنی قوم کو دشمن کے چھوڑےحوالے گا۔ لیکن پھر اُس
بھائیوںکے کا بچا ہوا اسرائیلیوںحصہ واپسپاسکے آئے گا۔
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یہ4 کھڑےحکمران ہو قوتکیربکر ساتھکے اپنے یوڑ ر

اپنےرباُسےگا۔کرےبانیگلہکی نامکےخدا کا اختیارعظیم
حاصل ہو گا۔ تب قوم سلامتی سے بسے گی، کیونکہ اُس کی
عظمت کیدنیا سلامتیوہی5گی۔پھیلےتکانتہا منبعکا گا۔ہو
ہوداخلمیںملـکہمارےفوجکیاسورجب محلوںہمارےکر
میں گھس آئے تو ہم اُس کے خلاف سات چرواہے اور آٹھ
کریںکھڑےرئیس گے 6 جو تلوار ملـِکسے اسور کی گلہ بانی
یں کر گے، ہاں تلوار کو میان سے کھینچ کر نمرود ملـککے پر
حکومت کریں یوںگے۔ حکمران ہمیں اسور سے بچائے جبگا
ملـکہمارےیہ اور ہماری سرحد گھسمیں آئے گا۔

تب7 یعقوب کے لوگجتنے بچ کر متعدد اقوام کے بیچ میں
رہیں گے وہ رب کی بھیجی ہوئی اوس یا یالی ہر پر پڑنے والی
بارش کی مانند ہوں گے یعنی ایسی چیزوں کی مانند جو نہ کسی
انسان کے انتظار میں رہتی، نہ کسی انسان کے حکم پر پڑتی ہیں۔
یعقوب8 کے لوگجتنے بچ کر متعدد اقوام بیچکے میں رہیں گے
جانوروںجنگلیوہ درمیانکے ببر یوںاورشیر بکر بھیڑ میںبیچکے
جوان شیر کی مانند ہوں گے یعنی ایسے جانور کی مانند جو جہاں
جانوروںگزرےبھیسے روندکو کر پھاڑ لیتا اُسہے۔ ہاتھکے
کوئیسے نہیںبچا سکتا۔ 9 تیرا تیرےہاتھ تمام مخالفوں فتحپر پائے
تیرےگا، تمام نیستدشمن و نابود ہو جائیں گے۔

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

اور تیرے رتھوں کو نابود کروں گا۔ 11 مَیں تیرے ملـک کے
شہروں خاککو میں ملا تیرےکر تمام قلعوں کو گرا دوں گا۔
تیری12 جادوگری کو مَیں مٹا ڈالوں گا، قسمت کا حال بتانے
والے تیرے بیچ میں نہیں رہیں گے۔ تیرے13 بُت اور تیرے
مخصوص ستونوں کو مَیں یوں تباہ کروں گا کہ تُو آئندہ اپنے ہاتھ
کی بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کرےنہیں گا۔ اسیرتتیرے14
دیوی کے کھمبے مَیں اُکھاڑ تیرےکر شہروں کو مسمار کروں
گا۔ 15 اُس وقت بڑےمَیں غصے سے اُن قوموں سے انتقام لوں
گا جنہوں میرینے نہیں “سنی۔

6
الله اسرائیل پر الزام لگاتا ہے

اے1 رباسرائیل، کا فرمان سن، عدالت” کھڑےمیں ہو
کر اپنا معاملہ بیان !کر پہاڑ اور یاں پہاڑ تیرے 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۔

3 وہ سوال کرتا ہے، اے” میری قوم، مَیں تیرےنے ساتھ
کیا سلوکغلط 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 فدیہ دے کر تجھے غلامی سے رِہا کر دیا۔ ساتھ
ساتھ مَیں نے موسٰی، ہارون اور مریم کو بھیجا تیرےتاکہ آگے
چل کر تیری راہنمائی کریں۔ میریاے5 قوم، وہ وقت یاد کر
موآبجب کے بادشاہ بلق نے بلعام بن بعور کو بُلایا تاکہ تجھ
پر لعنت بھیجے۔ لعنت کی بجائے اُس نے تجھے برکت !دی وہ
بھیسفر یاد جبکر تُو ِشّطیم روانہسے ہو ِجلجالکر پہنچی۔ اگر
تُو اِن تمام باتوں پر کرےغور تو جان لے گی ربکہ نے کتنی
وفاداری انصافاور تیرےسے سلوکساتھ کیا “ہے۔

جب6 ربہم کے حضور آتے ہیں تاکہ الله تعالیٰ کو کریںسجدہ تو ہمیں اپنے ساتھ کیا لانا ہئے؟ چا کیا یکہمیں بچھڑےسالہ
اُس کے حضور لا کر بھسم کرنے چاہئیں؟ 7 کیا رب ہزاروں
مینڈھوں یا تیل کی بےشمار ندیوں خوشسے ہو جائے گا؟ کیا
مجھے اپنے پہلوٹھے کو اپنے جرائم عوضکے چڑھانا ہئے، چا اپنے
جسم کے پھل کو اپنے گناہوں کو مٹانے کے لئے پیش کرنا
ہئے؟ چا ہرگز !نہیں

اے8 انسان، اُس نے صافتجھے بتایا ہے کہ کیا کچھ اچھا
ربہے۔ تجھ سے چاہتا 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 !سنو رب یروشلم کو دےآواز رہا ہے۔ توجہ دو، کیونکہ

دانش مند اُس کے نام خوفکا مانتا اےہے۔ قبیلے، دھیان دو
کسکہ نے یہ مقرر کیا ہے،

تکاب”10 ناجائز نفع دولتکی بےدین آدمی کے میںگھر
جمع ہو رہی لوگتکابہے، گندم بیچتے وقت پورا تول نہیں
لتے، تو اُن کی پیمائشغلط پر !لعنت 11 کیا مَیں اُس آدمی کو بَری
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قرار دوں غلطجو ترازو استعمال کرتا تھیلیکیجساورہے میں
پڑےباٹہلـکے ہتے ر ہیں؟ ہرگز !نہیں 12 یروشلم کے بڑےامیر
ظالم ہیں، لیکن باشندےباقی بھی جھوٹ لتے بو ہیں، اُن کی ہر
بات دھوکا ہی دھوکا !ہے

13 اِس لئے مَیں تجھے مار مار کر زخمی کروں گا۔ مَیں تجھے
تیرے 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
لیکنگا،کرےکوششکیرکھنے گا۔بچےنہیںکچھ کیونکہ جو
کچھ تُو بچانے کرےکوششکی گا اُسے مَیں تلوار کے حوالے
گا۔کروں 15 تُو بیج بوئے نہیںفصللیکنگا زیتونگا،کاٹے کا
تیل نکالے گا لیکن اُسے استعمال کرےنہیں گا، انگور رسکا
نکالے گا لیکن اُسے نہیں پیئے گا۔ 16 تُو اسرائیل کے بادشاہوں
عُمری اور اباخی کے نمونے پر چل پڑا تکآجہے، اُن ہی کے
منصوبوں کی پیروی کرتا آیا 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 ملپھلبہتتھوڑا ایکلیکنجائے، باقیتکُگچھا نہیں۔
مَیں اُس آدمی کی مانند ہوں جو انجـیر کا پہلا پھل ملنے کی اُمید
رکھتا ایکلیکنہے بھی نہیں ملتا۔ ملـک2 میں دیانتسے دار
مٹ گئے ایکہیں، بھی ایمان دار نہیں تاکسبرہا۔ میں بیٹھے
ہیں تاکہ ایک دوسرے کو قتل کریں، ہر ایک اپنا جال بچھا
کر اپنے بھائی کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ 3 دونوں ہاتھ
غلط کام کرنے ایکمیں جیسے ماہر ہیں۔ حکمران اور قاضی
رشوت لوگبڑےکھاتے، متلوّن مزاجی سے کبھی یہ، کبھی
طلبوہ کرتے سبہیں۔ مل کر سازشیں کرنے مصروفمیں
ہتے ر ہیں۔ 4 اُن میں شخصشریفسےسبسے جھاڑیخاردار
کی مانند ہے، سب سے ایمان دار آدمی کانٹےدار باڑ سے نہیں۔اچھا
لیکن وہ دن آنے والا جسہے کا اعلان تمہارے پہرے

داروں نے کیا تبہے۔ الله تجھ نپٹسے لے سبگا، ُلٹکچھ ا
پلٹ ہو جائے گا۔

کسی5 پر بھی بھروسا مت رکھنا، نہ اپنے پڑوسی پر، نہ اپنے
دوست پر۔ اپنی بیوی سے بھی بات کرنے سے محتاط رہو۔

6 کیونکہ بیٹا اپنے باپ کی حیثیت نہیں مانتا، بیٹی اپنی ماں کے
کھڑیخلاف ہو جاتی اور بہو ساساپنی مخالفتکی کرتی ہے۔
تمہارے اپنے ہی گھر تمہارےوالے دشمن ہیں۔

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

ہمیںرب کرےرِہا گا
میرےاے8 دشمن، مجھے دیکھ کر متشادیانہ !بجا گو مَیں

گر تاہمہوںگیا دوبارہ گا،جاؤںہوکھڑا اندھیرےگو میں بیٹھا
ہوں تاہم رب میری روشنی ہے۔ مَیں9 ربنے کا ہی گناہ کیا
اِسہے، لئے مجھے اُس غضبکا پڑےبھگتنا گا۔ جبکیونکہ
تک میرےوہ حق میں مقدمہ لڑ کر میرا انصاف نہ کرے اُس
مَیںتکوقت اُس کا برداشتقہر تبگا۔کروں یکیمجھےوہ تار
سے نکال کر روشنی میں لائے گا، اور مَیں اپنی آنکھوں سے اُس
انصافکے اور وفاداری کا مشاہدہ کروں گا۔

10 میرا دشمن یہ دیکھ کر سراسر شرمندہ ہو جائے گا،
حالانکہ وقتاِس وہ کہہ رہا ہے، رب” تیرا خدا کہاں “ہے؟
میری اپنی آنکھیں اُس کی شرمندگی دیکھیں گی، کیونکہ اُس
وقت اُسے گلی کچرےمیں طرحکی پاؤں تلے روندا جائے گا۔

اسرائیل،اے11 وہ دن آنے والا تیریجبہے دیواریں نئے
سرے سے تعمیر ہو جائیں گی۔ اُس دن تیری سرحدیں وسیع ہو
جائیں گی۔ لوگ12 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۔
زمین13 اپنے باشندوں باعثکے ویران و سنسان ہو جائے گی،
آخرکار اُن کی حرکتوں کا کڑوا پھل نکل آئے گا۔

اپنیرب،اے14 لاٹھی اپنیسے قوم کی گلہ بانی !کر کیونکہ
تیری میراث کا یہ یوڑ ر اِس وقت جنگل میں تنہا رہتا ہے،
حالانکہ گرد و نواح کی زمین زرخیز ہے۔ قدیم زمانے کی طرح
اُنہیں بسن اور ِجلعاد کی شاداب چراگاہوں میں چرنے !دے
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 کان بہرے ہو جائیں
گے۔ سانپ17 اور رینگنے والے جانوروں کی طرح وہ خاک
چاٹیں گی اور تھرتھراتے ہوئے اپنے قلعوں نکلسے آئیں گی۔ وہ
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ڈر ہمارےربمارےکے کریںرجوعطرفکیخدا ہاںگی،
تجھ دہشتسے کھائیں گی۔

اے18 رب، تجھ جیسا خدا کہاں ہے؟ تُو ہی گناہوں کو
معاف کر دیتا، تُو ہی اپنی میراث کے بچے 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، دوبارہ ہمارے
گناہوں کچلتلےپاؤںکو دےپھینکمیںگہرائیوںکیسمندرکر
گا۔ 20 یعقوبتُو اور ابراہیم کی اولاد پر اپنی وفا شفقتاور دکھا
کر وہ وعدہ کرےپورا گا جو تُو قَسمنے کھا کر قدیم میںزمانے
باپہمارے 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 وقت
رب اپنا پورا غصہ اُتارتا ربہے۔ اپنے مخالفوں سے بدلہ لیتا اور
اپنے دشمنوں ناراضسے رہتا ہے۔

تحملرب3 سے بھرپور اورہے، اُس قدرتکی عظیم وہہے۔
قصوروار کو کبھی بھی سزا دیئے بغیر نہیں چھوڑتا۔
آندھیوہ اور طوفان سے گھرا ہوا چلتا اورہے، بادل اُس کے

پاؤں تلے کی گرد ہوتے ہیں۔
وہ4 سمندر کو ڈانٹتا تو اُسجاتا،سوکھوہ کے حکم پر تمام یا در

خشک ہو جاتے ہیں۔ تب بسن اور کرمل کی شاداب یالی ہر
مُرجھا جاتی اور لبنان پھولکے کملا جاتے ہیں۔

اُس5 کے منے سا پہاڑ لرز اُٹھتے، یاں پہاڑ پگھل جاتی ہیں۔ اُس
کے پوریحضور زمین اپنے سمیتباشندوں لرز اُٹھتی ہے۔

6 کون اُس کی ناراضی اور اُس کے شدید قہر کا سامنا کر
سکتا ہے؟ اُس کا آگغضب کی بھڑکطرح کر زمین پر نازل
ہوتا ہے، اُس کے آنے پر پتھر پھٹ ٹکڑےٹکڑےکر ہو ہیں۔جاتے

مہربانرب7 مصیبتہے۔ دنکے مضبوطوہ قلعہ ہے، اور
جو اُس میں پناہ لیتے ہیں اُنہیں وہ جانتا ہے۔

لیکن8 اپنے دشمنوں پر وہ سیلاب لائے گا جو اُن کے مقام
کرےغرقکو گا۔ بھیجہاں بھاگدشمن 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 کی
ضرورت ہی نہیں ہو گی۔

10 کیونکہ دشمنگو گھنی اور خاردار یوں جھاڑ اور نشے میں
دُھت شرابی کی مانند ہیں، لیکن وہ جلد خشکہی بھوسے کی
طرح بھسم ہو جائیں گے۔

اے11 نینوہ، تجھ سے وہ نکل جسآیا ربنے خلافکے
بُرے منصوبے جسباندھے، مشورےشیطانینے دیئے۔

لیکن12 اپنی قوم ربسے فرماتا ہے، گو” دشمن طاقت ور
اور کیوںبےشمار نہ توبھیہوں اُنہیں مٹایا جائے گا اور غائبوہ
ہو جائیں بےشکگے۔ مَیں نے پستتجھے کر دیا، لیکن آئندہ
ایسا نہیں گا۔کروں مَیںاب13 وہ جوا توڑ ڈالوں گا اُنہوںجو نے
گردنتیری پر رکھ دیا تھا، زنجـیروںتیریمَیں “گا۔ڈالوںپھاڑکو

لیکن14 نینوہ فرماتاربسے تیریآئندہ”ہے، اولادکوئی قائم
نہیں رہے گی جو تیرا نام رکھے۔ جتنے بھی بُت اور تیرےمجسمے
مندر پڑےمیں ہیں اُن سب کو مَیں نیست و نابود کر دوں گا۔
مَیں تیری قبر تیار کر رہا ہوں، کیونکہ تُو کچھ بھی نہیں “ہے۔

نینوہ شکستکی
15 وہ دیکھو، پہاڑوں پر اُس کے قدم چل رہے ہیں جو امن

و امان خبریخوشکی سناتا اےہے۔ یہوداہ، اب اپنی عیدیں
منا، اپنی پوریمَنتیں !کر کیونکہ آئندہ شیطانی آدمی تجھ میں نہیں
گھسے گا، وہ مٹسراسر گیا ہے۔

2
اے1 نینوہ، سب کچھ منتشر کرنے والا تجھ پر حملہ کرنے آ

رہا ہے، چنانچہ قلعے کی پہرا داری !کر راستے پر دھیان دے،
کمربستہ ہو جا، ممکنتکجہاں دفاعہے کی یاں تیار !کر

2 گو یعقوب تباہ اور اُس کے انگوروں کے باغ نابود ہو گئے
ہیں، اسرائیلربابلیکن کی شان کرےبحالشوکتو گا۔

3 وہ دیکھو، نینوہ پر حملہ کرنے والے سورماؤں کی ڈھالیں
سرخ ہیں، رنگقرمزیفوجی وردیاںکی پہنے دشمنہیں۔ہوئے
نے اپنے رتھوں کو تیار کر رکھا ہے، اور وہ بھڑکتی مشعلوں
کی طرح چمک رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ سپاہی اپنے نیزے لہرا
رہے ہیں۔ اب4 رتھ گلیوں میں سے اندھا دُھند گزر رہے ہیں۔
چوکوں میں وہ اِدھر 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 کے پاس پہنچ
جلدیجاتے، کھڑیڈھالحفاظتیسے ہیں۔کرتے 6 پھر یا در
دروازےکے کھل جاتے اور شاہی محل لڑکھڑانے لگتا ہے۔
تب7 دشمن ملـکہ کپڑےکے اُتار کر اُسے لے جاتے ہیں۔ اُس
لونڈیاںکی پیٹپیٹچھاتی کرتیغوںغوںطرحکیکبوتروںکر
ہیں۔ 8 نینوہ بڑی دیر اچھےسے تالابخاصے کی مانند تھا، لیکن
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لوگاب اُس بھاگسے رہے ہیں۔ لوگوں کو کہا جاتا رُک”ہے، جاؤ، رُکو تو لیکن“!سہی نہیںکوئی سرسبرُکتا۔ پر پاؤں
رکھ کر شہر بھاگسے رہے ہیں، اور کوئی نہیں مُڑتا۔

9 آؤ، نینوہ کی لُوٹچاندی لو، اُس کا سونا چھین !لو کیونکہ
ذخیرے کی انتہا نہیں، اُس خزانوںکے دولتکی لامحدود ہے۔
10 لُوٹنے والے کچھ نہیں چھوڑتے۔ جلد ہی شہر خالی اور ویران
و سنسان ہو جاتا ہے۔ ہر دل حوصلہ ہار جاتا، ہر گھٹنا کانپ
اُٹھتا، ہر کمر تھرتھرانے لـگتی اور چہرےہر ماندرنگکا پڑ ہے۔جاتا

اب11 نینوہ بیٹی کی کیا حیثیت رہی؟ پہلے وہ ببر شیر کی ماند
تھی، ایسی جگہ جہاں جوان شیروں کو گوشت کھلایا جاتا،
جہاں شیر اور شیرنی اپنے سمیتبچوں ٹہلتے تھے۔ کوئی اُنہیں ڈرا
کر بھگا نہیں سکتا تھا۔ وقتاُس12 شیر اپنے بچوں کے لئے بہت
کچھ پھاڑ لیتا اور اپنی شیرنیوں کے لئے بھی گلا گھونٹ کر مار
ڈالتا تھا۔ اُس کی ماندیں اور چھپنے کی جگہیں پھاڑے ہوئے
شکار بھریسے رہتی تھیں۔

الافواجرب13 فرماتا ابنینوہ،اے”ہے، مَیں تجھ نپٹسے
لیتا ہوں۔ تیرےمَیں رتھوں کو نذرِ آتش کر دوں 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 مالہوئے سے
بھرا ہوا ہے۔ لُوٹوہ مار کبھیسے باز نہیں آتا۔

2 چابک!سنو کی آواز، چلتے ہوئے رتھوں کا گھوڑے!شور
سرپٹ دوڑ رہے، رتھ بھاگ بھاگ کر اُچھل رہے ہیں۔
گھڑسوار3 بڑھآگے رہے، زنشعلہ تلواریں اور نیزےچمکتے نظر
آ رہے ہیں۔ ہر طرف مقتول ہی مقتول، بےشمار لاشوں کے
پڑےڈھیر 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 کا جس نے اپنی جادوگری اور عصمت فروشی سے
اقوام اور اُمّتوں کو غلامی میں بیچ ڈالا۔

الافواجرب5 فرماتا ہے، اے” نینوہ بیٹی، اب مَیں تجھ سے
نپٹ لیتا ہوں۔ مَیں تیرےلباستیرا سر کے اوپر اُٹھاؤں گا کہ تیرا

ننگاپن اقوام کو نظر آئے اور تیرا منہ ممالـکدیگر کے منے سا کالا
جائے۔ہو مَیں6 تجھ پر پھینککرکٹُکوڑا تیریکر کروںتحقیر
گا۔ تُو دوسروں کے لئے تماشا بن جائے گی۔ تب7 سب تجھے
دیکھ کر بھاگ جائیں گے۔ وہ کہیں گے، نینوہ’ تباہ ہو گئی
اب‘!ہے اُس افسوسپر کرنے والا کون ابرہا؟ مجھے کہاں
لوگسے 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 حملوں سے
محفوظ رکھتا تھا۔ 9 ایتھوپیا اور مصر کے فوجی اُس کے لئے
طاقتلامحدود باعثکا فوطتھے، اور لبیا اُس اتحادیکے تھے۔
توبھی10 وہ قیدی بن کر جلاوطن ہوا۔ ہر گلی کے کونے میں
اُس بچوںشیرخوارکے زمینکو پٹخپر دیا گیا۔ اُس کے شرفا قرعہ
اندازی کے یعے ذر تقسیم ہوئے، اُس کے تمام بزرگ زنجـیروں
جکڑےمیں گئے۔

نینوہاے11 بیٹی، تُو بھی نشے دُھتمیں ہو گی۔جائے تُو بھی
حواس باختہ ہو کر دشمن سے پناہ لینے کرےکوششکی گی۔
تیرے12 تمام قلعے پکے پھل لدےسے ہوئے انجـیر درختکے
اُنہیںجبہیں۔ ہلایا جائے تو ًانجـیر فورا کھانے والے کے منہ
میں گر جاتے ہیں۔ 13 تیرےلو، تمام دستے عورتیں بن گئے ہیں۔
ملـکتیرے دشمندروازےکے کے لئے پورے طور پر کھولے
کنڈےتیرےگئے، آتشنذرِ ہو گئے ہیں۔

خوب14 پانی جمع کر تاکہ محاصرے کے دوران کافی ہو۔
اپنی بندیقلعہ مضبوطمزید گارے!کر پاؤںکو لتاڑسے لتاڑ کر
اینٹیں بنا !لے تجھےآگتاہم15 کرےبھسم گی، تلوار تجھے مار
ڈالے گی، ہاں وہ تجھے ٹڈیوں کی طرح کھا جائے گی۔ بچنے کا
کوئی امکان نہیں ہو گا، خواہ تُو ٹڈیوں کی طرح بےشمار کیوں
نہ ہو جائے۔ تیرےبےشک16 تاجر ستاروں جتنے لاتعداد ہو
گئے ہیں، اچانکلیکن وہ ٹڈیوں بچوںکے طرحکی اپنی کینچلی
کو اُتار لیں گے اور اُڑ غائبکر ہو جائیں گے۔ درباریتیرے17
ٹڈیوں جیسے تیرےاور ٹڈیافسر دَلوں کی مانند ہیں سردیوںجو
کے موسم میں دیواروں کے چپکساتھ جاتی لیکن دھوپ نکلتے
ہی اُڑ کر اوجھل ہو جاتی ہیں۔ کسی کو بھی پتا نہیں کہ وہ
کہاں چلی گئی ہیں۔

اے18 اسور کے بادشاہ، تیرے چرواہے گہری نیند سو
* 3:8 :تھیبس Thebes۔ عبرانی متن میں اِس مترادفکا نو آمون مستعمل ہے۔



ناحوم 3:19 887 ناحوم 3:19

تیرےرہے، شرفا آرام کر رہے ہیں۔ تیری قوم پہاڑوں پر منتشر
نہیںکوئیاورہے،گئیہو اُنہیںجو تیری19کرے۔جمعدوبارہ
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

ذیل1 میں وہ کلام قلم بند ہے حبقوقجو نبی کو یا رو دیکھ
کر ملا۔

اے2 رب، مَیں مزید تککب مدد کے لئے پکاروں؟ اب
تک تُو میرینے نہیں سنی۔ مَیں مزید تککب چیخیں مار مار
کر کہوں کہ فساد ہو رہا ہے؟ تکاب تُو نے ہمیں چھٹکارا
نہیں دیا۔ 3 تُو کیوں ہونے دیتا مجھےکہہے اِتنی ناانصافی دیکھنی
پڑے؟ لوگوں کو اِتنا نقصان پہنچایا جا رہا لیکنہے، تُو خاموشی
کچھسبسے دیکھتا رہتا بھیجہاںہے۔ مَیں نظر ڈالوں، وہاں
ظلم و تشدد ہی نظر آتا ہے، بازیمقدمہ سرجھگڑےاور اُٹھاتے
ہیں۔ 4 نتیجے میں شریعت بےاثر ہو گئی ہے، اور باانصاف
نہیںجاریکبھیفیصلے بازوںراستنےبےدینوںہوتے۔ کو
گھیر لیا ہے، اِس لئے عدالت میں بےہودہ فیصلے کئے ہیں۔جاتے

الله جوابکا
5 دیگر” اقوام پر نگاہ ڈالو، ہاں اُن پر دھیان دو تو ہکا بکا رہ

جاؤ گے۔ کیونکہ تمہارےمَیں جیتے ایکجی ایسا کام کروں گا
جس کی جب خبر سنو گے تو تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ 6 مَیں
بابلیوں کو کھڑا کروں گا۔ یہ ظالم اور تلخ رُو قوم پوری دنیا
کو عبور کر دوسرےکے ممالـک پر قبضہ کرے گی۔ لوگ7
اُس سے سخت دہشت کھائیں گے، ہر طرف اُسی 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۔ وہ سرپٹ دوڑ کر دُور دُور سے آتے ہیں۔
لاشعقابطرحجس پر جھپٹا مارتا وہطرحاُسیہے اپنے شکار
پر حملہ کرتے ہیں۔ سب9 اِسی مقصد سے آتے ہیں کہ ظلم و
تشدد بھیجہاںکریں۔ وہاںجائیں آگے ھتے بڑ ریتہیں۔جاتے
قیدیبےشمارجیسے اُن وہ10ہیں۔ہوتےجمعمیںہاتھکے دیگر
بادشاہوں کا مذاق اُڑاتے ہیں، اور دوسروں بزرگکے اُن کے
تمسخر بننشانہکا ہیں۔جاتے قلعےہر دیکھکو اُٹھتےہنسوہکر
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 طاقتاپنی اُن کا خدا “ہے۔

اے رب، تُو خاموشکیوں رہتا ہے؟
رب،اے12 کیا تُو قدیم زمانے ہیسے میرا خدا، قدوسمیرا

نہیں ہے؟ ہم نہیں مریں اےگے۔ رب، تُو نے اُنہیں سزا دینے
لئےکے مقرر کیا مرضیتیریچٹان،اےہے۔ ہماریوہکہہے
تربیت پاکبالکلآنکھیںتیری13کریں۔ اِسہیں، لئے تُو بُرا کام
برداشت نہیں کر سکتا، خاموشیتُو سے ظلم و تشدد پر نظر نہیں ڈال
سکتا۔ تو پھر تُو اِن حرکتوںکیبےوفاؤں برداشتطرحکسکو
ہڑپاُسےبےدینجبہے؟کرتا کر لیتا اُسجو یادہکہیںسے ز
راست باز ہے تو تُو خاموش کیوں رہتا ہے؟ 14 تُو نے ہونے
دیا ہے کہ انسان سے مچھلیوں کا سلوکسا کیا جائے، کہ اُسے
اُن سمندری جانوروں کی طرح پکڑا جائے، جن کا مالـککوئی
نہیں۔ دشمن15 اُن سب کو کانٹے کے یعے ذر پانی سے نکال لیتا
ہے، اپنا جال ڈال کر اُنہیں پکڑ لیتا جبہے۔ اُن کا بڑا ڈھیر جمع
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۔ کیونکہ
اُسی وسیلےکے سے عیشوہ عشرتو کی زندگی گزار سکتا ہے۔
17 کیا وہ مسلسل اپنا جال ڈالتا اور قوموں موتسےبےرحمیکو
گھاٹکے اُتارتا رہے؟

2
مَیںاب1 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
شکایتمیریوہ کا گا۔دےجوابکیا

رب جوابکا
رب2 نے جوابمجھے دیا، جو” کچھ تُو نے یا رو میں دیکھا

ہے اُسے تختوں پر یوں دےلـکھ کہ ہر گزرنے والا اُسے روانی
سے پڑھ سکے۔ 3 کیونکہ ًوہ فورا پوری نہیں ہو جائے گی بلـکہ
وقتمقررہ پر آخرکار ظاہر ہو گی، وہ ثابتجھوٹی نہیں ہو گی۔
گو دیر بھی لـگے توبھی صبر کر۔ کیونکہ آنے والا پہنچے گا، وہ
دیر کرےنہیں گا۔

4 مغرور آدمی پھولا ہوا ہے اور اندر سے سیدھی راہ پر نہیں
چلتا۔ لیکن راست باز ایمان ہی سے جیتا رہے گا۔ 5ً یقینا َمے
ایک ساتھیبےوفا شخصمغرورہے۔ جیتا نہیں رہے گا، گو وہ
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اپنے منہ کو پاتال کی طرح کھلا رکھتا اور اُس موتبھوککی
کی طرح کبھی نہیں مٹتی، وہ تمام اقوام اور اُمّتیں پاساپنے جمع
کرتا ہے۔

بےدینوں کا انجام
لیکن6 سبیہ 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 ضمانتکی پر
قبضہ کرنے دولتسے مند ہو گیا ہے۔ یہ کارروائی تککب
جاری رہے ‘گی؟ 7 اچانککیونکہ ہی لوگایسے اُٹھیں گے جو
تجھے کاٹیں گے، ایسے لوگ جاگ اُٹھیں گے جن کے منے سا
تُو تھرتھرانے لـگے گا۔ تب تُو خود اُن کا شکار بن 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 باشندوں سمیت
شدید ظلم کیا ہے۔

اُس9 افسوسپر ناجائزجو نفع کما کر اپنے آفتپرگھر لاتا ہے،
حالانکہ وہ آفت سے بچنے کے لئے اپنا گھونسلا بلندیوں پر بنا لیتا
ہے۔ تیرے10 منصوبوں سے متعدد قومیں تباہ ہوئی ہیں، لیکن
تیرےیہ ہی گھرانے لئےکے شرم باعثکا بن گیا اِسہے۔ گناہ
سے تُو آپاپنے کیموتپر سزا لایا 11ًہے۔ دیواروںیقینا پتھرکے
چیخ کر التجا یں کر لـکڑیاورگے کے میںجوابشہتیر آہ زاریو
کریں گے۔

12 اُس پر افسوس جو شہر کو قتل و غارت کے یعے ذر تعمیر
کرتا، جو آبادی کو ناانصافی کی بنیاد پر قائم کرتا ہے۔ رب13
الافواج نے مقرر کیا ہے کہ جو کچھ قوموں نے بڑی محنت
مشقت حاصلسے کیا اُسے آتشنذرِ ہونا ہے، کچھجو پانے کے
لئے تھکاُمّتیں جاتی ہیں وہ بےکار ہی ہے۔ 14 جسکیونکہ
طرح سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے، اُسی طرح ایکدنیا دن رب
جلالکے عرفانکے سے بھر جائے گی۔

اُس15 پر افسوس جو اپنا پیالہ یلی شرابزہر سے بھر کر اُسے
اپنے پڑوسیوں کو پلا دیتا ہے تاکہ اُنہیں نشے میں لا کر اُن کی
برہنگی لطفسے اندوز ہو جائے۔ لیکن16 اب تیری باری بھی
آ گئی !ہے تیری شان و شوکت ختم ہو جائے گی، اور تیرا منہ
کالا ہو جائے ابگا۔ خود پی !لے نشے میں آ کر کپڑےاپنے

اُتار غضبلے۔ ہنےکےربپیالہجوکا میںہاتھد تیرےوہہے
پاس بھی پہنچے تیریتبگا۔ اِتنی رُسوائی ہو گیجائے تیریکہ
شان کا نام و تکنشان نہیں رہے گا۔

17 جو ظلم تُو نے لبنان پر کیا وہ تجھ پر غالبہی آئے گا، جن
جانوروں کو تُو وہاںنے تباہ کیا اُن دہشتکی تجھ ہی پر طاری
ہو جائے گی۔ کیونکہ تجھ سے قتل و غارت سرزد ہوئی ہے،
تُو دیہاتنے اور شہروں پر اُن کے باشندوں سمیت شدید ظلم کیا
ہے۔

18 بُت کا کیا فائدہ؟ آخر کسی ماہر کاری گر نے اُسے تراشا
یا ڈھال لیا اورہے، ہدایاتکیجھوٹہیجھوٹوہ دیتا ہے۔
کاری گر اپنے ہاتھوں کے بُت پر بھروسا رکھتا ہے، حالانکہ وہ
بول بھی نہیں !سکتا

اُس19 افسوسپر لـکڑیجو سے کہتا ہے، جاگ’ ‘!اُٹھ اور
پتھرخاموش سے، ہوکھڑا’ ‘!جا کیا سکتیدےہدایتچیزیںیہ
ہیں؟ ہرگز !نہیں اُن میں جان ہی نہیں، خواہ اُن پر سونا یا چاندی
کیوں نہ چڑھائی گئی ہو۔ لیکن20 رب اپنے مُقّدس گھر میں
موجود اُسہے۔ کے پوریحضور خاموشدنیا “رہے۔

3
حبقوق کی دعا

نبیحبقوقمیںذیل1 کی اِسےہے۔دعا ‘شگیونوت’ طرزکے
پر گانا ہے۔

اے2 رب، مَیں نے تیرا پیغام سنا اےہے۔ رب، تیرا کام
دیکھ کر مَیں ڈر گیا ہمارےہوں۔ جیتے جی اُسے وجود میں لا،
جلد ہی اُسے ہم پر ظاہر جبکر۔ تجھے ہم پر غصہ آئے تو اپنا
رحم یاد کر۔

3 الله تیمان سے آ رہا قدوسہے، فاران پہاڑیکے علاقے سے
پہنچ رہا ہے۔ *(سِلاہ) اُس کا پورےجلال آسمان پر چھا گیا
زمینہے، اُس کی حمد و ثنا بھریسے ہوئی ہے۔

تب4 اُس کی سورجشان طرحکی چمکتی، اُس کے ہاتھ سے
تیز کرنیں نکلتی ہیں جن میں اُس قدرتکی پنہاں ہوتی ہے۔

مہلـک5 بیماری اُس کے آگے آگے پھیلتی، وبائی مرض اُس
کے نقِش قدم پر چلتا ہے۔

* 3:3 :ِسلاہ ًِسلاہ غالبا گانے بجانے بارےکے میں ہدایتکوئی مفسرینہے۔ میں اِس مطلبکے بارےکے میں اتفاِق رائے نہیں ہوتی۔
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6 جہاں بھی قدم اُٹھائے، وہاں زمین ہل جاتی، جہاں بھی

نظر ڈالے وہاں اقوام لرز اُٹھتی ہیں۔ تب قدیم پہاڑ پھٹ جاتے،
پرانی یاں دبکپہاڑ جاتی ہیں۔ اُس کی راہیں ازل سے ایسی رہیہی ہیں۔

مَیں7 ُکوشاننے خیموںکے مصیبتکو میں دیکھا، مِدیان
کے تنبو کانپ رہے تھے۔

اے8 رب، کیا تُو یاؤں در اور ندیوں سے غصے تھا؟ کیا تیرا
سمندرغضب پر نازل جبہوا تُو اپنے فتحاورگھوڑوں رتھوںمند
پر سوار ہو کر نکلا؟

9 تُو کماناپنینے نکالکو تیروںلعنتیںتیریلیا، برسنےطرحکی
لـگی ہیں۔ (سِلاہ) تُو زمین کو پھاڑ کر اُن جگہوں پر یا در بہنے
دیتا ہے۔

10 تجھے دیکھ کر پہاڑ کانپ اُٹھتے، موسلادھار بارش برسنے
لـگتی اور پانی کی گہرائیاں گرجتی ہوئی اپنے ہاتھ آسمان کی
طرف اُٹھاتی ہیں۔

سورج11 اور چاند اپنی رہائشبلند رُکمیںگاہ ہیں۔جاتے
تیرے چمکتے تیروں کے منے سا وہ ماند پڑ تیرےجاتے، نیزوں کی
جھلملاتی روشنی میں اوجھل ہو جاتے ہیں۔

12 تُو غصے میں دنیا میں سے طیشگزرتا، سے دیگر اقوام کو
مار کر گاہ لیتا ہے۔

13 تُو اپنی قوم کو رِہا کرنے کے لئے نکلا، اپنے مسح کئے
مددکیخادمہوئے کرنے آیا ہے۔ تُو بےدیننے چھتگھرکا
سے لے کر تکبنیاد گرا ابدیا، کچھ نظر نہیں آتا۔ (سِلاہ)

اُس14 کے اپنے نیزوں سے تُو اُسنے سرکے ڈالا۔چھیدکو
پہلے اُس کے دستے کتنی خوشی سے ہم پر پڑےٹوٹ 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
16 یہ سب کچھ سن کر میرا جسم لرز اُٹھا۔ اِتنا شور تھا کہ

میرے دانت بجنے †لـگے، میری ہڈیاں سڑنے لـگیں، میرے

مَیںاباُٹھے۔کانپگھٹنے اُس دن انتظارکے رہوںمیں جبگا
آفت اُس قوم پر آئے گی جو ہم پر حملہ کر رہی ہے۔

تکابھی17 کونپلیں انجـیر درختکے پر نظر نہیں آتیں، انگور
کی بیلیں بےپھل ہیں۔ ابھی تک زیتون کے درخت پھل سے
محروم ہیں اور کھیتوں میں فصلیں نہیں اُگتیں۔ باڑوں میں نہ
یاں، بکر بھیڑ نہ مویشی ہیں۔

تاہم18 مَیں رب کی خوشی مناؤں گا، نجاتاپنے دہندہ الله
باعثکے شادیانہ بجاؤں گا۔

رب19 ہرنوںمجھےوہیہے۔قوتمیریمطلققادرِ سےکے
تیز رَو پاؤں مہیا کرتا ہے، وہی مجھے بلندیوں پر سے گزرنے ہے۔دیتا
درِج موسیقیگیتبالا کے راہنما کے لئے میرےاِسےہے۔

طرز کے تاردار سازوں کے ساتھ گانا ہے۔

† 3:16 دانت بجنے :لـگے، لفظی ہونٹ:ترجمہ ہلنے لـگے۔
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صفنیاہ
ربمیںذیل1 کا وہ کلام قلم بند بنکوشیبنصفنیاہجوہے

ِجدلیاہ بن امریاہ بن ِحزقیاہ پر نازل ہوا۔ وقتاُس یوسیاہ بن امون
یہوداہ کا بادشاہ تھا۔

رب2 فرماتا مَیں”ہے، رُوئے زمین پر کچھسبسے مٹا ڈالوں
گا، 3 انسان و حیوان، پرندوں، مچھلیوں، ٹھوکر کھلانے والی
چیزوں اور بےدینوں کو۔ تب زمین پر انسان کا نام و تکنشان
نہیں رہے “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

4 یہوداہ” اور یروشلم کے تمام باشندوں پر میری سزا نازل ہو
بعلگی۔ دیوتا کی بھیجتنی بُت تکابپرستی رہ گئی اُسےہے
نیست و نابود کر دوں گا۔ نہ بُت پرست یوں پجار کا نام و نشان
رہے گا، 5 نہ اُن کا جو چھتوں پر سورج، چاند بلـکہ آسمان کے
پورے لشکر کو سجدہ کرتے ہیں، ربجو کی قَسم کھانے کے
ساتھ ساتھ ملـکوم دیوتا کی بھی قَسم کھاتے ہیں۔ 6 ربجو کی
پیروی چھوڑ کر نہ تلاشاُسے کرتے، نہ اُس یافتمرضیکی در
کرتے ہیں سبوہ سبکے تباہ ہو جائیں گے۔

اب7 رب قادرِ مطلق کے منے سا خاموش ہو جاؤ، کیونکہ
رب کا قریبدن ہی ربہے۔ نے اِس کے لئے ذبح کی قربانی
تیار کر کے اپنے مہمانوں مخصوصکو و مُقّدس کر دیا “ہے۔
رب8 فرماتا ہے، دنجس” مَیں یہ قربانی چڑھاؤں گا اُس دن
بزرگوں، شہزادوں اور اجنبی لباس پہننے والوں کو سزا دوں گا۔
اُس9 دن مَیں اُن پر سزا نازل کروں گا جو توہم پرستی باعثکے
دہلیز پر قدم گریزسےرکھنے ہیں،کرتے جو مالـکاپنے گھرکے
کو ظلم اور فریب سے بھر دیتے “ہیں۔

رب10 فرماتا اُس”ہے، دن مچھلی دروازےکے سے زور کی
چیخیں، نئے شہر سے آہ و زاری اور یوں پہاڑ سے کڑکتی آوازیں
سنائی دیں گی۔ مکتیساے11 محلے کے باشندو، یلا واو کرو،
تمہارےکیونکہ تمام ہلاکتاجر ہو جائیں گے۔ وہاں کے جتنے
بھی چاندیسوداگر لتے تو ہیں نیستوہ و نابود ہو جائیں گے۔

تب12 مَیں چراغ لے کر یروشلم کے کونے کونے میں اُن کا
کھوج لگاؤں گا جو اِس بڑےوقت آرام سے بیٹھے ہیں، خواہ
حالات بُرےکتنے کیوں نہ ہوں۔ مَیں اُن سے نپٹ لوں گا جو

سوچتے ہیں، رب’ کچھ کرےنہیں گا، نہ اچھا کام اور نہ ‘بُرا۔
ایسے13 لوگوں کا لُوٹمال لیا جائے گا، اُن کے گھر مسمار ہو
وہگے۔جائیں مکاننئے تعمیر تو یں کر لیکنگے اُن رہیںمیں گے
نہیں، انگور کے باغ لگائیں لیکنگے اُن کی َمے پئیں گے “نہیں۔

رب14 کا عظیم دن قریب ہی ہے، وہ بڑی تیزی سے ہم پر
نازل ہو رہا ہے۔ !سنو وہ تلخدن ہو حالاتگا۔ ایسے ہوں گے
کہ بہادر فوجی بھی چیخ کر مدد کے لئے پکاریں گے۔ رب15
کا پورا غضب نازل ہو گا، اور لوگ پریشانی اور مصیبت میں
مبتلا رہیں گے۔ ہر طرف تباہی و بربادی، ہر طرف اندھیرا
ہی اندھیرا، طرفہر گھنے بادل چھائے رہیں گے۔ اُس16 دن
دشمن نرسنگا پھونک کر اور جنگ نعرےکے لگا کر قلعہ بند
شہروں اور بُرجوں پر پڑےٹوٹ گا۔ رب17 فرماتا ہے، چونکہ”
لوگوں نے میرا گناہ کیا ہے اِس لئے مَیں اُن مصیبتبڑیکو میں
اُلجھا دوں گا۔ اندھوںوہ ٹٹولطرحکی ٹٹول کر اِدھر اُدھر پھریں
گے، اُن طرحکیخاکخونکا گرایا جائے گا اور اُن نعشیںکی
زمینطرحکیگوبر پر غضبکاربجب18“گی۔جائیںپھینکی
نازل ہو گا تو نہ اُن کا سونا، نہ چاندی اُنہیں بچا سکے گی۔ اُس
ملـکپورےغیرتکی آگکو بھسمطرحکی گی۔دےکر وہ
ملـک 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، اِس2 سے پہلے کہ مقررہ دن آ کر تجھے بھوسے کی طرح اُڑا
لے جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم رب کے سخت غصے کا نشانہ بن
جاؤ، ربکہ ناکغضبکا دن تم پر نازل ہو جائے۔

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

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

جائے گا۔ دوپہر کے وقت ہی اشدود کے باشندوں کو نکالا
جائے گا، عقرون کو جڑ سے اُکھاڑا جائے گا۔ 5 کریتے سے

* 2:3 بچ :جاؤ لفظی :ترجمہ چھپے رہ سکو۔
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آئی ہوئی قوم افسوسپر ساحلیجو میںعلاقے رہتی کیونکہہے۔
بارےتمہارےرب میں فرماتا ہے، فلستیوںاے” کی سرزمین،
اے ملـِک کنعان، مَیں تجھے تباہ کروں ایکگا، بھی باقی نہیں
رہے “گا۔ تب6 یہ ساحلی علاقہ چَرانے کے لئے استعمال ہو
گا، اور چرواہے اُس میں اپنی یوں بکر بھیڑ کے لئے باڑے بنا لیں
گے۔ ملـک7 یہوداہ کے گھرانے بچےکے ہوؤں قبضےکے میں
آئے گا، اور وہی وہاں چریں گے، وہی شام وقتکے اسقلون
کے گھروں میں آرام کریں گے۔ ربکیونکہ اُن کا خدا اُن کی
دیکھ کرےبھال گا، وہی اُنہیں کرےبحال گا۔

8 مَیں” نے موآبیوں کی لعن طعن اور عمونیوں کی اہانت پر
غور کیا اُنہوںہے۔ میرینے قوم کی رُسوائی اور اُس ملـککے
بڑیبڑیخلافکے باتیں کی “ہیں۔ اِس9 لئے الافواجرب جو
اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، میری” حیات کی قَسم، موآب
اور عمون کے علاقے سدوم اور عمورہ کی مانند بن جائیں گے۔
اُن میں خود پودےرَو نمکاور کے گڑھے ہی پائے جائیں گے،
اور وہ ابد تک ویران و سنسان رہیں گے۔ تب میری قوم کا بچا
ہوا لُوٹاُنہیںحصہ کر اُن کی زمین پر قبضہ کر لے “گا۔

10 یہی اُن کے تکبر کا اجر ہو گا۔ کیونکہ اُنہوں نے رب
الافواج کی قوم کو لعن طعن کر کے قوم خلافکے بڑی بڑی
باتیں ملـکربجب11ہیں۔کی دیوتاؤںتمامکے کرےتباہکو
گا تو اُن کے کھڑےرونگٹے ہو جائیں گے۔ تمام ساحلی علاقوں
کی اقوام اُس کے منے سا جھک جائیں گی، ہر ایک اپنے اپنے
مقام پر اُسے کرےسجدہ گا۔

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

وہ13 اپنا شمالہاتھ بھیطرفکی بڑھا کر اسور کو کرےتباہ
گا۔ نینوہ ویران و سنسان ہو یگستانکر ر ہوخشکجیسا جائے
گا۔ 14 شہر کے بیچ 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
چھپی رہیں گی جبکہ اُن کی دیودار کی لـکڑی ہر گزرنے والے
گی۔دےدکھائیکو یہی15 باشخوشاُس شہر کا انجام ہو گا

پہلےجو حفاظتاِتنی سے بستا تھا اور میںدلجو کہتا مَیں”تھا،
ہی میرےہوں، اَورکوئیسوا “نہیں۔ہیہے آئندہ یگستانوہ ر
ہو ایسیگا، توبہ”مسافرہرگے۔کریںآرامہیجانورجہاںجگہ
“توبہ کہہ کر وہاں گزرےسے گا۔

3
یروشلم کا انجام

1 اُس سرکش، ناپاک اور ظالم شہر پر افسوس جو یروشلم
کہلاتا ہے۔ 2 نہ وہ سنتا، نہ تربیت قبول کرتا ہے۔ نہ وہ رب
پر بھروسا رکھتا، نہ اپنے خدا قریبکے آتا ہے۔ 3 بزرگجو اُس
کے بیچ میں ہیں وہ دہاڑتے ہوئے ببر شیر ہیں۔ اُس قاضیکے
شام وقتکے بھوکے پھرنے والے بھیڑیئے ہیں جو طلوِع صبح
تک شکار کی ایک ہڈی تک نہیں چھوڑتے۔ 4 اُس کے نبی
گستاخ اور غدار ہیں۔ اُس کے امام مقدِس کی بےحرمتی اور
شریعت سے یادتی ز کرتے ہیں۔

5 لیکن رب بھی شہر کے بیچ میں ہے، اور وہ راست ہے،
وہ بےانصافی نہیں کرتا۔ صبح بہ صبح وہ اپنا انصاف قائم رکھتا
اُسکبھیہمہے، نہیںمحرومسے ہتے۔ لیکنر شرمبےدین سے
واقف ہی نہیں ہوتا۔

رب6 فرماتا ہے، مَیں” نے قوموں کو نیست 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۔ مَیں7 بولا، بےشک’ یروشلم میرا خوف مان
کیونکہگا۔کرےقبولتربیتمیریکر ضرورتکیا اُسکہہے
رہائشکی گاہ مٹ جائے اور میری تمام سزائیں اُس پر نازل ہو
لیکن‘جائیں۔ اُس باشندےکے جوشمزید ساتھکے اپنی بُری
حرکتوں لـگمیں “گئے۔ 8 ربچنانچہ فرماتا ہے، میرےاب”
میںانتظار مَیںجبمیںانتظارکےدناُسرہو، کےکرنےشکار
لئے * اُٹھوں گا۔ کیونکہ مَیں نے اقوام کو جمع کرنے کا فیصلہ
کیا ممالـکمَیںہے۔ کو اکٹھا کر کے اُن پر نازلغضباپنا کروں
گا۔ تب میرےوہ سخت قہر کا نشانہ بن جائیں گے، پوری دنیا
غیرتمیری آگکی بھسمسے ہو جائے گی۔

اسرائیل کے لئے نئی اُمید
9 لیکن اِس کے بعد مَیں اقوام کے ہونٹوں کو پاک صاف

کروں گا تاکہ وہ آئندہ رب کا نام لے کر عبادت کریں، کہ
* 3:8 شکار کرنے کے لئے ایک: اَور ممکنہ :ترجمہ گواہی دینے کے لئے۔
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وہ شانہ بہ شانہ کھڑی ہو خدمتمیریکر کریں۔ وقتاُس10
میرے پرستار، میری منتشر ہوئی قوم ایتھوپیا یاؤںکے در کے پار
بھیسے آ کر مجھے کرےپیشقربانیاں گی۔

اے11 صیون بیٹی، اُس دن تجھے شرم سار نہیں ہونا پڑے
گا حالانکہ تُو نے مجھ سے بےوفا ہو کر نہایت بُرے کام کئے
ہیں۔ کیونکہ تیرےمَیں درمیان تیرےسے متکبر شیخی بازوں
کو نکالوں گا۔ آئندہ مُقّدسمیرےتُو پہاڑ پر مغرور نہیں ہو گی۔
مَیں12 تجھ صرفمیں قوم کے غریبوں ضرورتاور مندوں کو
چھوڑوں گا، اُن سب کو جو رب کے نام میں پناہ لیں گے۔
اسرائیل13 کا یہ بچا ہوا حصہ نہ غلط کرےکام گا، جھوٹنہ
بولے گا۔ اُن کی زبان پر فریب نہیں ہو گا۔ تب وہ بھیڑوں کی
طرح چراگاہ میں چریں گے اور آرام کریں گے۔ اُنہیں ڈرا نے
والا کوئی نہیں ہو “گا۔

اے14 صیون بیٹی، خوشی نعرےکے !لگا اے اسرائیل،
خوشی اے!منا یروشلم بیٹی، شادمان پورےہو، دل شادیانہسے
بجا۔ 15 کیونکہ رب نے تیری سزا مٹا تیرےکر دشمن کو بھگا
دیا ربہے۔ اسرائیلجو کا بادشاہ تیرےہے درمیان ہی ہے۔
آئندہ نقصانکسیتجھے سے ڈرنے ضرورتکی نہیں ہو گی۔

16 اُس لوگدن یروشلم سے کہیں گے، اے” صیون، مت
!ڈرنا حوصلہ نہ تیرےہار، ہاتھ ڈھیلے نہ ہوں۔ رب17 تیرا خدا
تیرے درمیان ہے، تیرا پہلوان دےنجاتتجھے گا۔ وہ شادمان
ہو تیریکر خوشی منائے گا۔ اُس تیرےمحبتکی قصور کا ذکر
ہی کرےنہیں 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 وہ تیری رُسوائی کا باعث تھے۔
مَیں19 اُن لوںنپٹبھیسے گا کچلتجھےجو ہیں۔رہے جو لنگڑاتا
اُسےہے مَیں بچاؤں گا، منتشرجو اُنہیںہیں جسگا۔کروںجمع
ملـک میں بھی اُن کی رُسوائی ہوئی وہاں مَیں اُن یفکی تعر اور
احترام کراؤں گا۔ وقتاُس20 مَیں تمہیں جمع کر وطنکے میں
لاؤںواپس تمہارےمَیںگا۔ دیکھتے تمہیںدیکھتے کروںبحال گا
اور دنیا کی تمام اقوام یفتمہاریمیں تعر اور احترام کراؤں “گا۔
ربیہ کا فرمان ہے۔
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حجی

رب کے گھر کو دوبارہ بنانے کا حکم
فارس1 کے بادشاہ دارا حکومتکی دوسرےکے سال میں

حجی نبی پر رب کا کلام نازل ہوا۔ چھٹے مہینے کا پہلا *دن تھا۔
کلام میں الله یہوداہ کے گورنر ُبابل زر بن سیالتی ایل اور اماِم
اعظم یشوع بن یہوصدق مخاطبسے ہوا۔

رب2-3 الافواج فرماتا ہے، یہ” قوم کہتی ہے، ابھی’ رب
گھرکے دوبارہکو تعمیر کرنے نہیںوقتکا ‘آیا۔ 4 کیا ٹھیکیہ
ہے کہ تم لـکڑیخود سجےسے ہوئے میںگھروں ہتے ر ہو جبکہ
میرا تکابگھر ملبے کا ڈھیر “ہے؟ الافواجرب5 فرماتا حالاپنے”ہے، پر کرو۔غور 6 تم بیجبہتنے یا بو لیکن کاٹیفصلکم
ہے۔ تم کھانا تو کھاتے ہو لیکن بھوکے ہتے ر ہو، پانی تو پیتے ہو
لیکن پیاسے ہتے ر کپڑےہو، تو پہنتے سردیلیکنہو لـگتی ہے۔
پیسےکوئیجباور کما کر اُنہیں بٹوےاپنے میں ڈالتا ہے تو اُس
میں سوراخ “ہیں۔

الافواجرب7 فرماتا اُسکردےدھیانپرحالاپنے”ہے، کا
صحیح نتیجہ !نکالو پہاڑوں8 پر چڑھ لـکڑیکر لے آؤ رباور کے
گھر کی تعمیر شروع کرو۔ ایسا ہی یہ رو مجھے پسند ہو گا، اور
اِس طرح ہی تم مجھے جلال دو “گے۔ یہ رب کا فرمان ہے۔
9 دیکھو،” تم بہتنے برکت پانے کی توقع کی، لیکن کیا ہوا؟
کم ہی حاصل ہوا۔ اور جو کچھ تم اپنے گھر واپس لائے اُسے
مَیں نے ہَوا میں اُڑا دیا۔ کیوں؟ الافواجربمَیں، تمہیں اِس کی
اصل وجہ بتاتا ہوں۔ میرا گھر تکاب ملبے کا ڈھیر ہے جبکہ
تم میں سے ایکہر اپنا اپنا گھر مضبوط کرنے کے لئے بھاگ
دوڑ کر رہا ہے۔ اِسی10 لئے آسمان اوستمہیںنے سے اور زمین
نے تمہیں 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۔

ُبابلتب12 زر بن سیالتی ایل، اماِم اعظم یشوع یہوصدقبن اور
قوم پورےکے بچے ہوئے حصے ربنے اپنے خدا کی سنی۔
ربباتبھیجو اُن کے خدا حجینے نبی کو سنانے کو کہا تھا
اُسے اُنہوں نے مان لیا۔ رب خوفکا پوری قوم پر طاری ہوا۔
تب13 رب نے اپنے پیغمبر حجی کی معرفت اُنہیں یہ پیغام رب”دیا، فرماتا تمہارےمَیںہے، ساتھ “ہوں۔

یوں14-15 رب نے یہوداہ کے گورنر ُبابل زر بن سیالتی ایل،
اماِم اعظم یشوع بن یہوصدق اور قوم کے بچے ہوئے حصے کو
رب کے گھر کی تعمیر کرنے تحریککی دی۔ دارا بادشاہ کی
حکومت دوسرےکے سال میں وہ آ کر رب الافواج اپنے خدا
کے گھر پر کام کرنے لـگے۔ چھٹے مہینے کا †دنواں24 تھا۔

2
رب کا نیا گھر شاندار ہو گا

اُسی1 سال کے ساتویں مہینے کے ویں21 *دن حجی نبی پر
رب کا کلام نازل ہوا، 2 یہوداہ” کے گورنر ُبابل زر بن سیالتی
ایل، اماِم اعظم یشوع بن یہوصدق اور قوم کے بچے ہوئے حصے
کو بتا دینا،

تم’3 میں یادکوکسسے ربکہہے کا تباہگھر سےہونے
پہلے کتنا شاندار تھا؟ جو وقتاِس اُس کی جگہ تعمیر ہو رہا ہے
وہ تمہیں کیسا لگتا ربہے؟ پہلےکے گھر نسبتکی یہ کچھ بھی
نہیں لگتا۔ ربلیکن4 فرماتا ہے اےکہ ُبابل، زر حوصلہ !رکھ
اے اماِم اعظم یشوع بن یہوصدق حوصلہ ملـکاے!رکھ کے
تمام باشندو، حوصلہ رکھ کر اپنا کام جاری رکھو۔ ربکیونکہ
الافواج فرماتا ہے کہ مَیں تمہارے ساتھ ہوں۔ 5 جو عہد مَیں
نے مصر سے نکلتے وقت تم سے باندھا تھا وہ قائم رہے گا۔ میرا
تمہارےروح درمیان ہی رہے گا۔ !متڈرو

الافواجرب6 فرماتا ہے تھوڑیکہ دیر کے بعد ایکمَیں بار
پھر آسمان و زمین اور بحر و بر کو ہلا دوں گا۔ تب7 تمام اقوام لرز
اُٹھیں گی، اُن قیمتبیشکے خزانے 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۔

* 1:1 چھٹے مہینے کا پہلا :دن اگست۔29 † 1:14-15 چھٹے مہینے :دنواں24کا ستمبر۔21 * 2:1 ساتویں مہینے :دنویں21کے اکتوبر۔17 † 2:10
نویں مہینے کا :دنواں24 18 دسمبر۔
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مَیں تمہیں برکتدوبارہ دوں گا
10 دارا بادشاہ ربپرحجیمیںسالدوسرےکےحکومتکی

ایککا 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
مخصوصشخصکوئی گوشتمُقّدسو اپنی جھولی میں ڈال کر
اورجائےلےکہیں زیتونَمے،جھولیمیںراستے روٹیتیل،کے
یا والیکھانےکسیمزید لـگسےچیز توجائے کیا والیکھانے
یہ گوشتچیز مخصوصسے مُقّدسو ہو جاتی “؟‘ہے
حجی اماموںنے کو یہ پیشسوال کیا تو اُنہوں جوابنے “نہیں۔”دیا،
13 تب اُس نے مزید پوچھا، اگر” کوئی کسی لاش کو

چھونے ناپاکسے ہو کر اِن کھانے والی چیزوں میں سے کچھ
چھوئے تو کیا کھانے والی چیز اُس ناپاکسے ہو جاتی “ہے؟
اماموں جوابنے دیا، جی” “ہاں۔
14 پھر حجی نے کہا، رب” فرماتا ہے میریکہ نظر میں اِس

قوم کا بھیکچھجوہے۔حالیہی یہ قرباناورکرتے ہیںکرتے
ناپاکوہ ہے۔

ابلیکن15 باتاِس پر دھیان دو آجکہ حالاتسے کیسے
ہوں ربگے۔ کے گھر کی سرےنئے سے بنیاد رکھنے پہلےسے
حالات کیسے تھے؟ جہاں16 تم فصل کی 20 یوں بور کی اُمید
تھےرکھتے جہاںہوئیں۔حاصل10صرفوہاں انگوروںتم کو
کچل رسکر کے 100 لٹر کی توقع رکھتے تھے وہاں صرف 40
لٹر “نکلے۔ رب17 فرماتا ہے، تیری” مشقتمحنت ضائع ہوئی،
کیونکہ مَیں نے پَت روگ، پھپھوندی اور اولوں سے تمہاری
پیداوار کو نقصان پہنچایا۔ توبھی تم نے توبہ کر طرفمیریکے
رجوع نہ کیا۔ لیکن18 اب توجہ دو کہ تمہارا حال آج یعنی نویں
مہینے کے ویں24 دن سے کیسا ہو گا۔ اِس ربدن کے گھر
اِسگئی،رکھیبنیادکی لئے غور کہ19کرو کیا بھیآئندہ گودام
میں جمع شدہ بیج ضائع ہو جائے گا، کہ کیا آئندہ بھی انگور،
انجـیر، انار اور زیتون پھلکا نہ ہونے کے برابر ہو گا۔ آجکیونکہ
سے مَیں برکتتمہیں دوں “گا۔

ُبابل زر سے الله کا وعدہ
حجیدناُسی20 ربپر ایککا اَور نازلکلام یہوداہ”21ہوا،

کے ُبابلگورنر زر کو دےبتا مَیںکہ آسمان و زمین کو ہلا دوں
گا۔ 22 مَیں شاہی تختوں کو ُلٹ ا کر اجنبی سلطنتوں کی طاقت

تباہ کر دوں گا۔ مَیں رتھوں کو اُن رتھکے ُلٹسمیتبانوں ا دوں
گا، اور گھوڑے اپنے سواروں سمیت گر جائیں گے۔ ہر ایک
اپنے بھائی کی تلوار مرےسے “گا۔ الافواجرب23 فرماتا ہے،
اُس” دن مَیں تجھے، اپنے خادم ُبابل زر بن سیالتی ایل کو لے کر
مُہر کی انگوٹھی کی مانند بنا دوں گا، کیونکہ مَیں نے تجھے چن
لیا “ہے۔ الافواجربیہ کا فرمان ہے۔
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یاہ زکر
توبہ !کرو

فارس1 کے بادشاہ دارا حکومتکی دوسرےکے سال اور
آٹھویں *مہینے ربمیں کا کلام نبی یاہ زکر بن برکیاہ بن عِّدو پر نازل
ہوا،

2 -3 لوگوں” سے کہہ تمہارےربکہ باپ دادا سے نہایت
ناراضہی الافواجربابتھا۔ فرماتا واپسپاسمیرےکہہے
آؤ تو مَیں تمہارےبھی پاس واپس آؤں گا۔ 4 اپنے باپ دادا کی
مانند نہ ہو جنہوں نے نہ میری سنی، نہ میری طرف توجہ دی،
گو مَیں نے وقتاُس کے نبیوں معرفتکی اُنہیں آگاہ کیا تھا کہ
بُریاپنی راہوں اور شریر حرکتوں بازسے آؤ۔ باپتمہارےاب5
دادا کہاں ہیں؟ اور کیا نبی تکابد زندہ ہتے ر ہیں؟ بہتدونوں
دیر ہوئی وفات پا چکے †ہیں۔ 6 لیکن تمہارے باپ دادا کے
بارے میں جتنی بھی باتیں اور فیصلے مَیں نے اپنے خادموں یعنی
نبیوں معرفتکی فرمائے وہ پورےسب ہوئے۔ تب اُنہوں نے
توبہ کر کے اقرار 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 بعد رب نے نبی یاہ زکر بن برکیاہ بن عِّدو ایکپر

اَور کلام نازل کیا۔ سباط یعنی ویں11 مہینے کا واں24 ‡دن
تھا۔

پہلی یا :رو گھڑسوار
8 اُس رات مَیں نے یا رو ایکمیں آدمی کو رنگسرخ کے

گھوڑے پر سوار دیکھا۔ وہ گھاٹی درمیانکے اُگنے مہندیوالی
کی یوں جھاڑ کے بیچ میں رُکا ہوا تھا۔ اُس کے پیچھے سرخ،
بُھورے اور رنگسفید کھڑےگھوڑےکے تھے۔ اُن پر بھی
آدمی بیٹھے §تھے۔ 9 جو فرشتہ مجھ باتسے کر رہا تھا اُس سے
مَیں نے میرے”پوچھا، آقا، اِن گھڑسواروں سے کیا مراد “ہے؟
اُس نے جواب دیا، مَیں” تجھے اُن کا مطلب دکھاتا “ہوں۔
مہندیتب10 یوںکی میںجھاڑ رُکے آدمیہوئے یہ”دیا،جوابنے وہ ہیں ربجنہیں پورینے دنیا گشتکی کرنے کے لئے
بھیجا “ہے۔ اب11 دیگر ربگھڑسوار کے اُس فرشتے پاسکے

آئے مہندیجو کی یوں جھاڑ کے درمیان رُکا ہوا تھا۔ اُنہوں نے
اطلاع ہم”دی، نے دنیا لگائیگشتکی تو معلوم ہوا پوریکہ
دنیا امنمیں امانو “ہے۔ ربتب12 کا فرشتہ رباے”بولا،
الافواج، اب تُو 70 سالوں سے یروشلم اور یہوداہ کی آبادیوں سے
ناراض رہا ہے۔ تککبتُو اُن پر رحم کرےنہ “گا؟

جواب13 میں رب نے میرے ساتھ گفتگو کرنے والے
فرشتے سے نرم اور تسلی دینے والی باتیں کیں۔ 14 فرشتہ دوبارہ
مخاطبسےمجھ اعلان”ہوا، کر الافواجربکہ فرماتا ہے، مَیں’
بڑی غیرت سے یروشلم اور کوہِ صیون کے لئے لڑوں گا۔ مَیں15
اُن دیگر اقوام ناراضنہایتسے ہوں جو اِس وقت اپنے آپ کو
محفوظ سمجھتی مَیںبےشکہیں۔ اپنی قوم ناراضکچھسے تھا،
لیکن اِن دیگر قوموں نے اُسے حد سے یادہ ز تباہ کر دیا ہے۔ یہ
کبھی بھی میرا مقصد نہیں ‘تھا۔ رب16 فرماتا ہے، اب’ مَیں
دوبارہ یروشلم طرفکی مائل ہو کر اُس پر رحم کروں گا۔ میرا
گھر سرےنئے سے اُس میں تعمیر ہو جائے گا پورےبلـکہ شہر
پیمائشکی کی جائے گی تاکہ اُسے دوبارہ تعمیر کیا ‘جائے۔ یہ
الافواجرب کا فرمان ہے۔

اعلانمزید17 کر الافواجربکہ فرماتا ہے، شہروںمیرے’
میں کثرتدوبارہ مالکا پایا جائے ربگا۔ دوبارہ صیونکوہِ
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 سینگچار

میرے منے سا ہیں۔ 19 جو فرشتہ مجھ سے بات کر رہا تھا اُس
سے مَیں نے پوچھا، اِن” کا کیا مطلب “ہے؟ اُس نے جواب
دیا، یہ” سینگوہ ہیں جنہوں نے یہوداہ اور اسرائیل کو یروشلم
سمیت منتشر کر دیا “تھا۔

20 پھر رب نے مجھے چار کاری گر دکھائے۔ 21 مَیں نے
سوال کیا، یہ” کیا کرنے آ رہے “ہیں؟ اُس نے جواب مذکورہ”دیا، 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 دہشتمیں پھیلانے آئے ہیں۔ یہ اُن قوموں سینگوںکے کو
خاک میں ملا دیں گے جنہوں نے اُن سے یہوداہ کے باشندوں
کو منتشر کر دیا “تھا۔

* 1:1 آٹھویں :مہینے اکتوبر تا نومبر۔ † 1:5 …دونوں چکے :ہیں …دونوں’ چکے ‘ہیں اضافہ ہے تاکہ صافمطلب ہو۔ ‡ 1:7 ویں11 مہینے کا واں24
:دن 15 فروری۔ § 1:8 بیٹھے…اُن :تھے بیٹھے…اُن’ ‘تھے اضافہ ہے صافمطلبتاکہ ہو۔
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2
تیسری یا :رو آدمی یروشلم پیمائشکی کرتا ہے

مَیں1 اپنینے نظر دوبارہ اُٹھائی ایکتو آدمی کو جسدیکھا
کے ہاتھ میں فیتہ تھا۔ 2 مَیں نے پوچھا، آپ” کہاں جا رہے
“ہیں؟ اُس نے جواب دیا، یروشلم” 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 تکابجو مجھ
باتسے کر لیکنتھا۔رہا ایکمیںراستے اَور فرشتہ اُس سے ملنے
آیا۔ 4 اِس دوسرے فرشتے نے کہا، بھاگ” کر پیمائش کرنے
نوجوانوالے کو بتا دے، انسان’ و بڑیاِتنیکیحیوان تعداد ہو
گی کہ آئندہ یروشلم کی فصیل نہیں ہو گی۔ رب5 فرماتا ہے کہ
وقتاُس آگمَیں بنچاردیواریکی کر اُس کروںحفاظتکی
گا، مَیں اُس کے درمیان رہ کر اُس عزتکی و جلال باعثکا
ہوں “۔‘گا

رب6 فرماتا ہے، اُٹھو،” !اُٹھو شمالی ملـک بھاگسے آؤ۔
کیونکہ مَیں نے خود تمہیں چاروں طرف منتشر کر دیا تھا۔
مَیںابلیکن7 فرماتا ہوں وہاںکہ نکلسے آؤ۔ صیون کے جتنے
لوگ *بابل میں ہتے ر ہیں وہاں سے بچ “!نکلیں 8 کیونکہ رب
مجھےنےجسالافواج بھیجا وہ اُن قوموں بارےکے میں جنہوں
لُوٹتمہیںنے لیا فرماتا ہے، جو” چھیڑےتمہیں میریوہ آنکھ
کی پُتلی چھیڑےکو گا۔ اِس9 لئے یقین کرو مَیںکہ اپنا ہاتھ اُن
خلافکے اُٹھاؤں گا۔ اُن کے اپنے غلام لُوٹاُنہیں 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 میرےاقوام ساتھ پیوست ہو کر میری قوم
کا حصہ بن جائیں گی۔ مَیں تیرےخود درمیان سکونت کروں
“گا۔
تب الافواجربکہگیلےجانتُو پاستیرےمجھےنے بھیجا

ہے۔
میںملـکمُقّدس12 زمینموروثیکیربیہوداہ بنے گا، اور

وہ یروشلم کو دوبارہ چن لے گا۔ 13 تمام انسان رب کے منے سا
خاموش ہو جائیں، کیونکہ وہ اُٹھ کر اپنی مُقّدس سکونت گاہ
نکلسے آیا ہے۔

3
چوتھی یا :رو اماِم اعظم یشوع

1 اِس کے بعد رب نے مجھے یا رو میں اماِم اعظم یشوع کو
دکھایا۔ ربوہ کے فرشتے کے منے سا کھڑا تھا، ابلیساور اُس پر
الزام لگانے کے لئے اُس کے دائیں ہاتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ رب2
ابلیسنے سے ملامتتجھےربابلیس،اے”فرمایا، کرتا !ہے
جسرب 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۔

پہنےکپڑےگندےیشوع3 ہوئے فرشتے منےکے سا تھا۔کھڑا
4 جو افراد تھےکھڑےساتھ اُنہیں فرشتے نے حکم دیا، اُس” کے
کپڑےمَیلے اُتار “دو۔ پھر یشوع مخاطبسے ہوا، دیکھ،” مَیں
نے تیرا قصور تجھ سے دُور کر دیا ہے، اباور مَیں تجھے شاندار
کپڑےسفید پہنا دیتا “ہوں۔ مَیں5 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۔ 6 یشوع سے اُس نے بڑی سنجیدگی سے
کہا،

7 رب” الافواج فرماتا ہے، میری’ راہوں پر چل میرےکر
احکام پر عمل کر تو تُو میرے گھر کی راہنمائی اور اُس کی
بارگاہوں کی دیکھ کرےبھال گا۔ پھر تیرےمَیں لئے یہاں آنے
اور حاضرین کھڑےمیں ہونے کا راستہ قائم رکھوں گا۔

اے8 اماِم اعظم !سنیشوع، تُو تیرےاور منے تیرےبیٹھےسا
امام بھائی مل کر اُس وقت طرفکی اشارہ ہیں جب مَیں اپنے
خادم کو کونپلجو کہلاتا دوںآنےہے گا۔ 9 دیکھو وہ جوہر
مَیںجو یشوعنے منےکے سا پتھرہیایکاُسہے۔رکھا ساتپر
آنکھیں ‘ہیں۔ رب الافواج فرماتا ہے، مَیں’ اُس پر کتبہ کندہ
کر ایککے ہی دن میں ملـکاِس کا گناہ مٹا دوں گا۔ اُس10
دن تم ایک دوسرے کو اپنی انگور کی بیل اور اپنے انجـیر کے
میںسائےکےدرخت بیٹھنے الافواجربیہ‘گے۔دودعوتکی
کا فرمان “ہے۔

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

* 2:7 :بابل لفظی :ترجمہ بابل بیٹی۔
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جس1 فرشتے نے مجھ باتسے کی تھی وہ میرےاب پاس

واپس آیا۔ اُس نے مجھے یوں جگا دیا جس طرح گہری نیند
والےسونے کو جگایا اُس2ہے۔جاتا تجھے”پوچھا،نے کیا نظر
آتا مَیں“ہے؟ جوابنے دیا، خالص” سونے کا شمع جسدان
پر تیل کا پیالہ ساتاور چراغ ہیں۔ ہر چراغ ساتکے منہ ہیں۔
زیتون3 بھیدرختدوکے دکھائی تیلدرختایکہیں۔دیتے
کے پیالے کے طرفدائیں اور دوسرا اُس کے طرفبائیں ہے۔
میرےلیکن4 آقا، اِن چیزوں مطلبکا کیا “ہے؟

5 فرشتہ بولا، کیا” یہ تجھے معلوم “نہیں؟ مَیں جوابنے میرےنہیں،”دیا، “آقا۔
6 فرشتے نے مجھ سے کہا، ُبابل” زر کے لئے رب کا یہ پیغام

ہے،
الافواجرب’ فرماتا کہہے تُو نہ اپنی طاقت، نہ قوتاپنی سے

روحمیرےبلـکہ کامیابہیسے ہو ‘گا۔ 7 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 حاضرین
پکار اُٹھیں گے، مبارک’ مبارک!ہو “!‘ہو

رب8 کا ایککلام بار پھر مجھ پر نازل ہوا، 9 ُبابل” زر کے
ہاتھوں اِسنے بنیادکیگھر ڈالی، اُسیاور ہاتھکے اُسے تکمیل
تک پہنچائیں تبگے۔ تُو جان لے گا الافواجربکہ مجھےنے
تمہارے پاس بھیجا ہے۔ 10 گو تعمیر کے آغاز میں بہت کم
نظر آتا ہے توبھی اُس پر حقارت کی نگاہ نہ ڈالو۔ لوگکیونکہ
منائیںخوشی ُبابلجبگے زر گے۔دیکھیںساہولمیںہاتھکے
مذکورہ) سات ربچراغ کی آنکھیں ہیں جو پوری دنیا کی
گشت لگاتی رہتی ۔“(ہیں

مَیں11 نے مزید پوچھا، شمع” دان کے دائیں بائیں کے زیتون
کے دو درختوں سے کیا مراد ہے؟ یہاں12 سونے کے دو پائپ
بھی نظر آتے ہیں جن سے زیتون کا سنہرا تیل بہہ نکلتا ہے۔
زیتون کی جو دو ٹہنیاں اُن کے ساتھ ہیں اُن مطلبکا کیا “ہے؟

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

5
چھٹی یا :رو اُڑنے والا طومار

مَیں1 ایکنے بار پھر اپنی نظر اُٹھائی تو ایک اُڑتا ہوا طومار
دیکھا۔ 2 فرشتے نے پوچھا، تجھے” کیا نظر آتا “ہے؟ مَیں نے
جواب دیا، ایک” اُڑتا ہوا طومار جو فٹ30 لمبا اور فٹ15
“ہے۔چوڑا وہ3 اِس”بولا، لعنتایکمرادسے پورےجوہے
ملـک پر بھیجی اِسگی۔جائے طومار طرفایککے لـکھا ہے
کہ ہر چور کو مٹا دیا جائے گا طرفدوسریاور یہ کہ جھوٹی
قَسم کھانے والے نیستکو کیا جائے گا۔ الافواجرب4 فرماتا
ہے، مَیں’ یہ بھیجوں گا تو چور اور میرے 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۔ مَیں6
نے پوچھا، یہ” کیا “ہے؟ اُس نے جواب دیا، یہ” اناج کی
پیمائش ٹوکریکیکرنے ملـکپورےیہہے۔ میں نظر آتی “ہے۔
ٹوکری7 پر سیسے کا ڈھکنا تھا۔ اب وہ کھل گیا، اور ٹوکری میں
بیٹھی دی۔دکھائیعورتایکہوئی فرشتہ8 عورتاِس”بولا،
سے مراد بےدینی “ہے۔ اُس نے عورت کو دھکا دے کر
ٹوکری واپسمیں کر دیا اور سیسے کا ڈھکنا زور سے بند کر دیا۔

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

6
چار رتھ

1 مَیں نے پھر اپنی نگاہ اُٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ چار رتھ
پیتل کے دو پہاڑوں کے بیچ میں سے نکل رہے ہیں۔ پہلے2 رتھ
تیسرے3سیاہ،کےدوسرےسرخ،گھوڑےکے اورسفیدکے
چوتھے کے ھبے د دار طاقتسبتھے۔ ور تھے۔

* 6:5 :روحیں یا ہَوائیں۔



یاہ 6:4زکر 899 یاہ زکر 7:14
4 جو فرشتہ مجھ باتسے کر رہا تھا اُس سے مَیں نے سوال

کیا، میرے” آقا، اِن کا کیا مطلب “ہے؟ 5 اُس جوابنے یہ”دیا، 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 ملـکشمالی طرفکی جا رہا سفیدہے،
گھوڑوں مغربکا کی طرف، اور ھبے د دار گھوڑوں جنوبکا
کی “طرف۔

7 یہ طاقت بڑیگھوڑےور بےتابی سے اِس انتظار میں تھے
کہ دنیا کی گشت کریں۔ پھر اُس نے حکم دیا، چلو،” دنیا کی
گشت “کرو۔ وہ ً فورا نکل کر دنیا کی گشت کرنے لـگے۔
8 فرشتے نے مجھے آواز دے کر کہا، اُن” گھوڑوں پر خاص
دھیان دو ملـکشمالیجو بڑھطرفکی ہیں۔رہے یہ ملـکاُس
پر میرا غصہ اُتاریں “گے۔

اسرائیل کا آنے والا بادشاہ
رب9 کا کلام مجھ پر نازل ہوا، آج”10 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 یہوصدقبنیشوعاعظماماِم سرکے رکھپر اُسے12کر الافواجرب’بتا، فرماتا ہے ایککہ آدمی آنے والا جسہے نامکا
کونپل ہے۔ اُس کے سائے میں بہت پھوٹکونپلیں نکلیں گی،
اور ربوہ کا گھر کرےتعمیر گا۔ 13 ہاں، ربوہی کا گھر
بنائے گا اور شان و شوکت کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر حکومت
کرے گا۔ وہ امام کی حیثیت سے بھی تخت پر بیٹھے گا، اور
دونوں عُہدوں میں اتفاق اور سلامتی ہو ‘گی۔ تاج14 کو حیلم،
طوبیاہ، یدعیاہ اور حین بن صفنیاہ کی یاد ربمیں کے گھر میں
محفوظ رکھا جائے۔ لوگ15 دُوردراز علاقوں سے آ ربکر کا
گھر تعمیر کرنے میں مدد کریں “گے۔
تب تم جان لو گے کہ رب الافواج نے تمہارےمجھے پاس

بھیجا ہے۔ اگر تم دھیان سے رب اپنے خدا کی سنو تو یہ سب
کچھ پورا ہو جائے گا۔

7
تم میری سننے سے انکار کرتے ہو

1 دارا بادشاہ کی حکومت کے چوتھے سال میں رب یاہ زکر
سے ہم کلام ہوا۔ ِکسلیو یعنی نویں مہینے کا چوتھا *دن تھا۔
ایلبیتوقتاُس2 شہر سراضرنے اور ـِکرجم مَل اُسکو کے
سمیتآدمیوں یروشلم بھیجا تھا ربتاکہ التماسسے کریں۔ ساتھ3
ساتھ اُنہیں رب الافواج کے گھر کے اماموں کو یہ پیشسوال
کرنا تھا، اب” ہم کئی سال سے پانچویں مہینے میں روزہ رکھ کر
رب کے گھر کی تباہی پر ماتم کرتے آئے ہیں۔ کیا لازم ہے کہ
ہم یہ دستور آئندہ بھی جاری “رکھیں؟

تب4 مجھے رب الافواج جوابسے ملا، 5 ملـک” کے تمام
باشندوں اور اماموں سے کہہ، بےشک’ سال70تم پانچویںسے
ساتویںاور میںمہینے رکھروزہ کر ماتم لیکنہو۔آئےکرتے کیا تم
یہنے میریواقعیدستور خاطر ادا کیا؟ !نہیںہرگز عیدوں6 بھیپر
تم کھاتے اپنیصرفوقتپیتے ہی خوشیخاطر مناتے ہو۔ یہ7
باتوہی ہے مَیںجو ماضینے میں بھی نبیوں معرفتکی تمہیں
بتائی، جبوقتاُس یروشلم آبادیمیں اور سکون جبتھا، گرد
و نواح کے شہر دشِت نجب اور مغرب کے نشیبی پہاڑی علاقے
تک آباد “۔‘تھے

8 اِس ناتے سے یاہ زکر پر رب کا ایک اَور کلام نازل ہوا،
9 رب” الافواج فرماتا ہے، عدالت’ میں منصفانہ فیصلے کرو،
ایک دوسرے پر مہربانی اور رحم !کرو 10 بیواؤں، یتیموں،
اجنبیوں غریبوںاور پر کرنا۔متظلم دوسرےایکمیںدلاپنے
کے خلاف بُرے منصوبے نہ ‘باندھو۔ تمہارےجب11 باپ
دادا یہنے کچھ سنا تو وہ اِس پر دھیان دینے لئےکے تیار نہیں تھے
بلـکہ اُنہوںگئے۔اکڑ اپنانے پھیرطرفدوسریمنہ کر کانوںاپنے
کو بند کئے رکھا۔ اُنہوں12 نے اپنے دلوں ہیرےکو کی طرح
سخت کر لیا تاکہ شریعت اور وہ باتیں اُن پر اثرانداز نہ ہو سکیں
ربجو الافواج نے اپنے روح کے وسیلے سے گزشتہ نبیوں کو
بتانے کو کہا تھا۔ تب رب الافواج کا شدید غضب اُن پر نازل
ہوا۔ 13 وہ فرماتا ہے، چونکہ’ اُنہوں نے میری نہ سنی اِس لئے
مَیں نے فیصلہ کیا جبکہ وہ مدد کے لئے مجھ سے التجا یں کر
تو مَیں بھی اُن کی نہیں سنوں گا۔ مَیں14 نے اُنہیں آندھی سے اُڑا
کر تمام دیگر اقوام میں منتشر کر دیا، ایسی قوموں میں جن سے وہ
ناواقف تھے۔ اُن کے جانے پر وطن اِتنا ویران و سنسان ہوا کہ
کوئی نہ رہا جو اُس میں آئے یا وہاں یوںجائے۔سے اُنہوں نے

* 7:1 نویں مہینے کا چوتھا :دن 4 دسمبر۔
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خوشاُس ملـکگوار کو تباہ کر “۔‘دیا
8

ایک نیا آغاز
ایک1 بار پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا، رب”2

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 پاسکے 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 کیونکہ رب الافواج فرماتا ہے، بزرگ’ مرد و خواتین دوبارہ
یروشلم کے چوکوں میں بیٹھیں گے، اور ایکہر اِتنا عمر رسیدہ
ہو گا کہ چھڑیاُسے کا سہارا پڑےلینا گا۔ ساتھ5 چوکساتھ
کھیل کود مصروفمیں لڑکے لڑکیوں بھرےسے رہیں ‘گے۔

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

الافواجرب9 فرماتا ہے، رکھحوصلہ’ تعمیریکر تکمیلکام
تک !پہنچاؤ آج بھی تم اُن باتوں پر اعتماد کر سکتے ہو جو نبیوں
الافواجربنے بنیادکیگھرکے لتے یاد10تھیں۔سنائیوقتڈا
رہے کہ وقتاُس سے پہلے نہ انسان اور نہ حیوان محنتکو کی
تھی۔ملتیمزدوری آنے حملوںکےدشمنبھیکہیںوالےجانے
سے محفوظ نہیں تھے، کیونکہ مَیں نے ہر آدمی کو اُس کے ہم
سائے کا دشمن بنا دیا ‘تھا۔ 11 لیکن رب الافواج فرماتا اب’ہے، سے مَیں تم سے جو بچے ہوئے ہو ایسا سلوک نہیں کروں
گا۔ لوگ12 سلامتی بیجسے بوئیں گے، انگور وقتبیلکی پر اپنا
پھل لائے پکیںفصلیںمیںکھیتوںگی، گی اوسآسماناور پڑنے
گا۔دے یہ تمام چیزیں مَیں یہوداہ بچےکے ہوؤں میراثکو میں
دوں گا۔ یہوداہاے13 اور اسرائیل، پہلے تم دیگر اقوام لعنتمیں
کا نشانہ بن گئے تھے، مَیںجبابلیکن تمہیں رِہا کروں گا تو تم
برکت باعثکا ہو گے۔ !متڈرو حوصلہ ‘!رکھو

الافواجرب14 فرماتا ہے، باپتمہارےجبپہلے’ دادا نے
طیشمجھے دلایا تو مَیں نے تم پر آفت لانے کا مصمم ارادہ کر
لیا تھا اور کبھی نہ پچھتایا۔ 15 لیکن اب مَیں یروشلم اور یہوداہ
کو برکت دینا چاہتا ہوں۔ اِس میں میرا ارادہ اُتنا ہی پکا ہے
جتنا پہلے تمہیں نقصان پہنچانے میں پکا تھا۔ چنانچہ ڈرو !مت
لیکن16 اِن باتوں پر دھیان دوسرےایکدو، سے باتسچ کرو،
عدالت میں سچائی اور سلامتی پر مبنی فیصلے کرو، 17 اپنے پڑوسی
بُرےخلافکے منصوبے مت باندھو اور جھوٹی قَسم کھانے
کے شوق سے باز آؤ۔ اِن تمام چیزوں سے مَیں نفرت کرتا ‘ہوں۔
ربیہ کا فرمان “ہے۔

بارایک18 الافواجربپھر مجھکلامکا نازلپر رب”19ہوا،
الافواج فرماتا ہے تکآجکہ یہوداہ لوگکے چوتھے، پانچویں،
ساتویں اور دسویں مہینے میں روزہ رکھ کر ماتم کرتے آئے ہیں۔
لیکن اب سے یہ اوقات خوشی و شادمانی کے موقعے ہوں گے
جن پر جشن مناؤ لیکنگے۔ سچائی اور سلامتی کو پیار !کرو

رب20 الافواج فرماتا ہے کہ ایسا وقت آئے گا جب دیگر
اقوام اور متعدد شہروں لوگکے یہاں آئیں گے۔ ایک21 شہر کے
دوسرےباشندے شہر میں جا کر کہیں گے، آؤ،’ ہم یروشلم جا
التماسسےربکر الافواجربکریں، یافتمرضیکی کریں۔در
ہم بھی جائیں ‘گے۔ 22 ہاں، متعدد اقوام اور طاقت ور اُمّتیں
یروشلم آئیں گی ربتاکہ الافواج کی مرضی معلوم کریں اور اُس
التماسسے کریں۔

رب23 الافواج فرماتا ہے کہ اُن دنوں میں مختلف اقوام اور
اہِل زبان دسکے ایکآدمی یہودی دامنکے کو پکڑ کر کہیں
گے، ہمیں’ اپنے ساتھ چلنے دیں، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ الله
آپ 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 کی طرف دیکھتی ہیں۔ 2 دمشق کی سرحد پر
حماتواقع بلـکہ صور اور بھیصیدا اِس کلام سے متاثر ہو جائیں
گے، خواہ وہ کتنے دانش مند کیوں نہ ہوں۔ بےشک3 صور
نے اپنے لئے مضبوط قلعہ بنا لیا بےشکہے، اُس نے سونے
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چاندی کے ایسے ڈھیر لگائے ہیں جیسے عام طور پر گلیوں میں
ریت یا کچرے کے ڈھیر لگا لئے جاتے ہیں۔ لیکن4 رب اُس
پر قبضہ کر اُسکے فوجکی کو سمندر تبگا۔دےپھینکمیں
شہر آتشنذرِ ہو گا۔جائے یہ5 دیکھ اسقلونکر گھبرا جائے گا
اور تڑپغزہ اُٹھے گا۔ عقرون بھی لرز اُٹھے گا، کیونکہ اُس کی
اُمید جاتی گی۔رہے غزہ کا ہلاکبادشاہ اسقلوناور غیرآباد ہو
میںاشدود6گا۔جائے نسلوںدو فرماتاربگے۔بسیںلوگکے
ہے، جو” کچھ فلستیوں کے لئے فخر کا باعث ہے اُسے مَیں مٹا
دوں گا۔ مَیں7 اُن کی بُت پرستی ختم کروں گا۔ آئندہ گوشتوہ
اورساتھکےخونکو اپنی تبگے۔کھائیںنہیںقربانیاںگھنونی
جو بچ جائیں میرےگے پرستار ہوں گے اور یہوداہ خاندانوںکے
میں شامل ہو جائیں گے۔ عقرون کے فلستی یوں میری قوم میں
شامل ہو جائیں طرحجسگے قدیم زمانے میرییبوسیمیں قوم
میں شامل ہو گئے۔ مَیں8 خود اپنے گھر کی پہرا داری کروں گا
تاکہ آئندہ جو بھی آتے یا وقتجاتے وہاں گزرےسے اُس پر
حملہ نہ بھیکوئیکرے، میریظالم قوم تنگکو نہ ابکرے۔
مَیںسے خود اُس کی دیکھ بھال کروں گا۔

نیا بادشاہ آنے والا ہے
صیوناے9 بیٹی، شادیانہ اے!بجا یروشلم بیٹی، شادمانی کے

نعرے !لگا دیکھ، تیرا تیرےبادشاہ پاس آ رہا ہے۔ وہ راست
باز اور فتح مند ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، ہاں گدھی کے
بچے پر سوار ہے۔

مَیں10 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 گی۔ اُس کی حکومت
ایک سمندر دوسرےسے تک اور یائے در فرات سے دنیا کی
تکانتہا مانی جائے گی۔

رب اپنی قوم کرےحفاظتکی گا
میریاے11 مَیںقوم، تیرےنے ایکساتھ عہد جسباندھا

کی تصدیق قربانیوں کے خون سے ہوئی، اِس لئے مَیں تیرے
قیدیوں کو پانی سے محروم گڑھے سے رِہا کروں گا۔ اے12
پُراُمید قیدیو، قلعے واپسپاسکے !آؤ کیونکہ آج ہی مَیں اعلان

کرتا ہوں کہ تمہاری تکلیفہر عوضکے مَیں تمہیں دو برکتیں
بخش دوں گا۔

13 میرییہوداہ کمان ہے اور میرےاسرائیل تیر جو مَیں دشمن
کے خلاف چلاؤں اےگا۔ صیون بیٹی، مَیں تیرے بیٹوں کو
یونان کے فوجیوں سے لڑنے کے لئے بھیجوں گا، مَیں تجھے
سورمے کی تلوار کی مانند بنا دوں “گا۔

ربتب14 اُن پر ظاہر ہو بجلیکر طرحکی اپنا تیر گا۔چلائے
رب قادرِ مطلق پھونکنرسنگا کر جنوبی آندھیوں میں آئے گا۔
رب15 الافواج خود اسرائیلیوں کو دےپناہ گا۔ تب وہ دشمن
کو کھا کھا کر اُس کے پھینکے ہوئے پتھروں خاککو میں
ملا دیں گے اور خون کو َمے طرحکی پی پی کر مچائیںشور گے۔
وہ قربانی خونکے کٹورےبھرےسے طرحکی بھر جائیں گے،
قربان گاہ کونوںکے جیسے خون آلودہ ہو جائیں گے۔

اُس16 ربدن اُن کا خدا اُنہیں جو اُس کی قوم کا یوڑ ر ہیں
تبگا۔دےچھٹکارا وہ اُس ملـککے میں تاج کے جواہر کی
چمکمانند اُٹھیں گے۔ 17 وہ کتنے کشدل اور صورتخوب
لـگیں !گے اناج اور َمے کثرتکی یاںکنوارےسے کنوار پھلنے
لنے پھو لـگیں گے۔

10
ہیرب مدد کر سکتا ہے

بہار1 موسمکے ربمیں بارشسے مانگو۔ کیونکہ وہی گھنے
بادل بناتا بارشوہیہے، برسا کر ایکہر کھیتکو کی یالی ہر
مہیا کرتا ہے۔ تمہارے2 گھروں کے بُت فریب تمہارےدیتے،
غیب دان جھوٹی یا رو دیکھتے اور فریب خوابدہ سناتے ہیں۔
اُن کی عبثتسلی اِسیہے۔ لئے قوم یوںکو بھیڑبکر یہاںطرحکی
سے چلا جانا پڑا۔ گلہ بان نہیں ہے، اِس لئے وہ مصیبت میں
اُلجھے ہتے ر ہیں۔

رب اپنی قوم واپسکو لائے گا
رب3 فرماتا ہے، میری” قوم کے گلہ بانوں پر میرا غضب

بھڑک اُٹھا ہے، اور جو بکرے اُس کی راہنمائی کر رہے ہیں
اُنہیں مَیں سزا دوں گا۔ الافواجربکیونکہ اپنے یوڑ ر یہوداہ کے
گھرانے کی دیکھ بھال کرے گا، اُسے گھوڑےجنگی جیسا
شاندار بنا دے گا۔ 4 یہوداہ سے کونے کا بنیادی پتھر، میخ،
جنگ کی کمان اور تمام حکمران نکل آئیں گے۔ سب5 سورمے

* 9:10 موعودہ بادشاہ کے کہنے :پر لفظی :ترجمہ اُس کے کہنے پر۔
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کی مانند ہوں گے جو وقتلڑتے دشمن کو گلی کچرےکے میں
دیںکچل الافواجربگے۔ اُن ساتھکے ہو گا، اِس لئے وہ لڑ کر
غالب آئیں مخالفگے۔ گھڑسواروں بڑیکی رُسوائی ہو گی۔

6 مَیں یہوداہ کے گھرانے کو تقویت دوں گا، یوسف کے
گھرانے کو چھٹکارا دوں گا، ہاں اُن پر رحم کر کے اُنہیں
دوبارہ وطن میں بسا دوں تبگا۔ اُن حالتکی سے پتا نہیں چلے
گا مَیںکہ اُنہیںکبھینے رد کیا تھا۔ ربمَیںکیونکہ اُن کا خدا
ہوں، مَیں ہی اُن سنوںکی گا۔ 7 افرائیم افرادکے سورمے بنسے
جائیں گے، وہ یوں خوش ہو جائیں طرحجسگے دل َمے پینے
خوشسے ہو جاتا ہے۔ اُن بچےکے یہ دیکھ کر باغ باغ ہو جائیں
گے، اُن ربدلکے خوشیکی منائیں گے۔

مَیں8 سیٹی بجا کر اُنہیں جمع کروں گا، کیونکہ مَیں نے فدیہ
دے کر اُنہیں آزاد کر دیا ہے۔ تب وہ پہلے کی طرح بےشمار
ہو جائیں گے۔ مَیں9 اُنہیں بیج کی مختلفطرح قوموں میں بو کر
منتشر کر دوں گا، لیکن دُوردراز علاقوں میں وہ مجھے یاد کریں
گے۔ اور ایک دن وہ اپنی اولاد سمیت بچ کر واپس آئیں گے۔
10 مَیں اُنہیں مصر سے واپس لاؤں گا، اسور سے اکٹھا کروں
گا۔ مَیں اُنہیں ِجلعاد اور لبنان میں لاؤں گا، توبھی اُن کے لئے
جگہ کافی نہیں ہو گی۔ جب11 وہ مصیبت کے سمندر میں سے
گزریں گے تو رب موجوں کو مارےیوں گا کہ سب کچھ پانی
کی ہوخشکتکگہرائیوں جائے گا۔ اسور کا میںخاکفخر
مل 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

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

اے2 جونیپر کے درختو، یلا واو !کرو کیونکہ دیودار کے
درخت گر گئے ہیں، درختزبردستیہ تباہ ہو گئے اےہیں۔
بسن کے بلوطو، آہ زاریو !کرو جنگلجو اِتنا گھنا تھا کوئیکہ
اُس میں سے گزر نہ سکتا تھا اُسے کاٹا گیا ہے۔

سنو،3 روچرواہے ہیں،رہے کیونکہ اُن چراگاہیںشاندارکی
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 نہیںقصوروار ٹھہرتے۔ اور اُنہیںجو بیچتے وہ کہتے
ہیں، الله’ حمدکی مَیںہو، امیر ہو گیا ‘!ہوں اُن کے اپنے چرواہے
اُن ترسپر نہیں کھاتے۔

6 اِس لئے رب فرماتا ہے کہ مَیں ملـکبھی کے باشندوں پر
ترس نہیں کھاؤں گا۔ مَیں ایکہر کو اُس کے پڑوسی اور اُس
کے بادشاہ کے حوالے کروں گا۔ وہ ملـک ٹکڑےکو ٹکڑے
کریں گے، اور مَیں اُنہیں اُن کے ہاتھ سے نہیں چھڑاؤں “گا۔

7 چنانچہ مَیں، یاہ زکر سوداگروںنے کے لئے ذبح ہونے والی
یوں بھیڑبکر کی گلہ بانی مَیںکی۔ اُسنے کام کے لئے لاٹھیاںدو
ایکلیں۔ کا نام ‘مہربانی’ اور دوسری کا نام ‘یگانگت’ تھا۔ اُن
ساتھکے مَیں نے یوڑ ر کی گلہ بانی کی۔ ایک8 ہی مہینے میں مَیں
نے تین گلہ بانوں کو مٹا دیا۔ لیکن جلد ہی مَیں یوں بھیڑبکر سے
تنگ آ گیا، اور اُنہوں نے مجھے بھی حقیر جانا۔

تب9 مَیں بولا، آئندہ” مَیں تمہاری گلہ بانی نہیں کروں جسےگا۔ مرنا ہے وہ مرے، جسے ضائع ہونا ہے وہ ضائع ہو
جائے۔ اور جو بچ جائیں دوسرےایکوہ گوشتکا کھائیں۔
مَیں ذمہ دار نہیں ہوں *“!گا مَیں10 لاٹھینے بنام ‘مہربانی’ کو
توڑ کر ظاہر کیا کہ مَیںعہدجو تمامنے اقوام ساتھکے باندھا تھا
وہ منسوخ ہے۔ اُسی11 دن وہ منسوخ ہوا۔
تب یوں بھیڑبکر کے جو سوداگر مجھ پر دےدھیان رہے تھے

اُنہوں جاننے لیا کہ یہ ہے۔سےطرفکیربپیغام 12 پھر مَیں
نے اُن سے کہا، اگر” آپیہ مناسبکو لـگے تو مزدوریمجھے
کے دےپیسے دیں، ورنہ ہنے ر “دیں۔ اُنہوں مزدورینے کے
لئے چاندیمجھے کے دےِسکے30 دیئے۔

مجھےنےربتب13 حکم یہاب”دیا، رقم †کمہار منےکے سا
پھینک رقمشاندارکتنیدے۔ !ہے اِتنیمیرییہ قدرہی کرتے
“ہیں۔ مَیں چاندینے کے 30 ِسکے لے ربکر کے گھر میں
کمہار کے منے پھینکسا دیئے۔ اِس14 بعدکے مَیں دوسرینے

* 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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لاٹھی بنام ‘یگانگت’ کو توڑ کر ظاہر کیا کہ یہوداہ اور اسرائیل
اخوتکی منسوخ ہو گئی ہے۔

15 ربپھر مجھےنے بتایا، اب” دوبارہ گلہ بان کا سامان لے
لیکنلے۔ اِس بار احمق چرواہے کا سا یہ رو اپنا لے۔ 16 کیونکہ
ملـکمَیں پر ایسا بانگلہ کروںمقرر والوںہونےہلاکنہجوگا
کی دیکھ بھال کرے گا، نہ چھوٹوں کو تلاش کرے گا، نہ
زخمیوں کو مندوںصحتنہگا،دےشفا خوراککو کرےمہیا
گا۔ اِس کے بجائے وہ بہترین جانوروں کا گوشت کھا لے گا
بلـکہ اِتنا ظالم ہو گا کہ اُن کے ُکھروں کو پھاڑ توڑےکر گا۔
17 اُس بےکار چرواہے پر افسوس جو اپنے یوڑ ر کو چھوڑ دیتا
تلوارہے۔ اُس کے بازو اور دہنی آنکھ زخمیکو کرے۔ اُس کا
بازو سوکھ جائے اور اُس کی دہنی آنکھ اندھی ہو “جائے۔

12
الله یروشلم کرےحفاظتکی گا

ربمیںذیل1 اسرائیلکا کے لئے نےجسربہے۔کلام
آسمان تانطرحکیخیمےکو انساناوررکھیںبنیادیںکیزمینکر
کے اندر اُس کی روح تشکیلکو دیا وہ فرماتا ہے،

2 مَیں” یروشلم کو گرد و نواح کی قوموں کے لئے شراب کا
پیالہ بنا دوں گا جسے وہ پی کر لڑکھڑانے لـگیں گی۔ یہوداہ بھی
مصیبت میں آئے جبگا 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۔ بھیجو اُسے اُٹھا کر لے جانا زخمیوہچاہے ہو “گا۔جائے
رب4 فرماتا ہے، اُس” دن مَیں تمام گھوڑوں میں ابتری اور اُن
کے سواروں میں دیوانگی پیدا کروں گا۔ مَیں دیگر اقوام کے تمام
گھوڑوں کو اندھا کر دوں گا۔
ساتھ ساتھ مَیں کھلی آنکھوں سے یہوداہ کے گھرانے کی

دیکھ بھال کروں گا۔ تب5 یہوداہ کے خاندان دل میں کہیں
گے، یروشلم’ باشندےکے اِس لئے ہمارے لئے قوت باعثکا
ہیں الافواجربکہ اُن کا خدا ‘ہے۔ اُس6 دن مَیں یہوداہ کے
خاندانوں کو جلتے ہوئے کوئلے بنا دوں گا دشمنجو کی سوکھی
لـکڑی کو جلا دیں گے۔ وہ بھڑکتی ہوئی مشعل ہوں گے جو
پُولوںکیدشمن گی۔کرےبھسمکو اُن دائیںکے 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۔ اُس9 دن مَیں یروشلم پر حملہ آور تمام اقوام
کو تباہ کرنے کے لئے نکلوں گا۔

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

التماساور کا روح ُنڈیلوں ا تبگا۔ وہ مجھ پر نظر ڈالیں جسےگے
اُنہوں نے چھیدا ہے، اور وہ اُس کے لئے ایسا ماتم کریں گے
جیسے اپنے اکلوتے بیٹے کے لئے، اُس کے لئے ایسا شدید غم
کھائیں طرحجسگے اپنے پہلوٹھے کے لئے۔ اُس11 لوگدن
یروشلم سےشدتمیں ماتم کریں گے۔ ایسا ماتم ہو گا جیسا میداِن
مجِّدو میں ہدد رِمّون پر کیا جاتا تھا۔ پورے12-14 کا پورا ملـک
یلا کرےواو گا۔ تمام دوسرےایکخاندان الـگسے اور تمام
عورتیں دوسروں الـگسے آہ و بکا کریں گی۔ داؤد کا خاندان،
ناتن کا خاندان، لاوی کا خاندان، ِسمعی کا خاندان اور ملـک
کے باقی تمام 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۔

رب2 الافواج فرماتا ہے، اُس” دن مَیں تمام بُتوں ملـککو
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 مَیں ملـک سے دُور کروں

گا۔ 3 اِس کے بعد اگر کوئی نبوّت کرے تو اُس کے اپنے ماں
اُسباپ گے،کہیںسے تُو’ نہیںزندہ رہ کیونکہسکتا، تُو ربنے
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کا نام لے بولاجھوٹکر گوئیاںپیشوہجب‘ہے۔ 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 دےفریب 5 بلـکہ کہے مَیں’گا، نبی نہیں بلـکہ کاشت کار ہوں۔ جوانی سے ہی میرا پیشہ
کھیتی باڑی رہا ‘ہے۔ 6 اگر کوئی پوچھے، تو’ پھر تیرے سینے
پر زخموں کے طرحکسنشان ‘لـگے؟ تو دےجواب گا، مَیں’
اپنے دوستوں کے گھر میں زخمی “۔‘ہوا

لوگوں کی جانچ پڑتال
الافواجرب7 فرماتا میرے!اُٹھجاگتلوار،اے”ہے، 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 کو چھوٹوں
خلافکے اُٹھاؤں “گا۔ رب8 فرماتا ہے، ملـکپورے” میں
لوگوں تینکے میںحصوں کوحصوںدوسے مٹایا گا۔جائے دو
ہلاکحصے ہو جائیں گے ایکصرفاور ہی حصہ بچا رہے
گا۔ 9 اِس بچے ہوئے حصے کو مَیں آگ میں ڈال کر چاندی
یا سونے کی صافپاکطرح کروں گا۔ تب وہ میرا نام پکاریں
مَیںاورگے، اُن گا،کہوںمَیںگا۔سنوںکی قوممیرییہ’ ‘ہے،
اور وہ کہیں گے، رب’ ہمارا خدا “۔‘ہے

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۔ دشمنشہر میںقبضےکے آئے گھروںگا، لُوٹکو لیا جائے
گا اور عورتوں دریعصمتکی کی جائے گی۔ شہر کے آدھے
باشندے جلاوطن ہو جائیں لیکنگے، باقی حصہ اُس میں زندہ
چھوڑا جائے گا۔

لیکن3 ربپھر خود نکل کر اِن اقوام سے لڑےیوں جسگا
تبطرح لڑتا کبھیجبہے میںجنگمیداِن آ جاتا ہے۔ اُس4
اُسدن پاؤںکے یروشلم زیتونمیںمشرقکے پہاڑکے کھڑےپر
ہوں گے۔ تب پہاڑ پھٹ جائے گا۔ اُس کا ایک حصہ شمال
طرفکی اور جنوبدوسرا کھسکطرفکی جائے گا۔ بیچ

میں مشرق مغربسے ایکطرفکی بڑی وادی پیدا ہو جائے
گی۔ 5 میرےتم پہاڑوں کی وادیاِس بھاگمیں کر پناہ لو گے،
کیونکہ یہ آضل تک پہنچائے گی۔ جس طرح تم یہوداہ کے
بادشاہ یّاہ عُز کے ایام میں اپنے آپ کو زلزلے سے بچانے کے
لئے یروشلم بھاگسے نکلے تھے اُسی طرح تم مذکورہ وادی میں
دوڑ آؤ ربتبگے۔ میرا خدا آئے گا، اور تمام مُقّدسین اُس کے
ساتھ ہوں گے۔

6 اُس دن نہ تپتی گرمی ہو گی، نہ سردی یا پالا۔ 7 وہ ایک
منفرد دن ہو گا ہیربجو کو معلوم ہو گا۔ نہ دن ہو گا اور نہ
رات بلـکہ شام بھیکو روشنی دناُس8گی۔ہو یروشلم زندگیسے
کا پانی بہہ نکلے گا۔ اُس ایککی شاخ مشرق کے بحـیرۂ مُردار
طرفکی مغربشاخدوسریاور سمندرکے بہےطرفکی گی۔
اِس پانی میں نہ گرمیوں میں، نہ سردیوں میں کبھی کمی ہو گی۔

رب9 پوری دنیا کا بادشاہ ہو گا۔ اُس دن رب واحد خدا
ہو صرفلوگگا، اُسی کے نام پرستشکی کریں گے۔ 10 پورا
ملـک شمالی شہر ِجبع سے لے کر یروشلم کے جنوب میں واقع
شہر تکرِمّون کھلا میدان بن جائے صرفگا۔ یروشلم اپنی ہی
اونچی جگہ پر اُسگا۔رہے پرانیکی بھیحدود قائم یعنیگیرہیں
یمینبن دروازےپرانےکرلےسےدروازےکے اور کےکونے
دروازے تک، پھر حنن ایل کے بُرج سے لے کر اُس تکجگہ
شاہیجہاں َمے بنائی ہے۔جاتی اُسلوگ11 بسیںمیں اورگے،
آئندہ اُسے کبھی پوری تباہی کے لئے مخصوص نہیں کیا جائے
گا۔ یروشلم محفوظ جگہ رہے گی۔

12 لیکن جو قومیں یروشلم سے لڑنے نکلیں اُن پر رب ایک
ہول ناک بیماری لائے گا۔ لوگ ابھی کھڑے ہو سکیں گے
کہ اُن سڑجسمکے جائیں آنکھیںگے۔ اپنے خانوں میں اور زبان
منہ میں گل جائے گی۔ 13 اُس ربدن اُن میں بڑی ابتری پیدا
کرے گا۔ ایکہر اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر اُس پر کرےحملہ
گا۔ 14 یہوداہ بھی یروشلم لڑے*سے گا۔ تمام پڑوسی اقوام کی
دولت وہاں جمع ہو جائے گی یعنی کثرت کا سونا، چاندی اور
بیماریمہلـکانسانصرفنہ15کپڑے۔ میںزدکی آئے بلـکہگا
بھی۔جانور خچر،گھوڑے، اونٹ، اورگدھے باقی جتنے جانور اُن

* 14:14 :سے یا میں۔



یاہ 14:16زکر 905 یاہ 14:21زکر

لشکرگاہوں میں ہوں گے سباُن 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 تاکہ ہمارے بادشاہ رب الافواج کی پرستش کریں اور
یوں جھونپڑ کی عید منائیں۔ کبھیجب17 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 بارشوہ سے محروم
رہے گی۔ یوں رب اُن قوموں کو سزا دے گا جو یوں جھونپڑ
کی عید منانے کے لئے یروشلم نہیں آئیں گی۔ 19 جتنی بھی قومیں
یوں جھونپڑ کی عید منانے کے لئے یروشلم نہ آئیں اُنہیں یہی سزا
ملے گی، خواہ مصر ہو یا کوئی اَور قوم۔

20 اُس دن گھوڑوں کی گھنٹیوں پر لـکھا ہو گا، رب” کے
لئے “مُقّدس۔ومخصوص دیگیںکیگھرکےرباور مُقّدساُن
کٹوروں کے برابر ہوں گی جو قربان گاہ کے منے سا استعمال
ہوتے ہیں۔ 21 ہاں، یروشلم اور یہوداہ میں موجود ربدیگہر
الافواج کے لئے مخصوص و مُقّدس ہو گی۔ جو بھی قربانیاں
پیش کرنے لئےکے یروشلم آئے اُنہیںوہ اپنی قربانیاں پکانے کے
لئے کرےاستعمال گا۔ اُس دن الافواجربسے 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” پیارےمجھے “ہو۔ لیکن تم کہتے تیریطرح؟کس”ہو، ہم محبتسے کہاں ظاہر ہوئی “ہے؟
سنو رب کا !جواب کیا” عیسَو اور یعقوب سگے بھائی نہیں

تھے؟ توبھی صرف یعقوب مجھے پیارا تھا 3 جبکہ عیسَو سے مَیں
متنفر رہا۔ اُس کے پہاڑی علاقے ادوم کو مَیں نے ویران و
سنسان کر دیا، اُس کی موروثی زمین کو یگستان ر کے گیدڑوں
حوالےکے کر دیا “ہے۔ ادومی4 کہتے ہمگو”ہیں، ِچکنا ُچور
ہو گئے ہیں توبھی کھنڈرات کی جگہ نئے گھر بنا لیں “گے۔
لیکن رب الافواج فرماتا ہے، بےشک” تعمیر کا کام کرتے
لیکنجاؤ، کچھسبمَیں دوبارہ ڈھا دوں گا۔ اُن ملـککا بے’
دینی کا ‘ملـک اور اُن کی قوم وہ’ قوم جس پر رب کی ابدی
لعنت ‘ہے کہلائے گی۔ 5 تم اسرائیلی اپنی آنکھوں سے یہ دیکھو
تبگے۔ تم کہو گے، رب’ اپنی عظمت اسرائیل کی سرحدوں
سے باہر بھی ظاہر کرتا “۔‘ہے

اماموں پر الزام
رب6 الافواج فرماتا ہے، اے” امامو، بیٹا اپنے باپ کا اور

نوکر مالـکاپنے کا احترام کرتا لیکنہے۔ 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 تم اعتراض کرتے ہو، ہم’ کس طرح
تیرے نام کو حقیر جانتے ‘ہیں؟ 7 اِس میں کہ تم میری قربان
گاہ پر ناپاک خوراک رکھ دیتے ہو۔ تم پوچھتے ہو، ہم’ نے
تجھے کس بات میں ناپاک کیا ‘ہے؟ اِس میں کہ تم رب کی
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 توبھیہے، تم کہتے ہو، باتکوئی’ ‘نہیں اور ایسے ہی
جانوروں کو پیش کرتے “ہو۔ رب الافواج فرماتا ہے، اگر”
واقعی اِس کی باتکوئی نہیں تو ملـکاپنے کے گورنر کو ایسے
جانوروں پیشکو کرو۔ کیا وہ تم خوشسے ہو گا؟ کیا وہ تمہیں

قبول کرے گا؟ ہرگز !نہیں 9 چنانچہ اب الله سے التماس 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 دروازوںکے کو بند
کرے تاکہ میری قربان گاہ پر آگبےفائدہ نہ لگا !سکو مَیں
تم خوشسے نہیں، تمہارےاور ہاتھوں سے قربانیاں مجھے بالکل
پسند “نہیں۔ الافواجربیہ کا فرمان ہے۔

الافواجرب11 فرماتا پوری”ہے، دنیا مشرقمیں مغربسے
تک میرا نام عظیم ہے۔ ہر جگہ میرے نام کو بخور اور پاک
پیشقربانیاں کی جاتی ہیں۔ کیونکہ دیگر اقوام میں میرا نام عظیم
ہے۔ 12 لیکن تم اپنی حرکتوں سے میرے نام کی بےحرمتی
کرتے ہو۔ تم کہتے ہو، کیرب’ میز ناپاککو کیا جا سکتا ہے،
قربانیوںکیاُس حقیرکو جانا جا 13‘ہے۔سکتا کرتےشکایتتم
ہو، ہائے،’ تکلیفکتنیخدمتیہ دہ ‘!ہے اور قربانی آگکی
حقارتکو کی نظروں سے دیکھتے ہوئے تیز کرتے ہو۔ ہر قسم
کا جانور پیش کیا جاتا ہے، خواہ وہ زخمی، لنگڑا یا بیمار کیوں
نہ “ہو۔ رب الافواج فرماتا ہے، کیا” تمہارےمَیں ہاتھوں سے
ایسی قربانیاں قبول کر سکتا ہوں؟ ہرگز !نہیں 14 اُس دھوکے باز
پر لعنت مَنتجو مان کر کہے، ربمَیں’ کو اپنے یوڑ ر کا اچھا
مینڈھا قربان کروں ‘گا لیکن 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 الافواجرب2

فرماتا ہے، میری” سنو، پورے دل سے میرے 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 نے پورے دل سے میرے نام کا احترام نہیں کیا۔
تمہارے3 چلنچال سببکے تمہاریمَیںسے اولاد کو ڈانٹوں
گا۔ تمہاریمَیں عید کی قربانیوں کا تمہارےگوبر منہ پھینکپر
دوں گا، اور تمہیں اُس سمیتکے باہر پھینکا جائے “گا۔

الافواجرب4 فرماتا ہے، تب” تم جان لو گے کہ مَیں 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۔
اُس وقت لاوی میرا خوف مانتے بلـکہ میرے نام سے دہشت
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کھاتے تھے۔ 6 وہ قابِل اعتماد تعلیم دیتے تھے، اور اُن کی زبان
جھوٹپر نہیں ہوتا تھا۔ وہ سلامتی سے اور سیدھی راہ میرےپر
ساتھ چلتے تھے، بہتاور لوگسے اُن باعثکے گناہ سے دُور ہو
گئے۔

اماموں7 فرضکا ہے کہ وہ صحیح تعلیم محفوظ رکھیں، اور
لوگوں کو اُن ہدایتسے حاصل کرنی ہئے۔ چا کیونکہ ربامام
الافواج کا پیغمبر ہے۔ 8 لیکن تم صحیح راہ سے ہٹ گئے ہو۔
تمہاری تعلیم بہتوں کے لئے ٹھوکر کا باعث بن گئی “ہے۔ رب
الافواج فرماتا ہے، تم” نے یوں لاو کے ساتھ میرے عہد کو
خاک میں ملا دیا ہے۔ 9 اِس لئے مَیں نے تمہیں تمام قوم کے
منے سا ذلیل کر دیا ہے، سب تمہیں حقیر جانتے ہیں۔ کیونکہ
تم میری راہوں پر نہیں ہتے ر بلـکہ تعلیم دیتے وقت جانب داری
دکھاتے “ہو۔

ناجائز شادیاں اور طلاق ملامتپر
10 کیا سبہم ایککا باپہی ایکنہیں؟ ہی خدا ہمیںنے

خلق کیا توہے۔ پھر دوسرےایکہم بےوفائیسے کر کے اپنے
باپ دادا کے عہد کی کیوںبےحرمتی کر رہے ہیں؟

11 یہوداہ بےوفا ہو گیا ہے۔ اسرائیل اور یروشلم میں مکروہ
حرکتیں سرزد ہوئی ہیں، کیونکہ یہوداہ آدمیوںکے ربنے کے
گھر کی بےحرمتی کی ہے، اُس مقدِس کی جو رب کو پیارا
اُنہوںطرح؟کسہے۔ نے دیگر اقوام کی عورتوںپرستبُت سے
شادی کی *ہے۔ جسلیکن12 نے بھی ایسا کیا ہے اُسے رب
جڑ یعقوبسے کے خیموں سے نکال پھینکے گا، خواہ وہ رب
الافواج کو کتنی پیشقربانیاں کیوں نہ کرے۔

13 تم ایکسے اَور خطا بھی سرزد ہوتی رببےشکہے۔
کی قربان گاہ کو اپنے آنسوؤں سے تر بےشککرو، روتے اور
ہتے کرا رہو کہ رب نہ ہماری قربانیوں پر توجہ دیتا، نہ اُنہیں
خوشی ہمارےسے ہاتھ قبولسے کرتا لیکنہے۔ یہ کرنے سے
کوئی فرق پڑےنہیں گا۔ 14 تم پوچھتے ہو، “کیوں؟” اِس لئے
شادیکہ ربوقتکرتے خود گواہ ہوتا ہے۔ اباور تُو اپنی
بیوی سے بےوفا ہو گیا ہے، گو تیریوہ جیون ساتھی جسہے
سے تُو نے شادی کا عہد باندھا تھا۔ 15 کیا رب نے شوہر اور
بیوی ایککو نہیں ایکبنایا، جسجسم میں روح ہے؟ اور یہ
ایک جسم کیا چاہتا ہے؟ الله طرفکی سے اولاد۔ چنانچہ اپنی
روح میں خبردار !رہو بیویاپنی سے نہبےوفا ہو !جا 16 کیونکہ

الافواجرب اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا طلاقمَیں”ہے، 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
تمہاری17 باتوں سنسنکو تھکربکر گیا ہے۔ تم پوچھتے

ہو، ہم” نے اُسے کس طرح تھکا دیا “ہے؟ اِس میں کہ تم
دعوٰی کرتے بدی”ہو، کرنے کیربوالا نظر ٹھیکمیں ہے،
وہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا “ہے۔ تم یہ بھی کہتے ہو، الله”
کہاں ہے؟ انصافوہ کیوں نہیں “کرتا؟

3
میںجوابالافواجرب1 فرماتا مَیںدیکھ،”ہے، اپنے پیغمبر

کو بھیج دیتا ہوں میرےجو آگے آگے چل کر میرا راستہ تیار
کرے گا۔ ربجستب کو تم تلاش کر رہے ہو اچانکوہ
اپنے گھر میں آ موجود ہو گا۔ ہاں، عہد کا جسپیغمبر کی تم
شدت سے آرزو کرتے ہو وہ آنے والا “!ہے

لیکن2 جب وہ آئے تو کون یہ برداشت کر سکے گا؟ کون
قائم رہ سکے جبگا وہ ہم پر ظاہر ہو جائے گا؟ وہ تو دھات
لنے ڈھا والے آگکی یا دھوبی کے تیز صابن کی مانند ہو گا۔
3 وہ بیٹھ کر چاندی کو پگھلا کرےصافپاککر جسگا۔
طرح سونے چاندی کو پگھلا پاککر صاف کیا جاتا اُسیہے
طرح لاویوہ قبیلےکے کرےصافپاککو تبگا۔ ربوہ
کو راست قربانیاں پیش کریں گے۔ 4 پھر یہوداہ اور یروشلم کی
قربانیاں قدیم زمانے طرحکی ربدوبارہ قبولکو ہوں گی۔

رب5 الافواج فرماتا ہے، مَیں” تمہاری عدالت کرنے کے
لئے تمہارے پاس آؤں گا۔ جلد ہی مَیں اُن خلافکے گواہی
دوں گا جو میرا خوف نہیں مانتے، جو جادوگر اور زناکار ہیں،
جو جھوٹی قَسم کھاتے، مزدوروں کا حق مارتے، بیواؤں اور
یتیموں پر ظلم کرتے اور اجنبیوں کا حق مارتے ہیں۔

تم الله کو دھوکا دیتے ہو
نہیںتبدیلربمَیں،6 لیکنہوتا، اولادکییعقوبتکابتم

رہے ہو۔ 7 باپاپنے دادا کے زمانے سے لے تکآجکر تم نے
میرے احکام سے دُور رہ کر اُن پر دھیان نہیں ربدیا۔ الافواج

* 2:11 اُنہوں نے دیگر شادی…اقوام کی :ہے لفظی :ترجمہ یہوداہ نے اجنبی معبودوں کی بیٹیوں شادیسے کی ہے۔
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فرماتا ہے پاسمیرےکہ واپس !آؤ تب مَیں تمہارےبھی پاس
واپس آؤں گا۔
لیکن اعتراضتم کرتے ہو، واپسکیوںہم’ آئیں، ہم سے کیا

سرزد ہوا ‘ہے؟ 8 کیا مناسب ہے کہ انسان الله کو ٹھگے؟ ہرگز
!نہیں لیکن تم لوگ یہی کچھ کر رہے ہو۔ تم پوچھتے ہو، ہم’
تجھےطرحکس ٹھگتے میںاِس‘ہیں؟ کہ مجھےتم اپنی پیداوار کا
دسواں نہیںحصہ دیتے۔ نیز، تم اماموں کو قربانیوں کا وہ حصہ
نہیں دیتے جو اُن کا حق بنتا ہے۔ پوری9 قوم مجھے ٹھگتی رہتی
اِسہے، لئے مَیں نے تم لعنتپر بھیجی “ہے۔

الافواجرب10 فرماتا میرے”ہے، گھر میںگودامکے اپنی
پیداوار کا پورا دسواں حصہ جمع کرو تاکہ اُس میں خوراک
میںاِسمجھےہو۔یابدست آزما کر دیکھو مَیںکہ وعدےاپنے
کو پورا ہوںکرتا نہیں۔کہ مَیںکیونکہ تم سے وعدہ ہوںکرتا کہ
جواب میں مَیں آسمان کے دریچے کھول کر تم پر حد سے یادہ ز
برکت برسا دوں “گا۔ رب11 الافواج فرماتا ہے، مَیں” کیڑوں
تمہاریکو فصلوں سے دُور رکھوں گا تمہارےتاکہ کھیتوں کی
پیداوار تمہارےاور انگور خراب نہ ہو جائیں بلـکہ پک جائیں۔
تب12 تمہارا ملـک اِتنا بخشراحت ہو گا کہ تمام اقوام تمہیں
مبارک کہیں “گی۔ الافواجربیہ کا فرمان ہے۔

دنجس الله کرےفیصلہ گا
رب13 فرماتا ہے، تم” میرے بارے 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۔ کیونکہ رب الافواج کی
ہدایات پر دھیان دینے اور منہ لٹکا کر اُس کے حضور پھرنے
ہمیںسے کیا فائدہ ہوا ہے؟ لوگوںگستاخچنانچہ15 مبارککو
ہو، پھلتےبےدینکیونکہ لتے پھو اور الله کو آزمانے بچےہیوالے
ہتے ر “۔‘ہیں

لیکن16 پھر رب خوفکا ماننے آپسوالے باتمیں کرنے
لـگے، اُسسنی۔کیاُنسےغورنےرباور یادگاریحضورکے
کی کتاب لـکھی گئی جس میں اُن کے نام درج ہیں جو رب
خوفکا مانتے اور اُس کے نام کا احترام کرتے ہیں۔ رب17
الافواج فرماتا ہے، دنجس” مَیں حرکت میں آؤں گا اُس دن
وہ میری خاص ملـکیت ہوں گے۔ مَیں اُن پر یوں رحم کروں
باپطرحجسگا، اپنے اُس بیٹے پر ترس کھاتا ہے جو اُس کی
خدمت کرتا ہے۔ 18 اُس 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” دنوہ آنے والا میراجبہے

غضب بھڑکتی بھٹی کی طرح نازل ہو کر ہر گستاخ اور بےدین
شخص کو بھوسے کی طرح بھسم دےکر گا۔ وہ جڑ سے لے کر
مٹتکشاخ جائیں گے۔

لیکن2 تم پر میرےجو نام خوفکا مانتے ہو راستی سورجکا
طلوع ہو گا، اور اُس کے پَروں تلے شفا ہو گی۔ تب تم باہر نکل
کر چھوڑےکھلے ہوئے بچھڑوں کی خوشیطرح سے کودتے
پھاندتے پھرو گے۔ دنجس3 مَیں یہ کچھ کروں گا اُس دن تم
بےدینوں کو یوں کچل ڈالو گے کہ وہ پاؤں تلے کی خاک بن
جائیں “گے۔ الافواجربیہ کا فرمان ہے۔

4 میرے” خادم موسٰی شریعتکی کو یاد رکھو یعنی وہ تمام
احکام اور ہدایات جو مَیں نے اُسے حورب یعنی سینا پہاڑ پر
اسرائیلی قوم کے لئے دی تھیں۔ رب5 کے اُس عظیم اور ہول
ناک دن سے پہلے الیاسپاستمہارےمَیں نبی کو بھیجوں گا۔
وہجب6 آئے گا باپتو دلکا بیٹے اور بیٹے باپدلکا طرفکی
کرےمائل 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، اسحاق یعقوب باپکا اور یعقوب

یہوداہ اور اُس کے بھائیوں کا باپ۔ 3 یہوداہ کے دو فارصبیٹے
اور زارح تھے اُن) ماںکی تمر فارص۔(تھی حصرون باپکا اور
حصرون رام کا باپ تھا۔ 4 رام عمی نداب کا باپ، عمی نداب
نحسون کا باپ اور نحسون سلمون کا باپ تھا۔ سلمون5 بوعز کا
باپ تھا بوعز) کی راحبماں ۔(تھی بوعز عوبید باپکا تھا
عوبید) کی روتماں ۔(تھی عوبید یسّی باپکا اور 6 یسّی
داؤد بادشاہ باپکا تھا۔
داؤد سلیمان کا باپ تھا سلیمان) کی ماں پہلے یاہ اُور

کی بیوی ۔(تھی 7 سلیمان رحبعام کا باپ، رحبعام ابیاہ کا
باپ اور ابیاہ آسا کا باپ تھا۔ 8 آسا یہوسفط کا باپ، یہوسفط
یورام کا باپ اور یورام یّاہ عُز کا باپ تھا۔ 9 یّاہ عُز یوتام کا
باپ، یوتام آخز کا باپ اور آخز ِحزقیاہ کا باپ تھا۔ 10 ِحزقیاہ
منسّی کا باپ، منسّی امون باپکا اور امون یوسیاہ باپکا تھا۔
11 یوسیاہ یاکین *یہو اور اُس کے بھائیوں کا باپ تھا یہ) بابل
کی جلاوطنی دورانکے پیدا ۔(ہوئے

بابل12 یاکینبعدکےجلاوطنیکی ایلسیالتی†یہو باپکا اور
سیالتی ایل ُبابل زر باپکا تھا۔ ُبابل13 زر ابیہود کا باپ، ابی ہود
اِلیاقیم کا باپ 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 عزر متان باپکا اور متان باپکا یعقوب
تھا۔ یعقوب16 مریم کے یوسفشوہر باپکا تھا۔ اِس مریم سے
عیسٰی پیدا ہوا، مسیحجو کہلاتا ہے۔

یوں17 ابراہیم سے نسلیں14تکداؤد ہیں، داؤد بابلسے کی
تکجلاوطنی 14 نسلیں ہیں اور جلاوطنی سے تکمسیح 14
نسلیں ہیں۔

عیسٰی مسیح پیدائشکی
18 عیسٰی مسیح پیدائشکی یوں :ہوئی وقتاُس اُس کی ماں

مریم کی یوسفمنگنی ساتھکے ہو تھیچکی کہ القدسروحوہ
سے حاملہ پائی گئی۔ ابھی اُن کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اُس19

کا راستیوسفمنگیتر باز تھا، وہ علانیہ مریم بدنامکو نہیں کرنا
تھا۔چاہتا اِس لئے اُس یہسےخاموشینے رشتہ توڑنے کا ارادہ
کر لیا۔ وہ20 باتاِس پر ابھی غور و فکر کر ہی رہا تھا ربکہ کا
فرشتہ خواب میں اُس پر ظاہر ہوا اور فرمایا، یوسف” بن داؤد،
مریم سے شادی کر کے اُسے اپنے گھر لے آنے سے مت ڈر،
کیونکہ پیدا ہونے والا بچہ روح القدس سے ہے۔ 21 اُس کے
بیٹا ہو گا اور اُس کا نام عیسٰی رکھنا، کیونکہ وہ اپنی قوم اُسکو
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، دیکھو”23
ایک کنواری حاملہ ہو گی۔ اُس سے بیٹا پیدا ہو گا اور وہ اُس
کا نام عمانوایل رکھیں “گے۔ عمانوایل) کا مطلب خدا’
ہمارے ‘ساتھ (ہے۔

جب24 یوسف جاگ اُٹھا تو اُس نے رب کے فرشتے کے
فرمان کے مطابق مریم شادیسے کر لی اور اُسے اپنے گھر لے
گیا۔ لیکن25 تکجب اُس کے بیٹا پیدا نہ ہوا وہ مریم سے ہم
بستر نہ ہوا۔ یوسفاور بچےنے کا نام عیسٰی رکھا۔

2
مشرق مجوسیسے عالِم

ہیرودیسعیسٰی1 بادشاہ میںزمانےکے یہودیہصوبہ شہرکے
بیت لحم میں پیدا ہوا۔ اُن دنوں میں مجوسیکچھ عالِم مشرق سے آ
کر یروشلم پہنچ گئے۔ اُنہوں2 نے پوچھا، یہودیوں” کا وہ بادشاہ
کہاں ہے جو حال ہی میں پیدا ہوا ہے؟ کیونکہ ہم مشرقنے
اُسمیں کا ستارہ دیکھا اُسےہماورہے “ہیں۔آئےکرنےسجدہ

3 یہ سن ہیرودیسکر پورےبادشاہ یروشلم سمیت گھبرا گیا۔
تمام4 راہنما اماموں شریعتاور کے علما جمعکو کر اُسکے نے
اُن یافتسے در کیا مسیحکہ کہاں پیدا ہو گا۔

اُنہوں5 یہودیہ”دیا،جوابنے میں،لحمبیتشہرکے کیونکہ
نبی یوںمعرفتکی لـکھا ہے، ملـِکاے’6 یہودیہ میں بیتواقع
لحم، تُو یہودیہ کے حکمرانوں میں ہر گز سب سے چھوٹا نہیں۔
تجھکیونکہ میں ایکسے نکلےحکمران گا میریجو اسرائیلقوم
کی گلہ کرےبانی “۔‘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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7 اِس پر ہیرودیس نے خفیہ طور پر مجوسی ِموں عال کو بُلا کر
تفصیل سے پوچھا کہ وہ وقتکسستارہ دکھائی دیا تھا۔ 8 پھر
اُس نے اُنہیں بتایا، بیت” لحم جائیں اور تفصیل سے بچے کا پتا
لگائیں۔ آپجب اُسے 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 کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ 11 وہ گھر
میں داخل ہوئے اور بچے کو ماں کے ساتھ دیکھ کر اُنہوں نے
اوندھے منہ گر کر اُسے سجدہ کیا۔ پھر اپنے ڈبے کھول کر اُسے
سونے، لُبان اور مُر پیشتحفےکے کئے۔

روانگیجب12 وقتکا آیا تو وہ یروشلم سے ہو کر نہ گئے بلـکہ
ایک اَور راستے سے اپنے ملـک چلے گئے، کیونکہ اُنہیں خواب
میں آگاہ کیا گیا تھا ہیرودیسکہ واپسپاسکے نہ جاؤ۔

مصر ہجرتجانبکی
13 اُن کے چلے جانے کے بعد رب کا فرشتہ خواب میں

یوسف پر ظاہر ہوا اور کہا، اُٹھ،” بچے کو اُس کی ماں سمیت
مصرکرلے ہجرتکو اطلاعتجھےمَیںتکجبجا۔کر نہ دوں
وہیں ٹھہرا رہ، ہیرودیسکیونکہ بچے کرےتلاشکو گا تاکہ
اُسے قتل “کرے۔

یوسف14 اُٹھا اور اُسی رات بچے کو اُس کی ماں سمیت لے
مصرکر لئےکے ہوا۔روانہ وہاں15 ہیرودیسوہ تکانتقالکے
رہا۔ یوں باتوہ پوری ہوئی ربجو نے نبی معرفتکی فرمائی
تھی، مَیں” نے اپنے فرزند کو مصر سے “بُلایا۔

بچوں کا قتل
ہیرودیسجب16 کو معلوم ہوا کہ مجوسی ِموں عال نے مجھے

فریب دیا توہے اُسے آیا۔طیشبڑا اُس نے اپنے فوجیوں بیتکو
لحم بھیج کر اُنہیں حکم دیا بیتکہ لحم اور ارد گرد کے علاقے
کے اُن تمام لڑکوں کو قتل کریں جن کی عمر دو تکسال ہو۔
اُسکیونکہ مجوسیوںنے کیبچےسے عمر میںبارےکے یہ معلوم
کر لیا تھا۔

یوں17 یرمیاہ نبی پیشکی گوئی پوری ہوئی، 18 رامہ” میں
شور مچ گیا رونےہے، پیٹنے اور شدید ماتم راخلآوازیں۔کی اپنے

بچوں کے لئے رو رہی اورہے تسلی قبول نہیں کر رہی، کیونکہ وہ
ہلاک ہو گئے “ہیں۔

مصر واپسیسے
ہیرودیسجب19 انتقال کر گیا تو رب کا فرشتہ خواب میں

یوسف پر ظاہر ہوا جو ابھی مصر ہی میں تھا۔ 20 فرشتے نے اُسے
بتایا، اُٹھ،” بچے کو اُس کی ماں سمیت لے کر ملـِک اسرائیل
واپس چلا جا، کیونکہ جو بچے کو جان سے مارنے کے درپَے
تھے وہ مر گئے “ہیں۔ 21 یوسفچنانچہ اُٹھا اور بچے اور اُس کی
ماں کو لے کر ملـِک اسرائیل لوٹمیں آیا۔

اُسجبلیکن22 نے سنا ارخلاؤسکہ ہیرودیسباپاپنے
کی جگہ یہودیہ میں تخت نشین ہو گیا ہے تو وہ وہاں جانے سے
ڈر گیا۔ ہدایتمیںخوابپھر پا کر گلیلوہ کے علاقے کے لئے
روانہ ہوا۔ وہاں23 ایکوہ شہر میں جا جسبسا کا ناصرتنام
تھا۔ یوں نبیوں پوریباتکی ہوئی کہ ناصریوہ’ ‘گا۔کہلائے

3
یحیٰی بپتسمہ دینے والے خدمتکی

1 اُن دنوں میں 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 جسہے بارےکے
میں یسعیاہ نبی نے فرمایا، یگستان’ ر میں ایک آواز پکار رہی
ربہے، کی راہ تیار !کرو اُس کے راستے سیدھے ‘بناؤ۔

4 یحیٰی اونٹوں کے بالوں لباسکا پہنے اور کمر چمڑےپر کا پٹکا
باندھے رہتا تھا۔ خوراک کے طور پر وہ ٹڈیاں اور جنگلی شہد
کھاتا تھا۔ لوگ5 یروشلم، پورے یہودیہ اور یائے در یردن کے
پورے علاقے نکلسے اُسکر پاسکے آئے۔ اور6 گناہوںاپنے
کو تسلیم کر اُنہوںکے یائےنے یردندر میں یحیٰی بپتسمہسے لیا۔

بہت7 فریسیسے اور بھیصدوقی وہاں آئے جہاں وہ بپتسمہ
دے رہا تھا۔ اُنہیں دیکھ کر اُس نے کہا، یلےاے” سانپزہر
کے تمہیںنےکس!بچو آنے غضبوالے سے بچنے ہدایتکی
کی؟ 8 اپنی زندگی سے ظاہر کرو کہ تم نے واقعی توبہ کی ہے۔
9 یہ خیال مت کرو کہ ہم تو بچ جائیں گے کیونکہ ابراہیم ہمارا
باپ ہے۔ مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ الله اِن پتھروں سے بھی ابراہیم
کے لئے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اب10 تو عدالت کی کلہاڑی
درختوں کی جڑوں پر رکھی ہوئی ہے۔ درختہر جو اچھا پھل
نہ لائے کاٹا آگاور میں جھونکا جائے گا۔ 11 مَیں تو تم توبہ
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کرنے والوں کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، ایکلیکن آنے والا
ہے مجھجو سے بڑا مَیںہے۔ اُس جوتوںکے کو اُٹھانے بھیکے
لائق نہیں۔ وہ تمہیں القدسروح آگاور سے دےبپتسمہ گا۔
12 وہ ہاتھ میں پکڑےچھاج ہوئے اناج کو بھوسے الـگسے
کرنے کے لئے تیار کھڑا ہے۔ وہ ہنے گا کی جگہ بالکل صاف
کر اناجکے کو اپنے میںگودام لیکنگا۔کرےجمع بھوسے کو
آگایسیوہ میں جھونکے گا جو بجھنے کی “نہیں۔

عیسٰی کا بپتسمہ
13 پھر گلیلعیسٰی سے یائے یردندر کنارےکے آیا تاکہ یحیٰی

سے بپتسمہ لے۔ لیکن14 یحیٰی نے اُسے روکنے کوششکی کر
کے کہا، مجھے” تو آپ سے بپتسمہ لینے ضرورتکی ہے، تو پھر
پاسمیرےآپ کیوں آئے “ہیں؟

15 عیسٰی نے جواب دیا، اب” ہونے ہی دے، کیونکہ
مناسب ہے کہ ہم یہ کرتے ہوئے الله راستکی مرضی پوری
*“کریں۔ اِس پر یحیٰی مان گیا۔

بپتسمہ16 لینے پر ًعیسٰی فورا پانی کھلآسمانلمحےاُسینکلا۔سے
گیا اور اُس نے الله روحکے کو دیکھا جو کبوتر طرحکی اُتر کر
اُس پر ٹھہر گیا۔ 17 ساتھ ساتھ آسمان ایکسے آواز سنائی یہ”دی، میرا پیارا فرزند اِسہے، سے خوشمَیں “ہوں۔

4
عیسٰی کو آزمایا جاتا ہے

1 پھر القدسروح عیسٰی کو یگستان ر میں لے گیا تاکہ اُسے
ابلیس سے آزمایا جائے۔ چالیس2 دن اور چالیس رات روزہ
رکھنے کے بعد اُسے بھوکآخرکار لـگی۔ 3 پھر آزمانے والا اُس
پاسکے آ کر کہنے اگر”لگا، تُو الله کا فرزند ہے تو اِن پتھروں کو
دےحکم کہ روٹی بن “جائیں۔

لیکن4 عیسٰی انکارنے کر ہرگز”کہا،کے نہیں، کیونکہ کلاِم
مُقّدس میں لـکھا ہے انسانکہ کی صرفزندگی روٹی پر منحصر
نہیں ہوتی بلـکہ ہر باتاُس پر ربجو کے منہ سے نکلتی “ہے۔

5 اِس پر ابلیس نے اُسے مُقّدس شہر یروشلم لے جا کر بیت
المُقّدس کی سب سے اونچی جگہ پر کھڑا کیا اور کہا، 6 اگر” تُو
الله کا فرزند ہے تو یہاں چھلانگسے لگا دے۔ کیونکہ کلاِم
میںمُقّدس لـکھا ہے، تیریوہ’ خاطر فرشتوںاپنے کو دےحکم

گا، اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اُٹھا لیں گے تیرےتاکہ پاؤں کو
پتھر ٹھیسسے نہ “۔‘لـگے

7 لیکن عیسٰی نے جواب دیا، کلاِم” مُقّدس یہ بھی فرماتا
ہے، رب’ اپنے خدا کو نہ “۔‘آزمانا

8 ابلیسپھر نے نہایتایکاُسے اونچے پہاڑ پر لے جا کر اُسے
دنیا ممالـکتمامکے اور اُن کی شان دکھائی۔شوکتو 9 وہ سبیہ”بولا، کچھ مَیں دوںدےتجھے شرطگا، یہ ہے کہ تُو گر کر
مجھے سجدہ “کرے۔

لیکن10 عیسٰی تیسرینے بار انکار کیا اور ابلیس،”کہا، دفع
ہو !جا کیونکہ مُقّدسکلاِم میں یوں لـکھا ہے، رب’ اپنے خدا
کو سجدہ کر اُسیصرفاور عبادتکی “۔‘کر

اِس11 ابلیسپر اُسے چھوڑ کر چلا گیا اور فرشتے آ کر اُس کی
خدمت کرنے لـگے۔

گلیل میں عیسٰی خدمتکی کا آغاز
جب12 عیسٰی کو خبر ملی کہ یحیٰی کو جیل میں ڈال دیا گیا

ہے تو وہ وہاں سے چلا گیا اور گلیل میں آیا۔ ناصرت13 کو
چھوڑ کر وہ جھیل کنارےکے پر واقع شہر کفرنحوم میں ہنے ر
لگا، یعنی زبولون اور نفتالی کے علاقے میں۔ 14 یوں یسعیاہ نبی
پیشکی پوریگوئی ہوئی،

زبولون”15 کا علاقہ، نفتالی کا علاقہ،
جھیل ساتھکے کا راستہ، یائے در یردن کے پار،
غیریہودیوں کا :گلیل
اندھیرے16 میں بیٹھی قوم ایکنے تیز روشنی دیکھی،
موت کے سائے میں ڈوبے ہوئے ملـک کے باشندوں پر

روشنی “چمکی۔
وقتاُس17 سے عیسٰی اِس پیغام منادیکی کرنے توبہ”لگا،

کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی قریب آ گئی “ہے۔
عیسٰی چار مچھیروں کو بُلاتا ہے

ایک18 جبدن عیسٰی گلیل کی جھیل کنارےکنارےکے
چل رہا تھا تو اُس نے بھائیوںدو کو شمعون—دیکھا پطرسجو
بھی کہلاتا تھا یاساور اندر پانیوہکو۔ ڈالجالمیں تھے،رہے
کیونکہ ماہیوہ تھے۔گیر اُس19 پیچھےمیرےآؤ،”کہا،نے ہو
لو، مَیں تم کو آدم گیر بناؤں “گا۔ 20 یہ سنتے ہی وہ اپنے جالوں
کو چھوڑ کر اُس پیچھےکے ہو لئے۔

* 3:15 پوری…ہم :کریں لفظی :ترجمہ ہم بازیراستتمام پوری کریں۔
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21 آگے جا کر عیسٰی نے دو اَور بھائیوں کو یعقوبدیکھا، بن
زبدی اور اُس بھائیکے یوحنا کو۔ وہ بیٹھےمیںکشتی باپاپنے
زبدی کے ساتھ اپنے جالوں مرمتکی کر رہے تھے۔ عیسٰی نے
اُنہیں بُلایا 22 تو ًوہ فورا اورکشتی باپاپنے کو چھوڑ اُسکر کے
پیچھے ہو لئے۔

عیسٰی تعلیم دیتا، منادی کرتا اور شفا دیتا ہے
23 اور عیسٰی گلیل پورےکے علاقے میں پھرتا رہا۔ جہاں

بھی وہ جاتا عبادتیہودیوہ خانوں میں تعلیم دیتا، بادشاہی کی
خوش خبری سناتا اور ہر قسم کی بیماری اور علالت سے شفا
دیتا تھا۔ اُس24 کی خبر ملـِک شام کے کونے پہنچتککونے
گئی، لوگاور اپنے تمام مریضوں کو اُس پاسکے لانے لـگے۔
قسمقسم یوںکی بیمار تلے دبے ایسےلوگ، دردشدیدجو کا شکار
تھے، بدروحوں کی گرفت میں مبتلا، مرگی والے اور فالج زدہ،
غرض جو بھی آیا عیسٰی نے اُسے شفا بخشی۔ 25 گلیل، دکپلس،
یروشلم، یہودیہ اور یائے در یردن کے پار کے علاقے بڑےسے
بڑے ہجوم اُس پیچھےکے چلتے رہے۔

5
پہاڑی وعظ

1 بھیڑ کو دیکھ کر عیسٰی پہاڑ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اُس کے
شاگرد اُس پاسکے آئے 2 اور 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۔
مبارک5 ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین ورثے میں

پائیں گے۔
ہیںمبارک6 بازیراستجنہیںوہ بھوککی پیاساور ہے،

کیونکہ وہ سیر ہو جائیں گے۔
مبارک7 ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ اُن پر رحم کیا

جائے گا۔
مبارک8 ہیں وہ جو خالص دل ہیں، کیونکہ وہ الله کو

دیکھیں گے۔

مبارک9 ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ الله کے
فرزند کہلائیں گے۔

مبارک10 ہیں وہ جن کو راست باز ہونے کے سبب سے
ستایا جاتا ہے، کیونکہ اُنہیں آسمان کی بادشاہی ورثے میں ملے
گی۔

مبارک11 ہو تم لوگجب میری وجہ سے تمہیں لعن طعن
تمہیںکرتے، ستاتے بارےتمہارےاور میں قسمہر بُریکی اور
باتجھوٹی مناؤخوشی12ہیں۔کرتے باغاور باغ ہو جاؤ، تم کو
آسمان پر بڑا اجر ملے گا۔ کیونکہ اِسی طرح اُنہوں نے تم سے پہلے
نبیوں کو بھی ایذا پہنچائی تھی۔

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؟ بھیکسیوہ کام
کا نہیں رہا بلـکہ باہر پھینکا جائے گا جہاں وہ لوگوں کے پاؤں
تلے روندا جائے گا۔

14 تم پہاڑہو۔روشنیکیدنیا پر واقع طرحکیشہر تم کو چھپایا
نہیں جا سکتا۔ کوئیجب15 چراغ جلاتا ہے تو وہ اُسے برتن کے
نیچے نہیں رکھتا بلـکہ شمع دان پر رکھ دیتا جہاںہے سے وہ گھر
کے تمام افراد کو روشنی دیتا ہے۔ اِسی16 طرح تمہاری روشنی
بھی لوگوں کے منے چمکےسا تاکہ نیکتمہارےوہ دیکھکام کر
تمہارے باپآسمانی کو جلال دیں۔

شریعت
17 یہ نہ سمجھو کہ مَیں موسوی شریعت اور نبیوں کی باتوں

منسوخکو کرنے آیا منسوخہوں۔ نہیںکرنے بلـکہ اُن تکمیلکی
کرنے آیا ہوں۔ 18 مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں، تکجب آسمان و
زمین قائم رہیں شریعتتکتبگے بھی قائم رہے —گی نہ اُس
کا کوئی حرف، نہ اُس کا کوئی زیر یا زبر منسوخ ہو گا جب
تک 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 کر کے
اِنہیں سکھاتا ہے اُسے آسمان کی بادشاہی میں بڑا قرار دیا جائے
گا۔ 20 کیونکہ مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی
شریعت کے علما اور فریسیوں راستکی بازی سے یادہ ز نہیں تو
تم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے لائقکے نہیں۔
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غصہ
21 تم نے سنا باپکہہے دادا کو فرمایا گیا، قتل’ نہ اورکرنا۔

کرےقتلجو عدالتاُسے جوابمیں دینا ہو ‘گا۔ لیکن22 مَیں
تم کو بتاتا ہوں کہ بھیجو اپنے بھائی پر کرےغصہ عدالتاُسے
جوابمیں دینا ہو اِسیگا۔ طرح جو اپنے بھائی کو کہے‘احمق’
اُسے یہودی عدالِت عالیہ جوابمیں دینا ہو گا۔ اور جو اُس بے’کو ‘!وقوف کہے وہ جہنم کی آگ میں پھینکے جانے کے
ٹھہرےلائق گا۔ 23 لہٰذا المُقّدسبیتتجھےاگر میں پیشقربانی
وقتکرتے یاد آئے تیرےکہ بھائی کو تجھ سے کوئی شکایت
ہے 24 تو اپنی قربانی کو وہیں قربان گاہ کے منے سا ہی چھوڑ کر
اپنے بھائی پاسکے 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
ختم کر۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے جج کے حوالے کرے، جج تجھے
پولیس افسر کے کرےحوالے اور نتیجے میں تجھ کو جیل میں
ڈالا جائے۔ 26 مَیں تجھے سچ بتاتا ہوں، وہاں سے تُو اُس وقت
تک نہیں نکل پائے گا تکجب جرمانے کی پوری پوری رقم
ادا نہ کر دے۔

زناکاری
27 تم نے یہ حکم سن لیا ہے کہ زنا’ نہ ‘کرنا۔ لیکن28 مَیں

تمہیں بتاتا ہوں، جو عورتکسی کو بُری خواہش 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 پھینککر
دے۔ اِس سے پہلے پورےتیرےکہ جسم کو جہنم میں ڈالا
جائے بہتر یہ ہے کہ تیرا ایک ہی عضو جاتا رہے۔ 30 اور اگر
تیرا تجھےہاتھدہنا گناہ پرکرنے اُکسائے تو کاٹاُسے پھینککر
اِسدے۔ پہلےسے کہ تیرا پورا جسم میںجہنم جائے بہتر یہ ہے
کہ ایکتیرا ہی عضو جاتا رہے۔

طلاق
بھییہ31 فرمایا گیا ہے، بھیجو’ بیویاپنی وہدےطلاقکو

طلاقاُسے نامہ لـکھ ‘دے۔ لیکن32 مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ اگر
کسی بیویکی نے زنا نہ کیا ہو توبھی شوہر اُسے دےطلاق تو
وہ اُس سے زنا کراتا ہے۔ اور طلاقجو عورتشدہ شادیسے
کرے وہ زنا کرتا ہے۔

متقَسم کھانا

33 تم نے یہ بھی سنا ہے باپکہ دادا کو فرمایا گیا، جھوٹی’
متقَسم کھانا بلـکہ وعدےجو تُو ربنے قَسمسے کھا کر کئے
ہوں اُنہیں پورا ‘کرنا۔ لیکن34 مَیں تمہیں بتاتا ہوں، قَسم بالکل نہ
کھانا۔ نہ آسمان’ کی ‘قَسم 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۔
تکیہاں36 کہ سراپنے بھیقَسمکی نہ کھانا، کیونکہ تُو ایکاپنا
بال بھی کالا یا سفید نہیں کر سکتا۔ صرف37 اِتنا ہی کہنا، جی’
‘ہاں یا ‘نہیں۔جی’ اگر اِس سے یادہ ز کہو تو ابلیسیہ سےطرفکی ہے۔

بدلہ لینا
38 تم نے سنا یہکہہے فرمایا گیا ہے، آنکھ’ بدلےکے آنکھ،

دانت مَیںلیکن39‘دانت۔بدلےکے تم کو بتاتا ہوں بدکارکہ کا
کرنا۔متمقابلہ اگر تیرےکوئی ہنے گالد پر مارےتھپڑ تو اُسے
پیشبھیگالدوسرا کر دے۔ 40 اگر قمیصتیریکوئی لینے کے
لئے تجھ پر مقدمہ کرنا چاہے تو اُسے اپنی چادر دےبھی دینا۔
41 اگر کوئی تجھ کو اُس کا سامان اُٹھا ایککر کلو میٹر جانے
پر کرےمجبور تو اُس ساتھکے 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، اپنے’ پڑوسی سے محبت

رکھنا اور اپنے دشمن نفرتسے ‘کرنا۔ لیکن44 مَیں تم کو بتاتا
ہوں، اپنے دشمنوں محبتسے رکھو اور اُن کے لئے دعا کرو جو تم
کو ستاتے ہیں۔ 45 پھر تم اپنے باپآسمانی کے فرزند ٹھہرو گے،
کیونکہ وہ پرسبسورجاپنا طلوع ہونے دیتا اچھےوہخواہہے،
ہوں یا بُرے۔ اور بارشپرسبوہ برسنے دیتا خواہہے، راستوہ
باز ہوں یا ناراست۔ 46 اگر صرفتم اُن ہی محبتسے کرو جو تم
سے کرتے ہیں تو تم کو کیا اجر ملے گا؟ ٹیکس لینے والے بھی
تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور47 اگر صرفتم اپنے بھائیوں کے لئے
کیسلامتی باتخاصسیکونتوکرودعا غیریہودیہو؟کرتے
بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ 48 چنانچہ ویسے ہی کامل ہو جیسا
تمہارا باپآسمانی کامل ہے۔

6
خیرات
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!خبردار1 لوگوںکامنیکاپنے منےکے لئےکےدکھاوےسا

نہ کرو، ورنہ تم کو اپنے باپآسمانی سے کوئی اجر نہیں ملے گا۔
2 چنانچہ خیرات دیتے وقت یاکاروں ر کی طرح نہ کر جو

عبادت خانوں اور گلیوں میں بِگل بجا کر اِس کا اعلان کرتے
ہیں لوگتاکہ اُن عزتکی کریں۔ مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں، جتنا
اجر اُنہیں ملنا تھا اُنہیں مل چکا ہے۔ 3 اِس کے بجائے جب تُو
دےخیرات تیرےتو 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 تجھےہے اِس کا گا۔دےمعاوضہ

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 ہے
تو اندر میںکمرےکے جا کر دروازہ بند کر اور پھر باپاپنے سے
دعا کر پوشیدگیجو میں پھرہے۔ باپتیرا جو پوشیدہ باتیں دیکھتا
تجھےہے اِس کا دےمعاوضہ گا۔

7 دعا کرتے وقت غیریہودیوں کی طرح یل طو اور بےمعنی
باتیں نہ دہراتے رہو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت سی باتوں
کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ 8 اُن کی مانند نہ بنو،
کیونکہ تمہارا باپ پہلے سے تمہاری یات ضرور واقفسے ہے،
9 بلـکہ یوں دعا کیا کرو،
ہمارےاے آسمانی باپ،
تیرا مُقّدسنام مانا جائے۔
تیری10 بادشاہی آئے۔
آسمانطرحجسمرضیتیری پوریمیں ہوتی زمینہے پر پوریبھی 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 تک

تیرے ہی [ہیں۔

14 کیونکہ جب تم لوگوں کے گناہ معاف کرو گے تو تمہارا
آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا۔ 15 لیکن اگر تم اُنہیں
معاف نہ کرو تو تمہارا باپ 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 متایسا کرنا بلـکہ روزہ وقتکے اپنے
بالوں میں تیل ڈال اور اپنا منہ دھو۔ 18 پھر لوگوں کو معلوم نہیں
ہو گا کہ تُو سےروزہ باپتیرےصرفبلـکہہے پوشیدگیجوکو
میں ہے۔ اور تیرا باپ جو پوشیدہ باتیں دیکھتا ہے تجھے اِس کا
دےمعاوضہ گا۔

آسمان پر خزانہ
19 اِس دنیا میں اپنے لئے خزانے جمع نہ کرو، جہاں کیڑا

اور زنگ اُنہیں کھا جاتے اور چور نقب لگا کر چُرا لیتے ہیں۔
اِس20 کے بجائے اپنے خزانے آسمان پر جمع کرو جہاں کیڑا اور
اُنہیںزنگ تباہ نہیں کر نہسکتے، نقبچور لگا کر چُرا ہیں۔سکتے
21 کیونکہ جہاں تیرا خزانہ وہیںہے تیرا دل بھی لگا رہے گا۔

جسم کی روشنی
بدن22 کا چراغ آنکھ ہے۔ تیریاگر 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 تیرےاگر اندر کی روشنی
یکی تار ہو تو یہ یکی تار کتنی شدید ہو !گی

بےفکر ہونا
24 کوئی بھی دو مالـکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ یا تو وہ

ایک نفرتسے کر دوسرےکے محبتسے رکھے گا ایکیا سے
لپٹ دوسرےکر کو حقیر جانے گا۔ ایکتم وقتہی میں الله
دولتاور 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 سے اہم نہیں ہے؟ اور کیا جسم
پوشاک سے یادہ ز اہمیت نہیں رکھتا؟ پرندوں26 پر غور کرو۔ نہ
وہ بیج بوتے، نہ فصلیں کاٹ کر اُنہیں گودام میں جمع کرتے

* 6:12 ہمارے معاف…گناہوں :کیا لفظی قرضہمارے:ترجمہ معافہمیں طرحجسکر ہم نے قرضاپنے داروں معافکو کیا۔
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ہیں۔ تمہارا باپآسمانی خود اُنہیں کھانا کھلاتا ہے۔ تمہاریکیا
اُن نسبتکی یادہ ز قدر قیمتو نہیں ہے؟ 27 کیا تم میں کوئیسے
فکر کرتے کرتے اپنی زندگی ایکمیں لمحے کا بھی اضافہ کر ہے؟سکتا

28 اور تم اپنے کپڑوں کے لئے کیوں فکرمند ہوتے ہو؟ غور
کرو کہ سوسن کے پھول کس طرح اُگتے ہیں۔ نہ وہ محنت
کرتے، نہ کاتتے ہیں۔ لیکن29 مَیں تمہیں بتاتا ہوں کہ سلیمان
بادشاہ اپنی پوری شان شوکتو کے باوجود ایسے شاندار کپڑوں
سے ملبّس نہیں تھا جیسے اُن میں سے ایک۔ 30 اگر الله اُس
گھاس کو جو آج میدان میں ہے اور کل آگ میں جھونکی
جائے گی ایسا شاندار لباس پہناتا ہے اےتو کم اعتقادو، وہ تم
کو پہنانے کے لئے کیا کچھ کرےنہیں گا؟

31 چنانچہ 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 ر ہیں
تمہارےجبکہ آسمانی باپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ تم کو اِن
تمام چیزوں ضرورتکی ہے۔ پہلے33 الله کی بادشاہی اور اُس
بازیراستکی تلاشکی میں رہو۔ پھر یہ تمام چیزیں بھی تم کو
مل جائیں گی۔ اِس34 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 تمہاری عدالت بھی کی
گی۔جائے 2 کیونکہ جتنی سختی سے تم دوسروں کا فیصلہ کرتے
ہو اُتنی سختی سے تمہارا بھی فیصلہ کیا گا۔جائے پیمانےجساور
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
اپنے بھائی سے کہہ سکتا ہے، ٹھہرو،’ تمہاریمجھے آنکھ میں پڑا
تنکا لنے نکا ‘دو، تیریجبکہ اپنی آنکھ میں شہتیر ہے۔ 5 یاکار !ر
پہلے اپنی آنکھ کے شہتیر کو نکال۔ تب ہی تجھے بھائی کا تنکا
صاف نظر آئے گا اور تُو اُسے اچھی طرح سے دیکھ کر نکال
سکے گا۔

ُکتوں6 متخوراکمُقّدسکو اورکھلانا 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 تمہارےتو لئے دروازہ کھول
دیا گا۔جائے کیونکہ8 بھیجو مانگتا وہہے پاتا جوہے، ڈھونڈتا
ہے اُسے ملتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اُس کے لئے دروازہ
کھول دیا جاتا ہے۔ 9 تم میں سے کون اپنے بیٹے کو پتھر دے
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 اچھیکو دےچیزیں سکتے ہو
تو پھر یادہکتنی ز باتیقینی تمہاراکہہے باپآسمانی والوںمانگنے
کو اچھی دےچیزیں گا۔

12 ہر بات میں دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم
ہتے چا ہو کہ تمہارےوہ ساتھ کریں۔ کیونکہ یہی شریعت اور
نبیوں تعلیماتکی کا لبابلُِب ہے۔

تنگ دروازہ
دروازےتنگ13 داخلسے ہو، ہلاکتکیونکہ طرفکی

لے جانے والا راستہ کشادہ اور اُس کا دروازہ چوڑا ہے۔
بہت لوگسے اُس داخلمیں ہو ہیں۔جاتے لیکن14 زندگی کی
والاجانےلےطرف تنگراستہ اورہے اُس کا چھوٹا۔دروازہ
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 خاردار یوں جھاڑ سے توڑےانگور جاتے ہیں یا اونٹ
کٹاروں سے انجـیر؟ ہرگز نہیں۔ اِسی17 طرح اچھا درخت اچھا
پھل لاتا ہے خرابدرختخراباور پھل۔ 18 نہ درختاچھا
پھلخراب لا سکتا درختخرابنہہے، اچھا پھل۔ 19 بھیجو
درخت اچھا پھل نہیں لاتا اُسے کاٹ آگکر میں جھونکا جاتا
ہے۔ یوں20 تم اُن کا پھل دیکھ کر اُنہیں پہچان لو گے۔

اصلصرف پیروکار داخل ہوں گے
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21 جو مجھے خداوند،’ ‘خداوند کہتے ہیں اُن میں سے سب

آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے بلـکہ صرف وہ جو
میرے باپآسمانی مرضیکی پر عمل کرتے ہیں۔ عدالت22 کے
بہتدن لوگسے مجھ سے کہیں گے، اے’ خداوند، !خداوند
کیا ہم تیرےنے ہی نام میں نبوّت نہیں تیرےکی، ہی نام سے
بدروحیں نہیں نکالیں، تیرے ہی نام سے معجزے نہیں ‘کئے؟
مَیںوقتاُس23 اُن گا،دوںکہہصافصافسے کبھیمیری’
تم سے جان پہچان نہ اےتھی۔ !بدکارو میرے منے سا سے چلے
‘جاؤ۔

دو قسم مکانکے
24 لہٰذا میریبھیجو سنباتیںیہ کر اُن عملپر کرتا اُسوہہے

سمجھ دار آدمی کی مانند اپنےنےجسہے مکان کی بنیاد چٹان
پر رکھی۔ بارش25 ہونے لـگی، سیلاب آیا اور آندھی مکان کو
جھنجھوڑنے لـگی۔ لیکن وہ نہ گرا، کیونکہ اُس کی بنیاد چٹان
پر رکھی گئی تھی۔

26 لیکن جو بھی میری یہ باتیں سن کر اُن پر عمل نہیں کرتا
وہ اُس احمق کی مانند جسہے نے اپنا مکان صحیح بنیاد ڈالے
بغیر ریت پر تعمیر کیا۔ بارشجب27 ہونے سیلابلـگی، آیا اور
مکانآندھی لـگیجھنجھوڑنےکو تو “گیا۔گرسےدھڑاممکانیہ

عیسٰی کا اختیار
عیسٰیجب28 یہنے 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

عیسٰی1 پہاڑ سے اُترا بڑیتو بھیڑ اُس پیچھےکے چلنے لـگی۔ 2 پھر
ایک آدمی اُس کے پاس آیا جو کوڑھ مریضکا تھا۔ منہ کے
بل گر کر اُس نے کہا، خداوند،” آپاگر چاہیں تو پاکمجھے
صاف کر سکتے “ہیں۔

3 عیسٰی نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اُسے چھوا اور کہا، مَیں” چاہتا
صافپاکہوں، ہو “جا۔ اِس پر ًوہ فورا اُس بیماری پاکسے
صاف ہو گیا۔ عیسٰی4 اُسنے سے !خبردار”کہا، کسیباتیہ
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 کرتیسے سےکوڑھجنہیںہے شفا ملی یوںہے۔
تصدیقعلانیہ کہگیجائےہو تُو ہوصافپاکواقعی “ہے۔گیا

رومی افسر کے غلام کی شفا
جب5 عیسٰی کفرنحوم میں داخل ہوا تو َسو فوجیوں پر مقرر

اُسافسرایک پاسکے آ خداوند،”6لگا،کرنےمنتکیاُسکر
میرا غلام حالتمفلوج میں گھر میں 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 کہ

میرےآپ گھر بسجائیں۔ یہیں سے حکم کریں 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 ‘!جا’ہوں، تو وہ جاتا دوسرےاورہے کو ‘!آ’ تو وہ آتا طرحاِسیہے۔
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
بہتہوں، مشرقلوگسے مغرباور سے آ کر اسحاقابراہیم، اور
یعقوب آسمانساتھکے کی بادشاہی ہوںشریکمیںضیافتکی
گے۔ لیکن12 بادشاہی کے اصل وارثوں کو نکال اندھیرےکر
میں ڈال دیا جائے گا، اُس جگہ لوگجہاں روتے اور دانت
پیستے رہیں “گے۔ 13 پھر عیسٰی افسر سے مخاطب ہوا، جا،”
تیرے 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 پطرسنے کی
ساس کو بستر پڑےپر دیکھا۔ اُسے بخار تھا۔ اُس15 نے اُس کا
ہاتھ چھو لیا تو بخار اُتر گیا اور وہ اُٹھ کر اُس کی خدمت کرنے
لـگی۔

ہوئیشام16 تو بدروحوں بہتپڑےمیںگرفتکی لوگوںسے
کو عیسٰی پاسکے لایا گیا۔ اُس نے بدروحوں کو دےحکم کر
نکال دیا اور تمام مریضوں کو شفا دی۔ یوں17 یسعیاہ نبی کی یہ
پیش گوئی پوری ہوئی کہ اُس” نے ہماری یاں کمزور لے لیں
اور ہماری یاں بیمار اُٹھا “لیں۔

پیروی کی سنجیدگی
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18 جب عیسٰی نے اپنے گرد بڑا ہجوم دیکھا تو اُس نے

شاگردوں کو جھیل پار کرنے کا حکم دیا۔ 19 روانہ ہونے سے
پہلے شریعت ایککا عالِم اُس پاسکے آ کر کہنے لگا، اُستاد،”
جہاں آپبھی جائیں آپمَیںگے پیچھےکے چلتا رہوں “گا۔

عیسٰی20 لومڑیاں”دیا،جوابنے بھٹوںاپنے میں پرندےاور
میںگھونسلوںاپنے آرام کر لیکنہیں،سکتے ابِن آدم سرپاسکے
رکھ کر آرام کرنے کی کوئی جگہ “نہیں۔

کسی21 اَور شاگرد نے اُس سے کہا، خداوند،” مجھے پہلے
جا کر باپاپنے کو دفن کرنے اجازتکی “دیں۔

لیکن22 عیسٰی اُسےنے پیچھےمیرے”بتایا، ہو مُردوںاورلے
کو مُردےاپنے دفن کرنے “دے۔

عیسٰی آندھی کو تھما دیتا ہے
23 پھر وہ کشتی پر سوار ہوا اور اُس پیچھےکے اُس شاگردکے

بھی۔ جھیلاچانک24 آندھیسختپر چلنے لـگی اور لہروںکشتی
میں لـگی۔ڈوبنے لیکن عیسٰی سو تھا۔رہا اُسشاگرد25 پاسکے
گئے اور اُسے جگا کر کہنے لـگے، خداوند،” ہمیں بچا، ہم تباہ ہو
رہے “!ہیں

26 اُس جوابنے دیا، اے” کم !اعتقادو گھبراتے کیوں
ہوکھڑے“ہو؟ اُسکر آندھینے اور موجوں کو ڈانٹا تو لہریں
ساکتبالکل ہو گئیں۔ شاگرد27 حیران ہو کر کہنے لـگے، یہ”
کس قسم شخصکا ہے؟ ہَوا اور جھیل بھی اُس کا حکم مانتی
“ہیں۔

دو بدروح گرفتہ آدمیوں کی شفا
28 وہ جھیل کے پار گدرینیوں کے علاقے میں پہنچے تو

بدروح گرفتہ دو آدمی قبروں میں سے نکل کر عیسٰی کو ملے۔
وہ اِتنے خطرناک تھے کہ وہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا تھا۔
چیخیں29 مار مار کر اُنہوں نے کہا، الله” کے فرزند، آپہمارا
کے ساتھ کیا واسطہ؟ کیا آپ ہمیں مقررہ وقت سے پہلے عذاب
میں لنے ڈا آئے “ہیں؟

کچھ30 فاصلے پر سؤروں کا بڑا غول چر رہا تھا۔ بدروحوں31
عیسٰینے سے التجا ہمیںآپاگر”کی، لتے نکا ہیں تو سؤروں کے
اُس غول میں بھیج “دیں۔

32 عیسٰی نے اُنہیں حکم دیا، “جاؤ۔” بدروحیں نکل کر
میںسؤروں جا اِسگھسیں۔ پورےپر کا پورا بھاگبھاگغول
کر پہاڑی کی ڈھلان پر سے اُترا اور جھیل میں جھپٹ ڈوبکر

مرا۔ 33 یہ دیکھ کر سؤروں کے گلہ بان بھاگ گئے۔ شہر میں
جا کر اُنہوں لوگوںنے کچھسبکو سنایا اور وہ بھی بدروحجو
آدمیوںگرفتہ ساتھکے ہوا تھا۔ 34 پھر پورا شہر نکل کر عیسٰی کو
ملنے آیا۔ اُسے دیکھ کر اُنہوں نے اُس کی منت کی ہمارےکہ
علاقے چلےسے جائیں۔

9
مفلوج آدمی کی شفا

1 کشتی میں بیٹھ کر عیسٰی جھیلنے کو پار کیا اور اپنے شہر
پہنچ آدمیمفلوجایکوہاں2گیا۔ چارپائیکو ڈالپر اُسکر کے
پاس لایا گیا۔ اُن کا ایمان دیکھ کر عیسٰی نے کہا، بیٹا،” حوصلہ
تیرےرکھ۔ معافگناہ کر دیئے گئے “ہیں۔

سنیہ3 شریعتکر کچھکے میںدلعلما کہنے یہ”لـگے، کفر
بک رہا “!ہے

4 عیسٰی نے جان لیا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں، اِس لئے اُس
نے اُن سے پوچھا، تم”5 دل بُریمیں باتیں سوچکیوں رہے ہو؟
کیا مفلوج سے یہ کہنا یادہ ز آسان ہے کہ تیرے’ معافگناہ کر
دیئے گئے ‘ہیں یا یہ کہ اُٹھ’ اور چل ؟‘پھر 6 لیکن مَیں تم کو
دکھاتا ہوں 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 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 کرنے لـگے کہ
اُس انساننے کو اِس قسم کا اختیار دیا ہے۔

متی بُلاہٹکی
9 آگے جا کر عیسٰی ایکنے آدمی کو دیکھا ٹیکسجو 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۔

10 بعد میں عیسٰی متی کے گھر میں کھانا کھا رہا تھا۔ 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؟

12 یہ سن کر عیسٰی نے کہا، صحت” مندوں کو ڈاکٹر کی
ضرورت نہیں ہوتی بلـکہ مریضوں کو۔ 13 پہلے جاؤ اور کلاِم
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مُقّدس کی اِس بات کا مطلب جان لو کہ مَیں’ قربانی نہیں بلـکہ
پسندرحم ‘ہوں۔کرتا بازوںراستمَیںکیونکہ نہیںکو بلـکہ گناہ
گاروں کو بُلانے آیا “ہوں۔

شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟
پھر14 یحیٰی اُسشاگردکے پاسکے اورآئے کےآپ”پوچھا،

شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے جبکہ ہم اور فریسی روزہ رکھتے
“ہیں؟

15 عیسٰی جوابنے دیا، شادی” کے طرحکسمہمان ماتم
کر تکجبہیںسکتے دُولھا اُن درمیانکے ایکلیکنہے؟ دن
آئے جبگا 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 ایسا کرے تو نیا ٹکڑا بعد میں سکڑ کر پرانے لباس
الـگسے ہو جائے یوںگا۔ لباسپرانے کی پھٹی ہوئی پہلےجگہ
کی نسبت یادہ ز خراب ہو جائے گی۔ اِسی17 طرح انگور کا
رستازہ پرانی مشکوںبےلچکاور میں نہیں ڈالا جاتا۔ اگر ایسا
کیا جائے تو پرانی مشکیں پیدا ہونے گیسوالی باعثکے پھٹ
جائیں نتیجےگی۔ میں َمے اور دونوںمشکیں ضائع جائیںہو گی۔
اِس لئے انگور کا تازہ رس نئی مشکوں میں ڈالا جاتا ہے جو
محفوظہیدونوںمشکیںاوررسیوںہیں۔ہوتیدارلچک ہتے “ہیں۔ر

یائیر کی بیٹی اور بیمار عورت
ابھیعیسٰی18 یہ بیان کر رہا تھا یہودیایککہ راہنما نے گر

اُسےکر سجدہ کیا اور میری”کہا، بیٹی ابھی لیکنہے۔مریابھی
آ کر اپنا ہاتھ اُس پر رکھیں تو وہ دوبارہ زندہ ہو جائے “گی۔

19 عیسٰی اُٹھ کر اپنے سمیتشاگردوں اُس کے ساتھ ہو لیا۔
20 چلتے عورتایکچلتے نے پیچھے سے آ کر عیسٰی لباسکے

کا کنارہ چھوا۔ عورتیہ بارہ سال خونسے بہنے کی مریضہ تھی
اور21 سوچوہ رہی اگر”تھی، اُسصرفمَیں لباسکے کو ہی
چھو لوں تو شفا پا لوں “گی۔

عیسٰی22 نے مُڑ کر اُسے دیکھا اور بیٹی،”کہا، !رکھحوصلہ
تیرے ایمان تجھےنے بچا لیا “ہے۔ عورتاور وقتاُسیکو شفا
مل گئی۔

23 پھر عیسٰی راہنما کے گھر میں داخل ہوا۔ بانسری بجانے
والے بہتاور پہنچلوگسے 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 سبجب کو نکال دیا گیا تو وہ اندر گیا۔ اُس نے لڑکی
کا ہاتھ پکڑا تو وہ اُٹھ کھڑی ہوئی۔ معجزےاِس26 کی خبر اُس
پورے علاقے میں پھیل گئی۔

دو اندھوں کی شفا
عیسٰیجب27 وہاں سے روانہ ہوا تو دو اندھے اُس پیچھےکے

چل کر چلّانے لـگے، ابِن” داؤد، ہم پر رحم “کریں۔
جب28 عیسٰی کسی کے گھر میں داخل ہوا تو وہ اُس کے

پاس آئے۔ عیسٰی نے اُن سے کیا”پوچھا، تمہارا ایمان ہے مَیںکہ
یہ کر سکتا “ہوں؟
اُنہوں جوابنے دیا، جی،” “خداوند۔
29 پھر اُس نے اُن کی آنکھیں چھو کر کہا، تمہارے” ساتھ

تمہارے ایمان مطابقکے ہو “جائے۔ 30 اُن کی آنکھیں بحال ہو
گئیں اور عیسٰی سختینے اُنہیںسے کسیخبردار،”کہا، بھیکو
اِس کا پتا نہ “!چلے

لیکن31 وہ نکل پورےکر علاقے میں اُس کی خبر پھیلانے
لـگے۔

گونگے آدمی کی شفا
نکلوہجب32 تھےرہے ایکتو گونگا آدمی عیسٰی پاسکے

لایا گیا جو کسی بدروح کے قبضے میں تھا۔ بدروحجب33 کو
نکالا گیا تو گونگا لنے بو لگا۔ ہجوم حیران رہ گیا۔ اُنہوں نے ایسا”کہا، کام اسرائیل میں کبھی نہیں دیکھا “گیا۔

لیکن34 فریسیوں نے کہا، وہ” بدروحوں کے سردار ہی کی
مدد بدروحوںسے کو نکالتا “ہے۔

عیسٰی کو لوگوں ترسپر آتا ہے
اور35 عیسٰی سفر کرتے کرتے تمام شہروں اور گاؤں میں سے

گزرا۔ جہاں بھی وہ پہنچا وہاں اُس نے اُن عبادتکے خانوں
میں تعلیم دی، بادشاہی خوشکی خبری سنائی اور ہر قسم کے
مرض علالتاور سے شفا دی۔ ہجوم36 کو دیکھ کر اُسے اُن پر
ترسبڑا آیا، کیونکہ وہ پِسے ہوئے بےبساور تھے، ایسی بھیڑوں
کی طرح جن کا چرواہا نہ ہو۔ 37 اُس نے اپنے شاگردوں سے
کہا، بہتفصل” ہے، لیکن مزدور کم۔ اِس38 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
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1 پھر عیسٰی نے اپنے بارہ رسولوں کو بُلا کر اُنہیں ناپاک
روحیں لنے نکا اور قسمہر علالتاورمرضکے سے شفا دینے کا
اختیار دیا۔ 2 بارہ رسولوں کے نام یہ :ہیں پہلا شمعون پطرسجو
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 جساسکر بعدنے 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 کی کھوئی ہوئی بھیڑوں
کے پاس۔ 7 اور چلتے چلتے منادی کرتے جاؤ کہ آسمان’ کی
بادشاہی قریب آ چکی ‘ہے۔ بیماروں8 کو شفا دو، مُردوں کو
زندہ کرو، کوڑھیوں صافپاککو کرو، بدروحوں کو نکالو۔
تم مفتکو میں ملا مفتہے، میں ہی بانٹنا۔ 9 اپنے کمربند میں
پیسے نہ رکھنا — نہ سونے، نہ چاندی اور نہ تانبے کے ِسکے۔
نہ10 سفر لئےکے بیگ ہو، ایکنہ یادہسے ز نہسوٹ، جوتے،
نہ لاٹھی۔ کیونکہ مزدور اپنی روزی کا حق دار ہے۔

شہرجس11 یا داخلمیںگاؤں ہوتے اُسہو لائقکسیمیں
شخص کا پتا کرو اور روانہ ہوتے تکوقت اُسی کے گھر میں
ٹھہرو۔ 12 گھر میں داخل ہوتے وقت 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 ٹھہریکر رہے گی۔ اگر نہیں تو یہ سلامتی
تمہارے پاس لوٹ آئے گی۔ 14 اگر کوئی گھرانا یا شہر تم کو
قبول نہ کرے، نہ تمہاری سنے تو روانہ وقتہوتے اُس جگہ کی
گرد اپنے پاؤں سے جھاڑ دینا۔ مَیں15 تمہیں سچ بتاتا عدالتہوں،
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 کی طرح 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 سوچتے پریشان نہ ہو جانا کہ مَیں کیا کہوں طرحکسیا
بات کروں۔ اُس وقت تم کو بتایا جائے گا کہ کیا کہنا ہے،
20 کیونکہ تم باتخود نہیں کرو گے باپتمہارےبلـکہ کا روح
معرفتتمہاری بولے گا۔

بھائی21 بھائیاپنے باپاورکو بچےاپنے حوالےکےموتکو
گا۔کرے بچے اپنے والدین کھڑےخلافکے ہو کر اُنہیں قتل
کروائیں گے۔ سب22 تم سے نفرت کریں گے، اِس لئے کہ تم
میرے پیروکار لیکنہو۔ جو تکآخر قائم رہے ملےنجاتاُسےگا
ایکوہجب23گی۔ ستائیںتمہیںمیںشہر دوسرےکسیتوگے
شہر ہجرتکو مَیںجانا۔کر تم کو سچ بتاتا ہوں کہ ابِن آدم کی آمد
تک 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، غلامطرحاِسیاور کو وہکہ مالـکاپنے مانندکی ہو۔
سرپرستکےگھرانے بدروحوںاگرکو زبولبعلسردارکا قرار
دیا گیا ہے تو اُس کے گھر والوں کو کیا کچھ نہ کہا جائے گا۔

سےکس ڈرنا ہے؟
26 اُن متسے 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 تمہارےآہستہ کان میں بتایا گیا ہے اُس کا چھتوں
سے اعلان کرو۔ 28 اُن سے خوف مت کھانا جو تمہاری روح
کو نہیں بلـکہ تمہارےصرف جسم کو قتل کر سکتے ہیں۔ الله
سے ڈرو جو روح 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 تمہارےبھی باپ اجازتکی کے بغیر زمین پر
نہیں یہصرفنہ30سکتی۔گر سرتمہارےبلـکہ بھیبالسبکے
گنے ہیں۔ہوئے 31 تمہاریڈرو۔متلہٰذا قدر سیبہتقیمتو
یوں چڑ کہیںسے یادہ ز ہے۔

مسیح کا اقرار یا انکار کرنے کا نتیجہ
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لوگوںبھیجو32 کے منے سا میرا اُسکرےاقرار کا اقرار مَیں

بھیخود اپنے باپآسمانی کے منے سا کروں گا۔ لیکن33 بھیجو
لوگوں کے منے سا میرا انکار کرے اُس کا مَیں بھی اپنے آسمانی
باپ کے منے سا انکار کروں گا۔

عیسٰی صلح سلامتی باعثکا نہیں
34 متیہ سمجھو کہ مَیں دنیا میں صلح سلامتی قائم کرنے آیا

ہوں۔ مَیں صلح سلامتی نہیں بلـکہ تلوار چلوانے 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 دشمنکے اُس کے اپنے گھر والے ہوں گے۔

جو37 باپاپنے یا ماں مجھکو یادہسے ز میرےوہکرےپیار
لائق نہیں۔ جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے یادہ ز کرےپیار وہ
میرے لائق نہیں۔ 38 جو اپنی صلیب اُٹھا میرےکر پیچھے نہ ہو
لائقمیرےوہلے نہیں۔ 39 بھیجو اپنی جان کو بچائے وہ اُسے
دےکھو گا، لیکن جو اپنی جان میریکو خاطر دےکھو وہ
اُسے پائے گا۔

عیسٰی اور اُس پیروکاروںکے کو قبول کرنے کا اجر
40 تمہیںجو کرےقبول قبولمجھےوہ کرتا اورہے، مجھےجو

قبول کرتا ہے وہ اُس کو قبول کرتا جسہے نے مجھے بھیجا
نبیکسیجو41ہے۔ اُسےکرےقبولکو نبی کا سا گا۔ملےاجر
اور راستکسیجو شخصباز اُسکو بازیراستکی سببکے
کرےقبولسے راستاُسے 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 وقتاُس 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، آپکیا” وہی ہیں جسے آنا ہے یا
کسیہم اَور کے انتظار میں “رہیں؟

4 عیسٰی نے جواب دیا، یحیٰی” کے پاس واپس جا کر اُسے
کچھسب بتا دینا جو تم نے دیکھا اور سنا ہے۔ 5 اندھے’ دیکھتے،
لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑھیوں صافپاککو کیا جاتا ہے،
بہرے سنتے مُردوںہیں، کو زندہ کیا جاتا اورہے غریبوں کو الله
خبریخوشکی سنائی جاتی ‘ہے۔ مبارک6 ہے وہ میرےجو
سبب سے ٹھوکر کھا کر برگشتہ نہیں “ہوتا۔

7 یحیٰی کے یہ شاگرد چلے گئے تو عیسٰی ہجوم سے یحیٰی کے
باتمیںبارے یگستانتم”لگا،کرنے میںر کیا دیکھنے تھے؟گئے
ایک سرکنڈا جو ہَوا کے ہر جھونکے سے ہلتا بےشکہے؟
نہیں۔ 8 یا کیا وہاں جا کر ایسے آدمی کی توقع کر رہے تھے جو
نفیس 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 کے بارے میں
مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے، دیکھ،’ مَیں اپنے پیغمبر تیرےکو
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
شخصبھی یحیٰی سے بڑا نہیں ہے۔ توبھی آسمان کی بادشاہی میں
داخل ہونے سےسبوالا اُسشخصچھوٹا سے بڑا ہے۔ 12 یحیٰی
بپتسمہ دینے والے کی خدمت سے لے کر آج تک آسمان کی
بادشاہی پر زبردستی کی جا رہی ہے، اور زبردست اُسے چھین
رہے ہیں۔ 13 کیونکہ تمام نبی اور توریت نے یحیٰی کے تکدور
اِس بارےکے پیشمیں گوئی کی ہے۔ 14 اور اگر تم یہ ماننے
کے لئے تیار ہو تو مانو کہ الیاسوہ نبی جسےہے آنا تھا۔ 15 جو
سن سکتا ہے وہ سن !لے

16 مَیں اِس نسل کو کس سے تشبیہ دوں؟ وہ اُن بچوں کی
مانند ہیں جو بازار میں بیٹھے کھیل رہے ہیں۔ اُن میں سے کچھ
اونچی آواز بچوںدوسرےسے شکایتسے کر رہے ہیں، 17 ہم’
نے بانسری بجائی تو تم نہ ناچے۔ پھر ہم نے نوحہ کے گیت
لیکنگائے، تم نے پیٹچھاتی 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
گناہ گاروں کا دوست بھی ‘ہے۔ لیکن حکمت اپنے اعمال سے
ثابتصحیحہی ہوئی “ہے۔



متی 11:20 921 متی 12:20

توبہ نہ کرنے والے شہروں افسوسپر
20 پھر عیسٰی اُن شہروں کو ڈانٹنے لگا جن میں اُس نے یادہ ز

معجزے کئے تھے، اُنہوںکیونکہ توبہنے نہیں تھی۔کی اے”21
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 لوگکے کب ٹاٹکے اوڑھ کر اور سر پر راکھ ڈال کر
توبہ کر ہوتے۔چکے جی22 عدالتہاں، نسبتتمہاریدنکے
صور اور صیدا کا حال یادہ ز قابِل برداشت ہو گا۔ 23 اےاور
کفرنحوم، کیا تجھے تکآسمان سرفراز کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں،
بلـکہ تُو اُترتا اُترتا پہنچےتکپاتال گا۔ اگر میںسدوم معجزےوہ
کئے گئے ہوتے جو تجھ میں ہوئے ہیں تو وہ تکآج قائم رہتا۔
24 ہاں، عدالت کے دن تیری نسبت سدوم کا حال یادہ ز قابِل
برداشت ہو “گا۔

باپ کی تمجید
25 اُس وقت عیسٰی نے کہا، اے” باپ، آسمان و زمین کے

!مالـک مَیں تیری تمجید کرتا ہوں کہ تُو نے یہ باتیں داناؤں اور
عقل مندوں سے چھپا کر چھوٹے بچوں پر ظاہر کر دی ہیں۔
میرےہاں26 باپ، یہی تجھے پسند آیا۔

باپمیرے27 سبنے میرےکچھ سپرد کر دیا ہے۔ کوئی
بھی فرزند نہیںکو جانتا باپسوائے اورکے۔ باپکوئی نہیںکو
جانتا سوائے فرزند کے اور اُن لوگوں کے جن پر فرزند باپ کو
ظاہر کرنا چاہتا ہے۔

اے28 ماندےتھکے اور بوجھ تلے دبے ہوئے لوگو، سب
میرے پاس !آؤ مَیں تم کو آرام دوں گا۔ 29 میرا جوا اپنے اوپر
اُٹھا کر مجھ سے سیکھو، کیونکہ مَیں حلیم اور نرم دل ہوں۔ یوں
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 تھا۔دنکا چلتے چلتے اُس شاگردوںکے بھوککو لـگی اور
وہ اناج کی بالیں توڑ توڑ کر کھانے لـگے۔ 2 یہ دیکھ کر فریسیوں
نے عیسٰی شکایتسے آپدیکھو،”کی، شاگردکے ایسا کام کر
رہے ہیں 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 بھوککو لـگی؟ 4 وہ الله

کے گھر میں داخل ہوا اور اپنے ساتھیوں سمیت رب کے لئے
مخصوص روٹیاںشدہ کھائیں، اگرچہ اُنہیں اِس اجازتکی نہیں
تھی بلـکہ صرف اماموں کو؟ 5 یا کیا تم نے توریت میں نہیں پڑھا
کہ سبتامامگو المُقّدسبیتدنکے کرتےخدمتمیں ہوئے
آرام کرنے کا حکم توڑتے ہیں توبھی وہ بےالزام ٹھہرتے ہیں؟
مَیں6 تمہیں بتاتا ہوں کہ یہاں وہ ہے المُقّدسبیتجو افضلسے
ہے۔ 7 مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے، مَیں’ قربانی نہیں بلـکہ رحم
پسند کرتا ‘ہوں۔ اگر تم اِس مطلبکا سمجھتے تو بےقصوروں کو
مجرم نہ ٹھہراتے۔ 8 کیونکہ ابِن سبتآدم مالـککا “ہے۔

سوکھے ہاتھ والے آدمی کی شفا
چلتےسےوہاں9 وہچلتے اُن عبادتکے ہوا۔داخلمیںخانے

10 اُس میں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ لوگ
عیسٰی پر الزام لگانے کا کوئی تلاشبہانہ کر رہے تھے، اِس لئے
اُنہوں نے اُس سے پوچھا، کیا” سبتشریعت کے دن شفا دینے
اجازتکی دیتی “ہے؟

عیسٰی11 جوابنے اگر”دیا، تم میں کیکسیسے سبتبھیڑ
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 غرض
نیکشریعت کام اجازتکیکرنے دیتی “ہے۔ 13 پھر اُس نے
اُس آدمی جسسے کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا، اپنا” ہاتھ آگے
“بڑھا۔
اُس نے ایسا کیا تو اُس کا ہاتھ دوسرے ہاتھ کی مانند

تندرست ہو گیا۔ اِس14 فریسیپر نکل آپسکر میں عیسٰی قتلکو
کرنے کی سازشیں کرنے لـگے۔

الله کا چنا ہوا خادم
عیسٰیجب15 جانیہنے لیا تو سےبہتگیا۔چلاسےوہاںوہ

لوگ اُس پیچھےکے چل تھے۔رہے اُس نے اُن تمامکے مریضوں
کو دےشفا کر 16 اُنہیں تاکید کی، کسی” بارےمیرےکو
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،
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،
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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

22 پھر ایک آدمی کو عیسٰی کے پاس لایا گیا جو بدروح کی
گرفت میں تھا۔ وہ اندھا اور گونگا تھا۔ عیسٰی نے اُسے شفا دی
تو گونگا لنے بو اور دیکھنے لگا۔ ہجوم23 کے لوگتمام ہکا بکا رہ
گئے اور پوچھنے لـگے، کیا” یہ ابِن داؤد “نہیں؟

24 لیکن جب فریسیوں نے یہ سنا تو اُنہوں نے کہا، یہ”
صرف بدروحوں کے سردار بعل زبول معرفتکی بدروحوں کو
نکالتا “ہے۔

25 اُن کے جانخیالاتیہ کر عیسٰی نے اُن سے کہا، جس”
بادشاہی پھوٹمیں پڑ جائے وہ تباہ ہو گی۔جائے شہرجساور
یا گھرانے کی ایسی حالت ہو وہ بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ اِسی26
طرح ابلیساگر آپاپنے کو نکالے تو پھر اُس پھوٹمیں پڑ گئی
میںصورتاِسہے۔ اُس طرحکسبادشاہیکی قائم رہ سکتی
ہے؟ 27 اور اگر مَیں بدروحوں کو بعل زبول کی مدد سے نکالتا
ہوں تمہارےتو بیٹے کساُنہیں کے یعے ذر لتے نکا ہیں؟ چنانچہ
وہی باتاِس منصفتمہارےمیں ہوں گے۔ لیکن28 اگر مَیں
الله کے روح کی معرفت بدروحوں کو نکال دیتا ہوں تو پھر الله
کی پاستمہارےبادشاہی پہنچ چکی ہے۔

کسی29 زورآور آدمی کے گھر میں گھس کر اُس کا مال
اسبابو طرحکسلُوٹنا ممکن تکجبہے کہ اُسے باندھا نہ
جائے؟ پھر ہی اُسے لُوٹا جا سکتا ہے۔

30 میرےجو ساتھ نہیں خلافمیرےوہ اورہے میرےجو
ساتھ نہیںجمع کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ مَیںغرض31 تم کو بتاتا ہوں
کہ انسان کا ہر گناہ اور معافکفر کیا جا سکے گا روحسوائے
القدس کے خلاف کفر بکنے کے۔ اِسے معاف نہیں کیا جائے
گا۔ 32 جو ابِن آدم کے خلاف بات کرے اُسے معاف کیا جا
سکے گا، لیکن جو القدسروح کرےباتخلافکے اُسے نہ
اِس میںجہان اور نہ آنے معافمیںجہانوالے کیا گا۔جائے

درخت اُس پھلکے سے پہچانا جاتا ہے
پھلاچھے33 کے لئے درختاچھے ہوتیضرورتکی ہے۔

خراب درخت سے خراب پھل ملتا ہے۔ درخت اُس کے پھل
سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ سانپاے34 کے !بچو تم بُرےجو ہو

کس طرح اچھی باتیں کر سکتے ہو؟ جسکیونکہ چیز سے دل
لبریز ہوتا ہے چھلـکوہ 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 لوگوںدنکے بےپروائیکو
سے کی گئی ہر بات کا حساب پڑےدینا گا۔ تمہاری37 اپنی
باتوں کی بنا پر تم راستکو ناراستیا ٹھہرایا جائے “گا۔

الٰہی نشان کا تقاضا
38 پھر شریعت کے کچھ علما اور فریسیوں نے عیسٰی باتسے

کی، اُستاد،” ہم آپ کی طرف سے الٰہی نشان دیکھنا ہتے چا
“ہیں۔

39 اُس نے جواب دیا، صرف” شریر اور زناکار نسل الٰہی
نشان کا تقاضا کرتی ہے۔ لیکن اُسے کوئی بھی الٰہی پیشنشان
نہیں کیا جائے گا سوائے یونس نبی کے نشان کے۔ 40 کیونکہ
جس طرح یونس تین دن اور تین رات مچھلی کے پیٹ میں رہا
اُسی طرح ابِن آدم بھی تین دن اور راتتین زمین کی گود میں پڑا
قیامت41گا۔رہے نینوہدنکے نسلاِسباشندےکے ساتھکے
کھڑے ہو کر اِسے مجرم ٹھہرائیں گے۔ یونسکیونکہ کے اعلان
پر اُنہوں نے توبہ کی تھی جبکہ یہاں وہ ہے یونسجو سے بھی بڑا
ہے۔ 42 اُس دن ملـکجنوبی سبا کی ملـکہ بھی اِس نسل کے
کھڑیساتھ ہو کر اِسے مجرم گی۔دےقرار کیونکہ وہ دُوردراز
ملـک سلیمانسے حکمتکی سننے کے لئے آئی تھی یہاںجبکہ وہ
ہے سلیمانجو بھیسے بڑا ہے۔

بدروح واپسیکی
کوئیجب43 بدروح شخصکسی سے نکلتی ہے تو وہ ویران

میںعلاقوں آرامہوئیگزرتیسے کی تلاشجگہ لیکنہے۔کرتی
اُسےجب کوئی ایسا مقام نہیں ملتا 44 تو وہ کہتی ہے، مَیں’ اپنے
اُس گھر واپسمیں چلی جاؤں میںجسگی سے نکلی ‘تھی۔ وہ
واپس آ کر دیکھتی ہے کہ گھر خالی ہے اور کسی نے جھاڑو
رکھسےسلیقےکچھسبکردے پھر45ہے۔دیا وہ جا ساتکر
اَور بدروحیں ڈھونڈ لاتی ہے جو اُس سے بدتر ہوتی ہیں، اور وہ
گھسمیںشخصاُسسب کر ہنے ر لـگتی ہیں۔ ابچنانچہ اُس
آدمی پہلےحالتکی نسبتکی یادہ بُریز ہو اِسہے۔جاتی شریر
نسل کا بھی یہی حال ہو “گا۔

عیسٰی کی ماں اور بھائی
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46 عیسٰی ابھی ہجوم باتسے کر ہی رہا تھا کہ اُس کی ماں

اور بھائی باہر کھڑے اُس باتسے کرنے کوششکی کرنے
لـگے۔ کسی47 نے عیسٰی سے کہا، آپ” کی ماں اور بھائی باہر
کھڑے ہیں آپاور باتسے کرنا ہتے چا “ہیں۔

48 عیسٰی نے پوچھا، کون” ہے میری ماں اور کون ہیں
میرے “بھائی؟ 49 پھر اپنے ہاتھ سے شاگردوں طرفکی اشارہ
کر کے اُس نے کہا، دیکھو،” یہ میری ماں اور میرے بھائی
ہیں۔ 50 کیونکہ میرےبھیجو باپآسمانی پوریمرضیکی کرتا
ہے وہ میرا بھائی، میری بہن اور میری ماں “ہے۔

13
بیج بونے والے کی تمثیل

اُسی1 دن عیسٰی گھر نکلسے جھیلکر کنارےکے بیٹھ گیا۔
2 اِتنا بڑا ہجوم اُس کے گرد جمع ہو گیا کہ آخرکار ایکوہ کشتی
میں بیٹھ گیا کنارےلوگجبکہ کھڑےپر رہے۔ 3 پھر اُس نے
اُنہیں بہت سی باتیں تمثیلوں میں ایک”سنائیں۔ بیجکسان بونے کے لئے نکلا۔ بیججب4 اِدھر اُدھر
بکھر گیا تو کچھ دانے راستے پر گرے اور پرندوں نے آ کر اُنہیں
چگ لیا۔ کچھ5 یلی پتھر زمین گرےپر جہاں مٹی کی کمی تھی۔
وہ جلد اُگ آئے کیونکہ مٹی گہری نہیں تھی۔ 6 لیکن جب
سورج نکلا ُجھلسپودےتو گئے اور چونکہ وہ جڑ نہ پکڑ سکے
اِس لئے گئے۔سوکھ کچھ7 خود رَو پودوںکانٹےدار درمیانکے
بھی وہاںگرے۔ وہ اُگنے تو لیکنلـگے، خود پودوںرَو ساتھنے
بڑھساتھ اُنہیںکر پھلنے لنے پھو نہ دیا۔ چنانچہ بھیوہ ختم گئے۔ہو
لیکن8 ایسے دانے بھی تھے جو زرخیز زمین گرےمیں اور ھتے بڑ
ھتے تیسبڑ گُنا، ساٹھ گُنا بلـکہ َسو تکگُنا یادہ ز پھل لائے۔ 9 جو
سن سکتا ہے وہ سن “!لے

تمثیلوں کا مقصد
10 شاگرد اُس پاسکے آ کر پوچھنے لـگے، آپ” لوگوں سے

تمثیلوں باتمیں کیوں کرتے “ہیں؟
اُس11 جوابنے تم”دیا، کو تو آسمان کی بادشاہی بھیدکے

سمجھنے کی لیاقت دی گئی ہے، لیکن اُنہیں یہ لیاقت نہیں دی
گئی۔ پاسکےجس12 کچھ ہے اُسے اَور دیا جائے گا اور اُس
پاسکے کثرت کی چیزیں ہوں گی۔ جسلیکن پاسکے کچھ
نہیں ہے اُس سے وہ بھی چھین لیا جائے گا جو اُس کے پاس
ہے۔ اِس13 لئے مَیں تمثیلوں میں اُن باتسے کرتا ہوں۔ کیونکہ
وہ دیکھتے ہوئے کچھ نہیں دیکھتے، وہ سنتے ہوئے کچھ نہیں سنتے

اور کچھ نہیں سمجھتے۔ 14 اُن میں یسعیاہ نبی کی یہ پیش پوریگوئی 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۔
لیکن16 تمہاری مبارکآنکھیں ہیں کیونکہ وہ دیکھ سکتی

ہیں اور تمہارے کان مبارک ہیں کیونکہ وہ سن سکتے ہیں۔
مَیں17 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ جو کچھ تم دیکھ رہے بہتہو سے
نبی راستاور باز اِسے دیکھ نہ پائے اگرچہ وہ اِس کے آرزومند
تھے۔ اور جو کچھ تم سن رہے ہو اِسے وہ سننے نہ پائے، اگرچہ
وہ اِس خواہشکے مند تھے۔

بیج بونے والے کی تمثیل مطلبکا
اب18 سنو کہ بیج بونے والے کی تمثیل کا مطلب کیا ہے۔

19 راستے پر گرے ہوئے دانے وہ لوگ ہیں جو بادشاہی کا
کلام سنتے تو ہیں، لیکن اُسے سمجھتے نہیں۔ پھر ابلیس آ کر وہ
کلام چھین لیتا ہے جو اُن دلوںکے میں یا بو گیا ہے۔ یلی20 پتھر
زمین گرےپر ہوئے دانے لوگوہ ہیں جو کلام سنتے ہی اُسے
خوشی سے قبول تو کر لیتے ہیں، لیکن21 وہ جڑ نہیں پکڑتے اور
اِس لئے یادہ ز دیر تک قائم نہیں ہتے۔ ر جوں ہی وہ کلام پر
ایمان لانے باعثکے مصیبتکسی یا ایذا رسانی سے دوچار ہو
جائیں تو وہ برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ 22 خود رَو کانٹےدار پودوں
کے گرےدرمیان ہوئے دانے لوگوہ ہیں جو کلام سنتے تو
لیکنہیں، پھر روزمرہ پریشانیاںکی دولتاور فریبکا کلام کو
پھلنے لنے پھو نہیں دیتا۔ نتیجے میں وہ پھل تکلانے نہیں پہنچتا۔
23 اِس کے مقابلے میں زرخیز زمین گرےمیں ہوئے دانے وہ
لوگ ہیں جو کلام کو سن کر اُسے سمجھ لیتے اور ھتے بڑ ھتے بڑ
تیس گُنا، ساٹھ گُنا بلـکہ َسو تکگُنا پھل لاتے “ہیں۔
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خود رَو پودوں کی تمثیل
عیسٰی24 ایکاُنہیںنے اَور تمثیل آسمان”سنائی۔ بادشاہیکی

اُس کسان مطابقتسے رکھتی جسہے نے اپنے کھیت میں
بیجاچھا بو لوگجبلیکن25دیا۔ سو تھےرہے اُستو دشمنکے
نے آ اناجکر پودوںکے درمیانکے خود پودوںرَو بیجکا بو دیا۔
پھر وہ چلا گیا۔ جب26 اناج پھوٹ نکلا اور فصل پکنے لـگی تو
خود پودےرَو بھی نظر آئے۔ 27 مالـکنوکر پاسکے آئے اور
کہنے لـگے، جناب،’ آپکیا نے کھیتاپنے میں اچھا بیج نہیں
یا بو تھا؟ تو پھر یہ خود پودےرَو کہاں سے آ گئے ‘ہیں؟

اُس28 جوابنے دیا، دشمنکسی’ نے یہ کر دیا ‘ہے۔
نوکروں نے پوچھا، کیا’ ہم جا کر اُنہیں ‘اُکھاڑیں؟
29 ‘نہیں،’ اُس نے کہا۔ ایسا’ نہ ہو کہ خود رَو پودوں کے

ساتھ ساتھ تم اناج پودےکے بھی 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 گٹھوں میں باندھ لو۔ پھر ہی اناج کو جمع کر
کے گودام میں “۔‘لاؤ

رائی کے دانے تمثیلکی
عیسٰی31 ایکاُنہیںنے اَور تمثیل آسمان”سنائی۔ بادشاہیکی

رائی کے دانے کی مانند ہے جو کسی نے لے کر اپنے کھیت
میں بو دیا۔ 32 گو یہ بیجوں میں سب 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 جو عورتکسی نے لے ًکر تقریبا
27 کلو گرام آٹے میں ملا دیا۔ گو وہ اُس میں چھپ گیا توبھی
ہوتے پورےہوتے ُگندھے ہوئے آٹے کو خمیر بنا “دیا۔

تمثیلوں باتمیں کرنے سببکا
34 عیسٰی نے یہ تمام باتیں ہجوم کے منے سا تمثیلوں صورتکی

تمثیلکیں۔میں اُسبغیرکے اُننے یوں35کی۔نہیںہیباتسے
نبی کی پیشیہ پوریگوئی ہوئی تمثیلوںمَیں”کہ باتمیں کروں
گا، مَیں دنیا کی تخلیق سے لے کر تکآج 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 لـگے، میںکھیت” خود
رَو پودوں کی تمثیل مطلبکا 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 فرزند ہیں 39 اور اُنہیں بونے
والا ابلیسدشمن ہے۔ فصل کی کٹائی کا مطلب دنیا کا اختتام
کٹائیکیفصلجبکہہے کرنے والے فرشتے ہیں۔ طرحجس40
تمثیل میں خود اُکھاڑےپودےرَو جاتے آگاور میں جلائے
اُسیہیںجاتے طرح دنیا کے اختتام پر بھی کیا جائے گا۔ 41 ابِن
آدم اپنے فرشتوں کو بھیج دے گا، اور وہ اُس کی بادشاہی
سے برگشتگی کا ہر سبب اور شریعت خلافکی ورزی کرنے
والے شخصہر کو لتے نکا جائیں گے۔ 42 وہ اُنہیں بھڑکتی بھٹی
میں پھینک دیں گے جہاں لوگ روتے اور دانت پیستے رہیں
گے۔ راستپھر43 باز باپاپنے بادشاہیکی طرحکیسورجمیں
چمکیں گے۔ سنجو سکتا ہے وہ سن !لے

چھپے ہوئے خزانے تمثیلکی
آسمان44 میںکھیتبادشاہیکی چھپے مانندکیخزانے ہے۔

جب کسی آدمی کو اُس بارےکے میں معلوم ہوا تو اُس نے
اُسے دوبارہ چھپا دیا۔ پھر وہ خوشی مارےکے چلا گیا، اپنی
فروختملـکیتتمام دیکر اور کھیتاُس کو خرید لیا۔

موتی کی تمثیل
45 نیز، آسمان کی بادشاہی ایسے سوداگر کی مانند ہے جو

اچھے موتیوں تلاشکی میں تھا۔ نہایتایکاُسےجب46 قیمتی
موتی بارےکے میں معلوم ہوا تو وہ چلا گیا، اپنی تمام ملـکیت
فروخت دیکر اور اُس موتی کو خرید لیا۔

جال تمثیلکی
47 آسمان 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 مچھلیاں پھینک دیں۔ 49 دنیا کے اختتام پر ایسا ہی ہو
گا۔ فرشتے آئیں گے بُرےاور لوگوں راستکو بازوں الـگسے
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کر کے 50 اُنہیں بھڑکتی بھٹی میں پھینک دیں گے جہاں لوگ
روتے اور دانت پیستے رہیں “گے۔

نئی اور پرانی سچائیاں
51 عیسٰی نے پوچھا، کیا” تم کو اِن تمام باتوں کی سمجھ آ گئی

شاگردوں“جی،”“ہے؟ جوابنے دیا۔
52 اُس نے اُن سے کہا، اِس” لئے شریعت کا ہر عالِم جو

آسمان کی بادشاہی میں شاگرد بن گیا ہے ایسے 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 سے چلا گیا۔ 54 اپنے

وطنی ناصرتشہر پہنچ کر عبادتوہ خانے میں لوگوں کو تعلیم
دینے لگا۔ اُس کی باتیں سن کر حیرتوہ زدہ ہوئے۔ اُنہوں نے
پوچھا، اُسے” حکمتیہ معجزےاور کرنے کی قدرتیہ کہاں
ہوئیحاصلسے ہے؟ 55 کیا یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں ہے؟ کیا اُس کی
ماں کا نام مریم نہیں ہے، اور کیا اُس کے بھائی یعقوب، یوسف،
شمعون اور نہیںیہوداہ 56ہیں؟ کیا اُس نہیںساتھہمارےبہنیںکی
رہتیں؟ تو پھر اُسے “گیا؟ملسےکہاںکچھسبیہ یوں57 اُسوہ
سے ٹھوکر کھا کر اُسے قبول کرنے قاصرسے رہے۔
عیسٰی نے اُن سے کہا، نبی” عزتکی ہر جگہ کی جاتی ہے

اُسسوائے اُساورشہروطنیکے اور58“کے۔خانداناپنےکے
اُن ایمانکے کی کمی باعثکے اُس وہاںنے یادہ معجزےز نہ
کئے۔

14
یحیٰی کا قتل

گلیلوقتاُس1 انتپاسہیرودیسحکمرانکے کو عیسٰی کے
بارے اطلاعمیں ملی۔ اِس2 پر اُس نے یوںاپنے دربار کہا،سے
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 ہیرودیسکہ نے یحیٰی کو گرفتار کر جیلکے
میں ڈالا تھا۔ یہ ہیرودیاس کی خاطر ہوا تھا جو پہلے ہیرودیس
کے بھائی فلپّس بیویکی تھی۔ 4 یحیٰی ہیرودیسنے کو بتایا ہیرودیاس”تھا، تیریسے شادی ناجائز “ہے۔ ہیرودیس5 یحیٰی کو
قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن عوام سے ڈرتا تھا کیونکہ وہ اُسے سمجھتےنبی تھے۔

ہیرودیس6 کی سال گرہ کے موقع پر ہیرودیاس کی بیٹی اُن
کے منے سا ناچی۔ ہیرودیس 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 کہا، مجھے” یحیٰی بپتسمہ
دینے والے کا ٹرےسر میں منگوا “دیں۔

سنیہ9 بادشاہکر لیکنہوا۔دُکھکو قَسموںاپنی مہمانوںاور
کی موجودگی کی وجہ سے اُس نے اُسے دینے کا دیا۔دےحکم
چنانچہ10 یحیٰی سرکا قلم کر رکھمیںٹرےپھر11گیا۔دیا اندرکر
لایا گیا اور لڑکی دےکو دیا گیا۔ لڑکی اُسے اپنی ماں پاسکے لے
گئی۔ بعد12 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
13 یہ خبر سن کر عیسٰی لوگوں الـگسے ہو کر کشتی پر سوار

ہوا اور کسی ویران جگہ چلا گیا۔ لیکن ہجوم کو اُس کی خبر
لوگملی۔ پیدل چل کر شہروں سے نکل آئے اور اُس کے پیچھے
لـگ گئے۔ عیسٰیجب14 نے کشتی پر سے اُتر بڑےکر ہجوم کو
دیکھا تو لوگوںاُسے پر آیا۔ترسبڑا اُسوہیں اُننے مریضوںکے
کو شفا دی۔

دنجب15 ڈھلنے لگا تو اُس اُسشاگردکے پاسکے آئے اور
کہا، یہ” جگہ ویران ہے اور دن ڈھلنے لگا ہے۔ اِن رُخصتکو
کر دیں تاکہ یہ ارد گرد کے دیہاتوں میں جا کر کھانے کے لئے
کچھ خرید “لیں۔

16 عیسٰی جوابنے دیا، اِنہیں” جانے ضرورتکی نہیں، تم
خود اِنہیں کھانے کو “دو۔

اُنہوں17 صرفپاسہمارے”دیا،جوابنے روٹیاںپانچ 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 دو مچھلیوں کو لے کر آسمان طرفکی دیکھا اور شکرگزاری
کی دعا کی۔ پھر اُس روٹیوںنے کو توڑ توڑ شاگردوںکر کو دیا،
اور شاگردوں نے یہ روٹیاں لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ سب20
نے جی بھر کر کھایا۔ جب شاگردوں نے بچے ہوئے ٹکڑے
جمع کئے تو ٹوکرےبارہ بھر گئے۔ خواتین21 اور بچوں کے علاوہ
کھانے ًوالے تقریبا 5,000 مرد تھے۔

عیسٰی پانی پر چلتا ہے
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22 اِس کے عین بعد عیسٰی نے شاگردوں 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 وہاںوہ اکیلا تھا 24 جبکہ کنارےکشتی کافیسے دُور
ہو گئی تھی۔ لہریں کشتی کو تنگبہت کر رہی تھیں کیونکہ
ہَوا اُس چلخلافکے رہی تھی۔

25ً تقریبا تین بجے رات وقتکے عیسٰی پانی پر چلتے ہوئے اُن
کے پاس آیا۔ جب26 شاگردوں نے اُسے جھیل کی سطح پر
چلتے ہوئے دیکھا تو اُنہوں دہشتنے کھائی۔ یہ” بھوتکوئی
اُنہوں“ہے، نے کہا اور ڈر مارےکے چیخیں مارنے لـگے۔

لیکن27 ًعیسٰی فورا اُن مخاطبسے ہو !رکھوحوصلہ”بولا،کر
مَیں ہی متہوں۔ “گھبراؤ۔

اِس28 پطرسپر بول اُٹھا، خداوند،” آپاگر ہی ہیں تو مجھے
پانی پر پاساپنے آنے کا حکم “دیں۔

29 عیسٰی نے جواب 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 خداوند،”اُٹھا، مجھے “!بچائیں

31 عیسٰی ًنے فورا اپنا ہاتھ بڑھا کر اُسے پکڑ لیا۔ اُس نے اے”کہا، کم !اعتقاد میںشکتُو کیوں پڑ گیا “تھا؟
دونوں32 کشتی پر سوار ہوئے تو ہَوا تھم گئی۔ 33 پھر کشتی

میں موجود شاگردوں نے اُسے سجدہ کر کے کہا، آپیقیناً” الله
کے فرزند “!ہیں

گنیسرت میں مریضوں کی شفا
جھیل34 کو پار کر کے گنیسرتوہ شہر پہنچپاسکے گئے۔

اُسجب35 جگہ لوگوںکے نے عیسٰی پہچانکو لیا تو اُنہوں نے
ارد گرد پورےکے علاقے میں اِس کی خبر پھیلائی۔ اُنہوں نے
اپنے تمام مریضوں کو اُس پاسکے لا کر 36 اُس منتسے کی
کہ وہ اُنہیں صرف لباساپنے کے دامن کو چھونے دے۔ اور
جس بھینے 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 کے باپشاگرد دادا روایتکی کیوں
توڑتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہاتھ دھوئے بغیر روٹی کھاتے “ہیں۔

3 عیسٰی جوابنے دیا، اور” تم روایاتاپنی کی خاطر الله کا
توڑتےکیوںحکم اللهکیونکہ4ہو؟ فرمایا،نے باپاپنے’ اپنیاور
ماں عزتکی ‘کرنا اور جو’ باپاپنے یا ماں کرےلعنتپر اُسے
سزائے موت دی ‘جائے۔ لیکن5 جب کوئی اپنے والدین سے
کہے، آپمَیں’ نہیںمددکی کر سکتا، مَیںکیونکہ مَنتنے مانی
ہے کہ جو کچھ آپمجھے کو دینا تھا وہ الله کے لئے وقف ‘ہے
تو تم اِسے جائز قرار دیتے ہو۔ یوں6 تم کہتے ہو کہ اُسے اپنے ماں
باپ نہیںضرورتکیکرنےعزتکی طرحاِسیاورہے۔ تم الله
منسوخخاطرکیروایتاپنیکوکلامکے کر لیتے یاکارو7ہو۔ !ر
یسعیاہ نبی بارےتمہارےنے 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 انسانصرفوہ ہی کے احکام سکھاتے “۔‘ہیں
انسان کو کیا ناپاککچھ کر دیتا ہے؟

10 پھر عیسٰی نے ہجوم کو اپنے پاس بُلا کر کہا، سب”
باتمیری سنو اور اِسے سمجھنے کرو۔کوششکی ایسیکوئی11
چیزہے نہیں جو انسان کے منہ میں داخل ہو کر ناپاکاُسے کر
سکے، بلـکہ انسانکچھجو منہکے سے نکلتا وہیہے ناپاکاُسے
کر دیتا “ہے۔

اِس12 پر شاگردوں اُسنے پاسکے آ کر آپکیا”پوچھا، کو
معلوم ہے فریسیکہ باتیہ سن ناراضکر ہوئے “ہیں؟

اُس13 جوابنے دیا، جو” بھی میرےپودا باپآسمانی نے
نہیں لگایا اُسے جڑ سے اُکھاڑا جائے گا۔ اُنہیں14 چھوڑ دو، وہ
اندھے راہ دکھانے والے ہیں۔ ایکاگر دوسرےاندھا اندھے
کی کرےراہنمائی تو دونوں گڑھے میں گر جائیں “گے۔

پطرس15 بول اُٹھا، اِس” تمثیل مطلبکا ہمیں “بتائیں۔
16 عیسٰی نے کہا، کیا” تم ابھی تک اِتنے ناسمجھ ہو؟ 17 کیا

تم نہیں سمجھ سکتے کہ جو کچھ انسان کے منہ میں داخل ہو جاتا
اُسوہہے میںمعدےکے جاتا وہاںاورہے نکلسے کر جائے
ضرورت میں؟ لیکن18 جو کچھ انسان کے منہ سے نکلتا ہے وہ
دل سے آتا ہے۔ وہی انسان ناپاککو کرتا ہے۔ دل19 ہی سے
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بُرے خیالات، قتل و غارت، زناکاری، حرام کاری، چوری،
جھوٹی گواہی اور بہتان نکلتے ہیں۔ یہی20 انسانکچھ ناپاککو
کر دیتا لیکنہے، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانے سے ناپاکوہ
نہیں “ہوتا۔

عورتغیریہودی کا ایمان
21 پھر عیسٰی گلیل سے روانہ ہو کر شمال میں صور اور صیدا

کے علاقے میں آیا۔ اِس22 علاقے ایککی کنعانی خاتون اُس
کے پاس آ کر چلّانے لـگی، خداوند،” ابِن داؤد، مجھ پر رحم
ایککریں۔ بدروح میری بیٹی بہتکو ستاتی “ہے۔

لیکن23 عیسٰی جوابنے ایکمیں لفظ بھی نہ کہا۔ اِس پر
اُس کے شاگرد اُس پاسکے آ کر اُس گزارشسے کرنے فارغاُسے”لـگے، دیں،کر پیچھےپیچھےہمارےوہکیونکہ چلّاتیچیختی
“ہے۔

24 عیسٰی نے جواب دیا، مجھے” صرف اسرائیل کی کھوئی
ہوئی بھیڑوں پاسکے بھیجا گیا “ہے۔

اُسعورت25 پاسکے آ کر منہ گئیجھکبلکے اور میریخداوند،”کہا، مدد “!کریں
اُس26 اُسےنے نہیںمناسبیہ”بتایا، بچوںکہ سے کھانا لے

کر ُکتوں کے منے پھینکسا دیا “جائے۔
اُس27 لیکنخداوند،جی”دیا،جوابنے بھیُکتے ٹکڑےوہ

کھاتے ہیں جو اُن مالـککے کی میز پر فرشسے پر گر “ہیں۔جاتے
28 عیسٰی نے کہا، اے” عورت، تیرا ایمان بڑا ہے۔ تیری

درخواست پوری ہو اُسی“جائے۔ لمحے عورت کی بیٹی کو شفا
مل گئی۔

بہتعیسٰی مریضوںسے کو شفا دیتا ہے
29 پھر عیسٰی وہاں سے روانہ ہو کر گلیل کی جھیل کے

کنارے پہنچ گیا۔ وہاں وہ پہاڑ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ لوگوں30 کی
بڑی تعداد اُس پاسکے آئی۔ وہ اپنے لنگڑے، اندھے، مفلوج،
گونگے اور کئی اَور قسم مریضکے 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 خدا کی تمجید کی۔

عیسٰی مردوں4000 کو کھانا کھلاتا ہے
پھر32 عیسٰی بُلاکوشاگردوںاپنےنے کر اُن مجھے”کہا،سے

اِن لوگوں پر ترس آتا ہے۔ میرےاِنہیں ٹھہرےساتھ تین دن ہو

ہیںچکے اور اِن پاسکے کوئیکیکھانے نہیںچیز لیکنہے۔
مَیں اِنہیں اِس بھوکی حالت رُخصتمیں نہیں کرنا چاہتا۔ ایسا نہ
ہو کہ وہ راستے تھکمیں کر ُچور ہو “جائیں۔

33 اُس کے شاگردوں نے جواب دیا، اِس” ویران علاقے
میں کہاں سے اِتنا کھانا مل سکے گا کہ یہ لوگ کھا کر سیر
ہو “جائیں؟

34 عیسٰی نے پوچھا، تمہارے” پاس کتنی روٹیاں “ہیں؟
اُنہوں جوابنے دیا، سات،” اور ایکچند چھوٹی “مچھلیاں۔

35 عیسٰی نے ہجوم کو زمین پر بیٹھنے کو کہا۔ 36 پھر سات
روٹیوں اور مچھلیوں کو لے اُسکر کیشکرگزارینے دعا کی اور
اُنہیں توڑ توڑ کر اپنے شاگردوں کو تقسیم کرنے کے لئے دے
دیا۔ سب37 نے جی بھر کر کھایا۔ بعد میں جب کھانے کے
بچے ٹکڑےہوئے جمع کئے گئے تو ٹوکرےبڑےسات بھر گئے۔
خواتین38 اور بچوں کے علاوہ کھانے والے 4,000 مرد تھے۔

39 پھر عیسٰی لوگوں رُخصتکو کر کشتیکے پر سوار ہوا اور
مگدن کے علاقے میں چلا گیا۔

16
فریسی الٰہی نشان کا تقاضا کرتے ہیں

ایک1 دن فریسی اور صدوقی عیسٰی کے پاس آئے۔ اُسے
پرکھنے کے لئے اُنہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ اُنہیں آسمان کی
طرف سے الٰہیکوئی نشان دکھائے تاکہ اُس کا ثابتاختیار 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
وقتکے کہتے ہو، آج’ طوفان ہو گا کیونکہ آسمان سرخ ہے اور
بادل چھائے ہوئے ‘ہیں۔ غرض تم آسمان حالتکی پر غور کر
کے صحیح نتیجہ نکال لیتے ہو، لیکن زمانوں کی علامتوں پر غور
کر صحیحکے تکنتیجے بستمہارےپہنچنا باتکی نہیں ہے۔
صرف4 شریر اور زناکار نسل الٰہی نشان کا تقاضا کرتی ہے۔
لیکن اُسے کوئی بھی الٰہی پیشنشان نہیں کیا جائے گا سوائے
یونس نبی نشانکے “کے۔
یہ کہہ کر عیسٰی اُنہیں چھوڑ کر چلا گیا۔
فریسیوں اور صدوقیوں کا خمیر

5 جھیل 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۔
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آپسشاگرد7 بحثمیں کرنے لـگے، وہ” اِس لئے کہہ رہے

ہوں گے کہ ہم کھانا ساتھ نہیں “لائے۔
عیسٰی8 معلومکو ہوا وہکہ سوچکیا اُسہیں۔رہے آپستم”کہا،نے میں بحثکیوں کر رہے ہو پاسہمارےکہ روٹی نہیں

ہے؟ 9 کیا تم نہیںتکابھی 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 مَیںکہ روٹیاںساتنے لے آدمیوں4,000کر
کو کھانا اورکھلایا کہ تم ٹکڑوںہوئےبچےنے ٹوکرےکتنےکے
اُٹھائے تھے؟ 11 تم کیوں نہیں سمجھتے کہ مَیں تم سے کھانے کی
بات نہیں کر رہا؟ سنو میری !بات فریسیوں اور صدوقیوں خمیرکے سے ہوشیار “!رہو

12 پھر اُنہیں سمجھ آئی کہ عیسٰی اُنہیں روٹی کے خمیر سے آگاہ
نہیں کر رہا تھا بلـکہ فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے۔

پطرس کا اقرار
جب13 عیسٰی قیصریہ فلپی کے علاقے میں پہنچا تو اُس نے

شاگردوں سے پوچھا، ابِن” آدم لوگوں نزدیککے کون “ہے؟
اُنہوں14 نے جواب دیا، کچھ” کہتے ہیں یحیٰی بپتسمہ دینے

والا، کچھ یہ کہ الیاسآپ نبی ہیں۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ
یرمیاہ یا نبیوں میں سے “ایک۔

اُس15 نے نزدیکتمہارےلیکن”پوچھا، مَیں کون “ہوں؟
پطرس16 نے جواب دیا، آپ” زندہ خدا کے فرزند مسیح

“ہیں۔
17 عیسٰی نے کہا، شمعون” بن 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،
اِسیاور پتھر پر مَیں جماعتاپنی کو تعمیر کروں جماعتایسیگا،
پاتالپرجس آئیںنہیںغالببھیدروازےکے گے۔ تجھےمَیں19
آسمان کی بادشاہی کی دےکنجیاں دوں گا۔ جو کچھ 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

21 اُس وقت سے عیسٰی اپنے شاگردوں پر واضح کرنے لازم”لگا، ہے کہ مَیں یروشلم جا کر قوم کے بزرگوں، راہنما اماموں
شریعتاور کے علما کے بہتہاتھوں دُکھ اُٹھاؤں۔ مجھے قتل کیا
جائے گا، تیسرےلیکن دن مَیں جی اُٹھوں “گا۔

22 اِس پر پطرس ایکاُسے طرف لے جا کر سمجھانے اللهخداوند،اے”لگا۔ آپبھیکبھییہکہکرےنہ “ہو۔ساتھکے
23 عیسٰی نے مُڑ پطرسکر سے کہا، میرےشیطان،” منے سا

ہٹسے !جا میرےتُو لئے ٹھوکر باعثکا ہے، کیونکہ تُو الله کی
سوچ نہیں رکھتا بلـکہ انسان “کی۔

24 پھر عیسٰی نے اپنے شاگردوں سے کہا، میرےجو” پیچھے
آنا چاہے وہ اپنے آپ کا انکار کرے اور اپنی صلیب اُٹھا کر
میرے پیچھے ہو لے۔ 25 کیونکہ جو اپنی جان کو بچائے رکھنا
اُسےوہچاہے لیکنگا۔دےکھو میریجو کھوجاناپنیخاطر
اُسےوہیدے پا 26گا۔لے کیا فائدہ پوریکوکسیاگرہے دنیا
حاصل ہو لیکنجائے، وہ اپنی جان محرومسے ہو انسانجائے؟
اپنی جان کے بدلے دےکیا سکتا ہے؟ 27 کیونکہ ابِن آدم اپنے
باپ میںجلالکے فرشتوںاپنے ساتھکے آئے گا، اور وقتاُس
وہ ایکہر اُسکو کامکے تمہیںمَیں28گا۔دےبدلہکا سچ بتاتا
ہوں، یہاں کچھ کھڑےلوگایسے ہیں جو مرنے سے پہلے ہی
ابِن آدم کو اُس کی بادشاہی میں آتے ہوئے دیکھیں “گے۔

17
پہاڑ پر عیسٰی بدلصورتکی جاتی ہے

چھ1 دن کے بعد صرفعیسٰی یعقوبپطرس، اور یوحنا کو
اپنے ساتھ لے کر اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں2 اُس کی شکل
و صورت اُن کے منے سا بدل گئی۔ اُس کا چہرہ سورج کی
طرح چمکنے لگا، اور اُس کپڑےکے نور کی مانند سفید ہو گئے۔
الیاساچانک3 اور موسٰی ظاہر ہوئے اور عیسٰی باتیںسے کرنے
لـگے۔ پطرس4 بول خداوند،”اُٹھا، باتاچھیکتنی ہے ہمکہ
یہاں ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو مَیں تین یاں جھونپڑ بناؤں ایکگا،
آپ کے لئے، ایک موسٰی کے لئے الیاسایکاور کے لئے۔ “

5 وہ باتابھی کر ہی رہا تھا چمکایککہ دار بادل آ کر اُن
پر چھا گیا اور بادل میں ایکسے آواز سنائی دی، یہ” میرا پیارا
فرزند خوشمَیںسےجسہے، ہوں۔ اِس کی “سنو۔
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6 یہ سن کر شاگرد دہشت کھا کر اوندھے منہ گر گئے۔

7 لیکن عیسٰی نے آ کر اُنہیں چھوا۔ اُس نے کہا، اُٹھو،” مت
“ڈرو۔ اُنہوںجب8 نے نظر اُٹھائی تو عیسٰی کے کسیسوا کو نہ
دیکھا۔

وہ9 پہاڑ اُترنےسے لـگے تو عیسٰی اُنہیںنے کچھجو”دیا،حکم
تم نے دیکھا ہے اُسے کسیتکوقتاُس کو نہ بتانا تکجب
کہ ابِن آدم مُردوں میں سے جی نہ “اُٹھے۔

10 شاگردوں نے اُس سے پوچھا، شریعت” کے علما کیوں
ہیںکہتے مسیحکہ کی آمد الیاسپہلےسے کا ضروریآنا “ہے؟

11 عیسٰی نے جواب دیا، الیاس” تو ضرور سب کچھ بحال
کرنے کے لئے آئے گا۔ لیکن12 مَیں تم کو بتاتا ہوں الیاسکہ
تو آ چکا اورہے اُنہوں نے اُسے نہیں پہچانا بلـکہ اُس ساتھکے جو
طرحاِسیکیا۔چاہا ابِن بھیآدم اُن دُکھہاتھوںکے اُٹھائے “گا۔

پھر13 شاگردوں آئیسمجھکو کہ وہ اُن ساتھکے یحیٰی بپتسمہ
دینے والے باتکی کر رہا تھا۔

عیسٰی لڑکے میں بدروحسے نکالتا ہے
وہجب14 نیچے ہجوم پاسکے پہنچے ایکتو آدمی نے عیسٰی

کے منے سا آ کر گھٹنے ٹیکے 15 اور کہا، میرےخداوند،” بیٹے
پر رحم کریں، اُسے مرگی دورےکے پڑتے ہیں اور اُسے شدید
تکلیف اُٹھانی پڑتی ہے۔ کئی بار آگوہ یا پانی میں گر جاتا ہے۔
16 مَیں اُسے آپ کے شاگردوں پاسکے لایا تھا، لیکن وہ اُسے
شفا دےنہ “سکے۔

عیسٰی17 ایمان”دیا،جوابنے !نسلٹیڑھیاورخالیسے مَیں
تمہارےتککب ساتھ برداشتتمہیںتککبرہوں، کروں؟
لڑکے پاسمیرےکو “آؤ۔لے 18 عیسٰی بدروحنے کو ڈانٹا، تو
وہ لڑکے میں نکلسے اُسیگئی۔ لمحے اُسے شفا مل گئی۔

19 بعد میں شاگردوں نے علیٰحدگی میں عیسٰی پاسکے آ کر
پوچھا، بدروحہم” کو کیوں نہ نکال “سکے؟

اُس20 جوابنے دیا، اپنے” ایمان کی کمی سببکے 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 اُدھر
کھسک ‘جا، تو کھسکوہ جائے گا۔ تمہارےاور لئے کچھ
بھی ناممکن نہیں ہو گا۔ 21 لیکن] اِس قسم کی بدروح
دعا روزےاور کے بغیر نہیں “[نکلتی۔

عیسٰی دوسری بار موتاپنی کا ذکر کرتا ہے

گلیلوہجب22 میں جمع ہوئے تو عیسٰی اُنہیںنے بتایا، ابِن”
آدم کو آدمیوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ 23 وہ اُسے قتل
کریں لیکنگے، تین دن کے بعد وہ جی اُٹھے “گا۔
یہ سن کر نہایتشاگرد غمگین ہوئے۔
المُقّدسبیت ٹیکسکا

24 وہ کفرنحوم پہنچے تو بیت المُقّدس ٹیکسکا جمع کرنے
پطرسوالے پاسکے آ کر پوچھنے لـگے، آپکیا” کا اُستاد بیت
المُقّدس ٹیکسکا ادا نہیں “کرتا؟

جی،”25 وہ کرتا پطرس“ہے، 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
کر اُس میں ڈوری ڈال دینا۔ جو مچھلی 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 لـگے، آسمان”
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 بھیجو آپاپنے کو اِس بچے
کی طرح چھوٹا بنائے گا وہ آسمان سبمیں سے بڑا ہو گا۔ 5 اور
جو میرےبھی نام میں اِس جیسے چھوٹے بچے کو کرےقبول
وہ مجھے قبول کرتا ہے۔

آزمائشیں
لیکن6 جو کوئی اِن چھوٹوں میں کسیسے کو گناہ کرنے پر

اُکسائے اُس کے لئے بہتر اُسکہہے بڑیمیںگلےکے چکّی کا
پاٹ باندھ کر اُسے سمندر گہرائیوںکی میں ڈبو دیا جائے۔ 7 دنیا
پر اُن چیزوں کی وجہ افسوسسے جو گناہ کرنے پر اُکساتی ہیں۔
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لازم ہے کہ ایسی آزمائشیں آئیں، لیکن اُس شخص پر افسوس
معرفتکیجس 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
سمیتپاؤں جہنم میںآگابدیکی پھینکا جائے، بہتر یہ ہے کہ
ایک ہاتھ یا پاؤں سے محروم ہو کر ابدی زندگی میں داخل ہو۔
اور9 تیریاگر آنکھ تجھے گناہ کرنے پر اُکسائے تو اُسے نکال کر
پھینک دینا۔ اِس سے پہلے کہ تجھے دو آنکھوں سمیت جہنم کی
میںآگ پھینکا جائے بہتر یہ ہے ایککہ آنکھ سے محروم ہو کر
ابدی زندگی میں داخل ہو۔

کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل
10 !خبردار تم اِن چھوٹوں میں سے کسی کو بھی حقیر

نہ جاننا۔ کیونکہ مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ آسمان پر اِن کے
فرشتے ہر میرےوقت باپ چہرےکے کو دیکھتے ہتے ر ہیں۔
11 کیونکہ] ابِن آدم کھوئے ہوؤں کو ڈھونڈنے اور
نجات دینے آیا [ہے۔

12 تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر کسی آدمی کی 100 بھیڑیں ہوں
بھٹکایکاور کر گم ہو توجائے وہ گا؟کرےکیا کیا 99باقیوہ
پہاڑیبھیڑیں علاقے میں چھوڑ کر بھٹکی ہوئی بھیڑ کو ڈھونڈنے
نہیں جائے گا؟ اور13 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 خوشیز منائے گا بھٹکیجو نہیں۔ طرحاِسیبالکل14
آسمان پر تمہارا باپ نہیں چاہتا کہ اِن چھوٹوں میں ایکسے بھی
ہلاک ہو جائے۔

گناہ پڑےمیں بھائی سلوکسے
15 تیرےاگر بھائی نے تیرا گناہ کیا ہو تو اکیلے اُس پاسکے

جا کر اُس پر اُس کا گناہ ظاہر کر۔ اگر وہ تیری بات مانے تو تُو
نے اپنے بھائی جیتکو لیا۔ لیکن16 اگر وہ نہ مانے ایکتو یا
دو اَور لوگوں کو اپنے ساتھ لے جا تمہاریتاکہ باتہر کی دو یا
تین گواہوں تصدیقسے ہو جائے۔ 17 اگر وہ اُن باتکی بھی نہ
مانے جماعتتو کو بتا دینا۔ اور اگر بھیکیجماعتوہ نہ مانے تو
اُس کے ساتھ غیرایمان دار ٹیکسیا لینے والے کا سلوکسا کر۔

ھنے باند اور لنے کھو کا اختیار

18 مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ جو کچھ بھی تم زمین پر باندھو
آسمانگے پر بھی بندھے گا، اور جو کچھ زمین پر کھولو آسمانگے
پر بھی کھلے گا۔

19 مَیں تم کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اگر تم میں سے شخصدو
باتکسی کو مانگنے پر متفق ہو جائیں تو میرا آسمانی باپ تم کو
بھیجہاںکیونکہ20گا۔بخشے دو یا تین ناممیرےافراد جمعمیں
ہو جائیں وہاں مَیں اُن درمیانکے ہوں “گا۔

معاف نہ کرنے والے نوکر کی تمثیل
21 پطرسپھر نے عیسٰی پاسکے آ کر جبخداوند،”پوچھا،

بھائیمیرا میرا مَیںتوکرےگناہ بارکتنی ساتکروں؟معافاُسے
بار “تک؟

22 عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” تجھے بتاتا ساتہوں، بار نہیں
اِس23بار۔77بلـکہ لئے آسمان ایکبادشاہیکی بادشاہ مانندکی
ہے جو اپنے نوکروں قرضوںکے کتابحسابکا کرنا چاہتا تھا۔
کتابحساب24 شروع کرتے ایکوقت آدمی اُس کے منے سا
پیش کیا گیا جو اربوں کے حساب سے اُس قرضکا دار تھا۔
وہ25 یہ رقم ادا نہ کر اِسسکا، لئے اُس مالـککے قرضیہنے
وصول کرنے کے لئے حکم دیا کہ اُسے بال بچوں اور ملـکیتتمام
سمیت فروخت کر دیا جائے۔ 26 یہ سن کر نوکر منہ کے بل گرا
منتاور کرنے لگا، مہلتمجھے’ دیں، پوریمَیں رقم ادا کر دوں
‘گا۔ بادشاہ27 اُسکو ترسپر آیا۔ اُس اُسنے معافقرضکا
کر کے اُسے جانے دیا۔

لیکن28 جب یہی نوکر باہر نکلا تو ایک ہم خدمت ملا جو
اُس کا چند ہزار روپوں قرضکا دار تھا۔ اُسے پکڑ کر وہ اُس
کا گلا دبا کر کہنے لگا، قرضاپنا’ ادا ‘!کر 29 دوسرا نوکر گر کر
منت کرنے لگا، مہلتمجھے’ دیں، آپمَیں ساریکو رقم ادا کر
دوں ‘گا۔ لیکن30 وہ اِس کے لئے تیار نہ ہوا، بلـکہ جا کر اُسے
اُس تکوقت جیل میں ڈلوایا تکجب وہ پوری رقم ادا نہ کر
دے۔ جب31 باقی نوکروں نے یہ دیکھا تو اُنہیں شدید دُکھ ہوا
اور اُنہوں نے مالـکاپنے 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 قرضپورا
معاف 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
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تک تشدد کیا تکجبجائے قرضوہ پوریکی رقم ادا نہ کر
دے۔

35 میرا آسمانی باپ تم میں سے ایکہر کے ساتھ بھی ایسا ہی
کرے گا اگر تم اپنےنے بھائی معافسےدلپورےکو نہ “کیا۔

19
طلاق بارےکے میں تعلیم

یہ1 بعدکےکہنے گلیلعیسٰی چھوڑکو میںیہودیہکر یائے در
یردن کے پار چلا گیا۔ 2 بڑا ہجوم اُس پیچھےکے ہو لیا اور اُس نے
اُنہیں وہاں شفا دی۔

فریسیکچھ3 آئے اور اُسے پھنسانے سوالسےغرضکی کیا”کیا، جائز ہے کہ مرد اپنی بیوی کو کسی بھی وجہ سے “دے؟طلاق
عیسٰی4 کیا”دیا،جوابنے تم نے نہیںمیںمُقّدسکلاِم پڑھا

کہ ابتدا میں خالق نے اُنہیں مرد اور عورت بنایا؟ 5 اور اُس نے
فرمایا، اِس’ لئے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے
پیوستساتھ ہو جاتا ایکدونوںوہہے۔ ہو جاتے ‘ہیں۔ یوں6
وہ کلاِم مُقّدس کے مطابق دو نہیں ہتے ر بلـکہ ایک 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 کر “دے؟

عیسٰی8 موسٰی”دیا،جوابنے وجہکیدلیسختتمہارینے
سے تم کو بیویاپنی طلاقکو دینے اجازتکی لیکندی۔ ابتدا
میں ایسا نہ تھا۔ مَیں9 تمہیں بتاتا ہوں، بیویاپنیجو نےجسکو
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 جوابنے 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 بعضاور نے آسمان کی بادشاہی کی
شادیخاطر کرنے انکارسے کیا ہے۔ لہٰذا جو یہ سکےسمجھ وہ
سمجھ “لے۔

عیسٰی چھوٹے بچوں برکتکو دیتا ہے
ایک13 دن چھوٹے بچوں کو عیسٰی پاسکے لایا گیا تاکہ وہ

اُن پر اپنے ہاتھ رکھ کر دعا کرے۔ لیکن شاگردوں نے لانے
والوں ملامتکو کی۔ یہ14 دیکھ کر عیسٰی نے بچوں”کہا، کو

پاسمیرے آنے دو اُنہیںاور نہ روکو، آسمانکیونکہ بادشاہیکی
اِن جیسے لوگوں حاصلکو “ہے۔

اُس15 نے اُن پر اپنے ہاتھ رکھے اور پھر وہاں سے چلا گیا۔
امیر مشکل سے الله کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں

16 ایکپھر آدمی عیسٰی پاسکے آیا۔ اُس نے کہا، اُستاد،”
مَیں کون نیکسا کام کروں تاکہ ابدی زندگی مل “جائے؟

17 عیسٰی جوابنے تُو”دیا، مجھے نیکی بارےکے میں کیوں
پوچھ رہا ہے؟ ایکصرف ہی نیک ہے۔ لیکن اگر تُو ابدی
زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو احکام کے مطابق 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 باپاپنے اور اپنی ماں عزتکی
کرنا اور پڑوسیاپنے محبتویسیسے جیسیرکھنا تُو آپاپنے سے
رکھتا “ہے۔

20 جوان آدمی نے جواب دیا، مَیں” نے اِن تمام احکام کی
پیروی کی ابہے، کیا رہ گیا “ہے؟

21 عیسٰی اُسےنے اگر”بتایا، تُو کامل ہونا چاہتا توہے جا اور
اپنی پوری جائیداد فروخت کر کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر
دے۔ تیرےپھر لئے آسمان پر خزانہ جمع ہو جائے گا۔ اِس کے
بعد آ میرےکر پیچھے ہو “لے۔

22 یہ سن کر مایوسنوجوان ہو کر چلا گیا، کیونکہ نہایتوہ
دولت مند تھا۔

اِس23 پر عیسٰی نے اپنے شاگردوں سے کہا، مَیں” تم کو سچ
بتاتا ہوں کہ دولت مند کے لئے آسمان کی بادشاہی میں داخل
ہونا مشکل ہے۔ مَیں24 یہ دوبارہ کہتا ہوں، امیر آسمانکے کی
بادشاہی داخلمیں ہونے نسبتکی یادہ ز آسان یہ اونٹکہہے
سوئی کے ناکے میں سے گزر “جائے۔

اورہوئےزدہحیرتنہایتشاگردکرسنیہ25 پوچھنے کسپھر”لـگے، نجاتکو حاصل ہو سکتی “ہے؟
26 عیسٰی نے غور سے اُن طرفکی دیکھ جوابکر دیا، یہ”

انسان کے لئے تو ناممکن ہے، لیکن الله کے لئے سب کچھ “ہے۔ممکن
27 پطرسپھر بول ہم”اُٹھا، تو کچھسباپنا چھوڑ آپکر کے

پیچھے 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
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جنہوں نے میری پیروی کی ہے بارہ تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل
کے بارہ قبیلوں عدالتکی کرو گے۔ 29 جساور بھینے میری
خاطر اپنے گھروں، بھائیوں، بہنوں، باپ، ماں، بچوں یا کھیتوں
کو چھوڑ دیا ہے اُسے َسو گُنا یادہ ز مل جائے گا میراثاور میں
ابدی زندگی پائے گا۔ لیکن30 بہت لوگسے ابجو اّول ہیں
وقتاُس آخر ہوں گے اور ابجو آخر ہیں وہ اّول ہوں گے۔

20
انگور کے باغ میں مزدور

آسمانکیونکہ1 بادشاہیکی زمیناُس دار رکھتیمطابقتسے
ایکجوہے سویرےصبحدن 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 باغکے بھیجمیں
دیا۔ 3 نو بجے وہ دوبارہ نکلا تو دیکھا کہ لوگکچھ ابھی تک
منڈی میں فارغ بیٹھے ہیں۔ 4 اُس نے اُن سے کہا، تم’ بھی جا
میرےکر انگور کے باغ میں کام کرو۔ مَیں اُجرتمناسبتمہیں
دوں ‘گا۔ 5 چنانچہ وہ کام کرنے کے لئے چلے گئے۔ بارہ بجے
اور تین بجے دوپہر وقتکے 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 لوگکچھ فارغ بیٹھے ہیں۔ اُس نے اُن
سے پوچھا، تم’ کیوں پورا دن فارغ بیٹھے رہے ‘ہو؟ اُنہوں7 نے
جواب دیا، اِس’ لئے کسیکہ ہمیںنے کام پر نہیں ‘لگایا۔ اُس
نے اُن سے کہا، تم’ بھی جا میرےکر انگور کے باغ میں کام
‘کرو۔

دن8 ڈھل گیا تو زمین دار نے اپنے افسر کو بتایا، مزدوروں’
کو بُلا کر اُنہیں مزدوری دے دے، آخر میں آنے والوں سے
شروع کر کے پہلے آنے والوں ‘تک۔ 9 جو مزدور پانچ بجے آئے
تھے اُنہیں چاندی ایکایککا ِسکہ مل گیا۔ اِس10 لئے جب وہ
آئے کامپہلےجو پر لگائے تھےگئے اُنہوںتو یادہنے ز توقعکیملنے
لیکنکی۔ اُنہیں چاندیبھی ایکایککا ِسکہ ملا۔ اِس11 پر وہ
زمین دار خلافکے بڑبڑانے لـگے، 12 یہ’ آدمی جنہیں آخر میں
لگایا اُنہوںگیا ایکصرفنے آپتوبھیکیا۔کامگھنٹا اُنہیںنے
ہمارے برابر دیمزدوریکی حالانکہ ہمیں دن کا پورا بوجھ اور
دھوپ برداشتشدتکی کرنی ‘پڑی۔

لیکن13 زمین دار نے اُن میں ایکسے باتسے کی، یار،’
مَیں غلطنے کام نہیں کیا۔ کیا تُو چاندی ایککے ِسکے کے لئے
مزدوری کرنے پر متفق نہ ہوا تھا؟ 14 اپنے پیسے لے کر چلا
جا۔ مَیں آخر میں کام پر لـگنے والوں کو اُتنا ہی دینا چاہتا ہوں
جتنا تجھے۔ 15 کیا میرا حق نہیں کہ مَیں جیسا چاہوں اپنے پیسے
خرچ کروں؟ یا کیا تُو اِس لئے حسد کرتا ہے کہ فیاضمَیں دل
‘ہوں؟

16 یوں اّول آخر میں آئیں گے اور جو آخری ہیں وہ اّول ہو
جائیں “گے۔

عیسٰی تیسری مرتبہ موتاپنی کا ذکر کرتا ہے
17 اب جب عیسٰی یروشلم کی طرف بڑھ رہا تھا تو بارہ

شاگردوں کو ایک طرف لے جا کر اُس نے اُن سے کہا،
ہم”18 یروشلم بڑھطرفکی وہاںہیں۔رہے ابِن آدم کو راہنما
اماموں شریعتاور کے علما حوالےکے کر دیا گا۔جائے اُسوہ
پر موتسزائے کا کردےفتوٰی غیریہودیوںاُسے19 حوالےکے
کر دیں گے تاکہ وہ اُس کا مذاق اُڑائیں، اُس ماریںکوڑےکو
اور مصلوباُسے کریں۔ تیسرےلیکن دن وہ جی اُٹھے “گا۔

یعقوب اور یوحنا کی ماں گزارشکی
20 پھر زبدی کے بیٹوں یعقوب اور یوحنا کی ماں 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 جوابنے دیا، اپنی” بادشاہی میرےمیں اِن بیٹوں میں

ایکسے کو اپنے دائیں ہاتھ بیٹھنے دیں اور دوسرے کو بائیں
“ہاتھ۔

22 عیسٰی نے تم”کہا، نہیںکو معلوم کہ مانگکیا ہو۔رہے
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 گے،
لیکن یہ فیصلہ کرنا میرا نہیںکام بیٹھےہاتھدائیںمیرےکونکہ
گا اور کون بائیں باپمیرےہاتھ۔ نے یہ مقام اُن ہی کے لئے
تیار کیا جنہے کو اُس نے خود مقرر کیا “ہے۔

جب24 باقی دس شاگردوں نے یہ سنا تو اُنہیں یعقوب اور
یوحنا پر آیا۔غصہ اِس25 پر عیسٰی بُلاکوسباُننے کر تم”کہا،
جانتے ہو قوموںکہ اپنیحکمرانکے رعایا رُعبپر لتے ہیںڈا اور
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اُن بڑےکے افسر اُن پر اپنے اختیار استعمالغلطکا ہیں۔کرتے
تمہارےلیکن26 درمیان ایسا نہیں جوہے۔ تم میں بڑا ہونا چاہے
وہ تمہارا خادم بنے 27 اور جو تم میں اّول ہونا چاہے وہ تمہارا
غلام بنے۔ 28 کیونکہ ابِن آدم بھی اِس لئے نہیں آیا کہ خدمت
لے بلـکہ اِس لئے کرےخدمتکہ اور اپنی جان فدیہ کے طور
دےپر کر بہتوں کو “چھڑائے۔

دو اندھوں کی شفا
جب29 وہ یریحو شہر سے نکلنے لـگے تو ایک 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 خداوند،”لـگے، ابِن داؤد، ہم پر رحم “کریں۔

ڈانٹاُنہیںنےہجوم31 لیکن“!خاموش”کہا،کر وہ بھیاَور
اونچی آواز سے پکارتے رہے، خداوند،” ابِن داؤد، ہم پر رحم
“کریں۔

32 عیسٰی رُک گیا۔ اُس نے اُنہیں اپنے پاس بُلایا اور تم”پوچھا، کیا ہتے چا ہو کہ تمہارےمَیں لئے “کروں؟
اُنہوں33 جوابنے خداوند،”دیا، یہ دیکھہمکہ “سکیں۔
34 عیسٰی کو اُن ترسپر 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 منے”کہا، سا والے گاؤں میں جاؤ۔ وہاں تم ًکو ایکفورا 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 دینا، خداوند’ 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۔

دونوں6 شاگرد چلے گئے۔ اُنہوں نے ویسا ہی کیا جیسا عیسٰی
نے اُنہیں بتایا تھا۔ 7 وہ گدھی کو بچے سمیت لے آئے اور اپنے
کپڑے اُن پر رکھ دیئے۔ پھر عیسٰی اُن پر بیٹھ گیا۔ چلوہجب8
پڑا تو بہت یادہ ز لوگوں نے اُس کے آگے آگے راستے میں اپنے
کپڑے بچھا دیئے۔ بعض نے شاخیں بھی اُس کے آگے آگے
راستے میں بچھا دیں جو اُنہوں نے درختوں سے کاٹ لی تھیں۔
لوگ9 عیسٰی کے آگے اور پیچھے چل رہے تھے اور چلّا کر یہ
نعرے 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؟
ہجوم11 جوابنے دیا، یہ” عیسٰی ہے، وہ نبی جو گلیل کے

ناصرت 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 ُلٹکرسیاںکی ا دیں اور13 اُن کلاِم”کہا،سے
مُقّدس میں لـکھا ہے، میرا’ گھر دعا کا گھر کہلائے ‘گا۔
لیکن تم نے اُسے ڈاکوؤں اڈّےکے میں بدل دیا “ہے۔

14 اندھے المُقّدسبیتلنگڑےاور میں اُس پاسکے آئے اور
اُس اُنہیںنے شفا دی۔ لیکن15 راہنما امام شریعتاور کے علما
ناراض جبہوئے اُنہوں نے اُس حیرتکے انگیز کام دیکھے
اور یہ المُقّدسبیتبچےکہ ابِن”میں داؤد کو “ہوشعنا چلّا رہے
ہیں۔ اُنہوں16 اُسنے سے سنآپکیا”پوچھا، ہیںرہے کہ یہ
بچے کیا کہہ رہے “جی،”“ہیں؟ عیسٰی جوابنے دیا، کیا” تم نے مُقّدسکلاِم میں
کبھی نہیں پڑھا کہ تُو’ نے چھوٹے بچوں اور شیرخواروں کی
زبان کو تیار کیا ہے تاکہ تیریوہ تمجید “؟‘کریں

17 پھر وہ اُنہیں چھوڑ کر شہر سے نکلا اور بیت عنیاہ پہنچا
جہاں اُس راتنے گزاری۔

* 21:9 :ہوشعنا ہوشعنا :عبرانی) مہربانی کر ہمیںکے یہاں۔(بچا اِس میں حمد و ثنا کا بھیعنصر 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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انجـیر درختکے لعنتپر
وہجبسویرےصبحدناگلے18 لوٹیروشلم رہا تھا تو عیسٰی

بھوککو لـگی۔ 19 راستے قریبکے انجـیر دیکھدرختایککا
کر وہ اُس پاسکے گیا۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ
نہیںپھل لگا اِسہیں۔پتےہیپتےصرفبلـکہ پر اُس درختنے
سے کہا، اب” سے کبھی بھی تجھ میں پھل نہ “!لـگے درخت
ً فورا سوکھ گیا۔

20 یہ دیکھ کر شاگرد حیران ہوئے اور کہا، انجـیر” کا
درخت اِتنی جلدی طرحکسسے سوکھ “گیا؟

عیسٰی21 مَیں”دیا،جوابنے تم کو سچ بتاتا ہوں، اگر شکتم
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،’ اپنے آپ
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 المُقّدسبیت میں داخل ہو کر تعلیم دینے لگا۔ اِتنے

میں راہنما امام اور قوم بزرگکے اُس پاسکے آئے اور آپ”پوچھا، اختیارکسکچھسبیہ سے کر رہے کسہیں؟ آپنے
کو یہ اختیار دیا “ہے؟

24 عیسٰی جوابنے دیا، میرا” بھی تم ایکسے سوال ہے۔
اِس جوابکا دو تو پھر تم کو بتا دوں گا کہ مَیں کسیہ 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
ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسانی تھا؟ ہم تو عام لوگوں
سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ سب مانتے ہیں کہ یحیٰی نبی “تھا۔
27 چنانچہ اُنہوں جوابنے دیا، ہم” نہیں “جانتے۔
عیسٰی نے کہا، پھر” مَیں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ مَیں یہ سب

کسکچھ اختیار سے کر رہا ہوں۔
دو بیٹوں کی تمثیل

28 تمہارا آدمیایکہے؟خیالکیا دوکے بیٹے بڑےباپتھے۔
بیٹے پاسکے گیا اور کہا، بیٹا،’ آج انگور کے باغ میں جا کر کام
‘کر۔ 29 بیٹے دیا،جوابنے مَیں’ نہیںجانا 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 جی’کہا۔ جناب، مَیں جاؤں ‘گا، چھوٹے بیٹے نے کہا۔ لیکن وہ نہ
گیا۔ مجھےاب31 بتاؤ بیٹےکسکہ باپاپنےنے پوریمرضیکی
پہلے”“کی؟ بیٹے اُنہوں“نے، جوابنے دیا۔
عیسٰی نے کہا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں ٹیکسکہ لینے والے

کسبیاںاور تم پہلےسے الله بادشاہیکی داخلمیں ہو ہیں۔رہے
32 کیونکہ یحیٰی تم بازیراستکو کی راہ دکھانے آیا اور تم اُس
پر ایمان نہ لائے۔ ٹیکسلیکن لینے والے اور اُسکسبیاں 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 کا رس
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
ملـکبیروِن چلا گیا۔ جب34 انگور کو توڑنے قریبوقتکا آ
گیا تو اُس نے اپنے نوکروں کو مزارعوں پاسکے بھیج دیا تاکہ
وہ اُن مالـکسے کا وصولحصہ کریں۔ لیکن35 مزارعوں نے
اُس نوکروںکے کو پکڑ اُنہوںلیا۔ پٹائیکیایکنے دوسرےکی،
قتلکو کیا تیسرےاور کو سنگسار کیا۔ 36 مالـکپھر مزیدنے
نوکروں کو اُن پاسکے بھیج دیا جو پہلے کی نسبت یادہ ز تھے۔
لیکن مزارعوں نے اُن کے ساتھ بھی سلوکوہی کیا۔ 37 آخرکار
زمین دار نے اپنے بیٹے کو اُن پاسکے بھیجا۔ اُس نے کہا، آخر’
میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں ‘گے۔ 38 لیکن بیٹے کو دیکھ کر
دوسرےایکمزارع سے کہنے لـگے، یہ’ زمین وارثکا ہے۔
آؤ، ہم قتلاِسے کر اُسکے میراثکی پر قبضہ ‘لیں۔کر اُنہوں39
نے اُسے پکڑ کر باغ سے پھینکباہر دیا اور قتل “کیا۔

40 عیسٰی نے پوچھا، اب” بتاؤ، باغ جبمالـککا آئے گا تو
اُن مزارعوں کے ساتھ کرےکیا “گا؟

اُنہوں41 جوابنے دیا، وہ” اُنہیں بُری طرح تباہ کرے گا
اور باغ کو دوسروں کے سپرد دےکر گا، ایسے مزارعوں کے
سپرد وقتجو پر اُسے فصل کا اُس کا دیںحصہ “گے۔
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عیسٰی42 نے اُن سے کیا”کہا، تم کلامکبھینے 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
43 اِس لئے مَیں تمہیں بتاتا ہوں کہ الله کی بادشاہی تم سے

لے لی جائے گی ایکاور ایسی قوم کو دی جائے گی جو اِس
پھلمطابقکے لائے گی۔ 44 جو اِس پتھر گرےپر گا ٹکڑےوہ
ٹکڑے ہو جائے گا، جبکہ جس پر وہ گرےخود گا اُسے وہ
پیس ڈالے “گا۔

45 عیسٰی کی تمثیلیں سن کر راہنما امام اور فریسی سمجھ گئے
کہ بارےہمارےوہ باتمیں کر رہا ہے۔ اُنہوں46 نے عیسٰی
کو گرفتار کرنے کوششکی لیکنکی، وہ عوام سے تھےڈرتے
کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ عیسٰی نبی ہے۔

22
ضیافتبڑی تمثیلکی

عیسٰی1 ایکنے بار پھر تمثیلوں میں اُن باتسے کی۔ آسمان”2
ایکبادشاہیکی بادشاہ مطابقتسے رکھتی اپنےنےجسہے
بیٹے یاںکیضیافتکیشادیکی تیار کروائیں۔ ضیافتجب3 کا
وقت آ گیا تو اُس نے اپنے نوکروں کو مہمانوں پاسکے یہ اطلاع
دینے کے لئے بھیجا کہ وہ آئیں، لیکن وہ آنا نہیں ہتے چا تھے۔
4 پھر اُس نے مزید کچھ نوکروں کو بھیج کر کہا، مہمانوں’ کو
بتانا کہ مَیں نے اپنا کھانا تیار کر رکھا ہے۔ بَیلوں اور موٹے
تازے بچھڑوں کو ذبح کیا گیا ہے، سب5 کچھ تیار ہے۔ آئیں،
شریکمیںضیافت لیکن‘جائیں۔ہو مہمانوں نے پروا نہ کی بلـکہ
لـگمیںکاموںمختلفاپنے ایکگئے۔ کھیتاپنے چلاکو گیا،
دوسرا اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا۔ 6 باقیوں نے بادشاہ
کے نوکروں کو پکڑ لیا اور اُن سے بُرا سلوک کر کے اُنہیں قتل
کیا۔ 7 طیشبڑےبادشاہ 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’ ضیافتکی تو تیار لیکنہے، جن
مہمانوں کو مَیں تھیدیدعوتنے وہ آنے لائقکے نہیں تھے۔
اب9 وہاں جاؤ جہاں سڑکیں شہر سے نکلتی ہیں جساور سے
ملاقاتبھی ہو جائے ضیافتاُسے کے لئے ‘دینا۔دےدعوت
10 چنانچہ 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 جسآیا شادینے کے لئے کپڑےمناسب نہیں
پہنے تھے۔ 12 بادشاہ نے پوچھا، دوست،’ تم شادی لباسکا پہنے
بغیر طرحکساندر ‘آئے؟ وہ آدمی جوابکوئی دےنہ سکا۔
13 پھر بادشاہ نے اپنے یوں دربار کو حکم دیا، اِس’ ہاتھکے اور
پاؤں باندھ کر اِسے باہر یکی تار پھینکمیں لوگجہاںوہاںدو،
روتے اور دانت پیستے رہیں ‘گے۔

14 کیونکہ بُلائے ہوئے بہتتو ہیں، لیکن چنے ہوئے “کم۔
ٹیکسکیا دینا جائز ہے؟

فریسیوںپھر15 نے جا میںآپسکر مشورہ کیا عیسٰیہمکہ کو
باتایسیطرحکس کرنے کے لئے جساُبھاریں سے اُسے پکڑا
جا سکے۔ اِس16 مقصد تحتکے اُنہوں نے اپنے شاگردوں کو
ہیرودیس سمیتپیروکاروںکے عیسٰی پاسکے بھیجا۔ اُنہوں نے
کہا، اُستاد،” ہم جانتے ہیں آپکہ سچے ہیں اور دیانت داری
سے الله کی راہ کی تعلیم دیتے کیکسیآپہیں۔ پروا نہیں کرتے
غیرجانبآپکیونکہ دار ہیں۔ ہمیںاب17 اپنی رائے بتائیں۔ کیا
رومی شہنشاہ ٹیکسکو دینا جائز ہے یا “ناجائز؟

لیکن18 عیسٰی نے اُن بُریکی نیت پہچان لی۔ اُس نے یاکارو،”کہا، ر تم مجھے کیوں پھنسانا ہتے چا ہو؟ 19 مجھے وہ ِسکہ
دکھاؤ ٹیکسجو ادا کرنے کے لئے استعمال ہوتا “ہے۔
اُسوہ چاندیپاسکے ایککا رومی ِسکہ آئےلے تو20 اُس

نے پوچھا، صورتکیکس” 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 کا سنجوابیہ کر وہ ہکا بکا رہ گئے اور اُسے چھوڑ

کر چلے گئے۔
کیا ہم جی اُٹھیں گے؟

23 اُس دن صدوقی عیسٰی پاسکے آئے۔ صدوقی نہیں مانتے
کہ مُردےقیامتروزِ اُٹھیںجی اُنہوںگے۔ نے عیسٰی ایکسے
سوال کیا۔ 24 اُستاد،” موسٰی نے ہمیں حکم دیا کہ اگر کوئی
شادی شدہ آدمی مربےاولاد جائے اور اُس کا بھائی ہو تو بھائی
فرضکا ہے کہ وہ بیوہ سے شادی کر کے اپنے بھائی کے لئے
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اولاد پیدا کرے۔ فرضاب25 کریں ہمارےکہ ساتدرمیان
بھائی تھے۔ پہلے نے شادی کی، لیکن فوتبےاولاد ہوا۔ اِس
لئے دوسرے بھائی نے بیوہ سے شادی کی۔ 26 لیکن 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 شادیسے کرنے کے بعد مر گیا۔ 27 آخر میں بیوہ فوتبھی
ہو گئی۔ اب28 بتائیں کہ قیامت کے دن وہ کس کی بیوی
ہو گی؟ ساتکیونکہ ساتکے بھائیوں نے اُس شادیسے “تھی۔کی

29 عیسٰی نے جواب دیا، تم” اِس لئے غلطی پر ہو کہ نہ تم
کلاِم مُقّدس واقفسے ہو، نہ الله کی قدرت 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۔ 31 رہی
یہ بات مُردےکہ جی اُٹھیں گے، کیا تم نے وہ بات نہیں پڑھی
جو الله نے تم کہی؟سے اُس32 نے فرمایا، مَیں’ ابراہیم کا خدا،
اسحاق کا خدا یعقوباور کا خدا ‘ہوں، حالانکہ وقتاُس تینوں
کافی تھے۔چکےمرسےعرصے اِس مطلبکا حقیقتیہکہہے
میں زندہ ہیں۔ کیونکہ الله مُردوں کا نہیں بلـکہ زندوں کا “ہے۔خدا

33 یہ سن کر ہجوم اُس کی تعلیم باعثکے حیران رہ گیا۔
اّول حکم

34 جب فریسیوں نے سنا کہ عیسٰی نے صدوقیوں کو
لاجواب کر دیا توہے 35ہوئے۔جمعوہ میںاُن ایکسے جونے
شریعت کا عالِم تھا اُسے پھنسانے کے لئے سوال کیا، اُستاد،”36
شریعت سبمیں سے بڑا حکم کون سا “ہے؟

37 عیسٰی جوابنے دیا، رب’ ” اپنے خدا سے پورےاپنے
دل، اپنی پوری جان اور پورےاپنے ذہن سے پیار ‘کرنا۔ 38 یہ
اّول سباور سے بڑا حکم ہے۔ اور39 دوسرا حکم اِس کے برابر یہ
ہے، اپنے’ پڑوسی سے ویسی محبت رکھنا جیسی تُو اپنے آپ سے
رکھتا ‘ہے۔ تمام40 شریعت اور نبیوں تعلیماتکی اِن دو احکام
پر مبنی “ہیں۔

مسیح بارےکے میں سوال
41 جب فریسی اکٹھے تھے تو عیسٰی نے اُن سے پوچھا،

مسیحتمہارا”42 بارےکے میں خیالکیا فرزندکاکسوہہے؟
“ہے؟

اُنہوں جوابنے دیا، وہ” داؤد کا فرزند “ہے۔
43 عیسٰی نے کہا، تو” پھر داؤد القدسروح معرفتکی اُسے

طرحکس ‘رب’ کہتا ہے؟ کیونکہ وہ فرماتا ہے،
44 رب’ ربمیرےنے سے کہا،
میرے ہنے د ہاتھ بیٹھ،
تکجب تیرےمَیں دشمنوں کو
تیرے پاؤں کے نیچے نہ کر ‘دوں۔
داؤد45 تو مسیحخود ربکو توہے۔کہتا پھر طرحکسوہ

اُس کا فرزند ہو سکتا “ہے؟
جواببھیکوئی46 دےنہ سکا، اور اُس دن کسیسے نے

بھی اُس سے مزید کچھ پوچھنے جرأتکی نہ کی۔
23

علما اور فریسیوں سے خبردار
1 پھر عیسٰی ہجوم اور اپنے شاگردوں سے مخاطب ہوا،

2 شریعت” کے علما اور فریسی موسٰی کی کرسی پر بیٹھے ہیں۔
3 چنانچہ جو کچھ وہ تم کو بتاتے ہیں وہ کرو اور اُس مطابقکے
زندگی گزارو۔ لیکن جو کچھ وہ کرتے 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 تکاُنگلی ہلانے کو تیار
بھیجو5ہوتے۔نہیں لئےکےدکھاوےہیںکرتے ہیں۔کرتے
*تعویذجو وہ بازوؤںاپنے اور پیشانیوں پر ھتے باند اور جو پُھندنے
لباساپنے سے لگاتے ہیں بڑےخاصوہ ہوتے ہیں۔ 6 اُن کی
ایکبس خواہشہی ہوتی ہے کہ ضیافتوں عبادتاور خانوں
میں عزت کی کرسیوں پر بیٹھ جائیں۔ لوگجب7 بازاروں میں
سلام کر کے اُن کی عزت کرتے اور ‘اُستاد’ کہہ کر اُن سے
بات کرتے ہیں تو پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن8 تم کو
اُستاد نہیں کہلانا ہئے، چا کیونکہ تمہارا ایکصرف ہی اُستاد
ہے جبکہ سبتم بھائی ہو۔ 9 اور دنیا میں کسی کو ‘باپ’ کہہ
کر اُس باتسے نہ کرو، کیونکہ ایکتمہارا باپہی ہے اور وہ
آسمان پر ہے۔ ہادی10 نہ کہلانا کیونکہ ایکصرفتمہارا ہی
ہادی ہے یعنی المسیح۔ 11 تم میں سبسے سے شخصبڑا تمہارا
خادم ہو گا۔ 12 کیونکہ جو بھی اپنے آپ کو کرےسرفراز گا
پستاُسے کیا جائے گا اور جو آپاپنے کرےپستکو گا اُسے
سرفراز کیا جائے گا۔

* 23:5 :تعویذ تعویذوں میں توریت کے جاتحوالہ لـکھ کر رکھے جاتے تھے۔
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اُن یاکاریکی ر افسوسپر
شریعت13 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۔

14 شریعت] کے ِمو عال اور فریسیو، تم پر !افسوس
یاکارو !ر تم بیواؤں گھروںکے پر قبضہ کر لیتے دکھاوےاور کے
لئے لمبی لمبی نماز ھتے پڑ ہو۔ اِس لئے تمہیں یادہ ز سزا ملے [گی۔

شریعت15 کے ِمو عال اور فریسیو، تم پر !افسوس یاکارو !ر تم
ایک نومرید بنانے کی خاطر خشکی اور تری کے لمبے سفر کرتے
ہو۔ اور جب اِس میں کامیاب ہو جاتے ہو تو تم اُس شخص
کو اپنی نسبت جہنم کا دُگنا شریر فرزند بنا دیتے ہو۔ 16 اندھے
راہنماؤ، تم !افسوسپر تم کہتے ہو، اگر’ المُقّدسبیتکوئی کی
قَسم کھائے تو ضروری نہیں کہ وہ اُسے پورا کرے۔ لیکن اگر
المُقّدسبیتوہ کے سونے قَسمکی کھائے تو لازم ہے کہ اُسے
پورا ‘کرے۔ 17 اندھے !احمقو یادہ ز اہم کیا ہے، سونا یا بیت
المُقّدس جو سونے مخصوصکو مُقّدسو بناتا ہے؟ 18 تم یہ بھی
کہتے ہو، اگر’ کوئی قربان گاہ کی قَسم کھائے تو ضروری نہیں
کہ وہ اُسے پورا کرے۔ لیکن اگر وہ قربان گاہ پر پڑے ہدیئے
کی قَسم کھائے تو لازم ہے کہ وہ اُسے پورا ‘کرے۔ 19 !اندھو
یادہ ز اہم کیا ہے، ہدیہ یا قربان گاہ جو ہدیئے مخصوصکو و
مُقّدس 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 جو بیت المُقّدس کی قَسم کھاتا ہے وہ اُس کی بھی قَسم
کھاتا ہے جو اُس میں سکونت کرتا ہے۔ 22 اور جو آسمان کی
قَسم کھاتا وہہے الله تختکے کی اور اُس پر بیٹھنے والے قَسمکی
بھی کھاتا ہے۔

شریعت23 کے ِمو عال اور فریسیو، تم پر !افسوس یاکارو !ر گو
تم بڑی احتیاط سے پودینے، اجوائن زیرےاور کا دسواں حصہ
ہدیئے کے لئے مخصوص کرتے ہو، لیکن تم نے شریعت کی
یادہ ز اہم باتوں کو نظرانداز 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۔

شریعت25 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 صافپاکبھی ہو جائیں گے۔

شریعت27 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 ہیں، لیکن اندر سے وہ مُردوں
کی ہڈیوں اور ہر قسم کی ناپاکی بھریسے ہوتی ہیں۔ 28 تم بھی
باہر سے راست باز دکھائی دیتے ہو جبکہ اندر سے تم یاکاری ر
اور بےدینی سے معمور ہوتے ہو۔

شریعت29 کے ِمو عال اور فریسیو، تم پر !افسوس یاکارو !ر
تم نبیوں کے لئے قبریں تعمیر کرتے اور راست بازوں کے مزار
اور30ہو۔سجاتے تم ہو،کہتے ہماگر’ باپاپنے دادا زمانےکے
میں زندہ ہوتے تو نبیوں کو قتل کرنے شریکمیں نہ ‘ہوتے۔
لیکن31 یہ کہنے سے تم خلافاپنے گواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں
کے قاتلوں کی اولاد ہو۔ اب32 جاؤ، وہ کام مکمل کرو جو
تمہارے باپ دادا نے ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ 33 سانپو، یلے زہر
سانپوں کے !بچو تم کس طرح جہنم کی سزا سے بچ پاؤ گے؟
اِس34 لئے مَیں نبیوں، دانش مندوں اور شریعت کے ِموں عال کو
تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں۔ اُن میں بعضسے کو تم قتل اور
مصلوب کرو گے بعضاور کو اپنے عبادت خانوں میں لے جا
کر کوڑے لـگواؤ گے اور شہر بہ شہر اُن کا تعاقب کرو گے۔
35 نتیجے میں تم تمام راست بازوں کے قتل کے ذمہ دار ٹھہرو
راست—گے باز ہابیل قتلکے 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۔ مَیں36 تم کو
سچ بتاتا ہوں کہ سبیہ اِسیکچھ نسل پر آئے گا۔

یروشلم افسوسپر
37 ہائے یروشلم، !یروشلم تُو جو نبیوں کو قتل کرتی اور اپنے

پاس بھیجے ہوئے پیغمبروں کو سنگسار کرتی ہے۔ مَیں نے
تیریبارہیکتنی اولاد جمعکو کرنا جسطرحاُسیبالکلچاہا،
طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پَروں تلے جمع کر محفوظکے کر
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لیتی ہے۔ لیکن تم نے نہ چاہا۔ تمہارےاب38 گھر کو ویران
و سنسان چھوڑا جائے گا۔ 39 کیونکہ مَیں تم کو بتاتا ہوں، تم
مجھے اُس تکوقت دوبارہ نہیں دیکھو تکجبگے تم نہ کہو
مبارککہ 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 کے پاس آئے اور بیت المُقّدس کی مختلف عمارتوں
طرفکی اُس کی توجہ دلانے لـگے۔ لیکن2 عیسٰی جوابنے
میں کہا، کیا” تم کو یہ سب کچھ نظر آتا ہے؟ مَیں تم کو سچ بتاتا
ہوں یہاںکہ پتھر پر نہیںپتھر رہے کچھسببلـکہگا ڈھا دیا جائے
“گا۔

مصیبتوں اور ایذا رسانیوں پیشکی گوئی
3 بعد میں عیسٰی زیتون کے پہاڑ پر بیٹھ گیا۔ شاگرد اکیلے اُس

پاسکے آئے۔ اُنہوں نے کہا، ہمیں” ذرا بتائیں، کبیہ ہو گا؟
کیا کیا نظر آئے جسگا سے پتا چلے گا آپکہ آنے والے ہیں
اور یہ دنیا ختم ہونے والی “ہے؟

4 عیسٰی جوابنے دیا، خبردار” رہو کہ کوئی تمہیں گم راہ
نہ کر دے۔ 5 کیونکہ بہت لوگسے میرا نام لے کر آئیں گے
اور کہیں گے، مَیں’ ہی مسیح ‘ہوں۔ یوں وہ بہتوں کو گم راہ
کر دیں گے۔ جنگوں6 خبریںکی اور افواہیں تکتم پہنچیں گی،
لیکن محتاط رہو تاکہ تم گھبرا نہ جاؤ۔ کیونکہ لازم ہے کہ یہ
سب کچھ پیش آئے۔ توبھی ابھی آخرت نہیں ہو گی۔ ایک7
قوم دوسری خلافکے 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۔

9 پھر وہ تم کو بڑی مصیبت میں ڈال دیں گے اور تم کو قتل
کریں گے۔ تمام قومیں تم سے اِس لئے نفرت کریں گی کہ تم
میرے پیروکار ہو۔ بہتوقتاُس10 لوگسے ایمان سے برگشتہ
ہو دوسرےایککر کو دشمن کے حوالے کریں گے ایکاور
کھڑےنبیجھوٹےسےبہت11گے۔کریںنفرتسےدوسرے
ہو کر بہت سے لوگوں کو گم راہ کر دیں گے۔ 12 بےدینی کے
بڑھ جانے کی وجہ سے بیشتر لوگوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے
گی۔ 13 لیکن جو آخر تک قائم رہے گا اُسے نجات ملے گی۔

14 اور بادشاہی کی اِس خوش خبری کے پیغام کا اعلان پوری
دنیا میں کیا جائے گا تاکہ تمام قوموں کے منے سا اِس کی گواہی
دی جائے۔ پھر آخرتہی آئے گی۔

المُقّدسبیت کی بےحرمتی
ایک15 دن آئے گا جب تم مُقّدس مقام میں وہ کچھ کھڑا

دیکھو جسگے کا ذکر دانیال نبی نے کیا اور جو بےحرمتی اور
تباہی کا باعث “ہے۔ قاری) اِس پر (!دےدھیان 16 اُس”
وقت یہودیہ کے ہنے ر والے بھاگ کر پہاڑی علاقے میں پناہ
لیں۔ 17 جو اپنے گھر چھتکی پر ہو وہ گھر میں سے کچھ ساتھ
لئےکےجانےلے نہ اُترے۔ میںکھیتجو18 ہو وہ اپنی چادر
لئےکےجانےلےساتھ افسوسپرخواتیناُن19جائے۔نہواپس
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 شدید مصیبت
ہو گی کہ دنیا کی تخلیق سے تکآج دیکھنے میں نہ آئی ہو گی۔
قسماِس بعدمصیبتکی نہیںکبھیبھیمیں گی۔آئے اور22 اگر
اِس مصیبت کا دورانیہ مختصر 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 بتائے،کو یہاںمسیحدیکھو،’ ‘ہے
یا وہ’ وہاں ‘ہے تو اُس کی بات نہ ماننا۔ 24 کیونکہ جھوٹے
مسیح اور جھوٹے نبی اُٹھ کھڑے ہوں گے بڑےجو عجیب و
غریب نشان معجزےاور دکھائیں گے تاکہ الله کے چنے ہوئے
لوگوں کو بھی غلط 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 دیکھو،’کہے، وہ اندرونی کمروں میں ‘ہے تو اُس کا یقین نہ کرنا۔
27 بادلطرحجسکیونکہ کی بجلی مشرق کڑکمیں مغربکر
تک چمکتی اُسیہے طرح ابِن آدم کی آمد بھی ہو گی۔

پڑیلاشبھیجہاں28 ہو وہاں گِدھ جمع ہو جائیں گے۔
ابِن آدم کی آمد

مصیبت29 کے اُن دنوں عینکے بعد تاریکسورج ہو جائے
گا اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے ستارےگی۔ آسمان پر سے
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گر پڑیں گے اور آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ 30 اُس وقت
ابِن آدم کا نشان آسمان پر نظر آئے تبگا۔ دنیا کی تمام قومیں ماتم
کریں گی۔ وہ ابِن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان
بادلوںکے پر آتے دیکھیںہوئے گی۔ اور31 وہ اپنے فرشتوں کو
بِگل کی اونچی آواز کے ساتھ بھیج دے گا تاکہ اُس کے چنے
ہوؤں کو طرفچاروں سے جمع کریں، آسمان سرےایککے
تکسرےدوسرےسے اکٹھا کریں۔

انجـیر درختکے سبقسے
32 انجـیر کے درخت سے سبق سیکھو۔ جوں ہی اُس کی

شاخیں نرم لچکاور 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 جبطرح 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 نسلاِسکہ کے ختم ہونے پہلےسے پہلے سبیہ
واقعکچھ گا۔ہو آسمان35 زمینو تو رہیںجاتے میریلیکنگے،
باتیں تکہمیشہ قائم رہیں گی۔

کسی بھیکو اُس کی آمد وقتکا معلوم نہیں
لیکن36 کسی کو بھی علم نہیں کہ یہ کس دن یا کون سی

گھڑی رونما ہو گا۔ آسمان فرشتوںکے اور فرزند بھیکو علم نہیں
باپصرفبلـکہ کو۔ ابِنجب37 آدم آئے گا نوححالاتتو کے
گے۔ہوںجیسےدنوں 38 سیلابکیونکہ پہلےسے میںدنوںکے
لوگ تکوقتاُس کھاتے پیتے اور شادیاں کرتے کراتے رہے
تکجب نوح کشتی میں داخل نہ ہو گیا۔ 39 وہ اُس تکوقت
آنے مصیبتوالی بارےکے میں لا علم سیلابتکجبرہے آ
کر کوسباُن بہا نہ ابِنجبگیا۔لے آدم آئے گا قسماِسیتو کے
حالات ہوں گے۔ 40 اُس وقت دو افراد کھیت میں ہوں گے،
ایک کو ساتھ لے لیا جائے گا دوسرےجبکہ کو پیچھے چھوڑ
دیا جائے گا۔ 41 دو خواتین چکّی پر پیسگندم رہی ہوں گی،
ایک ساتھکو لے لیا جائے گا دوسریجبکہ پیچھےکو چھوڑ دیا
جائے گا۔

42 اِس لئے چوکس رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا
دنکسخداوند آ جائے گا۔ یقین43 جانو، اگر کسی گھر کے
مالـک کو معلوم ہوتا کہ آئےکبچور گا تو وہ چوکسضرور

رہتا اور اُسے اپنے گھر میں نقب لگانے نہ دیتا۔ 44 تم بھی تیار
رہو، کیونکہ ابِن آدم وقتایسے آئے جبگا تم اِس توقعکی نہیں
کرو گے۔

وفادار نوکر
45 چنانچہ کون سا نوکر وفادار اور سمجھ دار فرضہے؟ 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 کھانا
کھلائے۔ 46 وہ نوکر مبارک ہو گا مالـکجو کی واپسی پر یہ
سب کچھ کر رہا ہو گا۔ مَیں47 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ یہ دیکھ
مالـککر اُسے اپنی پوری جائیداد پر کرےمقرر گا۔ لیکن48
فرض کرو کہ نوکر اپنے دل میں سوچے، مالـک’ کی واپسی میں
ابھی دیر ‘ہے۔ 49 وہ اپنے ساتھی نوکروں کو پیٹنے اور شرابیوں
ساتھکے کھانے پینے لـگے۔ 50 اگر وہ کرےایسا مالـکتو ایسے
دن اور وقت آئے جسگا کی توقع نوکر کو نہیں ہو گی۔ 51 اِن
حالات کو دیکھ کر وہ نوکر ٹکڑےٹکڑےکو کر ڈالے گا اور
اُسے یاکاروں ر میں شامل کرے گا، وہاں لوگجہاں روتے
اور دانت 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
لے لیا۔ 5 دُولھے کو آنے میں بڑی دیر لـگی، اِس لئے وہ سب
اونگھ اونگھ کر سو گئیں۔

6 آدھی رات کو شور مچ گیا، دیکھو،’ دُولھا پہنچ رہا ہے،
اُسے ملنے کے لئے ‘!نکلو 7 اِس پر تمام یاں جاگکنوار اُٹھیں اور
اپنے چراغوں درستکو کرنے لـگیں۔ ناسمجھ8 یوں کنوار نے
سمجھ دار یوں کنوار سے کہا، اپنے’ تیل میں سے ہمیں بھی کچھ
ہمارےدو۔دے چراغ بجھنے والے ‘ہیں۔ دوسری9 یوں کنوار
جوابنے دیا، نہیں،’ ایسا نہ ہو کہ تمہارےصرفنہ لئے بلـکہ
ہمارے لئے بھی تیل کافی نہ ہو۔ دکان پر جا کر اپنے لئے خرید
‘لو۔ 10 چنانچہ ناسمجھ یاں کنوار چلی گئیں۔ لیکن اِس دوران
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دُولھا پہنچ گیا۔ جو یاں کنوار تیار تھیں وہ اُس کے ساتھ شادی
ہال میں داخل ہوئیں۔ دروازےپھر کو بند کر دیا گیا۔

11 کچھ دیر کے بعد باقی یاں کنوار آئیں اور چلّانے !جناب’لـگیں، ہمارے لئے دروازہ کھول ‘دیں۔ 12 لیکن اُس نے
جواب دیا، یقین’ جانو، مَیں تم کو نہیں ‘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 تھا۔جانا اُس نوکروںاپنےنے بُلاکو ملـکیتاپنیکر
اُن کے سپرد کر دی۔ پہلے15 کو اُس نے سونے کے 5,000
ِسکے دوسرےدیئے، 2,000کو تیسرےاور ۔1,000کو ہر
ایک کو اُس نے اُس کی قابلیت کے مطابق پیسے 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
5,000 ِسکے حاصل ہوئے۔ اِسی17 طرح دوسرے کو بھی
تھےملےِسکے2,000جسے ہوئے۔حاصلِسکے2,000مزید
لیکن18 جس آدمی کو 1,000 ِسکے ملے تھے وہ چلا گیا اور
کہیں زمین میں گڑھا کھود کر اپنے مالـک کے پیسے اُس میں
چھپا دیئے۔

بڑی19 دیر کے بعد اُن مالـککا لوٹ آیا۔ جب اُس نے اُن
کتابحسابساتھکے تو20کیا پہلا ملےِسکے5,000جسےنوکر
تھے مزید 5,000 ِسکے لے کر آیا۔ اُس نے کہا، آپجناب،’
نے 5,000 میرےِسکے سپرد کئے تھے۔ یہ دیکھیں، مَیں نے
مزید 5,000 ِسکے حاصل کئے ‘ہیں۔ 21 اُس مالـککے نے
جواب دیا، میرےشاباش،’ اچھے اور وفادار نوکر۔ تھوڑےتم
میں وفادار رہے، اِس لئے مَیں بہتتمہیں کچھ پر مقرر کروں گا۔
اندر آؤ اور مالـکاپنے خوشیکی شریکمیں ہو ‘جاؤ۔

22 پھر دوسرا نوکر آیا جسے 2,000 ِسکے ملے تھے۔ اُس نے
کہا، آپجناب،’ نے 2,000 میرےِسکے سپرد کئے تھے۔ یہ
دیکھیں، مَیں نے ِسکے2,000مزید حاصل کئے ‘ہیں۔ اُس23
مالـککے نے جواب دیا، شاباش،’ میرے اچھے اور وفادار
نوکر۔ تھوڑےتم میں وفادار رہے، اِس لئے مَیں تمہیں بہت کچھ
پر مقرر کروں گا۔ اندر آؤ اور مالـکاپنے شریکمیںخوشیکی
ہو ‘جاؤ۔

24 پھر تیسرا نوکر آیا جسے 1,000 ِسکے ملے تھے۔ اُس نے
کہا، مَیںجناب،’ جانتا تھا سختآپکہ آدمی ہیں۔ آپبیججو
نے نہیں یا بو اُس کی آپفصل کاٹتے ہیں اور جو آپکچھ نے
نہیں لگایا اُس کی پیداوار جمع کرتے ہیں۔ 25 اِس لئے مَیں ڈر
گیا اور جا آپکر کے پیسے زمین میں چھپا آپابدیئے۔ اپنے
واپسپیسے لے سکتے ‘ہیں۔

اُس26 مالـککے دیا،جوابنے ُسستاورشریر’ !نوکر کیا تُو
جانتا تھا کہ بیججو مَیں نہیںنے یا بو اُس فصلکی ہوںکاٹتا اور
مَیںکچھجو نہیںنے لگایا اُس کی پیداوار جمع کرتا ہوں؟ تو27 پھر
تُو میرےنے بینکپیسے میں کیوں نہ جمع کرا دیئے؟ اگر ایسا
کرتا تو واپسی پر مجھے کم از کم وہ پیسے سمیتسود مل ‘جاتے۔
28 یہ کہہ کر مالـک دوسروں سے مخاطب ہوا، یہ’ پیسے اِس
سے لے کر اُس نوکر دےکو ِسکے10,000پاسکےجسدو
ہیں۔ 29 جسکیونکہ پاسکے کچھ ہے اُسے اَور دیا جائے گا
اور اُس کے پاس کثرت کی چیزیں ہوں گی۔ لیکن جس کے
پاس نہیںکچھ اُسہے بھیوہسے چھین لیا جائے گا اُسجو کے
پاس ہے۔ اب30 اِس بےکار نوکر کو نکال کر باہر کی یکی تار
پھینکمیں دو، وہاں لوگجہاں روتے اور دانت پیستے رہیں
‘گے۔

عدالتآخری
جب31 ابِن آدم اپنے جلال کے ساتھ آئے گا اور تمام فرشتے

اُس کے ساتھ ہوں گے تو وہ اپنے تختجلالی پر بیٹھ جائے گا۔
تب32 تمام قومیں اُس کے منے سا جمع کی جائیں گی۔ اور جس
طرح چرواہا بھیڑوں کو یوں بکر الـگسے کرتا اُسیہے طرح وہ
لوگوں دوسرےایککو گا۔کرےالـگسے 33 وہ بھیڑوں کو
اپنے ہنے د ہاتھ کرےکھڑا گا اور یوں بکر کو اپنے بائیں ہاتھ۔
پھر34 بادشاہ ہنے والوںہاتھد گا،کہےسے باپمیرےآؤ،’ کے
مبارک !لوگو جو بادشاہی دنیا کی تخلیق تمہارےسے لئے تیار
ہے اُسے میراث میں لے لو۔ 35 کیونکہ مَیں بھوکا تھا اور تم نے
مجھے کھانا کھلایا، مَیں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پانی پلایا، مَیں
اجنبی تھا اور تم نے میری مہمان نوازی کی، مَیں36 ننگا تھا اور
تم نے کپڑےمجھے پہنائے، مَیں بیمار تھا اور تم میرینے دیکھ
بھال کی، مَیں جیل میں تھا اور تم مجھ سے ملنے ‘آئے۔

پھر37 راستیہ کہیںمیںجوابلوگباز گے، ہمخداوند،’
دیکھبھوکاکبکوآپنے کر آپکھلایا،کھانا پیاساکبکو
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دیکھ کر پانی پلایا؟ 38 ہم آپنے کو کب اجنبی کی حیثیت
سے دیکھ آپکر کی مہمان نوازی آپکی، کبکو ننگا دیکھ
کپڑےکر پہنائے؟ آپہم39 کبکو بیمار حالت میں یا جیل
میں پڑا دیکھ آپکر سے ملنے ‘گئے؟ 40 بادشاہ دےجواب مَیں’گا، تمہیں سچ بتاتا ہوں کہ جو کچھ تم میرےنے اِن سب سے
چھوٹے بھائیوں میں ایکسے کے لئے کیا وہ تم میرےنے ہی
لئے ‘کیا۔

41 پھر وہ بائیں ہاتھ والوں سے کہے گا، لعنتی’ لوگو، مجھ سے
دُور ہو جاؤ اور اُس آگابدی میں چلے جاؤ ابلیسجو اور اُس
فرشتوںکے کے لئے تیار ہے۔ 42 مَیںکیونکہ بھوکا تھا اور تم نے
مجھے کچھ نہ کھلایا، مَیں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پانی نہ پلایا،
مَیں43 اجنبی تھا اور تم میرینے نوازیمہمان نہ مَیںکی، ننگا تھا
اور تم کپڑےمجھےنے نہ پہنائے، مَیں بیمار اور جیل میں تھا اور
تم مجھ سے ملنے نہ ‘آئے۔

44 پھر جوابوہ میں پوچھیں گے، خداوند،’ ہم آپنے کو
بھوکا،کب پیاسا، اجنبی، ننگا، بیمار یا میںجیل پڑا دیکھا آپاور
کی خدمت نہ ‘کی؟ 45 وہ دےجواب گا، مَیں’ تم کو سچ بتاتا
ہوں کہ جب کبھی تم نے اِن سب سے چھوٹوں میں ایکسے
کی مدد کرنے سے انکار کیا تو تم نے میری خدمت کرنے سے
انکار ‘کیا۔ 46 پھر یہ ابدی سزا بھگتنے کے لئے جائیں گے جبکہ
راست باز ابدی زندگی میں داخل ہوں “گے۔

26
عیسٰی خلافکے منصوبہ بندیاں

یہ1 باتیں ختم کرنے پر عیسٰی شاگردوں مخاطبسے ہوا، تم”2
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 اُسے
مصلوب 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 کرنے لـگے۔ اُنہوں5 نے لیکن”کہا، یہ عید کے دوران نہیں ہونا ہئے، چا ایسا نہ ہو کہ عوام
میں ہل چل مچ “جائے۔

خاتون عیسٰی پر خوشبو ُنڈیلتی ا ہے

میںاِتنے6 بیتعیسٰی عنیاہ آ آدمیایککر داخلمیںگھرکے
ہوا وقتکسیجو کوڑھ مریضکا تھا۔ اُس کا نام شمعون تھا۔
7 عیسٰی کھانا کھانے کے لئے بیٹھ گیا ایکتو عورت جسآئی
پاسکے نہایت قیمتی عطر کا عطردان تھا۔ اُس نے اُسے عیسٰی
کے سر پر ُنڈیل ا دیا۔ 8 شاگرد یہ دیکھ ناراضکر ہوئے۔ اُنہوں
نے اِتنا”کہا، قیمتی عطر ضائع کیکرنے ضرورتکیا تھی؟ یہ9
بہت مہنگی چیز ہے۔ اگر اِسے بیچا جاتا تو اِس کے پیسے غریبوں
کو دیئے جا سکتے “تھے۔

لیکن10 اُن کے خیال پہچان کر عیسٰی نے اُن سے کہا، تم”
اِسے تنگکیوں کر رہے ہو؟ اِس نے میرےتو لئے نیکایک
کام کیا ہے۔ غریب11 تو پاستمہارےہمیشہ رہیں گے، لیکن
مَیں پاستمہارےتکہمیشہ گا۔رہوںنہیں مجھ12 پر عطر ُنڈیلنے ا
سے اُس میرےنے بدن کو دفن ہونے کے لئے تیار کیا ہے۔
13 مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں بھی الله کی
خوش خبری 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
14 پھر یہوداہ یوتی اسکر جو بارہ شاگردوں میں ایکسے تھا

راہنما اماموں پاسکے گیا۔ اُس15 مجھےآپ”پوچھا،نے عیسٰی
آپکو کے حوالے کرنے عوضکے کتنے پیسے دینے کے لئے
تیار “ہیں؟ اُنہوں نے اُس کے لئے چاندی کے 30 ِسکے متعین
کئے۔ وقتاُس16 یہوداہسے عیسٰی کو اُن کے حوالے کرنے کا
موقع ڈھونڈنے لگا۔

فسح کی عید کے لئے یاں تیار
روٹیبےخمیری17 کی عید آئی۔ پہلے دن عیسٰی شاگردوںکے

نے اُس پاسکے آ کر پوچھا، ہم” آپکہاں کے لئے فسح کا
کھانا تیار “کریں؟

اُس18 جوابنے دیا، یروشلم” شہر میں فلاں آدمی پاسکے
جاؤ اور اُسے بتاؤ، اُستاد’ نے کہا کہہے میرا قریبوقتمقررہ
آ گیا مَیںہے۔ شاگردوںاپنے عیدکیفسحساتھکے 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؟
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شام20 وقتکے عیسٰی بارہ شاگردوں ساتھکے کھانےکھانا

کے لئے بیٹھ گیا۔ جب21 وہ کھانا کھا رہے تھے تو اُس نے
کہا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں کہ تم میں ایکسے مجھے دشمن
کے حوالے “گا۔دےکر

شاگرد22 یہ سن نہایتکر غمگین باریہوئے۔ باری وہ اُس
سے پوچھنے لـگے، خداوند،” مَیں تو نہیں “ہوں؟

23 عیسٰی نے جواب دیا، جس” میرےنے ساتھ اپنا ہاتھ
سالن برتنکے میں ڈالا ہے وہی مجھے دشمن کے کرےحوالے
گا۔ 24 ابِن آدم تو کوچ کر جائے جسگا طرح کلاِم مُقّدس
میں لـکھا لیکنہے، شخصاُس جسافسوسپر وسیلےکے سے
دشمناُسے حوالےکے کر دیا اُسگا۔جائے 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 شکرگزاریکر کی
دعا کی اور ٹکڑےاُسے کر شاگردوںکے دیا۔دےکو اُس نے
کہا، یہ” لو اور کھاؤ۔ یہ میرا بدن “ہے۔

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 جو بہتوں کے لئے بہایا جاتا ہے
تاکہ اُن کے گناہوں معافکو کر دیا جائے۔ 29 مَیں تم کو سچ
بتاتا ہوں ابکہ سے مَیں انگور کا رسیہ نہیں پیوں گا، کیونکہ
اگلی دفعہ تمہارےاِسے ساتھ باپاپنے بادشاہیکی میں پیوںہی
“گا۔

30 ایکپھر زبور گا کر وہ نکلے اور زیتون کے پہاڑ پہنچے۔پاسکے
پطرس کے انکار پیشکی گوئی

31 عیسٰی نے اُنہیں بتایا، راتآج” میریسبتم بابت برگشتہ
ہو جاؤ گے، کیونکہ کلاِم مُقّدس میں الله فرماتا ہے، مَیں’
چرواہے کو مار ڈالوں گا اور یوڑ ر کی بھیڑیں تتر بتر ہو جائیں
لیکن32‘گی۔ اُٹھنےجیاپنے تمہارےمَیںبعدکے آگے گلیلآگے
پہنچوں “گا۔

پطرس33 اعتراضنے کیآپسببےشکدوسرے”کیا،
بابت برگشتہ ہو جائیں، لیکن مَیں کبھی نہیں ہوں “گا۔

34 عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” تجھے سچ بتاتا ہوں، اِسی رات
مرغ بانگکے پہلےپہلےسےدینے تُو تین بار مجھے انکارسےجاننے
کر چکا ہو “گا۔

پطرس35 !نہیںہرگز”کہا،نے آپمَیں کبھیسےجاننےکو
انکار نہیں کروں گا، آپمجھےچاہے ساتھکے مرنا بھی “پڑے۔
دوسروں بھینے یہی کچھ کہا۔
گتسمنی باغ میں عیسٰی کی دعا

36 عیسٰی اپنے شاگردوں کے ایکساتھ 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۔ 37 اُس
نے پطرس 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 میرےکر ساتھ جاگتے “رہو۔

آگےکچھ39 جا وہکر اوندھے زمینمنہ پر گر یوںکر دعا کرنے
لگا، میرےاے” باپ، اگر ممکن ہو تو دُکھ کا یہ پیالہ مجھ سے
ہٹ لیکنجائے۔ میری نہیں بلـکہ تیری پوریمرضی “ہو۔

40 وہ اپنے شاگردوں پاسکے واپس آیا تو دیکھا کہ وہ سو
رہے ہیں۔ اُس پطرسنے سے پوچھا، کیا” ایکلوگتم گھنٹا
بھی میرے ساتھ نہیں جاگ سکے؟ 41 جاگتے اور دعا کرتے
رہو آزمائشتاکہ میں نہ پڑو۔ روحکیونکہ تو تیار لیکنہے جسم
“کمزور۔

ایک42 بار پھر اُس نے جا کر دعا کی، میرے” باپ، اگر یہ
میرےپیالہ پیئے نہیںہٹبغیر سکتا تو تیریپھر پوریمرضی “ہو۔
واپسوہجب43 آیا تو دوبارہ دیکھا کہ وہ سو ہیں،رہے کیونکہ
نیند بدولتکی اُن کی آنکھیں بوجھل تھیں۔

اُنہیںوہچنانچہ44 دوبارہ چھوڑ چلاکر گیا تیسریاور بار یہی
دعا کرنے لگا۔ 45 پھر عیسٰی شاگردوں واپسپاسکے آیا اور اُن
سے کہا، تکابھی” سو اور آرام کر رہے ہو؟ وقتدیکھو، 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
لیسسے آدمیوں کا بڑا ہجوم تھا۔ اُنہیں راہنما اماموں اور قوم کے
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بزرگوں نے بھیجا تھا۔ اِس48 غدار یہوداہ امتیازیایکاُنہیںنے
نشان دیا تھا جسکہ کو مَیں بوسہ دوں وہی عیسٰی ہے۔ اُسے
گرفتار کر لینا۔

جوں49 ہی وہ پہنچے یہوداہ عیسٰی پاسکے گیا اور اُستاد،”
السلام “!علیکم کہہ کر اُسے بوسہ دیا۔

50 عیسٰی نے کہا، دوست،” کیا تُو اِسی مقصد سے آیا “ہے؟
پھر اُنہوں نے اُسے پکڑ کر گرفتار کر لیا۔ 51 اِس پر عیسٰی کے

ساتھیایک اپنینے تلوار میان نکالیسے اور اماِم اعظم غلامکے
کو مار کر اُس کا کان اُڑا دیا۔ لیکن52 عیسٰی نے کہا، اپنی”
تلوار کو میان میں رکھ، کیونکہ جو بھی تلوار چلاتا ہے اُسے
تلوار سے مارا جائے گا۔ 53 یا کیا تُو نہیں سمجھتا کہ میرا باپ
ہزاروںمجھے ًفرشتے دےبھیجفورا گا کروں؟طلباُنہیںمَیںاگر
لیکن54 اگر مَیں ایسا کرتا تو پھر مُقّدسکلاِم پیشکی گوئیاں
پوریطرحکس ہوتیں جن مطابقکے یہ ایسا ہی ہونا “ہے؟

55 اُس وقت عیسٰی نے ہجوم سے کہا، کیا” مَیں ڈاکو ہوں
کہ تم تلواریں اور لاٹھیاں لئے مجھے گرفتار کرنے نکلے ہو؟ مَیں
تو المُقّدسبیتروزانہ میں بیٹھ کر تعلیم دیتا رہا، مگر تم مجھےنے
گرفتار نہیں کیا۔ لیکن56 یہ سب کچھ اِس لئے ہو رہا ہے تاکہ
نبیوں کے صحیفوں میں پیشدرج پوریگوئیاں ہو “جائیں۔
پھر تمام شاگرد اُسے چھوڑ بھاگکر گئے۔

عیسٰی یہودی عدالِت عالیہ کے منے سا
جنہوں57 عیسٰینے 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 کے پیچھے
پیچھے اماِم اعظم کے تکصحن 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 آئے، لیکن ایسیکوئی گواہی نہ ملی۔
آخرکار آدمیوںدو نے منے سا آ کر پیشباتیہ61 اِس”کی، نے
کہا مَیںکہہے الله المُقّدسبیتکے 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
یہگا؟دےنہیںجوابکوئی ہیںگواہیاںکیا دےخلافتیرےلوگیہجو رہے “ہیں؟

لیکن63 رہا۔خاموشعیسٰی اماِم اعظم اُسنے ایکسے اَور
سوال کیا، مَیں” تجھے زندہ خدا دےقَسمکی 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 بادلوںکے پر آتے ہوئے دیکھو “گے۔

65 اماِم اعظم رنجشنے کا اظہار کر کے کپڑےاپنے 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 فیصلہ “ہے؟
اُنہوں جوابنے دیا، یہ” موتسزائے لائقکے “ہے۔
67 پھر وہ اُس پر تھوکنے اور اُس مُکےکے مارنے بعضلـگے۔

اُسنے کے تھپڑ مار مار کر 68 کہا، اے” مسیح، نبوّت کر کے
ہمیں بتا کہ کستجھے “مارا۔نے

پطرس عیسٰی کو جاننے سے انکار کرتا ہے
پطرسدوراناِس69 باہر میںصحن بیٹھا ایکتھا۔ نوکرانی اُس

پاسکے آئی۔ اُس نے کہا، تم” بھی گلیل کے اُس آدمی عیسٰی
کے ساتھ “تھے۔

لیکن70 پطرس نے اُن سب کے منے سا انکار کیا، مَیں” نہیں
جانتا کہ تُو کیا بات کر رہی “ہے۔ یہ کہہ کر 71 وہ باہر گیٹ
تک 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 پطرسنے
پاسکے آ کر تم”کہا، 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 سنائی دی۔ 75 پطرسپھر کو باتوہ یاد آئی جو عیسٰی
بانگکےمرغ”تھی،کہینے پہلےپہلےسےدینے تُو تین مجھےبار
جاننے سے انکار کر چکا ہو “گا۔ اِس پر وہ باہر نکلا اور ٹوٹے
دل خوبسے یا۔ رو
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27
عیسٰی پیلاطسکو کے منے پیشسا کیا جاتا ہے

سویرےصبح1 تمام راہنما امام اور قوم کے بزرگتمام اِس
پہنچتکفیصلے عیسٰیکہگئے وہ2جائے۔دیموتسزائےکو
اُسے باندھ کر وہاں سے لے گئے اور رومی پیلاطسگورنر کے
حوالے کر دیا۔

یہوداہ کی کشیخود
یہوداہجب3 اُسےنےجسنے دشمن کے حوالے کر دیا تھا

دیکھا کہ اُس پر سزائے موت کا دےفتوٰی دیا گیا ہے تو اُس
نے پچھتا کر چاندی کے 30 ِسکے راہنما اماموں اور قوم کے
بزرگوں کو واپس کر دیئے۔ 4 اُس نے کہا، مَیں” نے گناہ کیا
ایککیونکہہے، آدمیبےقصور کو گئیدیموتسزائے ہے
اور مَیں ہی نے آپاُسے کے حوالے کیا “ہے۔
اُنہوں جوابنے دیا، ہمیں” !کیا یہ تیرا مسئلہ “ہے۔ 5 یہوداہ

چاندی کے المُقّدسبیتِسکے پھینکمیں کر چلا گیا۔ پھر اُس
نے جا پھانسیکر لے لی۔

6 راہنما اماموں ِسکوںنے کو جمع کر کے شریعت”کہا، یہ
المُقّدسبیتپیسے کے خزانے میں لنے ڈا اجازتکی نہیں دیتی،
ریزیخوںیہکیونکہ میںآپس7“ہے۔معاوضہکا کرنےمشورہ
کے بعد اُنہوں نے کمہار کا کھیت خریدنے کا فیصلہ کیا تاکہ
پردیسیوں کو دفنانے کے لئے جگہ ہو۔ اِس8 لئے یہ کھیت آج
تک خون کھیتکا کہلاتا ہے۔

یوں9 یرمیاہ نبی کی پیشیہ پوریگوئی ہوئی کہ اُنہوں” نے
چاندی ِسکے30کے لئے یعنی رقموہ اسرائیلیوںجو اُسنے کے
لئے لگائی تھی۔ 10 اِن سے اُنہوں نے کمہار کا کھیت خرید لیا،
بالکل ربطرحجسایسا مجھےنے حکم دیا “تھا۔

پیلاطس عیسٰی کی پوچھ گچھ کرتا ہے
11 اِتنے میں عیسٰی کو رومی پیلاطسگورنر کے منے پیشسا

کیا گیا۔ اُس اُسنے کیا”پوچھا،سے تم یہودیوں بادشاہکے “ہو؟
عیسٰی جوابنے دیا، آپجی،” خود کہتے “ہیں۔ لیکن12

جب راہنما اماموں اور قوم بزرگوںکے اُسنے پر الزام لگائے تو
خاموشعیسٰی رہا۔

13 پیلاطسچنانچہ نے دوبارہ اُس سے سوال کیا، کیا” تم یہ
الزاماتتمام 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 رواجیہ تھا کہ گورنر عیدکیفسحسالہر ایکپر

قیدی آزادکو کر دیتا تھا۔ قیدییہ ہجوم منتخبسے کیا جاتا تھا۔
وقتاُس16 جیل ایکمیں بدنام قیدی تھا۔ اُس کا نام برابا تھا۔
17 چنانچہ جب ہجوم جمع ہوا تو پیلاطس نے اُس سے تم”پوچھا، 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۔

جب19 پیلاطس یوں عدالت کے تخت پر بیٹھا تھا تو اُس
کی بیوی نے اُسے پیغام بھیجا، اِس” بےقصور آدمی کو ہاتھ نہ
لگائیں، مجھےکیونکہ راتپچھلی اِس میںخوابباعثکے شدید
تکلیف “ہوئی۔

20 لیکن 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 کو
تمہارے 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 پوچھا، کیوں؟” اُس نے کیا جرم کیا “ہے؟
لیکن لوگ مزید شور مچا کر چیختے رہے، اُسے” مصلوب

“!کریں
پیلاطس24 نے دیکھا کہ تکنتیجےکسیوہ 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۔

تمام25 لوگوں جوابنے دیا، ہم” اور ہماری اولاد اُس کے
خون جوابکے دہ “ہیں۔

پھر26 اُس برابانے آزادکو لیکندیا۔دےاُنہیںکےکر عیسٰی
کو اُس کوڑےنے لگانے کا حکم دیا، پھر مصلوباُسے کرنے
کے لئے فوجیوں کے حوالے کر دیا۔

فوجی عیسٰی کا مذاق اُڑاتے ہیں
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27 گورنر کے فوجی عیسٰی کو محل بنام پریٹوریُم صحنکے میں
لے گئے اور پوری پلٹن کو اُس کے ارد گرد اکٹھا کیا۔ 28 اُس
کپڑےکے اُتار کر اُنہوں نے اُسے رنگارغوانی لباسکا پہنایا،
پھر29 ٹہنیوںکانٹےدار تاجایککا بنا اُسکر سرکے پر دیا۔رکھ
اُس کے ہنے د ہاتھ میں چھڑی پکڑا کر اُنہوں نے اُس کے منے سا
ٹیکگھٹنے کر اُس کا مذاق اُڑایا، اے” یہودیوں کے بادشاہ،
“!آداب 30 وہ اُس پر تھوکتے چھڑیرہے، لے کر بار بار اُس کے
سر کو مارا۔ 31 پھر اُس کا مذاق اُڑانے تھکسے کر اُنہوں نے
ارغوانی لباس اُتار کر اُسے دوبارہ اُس کے کپڑےاپنے پہنائے
اور مصلوباُسے کرنے کے لئے لے گئے۔

عیسٰی مصلوبکو کیا جاتا ہے
32 شہر سے نکلتے وقت اُنہوں ایکنے آدمی کو دیکھا جو لبیا

کے کرینشہر کا ہنے ر والا تھا۔ اُس کا نام شمعون تھا۔ اُسے اُنہوں
نے صلیب اُٹھا کر لے جانے پر مجبور کیا۔ 33 یوں چلتے چلتے وہ
ایک پہنچتکمقام جسگئے کا نام گلگتا کھوپڑییعنی)
کا (مقام تھا۔ وہاں34 اُنہوں نے اُسے َمے پیش جسکی میں
کڑویکوئی چیز ملائی گئی تھی۔ لیکن چکھ کر عیسٰی اُسےنے
پینے سے انکار کر دیا۔

35 پھر فوجیوں مصلوباُسےنے کیا اور اُس آپسکپڑےکے
میں بانٹ لئے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لئے کسکہ کو کیا کیا ملے
اُنہوں نے قرعہ ڈالا۔ یوں36 وہ وہاں بیٹھ کر اُس کی پہرا داری
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 ساتھ مصلوب کیا گیا،
ایک اُسکو ہنےکے ہاتھد اُسکودوسرےاور بائیںکے ہاتھ۔

وہاںجو39 اُنہوںگزرےسے بککفرنے اُسکر تذلیلکی
کی اور سر ہلا ہلا کر اپنی حقارت کا اظہار کیا۔ اُنہوں40 نے
کہا، تُو” نے تو کہا تھا کہ المُقّدسبیتمَیں کو ڈھا کر اُسے تین
دن کے اندر اندر دوبارہ تعمیر کر دوں ابگا۔ آپاپنے 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 مذاقکا اِس”42اُڑایا، اَوروںنے لیکنبچایا،کو 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

ڈاکوؤںجناور44 اُسکو مصلوبساتھکے کیا گیا تھا اُنہوں
بھینے اُسے لعن طعن کی۔

عیسٰی موتکی
45 دوپہر بارہ بجے پورا ملـک اندھیرے میں ڈوب گیا۔ یہ

یکی تار تین تکگھنٹوں رہی۔ 46 پھر تین بجے عیسٰی اونچی آواز
پکارسے ایلی،”اُٹھا، ایلی، لما مطلبکاجس“شبقتنی اے”ہے،
میرے میرےاےخدا، خدا، تُو نے مجھے ترککیوں کر “ہے؟دیا

47 یہ سن کھڑےپاسکر لوگکچھ کہنے لـگے، الیاسوہ”
نبی کو بُلا رہا “ہے۔ 48 اُن میں ایکسے ًنے فورا دوڑ ایککر
اسفنج کو َمے کے سرکے میں یا ڈبو اور اُسے ڈنڈے پر لگا کر
عیسٰی کو ُچسانے کوششکی کی۔

دوسروں49 نے آؤ،”کہا، ہم دیکھیں، الیاسشاید آ کر اُسے
“بچائے۔

لیکن50 عیسٰی نے دوبارہ بڑے زور سے چلّا کر دم چھوڑ
دیا۔

المُقّدسبیتوقتاُسی51 کمرےترینمُقّدسکے منےکے سا
لٹکا ہوا پردہ اوپر سے لے کر تکنیچے دو حصوں پھٹمیں گیا۔
زلزلہ مرحومکئیگئیں۔کھلقبریںاور52گئیںپھٹچٹانیںآیا،
مُقّدسین کے جسموں کو زندہ کر دیا گیا۔ 53 وہ عیسٰی کے جی
اُٹھنے بعدکے قبروں میں نکلسے مُقّدسکر شہر داخلمیں ہوئے
اور بہتوں کو نظر آئے۔

پاسجب54 کھڑے رومی *افسر اور عیسٰی کی پہرا داری
کرنے والے فوجیوں نے زلزلہ اور یہ تمام واقعات دیکھے تو وہ
نہایت دہشت زدہ ہو گئے۔ اُنہوں نے کہا، یہ” واقعی الله کا
فرزند “تھا۔

بہت55 سی خواتین بھی وہاں تھیں جو کچھ فاصلے پر اِس کا
مشاہدہ کر رہی تھیں۔ میںگلیلوہ عیسٰی پیچھےکے چل یہاںکر
تک اُس کی خدمت کرتی آئی تھیں۔ 56 اُن میں مریم مگدلینی،
یعقوب یوسفاور کی ماں مریم اور زبدی کے یعقوببیٹوں اور
یوحنا کی ماں بھی تھیں۔

عیسٰی کو دفن کیا جاتا ہے
شامجب57 ہونے تھیکو تو ارمتیہ دولتایککا مند آدمی

یوسفبنام آیا۔ وہ بھی عیسٰی کا شاگرد تھا۔ اُس58 پیلاطسنے
* 27:54 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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کے پاس جا کر عیسٰی کی لاش مانگی، اور پیلاطس نے حکم
دیا کہ وہ اُسے دے 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
چلا گیا۔ 61 اُس وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کے
مقابل بیٹھی تھیں۔

قبر کی پہرا داری
62 اگلے دن، جو سبت کا دن تھا، راہنما امام اور فریسی

پیلاطس پاسکے آئے۔ 63 “جناب،” اُنہوں نے کہا، ہمیں”
یاد آیا کہ جب وہ دھوکے باز ابھی زندہ تھا تو اُس نے کہا تین’تھا، دن کے بعد مَیں جی اُٹھوں ‘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
میںمُردوںوہکہ جیسے اُٹھا اگرہے۔ ایسا ہوا تو آخرییہ دھوکا
پہلے دھوکے بھیسے یادہ ز بڑا ہو “گا۔

پیلاطس65 نے جواب دیا، پہرے” داروں کو لے کر قبر
کو اِتنا محفوظ کر دو جتنا تم کر سکتے “ہو۔

اُنہوںچنانچہ66 نے جا کر قبر محفوظکو لیا۔کر قبر منہکے پر
پڑے پتھر پر مُہر لگا اُنہوںکر اُسنے پہرےپر دار مقرر دیئے۔کر

28
عیسٰی جی اُٹھتا ہے

1 اتوار کو سویرےصبح ہی مریم مگدلینی اور دوسری مریم
قبر کو دیکھنے کے لئے نکلیں۔ طلوعسورج ہو رہا تھا۔ اچانک2
ایک شدید زلزلہ آیا، ربکیونکہ ایککا فرشتہ آسمان سے اُتر آیا
اور قبر کے پاس جا کر اُس پر پڑے پتھر ایککو طرف لُڑھکا
دیا۔ پھر وہ اُس پر بیٹھ گیا۔ 3 اُس کی شکل و صورت بجلی کی
چمکطرح رہی تھی اور اُس لباسکا برف کی مانند سفید تھا۔
پہرے4 دار اِتنے ڈر گئے کہ وہ لرزتے لرزتے مُردہ سے گئے۔ہو

5 فرشتے خواتیننے مجھےڈرو۔مت”کہا،سے معلوم کہہے
تم عیسٰی کو ڈھونڈ رہی ہو مصلوبجو ہوا تھا۔ 6 وہ یہاں نہیں
ہے۔ وہ جی اُٹھا جسہے، طرح اُس نے فرمایا تھا۔ آؤ، اُس
جگہ کو خود دیکھ لو جہاں وہ پڑا تھا۔ 7 اباور جلدی سے جا
کر اُس کے شاگردوں کو بتا دو کہ وہ جی اُٹھا ہے تمہارےاور

آگے آگے گلیل پہنچ جائے گا۔ وہیں تم اُسے دیکھو ابگے۔
مَیں نے تم کو اِس سے آگاہ کیا “ہے۔

جلدیخواتیں8 سے قبر سے چلی گئیں۔ وہ سہمی ہوئی لیکن
خوشبڑی تھیں اور دوڑی دوڑی اُس کے شاگردوں کو یہ خبر
سنانے گئیں۔

اچانک9 عیسٰی اُن ملا۔سے اُس نے “سلام۔”کہا، وہ اُس
پاسکے آئیں، اُس کے پکڑےپاؤں اور اُسے سجدہ کیا۔ 10 عیسٰی
نے اُن سے کہا، مت” ڈرو۔ میرےجاؤ، بھائیوں کو بتا دو کہ
وہ گلیل کو چلے جائیں۔ وہاں وہ مجھے دیکھیں “گے۔

پہرے داروں رپورٹکی
ابھیخواتین11 راستے میں تھیں پہرےکہ داروں میں کچھسے

شہر میں گئے اور راہنما اماموں کو سب کچھ بتا دیا۔ 12 راہنما
اماموں نے قوم کے بزرگوں کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کی
اور پہرے داروں کو رشوت کی بڑی رقم دینے کا فیصلہ کیا۔
اُنہوں13 نے اُنہیں بتایا، تم” کو کہنا ہے، جب’ راتہم کے
وقت سو تھےرہے تو اُس شاگردکے آئے اور اُسے چُرا ‘گئے۔لے
14 اگر یہ خبر پہنچےتکگورنر تو ہم اُسے سمجھا لیں گے۔ تم کو
فکر کرنے ضرورتکی “نہیں۔

15 پہرےچنانچہ داروں نے رشوت لے کر وہ کچھ کیا جو
اُنہیں سکھایا گیا تھا۔ اُن کی یہ کہانی یہودیوں کے درمیان بہت
پھیلائی گئی اور تکآج اُن میں رائج ہے۔

عیسٰی اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے
16 پھر گیارہ شاگرد گلیل کے اُس پہاڑ پاسکے پہنچے جہاں

عیسٰی اُنہیںنے جانے کو کہا تھا۔ وہاں17 اُسے دیکھ اُنہوںکر
نے اُسے سجدہ کیا۔ لیکن میںشککچھ پڑ گئے۔ 18 پھر عیسٰی نے
اُن پاسکے آ کر آسمان”کہا، اور زمین کا کُل اختیار دےمجھے
دیا گیا ہے۔ 19 اِس لئے جاؤ، تمام قوموں کو شاگرد بنا کر اُنہیں
باپ، فرزند اور القدسروح نامکے سے بپتسمہ دو۔ اور20 اُنہیں
یہ سکھاؤ کہ وہ اُن تمام احکام مطابقکے زندگی گزاریں جو مَیں
تمہیںنے دیئے ہیں۔ اور دیکھو، مَیں دنیا کے تکاختتام ہمیشہ
تمہارے ساتھ “ہوں۔
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مرقس
یحیٰی بپتسمہ دینے والے خدمتکی

1 یہ الله کے فرزند عیسٰی مسیح بارےکے میں خوش خبری
ہے، 2 جو یسعیاہ نبی پیشکی گوئی مطابقکے یوں شروع :ہوئی

دیکھ،’ مَیں اپنے پیغمبر تیرےکو آگے آگے بھیج 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 نے اعلان کیا کہ لوگ توبہ کر کے بپتسمہ لیں تاکہ اُنہیں
اپنے گناہوں کی معافی مل جائے۔ 5 یہودیہ پورےکے علاقے
لوگکے یروشلم کے تمام باشندوں سمیت نکل کر اُس پاسکے
آئے۔ اور اپنے گناہوں کو تسلیم کر کے اُنہوں نے یائے در یردن
میں یحیٰی سے بپتسمہ لیا۔

6 یحیٰی اونٹوں کے بالوں لباسکا پہنے اور کمر چمڑےپر کا پٹکا
باندھے رہتا تھا۔ خوراک کے طور پر وہ ٹڈیاں اور جنگلی شہد
کھاتا تھا۔ اُس7 نے اعلان کیا، میرے” ایکبعد آنے والا ہے
جو مجھ سے بڑا ہے۔ جھکمَیں کر اُس کے جوتوں کے تسمے
لنے کھو کے بھی لائق نہیں۔ 8 مَیں تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا
ہوں، لیکن وہ تمہیں القدسروح سے دےبپتسمہ “گا۔

عیسٰی کا بپتسمہ آزمائشاور
9 اُن میںدنوں ناصرتعیسٰی سے آیا اور یحیٰی اُسےنے یائے در

یردن میں بپتسمہ دیا۔ 10 پانی سے نکلتے ہی عیسٰی نے دیکھا کہ
پھٹآسمان رہا القدسروحاورہے مجھطرحکیکبوتر پر اُتر رہا
ہے۔ ساتھ11 ساتھ آسمان ایکسے آواز سنائی دی، تُو” میرا پیارا
فرزند تجھہے، خوشمَیںسے “ہوں۔

اِس12 ًکے فورا بعد القدسروح نے اُسے یگستان ر میں بھیج
دیا۔ وہاں13 دنچالیسوہ ابلیسدورانکےجسرہا اُس کی
آزمائش کرتا رہا۔ وہ جانوروںجنگلی درمیانکے رہتا اور فرشتے
اُس خدمتکی 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، وقتمقررہ” آ گیا ہے، الله کی بادشاہی قریب آ گئی
ہے۔ توبہ کرو اور الله خبریخوشکی پر ایمان “لاؤ۔

ایک16 جبدن عیسٰی گلیل کی جھیل کنارےکنارےکے
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 گیر
تھے۔ 17 اُس نے کہا، میرےآؤ،” پیچھے ہو لو، مَیں تم کو آدم
گیر بناؤں “گا۔ 18 یہ 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 مرمتکی
کر رہے تھے۔ 20 اُس نے اُنہیں ً فورا بُلایا تو وہ اپنے باپ کو
سمیتمزدوروں کشتی میں چھوڑ کر اُس پیچھےکے ہو لئے۔

آدمی کی بدروح قبضےکے سے رِہائی
21 وہ کفرنحوم شہر میں داخل ہوئے۔ اور سبت کے دن

عیسٰی عبادت خانے میں جا کر لوگوں کو سکھانے لگا۔ 22 وہ
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 خانے ایکمیں آدمی تھا ناپاککسیجو
روح کے قبضے میں تھا۔ عیسٰی کو دیکھتے ہی وہ چیخ چیخ کر
لنے بو لگا، 24 ناصرتاے” کے عیسٰی، ہمارا آپ کے ساتھ کیا
واسطہ ہے؟ کیا آپ ہلاکہمیں کرنے آئے ہیں؟ مَیں تو جانتا
ہوں آپکہ کون آپہیں، الله قدوسکے “ہیں۔

25 عیسٰی نے اُسے ڈانٹ کر کہا، !خاموش” آدمی سے نکل
“!جا اِس26 پر بدروح آدمی کو جھنجھوڑ کر اور چیخیں مار مار
کر اُس میں نکلسے گئی۔

27 تمام لوگ گھبرا گئے اور ایک دوسرے سے کہنے یہ”لـگے، کیا ایکہے؟ نئی تعلیم جو اختیار دیساتھکے ہے۔رہیجا
اور وہ بدروحوں کو حکم دیتا ہے تو وہ اُس کی مانتی “ہیں۔

28 اور عیسٰی کے بارے میں چرچا جلدی سے گلیل کے
پورے علاقے میں پھیل گیا۔

بہت مریضوںسے کی شفا
عبادت29 خانے سے نکلنے کے عین بعد وہ یعقوب اور یوحنا

ساتھکے شمعون یاساور اندر کے گھر گئے۔ وہاں30 شمعون کی
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ساس بستر پر پڑی تھی، کیونکہ اُسے بخار تھا۔ اُنہوں نے عیسٰی کو
بتا دیا 31 تو وہ اُس نزدیککے گیا۔ اُس کا ہاتھ پکڑ کر اُس نے
اُٹھنے میں اُس اِسکی۔مددکی پر بخار اُتر گیا اور وہ اُن خدمتکی
کرنے لـگی۔

ہوئیشامجب32 غروبسورجاور ہوا لوگتو تمام مریضوں
اور بدروح اشخاصگرفتہ کو عیسٰی پاسکے لائے۔ 33 پورا شہر
دروازے پر جمع ہو گیا 34 اور عیسٰی بہتنے سے مریضوں کو
قسممختلف یوںکی بیمار سے اُسدی۔شفا بدروحیںسیبہتنے
بھی نکال دیں، لیکن اُس اُنہیںنے لنے بو نہ دیا، کیونکہ وہ جانتی
تھیں کہ وہ کون ہے۔

گلیل منادیمیں
اگلے35 دن جبسویرےصبح ابھی اندھیرا ہی تھا تو عیسٰی

اُٹھ کر دعا کرنے کے لئے کسی ویران جگہ چلا گیا۔ بعد36 میں
شمعون اور اُس کے ساتھی اُسے ڈھونڈنے نکلے۔ جب37 معلوم
ہوا کہ وہ کہاں ہے تو اُنہوں نے اُس سے کہا، آپلوگتمام”
تلاشکو کر رہے “!ہیں

لیکن38 عیسٰی جوابنے آؤ،”دیا، ساتھہم آبادیوںوالی میں
جائیں تاکہ مَیں وہاں بھی منادی کروں۔ کیونکہ مَیں اِسی مقصد
نکلسے آیا “ہوں۔

39 چنانچہ پورےوہ گلیل میں سے گزرتا ہوا عبادت خانوں
منادیمیں کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا۔

کوڑھ سے شفا
ایک40 آدمی عیسٰی کے پاس آیا جو کوڑھ مریضکا تھا۔

گھٹنوں جھکبلکے کر اُس منتنے کی، آپاگر” چاہیں تو
صافپاکمجھے کر سکتے “ہیں۔

41 عیسٰی ترسکو آیا۔ اُس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اُسے چھوا اور
کہا، مَیں” چاہتا پاکہوں، صاف ہو “جا۔ 42 اِس پر بیماری
ً فورا دُور ہو گئی اور پاکوہ صاف ہو گیا۔ 43 عیسٰی نے اُسے
ً فورا رُخصت کر کے سختی سے سمجھایا، 44 !خبردار” 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 کی شریعت اُن سے کرتی ہے جنہیں کوڑھ سے شفا ملی
ہو۔ یوں علانیہ تصدیق ہو جائے گی کہ تُو صافپاکواقعی ہو
گیا “ہے۔

45 آدمی چلا گیا، لیکن وہ ہر جگہ اپنی کہانی سنانے لگا۔
اُس یہنے خبر اِتنی پھیلائی کہ عیسٰی کھلے طور بھیکسیپر شہر

میں داخل نہ ہو سکا بلـکہ اُسے ویران میںجگہوں 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۔ جلد ہی
خبر پھیل گئی کہ وہ گھر میں ہے۔ 2 اِس پر لوگاِتنے جمع ہو
گئے کہ پورا گھر بھر گیا بلـکہ دروازے کے منے سا بھی جگہ نہ
رہی۔ وہ اُنہیں کلاِم مُقّدس سنانے لگا۔ 3 اِتنے میں لوگکچھ
پہنچے۔ اُن میں سے چار ایکآدمی مفلوج کو اُٹھائے عیسٰی کے
پاس لانا ہتے چا تھے۔ 4 مگر وہ اُسے ہجوم کی وجہ سے تکعیسٰی
نہ پہنچا سکے، اِس لئے اُنہوں کھولچھتنے دی۔ عیسٰی کے
اوپر کا حصہ اُدھیڑ کر اُنہوں نے چارپائی جسکو پر مفلوج لیٹا
تھا اُتار دیا۔ عیسٰیجب5 نے اُن ایمانکا دیکھا تو اُس مفلوجنے
سے کہا، تیرےبیٹا،” معافگناہ کر دیئے گئے “ہیں۔

شریعت6 کے کچھ عالِم وہاں بیٹھے تھے۔ وہ یہ سن کر سوچ
بچار میں پڑ گئے۔ طرحکسیہ”7 ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ کفر
بک رہا صرفہے۔ الله ہی معافگناہ کر سکتا “ہے۔

8 عیسٰی نے اپنی روح ًمیں فورا جان لیا کہ وہ کیا سوچ رہے
ہیں، اِس لئے اُس نے اُن سے پوچھا، تم” دل میں اِس طرح کی
باتیں سوچکیوں رہے ہو؟ 9 کیا مفلوج سے یہ کہنا آسان ہے تیرے’کہ معافگناہ کر دیئے گئے ‘ہیں یا یہ کہ اُٹھ،’ اپنی چارپائی
اُٹھا کر چل ؟‘پھر لیکن10 مَیں تم کو دکھاتا ہوں کہ ابِن آدم کو
واقعی دنیا میں معافگناہ کرنے کا اختیار “ہے۔ یہ کہہ کر وہ
مفلوج مخاطبسے ہوا، مَیں”11 تجھ سے ہوںکہتا کہ اُٹھ، اپنی
چارپائی اُٹھا کر گھر چلا “جا۔

12 وہ آدمی کھڑا ہوا اور ً فورا اپنی چارپائی اُٹھا کر اُن کے
دیکھتے دیکھتے چلا حیرتسختسبگیا۔ زدہ ہوئے اور الله کی
تمجید کر کے کہنے لـگے، ایسا” کام ہم کبھینے نہیں “!دیکھا

عیسٰی متی کو بُلاتا ہے
13 پھر عیسٰی نکل کر جھیلدوبارہ کنارےکے بڑیایکگیا۔

بھیڑ اُس پاسکے آئی تو وہ اُنہیں سکھانے لگا۔ 14 چلتے چلتے اُس
نے حلفئی کے بیٹے لاوی کو دیکھا ٹیکسجو لینے کے لئے اپنی
چوکی پر بیٹھا تھا۔ عیسٰی نے اُس سے کہا، میرے” پیچھے ہو
“لے۔ اور لاوی اُٹھ کر اُس پیچھےکے ہو لیا۔
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بعد15 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 بہتیرےسے اُس کے
پیروکار بن تھے۔چکے شریعت16 فریسیکچھکے ِموں عال اُسےنے
یوں ٹیکس لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کھاتے دیکھا
تو اُس کے شاگردوں سے پوچھا، یہ” ٹیکس لینے والوں اور گناہ
گاروں کے ساتھ کیوں کھاتا “ہے؟

17 یہ سن کر عیسٰی جوابنے دیا، مندوںصحت” کو ڈاکٹر
ضرورتکی نہیں ہوتی بلـکہ مریضوں کو۔ راستمَیں بازوں کو
نہیں بلـکہ گناہ گاروں کو بُلانے آیا “ہوں۔

شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟
18 یحیٰی کے شاگرد اور فریسی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک

موقع پر کچھ لوگ عیسٰی کے پاس آئے اور پوچھا، آپ” کے
شاگرد نہیںکیوںروزہ رکھتے جبکہ یحیٰی اور فریسیوں شاگردکے
روزہ رکھتے “ہیں؟

عیسٰی19 جوابنے شادی”دیا، طرحکسمہمانکے روزہ
رکھ سکتے جبہیں دُولھا اُن کے درمیان تکجبہے؟ دُولھا
اُن ساتھکے وہہے نہیںروزہ سکتے۔رکھ دنایکلیکن20 آئے
جبگا دُولھا اُن سے لے لیا گا۔جائے وقتاُس وہ ضرور روزہ
رکھیں گے۔

21 کوئی بھی کپڑےنئے کا ٹکڑا کسی پرانے لباس میں نہیں
لگاتا۔ اگر وہ ایسا کرے تو نیا ٹکڑا بعد میں سکڑ کر پرانے لباس
الـگسے ہو جائے یوںگا۔ لباسپرانے کی پھٹی ہوئی پہلےجگہ
کی نسبت یادہ ز خراب ہو جائے گی۔ اِسی22 طرح کوئی بھی
انگور کا رستازہ پرانی میںمشکوںبےلچکاور نہیں ڈالتا۔ اگر
وہ کرےایسا تو پرانی مشکیں پیدا ہونے گیسوالی باعثکے
پھٹ جائیں نتیجےگی۔ میں َمے اور دونوںمشکیں ضائع جائیںہو
اِسگی۔ لئے انگور کا میںمشکوںنئیرستازہ ڈالا جاتا جوہے
لچک دار ہوتی “ہیں۔

سبت بارےکے میں سوال
دنایک23 اناجعیسٰی میںکھیتوںکے گزرسے تھا۔رہا چلتے

چلتے اُس شاگردکے کھانے کے لئے اناج بالیںکی توڑنے لـگے۔
سبت کا دن تھا۔ 24 یہ دیکھ کر فریسیوں نے عیسٰی سے دیکھو،”پوچھا، یہ کیوں ایسا کر رہے سبتہیں؟ دنکے ایسا کرنا منع
“ہے۔

25 عیسٰی جوابنے دیا، کیا” تم نہیںکبھینے پڑھا کہ داؤد
نے کیا جبکِیا اُسے اور اُس ساتھیوںکے بھوککو لـگی اور اُن
خوراکپاسکے نہیں تھی؟ 26 اُس وقت ابیاتر اماِم اعظم تھا۔
داؤد الله کے داخلمیںگھر ہوا رباور کے لئے مخصوص شدہ
روٹیاں لے کر کھائیں، اگرچہ صرف اماموں کو اِنہیں کھانے
کی اجازت ہے۔ اور اُس نے اپنے ساتھیوں کو بھی یہ روٹیاں
“کھلائیں۔

27 پھر اُس نے کہا، انسان” سبتکو کے دن کے لئے نہیں
بنایا گیا سبتبلـکہ انساندنکا لئے۔کے چنانچہ28 ابِن سبتآدم
کا مالـکبھی “ہے۔

3
سوکھے ہوئے ہاتھ کی شفا

کسی1 اَور وقت جب عیسٰی عبادت خانے میں گیا تو وہاں
ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ سبت2 کا دن تھا
بڑےلوگاور غور سے دیکھ رہے تھے کہ کیا عیسٰی اِس آدمی
آجکو بھی گا۔دےشفا کیونکہ وہ اُس پر الزام لگانے کا کوئی
بہانہ تلاش کر رہے تھے۔ 3 عیسٰی نے سوکھے ہاتھ والے آدمی
سے کہا، اُٹھ،” درمیان میں کھڑا “ہو۔ 4 پھر عیسٰی نے اُن سے
پوچھا، مجھے” بتاؤ، شریعت ہمیں سبت کے دن کیا کرنے کی
اجازت دیتی نیکہے، کام کرنے کی یا غلط کام کرنے کی،
کسی کی جان بچانے کی یا اُسے تباہ کرنے “کی؟
خاموشسب رہے۔ 5 وہ غصے سے اپنے ارد گرد لوگوںکے

طرفکی دیکھنے لگا۔ اُن سختکی دلی اُس کے لئے بڑے دُکھ
باعثکا بن تھی۔رہی پھر اُس آدمینے اپنا”کہا،سے ہاتھ آگے
اُس“بڑھا۔ نے ایسا کیا تو اُس بحالہاتھکا اِس6گیا۔ہو فریسیپر
باہر نکل ہیرودیسکرسیدھے کی پارٹی کے افراد کے ساتھ مل
کر عیسٰی قتلکو کرنے کی سازشیں کرنے لـگے۔

جھیل کنارےکے پر ہجوم
7 لیکن عیسٰی وہاں سے ہٹ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ

جھیل پاسکے گیا۔ ایک بڑا ہجوم اُس کے پیچھے ہو لیا۔ لوگ
نہ صرف گلیل کے علاقے سے آئے بلـکہ بہت سی اَور جگہوں
یعنی یہودیہ، 8 یروشلم، ادومیہ، یائے در یردن کے پار اور صور اور
بھی۔سےعلاقےکےصیدا تھییہوجہ عیسٰیکہ کیکامکے خبر
اُن تکعلاقوں بھی پہنچ چکی تھی اور نتیجے بہتمیں لوگسے
وہاں سے بھی آئے۔ 9 عیسٰی نے شاگردوں سے کہا، احتیاطاً”
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ایک کشتی وقتاُس کے لئے تیار کر جبرکھو ہجوم مجھے حد
سے یادہ ز دبانے لـگے “گا۔ 10 کیونکہ اُس دن اُس نے بہتوں
کو دیشفا تھی، اِس لئے بھیجسے تکلیفکوئی تھی وہ دھکے
اُسکردےدے پاسکے آیا تاکہ اُسے جباور11سکے۔چھو
ناپاکبھی 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 پاسکے آئے۔ 14 اُس نے
اُن میں سے بارہ کو چن لیا۔ اُنہیں اُس نے اپنے رسول مقرر کر
لیا تاکہ وہ اُس چلیںساتھکے اور وہ منادیاُنہیں کرنے کے لئے
بھیج اُس15سکے۔ اُنہیںنے بدروحیں لنے نکا کا بھیاختیار دیا۔

جن16 بارہ کو اُس نے مقرر کیا اُن کے نام یہ :ہیں شمعون
جس کا لقب اُس پطرسنے رکھا، زبدی17 کے بیٹے یعقوب
اور یوحنا جن لقبکا عیسٰی نے بادل’ کی گرج کے ‘بیٹے رکھا،
یاس،18 اندر فلپّس، برتلمائی، متی، یعقوبتوما، بن حلفئی، تّدی،
اور19مجاہدشمعون یہوداہ یوتی میںبعدنےجساسکر دشمناُسے
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 سمیتشاگردوں کھانا کھانے کا
بھیموقع نہ ملا۔ اُسجب21 خاندانکے افرادکے یہنے سنا تو
وہ اُسے پکڑ کر لے جانے کے لئے آئے، کیونکہ اُنہوں نے ہوشوہ”کہا، میں نہیں “ہے۔

لیکن22 شریعت کے جو عالِم یروشلم سے آئے تھے اُنہوں نے
کہا، یہ” بدروحوں کے سردار بعل زبول کے قبضے میں ہے۔
اُسی کی مدد بدروحوںسے کو نکال رہا “ہے۔

پھر23 عیسٰی اُنہیںنے پاساپنے بُلا تمثیلوںکر ابلیسطرحکسابلیس”دیا۔جوابمیں نکالکو سکتا ہے؟ بادشاہیجس24
پھوٹمیں پڑ جائے وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ گھرانےجساور25
کی ایسی حالت ہو وہ بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ اِسی26 طرح اگر
ابلیس پھوٹمیںاُسیوںاورکرےمخالفتکیآپاپنے پڑ جائے
تو وہ قائم نہیں رہ سکتا بلـکہ ختم ہو چکا ہے۔

کسی27 زورآور آدمی کے گھر گھسمیں کر اُس کا مال و
اسباب لُوٹنا ممکنتکوقتاُس نہیں اُستکجبہے آدمی کو
باندھا نہ جائے۔ پھر ہی اُسے لُوٹا جا سکتا ہے۔

مَیں28 تم سے سچ کہتا ہوں کہ لوگوں کے تمام گناہ اور کفر
معافباتیںکی کی سکیںجا گی، خواہ وہ کتنا ہی کیوںکفر نہ
بکیں۔ لیکن29 جو القدسروح خلافکے کفر بکے اُسے ابد
تک معافی نہیں ملے گی۔ ابدیایکوہ گناہ کا ٹھہرےقصوروار
“گا۔ عیسٰی30 یہنے اِس لئے کہا کیونکہ عالِم کہہ تھےرہے کہ
بدروحکسیوہ گرفتکی میں ہے۔

عیسٰی کی ماں اور بھائی
31 پھر عیسٰی کی ماں اور بھائی پہنچ گئے۔ کھڑےباہر ہو کر

اُنہوں نے کسی کو اُسے بُلانے کو بھیج دیا۔ 32 اُس کے ارد
گرد ہجوم بیٹھا تھا۔ اُنہوں نے کہا، آپ” کی ماں اور بھائی باہر
آپ کو بُلا رہے “ہیں۔

33 عیسٰی نے پوچھا، میریکون” ماں اور میرےکون بھائی
“ہیں؟ اور34 اپنے بیٹھےگرد لوگوں پر نظر ڈال کر اُس نے دیکھو،”کہا، 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 کے کنارے تعلیم دینے لگا۔ اور
اِتنی بڑی بھیڑ اُس پاسکے جمع ہوئی کہ وہ جھیل میں کھڑی
ایک میںکشتی بیٹھ گیا۔ جھیللوگباقی کنارےکے کھڑےپر
رہے۔ 2 اُس نے اُنہیں بہت سی باتیں تمثیلوں میں سکھائیں۔ اُن
میں ایکسے یہ :تھی

بیجکسانایک!سنو”3 بونے لئےکے بیججب4نکلا۔ اِدھر
اُدھر بکھر گیا تو کچھ دانے راستے پر گرے اور پرندوں نے آ کر
چگاُنہیں لیا۔ کچھ5 یلی پتھر زمین گرےپر جہاں مٹی کی کمی
تھی۔ اُگجلدوہ آئے جبلیکن6تھی۔نہیںگہریمٹیکیونکہ
سورج نکلا ُجھلسپودےتو گئے اور چونکہ وہ جڑ نہ پکڑ سکے
اِس لئے سوکھ گئے۔ کچھ7 دانے خود رَو کانٹےدار پودوں کے
درمیان بھی گرے۔ وہاں وہ اُگنے تو لـگے، لیکن خود رَو پودوں
نے ساتھ ساتھ بڑھ کر اُنہیں پھلنے لنے پھو کی جگہ نہ دی۔ چنانچہ
وہ بھی ختم ہو گئے اور پھل نہ لا سکے۔ لیکن8 ایسے دانے بھی
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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، جو” سن سکتا ہے وہ سن “!لے
تمثیلوں کا مقصد

جب10 وہ اکیلا تھا تو جو لوگ اُس کے ارد گرد جمع تھے
اُنہوں نے بارہ شاگردوں سمیت اُس سے پوچھا کہ اِس تمثیل کا
مطلبکیا ہے؟ اُس11 تم”دیا،جوابنے کو تو الله بادشاہیکی
کا بھید سمجھنے لیاقتکی دی گئی ہے۔ لیکن مَیں دائرےاِس
باہرسے لوگوںکے باتہرکو لئےکےسمجھانے استعمالتمثیلیں
کرتا ہوں 12 پاکتاکہ 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 تمثیلیں کس طرح سمجھ پاؤ گے؟ بیج14 بونے والا
الله کا کلام بو دیتا ہے۔ 15 راستے پر گرنے والے دانے لوگوہ
ہیں جو کلام کو سنتے تو ہیں، لیکن ًابلیسپھر فورا آ کر وہ کلام
چھین لیتا ہے جو اُن میں یا بو گیا ہے۔ 16 یلی پتھر زمین پر گرنے
والے دانے ہیںلوگوہ کلامجو قبولسےخوشیاُسےہیسنتے
تو کر لیتے ہیں، لیکن17 وہ جڑ نہیں پکڑتے اور اِس لئے یادہ ز دیر
تک قائم نہیں ہتے۔ ر جوں ہی وہ کلام پر ایمان لانے باعثکے
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، 19 لیکن پھر
روزمرہ کی پریشانیاں، دولت کا فریب اور دیگر چیزوں کا لالچ
کلام کو پھلنے لنے پھو نہیں دیتے۔ نتیجے میں وہ پھل تکلانے
نہیں اِس20پہنچتا۔ میںمقابلےکے ہوئےگرےمیںزمینزرخیز
دانے لوگوہ ہیں جو کلام سن کر اُسے قبول کرتے اور ھتے بڑ
ھتے تیسبڑ گُنا، ساٹھ گُنا بلـکہ َسو تکگُنا پھل لاتے “ہیں۔

کوئی چراغ کو برتن نیچےکے نہیں چھپاتا
21 عیسٰی نے بات جاری رکھی اور کہا، کیا” چراغ کو

اِس لئے جلا کر لایا جاتا ہے کہ وہ کسی برتن یا چارپائی کے

نیچے رکھا جائے؟ ہرگز !نہیں اُسے شمع دان پر رکھا جاتا ہے۔
22 کیونکہ جو کچھ بھی اِس وقت پوشیدہ ہے اُسے آخرکار ظاہر
ہو جانا ہے اور تمام بھیدوں ایککو دن کھل جانا ہے۔ 23 اگر
کوئی سکےسن تو سن “لے۔

24 اُس نے اُن سے یہ بھی کہا، اِس” پر دھیان دو کہ تم کیا
سنتے سےحسابجسہو۔ دوسروںتم کو دیتے حساباُسیہو
سے تم کو بھی دیا جائے گا بلـکہ تم کو اُس بڑھسے کر ملے گا۔
25 حاصلکچھجسےکیونکہ ہوا اُسےہے اَور بھی دیا جائے گا،
نہیںحاصلکچھجسےجبکہ 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

زمینکسان بیجمیں بکھیر دیتا ہے۔ یہ27 پھوٹبیج راتدنکر
اُگتا رہتا ہے، خواہ کسان سو رہا جاگیا 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 جاتے ہیں۔ 29 اور جوں ہی اناج کی
پکفصل جاتی ہے کسان آ کر درانتی سے اُسے کاٹ لیتا ہے،
کیونکہ فصل کی کٹائی وقتکا آ چکا ہوتا “ہے۔

رائی کے دانے تمثیلکی
30 پھر عیسٰی نے کہا، ہم” الله کی بادشاہی کا کسموازنہ

چیز سے کریں؟ یا ہم کون سی تمثیل سے اِسے بیان کریں؟ 31 وہ
رائی دانےکے مانندکی زمینجوہے میں ڈالا گیا ہو۔ رائی بیجوں
میں سب سے چھوٹا دانہ ہے لیکن32 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۔

اِسیعیسٰی33 قسم تمثیلوںسیبہتکی کی مدد اُنہیںسے 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 ساتھکے 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 کو
رُخصت کر کے اُسے لے کر چل بعضپڑے۔ اَور کشتیاں بھی
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آندھیسختاچانک37گئیں۔ساتھ لہریںآئی۔ ٹکراسےکشتی کر
اُسے پانی سے بھرنے لـگیں، لیکن38 عیسٰی تکابھی کشتی کے
پچھلے 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؟

39 وہ جاگ اُٹھا، آندھی کو ڈانٹا اور جھیل سے !خاموش”کہا، چپ “!کر اِس پر آندھی تھم گئی اور لہریں بالکل
ساکت ہو گئیں۔ 40 پھر عیسٰی نے شاگردوں سے پوچھا، تم”
کیوں گھبراتے ہو؟ کیا تم تکابھی ایمان نہیں “رکھتے؟

41 اُن پر طاریخوفسخت ہو گیا اور دوسرےایکوہ سے
کہنے لـگے، آخر” یہ کون ہے؟ ہَوا اور جھیل بھی اُس کا حکم
مانتی “ہیں۔

5
ایکعیسٰی گراسینی آدمی سے بدروحیں نکال دیتا ہے

1 پھر وہ جھیل کے پار گراسا کے علاقے میں پہنچے۔ جب2
عیسٰی سےکشتی اُترا ایکتو آدمی ناپاکجو روح میںگرفتکی
تھا قبروں میں سے نکل کر عیسٰی کو ملا۔ 3 یہ آدمی قبروں میں
رہتا اور اِس نوبت تک پہنچ گیا تھا کہ کوئی بھی اُسے باندھ نہ
سکتا تھا، چاہے اُسے زنجـیروں سے بھی باندھا جاتا۔ 4 اُسے بہت
دفعہ یوں بیڑ اور زنجـیروں سے باندھا گیا تھا، لیکن جب بھی ایسا
ہوا تو اُس نے زنجـیروں کو توڑ کر یوں بیڑ ٹکڑےکو ٹکڑے 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 دیکھسے کر وہ دوڑا اور اُس کے منے سا منہ
عیسٰیاے”چیخا،سےزوروہ7گرا۔بلکے الله تعالیٰ فرزند،کے
آپمیرا ساتھکے کیا واسطہ اللهہے؟ نامکے آپمیں قَسمکو دیتا
ہوں عیسٰیکیونکہ8“ڈالیں۔نہمیںعذابمجھےکہ اُسےنے کہا
تھا، ناپاکاے” روح، آدمی میں نکلسے “!جا

9 پھر عیسٰی نے پوچھا، تیرا” نام کیا “ہے؟
اُس نے جواب دیا، لشکر،” کیونکہ ہم بہت سے “ہیں۔

10 اور وہ بار بار منت کرتا رہا کہ عیسٰی اُنہیں اِس علاقے سے
نہ نکالے۔

11 اُس وقت قریب کی پہاڑی پر سؤروں کا بڑا غول چر رہا
تھا۔ بدروحوں12 نے عیسٰی التماسسے کی، ہمیں” 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 بھاگسؤر
بھاگ کر پہاڑی کی ڈھلان پر اُترےسے اور جھیل جھپٹمیں
ڈوبکر مرے۔

یہ14 دیکھ سؤروںکر بھاگبانگلہکے اُنہوںگئے۔ نے شہر
دیہاتاور میں باتاِس کا چرچا کیا لوگتو یہ معلوم کرنے کے
لئے کہ کیا ہوا نکلسےجگہوںاپنیہے عیسٰیکر آئے۔پاسکے
اُس15 پاسکے پہنچے تو وہ آدمی جسملا میں پہلے بدروحوں
کا لشکر تھا۔ اب کپڑےوہ پہنے وہاں بیٹھا تھا اور اُس کی ذہنی
ٹھیکحالت تھی۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ جنہوں16 سبنے
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 کہا، اپنے”
واپسگھر چلا جا اور اپنے عزیزوں کچھسبکو بتا ربجو نے
تیرے لئے کیا ہے، کہ اُس نے تجھ پر کتنا رحم کیا “ہے۔

چنانچہ20 آدمی چلا گیا دکپلساور کے علاقے میں لوگوں کو
بتانے لگا کہ عیسٰی میرےنے لئے کیا کچھ کیا ہے۔ اور سب
حیرت زدہ ہوئے۔

یائیر کی بیٹی اور بیمار عورت
21 عیسٰی نے میںکشتی بیٹھے جھیل کو دوبارہ پار جبکیا۔

کنارےدوسرے پہنچا ایکتو ہجوم اُس گردکے جمع ہو گیا۔ وہ
ابھی جھیل پاسکے ہی تھا 22 کہ عبادتمقامی خانے ایککا
راہنما اُس پاسکے آیا۔ اُس کا نام یائیر تھا۔ عیسٰی کو دیکھ کر
وہ اُس کے پاؤں میں گر گیا 23 اور منتبہت کرنے لگا، میری”
بیٹیچھوٹی والیمرنے براہِہے، کرم آ اُسکر پر اپنے ہاتھ رکھیں
تاکہ وہ شفا پا کر زندہ “رہے۔

24 چنانچہ عیسٰی اُس کے ساتھ چل پڑا۔ ایک بڑی بھیڑ اُس
لـگپیچھےکے گئی لوگاور اُسے گھیر کر طرفہر سے دبانے
لـگے۔

25 ہجوم میں ایک عورت تھی جو بارہ سال سے خون بہنے
مرضکے سے رِہائی نہ پا سکی تھی۔ بہت26 ڈاکٹروں سے اپنا
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علاج کروا کروا کر اُسے کئی طرح مصیبتکی پڑیجھیلنی 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 لباسکے کو چھوا، 28 کیونکہ
اُس نے سوچا، اگر” صرفمَیں اُس لباسکے کو ہی چھو لوں
تو مَیں شفا پا لوں “گی۔

خون29 ًبہنا فورا بند ہو گیا اور اُس نے محسوسمیںجسماپنے
کیا کہ مجھے اِس اذیت ناک حالت سے رِہائی مل گئی ہے۔
لیکن30 اُسی لمحے عیسٰی کو خود محسوس ہوا کہ مجھ میں سے
توانائی نکلی ہے۔ اُس نے مُڑ کر پوچھا، کس” نے میرے
کپڑوں کو چھوا “ہے؟

اُس31 شاگردوںکے جوابنے دیا، آپ” خود دیکھ رہے
ہیں کہ آپہجوم کو گھیر کر دبا رہا ہے۔ تو طرحکسآپپھر
پوچھ سکتے ہیں کسکہ مجھےنے “چھوا؟

لیکن32 عیسٰی اپنے طرفچاروں دیکھتا رہا کسکہ نے
یہ کیا ہے۔ 33 اِس پر وہ عورت یہ جان کر میرےکہ ساتھ کیا
ہوا خوفہے مارےکے لرزتی ہوئی اُس پاسکے آئی۔ وہ اُس
کے منے سا گر پڑی اور اُسے پوری حقیقت کھول کر بیان کی۔
34 عیسٰی نے اُس سے کہا، تیرےبیٹی،” ایمان نے تجھے بچا لیا
ہے۔ سلامتی سے جا اور اپنی حالتناکاذیت بچیسے “رہ۔

35 عیسٰی نے باتیہ ابھی ختم نہیں تھیکی عبادتکہ خانے
راہنماکے یائیر پہنچےلوگکچھسےطرفکیگھرکے اور فوتبیٹیکیآپ”کہا، اُستادابہے،چکیہو تکلیفمزیدکو دینے
کی کیا “ضرورت؟

36 اُن کی یہ بات نظرانداز کر کے عیسٰی نے یائیر سے مت”کہا، گھبراؤ، فقط ایمان “رکھو۔ 37 پھر عیسٰی نے ہجوم کو
روک لیا صرفاور یعقوبپطرس، اور اُس کے بھائی یوحنا کو
اپنے ساتھ جانے اجازتکی دی۔ عبادتجب38 خانے کے
راہنما کے گھر پہنچے تو وہاں بڑی افرا تفری نظر آئی۔ لوگ
خوب یہ گر و زاری کر رہے تھے۔ 39 اندر جا کر عیسٰی نے اُن
سے کہا، یہ” کیسا شور شرابہ کیوںہے؟ 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 کمرےاُس میں داخل جسہوا

میں لڑکی پڑی تھی۔ اُس41 نے اُس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، طلتھا”
اِس“!قُوم مطلبکا چھوٹی”ہے، لڑکی، مَیں تجھے حکم ہوںدیتا
جاگکہ “!اُٹھ

42 لڑکی ً 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 کسیوہ بھیکو اِس بارےکے
میں نہ بتائیں۔ پھر اُس نے اُنہیں کہا کہ اُسے کھانے کو دو۔کچھ

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 حیرتکر زدہ اُنہوںہوئے۔ نے اِسے”پوچھا، یہ کہاں سے
حاصل ہوا حکمتیہہے؟ جو اِسے ملی اورہے، معجزےیہ جو
اِس ہاتھوںکے 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 کی بہنیں یہیں نہیں “رہتیں؟
یوں اُنہوں نے اُس سے ٹھوکر کھا کر اُسے قبول نہ کیا۔

4 عیسٰی نے اُن سے کہا، نبی” کی ہر جگہ عزت ہوتی ہے
سوائے اُس کے وطنی شہر، اُس کے رشتے داروں اور اُس کے
اپنے خاندان “کے۔

5 وہاں وہ کوئی معجزہ نہ کر سکا۔ اُس نے صرف چند
ایک مریضوں پر ہاتھ رکھ کر اُن کو شفا دی۔ 6 اور وہ اُن کی
بےاعتقادی سببکے بہتسے حیران تھا۔

عیسٰی بارہ شاگردوں کو تبلیغ کرنے بھیجتا ہے
اِس کے بعد عیسٰی نے ارد گرد کے علاقے میں گاؤں گاؤں

جا کر لوگوں کو تعلیم دی۔ 7 بارہ شاگردوں کو بُلا کر وہ اُنہیں
دو دو کر مختلفکے جگہوں پر بھیجنے لگا۔ اِس کے لئے اُس نے
اُنہیں ناپاک روحوں کو لنے نکا کا اختیار دے 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 سے یادہ ز سوٹ۔ تم جوتے پہن سکتے ہو۔ جس10
گھر میں بھی داخل ہو اُس میں اُس مقام سے چلے تکجانے
ٹھہرو۔ 11 اور اگر کوئی مقام تم کو قبول کرےنہ یا تمہاری نہ
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سنے تو پھر روانہ وقتہوتے اپنے پاؤں سے گرد جھاڑ دو۔ یوں تم
اُن خلافکے گواہی دو “گے۔

12 چنانچہ شاگرد وہاں سے نکل کر منادی کرنے لـگے کہ
لوگ توبہ کریں۔ اُنہوں13 بہتنے سی بدروحیں نکال دیں اور
بہت مریضوںسے پر زیتون کا تیل مَل کر اُنہیں شفا دی۔

یحیٰی بپتسمہ دینے والے کا قتل
14 بادشاہ ہیرودیس انتپاس 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 اِسہے، لئے اِس قسم
کی معجزانہ طاقتیں اُس میں نظر آتی “ہیں۔
اَوروں نے سوچا، الیاسیہ” نبی “ہے۔
15 یہ خیال بھی پیش کیا جا رہا تھا کہ وہ قدیم زمانے کے

نبیوں جیسا کوئی نبی ہے۔
لیکن16 ہیرودیسجب نے اُس بارےکے میں سنا تو اُس

نے کہا، جسیحیٰی” کا مَیں نے سر قلم کروایا ہے مُردوں میں
سے جی اُٹھا “ہے۔ 17 وجہ یہ تھی ہیرودیسکہ کے حکم پر ہی
یحیٰی کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا تھا۔ یہ ہیرودیاس 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
ہیرودیسنے کو بتایا تھا، اپنے” بھائی بیویکی تیریسے شادی
ناجائز “ہے۔

19 اِس وجہ سے ہیرودیاس اُس سے کینہ رکھتی اور اُسے
قتل کرانا چاہتی تھی۔ لیکن اِس میں وہ ناکام رہی 20 کیونکہ
ہیرودیس یحیٰی سے تھا۔ڈرتا وہ جانتا تھا یہکہ راستآدمی باز اور
مُقّدس اِسہے، لئے وہ اُس حفاظتکی بھیجبتھا۔کرتا اُس
باتسے ہوتی تو ہیرودیس سن سن کر بڑی اُلجھن میں پڑ جاتا۔
توبھی وہ اُس کی باتیں سننا پسند کرتا تھا۔

ہیرودیاسآخرکار21 ہیرودیسکو سالکی گرہ پر اچھا موقع
مل گیا۔ سال گرہ کو منانے کے لئے ہیرودیس نے بڑےاپنے
سرکاری افسروں، ملٹری کمانڈروں اور گلیل اّولکے درجے کے
یوں شہر کی ضیافت کی۔ ضیافت22 کے دوران ہیرودیاس کی
بیٹی اندر آ کر ناچنے لـگی۔ ہیرودیس اور اُس کے مہمانوں کو یہ
بہت پسند آیا اور اُس لڑکینے سے کہا، جو” جی مجھچاہے سے
مانگ تو مَیں وہ تجھے دوں “گا۔ 23 بلـکہ اُس نے قَسم کھا کر

بھیجو”کہا، تُو مانگے مَیںگی دوںتجھے گا، بادشاہیخواہ کا
آدھا حصہ ہی کیوں نہ “ہو۔

لڑکی24 نکلنے کر اپنی ماں سے پوچھا، مَیں” کیا “مانگوں؟
ماں جوابنے دیا، یحیٰی” بپتسمہ دینے والے کا “سر۔
25 لڑکی پُھرتی سے اندر جا کر بادشاہ پاسکے واپس آئی اور

مَیں”کہا، ہوںچاہتی ابھیمجھےآپکہ ابھی یحیٰی بپتسمہ دینے
والے کا ٹرےسر میں منگوا “دیں۔

یہ26 سن کر بادشاہ بہتکو دُکھ ہوا۔ لیکن اپنی قَسموں اور
مہمانوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ انکار کرنے کے لئے بھی
تیار نہیں تھا۔ 27 چنانچہ اُس ً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 اُسےنے اپنی ماں سپردکے کیا۔ یحیٰیجب29
شاگردوںکے کو یہ خبر پہنچی تو وہ آئے اور اُس لاشکی لے
کر اُسے قبر میں رکھ دیا۔

عیسٰی 5000 افراد کو کھانا کھلاتا ہے
واپسرسول30 آ کر عیسٰی پاسکے جمع ہوئے اور سباُسے

کچھ لـگےسنانے اُنہوںجو نے کیا اور تھا۔سکھایا 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 غیرآبادکسیکر جائیںجگہ اور آرام “کریں۔
32 چنانچہ وہ کشتی پر سوار ہو ویرانکسیکر جگہ چلے گئے۔

بہتلیکن33 سے لوگوں نے اُنہیں وقتجاتے پہچان لیا۔ وہ
پیدل چل کر تمام شہروں سے نکل آئے اور دوڑ دوڑ کر اُن سے
پہلے منزِل مقصود تک پہنچ گئے۔ جب34 عیسٰی نے کشتی پر
سے اُتر بڑےکر ہجوم کو دیکھا تو اُسے لوگوں ترسپر آیا، کیونکہ
وہ اُن بھیڑوں کی مانند تھے جن کا کوئی چرواہا نہ ہو۔ وہیں وہ
اُنہیں بہت سی باتیں سکھانے لگا۔

جب35 دن ڈھلنے لگا تو اُس کے شاگرد اُس کے پاس آئے
اور کہا، یہ” جگہ ویران ہے اور دن ڈھلنے لگا ہے۔ 36 اِن کو
رُخصت کر دیں تاکہ یہ ارد گرد کی بستیوں اور دیہاتوں میں جا
کر کھانے کے لئے کچھ خرید “لیں۔

لیکن37 عیسٰی اُنہیںنے تم”کہا، اِنہیںخود کچھ کھانے کو
“دو۔
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اُنہوں نے پوچھا، ہم” اِس کے لئے درکار چاندی کے
200 ِسکے کہاں سے لے کر روٹی خریدنے جائیں اور اِنہیں
“کھلائیں؟

اُس38 نے کہا، پاستمہارے” روٹیاںکتنی ہیں؟ جا کر پتا
“!کرو
اُنہوں معلومنے کیا۔ پھر دوبارہ اُس پاسکے آ کر کہنے پاسہمارے”لـگے، 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 لوگچنانچہ َ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 ٹکڑےٹکڑےبھی کر کے شاگردوں کے یعے ذر اُن
میں تقسیم کروایا۔ 42 اور سب نے جی بھر کر کھایا۔ جب43
شاگردوں روٹیوںنے مچھلیوںاور بچےکے ٹکڑےہوئے جمع کئے
تو ٹوکرےبارہ بھر گئے۔ 44 کھانے والے مردوں کی کُل تعداد
5,000 تھی۔

عیسٰی پانی پر چلتا ہے
اِس45 عینکے بعد عیسٰی نے اپنے شاگردوں کو مجبور کیا کہ

وہ کشتی پر سوار ہو کر آگے نکلیں اور جھیل کے پار کے شہر
بیت صیدا جائیں۔ اِتنے میں وہ ہجوم رُخصتکو کرنا چاہتا تھا۔
اُنہیں46 باد خیر کہنے کے بعد وہ دعا کرنے کے لئے پہاڑ پر چڑھ
گیا۔ 47 شام وقتکے شاگردوں کی کشتی جھیل کے تکبیچ
پہنچ تھیگئی پرخشکیخودعیسٰیجبکہ اکیلا رہ گیا وہاں48تھا۔
سے اُس نے دیکھا کہ شاگرد کشتی کو کھینے میں بڑی جد و
جہد کر رہے ہیں، کیونکہ ہَوا اُن خلافکے چل رہی تھی۔
ً تقریبا تین راتبجے وقتکے عیسٰی پانی پر چلتے ہوئے اُن پاسکے
آیا۔ وہ اُن سے آگے نکلنا چاہتا تھا، اُنہوںجبلیکن49 نے اُسے
جھیل کی سطح پر چلتے ہوئے دیکھا تو سوچنے لـگے، یہ” کوئی
بھوت “ہے اور چیخیں مارنے لـگے۔ 50 سبکیونکہ نے اُسے
دیکھ دہشتکر کھائی۔
لیکن ًعیسٰی فورا اُن مخاطبسے ہو کر بولا، حوصلہ” !رکھو

مَیں “گھبراؤ۔متہوں۔ہی 51 پھر وہ اُن پاسکے آیا اور کشتی
میں بیٹھ گیا۔ اُسی وقت ہَوا تھم گئی۔ شاگرد نہایت حیرتہی
زدہ ہوئے۔ 52 کیونکہ جب روٹیوں کا معجزہ کیا گیا تھا تو وہ

اِس مطلبکا نہیں سمجھے تھے بلـکہ اُن بےحسدلکے ہو تھے۔گئے
گنیسرت میں مریضوں کی شفا

53 جھیل کو پار کر کے وہ گنیسرت شہر کے پاس پہنچ
گئے اور لنگر ڈال دیا۔ 54 جوں ہی وہ کشتی اُترےسے لوگوں
نے عیسٰی کو پہچان لیا۔ 55 وہ بھاگ بھاگ کر اُس پورے
علاقے میں گزرےسے اور مریضوں چارپائیوںکو پر اُٹھا اُٹھا کر
وہاں لے آئے جہاں کہیں اُنہیں خبر ملی کہ وہ ٹھہرا ہوا ہے۔
جہاں56 بھی وہ گیا چاہے گاؤں، شہر یا بستی میں، وہاں لوگوں
نے بیماروں کو چوکوں میں رکھ کر اُس منتسے کی کہ وہ کم
از اُنہیںکم لباساپنے دامنکے نےجساوردے۔چھونےکو
بھی اُسے چھوا اُسے شفا ملی۔

7
باپ دادا کی تعلیم

ایک1 دن فریسی اور شریعت کے کچھ عالِم یروشلم سے عیسٰی
سے ملنے آئے۔ جب2 وہ وہاں تھے تو اُنہوں نے دیکھا کہ اُس
کے کچھ شاگرد اپنے صافپاکہاتھ کئے بغیر یعنی دھوئے بغیر
کھانا کھا رہے ہیں۔

3 کیونکہ) یہودی خاصاور کر فریسی فرقے کے
لوگ اِس معاملے میں اپنے باپ دادا کی روایت کو مانتے ہیں۔
وہ اپنے ہاتھ اچھی طرح دھوئے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ اِسی4
طرح جب وہ کبھی بازار سے آتے ہیں تو وہ غسل کر کے ہی
کھانا کھاتے ہیں۔ وہ بہت سی اَور روایتوں پر بھی عمل کرتے
ًہیں، مثلا اورجگکپ، 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 مطابقکے زندگی
کیوں نہیں گزارتے بلـکہ روٹی بھی ہاتھ پاک صاف کئے بغیر
کھاتے “ہیں؟

6 عیسٰی نے جواب دیا، یسعیاہ” نبی نے تم یاکاروں ر کے
بارے 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 انسانصرفوہ ہی کے احکام سکھاتے ‘ہیں۔
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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’ اپنے باپ یا ماں پر کرےلعنت اُسے سزائے موت دی
والدیناپنےکوئیجبلیکن11‘جائے۔ کہے،سے کیآپمَیں’
مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ مَیں مَنتنے مانی ہے کہ جو مجھے
آپ کو دینا تھا وہ الله کے لئے قربانی ‘ہے تو تم اِسے جائز قرار
دیتے ہو۔ یوں12 تم اُسے اپنے باپماں کی مدد کرنے روکسے
لیتے ہو۔ طرحاِسیاور13 تم الله کلامکے اپنیکو روایتاُس سے
منسوخ کر لیتے ہو جو تم نسلنے در نسل منتقل کی ہے۔ تم اِس
قسم سیبہتکی حرکتیں کرتے “ہو۔

کیا کچھ انسان ناپاککو کر دیتا ہے؟
14 پھر عیسٰی نے دوبارہ ہجوم کو اپنے پاس بُلایا اور سب”کہا، میری بات سنو اور اِسے سمجھنے کی کوشش کرو۔

15 کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو انسان میں داخل ہو کر اُسے
ناپاک کر سکے، بلـکہ جو کچھ انسان کے اندر سے نکلتا وہیہے
ناپاکاُسے کر دیتا “ہے۔ 16 اگر] کوئی سن سکتا ہے تو وہ
سن [لے۔

17 پھر وہ ہجوم کو چھوڑ کسیکر میںگھر داخل ہوا۔ وہاں
اُس شاگردوںکے نے پوچھا، اِس” تمثیل 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 اُسے
ناپاک نہیں کر سکتا؟ 19 وہ تو اُس میںدلکے نہیں جاتا بلـکہ اُس
معدےکے میں اور وہاں سے نکل کر جائے ضرورت “میں۔
یہ) کہہ کر عیسٰی نے ہر قسم کا صافپاککھانا قرار (دیا۔

20 اُس نے یہ بھی کہا، جو” کچھ انسان کے اندر سے نکلتا
ہے وہی ناپاکاُسے کرتا ہے۔ 21 کیونکہ لوگوں کے اندر سے،
اُن کے دلوں ہی بُرےسے خیالات، حرام کاری، چوری، قتل
و غارت، 22 زناکاری، لالچ، بدکاری، دھوکا، شہوت پرستی،
حسد، بہتان، غرور اور حماقت نکلتے ہیں۔ 23 یہ تمام بُرائیاں اندر
ہی نکلسے کر انسان ناپاککو کر دیتی “ہیں۔

عورتغیریہودی کا ایمان

24 پھر عیسٰی گلیل سے روانہ ہو شمالکر میں صور کے علاقے
میں آیا۔ وہاں وہ کسی گھر میں داخل ہوا۔ وہ نہیں چاہتا تھا
کسیکہ کو پتا چلے، لیکن وہ پوشیدہ نہ رہ سکا۔ 25ً ایکفورا
عورت اُس کے پاس آئی جس نے اُس کے بارے میں سن
رکھا تھا۔ وہ اُس کے پاؤں میں گر گئی۔ اُس کی چھوٹی بیٹی
ناپاککسی روح قبضےکے میں تھی، اور26 اُس نے عیسٰی سے
گزارش کی، بدروح” کو میری بیٹی میں سے نکال “دیں۔ لیکن
وہ عورت یونانی تھی اور سورفینیکے کے علاقے میں پیدا ہوئی
تھی، اِس27 لئے عیسٰی نے اُسے بتایا، پہلے” بچوں کو جی بھر کر
کھانے کیونکہدے، مناسبیہ نہیں بچوںکہ سے کھانا لے کر
ُکتوں کے منے پھینکسا دیا “جائے۔

اُس28 جوابنے دیا، جی” خداوند، لیکن میز نیچےکے کے
ُکتے بھی بچوں گرےکے ٹکڑےہوئے کھاتے “ہیں۔

29 عیسٰی نے کہا، تُو” نے اچھا جواب دیا، اِس لئے جا،
بدروح تیری بیٹی میں نکلسے گئی “ہے۔

عورت30 اپنے واپسگھر چلی گئی تو دیکھا کہ لڑکی بستر پر
پڑی ہے اور بدروح اُس میں نکلسے چکی ہے۔

بہرےگونگے کی شفا
جب31 عیسٰی 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 کے پاس ایک بہرا آدمی لایا گیا جو مشکل
ہی سے بول سکتا تھا۔ اُنہوں منتنے کی کہ وہ اپنا ہاتھ اُس پر
عیسٰی33رکھے۔ اُسے ہجوم دُورسے گیا۔لے اُس اُنگلیاںاپنینے
اُس کانوںکے میں ڈالیں تھوکاور کر آدمی کی زبان کو چھوا۔
34 پھر آسمان طرفکی نظر اُٹھا کر اُس نے آہ بھری اور اُس سے
کہا، “!اِفتح” اِس) مطلبکا ہے کھل” (“!جا

35ً فورا آدمی کے کان کھل گئے، زبان کا ٹوٹبندھن گیا اور
ٹھیکٹھیکوہ لنے بو عیسٰی36لگا۔ حاضریننے کو حکم دیا کہ
وہ کسی کو یہ بات نہ بتائیں۔ لیکن جتنا وہ منع کرتا تھا اُتنا ہی
لوگ اِس کی خبر پھیلاتے تھے۔ 37 وہ نہایت ہی حیران ہوئے
اور کہنے لـگے، اِس” سبنے کچھ اچھا کیا ہے، یہ بہروں کو
سننے طاقتکی دیتا ہے اور گونگوں کو لنے بو “کی۔

8
عیسٰی 4000 افراد کو کھانا کھلاتا ہے
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1 اُن دنوں ایکمیں اَور مرتبہ ایسا ہوا بہتکہ لوگسے جمع

پاسکےجنہوئے کھانے بندوبستکا نہیں تھا۔ چنانچہ عیسٰی
نے اپنے شاگردوں کو بُلا کر اُن سے کہا، مجھے”2 اِن لوگوں پر
ترس آتا ہے۔ اِنہیں میرے ٹھہرےساتھ تین دن ہو چکے ہیں
اور اِن پاسکے کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن3 اگر مَیں
رُخصتاِنہیں اوردوںکر اِسوہ میںحالتبھوکی اپنے اپنے گھر
چلے جائیں تو وہ راستے تھکمیں کر ُچور ہو جائیں گے۔ اور اِن
میں سے کئی دُوردراز سے آئے “ہیں۔

اُس4 شاگردوںکے جوابنے دیا، اِس” ویران علاقے میں
کہاں سے اِتنا ملکھانا سکے گا کہ یہ کھا کر سیر ہو “جائیں؟

5 عیسٰی نے پوچھا، پاستمہارے” کتنی روٹیاں “ہیں؟
اُنہوں جوابنے دیا، “سات۔”
6 عیسٰی ہجومنے زمینکو پر بیٹھنے کو کہا۔ روٹیوںساتپھر

اُسکرلےکو کیشکرگزارینے اُنہیںاورکیدعا توڑ توڑ کر اپنے
شاگردوں کو تقسیم کرنے کے لئے دے دیا۔ 7 اُن پاسکے دو
چار چھوٹی مچھلیاں بھی تھیں۔ عیسٰی نے اُن پر بھی شکرگزاری کی
شاگردوںاورکیدعا اُنہیںکو بانٹنے لوگوں8کہا۔کو بھرجینے
کر کھایا۔ بعد جبمیں کھانے بچےکے ٹکڑےہوئے جمع کئے
گئے ٹوکرےبڑےساتتو بھر گئے۔ 9ً تقریبا 4,000 آدمی حاضر
تھے۔ کھانے بعدکے عیسٰی رُخصتاُنہیںنے کر دیا ًاور10 فورا
کشتی پر سوار ہو کر اپنے شاگردوں ساتھکے دلمنوتہ کے علاقے
میں پہنچ گیا۔

فریسی الٰہی طلبنشان کرتے ہیں
اِس11 نکلفریسیپر کر عیسٰی پاسکے آئے اور اُس بحثسے

کرنے لـگے۔ اُسے آزمانے کے لئے اُنہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ
اُنہیں آسمان طرفکی سے کوئی الٰہی نشان دکھائے تاکہ اُس کا
اختیار ثابت ہو جائے۔ لیکن12 اُس ٹھنڈینے آہ بھر کر یہ”کہا، نسل کیوں الٰہی نشان کا مطالبہ کرتی مَیںہے؟ تم کو سچ بتاتا
ہوں کہ اِسے کوئی نشان نہیں دیا جائے “گا۔

13 اور اُنہیں چھوڑ کر وہ دوبارہ میںکشتی بیٹھ گیا اور جھیل
کو پار کرنے لگا۔

فریسیوں ہیرودیساور کا خمیر
لیکن14 ساتھاپنےشاگرد کھانا بھوللانا تھے۔گئے میںکشتی

اُن پاسکے ایکصرف روٹی تھی۔ 15 عیسٰی نے اُنہیں ہدایت

کی، خبردار،” فریسیوں اور ہیرودیس کے خمیر سے ہوشیار
“رہنا۔

اِسوہ”لـگے،کرنےبحثمیںآپسشاگرد16 لئے کہہ رہے
ہوں گے پاسہمارےکہ روٹی نہیں “ہے۔

17 عیسٰی کو معلوم ہوا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ اُس نے
آپستم”کہا، بحثکیوںمیں کر رہے ہو پاسہمارےکہ روٹی
نہیں ہے؟ کیا تم تکاب نہ جانتے، نہ سمجھتے ہو؟ کیا تمہارے
دل بےحساِتنے ہو گئے ہیں؟ تمہاری18 آنکھیں تو ہیں، کیا تم
نہیںدیکھ تمہارےسکتے؟ کان تو ہیں، کیا نہیںسنتم سکتے؟ اور
کیا تمہیں یاد نہیں مَیںجب19 آدمیوں5,000نے کو پانچ روٹیوں
سیرسے کر دیا تو تم ٹکڑوںہوئےبچےنے ٹوکرےکتنےکے اُٹھائے
“تھے؟
اُنہوں جوابنے دیا، ۔“بارہ”
اور”20 جب مَیں نے 4,000 آدمیوں ساتکو 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 وہ بیت صیدا پہنچے لوگتو عیسٰی ایکپاسکے اندھے
آدمی کو لائے۔ اُنہوں نے التماس کی کہ وہ اُسے چھوئے۔
عیسٰی23 اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اُسے گاؤں سے باہر گیا۔لے 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
وہہوں۔سکتا پھرتے دےدکھائیمانندکیدرختوںہوئے رہے
“ہیں۔

25 عیسٰی نے دوبارہ اپنے ہاتھ اُس کی آنکھوں پر رکھے۔ اِس
پر آدمی پورےآنکھیںکی طور کیاُسگئیں،کھلپر بحالنظر ہو
گئی اور سبوہ دیکھصافصافکچھ سکتا تھا۔ 26 عیسٰی نے
اُسے رُخصت کر کے کہا، اِس” گاؤں میں واپس 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 نزدیککے کون “ہوں؟
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اُنہوں28 نے جواب دیا، کچھ” کہتے ہیں یحیٰی بپتسمہ دینے

والا، کچھ یہ کہ الیاسآپ 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 بھیکو باتیہ بتانے سے

منع کیا۔
عیسٰی موتاپنی کا ذکر کرتا ہے

31 پھر عیسٰی اُنہیں تعلیم دینے لگا، لازم” ہے کہ ابِن بہتآدم
دُکھ اُٹھا کر بزرگوں، راہنما اماموں اور شریعت کے علما سے رد
کیا جائے۔ اُسے قتل بھی کیا جائے لیکنگا، تیسرےوہ دن جی
اُٹھے “گا۔ 32 اُس نے اُنہیں یہ بات صافصاف بتائی۔ اِس پر
پطرس ایکاُسے طرف لے جا کر سمجھانے لگا۔ 33 عیسٰی مُڑ
کر شاگردوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اُس نے پطرس کو میرےشیطان،”ڈانٹا، منے سا ہٹسے !جا تُو الله کی سوچ نہیں رکھتا
بلـکہ انسان “کی۔

34 پھر اُس نے شاگردوں کے علاوہ ہجوم کو بھی اپنے پاس
بُلایا۔ اُس نے کہا، جو” میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنے آپ
کا انکار کرے اور اپنی صلیب اُٹھا کر میرے 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 دےکھو وہی اُسے بچائے گا۔ 36 کیا فائدہ ہے اگر
کسی کو پوری دنیا حاصل ہو جائے، لیکن وہ اپنی جان سے
محروم انسان37جائے؟ہو بدلےکےجاناپنی ہے؟سکتادےکیا
38 جو بھی اِس زناکار اور گناہ آلودہ نسل کے منے میرےسا اور
باتوںمیری اُسشرمائےسےسببکے سے ابِن بھیآدم وقتاُس
شرمائے وہجبگا باپاپنے فرشتوںمُقّدسمیںجلالکے کے
ساتھ آئے “گا۔

9
1 عیسٰی نے اُنہیں یہ بھی بتایا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں، یہاں

کچھ ایسے لوگ کھڑے ہیں جو مرنے سے پہلے ہی الله کی
بادشاہی قدرتکو کے ساتھ آتے ہوئے دیکھیں “گے۔

پہاڑ پر عیسٰی بدلصورتکی جاتی ہے

چھ2 دن کے بعد صرفعیسٰی یعقوبپطرس، اور یوحنا کو
اپنے ساتھ لے کر اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں اُس کی شکل و
صورت اُن کے منے سا بدل گئی۔ اُس3 کپڑےکے چمکنے لـگے
اور نہایت سفید ہو گئے۔ دنیا میں کوئی بھی کپڑےدھوبی اِتنے
سفید نہیں کر سکتا۔ 4 الیاسپھر اور موسٰی ظاہر ہوئے اور عیسٰی
سے بات کرنے لـگے۔ پطرس5 بول اُٹھا، اُستاد،” کتنی اچھی
بات ہے کہ ہم یہاں ہیں۔ آئیں، ہم تین یاں جھونپڑ ایکبنائیں،
آپ کے لئے، ایک موسٰی کے لئے اور ایک الیاس کے لئے۔ “
اُس6 نے یہ اِس لئے کہا کہ تینوں شاگرد سہمے ہوئے تھے اور
وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کہے۔

اِس7 بادلایکپر آ کر اُن پر چھا گیا آوازایکسےمیںبادلاور
سنائی دی، یہ” میرا پیارا فرزند ہے۔ اِس کی “سنو۔ اچانک8
موسٰی اور الیاس غائب ہو گئے۔ شاگردوں نے چاروں طرف
دیکھا، صرفلیکن عیسٰی نظر آیا۔

وہ9 پہاڑ اُترنےسے لـگے تو عیسٰی اُنہیںنے کچھجو”دیا،حکم
تم نے دیکھا ہے اُسے کسیتکوقتاُس کو نہ بتانا تکجب
کہ ابِن آدم مُردوں میں سے جی نہ “اُٹھے۔

چنانچہ10 اُنہوں نے باتیہ تکاپنے محدود لیکنرکھی۔ وہ
کئی آپسبار بحثمیں کرنے لـگے کہ مُردوں میں سے جی اُٹھنے
سے کیا مراد ہو سکتی ہے۔ 11 پھر اُنہوں نے اُس سے شریعت”پوچھا، کے علما کیوں کہتے ہیں کہ مسیح کی آمد سے پہلے
الیاس کا آنا ضروری “ہے؟

عیسٰی12 جوابنے الیاس”دیا، تو بحالکچھسبپہلےضرور
کرنے کے لئے آئے گا۔ لیکن کلاِم مُقّدس میں ابِن آدم کے
بارے 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
مطابقکے ہی ہوا “ہے۔

عیسٰی لڑکے میں بدروحسے نکالتا ہے
جب14 وہ باقی شاگردوں واپسپاسکے پہنچے تو اُنہوں نے

دیکھا کہ اُن ایکگردکے بڑا ہجوم جمع شریعتاورہے کچھکے
علما اُن کے ساتھ بحث کر رہے ہیں۔ 15 عیسٰی کو دیکھتے ہی
لوگوں نے بڑی بےچینی سے اُس طرفکی دوڑ کر اُسے سلام
کیا۔ اُس16 شاگردوںنے سوالسے کیا، تم” اُن کے کسساتھ
بارےکے بحثمیں کر رہے “ہو؟
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ہجوم17 میں ایکسے آدمی جوابنے اُستاد،”دیا، مَیں اپنے

بیٹے آپکو پاسکے لایا تھا۔ وہ ایسی بدروح قبضےکے میں ہے
اُسےجو لنے بو نہیں دیتی۔ بھیجباور18 اُسوہ غالبپر آتی ہے
وہ اُسے زمین پٹکپر دیتی بیٹےہے۔ منہکے جھاگسے نکلنے لگتا
اور وہ دانت پیسنے لگتا ہے۔ پھر اُس کا جسم اکڑ جاتا ہے۔ مَیں
سےشاگردوںکےآپنے توکہا تھا بدروحوہکہ نکالکو دیں،
لیکن وہ نہ نکال “سکے۔

19 عیسٰی نے اُن سے کہا، ایمان” سے خالی !نسل مَیں کب
تمہارےتک ساتھ برداشتتمہیںتککبرہوں، کروں؟ لڑکے
پاسمیرےکو لے “آؤ۔ 20 وہ اُسے عیسٰی پاسکے لے آئے۔
عیسٰی کو دیکھتے بدروحہی لڑکے کو جھنجھوڑنے لـگی۔ وہ

زمین پر گر گیا اور اِدھر اُدھر لُڑھکتے منہہوئے لنےجھاگسے نکا
لگا۔ 21 عیسٰی باپنے سے پوچھا، اِس” سےکبساتھکے ایسا
ہو رہا “ہے؟
اُس جوابنے دیا، بچـپن” سے۔ بہت22 دفعہ اُس نے اِسے

ہلاک کرنے کی آگخاطر یا پانی میں گرایا ہے۔ آپاگر کچھ
کر سکتے ہیں ترستو کھا ہماریکر مدد “کریں۔

23 عیسٰی نے پوچھا، کیا” مطلب، اگر’ آپ کچھ کر سکتے
؟‘ہیں جو ایمان رکھتا اُسہے کے لئے سب کچھ ممکن “ہے۔

24 لڑکے ًباپکا فورا چلّا اُٹھا، مَیں” ایمان رکھتا میریہوں۔
بےاعتقادی علاجکا “کریں۔

25 عیسٰی نے دیکھا بہتکہ لوگسے دوڑ دوڑ کر دیکھنے آ
رہے ہیں، اِس لئے اُس ناپاکنے روح کو ڈانٹا، گونگیاے”
اور بہری بدروح، مَیں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اِس میں سے نکل
جا۔ کبھی بھی اِس میں دوبارہ داخل نہ “!ہونا

اِس26 اُٹھیچیخبدروحپر اور لڑکے جھنجھوڑسےشدتکو
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
کے ساتھ اکیلا تھا تو اُنہوں نے اُس سے پوچھا، ہم” بدروح 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

وہاں30 سے نکل کر وہ گلیل میں سے گزرے۔ عیسٰی نہیں
چاہتا تھا کہ کسی کو پتا چلے کہ وہ کہاں ہے، 31 کیونکہ وہ
اپنے شاگردوں کو دےتعلیم رہا تھا۔ اُس نے اُن سے ابِن”کہا،
آدم کو آدمیوں کے حوالے 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 اِسسے
بارےکے میں پوچھنے سے ڈرتے بھی تھے۔

سبکون سے بڑا ہے؟
33 چلتے چلتے وہ کسیوہجبپہنچے۔کفرنحوم میںگھر 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؟ 35 عیسٰی بیٹھ گیا اور
بارہ شاگردوں کو بُلا کر کہا، جو” اّول ہونا چاہتا ہے سبوہ
سے آخر میں آئے اور سب کا خادم “ہو۔ 36 پھر اُس ایکنے
چھوٹے بچے کو لے کر اُن کے درمیان کھڑا کیا۔ اُسے گلے لگا
کر اُس نے اُن سے کہا، میرےجو”37 نام میں اِن بچوں میں سے
کسی قبولکو کرتا مجھےوہہے قبولہی کرتا اورہے۔ مجھےجو
قبول کرتا ہے وہ مجھے نہیں بلـکہ اُسے قبول کرتا جسہے نے
مجھے بھیجا “ہے۔

خلافہمارےجو نہیں ہمارےوہ حق میں ہے
38 یوحنا بول اُٹھا، اُستاد،” ہم شخصایکنے کو دیکھا جو

آپ کا نام لے کر بدروحیں نکال رہا تھا۔ ہم نے اُسے منع کیا،
کیونکہ پیرویہماریوہ نہیں “کرتا۔

لیکن39 عیسٰی منعاُسے”کہا،نے نہ کرنا۔ ناممیرےبھیجو
میں کرےمعجزہ وہ اگلے بارےمیرےلمحے میں بُری باتیں نہیں
کہہ سکے گا۔ 40 کیونکہ ہمارےجو خلاف نہیں ہمارےوہ
میںحق ہے۔ مَیں41 تم کو سچ بتاتا ہوں، بھیجو تمہیں اِس وجہ
پانیسے گلاسکا پلائے کہ مسیحتم پیروکارکے 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 کہ اُس
کے گلے میں بڑی چکّی پاٹکا باندھ کر اُسے سمندر پھینکمیں
دیا جائے۔ 43-44 اگر تیرا ہاتھ تجھے گناہ کرنے پر اُکسائے تو
اُسے کاٹ ڈالنا۔ اِس سے پہلے کہ تُو دو ہاتھوں سمیت جہنم
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کی کبھی نہ بجھنے آگوالی میں چلا جائے یعنی] وہاں
جہاں لوگوں کو کھانے والے کیڑے کبھی نہیں مرتے اور
آگ کبھی نہیں [بجھتی بہتر یہ ہے کہ تُو ایک ہاتھ سے محروم
ہو کر ابدی زندگی میں داخل ہو۔ 45-46 اگر تیرا پاؤں تجھے گناہ
کرنے پر اُکسائے تو کاٹاُسے ڈالنا۔ اِس پہلےسے کہ تجھے دو
پاؤں سمیت جہنم میں پھینکا جائے جہاں] لوگوں کو کھانے
کیڑےوالے کبھی نہیں مرتے آگاور کبھی نہیں [بجھتی بہتر
یہ ہے کہ ایکتُو پاؤں سے محروم ہو کر ابدی زندگی میں داخل
ہو۔ اور47-48 تیریاگر آنکھ تجھے گناہ کرنے پر اُکسائے تو اُسے
نکال دینا۔ اِس سے پہلے کہ تجھے دو آنکھوں سمیت جہنم میں
پھینکا جائے لوگوںجہاں کو کھانے کبھیکیڑےوالے نہیں
مرتے نہیںکبھیآگاور بجھتی بہتر یہ ہے کہ ایکتُو آنکھ سے
محروم ہو کر الله کی بادشاہی میں داخل ہو۔

49 کیونکہ ایکہر آگکو سے نمکین کیا جائے گا اور] ہر
ایک نمکقربانی سے نمکین کی جائے ۔[گی

نمک50 اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر اُس کا ذائقہ جاتا رہے
تو اُسے کیونکر دوبارہ نمکین کیا جا سکتا ہے؟ اپنے نمکدرمیان
خوبیاںکی 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۔

فریسیکچھ2 آئے اور اُسے پھنسانے سوالسےغرضکی کیا”کیا، جائز ہے کہ مرد اپنی بیوی طلاقکو “دے؟
3 عیسٰی نے اُن سے پوچھا، موسٰی” شریعتنے میں تم کو کیا

ہدایت کی “ہے؟
اُنہوں4 نے کہا، اُس” اجازتنے دی ہے کہ آدمی طلاق

نامہ لـکھ بیویکر رُخصتکو کر “دے۔
عیسٰی5 موسٰی”دیا،جوابنے وجہکیدلیسختتمہارینے

تمہارےسے لئے یہ حکم لـکھا تھا۔ لیکن6 ابتدا میں ایسا نہیں تھا۔
دنیا تخلیقکی وقتکے الله اُنہیںنے مرد بنایا۔عورتاور 7 اِس’
لئے مرد اپنے باپماں کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے پیوستساتھ
ہو جاتا ہے۔ 8 وہ دونوں ایک ہو جاتے ‘ہیں۔ یوں وہ کلاِم

مُقّدس کے مطابق دو نہیں ہتے ر بلـکہ ایک ہو جاتے ہیں۔ 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۔ 11 اُس نے اُنہیں بتایا، جو” اپنی
بیوی دےطلاقکو کسیکر اَور کرےشادیسے وہ اُس کے
ساتھ زنا کرتا ہے۔ اور12 عورتجو اپنے خاوند دےطلاقکو
کسیکر اَور کرےشادیسے وہ بھی زنا کرتی “ہے۔

عیسٰی چھوٹے بچوں برکتکو دیتا ہے
ایک13 دن لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو عیسٰی کے پاس

لائے تاکہ اُنہیںوہ لیکنچھوئے۔ شاگردوں نے اُن ملامتکو
کی۔ 14 یہ دیکھ کر عیسٰی ناراض 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، اللهجو بادشاہیکی قبولطرحکیبچےکو اُسوہکرےنہ
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 ایکتو آدمی دوڑ کر اُس کے

پاس آیا اور اُس کے منے سا ٹیکگھٹنے کر پوچھا، نیک” اُستاد،
مَیں کیا کروں تاکہ ابدی میراثزندگی میں “پاؤں؟

18 عیسٰی نے پوچھا، تُو” نیکمجھے کیوں کہتا ہے؟ کوئی
نیک نہیں ایکسوائے کے اور وہ ہے الله۔ 19 تُو شریعت کے
احکام واقفتوسے قتلہے۔ نہ کرنا، زنا نہ نہچوریکرنا، کرنا،
جھوٹی گواہی نہ دینا، دھوکا نہ دینا، باپاپنے اور اپنی ماں کی
عزت “کرنا۔

آدمی20 جوابنے دیا، اُستاد،” مَیں نے جوانی تکآجسے
اِن تمام احکام پیرویکی کی “ہے۔

21 عیسٰی نے غور اُسسے دیکھا۔طرفکی اُس میںدلکے
اُس کے لئے پیار اُبھر آیا۔ وہ بولا، ایک” کام رہ گیا ہے۔ جا،
اپنی پوری جائیداد فروخت کر کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر
دے۔ تیرےپھر لئے آسمان پر خزانہ جمع ہو جائے گا۔ اِس کے
بعد آ میرےکر پیچھے ہو “لے۔ 22 یہ سن کر آدمی کا لٹکمنہ
گیا اور مایوسوہ ہو کر چلا گیا، کیونکہ دولتنہایتوہ مند تھا۔
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23 عیسٰی نے اپنے ارد گرد دیکھ کر شاگردوں سے دولت”کہا، مندوں کے لئے الله کی بادشاہی میں داخل ہونا کتنا

مشکل “!ہے
اُسشاگرد24 الفاظیہکے سن لیکنہوئے۔حیرانکر عیسٰی

نے دوبارہ کہا، !بچو” الله کی بادشاہی میں داخل ہونا کتنا
مشکل ہے۔ 25 امیر کے الله کی بادشاہی میں داخل ہونے کی
نسبت یادہ ز آسان یہ ہے اونٹکہ سوئی کے ناکے میں سے گزر
“جائے۔

26 اِس پر شاگرد مزید حیرت زدہ ہوئے دوسرےایکاور
سے کہنے لـگے، کسپھر” نجاتکو مل سکتی “ہے؟

27 عیسٰی نے غور سے اُن طرفکی دیکھ جوابکر دیا، یہ”
انسان کے لئے تو ناممکن ہے، لیکن الله کے لئے نہیں۔ اُس کے
لئے سب کچھ ممکن “ہے۔

28 پطرسپھر بول ہم”اُٹھا، تو کچھسباپنا چھوڑ آپکر کے
پیچھے ہو لئے “ہیں۔

29 عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” تم کو سچ بتاتا جسہوں، نے
میریبھی 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
ابجو اّول ہیں اُس وقت 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 آگےکے

چلآگے رہا تھا۔ حیرتشاگرد تھےزدہ جبکہ اُن پیچھےکے چلنے
لوگوالے سہمے ہوئے ایکتھے۔ اَور دفعہ بارہ شاگردوں کو
طرفایک لے جا کر عیسٰی اُنہیں وہ کچھ بتانے لگا جو اُس کے
ساتھ ہونے کو تھا۔ اُس33 نے کہا، ہم” یروشلم بڑھطرفکی
رہے ہیں۔ وہاں ابِن آدم کو راہنما اماموں اور شریعت کے علما
کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ اُس پر سزائے موت کا فتوٰی
دے کر اُسے غیریہودیوں کے حوالے دیںکر گے، 34 اُسجو کا
مذاق اُڑائیں اُسگے، پر تھوکیں اُسگے، ماریںکوڑےکو گے
اور اُسے قتل کریں لیکنگے۔ تین دن کے بعد وہ جی اُٹھے “گا۔

یعقوب اور یوحنا گزارشکی

35 زبدیپھر کے یعقوببیٹے اور یوحنا اُس پاسکے آئے۔ وہ
کہنے لـگے، آپاُستاد،” گزارشایکسے “ہے۔

36 اُس نے پوچھا، تم” کیا ہتے چا ہو کہ مَیں تمہارے لئے
“کروں؟

37 اُنہوں نے جواب دیا، جب” آپ اپنے جلالی تخت پر
بیٹھیں گے تو ہم میں ایکسے کو اپنے دائیں ہاتھ بیٹھنے دیں اور
دوسرے کو بائیں “ہاتھ۔

38 عیسٰی نے تم”کہا، نہیںکو معلوم کہ مانگکیا ہو۔رہے
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 ہمجی،”دیا، کر “ہیں۔سکتے پھر عیسٰی
نے اُن سے کہا، تم” ضرور وہ پیالہ پیو گے جو مَیں پینے کو ہوں
اور وہ بپتسمہ لو گے مَیںجو لینے کو ہوں۔ لیکن40 یہ فیصلہ کرنا
میرا کام نہیں کہ میرےکون دائیں ہاتھ بیٹھے گا اور کون بائیں
ہاتھ۔ الله نے یہ صرفمقام اُن ہی کے لئے تیار کیا جنہے کو
اُس نے خود مقرر کیا “ہے۔

جب41 باقی دس شاگردوں نے یہ سنا تو اُنہیں یعقوب اور
یوحنا پر آیا۔غصہ اِس42 پر عیسٰی بُلاکوسباُننے کر تم”کہا،
جانتے ہو کہ قوموں کے حکمران اپنی رعایا پر رُعب لتے ڈا ہیں،
اور اُن بڑےکے افسر 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 کرےخدمتکہ 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

اور ایک بڑے ہجوم کے ساتھ باہر نکلنے لگا۔ وہاں ایک اندھا
بھیک مانگنے والا راستے کنارےکے بیٹھا تھا۔ اُس کا نام برتمائی
تمائی) کا تھا۔(بیٹا اُسجب47 نے سنا کہ ناصریعیسٰی
قریب ہی ہے تو وہ چلّانے لگا، عیسٰی” ابِن داؤد، مجھ پر رحم
“!کریں

لوگوںسےبہت48 ڈانٹاُسےنے کر لیکن“!خاموش”کہا،
وہ مزید اونچی آواز سے پکارتا رہا، ابِن” داؤد، مجھ پر رحم
“!کریں
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49 عیسٰی رُک کر بولا، اُسے” “بُلاؤ۔
چنانچہ اُنہوں نے اُسے بُلا کر کہا، حوصلہ” رکھ۔ اُٹھ، وہ

تجھے بُلا رہا “ہے۔
50 برتمائی نے اپنی چادر زمین پر پھینک دی اور اُچھل کر

عیسٰی پاسکے آیا۔
51 عیسٰی نے پوچھا، تُو” کیا چاہتا ہے کہ مَیں تیرے لئے

“کروں؟
اُس جوابنے دیا، اُستاد،” یہ کہ مَیں دیکھ “سکوں۔
52 عیسٰی نے کہا، تیرےجا،” ایمان نے تجھے بچا لیا “ہے۔
جوں ہی 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 کے قریب بیت فگے اور بیت 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 وہگے۔ بندھا ہوا ہو گا اباور
تک 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 ضرورتکی ہے۔ وہ جلد ہی واپساِسے بھیج
دیں “۔‘گے

دونوں4 شاگرد وہاں گئے ایکتو جوان گدھا دیکھا جو باہر
دروازےکسیمیںگلی ساتھکے بندھا ہوا اُسوہجبتھا۔ کی
رسّی لنے لـگےکھو 5 تو لوگوںکچھکھڑےوہاں نے تم”پوچھا،
یہ کیا کر رہے ہو؟ جوان گدھے کیوںکو کھول رہے “ہو؟

اُنہوں6 جوابنے میں وہ کچھ بتا دیا جو عیسٰی اُنہیںنے کہا
تھا۔ اِس پر لوگوں نے اُنہیں لنے کھو دیا۔ 7 وہ جوان گدھے کو
عیسٰی پاسکے لے آئے اور کپڑےاپنے 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۔ نے
ہری شاخیں بھی اُس کے آگے بچھا دیں جو اُنہوں نے کھیتوں
درختوںکے لیکاٹسے تھیں۔ لوگ9 عیسٰی کے آگے اور پیچھے
چل رہے تھے اور چلّا چلّا نعرےکر لگا رہے *!ہوشعنا”تھے،

مبارک ہے وہ ربجو کے نام سے آتا ہے۔ مبارک10 ہے
باپہمارے داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے۔
آسمان کی بلندیوں پر †“ہوشعنا۔
یوں11 عیسٰی یروشلم میں داخل ہوا۔ وہ بیت المُقّدس میں گیا

اور اپنے ارد گرد نظر دوڑا کچھسبکر دیکھنے کے بعد چلا گیا۔
چونکہ شام کا پچھلا وقت تھا اِس لئے وہ بارہ شاگردوں سمیت
شہر نکلسے بیتکر واپسعنیاہ گیا۔

انجـیر درختکے لعنتپر
12 اگلے دن جب وہ بیت عنیاہ سے نکل رہے تھے تو عیسٰی

بھوککو لـگی۔ اُس13 کچھنے فاصلے پر انجـیر درختایککا
جسدیکھا پر پتے تھے۔ اِس لئے وہ یہ دیکھنے کے لئے اُس کے
پاس گیا کہ آیا پھلکوئی لگا یاہے وہاںوہجبلیکننہیں۔ 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 جا “!سکے اُس شاگردوںکے اُسنے کی
باتیہ سن لی۔

المُقّدسبیتعیسٰی میں جاتا ہے
وہ15 اورگئے۔پہنچیروشلم المُقّدسبیتعیسٰی میں جا اُنہیںکر

لنے نکا لگا جو وہاں قربانیوں کے لئے درکار چیزوں کی خرید و
فروخت کر رہے تھے۔ اُس نے ِسکوں کا تبادلہ کرنے والوں
کی میزیں اور کبوتر بیچنے والوں کی کرسیاں ُلٹ ا دیں 16 اور جو
تجارتی مال لے کر بیت 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 بدلمیںاڈّےکے
دیا “ہے۔

18 راہنما اماموں 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 سے نکل
گئے۔

انجـیر درختکے سبقسے
* 11:9 :ہوشعنا ہوشعنا :عبرانی) مہربانی کر کے ہمیں ۔(بچا یہاں 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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اگلے20 دن سویرےصبحوہ انجـیر درختاُسکے پاسکے

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۔ پطرستب21 کو وہ بات یاد آئی جو عیسٰی نے کل انجـیر
کے درخت سے کی تھی۔ اُس نے کہا، اُستاد،” یہ !دیکھیں
انجـیر کے جس درخت پر آپ نے لعنت بھیجی تھی وہ سوکھ
گیا “ہے۔

22 عیسٰی نے جواب دیا، الله” پر ایمان رکھو۔ 23 مَیں تم کو
سچ بتاتا ہوں کہ اگر کوئی اِس پہاڑ سے کہے، اُٹھ،’ آپاپنے کو
سمندر میں ‘دےگرا تو یہ ہو جائے صرفشرطگا۔ یہ ہے کہ
کرےنہشکوہ بلـکہ ایمان رکھے کہ کچھجو 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 تم
کھڑے ہو کر دعا کرتے ہو تو اگر کسیتمہیں شکایتسے ہو تو
پہلے آسمانتاکہکرومعافاُسے پر گناہوںتمہارےبھیباپتمہارا
معافکو کرے۔ 26 اور] اگر تم معاف نہ کرو تو تمہارا آسمانی
تمہارےباپ گناہ معافبھی کرےنہیں “[گا۔

نےکس عیسٰی کو اختیار دیا؟
27 وہ ایک اَور دفعہ یروشلم پہنچ گئے۔ اور جب عیسٰی بیت

المُقّدس میں پھر رہا تھا تو راہنما شریعتامام، کے علما بزرگاور
اُس پاسکے آئے۔ اُنہوں28 نے کسکچھسبیہآپ”پوچھا،
اختیار سے کر رہے کسہیں؟ آپنے کو یہ کرنے کا اختیار
دیا “ہے؟

29 عیسٰی جوابنے دیا، میرا” بھی تم ایکسے سوال ہے۔
اِس جوابکا دو تو پھر تم کو بتا دوں گا کہ مَیں کسیہ اختیار
سے کر رہا ہوں۔ 30 مجھے بتاؤ، کیا یحیٰی کا بپتسمہ آسمانی تھا یا
“انسانی؟

31 آپسوہ بحثمیں کرنے لـگے، اگر” ہم کہیں ‘آسمانی’ تو
پوچھےوہ گا، تو’ پھر تم اُس پر ایمان کیوں نہ ‘لائے؟ لیکن32 ہم
کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسانی “تھا؟ وجہ یہ تھی کہ وہ عام
لوگوں ڈرتےسے تھے، تھےمانتےسبکیونکہ کہ یحیٰی واقعی نبی
تھا۔ 33 چنانچہ اُنہوں جوابنے دیا، ہم” نہیں “جانتے۔
عیسٰی تو”کہا،نے پھر بھیمَیں تم نہیںکو بتاتا مَیںکہ سبیہ

کسکچھ اختیار سے کر رہا “ہوں۔

12
انگور کے باغ مزارعوںکے بغاوتکی

1 پھر وہ تمثیلوں میں اُن سے بات کرنے لگا۔ کسی” آدمی
نے انگور ایککا باغ لگایا۔ اُس نے اُس چاردیواریکی بنائی،
انگوروں کا رس 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 ملـکبیروِن چلا گیا۔ پکانگورجب2 گئے تو
اُس نے اپنے نوکر کو مزارعوں پاسکے بھیج دیا تاکہ وہ اُن سے
مالـک کا کرے۔وصولحصہ لیکن3 مزارعوں اُسےنے پکڑ کر
اُس کی پٹائی کی اور اُسے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ 4 پھر مالـک نے
ایک اَور نوکر بھیجکو دیا۔ لیکن اُنہوں اُسنے بھیکی بےعزتی
کر کے اُس کا سر پھوڑ دیا۔ مالـکجب5 تیسرےنے نوکر کو
بھیجا تو اُنہوں نے اُسے مار ڈالا۔ یوں اُس نے کئی ایک کو
بعضبھیجا۔ اُنہوںکو نے مارا بعضپیٹا، قتلکو کیا۔ آخرکار6
صرف ایک باقی رہ گیا تھا۔ وہ تھا اُس کا پیارا بیٹا۔ اب اُس
نے اُسے بھیج کر کہا، میرےآخر’ بیٹے کا تو لحاظ کریں ‘گے۔
لیکن7 دوسرےایکمزارع سے کہنے لـگے، یہ’ زمین وارثکا
ہے۔ آؤ ہم اِسے مار ڈالیں تو پھر اِس کی میراث ہماری ہی ہو
‘گی۔ اُنہوں8 اُسےنے پکڑ قتلکر کیا اور باغ سے پھینکباہر دیا۔

اب9 بتاؤ، باغ کا مالـک کیا کرے گا؟ وہ جا کر مزارعوں
کرےہلاککو گا اور باغ دوسروںکو سپردکے 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
12 اِس پر دینی راہنماؤں نے عیسٰی کو گرفتار کرنے کی

کوشش کی، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ تمثیل 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؟
13 بعد میں اُنہوں نے کچھ فریسیوں اور ہیرودیس کے

پیروکاروں کو اُس کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ اُسے کوئی ایسی
بات کرنے پر اُبھاریں جس سے اُسے پکڑا جا سکے۔ 14 وہ اُس
پاسکے آ کر کہنے لـگے، اُستاد،” ہم جانتے ہیں آپکہ سچے
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ہیں اور کسی کی پروا نہیں کرتے۔ آپ جانب دار نہیں ہوتے
بلـکہ دیانت داری سے الله کی راہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب ہمیں
بتائیں کہ کیا رومی شہنشاہ ٹیکسکو دینا جائز ہے یا ناجائز؟ کیا
ہم ادا کریں یا نہ “کریں؟

15 لیکن عیسٰی نے اُن کی یاکاری ر جان کر اُن سے مجھے”کہا، کیوں پھنسانا ہتے چا ہو؟ چاندی کا ایک رومی ِسکہ
پاسمیرے لے “آؤ۔

16 وہ ایک ِسکہ اُس کے پاس لے آئے تو اُس نے صورتکیکس”پوچھا، اور نام اِس پر کندہ “ہے؟ اُنہوں جوابنے
دیا، شہنشاہ” “کا۔

اُس17 تو”کہا،نے جو شہنشاہ کا شہنشاہہے 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۔ صدوقی نہیں مانتے
کہ مُردےقیامتروزِ اُٹھیںجی اُنہوںگے۔ 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 فوتبےاولاد ہوا۔ 21 اِس پر
دوسرے اُسنے شادیسے لیکنکی، بھیوہ مربےاولاد گیا۔
پھر تیسرے بھائی نے اُس سے شادی کی۔ 22 یہ سلسلہ ساتویں
جاریتکبھائی رہا۔ یکے دیگرےبعد ہر بھائی بیوہ شادیسے
کرنے کے بعد مر گیا۔ آخر میں بیوہ بھی فوت ہو گئی۔ اب23
بتائیں قیامتکہ دنکے بیویکیکسوہ ہو گی؟ ساتکیونکہ
ساتکے بھائیوں نے اُس شادیسے کی “تھی۔

24 عیسٰی نے جواب دیا، تم” اِس لئے غلطی پر ہو کہ نہ تم
کلاِم مُقّدس واقفسے ہو، نہ الله کی قدرت سے۔ 25 کیونکہ
مُردےجب جی اُٹھیں گے تو نہ وہ شادی کریں گے نہ اُن کی
شادی کرائی جائے گی بلـکہ وہ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں
گے۔ رہی26 باتیہ مُردےکہ اُٹھیںجی گے۔ کیا تم نے موسٰی
کتابکی میں نہیں پڑھا کہ الله جلتی جھاڑیہوئی میں کسسے
طرح موسٰی سے ہم کلام ہوا؟ اُس نے فرمایا، مَیں’ ابراہیم کا
اسحاقخدا، کا خدا یعقوباور کا خدا ‘ہوں، حالانکہ وقتاُس

تینوں کافی تھے۔چکےمرسےعرصے اِس27 مطلبکا یہکہہے
حقیقت میں زندہ ہیں، کیونکہ الله مُردوں کا نہیں، بلـکہ زندوں
کا خدا ہے۔ تم بڑیسے غلطی ہوئی “ہے۔

اّول حکم
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 پوچھا، تمام” احکام میں سے کون
سا سبحکم اہمسے “ہے؟

29 عیسٰی نے جواب دیا، اّول” حکم یہ :ہے سن’ اے
!اسرائیل رب ہمارا ایکخدا ہی رب ہے۔ رب30 اپنے خدا
سے پورےاپنے دل، اپنی پوری جان، پورےاپنے ذہن اور اپنی
پوری طاقت سے پیار ‘کرنا۔ 31 دوسرا حکم یہ :ہے اپنے’ پڑوسی
سے ویسی محبت رکھنا جیسی 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 ایکصرفالله ہی اورہے اُس کے سوا کوئی اَور نہیں ہے۔
33 ہمیں اُسے پورےاپنے دل، پورےاپنے ذہن اور اپنی پوری
طاقت سے پیار کرنا ہئے چا اور ساتھ ساتھ اپنے پڑوسی سے ویسی
محبت رکھنی ہئے جیسیچا آپاپنے سے ہیں۔رکھتے یہ دو احکام
بھسم ہونے والی تمام قربانیوں اور دیگر نذروں سے یادہ ز اہمیت
رکھتے “ہیں۔

جب34 عیسٰی نے اُس کا جوابیہ سنا تو اُس سے کہا، تُو”
الله کی بادشاہی سے دُور نہیں “ہے۔
اِس کے بعد کسی نے بھی اُس سے سوال پوچھنے جرأتکی

نہ کی۔
مسیح بارےکے میں سوال

جب35 المُقّدسبیتعیسٰی 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 کی
معرفت یہ رب’فرمایا، ربمیرےنے سے کہا،
میرے ہنے د ہاتھ بیٹھ،
تکجب مَیں تیرے دشمنوں تیرےکو پاؤں کے نیچے نہ کر

‘دوں۔
داؤد37 تو مسیحخود ربکو توہے۔کہتا پھر طرحکسوہ

داؤد کا فرزند ہو سکتا “ہے؟



مرقس 12:38 965 مرقس 13:19

شریعت کے علما سے خبردار رہنا
ایک بڑا مزےہجوم سے عیسٰی کی باتیں سن رہا تھا۔ اُنہیں38

تعلیم دیتے وقت اُس نے کہا، علما” سے خبردار !رہو کیونکہ
وہ شاندار پہنچوغے کر اِدھر اُدھر پھرنا پسند کرتے جبہیں۔
لوگ بازاروں میں سلام کر کے اُن کی عزت کرتے ہیں تو پھر
خوشوہ ہو جاتے ہیں۔ 39 اُن ایکبسکی خواہشہی ہوتی
خانوںعبادتکہہے اور کرسیوںکیعزتمیںضیافتوں پر بیٹھ
جائیں۔ بیواؤںلوگیہ40 ہڑپگھرکے ساتھساتھاورجاتےکر
دکھاوے کے لئے لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو
سختنہایت سزا ملے “گی۔

بیوہ کا چندہ
41 المُقّدسبیتعیسٰی چندےکے بکسکے مقابلکے بیٹھ

گیا اور ہجوم کو ہدیئے لتے ڈا ہوئے دیکھنے لگا۔ کئی امیر بڑی
بڑی رقمیں ڈال رہے تھے۔ 42 ایکپھر غریب بیوہ بھی وہاں سے
گزری جس نے اُس میں تانبے کے دو معمولی سے ِسکے ڈال
دیئے۔ 43 عیسٰی نے شاگردوں کو پاساپنے بُلا کر کہا، مَیں”
تم کو سچ بتاتا ہوں کہ اِس غریب بیوہ نے تمام لوگوں نسبتکی
یادہ ز ڈالا ہے۔ 44 کیونکہ اِن سب نے اپنی دولت کی کثرت
دےسے دیا جبکہ اُس ضرورتنے مند ہونے باوجودکے بھی
گزارےاپنے سارےکے دےپیسے دیئے “ہیں۔

13
المُقّدسبیت پر آنے والی تباہی

اُس1 المُقّدسبیتعیسٰیجبدن نکلسے رہا تھا تو اُس کے
دیکھیںاُستاد،”کہا،نےشاگردوں شاندارکتنے پتھر عمارتیںاور
“!ہیں

2 عیسٰی جوابنے کیا”دیا، تم کو بڑیبڑییہ 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 مقابل

بیٹھ گیا۔ پطرس، یعقوب، یوحنا یاساور اندر اکیلے اُس پاسکے
آئے۔ اُنہوں نے کہا، ہمیں”4 ذرا بتائیں، یہ کب ہو گا؟ کیا کیا
نظر آئے گا جس سے معلوم ہو گا کہ یہ اب پورا ہونے کو
“ہے؟

5 عیسٰی جوابنے دیا، خبردار” رہو کہ کوئی تمہیں گم راہ
نہ کر دے۔ بہت6 لوگسے میرا نام لے کر آئیں گے اور کہیں

گے، مَیں’ یوں‘ہوں۔مسیحہی بہتوںوہ کو گم راہ دیںکر گے۔
جب7 جنگوں کی خبریں اور افواہیں تکتم پہنچیں گی تو مت
لازمکیونکہگھبرانا۔ ابھیتوبھیآئے۔پیشکچھسبیہکہہے
آخرت نہیں ہو گی۔ ایک8 قوم دوسری خلافکے اُٹھ کھڑی
ہو گی ایکاور دوسریبادشاہی خلاف۔کے جگہ جگہ زلزلے
آئیں گے، کال پڑیں گے۔ لیکن صرفیہ دردِ زہ کی ابتدا ہی ہو
گی۔

9 تم خود خبردار رہو۔ تم کو مقامی عدالتوں کے حوالے کر
دیا جائے گا لوگاور یہودی عبادت خانوں میں کوڑےتمہیں
لـگوائیں گے۔ میری خاطر تمہیں حکمرانوں اور بادشاہوں کے
منے سا پیش کیا جائے گا۔ یوں تم اُنہیں میری گواہی دو گے۔
10 لازم ہے آخرتکہ سے پہلے الله خوشکی خبری تمام اقوام
کو سنائی جائے۔ 11 لیکن جب لوگ تم کو گرفتار کر کے
عدالت پیشمیں کریں گے تو یہ سوچتے سوچتے پریشان نہ ہو جانا
کہ مَیں کیا کہوں۔ بس وہی کچھ کہنا جو الله تمہیں اُس وقت
بتائے گا۔ کیونکہ وقتاُس تم نہیں بلـکہ القدسروح لنے بو والا
ہو گا۔ 12 بھائی اپنے بھائی کو اور باپ اپنے بچے موتکو کے
حوالے بچےگا۔دےکر اپنے والدین کھڑےخلافکے ہو کر
اُنہیں قتل کروائیں گے۔ سب13 تم نفرتسے کریں اِسگے، لئے
کہ تم میرے پیروکار ہو۔ لیکن جو آخر تک قائم رہے گا اُسے
نجات ملے گی۔

المُقّدسبیت کی بےحرمتی
دنایک14 آئے جبگا تم وہاں جہاں اُسے نہیں ہونا ہئے چا

کچھوہ کھڑا دیکھو اوربےحرمتیجوگے تباہی باعثکا “ہے۔
اِسقاری) پر (!دےدھیان وقتاُس” یہودیہ کے ہنے ر والے
بھاگ پہاڑیکر علاقے میں پناہ لیں۔ 15 جو اپنے چھتکیگھر
پر نہوہہو اُترے، لئےکےجانےلےساتھکچھنہ داخلمیںگھر
ہو جائے۔ 16 کھیتجو میں ہو وہ اپنی چادر ساتھ لے جانے
لئےکے واپس نہ 17جائے۔ خواتیناُن افسوسپر میںدنوںاُنجو
حاملہ ہوں یا اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں۔ 18 دعا کرو کہ یہ
واقعہ سردیوں کے موسم پیشمیں نہ آئے۔ 19 کیونکہ اُن دنوں
میں ایسی مصیبت ہو گی کہ دنیا کی تخلیق سے تکآج دیکھنے
میں نہ آئی ہو گی۔ اِس قسم مصیبتکی بعد میں بھی کبھی نہیں
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آئے گی۔ 20 اور اگر خداوند اِس مصیبت کا دورانیہ مختصر نہ
کرتا تو کوئی نہ لیکنبچتا۔ اُس نے اپنے ہوؤںچنے کی اُسخاطر
کا دورانیہ مختصر کر دیا ہے۔

21 اُس وقت 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
نشانغریبو معجزےاور دکھائیں گے تاکہ الله کے چنے ہوئے
لوگوں کو غلط راستے پر ڈال دیں — اگر یہ ممکن ہوتا۔ 23 اِس
لئے !خبردار مَیں نے تم کو پہلے ہی اِن سب باتوں سے آگاہ کر
دیا ہے۔

ابِن آدم کی آمد
مصیبت24 کے اُن دنوں کے بعد تاریکسورج ہو جائے گا

اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ ستارے25 آسمان پر سے
گر پڑیں گے اور آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ 26 اُس وقت
لوگ ابِن آدم قدرتبڑیکو اور جلال بادلوںساتھکے 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 آسمانسے کی تکانتہا اکٹھا کریں۔

انجـیر درختکے سبقسے
28 انجـیر کے درخت سے سبق سیکھو۔ جوں ہی اُس کی

شاخیں نرم لچکاور 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 جبطرح تم یہ واقعات دیکھو گے تو جان لو
گے کہ ابِن آدم کی آمد قریب بلـکہ دروازے پر ہے۔ مَیں30 تم
کو سچ بتاتا ہوں، اِس نسل کے ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ سب
واقعکچھ گا۔ہو آسمان31 زمینو تو رہیںجاتے میریلیکنگے،
باتیں تکہمیشہ قائم رہیں گی۔

کسی بھیکو اُس کی آمد وقتکا معلوم نہیں
لیکن32 کسی کو بھی علم نہیں کہ یہ کس دن یا کون سی

گھڑی رونما ہو گا۔ آسمان فرشتوںکے اور فرزند بھیکو علم نہیں
باپصرفبلـکہ کو۔ چنانچہ33 خبردار اور چوکنے !رہو کیونکہ
تم کو نہیں معلوم کہ یہ وقت کب آئے گا۔ 34 ابِن آدم کی آمد
اُس آدمی مطابقتسے رکھتی ہے جسے کسی سفر پر جانا تھا۔

گھر وقتچھوڑتے اُس نے اپنے نوکروں کو انتظام چلانے کا
دےاختیار کر ایکہر کو اُس کی اپنی سونپداریذمہ دی۔
دربان کو اُس نے حکم دیا کہ چوکسوہ رہے۔ 35 تم بھی اِسی
طرح چوکس رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالـک
واپسکب آئے گا، شام کو، آدھی رات کو، مرغ بانگکے
دیتے یا پَو پھٹتے وقت۔ 36 ایسا نہ ہو کہ وہ اچانک آ کر تم کو
سوتے پائے۔ 37 یہ بات مَیں نہ صرف تم کو بلـکہ سب کو بتاتا
چوکسہوں، “!رہو

14
عیسٰی خلافکے منصوبہ بندیاں

فسح1 اور بےخمیری روٹی کی قریبعید آ گئی صرفتھی۔
دو دن رہ گئے تھے۔ راہنما امام اور شریعت کے علما عیسٰی کو
چالاکیکسی سے گرفتار کر قتلکے 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
میںاِتنے3 بیتعیسٰی عنیاہ آ آدمیایککر داخلمیںگھرکے

ہوا وقتکسیجو کوڑھ مریضکا تھا۔ اُس کا نام شمعون تھا۔
عیسٰی کھانا لئےکےکھانے بیٹھ گیا آئی۔عورتایکتو اُس کے
جٹاماسیخالصپاس نہایتکے قیمتی عطر عطردانکا تھا۔ اُس
کا سر توڑ کر اُس نے عطر عیسٰی سرکے پر ُنڈیل ا دیا۔ حاضرین4
میں ناراضکچھسے اِتنا”ہوئے۔ قیمتی عطر ضائع کرنے کی کیا
ضرورت تھی؟ اِس5 قیمتکی کم از چاندیکم کے ِسکے300
تھی۔ اگر اِسے بیچا اِستوجاتا دیئےکوغریبوںپیسےکے سکتےجا
ایسی“تھے۔ باتیں کرتے ہوئے اُنہوں نے اُسے جھڑکا۔

لیکن6 عیسٰی نے کہا، اِسے” چھوڑ دو، تم اِسے تنگکیوں
کر رہے ہو؟ اِس نے تو میرے لئے ایک نیک کام کیا ہے۔
غریب7 تو پاستمہارےہمیشہ رہیں گے، اور بھیجبتم چاہو
اُن کی مدد کر سکو گے۔ لیکن مَیں ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں
رہوں گا۔ 8 جو کچھ وہ کر سکتی تھی اُس نے کیا ہے۔ مجھ پر
عطر ُنڈیلنے ا سے وہ مقررہ وقت سے میرےپہلے بدن کو دفنانے
کے لئے تیار کر چکی ہے۔ مَیں9 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ تمام دنیا
میں بھیجہاں الله خبریخوشکی کا اعلان کیا جائے گا وہاں
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لوگ 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 ایکسے تھا

راہنما اماموں پاسکے گیا تاکہ عیسٰی کو اُن کے حوالے کرنے
کی بات کرے۔ 11 اُس 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 تھے۔کرتے عیسٰی شاگردوںکے اُسنے ہم”پوچھا،سے
آپکہاں کے لئے فسح کا کھانا تیار “کریں؟

13 چنانچہ عیسٰی نے اُن میں سے دو کو یہ دےہدایت کر
یروشلم بھیج دیا کہ جب” تم شہر میں داخل ہو گے تو تمہاری
ایکملاقات آدمی سے ہو گی جو پانی کا گھڑا اُٹھائے چل رہا
ہو گا۔ اُس کے پیچھے ہو لینا۔ جس14 گھر میں وہ داخل ہو
اُس کے مالـک سے کہنا، اُستاد’ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ
کہاںکمرا مَیںجہاںہے شاگردوںاپنے فسحساتھکے کا کھانا
‘کھاؤں؟ 15 وہ تمہیں دوسری منزل پر ایک بڑا اور سجا ہوا کمرا
گا۔دکھائے وہ تیار ہو ہمارےگا۔ لئے فسح کا وہیںکھانا تیار
“کرنا۔

دونوں16 چلے گئے تو شہر میں داخل ہو کچھسبکر ویسا ہی
پایا جیسا عیسٰی اُنہیںنے بتایا تھا۔ پھر اُنہوں فسحنے کا کھانا تیار
کیا۔

غدار کون ہے؟
17 شام وقتکے عیسٰی بارہ سمیتشاگردوں وہاں پہنچ گیا۔

وہجب18 میز پر بیٹھے کھانا کھا تھےرہے تو اُس مَیں”کہا،نے
تم کو سچ بتاتا ہوں، تم میں ایکسے میرےجو ساتھ کھانا کھا
رہا مجھےہے دشمن کے حوالے “گا۔دےکر

شاگرد19 یہ سن غمگینکر باریباریہوئے۔ اُنہوں اُسنے
سے پوچھا، مَیں” تو نہیں “ہوں؟

20 عیسٰی نے جواب دیا، تم” بارہ میں سے ایک ہے۔ وہ
میرے ساتھ اپنی روٹی سالن کے برتن میں ڈال رہا ہے۔ 21 ابِن
آدم کوچتو جائےکر طرحجسگا میںمُقّدسکلاِم لـکھا ہے،
لیکن شخصاُس جسافسوسپر وسیلےکے سے اُسے دشمن کے

حوالے کر دیا جائے گا۔ اُس کے لئے بہتر یہ ہوتا کہ وہ کبھی
پیدا ہی نہ “ہوتا۔

فسح آخریکا کھانا
22 کھانے کے دوران عیسٰی نے روٹی لے شکرگزاریکر کی

دعا کی اور ٹکڑےاُسے کر شاگردوںکے دیا۔دےکو اُس نے
کہا، یہ” لو، یہ میرا بدن “ہے۔

23 پھر اُس نے َمے کا پیالہ لے شکرگزاریکر کی دعا کی اور
اُسے اُنہیں دے دیا۔ سب نے اُس میں سے پی لیا۔ 24 اُس 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 کا رس نہیں پیوں گا، کیونکہ اگلی دفعہ اِسے سرےنئے
سے الله کی بادشاہی میں ہی پیوں “گا۔

26 پھر ایکوہ زبور گا کر نکلے اور زیتون کے پہاڑ پہنچے۔پاسکے
پطرس کے انکار پیشکی گوئی

27 عیسٰی اُنہیںنے سبتم”بتایا، برگشتہ ہو جاؤ گے، کیونکہ
مُقّدسکلاِم میں الله فرماتا ہے، مَیں’ چرواہے کو مار ڈالوں گا
اور بھیڑیں تتر بتر ہو جائیں ‘گی۔ لیکن28 اپنے جی اُٹھنے کے بعد
تمہارےمَیں آگے آگے گلیل پہنچوں “گا۔

پطرس29 اعتراضنے برگشتہسببےشکدوسرے”کیا،
ہو جائیں، لیکن مَیں کبھی نہیں ہوں “گا۔

30 عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” تجھے سچ بتاتا ہوں، اِسی رات
مرغ دوسریکے بانگدفعہ دینے سے پہلے پہلے تُو تین بار مجھے
جاننے سے انکار کر چکا ہو “گا۔

پطرس31 نے اصرار کیا، ہرگز” !نہیں آپمَیں کو جاننے سے
کبھی انکار نہیں کروں گا، چاہے مجھے آپ کے ساتھ مرنا “پڑے۔بھی
دوسروں بھینے یہی کچھ کہا۔
گتسمنی باغ میں عیسٰی کی دعا

نامکاجسپہنچےمیںباغایکوہ32 تھا۔گتسمنی 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 ساتھکو لیا۔ وہاں وہ گھبرا کر بےقرار لگا۔ہونے اُس34
نے اُن سے کہا، مَیں” دُکھ سے اِتنا دبا ہوا ہوں کہ مرنے کو
ہوں۔ یہاں ٹھہر کر جاگتے “رہو۔
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35 کچھ آگے جا کر وہ زمین 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” !باپاےابّا، تیرے لئے سب
ممکنکچھ دُکھہے۔ کا یہ پیالہ مجھ سے ہٹا میریلیکنلے۔ نہیں
بلـکہ تیری پوریمرضی “ہو۔

37 وہ اپنے شاگردوں پاسکے واپس آیا تو دیکھا کہ وہ سو
اُسہیں۔رہے پطرسنے شمعون،”کہا،سے کیا تُو سو رہا ہے؟
کیا ایکتُو گھنٹا بھی جاگنہیں سکا؟ 38 جاگتے اور دعا کرتے
رہو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو۔ کیونکہ روح تو تیار ہے، لیکن
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 کی بدولت اُن کی آنکھیں بوجھل تھیں۔ وہ نہیں جانتے تھے
کہ جوابکیا دیں۔

جب41 عیسٰی تیسری بار واپس آیا تو اُس نے اُن سے تم”کہا، تکابھی سو اور آرام کر رہے بسہو؟ کافی وقتہے۔ آ گیا
دیکھو،ہے۔ ابِن آدم کو گناہ گاروں حوالےکے کیا جا ہے۔رہا
اُٹھو۔42 آؤ، چلیں۔ دیکھو، مجھے دشمن کے حوالے کرنے والا
قریب آ چکا “ہے۔

عیسٰی گرفتاریکی
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 ایکاُنہیںنے
امتیازی نشان دیا تھا مَیںکوجسکہ وہیدوںبوسہ عیسٰی ہے۔
اُسے گرفتار کر کے جائیں۔لے

ہیجوں45 پہنچےوہ یہوداہ عیسٰی پاسکے گیا “!اُستاد”اور
کہہ کر اُسے بوسہ دیا۔ اِس46 پر اُنہوں نے اُسے پکڑ کر گرفتار کر
لیا۔ لیکن47 عیسٰی شخصایککھڑےپاسکے 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؟ 49 مَیں تو
المُقّدسبیتروزانہ پاستمہارےمیں 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 جو

صرف چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ لوگوں نے اُسے پکڑنے کی
کوشش کی، لیکن52 وہ چادر چھوڑ کر حالتننگی بھاگمیں
گیا۔

یہودی عدالِت عالیہ کے منے سا
وہ53 عیسٰی کو اماِم اعظم پاسکے تمامجہاںگئےلے 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 کر آگ تاپنے
لگا۔ مکان55 کے اندر راہنما امام اور یہودی عدالِت عالیہ کے
تمام افراد عیسٰی خلافکے گواہیاں ڈھونڈ رہے تھے تاکہ اُسے
سزائے موت دلوا سکیں۔ لیکن کوئی گواہی نہ ملی۔ 56 کافی
لوگوں نے اُس خلافکے جھوٹی گواہی تو دی، لیکن اُن کے
دوسرےایکبیان کے متضاد تھے۔

57 آخرکار بعض کھڑےنے ہو کر یہ جھوٹی گواہی دی،
ہم”58 نے اِسے یہ کہتے سنا ہے کہ مَیں انسان کے ہاتھوں کے
بنے المُقّدسبیتاِس 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 بھی ایک دوسری سے تھیں۔متضاد

60 پھر اماِم اعظم نے حاضرین کے منے سا کھڑے ہو کر
عیسٰی سے پوچھا، کیا” تُو کوئی جواب نہیں دے گا؟ یہ کیا
گواہیاں ہیں جو دےخلافتیرےلوگیہ رہے “ہیں؟

لیکن61 عیسٰی خاموش رہا۔ اُس نے کوئی جواب نہ دیا۔
اماِم اعظم اُسنے 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 رنجشنے کا اظہار کر کے کپڑےاپنے پھاڑ
لئے اور ہمیں”کہا، مزید گواہوں کی !رہیضرورتکیا آپ64
نے سنخود لیا ہے کہ اِس نے کفر بکا آپہے۔ کا کیا “ہے؟فیصلہ
سب نے اُسے موتسزائے لائقکے قرار دیا۔
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65 پھر کچھ اُس پر تھوکنے لـگے۔ اُنہوں نے اُس کی آنکھوں پر

پٹی باندھی اور اُسے مُکے مار مار کر کہنے لـگے، نبوّت” “!کر
ملازموں بھینے اُسے تھپڑ مارے۔

پطرس عیسٰی کو جاننے سے انکار کرتا ہے
اِس66 پطرسدوران نیچے صحن میں تھا۔ اماِم اعظم ایککی

نوکرانی وہاں گزریسے 67 اور دیکھا پطرسکہ تاپآگوہاں
رہا ہے۔ اُس نے غور سے اُس پر نظر کی اور کہا، تم” بھی
ناصرت کے اُس آدمی عیسٰی کے ساتھ “تھے۔

لیکن68 اُس نے انکار کیا، مَیں” نہیں جانتا یا سمجھتا کہ تُو
باتکیا کر رہی “ہے۔ یہ کہہ کر گیٹوہ قریبکے چلا گیا۔
لمحےاُسی] مرغ بانگنے [دی۔

نوکرانیجب69 نے اُسے وہاں دیکھا تو اُس نے پاسدوبارہ
کھڑے لوگوں سے کہا، یہ” بندہ اُن میں سے “ہے۔ 70 دوبارہ
پطرس نے انکار کیا۔
تھوڑی دیر کے بعد پطرس کے کھڑےساتھ لوگوں نے بھی

اُس تم”کہا،سے ضرور اُن میں ہوسے کیونکہ گلیلتم ہنےکے ر
والے “ہو۔

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 باتوہ یاد آئی جو عیسٰی نے اُس سے کہی تھی، مرغ” کے
دوسری بانگدفعہ دینے پہلےسے 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 تکفیصلے پہنچ
گئے۔ وہ عیسٰی کو باندھ کر وہاں سے لے گئے اور رومی گورنر
پیلاطس کے حوالے کر دیا۔ پیلاطس2 نے اُس سے کیا”پوچھا، تم یہودیوں کے بادشاہ “ہو؟
عیسٰی جوابنے دیا، آپجی،” خود کہتے “ہیں۔
3 راہنما اماموں نے اُس پر بہت الزام لگائے۔ 4 چنانچہ

پیلاطس اُسدوبارہنے سوالسے کیا”کیا، تم نہیںجوابکوئی
دو گے؟ یہ تو تم بہتپر الزاماتسے لگا رہے “ہیں۔

لیکن5 عیسٰی اِسنے پر بھی نہجوابکوئی دیا، پیلاطساور
بڑا حیران ہوا۔

موتسزائے کا فیصلہ
6 اُن دنوں یہ رواج تھا کہ ہر سال فسح کی عید ایکپر قیدی

کو رِہا کر دیا جاتا تھا۔ یہ قیدی عوام منتخبسے کیا جاتا تھا۔
7 اُس وقت کچھ آدمی جیل میں تھے جو حکومت کے خلاف
کسی انقلابی یک 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 نے پیلاطس کے پاس آ کر اُس سے
گزارش 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 صرفکو حسد کی بنا پر اُس کے حوالے کیا ہے۔

لیکن11 راہنما اماموں نے ہجوم کو اُکسایا کہ وہ عیسٰی کے
بجائے برابا کو مانگیں۔ پیلاطس12 سوالنے پھر”کیا، مَیں اِس
کے ساتھ کیا جسکروں کا نام تم نے یہودیوں کا بادشاہ رکھا
“ہے؟

13 وہ چیخے، مصلوباُسے” “کریں۔
پیلاطس14 نے پوچھا، کیوں؟” اُس نے کیا جرم کیا “ہے؟
لیکن لوگ مزید شور مچا کر چیختے رہے، اُسے” مصلوب

“!کریں
پیلاطسچنانچہ15 ہجومنے مطمئنکو کرنے کی خاطر برابا

کو آزاد کر دیا۔ اُس نے عیسٰی کوڑےکو لگانے کو کہا، پھر
مصلوباُسے کرنے کے لئے فوجیوں کے حوالے کر دیا۔

فوجی عیسٰی کا مذاق اُڑاتے ہیں
فوجی16 عیسٰی کو گورنر محلکے بنام پریٹوریُم صحنکے میں

لے گئے اور پوری پلٹن کو اکٹھا کیا۔ اُنہوں17 نے اُسے ارغوانی
رنگ لباسکا پہنایا اور کانٹےدار ٹہنیوں ایککا تاج بنا کر اُس
کے سر پر رکھ دیا۔ 18 پھر وہ اُسے سلام کرنے لـگے، اے”
یہودیوں “!آداببادشاہ،کے لاٹھی19 اُسسے سرکے پر مار مار
کر وہ اُس پر تھوکتے رہے۔ ٹیکگھٹنے 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
مصلوباُسے کرنے کے لئے باہر لے گئے۔

عیسٰی مصلوبکو کیا جاتا ہے
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21 اُس وقت لبیا کے شہر کرین کا ہنے ر والا ایک آدمی بنام

شمعون دیہات سے شہر کو آ رہا تھا۔ وہ سکندر اور روفس کا
باپ تھا۔ جب وہ عیسٰی اور فوجیوں پاسکے سے گزرنے لگا تو
فوجیوں نے صلیباُسے اُٹھانے پر مجبور کیا۔ یوں22 چلتے چلتے وہ
عیسٰی ایککو مقام پر لے گئے جس کا نام گلگتا یعنی)
کھوپڑی کا (مقام تھا۔ 23 وہاں اُنہوں نے اُسے َمے پیش کی
میںجس مُر ملایا گیا تھا، لیکن اُس نے پینے انکارسے کیا۔ 24 پھر
فوجیوں نے مصلوباُسے کیا اور اُس آپسکپڑےکے بانٹمیں
لئے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لئے کسکہ کو کیا کیا ملے گا اُنہوں
نے قرعہ ڈالا۔ 25 نو بجے صبح وقتکا تھا جب اُنہوں نے اُسے
مصلوب کیا۔ ایک26 تختی صلیب پر لگا دی گئی جس پر یہ
الزام لـکھا تھا، یہودیوں” کا “بادشاہ۔ 27 دو ڈاکوؤں کو بھی
عیسٰی مصلوبساتھکے کیا ایکگیا، کو اُس کے ہنے د ہاتھ اور
دوسرے کو اُس کے بائیں ہاتھ۔ 28 یوں] مُقّدس کلام کا
وہ حوالہ پورا میںجسہوا لـکھا ہے، اُسے’ مجرموں میں شمار کیا
[‘گیا۔

وہاںجو29 اُنہوںگزرےسے بککفرنے اُسکر تذلیلکی
سراورکی ہلاہلا حقارتاپنیکر اُنہوںکیا۔اظہارکا تُو”کہا،نے 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 آپاپنے کو “!بچا

31 راہنما اماموں شریعتاور کے علما بھینے عیسٰی مذاقکا
اُڑا کر اِس”کہا، اَوروںنے کو لیکنبچایا، آپاپنے نہیںکو بچا
سکتا۔ اسرائیل32 کا یہ بادشاہ مسیح اب صلیب پر سے اُتر آئے
تاکہ ہم یہ دیکھ کر ایمان “لائیں۔ اور جن آدمیوں کو اُس کے
مصلوبساتھ کیا گیا تھا اُنہوں بھینے اُسے لعن طعن کی۔

عیسٰی موتکی
33 دوپہر بارہ بجے پورا ملـک اندھیرے میں ڈوب گیا۔ یہ

یکی تار تین تکگھنٹوں رہی۔ 34 پھر تین بجے عیسٰی اونچی آواز
سے پکار اُٹھا، ایلی،” ایلی، لما “شبقتنی؟ جس کا مطلب میرےاے”ہے، میرےاےخدا، خدا، تُو نے مجھے ترککیوں
کر دیا “ہے؟

35 یہ سن کھڑےپاسکر لوگکچھ کہنے لـگے، الیاسوہ”
نبی کو بُلا رہا “ہے۔ کسی36 نے دوڑ کر َمے کے سرکے میں
ایک اسفنج یا ڈبو اور اُسے ڈنڈے پر لگا کر عیسٰی کو ُچسانے

کی۔کوششکی وہ بولا، آؤ” ہم دیکھیں، الیاسشاید آ کر اُسے
صلیب پر سے اُتار “لے۔

لیکن37 عیسٰی بڑےنے زور سے چلّا کر دم چھوڑ دیا۔
المُقّدسبیتوقتاُسی38 کمرےترینمُقّدسکے منےکے سا

لٹکا ہوا پردہ اوپر سے لے کر تکنیچے دو حصوں پھٹمیں گیا۔
عیسٰیجب39 کھڑےمقابلکے رومی *افسر نے دیکھا کہ وہ
طرحکس مرا اُستو واقعیآدمییہ”کہا،نے الله فرزندکا “!تھا

40 کچھ خواتین بھی وہاں تھیں جو کچھ فاصلے پر اِس کا
مشاہدہ کر رہی تھیں۔ اُن میں مریم مگدلینی، چھوٹے یعقوب
اور یوسیس کی ماں مریم اور سلومی بھی تھیں۔ گلیل41 میں یہ
عورتیں عیسٰی پیچھےکے چل کر اُس کرتیخدمتکی رہی تھیں۔
کئی اَور خواتین بھی 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 ایککا
آدمی بنام یوسف ہمت کر کے پیلاطس کے پاس گیا اور اُس
سے عیسٰی لاشکی مانگی۔ یوسف) یہودی عدالِت عالیہ کا
نامور ممبر تھا اور الله کی بادشاہی کے آنے کے انتظار میں (تھا۔
پیلاطس44 یہ سن حیرانکر ہوا کہ عیسٰی مر اُسہے۔چکا نے
رومی افسر کو بُلا کر اُس سے پوچھا کہ کیا عیسٰی واقعی مر چکا
افسرجب45ہے؟ پیلاطستوکیتصدیقکیاِسنے یوسفنے
دی۔دےلاشکو یوسف46 کفننے خرید لیا، پھر عیسٰی کی
لاش اُتار کر اُسے کتان کے کفن میں لپیٹا ایکاور 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 یوسیساور کی
ماں مریم دیکھنے لیا ہے۔گئیرکھیکہاںلاشکیعیسٰیکہ

16
عیسٰی جی اُٹھتا ہے

1 ہفتے کی شام سبتجبکو دنکا گزر گیا تو مریم مگدلینی،
یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار مسالے خرید
لئے، کیونکہ وہ قبر کے پاس 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 دوسرےایکوہ
سے پوچھنے لـگیں، ہمارےکون” لئے قبر کے منہ سے پتھر کو

* 15:39 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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لُڑھکائے “گا؟ لیکن4 جب وہاں پہنچیں اور نظر اُٹھا کر قبر پر
غور کیا تو دیکھا کہ پتھر کو ایک طرف لُڑھکایا جا چکا ہے۔
یہ پتھر بہت بڑا تھا۔ 5 وہ قبر میں داخل ہوئیں۔ ایکوہاں جوان
آدمی نظر آیا جو لباسسفید پہنے ہوئے طرفدائیں 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 شاگردوںکے پطرساور کو بتا دو کہ تمہارےوہ آگے آگے
گلیل پہنچ جائے گا۔ وہیں تم اُسے دیکھو طرحجسگے، اُس
نے تم کو بتایا “تھا۔

8 خواتین لرزتی اور اُلجھی ہوئی حالت میں قبر سے نکل کر
بھاگ گئیں۔ اُنہوں نے کسی کو بھی کچھ نہ بتایا، کیونکہ وہ
نہایت سہمی ہوئی تھیں۔

عیسٰی مریم مگدلینی پر ظاہر ہوتا ہے
جب9 عیسٰی اتوار کو صبح سویرے جی اُٹھا تو پہلا شخص

جس پر وہ ظاہر ہوا مریم مگدلینی جستھی سے اُس ساتنے
بدروحیں نکالی تھیں۔ 10 مریم عیسٰی کے ساتھیوں پاسکے گئی
جو ماتم کر رہے اور رو رہے تھے۔ اُس اُنہیںنے جو کچھ ہوا تھا
بتایا۔ لیکن11 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
12 اِس کے بعد عیسٰی دوسری صورت میں اُن میں سے دو پر

ظاہر ہوا جب وہ یروشلم سے دیہات کی طرف پیدل چل رہے
تھے۔ 13 دونوں نے واپس 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۔ وقتاُس

وہ میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اُس نے اُنہیں اُن کی
بےاعتقادی سختاور دلی سببکے سے ڈانٹا، کہ اُنہوں نے اُن
کا یقین نہ کیا جنہوں نے اُسے زندہ دیکھا تھا۔ 15 پھر اُس نے اُن
سے کہا، پوری” دنیا میں جا کر تمام مخلوقات کو الله خوشکی
خبری سناؤ۔ 16 جو بھی ایمان لا کر بپتسمہ لے اُسے نجات ملے
لیکنگی۔ ایمانجو نہ لائے اُسے مجرم قرار دیا جائے گا۔ اور17
لوگجہاںجہاں ایمان رکھیں وہاںگے یہ الٰہی نشان ہوںظاہر

:گے میرےوہ نام سے بدروحیں نکال دیں گے، نئی نئی زبانیں
بولیں گے 18 اور سانپوں کو اُٹھا کر محفوظ رہیں گے۔ مہلـک
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 کرنے کے بعد خداوند عیسٰی کو آسمان پر اُٹھا

لیا گیا اور وہ الله کے ہنے د ہاتھ بیٹھ گیا۔ اِس20 پر شاگردوں نے
نکل کر ہر اورکی۔منادیجگہ اُننےخداوند حمایتکی کر کے
الٰہی نشانوں سے کلام کی تصدیق کی۔
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لوقا
لفظپیش

محـترم1 بہتتھیُفِلُس، لوگسے سبوہ کچھ لـکھ چکے ہیں
ہمارےجو درمیان واقع ہوا ہے۔ 2 اُن کوششکی یہ تھی کہ
وہی بیانکچھ کیا گواہیکیجسجائے وہ ہیںدیتے شروعجو
ہی سے ساتھ تھے اور آج تک الله کا کلام سنانے کی خدمت
سرانجام دے رہے ہیں۔ 3 مَیں نے بھی ہر ممکن کوشش کی
ہے سبکہ 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 تھا

جس نامکا یاہ المُقّدسبیتتھا۔زکر اماموںمیں مختلفکے گروہ
خدمت سرانجام دیتے تھے، اور یاہ زکر تعلقکا ابیاہ کے گروہ سے
تھا۔ اُس بیویکی اماِم اعظم ہارون نسلکی تھیسے اور اُس کا
نام الیشبع بیویمیاں6تھا۔ الله راستنزدیککے تھےباز رباور
کے تمام احکام اور ہدایات کے مطابق بےالزام زندگی گزارتے
تھے۔ لیکن7 وہ تھے۔بےاولاد 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 دستور9تھا۔رہادےسرانجامخدمتاپنیحضورکے
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۔ وہجب10 وقتمقررہ پر بخور جلانے لئےکے المُقّدسبیت
میں داخل ہوا تو جمع ہونے والے تمام پرستار صحن میں دعا کر
رہے تھے۔

رباچانک11 ایککا فرشتہ ظاہر ہوا جو بخور جلانے کی
قربان گاہ کے دہنی طرف کھڑا تھا۔ 12 اُسے دیکھ کر یاہ زکر
گھبرایا اور بہت ڈر گیا۔ 13 لیکن فرشتے نے اُس سے یاہ،”کہا، !ڈرمتزکر الله تیرینے بیویتیریہے۔لیسندعا الیشبع
کے بیٹا ہو گا۔ اُس کا نام یحیٰی رکھنا۔ 14 وہ نہ تیرےصرف

لئے خوشی مسرتاور باعثکا ہو گا، بلـکہ بہت لوگسے اُس
پیدائشکی پر خوشی منائیں گے۔ 15 کیونکہ ربوہ نزدیککے
عظیم ہو گا۔ لازم ہے کہ وہ َمے اور شراب سے پرہیز کرے۔
وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی القدسروح 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 خدمتکی والدوںسے دلکے اپنے بچوں کی
مائلطرف بازوںراستلوگنافرماناورگےجائیںہو دانائیکی
کریںرجوعطرفکی یوںگے۔ وہ اِس قوم ربکو کے لئے تیار
کرے “گا۔

یاہ18 زکر فرشتےنے جانوںطرحکسمَیں”پوچھا،سے یہکہ
بات سچ مَیںہے؟ خود بوڑھا ہوں اور میری بیوی بھی عمر رسیدہ
“ہے۔

19 فرشتے نے جواب دیا، مَیں” جبرائیل ہوں جو الله کے
حضور کھڑا رہتا ہوں۔ مجھے اِسی مقصد کے لئے بھیجا گیا ہے
کہ تجھے یہ خوش خبری سناؤں۔ لیکن20 چونکہ تُو نے میری
بات کا یقین نہیں کیا اِس لئے تُو خاموش رہے گا اور اُس وقت
تک بول نہیں سکے تیرےتکجبگا بیٹا پیدا نہ ہو۔ میری یہ
باتیں وقتمقررہ پر پوریہی ہوں “گی۔

21 اِس دوران باہر لوگکے یاہ زکر کے انتظار میں تھے۔ وہ
حیران ہوتے جا تھےرہے 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 کہ اُس بیتنے المُقّدس میں یا رو
دیکھی اُسہے۔ ہاتھوںنے اشارےسے تو خاموشلیکنکئے،
رہا۔

یاہ23 زکر المُقّدسبیتتکوقتمقررہ میں انجامخدمتاپنی
دیتا رہا، پھر اپنے واپسگھر چلا گیا۔ تھوڑے24 دنوں کے بعد
اُس کی بیوی الیشبع حاملہ ہو گئی اور وہ پانچ تکماہ گھر میں
چھپی رہی۔ اُس25 نے کہا، خداوند” میرےنے لئے کتنا بڑا
کام کیا ہے، کیونکہ اب اُس نے میری فکر کی اور لوگوں کے
منے سا میریسے رُسوائی دُور کر “دی۔

عیسٰی پیدائشکی پیشکی گوئی
الیشبع27- 26 چھ ماہ سے اُمید سے جبتھی الله جبرائیلنے

فرشتے کو ایک کنواری کے پاس بھیجا جو ناصرت میں رہتی
تھی۔ ناصرت گلیل کا ایک شہر ہے اور کنواری کا نام مریم
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تھا۔ اُس کی منگنی ایک مرد کے ساتھ ہو چکی تھی جو داؤد
بادشاہ نسلکی سے تھا جساور کا یوسفنام تھا۔ 28 فرشتے نے
اُس پاسکے آ کر ربپرجسخاتوناے”کہا، فضلخاصکا
ہوا ہے، تیرےرب!سلام ساتھ “ہے۔

29 مریم یہ سن کر گھبرا گئی اور سوچا، کسیہ” طرح کا
سلام “ہے؟ لیکن30 فرشتے رکھیجاریباتاپنینے اور اے”کہا، متمریم، ڈر، کیونکہ تجھ پر الله کا فضل ہوا ہے۔ 31 تُو
اُمید ہوسے ایککر بیٹے کو اُستجھےگی۔دےجنم نامکا 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
تختکے پر بٹھائے گا 33 اور وہ تکہمیشہ اسرائیل پر حکومت
کرے گا۔ اُس سلطنتکی کبھی ختم نہ ہو “گی۔

34 مریم نے فرشتے سے کہا، یہ” کیونکر ہو سکتا ابھیہے؟ تو
مَیں کنواری “ہوں۔

35 فرشتے نے جواب دیا، روح” القدس تجھ پر نازل ہو گا،
الله تعالیٰ قدرتکی کا سایہ تجھ پر چھا اِسگا۔جائے لئے یہ بچہ
قدوس 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۔
اُسےگو بانجھ قرار دیا گیا تھا، لیکن وہ چھ ماہ اُمیدسے ہے۔سے
37 کیونکہ الله نزدیککے کوئی کام ناممکن نہیں “ہے۔

38 مریم لئےکےخدمتکیربمَیں”دیا،جوابنے 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 پہاڑیکے علاقے ایککے 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 نے
بلند آواز سے کہا، تُو” تمام عورتوں مبارکمیں ہے مبارکاور
ہے تیرا !بچہ مَیں43 ہوںکون میرےکہ میرےماںکیخداوند
پاس !آئی مَیںہیجوں44 نے تیرا سلام سنا پیٹمیرےبچہ میں
خوشی سے اُچھل پڑا۔ 45 تُو مبارککتنی ہے، کیونکہ تُو ایمان
لائی کہ جو ربکچھ 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 کی ہے۔
ابہاں، سے تمام نسلیں مبارکمجھے کہیں گی،
49 کیونکہ قادرِ مطلق میرےنے لئے بڑے بڑے کام ہیں۔کئے
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 کو اُس اچھینے چیزوں سے مالا مال کر کے
امیروں 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۔ اُسجب58 کے ہم سایوں اور رشتے داروں کو اطلاع
ملی کہ رب کی اُس پر کتنی بڑی رحمت ہوئی ہے تو اُنہوں نے
اُس کے خوشیساتھ منائی۔

بچہجب59 آٹھ دن کا تھا تو وہ اُس کا ختنہ کروانے رسمکی
کے لئے آئے۔ وہ بچے کا نام اُس باپکے کے نام پر یاہ زکر رکھنا
ہتے چا لیکن60تھے، اُس ماںکی اعتراضنے کیا۔ اُس نہیں،”کہا،نے اُس کا نام یحیٰی “ہو۔

اُنہوں61 نے داروںرشتےکےآپ”کہا، 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۔
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جواب63 میں یاہ زکر نے تختی منگوا کر اُس پر لـکھا، اُس”

کا نام یحیٰی “ہے۔ یہ دیکھ سبکر حیران ہوئے۔ 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 اِسسے پر غور کیا اور سوچا، اِس” بچے کا کیا
بنے “گا؟ ربکیونکہ قدرتکی اُس کے ساتھ تھی۔

یاہ زکر کی نبوّت
اُس67 باپکا یاہ القدسروحزکر 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،
71 کہ وہ ہمارےہمیں دشمنوں نجاتسے دلائے گا،
سباُن ہاتھکے سے
جو ہم نفرتسے رکھتے ہیں۔
72 کیونکہ اُس نے فرمایا تھا کہ باپہمارےوہ دادا پر رحم

کرے 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 جی اُس کے حضور مُقّدس اور راست زندگی گزار

سکیں گے۔
76 اور 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 ہمارےوہ قدموں کو سلامتی کی راہ پر پہنچائے “گی۔
80 یحیٰی پروان چڑھا اور اُس کی روح نے تقویت پائی۔ اُس

نے اُس تکوقت یگستان ر میں زندگی گزاری تکجب اُسے
اسرائیل خدمتکی کرنے کے لئے بُلایا نہ گیا۔

2
عیسٰی پیدائشکی

1 اُن ایام میں روم کے شہنشاہ اَوگوستُس جاریفرماننے کیا
کہ پوری سلطنت کی مردم شماری کی جائے۔ 2 یہ پہلی مردم
شماری اُس وقت ہوئی کورِنیئسجب شام کا گورنر تھا۔ 3 ہر
کسی کو اپنے وطنی شہر میں جانا پڑا تاکہ وہاں رجسٹر میں اپنا
نام درج کروائے۔

گلیلیوسفچنانچہ4 ناصرتشہرکے روانہسے ہو کر یہودیہ
کے شہر بیت لحم پہنچا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ داؤد بادشاہ کے
نسلاورگھرانے تھا،سے داؤدلحمبیتاور کا چنانچہ5تھا۔شہر
وہ اپنے نام کو رجسٹر میں درج کروانے کے لئے وہاں گیا۔
اُس کی منگیتر مریم بھی ساتھ تھی۔ وقتاُس وہ اُمید سے تھی۔
ٹھہرےوہاںوہجب6 تھےہوئے تو بچے کو جنم دینے وقتکا
آ پہنچا۔ 7 بیٹا پیدا ہوا۔ یہ مریم کا پہلا بچہ تھا۔ اُس نے اُسے
لپیٹمیں*کپڑوں ایککر میںچرنی لٹا دیا، اُنہیںکیونکہ سرائے
میں ہنے ر کی جگہ نہیں ملی تھی۔

چرواہوں خبریخوشکو
8 اُس رات کچھ چرواہے قریب کے کھلے میدان میں اپنے

یوڑوں ر کی پہرا داری کر رہے تھے۔ اچانک9 رب کا ایک
فرشتہ اُن پر ظاہر ہوا، اور اُن کے ارد ربگرد کا جلال چمکا۔
یہ دیکھ کر وہ سخت ڈر گئے۔ لیکن10 فرشتے نے اُن سے ڈرو”کہا، !مت دیکھو مَیں تم کو بڑی خوشی کی خبر دیتا ہوں جو
تمام لوگوں کے لئے ہو گی۔ آج11 داؤدہی کے شہر تمہارےمیں
لئے نجات دہندہ پیدا ہوا یعنیہے مسیح خداوند۔ اور12 تم اُسے

* 2:7 :کپڑوں لفظی :ترجمہ پوتڑوں
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نشاناِس پہچانسے لو گے، ایکتم بچےشیرخوار میںکپڑوںکو
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،

14 آسمان” کی بلندیوں پر الله کی عزت و جلال، زمین پر اُن
لوگوں کی سلامتی جو اُسے منظور “ہیں۔

15 فرشتے اُنہیں چھوڑ کر آسمان پر واپس چلے گئے تو چرواہے
آپس میں کہنے آؤ،”لـگے، بیتہم لحم جا کر باتیہ دیکھیں جو
ہوئی ہے اور ربجو ہمنے پر ظاہر کی “ہے۔

16 بھاگوہ بیتکر لحم پہنچے۔ وہاں اُنہیں مریم یوسفاور
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 سنی حیرتوہ ہوا۔زدہ
لیکن19 مریم کو یہ تمام باتیں یاد رہیں اور وہ اپنے دل میں اُن پر
غور کرتی رہی۔

20 پھر لوٹچرواہے گئے اور چلتے چلتے اُن تمام باتوں کے لئے
الله کی تعظیم یفو تعر کرتے رہے اُنہوںجو نے سنی اور دیکھی
تھیں، کچھسبکیونکہ ویسا ہی پایا تھا جیسا فرشتے اُنہیںنے 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
شریعتکیموسٰیجب22 طہارتمطابقکے پورےدنکے

تبہوئے وہ بچے کو یروشلم لے گئے تاکہ رباُسے کے حضور
پیش کیا جائے، ربجیسے23 شریعتکی میں لـکھا ہے، ہر”
پہلوٹھے ربکو کے لئے مخصوص مُقّدسو کرنا “ہے۔ ساتھ24
ہی اُنہوں نے مریم طہارتکی کی رسم کے لئے وہ پیشقربانی
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۔ وہ
راست باز اور ترسخدا تھا اور اِس انتظار میں تھا مسیحکہ آ کر
اسرائیل کو سکون بخشے۔ روح القدس اُس پر تھا، 26 اور اُس
نے اُس پر یہ بات ظاہر کی تھی کہ وہ جیتے ربجی کے مسیح

کو دیکھے گا۔ 27 اُس دن روح القدس نے اُسے یک تحر دی
کہ وہ بیت المُقّدس میں جائے۔ چنانچہ جب مریم اور یوسف
بچے کو رب کی شریعت کے پیشمطابق کرنے کے لئے بیت
المُقّدس 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 طرحجسجائے، 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۔
32 ایکیہ ایسی روشنی غیریہودیوںسےجسہے کی آنکھیں

کھل جائیں گی
اور تیری قوم اسرائیل کو حاصلجلال ہو “گا۔
باپماںکےبچے33 اپنے بیٹے میںبارےکے الفاظاِن حیرانپر

شمعون34ہوئے۔ اوردیبرکتاُنہیںنے یہ”کہا،سےمریم بچہ
مقرر ہوا ہے کہ اسرائیل بہتکے لوگسے اِس سے ٹھوکر کھا
کر گر بہتلیکنجائیں، اِسسے پاؤںاپنےسے بھیکھڑےپر ہو
جائیں گے۔ گو یہ الله طرفکی ایکسے اشارہ ہے توبھی اِس
مخالفتکی کی جائے گی۔ یوں35 بہتوں کے خیالاتدلی ظاہر
ہو جائیں گے۔ اِس سلسلے میں تلوار تیری جان میں سے بھی گزر
جائے “گی۔

المُقّدسبیتوہاں36 ایکمیں عمر رسیدہ نبیہ بھی جستھی
کا نام حناہ تھا۔ وہ فنوایل کی بیٹی اور آشر کے قبیلے سے تھی۔
شادی کے سات سال بعد اُس کا شوہر مر گیا تھا۔ اب37 وہ
بیوہ کی حیثیت سے 84 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ کبھی بیت
المُقّدس کو نہیں چھوڑتی تھی، بلـکہ راتدن الله کو سجدہ کرتی،
روزہ رکھتی اور دعا کرتی تھی۔ وقتاُس38 وہ مریم یوسفاور
پاسکے آ کر الله کی تمجید لـگی۔کرنے ساتھ ساتھ وہ ایکہر کو
جو اِس انتظار میں تھا کہ الله دےفدیہ کر یروشلم کو چھڑائے،
بچے بارےکے میں بتاتی رہی۔

واپسناصرتوہ چلے جاتے ہیں
جب39 عیسٰی کے والدین ربنے شریعتکی میں درج تمام

فرائض ادا کر لئے تو میںگلیلوہ اپنے ناصرتشہر گئے۔لوٹکو
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پروانبچہوہاں40 تقویتاورچڑھا پاتا گیا۔ دانائیوحکمتوہ 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 مطابقکے عید کے
لئے گئے جب عیسٰی بارہ سال کا تھا۔ 43 عید کے اختتام پر وہ
ناصرت واپس جانے لـگے، لیکن عیسٰی یروشلم میں رہ گیا۔ پہلے
اُس کے والدین کو معلوم نہ تھا، 44 کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ
وہ قافلے میں کہیں موجود ہے۔ لیکن چلتے چلتے پہلا دن گزر
گیا اور وہ تکاب نظر نہ آیا تھا۔ اِس پر والدین اُسے اپنے رشتے
داروں اور عزیزوں میں ڈھونڈنے لـگے۔ وہاںوہجب45 نہ ملا
تو مریم اور یوسف یروشلم واپس گئے اور وہاں ڈھونڈنے لـگے۔
46 تین دن کے بعد وہ آخرکار بیت المُقّدس میں پہنچے۔ وہاں
عیسٰی دینی اُستادوں درمیانکے بیٹھا اُن کی باتیں سن رہا اور اُن
سوالاتسے پوچھ رہا تھا۔ بھینےجس47 اُس کی باتیں سنیں
وہ اُس کی سمجھ اور جوابوں دنگسے 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۔

49 عیسٰی جوابنے دیا، آپ” کو تلاشمجھے کرنے کی کیا
ضرورت تھی؟ کیا آپ کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے
گھر میں ہونا ضرور “ہے؟ لیکن50 وہ اُس باتکی نہ سمجھے۔

پھر51 وہ اُن ساتھکے روانہ ہو واپسناصرتکر آیا اور اُن کے
تابع رہا۔ لیکن اُس کی ماں نے یہ تمام باتیں اپنے دل محفوظمیں
رکھیں۔ یوں52 اُسہوا۔جوانعیسٰی سمجھکی بڑھتیحکمتاور
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 گورنر تھا،
ہیرودیس انتپاس گلیل کا حاکم تھا، اُس کا بھائی فلپّس یہ اتور
اور ترخونیتس کے علاقے کا، جبکہ لسانیاس ابلینے کا۔ 2 حنّا
اور کائفا دونوں 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 پورےکے علاقے میں سے گزرا۔ ہر جگہ اُس نے اعلان
کیا کہ توبہ کر کے بپتسمہ لو تاکہ تمہیں اپنے گناہوں کی معافی
مل جائے۔ یوں4 یسعیاہ نبی پورےالفاظکے ہوئے اُسجو کی
کتاب 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۔
بہتجب7 لوگسے یحیٰی پاسکے آئے تاکہ اُس بپتسمہسے

لیں تو اُس نے اُن سے کہا، یلےاے” زہر سانپ کے کس!بچو
تمنے اپنی8کی؟ہدایتکیبچنےسےغضبوالےآنےکو زندگی
کہکروظاہرسے تم واقعینے توبہ کہکرومتخیالیہہے۔کی
ہم تو بچ جائیں گے کیونکہ ابراہیم باپہمارا مَیںہے۔ 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 وہ

ایک اُس جسدےدےکو پاسکے کچھ نہ ہو۔ اور جس
پاسکے کھانا ہے وہ اُسے جسدےکھلا پاسکے کچھ نہ
“ہو۔

ٹیکس12 لینے والے بھی بپتسمہ لینے کے لئے آئے تو اُنہوں نے
پوچھا، اُستاد،” ہم کیا “کریں؟

13 اُس نے جواب دیا، صرف” اُتنے ٹیکس لینا جتنے
حکومت نے مقرر کئے “ہیں۔

کچھ14 فوجیوں نے پوچھا، ہمیں” کیا کرنا ہئے؟ “چا
اُس جوابنے ًسےکسی”دیا، جبرا غلطیا الزام لگا پیسےکر

نہ لینا بلـکہ اپنی جائز آمدنی پر اکتفا “کرنا۔
15 لوگوں کی توقعات بہت بڑھ گئیں۔ وہ اپنے دلوں میں

سوچنے لـگے کہ کیا یہ مسیح تو نہیں ہے؟ اِس16 پر یحیٰی اُن سب
مخاطبسے ہو کر کہنے لگا، مَیں” تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا
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ہوں، لیکن ایک آنے والا ہے جو مجھ سے بڑا ہے۔ مَیں اُس
جوتوںکے تسمےکے لنے کھو بھیکے لائق نہیں۔ وہ تمہیں روح
القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ 17 وہ ہاتھ میں چھاج
پکڑے اناجہوئے کو بھوسے الـگسے کرنے کے لئے تیار کھڑا
ہے۔ وہ ہنے گا کی جگہ کو بالکل صاف کر کے اناج کو اپنے
گودام میں کرےجمع گا۔ لیکن بھوسے کو وہ ایسی آگ 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۔ 19 لیکن
ایک دن یوں ہوا کہ یحیٰی نے گلیل کے انتپاسہیرودیسحاکم
کو ڈانٹا۔ وجہ یہ تھی کہ ہیرودیس نے اپنے بھائی کی بیوی
ہیرودیاس شادیسے کر لی تھی اور اِس کے علاوہ بہتاَور سے
غلط کام کئے تھے۔ ملامتیہ20 سن ہیرودیسکر نے غلطاپنے
کاموں میں اَور اضافہ یہ کیا کہ یحیٰی جیلکو میں ڈال دیا۔

عیسٰی کا بپتسمہ
ایک21 بہتجبدن لوگوںسے کو بپتسمہ دیا جا رہا تھا تو

عیسٰی نے بھی بپتسمہ لیا۔ جب وہ دعا کر رہا تھا تو آسمان کھل
گیا 22 اور القدسروح میںصورتجسمانی کبوتر طرحکی اُس
پر اُتر آیا۔ ساتھ آسمانساتھ ایکسے آواز سنائی تُو”دی، میرا پیارا
فرزند تجھہے، خوشمَیںسے “ہوں۔

عیسٰی نسبکا نامہ
23 ًعیسٰی تیستقریبا سال کا تھا جب اُس خدمتنے شروع

کی۔ یوسفاُسے کا بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ اُس نسبکا نامہ یہ :ہے
یوسف بن عیلی 24 بن متات بن لاوی بن ملـکی بن ینّا بن یوسف
بن25 متِتیاہ عاموسبن بن ناحوم بن اسلیاہ بن نوگہ ماعتبن26 بن
متِتیاہ بن شمعی بن یوسیخ بن یوداہ بن27 یوحناہ بن ریسا بن ُبابل زر
بن سیالتی ایل بن نیری 28 بن ملـکی بن ادّی بن قوسام بن اِلمودام
بن عیر بن29 یشوع بن اِلی عزر بن یوریم بن متات 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 ندابعمی بن ادمین بن ارنی بن حصرون فارصبن
بن یہوداہ یعقوببن34 بن اسحاق بن ابراہیم بن تارح بن نحور بن35
بنسروج فلجبنرعو بن عِبر بن سلح بن36 قینان بن ارفکسد بن سِم
بن نوح لمکبن بن37 متوسلح حنوکبن بن یارد بن مہلل ایل بن
قینان انوسبن38 سیتبن بن آدم۔ آدم کو الله نے پیدا کیا تھا۔

4
عیسٰی کو آزمایا جاتا ہے

1 عیسٰی یائے در یردن سے واپس آیا۔ وہ روح القدس سے
معمور تھا جس نے اُسے یگستان ر میں لا کر اُس کی راہنمائی
کی۔ 2 وہاں اُسے چالیس دن تک ابلیس سے آزمایا گیا۔ اِس
پورے عرصے میں اُس نے کچھ نہ کھایا۔ آخرکار اُسے بھوک
لـگی۔

3 ابلیسپھر اُسنے سے اگر”کہا، تُو الله کا فرزند ہے تو اِس
پتھر کو دےحکم کہ روٹی بن “جائے۔

لیکن4 عیسٰی انکارنے کر ہرگز”کہا،کے نہیں، کیونکہ کلاِم
مُقّدس میں لـکھا ہے انسانکہ کی صرفزندگی روٹی پر نہیںمنحصر “ہوتی۔

5 اِس پر ابلیس نے اُسے کسی بلند جگہ پر لے جا کر ایک
لمحے میں دنیا کے ممالـکتمام دکھائے۔ 6 وہ بولا، مَیں” تجھے اِن
ممالـک کی شان شوکتو اور اِن پر تمام اختیار دوں گا۔ کیونکہ
میرےیہ سپرد کئے گئے ہیں اور جسے دےچاہوں سکتا ہوں۔
7 لہٰذا یہ سب کچھ تیرا ہی ہو شرطگا۔ یہ ہے کہ تُو مجھے سجدہ
“کرے۔

8 لیکن عیسٰی نے جواب دیا، ہرگز” نہیں، کیونکہ کلاِم
مُقّدس میں یوں لـکھا ہے، رب’ اپنے الله کو سجدہ کر صرفاور
اُسی عبادتکی “۔‘کر

9 ابلیسپھر نے اُسے یروشلم لے جا المُقّدسبیتکر سبکی
سے اونچی جگہ پر کھڑا کیا اور کہا، اگر” تُو الله کا فرزند ہے تو
یہاں چھلانگسے لگا دے۔ 10 کیونکہ مُقّدسکلاِم میں لـکھا
ہے، وہ’ فرشتوںاپنے کرنےحفاظتتیریکو کا گا،دےحکم
اور11 تجھےوہ ہاتھوںاپنے پر اُٹھا لیں پاؤںتیرےتاکہگے پتھرکو
ٹھیسسے نہ “۔‘لـگے

12 لیکن عیسٰی نے تیسری بار انکار کیا اور کہا، کلاِم”
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 پورےاُسشہرتکی پھیلمیںعلاقے گئی۔
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وہاں15 وہ اُن عبادتکے خانوں میں تعلیم دینے لگا، اور سب
اُسنے یفکی تعر کی۔

عیسٰی ناصرتکو میں رد کیا جاتا ہے
ایک16 دن ناصرتوہ پہنچا جہاں وہ پروان چڑھا تھا۔ وہاں

بھی معمولوہ عبادتمقامیدنکےسبتمطابقکے میںخانے
جا کر مُقّدسکلاِم میں سے ھنے پڑ کے لئے کھڑا ہو گیا۔ اُسے17
یسعیاہ نبی کتابکی دی گئی تو اُس نے طومار کو کھول 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 رباور طرفکی سے بحالی سالکے کا اعلان “کروں۔
یہ20 کہہ عیسٰیکر طومارنے لپیٹکو عبادتکر کےخانے

ملازم کو واپس کر دیا اور بیٹھ گیا۔ ساری جماعت کی آنکھیں
اُس پر لـگی تھیں۔ پھر21 بولوہ آج”اُٹھا، الله کا تمہارےفرمانیہ
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” یوسفیہ کا بیٹا نہیں “ہے؟

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 آپکہ نے کفرنحوم معجزےمیں کئے ہیں۔ اب ایسے
معجزے یہاں اپنے وطنی شہر میں بھی دکھائیں۔ لیکن24 مَیں تم
کو سچ بتاتا ہوں کہ بھیکوئی نبی اپنے وطنی شہر میں مقبول نہیں
ہوتا۔

25 حقیقتیہ ہے الیاسکہ 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 سے کسی پاسکے نہیں
بھیجا گیا بلـکہ ایک غیریہودی بیوہ کے پاس جو صیدا کے شہر
صارپت 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 کا
شہری “تھا۔

عبادتجب28 میںخانے جمع لوگوں نے یہ باتیں سنیں تو وہ
میںطیشبڑے آ گئے۔ 29 وہ اُٹھے اور اُسے شہر نکالسے کر اُس
پہاڑی کنارےکے پرجسگئےلے شہر کو تعمیر کیا گیا وہاںتھا۔
وہسے اُسے نیچے گرانا ہتے چا تھے، لیکن30 عیسٰی اُن میں گزرسے
کر وہاں سے چلا گیا۔

آدمی کا بدروح گرفتکی سے رِہائی
31 اِس کے بعد وہ گلیل کے شہر کفرنحوم کو گیا اور سبت

کے عبادتدن 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 جو کسی
ناپاک روح کے قبضے میں ابتھا۔ وہ چیخ چیخ کر لنے بو لگا،
34 ارے” ناصرت کے عیسٰی، ہمارا آپ کے ساتھ کیا واسطہ
ہے؟ آپکیا ہلاکہمیں کرنے آئے ہیں؟ مَیں تو جانتا ہوں کہ
آپ 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 پر
پٹک کر اُس میں نکلسے لیکنگئی۔ وہ آدمی زخمی نہ ہوا۔

36 تمام لوگ گھبرا گئے اور ایک دوسرے سے کہنے اِس”لـگے، آدمی الفاظکے میں کیا اختیار اور قوت ہے کہ بدروحیں
اُس کا حکم مانتی اور اُس کے کہنے پر نکل جاتی “ہیں؟ 37 اور
عیسٰی بارےکے میں چرچا پورےاُس علاقے میں پھیل گیا۔

بہت مریضوںسے کی شفا یابی
38 پھر عبادتعیسٰی خانے کو چھوڑ شمعونکر کے گیا۔گھر

شمعونوہاں شدیدساسکی بخار میں مبتلا تھی۔ اُنہوں نے عیسٰی
گزارشسے کی کہ وہ اُس کی مدد کرے۔ اُس39 اُسنے کے
کھڑےسرہانے ہو کر بخار کو ڈانٹا تو وہ اُتر گیا اور شمعون کی
وقتاُسیساس اُٹھ کر اُن خدمتکی کرنے لـگی۔

جب40 دن ڈھل گیا تو سب مقامی لوگ اپنے مریضوں کو
عیسٰی کے پاس لائے۔ خواہ اُن کی یاں بیمار کچھ بھی کیوں نہ
تھیں، اُس نے ہر ایک پر اپنے ہاتھ رکھ کر اُسے شفا دی۔
41 بہتوں میں بدروحیں بھی تھیں جنہوں نے نکلتے وقت چلّا کر
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کہا، تُو” الله کا فرزند “ہے۔ لیکن چونکہ وہ جانتی تھیں کہ وہ
مسیح اِسہے لئے اُس نے اُنہیں ڈانٹ کر لنے بو نہ دیا۔

خبریخوش ایکہر کے لئے ہے
جب42 اگلا دن چڑھا تو عیسٰی شہر سے نکل کر کسی ویران

جگہ چلا گیا۔ لیکن ہجوم اُسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرکار اُس
پاسکے لوگپہنچا۔ اُسے پاساپنے سے جانے نہیں دینا ہتے چا
تھے۔ لیکن43 اُس نے اُن لازم”کہا،سے دوسرےمَیںکہہے
شہروں میں بھی جا کر الله کی بادشاہی خبریخوشکی سناؤں،
کیونکہ اِسیمجھے مقصد کے لئے بھیجا گیا “ہے۔

44 چنانچہ وہ یہودیہ عبادتکے خانوں منادیمیں کرتا رہا۔
5

پہلے شاگردوں بُلاہٹکی
ایک1 دن عیسٰی گلیل کی جھیل گنیسرت کنارےکے پر

ہجومکھڑا اللهکو کلامکا سنا لوگتھا۔رہا سنتے سنتے قریباِتنے
آ گئے کہ اُس کے لئے جگہ کم ہو گئی۔ 2 پھر اُسے دو کشتیاں
نظر آئیں جو جھیل کنارےکے لـگی مچھیرےتھیں۔ 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 سے
درخواست 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 کہا، اب”
کشتی کو وہاں لے جا جہاں پانی گہرا ہے اور اپنے جالوں کو
مچھلیاں پکڑنے کے لئے ڈال “دو۔

لیکن5 شمعون اعتراضنے اُستاد،”کیا، ہم راتپوریتونے
کوششبڑی ایکلیکنکی، بھی نہ پکڑی۔ آپتاہم کے کہنے پر
جالوںمَیں یہ6“گا۔ڈالوںدوبارہکو کہہ اُنہوںکر گہرےنے
پانی میں جا کر ڈالجالاپنے دیئے۔ اور مچھلیوںواقعی، کا اِتنا بڑا
غول جالوں پھنسمیں 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 نے مل کر دونوں
اِتنیکوکشتیوں مچھلیوں بھرسے دیا دونوںآخرکارکہ ڈوبنے کے
میںخطرے تھیں۔ پطرسشمعونجب8 نے سبیہ 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 کے ساتھی اِتنی مچھلیاں پکڑنے کی وجہ سختسے حیران
تھے۔ 10 اور زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا حالتکی بھی یہی
تھی جو شمعون کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے۔
لیکن عیسٰی شمعوننے سےابڈر۔مت”کہا،سے آدمیوںتُو

کو کرےپکڑا “گا۔
وہ11 اپنی کنارےکوکشتیوں پر آئےلے چھوڑکچھسباور

کر عیسٰی پیچھےکے ہو لئے۔
کوڑھ سے شفا

ایک12 دن عیسٰی کسی شہر میں سے گزر رہا تھا کہ وہاں
مریضایک جسملا کا پورا جسم کوڑھ سے متاثر تھا۔ جب
اُس نے عیسٰی کو دیکھا تو وہ منہ کے بل گر پڑا اور التجا اے”کی، خداوند، اگر آپ چاہیں تو مجھے پاک صاف 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 کہا، المُقّدسبیتسیدھا” میں امام پاسکے
جا تاکہ وہ تیرا معائنہ کرے۔ اپنے ساتھ وہ قربانی لے جسجا
کا تقاضا موسٰی کی شریعت اُن سے کرتی ہے جنہیں کوڑھ سے
شفا ملتی یوںہے۔ علانیہ تصدیق ہو جائے گی کہ تُو پاکواقعی
صاف ہو گیا “ہے۔

15 تاہم عیسٰی بارےکے میں خبر اَور یادہ ز تیزی سے پھیلتی
گئی۔ لوگوں بڑےکے گروہ اُس پاسکے آتے رہے تاکہ اُس
باتیںکی سنیں اور اُس ہاتھکے سے پائیں۔شفا 16 پھر بھی وہ کئی
بار اُنہیں چھوڑ کر دعا کرنے کے لئے ویران جگہوں پر جایا تھا۔کرتا

مفلوج کے لئے چھت کھولی جاتی ہے
ایک17 دن وہ لوگوں کو تعلیم دے رہا تھا۔ فریسی اور

شریعت کے عالِم بھی گلیل اور یہودیہ کے ہر گاؤں اور یروشلم
سے آ کر اُس پاسکے بیٹھے تھے۔ اور رب قدرتکی اُسے شفا
دینے کے لئے یک تحر دے رہی تھی۔ 18 اِتنے میں کچھ آدمی
ایک مفلوج کو چارپائی پر ڈال کر وہاں پہنچے۔ اُنہوں نے اُسے
گھر کے اندر عیسٰی کے منے سا رکھنے کوششکی کی، لیکن19
بےفائدہ۔ گھر میں لوگاِتنے تھے کہ اندر جانا ناممکن تھا۔ اِس
لئے وہ آخرکار چھت پر چڑھ گئے اور کچھ ٹائلیں اُدھیڑ کر چھت
ایککا دیا۔کھولحصہ اُنہوںپھر چارپائینے سمیتمفلوجکو
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ہجوم درمیانکے عیسٰی منےکے اُتارا۔سا عیسٰیجب20 نے اُن کا
ایمان دیکھا تو اُس مفلوجنے سے کہا، اے” تیرےآدمی، گناہ
معاف کر دیئے گئے “ہیں۔

سنیہ21 شریعتکر کے عالِم سوچفریسیاور میںبچار پڑ طرحکسیہ”گئے، کا بندہ ہے اِسجو 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 سوچکیوں رہے
ہو؟ 23 کیا مفلوج سے یہ کہنا یادہ ز آسان ہے کہ تیرے’ گناہ
معاف کر دیئے ‘ہیںگئے یا یہ کہ اُٹھ’ چلکر ؟‘پھر لیکن24 مَیں
تم کو ہوںدکھاتا کہ ابِن آدم واقعیکو میںدنیا معافگناہ کرنے
یہ“ہے۔اختیارکا کہہ مخاطبسےمفلوجوہکر اُٹھ،”ہوا، 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۔ یہ26 دیکھ حیرتسختسبکر 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 بعدکے 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 ہو “لے۔ 28 وہ اُٹھا اور
سب کچھ چھوڑ کر اُس پیچھےکے ہو لیا۔

29 بعد میں اُس نے اپنے گھر میں عیسٰی کی بڑی ضیافت
بہتکی۔ ٹیکسسے لینے والے اور دیگر مہمان اِس شریکمیں
ہوئے۔ یہ30 دیکھ فریسیوںکچھکر اور اُن تعلقسے رکھنے والے
شریعت کے ِموں عال نے عیسٰی کے شاگردوں سے شکایت کی۔
اُنہوں نے کہا، تم” ٹیکس لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ
کیوں کھاتے پیتے “ہو؟

31 عیسٰی نے جواب دیا، صحت” مندوں کو ڈاکٹر کی
ضرورت نہیں ہوتی بلـکہ مریضوں کو۔ راستمَیں32 بازوں کو
نہیں بلـکہ گناہ گاروں کو بُلانے آیا ہوں تاکہ وہ توبہ “کریں۔

شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟
لوگوںکچھ33 ایکسےعیسٰینے یحیٰی”پوچھا،سوالاَور کے

شاگرد اکثر روزہ رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ وہ دعا بھی کرتے

ہتے ر فریسیوںہیں۔ طرحاِسیبھیشاگردکے لیکنہیں۔کرتے
آپ کے شاگرد کھانے پینے کا جاریسلسلہ رکھتے “ہیں۔

34 عیسٰی جوابنے دیا، کیا” تم شادی مہمانوںکے 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۔

36 اُس نے اُنہیں یہ مثال بھی دی، کون” کسی نئے لباس
کو پھاڑ کر اُس ایککا ٹکڑا کسی پرانے لباس میں لگائے گا؟
بھیکوئی !نہیں اگر وہ کرےایسا تو صرفنہ خرابلباسنیا ہو
گا بلـکہ اُس سے لیا گیا ٹکڑا پرانے لباس کو بھی خراب دےکر
گا۔ بھیکوئیطرحاِسی37 انگور کا پرانیرستازہ بےلچکاور
نہیںمیںمشکوں گا۔ڈالے اگر وہ توکرےایسا پرانی مشکیں پیدا
ہونے گیسوالی پھٹباعثکے جائیں گی۔ نتیجے میں َمے اور
دونوںمشکیں ضائع جائیںہو گی۔ اِس38 لئے انگور کا رستازہ
نئی مشکوں میں ڈالا جاتا ہے لچکجو دار ہوتی ہیں۔ لیکن39
جو بھی پرانی َمے پینا پسند کرے 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
اُسچلتے اناجشاگردکے بالیںکی توڑنے اور ہاتھوںاپنے سے مَل
کر کھانے لـگے۔ سبت کا دن تھا۔ 2 یہ دیکھ کر کچھ فریسیوں
نے کہا، تم” یہ کیوں کر رہے سبتہو؟ کے دن ایسا کرنا منع
“ہے۔

3 عیسٰی جوابنے دیا، کیا” تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ داؤد
نے کیا کِیا جب اُسے اور اُس کے ساتھیوں بھوککو لـگی تھی؟
4 وہ الله کے گھر میں داخل ہوا رباور کے لئے مخصوص شدہ
روٹیاں لے کر کھائیں، اگرچہ صرف اماموں کو اِنہیں کھانے
کی اجازت ہے۔ اور اُس نے اپنے ساتھیوں کو بھی یہ روٹیاں
“کھلائیں۔ 5 پھر عیسٰی نے اُن سے کہا، ابِن” آدم سبت کا
مالـک “ہے۔

سوکھے ہاتھ کی شفا
سبت6 کے ایک اَور دن عیسٰی عبادت خانے میں جا کر

سکھانے لگا۔ وہاں ایک آدمی تھا جس کا دہنا ہاتھ سوکھا
ہوا تھا۔ شریعت7 کے عالِم اور بڑےفریسی غور سے دیکھ رہے
تھے کہ کیا عیسٰی اِس آدمی کو آج بھی دےشفا گا؟ کیونکہ وہ
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اُس پر الزام لگانے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ لیکن8 عیسٰی
نے اُن کی سوچ کو جان لیا اور اُس سوکھے ہاتھ والے آدمی
سے کہا، اُٹھ،” درمیان میں کھڑا “ہو۔ چنانچہ وہ آدمی کھڑا
ہوا۔ 9 پھر عیسٰی نے اُن سے پوچھا، مجھے” بتاؤ، شریعت ہمیں
سبت کے دن کیا کرنے اجازتکی دیتی نیکہے، کام کرنے
کی یا غلط کام کرنے کی، کسی کی جان بچانے کی یا اُسے تباہ
کرنے “کی؟ 10 خاموشوہ 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۔

11 لیکن وہ آپے میں نہ رہے اور ایک دوسرے سے بات
کرنے لـگے کہ ہم 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

گیا۔چڑھ دعا کرتے راتپوریکرتے گئی۔گزر پھر13 اُس نے
اپنے شاگردوں کو پاساپنے بُلا کر اُن میں سے بارہ کو چن لیا،
اُسجنہیں نے رسولاپنے مقرر کیا۔ اُن نامکے یہ :ہیں شمعون14
جس کا لقب اُس نے پطرس رکھا، اُس کا بھائی یاس، اندر
یعقوب، یوحنا، فلپّس، برتلمائی، 15 متی، یعقوبتوما، بن حلفئی،
شمعون مجاہد، یہوداہ16 یعقوببن اور یہوداہ یوتی نےجساسکر
بعد میں اُسے دشمن کے حوالے کر دیا۔

عیسٰی تعلیم اور شفا دیتا ہے
17 پھر وہ اُن کے ساتھ پہاڑ سے اُتر ایککر کھلے اور ہموار

میدان میں کھڑا ہوا۔ وہاں شاگردوں کی بڑی تعداد نے اُسے
گھیر لیا۔ ساتھ ہی بہت لوگسے یہودیہ، یروشلم اور صور اور
کیاُس18سےعلاقےساحلیکےصیدا تعلیم یوںاورسننے بیمار سے
شفا پانے کے لئے آئے تھے۔ اور جنہیں تنگبدروحیں کر رہی
تھیں اُنہیں بھی شفا ملی۔ 19 لوگتمام اُسے چھونے کوششکی
کر 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 لوگجب اِس لئے تم نفرتسے کرتے اور

تمہارا حقہ پانی بند کرتے ہیں کہ تم ابِن آدم کے پیروکار بن گئے
ہو۔ مبارکہاں، ہو تم جب وہ اِسی وجہ سے تمہیں لعن طعن
تمہاریاورکرتے بدنامی ہیں۔کرتے وہجب23 ایسا ہیںکرتے
تو شادمان ہو کر خوشی سے ناچو، کیونکہ آسمان پر تم کو بڑا اجر
ملے گا۔ اُن باپکے دادا نبیوںسلوکیہینے ساتھکے 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،
وقتایککیونکہ آئے گا کہ رو رو کر ماتم کرو گے۔
26 تم افسوسپر کیجن یفلوگتمام تعر کرتے ہیں، کیونکہ

اُن باپکے دادا سلوکیہینے نبیوںجھوٹے ساتھکے کیا تھا۔
اپنے دشمنوں محبتسے رکھنا

لیکن27 تم کو سنجو رہے ہو مَیں یہ بتاتا ہوں، اپنے دشمنوں
محبتسے رکھو، اور اُن سے بھلائی کرو جو تم نفرتسے کرتے
ہیں۔ 28 جو تم لعنتپر ہیںکرتے برکتاُنہیں دو، اور جو تم سے
سلوکبُرا ہیںکرتے اُن کے لئے کرو۔دعا 29 اگر تمہارےکوئی
ایک گال پر تھپڑ مارے تو اُسے دوسرا گال بھی پیش کر دو۔
اِسی طرح اگر کوئی تمہاری چادر چھین لے تو اُسے قمیص لینے
بھیسے نہ روکو۔ 30 جو بھی تم سے کچھ مانگتا ہے اُسے دو۔ اور
جس نے تم سے کچھ لیا ہے اُس سے واپساُسے دینے کا تقاضا
نہ کرو۔ لوگوں31 کے ساتھ سلوکویسا کرو جیسا تم ہتے چا ہو
کہ تمہارےوہ ساتھ کریں۔

32 اگر صرفتم اُن ہی محبتسے کرو جو تم سے کرتے ہیں
تو اِس میں تمہاری کیا خاص مہربانی ہو گی؟ گناہ گار بھی ایسا
ہی کرتے ہیں۔ 33 اور اگر صرفتم اُن ہی سے بھلائی کرو جو
تم سے بھلائی کرتے ہیں تو اِس تمہاریمیں خاصکیا مہربانی ہو
گی؟ گناہ بھیگار ایسا ہی ہیں۔کرتے طرحاِسی34 اگر صرفتم
اُن ہی کو اُدھار دو جن بارےکے میں تمہیں اندازہ ہے کہ وہ
واپس کر دیں گے تو اِس میں تمہاری خاصکیا مہربانی ہو گی؟
گناہ بھیگار گناہ گاروں کو اُدھار کچھسباُنہیںجبہیںدیتے
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واپس ملنے یقینکا ہوتا ہے۔ 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۔ لازم36 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 معافگا۔ کرو تو تم کو معافبھی کر دیا جائے
گا۔ 38 دو تو تم کو بھی دیا جائے گا۔ حسابجسہاں، سے
تم نے دیا حساباُسی سے تم کو دیا جائے گا، بلـکہ پیمانہ دبا دبا
اور ہلا ہلا کر اور یز لبر کر تمہاریکے ڈالمیںجھولی دیا جائے
گا۔ جسکیونکہ پیمانے سے تم ناپتے ہو اُسی تمہارےسے لئے
ناپا جائے “گا۔

39 پھر عیسٰی نے یہ پیشمثال کی۔ ایککیا” دوسرےاندھا
اندھے کی راہنمائی کر سکتا ہے؟ ہرگز !نہیں اگر وہ کرےایسا
تو دونوں گڑھے میں گر جائیں گے۔ شاگرد40 اپنے اُستاد سے بڑا
نہیں ہوتا بلـکہ جب اُسے ٹریننگپوری ملی ہو تو وہ اپنے اُستاد
ہی کی مانند ہو گا۔

41 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؟ 42 تُو کیونکر اپنے بھائی سے کہہ 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 کے شہتیر نکال۔کو
تب ہی تجھے 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
نہ43 پھلخرابدرختاچھا لاتا درختخرابنہہے، اچھا

پھل۔ 44 ہر قسم کا درخت اُس کے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔
خاردار یوں جھاڑ سے انجـیر یا انگور توڑےنہیں جاتے۔ نیک45
شخص کا اچھا پھل اُس کے دل اچھےکے خزانے سے نکلتا ہے
شخصبُرےجبکہ خرابکا پھل اُس کے دل کی بُرائی سے نکلتا
ہے۔ جسکیونکہ چیز سے دل بھرا ہوتا ہے چھلـکوہی کر
منہ سے نکلتی ہے۔

دو قسم مکانکے
46 تم کیوں مجھے خداوند،’ ‘خداوند کہہ کر پکارتے ہو؟

باتمیری پر تو تم عمل نہیں کرتے۔ لیکن47 مَیں تم کو بتاتا ہوں
کہ وہ شخص کس کی مانند ہے جو میرے 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 گیا۔ اُسی پر اُس نے
مکان کی بنیاد رکھی۔ مکان مکمل ہوا تو ایک دن سیلاب آیا۔
زور سے بہتا ہوا پانی مکان سے ٹکرایا، لیکن وہ اُسے ہلا نہ سکا
کیونکہ وہ مضبوطی سے بنایا گیا تھا۔ لیکن49 باتمیریجو سنتا
اور اُس پر نہیںعمل کرتا وہ مانندکیشخصاُس نےجسہے اپنا
مکان بنیاد کے بغیر زمین پر ہی تعمیر کیا۔ جوں ہی 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 بہتاُسےجو عزیز تھا بیمار پڑ ابگیا۔ وہ مرنے
کو تھا۔ 3 چونکہ افسر نے عیسٰی بارےکے میں سنا تھا اِس لئے
اُس نے یہودیوں کے بزرگکچھ یہ درخواست کرنے کے لئے
اُس پاسکے بھیج دیئے کہ وہ آ کر غلام کو شفا دے۔ 4 وہ
عیسٰی پہنچپاسکے بڑےکر التجاسےزور آدمییہ”لـگے،کرنے
اِس لائق ہے آپکہ اُس پوریدرخواستکی کریں، 5 کیونکہ
وہ ہماری قوم سے پیار کرتا ہے، تکیہاں کہ اُس ہمارےنے
لئے عبادت خانہ بھی تعمیر کروایا “ہے۔

6 چنانچہ عیسٰی اُن کے ساتھ چل پڑا۔ لیکن جب وہ گھر کے
قریب پہنچ گیا تو افسر نے اپنے دوستکچھ یہ کہہ کر اُس کے
پاس بھیج دیئے کہ میرےخداوند،” گھر میں آنے تکلیفکی
نہ کریں، کیونکہ مَیں اِس لائق نہیں ہوں۔ 7 اِس لئے مَیں نے
خود کو آپ پاسکے 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 ماتحتمیرےاورہے بھی فوجی
ایکہیں۔ کو کہتا ہوں، ‘!جا’ تو وہ جاتا ہے دوسرےاور ‘!آ’کو تو وہ آتا اِسیہے۔ طرح مَیں اپنے نوکر کو حکم دیتا ہوں، یہ’
‘!کر تو وہ کرتا “ہے۔
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یہ9 سن کر نہایتعیسٰی ہوا۔حیران 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 تو اُنہوں
نے دیکھا کہ غلام بحالصحتکی ہو چکی ہے۔

بیوہ کا بیٹا زندہ کیا جاتا ہے
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 کے قریب پہنچا تو ایک جنازہ نکلا۔ جو
فوتنوجوان ہوا تھا اُس ماںکی بیوہ تھی اور وہ اُس کا اکلوتا بیٹا
ماںتھا۔ ساتھکے شہر چللوگسےبہتکے اُسے13تھے۔رہے
دیکھ کر خداوند کو اُس پر بڑا ترس آیا۔ اُس نے اُس سے “رو۔مت”کہا، 14 پھر جنازےوہ پاسکے گیا اور اُسے چھوا۔ اُسے
اُٹھانے والے رُک گئے تو عیسٰی نے کہا، اے” 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۔

یہ16 دیکھ کر تمام لوگوں طاریخوفپر ہو گیا اور وہ الله کی
تمجید کر کے کہنے لـگے، ہمارے” درمیان ایک بڑا نبی پا بر ہوا
ہے۔ الله نے اپنی قوم پر نظر کی “ہے۔

اور17 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

بارےکے میں پتا چلا۔ اِس پر اُس نے دو شاگردوں کو بُلا کر
اُنہیں19 یہ پوچھنے کے لئے خداوند پاسکے آپکیا”بھیجا، وہی
ہیں جسے آنا ہے یا کسیہم اَور کے انتظار میں “رہیں؟

یہچنانچہ20 عیسٰیشاگرد پہنچپاسکے کر یحیٰی”لـگے،کہنے
بپتسمہ دینے والے نے ہمیں یہ پوچھنے کے لئے بھیجا ہے کہ کیا
آپ وہی ہیں جسے آنا ہے یا کسیہم اَور کا انتظار “کریں؟

21 عیسٰی اُسینے بہتوقت سے لوگوں کو شفا دی تھی جو
مختلف قسم کی یوں، بیمار مصیبتوں اور بدروحوں کی گرفت میں
تھے۔ اندھوں کی آنکھیں بھی بحال ہو گئی تھیں۔ 22 اِس لئے
اُس میںجوابنے یحیٰی قاصدوںکے سے کہا، یحیٰی” پاسکے
واپس جا کر اُسے سب کچھ بتا دینا جو تم نے دیکھا اور سنا

ہے۔ اندھے’ دیکھتے، لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑھیوں کو
پاک 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 سببمیرےجو سے ٹھوکر کھا
کر برگشتہ نہیں “۔‘ہوتا

24 یحیٰی کے یہ قاصد چلے گئے تو عیسٰی ہجوم سے یحیٰی کے
باتمیںبارے یگستانتم”لگا،کرنے میںر کیا دیکھنے تھے؟گئے
ایک سرکنڈا جو ہَوا کے ہر جھونکے سے ہلتا بےشکہے؟
نہیں۔ 25 یا کیا وہاں جا کر ایسے آدمی کی توقع کر رہے تھے جو
نفیس اور لباسملائم پہنے ہوئے ہے؟ نہیں، جو کپڑےشاندار
پہنتے عیشاور عشرتو میں زندگی گزارتے ہیں وہ شاہی محلوں
میں پائے جاتے ہیں۔ 26 تو پھر تم کیا دیکھنے گئے ایکتھے؟ نبی
بالکلکو؟ صحیح، بلـکہ مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ وہ نبی بھیسے بڑا
ہے۔ اُسی27 بارےکے میں مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے، دیکھ’
مَیں اپنے پیغمبر کو تیرے آگے آگے بھیج دیتا ہوں جو تیرے
منے سا راستہ کرےتیار ‘گا۔ مَیں28 تم کو بتاتا ہوں کہ اِس دنیا
میں پیدا ہونے والا شخصبھیکوئی یحیٰی سے بڑا نہیں توبھیہے۔
الله بادشاہیکی داخلمیں ہونے سےسبوالا اُسشخصچھوٹا
سے بڑا “ہے۔

بات29 یہ تھی کہ تمام قوم ٹیکسبشمول 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 کی
مرضی کو رد کر کے یحیٰی کا بپتسمہ لینے سے انکار کیا تھا۔

31 عیسٰی باتنے جاری رکھی، چنانچہ” مَیں اِس نسل کے
لوگوں کو کس سے تشبیہ دوں؟ وہ کس 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 سے
شکایت کر رہے ہیں، ہم’ نے بانسری بجائی تو تم نہ ناچے۔ پھر
ہم نے نوحہ گیتکے گائے، لیکن تم نہ ‘روئے۔ 33 دیکھو،
یحیٰی بپتسمہ دینے والا آیا اور نہ روٹی کھائی، نہ َمے پی۔ یہ دیکھ
کر تم کہتے ہو کہ اُس میں بدروح ہے۔ 34 پھر ابِن آدم کھاتا اور
پیتا ہوا ابآیا۔ تم کہتے ہو، دیکھو’ یہ کیسا پیٹو اور شرابی ہے۔
اور وہ ٹیکس لینے والوں اور گناہ گاروں کا دوست بھی ‘ہے۔
حکمتلیکن35 اپنے تمام بچوں سے ثابتصحیحہی ہوئی “ہے۔

عیسٰی فریسیشمعون کے گھر میں
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فریسیایک36 نے عیسٰی کو کھانا کھانے دعوتکی دی۔

عیسٰی اُس گھرکے جا کر کھانا لئےکےکھانے بیٹھ گیا۔ اُس37
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
بیشمیں قیمت عطر لا کر پیچھے38 سے اُس کے پاؤں پاسکے
وہگئی۔ہوکھڑی پڑیرو اور اُس ٹپکٹپکآنسوکے کر عیسٰی
کے پاؤں کو تر کرنے لـگے۔ پھر اُس نے اُس کے پاؤں کو اپنے
بالوں پونچھسے کر اُنہیں چوما اور اُن پر عطر ڈالا۔ عیسٰیجب39
فریسیکے میزبان نے یہ دیکھا تو اُس دلنے 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 شمعون،”کہا، مَیں تجھے کچھ بتانا چاہتا “ہوں۔
اُس نے کہا، جی” اُستاد، “بتائیں۔
41 عیسٰی نے کہا، ایک” ساہو کار کے قرضدو دار تھے۔

ایک اُسکو چاندینے ِسکے500کے تھےدیئے دوسرےاور
دونوںلیکن42ِسکے۔50کو قرضاپنا ادا نہ دیکھیہسکے۔کر
کر اُس نے دونوں معافقرضکا کر ابدیا۔ مجھے بتا، دونوں
قرض داروں میں کونسے اُسے یادہ ز عزیز رکھے “گا؟

شمعون43 جوابنے دیا، میرے” خیال میں وہ جسے یادہ ز
معاف کیا “گیا۔
عیسٰی نے کہا، تُو” نے ٹھیک اندازہ لگایا “ہے۔ 44 اور

عورت طرفکی مُڑ کر اُس نے شمعون باتسے جاری کیا”رکھی، تُو عورتاِس کو دیکھتا ہے؟ مَیںجب45 اِس گھر میں آیا
تو تُو نے مجھے پاؤں دھونے کے لئے پانی نہ دیا۔ لیکن اِس نے
میرے پاؤں کو اپنے آنسوؤں سے تر کر کے اپنے بالوں سے پونچھ
خشککر کر دیا ہے۔ تُو نے مجھے بوسہ نہ دیا، لیکن میرےیہ
اندر آنے پاؤںمیرےتکابکرلےسے کو منے بازسےچو نہیں
رہی۔ 46 تُو سرمیرےنے پر زیتون تیلکا نہ لیکنڈالا، اِس نے
میرے پاؤں پر عطر ڈالا۔ اِس47 لئے مَیں تجھے بتاتا ہوں کہ اِس
گناہوںکے کو معافہیںبہتوہگو کر دیا گیا اِسکیونکہہے،
محبتبہتنے کا اظہار کیا لیکنہے۔ جسے معافکم کیا گیا ہو
وہ محبتکم رکھتا “ہے۔

48 پھر عیسٰی عورتنے سے کہا، تیرے” گناہوں معافکو
کر دیا گیا “ہے۔

49 یہ سن کر جو ساتھ بیٹھے تھے آپس میں کہنے لـگے، یہ”
قسمکس شخصکا ہے گناہوںجو کو معافبھی کرتا “ہے؟

لیکن50 عیسٰی نے خاتون سے کہا، تیرے” 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 دیہاتوں میں
سے گزر کر سفر کرنے لگا۔ ہر جگہ اُس نے الله کی بادشاہی
بارےکے میں خوش خبری سنائی۔ اُس کے بارہ شاگرد اُس
کے ساتھ تھے، 2 نیز کچھ خواتیں بھی جنہیں اُس نے بدروحوں
سے رِہائی اور یوں بیمار سے دیشفا تھی۔ اِن میں ایکسے مریم
تھی جو مگدلینی میںجستھیکہلاتی بدروحیںساتسے نکالی
گئی تھیں۔ 3 پھر یُوأنّہ جو خوزہ کی بیوی تھی خوزہ) ہیرودیس
بادشاہ ایککا 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 سنائی۔

مختلفلوگ شہروں سے اُسے سننے کے لئے جمع ہو گئے تھے۔
ایک”5 بیجکسان بونے کے لئے نکلا۔ بیججب اِدھر اُدھر

بکھر گیا تو کچھ دانے راستے پر گرے۔ وہاں اُنہیں پاؤں تلے کچلا
گیا اور پرندوں نے لیا۔چگاُنہیں کچھ6 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 بھیدرمیانکے وہاںگرے۔ وہ اُگنے تو لـگے، لیکن 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 اور جب فصل
پک گئی تو َسو گُنا یادہ ز پھل پیدا “ہوا۔
یہ کہہ کر عیسٰی پکار اُٹھا، جو” سن سکتا ہے وہ سن “!لے
تمثیلوں کا مقصد

9 اُس کے شاگردوں نے اُس سے پوچھا کہ اِس تمثیل کا
کیا مطلب 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 کرتا ہوں تاکہ
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۔
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بیج بونے والے کی تمثیل مطلبکا
تمثیل11 کا مطلب یہ :ہے بیج سے مراد الله کا کلام ہے۔

12 راہ گرےپر ہوئے دانے لوگوہ ہیں جو کلام سنتے تو ہیں،
لیکن پھر ابلیس آ کر اُسے اُن کے دلوں سے چھین لیتا ہے، ایسا
نہ ہو کہ وہ ایمان لا کر نجات پائیں۔ 13 یلی پتھر زمین پر گرے
ہوئے دانے لوگوہ ہیں سنکلامجو کر قبولسےخوشیاُسے
تو کر لیتے لیکنہیں، نہیںجڑ نتیجےپکڑتے۔ میں اگرچہ کچھوہ دیر
کے لئے ایمان رکھتے ہیں آزمائشکسیجبتوبھی کا سامنا کرنا
پڑتا ہے تو وہ برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ خود14 رَو پودوںکانٹےدار
کے درمیان گرے ہوئے دانے لوگوہ ہیں جو سنتے تو ہیں،
لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں تو روزمرہ کی پریشانیاں، دولت
اور زندگی عیشکی اُنہیںعشرتو پھلنے لنے پھو نہیں دیتی۔ نتیجے
میں پھلوہ نہیںتکلانے پہنچتے۔ اِس15 مقابلےکے میں زرخیز
زمین گرےمیں ہوئے دانے لوگوہ جنہیں دیانتدلکا دار
اور اچھا وہجبہے۔ کلام سنتے ہیں تو وہ اُسے اپناتے ثابتاور
قدمی سے ترقی کرتے پھلکرتے لاتے ہیں۔

کوئی چراغ کو برتن نیچےکے نہیں چھپاتا
چراغکوئیجب16 جلاتا توہے وہ برتنکسیاُسے یا چارپائی

نیچےکے نہیں رکھتا، بلـکہ اُسے شمع دان پر رکھ دیتا ہے تاکہ اُس
کی روشنی اندر آنے والوں کو نظر آئے۔

17 جو کچھ بھی اِس وقت پوشیدہ ہے وہ آخر میں ظاہر ہو
جائے گا، اور جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے وہ معلوم ہو جائے گا
اور روشنی میں لایا جائے گا۔

اِسچنانچہ18 پر دھیان دو کہ طرحکستم ہو۔سنتے کیونکہ
جس پاسکے کچھ ہے اُسے اَور دیا جائے گا، جسجبکہ کے
پاس کچھ نہیں ہے اُس سے وہ بھی چھین لیا جائے جسگا کے
بارے میں وہ خیال کرتا ہے کہ اُس کا “ہے۔

عیسٰی کی ماں اور بھائی
ایک19 دن عیسٰی کی ماں اور بھائی اُس پاسکے آئے، لیکن

وہ ہجوم کی وجہ سے تکاُس نہ پہنچ سکے۔ 20 چنانچہ عیسٰی
کو اطلاع دی گئی، آپ” کی ماں اور بھائی باہر کھڑے ہیں
آپاور سے ملنا ہتے چا “ہیں۔

اُس21 جوابنے دیا، میری” ماں اور بھائی ہیںسبوہ جو
الله کا کلام سن کر اُس پر عمل کرتے “ہیں۔

عیسٰی آندھی کو تھما دیتا ہے

ایک22 دن عیسٰی نے اپنے شاگردوں سے کہا، آؤ،” ہم
جھیل کو پار “کریں۔ چنانچہ وہ کشتی پر سوار ہو کر روانہ
ہوئے۔ چلیکشتیجب23 تھیرہیجا تو عیسٰی اچانکگیا۔سو
جھیل پر آندھی آئی۔ کشتی پانی سے بھرنے لـگی اور ڈوبنے کا
خطرہ تھا۔ 24 پھر اُنہوں نے عیسٰی پاسکے جا کر اُسے جگا دیا
اور کہا، اُستاد،” اُستاد، ہم تباہ ہو رہے “ہیں۔
جاگوہ اُٹھا اور آندھی اور موجوں ڈانٹا۔کو آندھی تھم گئی

اور لہریں ساکتبالکل ہو گئیں۔ 25 پھر اُس شاگردوںنے سے
پوچھا، تمہارا” ایمان کہاں “ہے؟
اُن پر طاریخوف ہو گیا اور وہ سخت حیران ہو آپسکر میں

کہنے لـگے، آخر” یہ کون ہے؟ وہ ہَوا اور پانی کو بھی حکم دیتا
ہے، اور وہ اُس کی مانتے “ہیں۔

ایکعیسٰی گراسینی آدمی سے بدروحیں نکال دیتا ہے
26 پھر وہ سفر جاری رکھتے ہوئے گراسا کے علاقے کے

کنارے پر پہنچے گلیلپارکےجھیلجو ہے۔مقابلکے جب27
عیسٰی کشتی سے اُترا تو شہر کا ایک آدمی عیسٰی کو ملا جو
بدروحوں کی گرفت میں تھا۔ وہ کافی دیر کپڑےسے پہنے بغیر
چلتا پھرتا تھا اور اپنے گھر کے بجائے قبروں میں رہتا تھا۔
28 عیسٰی دیکھکو کر وہ چلّایا اور اُس کے منے سا گر گیا۔ اونچی
آواز سے اُس نے کہا، عیسٰی” الله تعالیٰ کے فرزند، آپمیرا کے
ساتھ کیا واسطہ ہے؟ مَیں منت کرتا ہوں، مجھے عذاب میں نہ
“ڈالیں۔ کیونکہ29 عیسٰی روحناپاکنے کو حکم دیا آدمی”تھا،
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 کرنے کوششکی کی تھی، لیکن
بےفائدہ۔ زنجـیروںوہ 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 ہمیں”لـگیں، اتھاہ گڑھے میں جانے کو نہ “کہیں۔

32 اُس وقت قریب کی پہاڑی 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 نکلسے میںسؤروںکر جا اِسگھسیں۔ پورےپر
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غول کے بھاگبھاگسؤر کر پہاڑی کی ڈھلان پر اُترےسے
اور جھیل جھپٹمیں ڈوبکر مرے۔

یہ34 دیکھ سؤروںکر بھاگبانگلہکے اُنہوںگئے۔ نے شہر
اور دیہات میں اِس بات کا چرچا کیا 35 لوگتو یہ معلوم کرنے
کے لئے کہ کیا ہوا ہے اپنی جگہوں نکلسے کر عیسٰی پاسکے
آئے۔ اُس کے پاس پہنچے تو وہ آدمی ملا جس سے بدروحیں
نکل گئی تھیں۔ اب کپڑےوہ پہنے عیسٰی کے پاؤں میں بیٹھا تھا
اور اُس کی ذہنی حالت ٹھیک تھی۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر گئے۔
جنہوں36 سبنے کچھ دیکھا تھا اُنہوں نے لوگوں کو بتایا کہ
اِس بدروح گرفتہ آدمی کو کس طرح رِہائی ملی ہے۔ 37 پھر
اُس علاقے کے تمام لوگوں نے عیسٰی درخواستسے کی کہ وہ
اُنہیں چھوڑ کر چلا جائے، کیونکہ اُن پر بڑا خوف چھا گیا تھا۔
چنانچہ عیسٰی کشتی پر سوار ہو واپسکر چلا گیا۔ آدمیجس38
بدروحیںسے نکل گئی تھیں اُس اُسنے التماسسے کی، مجھے”
بھی اپنے ساتھ جانے “دیں۔
لیکن عیسٰی نے اجازتاُسے دینہ بلـکہ کہا، اپنے”39 گھر

واپس چلا جا اور دوسروں کو کچھسبوہ بتا جو الله تیرےنے
لئے کیا “ہے۔
چنانچہ واپسوہ چلا گیا پورےاور 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 ایکمیں آدمی عیسٰی پاسکے جسآیا کا نام یائیر
تھا۔ وہ مقامی عبادت خانے کا راہنما تھا۔ وہ عیسٰی کے پاؤں
میں گر منتکر کرنے میرے”لگا، “چلیں۔گھر اُسکیونکہ42
کی اکلوتی بیٹی ًجو تقریبا بارہ سال کی تھی مرنے کو تھی۔
عیسٰی چل پڑا۔ ہجوم نے اُسے یوں گھیرا ہوا تھا سانسکہ 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
دےنہ سکا تھا۔ اب44 اُس پیچھےنے سے آ کر عیسٰی لباسکے
کنارےکے کو چھوا۔ خون ًبہنا فورا بند ہو گیا۔ لیکن45 عیسٰی
نے پوچھا، مجھےنےکس” چھوا “ہے؟
سب نے انکار کیا اور پطرس نے کہا، اُستاد،” یہ لوگتمام

آپتو کو گھیر کر دبا رہے “ہیں۔
لیکن46 عیسٰی نے اصرار کیا، کسی” نے ضرور مجھے چھوا

ہے، کیونکہ محسوسمجھے ہوا ہے کہ مجھ میں سے توانائی نکلی

دیکھانےخاتوناُسجب47“ہے۔ گیاکھلبھیدکہ تو لرزتیوہ
ہوئی آئی اور اُس کے منے سا گر پورےگئی۔ ہجوم کی موجودگی
میں اُس بیاننے کیا اُسکہ عیسٰینے کیوںکو چھوا تھا اور کہ
چھوتے ہی اُسے شفا مل گئی تھی۔ 48 عیسٰی نے کہا، بیٹی،”
تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے۔ سلامتی سے چلی “جا۔

49 عیسٰی نے باتیہ ابھی ختم نہیں تھیکی عبادتکہ خانے
کے راہنما یائیر کے گھر سے شخصکوئی آ پہنچا۔ اُس نے آپ”کہا، کی بیٹی فوت ہو چکی ابہے، اُستاد کو تکلیفمزید “دیں۔نہ

لیکن50 عیسٰی نے یہ سن کر کہا، مت” گھبرا۔ فقط 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 کی
اجازت نہ دی۔ 52 لوگتمام رو رہے اور چھاتی پیٹ پیٹ کر
ماتم کر رہے تھے۔ عیسٰی نے کہا، !خاموش” وہ مر نہیں گئی
بلـکہ سو رہی “ہے۔

اُسکرہنسلوگ53 اُڑانےمذاقکا لـگے، وہکیونکہ جانتے
تھے لڑکیکہ مر ہے۔گئی لیکن54 عیسٰی لڑکینے کا ہاتھ پکڑ کر
اونچی آواز “!اُٹھجاگبیٹی،”کہا،سے لڑکی55 واپسجانکی آ
گئی اور ًوہ فورا اُٹھ ہوئی۔کھڑی پھر عیسٰی نے حکم دیا کہ اُسے
کچھ کھانے کو دیا جائے۔ 56 یہ سب کچھ دیکھ کر اُس کے
حیرتوالدین زدہ ہوئے۔ لیکن اُس نے اُنہیں کہا کہ اِس کے
بارے میں کسی بھیکو نہ بتانا۔

9
عیسٰی بارہ رسولوں کو تبلیغ بھیجکرنے دیتا ہے

اِس1 بعدکے عیسٰی نے اپنے 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
اور5ٹھہرو۔تکجانےچلےسےمقاماُسمیںاُسہوجاتے اگر
لوگمقامی تم قبولکو نہ یں کر تو پھر اُس شہر سے وقتنکلتے اُس
کی گرد اپنے پاؤں سے جھاڑ دو۔ یوں تم اُن خلافکے گواہی
دو “گے۔
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سنانے اور مریضوں کو شفا دینے لـگے۔
انتپاسہیرودیس پریشان ہو جاتا ہے

گلیلجب7 انتپاسہیرودیسحکمرانکے کچھسبنے سنا
عیسٰیجو کر رہا تھا تو اُلجھنوہ میں پڑ بعضگیا۔ تو کہہ تھےرہے
کہ یحیٰی بپتسمہ دینے والا جی اُٹھا ہے۔ اَوروں8 کا خیال تھا کہ
الیاس نبی عیسٰی میں ظاہر ہوا ہے یا کہ قدیم زمانے کا کوئی اَور
نبی جی اُٹھا ہے۔ ہیرودیسلیکن9 مَیں”کہا،نے خودنے یحیٰی
کا سر قلم کروایا تھا۔ تو پھر یہ کون بارےکےجسہے 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 الـگاُنہیںوہ لے جا بیتکر نامیصیدا شہر
میں آیا۔ لوگوںجبلیکن11 کو پتا چلا تو وہ اُن پیچھےکے وہاں
عیسٰیگئے۔پہنچ اُنہیںنے آنے دیا اور الله بادشاہیکی 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۔

لیکن13 عیسٰی اُنہیںنے تم”کہا، اِنہیںخود کچھ کھانے کو
“دو۔
اُنہوں صرفپاسہمارے”دیا،جوابنے روٹیاںپانچ اور دو

مچھلیاں 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۔
شاگردوں15 نے ایسا ہی کیا اور سب کو بٹھا دیا۔ اِس16 پر

عیسٰی نے اُن پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں کو لے کر آسمان کی
طرف 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 بچےجببعد
ٹکڑےہوئے جمع کئے گئے تو ٹوکرےبارہ بھر گئے۔

پطرس کا اقرار

عیسٰیدنایک18 اکیلا دعا کر اُسشاگردصرفتھا۔رہا کے
ساتھ تھے۔ اُس نے اُن سے پوچھا، مَیں” عام لوگوں نزدیککے
کون “ہوں؟

اُنہوں19 نے جواب دیا، کچھ” کہتے ہیں یحیٰی بپتسمہ دینے
والا، کچھ یہ کہ الیاسآپ 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؟
پطرس جوابنے دیا، آپ” الله مسیحکے “ہیں۔
عیسٰی موتاپنی کا ذکر کرتا ہے

21 یہ سن کر عیسٰی نے اُنہیں باتیہ کسی بھیکو بتانے سے
اُس22کیا۔منع لازم”کہا،نے ابِنکہہے دُکھبہتآدم اُٹھا کر
بزرگوں، راہنما اماموں اور شریعت کے علما سے رد کیا جائے۔
اُسے قتل بھی کیا جائے گا، تیسرےلیکن دن وہ اُٹھےجی “گا۔

23 پھر اُس سےسبنے کہا، میرےجو” پیچھے آنا چاہے وہ
اپنے آپ کا انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اُٹھا میرےکر
پیچھے ہو لے۔ 24 کیونکہ جو اپنی جان کو بچائے رکھنا چاہے
وہ اُسے لیکنگا۔دےکھو میریجو خاطر اپنی جان دےکھو
وہی اُسے بچائے گا۔ 25 کیا فائدہ ہے اگر کسی کو پوری دنیا
حاصل ہو جائے مگر وہ اپنی جان سے محروم ہو جائے یا اُسے
اِس کا نقصان اُٹھانا پڑے؟ 26 میرےبھیجو میریاور باتوں کے
سبب سے شرمائے اُس سے ابِن آدم بھی اُس وقت شرمائے گا
وہجب اپنے اور باپاپنے فرشتوںمُقّدساورکے میںجلالکے
آئے گا۔ مَیں27 تم کو سچ بتاتا یہاںہوں، کھڑےلوگایسےکچھ
ہیں جو مرنے پہلےسے ہی الله کی بادشاہی کو دیکھیں “گے۔

عیسٰی بدلصورتکی جاتی ہے
28ً تقریبا آٹھ دن گئے۔گزر پھر عیسٰی یعقوبپطرس، اور یوحنا

ساتھکو لے کر دعا کرنے کے لئے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں29 دعا
کرتے اُسکرتے بدلصورتکیچہرےکے گئی اور اُس کے
کپڑے سفید ہو کر بجلی کی طرح چمکنے لـگے۔ اچانک30 دو
مرد ظاہر ہو کر اُس مخاطبسے ایکہوئے۔ موسٰی اور دوسرا
الیاس تھا۔ 31 اُن کی شکل پُرجلالصورتو تھی۔ وہ عیسٰی سے
اِس بارےکے میں بات کرنے لـگے کہ وہ کس طرح الله کا
مقصد پورا کر کے یروشلم میں اِس دنیا سے کوچ کر جائے گا۔
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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۔ وہجب33 مرد عیسٰی کو چھوڑ کر
روانہ ہونے لـگے تو پطرس نے کہا، اُستاد،” کتنی باتاچھی
ہے کہ ہم یہاں ہیں۔ آئیں، ہم تین یاں جھونپڑ بنائیں، ایک آپ
کے لئے، ایک موسٰی کے لئے الیاسایکاور کے لئے۔ “ لیکن
وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کہہ رہا ہے۔

یہ34 کہتے ایکہی بادل آ کر اُن پر چھا جبگیا۔ 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۔ 38 ہجوم میں ایکسے آدمی نے اونچی آواز سے اُستاد،”کہا، 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 بدروحہے۔ اُسے جھنجھوڑ کر
اِتنا تنگ کرتی ہے کہ اُس کے منہ جھاگسے نکلنے لگتا ہے۔
وہ اُسے کچل کچل کر مشکل سے چھوڑتی ہے۔ مَیں40 آپنے
کے شاگردوں درخواستسے کی تھی کہ وہ اُسے نکالیں، لیکن
وہ ناکام “رہے۔

41 عیسٰی نے ایمان”کہا، خالیسے اور ٹیڑھی !نسل کبمَیں
پاستمہارےتک تککبرہوں، برداشتتمہیں “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 باپواپساُسے 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 اِس بات پر خوب دھیان دو، ابِن آدم کو آدمیوں کے
حوالے کر دیا جائے “گا۔ 45 لیکن شاگرد اِس کا مطلب نہ

سمجھے۔ باتیہ اُن سے پوشیدہ رہی اور وہ اِسے سمجھ نہ سکے۔
نیز، وہ عیسٰی اِسسے میںبارےکے پوچھنے بھیڈرتےسے تھے۔

سبکون سے بڑا ہے؟
پھر46 بحثشاگرد لـگےکرنے میںہمکہ سےسبکونسے

بڑا ہے۔ لیکن47 عیسٰی جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ اُس
ایکنے چھوٹے بچے کو لے کر اپنے پاس کھڑا کیا 48 اور اُن
سے میرےجو”کہا، نام میں اِس بچے قبولکو کرتا مجھےوہہے
قبولہی کرتا اورہے۔ مجھےجو قبول کرتا ہے وہ اُسے قبول کرتا
جسہے نے مجھے بھیجا ہے۔ چنانچہ تم میں سے سبجو سے
چھوٹا وہیہے بڑا “ہے۔

خلافتمہارےجو نہیں تمہارےوہ حق میں ہے
49 بولیوحنا اُستاد،”اُٹھا، ہم کوکسینے دیکھا آپجو کا

نام لے کر بدروحیں نکال رہا تھا۔ ہم نے اُسے منع کیا، کیونکہ
ہمارےوہ ساتھ مل آپکر پیرویکی نہیں “کرتا۔

50 لیکن عیسٰی نے کہا، اُسے” منع نہ کرنا، کیونکہ جو
خلافتمہارے نہیں تمہارےوہ حق میں “ہے۔

سامریایک گاؤں عیسٰی کو ٹھہرنے نہیں دیتا
قریبوقتوہجب51 آیا عیسٰیکہ آسمانکو پر اُٹھا لیا توجائے

بڑےوہ عزم ساتھکے یروشلم طرفکی سفر کرنے لگا۔ اِس52
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۔ لیکن53 گاؤں لوگوںکے
نے عیسٰی کو ٹکنے نہ دیا، کیونکہ اُس کی منزِل مقصود یروشلم
تھی۔ 54 یہ دیکھ کر اُس کے یعقوبشاگرد اور یوحنا نے خداوند،”کہا، کیا الیاس] کی [طرح ہم کہیں کہ آسمان پر سے
نازلآگ ہو کر اِن کو بھسم کر “دے؟

لیکن55 عیسٰی نے مُڑ اُنہیںکر ڈانٹا اور] تم”کہا، 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 کسیوہ اَور گاؤں میں چلے گئے۔

پیروی کی سنجیدگی
57 سفر کرتے کرتے کسی نے راستے میں عیسٰی سے آپبھیجہاں”کہا، جائیں آپمَیں پیچھےکے چلتا رہوں “گا۔
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عیسٰی58 لومڑیاں”دیا،جوابنے بھٹوںاپنے میں پرندےاور

میںگھونسلوںاپنے آرام کر لیکنہیں،سکتے ابِن آدم سرپاسکے
رکھ کر آرام کرنے کی کوئی جگہ “نہیں۔

کسی59 اَور سے اُس نے کہا، میرے” پیچھے ہو “لے۔
لیکن اُس آدمی نے کہا، خداوند،” مجھے پہلے جا کر اپنے

باپ کو دفن کرنے اجازتکی “دیں۔
60 لیکن عیسٰی نے جواب دیا، مُردوں” کو اپنے مُردے

دفنانے دے۔ تُو جا کر الله کی بادشاہی منادیکی “کر۔
اَورایک61 آدمی معذرتیہنے مَیںخداوند،”چاہی، ضرور

آپ کے پیچھے ہو لوں گا۔ لیکن پہلے مجھے اپنے گھر والوں کو
خیرباد کہنے “دیں۔

لیکن62 عیسٰی جوابنے دیا، جو” بھی ہل چلاتے ہوئے
پیچھے دیکھےطرفکی 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 لیکنہے، 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۔ جب5
بھی تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو پہلے یہ کہنا، اِس’ گھر
کی سلامتی ‘ہو۔ 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 میںگھروں متے گھو نہ پھرو ایکبلـکہ ہی میںگھر رہو۔
بھیجب8 کسیتم شہر داخلمیں ہو لوگاور تم قبولکو کریں
تو جو کچھ وہ تم کو کھانے کو دیں اُسے کھاؤ۔ 9 وہاں کے
مریضوں کو دےشفا کر بتاؤ کہ الله کی بادشاہی قریب آ گئی
ہے۔ لیکن10 اگر تم کسی شہر میں جاؤ لوگاور تم کو قبول نہ
یں کر تو پھر شہر کی سڑکوں کھڑےپر ہو کر کہو، 11 ہم’ اپنے

جوتوں تمہارےسے شہر کی گرد بھی جھاڑ دیتے ہیں۔ یوں ہم
تمہارے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ لیکن یہ جان لو کہ الله کی
بادشاہی قریب آ گئی ‘ہے۔ مَیں12 تم کو بتاتا ہوں کہ اُس دن
اُس شہر نسبتکی سدوم کا حال یادہ ز برداشتقابِل ہو گا۔

توبہ نہ کرنے والے شہروں افسوسپر
اے13 خرازین، تجھ !افسوسپر بیت صیدا، تجھ !افسوسپر

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 توبہکر تمہاریدنکےعدالتہاں،جی14ہوتے۔چکےکر
نسبت صور اور صیدا کا حال یادہ ز قابِل برداشت ہو گا۔ 15 اور
اےتُو کفرنحوم، کیا تجھے تکآسمان سرفراز کیا جائے گا؟ ہرگز
نہیں، بلـکہ تُو اُترتا اُترتا تکپاتال پہنچے گا۔

تمہارینےجس16 سنی اُس میرینے بھی سنی۔ جساور
نے تم کو رد کیا اُس نے مجھے بھی رد کیا۔ اور مجھے رد کرنے
والے نے اُسے بھی رد جسکیا مجھےنے بھیجا “ہے۔

شاگردوں72 واپسیکی
1772 لوٹشاگرد آئے۔ تھےخوشبہتوہ اور کہنے جبخداوند،”لـگے، آپہم کا نام لیتے ہیں تو بدروحیں ہمارےبھی

تابع ہو جاتی “ہیں۔
18 عیسٰی جوابنے دیا، ابلیس” مجھے نظر آیا اور وہ بجلی کی

آسمانطرح سے گر رہا تھا۔ 19 دیکھو، مَیں نے تم سانپوںکو اور
بچھوؤں پر چلنے کا اختیار دیا ہے۔ تم دشمنکو طاقتپوریکی پر
اختیار حاصل ہے۔ کچھ بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔
لیکن20 اِس وجہ خوشیسے نہ مناؤ کہ تمہارےبدروحیں تابع
ہیں، بلـکہ اِس وجہ سے تمہارےکہ نام آسمان پر درج کئے گئے
“ہیں۔

باپ کی تمجید
اُسی21 وقت عیسٰی القدسروح میں خوشی منانے لگا۔ اُس

نے کہا، اے” باپ، آسمان و زمین !مالـککے مَیں تیری تمجید
کرتا ہوں کہ تُو نے باتیہ داناؤں اور عقل مندوں سے چھپا کر
بچوںچھوٹے پر ظاہر میرےہاںہے۔دیکر باپ، یہیکیونکہ
تجھے پسند آیا۔

باپمیرے22 سبنے میرےکچھ سپرد کر دیا ہے۔ کوئی
نہیں جانتا کہ فرزند کون ہے باپسوائے کے۔ اور کوئی نہیں
جانتا باپکہ کون ہے سوائے فرزند کے اور اُن لوگوں جنکے
پر فرزند یہ ظاہر کرنا چاہتا “ہے۔
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23 پھر عیسٰی شاگردوں طرفکی مُڑا اور علیٰحدگی میں اُن سے
کہنے لگا، مبارک” ہیں وہ آنکھیں جو وہ کچھ دیکھتی ہیں جو
تم نے دیکھا ہے۔ 24 مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ بہت سے نبی اور
بادشاہ یہ دیکھنا ہتے چا تھے جو تم دیکھتے ہو، لیکن اُنہوں نے نہ
دیکھا۔ اور وہ یہ سننے تھےآرزومندکے جو تم سنتے اُنہوںلیکنہو،
نے نہ “سنا۔

سامرینیک تمثیلکی
ایک25 موقع پر شریعت ایککا عالِم عیسٰی کو پھنسانے کی

خاطر کھڑا ہوا۔ اُس نے پوچھا، اُستاد،” مَیں کیا کیا کرنے سے
میراث ابدیمیں زندگی پا سکتا “ہوں؟

26 عیسٰی نے اُس سے کہا، شریعت” میں کیا لـکھا ہے؟ تُو
اُس میں کیا پڑھتا “ہے؟

27 آدمی نے جواب دیا، رب’ ” اپنے خدا سے اپنے پورے
دل، پوریاپنی جان، طاقتپوریاپنی اور پورےاپنے ذہن سے
پیار ‘کرنا۔ اور اپنے’ پڑوسی محبتویسیسے جیسیرکھنا تُو اپنے
آپ سے رکھتا “۔‘ہے

28 عیسٰی نے کہا، تُو” ٹھیکنے جواب دیا۔ ایسا ہی کر تو
زندہ رہے “گا۔

لیکن29 عالِم نے آپاپنے ثابتدرستکو کرنے غرضکی
سے پوچھا، تو” میرا پڑوسی کون “ہے؟

30 عیسٰی جوابنے میں کہا، ایک” آدمی یروشلم سے یریحو
طرفکی جا رہا تھا کہ وہ ڈاکوؤں ہاتھوںکے میں پڑ گیا۔ اُنہوں
نے اُس کپڑےکے اُتار کر اُسے خوب مارا اور اَدھ مُوا چھوڑ
کر چلے گئے۔ اتفاق31 ایکسے امام بھی اُسی راستے پر یریحو کی
طرف چل رہا تھا۔ لیکن جب اُس نے زخمی آدمی کو دیکھا تو
راستے کی طرفپرلی ہو کر نکلآگے گیا۔ لاوی32 قبیلے ایککا
بھیخادم وہاں لیکنگزرا۔سے بھیوہ راستے سےطرفپرلیکی
پھر33گیا۔نکلآگے سامریہ ایککا جبگزرا۔سےوہاںمسافر
اُس زخمینے آدمی کو دیکھا تو اُسے اُس ترسپر آیا۔ 34 وہ اُس
پاسکے گیا اور اُس کے زخموں پر تیل اور َمے لگا کر اُن پر پٹیاں
باندھ دیں۔ پھر اُس کو اپنے گدھے پر بٹھا کر تکسرائے لے
گیا۔ وہاں اُس نے اُس کی مزید دیکھ بھال کی۔ 35 اگلے دن
اُس نے چاندی کے دو ِسکے نکال کر سرائے مالـککے کو
دیئے اور کہا، اِس’ بھالدیکھکی کرنا۔ اگر اِسخرچہ 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 کا پڑوسی کون تھا؟ امام، لاوی یا
“سامری؟

37 عالِم جوابنے دیا، جسوہ” اُسنے پر رحم “کیا۔
عیسٰی نے کہا، بالکل” ٹھیک۔ اب تُو بھی جا کر ایسا ہی

“کر۔
عیسٰی مریم اور مرتھا کے گھر جاتا ہے

پھر38 شاگردوںعیسٰی ساتھکے نکلا۔آگے چلتے چلتے ایکوہ
گاؤں میں پہنچا۔ وہاں عورتایککی بنام مرتھا نے اُسے اپنے
گھر خوشمیں آمدید کہا۔ 39 مرتھا ایککی بہن جستھی کا
نام مریم تھا۔ وہ خداوند کے پاؤں میں بیٹھ کر اُس کی باتیں سننے
جبکہ40لـگی گئی۔تھککرتےکرتےخدمتکیمہمانوںمرتھا
آخرکار وہ عیسٰی پاسکے آ کر کہنے لـگی، خداوند،” آپکیا کو
پروا نہیں میریکہ بہن مہمانوںنے خدمتکی کا پورا انتظام مجھ
پر چھوڑ دیا اُسہے؟ سے کہیں کہ میریوہ مدد “کرے۔

لیکن41 خداوند عیسٰی جوابنے میں کہا، مرتھا،” مرتھا،
تُو بہت سی فکروں اور پریشانیوں میں پڑ گئی ہے۔ ایکلیکن42
مریمہے۔ضروریبات بہترنے لیاچنحصہ اورہے 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
طرحجسسکھائیں، یحیٰی بھینے شاگردوںاپنے 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

* 11:4 جو ہمارا گناہ کرتا :ہے لفظی :ترجمہ جو قرضہمارا دار ہے۔
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5 پھر اُس نے اُن سے کہا، اگر” تم میں سے کوئی راتآدھی

کے وقت اپنے دوست کے گھر جا کر کہے، بھائی،’ مجھے تین
روٹیاں دے، بعد میں مَیں یہ واپس کر دوں گا۔ 6 کیونکہ میرا
دوست سفر کر پاسمیرےکے 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 ہے میرےاور 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 اپنے دوست
کے اصراربےجا اُسسےوجہکی کرےپوریضرورتتمامکی
گا۔

9 چنانچہ 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۔ 10 کیونکہ جو بھی مانگتا ہے وہ پاتا ہے،
جو ڈھونڈتا اُسےہے ملتا ہے اور جو کھٹکھٹاتا اُسہے کے لئے
کھولدروازہ دیا ہے۔جاتا 11 باپوںتم میں اپنےکونسے بیٹے کو
دےسانپ گا اگر وہ مچھلی مانگے؟ 12 یا کون اُسے دےبچھو
گا اگر وہ انڈا مانگے؟ کوئی !نہیں جب13 بُرےتم ہونے کے
باوجود اِتنے سمجھ دار ہو کہ اپنے بچوں کو اچھی دےچیزیں
سکتے ہو تو پھر کتنی یادہ ز یقینی بات ہے کہ آسمانی باپ اپنے
مانگنے والوں دےالقدسروحکو “گا۔

عیسٰی اور بدروحوں کا سردار
دنایک14 عیسٰی ایسیایکنے بدروح دینکال گونگیجو

تھی۔ جب وہ گونگے آدمی میں سے نکلی تو وہ لنے بو لگا۔ وہاں
پر جمع لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ 15 لیکن بعض نے کہا، یہ” تو
بدروحوں کے سردار بعل زبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا
“ہے۔

اَوروں16 اُسےنے آزمانے لئےکے نشانالٰہیکسی مطالبہکا
کیا۔ لیکن17 عیسٰی نے اُن کے خیالات جان کر کہا، جس”
بادشاہی میں پھوٹبھی پڑ جائے وہ تباہ ہو جائے گی، جساور
گھرانے کی ایسی 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 اگر ابلیس میں پھوٹ پڑ گئی ہے تو پھر اُس
کی بادشاہی کس طرح قائم رہ سکتی ہے؟ 19 دوسرا سوال یہ
ہے، اگر مَیں بعل زبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں
تمہارےتو بیٹے کساُنہیں کے یعے ذر لتے نکا ہیں؟ چنانچہ وہی

اِس بات میں تمہارے منصف ہوں گے۔ لیکن20 اگر مَیں الله
کی قدرت سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو پھر الله کی بادشاہی
پاستمہارے پہنچ چکی ہے۔

جب21 تک کوئی زورآور آدمی ہتھیاروں سے لیس اپنے
ڈیرے کی پہرا داری کرے اُس وقت تک اُس کی ملـکیت
محفوظ رہتی ہے۔ لیکن22 اگر کوئی یادہ طاقتز شخصور حملہ
کر کے اُس پر غالب آئے تو وہ اُس کے اسلحہ پر کرےقبضہ گا
جس پر اُس کا بھروسا تھا، اور لُوٹا ہوا مال اپنے لوگوں میں تقسیم
دےکر گا۔

23 میرےجو ساتھ نہیں خلافمیرےوہ اورہے میرےجو
ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔

بدروح واپسیکی
جب24 کوئی بدروح شخصکسی میں سے نکلتی ہے تو وہ

ہے۔کرتیتلاشجگہکیآرامہوئیگزرتیسےمیںعلاقوںویران
لیکن جب اُسے کوئی ایسا مقام نہیں ملتا تو وہ کہتی ہے، مَیں’
اُساپنے نکلیسےمیںجسگیجاؤںچلیواپسمیںگھر ‘تھی۔
25 واپسوہ آ کر دیکھتی ہے کسیکہ نے دےجھاڑو سبکر
سلیقےکچھ رکھسے دیا ہے۔ 26 پھر وہ جا ساتکر اَور بدروحیں
ڈھونڈ لاتی ہے جو اُس سے بدتر ہوتی ہیں، اور وہ سب اُس
شخص گھسمیں کر ہنے ر لـگتی ہیں۔ ابچنانچہ اُس آدمی کی
حالت پہلے نسبتکی یادہ ز بُری ہو جاتی “ہے۔

مبارککون ہے؟
ابھیعیسٰی27 باتیہ ہیکر رہا تھا اونچینےعورتایککہ

آواز سے کہا، آپ” کی مبارکماں جسہے آپنے کو جنم
دیا آپاور دودھکو “پلایا۔

لیکن28 عیسٰی جوابنے دیا، بات” یہ نہیں حقیقتہے۔
میں مبارکوہ ہیں جو الله کا کلام سن کر اُس پر عمل کرتے
“ہیں۔

الٰہی نشان کا تقاضا
29 سننے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تو وہ کہنے لگا، یہ”

نسل شریر کیونکہہے، یہ مجھ الٰہیسے نشان کا تقاضا کرتی ہے۔
لیکن اِسے کوئی بھی الٰہی پیشنشان نہیں کیا جائے گا سوائے
یونس کے نشان کے۔ 30 یونسطرحجسکیونکہ نینوہ شہر کے
باشندوں 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 لوگوںکے کے کھڑیساتھ ہو کر اُنہیں مجرم دےقرار
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گی۔ کیونکہ وہ ملـکدُوردراز سلیمانسے حکمتکی سننے کے
لئے تھیآئی یہاںجبکہ وہ بھیسےسلیمانجوہے بڑا اُس32ہے۔
دن نینوہ بھیباشندےکے نسلاِس لوگوںکے کھڑےساتھکے
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
شخصکوئیجب33 چراغ جلاتا ہے تو نہ وہ اُسے چھپاتا، نہ

برتن کے نیچے رکھتا بلـکہ اُسے شمع دان پر رکھ دیتا ہے تاکہ اُس
روشنیکی اندر والوںآنے کو نظر آئے۔ تیری34 بدنتیرےآنکھ
کا چراغ ہے۔ اگر تیری آنکھ ٹھیک 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 تیرےروشنی اندر ہے وہ
حقیقت میں یکی تار ہو۔ 36 چنانچہ اگر تیرا پورا جسم روشن ہو
اور کوئی بھی تاریکحصہ نہ ہو تو پھر وہ بالکل روشن ہو گا،
ایسا جیسا وقتاُس ہوتا چراغجبہے تجھے اپنے چمکنے دمکنے
روشنسے کر دیتا “ہے۔

فریسیوں افسوسپر
37 عیسٰی ابھی بات کر رہا تھا کہ کسی فریسی نے اُسے

کھانے کی دعوت دی۔ چنانچہ وہ اُس کے گھر 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 اُسنے سے دیکھو،”کہا، فریسیتم 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 والے حصے کو خلق کیا، تو کیا اُس نے اندر والے حصے
کو نہیں بنایا؟ 41 چنانچہ جو کچھ برتن کے اندر ہے اُسے غریبوں
دو۔دےکو تمہارےپھر لئے سب صافپاککچھ ہو گا۔

42 فریسیو، تم پر !افسوس کیونکہ ایک طرف تم پودینہ،
سداب اور باغ کی ہر قسم کی ترکاری کا دسواں حصہ الله کے
لئے مخصوص کرتے ہو، لیکن طرفدوسری انصافتم اور الله
محبتکی کو نظرانداز ہو۔کرتے لازم کہہے تم یہ بھیکام کرو
اور پہلا بھی نہ چھوڑو۔

43 فریسیو، تم !افسوسپر کیونکہ عبادتتم خانوں عزتکی
کرسیوںکی پر بیٹھنے لئےکے ہتےبےچین ر اور بازار لوگوںمیں کا
سلام سننے کے لئے تڑپتے ہو۔ 44 ہاں، تم پر !افسوس کیونکہ تم

قبروںپوشیدہ مانندکی پرجنہو نادانستہلوگسے طور پر گزرتے
“ہیں۔

شریعت45 کے ایک عالِم اعتراضنے کیا، اُستاد،” آپ یہ
کہہ ہماریکر بھی بےعزتی کرتے “ہیں۔

46 عیسٰی نے جواب دیا، تم” شریعت کے ِموں عال پر بھی
!افسوس کیونکہ لوگوںتم بھاریپر ڈالبوجھ دیتے ہو مشکلجو
سے اُٹھایا جا سکتا ہے۔ نہ صرف یہ بلـکہ تم خود اِس بوجھ کو
47لگاتے۔نہیںبھیاُنگلیایکاپنی تم !افسوسپر کیونکہ نبیوںتم
کے مزار بنا دیتے ہو، اُن کے تمہارےجنہیں باپ دادا نے مار
ڈالا۔ اِس48 سے گواہیتم دیتے ہو کہ تم پسندکچھوہ کرتے ہو
باپتمہارےجو دادا نے کیا۔ اُنہوں نبیوںنے قتلکو کیا جبکہ
تم اُن کے مزار تعمیر کرتے ہو۔ اِس49 لئے الله حکمتکی نے
کہا، مَیں’ اُن میں نبی گی۔دوںبھیجرسولاور اُن میں بعضسے
کو قتلوہ کریں گے بعضاور ستائیںکو ‘گے۔ نتیجے50 میں یہ
نسل تمام نبیوں قتلکے کی ذمہ ٹھہرےدار —گی دنیا تخلیقکی
آجکرلےسے تک، ہابیلیعنی51 قتلکے یاہکرلےسے زکر کے
قتل المُقّدسبیتجسےتک، میںصحنکے قربانموجود گاہ اور
المُقّدسبیت دروازےکے درمیانکے 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 کو چھین لیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ تم خود داخل نہیں
ہوئے، بلـکہ تم داخلنے ہونے والوں کو روکبھی “لیا۔

جب53 عیسٰی وہاں سے نکلا تو عالِم اور فریسی اُس سختکے
مخالف ہو گئے بڑےاور غور اُسسے پوچھکی گچھ لـگے۔کرنے
54 وہ تاکاِس میں رہے کہ اُسے منہ سے نکلی باتکسی کی
وجہ سے پکڑیں۔

12
یاکاری ر سے خبردار !رہو

1 اِتنے میں کئی ہزار لوگ جمع ہو گئے تھے۔ بڑی تعداد
کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے۔ پھر عیسٰی
اپنے شاگردوں سے یہ بات کرنے لگا، فریسیوں” کے خمیر یعنی
یاکاری ر سے !خبردار 2 جو بھیکچھ ابھی چھپا ہوا اُسےہے آخر
میں ظاہر کیا جائے گا اور جو کچھ بھی اِس وقت پوشیدہ ہے
اُس کا راز آخر میں کھل جائے گا۔ 3 اِس لئے جو کچھ تم نے
اندھیرے میں کہا ہے وہ روزِ روشن میں سنایا جائے گا اور جو
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کچھ تم نے اندرونی کمروں کا دروازہ بند کر کے آہستہ آہستہ
کان میں بیان کیا ہے اُس کا چھتوں اعلانسے کیا جائے گا۔

سےکس ڈرنا ہئے؟ چا
میرے4 عزیزو، اُن سے مت ڈرنا جو صرف جسم کو قتل

کرتے ہیں اور مزید نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ 5 مَیں تم کو بتاتا
ہوں کہ کس سے ڈرنا ہے۔ الله سے ڈرو، جو تمہیں ہلاک
کرنے کے بعد جہنم میں پھینکنے کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ جی
اُسیہاں، خوفسے کھاؤ۔

6 کیا پانچ یاں چڑ دو پیسوں میں نہیں بِکتیں؟ توبھی الله ایکہر
کی فکر کر ایککے بھیکو نہیں بھولتا۔ ہاں،7 تمہارےبلـکہ سر
بالسبکے بھی گنے ہوئے ہیں۔ متلہٰذا تمہاریڈرو۔ قدر و
بہتقیمت سی یوں چڑ کہیںسے یادہ ز ہے۔

مسیح کا اقرار یا انکار کرنے نتیجےکے
8 مَیں تم کو بتاتا ہوں، جو بھی لوگوں کے منے سا میرا اقرار

کرے اُس کا اقرار ابِن آدم بھی فرشتوں کے منے کرےسا گا۔
لیکن9 لوگوںجو کے منے سا میرا اُسکرےانکار بھیکا الله کے
فرشتوں کے منے سا انکار کیا جائے گا۔

اور10 بھیجو ابِن آدم کرےباتخلافکے معافاُسے کیا
جا سکتا ہے۔ لیکن جو القدسروح خلافکے کفر بکے اُسے
معاف نہیں کیا جائے گا۔

لوگجب11 تم میںخانوںعبادتکو اورحاکموںاور اختیار
والوں کے منے گھسیٹسا کر لے جائیں گے تو یہ سوچتے سوچتے
پریشان نہ ہو جانا طرحکسمَیںکہ اپنا دفاع کروں یا کیا کہوں،
12 القدسروحکیونکہ تم وقتاُسیکو دےسکھا گا کہ تم کو
کیا کہنا “ہے۔

نادان امیر کی تمثیل
کسی13 نے بھیڑ میں سے کہا، اُستاد،” میرے بھائی سے

کہیں میراثکہ کا میرا مجھےحصہ “دے۔
14 عیسٰی نے جواب دیا، بھئی،” کس نے مجھے تم پر جج یا

تقسیم کرنے والا مقرر کیا “ہے؟ 15 پھر اُس نے اُن سے مزید
!خبردار”کہا، قسمہر کے لالچ بچےسے رہنا، انسانکیونکہ کی
زندگی اُس مالکے دولتو کثرتکی پر منحصر “نہیں۔

اُس16 تمثیلایکاُنہیںنے امیرکسی”سنائی۔ آدمی زمینکی
میں اچھی فصل پیدا ہوئی۔ 17 چنانچہ وہ سوچنے لگا، اب’ مَیں

کیا کروں؟ میرے پاس تو اِتنی جگہ نہیں جہاں مَیں سب کچھ
جمع کر کے ‘رکھوں۔ 18 پھر اُس نے کہا، مَیں’ یہ کروں گا
کہ اپنے گوداموں کو ڈھا کر اِن بڑےسے تعمیر کروں گا۔ اُن
میں اپنا تمام اناج اور باقی پیداوار جمع کر لوں گا۔ 19 پھر مَیں اپنے
آپ سے کہوں گا کہ لو، اِن اچھی چیزوں تیریسے یات ضرور
بہت پوریتکسالوں ہوتی رہیں ابگی۔ آرام کر۔ کھا، پی اور
خوشی ‘منا۔ لیکن20 الله نے اُس سے کہا، !احمق’ راتاِسی تُو
مر جائے گا۔ تو پھر جو چیزیں تُو نے جمع کی ہیں کسوہ کی
ہوں ‘گی؟

شخصاُسیہی21 انجامکا اپنےصرفجوہے لئے جمعچیزیں
کرتا ہے جبکہ وہ الله کے منے غریبسا “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 کھانے سے یادہ ز اہم ہے
اور پوشاکجسم سے یادہ۔ ز کوّوں24 پر غور کرو۔ نہ وہ بیج
بوتے، نہ فصلیں کاٹتے ہیں۔ اُن کے پاس نہ سٹور ہوتا ہے،
نہ گودام۔ توبھی 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 کیوں فکرمند
ہو؟ 27 غور کرو کہ سوسن کے پھول کس طرح اُگتے ہیں۔ نہ
وہ محنت کرتے، نہ کاتتے ہیں۔ لیکن مَیں تمہیں بتاتا ہوں کہ
سلیمان بادشاہ اپنی پوری شان شوکتو باوجودکے ایسے شاندار
کپڑوں سے ملبّس نہیں تھا جیسے اُن میں سے ایک۔ 28 اگر الله
گھاساُس کو آججو میدان میں ہے اور آگکل میں جھونکی
جائے گی ایسا شاندار لباس 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 گے۔
ایسی باتوں کی وجہ سے بےچین نہ رہو۔ 30 کیونکہ دنیا میں جو
ایمان نہیں رکھتے وہی اِن تمام چیزوں پیچھےکے بھاگتے ہتے ر ہیں،
جبکہ تمہارے باپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ تم کو اِن کی
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ضرورت ہے۔ 31 اُسیچنانچہ کی بادشاہی تلاشکی میں رہو۔
پھر یہ تمام چیزیں بھی تم ملکو جائیں گی۔

آسمان دولتپر جمع کرنا
اے32 چھوٹے گلے، مت ڈرنا، تمہارےکیونکہ باپ نے

تم کو بادشاہی دینا پسند کیا۔ 33 اپنی ملـکیت بیچ کر غریبوں
دےکو دینا۔ اپنے لئے بٹوےایسے بنواؤ جو نہیں گھستے۔ اپنے
لئے آسمان پر ایسا خزانہ جمع 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 ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا
رہے گا۔

وقتہر تیار نوکر
خدمت35 کے لئے کھڑےتیار رہو اور اِس پر دھیان دو کہ

تمہارے چراغ جلتے رہیں۔ 36 یعنی ایسے نوکروں کی مانند جن کا
شادیکسیمالـک واپسسے آنے والا ہے اور وہ اُس کے لئے
کھڑےتیار ہیں۔ جوں ہی وہ آ دےدستککر دروازےوہ
کو کھول دیں گے۔ 37 وہ نوکر مبارک ہیں مالـکجنہیں آ کر
جاگتے ہوئے چوکساور پائے مَیںگا۔ تم کو سچ بتاتا ہوں کہ یہ
دیکھ مالـککر بدلکپڑےاپنے اُنہیںکر بٹھائے گا اور میز پر اُن
کرےخدمتکی گا۔ 38 ہو سکتا مالـکہے راتآدھی 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 آئےکبچور گا تو وہ ضرور اُسے نقبمیںگھر لگانے
نہ دیتا۔ 40 تم بھی تیار رہو، کیونکہ ابِن آدم ایسے وقت آئے گا
جب تم اِس کی توقع نہیں کرو “گے۔

وفادار نوکر
پطرس41 نے پوچھا، خداوند،” کیا یہ تمثیل ہمارےصرف

لئے ہے سبیا کے لئے؟ “
42 خداوند نے جواب دیا، کون” سا نوکر وفادار اور سمجھ

دار فرضہے؟ کرو کہ گھر مالـککے کسینے نوکر کو باقی
نوکروں پر مقرر کیا ہو۔ اُس ایککی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ
اُنہیں وقت پر مناسب کھانا کھلائے۔ 43 وہ مبارکنوکر ہو گا
جو مالـک کی واپسی پر یہ سب کچھ کر رہا ہو گا۔ 44 مَیں تم
کو سچ بتاتا ہوں کہ یہ دیکھ مالـککر اُسے اپنی پوری جائیداد پر
کروفرضلیکن45گا۔کرےمقرر کہ نوکر میںدلاپنے مالـک’سوچے، کی واپسی میں ابھی دیر ‘ہے۔ وہ نوکروں اور نوکرانیوں
کو پیٹنے لـگے اور کھاتے پیتے وہ نشے میں رہے۔ 46 اگر وہ ایسا

کرے مالـکتو ایسے دن وقتاور آئے توقعکیجسگا نوکر کو
نہیں ہو گی۔ حالاتاِن دیکھکو کر وہ نوکر ٹکڑےٹکڑےکو کر
ڈالے گا اور اُسے غیرایمان داروں میں کرےشامل گا۔

47 جو نوکر اپنے مالـک کی مرضی کو جانتا ہے، لیکن اُس
کے لئے یاں تیار نہیں کرتا، نہ اُسے پوری کرنے کوششکی کرتا
ہے، اُس خوبکی پٹائی کی جائے گی۔ اِس48 کے مقابلے میں
وہ مالـکجو کی مرضی کو نہیں جانتا اور اِس بنا پر کوئی قابِل
سزا کام کرے اُس کی کم پٹائی کی جائے گی۔ کیونکہ جسے
بہت دیا گیا ہو اُس بہتسے طلب کیا جائے گا۔ جساور کے
بہتسپرد کچھ کیا گیا ہو اُس سے کہیں یادہ ز مانگا جائے گا۔

عیسٰی کی وجہ اختلافسے پیدا ہو گا
49 مَیں زمین پر آگ لگانے آیا ہوں، اور کاش وہ پہلے ہی

بھڑک رہی !ہوتی لیکن50 میرےتکاب منے ایکسا بپتسمہ
ہے جسے لینا ضروری ہے۔ اور مجھ پر کتنا دباؤ تکجبہے
اُس تکمیلکی 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 اختلافمَیں پیدا کروں گا۔ 52 ابکیونکہ سے
ایک گھرانے کے پانچ افراد میں اختلاف ہو گا۔ تین دو کے
خلاف اور دو تین ہوںخلافکے گے۔ باپ53 بیٹے خلافکے
ہو گا اور باپبیٹا کے ماںخلاف، بیٹی خلافکے 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 اور جب جنوبی لُو چلتی ہے تو
تم کہتے ہو سختکہ گرمی ہو گی۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اے56
یاکارو !ر تم آسمان و زمین حالاتکے 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 کروفرض58سکتے؟کر کہ

کسی تجھنے پر مقدمہ چلایا ہے۔ اگر ایسا ہو تو کوششپوری
کر میںکچہریکہ پہنچنے پہلےسے پہلے حلمعاملہ کر مخالفکے
سے فارغ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ کو جج کے منے سا
گھسیٹ کر جائے،لے پولیستجھےجج افسر کرےحوالےکے
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اور پولیس افسر تجھے جیل میں ڈال دے۔ 59 مَیں تجھے بتاتا
ہوں، وہاں سے تُو اُس وقت تک نہیں نکل پائے گا تکجب
جرمانے پوریکی پوری رقم ادا نہ کر “دے۔

13
توبہ کرو ہلاکورنہ ہو جاؤ گے

وقتاُس1 لوگکچھ عیسٰی پاسکے پہنچے۔ اُنہوں نے اُسے
گلیل لوگوںکچھکے بارےکے میں بتایا پیلاطسجنہیں اُسنے
وقت قتل کروایا تھا جب وہ بیت المُقّدس میں قربانیاں پیش کر
رہے تھے۔ یوں اُن کا خون قربانیوں کے خون کے ساتھ ملایا گیا
تھا۔ 2 عیسٰی نے یہ سن کر پوچھا، کیا” تمہارے خیال میں یہ
لوگ گلیل کے باقی لوگوں سے یادہ ز گناہ گار تھے کہ اِنہیں اِتنا
دُکھ اُٹھانا پڑا؟ 3 !نہیںہرگز 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 کے
بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو مر ِشلوخجبگئے کا بُرج اُن
پر گرا؟ کیا وہ یروشلم کے باقی باشندوں کی نسبت یادہ ز گناہ گار
تھے؟ 5 ہرگز !نہیں مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو تو تم
بھی تباہ ہو جاؤ “گے۔

بےپھل انجـیر درختکا
6 پھر عیسٰی اُنہیںنے یہ تمثیل سنائی، کسی” نے اپنے باغ میں

انجـیر درختکا 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 تکآج کچھ بھی
کیوںطاقتکیزمینیہڈال۔کاٹاِسےملا۔نہیں ‘کرے؟ختم
لیکن8 مالی نے کہا، جناب،’ اِسے ایک سال اَور ہنے ر دیں۔
مَیں اِس اردکے گوڈیگرد کر ڈالوںکھادکے گا۔ 9 پھر اگر یہ
اگلے سال پھل لایا تو ٹھیک، ورنہ اِسے کٹوا “۔‘ڈالنا

سبت عورتکبڑیدنکے کی شفا
سبت10 کے دن عیسٰی کسی عبادت خانے میں تعلیم دے

رہا تھا۔ عورتایکوہاں11 تھی جو 18 سال بدروحسے کے
باعث بیمار تھی۔ کبڑیوہ ہو تھیگئی اور کھڑیسیدھی ہونے
بالکلکے قابل نہ تھی۔ جب12 عیسٰی نے اُسے دیکھا تو پکار کر
عورت،اے”کہا، تُو بیماریاپنی گئیچھوٹسے اُس13“!ہے
اُسہاتھاپنےنے پر رکھے تو ًوہ ہوکھڑیسیدھیفورا کر الله کی
تمجید کرنے لـگی۔

لیکن14 عبادت خانے کا راہنما ناراض ہوا کیونکہ عیسٰی
سبتنے دنکے تھی۔دیشفا اُس لوگوںنے سے ہفتے”کہا،
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 سبتکوئی دنکے اپنے بَیل یا گدھے کو
کھول کر اُسے تھان سے باہر نہیں لے جاتا تاکہ اُسے پانی پلائے؟
اب16 عورتاِس کو دیکھو جو ابراہیم کی بیٹی ہے اور جو 18
سال ابلیسسے بندھنکے 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 جواباِس سے اُس کے
مخالف شرمندہ ہو گئے۔ لیکن لوگعام اُس کے اِن تمام شاندار
کاموں خوشسے ہوئے۔

رائی کے دانے تمثیلکی
عیسٰی18 الله”کہا،نے مانندکیچیزکسبادشاہیکی ہے؟

مَیں اِس کا کسموازنہ سے کروں؟ 19 وہ رائی ایککے دانے
کی مانند ہے جو کسی نے اپنے 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 سےچیزکسکا

موازنہ کروں؟ 21 وہ اُس خمیر کی مانند ہے عورتکسیجو نے
لے ًکر تقریبا 27 کلو گرام آٹے میں ملا دیا۔ گو وہ اُس میں
توبھیگیاچھپ پورےہوتےہوتے ُگندھے آٹےہوئے خمیرکو
کر “گیا۔

تنگ دروازہ
22 عیسٰی تعلیم دیتے مختلفدیتے شہروں اور دیہاتوں میں سے

اُسابگزرا۔ کا رُخ یروشلم کسیمیںاِتنے23تھا۔طرفکیہی
اُسنے خداوند،”پوچھا،سے کیا لوگوںکم ملےنجاتکو “گی؟
اُس نے جواب دیا، 24 تنگ” دروازے میں سے داخل

ہونے کی سرتوڑ کوشش کرو۔ کیونکہ مَیں تم کو بتاتا ہوں
کہ بہت سے لوگ اندر جانے کی کوشش کریں گے، لیکن
بےفائدہ۔ ایک25 وقت آئے گا کہ گھر کا مالـک اُٹھ کر
دروازہ بند کر دے گا۔ پھر تم باہر کھڑے رہو گے اور
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کھٹکھٹاتے کھٹکھٹاتے التماس کرو گے، خداوند،’ ہمارے
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 ہم’گے، نے تو آپ کے منے سا ہی کھایا اور پیا اور آپ ہی ہماری
سڑکوں پر تعلیم ‘رہے۔دیتے لیکن27 گا،دےجوابوہ نہ’ مَیں
تم کو جانتا ہوں، نہ یہ کہ کہاںتم تماماےہو۔کے بدکارو، مجھ
سے دُور ہو ‘!جاؤ وہاں28 تم روتے اور دانت پیستے رہو گے۔
کیونکہ تم دیکھو گے کہ 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 شریکمیں ہوں گے۔ اُس30 وقت کچھ ایسے ہوں گے
پہلےجو آخر ہوںبھیایسےکچھاورگے۔ہوںاّولابلیکنتھے،
گے پہلےجو اّول تھے، ابلیکن آخر ہوں “گے۔

یروشلم افسوسپر
31 اُس وقت کچھ فریسی عیسٰی پاسکے آ کر اُس سے کہنے

لـگے، اِس” مقام کو چھوڑ کر کہیں اَور چلے جائیں، کیونکہ
آپہیرودیس قتلکو کرنے کا ارادہ رکھتا “ہے۔

32 عیسٰی جوابنے دیا، جاؤ،” اُس لومڑی کو بتا دو، آج’
اور کل مَیں بدروحیں نکالتا اور مریضوں کو شفا دیتا رہوں گا۔
تیسرےپھر مَیںدن پایہ تکمیل پہنچوںکو ‘گا۔ اِس33 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 اپنے
پاس بھیجے ہوئے پیغمبروں کو سنگسار کرتی ہے۔ مَیں نے
تیریبارہیکتنی اولاد جمعکو کرنا جسطرحاُسیبالکلچاہا،
طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پَروں تلے جمع کر محفوظکے 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
تکوقت دوبارہ نہیں دیکھو تکجبگے تم نہ کہو مبارککہ
ہے وہ ربجو کے نام سے آتا “ہے۔

14
سبت مریضدنکے کی شفا

سبت1 کے ایک دن عیسٰی کھانے کے لئے فریسیوں کے
کسی راہنما کے گھر آیا۔ لوگ اُسے پکڑنے کے لئے اُس کی
ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ 2 وہاں ایک آدمی عیسٰی
کے منے سا جستھا کے بازو اور ٹانگیں پھولے ہوئے تھے۔ 3 یہ
دیکھ کر فریسیوںوہ شریعتاور ِموںکے عال سے پوچھنے کیا”لگا،
سبتشریعت دنکے شفا دینے اجازتکی دیتی “ہے؟

لیکن4 خاموشوہ رہے۔ پھر اُس نے اُس آدمی پر ہاتھ رکھا
اور اُسے دےشفا رُخصتکر کر دیا۔ حاضرین5 سے وہ کہنے
اگر”لگا، تم میں کسیسے کا بیٹا یا سبتبَیل میںکنوئیںدنکے
گر جائے تو کیا تم ًاُسے فورا نہیں نکالو “گے؟

اِس6 پر وہ جوابکوئی دےنہ سکے۔
عزت اور اجر حاصل کرنے کا یقہ طر

عیسٰیجب7 دیکھانے مہمانکہ میز چنکرسیاںکیعزتپر
رہے ہیں تو اُس نے اُنہیں یہ تمثیل سنائی، 8 جب” تجھے کسی
شادی کی ضیافت شریکمیں ہونے کی دعوت دی جائے تو
وہاں جا کر عزت کی کرسی پر نہ بیٹھنا۔ ایسا نہ ہو کہ کسی
اَور کو بھی دعوت دی گئی ہو جو تجھ سے یادہ ز عزت دار
ہے۔ 9 جبکیونکہ وہ پہنچے گا تو بان پاستیرےمیز آ کر کہے
گا، ذرا’ اِس آدمی کو یہاں بیٹھنے ‘دے۔ یوں تیری بےعزتی ہو
جائے گی اور تجھے وہاں سے اُٹھ کر آخری کرسی پر پڑےبیٹھنا
گا۔ اِس10 لئے متایسا کرنا دیدعوتتجھےجببلـکہ جائے
تو جا کر آخری 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 جائے
گی۔ 11 کیونکہ بھیجو آپاپنے کو پستاُسےکرےسرفراز کیا
جائے گا اور جو آپاپنے اُسےکرےپستکو سرفراز کیا جائے
“گا۔

12 پھر عیسٰی نے میزبان سے بات کی، جب” تُو لوگوں کو
دوپہر یا شام کا کھانا کھانے دعوتکی دینا چاہتا ہے تو اپنے
دوستوں، بھائیوں، داروںرشتے یا امیر سایوںہم نہکو بُلا۔ ایسا نہ
ہو کہ وہ اِس عوضکے تجھے دعوتبھی دیں۔ کیونکہ اگر وہ
ایسا یں کر تو یہی تیرا معاوضہ ہو گا۔ اِس13 کے ضیافتبجائے
کرتے وقت غریبوں، لنگڑوں، مفلوجوں اور اندھوں کو دعوت
دے۔ 14 ایسا کرنے سے برکتتجھے ملے گی۔ کیونکہ وہ تجھے
اِس عوضکے کچھ نہیں دے سکیں گے، بلـکہ تجھے اِس کا
معاوضہ وقتاُس ملے راستجبگا باز جی اُٹھیں “گے۔
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ضیافتبڑی تمثیلکی
15 یہ سن کر مہمانوں میں سے ایک نے اُس سے مبارک”کہا، ہے وہ جو الله کی بادشاہی میں کھانا “کھائے۔
16 عیسٰی نے جواب میں کہا، کسی” آدمی ایکنے بڑی

ضیافت کا انتظام کیا۔ اِس کے لئے اُس بہتنے سے لوگوں کو
دعوت دی۔ ضیافتجب17 وقتکا آیا تو اُس نے اپنے نوکر کو
مہمانوں کو اطلاع دینے کے لئے بھیجا کہ آئیں،’ سب کچھ تیار
‘ہے۔ لیکن18 سبوہ معذرتسبکے ہنے چا لـگے۔ پہلے نے
کہا، مَیں’ کھیتنے خریدا ہے اور اب ضروری ہے کہ نکل
کر اُس کا معائنہ کروں۔ معذرتمَیں چاہتا ‘ہوں۔ دوسرے19
کہا،نے مَیں’ بَیلوںنے کے مَیںابہیں۔خریدےجوڑےپانچ
اُنہیں آزمانے جا معذرتمَیںہوں۔رہا تیسرے20‘ہوں۔چاہتا
نے کہا، مَیں’ شادینے کی اِسہے، لئے نہیں آ ‘سکتا۔

21 نوکر واپسنے آ مالـککر سبکو 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
‘آ۔لے نوکر نے ایسا واپسپھر22کیا۔ہی آ اُسکر مالـکنے کو
اطلاع دی، جناب،’ جو آپکچھ نے کہا تھا پورا ہو چکا ہے۔
لیکن اب بھی مزید لوگوں کے لئے گنجائش ‘ہے۔ مالـک23
اُسنے سے کہا، پھر’ شہر نکلسے دیہاتکر کی سڑکوں پر اور
باڑوں پاسکے جا۔ جو بھی مل جائے اُسے ہماری خوشی میں
شریک ہونے پر مجبور کر تاکہ میرا گھر بھر جائے۔ 24 کیونکہ
مَیں تم کو بتاتا ہوں جنکہ دیدعوتپہلےکو تھیگئی اُن میں
سے کوئی بھی 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، اگر”26 پاسمیرےکوئی آ کر اپنے باپ،
ماں، بیوی، بچوں، بھائیوں، بہنوں بلـکہ آپاپنے بھیسے 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 سے کوئی بُرج تعمیر کرنا چاہے تو کیا وہ پہلے
بیٹھ کر پورے اخراجات کا اندازہ نہیں لگائے گا تاکہ معلوم
ہو جائے کہ وہ اُسے تکتکمیل پہنچا سکے گا یا نہیں؟ 29 ورنہ
خطرہ ہے کہ اُس کی بنیاد لنے ڈا کے بعد پیسے ختم ہو جائیں
اور وہ آگے کچھ نہ بنا سکے۔ پھر جو بھیکوئی دیکھے گا وہ اُس

کا مذاق اُڑا کر کہے30 گا، اُس’ عمارتنے کو شروع تو کیا،
ابلیکن اُسے مکمل نہیں کر ‘پایا۔

31 یا اگر کوئی دوسرےکسیبادشاہ بادشاہ جنگساتھکے
کے لئے نکلے تو کیا وہ پہلے بیٹھ کر اندازہ نہیں لگائے گا کہ وہ
دساپنے ہزار فوجیوں سے بیساُن ہزار فوجیوں پر غالب آ سکتا
ہے اُسجو سے لڑنے آ رہے ہیں؟ 32 اگر وہ اِس نتیجے پر پہنچے
کہ غالب نہیں آ سکتا تو وہ صلح کرنے کے لئے اپنے نمائندے
دشمن پاسکے بھیجے ابھیوہجبگا دُور ہو۔ہی طرحاِسی33
تم میں سے جو بھی اپنا سب کچھ چھوڑےنہ وہ میرا شاگرد نہیں
ہو سکتا۔

نمکبےکار
نمک34 اچھی چیز لیکنہے۔ اگر اُس کا ذائقہ جاتا رہے تو

پھر اُسے کیونکر دوبارہ نمکین کیا جا سکتا ہے؟ نہ35 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۔ 2 یہ دیکھ کر
فریسی اور شریعت کے عالِم بڑبڑانے لـگے، یہ” آدمی گناہ گاروں
خوشکو آمدید کہہ کر اُن کے ساتھ کھانا کھاتا “ہے۔ اِس3
پر عیسٰی نے اُنہیں یہ تمثیل سنائی،

فرض”4 کرو کہ تم میں کسیسے کی َسو بھیڑیں ہیں۔ لیکن
ایک گم ہو جاتی مالـکابہے۔ کرےکیا گا؟ کیا وہ باقی 99
بھیڑیں کھلے میدان میں چھوڑ کر گم شدہ بھیڑ کو ڈھونڈنے نہیں
جائے گا؟ ضرور جائے گا، بلـکہ تکجب اُسے وہ بھیڑ مل نہ
جائے وہ اُس کی تلاش میں رہے گا۔ 5 پھر وہ خوش 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۔ مَیں7 تم کو بتاتا ہوں کہ آسمان
پر اِسیبالکل منائیخوشیطرح ایکجبگیجائے ہی گناہ گار
کرےتوبہ گا۔ اور یہ خوشی اُس خوشی نسبتکی یادہ ز ہو گی
جو 99اُن افراد باعثکے منائی جائے جنہیںگی توبہ کرنے ضرورتکی ہی نہیں تھی۔
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گم شدہ ِسکہ
8 یا فرض کرو کہ کسی عورت کے پاس دس ِسکے ہوں

ایکلیکن ِسکہ گم ہو عورتابجائے۔ کرےکیا گی؟ کیا وہ
چراغ جلا کر اور میںگھر احتیاطبڑیکردےدےجھاڑو سے
ِسکے تلاشکو کرےنہیں گی؟ کرےضرور گی، بلـکہ وہ اُس
تکوقت ڈھونڈتی رہے تکجبگی اُسے ِسکہ مل نہ جائے۔
جب9 اُسے ِ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 گم شدہ ِسکہ مل گیا ‘ہے۔ 10 مَیں تم کو بتاتا ہوں 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 باپنے سے کہا، اے’ باپ،
میراث کا میرا ‘دیں۔دےحصہ اِس باپپر دونوںنے میں اپنی
ملـکیت تقسیم کر دی۔ تھوڑے13 دنوں کے بعد چھوٹا بیٹا اپنا
سارا سامان سمیٹ کر اپنے ساتھ کسی ملـکدُوردراز میں لے
اُسوہاںگیا۔ میںعیاشینے اپنا پورا مال متاعو اُڑا دیا۔ سب14
ضائعکچھ ہو گیا تو ابپڑا۔کالسختمیںملـکاُس ضرورتوہ
مند ہونے لگا۔ نتیجے15 میں وہ ملـکاُس باشندےکسیکے
کے ہاں جا پڑا جس نے اُسے سؤروں کو چَرانے کے لئے اپنے
کھیتوں میں بھیج دیا۔ وہاں16 وہ پیٹاپنا اُن پھلیوں سے بھرنے
خواہششدیدکی رکھتا تھا لیکنتھے،کھاتےسؤرجو اُسے اِس
کی بھی اجازت نہ ملی۔ 17 پھر وہ ہوش میں آیا۔ وہ کہنے میرے’لگا، باپ کے کتنے مزدوروں کو کثرت سے کھانا ملتا ہے
جبکہ مَیں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ مَیں18 اُٹھ کر اپنے باپ کے
واپسپاس جاؤںچلا گا اور اُس مَیںباپ،اے”گا،کہوںسے
نے آسمان کا اور آپ کا گناہ کیا ہے۔ اب19 مَیں اِس لائق نہیں
رہا آپکہ کا بیٹا کہلاؤں۔ مہربانی کر مجھےکے اپنے مزدوروں
میں رکھ ‘۔“لیں 20 پھر وہ اُٹھ کر باپاپنے واپسپاسکے چلا
گیا۔
لیکن وہ گھر ابھیسے دُور ہی تھا کہ اُس باپکے نے اُسے

دیکھ لیا۔ ترساُسے آیا اور بھاگوہ کر بیٹے پاسکے آیا اور گلے
لگا کر اُسے بوسہ دیا۔ 21 بیٹے نے کہا، باپ،اے’ مَیں آسماننے

کا آپاور کا گناہ کیا مَیںابہے۔ اِس لائق نہیں رہا آپکہ کا
بیٹا ‘کہلاؤں۔ لیکن22 باپ نے اپنے نوکروں کو بُلایا اور جلدی’کہا، 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 کروذبح یہکیونکہ24منائیں،خوشیاورکھائیںہمتاکہ میرا
بیٹا مُردہ ابتھا زندہ ہو گیا ہے، گم ہو گیا ابتھا مل گیا ‘ہے۔
اِس پر وہ خوشی منانے لـگے۔

باپدوراناِس25 کا بڑا ابتھا۔میںکھیتبیٹا وہ لوٹا۔گھر
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۔

سنیہ28 کر بڑا بیٹا غصے ہوا اور اندر انکارسےجانے دیا۔کر
پھر باپ گھر سے نکل کر اُسے سمجھانے لگا۔ لیکن29 اُس نے
میںجواب باپاپنے سے کہا، دیکھیں،’ مَیں نے اِتنے آپسال
کی خدمت میں سخت محنت مشقت کی ہے اور ایک دفعہ بھی
آپ کی مرضی ورزیخلافکی نہیں کی۔ توبھی آپ نے مجھے
پورےاِس عرصے ایکمیں چھوٹا بکرا بھی نہیں دیا کہ اُسے ذبح
کر کے اپنے دوستوں کے ضیافتساتھ کرتا۔ لیکن30 جوں ہی
آپ کا یہ بیٹا آیا جس آپنے دولتکی کسبیوں میں اُڑا دی،
آپ نے اُس کے لئے موٹا تازہ بچھڑا ذبح ‘کروایا۔ باپ31 نے
جواب دیا، بیٹا،’ آپ تو پاسمیرےوقتہر رہے ہیں، اور جو
کچھ میرا ہیآپوہہے ہے۔کا ضروریابلیکن32 تھا ہمکہ
منائیںجشن ہوں۔خوشاور آپکیونکہ کا یہ بھائی جو مُردہ تھا
اب زندہ ہو گیا ہے، جو گم ہو گیا ابتھا مل گیا “۔‘ہے

16
چالاک ملازم

1 عیسٰی نے شاگردوں سے کہا، کسی” امیر آدمی ایکنے
ملازم رکھا تھا جو اُس کی جائیداد کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ایسا
ہوا اُسدنایککہ پر الزام لگایا گیا کہ وہ مالـکاپنے دولتکی
ضائع کر رہا ہے۔ مالـک2 نے اُسے بُلا کر کہا، یہ’ کیا ہے جو
بارےتیرےمَیں میں سنتا ہوں؟ اپنی تمام یوںذمہ دار حسابکا
دے، کیونکہ مَیں برخاستتجھے کر دوں ‘گا۔ ملازم3 دلنے
میں کہا، اب’ مَیں کیا کروں جبکہ مالـکمیرا یہ داریذمہ مجھ
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چھینسے گا؟لے کھدائی سختجیسا کام مجھ نہیںسے ہوتا اور
بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے۔ 4 ہاں، مَیں جانتا ہوں کہ کیا
کروں لوگتاکہ برخاستمجھے کئے جانے بعدکے اپنے گھروں
خوشمیں آمدید ‘کہیں۔

5 یہ کہہ کر اُس نے مالـکاپنے کے قرضتمام داروں کو
بُلایا۔ پہلے سے اُس نے پوچھا، تمہارا’ قرضہ کتنا ‘ہے؟ 6 اُس
جوابنے دیا، مالـکمجھے’ کو زیتون کے تیل کے َسو کنستر
واپس کرنے ‘ہیں۔ 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 جوابنے دیا، مجھے’
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 کرےبےایمانی گا۔ 11 اگر
تم دنیا کی ناراست دولت کو لنے سنبھا میں وفادار نہ رہے تو
پھر کون حقیقی تمہارےدولت کرےسپرد گا؟ 12 اور اگر تم
دوسروںنے دولتکی لنے سنبھا میں دکھائیبےایمانی توہے پھر
کون تم تمہارےکو ذاتی استعمال کے لئے دےکچھ گا؟

کوئی13 بھی غلام دو مالـکوں خدمتکی نہیں کر سکتا۔ یا تو
ایکوہ نفرتسے کر دوسرےکے محبتسے رکھے گا، ایکیا
لپٹسے دوسرےکر کو حقیر جانے گا۔ ایکتم وقتہی میں
الله دولتاور خدمتکی نہیں کر “سکتے۔

عیسٰی کی چند کہاوتیں
14 فریسیوں نے یہ سب کچھ سنا تو وہ اُس کا مذاق اُڑانے

لـگے، کیونکہ وہ لالچی تھے۔ 15 اُس نے اُن سے کہا، تم” ہی
وہ ہو جو اپنے آپ کو لوگوں کے منے سا راست باز قرار دیتے
ہو، لیکن تمہارےالله دلوں واقفسے ہے۔ جسلوگکیونکہ
چیز بہتکی قدر کرتے ہیں وہ الله نزدیککے مکروہ ہے۔

16 یحیٰی کے تمہارےتکآنے راہنما موسٰی شریعتکی اور
نبیوں کے پیغامات تھے۔ لیکن اب الله کی بادشاہی کی خوش
خبری کا اعلان کیا جا رہا ہے اور تمام لوگ زبردستی اِس میں
داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن17 اِس کا مطلبیہ نہیں شریعتکہ
منسوخ ہو گئی ہے بلـکہ آسمان و زمین جاتے رہیں گے، لیکن
شریعت کی زیر تکزبر کوئی باتبھی نہیں بدلے گی۔

18 چنانچہ جو آدمی اپنی بیوی کو دےطلاق کر کسی اَور
سے کرےشادی وہ زنا کرتا ہے۔ اِسی طرح جو کسی طلاق
عورتشدہ کرےشادیسے وہ بھی زنا کرتا ہے۔

امیر آدمی اور لعزر
ایک19 امیر آدمی کا ذکر ہے جو رنگارغوانی کپڑےکے

اور نفیس کتان پہنتا اور ہر عیشروز و عشرت میں گزارتا تھا۔
20 امیر کے گیٹ پر ایک غریب آدمی پڑا تھا جس پورےکے
جسم پر ناسور تھے۔ اُس کا نام لعزر تھا 21 اور اُس ایکبسکی
تھیخواہشہی کہ وہ امیر کی میز ٹکڑےہوئےگرےسے کھا
کر سیر ہو جائے۔ ُکتے اُس پاسکے آ کر اُس کے ناسور تھے۔چاٹتے

22 پھر ایسا ہوا غریبکہ آدمی مر گیا۔ فرشتوں نے اُسے اُٹھا
کر ابراہیم کی میںگود بٹھا دیا۔ امیر آدمی فوتبھی ہوا اور دفنایا
گیا۔ 23 وہ جہنم میں پہنچا۔ عذاب کی حالت میں اُس نے اپنی
نظر اُٹھائی تو دُور سے ابراہیم اور اُس میںگودکی لعزر دیکھا۔کو
24 وہ پکار اُٹھا، میرےاے’ باپ 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 اِس
آگ میں تڑپتا ‘ہوں۔

لیکن25 ابراہیم جوابنے دیا، بیٹا،’ یاد رکھ کہ تجھے اپنی
زندگی میں بہترین چیزیں مل چکی ہیں جبکہ لعزر کو بدترین
چیزیں۔ لیکن اب اُسے آرام اور تسلی مل گئی ہے جبکہ تجھے
ہمارےنیز،26اذیت۔ خلیجوسیعایکدرمیانتمہارےاور قائم
ہے۔ اگر کوئی چاہے بھی تو اُسے پار کر کے یہاں تمہارےسے
پاس نہیں جا سکتا، نہ وہاں سے کوئی یہاں آ سکتا ‘ہے۔ 27 امیر
آدمی نے کہا، میرے’ باپ، پھر میری ایک اَور گزارش ہے،
مہربانی کر لعزرکے والدمیرےکو بھیجگھرکے دیں۔ میرے28
پانچ بھائی ہیں۔ وہ وہاں جا کر اُنہیں آگاہ کرے، ایسا نہ ہو کہ
اُن کا انجام بھی یہ ناکاذیت مقام ‘ہو۔
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لیکن29 ابراہیم دیا،جوابنے اُن’ پاسکے موسٰی توریتکی

نبیوںاور توصحیفےکے ہیں۔ وہ اُن 30‘سنیں۔کی امیر عرضنے
کی، باپمیرےنہیں،’ ابراہیم، اگر مُردوںکوئی میں سے اُن کے
پاس جائے تو پھر وہ ضرور توبہ یں کر ‘گے۔ 31 ابراہیم نے کہا،
اگر’ وہ موسٰی اور نبیوں کی نہیں سنتے تو وہ اُس وقت بھی قائل
نہیں ہوں مُردوںکوئیجبگے میں اُٹھجیسے کر اُن پاسکے
جائے “۔‘گا

17
گناہ

1 عیسٰی نے اپنے شاگردوں سے کہا، آزمائشوں” کو تو آنا ہی
آنا لیکنہے، اُس جسافسوسپر معرفتکی وہ آئیں۔ 2 اگر وہ
اِن چھوٹوں میں کسیسے کو گناہ کرنے پر اُکسائے تو اُس کے
لئے بہتر ہے اُسکہ بڑیمیںگلےکے چکّی پاٹکا باندھا جائے
اور اُسے سمندر پھینکمیں دیا جائے۔ 3 خبردار !رہو
اگر تمہارا بھائی کرےگناہ تو اُسے سمجھاؤ۔ اگر وہ اِس پر توبہ

کرے تو اُسے معاف کر دو۔ فرضاب4 کرو کہ ایکوہ دن
کے اندر سات بار تمہارا گناہ کرے، لیکن ہر دفعہ واپس آ کر
توبہ کا اظہار توبھیکرے، اُسے ہر معافدفعہ کر “دو۔

ایمان
5 رسولوں نے خداوند سے کہا، ہمارے” ایمان کو “دیں۔بڑھا
6 خداوند نے جواب دیا، اگر” تمہارا ایمان رائی کے دانے

جیسا چھوٹا بھی ہو تو شہتوتتم کے درختاِس کو کہہ سکتے
ہو، اُکھڑ’ میںسمندرکر ‘لـگجا تو باتتمہاریوہ کرےعملپر
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
آئےگھر 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 پہنکپڑےکے خدمتمیریکر مَیںتکجبکرو
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 طرح جب تم
سب 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

کوڑھ مریضوںدسکے کی شفا
11 ایسا ہوا کہ یروشلم کی طرف سفر کرتے کرتے عیسٰی

سامریہ اور گلیل میں گزرا۔سے ایک12 دن گاؤںکسیوہ میں
داخل ہو رہا تھا کہ کوڑھ مریضدسکے اُس کو ملنے آئے۔
وہ کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر اونچی13 آواز سے کہنے اے”لـگے، 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 پاکسے صاف ہو

گئے۔ 15 اُن میں ایکسے جبنے دیکھا کہ شفا مل 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 نے پوچھا، کیا” دس دسکے آدمی اپنی
بیماری نہیںصافپاکسے باقیہوئے؟ نو کہاں ہیں؟ 18 کیا اِس
غیرملـکی کے علاوہ کوئی واپساَور آ کر الله کی تمجید کرنے کے
لئے تیار نہیں “تھا؟ 19 پھر اُس نے اُس سے کہا، اُٹھ” کر چلا
تیرےجا۔ ایمان نے تجھے بچا لیا “ہے۔

الله کی کببادشاہی آئے گی
فریسیوںکچھ20 عیسٰینے الله”پوچھا،سے کببادشاہیکی

آئے اُس“گی؟ جوابنے الله”دیا، کی بادشاہی یوں نہیں آ رہی
کہ اُسے ظاہری نشانوں سے پہچانا جائے۔ لوگ21 یہ بھی نہیں
کہہ سکیں گے، وہ’ یہاں ‘ہے یا وہ’ وہاں ‘ہے کیونکہ الله تمہارےبادشاہیکی 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 کو بتائیں گے، وہ’ وہاں ‘ہے یا وہ’
یہاں ‘ہے۔ لیکن مت جانا اور اُن کے پیچھے نہ لگنا۔ 24 کیونکہ
جب ابِن آدم کا دن آئے گا تو وہ بجلی کی مانند ہو گا جس
کی چمک آسمان کو ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے
تک روشن کر دیتی ہے۔ 25 لیکن پہلے لازم ہے کہ وہ بہت
دُکھ اُٹھائے اور اِس نسل ہاتھوںکے رد کیا جائے۔ جب26 ابِن
آدم کا وقت آئے گا تو حالات نوح کے دنوں جیسے ہوں گے۔
لوگ27 اُس تکدن کھانے پینے شادیاور کرنے میںکروانے
لـگے نوحتکجبرہے داخلمیںکشتی نہ ہو گیا۔ سیلابپھر
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نے آ کر اُن سب کو تباہ کر دیا۔ 28 بالکل یہی کچھ لوط کے
ایام میں لوگہوا۔ کھانے پینے، خرید و کاریکاشتفروخت،
اور تعمیر کے کام میں لـگے رہے۔ لوطجبلیکن29 سدوم کو
چھوڑ کر نکلا تو آگ اور گندھک نے آسمان سے برس کر اُن
سب کو تباہ کر دیا۔ 30 ابِن آدم کے ظہور کے وقت ایسے ہی
حالات ہوں گے۔

31 جو شخص اُس دن چھت پر ہو وہ گھر کا سامان ساتھ
لے جانے کے لئے نیچے نہ اُترے۔ اِسی طرح کھیتجو 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۔ مَیں34 تم کو بتاتا ہوں
کہ راتاُس دو ایکافراد بستر میں سوئے ہوں ایکگے، کو
ساتھ لے لیا جائے گا دوسرےجبکہ کو پیچھے 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] افراد کھیت میں ہوں ایکگے، کو ساتھ لے لیا
جائے گا دوسرےجبکہ کو پیچھے چھوڑ دیا جائے “[گا۔

اُنہوں37 نے پوچھا، خداوند،” یہ کہاں ہو “گا؟
اُس جوابنے پڑیلاشجہاں”دیا، ہو گِدھوہاں جمع ہو

جائیں “گے۔
18

بیوہ اور جج تمثیلکی
1 پھر عیسٰی ایکاُنہیںنے تمثیل سنائی مسلسلجو دعا کرنے

ہمتاور نہ ہارنے ضرورتکی کو ظاہر کرتی ہے۔ اُس2 نے
ایکمیںشہرکسی”کہا، جج رہتا تھا جو نہ خدا مانتا،خوفکا
انسانکسینہ لحاظکا کرتا تھا۔ اُساب3 ایکمیںشہر بیوہ بھی
تھی جو یہ کہہ کر اُس پاسکے آتی رہی کہ مخالفمیرے’ کو
جیتنے نہ دیں بلـکہ انصافمیرا ‘کریں۔ کچھ4 دیر کے لئے جج نے
انکار کیا۔ لیکن پھر وہ دل میں کہنے لگا، بےشک’ مَیں خدا کا
نہیںخوف مانتا، نہ لوگوں کی پروا کرتا ہوں، لیکن5 یہ بیوہ مجھے
بار تنگبار اِسہے۔رہیکر لئے مَیں اُس انصافکا گا۔کروں
ایسا نہ ہو کہ آخرکار وہ آ میرےکر منہ پر “۔‘مارےتھپڑ

6 خداوند نے بات جاری رکھی۔ اِس” پر دھیان دو جو
بےانصاف جج نے کہا۔ 7 اگر اُس نے انصافآخرکار کیا تو کیا

الله اپنے چنے لوگوںہوئے انصافکا کرےنہیں گا راتدنجو
اُسے مدد کے لئے پکارتے ہیں؟ کیا وہ اُن کی بات ملتوی کرتا
رہے گا؟ 8 ہرگز !نہیں مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ وہ جلدی سے اُن
کرےانصافکا گا۔ لیکن کیا ابِن آدم جب دنیا میں آئے گا تو
ایمان دیکھ پائے “گا؟

فریسی ٹیکساور لینے والے کی تمثیل
لوگبعض9 تھےموجود بازیراستاپنیجو پر بھروسا رکھتے

اور دوسروں کو حقیر جانتے تھے۔ اُنہیں عیسٰی نے یہ تمثیل
سنائی، 10 دو” آدمی بیت المُقّدس میں دعا کرنے آئے۔ ایک
فریسی تھا اور ٹیکسدوسرا لینے والا۔

فریسی11 کھڑا ہو کر یہ دعا کرنے لگا، اے’ خدا، مَیں تیرا
شکر ہوںکرتا مَیںکہ باقی لوگوں نہیںطرحکی ہوں۔ مَیںنہ ڈاکو
ہوں، نہ بےانصاف، نہ زناکار۔ مَیں اِس ٹیکس لینے والے کی
مانند بھی نہیں ہوں۔ مَیں12 ہفتے میں دو مرتبہ روزہ رکھتا ہوں
اور تمام آمدنی کا دسواں تیرےحصہ لئے مخصوص کرتا ‘ہوں۔

13 لیکن ٹیکس لینے والا دُور ہی کھڑا رہا۔ اُس نے اپنی
آنکھیں آسمان کی طرف اُٹھانے تک کی جرأت نہ کی بلـکہ اپنی
پیٹچھاتی پیٹ کر کہنے لگا، اے’ خدا، مجھ گناہ گار پر رحم
‘!کر مَیں14 تم کو بتاتا ہوں دونوںجبکہ اپنے اپنے گھر لوٹے
تو فریسی نہیں بلـکہ یہ آدمی الله کے نزدیک راست باز ٹھہرا۔
کیونکہ جو بھی آپاپنے کو کرےسرفراز 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 پاسکے

لائے تاکہ وہ اُنہیں چھوئے۔ یہ دیکھ کر شاگردوں نے اُن کو
ملامت کی۔ 16 لیکن عیسٰی نے اُنہیں اپنے پاس بُلا کر کہا،
بچوں” میرےکو پاس آنے دو اور اُنہیں نہ روکو، کیونکہ الله
کی بادشاہی اِن جیسے لوگوں کو حاصل ہے۔ مَیں17 تم کو سچ
بتاتا ہوں، جو الله کی بادشاہی بچےکو قبولطرحکی کرےنہ وہ
اُس میں داخل نہیں ہو “گا۔

امیر مشکل سے الله کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں
کسی18 راہنما نے اُس سے پوچھا، نیک” اُستاد، مَیں کیا

کروں میراثتاکہ ابدیمیں زندگی “پاؤں؟
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19 عیسٰی نے جواب دیا، تُو” مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟
نیککوئی نہیں ایکسوائے کے اور وہ ہے الله۔ 20 تُو شریعت
کے احکام سے واقفتو ہے کہ زنا نہ کرنا، قتل نہ کرنا، چوری
نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، باپاپنے اور اپنی ماں عزتکی
“کرنا۔

آدمی21 جوابنے دیا، مَیں” نے جوانی تکآجسے اِن تمام
احکام پیرویکی کی “ہے۔

یہ22 سن کر عیسٰی نے ایک”کہا، تکابکام رہ گیا ہے۔
اپنی پوری جائیداد فروخت کر کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر
دے۔ تیرےپھر لئے آسمان پر خزانہ جمع ہو جائے گا۔ اِس کے
بعد آ میرےکر پیچھے ہو “لے۔ یہ23 سن کر آدمی بہتکو دُکھ
ہوا، کیونکہ دولتنہایتوہ مند تھا۔

24 یہ دیکھ کر عیسٰی نے کہا، دولت” مندوں کے لئے الله
کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکلکتنا !ہے 25 امیر کے الله کی
بادشاہی داخلمیں ہونے نسبتکی یہ یادہ ز آسان اونٹکہہے
سوئی کے ناکے میں سے گزر “جائے۔

باتیہ26 سن کر والوںسننے نے نجاتکوکسپھر”پوچھا،
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 کر
آپ پیچھےکے ہو لئے “ہیں۔

29 عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں جسکہ
نے بھی الله کی بادشاہی کی خاطر اپنے گھر، بیوی، بھائیوں،
والدین یا بچوں کو چھوڑ دیا ہے 30 اُسے اِس زمانے میں کئی گُنا
یادہ ز اور آنے والے زمانے ابدیمیں زندگی ملے “گی۔

عیسٰی موتکی پیشتیسریکی گوئی
31 عیسٰی شاگردوں ایککو طرف لے جا کر اُن سے کہنے

لگا، سنو،” ہم یروشلم طرفکی بڑھ رہے ہیں۔ سبوہاں کچھ
پورا ہو جائے گا جو نبیوں کی معرفت ابِن آدم بارےکے میں
لـکھا گیا ہے۔ 32 اُسے غیریہودیوں کے حوالے کر دیا جائے گا
جو اُس کا مذاق اُڑائیں گے، اُس کی بےعزتی کریں گے، اُس
پر تھوکیں گے، اُس33 ماریںکوڑےکو گے اور اُسے قتل کریں
تیسرےلیکنگے۔ دن وہ جی اُٹھے “گا۔

34 لیکن شاگردوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اِس بات کا
مطلب اُن سے چھپا رہا اور وہ نہ سمجھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔

اندھے کی شفا
عیسٰی35 یریحو قریبکے وہاںپہنچا۔ راستے ایککنارےکے

اندھا مانگبھیکبیٹھا اُسلوگسےبہت36تھا۔رہا منےکے سا
سے لـگےگزرنے تو اُس نے یہ سن کر پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے۔

اُنہوں37 نے کہا، عیسٰی” ناصری یہاں سے گزر رہا “ہے۔
38 اندھا چلّانے لگا، اے” عیسٰی ابِن داؤد، مجھ پر رحم

“کریں۔
آگے39 والوںچلنے ڈانٹاُسےنے کر لیکن“!خاموش”کہا،

وہ مزید اونچی آواز سے پکارتا رہا، اے” ابِن داؤد، مجھ پر رحم
“کریں۔

رُکعیسٰی40 گیا اور حکم پاسمیرےاُسے”دیا، جب“لاؤ۔
قریبوہ آیا تو عیسٰی اُسنے سے پوچھا، تُو”41 کیا چاہتا ہے کہ
تیرےمَیں لئے “کروں؟
اُس جوابنے 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 کے پیچھے 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 گزرنے لگا۔
2 اُس شہر میں ایک امیر آدمی بنام زکائی رہتا تھا جو ٹیکس
لینے والوں کا افسر تھا۔ 3 وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ عیسٰی کون
کوششپوریلیکنہے، کرنے باوجودکے اُسے دیکھ نہ سکا،
کیونکہ عیسٰی اردکے گرد بڑا ہجوم تھا اور زکائی کا قد چھوٹا تھا۔
4 اِس لئے وہ دوڑ کر آگے نکلا اور اُسے دیکھنے کے لئے انجـیر
*توت کے درخت پر چڑھ گیا جو راستے میں تھا۔ جب5 عیسٰی
وہاں پہنچا تو اُس نے نظر اُٹھا کر جلدیزکائی،”کہا، سے اُتر آ،
آجکیونکہ تیرےمجھے گھر میں ٹھہرنا “ہے۔

6 ًزکائی فورا اُتر آیا اور خوشی سے اُس کی مہمان نوازی کی۔
یہ7 دیکھ کر باقی لوگتمام بڑبڑانے اِس”لـگے، کے میںگھر جا
کر ایکوہ گناہ گار مہمانکے بن گئے “ہیں۔

* 19:4 انجـیر :توت ایک سایہ دار جسدرخت میں انجـیر کی طرح کا خوردنی پھل لگتا ہے۔ اِس کے پھول زرد اور آرائشی ہوتے ہیں۔ مصری توت۔ جمیز۔ ficus
sycomorus۔
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8 لیکن زکائی نے خداوند کے منے سا کھڑے ہو کر خداوند،”کہا، مَیں اپنے مال کا آدھا حصہ غریبوں کو دے دیتا

ہوں۔ مَیںسےجساور نے ناجائز طور کچھسے لیا اُسےہے چار
واپسگُنا کرتا “ہوں۔

9 عیسٰی نے اُس سے کہا، آج” اِس گھرانے نجاتکو 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 قریبکے آ چکا تھا، اِس لئے لوگ اندازہ

لگانے لـگے کہ الله کی بادشاہی ظاہر ہونے والی اِسہے۔ کے
پیِش نظر عیسٰی اپنینے یہ باتیں والوںسننے تمثیلایککو سنائی۔
اُس12 نے کہا، نوابایک” کسی ملـکدُوردراز کو چلا گیا
تاکہ اُسے بادشاہ مقرر کیا جائے۔ پھر واپساُسے آنا تھا۔ روانہ13
پہلےسےہونے اُس نوکروںاپنےنے میں بُلاکودسسے اُنہیںکر
سونے ایکایککا ِسکہ اُسساتھساتھدیا۔ کہا،نے یہ’ پیسے
لے کر اُس تکوقت کاروبار میں لگاؤ تکجب مَیں واپس نہ
‘آؤں۔ لیکن14 اُس کی رعایا اُس نفرتسے رکھتی تھی، اِس لئے
اُس اُسنے پیچھےکے وفد بھیج کر اطلاع دی، نہیںہم’ ہتے چا
کہ یہ آدمی ہمارا بادشاہ ‘بنے۔

توبھی15 اُسے بادشاہ مقرر کیا گیا۔ اِس کے بعد واپسجب
آیا تو اُس نے اُن نوکروں کو بُلایا جنہیں اُس نے پیسے دیئے تھے
تاکہ کرےمعلوم اُنہوںکہ نے یہ پیسے کاروبار میں لگا کر کتنا
اضافہ کیا ہے۔ 16 پہلا نوکر آیا۔ اُس نے کہا، آپجناب،’ کے
ہودسسےِسکےایک مالـک17‘ہیں۔گئے کہا،نے 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 ایککے ِ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
مَیںہے۔ لپیٹمیںکپڑےاِسےنے محفوظکر رکھا، 21 کیونکہ
آپمَیں سے ڈرتا تھا، اِس لئے سختآپکہ آدمی ہیں۔ پیسےجو
آپ نے نہیں لگائے اُنہیں لے لیتے ہیں اور جو بیج آپ نے نہیں
یا بو اُس کی فصل کاٹتے ‘ہیں۔ مالـک22 نے کہا، شریر’ !نوکر
تیرےمَیں الفاظاپنے عدالتتیریمطابقکے کروں جبگا۔ تُو

جانتا تھا کہ مَیں سخت آدمی ہوں، کہ وہ پیسے لے لیتا ہوں جو
خود نہیں لگائے اور وہ فصل کاٹتا جسہوں کا بیج نہیں یا، بو
23 تو پھر تُو میرےنے پیسے بینک 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 سے
لے کر اُس نوکر دےکو جسدو پاسکے دس ِسکے ‘ہیں۔
اُنہوں25 اعتراضنے کیا، اُسجناب،’ پاسکے تو پہلے دسہی
ِسکے ‘ہیں۔ اُس26 جوابنے دیا، مَیں’ تمہیں بتاتا ہوں کہ ہر
کچھپاسکےجسشخص اُسےہے اَور دیا جسلیکنگا،جائے
پاسکے کچھ نہیں ہے اُس 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۔ میرےاُنہیں منے سا دےپھانسی
“۔‘دو

یروشلم میں عیسٰی پُرجوشکا استقبال
28 اِن باتوں کے بعد عیسٰی دوسروں کے آگے آگے یروشلم کی

طرف ھنے بڑ لگا۔ جب29 بیتوہ فگے اور بیت عنیاہ قریبکے
پہنچا جو زیتون کے پہاڑ پر تھے تو اُس نے دو شاگردوں کو اپنے
آگے بھیج کر 30 کہا، منے” سا والے گاؤں میں جاؤ۔ وہاں تم
ایک جوان گدھا دیکھو گے۔ وہ بندھا ہوا ہو گا اور تکاب
کوئی بھی اُس پر سوار نہیں ہوا ہے۔ اُسے کھول کر لے آؤ۔
31 اگر پوچھےکوئی کہ گدھے کھولکیوںکو رہے ہو تو اُسے
بتا دینا کہ خداوند کو اِس ضرورتکی “ہے۔

شاگرددونوں32 توگئے دیکھا کچھسبکہ ہیویسا جیساہے
عیسٰی نے اُنہیں بتایا تھا۔ جب33 وہ جوان گدھے کو لنے کھو
لـگے تو اُس مالـکوںکے تم”پوچھا،نے کھولکیوںکوگدھے
رہے “ہو؟

34 اُنہوں نے جواب دیا، خداوند” کو اِس کی ضرورت
“ہے۔ 35 وہ اُسے عیسٰی کے پاس لے آئے، اور اپنے کپڑے
گدھے پر رکھ کر اُس کو اُس پر سوار کیا۔ جب36 وہ چل پڑا تو
لوگوں اُسنے کے آگے آگے راستے میں کپڑےاپنے بچھا دیئے۔

37 چلتے چلتے وہ اُس جگہ قریبکے پہنچا جہاں راستہ زیتون
کے پہاڑ پر سے اُترنے لگتا ہے۔ اِس پر شاگردوں کا پورا ہجوم
خوشی مارےکے اونچی آواز سے اُن معجزوں کے لئے الله کی
تمجید کرنے لگا جو اُنہوں نے دیکھے تھے،
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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 اُستاد،”کہا، اپنے شاگردوں کو “سمجھائیں۔
اُس40 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 کہ تیری سلامتی
کس میں ہے۔ لیکن اب یہ بات تیری آنکھوں سے چھپی ہوئی
ہے۔ 43 کیونکہ تجھ پر ایسا وقت آئے گا تیرےکہ تیرےدشمن
ارد گرد بند باندھ کر تیرا محاصرہ کریں گے اور یوں تجھے چاروں
طرف سے گھیر کر تنگ کریں گے۔ 44 وہ تجھے تیرے بچوں
سمیت زمین پر پٹکیں گے تیرےاور ایکاندر بھی دوسرےپتھر
پر نہیں اورگے۔چھوڑیں وجہ یہی ہو گی کہ تُو نے وقتوہ نہیں
جبپہچانا الله نجاتتیرینے کے لئے تجھ پر نظر “کی۔

المُقّدسبیتعیسٰی میں جاتا ہے
45 پھر المُقّدسبیتعیسٰی میں جا اُنہیںکر لنے نکا لگا وہاںجو

قربانیوں کے لئے درکار چیزیں بیچ رہے تھے۔ اُس نے کہا،
46 مُقّدسکلاِم” میں لـکھا ہے، میرا’ گھر دعا کا گھر ہو ‘گا
جبکہ تم نے اُسے ڈاکوؤں اڈّےکے میں بدل دیا “ہے۔

47 اور وہ روزانہ بیت المُقّدس میں تعلیم دیتا رہا۔ لیکن بیت
المُقّدس 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 باتہر سنسن کر اُس سے ہتےلپٹے ر تھے۔

20
عیسٰی کا اختیار

المُقّدسبیتوہجبدنایک1 میں لوگوں کو دےتعلیم رہا
اور الله خبریخوشکی سنا رہا تھا تو راہنما امام، شریعت کے
علما اُسبزرگاور اُنہوں2آئے۔پاسکے ہمیں”کہا،نے بتائیں،
آپ اختیارکسیہ کرسے یہکوآپنےکسہیں؟رہے 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؟

بحثمیںآپسوہ5 اگر”لـگے،کرنے کہیںہم ‘آسمانی’ تو وہ
پوچھے گا، تو’ پھر تم اُس پر ایمان کیوں نہ ‘لائے؟ لیکن6 اگر ہم
کہیں ‘انسانی’ تو لوگتمام 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 یہ
سب 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 کے
بہت دیر کے لئے ملـکبیروِن چلا گیا۔ جب10 پکانگور گئے
تو اُس نے اپنے نوکر کو اُن پاسکے بھیج دیا تاکہ مالـکوہ کا
حصہ وصول کرے۔ لیکن مزارعوں نے اُس کی پٹائی کر کے
اُسے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اِس11 مالـکپر ایکنے اَور نوکر کو اُن
پاسکے بھیجا۔ لیکن مزارعوں نے اُسے بھی مار مار کر اُس کی
کیبےعزتی اور خالی ہاتھ نکال دیا۔ 12 مالـکپھر تیسرےنے
نوکر بھیجکو دیا۔ اُنہوںبھیاُسے مارنے زخمیکر کر دیا نکالاور
دیا۔ باغ13 مالـککے نے کہا، اب’ مَیں کیا کروں؟ مَیں اپنے
پیارے بیٹے بھیجوںکو اُسوہشایدگا، لیکن14‘کریں۔لحاظکا
مالـک بیٹےکے دیکھکو میںآپسمزارعکر کہنے لـگے، یہ’ زمین
وارثکا آؤ،ہے۔ ہم اِسے مار ڈالیں۔ پھر اِس ہماریمیراثکی
ہی ہو ‘گی۔ اُنہوں15 اُسےنے باغ سے پھینکباہر قتلکر “کیا۔
عیسٰی نے پوچھا، اب” بتاؤ، باغ کا مالـک کیا کرے گا؟

16 وہ وہاں جا کر مزارعوں کو ہلاک کرے گا اور 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
18 جو اِس پتھر پر گرے گا ٹکڑےوہ ٹکڑے ہو جائے گا،

جسجبکہ پر وہ گرےخود گا پیساُسے ڈالے “گا۔
ٹیکسکیا دینا جائز ہے؟
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شریعت19 کے علما اور راہنما اماموں نے اُسی 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۔
20 چنانچہ وہ اُسے پکڑنے کا موقع ڈھونڈتے رہے۔ اِس مقصد
تحتکے اُنہوں نے اُس جاسوسپاسکے بھیج دیئے۔ لوگیہ
اپنے آپ کو دیانت دار ظاہر کر کے عیسٰی پاسکے آئے تاکہ
اُس کی کوئی بات پکڑ کر اُسے رومی گورنر کے حوالے کر
سکیں۔ 21 اِن جاسوسوں اُسنے اُستاد،”پوچھا،سے ہم جانتے
ہیں کہ آپ وہی کچھ بیان کرتے اور سکھاتے ہیں جو صحیح
جانبآپہے۔ دار نہیں ہوتے داریدیانتبلـکہ سے الله کی راہ
کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب22 ہمیں بتائیں کہ کیا رومی شہنشاہ کو
ٹیکس دینا جائز ہے یا “ناجائز؟

23 لیکن عیسٰی نے اُن کی چالاکی بھانپ لی اور کہا،
مجھے”24 چاندی ایککا رومی ِسکہ کسدکھاؤ۔ صورتکی
اور نام اِس پر کندہ “ہے؟
اُنہوں جوابنے دیا، شہنشاہ” “کا۔
اُس25 تو”کہا،نے جو شہنشاہ کا شہنشاہہے کو دو اور جو

الله کا ہے الله “کو۔
یوں26 وہ عوام منےکے اُسسا باتکوئیکی میںپکڑنے ناکام

رہے۔ اُس جوابکا سن کر وہ ہکا بکا رہ گئے اور مزید کوئی
بات نہ کر سکے۔

کیا ہم جی اُٹھیں گے؟
27 پھر کچھ اُسصدوقی پاسکے آئے۔ نہیںصدوقی مانتے کہ

روزِ قیامت مُردے جی اُٹھیں گے۔ اُنہوں نے عیسٰی سے ایک
سوال کیا، 28 اُستاد،” موسٰی نے ہمیں حکم دیا کہ اگر کوئی
شادی شدہ آدمی مربےاولاد جائے اور اُس کا بھائی ہو تو بھائی
فرضکا ہے کہ وہ بیوہ سے شادی کر کے اپنے بھائی کے لئے
اولاد پیدا کرے۔ فرضاب29 کریں ساتکہ بھائی تھے۔ پہلے
نے شادی کی، لیکن بےاولاد فوت ہوا۔ 30 اِس پر دوسرے
نے اُس سے شادی کی، لیکن وہ بھی بےاولاد مر گیا۔ 31 پھر
تیسرے نے اُس سے شادی کی۔ یہ سلسلہ ساتویں بھائی تک
جاری رہا۔ یکے دیگرےبعد ہر بھائی بیوہ شادیسے کرنے کے
بعد مر گیا۔ 32 آخر میں بیوہ بھی فوت ہو گئی۔ اب33 بتائیں کہ
قیامت دنکے بیویکیکسوہ 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 زمانے
شریکمیں ہونے اور مُردوں میں جیسے اُٹھنے لائقکے سمجھتا
ہے وہ اُس وقت شادی نہیں کریں گے، نہ اُن کی شادی کسی
سے کرائی جائے گی۔ 36 وہ مر بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ
فرشتوں کی مانند ہوں گے قیامتاور فرزندکے ہونے باعثکے
الله کے فرزند ہوں گے۔ اور37 باتیہ مُردےکہ اُٹھیںجی گے
موسٰی سے بھی ظاہر کی گئی ہے۔ کیونکہ جب وہ کانٹےدار
پاسکےجھاڑی آیا تو اُس نامیہکوربنے دیا، ابراہیم’ خدا،کا
اسحاق کا خدا یعقوباور کا ‘خدا، حالانکہ وقتاُس بہتتینوں
پہلے مر چکے تھے۔ اِس کا مطلب ہے کہ یہ حقیقت میں زندہ
ہیں۔ کیونکہ38 الله مُردوں نہیںکا بلـکہ زندوں کا اُسہے۔خدا
نزدیککے سبیہ زندہ “ہیں۔

39 یہ سن شریعتکر کے کچھ علما نے کہا، شاباش” اُستاد،
آپ اچھانے اِس40“ہے۔کہا اُنہوںبعدکے کوئیسےاُسنے
بھی سوال کرنے جرأتکی نہ کی۔

مسیح بارےکے میں سوال
41 پھر عیسٰی نے اُن سے مسیح”پوچھا، 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 تیرےمَیں دشمنوں تیرےکو پاؤں کی چوکی نہ

بنا ‘دوں۔
داؤد44 تو مسیحخود ربکو توہے۔کہتا پھر طرحکسوہ

داؤد کا فرزند ہو سکتا “ہے؟
شریعت کے علما سے خبردار

لوگجب45 سن رہے تھے تو اُس نے اپنے شاگردوں سے
کہا، 46 شریعت” کے علما سے خبردار !رہو کیونکہ وہ شاندار
چوغے پہن کر اِدھر اُدھر پھرنا پسند کرتے ہیں۔ جب لوگ
بازاروں میں سلام کر کے اُن کی عزت کرتے ہیں تو پھر وہ
خوش ہو جاتے ہیں۔ اُن کی ایکبس خواہشہی ہوتی ہے
کہ عبادت خانوں اور ضیافتوں میں عزت کی کرسیوں پر بیٹھ
جائیں۔ بیواؤںلوگیہ47 ہڑپگھرکے ساتھساتھاورجاتےکر
دکھاوے کے لئے لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو
سختنہایت سزا ملے “گی۔
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21
بیوہ کا چندہ

1 عیسٰی نے نظر اُٹھا کر دیکھا کہ لوگامیر اپنے بیتہدیئے
المُقّدس کے چندے کے بکس میں ڈال رہے ہیں۔ ایک2
غریب بیوہ بھی وہاں اُسنےجسگزریسے میں تانبے کے دو
معمولی سے ِسکے ڈال دیئے۔ 3 عیسٰی نے کہا، مَیں” تم کو سچ
بتاتا ہوں کہ غریباِس بیوہ نے تمام لوگوں نسبتکی یادہ ز ڈالا
ہے۔ کیونکہ4 تونےسباِن کچھسےکثرتکیدولتاپنی ڈالا
اِسجبکہ مندضرورتنے ہونے باوجودکے بھی گزارےاپنے
سارےکے دےپیسے دیئے “ہیں۔

المُقّدسبیت پر آنے والی تباہی
وقتاُس5 المُقّدسبیتلوگکچھ یفکی تعر میں لـگےکہنے

کہ وہ صورتخوبکتنے پتھروں اور مَنت کے تحفوں سے سجی
ہوئی ہے۔ یہ سن کر عیسٰی نے کہا، جو”6 کچھ تم کو یہاں نظر
آتا اُسہے کا پتھر پر پتھر نہیں گا۔رہے آنے سبمیںدنوںوالے
کچھ ڈھا دیا جائے “گا۔

مصیبتوں اور ایذا رسانی پیشکی گوئی
اُنہوں7 نے اُستاد،”پوچھا، کبیہ ہو گا؟ کیا کیا نظر آئے گا

سےجس معلوم ہو کہ ابیہ ہونے کو “ہے؟
8 عیسٰی جوابنے دیا، خبردار” رہو کہ کوئی تمہیں گم راہ

نہ کر دے۔ بہتکیونکہ لوگسے میرا نام لے کر آئیں گے اور
کہیں گے، مَیں’ ہی مسیح ‘ہوں اور کہ وقت’ قریب آ چکا
‘ہے۔ لیکن اُن کے پیچھے نہ لگنا۔ 9 اور جب جنگوں اور فتنوں
کی خبریں تم تک پہنچیں گی تو مت گھبرانا۔ کیونکہ لازم ہے
کہ سبیہ کچھ پیشپہلے آئے۔ توبھی آخرتابھی نہ ہو “گی۔

10 اُس نے اپنی بات جاری رکھی، ایک” قوم دوسری
خلافکے اُٹھ کھڑی ہو گی، اور ایک بادشاہی دوسری کے
خلاف۔ 11 شدید زلزلے آئیں گے، جگہ جگہ کال پڑیں گے اور
وبائی یاں بیمار پھیل جائیں گی۔ ناکہیبت واقعات اور آسمان پر
نشانبڑے آئیںمیںدیکھنے لیکن12گے۔ اِن واقعاتتمام پہلےسے
لوگ 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 گے۔ اور یہ اِس لئے ہو گا
کہ میرےتم پیروکار ہو۔ نتیجے13 میں میریتمہیں گواہی دینے

کا موقع ملے گا۔ لیکن14 ٹھان لو کہ تم پہلے سے اپنا دفاع کرنے
کی تیاری نہ کرو، 15 کیونکہ مَیں تم کو ایسے الفاظ اور حکمت
کروںعطا گا تمہارےکہ مخالفتمام نہ اُس کا مقابلہ اور نہ اُس
تردیدکی گے۔سکیںکر تمہارے16 والدین، بھائی، رشتے دار اور
بھیدوست تم دشمنکو حوالےکے دیںکر بلـکہگے، تم میں سے
بعض قتلکو کیا گا۔جائے تمسب17 کریںنفرتسے اِسگے،
لئے کہ میرےتم پیروکار ہو۔ توبھی18 ایکتمہارا 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

کہ اُس کی تباہی قریب آ چکی ہے۔ 21 اُس وقت یہودیہ کے
باشندے بھاگ کر پہاڑی علاقے میں پناہ لیں۔ شہر کے ہنے ر
اُسوالے لوگآبادمیںدیہاتاورجائیںنکلسے داخلمیںشہر
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 افسوسپر جو اُن دنوں میں حاملہ ہوں یا اپنے بچوں
دودھکو پلاتی ہوں، ملـککیونکہ مصیبتبہتمیں ہو گی اور
اِس قوم پر الله نازلغضبکا ہو گا۔ لوگ24 اُنہیں تلوار قتلسے
کریں گے اور قید کر کے تمام غیریہودی ممالـک میں لے جائیں
غیریہودیگے۔ یروشلم پاؤںکو ڈالیںکچلتلے یہگے۔ اُسسلسلہ
جاریتکوقت رہے غیریہودیوںتکجبگا کا دور پورا نہ ہو
جائے۔

ابِن آدم کی آمد
25 سورج، چاند اور ستاروں میں عجیب و غریب نشان ظاہر

ہوں گے۔ قومیں سمندر کے شور اور ٹھاٹھیں مارنے سے حیران و
پریشان ہوں گی۔ لوگ26 اِس اندیشے سے کہ کیا مصیبتکیا دنیا
پر آئے اِسگی کھائیںخوفقدر کہگے اُن جانمیںجانکی نہ
رہے گی، آسمانکیونکہ کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ اور27 پھر وہ
ابِن آدم قدرتبڑیکو اور جلال ساتھکے بادل میں آتے ہوئے
دیکھیں گے۔ 28 جبچنانچہ یہ پیشکچھ آنے لـگے تو سیدھے
کھڑے ہو کر اپنی نظر اُٹھاؤ، کیونکہ تمہاری نزدیکنجات ہو
“گی۔

انجـیر درختکے تمثیلکی
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اِس29 سلسلے میں عیسٰی نے ایکاُنہیں تمثیل سنائی۔ انجـیر”

درختکے اور باقی درختوں پر غور کرو۔ جوں30 ہی کونپلیں
نکلنے لـگتی ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمیوں کا نزدیکموسم ہے۔
اِسی31 جبطرح تم واقعاتیہ دیکھو گے تو جان لو گے کہ الله
کی بادشاہی قریب ہی ہے۔

مَیں32 تم کو سچ بتاتا ہوں نسلاِسکہ کے پہلےسےہونےختم
پہلے واقعکچھسبیہ آسمان33گا۔ہو زمینو تو رہیںجاتے گے،
لیکن میری باتیں تکہمیشہ قائم رہیں گی۔

خبردار رہنا
خبردار34 رہو تمہارےتاکہ دل عیاشی، بازینشہ اور روزانہ

نہدبتلےفکروںکی ورنہجائیں۔ اچانکدنیہ تم پر پڑےآن گا،
35 پھندےاور کی طرح تمہیں جکڑ لے گا۔ کیونکہ وہ دنیا کے
تمام باشندوں پر آئے گا۔ 36 چوکسوقتہر 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
وہ نکل کر اُس پہاڑ پر رات گزارتا جستھا کا نام زیتون کا پہاڑ
ہے۔ 38 اور لوگتمام اُس کی باتیں سننے کے لئے سویرےصبح
المُقّدسبیت میں اُس پاسکے آتے تھے۔

22
عیسٰی خلافکے منصوبہ بندیاں

عیدکیروٹیبےخمیری1 قریبعیدکیفسحیعنی آ تھی۔گئی
2 راہنما امام شریعتاور کے علما عیسٰی قتلکو 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 تھا۔سے اب4 وہ راہنما اماموں المُقّدسبیتاور پہرےکے
داروں کے افسروں سے ملا اور اُن سے بات کرنے لگا کہ وہ
عیسٰی کسکو طرح اُن کے حوالے کر سکے گا۔ 5 وہ خوش
ہوئے اور اُسے پیسے دینے متفقپر ہوئے۔ یہوداہ6 ہوا۔رضامند
اب سے وہ تلاشاِس 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 آئی جب فسح کے لیلے کو قربان

کرنا تھا۔ 8 عیسٰی پطرسنے 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 نے جواب دیا، جب” تم شہر میں داخل ہو گے تو

تمہاری ایکملاقات آدمی سے ہو گی جو پانی کا گھڑا اُٹھائے
چل رہا ہو گا۔ اُس کے پیچھے چل کر اُس گھر میں داخل ہو
جاؤ جس میں وہ جائے گا۔ 11 وہاں کے مالـک سے آپاُستاد’کہنا، سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاںکمرا مَیںجہاںہے اپنے
شاگردوں فسحساتھکے کا ‘کھاؤں؟کھانا وہ12 تم دوسریکو
منزل ایکپر بڑا اور سجا ہوا کمرا فسحگا۔دکھائے کا وہیںکھانا
تیار “کرنا۔

دونوں13 چلے گئے تو سب کچھ ویسا ہی پایا جیسا عیسٰی نے
اُنہیں بتایا تھا۔ پھر اُنہوں فسحنے کا کھانا تیار کیا۔

فسح آخریکا کھانا
14 وقتمقررہ پر عیسٰی اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانے کے

لئے بیٹھ گیا۔ 15 اُس نے اُن سے کہا، میری” شدید آرزو تھی
کہ دُکھ اُٹھانے سے تمہارےپہلے ساتھ مل کر فسح کا یہ کھانا
کھاؤں۔ 16 کیونکہ مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ اُس تکوقت اِس
شریکمیںکھانے نہیں ہوں اِستکجبگا کا مقصد الله کی
بادشاہی میں پورا نہ ہو گیا “ہو۔

17 پھر اُس نے َمے کا پیالہ لے شکرگزاریکر کی دعا کی اور
کہا، اِس” کو لے آپسکر میں بانٹ 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 دےاُنہیں دیا۔ اُس نے کہا، 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 َمے”کہا، کا یہ پیالہ وہ نیا عہد ہے میرےجو خون کے یعے ذر قائم
کیا جاتا ہے، وہ خون تمہارےجو لئے بہایا جاتا ہے۔

شخصجسلیکن21 کا میرےہاتھ ساتھ کھانا کھانے میں
شریک ہے وہ مجھے دشمن کے حوالے دےکر گا۔ 22 ابِن آدم
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تو الله مرضیکی کوچمطابقکے کر جائے لیکنگا، شخصاُس
پر افسوس جس کے وسیلے سے اُسے دشمن کے حوالے کر دیا
جائے “گا۔

یہ23 سن کر دوسرےایکشاگرد بحثسے لـگےکرنے 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۔ دوسرےایکوہ سے

بحث کرنے لـگے کہ ہم میں سے کون سب سے بڑا سمجھا
جائے۔ لیکن25 عیسٰی نے اُن سے کہا، غیریہودی” قوموں میں
بادشاہ وہی ہیں دوسروںجو حکومتپر کرتے ہیں، اور اختیار
والے وہی ہیں جنہیں ‘محسن’ لقبکا دیا جاتا ہے۔ لیکن26 تم
کو ایسا نہیں ہونا ہئے۔ چا اِس کے بجائے سبجو سے بڑا ہے وہ
سب 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 خدمتکی کے
لئے حاضر ہوتا ہے؟ کیا وہ نہیں جو کھانے کے لئے بیٹھا ہے؟
بےشک۔ لیکن مَیں خدمت کرنے والے کی حیثیت سے ہی
تمہارے درمیان ہوں۔

28 دیکھو، تم وہی ہو جو میری تمام آزمائشوں کے دوران
میرے ساتھ رہے ہو۔ 29 چنانچہ مَیں تم کو بادشاہی عطا کرتا
باپطرحجسہوں مجھےنے بھی بادشاہی عطا کی ہے۔ 30 تم
میری بادشاہی میں میری میز پر بیٹھ میرےکر ساتھ کھاؤ اور پیو
گے، اور تختوں پر بیٹھ اسرائیلکر کے بارہ قبیلوں انصافکا کرو
گے۔

پطرس کے انکار پیشکی گوئی
31 شمعون، !شمعون ابلیس 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 واپسکر آئے تو
وقتاُس اپنے بھائیوں مضبوطکو “کرنا۔

پطرس33 نے جواب دیا، خداوند،” مَیں تو آپ کے ساتھ
جیل میں بھی جانے بلـکہ مرنے کو تیار “ہوں۔

34 عیسٰی نے پطرس،”کہا، مَیں تجھے بتاتا ہوں صبحکلکہ
مرغ بانگکے پہلےپہلےسےدینے تُو تین بار مجھے انکارسےجاننے
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 کسی
بھی چیز سے محروم “رہے؟
اُنہوں جوابنے دیا، کسی” سے “نہیں۔
36 اُس نے کہا، لیکن” اب جس پاسکے بٹوا یا بیگ ہو

وہ اُسے ساتھ لے جائے، جسبلـکہ پاسکے تلوار نہ ہو وہ اپنی
چادر بیچ کر تلوار خرید لے۔ 37 کلاِم مُقّدس میں لـکھا اُسے’ہے، مجرموں میں شمار کیا ‘گیا اور مَیں تم کو بتاتا ہوں، لازم ہے
کہ یہ بات مجھ میں پوری ہو جائے۔ کیونکہ جو کچھ میرے
بارے میں لـکھا ہے اُسے پورا ہی ہونا “ہے۔

اُنہوں38 نے یہاںخداوند،”کہا، تلواریںدو اُس“ہیں۔ 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۔
وہاں40 پہنچ کر اُس نے اُن سے کہا، دعا” کرو تاکہ آزمائش
میں نہ “پڑو۔

41 پھر وہ اُنہیں چھوڑ کر کچھ آگے ًنکلا، تقریبا اِتنے فاصلے پر
جتنی تکدُور پتھر پھینکا جا سکتا ہے۔ وہاں جھکوہ کر دعا
کرنے لگا، 42 اے” باپ، اگر تُو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا
میریلیکنلے۔ نہیں پوریمرضیتیریبلـکہ “ہو۔ وقتاُس43
ایک فرشتے نے آسمان پر سے اُس پر ظاہر ہو کر اُس کو تقویت
دی۔ 44 سختوہ پریشان ہو کر یادہ ز سوزیدل سے دعا کرنے
لگا۔ ساتھ ساتھ اُس کا پسینہ خون کی بوندوں کی طرح زمین پر
ٹپکنے لگا۔

جب45 وہ دعا سے فارغ ہو کر کھڑا ہوا اور شاگردوں کے
واپسپاس آیا تو دیکھا مارےکےغموہکہ سو اُس46ہیں۔گئے
نے اُن سے کہا، تم” کیوں سو رہے ہو؟ اُٹھ کر دعا کرتے رہو
آزمائشتاکہ میں نہ “پڑو۔

عیسٰی گرفتاریکی
47 وہ ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا ایککہ ہجوم آ جسپہنچا

کے آگے آگے یہوداہ چل رہا تھا۔ وہ عیسٰی کو بوسہ دینے کے
لئے اُس پاسکے آیا۔ لیکن48 اُس نے کہا، یہوداہ،” کیا تُو ابِن
آدم کو دےبوسہ کر دشمن کے حوالے کر رہا “ہے؟
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اُسجب49 ساتھیوںکے بھانپنے لیا ابکہ کیا ہونے والا

ہے تو اُنہوں نے کہا، خداوند،” کیا ہم تلوار “چلائیں؟ 50 اور
اُن میں ایکسے نے اپنی تلوار سے اماِم اعظم کے غلام کا دہنا
کان اُڑا دیا۔

لیکن51 عیسٰی نے کہا، بس” “!کر اُس نے غلام کا کان
چھو کر اُسے شفا دی۔ 52 پھر وہ اُن راہنما المُقّدسبیتاماموں،
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 میرے خلاف نکلے ہو؟ 53 مَیں تو روزانہ بیت
المُقّدس میں تمہارے پاس تھا، مگر تم نے وہاں مجھے ہاتھ
نہیں لگایا۔ لیکن اب یہ تمہارا وقت ہے، وہ وقت جب یکی تار
حکومت کرتی “ہے۔

پطرس عیسٰی کو جاننے سے انکار کرتا ہے
54 پھر وہ اُسے گرفتار کر کے اماِم اعظم کے گھر لے گئے۔

پطرس کچھ فاصلے پر اُن کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچ گیا۔ لوگ55
آگمیںصحن جلا کر اُس کے ارد گرد بیٹھ پطرسگئے۔ بھی اُن
کے درمیان بیٹھ گیا۔ کسی56 نوکرانی نے اُسے آگوہاں کے
پاس بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اُس نے اُسے گھور کر کہا، یہ” بھی
اُس کے ساتھ “تھا۔

لیکن57 اُس نے انکار کیا، خاتون،” مَیں اُسے نہیں “جانتا۔
تھوڑی58 دیر کے بعد کسی آدمی نے اُسے دیکھا اور تم”کہا، بھی اُن میں سے “ہو۔
پطرسلیکن جوابنے 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 یار،”دیا، مَیں نہیں جانتا کہ تم کیا
کہہ رہے “!ہو
وہ ابھی بات 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 کل”کہ صبح مرغ بانگکے دینے سے پہلے 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 کا مذاق اُڑانے اور اُس کی پٹائی کرنے
لـگے۔ 64 اُنہوں نے اُس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر نبوّت”پوچھا، کر کسکہ تجھےنے “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
پیشمیں کیا۔ اُنہوں67 نے اگر”کہا، تُو مسیح ہے تو ہمیں “!بتا
عیسٰی جوابنے دیا، اگر” مَیں تم کو بتاؤں تو تم میری بات

نہیں مانو اور68گے، اگر تم پوچھوںسے تو نہیںجوابتم گے۔دو
ابلیکن69 سے ابِن آدم الله تعالیٰ کے ہنے 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 نے کہا، اب” ہمیں کسی اَور گواہی کی کیا

ضرورت رہی؟ ہمکیونکہ باتیہنے اُس کے اپنے منہ سنسے
لی “ہے۔

23
پیلاطس کے منے سا

1 پھر مجلسپوری اُٹھی اور پیلاطساُسے پاسکے لے آئی۔
وہاں2 وہ اُس پر الزام لگا کر کہنے لـگے، ہم” نے معلوم کیا ہے
کہ یہ آدمی ہماری قوم کو گم راہ کر رہا ہے۔ یہ شہنشاہ کو
ٹیکس دینے سے منع کرتا اور دعوٰی کرتا ہے کہ مَیں مسیح اور
بادشاہ “ہوں۔

پیلاطس3 اُسنے اچھا،”پوچھا،سے تم یہودیوں بادشاہکے
“ہو؟
عیسٰی جوابنے دیا، آپجی،” خود کہتے “ہیں۔
4 پھر پیلاطس نے راہنما اماموں اور ہجوم سے کہا، مجھے”

اِس آدمی پر الزام لگانے کی کوئی وجہ نظر نہیں “آتی۔
لیکن5 اُنہوںرہے۔اَڑےوہ پورےوہ”کہا،نے میںیہودیہ

تعلیم دیتے ہوئے قوم کو اُکساتا گلیلوہہے۔ شروعسے کر کے
تکیہاں آ پہنچا “ہے۔

ہیرودیس کے منے سا
سنیہ6 پیلاطسکر کیا”پوچھا،نے گلیلشخصیہ “ہے؟کا

جب7 اُسے معلوم ہوا کہ عیسٰی گلیل یعنی اُس علاقے سے
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جسہے انتپاسہیرودیسپر حکومتکی ہے تو اُس نے اُسے
ہیرودیس بھیجپاسکے دیا، کیونکہ بھیوہ وقتاُس یروشلم میں
تھا۔ ہیرودیس8 عیسٰی دیکھکو ہوا،خوشبہتکر اُسکیونکہ
نے اُس بارےکے میں بہت کچھ سنا تھا اور اِس لئے کافی دیر
سے اُس سے ملنا چاہتا تھا۔ اب اُس کی بڑی خواہش تھی کہ
عیسٰی معجزہکوئیکو سکے۔دیکھہوئےکرتے اُس9 اُسنے
سوالسارےبہتسے لیکنکئے، عیسٰی ایکنے جواببھیکا
نہ دیا۔ 10 راہنما امام اور شریعت کے علما بڑےکھڑےساتھ
جوش سے اُس پر الزام لگاتے رہے۔ 11 پھر ہیرودیس اور اُس
کے فوجیوں نے اُس کی تحقیر کرتے ہوئے اُس کا مذاق اُڑایا
اور اُسے چمک دار لباس پہنا پیلاطسکر پاسکے 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” نے شخصاِس پاسمیرےکو
لا کر اِس پر الزام لگایا ہے کہ یہ قوم کو اُکسا رہا مَیںہے۔ نے
تمہاری موجودگی میں اِس کا جائزہ لے کر ایسا کچھ نہیں پایا جو
الزاماتتمہارے کی تصدیق کرے۔ ہیرودیس15 بھی کچھ نہیں
معلوم کر اِسسکا، لئے اُس بھیجواپسپاسہمارےاِسےنے دیا
ہے۔ اِس آدمی سے کوئی بھی ایسا قصور نہیں ہوا کہ یہ سزائے
موت کے لائق ہے۔ اِس16 لئے مَیں اِسے کوڑوں کی دےسزا
کر رِہا کر دیتا “ہوں۔

17 میںاصل] یہ اُس فرضکا تھا کہ وہ عید موقعکے پر اُن
کی ایکخاطر قیدی کو رِہا کر [دے۔

ملسبلیکن18 شورکر مچا کر اِسے”لـگے،کہنے !جائیںلے
نہیںاِسے بلـکہ برابا کو رِہا برابا)19“دیں۔ہمیںکےکر کو
اِس لئے میںجیل ڈالا گیا تھا کہ قاتلوہ تھا اور اُس نے شہر میں
حکومت بغاوتخلافکے کی (تھی۔

پیلاطس20 عیسٰی کو رِہا کرنا چاہتا تھا، اِس لئے وہ دوبارہ
اُن مخاطبسے ہوا۔ لیکن21 وہ چلّاتے رہے، اِسے” مصلوب
کریں، مصلوباِسے “کریں۔

22 پیلاطسپھر تیسرینے دفعہ اُن سے کہا، کیوں؟” اِس
نے کیا جرم کیا مجھےہے؟ اِسے موتسزائے وجہکوئیکیدینے
نظر نہیں آتی۔ اِس لئے مَیں اِسے کوڑے لـگوا کر رِہا کر دیتا
“ہوں۔

لیکن23 وہ بڑا شور مچا مصلوباُسےکر 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۔ 25 اُس 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
مطابقکے 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۔ اُس وقت دیہاتوہ سے شہر میں داخل ہو رہا تھا۔
اُنہوں صلیبنے کو اُس کندھوںکے 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 سینہ پیٹ پیٹ کر اُس کا ماتم کر
رہی تھیں۔ 28 عیسٰی نے مُڑ کر اُن سے کہا، یروشلم” کی !بیٹیو
میرے واسطے نہ روؤ بلـکہ اپنے اور اپنے بچوں واسطےکے روؤ۔
29 ایسےکیونکہ دن آئیں لوگجبگے کہیں گے، مبارک’ ہیں
وہ جو بانجھ ہیں، جنہوں نے نہ تو بچوں کو جنم دیا، نہ دودھ
‘پلایا۔ 30 لوگپھر 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 لـکڑیسوکھی 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 رہے “ہیں۔
اُنہوں نے قرعہ ڈال کر اُس آپسکپڑےکے میں بانٹ لئے۔

ہجوم35 وہاں کھڑا تماشا دیکھتا رہا جبکہ قوم سرداروںکے نے
اُس بھیمذاقکا اُڑایا۔ اُنہوں اُس”کہا،نے اَوروںنے کو بچایا
یہاگرہے۔ الله کا چنا مسیحاورہوا توہے “بچائے۔کوآپاپنے

36 فوجیوں نے بھی اُسے لعن طعن کی۔ اُس کے پاس آ کر
اُنہوں اُسےنے َمے کا پیشسرکہ کیا اور37 اگر”کہا، تُو یہودیوں
کا بادشاہ ہے تو آپاپنے کو بچا “لے۔
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اُس38 ایکاوپرکےسرکے لگائیتختی پرجستھیگئی لـکھا

تھا، یہ” یہودیوں کا بادشاہ “ہے۔
اُسمجرمجو39 تھےہوئےمصلوبساتھکے میںاُن ایکسے

نے کفر بکتے ہوئے کیا”کہا، تُو مسیح نہیں ہے؟ تو پھر آپاپنے
کو اور ہمیں بھی بچا “لے۔

لیکن40 دوسرے نے یہ سن کر اُسے ڈانٹا، کیا” 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 ہے، لیکن اِس نے کوئی بُرا کام نہیں “کیا۔ 42 پھر اُس
نے عیسٰی سے اپنیآپجب”کہا، 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 تکبجے اندھیرےملـکپورا میں

ڈوب گیا۔ تاریکسورج45 ہو گیا اور المُقّدسبیت مُقّدسکے
ترین کمرے کے منے سا لٹکا ہوا پردہ دو حصوں میں پھٹ گیا۔
46 عیسٰی اونچی آواز سے پکار اُٹھا، اے” باپ، مَیں اپنی روح
تیرے ہاتھوں میں سونپتا “ہوں۔ یہ کہہ کر اُس نے دم چھوڑ
دیا۔

یہ47 دیکھ فوجیکھڑےوہاںکر *افسر نے الله کی تمجید کر
کے کہا، یہ” آدمی راستواقعی باز “تھا۔

48 اور ہجوم کے تمام لوگ جو یہ تماشا دیکھنے کے لئے جمع
ہوئے تھے یہ سب کچھ دیکھ کر چھاتی پیٹنے لـگے اور شہر میں
واپس چلے گئے۔ لیکن49 عیسٰی کے جاننے والے کچھ فاصلے پر
میںاُنرہے۔دیکھتےکھڑے تھیںشاملبھیخواتینوہ گلیلجو
میں اُس پیچھےکے 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۔ وہ

یہودی عدالِت عالیہ کا رُکن تھا لیکن51 دوسروں فیصلےکے 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۔
اُساب52 پیلاطسنے پاسکے جا اُسکر عیسٰیسے لاشکی
لے جانے اجازتکی مانگی۔ 53 پھر لاش کو اُتار کر اُس نے
اُسے کتان کفنکے لپیٹمیں کر چٹان میں تراشی ایکہوئی قبر

میں رکھ کوکسیتکابمیںجسدیا نہیںدفنایا گیا تھا۔ یہ54
تیاری کا دن یعنی جمعہ تھا، لیکن سبت کا دن شروع ہونے کو
†تھا۔ 55 عورتیںجو عیسٰی گلیلساتھکے آئیسے تھیں یوسفوہ
کے پیچھے ہو لیں۔ اُنہوں نے قبر کو دیکھا اور یہ بھی کہ عیسٰی
اُسطرحکسلاشکی میں رکھی ہے۔گئی 56 پھر وہ شہر میں
واپس چلی گئیں اور اُس کی لاش کے لئے خوشبودار مسالے
تیار لـگیں۔کرنے لیکن بیچ سبتمیں شروعدنکا ہوا، اِس لئے
اُنہوں شریعتنے مطابقکے آرام کیا۔

24
عیسٰی جی اُٹھتا ہے

1 اتوار کے دن یہ عورتیں اپنے تیار شدہ مسالے لے کر صبح
سویرے قبر پر پہنچوہاں2گئیں۔ اُنہوںکر نے دیکھا قبرکہ پر کا
طرفایکپتھر لُڑھکا ہوا ہے۔ لیکن3 جب وہ قبر میں گئیں تو
وہاں خداوند عیسٰی لاشکی نہ پائی۔ 4 وہ ابھی اُلجھن میں وہاں
تھیںکھڑی اچانککہ مرددو اُن پاسکے جنہوئےکھڑےآ
لباسکے بجلی کی چمکطرح رہے تھے۔ دہشتعورتیں5 کھا
منہکر لیکنگئیں،جھکبلکے مردوںاُن کیوںتم”کہا،نے
زندہ کو مُردوں میں ڈھونڈ رہی ہو؟ 6 وہ یہاں نہیں ہے، وہ تو
جی اُٹھا ہے۔ باتوہ یاد کرو جو اُس نے تم سے وقتاُس کہی
جب وہ گلیل میں تھا۔ 7 لازم’ ہے کہ ابِن آدم کو گناہ گاروں
حوالےکے کر دیا مصلوبجائے، کیا اورجائے کہ تیسرےوہ
دن جی “۔‘اُٹھے

8 پھر اُنہیں یہ بات یاد آئی۔ 9 اور قبر واپسسے آ کر اُنہوں نے
کچھسبیہ گیارہ رسولوں اور باقی شاگردوں کو دیا۔سنا 10 مریم
مگدلینی، یعقوبیُوأنّہ، ماںکی مریم اور ایکچند اَور عورتیں اُن
میں شامل تھیں جنہوں نے یہ 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 جھکتو کر اندر جھانکا، *کفنصرفلیکن ہی نظر آیا۔
حالاتیہ دیکھ کر وہ حیران ہوا اور چلا گیا۔

اماؤس کے راستے میں عیسٰی ملاقاتسے
اُسی13 دن عیسٰی کے دو ایکپیروکار گاؤں بنام اماؤس کی

چلطرف تھے۔رہے گاؤںیہ یروشلم ًسے کلودستقریبا میٹر دُور
* 23:47 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔ † 23:54 شروع ہونے کو :تھا یہودی دن سورج غروبکے ہونے سے شروع ہوتا ہے۔ * 24:12 :کفن لفظی
:ترجمہ کتان کی پٹیاں جو کفن کے لئے استعمال ہوتی تھیں۔
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تھا۔ 14 چلتے چلتے آپسوہ میں واقعاتاُن کا ذکر کر تھےرہے جو
ہوئے تھے۔ 15 اور ایسا ہوا جبکہ وہ باتیں دوسرےایکاور
کے ساتھ بحث مباحثہ کر رہے تھے تو عیسٰی خود قریب آ کر اُن
کے ساتھ چلنے لگا۔ لیکن16 اُن کی آنکھوں 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 سے کھڑے ہو گئے۔ 18 اُن میں سے

ایک کلیوپاسبنام اُسنے آپکیا”پوچھا،سے یروشلم میں واحد
شخص ہیں جسے معلوم نہیں کہ اِن دنوں میں کیا کچھ ہوا “ہے؟

اُس19 نے کہا، کیا” ہوا “ہے؟
اُنہوں نے جواب دیا، وہ” جو عیسٰی ناصری کے ساتھ ہوا

ہے۔ وہ نبی تھا جسے کلام اور کام میں الله اور تمام قوم کے
منے سا زبردست قوت حاصل تھی۔ 20 لیکن ہمارے راہنما
اماموں اور سرداروں اُسےنے حکمرانوں کے حوالے کر دیا تاکہ
اُسے موتسزائے دی جائے، اور اُنہوں نے مصلوباُسے کیا۔
لیکن21 ہمیں تو اُمید تھی اسرائیلوہیکہ گا۔دےنجاتکو اِن
واقعات دنتینکو ہو ہیں۔گئے لیکن22 میںہم خواتینکچھسے
بھینے ہمیں حیران کر دیا سویرےصبحآجوہہے۔ قبر پر گئیں
23 تو دیکھا نہیںوہاںلاشکہ اُنہوںہے۔ لوٹنے ہمیںکر بتایا
ہمکہ پر فرشتے ظاہر جنہوںہوئے نے کہا کہ عیسٰی زندہ ہے۔
میںہم24 کچھسے قبر پر گئے اور اُسے ویسا ہی طرحجسپایا اُن
عورتوں نے کہا تھا۔ لیکن اُسے خود اُنہوں نے نہیں “دیکھا۔

پھر25 عیسٰی اُننے !نادانوارے”کہا،سے تم ذہنُکندکتنے
ہو تمہیںکہ اُن تمام باتوں پر یقین نہیں آیا نبیوںجو فرمائینے 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 جہاں
جہاں اُس کا ذکر ہے۔

28 چلتے چلتے وہ اُس گاؤں قریبکے پہنچے جہاں اُنہیں جانا
تھا۔ عیسٰی نے ایسا کیا یا گو کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن29
اُنہوں اُسےنے مجبور کر پاسہمارے”کہا،کے ٹھہریں، کیونکہ
کوہونےشام ڈھلدناورہے وہچنانچہ“ہے۔گیا اُن ساتھکے
ٹھہرنے لئےکے اندر اور30گیا۔ ایسا ہوا کےکھانےوہجبکہ
لئے بیٹھ گئے تو اُس نے روٹی لے کر اُس کے لئے شکرگزاری کی

دعا کی۔ پھر اُس ٹکڑےاُسےنے کر اُنہیںکے دیا۔ اچانک31 اُن
کی آنکھیں کھل گئیں اور اُنہوں نے اُسے پہچان لیا۔ لیکن اُسی
لمحے وہ اوجھل ہو گیا۔ 32 پھر دوسرےایکوہ سے کہنے نہسےجوشدلہمارےکیا”لـگے، بھر وہجبتھےگئے راستے میں ہم
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 جمعسے تھے
اور34 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 توڑتے
وقت اُنہوں نے اُسے کیسے پہچانا۔

عیسٰی اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے
ابھیوہ36 یہ باتیں سنا تھےرہے کہ عیسٰی خود اُن درمیانکے

آ کھڑا ہوا اور کہا، تمہاری” سلامتی “ہو۔
وہ37 گھبرا بہتکر ڈر گئے، کیونکہ اُن خیالکا تھا کوئیکہ

پریتبھوت دیکھ ہیں۔رہے اُس38 نے اُن سے تم”کہا، کیوں
پریشان ہو گئے ہو؟ کیا وجہ ہے تمہارےکہ 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 اور تعجب
کر رہے تھے تو عیسٰی نے پوچھا، کیا” تمہارےیہاں پاس کوئی
اُنہوں42“ہے؟چیزکیکھانے اُسےنے بُھنی مچھلیہوئی ایککا
ٹکڑا دیا۔ اُس43 نے اُسے لے کر اُن کے منے سا ہی کھا لیا۔

44 پھر اُس نے اُن سے کہا، یہی” ہے مَیںجو نے تم کو اُس
وقت بتایا تھا تمہارےجب ساتھ تھا کہ جو کچھ بھی موسٰی کی
شریعت، نبیوں صحیفوںکے اور زبور کتابکی بارےمیرےمیں
میں لـکھا ہے اُسے پورا ہونا “ہے۔

پھر45 اُس نے اُن ذہنکے کھولکو دیا تاکہ وہ الله کا کلام
سمجھ سکیں۔ 46 اُس نے اُن سے کہا، مُقّدسکلاِم” میں یوں
لـکھا ہے، مسیح دُکھ اُٹھا تیسرےکر دن مُردوں میں سے جی
اُٹھے گا۔ 47 پھر یروشلم شروعسے کر اُسکے نامکے میں یہ پیغام
تمام قوموں کو سنایا جائے گا وہکہ توبہ کر گناہوںکے معافیکی
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پائیں۔ 48 تم اِن باتوں کے ہو۔گواہ اور49 پاستمہارےمَیں اُسے
بھیج دوں جسگا کا باپمیرےوعدہ 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 نکلسے کر بیتاُنہیں تکعنیاہ گیا۔لے وہاں

اُس نے اپنے ہاتھ اُٹھا کر اُنہیں برکت دی۔ 51 اور ایسا ہوا کہ
برکت 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
گئے۔چلے وہاں53 وہ اپنا المُقّدسبیتوقتپورا میں گزار کر الله
کی تمجید کرتے رہے۔
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یوحنا
زندگی کا کلام

1 ابتدا میں کلام تھا۔ کلام الله ساتھکے تھا اور کلام الله تھا۔
یہی2 ابتدا میں الله سےوسیلےکےکلامکچھسب3تھا۔ساتھکے
پیدا مخلوقاتہوا۔ ایککی بھی چیز اُس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔
4 اُس میں زندگی تھی، اور یہ زندگی انسانوں کا نور تھی۔ 5 یہ نور
یکی تار میں چمکتا ہے، اور یکی تار نے اُس پر قابو نہ پایا۔

دنایک6 الله نے اپنا پیغمبر بھیج ایکدیا، جسآدمی کا نام
یحیٰی تھا۔ 7 وہ نور کی گواہی دینے کے لئے آیا۔ مقصد یہ تھا کہ
لوگ اُس کی گواہی کی بنا پر ایمان لائیں۔ 8 وہ خود تو نور نہ تھا
بلـکہ اُسے صرف نور کی گواہی دینی تھی۔ 9 حقیقی نور جو ہر
شخص روشنکو کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔

10 گو کلام دنیا میں تھا اور دنیا اُس وسیلےکے سے پیدا ہوئی
توبھی دنیا نے اُسے نہ پہچانا۔ 11 وہ اُس میں آیا جو اُس کا اپنا
تھا، لیکن اُس اپنوںکے نے اُسے قبول نہ کیا۔ توبھی12 کچھ اُسے
قبول کر کے اُس کے نام پر ایمان لائے۔ اُنہیں اُس نے الله کے
فرزند بننے کا بخشحق دیا، ایسے13 فرزند جو نہ فطری طور پر،
نہ کسی انسان کے منصوبے تحتکے پیدا ہوئے بلـکہ الله سے۔

کلام14 انسان بن ہمارےکر رہائشدرمیان پذیر ہوا اور ہم
اُسنے جلالکے کا مشاہدہ کیا۔ فضلوہ اور سچائی معمورسے
تھا اور اُس کا باپجلال کے اکلوتے فرزند کا سا تھا۔

15 یحیٰی اُس بارےکے میں دےگواہی کر پکار اُٹھا، یہ”
وہی جسہے بارےکے میں مَیں نے کہا، میرےایک’ بعد
آنے والا مجھجوہے سے بڑا کیونکہہے، وہ مجھ پہلےسے “۔‘تھا

16 اُس کی کثرت سے ہم سب نے فضل پر فضل پایا۔
شریعتکیونکہ17 لیکنگئی،دیمعرفتکیموسٰی الله فضلکا
اور سچائی عیسٰی مسیح کے وسیلے سے قائم ہوئی۔ کسی18 نے
بھیکبھی الله نہیںکو لیکندیکھا۔ اکلوتا فرزند جو الله کی گود
میں اُسیہے نے الله کو ہم پر ظاہر کیا ہے۔

یحیٰی بپتسمہ دینے والے کا پیغام
یہ19 گواہیکییحیٰی یروشلمجبہے یہودیوںکے اماموںنے

اور یوں لاو کو اُس پاسکے بھیج کر پوچھا، کونآپ” “ہیں؟

اُس20 نے انکار نہ کیا صافبلـکہ 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۔”
تو”22 پھر بتائیںہمیں ہمیںنےجنہوںہیں؟کونآپکہ بھیجا

ہے اُنہیں ہمیں کوئی نہ کوئی جواب دینا ہے۔ آپ خود اپنے
بارے میں کیا کہتے “ہیں؟

23 یحیٰی نے یسعیاہ نبی کا دےحوالہ کر جواب دیا، مَیں”
یگستان ر میں وہ آواز ہوں جو پکار رہی ہے، رب کا راستہ
سیدھا “بناؤ۔

24 بھیجے گئے لوگ فریسی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔
اُنہوں25 نے آپاگر”پوچھا، مسیحنہ ہیں، الیاسنہ یا آنے والا
نبی تو آپپھر بپتسمہ دےکیوں رہے “ہیں؟

26 یحیٰی نے جواب دیا، مَیں” تو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں،
لیکن تمہارے درمیان ہی ایک کھڑا ہے جس کو تم نہیں
جانتے۔ میرےوہی27 بعد آنے والا اورہے مَیں اُس جوتوںکے
تسمےکے بھی لنے کھو لائقکے “نہیں۔

یہ28 یردن کے بیتپار عنیاہ میں ہوا جہاں یحیٰی دےبپتسمہ
رہا تھا۔

الله کا لیلا
اگلے29 دن یحیٰی نے عیسٰی کو اپنے پاس آتے دیکھا۔ اُس

نے دیکھو،”کہا، یہ الله کا لیلا ہے جو دنیا کا گناہ اُٹھا لے جاتا
ہے۔ 30 یہ وہی جسہے بارےکے میں مَیں نے کہا، ایک’
میرے بعد آنے والا ہے جو مجھ سے بڑا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے
پہلے ‘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۔

32 اور یحیٰی نے یہ گواہی دی، مَیں” نے دیکھا کہ روح
القدس آسمانطرحکیکبوتر پر سے اُتر اُسکر پر ٹھہر گیا۔ مَیں33
تو اُسے نہیں جانتا تھا، لیکن جب الله نے مجھے بپتسمہ دینے کے
لئے بھیجا تو اُس مجھےنے بتایا، تُو’ دیکھے گا القدسروحکہ اُتر
کر کسی پر ٹھہر جائے گا۔ یہ وہی ہو گا جو القدسروح سے
‘گا۔دےبپتسمہ مَیںاب34 نے دیکھا اورہے گواہی ہوںدیتا
کہ یہ الله کا فرزند “ہے۔

عیسٰی پہلےکے شاگرد
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اگلے35 دن یحیٰی دوبارہ وہیں کھڑا تھا۔ اُس کے دو شاگرد

ساتھ تھے۔ اُس36 نے عیسٰی کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا
تو کہا، دیکھو،” یہ الله کا لیلا “!ہے

اُس37 کی باتیہ سن کر اُس کے دو شاگرد عیسٰی پیچھےکے
ہو لئے۔ 38 عیسٰی نے مُڑ کر دیکھا کہ میرےیہ پیچھے چل رہے
ہیں تو اُس نے پوچھا، تم” کیا ہتے چا “ہو؟
اُنہوں نے کہا، آپاُستاد،” ٹھہرےکہاں ہوئے “ہیں؟
اُس39 جوابنے دیا، آؤ،” خود دیکھ “لو۔ چنانچہ وہ اُس

کے ساتھ گئے۔ اُنہوں نے وہ جگہ دیکھی جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا
اور دن کے وقتباقی اُس پاسکے رہے۔ شام ًکے تقریبا چار بج
گئے تھے۔

پطرسشمعون40 کا بھائی یاس اندر اُن دو شاگردوں میں سے
ایک تھا جو یحیٰی باتکی سن کر عیسٰی کے پیچھے ہو لئے تھے۔
اُساب41 ملاقاتپہلیکی اُس اپنےکے بھائی شمعون ہوئی۔سے
اُس نے اُسے بتایا، ہمیں” مسیح مل گیا “ہے۔ مسیح) کا
مطلب مسح’ کیا (ہے۔‘شخصہوا 42 پھر وہ اُسے عیسٰی پاسکے
لے گیا۔
اُسے دیکھ کر عیسٰی نے تُو”کہا، یوحنا کا بیٹا شمعون ہے۔ تُو

کیفا “گا۔کہلائے اِس) کا یونانی پطرسترجمہ یعنی پتھر (ہے۔

عیسٰی فلپّس اور نتن ایل کو بُلاتا ہے
اگلے43 دن عیسٰی نے گلیل جانے کا ارادہ کیا۔ فلپّس سے

ملا تو اُس سے کہا، میرے” پیچھے ہو “لے۔ یاس44 اندر اور
پطرس طرحکی فلپّس کا وطنی بیتشہر صیدا تھا۔ فلپّس45 نتن
ایل سے ملا، اور اُس نے اُس سے کہا، ہمیں” شخصوہی مل
جسگیا کا ذکر موسٰی توریتنے اور نبیوں نے اپنے میںصحیفوں
کیا ہے۔ اُس کا نام عیسٰی یوسفبن ہے اور ناصرتوہ کا ہنے ر
والا “ہے۔

نتن46 ایل نے کہا، ناصرت؟” کیا ناصرت سے کوئی اچھی
چیز نکل سکتی “ہے؟
فلپّس جوابنے دیا، آ” اور خود دیکھ “لے۔
جب47 عیسٰی نے نتن ایل کو آتے دیکھا تو اُس نے لو،”کہا، یہ سچا اسرائیلی میںجسہے مکر “نہیں۔
نتن48 ایل نے پوچھا، مجھےآپ” کہاں سے جانتے “ہیں؟
عیسٰی جوابنے اِس”دیا، پہلےسے فلپّسکہ تجھےنے بُلایا

مَیں تجھےنے دیکھا۔ تُو انجـیر درختکے کے سائے میں “تھا۔

49 نتن ایل نے کہا، اُستاد،” آپ الله کے فرزند ہیں، آپ
اسرائیل کے بادشاہ “ہیں۔

عیسٰی50 اُسنے میریاچھا،”پوچھا،سے سنباتیہ کر کہ
مَیں تجھےنے انجـیر درختکے میںسائےکے دیکھا تُو ایمان لایا
ہے؟ تُو اِس سے کہیں بڑی باتیں دیکھے “گا۔ 51 اُس باتنے
جاری رکھی، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور
الله فرشتوںکے کو اوپر ھتے اورچڑ ابِن آدم پر اُترتے “گے۔دیکھو

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 نے جواب دیا، اے” خاتون، میرا آپ سے کیا
واسطہ؟ وقتمیرا ابھی نہیں “آیا۔

لیکن5 اُس کی ماں نے نوکروں کو بتایا، جو” کچھ وہ تم کو
بتائے وہ “کرو۔ 6 وہاں پتھر کے چھ مٹکے پڑے تھے جنہیں
یہودی دینی غسل کے لئے استعمال کرتے تھے۔ ہر ایک میں
ً تقریبا 100 لٹر گنجائشکی تھی۔ 7 عیسٰی نے نوکروں سے مٹکوں”کہا، کو پانی سے بھر “دو۔ چنانچہ اُنہوں نے اُنہیں لبالب بھر
دیا۔ 8 پھر اُس نے کہا، اب” کچھ نکال کر ضیافت کا انتظام
والےچلانے پاسکے اُنہوں“جاؤ۔لے نے ایسا جوں9کیا۔ہی
ضیافتہی انتظامکا پانیوہنےوالےچلانے جوچکھا میںَمے
بدل گیا تھا تو اُس دُولھےنے کو بُلایا۔ اُسے) معلوم نہ تھا کہ
یہ کہاں سے آئی ہے، اگرچہ اُن نوکروں کو پتا تھا جو اُسے نکال
کر لائے (تھے۔ اُس10 نے ہر”کہا، میزبان پہلے اچھی قسم کی
َمے پینے کے لئے پیش کرتا ہے۔ پھر جب لوگوں کو نشہ ھنے چڑ
لـگے تو ًوہ نسبتا قسمگھٹیا کی َمے پلانے لگتا آپلیکنہے۔ نے
اچھی تکابَمے چھوڑیرکھ “ہے۔

یوں11 عیسٰی گلیلنے کے قانا میں یہ پہلا الٰہی نشان دکھا کر
اپنے جلال کا اظہار کیا۔ یہ دیکھ کر اُس شاگردکے اُس پر ایمان
لائے۔

اِس12 کے بعد وہ اپنی ماں، اپنے بھائیوں اور اپنے شاگردوں
ساتھکے کفرنحوم کو چلا گیا۔ وہاں تھوڑےوہ دن رہے۔
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المُقّدسبیتعیسٰی میں جاتا ہے
جب13 یہودی عیدِ فسح قریب آ گئی تو عیسٰی یروشلم چلا

گیا۔ بیت14 المُقّدس میں جا کر اُس نے دیکھا کہ لوگکئی
اُس میں گائےبَیل، بھیڑیں اور کبوتر بیچ رہے ہیں۔ دوسرے
میز پر بیٹھے غیرملـکی ِسکے بیت المُقّدس کے ِسکوں میں بدل
رہے ہیں۔ 15 پھر عیسٰی رّسیوںنے کا کوڑا بنا سبکر بیتکو
المُقّدس 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 اُسکو اِسے”کہا،نے لے
باپمیرےجاؤ۔ “بدلو۔متمیںمنڈیکوگھرکے یہ17 دیکھ
کر عیسٰی کے شاگردوں کو مُقّدسکلاِم کا یہ حوالہ یاد آیا تیرے”کہ گھر غیرتکی مجھے کھا جائے “گی۔

یہودیوں18 جوابنے میں پوچھا، آپ” ہمیں کیا الٰہی نشان
دکھا سکتے ہیں تاکہ ہمیں یقین آئے کہ آپ کو یہ کرنے کا
اختیار “ہے؟

19 عیسٰی جوابنے اِس”دیا، مقدِس کو ڈھا دو تو مَیں اِسے
تین دن کے اندر دوبارہ تعمیر کر دوں “گا۔

یہودیوں20 نے کہا، المُقّدسبیت” کو تعمیر کرنے میں 46
سال لـگ گئے تھے اور آپ اِسے تین دن میں تعمیر کرنا ہتے “ہیں؟چا

لیکن21 جب عیسٰی نے اِس” “مقدِس کے الفاظ استعمال
کئے تو اِس مطلبکا اُس کا اپنا بدن تھا۔ اُس22 مُردوںکے میں
سے جی اُٹھنے کے بعد اُس کے شاگردوں 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
فسحعیسٰیجب23 عیدکی کے لئے یروشلم میں تھا بہتتو سے

لوگ اُس پیشکے الٰہیکردہ نشانوں دیکھکو اُسکر نامکے پر
ایمان لانے لـگے۔ لیکن24 اُس کو اُن پر اعتماد نہیں تھا، کیونکہ
سبوہ کو جانتا تھا۔ اور25 اُسے انسان بارےکے کیکسیمیں
گواہی ضرورتکی نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انسان کے
اندر کیا کچھ ہے۔

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 کے پاس
آیا اور کہا، اُستاد،” ہم جانتے ہیں آپکہ ایسے اُستاد ہیں جو
الله طرفکی سے آئے ہیں، کیونکہ جو الٰہی آپنشان دکھاتے
ہیں صرفوہ شخصایسا ہی دکھا سکتا جسہے کے ساتھ “ہو۔الله

3 عیسٰی نے جواب دیا، مَیں” تجھے سچ بتاتا ہوں، صرف وہ
شخص الله کی بادشاہی کو دیکھ سکتا ہے جو سرےنئے پیداسے ہوا “ہو۔

نیکدیمس4 اعتراضنے کیا، کیا” مطلب؟ بوڑھا آدمی کس
طرح سرےنئے 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 وہ
شخص الله کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے جو پانی اور روح
سے پیدا ہوا ہو۔ 6 جو کچھ جسم سے پیدا ہوتا ہے وہ جسمانی
لیکنہے، روحجو سے پیدا ہوتا ہے وہ روحانی ہے۔ اِس7 لئے
تُو تعجب نہ کر کہ مَیں کہتا ہوں، تمہیں’ نئے سرے سے پیدا
ہونا ضرور ‘ہے۔ 8 ہَوا جہاں چاہے چلتی ہے۔ تُو اُس کی آواز
تو سنتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ کہاں سے آتی اور کہاں کو
حالتیہیہے۔جاتی کیشخصاُسہر سےروحجوہے پیدا ہوا
“ہے۔

نیکدیمس9 نے پوچھا، طرحکسیہ” ہو سکتا “ہے؟
10 عیسٰی نے جواب دیا، تُو” تو اسرائیل کا اُستاد ہے۔ کیا

اِس کے باوجود بھی یہ باتیں نہیں سمجھتا؟ مَیں11 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 ہے۔ توبھی تم لوگ
ہماری گواہی قبول نہیں کرتے۔ مَیں12 نے تم دنیاویکو باتیں
سنائی ہیں اور تم اُن پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو پھر تم کیونکر ایمان لاؤ
گے تمہیںاگر باتوںآسمانی بارےکے میں بتاؤں؟ آسمان13 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، تاکہ15 ایکہر کو اُسجو پر ایمان لائے
ابدیگا ملزندگی جائے۔ 16 کیونکہ الله نے دنیا محبتاِتنیسے
رکھی اُسکہ اپنےنے اکلوتے فرزند دیا،بخشکو تاکہ بھیجو
اُس ایمانپر نہہلاکلائے ہو ابدیبلـکہ کیونکہ17پائے۔زندگی
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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 جو بھی اُس پر ایمان لایا ہے اُسے مجرم نہیں قرار دیا جائے
لیکنگا، ایمانجو نہیں اُسےرکھتا مجرم ٹھہرایا جا وجہہے۔چکا
یہ ہے کہ وہ الله کے اکلوتے فرزند کے نام پر ایمان نہیں لایا۔
19 اور لوگوں کو مجرم ٹھہرانے کا سبب یہ ہے کہ گو الله کا
نور اِس دنیا میں آیا، لیکن لوگوں نے نور اندھیرےنسبتکی کو
یادہ ز پیار کیا، کیونکہ اُن بُرےکامکے غلطبھیجو20تھے۔ کام
کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور اُس کے قریب نہیں آتا
تاکہ اُس بُرےکے کاموں کا پول نہ کھل جائے۔ لیکن21 جو
سچا کام کرتا ہے وہ نور پاسکے آتا ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ
اُس کے کام الله کے وسیلے سے ہوئے “ہیں۔

عیسٰی اور یحیٰی
22 اِس کے بعد عیسٰی اپنے شاگردوں کے ساتھ 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 لوگپر بپتسمہ لینے کے لئے آتے رہے۔
24 یحییٰ) جیلتکابکو میں نہیں ڈالا گیا (تھا۔

ایک25 دن یحیٰی کے شاگردوں کا کسی یہودی کے ساتھ
مباحثہ چھڑ گیا۔ زیرِ غور مضمون دینی غسل تھا۔ 26 وہ یحیٰی
پاسکے آئے اور کہنے لـگے، اُستاد،” جس آدمی آپسے کی
یائے در یردن کے ملاقاتپار ہوئی بارےکےجساور آپمیں
مسیحوہکہدیگواہینے لوگوںبھیوہہے، دےبپتسمہکو
رہا اُسیلوگسبابہے۔ 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 کے گواہ ہو کہ
مَیں نے کہا، مَیں’ مسیح نہیں ہوں بلـکہ مجھے اُس کے آگے آگے
بھیجا گیا ‘ہے۔ 29 دُولھا دُلھنہی شادیسے کرتا اورہے، دُلھن
اُسی کی ہے۔ اُس کا دوست صرف ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور
دُولھے کی آواز سنسن کیخوشیکیدوستکر انتہا نہیں ہوتی۔
بھیمَیں ایسا پوریخوشیکیجسہوںدوستہی ہے۔گئیہو
لازم30 ہے کہ وہ بڑھتا جائے جبکہ مَیں گھٹتا جاؤں۔

آسمان سے آنے والا

31 جو آسمان پر سے آیا اُسہے کا سباختیار پر ہے۔ جو دنیا
سے ہے اُس کا تعلق دنیا سے ہی ہے اور وہ دنیاوی باتیں کرتا
ہے۔ لیکن جو آسمان پر سے آیا ہے اُس 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۔ لیکن33
جس نے اُسے قبول کیا اُس نے اِس کی تصدیق کی ہے کہ الله
سچا ہے۔ جسے34 الله نے بھیجا ہے وہ الله کی باتیں سناتا ہے،
کیونکہ الله اپنا ناپروح تول نہیںکر 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 ابدیہے زندگی اُس کی
لیکنہے۔ جو فرزند کو کرےرد وہ اِس زندگی نہیںکو دیکھے
گا بلـکہ الله غضبکا 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 باتیہ معلوم ہوئی تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر گلیل کو
واپس گیا۔چلا وہاں4 پہنچنے لئےکے اُسے میںسامریہ سے گزرنا
تھا۔

5 چلتے چلتے ایکوہ شہر پاسکے پہنچ جسگیا کا نام سوخار
تھا۔ یہ اُس زمین کے قریب تھا جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف
تھی۔دیکو یعقوبوہاں6 تھا۔کنواںکا عیسٰی سفر تھکسے
گیا تھا، اِس لئے وہ کنوئیں پر بیٹھ گیا۔ دوپہر ًکے تقریبا بارہ بج تھے۔گئے

ایک7 سامری عورت پانی بھرنے آئی۔ عیسٰی نے اُس سے
کہا، مجھے” ذرا پانی “پلا۔ 8 اُس) کے شاگرد کھانا خریدنے
کے لئے شہر گئے ہوئے (تھے۔

عورتسامری9 تعجبنے کیا، یہودیکیونکہ سامریوں کے
ساتھ تعلق رکھنے سے انکار کرتے ہیں۔ اُس نے کہا، آپ” تو
یہودی ہیں، اور مَیں سامری عورت ہوں۔ کسآپ طرح مجھ
سے پانی پلانے درخواستکی کر سکتے “ہیں؟

عیسٰی10 جوابنے اگر”دیا، تُو بخششاُس واقفسے 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۔
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خاتون11 نے کہا، آپخداوند،” پاسکے تو بالٹی نہیں ہے

اور یہ کنواں گہرا آپہے۔ زندگیکو کا یہ پانی کہاں سے ملا؟
12 کیا یعقوبباپہمارےآپ بڑےسے جسہیں نے ہمیں یہ
کنواں دیا اور بھیخودجو اپنے بیٹوں اور یوڑوں سمیتر اُس کے
پانی لطفسے 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 پیاسبھی نہیں لـگے گی۔ بلـکہ جو پانی مَیں اُسے دوں
گا وہ اُس ایکمیں بنچشمہ جائے پھوٹپانیسےجسگا کر
ابدی زندگی کرےمہیا “گا۔

عورت15 اُسنے سے کہا، مجھےخداوند،” یہ پانی پلا دیں۔
پھر مجھے پیاسبھیکبھی 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 جوابنے دیا، میرا” کوئی خاوند نہیں “ہے۔
عیسٰی نے کہا، تُو” نے صحیح کہا کہ میرا خاوند نہیں ہے،

18 کیونکہ تیری شادی پانچ مردوں سے ہو چکی ہے اور جس
آدمی کے ساتھ تُو اب رہ رہی ہے وہ تیرا شوہر نہیں ہے۔ تیری
بات بالکل درست “ہے۔

عورت19 نے کہا، خداوند،” مَیں دیکھتی ہوں آپکہ نبی
ہیں۔ باپہمارے20 دادا اِسیتو پہاڑ عبادتپر تھےکرتے جبکہ
لوگیہودیآپ اصرار کرتے ہیں کہ یروشلم وہ مرکز جہاںہے
عبادتہمیں کرنی “ہے۔

21 عیسٰی نے جواب دیا، اے” خاتون، یقین جان کہ وہ
وقت آئے جبگا تم نہ تو اِس پہاڑ پر باپ عبادتکی کرو گے،
نہ یروشلم میں۔ 22 تم سامری اُس کی پرستش کرتے ہو جسے
نہیں جانتے۔ اِس مقابلےکے میں ہم اُس پرستشکی کرتے ہیں
جسے جانتے ہیں، نجاتکیونکہ یہودیوں میں سے ہے۔ لیکن23
وہ وقت آ رہا ہے بلـکہ پہنچ چکا جبہے حقیقی پرستار روح
اور سچائی باپسے پرستشکی کریں گے، باپکیونکہ ایسے ہی
پرستار چاہتا ہے۔ 24 الله روح ہے، اِس لئے لازم ہے کہ اُس
کے پرستار روح اور سچائی سے اُس پرستشکی “کریں۔

عورت25 اُسنے سے مجھے”کہا، معلوم مسیحکہہے یعنی
مسح کیا شخصہوا آ رہا جبہے۔ وہ آئے گا تو سبہمیں کچھ
دےبتا “گا۔

اِس26 پر عیسٰی نے اُسے بتایا، مَیں” مسیحہی ہوں تیرےجو
باتساتھ کر رہا “ہوں۔

لمحےاُسی27 پہنچشاگرد اُنہوںگئے۔ دیکھاجبنے عیسٰیکہ
عورتایک باتسے کر رہا ہے تعجبتو کیا۔ لیکن کسی نے
پوچھنے جرأتکی نہ کی کہ آپ” کیا ہتے چا “ہیں؟ یا آپ” اِس
عورت کیوںسے باتیں کر رہے “ہیں؟

عورت28 اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور وہاں
لوگوں سے کہنے لـگی، 29 ایکآؤ،” آدمی کو جسدیکھو نے
سبمجھے کچھ بتا دیا ہے جو مَیں نے کیا ہے۔ وہ مسیح تو نہیں
“ہے؟ 30 چنانچہ وہ شہر نکلسے کر عیسٰی پاسکے آئے۔

31 اِتنے میں شاگرد زور دے کر عیسٰی سے کہنے اُستاد،”لـگے، کچھ کھانا کھا “لیں۔
لیکن32 اُس جوابنے دیا، پاسمیرے” کھانے ایسیکی

چیز سےجسہے واقفتم نہیں “ہو۔
آپسشاگرد33 میں کہنے کیا”لـگے، اُسکوئی پاسکے کھانا

لے کر “آیا؟
لیکن34 عیسٰی نے اُن سے کہا، میرا” کھانا یہ ہے کہ اُس

پوریمرضیکی مجھےنےجسکروں بھیجا ہے اور اُس کا کام
تکتکمیل پہنچاؤں۔ 35 تم تو خود کہتے ہو، مزید’ چار تکمہینے
پکفصل لیکن‘گی۔جائے مَیں تم کو بتاتا ہوں، اپنی نظر اُٹھا کر
کھیتوں پر غور کرو۔ پکفصل گئی ہے اور کٹائی کے لئے تیار
ہے۔ فصل36 کی کٹائی شروع ہو چکی ہے۔ کٹائی کرنے والے
مزدوریکو مل رہی ہے اور وہ فصل ابدیکو زندگی کے لئے
جمع کر رہا ہے تاکہ بیج بونے والا اور کٹائی کرنے والا دونوں
مل خوشیکر یوں37سکیں۔منا ثابتدرستکہاوتیہ جاتیہو
ہے کہ بیجایک’ بوتا اور فصلدوسرا کاٹتا ‘ہے۔ مَیں38 نے تم
کو اُس فصل کی کٹائی کرنے کے لئے بھیج دیا ہے جسے تیار
کرنے کے لئے تم نے محنت نہیں کی۔ اَوروں نے خوب محنت
کی ہے اور تم اِس سے فائدہ اُٹھا کر فصل جمع کر سکتے “ہو۔

39 اُس شہر بہتکے سے سامری عیسٰی پر ایمان لائے۔ وجہ
یہ تھی کہ اُس عورت نے اُس بارےکے میں یہ گواہی دی
تھی، اُس” نے مجھے سب کچھ بتا دیا جو مَیں نے کیا “ہے۔
جب40 وہ اُس پاسکے آئے تو اُنہوں منتنے کی، ہمارے”
پاس “ٹھہریں۔ چنانچہ وہ دو دن وہاں رہا۔

41 اور اُس کی باتیں سن کر بہتمزید لوگسے ایمان لائے۔
اُنہوں42 عورتنے سے کہا، تیریہماب” باتوں کی بنا پر ایمان
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نہیں رکھتے بلـکہ اِس لئے ہمکہ اورسنخودنے جان لیا ہے کہ
واقعی دنیا نجاتکا دہندہ یہی “ہے۔

افسر کے بیٹے کی شفا
43 وہاں دو دن گزارنے کے بعد عیسٰی گلیل کو چلا گیا۔

44 اُس نے خود دےگواہی کر کہا تھا کہ نبی کی اُس کے
اپنے وطن میں عزت نہیں ہوتی۔ جباب45 وہ گلیل پہنچا تو
لوگوںمقامی آمدیدخوشاُسےنے کہا، کیونکہ فسحوہ عیدکی
منانے کے لئے یروشلم تھےآئے اور اُنہوں کچھسبنے دیکھا جو
عیسٰی وہاںنے کیا تھا۔

46 پھر وہ دوبارہ قانا میں آیا جہاں اُس نے پانی کو َمے میں
بدل دیا تھا۔ اُس علاقے میں ایک 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
کی، قانا” 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 جوابنے دیا، جا،” تیرا بیٹا زندہ رہے “گا۔
آدمی عیسٰی باتکی پر ایمان لایا اور اپنے گھر چلا گیا۔ 51 وہ

ابھی راستے میں تھا کہ اُس کے نوکر اُس سے ملے۔ اُنہوں نے اُسے
اطلاع دی کہ بیٹا زندہ ہے۔

52 اُس نے اُن سے پوچھ گچھ کی کہ اُس کی کسطبیعت
وقت سے بہتر ہونے لـگی تھی۔ اُنہوں جوابنے دیا، بخار” کل
ایکدوپہر بجے اُتر “گیا۔ 53 پھر باپ نے جان لیا کہ اُسی وقت
عیسٰی نے اُسے بتایا تھا، تمہارا” بیٹا زندہ رہے “گا۔ اور وہ اپنے
پورے سمیتگھرانے اُس پر ایمان لایا۔

یوں54 عیسٰی نے اپنا دوسرا الٰہی نشان وقتاُس جبدکھایا
وہ یہودیہ گلیلسے میں آیا تھا۔

5
المُقّدسبیت حوضکے پر شفا

کچھ1 دیر کے بعد عیسٰی یہودیکسی عید کے موقع پر یروشلم
گیا۔ 2 شہر میں ایک حوض تھا جس کا نام اَرامی زبان میں
بیت حسدا تھا۔ اُس کے برآمدےبڑےپانچ تھے اور وہ شہر کے
اُس دروازے کے قریب تھا جس کا نام بھیڑوں’ کا ‘دروازہ

ہے۔ 3 اِن برآمدوں میں بےشمار پڑےلوگمعذور ہتے ر تھے۔ یہ
لنگڑےاندھے، پانیمفلوجاور ہلنےکے انتظارکے میں ہتے تھے۔ر
4 کیونکہ] گاہے رببگاہے کا فرشتہ اُتر کر پانی کو
ہلا دیتا تھا۔ جو بھی وقتاُس اُس میں پہلے داخل ہو جاتا اُسے
تھیجاتیملشفا اُسخواہ بیماریکی نہکیوںبھیکوئی [ہوتی۔
مریضوں5 میں ایکسے آدمی 38 سال سے معذور تھا۔ جب6
عیسٰی نے اُسے وہاں پڑا دیکھا اور اُسے معلوم ہوا کہ یہ اِتنی دیر
سے اِس حالت میں ہے تو اُس نے پوچھا، کیا” تُو تندرست ہونا
چاہتا “ہے؟

7 اُس نے جواب دیا، خداوند،” یہ مشکل ہے۔ میرا کوئی
نہیںساتھی مجھےجو اُٹھا کر پانی اُسےجبمیں ہلایا جاتا لےہے
جائے۔ اِس لئے میرے وہاں پہنچنے میں اِتنی لـگدیر جاتی ہے
کہ کوئی اَور مجھ پہلےسے پانی میں اُتر جاتا “ہے۔

8 عیسٰی نے کہا، اُٹھ،” اپنا بستر اُٹھا کر چل “!پھر 9 وہ آدمی
ً فورا بحال ہو گیا۔ اُس نے اپنا بستر اُٹھایا اور چلنے پھرنے لگا۔
یہ سبتواقعہ دنکے ہوا۔ اِس10 لئے یہودیوں شفایابنے

آدمی کو بتایا، سبتآج” کا دن آجہے۔ بستر اُٹھانا منع “ہے۔
لیکن11 اُس جوابنے دیا، آدمیجس” مجھےنے دیشفا

اُس مجھےنے بتایا، اپنا’ بستر اُٹھا کر چل “۔‘پھر
اُنہوں12 سوالنے کیا، وہ” کون تجھےنےجسہے یہ کچھ

“بتایا؟ آدمیشفایابلیکن13 معلومکو نہ تھا، کیونکہ عیسٰی ہجوم
سببکے چپکےسے وہاںسے سے چلا گیا تھا۔

14 بعد میں عیسٰی اُسے بیت المُقّدس میں ملا۔ اُس نے اب”کہا، تُو بحال ہو گیا ہے۔ پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تیرا حال
پہلے بھیسے بدتر ہو “جائے۔

15 اُس آدمی نے اُسے چھوڑ کر یہودیوں کو اطلاع عیسٰی”دی، نے مجھے شفا “دی۔ 16 اِس پر یہودی اُس کو ستانے
لـگے، کیونکہ اُس نے اُس آدمی سبتکو کے دن بحال کیا تھا۔
لیکن17 عیسٰی جواباُنہیںنے دیا، باپمیرا” تکآج کام کرتا
آیا ہے، اور مَیں بھی ایسا کرتا “ہوں۔

یہ18 سن یہودیکر اُسے قتل کوششمزیدکیکرنے کرنے
لـگے، اُسکیونکہ منسوخکودنکےسبتصرفنہنے قرار دیا
تھا بلـکہ الله کو باپاپنا کہہ کر آپاپنے کو الله کے برابر ٹھہرایا
تھا۔

فرزند کا اختیار
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19 عیسٰی نے اُنہیں جواب دیا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں کہ

فرزند اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ صرفوہ وہ کچھ کرتا
ہے جو وہ باپ کو کرتے دیکھتا ہے۔ جو کچھ باپ کرتا ہے
وہی فرزند بھی کرتا ہے، 20 باپکیونکہ فرزند کو پیار کرتا اور
اُسے سب کچھ 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 باپطرحجسکیونکہ مُردوں کو زندہ
کرتا اُسیہے 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 23 اُسیسبتاکہ طرح
فرزند طرحجسکریںعزتکی باپوہ عزتکی کرتے ہیں۔
جو فرزند کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی بھی عزت نہیں کرتا
جس نے اُسے بھیجا ہے۔

مَیں24 تم کو سچ بتاتا ہوں، جو بھی میری بات سن کر اُس پر
ایمان لاتا مجھےنےجسہے بھیجا ابدیہے زندگی اُس ہے۔کی
اُسے مجرم نہیں ٹھہرایا جائے گا بلـکہ موتوہ گرفتکی نکلسے
کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ 25 مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ
ایک وقت آنے والا ہے بلـکہ آ چکا ہے مُردےجب الله کے
فرزند کی آواز سنیں گے۔ اور جتنے سنیں گے وہ زندہ ہو جائیں
گے۔ 26 جسکیونکہ طرح باپ زندگی کا منبع ہے اُسی طرح
اُس نے اپنے فرزند کو زندگی کا منبع بنا دیا ہے۔ ساتھ27 ساتھ
اُس نے عدالتاُسے کرنے کا اختیار دےبھی دیا ہے، کیونکہ
وہ ابِن آدم ہے۔ 28 یہ سن تعجبکر نہ کرو وقتایککیونکہ آ
رہا مُردےتمامجبہے اُس کی آواز سن کر قبروں29 میں سے
نکل آئیں جنہوںگے۔ نیکنے کام کیا وہ جی اُٹھ کر زندگی پائیں
گے جبکہ جنہوں نے بُرا کام کیا وہ جی تو اُٹھیں گے لیکن اُن کی
عدالت کی جائے گی۔

عیسٰی کے گواہ
30 مَیں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا بلـکہ جو کچھ باپ

سے ہوںسنتا اُس عدالتمطابقکے کرتا ہوں۔ عدالتمیریاور
راست ہے کیونکہ مَیں اپنی مرضی کرنے کوششکی نہیں کرتا
بلـکہ اُسی جسکی مجھےنے بھیجا ہے۔

31 اگر مَیں خود بارےاپنے میں گواہی دیتا تو میری گواہی
معتبر نہ ہوتی۔ 32 لیکن ایک اَور ہے جو میرے بارے میں
دےگواہی رہا ہے اور مَیں جانتا ہوں بارےمیرےکہ میں

اُس کی گواہی سچی اور معتبر ہے۔ 33 تم نے پتا کرنے کے لئے
اپنے لوگوں کو یحیٰی کے پاس بھیجا ہے اور اُس نے حقیقت
کی تصدیق کی ہے۔ بےشک34 مجھے کسی انسانی گواہ کی
ضرورت نہیں لیکنہے، مَیں یہ اِس لئے بتا رہا ہوں تاکہ تم کو
ملنجات جائے۔ 35 ایکیحیٰی جلتا ہوا چراغ تھا جو روشنی دیتا
تھا، اور کچھ دیر کے لئے تم نے اُس کی روشنی میں خوشی منانا
پسند کیا۔ میرےلیکن36 ایکپاس اَور گواہ ہے جو یحیٰی کی
نسبت یادہ ز اہم ہے یعنی وہ کام باپجو مجھےنے مکمل کرنے
کے لئے دے دیا۔ یہی کام جو مَیں کر رہا بارےمیرےہوں
میں گواہی دیتا ہے باپکہ نے مجھے بھیجا ہے۔ 37 اِس کے
باپعلاوہ مجھےنےجسخودنے بھیجا بارےمیرےہے میں
دیگواہی ہے۔ افسوس، تم نے کبھی اُس کی آواز نہیں سنی،
نہ اُس شکلکی صورتو دیکھی، 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۔ یہی
بارےمیرے میں گواہی !ہیںدیتے توبھی40 تم زندگی پانے کے
لئے پاسمیرے آنا نہیں ہتے۔ چا

41 مَیں انسانوں سے عزت نہیں چاہتا، 42 لیکن مَیں تم کو
جانتا ہوں کہ تم میں الله محبتکی نہیں۔ اگرچہ43 مَیں باپاپنے
کے نام میں آیا ہوں توبھی تم مجھے قبول 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 تم
دوسرےایک عزتسے ہتے چا ہو جبکہ تم عزتوہ پانے کی
نہیںہیکوشش کرتے واحدجو خدا ملتیسے ہے۔ لیکن45 یہ
نہ سمجھو کہ باپمَیں کے منے سا تم پر الزام لگاؤں ایکگا۔ اَور
ہے جو تم پر الزام لگا رہا یعنیہے سےجسموسٰی، تم اُمید رکھتے
ہو۔ 46 اگر تم واقعی موسٰی پر ایمان رکھتے تو مجھضرور پر بھی ایمان
رکھتے، کیونکہ اُس میرےنے بارےہی 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
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1 اِس کے بعد عیسٰی نے گلیل کی جھیل کو پار کیا۔

جھیل) کا دوسرا نام یاس تبر (تھا۔ 2 ایک بڑا ہجوم اُس
کے پیچھے لـگ گیا تھا، کیونکہ اُس نے الٰہی نشان دکھا کر
مریضوں کو تھیدیشفا اور لوگوں اِسنے 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 اُسہے۔
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۔

فلپّس7 جوابنے اگر”دیا، ایکہر صرفکو تھوڑا ملےسا
توبھی چاندی کے ِسکے200 کافی نہیں ہوں “گے۔

8 پھر پطرسشمعون کا بھائی یاس اندر بول اُٹھا، ایکیہاں”9
لڑکا جسہے پاسکے َ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
تھی۔گھاس بیٹھسبچنانچہ گئے۔ مردوںصرف) 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 بچےاب”بتایا،کو ٹکڑےہوئے جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو “جائے۔
جب13 اُنہوں نے بچا ہوا کھانا اکٹھا کیا تو َجو کی پانچ روٹیوں
ٹکڑوںکے سے ٹوکرےبارہ بھر گئے۔

لوگوںجب14 نے عیسٰی کو یہ الٰہی نشان دکھاتے دیکھا تو
اُنہوں نے کہا، یقیناً” یہ وہی نبی ہے جسے دنیا میں آنا “تھا۔
عیسٰی15 معلومکو ہوا وہکہ آ اُسےکر 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
16 شام 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 تکابعیسٰی اُن نہیںواپسپاسکے آیا 18تھا۔ تیز
ہَوا باعثکے جھیل میں لہریں اُٹھنے لـگیں۔ 19 کشتی کو کھیتے
کھیتے شاگرد چار یا پانچ کلو میٹر کا سفر طے کر چکے تھے کہ

اچانک عیسٰی نظر آیا۔ وہ پانی پر چلتا ہوا بڑھطرفکیکشتی رہا
تھا۔ دہشتشاگرد زدہ ہو گئے۔ لیکن20 اُس نے اُن سے مَیں”کہا، ہی نہخوفہوں۔ “کرو۔ 21 وہ اُسے میںکشتی بٹھانے پر
آمادہ ہوئے۔ اور کشتی اُسی لمحے اُس جگہ پہنچ گئی جہاں وہ
جانا ہتے چا تھے۔

لوگ عیسٰی کو ڈھونڈتے ہیں
ہجوم22 پارکےجھیلتو رہ گیا تھا۔ لوگوںدناگلے کو پتا چلا

ایکشاگردکہ چلےکرلےکشتیہی ہیںگئے اور وقتاُسکہ
عیسٰی کشتی میں نہیں تھا۔ 23 پھر کچھ یاسکشتیاں تبر سے اُس
مقام کے قریب پہنچیں جہاں خداوند عیسٰی نے روٹی کے لئے
شکرگزاری کی دعا کر کے اُسے لوگوں کو کھلایا تھا۔ جب24
لوگوں نے دیکھا کہ نہ عیسٰی اور نہ اُس کے شاگرد وہاں ہیں تو
پرکشتیوںوہ ہوسوار عیسٰیکر پہنچے۔کفرنحومڈھونڈتےڈھونڈتےکو

عیسٰی زندگی کی روٹی ہے
جب25 اُنہوں نے اُسے جھیل کے پار پایا تو پوچھا، اُستاد،”

طرحکسآپ یہاں پہنچ “گئے؟
عیسٰی26 مَیں”دیا،جوابنے تم کو سچ بتاتا ہوں، اِسمجھےتم

لئے نہیں ڈھونڈ رہے الٰہیکہ نشان دیکھے ہیں بلـکہ اِس لئے کہ
تم نے جی بھر کر روٹی کھائی ہے۔ ایسی27 خوراک کے لئے
جد و جہد نہ کرو جو گل سڑ جاتی ہے، بلـکہ ایسی کے لئے جو
ابدی تکزندگی قائم رہتی ہے اور جو ابِن آدم تم دےکو گا،
کیونکہ باپخدا نے اُس پر اپنی تصدیق کی مُہر لگائی “ہے۔

اِس28 پر اُنہوں نے پوچھا، ہمیں” کیا کرنا ہئے چا تاکہ الله کا
مطلوبہ کام “کریں؟

عیسٰی29 الله”دیا،جوابنے کا کام یہ کہہے اُستم پر ایمان
لاؤ جسے اُس نے بھیجا “ہے۔

30 اُنہوں نے کہا، تو” پھر آپ کیا الٰہی نشان دکھائیں گے
جسے دیکھ کر ہم آپ پر ایمان لائیں؟ آپ کیا کام سرانجام دیں
گے؟ 31 ہمارے باپ دادا نے تو یگستان ر میں مَن کھایا۔
چنانچہ مُقّدسکلاِم میں لـکھا موسٰیکہہے اُنہیںنے آسمان سے
روٹی “کھلائی۔

32 عیسٰی نے جواب دیا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں کہ خود
موسٰی نے تم کو آسمان سے روٹی نہیں کھلائی بلـکہ میرے باپ
وہینے۔ تم آسمانکو حقیقیسے روٹی دیتا ہے۔ 33 کیونکہ الله
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روٹیکی شخصوہ آسمانجوہے پر سے اُتر کر دنیا زندگیکو “ہے۔بخشتا
34 اُنہوں نے کہا، خداوند،” ہمیں یہ روٹی ہر وقت دیا

“کریں۔
میںجواب35 عیسٰی ہوں۔روٹیکیزندگیہیمَیں”کہا،نے

پاسمیرےجو آئے اُسے لـگےنہیںبھوککبھیپھر اورگی۔ جو
مجھ پر ایمان لائے اُسے پھر پیاسکبھی نہیں لـگے گی۔ لیکن36
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 وہ
میرے پاس آئیں گے اور جو میرےبھی پاس آئے گا اُسے مَیں
ہرگز نکال نہ دوں گا۔ 38 کیونکہ مَیں اپنی مرضی پوری کرنے
کے لئے آسمان سے نہیں اُترا بلـکہ اُس جسکی نے مجھے بھیجا
ہے۔ مجھےنےجساور39 بھیجا اُس مرضیکی یہ ہے کہ جتنے
بھی اُس نے مجھے دیئے ہیں اُن میں سے ایکمَیں 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 قیامتمَیںکو مُردوںدنکے میں سے پھر زندہ
کروں “گا۔

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 نہیں، جس
باپکے اور ماں سے واقفہم ہیں؟ وہ کیونکر کہہ سکتا ہے
کہ مَیں’ آسمان سے اُترا “؟‘ہوں

43 عیسٰی نے جواب میں کہا، آپس” میں مت بڑاؤ۔ بڑ
صرف44 پاسمیرےشخصوہ آ سکتا جسباپجسےہے نے
مجھے بھیجا پاسمیرےہے کھینچ لایا شخصایسےہے۔ مَیںکو
قیامت کے دن مُردوں میں سے پھر زندہ کروں گا۔ نبیوں45 کے
میںصحیفوں لـکھا ہے، اللهسب’ سے تعلیم پائیں ‘گے۔ بھیجو الله
اُسکرسنکی سیکھتاسے پاسمیرےوہہے آ اِس46ہے۔جاتا
کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نے کبھی باپ کو دیکھا۔ صرف
ایک ہی نے باپ کو دیکھا ہے، وہی جو الله کی طرف سے
ہے۔ مَیں47 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ ایمانجو رکھتا ابدیاُسےہے
زندگی حاصل ہے۔ 48 زندگی کی روٹی مَیں ہوں۔ تمہارے49
باپ دادا یگستان ر میں مَن کھاتے رہے، توبھی وہ مر گئے۔
لیکن50 یہاں آسمان سے اُترنے ایسیوالی روٹی جسےہے کھا کر

انسان نہیں مرتا۔ مَیں51 زندگیہی کی وہ ہوںروٹی آسمانجو سے
اُتر آئی اِسجوہے۔ روٹی سے کھائے وہ تکابد زندہ گا۔رہے
اور یہ روٹی گوشتمیرا مَیںجوہے دنیا زندگیکو مہیا کیکرنے
پیشخاطر کروں “گا۔

یہودی52 بڑی سرگرمی ایکسے دوسرے سے بحث کرنے
لـگے، یہ” آدمی طرحکسہمیں گوشتاپنا کھلا سکتا “ہے؟

53 عیسٰی نے اُن سے کہا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں صرفکہ
ابِن آدم کا گوشت کھانے اور اُس کا خون پینے ہی سے تم میں
زندگی جو54گی۔ہو اورکھائےگوشتمیرا ابدیپیئےخونمیرا
زندگی اُس کی ہے اور مَیں اُسے قیامت کے دن مُردوں میں سے
پھر زندہ کروں گا۔ 55 کیونکہ گوشتمیرا خوراکحقیقی 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۔
57 مَیں اُس زندہ باپ کی وجہ سے زندہ ہوں جس نے مجھے
بھیجا۔ اِسی طرح جو مجھے کھاتا ہے میریوہ ہی وجہ سے زندہ
گا۔رہے یہی58 وہ روٹی آسمانجوہے اُتریسے تمہارےہے۔
باپ دادا مَن کھانے کے باوجود مر گئے، لیکن جو یہ روٹی
کھائے گا وہ تکابد زندہ رہے “گا۔

59 عیسٰی نے یہ باتیں اُس وقت کیں جب وہ کفرنحوم میں
عبادتیہودی خانے میں دےتعلیم رہا تھا۔

ابدی زندگی کی باتیں
60 یہ سن کر اُس بہتکے سے شاگردوں نے کہا، یہ” باتیں

ناگوار ہیں۔ کون اِنہیں سن سکتا “!ہے
61 عیسٰی کو معلوم تھا میرےکہ بارےمیرےشاگرد میں

بڑا بڑ رہے ہیں، اِس لئے اُس نے کہا، کیا” تم کو اِن باتوں سے
ٹھیس لـگی ہے؟ 62 تو پھر تم کیا سوچو جبگے ابِن آدم کو اوپر
جاتے دیکھو جہاںگے پہلےوہ تھا؟ 63 الله روحکا ہی زندہ کرتا
ہے جبکہ طاقتجسمانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو باتیں مَیں
نے تم کو بتائی ہیں وہ روح اور زندگی ہیں۔ لیکن64 تم میں سے
کچھ ہیں جو ایمان نہیں “رکھتے۔ ( عیسیٰ تو شروع سے ہی
جانتا تھا ایمانکونکونکہ نہیں رکھتے اور دشمنمجھےکون کے
کرےحوالے (گا۔ 65 پھر اُس نے کہا، اِس” لئے مَیں نے تم
کو بتایا کہ صرف میرےشخصوہ پاس آ سکتا ہے باپجسے
طرفکی سے یہ توفیق “ملے۔
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66 اُس وقت سے اُس کے بہت سے شاگرد لٹے ُ ا پاؤں پھر

گئے اور آئندہ کو اُس کے ساتھ نہ چلے۔ تب67 عیسٰی نے بارہ
شاگردوں سے پوچھا، کیا” تم بھی چلے جانا ہتے چا “ہو؟

68 شمعون پطرس نے جواب دیا، خداوند،” ہم کس کے
پاس ابدیجائیں؟ زندگی باتیںکی ہیں۔پاسکےہیآپتو اور69
ہم ایماننے لا کر جان لیا ہے آپکہ الله قدوسکے “ہیں۔

جواب70 میں عیسٰی نے کہا، کیا” مَیں نے تم بارہ کو نہیں
چنا؟ توبھی تم میں شخصایکسے شیطان “ہے۔ 71 وہ) شمعون
یوتی اسکر کے بیٹے یہوداہ کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو بارہ
میںشاگردوں ایکسے تھا بعدنےجساور میں اُسے دشمن کے
حوالے کر (دیا۔

7
عیسٰی اور اُس کے بھائی

1 اِس کے بعد عیسٰی نے گلیل کے علاقے میں اِدھر اُدھر
سفر کیا۔ وہ یہودیہ میں پھرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہاں کے
یہودی اُسے قتل کرنے کا موقع ڈھونڈ رہے تھے۔ لیکن2 جب
یہودی عید بنام یوں قریبعیدکیجھونپڑ آئی 3 تو اُس بھائیوںکے
نے اُس سے کہا، یہ” جگہ چھوڑ کر یہودیہ چلا جا تیرےتاکہ
پیروکار بھی معجزےوہ دیکھ لیں جو تُو کرتا ہے۔ 4 شخصجو
چاہتا ہے کہ عوام 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” وقتوہ نہیں آیا میرےجو لئے
موزوں لیکنہے۔ تم جا سکتے تمہارےہو، لئے وقتہر موزوں
ہے۔ 7 دنیا تم سے دشمنی نہیں رکھ سکتی۔ لیکن مجھ سے وہ
دشمنی رکھتی مَیںکیونکہہے، اُس بارےکے میں یہ گواہی دیتا
ہوں کہ اُس کے بُرےکام 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 میں، جب اُس کے بھائی عید پر جا چکے تھے تو

وہ بھی گیا، اگرچہ علانیہ نہیں بلـکہ خفیہ طور پر۔ یہودی11 عید
موقعکے پر تلاشاُسے کر تھے۔رہے وہ پوچھتے وہ”رہے، آدمی
کہاں “ہے؟

12 ہجوم میں سے لوگکئی عیسٰی بارےکے میں بڑا بڑ رہے
بعضتھے۔ نے کہا، وہ” اچھا بندہ “ہے۔ لیکن دوسروں نے
اعتراض نہیں،”کیا، وہ عوام کو بہکاتا “ہے۔ نےکسیلیکن13
بھی اُس بارےکے میں کھل باتکر نہ کی، کیونکہ وہ یہودیوں
سے ڈرتے تھے۔

عید14 کا آدھا گزرحصہ چکا المُقّدسبیتعیسٰیجبتھا میں
جا کر تعلیم دینے لگا۔ 15 اُسے سن کر یہودی حیرت زدہ ہوئے
اور یہ”کہا، طرحکسآدمی اِتنا علم رکھتا حالانکہہے اِس نے
کہیں بھیسے تعلیم حاصل نہیں “!کی

16 عیسٰی نے جواب دیا، جو” تعلیم مَیں دیتا ہوں وہ میری
اپنی نہیں بلـکہ اُس کی مجھےنےجسہے 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 اپنی طرف سے۔ 18 جو
اپنی طرف سے بولتا ہے وہ اپنی عزتہی چاہتا لیکنہے۔ جو
اپنے بھیجنے والے کی عزت و جلال بڑھانے کی کوشش کرتا
ہے وہ سچا ہے اور اُس میں ناراستی نہیں ہے۔ 19 کیا موسٰی نے
تم شریعتکو نہیں دی؟ تو پھر تم مجھے قتل کرنے کوششکی
کیوں کر رہے “ہو؟

ہجوم20 جوابنے بدروحکسیتم”دیا، میںگرفتکی ہو۔
کون تمہیں قتل کرنے کوششکی کر رہا “ہے؟

21 عیسٰی نے اُن سے کہا، مَیں” سبتنے کے ایکدن ہی
معجزہ کیا اور تم حیرتسب زدہ ہوئے۔ لیکن22 تم بھی سبت
کے دن کام کرتے ہو۔ تم اُس دن اپنے بچوں کا ختنہ کرواتے
ہو۔ اور یہ رسم موسٰی شریعتکی مطابقکے ہی ہے، اگرچہ یہ
موسٰی سے نہیں باپہمارےبلـکہ دادا ابراہیم، اسحاق یعقوباور
شریعتکیونکہ23ہوئی۔شروعسے لازممطابقکے بچےکہہے
کا آٹھویںختنہ دن کروایا جائے، اور اگر یہ سبتدن ہو تو تم پھر
بھی بچےاپنے ہوکرواتےختنہکا ورزیخلافکیشریعتتاکہ
نہ توجائے۔ہو پھر تم مجھ ناراضکیوںسے ہو مَیںکہ سبتنے
کے دن ایک آدمی پورےکے جسم کو شفا دی؟ ظاہری24
کیصورت بنا پر فیصلہ نہ کرو بلـکہ پہچانحالتباطنی منصفانہکر
فیصلہ “کرو۔

کیا عیسٰی ہی مسیح ہے؟
25 اُس وقت یروشلم کے کچھ ہنے ر والے کہنے لـگے، کیا” یہ

وہ آدمی نہیں ہے لوگجسے قتل کرنے کوششکی کر رہے
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ہیں؟ 26 تاہم وہ یہاں کھل کر بات کر رہا ہے اور کوئی بھی
اُسے روکنے کوششکی نہیں کر رہا۔ ہمارےکیا راہنماؤں نے
حقیقت میں جان لیا ہے کہ یہ مسیح ہے؟ لیکن27 مسیحجب
آئے گا تو کسی بھیکو معلوم نہیں ہو گا کہ وہ کہاں ہے۔سے
یہ آدمی فرق ہمہے۔ تو جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے “ہے۔

المُقّدسبیتعیسٰی28 میں دےتعلیم ابتھا۔رہا وہ پکار تم”اُٹھا، مجھے جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو مَیںکہ کہاں ہوں۔سے
مجھےنےجسآیا۔نہیںسےطرفاپنیمَیںلیکن بھیجا وہہے سچا
اورہے اُسے نہیںتم جانتے۔ مَیںلیکن29 اُسے جانتا ہوں، کیونکہ
مَیں اُس طرفکی ہوںسے اور اُس مجھےنے بھیجا “ہے۔

تب30 اُنہوں نے اُسے گرفتار کرنے کوششکی کی۔ لیکن
بھیکوئی اُس ہاتھکو نہ لگا سکا، ابھیکیونکہ اُس نہیںوقتکا
آیا تھا۔ توبھی31 ہجوم کے لوگکئی اُس پر ایمان لائے، کیونکہ
اُنہوں مسیحجب”کہا،نے آئے گا تو کیا اِسوہ آدمی یادہسے 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۔ لیکن33 عیسٰی نے کہا، مَیں”
صرف تھوڑی دیر تمہارےاَور ساتھ رہوں گا، پھر مَیں اُس کے
واپسپاس جاؤںچلا مجھےنےجسگا بھیجا وقتاُس34ہے۔
تم مجھے ڈھونڈو گے، مگر نہیں پاؤ گے، کیونکہ جہاں مَیں ہوں
وہاں تم نہیں آ “سکتے۔

یہودی35 آپس میں کہنے لـگے، یہ” کہاں جانا چاہتا ہے
جہاں ہم اُسے نہیں پا سکیں گے؟ کیا وہ ملـکبیروِن جانا چاہتا
ہے، وہاں لوگہمارےجہاں یونانیوں میں بکھری حالت میں
ہتے ر ہیں؟ کیا وہ یونانیوں کو تعلیم دینا چاہتا ہے؟ مطلب36 کیا
وہجبہے کہتا ہے، تم’ مجھے ڈھونڈو گے نہیںمگر پاؤ ‘گے جہاں’اور مَیں ہوں وہاں تم نہیں آ “۔‘سکتے

زندگی کے پانی کی نہریں
37 عید کے آخری دن سبجو سے اہم ہے عیسٰی کھڑا ہوا

اور اونچی آواز سے پکار اُٹھا، جو” پیاسا ہو پاسمیرےوہ آئے،
38 اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ پیئے۔ کلاِم مُقّدس کے مطابق

اُس’ کے اندر سے زندگی کے پانی کی نہریں بہہ نکلیں “۔‘گی
39 زندگی’) ‘پانیکے القدسروحوہسے طرفکی اشارہ کر رہا
تھا جو اُن حاصلکو ہوتا جوہے عیسٰی پر ایمان لاتے لیکنہیں۔
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 کے کچھ لوگوں نے یہ”کہا، آدمی واقعی وہ نبی جسہے کے انتظار میں ہم “ہیں۔
دوسروں41 نے کہا، یہ” مسیح “ہے۔
لیکن بعض اعتراضنے کیا، مسیح” گلیل کسسے طرح

آ سکتا !ہے پاک42 کلام تو بیان کرتا ہے کہ مسیح داؤد کے
خاندان اور بیت لحم سے آئے گا، اُس گاؤں سے جہاں داؤد
بادشاہ پیدا “ہوا۔ 43 یوں عیسٰی کی وجہ سے لوگوں میں پھوٹ
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 پہرےکے دار راہنما اماموں اور

فریسیوں کے پاس واپس آئے۔ وہ عیسٰی کو لے کر نہیں آئے
تھے، اِس لئے راہنماؤں تم”پوچھا،نے اُسے نہیںکیوں “لائے؟

داروںپہرے46 جوابنے اِسکبھینےکسی”دیا، آدمی
کی باتطرح نہیں “کی۔

47 فریسیوں ًنے طنزا کہا، کیا” تم کو بھی بہکا دیا گیا ہے؟
48 کیا راہنماؤں یا فریسیوں میں کوئی اُسجوہے پر ایمان لایا ہو؟
!نہیںبھیکوئی ناواقفسےشریعتلیکن49 یہ لعنتیہجوم “!ہے

50 اِن راہنماؤں نیکدیمسمیں بھی شامل تھا جو کچھ دیر پہلے
عیسٰی پاسکے گیا تھا۔ اب وہ بول اُٹھا، 51 کیا” ہماری شریعت
کسی پر یوں فیصلہ دینے کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں، لازم ہے
کہ اُسے پہلے عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ معلوم ہو جائے
کہ اُس سے کیا کچھ سرزد ہوا “ہے۔

52 دوسروں نے اعتراض 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
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1 عیسٰی خود زیتون کے پہاڑ پر چلا گیا۔ 2 اگلے دن پَو پھٹتے

وقت وہ دوبارہ بیت المُقّدس میں آیا۔ وہاں لوگسب اُس کے
گرد جمع ہوئے اور وہ بیٹھ کر اُنہیں تعلیم دینے لگا۔ اِس3 دوران
شریعت کے علما اور ایکفریسی عورت کو لے کر آئے جسے
زنا وقتکرتے پکڑا گیا تھا۔ بیچاُسے میں کھڑا کر کے اُنہوں4 نے
عیسٰی سے کہا، اُستاد،” اِس عورت کو زنا وقتکرتے پکڑا گیا
ہے۔ 5 موسٰی شریعتنے میں ہمیں حکم دیا ہے ایسےکہ لوگوں
کو سنگسار کرنا آپہے۔ کیا کہتے “ہیں؟ 6 اِس سوال سے وہ
اُسے پھنسانا ہتے چا تھے تاکہ اُس پر الزام لگانے کا کوئی بہانہ اُن
ہاتھکے آ لیکنجائے۔ جھکعیسٰی گیا اور اپنی اُنگلی زمینسے
پر لـکھنے لگا۔

اُسوہجب7 جوابسے کا تقاضا کرتے رہے تو وہ کھڑا ہو
کر اُن سے مخاطب ہوا، تم” میں جسسے نے کبھی گناہ نہیں
کیا، وہ پہلا پتھر “مارے۔ 8 پھر وہ دوبارہ جھک کر زمین پر
لـکھنے الزامکرسنجوابیہ9لگا۔ لگانے دیگرےبعدیکےوالے
وہاں پہلےگئے،کھسکسے بزرگ، پھر باقی آخرکارسب۔ عیسٰی
اور درمیان میں کھڑی عورتوہ اکیلے رہ گئے۔ 10 پھر اُس نے
ہوکھڑے کر عورت،اے”کہا، گئے؟کہاںسبوہ کسیکیا
تجھنے پر فتوٰی نہیں “لگایا؟

عورت11 جوابنے دیا، نہیں” “خداوند۔
عیسٰی نے کہا، مَیں” بھی 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۔ یکیوہکرےپیرویمیریجو تار گا،چلےنہیںمیں کیونکہ
اُسے زندگی کا نور حاصل ہو “گا۔

فریسیوں13 اعتراضنے کیا، آپ” تو بارےاپنے میں گواہی
دے رہے ایسیہیں۔ گواہی معتبر نہیں “ہوتی۔

14 عیسٰی نے جواب دیا، اگرچہ” مَیں اپنے بارے میں ہی
دےگواہی توبھیہوںرہا وہ معتبر مَیںکیونکہہے۔ ہوںجانتا
سےکہاںمَیںکہ آیا ہوں کہاںاور کو جا لیکنہوں۔رہا تم کو
تو معلوم نہیں کہ مَیں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔
15 تم انسانی سوچ کے مطابق لوگوں کا فیصلہ کرتے ہو، لیکن
کسیمَیں بھیکا فیصلہ نہیں کرتا۔ اور16 اگر فیصلہ بھیکروں تو
میرا فیصلہ درست ہے، کیونکہ مَیں اکیلا نہیں جسباپہوں۔
نے مجھے بھیجا میرےہے ساتھ ہے۔ تمہاری17 شریعت میں
لـکھا ہے کہ آدمیوںدو کی گواہی معتبر ہے۔ مَیں18 خود اپنے

گواہیمیںبارے ہوںدیتا جبکہ دوسرا باپگواہ نےجسہے
مجھے “بھیجا۔

19 اُنہوں نے پوچھا، آپ” کا باپ کہاں “ہے؟ عیسٰی نے
جواب دیا، تم” نہ مجھے جانتے ہو، نہ میرے باپ کو۔ اگر تم
مجھے جانتے تو باپمیرےپھر کو بھی “جانتے۔

20 عیسٰی نے یہ باتیں اُس وقت کیں جب وہ اُس جگہ کے
قریب دےتعلیم رہا تھا لوگجہاں اپنا ہدیہ لتے ڈا تھے۔ لیکن
اُسےنےکسی گرفتار نہ کیا ابھیکیونکہ اُس نہیںوقتکا آیا تھا۔

جہاں مَیں جا رہا ہوں تم وہاں نہیں جا سکتے
ایک21 اَور بار عیسٰی اُن مخاطبسے ہوا، مَیں” جا رہا ہوں

اور تم مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے گناہوں میں مر جاؤ جہاںگے۔
مَیں جا رہا ہوں وہاں تم نہیں پہنچ “سکتے۔

یہودیوں22 نے کیا”پوچھا، وہ کشیخود کرنا چاہتا ہے؟ کیا
اِسیوہ وجہ سے کہتا ہے، مَیںجہاں’ جا رہا ہوں وہاں تم نہیں
پہنچ “؟‘سکتے

23 عیسٰی نے اپنی بات جاری رکھی، تم” 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 مجھےنےجسلیکنہوں۔ بھیجا وہیہے سچا اور معتبر ہے
اور مَیں دنیا کچھوہصرفکو ہوںسناتا مَیںجو اُسنے سے “ہے۔سنا

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
تبگے ہی تم جان لو گے مَیںکہ وہی ہوں، کہ مَیں طرفاپنی
سے کچھ نہیں کرتا صرفبلـکہ وہی سناتا ہوں باپجو نے مجھے
سکھایا ہے۔ 29 اور جس نے مجھے بھیجا ہے وہ میرے ساتھ
ہے۔ اُس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ مَیں وقتہر وہی
کچھ کرتا ہوں جو اُسے پسند آتا “ہے۔

30 یہ باتیں سن بہتکر لوگسے اُس پر ایمان لائے۔
سچائی تم کو کرےآزاد گی
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31 جو یہودی اُس کا یقین کرتے تھے عیسٰی اب اُن سے ہم

کلام ہوا، اگر” تم میری تعلیم کے تابع رہو تبگے ہی میرےتم
سچے شاگرد ہو گے۔ 32 پھر تم سچائی کو جان لو گے اور سچائی تم
کو آزاد دےکر “گی۔

اُنہوں33 اعتراضنے کیا، ہم” تو ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم
کبھی بھی کسی کے غلام نہیں رہے۔ پھر طرحکسآپ کہہ
سکتے ہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں “گے؟

34 عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں کہ بھیجو
گناہ کرتا وہہے گناہ کا غلام ہے۔ غلام35 عارضیتو طور پر گھر
میں رہتا ہے، مالـکلیکن 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 گنجائش
نہیں ہے۔ مَیں38 تم کو وہی کچھ بتاتا ہوں جو مَیں باپنے کے
ہاں دیکھا جبکہہے، تم کچھوہی سناتے ہو جو تم نے باپاپنے
سے سنا “ہے۔

39 اُنہوں نے کہا، ہمارا” باپ ابراہیم “ہے۔ عیسٰی نے
جواب دیا، اگر” تم ابراہیم کی اولاد ہوتے تو تم اُس کے نمونے
پر چلتے۔ اِس40 کے بجائے تم قتلمجھے تلاشکیکرنے میں ہو،
اِس لئے کہ مَیں نے تم کو وہی سچائی سنائی ہے مَیںجو نے الله
کے حضور سنی ہے۔ ابراہیم نے کبھی بھی اِس قسم کا کام نہ
کیا۔ 41 نہیں، تم باپاپنے 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 نکلسے آیا ہوں۔ مَیں اپنی
نہیںسےطرف آیا اُسیبلـکہ مجھےنے بھیجا ہے۔ 43 زبانمیریتم
کیوں نہیں سمجھتے؟ اِس لئے کہ تم میری بات سن نہیں سکتے۔
44 تم ابلیسباپاپنے سے ہو اور باپاپنے کی خواہشوں پر عمل
ہتےخواہاںکےکرنے قاتلسےہیشروعوہہو۔ر سچائیاورہے
پر قائم نہ رہا، کیونکہ اُس میں سچائی ہے نہیں۔ جب جھوٹوہ
بولتا ہے تو یہ باتفطری ہے، کیونکہ جھوٹوہ لنے بو والا اور
جھوٹ باپکا 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

سامریتم ہو اور بدروحکسی قبضےکے میں “ہو؟
عیسٰی49 نے بدروحمَیں”کہا، قبضےکے میں نہیں ہوں بلـکہ

باپاپنے عزتکی ہوںکرتا جبکہ میریتم ہو۔کرتےبےعزتی
50 مَیں خود اپنی عزت کا خواہاں نہیں ہوں۔ لیکن ایک ہے
عزتمیریجو اور جلال کا خیال رکھتا انصافاور کرتا ہے۔
51 مَیں 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
بدروحکسیتم قبضےکے میں ہو۔ ابراہیم اور انتقالسبنبی کر
گئے جبکہ تم دعوٰی کرتے ہو، میرےبھیجو’ کلام پر عمل کرتا
رہے موتوہ کا مزہ کبھی نہیں چکھے ‘گا۔ 53 کیا ہمارےتم
باپ ابراہیم بڑےسے ہو؟ وہ مر گیا، اور نبی بھی مر گئے۔ تم اپنے
آپ کو کیا سمجھتے “ہو؟

عیسٰی54 اگر”دیا،جوابنے مَیں جلالاورعزتاپنی بڑھاتا
تو میرا باطلجلال ہوتا۔ لیکن باپمیرا عزتمیریہی جلالو
بڑھاتا بارےکےجسوہیہے، میں تم دعوٰی کرتے ہو کہ وہ’
ہمارا ‘ہے۔خدا میںحقیقتلیکن55 تم اُسےنے نہیں جانا جبکہ
مَیں اُسے جانتا ہوں۔ اگر مَیں کہتا کہ مَیں اُسے نہیں جانتا تو مَیں
تمہاری طرح جھوٹا ہوتا۔ لیکن مَیں اُسے جانتا اور اُس کے کلام
پر عمل کرتا ہوں۔ باپتمہارے56 ابراہیم خوشینے جبمنائی
اُسے معلوم ہوا کہ وہ میری آمد کا دن دیکھے گا، اور وہ اُسے
دیکھ کر مسرور “ہوا۔

یہودیوں57 اعتراضنے کیا، تمہاری” عمر تو پچاسابھی سال
بھی نہیں، تو پھر طرحکستم کہہ سکتے ہو کہ تم نے ابراہیم کو
دیکھا “ہے؟

عیسٰی58 نے اُن سے مَیں”کہا، تم کو سچ بتاتا ہوں، ابراہیم کی
پیدائش سے پیشتر مَیں’ “۔‘ہوں

59 اِس پر لوگ اُسے سنگسار کرنے کے لئے پتھر اُٹھانے
لـگے۔ لیکن عیسٰی غائب ہو المُقّدسبیتکر نکلسے گیا۔



یوحنا 9:1 1027 یوحنا 9:29

9
اندھے کی شفا

چلتے1 عیسٰیچلتے آدمیایکنے کو دیکھا پیدائشجو کا اندھا
تھا۔ 2 اُس کے شاگردوں نے اُس سے پوچھا، اُستاد،” یہ آدمی
اندھا کیوں پیدا ہوا؟ کیا اِس کا کوئی گناہ ہے یا اِس کے والدین
“کا؟

3 عیسٰی جوابنے 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 لازمہے۔ ہے ہمکہ جتنی دیر
دنتک اُسہے کا کام مجھےنےجسرہیںکرتے بھیجا ہے۔
راتکیونکہ آنے والی ہے، اُس وقت کوئی کام نہیں کر سکے
گا۔ لیکن5 جتنی تکدیر مَیں دنیا میں ہوں اُتنی تکدیر مَیں دنیا
کا نور “ہوں۔

6 یہ کہہ کر اُس نے زمین تھوکپر کر مٹی سانی اور اُس کی
آنکھوں پر لگا دی۔ 7 اُس نے اُس سے کہا، جا،” ِشلوخ کے
حوض میں نہا “لے۔ شِلوخ) کا مطلب بھیجا’ ‘ہوا (ہے۔
اندھے نے جا کر نہا لیا۔ واپسجب آیا تو وہ دیکھ سکتا تھا۔

اُس8 ہمکے سائے اور جنہوںوہ پہلےنے بھیکاُسے مانگتے
دیکھا تھا پوچھنے کیا”لـگے، یہ نہیںوہی جو بھیکبیٹھا مانگا کرتا
“تھا؟

بعض9 نے کہا، ہاں،” وہی “ہے۔
اَوروں انکارنے نہیں،”کیا، اُسصرفیہ “ہے۔شکلہمکا
لیکن آدمی نے خود اصرار کیا، مَیں” وہی “ہوں۔
10 اُنہوں نے اُس سے سوال کیا، تیری” آنکھیں کس طرح

بحال “ہوئیں؟
11 اُس جوابنے دیا، وہ” آدمی جو عیسٰی کہلاتا ہے اُس

سانمٹینے آنکھوںمیریکر پر لگا دی۔ پھر اُس مجھےنے ِشلوخ’کہا، پرحوضکے جا اور نہا وہاںمَیں‘لے۔ گیا اور نہاتے ہی
میری آنکھیں بحال ہو “گئیں۔

اُنہوں12 نے پوچھا، وہ” کہاں “ہے؟
اُس جوابنے دیا، مجھے” نہیں “معلوم۔
فریسی شفا تفتیشکی کرتے ہیں

تب13 وہ شفایاب اندھے کو فریسیوں کے پاس لے گئے۔
دنجس14 عیسٰی نے مٹی سان کر اُس کی آنکھوں کو بحال کیا
تھا وہ سبت کا دن تھا۔ 15 اِس لئے فریسیوں نے بھی اُس سے
پوچھ گچھ کی کہ بصارتطرحکساُسے مل گئی۔ آدمی نے

جواب دیا، اُس” میرینے آنکھوں پر مٹی لگا دی، پھر مَیں نے
نہا لیا اباور دیکھ سکتا “ہوں۔

فریسیوں16 میں بعضسے نے کہا، شخصیہ” الله طرفکی
نہیںسے ہے، سبتکیونکہ دنکے کام کرتا “ہے۔
دوسروں اعتراضنے کیا، گناہ” گار اِس قسم کے الٰہی نشان

طرحکس دکھا سکتا یوں“ہے؟ اُن پھوٹمیں پڑ گئی۔
17 پھر وہ دوبارہ اُس آدمی مخاطبسے ہوئے جو پہلے اندھا

تھا، تُو” خود اِس بارےکے میں کیا کہتا ہے؟ اُس نے تو تیری
ہی آنکھوں کو بحال کیا “ہے۔
اُس جوابنے دیا، وہ” نبی “ہے۔
18 یہودیوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی اندھا تھا اور

پھر بحال ہو گیا اِسہے۔ لئے اُنہوں اُسنے والدینکے بُلایا۔کو
اُنہوں19 نے اُن کیا”پوچھا،سے یہ تمہارا بیٹا کےجسوہیہے،
بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ اندھا پیدا ہوا ابتھا؟ طرحکسیہ
دیکھ سکتا “ہے؟

اُس20 والدینکے ہیںجانتےہم”دیا،جوابنے یہکہ ہمارا
بیٹا ہے اور کہ یہ پیدا وقتہوتے اندھا تھا۔ لیکن21 ہمیں معلوم
نہیں ابکہ کسیہ طرح دیکھ سکتا ہے یا کسکہ نے اِس
آنکھوںکی بحالکو کیا اِسہے۔ خودسے پتا کریں، یہ بالغ ہے۔
یہ خود بارےاپنے میں بتا سکتا “ہے۔ اُس22 کے والدین نے یہ
اِس لئے کہا کہ وہ یہودیوں سے ڈرتے تھے۔ کیونکہ وہ فیصلہ
کر تھےچکے کہ بھیجو عیسٰی مسیحکو دےقرار اُسے یہودی
جماعت نکالسے دیا جائے۔ یہی23 تھیوجہ اُسکہ والدینکے
نے کہا تھا، یہ” بالغ ہے، اِس سے خود پوچھ “لیں۔

ایک24 بار پھر اُنہوں شفایابنے اندھے کو بُلایا، الله” کو
جلال ہمدے، تو جانتے ہیں کہ یہ آدمی گناہ گار “ہے۔

آدمی25 جوابنے دیا، مجھے” کیا پتا ہے کہ وہ گناہ گار ہے
یا نہیں، لیکن ایک بات مَیں جانتا ہوں، پہلے مَیں اندھا تھا، اور
اب مَیں دیکھ سکتا “!ہوں

26 پھر اُنہوں نے اُس سوالسے کیا، اُس” تیرےنے ساتھ کیا
کِیا؟ اُس تیریطرحکسنے آنکھوں کو بحال کر “دیا؟

اُس27 آپبھیپہلےمَیں”دیا،جوابنے کو بتا ہوںچکا اور
آپ نے سنا نہیں۔ آپکیا بھی اُس کے شاگرد بننا ہتے چا “ہیں؟

اِس28 پر اُنہوں نے اُسے بُرا بھلا کہا، تُو” ہی اُس کا شاگرد
ہے، ہم تو موسٰی کے شاگرد ہیں۔ ہم29 تو جانتے ہیں کہ الله



یوحنا 9:30 1028 یوحنا 10:20

نے موسٰی باتسے کی لیکنہے، اِس بارےکے میں ہم یہ بھی
نہیں جانتے کہ وہ کہاں سے آیا “ہے۔

30 آدمی نے جواب دیا، عجیب” بات ہے، اُس نے میری
آنکھوں کو دیشفا اورہے پھر نہیںآپبھی جانتے کہ کہاںوہ
ہے۔سے ہم31 ہیںجانتے کہ الله گناہ گاروں نہیںکی سنتا۔ وہ
تو اُس کی سنتا اُسجوہے خوفکا مانتا اور اُس مرضیکی کے
مطابق چلتا ہے۔ 32 ابتدا ہی سے یہ بات سننے میں نہیں آئی کہ
کسی پیدائشینے 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 حالت
میں پیدا ہوا ہے کیا تُو ہمارا اُستاد بننا چاہتا “ہے؟ یہ کہہ کر
اُنہوں نے جماعتاُسے میں نکالسے دیا۔

روحانی اندھا پن
جب35 عیسٰی کو پتا چلا کہ اُسے نکال دیا گیا ہے تو وہ اُس

کو ملا اور پوچھا، کیا” تُو ابِن آدم پر ایمان رکھتا “ہے؟
36 اُس نے کہا، خداوند،” وہ کون ہے؟ مجھے بتائیں تاکہ

مَیں اُس پر ایمان “لاؤں۔
37 عیسٰی جوابنے دیا، تُو” نے اُسے دیکھ لیا ہے بلـکہ وہ

تجھ باتسے کر رہا “ہے۔
38 اُس نے کہا، خداوند،” مَیں ایمان رکھتا “ہوں اور سجدہاُسے کیا۔
39 عیسٰی نے کہا، عدالتمَیں” کرنے کے لئے اِس دنیا میں

آیا ہوں، اِس لئے کہ اندھے دیکھیں اور دیکھنے والے اندھے “جائیں۔ہو
40 کچھ فریسی جو ساتھ کھڑے تھے یہ کچھ سن کر پوچھنے

لـگے، اچھا،” ہم بھی اندھے “ہیں؟
عیسٰی41 اُننے اگر”کہا،سے 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۔ لیکن2 دروازےجو داخلسے ہوتا ہے
بھیڑوںوہ کا ہے۔چرواہا اُسچوکیدار3 لئےکے کھولدروازہ
دیتا بھیڑیںاورہے اُس آوازکی ہیں۔سنتی اپنیوہ ایکہر بھیڑ کا
نام اُنہیںکرلے بُلاتا اور باہر لے گلےپورےاپنے4ہے۔جاتا کو

باہر لنے نکا کے بعد وہ اُن کے آگے آگے چلنے لگتا ہے اور بھیڑیں
اُس پڑتیچلپیچھےپیچھےکے ہیں، آوازکیاُسوہکیونکہ پہچانتی
ہیں۔ لیکن5 وہ کسی اجنبی کے پیچھے نہیں چلیں گی بلـکہ اُس
بھاگسے جائیں گی، کیونکہ وہ اُس کی آواز نہیں “پہچانتیں۔

عیسٰی6 اُنہیںنے یہ پیشتمثیل لیکنکی، وہ نہ سمجھے کہ وہ
اُنہیں کیا بتانا چاہتا ہے۔

اچھا چرواہا
اِس7 لئے عیسٰی دوبارہ اِس باتپر کرنے مَیں”لگا، تم کو سچ

بتاتا ہوں کہ بھیڑوں کے لئے دروازہ مَیں ہوں۔ 8 جتنے بھی مجھ
پہلےسے آئے وہ چور اور ڈاکو ہیں۔ لیکن بھیڑوں نے اُن کی نہ
سنی۔ 9 مَیں ہی دروازہ ہوں۔ جو میرےبھی یعے ذر اندر آئے
نجاتاُسے ملے گی۔ وہ آتا جاتا اور ہری چراگاہیں پاتا رہے گا۔
10 چور تو صرف 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۔ 12 مزدور چرواہے کا کردار ادا نہیں کرتا،
کیونکہ بھیڑیں اُس کی اپنی نہیں ہوتیں۔ اِس لئے جوں ہی کوئی
یا بھیڑ آتا توہے مزدور اُسے بھیڑوںہیدیکھتے چھوڑکو بھاگکر
جاتا نتیجےہے۔ میں یا بھیڑ بھیڑیںکچھ پکڑ لیتا اور باقیوں منتشرکو
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
ہوںجانتا اور جانتیمجھےوہ ہیں، طرحجسطرحاُسیبالکل15
باپ مجھے جانتا ہے اور باپمَیں کو جانتا ہوں۔ اور مَیں بھیڑوں
کے لئے اپنی جان دیتا ہوں۔ میری16 اَور بھی بھیڑیں ہیں اِسجو
باڑے میں نہیں ہیں۔ لازم ہے کہ اُنہیں بھی لے آؤں۔ وہ بھی
میری آواز سنیں گی۔ ایکپھر ہی گلہ ایکاور ہی گلہ بان ہو
گا۔

17 باپمیرا مجھے اِس لئے پیار کرتا ہے مَیںکہ اپنی جان دیتا
ہوں تاکہ اُسے پھر لے لوں۔ 18 کوئی میری جان مجھ سے چھین
نہیں سکتا بلـکہ مَیں اُسے اپنی مرضی دےسے دیتا ہوں۔ مجھے
اُسے دینے کا اختیار اورہے واپساُسے لینے کا بھی۔ یہ مجھےحکم
باپاپنے طرفکی سے ملا “ہے۔

19 اِن باتوں پر یہودیوں میں دوبارہ پھوٹ پڑ گئی۔ 20 بہتوں
نے کہا، یہ” بدروح گرفتکی میں ہے، یہ دیوانہ اِسہے۔ کی
کیوں “!سنیں
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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
سردیوں22 موسمکا تھا اور المُقّدسبیتعیسٰی مخصوصیتکی

کی عید بنام حنوکا دورانکے یروشلم میں تھا۔ 23 المُقّدسبیتوہ
کے برآمدےاُس میں پھر رہا تھا جس کا نام سلیمان کا برآمدہ
تھا۔ یہودی24 اُسے گھیر کر کہنے لـگے، آپ” ہمیں تککب
اُلجھن میں رکھیں گے؟ اگر آپ مسیح ہیں تو صافصافہمیں
بتا “دیں۔

25 عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” تم کو بتا چکا ہوں، لیکن تم
کو یقین نہیں آیا۔ جو کام مَیں باپاپنے کے نام سے کرتا ہوں وہ
میرے گواہ ہیں۔ لیکن26 تم ایمان نہیں رکھتے کیونکہ تم میری
بھیڑیں نہیں ہو۔ میری27 بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ مَیں اُنہیں
جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے چلتی ہیں۔ 28 مَیں اُنہیں ابدی
زندگی دیتا ہوں، اِس لئے وہ ہلاککبھی نہیں ہوں گی۔ کوئی
اُنہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا، 29 میرےکیونکہ باپ
نے میرےاُنہیں سپرد کیا ہے اور وہی سب سے بڑا ہے۔ کوئی
اُنہیں باپ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ مَیں30 اور “ہیں۔ایکباپ

31 یہ سن کر یہودی دوبارہ پتھر اُٹھانے لـگے تاکہ عیسٰی کو
سنگسار کریں۔ 32 اُس نے اُن سے کہا، مَیں” نے تمہیں باپ
طرفکی الٰہیکئیسے نشان دکھائے ہیں۔ تم مجھے اِن میں سے
نشانکس 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 کی وجہ سے۔ تم
انسانصرفجو ہو الله ہونے کا دعوٰی کرتے “ہو۔

34 عیسٰی نے کہا، کیا” یہ شریعتتمہاری میں نہیں لـکھا ہے
کہ الله نے فرمایا، تم’ خدا ؟‘ہو اُنہیں35 ‘خدا’ کہا گیا تکجن
الله کا یہ پیغام پہنچایا گیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کلاِم مُقّدس
منسوخکو نہیں کیا جا سکتا۔ 36 تو پھر تم کفر بکنے باتکی کیوں
کرتے مَیںجبہو ہوںکہتا مَیںکہ الله فرزندکا ہوں؟ باپآخر
نے خود مخصوصمجھے کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ 37 اگر مَیں
باپاپنے کروںنہکامکے 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 گے
باپکہ مجھ میں ہے اور باپمَیں میں “ہوں۔

ایک39 بار پھر اُنہوں اُسےنے گرفتار کوششکیکرنے کی،
لیکن وہ اُن کے ہاتھ نکلسے گیا۔

40 پھر عیسٰی دوبارہ یائے در یردن کے پار اُس جگہ چلا گیا
جہاں بپتسمہمیںشروعیحیٰی دیا ٹھہرا۔دیرکچھوہوہاںتھا۔کرتا
اُسلوگسےبہت41 پاسکے اُنہوںرہے۔آتے یحیٰی”کہا،نے
الٰہیکوئیکبھینے نشان نہ لیکندکھایا، کچھجو اُس اِسنے
بارےکے میں بیان کیا، بالکلوہ “نکلا۔صحیح اور42 بہتوہاں
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 کے بیتساتھ عنیاہ میں رہتا تھا۔ 2 یہ
وہی مریم جستھی بعدنے میں خداوند پر ُنڈیلخوشبو ا کر اُس
کے پاؤں اپنے بالوں خشکسے کئے تھے۔ اُسی کا بھائی لعزر بیمار
تھا۔ 3 چنانچہ بہنوں نے عیسٰی کو اطلاع دی، خداوند،” جسے
آپ پیار کرتے ہیں وہ بیمار “ہے۔

جب4 عیسٰی کو یہ خبر ملی تو اُس نے کہا، اِس” بیماری کا
موتانجام نہیں ہے، بلـکہ یہ الله جلالکے واسطےکے ہوا ہے،
تاکہ اِس سے الله کے فرزند کو جلال “ملے۔

5 عیسٰی مرتھا، مریم اور لعزر محبتسے رکھتا تھا۔ توبھی6 وہ
لعزر بارےکے میں اطلاع ملنے کے بعد دو دن اَور وہیں ٹھہرا۔
اُسپھر7 باتسےشاگردوںاپنےنے یہودیہدوبارہہمآؤ،”کی،
چلے “جائیں۔

8 شاگردوں اعتراضنے کیا، اُستاد،” ابھی ابھی وہاں کے
آپیہودی کرکوششکیکرنےسنگسارکو تھے،رہے بھیپھر
واپسآپ جانا ہتے چا “ہیں؟

9 عیسٰی نے جواب دیا، کیا” دن میں روشنی کے بارہ گھنٹے
نہیں ہوتے؟ جو شخص دن کے وقت چلتا پھرتا ہے وہ کسی
بھی چیز سے نہیں ٹکرائے گا، کیونکہ وہ اِس دنیا کی روشنی کے
یعے ذر دیکھ سکتا ہے۔ 10 لیکن جو رات کے وقت چلتا ہے
وہ چیزوں سے ٹکرا جاتا ہے، کیونکہ اُس پاسکے روشنی نہیں
اُسپھر11“ہے۔ لعزردوستہمارا”کہا،نے سو لیکنہے۔گیا
مَیں جا کر اُسے جگا دوں “گا۔
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شاگردوں12 نے کہا، خداوند،” اگر وہ سو رہا ہے تو وہ بچ

جائے “گا۔
13 اُن کا خیال تھا کہ عیسٰی لعزر کی فطری نیند کا ذکر کر

رہا ہے حقیقتجبکہ میں وہ اُس موتکی طرفکی اشارہ کر
رہا تھا۔ 14 اِس لئے اُس نے اُنہیں صاف بتا دیا، لعزر” وفات پا
گیا ہے۔ 15 اور تمہاری خاطر مَیں خوش ہوں کہ مَیں اُس کے
وقتمرتے وہاں نہیں تھا، ابکیونکہ تم ایمان لاؤ گے۔ آؤ، ہم
اُس پاسکے “جائیں۔

16 توما جُڑواںلقبکاجسنے تھا سےشاگردوںساتھیاپنے
کہا، چلو،” ہم بھی وہاں جا کر اُس کے ساتھ مر “جائیں۔

قیامتعیسٰی اور زندگی ہے
17 وہاں پہنچ کر عیسٰی کو معلوم ہوا کہ لعزر کو قبر میں

رکھے چار دن ہو گئے ہیں۔ بیت18 عنیاہ کا یروشلم سے فاصلہ
تین کلو میٹر سے کم تھا، 19 اور بہت سے یہودی مرتھا اور مریم
کو اُن کے بھائی بارےکے میں تسلی دینے کے لئے آئے تھے۔ہوئے

20 یہ سن کر کہ عیسٰی آ رہا ہے مرتھا اُسے ملنے گئی۔ لیکن
مریم بیٹھیمیںگھر رہی۔ 21 مرتھا خداوند،”کہا،نے آپاگر
یہاں 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 مجھےجی،”دیا، معلوم کہہے قیامتوہ

دنکے اُٹھےجی اُٹھیںجیسبجبگا، “گے۔
25 عیسٰی نے اُسے بتایا، قیامت” اور زندگی تو مَیں ہوں۔ جو

مجھ پر ایمان رکھے وہ زندہ رہے گا، چاہے وہ مر بھی جائے۔
26 اور جو زندہ ہے اور مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی نہیں
مرے گا۔ مرتھا، کیا تجھے باتاِس کا یقین “ہے؟

27 مرتھا جوابنے دیا، جی” خداوند، مَیں ایمان رکھتی ہوں
آپکہ خدا کے فرزند مسیح ہیں، جسے دنیا میں آنا “تھا۔

عیسٰی روتا ہے
28 یہ کہہ کر واپسمرتھا 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 اُسجہاں ملاقاتکی مرتھا ہوئیسے تھی۔ جو31
یہودی گھر میں مریم کے ساتھ بیٹھے اُسے دےتسلی رہے تھے،
جب اُنہوں نے دیکھا کہ وہ جلدی سے اُٹھ کر نکل گئی ہے تو

وہ اُس پیچھےکے ہو لئے۔ کیونکہ وہ سمجھ تھےرہے 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،” اگر آپ یہاں
ہوتے تو میرا بھائی نہ “مرتا۔

عیسٰیجب33 نے مریم اور اُس ساتھیوںکے روتےکو دیکھا
تو اُس34میںحالتمضطربہوئی۔رنجشبڑیاُسے تم”پوچھا،نے نے اُسے کہاں رکھا “ہے؟
اُنہوں جوابنے دیا، آئیں” خداوند، اور دیکھ “لیں۔
35 عیسٰی رو پڑا۔ یہودیوں36 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 نہیںسے بچا سکتا “تھا؟
لعزر کو زندہ کر دیا جاتا ہے

38 پھر عیسٰی نہایتدوبارہ رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا۔ ایکقبر غار
جستھی کے منہ پر پتھر رکھا گیا تھا۔ 39 عیسٰی نے کہا، پتھر”
کو ہٹا “دو۔
لیکن مرحوم کی بہن مرتھا اعتراضنے کیا، خداوند،” بدبو

آئے گی، کیونکہ اُسے پڑےیہاں 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 کہا، اے”
باپ، مَیں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تُو میرینے سن لی ہے۔ مَیں42
تو جانتا ہوں کہ تُو ہمیشہ میری سنتا ہے۔ لیکن مَیں نے یہ بات
لوگوںکھڑےپاس کی خاطر کی، تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تُو نے
مجھے بھیجا “ہے۔ 43 پھر عیسٰی زور سے پکار اُٹھا، لعزر،” نکل
“!آ 44 اور مُردہ نکل آیا۔ تکابھی اُس کے ہاتھ اور پاؤں پٹیوں
سے بندھے ہوئے تھے جبکہ اُس کا کپڑےچہرہ میں لپٹا ہوا
تھا۔ عیسٰی نے اُن سے کہا، اِس” کے کفن کو کھول کر اِسے
جانے “دو۔

عیسٰی خلافکے بندیمنصوبہ
45 اُن یہودیوں میں سے جو مریم پاسکے 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 پوچھا،سے
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ہم” کیا کر ہیں؟رہے یہ بہتآدمی الٰہیسے نشان دکھا ہے۔رہا
48 اگر ہم اُسے چھوڑیںکھلا تو اُسسبآخرکار پر ایمان آئیںلے
گے۔ پھر رومی آ المُقّدسبیتہمارےکر ملـکہمارےاور کو
تباہ کر دیں “گے۔

49 اُن میں ایکسے کائفا تھا اُسجو سال اماِم اعظم تھا۔ اُس
نے کہا، آپ” کچھ نہیں سمجھتے 50 اور اِس کا خیال بھی نہیں
کرتے کہ اِس سے پہلے کہ پوری ہلاکقوم ہو جائے بہتر یہ
ہے ایککہ آدمی اُمّت کے لئے مر “جائے۔ اُس51 باتیہنے
نہیںسےطرفاپنی تھی۔کی سالاُس کے اماِم اعظم حیثیتکی
سے ہی اُس نے پیشیہ گوئی کی کہ یہودیعیسٰی قوم کے لئے
مرے گا۔ 52 اور نہ صرف اِس کے لئے بلـکہ الله بکھرےکے
ہوئے فرزندوں کو جمع کر ایککے کرنے کے لئے بھی۔

53 اُس دن سے اُنہوں نے عیسٰی کو قتل کرنے کا ارادہ کر
اِس54لیا۔ لئے اُس یہودیوںعلانیہسےابنے وقتدرمیانکے
نہ گزارا، بلـکہ اُس جگہ کو چھوڑ کر یگستان ر ایکقریبکے
علاقے میں گیا۔ وہاں وہ اپنے شاگردوں ایکسمیت گاؤں بنام
افرائیم میں ہنے ر لگا۔

55 پھر یہودیوں کی عیدِ فسح قریب آ گئی۔ دیہات سے بہت
لوگسے آپاپنے پاککو کروانے کے لئے عید سے پہلے پہلے
یروشلم پہنچے۔ وہاں56 وہ عیسٰی کا پتا کرتے اور بیت المُقّدس
آپسکھڑےمیں میں بات کرتے رہے، کیا” خیال ہے؟ کیا وہ
تہوار پر نہیں آئے “گا؟ لیکن57 راہنما اماموں اور فریسیوں نے
حکم دیا تھا، کسیاگر” کو معلوم 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 دنچھ باقی تھے کہ بیتعیسٰی عنیاہ
پہنچا۔ یہ وہ تھیجگہ اُسجہاں لعزر کا گھر تھا عیسٰیجسے نے
مُردوں میں سے زندہ کیا تھا۔ وہاں2 اُس کے لئے خاصایک
کھانا بنایا گیا۔ مرتھا والوںکھانے خدمتکی تھیرہیکر جبکہ
لعزر عیسٰی اور باقی مہمانوں کے ساتھ کھانے میں شریک تھا۔
3 پھر مریم نے آدھا جٹاماسیخالصلٹر نہایتکا قیمتی عطر لے
کر عیسٰی کے پاؤں پر ُنڈیل ا دیا اور اُنہیں اپنے بالوں سے پونچھ کر

خشک کیا۔ پورےخوشبو 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، اِس”5
عطر چاندیقیمتکی ِسکے300کے تھی۔ اِسے کیوں نہیں بیچا
گیا تاکہ اِس کے پیسے غریبوں کو دیئے “جاتے؟ اُس6 نے یہ
بات اِس لئے نہیں کی کہ اُسے غریبوں کی فکر تھی۔ اصل میں
وہ چور تھا۔ وہ شاگردوں خزانچیکا تھا اور جمع پیسوںشدہ میں
سے بددیانتی کرتا رہتا تھا۔

لیکن7 عیسٰی نے کہا، اُسے” !دےچھوڑ اُس نے میری
تدفین کی تیاری کے لئے یہ کیا ہے۔ غریب8 تو تمہارےہمیشہ
پاس رہیں لیکنگے، مَیں پاستمہارےہمیشہ نہیں رہوں “گا۔

لعزر خلافکے بندیمنصوبہ
بڑیکییہودیوںمیںاِتنے9 تعداد معلومکو ہوا وہاںعیسٰیکہ

ہے۔ وہ صرفنہ عیسٰی سے ملنے کے لئے آئے بلـکہ لعزر بھیسے
جسے اُس نے مُردوں میں سے زندہ کیا تھا۔ 10 اِس لئے راہنما
اماموں نے لعزر کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 11 کیونکہ
اُس کی وجہ بہتسے یہودیسے اُن میں چلےسے گئے اور عیسٰی
پر ایمان لے آئے تھے۔

یروشلم میں عیسٰی پُرجوشکا استقبال
اگلے12 دن عید کے لئے آئے ہوئے لوگوں کو پتا چلا کہ

عیسٰی یروشلم آ ایکہے۔رہا بڑا پکڑےڈالیاںکیکھجور13ہجوم
شہر نکلسے کر اُس سے ملنے آیا۔ چلتے چلتے وہ چلّا نعرےکر رہےلگا *!ہوشعنا”تھے،
مبارک ہے وہ ربجو کے نام سے آتا !ہے
اسرائیل کا مبارکبادشاہ “!ہے
14 عیسٰی کہیںکو ایکسے جوان ملگدھا گیا اور وہ اُس پر

بیٹھ طرحجسگیا، مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے،
صیوناے”15 متبیٹی، !ڈر
دیکھ، تیرا بادشاہ گدھے بچےکے پر سوار آ رہا “ہے۔
اُسوقتاُس16 باتاِسکوشاگردوںکے آئی۔نہسمجھکی

لیکن بعد میں جب عیسٰی اپنے جلال کو پہنچا تو اُنہیں یاد آیا کہ
لوگوں اُسنے ساتھکے یہ کچھ کیا تھا اور وہ سمجھ گئے کہ کلاِم
مُقّدس میں اِس کا ذکر بھی 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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17 جو ہجوم اُس وقت عیسٰی کے ساتھ تھا جب اُس نے لعزر

کو مُردوں میں سے زندہ کیا تھا، وہ دوسروں کو اِس بارےکے
میں بتاتا رہا تھا۔ اِسی18 وجہ سے لوگاِتنے عیسٰی سے ملنے کے
لئے آئے تھے، اُنہوں نے اُس کے اِس الٰہی نشان بارےکے میں
سنا تھا۔ 19 یہ دیکھ کر آپسفریسی میں کہنے لـگے، آپ” دیکھ
رہے ہیں باتکہ 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 پر

پرستش لئےکےکرنے آئے فلپّسوہاب21تھے۔ہوئے ملنےسے
آئے گلیلجو بیتکے صیدا سے تھا۔ اُنہوں نے کہا، جناب،”
ہم عیسٰی سے ملنا ہتے چا “ہیں۔

فلپّس22 یاسنے اندر باتیہکو بتائی اور پھر ملوہ کر عیسٰی
پاسکے گئے اور اُسے یہ خبر پہنچائی۔ لیکن23 عیسٰی جوابنے
دیا، وقتاب” آ گیا ہے کہ ابِن آدم کو جلال ملے۔ 24 مَیں تم
کو سچ بتاتا ہوں گندمتکجبکہ کا دانہ زمین میں گر کر مر نہ
جائے وہ اکیلا ہی رہتا ہے۔ لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو بہت
سا پھل لاتا ہے۔ 25 جو اپنی جان کو پیار کرتا ہے وہ اُسے کھو
دے گا، اور جو اِس دنیا میں اپنی جان سے دشمنی رکھتا ہے وہ
اُسے تکابد محفوظ رکھے گا۔ 26 اگر کوئی میری خدمت کرنا
چاہے تو میرےوہ پیچھے ہو لے، کیونکہ جہاں مَیں ہوں وہاں
میرا خادم بھی ہو گا۔ اور کرےخدمتمیریجو باپمیرا اُس
کرےعزتکی گا۔

عیسٰی موتاپنی کا ذکر کرتا ہے
اب27 مَیںہے۔مضطربدلمیرا کیا کہوں؟ کیا مَیں اے’کہوں، باپ، مجھے اِس وقت سے بچائے ؟‘رکھ نہیں، مَیں تو اِسی

لئے آیا ہوں۔ اے28 باپ، اپنے نام کو جلال “دے۔
تب آسمان ایکسے آواز سنائی دی، مَیں” اُسے دےجلال

چکا ہوں اور دوبارہ بھی جلال دوں “گا۔
29 ہجوم کے جو لوگ وہاں کھڑے تھے اُنہوں نے یہ سن

کر کہا، بادل” گرج رہے “ہیں۔ اَوروں نے خیال پیش کوئی”کیا، فرشتہ اُس سے ہم کلام ہوا “ہے۔
30 عیسٰی نے اُنہیں بتایا، یہ” آواز میرے واسطے نہیں بلـکہ

تمہارے واسطے تھی۔ اب31 دنیا کی عدالت کرنے کا وقت آ
گیا ابہے، دنیا حکمرانکے نکالکو دیا جائے گا۔ اور32 مَیں
خود زمین سے اونچے پر چڑھائے جانے کے بعد سب کو اپنے

لوںکھینچپاس “گا۔ 33 الفاظاِن اُسسے اشارہطرفاِسنے
کیا کہ طرحکسوہ مرےموتکی گا۔

34 ہجوم بول اُٹھا، کلاِم” مُقّدس سے ہم نے سنا ہے کہ
مسیح ابد تک قائم رہے گا۔ تو پھر آپ کی یہ کیسی بات ہے
کہ ابِن آدم اونچےکو پر چڑھایا جانا آخرہے؟ ابِن آدم “کون؟ہے

35 عیسٰی جوابنے دیا، نور” تھوڑی دیر اَور تمہارے پاس
رہے گا۔ جتنی دیر وہ موجود ہے اِس نور میں چلتے رہو تاکہ
یکی تار تم پر چھا نہ جائے۔ اندھیرےجو میں چلتا ہے اُسے نہیں
معلوم کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ 36 نور تمہارےکے پاس سے
چلے جانے پہلےسے پہلے اُس پر ایمان لاؤ تاکہ تم نور فرزندکے 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۔ 38 یوں یسعیاہ نبی کی پیش گوئی پوری
اے”ہوئی، ہمارےکونرب، پیغام پر ایمان لایا؟
رباور کسقدرتکی پر ظاہر “ہوئی؟
39 چنانچہ وہ ایمان نہ لا سکے، جس طرح 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۔
41 یسعیاہ نے یہ 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 ہمیں یہودی جماعت سے
خارج گے۔دیںکر میںاصل43 وہ الله انساننسبتکیعزتکی
عزتکی کو یادہ ز عزیز رکھتے تھے۔

عیسٰی کا کلام لوگوں کرےعدالتکی گا
پھر44 عیسٰی پکار مجھجو”اُٹھا، پر ایمان رکھتا وہہے صرفنہ

مجھ پر بلـکہ اُس پر ایمان رکھتا جسہے نے مجھے بھیجا ہے۔
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45 اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ اُسے دیکھتا جسہے نے مجھے
بھیجا ہے۔ مَیں46 نور حیثیتکی سے اِس دنیا میں آیا ہوں تاکہ
جو بھی مجھ پر ایمان لائے وہ یکی تار میں نہ رہے۔ 47 جو میری
باتیں سن کر اُن پر عمل نہیں کرتا مَیں اُس کی عدالت نہیں کروں
گا، کیونکہ مَیں دنیا عدالتکی کرنے کے لئے نہیں آیا بلـکہ اُسے
نجات دینے لئے۔کے ایکتوبھی48 ہے اُسجو عدالتکی کرتا
ہے۔ مجھےجو رد کر میریکے باتیں قبول نہیں کرتا پیشمیرا کیا
گیا قیامتہیکلام کیونکہ49گا۔کرےعدالتکیاُسدنکے
مَیںکچھجو بیاننے کیا میرےہے۔نہیںسےطرفمیریوہہے
بھیجنے باپوالے ہی مجھےنے حکم دیا کہ کیا کہنا اور کیا سنانا
ہے۔ 50 اور مَیں جانتا ہوں کہ اُس کا حکم ابدی زندگی تک
پہنچاتا چنانچہہے۔ مَیںکچھجو ہوںسناتا کچھوہی باپجوہے
مجھےنے بتایا “ہے۔

13
عیسٰی اپنے شاگردوں پاؤںکے دھوتا ہے

1 فسح کی عید اب شروع ہونے والی تھی۔ عیسٰی جانتا تھا
کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ مجھے اِس دنیا کو چھوڑ کر باپ کے
پاس جانا اُسگوہے۔ نے ہمیشہ دنیا میں اپنے لوگوں محبتسے
رکھی تھی، ابلیکن اُس آخرینے تکحد اُن پر محبتاپنی کا
اظہار کیا۔

2 پھر شام کا کھانا تیار ہوا۔ ابلیسوقتاُس شمعون یوتی اسکر
کے بیٹے یہوداہ میںدلکے عیسٰی دشمنکو حوالےکے کرنے کا
ڈالارادہ عیسٰی3تھا۔چکا جانتا تھا باپکہ میرےکچھسبنے
سپرد کر دیا ہے اور کہ مَیں الله میں نکلسے آیا اباور اُس کے
واپسپاس جا رہا ہوں۔ اُسچنانچہ4 دسترخواننے اُٹھسے کر
لباساپنا اُتار دیا اور کمر پر تولیہ باندھ لیا۔ 5 پھر وہ باسن میں پانی
ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور بندھے ہوئے تولیہ سے
پونچھ خشککر کرنے لگا۔ پطرسجب6 کی باری آئی تو اُس
نے کہا، میرےآپخداوند،” پاؤں دھونا ہتے چا “ہیں؟

7 عیسٰی جوابنے دیا، وقتاِس” 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 دھوؤںنہتجھےمَیںاگر”دیا،جوابنے ساتھمیرےتو

تیرا کوئی نہیںحصہ ہو “گا۔

سنیہ9 پطرسکر تو”کہا،نے پھر میرےصرفنہخداوند،
پاؤں میرےبلـکہ ہاتھوں اور سر کو بھی “!دھوئیں

10 عیسٰی نے جواب دیا، شخصجس” نے نہا لیا ہے اُسے
صرف اپنے پاؤں کو دھونے ضرورتکی ہوتی ہے، کیونکہ وہ
پورے طور پر پاک صاف ہے۔ پاکتم صاف ہو، لیکن سب
کے سب “نہیں۔ 11 عیسیٰ) کو معلوم تھا کہ کون اُسے
دشمن اِسگا۔کرےحوالےکے لئے اُس نے کہا کےسبکہ
صافپاکسب نہیں (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
ہوں۔کچھ تمہارےمَیں،14 خداوند اور اُستاد تمہارےنے پاؤں
دھوئے۔ اِس لئے اب فرضتمہارا بھی ہے دوسرےایککہ
پاؤںکے یا دھو کرو۔ مَیں15 نے تم ایککو نمونہ دیا ہے تاکہ تم
بھی وہی کرو جو مَیں تمہارےنے ساتھ کیا ہے۔ مَیں16 تم کو
سچ بتاتا ہوں کہ غلام مالـکاپنے 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 لیکنہوں۔ مُقّدسکلاِم باتاِسکی کا پورا
ہونا ضرور ہے، جو’ میری روٹی کھاتا ہے اُس نے مجھ پر لات
اُٹھائی ‘ہے۔ مَیں19 تم کو اِس پہلےسے کہ پیشوہ آئے یہ ابھی
بتا رہا ہوں، جبتاکہ پیشوہ آئے تو تم ایمان لاؤ کہ مَیں 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 وہہے اُسے قبول کرتا مجھےنےجسہے بھیجا “ہے۔

عیسٰی کو دشمن کے حوالے کیا جاتا ہے
21 الفاظاِن بعدکے مضطربنہایتعیسٰی ہوا اور مَیں”کہا،

تم کو سچ بتاتا ہوں کہ میںتم دشمنمجھےایکسے حوالےکے کر
“گا۔دے

اُلجھنشاگرد22 دوسرےایکمیں دیکھکو کر لـگےسوچنے
باتکیکسعیسٰیکہ کر عیسٰیجسےشاگردایک23ہے۔رہا
پیار کرتا تھا اُس کے قریب ترین بیٹھا تھا۔ پطرس24 نے اُسے
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اشارہ کیا کہ وہ اُس سے یافت کرےدر کہ وہ کس کی بات
کر رہا ہے۔

25 اُس شاگرد نے عیسٰی کی طرف سر جھکا کر خداوند،”پوچھا، یہ کون “ہے؟
26 عیسٰی جوابنے دیا، جسے” مَیں روٹی کا لقمہ شوربے

میں ڈبو کر دوں، “ہے۔وہی پھر لقمے کو ڈبو اُسکر شمعوننے
یوتی اسکر کے بیٹے یہوداہ دیا۔دےکو جوں27 ہی یہوداہ نے یہ
لقمہ لے ابلیسلیا اُس میں گیا۔سما عیسٰی اُسےنے کچھجو”بتایا،
کرنا جلدیوہہے سے “لے۔کر لیکن28 میز پر بیٹھے لوگوں میں
کسیسے معلومکو نہ ہوا کہ عیسٰی یہنے کیوں کہا۔ بعض29
کا خیال تھا کہ چونکہ یہوداہ خزانچی تھا اِس لئے وہ اُسے بتا رہا
ہے کہ عید کے لئے درکار چیزیں خرید لے یا غریبوں میں کچھ
تقسیم کر دے۔

چنانچہ30 عیسٰی یہسے لقمہ لیتے ہی یہوداہ باہر نکل راتگیا۔
وقتکا تھا۔

عیسٰی کا نیا حکم
31 یہوداہ کے چلے جانے کے بعد عیسٰی نے کہا، اب” ابِن

آدم نے جلال پایا اور الله نے اُس میں جلال پایا ہے۔ 32 ہاں،
چونکہ الله کو اُس میں جلال مل گیا ہے اِس لئے الله اپنے
میں فرزند کو دےجلال گا۔ 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 ابوہ تم کو بھی بتاتا ہوں، جہاں مَیں جا رہا ہوں وہاں تم
نہیں آ سکتے۔ 34 مَیں تم ایککو نیا حکم دیتا ہوں، یہ ایککہ
دوسرے سے محبت رکھو۔ جس طرح مَیں نے تم سے محبت
رکھی اُسی طرح تم بھی دوسرےایک سے محبت کرو۔ 35 اگر
دوسرےایکتم محبتسے رکھو گے لیںجانسبتو گے کہ تم
میرے شاگرد “ہو۔

پطرس کے انکار پیشکی گوئی
پطرس36 نے پوچھا، آپخداوند،” کہاں جا رہے “ہیں؟
عیسٰی مَیںجہاں”دیا،جوابنے جا وہاںہوںرہا میرےتُو

پیچھے نہیں آ سکتا۔ لیکن بعد میں میرےتُو پیچھے آ جائے “گا۔
پطرس37 نے سوال کیا، خداوند،” مَیں آپ کے پیچھے ابھی

کیوں نہیں جا سکتا؟ مَیں آپ کے لئے اپنی جان تک دینے کو
تیار “ہوں۔

لیکن38 عیسٰی جوابنے دیا، میرےتُو” لئے اپنی جان دینا
چاہتا ہے؟ مَیں تجھے سچ بتاتا ہوں کہ مرغ بانگکے 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 ہو، مجھ پر بھی
ایمان رکھو۔ باپمیرے2 کے گھر میں مکانبےشمار ہیں۔ اگر
ایسا نہ ہوتا تو کیا مَیں تم کو بتاتا کہ مَیں تمہارے لئے جگہ تیار
کرنے کے لئے وہاں جا رہا ہوں؟ 3 اور اگر مَیں جا تمہارےکر
لئے جگہ تیار کروں تو واپس آ کر تم کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا
تاکہ جہاں مَیں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ 4 اور جہاں مَیں جا رہا
ہوں اُس کی راہ تم جانتے “ہو۔

5 توما بول اُٹھا، خداوند،” ہمیں معلوم نہیں آپکہ کہاں جا
رہے ہیں۔ تو پھر ہم اُس کی طرحکسراہ “جانیں؟

6 عیسٰی نے جواب دیا، راہ” اور حق اور زندگی مَیں ہوں۔
میرےکوئی وسیلے کے بغیر باپ پاسکے نہیں آ سکتا۔ 7 اگر تم
مجھےنے جان لیا ہے تو اِس مطلبکا ہے کہ باپمیرےتم کو
بھی جان لو اباورگے۔ سے ایسا بھی۔ہے تم اُسے جانتے ہو اور
تم نے اُس کو دیکھ لیا “ہے۔

فلپّس8 باپخداوند،اے”کہا،نے ہمیںکو بسدکھائیں۔
ہمارےیہی لئے کافی “ہے۔

9 عیسٰی نے جواب دیا، فلپّس،” مَیں اِتنی دیر تمہارےسے
ساتھ ہوں، کیا اِس کے باوجود تُو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے
مجھے دیکھا اُس باپنے کو دیکھا ہے۔ تو پھر تُو کیونکر کہتا
ہے، باپ’ کو ہمیں ؟‘دکھائیں 10 کیا تُو ایمان نہیں رکھتا کہ مَیں
باپ میں ہوں باپاور مجھ میں ہے؟ باتیںجو مَیں تم کو بتاتا ہوں
میریوہ نہیں بلـکہ مجھ میں ہنے ر باپوالے طرفکی سے ہیں۔
وہی اپنا کام کر رہا ہے۔ باتمیری11 کا یقین کرو باپمَیںکہ
ہوںمیں باپاور میںمجھ ہے۔ یا کم از کم اُن کیکاموں بنا پر یقین
کرو جو مَیں نے کئے ہیں۔ مَیں12 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ جو مجھ
پر ایمان رکھے وہ کرےکچھوہی گا مَیںجو کرتا ہوں۔ صرفنہ
یہ بلـکہ وہ اِن بڑےبھیسے کرےکام گا، کیونکہ باپمَیں کے
پاس جا رہا ہوں۔ 13 اور جو کچھ تم میرے نام میں مانگو مَیں
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دوں 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 پیارمجھےتم احکاممیرےتوہوکرتے زندگیمطابقکے

گزارو گے۔ 16 اور مَیں باپ گزارشسے کروں گا تو وہ تم کو
ایک اَور مددگار دے گا جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا
17 یعنی سچائی کا روح، جسے دنیا پا نہیں سکتی، کیونکہ وہ نہ تو
اُسے دیکھتی نہ جانتی ہے۔ لیکن تم اُسے جانتے ہو، کیونکہ وہ
تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارےآئندہ اندر رہے گا۔

مَیں18 تم کو یتیم چھوڑ کر نہیں جاؤں گا تمہارےبلـکہ پاس
واپس آؤں گا۔ تھوڑی19 دیر کے بعد دنیا مجھے نہیں دیکھے گی،
لیکن تم مجھے دیکھتے رہو گے۔ چونکہ مَیں زندہ ہوں اِس لئے تم
بھی زندہ رہو گے۔ جب20 وہ دن آئے گا تو تم جان لو گے کہ
مَیں باپاپنے میں ہوں، تم مجھ میں ہو اور مَیں تم میں۔

جس21 پاسکے میرے احکام ہیں اور جو اُن کے مطابق
زندگی گزارتا مجھےوہیہے، پیار کرتا اورہے۔ مجھےجو پیار کرتا
اُسےہے باپمیرا کرےپیار گا۔ مَیں بھی اُسے پیار کروں گا اور
آپاپنے کو اُس پر ظاہر کروں “گا۔

22 یہوداہ یہوداہ) یوتی اسکر (نہیں نے پوچھا، خداوند،” کیا
وجہ ہے آپکہ اپنے آپ صرفکو ہم پر ظاہر کریں گے اور
دنیا پر “نہیں؟

23 عیسٰی نے جواب دیا، اگر” کوئی مجھے پیار کرے تو وہ
میرے کلام مطابقکے گا۔گزارےزندگی باپمیرا شخصایسے
کرےپیارکو اُسہماورگا پاسکے آ اُسکر سکونتساتھکے
کریں گے۔ 24 جو مجھ سے محبت نہیں کرتا وہ میری باتوں کے
مطابق نہیںزندگی گزارتا۔ اور کلامجو تم مجھ سے سنتے ہو وہ میرا
اپنا کلام نہیں ہے باپبلـکہ کا مجھےنےجسہے بھیجا ہے۔

25 سبیہ کچھ مَیں تمہارےنے ساتھ ہتے ر ہوئے تم کو بتایا
ہے۔ لیکن26 بعد میں روح القدس، میرےباپجسے نام سے
بھیجے گا تم کچھسبکو گا۔سکھائے یہ مددگار تم کو باتہر
کی یاد دلائے گا جو مَیں نے تم کو بتائی ہے۔

27 مَیں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، اپنی ہی
سلامتی تم دےکو دیتا ہوں۔ اور مَیں اِسے یوں نہیں جسدیتا
طرح دنیا دیتی ہے۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ 28 تم
نے مجھ سے سن لیا ہے کہ مَیں’ جا رہا ہوں تمہارےاور پاس

‘گا۔آؤںواپس اگر محبتسےمجھتم تورکھتے باتاِستم خوشپر
ہوتے کہ مَیں باپ پاسکے جا رہا ہوں، باپکیونکہ مجھ سے
بڑا ہے۔ مَیں29 نے تم پہلےکو سے بتا دیا اِسہے، سے پیشتر کہ
یہ ہو، تاکہ پیشجب آئے تو تم ایمان لاؤ۔ اب30 سے مَیں تم
سے یادہ ز باتیں نہیں کروں گا، کیونکہ اِس دنیا کا حکمران آ رہا
اُسےہے۔ مجھ پر کوئی قابو نہیں ہے، لیکن31 دنیا یہ جان کہلے
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

مَیں1 انگور کی حقیقی بیل ہوں اور باپمیرا مالی ہے۔ 2 وہ
میری ہر شاخ کو جو پھل نہیں لاتی کاٹ پھینککر دیتا ہے۔
لیکن جو شاخ پھل لاتی ہے اُس کی وہ کانٹ چھانٹ کرتا ہے
تاکہ یادہ ز پھل لائے۔ 3 اُس کلام کے یعے ذر جو مَیں نے تم
کو سنایا ہے تم پاکتو صاف ہو چکے ہو۔ مجھ4 میں قائم رہو
تو مَیں بھی تم میں قائم رہوں گا۔ بیلشاخجو کٹسے گئی ہے
پھلوہ نہیں لا بالکلسکتی۔ 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 سا پھل لاتا ہے،
کیونکہ مجھ الـگسے ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ 6 جو مجھ میں
قائم نہیں رہتا اور نہ مَیں اُس میں اُسے بےفائدہ شاخ کی طرح
پھینکباہر دیا جاتا ایسیہے۔ شاخیں سوکھ جاتی ہیں 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 پھلسا
لاتے اور یوں میرے شاگرد ثابت ہوتے ہو تو اِس میرےسے
باپ کو جلال ملتا ہے۔ طرحجس9 باپ نے مجھ سے محبت
رکھی اُسیہے طرح مَیں نے تم سے بھی محبت رکھی ابہے۔
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 باپاپنے کے احکام مطابقکے چلتا ہوں اور یوں اُس
محبتکی میں قائم رہتا ہوں۔
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مَیں11 نے تم کو یہ اِس لئے بتایا ہے خوشیمیریتاکہ تم میں

ہو بلـکہ تمہارا دل خوشی سے بھر چھلـککر اُٹھے۔ 12 میرا حکم
یہ ہے دوسرےایککہ کو ویسے پیار کرو جیسے مَیں نے تم
کو پیار کیا ہے۔ 13 اِس سے بڑی محبت ہے نہیں 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 مالـککا
کیا کرتا اِسہے۔ کے بجائے مَیں نے کہا کہہے دوستتم ہو،
کیونکہ مَیں نے تم کو سب کچھ بتایا ہے جو مَیں نے اپنے باپ
سے سنا ہے۔ 16 تم مجھےنے نہیں چنا بلـکہ مَیں نے تم چنکو لیا
مَیںہے۔ نے تم کو مقرر کیا کہ جا پھلکر لاؤ، ایسا پھل جو قائم
رہے۔ باپپھر 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 کہ

اُس نے تم پہلےسے مجھ ہے۔رکھیدشمنیسے 19 اگر تم دنیا کے
ہوتے تو دنیا تم کو اپنا سمجھ کر پیار لیکنکرتی۔ تم دنیا نہیںکے
ہو۔ مَیں نے تم کو دنیا الـگسے 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 توہے تمہیں بھی ستائیں اورگے۔ اگر اُنہوں میرےنے
کلام کے مطابق زندگی گزاری تو وہ تمہاری باتوں پر بھی عمل
ساتھتمہارےلیکن21گے۔کریں میرےگے،کریںبھیکچھجو
نام کی وجہ کریںسے گے، کیونکہ وہ اُسے نہیں نےجسجانتے
مجھے بھیجا ہے۔ 22 اگر مَیں آیا نہ ہوتا اور اُن باتسے نہ کی ہوتی
تو وہ قصوروار نہ ٹھہرتے۔ لیکن اب اُن کے گناہ کا کوئی بھی
عذر باقی نہیں رہا۔ 23 جو مجھ سے دشمنی رکھتا ہے میرےوہ
باپ سے بھی دشمنی رکھتا ہے۔ 24 اگر مَیں نے اُن کے درمیان
ایسا کام نہ کیا ہوتا جو کسی اَور نے نہیں کیا تو وہ قصوروار نہ
ٹھہرتے۔ لیکن اب اُنہوں نے سب کچھ دیکھا ہے اور پھر بھی
مجھ سے میرےاور باپ سے دشمنی رکھی ہے۔ 25 اور ایسا ہونا
بھی تھا تاکہ مُقّدسکلاِم کی پیشیہ پوریگوئی ہو جائے اُنہوں’کہ نے بلاوجہ مجھ سے کینہ رکھا ‘ہے۔

جب26 وہ مددگار آئے گا جسے مَیں باپ کی طرف سے
تمہارے پاس بھیجوں گا تو بارےمیرےوہ میں دےگواہی
گا۔ وہ سچائی کا روح ہے جو باپ میں سے نکلتا ہے۔ 27 تم
کو بارےمیرےبھی میں گواہی دینا ہے، کیونکہ تم ابتدا سے
میرے 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 نکالسے دیں گے، بلـکہ وقتوہ بھی
آنے والا کہہے بھیجو تم کو مار ڈالے گا سمجھےوہ گا، مَیں’
نے الله خدمتکی کی ‘ہے۔ 3 وہ اِس قسم کی حرکتیں اِس لئے
یں کر گے اُنہوںکہ نے باپنہ 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 تکابنے تم کو یہ نہیں بتایا کیونکہ تمہارےمَیں ساتھ

تھا۔ لیکن5 اب مَیں اُس پاسکے جا رہا جسہوں نے مجھے
بھیجا ہے۔ توبھی تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا، آپ’
کہاں جا رہے ‘ہیں؟ اِس6 کے تمہارےبجائے غمدل ہیںزدہ
کہ مَیں نے تم ایسیکو باتیں بتائی ہیں۔ لیکن7 مَیں تم کو سچ بتاتا
ہوں تمہارےکہ لئے فائدہ مند ہے کہ مَیں جا رہا ہوں۔ اگر
مَیں نہ جاؤں تو پاستمہارےمددگار نہیں آئے لیکنگا۔ اگر مَیں
جاؤں تو مَیں بھیجپاستمہارےاُسے گا۔دوں وہجباور8 آئے
گا تو راستگناہ، بازی عدالتاور بارےکے میں دنیا کی غلطی
کو بےنقاب کر کے یہ کرےظاہر :گا 9 گناہ بارےکے میں
یہ لوگکہ مجھ پر ایمان نہیں رکھتے، راست10 بازی بارےکے
میں یہ کہ مَیں باپ کے پاس جا رہا ہوں اور تم مجھے اب سے
نہیں دیکھو گے، 11 اور عدالت بارےکے میں یہ کہ اِس دنیا
حکمرانکے عدالتکی ہو چکی ہے۔

مجھے12 تم کچھبہتمزیدکو بتانا لیکنہے، وقتاِس تم اُسے
برداشت نہیں سچائیجب13سکتے۔کر روحکا آئے گا تو پوریوہ
سچائی تمہاریطرفکی کرےراہنمائی گا۔ وہ اپنی مرضی سے
کرےنہیںبات کہےکچھوہیصرفبلـکہگا سنےخودوہجوگا
گا۔ وہی تم مستقبلکو بارےکے میں بھی بتائے گا۔ اور14 وہ
اِس میں مجھے دےجلال گا کہ وہ تم کو وہی کچھ سنائے گا
جو اُسے مجھ سے ملا ہو گا۔ 15 جو کچھ باپبھی کا ہے وہ میرا
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اِسہے۔ لئے مَیں نے کہا، روح’ تم کچھوہیکو سنائے گا جو
اُسے مجھ سے ملا ہو ‘گا۔

اب دُکھ پھر ُسکھ
تھوڑی16 دیر بعدکے تم مجھے نہیں دیکھو گے۔ تھوڑیپھر دیر

کے بعد تم مجھے دوبارہ دیکھ لو “گے۔
17 اُس کے کچھ شاگرد آپس میں بات کرنے لـگے، عیسٰی”

یہکے کہنے سے کیا مراد کہہے تھوڑی’ دیر بعدکے تم نہیںمجھے
دیکھو تھوڑیپھرگے، دیر مجھےبعدکے دیکھدوبارہ لو اور؟‘گے
اِس کا مطلبکیا ہے، باپمَیں’ پاسکے جا “؟‘ہوںرہا اور18
وہ سوچتے قسمکسیہ”رہے، کی تھوڑی’ ‘دیر جسہے کا ذکر
وہ کر رہے ہیں؟ ہم اُن باتکی نہیں “سمجھتے۔

عیسٰی19 جاننے لیا کہ مجھوہ اِسسے بارےکے سوالمیں
کرنا ہتے چا ہیں۔ اِس لئے اُس نے کہا، کیا” دوسرےایکتم
سے پوچھ رہے ہو کہ میری اِس بات کا کیا مطلب ہے تھوڑی’کہ 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 گے جبکہ خوشدنیا ہو گی۔ تم غم کرو گے،
لیکن تمہارا بدلمیںخوشیغم گا۔جائے عورتکسیجب21
کے بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو اُسے غم تکلیفاور ہوتی ہے
کیونکہ اُس کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن جوں ہی بچہ پیدا ہو جاتا
ہے تو ماں خوشی مارےکے ایککہ انسان دنیا میں آ گیا ہے
اپنی تمام مصیبت بھول جاتی ہے۔ 22 یہی تمہاری حالت ہے۔
ابکیونکہ تم غمزدہ ہو، لیکن مَیں تم سے دوبارہ ملوں گا۔ اُس
وقت تم خوشیکو ہو ایسیگی، خوشی جو تم سے چھینکوئی نہ
لے گا۔

اُس23 دن تم مجھ کچھسے نہیں پوچھو مَیںگے۔ تم کو سچ بتاتا
ہوں کہ جو کچھ میرےتم نام میں باپ سے مانگو گے وہ تم کو
تکاب24گا۔دے تم مانگا۔نہیںکچھمیںناممیرےنے 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۔ اُس وقت مَیں تمثیلوں میں بات
نہیں کروں گا بلـکہ تم کو باپ بارےکے میں صاف صاف بتا

دوں گا۔ اُس26 دن تم میرا نام لے کر مانگو میرےگے۔ کہنے
مطلبکا یہ نہیں کہ مَیں تمہاریہی باپخاطر درخواستسے
کروں گا۔ 27 باپکیونکہ خود تم کو پیار کرتا اِسہے، 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۔

اِس29 پر اُس کے شاگردوں نے کہا، آپاب” تمثیلوں میں
نہیں باتصافصافبلـکہ کر ہیں۔رہے ہمیںاب30 سمجھ آئی
ہے سبآپکہ کچھ جانتے ہیں اور کہ اِس ضرورتکی نہیں
پوچھکیآپکوئیکہ اِسکرے۔گچھ لئے ایمانہم ہیںرکھتے
آپکہ الله میں نکلسے کر آئے “ہیں۔

31 عیسٰی جوابنے 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 گھر چلا جائے گا۔ توبھی
مَیں اکیلا نہیں ہوں گا میرےباپکیونکہ ساتھ ہے۔ مَیں33 نے
تم کو اِس لئے باتیہ بتائی تاکہ تم مجھ میں سلامتی پاؤ۔ دنیا میں
تم مصیبت میں پھنسے ہتے ر ہو۔ لیکن حوصلہ رکھو، مَیں دنیا پر
غالب آیا “ہوں۔

17
عیسٰی اپنے شاگردوں کے لئے دعا کرتا ہے

1 یہ کہہ کر عیسٰی نے اپنی نظر آسمان کی طرف اُٹھائی 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 سباُن ابدیکو دےزندگی جو تُو نے
اُسے دیئے ہیں۔ 3 اور ابدی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھے جان لیں
جو واحد اور سچا خدا اورہے مسیحعیسٰی بھیکو لیںجان جسے
تُو نے بھیجا ہے۔ مَیں4 تجھےنے زمین پر جلال دیا اور اُس کام
کی تکمیل جسکی کی ذمہ داری تُو نے مجھے دی تھی۔ 5 اور
اب مجھے اپنے حضور جلال اےدے، باپ، وہی جلال جو
مَیں دنیا کی تخلیق سے تیرےپیشتر حضور رکھتا تھا۔

مَیں6 نے تیرا نام اُن لوگوں پر ظاہر کیا جنہیں تُو نے دنیا سے
الـگ کر مجھےکے دیا تیرےوہہے۔ ہی تھے۔ تُو اُنہیںنے مجھے
دیا اور اُنہوں نے تیرے کلام کے مطابق زندگی گزاری ہے۔
اب7 اُنہوں نے جان لیا ہے کہ جو کچھ بھی تُو نے مجھے دیا ہے
طرفتیریوہ سے ہے۔ 8 کیونکہ جو باتیں تُو نے مجھے دیں مَیں
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نے اُنہیں دی ہیں۔ نتیجے میں اُنہوں نے یہ باتیں قبول کر کے
حقیقی طور پر جان لیا مَیںکہ تجھ میں نکلسے کر آیا ہوں۔ ساتھ
ساتھ وہ ایمان بھی لائے کہ تُو مجھےنے بھیجا ہے۔

مَیں9 اُن کے لئے دعا کرتا ہوں، دنیا کے لئے نہیں بلـکہ اُن کے
لئے جنہیں تُو مجھےنے دیا کیونکہہے، تیرےوہ ہیں۔ہی بھیجو10 میرا وہہے تیرا اورہے جو تیرا ہے وہ میرا مجھےچنانچہہے۔
اُن میں جلال ملا ہے۔ اب11 سے مَیں دنیا میں نہیں ہوں گا۔
لیکن یہ دنیا میں رہ گئے ہیں جبکہ تیرےمَیں پاس آ رہا ہوں۔
قدوس باپ، اپنے نام میں اُنہیں محفوظ رکھ، اُس نام میں جو
تُو نے مجھے دیا ہے، تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ایکہم ہیں۔
12 جتنی دیر مَیں اُن کے ساتھ رہا مَیں نے اُنہیں تیرے نام میں
محفوظ اُسیرکھا، نام میں جو تُو مجھےنے دیا تھا۔ مَیں یوںنے اُن
کی نگہبانی کی کہ اُن میں ایکسے ہلاکبھی نہیں ہوا سوائے
ہلاکت کے فرزند کے۔ یوں 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
اُٹھیں۔چھلـککر مَیں14 اُنہیںنے تیرا کلام دیا اورہے 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 ابلیساُنہیںکہ محفوظسے رکھے۔ وہ16
دنیا نہیںکے طرحجسہیں مَیں بھی دنیا کا نہیں ہوں۔ اُنہیں17
سچائی وسیلےکے مخصوصسے مُقّدسو کر۔ تیرا کلام ہی سچائی
ہے۔ جس18 طرح تُو نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے اُسی طرح
مَیں نے بھی اُنہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ 19 اُن کی خاطر مَیں اپنے
آپ مخصوصکو کرتا ہوں، تاکہ اُنہیں بھی سچائی وسیلےکے سے
مخصوص مُقّدسو کیا جائے۔

میری20 دعا صرفنہ اِن ہی کے لئے ہے، بلـکہ اُن سب کے
لئے بھی جو اِن کا پیغام سن کر مجھ پر ایمان لائیں گے 21 تاکہ
ایکسب جسہوں۔ طرح اےتُو باپ، مجھ میں ہے اور مَیں
تجھ میں اُسیہوں طرح وہ بھی ہم میں ہوں تاکہ دنیا کرےیقین
کہ تُو مجھےنے بھیجا ہے۔ مَیں22 اُنہیںنے وہ جلال دیا جوہے
تُو مجھےنے دیا ہے تاکہ ایکوہ طرحجسہوں ایکہم ہیں،
مَیں23 اُن میں اور تُو مجھ میں۔ وہ کامل طور پر ایک ہوں تاکہ
دنیا جان لے کہ تُو نے مجھے بھیجا اور کہ تُو نے اُن محبتسے

رکھی طرحجسہے مجھ رکھیسے ہے۔
اے24 باپ، مَیں چاہتا ہوں کہ جو تُو نے مجھے دیئے ہیں

وہ میرےبھی ساتھ ہوں، وہاں جہاں مَیں ہوں، کہ میرےوہ
جلال کو دیکھیں، جلالوہ جو تُو اِسنے لئے مجھے دیا کہہے
تُو نے مجھے دنیا کی تخلیق سے پیشتر پیار کیا ہے۔ راستاے25
باپ، دنیا تجھے نہیں جانتی، لیکن مَیں تجھے جانتا ہوں۔ اور یہ
شاگرد جانتے ہیں کہ تُو مجھےنے بھیجا ہے۔ مَیں26 نے تیرا نام
اُن پر ظاہر کیا اور اِسے ظاہر کرتا رہوں گا تاکہ تیری مجھ سے
محبت 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 کچھ پہرے دار دیئے تھے۔ اب یہ
مشعلیں، لالٹین اور ہتھیار لئے باغ میں پہنچے۔ 4 عیسٰی کو معلوم
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

ساتھکے عیسٰیجب6تھا۔کھڑا اعلاننے “ہوں،ہیمَیں”کیا،
تو سب پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے۔ ایک7 اَور بار عیسٰی نے
اُن سوالسے کیا، کستم” کو ڈھونڈ رہے “ہو؟
اُنہوں جوابنے دیا، عیسٰی” ناصری “کو۔
8 اُس 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
یہ بات پوری ہوئی، مَیں” نے اُن میں سے جو تُو نے مجھے دیئے
ایکہیں کو بھی نہیں یا۔ “کھو

پطرسشمعون10 پاسکے تلوار تھی۔ اب اُس نے اُسے میان
سے نکال کر اماِم اعظم کے غلام کا دہنا کان اُڑا دیا غلام)
کا نام ملُخس ۔(تھا لیکن11 عیسٰی پطرسنے سے کہا، تلوار”
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کو میان میں رکھ۔ کیا مَیں وہ پیالہ نہ پیوں باپجو نے مجھے “ہے؟دیا
عیسٰی حنّا کے منے سا

12 پھر فوجی دستے، اُن کے افسر اور المُقّدسبیت یہودیکے
پہرے داروں نے عیسٰی کو گرفتار کر کے باندھ لیا۔ پہلے13 وہ
اُسے حنّا پاسکے لے گئے۔ حنّا اُس سال کے اماِم اعظم کائفا
ُسسرکا تھا۔ 14 کائفا ہی یہودیوںنے یہکو مشورہ دیا تھا کہ بہتر
یہ ہے ایککہ ہی آدمی اُمّت کے لئے مر جائے۔

پطرس عیسٰی کو جاننے سے انکار کرتا ہے
پطرسشمعون15 کسی اَور شاگرد کے ساتھ عیسٰی کے پیچھے

ہو لیا تھا۔ یہ دوسرا شاگرد اماِم اعظم کا جاننے والا تھا، اِس لئے
وہ عیسٰی ساتھکے اماِم اعظم ہوا۔داخلمیںصحنکے پطرس16
دروازےباہر پر کھڑا رہا۔ پھر اماِم اعظم کا جاننے والا شاگرد
دوبارہ نکل آیا۔ اُس کیگیٹنے نگرانی کرنے عورتوالی سے
بات کی تو پطرساُسے کو اپنے ساتھ اندر لے جانے اجازتکی
ملی۔ 17 اُس عورت 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 اور پہرے داروں نے لـکڑی

کوئلوںکے ابجلائی۔آگسے وہ اُس تاپکھڑےپاسکے
رہے پطرستھے۔ بھی اُن کے ساتھ تاپکھڑا رہا تھا۔

اماِم اعظم عیسٰی کی پوچھ گچھ کرتا ہے
19 اِتنے میں اماِم اعظم عیسٰی کی پوچھ گچھ کر کے اُس کے

شاگردوں اور تعلیم بارےکے تفتیشمیں کرنے لگا۔ 20 عیسٰی
جوابنے میں کہا، مَیں” نے دنیا میں کھل باتکر کی ہے۔
مَیں ہمیشہ یہودی عبادت خانوں اور بیت المُقّدس میں تعلیم دیتا
یہودیتمامجہاںوہاںرہا، جمع ہوا پوشیدگیہیں۔کرتے میں تو
مَیں نے کچھ نہیں کہا۔ آپ21 مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟
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 کھڑےساتھ بیت المُقّدس پہرےکے داروں میں
ایکسے نے عیسٰی منہکے پر تھپڑ مار کر کیا”کہا، یہ اماِم اعظم
باتسے کرنے کا یقہ طر جبہے وہ تم سے کچھ “پوچھے؟

23 عیسٰی جوابنے دیا، اگر” مَیں نے بُری بات کی ہے تو
ثابت کر۔ لیکن اگر سچ کہا، تو تُو نے مجھے کیوں “مارا؟

24 پھر حنّا نے عیسٰی کو بندھی ہوئی حالت میں اماِم اعظم
کائفا پاسکے بھیج دیا۔

پطرس دوبارہ عیسٰی کو جاننے سے انکار کرتا ہے
پطرسشمعون25 آگتکاب پاسکے تاپکھڑا رہا تھا۔

اِتنے اُسدوسرےمیں پوچھنےسے بھیتم”لـگے، اُس شاگردکے
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 کا پطرسکان 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
یہودیپھر28 عیسٰی کو کائفا رومیکرلےسے محلکےگورنر

بنام پریٹوریُم تھیچکیہوصبحابگئے۔پہنچپاسکے اور چونکہ
یہودی فسح کی عید کے کھانے میں شریک ہونا ہتے چا تھے،
اِس لئے وہ محل میں داخل نہ ہوئے، ورنہ ناپاکوہ ہو جاتے۔
29 پیلاطسچنانچہ نکل کر اُن پاسکے آیا اور پوچھا، تم” اِس
آدمی پر کیا الزام لگا رہے “ہو؟

اُنہوں30 جوابنے دیا، اگر” یہ مجرم نہ ہوتا تو ہم اِسے آپ
کے حوالے نہ “کرتے۔

پیلاطس31 نے کہا، پھر” اِسے لے جاؤ اور اپنی شرعی
عدالتوں پیشمیں “کرو۔
لیکن یہودیوں اعتراضنے کسیہمیں”کیا، کو موتسزائے

عیسٰی32“نہیں۔اجازتکیدینے اشارہطرفاِسنے کیا تھا کہ
مرےطرحکسوہ گا اباور اُس کی باتیہ پوری ہوئی۔

تب33 پیلاطس پھر اپنے محل میں گیا۔ وہاں سے اُس نے
عیسٰی کو بُلایا اور اُس سے پوچھا، کیا” تم یہودیوں کے بادشاہ
“ہو؟

عیسٰی34 سوالیہسےطرفاپنیآپکیا”پوچھا،نے کر رہے
ہیں، یا اَوروں آپنے بارےمیرےکو میں بتایا “ہے؟

پیلاطس35 نے جواب دیا، کیا” مَیں یہودی ہوں؟ تمہاری
اپنی قوم اور راہنما اماموں ہی میرےتمہیںنے حوالے کیا ہے۔
تم سے کیا کچھ سرزد ہوا “ہے؟
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36 عیسٰی نے کہا، میری” بادشاہی اِس دنیا کی نہیں ہے۔

اگر وہ اِس دنیا کی ہوتی میرےتو سختخادم جد و جہد کرتے
تاکہ مجھے یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔
میریاب بادشاہی یہاں کی نہیں “ہے۔

پیلاطس37 نے کہا، تو” پھر تم واقعی بادشاہ “ہو؟
عیسٰی نے جواب دیا، آپ” صحیح کہتے ہیں، مَیں بادشاہ

ہوں۔ مَیں اِسی مقصد کے لئے پیدا ہو کر دنیا میں آیا کہ سچائی
کی گواہی دوں۔ بھیجو سچائی طرفکی سے ہے میریوہ “ہے۔سنتا

پیلاطس38 نے پوچھا، سچائی” کیا “ہے؟
عیسٰی کو موتسزائے سنائی جاتی ہے
پھر وہ دوبارہ نکل کر یہودیوں پاسکے گیا۔ اُس نے اعلان

کیا، مجھے” اُسے مجرم ٹھہرانے کی کوئی وجہ نہیں ملی۔ لیکن39
ایکتمہاری رسم مطابقکےجسہے مجھے عیدِ فسح موقعکے
تمہارےپر لئے قیدیایک کو رِہا کرنا ہے۔ کیا تم ہتے چا ہو کہ
مَیں یہودیوں’ کے ‘بادشاہ کو رِہا کر “دوں؟

لوگمیںجوابلیکن40 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 ایککا تاج بنا کر اُس کے سر پر رکھ دیا۔
اُنہوں نے اُسے رنگارغوانی لباسکا بھی پہنایا۔ 3 پھر اُس کے
منے سا آ کر وہ کہتے، اے” یہودیوں کے بادشاہ، “!آداب اور
اُسے تھپڑ مارتے تھے۔

ایک4 بار پھر پیلاطس نکل آیا اور یہودیوں سے بات کرنے
لگا، دیکھو،” مَیں اِسے تمہارے پاس باہر لا رہا ہوں تاکہ تم
جان لو کہ مجھے اِسے مجرم ٹھہرانے کی کوئی وجہ نہیں “ملی۔
5 پھر عیسٰی تاجکانٹےدار اور رنگارغوانی لباسکا پہنے باہر آیا۔
پیلاطس نے اُن سے کہا، لو” یہ ہے وہ “آدمی۔

اُسے6 دیکھتے ہی راہنما امام اور اُن کے ملازم چیخنے مصلوباِسے”لـگے، کریں، مصلوباِسے “!کریں
پیلاطس نے اُن سے کہا، تم” ہی اِسے لے جا کر مصلوب

کرو۔ مجھےکیونکہ اِسے مجرم ٹھہرانے نہیںوجہکوئیکی “ملی۔
یہودیوں7 نے اصرار کیا، شریعتپاسہمارے” ہے اور اِس

شریعت 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 اچھا،”کہا، میرےتم باتساتھ نہیں کرتے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ

مجھے تمہیں رِہا کرنے مصلوباور کرنے کا اختیار “ہے؟
11 عیسٰی جوابنے دیا، آپ” کو مجھ پر اختیار نہ ہوتا اگر

آپوہ کو اوپر سے نہ دیا گیا ہوتا۔ اِس وجہ سے شخصاُس سے
یادہ ز سنگین گناہ ہوا جسہے مجھےنے دشمن کے حوالے کر
دیا “ہے۔

12 اِس کے بعد پیلاطس نے اُسے آزاد کرنے کی کوشش
کی۔ لیکن یہودی چیخ چیخ کر کہنے لـگے، اگر” آپ اِسے رِہا
کریں آپتو رومی شہنشاہ قیصر ثابتدوستکے نہیں ہوں گے۔
بھیجو بادشاہ ہونے کا وہکرےدعوٰی شہنشاہ مخالفتکی “ہے۔کرتا

اِس13 طرح باتیںکی سن پیلاطسکر عیسٰی کو باہر آیا۔لے
پھر وہ جج کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اُس جگہ کا نام پچی” “کاری
تھا۔ زباناَرامی) میں وہ گبتا کہلاتی (تھی۔ اب14 دوپہر کے
ً تقریبا بارہ بج گئے تھے۔ اُس دن عید کے لئے یاں تیار کی جاتی
تھیں، کیونکہ اگلے دن عید کا آغاز پیلاطستھا۔ بول اُٹھا، لو،”
تمہارا “!بادشاہ

لیکن15 وہ چلّاتے جائیںلے”رہے، اِسے، !جائیںلے اِسے
مصلوب “!کریں
پیلاطس نے سوال کیا، کیا” تمہارےمَیں بادشاہ صلیبکو

پر “چڑھاؤں؟
راہنما اماموں نے جواب دیا، سوائے” شہنشاہ کے ہمارا

کوئی بادشاہ نہیں “ہے۔
پیلاطسپھر16 عیسٰینے کو اُن حوالےکے کر دیا تاکہ اُسے

مصلوب 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
اُنہوںساتھساتھدیا۔چڑھا اُسنے بائیںکے اَوردوہاتھدائیںاور
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 یہودیوںسے نے یہ پڑھ لیا، کیونکہ
مصلوبیت کا مقام شہر کے قریب تھا اور یہ جملہ اَرامی، لاطینی
اور یونانی زبانوں میں لـکھا تھا۔ یہ21 دیکھ یہودیوںکر کے راہنما
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اماموں اعتراضنے یہودیوں’ ”کیا، کا ‘بادشاہ نہ لـکھیں بلـکہ یہ
کہ اِس’ آدمی یہودیوںنے کا بادشاہ ہونے کا دعوٰی “۔‘کیا

پیلاطس22 نے جواب دیا، جو” کچھ مَیں نے لـکھ دیاسو
لـکھ “دیا۔

23 عیسٰی صلیبکو پر چڑھانے کے بعد فوجیوں نے اُس کے
بانٹمیںحصوںچارکرلےکپڑے لئے، فوجیہر لئےکے 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 آؤ،”کہا، اِسے پھاڑ کر تقسیم نہ کریں بلـکہ اِس پر قرعہ “ڈالیں۔ یوں
مُقّدسکلاِم کی پیشیہ پوریگوئی اُنہوں”ہوئی، آپسنے میں
بانٹکپڑےمیرے لئے لباسمیرےاور پر قرعہ فوجیوں“ڈالا۔
نے یہی کچھ کیا۔

کچھ25 خواتین بھی عیسٰی صلیبکی قریبکے کھڑی :تھیں
اُس کی ماں، اُس کی خالہ، کلوپاس کی بیوی مریم اور مریم
مگدلینی۔ جب26 عیسٰی نے اپنی ماں کو اُس شاگرد کے ساتھ
کھڑے 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
وقتاُس“ہے۔ اُسسے شاگرد عیسٰینے ماںکی کو اپنے گھر
رکھا۔

عیسٰی موتکی
28 اِس کے بعد جب عیسٰی نے جان لیا کہ میرا مشن تکمیل

تک پہنچ چکا ہے تو اُس نے کہا، مجھے” پیاس لـگی “ہے۔
اِس) بھیسے 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
کر عیسٰی کے تکمنہ پہنچایا۔ 30 یہ سرکہ پینے کے بعد عیسٰی بول
مکملکام”اُٹھا، ہو گیا “ہے۔ اور سر جھکا اُسکر اپنینے جان
الله کے سپرد کر دی۔

عیسٰی کا پہلو چھیدا جاتا ہے
تیاریکیفسح31 دنکا تھا عیددناگلےاور آغازکا ایکاور

خاص سبت تھا۔ اِس لئے یہودی نہیں ہتے چا تھے کہ مصلوب
ہوئی لاشیں اگلے تکدن صلیبوں پر لٹکی رہیں۔ چنانچہ اُنہوں
پیلاطسنے گزارشسے کی کہ وہ اُن کی ٹانگیں تڑوا کر اُنہیں
صلیبوں سے اُتارنے دے۔ تب32 فوجیوں نے آ کر عیسٰی کے
مصلوبساتھ کئے جانے والے آدمیوں کی ٹانگیں توڑ دیں، پہلے

ایک 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 نے نیزے
سے عیسٰی کا پہلو چھید دیا۔ زخم سے ً فورا خون اور پانی بہہ
نکلا۔ 35 جس) نے یہ دیکھا ہے اُس نے دیگواہی 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 آپکہ بھی ایمان
(لائیں۔ یہ36 یوں ہوا تاکہ مُقّدسکلاِم کی پیشیہ پوریگوئی
ہو جائے، اُس” کی ایک ہڈی بھی توڑی نہیں جائے “گی۔
37 مُقّدسکلاِم میں یہ بھی لـکھا ہے، وہ” اُس پر نظر ڈالیں گے
اُنہوںجسے نے چھیدا “ہے۔

عیسٰی کو دفنایا جاتا ہے
38 بعد میں ارمتیہ کے ہنے ر والے یوسف پیلاطسنے سے

عیسٰی کی لاش اُتارنے کی اجازت مانگی۔ یوسف) عیسٰی
کا خفیہ شاگرد تھا، کیونکہ وہ یہودیوں سے ڈرتا (تھا۔ اِس کی
اجازت ملنے پر وہ آیا لاشاور کو اُتار لیا۔ نیکدیمس39 بھی ساتھ
تھا، وہ آدمی جو گزرے دنوں میں رات کے وقت 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 کے ایکقریب باغ تھا اور باغ ایکمیں نئی قبر تھی
نہیںاستعمالتکابجو اُس42تھی۔گئیکی قریبکے ہونے
اُنہوںسےسببکے عیسٰینے دیا،رکھمیںاُسکو فسحکیونکہ
تیاریکی کا دن تھا اور اگلے دن عید کا آغاز تھا۔

20
خالی قبر

1 ہفتے کا دن گزر گیا تو اتوار کو مریم مگدلینی سویرےصبح
قبر پاسکے آئی۔ ابھی اندھیرا تھا۔ وہاں پہنچ کر اُس نے دیکھا
کہ قبر کے منہ پر کا پتھر ایک طرف ہٹایا گیا ہے۔ 2 مریم دوڑ
پطرسشمعونکر اور عیسٰی پیارےکو شاگرد پاسکے آئی۔ اُس
نے اطلاع دی، وہ” خداوند کو قبر سے لے گئے ہیں، اور ہمیں
معلوم نہیں کہ اُنہوں نے اُسے کہاں رکھ دیا “ہے۔

تب3 پطرس دوسرے شاگرد سمیت قبر کی طرف چل پڑا۔
دوڑدونوں4 لیکنتھے،رہے یادہشاگرددوسرا ز تیز تھا۔رفتار وہ
پہلے قبر پر پہنچ گیا۔ اُس5 جھکنے کر اندر جھانکا تو کفن کی
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پٹیاں پڑیوہاں نظر آئیں۔ لیکن وہ اندر نہ گیا۔ پھر6 پطرسشمعون
اُس پیچھےکے پہنچ کر قبر داخلمیں ہوا۔ اُس بھینے دیکھا کہ
کفن کی پٹیاں وہاں پڑی ہیں 7 اور ساتھ وہ کپڑا جسبھی 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، وہ بھی داخل
اُسجبہوا۔ یہنے دیکھا تو ایمانوہ لایا۔ ابلیکن)9
بھی وہ مُقّدسکلاِم کی پیشیہ گوئی نہیں سمجھتے تھے کہ اُسے
مُردوں میں سے جی اُٹھنا (ہے۔ 10 پھر دونوں شاگرد واپسگھر
چلے گئے۔

عیسٰی مریم مگدلینی پر ظاہر ہوتا ہے
لیکن11 مریم رو رو کر قبر منےکے اوررہی۔کھڑیسا روتے

ہوئے اُس جھکنے کر قبر میں جھانکا 12 تو کیا دیکھتی ہے
کہ دو فرشتے لباسسفید پہنے ہوئے وہاں بیٹھے ہیں جہاں پہلے
عیسٰی پڑیلاشکی ایکتھی، اُس سرہانےکے اور وہاںدوسرا
جہاں پہلے اُس کے پاؤں تھے۔ 13 اُنہوں نے مریم سے اے”پوچھا، خاتون، تُو کیوں رو رہی “ہے؟
اُس خداوندمیرےوہ”کہا،نے ہیں،گئےلےکو اور معلوم

نہیں کہ اُنہوں نے اُسے کہاں رکھ دیا “ہے۔
14 پھر اُس نے پیچھے مُڑ کر عیسٰی کو کھڑےوہاں دیکھا،

لیکن اُس اُسےنے نہ پہچانا۔ 15 عیسٰی نے خاتون،اے”پوچھا،
تُو کیوں رو رہی کسہے، کو ڈھونڈ رہی “ہے؟
یہ سوچ کر کہ وہ مالی ہے اُس نے کہا، جناب،” اگر آپ

اُسے لے ہیںگئے تو مجھے بتا دیں اُسےکہ رکھکہاں دیا تاکہہے
اُسے لے “جاؤں۔

16 عیسٰی نے اُس سے کہا، “!مریم”
وہ اُس کی طرف مُڑی اور بول اُٹھی، “!ربونی” اِس) کا

مطلب اَرامی زبان میں اُستاد (ہے۔
عیسٰی17 ساتھمیرے”کہا،نے چمٹی نہ رہ، ابھیکیونکہ مَیں

باپاوپر، پاسکے نہیں گیا۔ لیکن بھائیوں پاسکے جا اور اُنہیں
بتا، مَیں’ باپاپنے باپتمہارےاور واپسپاسکے جا رہا ہوں،
اپنے خدا تمہارےاور خدا “۔‘پاسکے

18 چنانچہ مریم مگدلینی شاگردوں کے پاس 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 دروازوںنے
پر تالے لگا تھےدیئے کیونکہ یہودیوںوہ سے اچانکتھے۔ڈرتے
عیسٰی اُن درمیانکے آ کھڑا ہوا اور تمہاری”کہا، سلامتی “ہو،
20 اور اُنہیں اپنے ہاتھوں اور پہلو کو دکھایا۔ خداوند کو دیکھ
کر خوشنہایتوہ ہوئے۔ 21 عیسٰی نے دوبارہ کہا، تمہاری”
سلامتی باپطرحجس!ہو مجھےنے اُسیبھیجا مَیںطرح تم کو
بھیج رہا “ہوں۔ 22 پھر اُن پر پھونک کر اُس نے فرمایا، روح”
القدس کو پا لو۔ 23 اگر کسیتم گناہوںکے معافکو کرو تو وہ
معاف کئے جائیں گے۔ اور اگر تم معافاُنہیں 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 چنانچہ دوسرے شاگردوں نے
اُسے ہم”بتایا، خداوندنے کو دیکھا لیکن“!ہے توما نے کہا،
مجھے” یقین نہیں آتا۔ پہلے مجھے اُس کے ہاتھوں میں کیلوں کے
نشان نظر آئیں اور مَیں 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 گیا۔گزر شاگرد تھے۔جمعمیںمکاندوبارہ اِس
مرتبہ توما بھی ساتھ تھا۔ اگرچہ دروازوں پر تالے لـگے تھے پھر
بھی عیسٰی اُن درمیانکے آ کر ہوا۔کھڑا اُس نے تمہاری”کہا،
سلامتی “!ہو 27 پھر وہ توما سے مخاطب ہوا، اپنی” اُنگلی کو
میرے 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” میرےاے!خداوند “!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 کتاباِس 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 اور آپ کو اِس ایمان
کے وسیلے سے اُس کے نام سے زندگی حاصل ہو۔



یوحنا 21:1 1043 یوحنا 21:23

21
عیسٰی جھیل پر شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے

1 اِس کے بعد ایکعیسٰی بار پھر اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا
جب یاسوہ تبر یعنی گلیل کی جھیل پر تھے۔ یہ یوں ہوا۔ کچھ2
شاگرد پطرسشمعون کے ساتھ جمع تھے، توما جو جُڑواں کہلاتا
تھا، نتن ایل گلیلجو کے قانا سے زبدیتھا، کے دو بیٹے اور مزید
دو شاگرد۔

پطرسشمعون3 نے کہا، مَیں” مچھلی پکڑنے جا رہا “ہوں۔
دوسروں نے کہا، ہم” بھی ساتھ جائیں “گے۔ چنانچہ وہ

نکل کر کشتی پر سوار ہوئے۔ لیکن اُس پوری 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۔ اُس5 نے اُن سے پوچھا، بچو،” کیا تمہیں کھانے کے لئے
کچھ مل “گیا؟
اُنہوں جوابنے دیا، “نہیں۔”
6 اُس نے کہا، اپنا” جال کشتی کے دائیں ہاتھ ڈالو، پھر تم

ملےکچھکو اُنہوں“گا۔ نے ایسا کیا تو مچھلیوں کی بڑیاِتنی تعداد
تھی کہ وہ جال تککشتی نہ لا سکے۔

اِس7 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) نے چادر کو کام کرنے
کے لئے اُتار لیا (تھا۔ دوسرے8 شاگرد کشتی پر سوار اُس کے
پیچھے آئے۔ کنارےوہ سے یادہ ز دُور نہیں ًتھے، تقریبا َسو میٹر
کے فاصلے پر تھے۔ اِس لئے وہ مچھلیوں بھرےسے جال کو پانی
میں کھینچ کھینچ کر تکخشکی لائے۔ جب9 وہ کشتی سے
اُترے تو دیکھا لـکڑیکہ کوئلوںکے آگکی پر مچھلیاں بُھنی جا
ہیںرہی اور ساتھ بھیروٹی ہے۔ عیسٰی10 نے اُن اُن”کہا،سے
مچھلیوں میں سے کچھ لے آؤ جو تم ابھینے پکڑی “ہیں۔

پطرسشمعون11 کشتی پر گیا اور جال کو خشکی گھسیٹپر
لایا۔ یہ بڑی153جال مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا، توبھی وہ نہ پھٹا۔
12 عیسٰی نے اُن سے کہا، آؤ،” ناشتہ کر بھیکسی“لو۔ شاگرد
سوالنے کرنے جرأتکی نہ کی کہ کونآپ” “ہیں؟ کیونکہ
وہ تو تھےجانتے کہ یہ 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 عیسٰی پطرسشمعون مخاطبسے یوحنا”ہوا،

کے بیٹے شمعون، کیا تُو اِن کی نسبت مجھ سے یادہ ز محبت “ہے؟کرتا
اُس جوابنے دیا، جی” آپخداوند، تو جانتے ہیں کہ مَیں

آپ کو پیار کرتا “ہوں۔
عیسٰی بولا، پھر” میرے لیلوں کو “چَرا۔ تب16 عیسٰی نے

ایک اَور مرتبہ شمعون”پوچھا، یوحنا بیٹے،کے کیا تُو محبتسےمجھ
کرتا “ہے؟
اُس جوابنے دیا، جی” آپخداوند، تو جانتے ہیں کہ مَیں

آپ 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 پطرسسے کو بڑا دُکھ ہوا۔ اُس

نے کہا، آپخداوند،” کچھسبکو معلوم آپہے۔ تو جانتے
ہیں کہ آپمَیں کو پیار کرتا “ہوں۔
عیسٰی نے اُس سے کہا، میری” بھیڑوں کو چَرا۔
مَیں18 تجھے سچ بتاتا ہوں جبکہ 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 کرےنہیں
“گا۔ 19 ( عیسیٰ کی باتیہ طرفاِس اشارہ تھا پطرسکہ
کس قسم کی موت سے الله کو دےجلال (گا۔ 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 کے پیچھے چل رہا ہے۔ یہ وہی شاگرد جستھا نے شام
کے کھانے دورانکے عیسٰی طرفکی سر جھکا کر پوچھا خداوند،”تھا، آپکون کو دشمن کے کرےحوالے “گا؟ اب21
اُسے دیکھ پطرسکر سوالنے کیا، خداوند،” اِس کے ساتھ کیا
ہو “گا؟

عیسٰی22 چاہوںمَیںاگر”دیا،جوابنے واپسمیرےیہکہ
تکآنے زندہ رہے تو تجھے بسکیا؟ میرےتُو پیچھے چلتا “رہ۔

نتیجے23 میں بھائیوں میں یہ خیال پھیل گیا کہ یہ شاگرد نہیں
مرے لیکنگا۔ عیسٰی نے باتیہ نہیں کی تھی۔ اُس صرفنے
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یہ کہا تھا، اگر” مَیں چاہوں کہ واپسمیرےیہ تکآنے زندہ
رہے تو تجھے “کیا؟

24 یہ وہ شاگرد جسہے نے اِن باتوں کی دےگواہی 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 پوریمیں دنیا میں یہ کتابیں
رکھنے گنجائشکی نہ ہوتی۔
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اعمال
1 معزز تھیُفِلُس، کتابپہلی میں مَیں کچھسبنے بیان کیا جو

عیسٰی شروعنے سے لے کر اُس2 تکدن کیا اور جبسکھایا،
اُسے آسمان پر اُٹھایا گیا۔ جانے سے پہلے اُس نے اپنے چنے ہوئے
رسولوں کو القدسروح کی معرفت مزید ہدایات دیں۔ 3 اپنے
دُکھ اُٹھانے موتاور سہنے بعدکے اُس نے آپاپنے کو ظاہر کر
دلیلوںسیبہتاُنہیںکے قائلسے کیا کہ وہ واقعی زندہ وہہے۔
چالیس دن دورانکے اُن پر ظاہر ہوتا اور اُنہیں الله کی بادشاہی
بارےکے میں بتاتا رہا۔ وہجب4 ابھی اُن ساتھکے تھا اُس نے
اُنہیں حکم دیا، یروشلم” کو نہ چھوڑنا بلـکہ اِس انتظار میں یہیں
ٹھہرو باپکہ کا وعدہ پورا ہو جائے، وہ بارےکےجسوعدہ
میں مَیں نے تم کو آگاہ کیا ہے۔ 5 کیونکہ یحیٰی نے تو پانی سے
بپتسمہ دیا، لیکن تم تھوڑےکو دنوں کے بعد القدسروح سے
بپتسمہ دیا جائے “گا۔

عیسٰی کو اُٹھایا جاتا ہے
6 جو وہاں جمع تھے اُنہوں نے اُس سے پوچھا، خداوند،” کیا

اسرائیلوقتاِسیآپ لئےکے اُس بادشاہیکی دوبارہ کریںقائم
“گے؟

7 عیسٰی نے جواب دیا، یہ” جاننا تمہارا کام نہیں ہے بلـکہ
باپصرف کا اوقاتایسےجو اور تاریخـیں مقرر کرنے کا اختیار
رکھتا ہے۔ لیکن8 تمہیں القدسروح قوتکی ملے گی جو تم پر
نازل ہو گا۔ پھر تم پورےیروشلم، یہودیہ اور سامریہ بلـکہ دنیا کی
میرےتکانتہا گواہ ہو “گے۔ 9 یہ کہہ کر وہ اُن کے دیکھتے
دیکھتے اُٹھا لیا گیا۔ اور ایک بادل نے اُسے اُن کی نظروں سے
اوجھل کر دیا۔

ابھیوہ10 آسمان دیکھطرفکی ہی تھےرہے اچانککہ دو
آدمی اُن پاسکے دونوںہوئے۔کھڑےآ لباسسفید پہنے ہوئے
تھے۔ اُنہوں11 نے کہا، گلیل” کے مردو، آپ کھڑےکیوں
آسمان طرفکی دیکھ رہے ہیں؟ یہی عیسٰی آپجسے پاسکے
آسمانسے پر اُٹھایا گیا واپسطرحاُسیہے آئے آپطرحجسگا
نے اُسے اوپر جاتے ہوئے دیکھا “ہے۔

یہوداہ کا جانشین

پھر12 زیتونوہ پہاڑکے سے یروشلم گئے۔چلےواپسشہر یہ)
پہاڑ شہر ًسے تقریبا ایک کلو میٹر دُور (ہے۔ 13 وہاں پہنچ کر
وہ اُس بالاخانے میں داخل میںجسہوئے ٹھہرےوہ 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 ساتھ تھے۔

15 اُن دنوں پطرسمیں بھائیوں میں ہوا۔کھڑا ًوقتاُس تقریبا
اُستھے۔جمعلوگ120 بھائیو،”16کہا،نے لازم تھا کہ کلاِم
مُقّدس کی وہ پیش گوئی پوری ہو جو روح القدس نے داؤد
معرفتکی یہوداہ بارےکے 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 کے
بل گر گیا، اُس پھٹپیٹکا گیا اور اُس کی تمام یاں انتڑ باہر نکل
پڑیں۔ اِس19 کا چرچا یروشلم تمامکے باشندوں پھیلمیں گیا، اِس
لئے کھیتیہ اُن ہقلمیںزبانمادریکی دَما نامکے مشہورسے
جسہوا مطلبکا خونہے کا (کھیت۔

پطرس20 نے اپنی بات جاری رکھی، یہی” بات زبور کی
کتاب میں لـکھی ہے، اُس’ کی رہائش گاہ سنسان ہو جائے،
کوئی اُس میں آباد نہ ‘ہو۔ یہ بھی لـکھا ہے، کوئی’ اَور اُس کی
ذمہ داری ‘اُٹھائے۔ 21 ابچنانچہ ضروری ہے کہ ہم یہوداہ
کی اَورکسیجگہ لیں۔چنکو شخصیہ میںمردوںاُن ایکسے
ہو جو اُس پورے وقت کے دوران ہمارے ساتھ سفر کرتے
خداوندجبرہے ہمارےعیسٰی ساتھ تھا، یعنی22 اُس کے یحیٰی
کے ہاتھ سے بپتسمہ لینے سے لے کر اُس وقت تک جب اُسے
پاسہمارے اُٹھایاسے گیا۔ لازم ہمارےایکسےمیںاُنکہہے
ساتھ عیسٰی کے جی اُٹھنے کا گواہ “ہو۔

23 چنانچہ اُنہوں نے دو آدمی پیش کئے، یوسف جو برسبا
کہلاتا تھا اُس) کا دوسرا یُوستسنام (تھا اور متیاہ۔ 24 پھر اُنہوں
نے دعا کی، خداوند،اے” تُو ایکہر دلکے واقفسے ہے۔
ہم پر ظاہر کر کہ تُو نے اِن دونوں میں کسسے کو چنا ہے
25 تاکہ وہ اُس خدمت کی ذمہ داری اُٹھائے جو یہوداہ چھوڑ
کر وہاں چلا گیا جہاں اُسے جانا ہی “تھا۔ 26 یہ کہہ کر اُنہوں
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دونوںنے کا نام لے کر قرعہ ڈالا تو متیاہ کا نام نکلا۔ لہٰذا اُسے
بھی گیارہ رسولوں میں شامل کر لیا گیا۔

2
القدسروح کی آمد

1 پھر عیدِ پنتکُست کا دن آیا۔ ایکسب جگہ جمع تھے 2 کہ
آسماناچانک ایسیسے آواز آئی ہو۔رہیچلآندھیشدیدجیسے
پورا میںجسمکان وہ بیٹھے تھے اِس آواز سے گونج اُٹھا۔ 3 اور
اُنہیں شعلے لَوئیںکی جیسی نظر آئیں الـگالـگجو ہو کر اُن میں
سے ایکہر پر اُتر کر ٹھہر گئیں۔ القدسروحسب4 سے بھر گئے
اور مختلف غیرملـکی زبانوں میں لنے بو لـگے، ہر ایک اُس زبان
میں جو لنے بو کی القدسروح نے اُسے توفیق دی۔

وقتاُس5 یروشلم میں ایسے ٹھہرےیہودیترسخدا ہوئے
تھے جو آسمان تلے کی ہر قوم میں سے تھے۔ جب6 یہ آواز سنائی
ایکتودی بڑا ایکہرکیونکہگئےگھبراسبہوا۔جمعہجوم 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 طرحکسیہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ہر
ایک اُنہیں اپنی مادری زبان میں باتیں سنکرتے رہا ہے 9 جبکہ
ممالـکہمارے :ہیںیہ 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۔ یہاں11 یہودی بھی ہیں اور غیریہودی نومرید بھی، کریتے
لوگکے اور عرب باشندےکے بھی۔ اور اب ہم سب کے
سب اِن کو اپنی اپنی زبان میں الله کے کاموںعظیم کا ذکر کرتے
سن “ہیں۔رہے دنگسب12 رہ اُلجھنگئے۔ میں پڑ کر ایکوہ
دوسرے سے پوچھنے لـگے، اِس” کا مطلبکیا “ہے؟

لیکن13 لوگکچھ اُن مذاقکا اُڑا کر کہنے بسیہ”لـگے، نئی
َمے پی کر نشے دُھتمیں ہو گئے “ہیں۔

پطرس کا پیغام
14 پطرسپھر باقی گیارہ سمیترسولوں کھڑا ہو کر اونچی آواز

سے اُن مخاطبسے ہوا، یہودیسنیں،” بھائیو اور یروشلم کے تمام
ہنے ر !والو جان لیں اور غور سے میری بات سن !لیں آپ15
کا خیال ہے کہ یہ لوگ نشے میں ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔
دیکھیں، ابھی توصبح کے نو بجے کا وقت ہے۔ اب16 وہ کچھ
ہو رہا پیشکیجسہے 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 تمہارےگے، نوجوان یائیں رو
خواببزرگتمہارےاور دیکھیں گے۔
18 اُن دنوں میں
مَیں خادماؤںاورخادموںاپنےکوروحاپنے ُنڈیلبھیپر ا دوں

گا،
اور وہ نبوّت کریں 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۔
22 اسرائیل کے مردو، میری بات !سنیں الله نے آپ کے

منے سا ہی عیسٰی ناصری کی تصدیق کی، کیونکہ اُس نے اُس
وسیلےکے آپسے درمیانکے معجزےعجوبے، اور الٰہی نشان
دکھائے۔ آپ خود اِس بات واقفسے ہیں۔ لیکن23 الله کو
پہلے ہی علم تھا کہ کیا ہونا ہے، کیونکہ اُس مرضیاپنیخودنے
سے مقرر کیا تھا کہ عیسٰی کو دشمن کے حوالے کر دیا جائے۔
چنانچہ آپ نے بےدین لوگوں کے یعے ذر اُسے صلیب پر چڑھوا
کر قتل کیا۔ لیکن24 الله نے اُسے موت کی ناکاذیت گرفت
سے آزاد کر کے زندہ کر دیا، کیونکہ ممکن ہی نہیں تھا موتکہ
اُسے اپنے قبضے میں رکھے۔ چنانچہ25 داؤد اُسنے بارےکے
میں رب’کہا، میریوقتہر آنکھوں کے منے سا میرےوہرہا۔ 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 پاتالکو میں چھوڑےنہیں گا،
اور نہ مُقّدساپنے کو گلنے سڑنے تکنوبتکی دےپہنچنے

گا۔
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28 تُو نے مجھے زندگی کی راہوں سے آگاہ کر دیا ہے،
اور تُو اپنے خوشیمجھےحضور سے کرےسرشار ‘گا۔
میرے29 بھائیو، اگر اجازت ہو تو مَیں آپ کو دلیری سے

اپنے بزرگ داؤد بارےکے میں کچھ بتاؤں۔ وہ تو فوت ہو کر
دفنایا گیا اور اُس کی قبر آج ہمارےتک درمیان موجود ہے۔
لیکن30 وہ نبی تھا اور جانتا تھا کہ الله نے قَسم کھا کر مجھ سے
وعدہ کیا ہے کہ وہ میری اولاد میں ایکسے میرےکو تخت
پر بٹھائے گا۔ 31 مذکورہ آیات 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 بدنکا گلنے پہنچا۔تکنوبتکیسڑنے الله32
نے اِسی 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 اور
باپ طرفکی سے اُسے موعودہ القدسروح مل گیا ہے۔ اِسی
کو اُس نے ہم پر ُنڈیل ا آپطرحجسدیا، دیکھ اور سن رہے
ہیں۔ داؤد34 خود تو آسمان پر نہیں چڑھا، توبھی اُس نے رب’فرمایا، 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 جسکہ عیسٰی کو آپ

نے مصلوب کیا ہے اُسے ہی الله نے خداوند اور مسیح بنا دیا
“ہے۔

37 پطرس کی یہ باتیں سن کر لوگوں کے دل چھد گئے۔
اُنہوں پطرسنے اور باقی رسولوں سے پوچھا، بھائیو،” 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 گناہ معاف کر
دیئے جائیں۔ آپپھر القدسروحکو نعمتکی مل جائے گی۔
39 کیونکہ یہ دینے کا آپوعدہ سے آپاور بچوںکے سے کیا گیا
ہے، بلـکہ اُن سے بھی جو دُور کے ہیں، سباُن سے ربجنہیں
ہمارا خدا پاساپنے بُلائے “گا۔

پطرس40 نے بہتمزید سی باتوں سے اُنہیں نصیحت کی اور
سمجھایا نسلٹیڑھیاِس”کہ نکلسے جنہوں41“پائیں۔نجاتکر
نے پطرس کی بات قبول کی اُن کا بپتسمہ ہوا۔ یوں اُس دن
جماعت ًمیں تقریبا 3,000 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 خوفپر چھا گیا اور رسولوں طرفکی بہتسے سے

نشانالٰہیاورمعجزے ایمانبھیجو44گئے۔دکھائے تھےلاتے
ایکوہ جگہ جمع ہوتے تھے۔ اُن کی ہر چیز مشترکہ ہوتی تھی۔
45 اپنی ملـکیت اور مال فروخت کر کے اُنہوں نے ایکہر کو
اُس ضرورتکی مطابقکے دیا۔ روزانہ46 یکوہ دلی بیتسے
المُقّدس میں جمع ہوتے رہے۔ ساتھ ساتھ وہ مسیح کی یاد میں
اپنے میںگھروں روٹی خوشیبڑیتوڑتے، اور سادگی سے رفاقتی
کھانا کھاتے اور47 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

1 ایک دوپہر پطرس اور یوحنا دعا کرنے کے لئے بیت
المُقّدس چلطرفکی پڑے۔ تین بج گئے تھے۔ لوگوقتاُس2
ایک لنگڑےپیدائشی کو اُٹھا کر وہاں لا رہے تھے۔ روزانہ اُسے
صحن دروازےاُسکے پاسکے لایا جاتا تھا جو صورتخوب’
‘دروازہ کہلاتا تھا تاکہ وہ بیت المُقّدس کے صحنوں میں داخل
ہونے والوں بھیکسے مانگ سکے۔ پطرس3 اور یوحنا بیت
المُقّدس میں داخل ہونے والے تھے تو لنگڑا اُن بھیکسے مانگنے
لگا۔ پطرس4 اور یوحنا غور اُسسے طرفکی دیکھنے لـگے۔ پھر
پطرس نے کہا، ہماری” طرف “دیکھیں۔ 5 اِس توقع سے کہ
اُسے کچھ ملے گا لنگڑا اُن کی طرف متوجہ ہوا۔ لیکن6 پطرس
نے کہا، پاسمیرے” نہ تو چاندی ہے، نہ سونا، لیکن جو کچھ
ہے آپوہ دےکو دیتا ناصرتہوں۔ کے عیسٰی مسیح کے نام
سے اُٹھیں اور چلیں “!پھریں 7 اُس نے اُس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر
اُسے کھڑا کیا۔ اُسی لنگڑےوقت کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو
گئے۔ 8 وہ اُچھل کر کھڑا ہوا اور چلنے پھرنے لگا۔ پھر وہ چلتے،
کودتے اور الله کی تمجید کرتے ہوئے اُن المُقّدسبیتساتھکے
میں داخل ہوا۔ اور9 تمام لوگوں نے اُسے چلتے پھرتے اور الله کی
تمجید کرتے ہوئے دیکھا۔ اُنہوںجب10 جاننے لیا کہ یہ وہی
آدمی ہے جو صورتخوب نامی دروازے پر بیٹھا بھیک مانگا
کرتا تھا تو وہ اُس کی تبدیلی دیکھ دنگکر رہ گئے۔
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المُقّدسبیت پطرسمیں کا پیغام
11 وہ سب دوڑ کر سلیمان کے برآمدے میں آئے جہاں

بھیک مانگنے پطرستکابوالا اور یوحنا سے لپٹا ہوا تھا۔ یہ12
دیکھ کر پطرس اُن سے مخاطب ہوا، اسرائیل” کے حضرات،
آپ یہ دیکھ کر کیوں حیران ہیں؟ آپ کیوں گھور گھور کر
ہماری طرف دیکھ رہے ہیں یا گو ہم نے اپنی ذاتی طاقت یا
دین داری باعثکے یہ کیا ہے کہ یہ آدمی چل پھر سکے؟ 13 یہ
ہمارے باپ دادا کے خدا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا
کی طرف سے جسہے نے اپنے بندے عیسٰی کو جلال دیا
یہہے۔ وہی عیسٰی آپجسےہے دشمننے کے حوالے کر کے
پیلاطس کے منے سا رد کیا، اگرچہ وہ اُسے رِہا کرنے کا فیصلہ
کر چکا تھا۔ آپ14 قدوساُسنے راستاور باز کو رد کر کے
تقاضا کیا پیلاطسکہ اُس ایکعوضکے قاتل کو رِہا کر کے
آپ دےکو دے۔ آپ15 نے زندگی کے سردار کو قتل کیا،
لیکن الله نے اُسے مُردوں میں سے زندہ کر دیا۔ ہم باتاِس کے
گواہ ہیں۔ آپ16 تو اِس آدمی واقفسے ہیں دیکھجسے رہے
ہیں۔ اب وہ عیسٰی کے نام پر ایمان لانے سے بحال ہو گیا ہے،
کیونکہ ایمانجو عیسٰی یعےکے ذر ملتا اُسیہے اِسنے آدمی کو
آپ کے منے مندیصحتپوریسا عطا کی۔

میرے17 بھائیو، مَیں ہوںجانتا آپکہ آپاور راہنماؤںکے
کو صحیح علم نہیں تھا، اِس لئے آپ نے ایسا کیا۔ 18 لیکن الله
نے وہ کچھ پورا جسکیا پیشکی گوئی اُس نے تمام نبیوں کی
تھی،کیمعرفت یعنی یہ اُسکہ اُٹھائےدُکھمسیحکا اب19گا۔
توبہ کریں اور الله کی طرف رجوع لائیں تاکہ آپ کے گناہوں
کو مٹایا جائے۔ 20 پھر آپ کو رب 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۔ 21 لازم ہے کہ وہ اُس
آسمانتکوقت پر تکجبرہے بحالکچھسبالله نہ کر دے،
وہطرحجس ابتدا سے نبیوںمُقّدساپنے زبانیکی فرماتا آیا ہے۔
22 کیونکہ موسٰی نے کہا، رب’ تمہارا خدا تمہارے واسطے
تمہارے بھائیوں میں سے مجھ جیسے نبی کو برپا کرے گا۔ جو
باتبھی نہیںجو23سننا۔کیاُسکہےوہ سنے اُسےگا مٹا قومکر
سے نکال دیا جائے ‘گا۔ 24 اور سموایل سے لے کر ہر نبی نے
اِن دنوں پیشکی ہے۔کیگوئی آپ25 تو اِن نبیوں کی اولاد اور
اُس عہد ہیںوارثکے اللهجو باپکےآپنے دادا سے قائم کیا

تھا، کیونکہ اُس نے ابراہیم سے کہا تھا، تیری’ اولاد سے دنیا کی
تمام قومیں برکت پائیں ‘گی۔ جب26 الله نے بندےاپنے عیسٰی
کو برپا کیا تو پہلے آپاُسے بھیجپاسکے دیا تاکہ میںآپوہ سے
ایکہر 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،
المُقّدسبیت داروںپہرےکے کپتانکا اور صدوقی اُن پاسکے
پہنچے۔ ناراضوہ2 تھے رسولکہ عیسٰی اُٹھنےجیکے منادیکی
کر کے لوگوں کو مُردوں میں سے جی اُٹھنے کی دےتعلیم رہے
اُنہوں3ہیں۔ اُنہیںنے گرفتار ڈالمیںجیلتکدناگلےکےکر
دیا، شامکیونکہ تھی۔چکیہو جنہوںلیکن4 اُننے سنپیغامکا
لیا تھا اُن میں بہتسے ایمانلوگسے ایمانیوںلائے۔ میںداروں
مردوں کی تعداد بڑھ ًکر تقریبا پہنچتک5,000 گئی۔

5 اگلے دن یروشلم میں یہودی عدالِت عالیہ کے سرداروں،
بزرگوں شریعتاور کے علما اجلاسکا منعقد ہوا۔ 6 اماِم اعظم
حنّا اور اِسی طرح کائفا، یوحنا، سکندر اور اماِم اعظم کے
خاندان کے دیگر تھے۔شاملبھیمرد اُنہوں7 دونوںنے کو اپنے
درمیان کھڑا کر کے پوچھا، تم” نے یہ قوتکسکام اور نام
سے “کیا؟

پطرس8 القدسروحنے معمورسے ہو کر اُن قوم”کہا،سے
کے راہنماؤ اور بزرگو، آج9 ہماری پوچھ گچھ کی جا رہی ہے
کہ ہم نے معذور آدمی پر رحم کا کساظہار کے وسیلے سے
کیا کہ اُسے شفا مل گئی ہے۔ 10 تو پھر آپ سب اور پوری قوم
اسرائیل جان لے کہ ناصرتیہ کے عیسٰی مسیح نامکے سے ہوا
ہے، آپجسے مصلوبنے کیا اور جسے الله نے مُردوں میں
زندہسے دیا۔کر یہ اُسیآدمی وسیلےکے صحتسے پا آپیہاںکر
کے منے سا کھڑا ہے۔ 11 عیسٰی وہ پتھر بارےکےجسہے میں
کلاِم مُقّدس میں لـکھا ہے، جس’ پتھر کو مکان بنانے والوں
ردنے کیا وہ کونے بنیادیکا پتھر بن ‘گیا۔ آپاور ہی اُسےنے
رد کر دیا ہے۔ دوسرےکسی12 وسیلےکے نجاتسے حاصل
نہیں ہوتی، آسمانکیونکہ انسانوںہمتلےکے اَورکوئیکو نام نہیں
بخشا جسگیا وسیلےکے سے نجاتہم پا “سکیں۔
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دلیریوہکیونکہ باتسے کر تھےرہے اگرچہ وہ نہ تو عالِم تھے، نہ
اُنہوں خاصکیشریعتنے تعلیم پائی تھی۔ ساتھساتھ والوںسننے
نے یہ بھی جان لیا کہ دونوں عیسٰی کے ساتھی ہیں۔ 14 لیکن
چونکہ وہ اپنی آنکھوں سے اُس آدمی کو دیکھ رہے تھے جو شفا
پا کر اُن کے ساتھ کھڑا تھا اِس لئے وہ اِس کے خلاف کوئی
بات نہ کر سکے۔ 15 چنانچہ اُنہوں نے اُن دونوں کو اجلاس
میں سے باہر جانے کو کہا اور آپس میں صلاح مشورہ کرنے
لـگے، 16 ہم” اِن لوگوں کے ساتھ سلوککیا کریں؟ بات واضح
ہے کہ اُن کے یعے ذر ایک 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 کہ اُنہیں دےدھمکی کر حکم دیں
کہ وہ کسی شخصبھی سے یہ 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۔

19 لیکن پطرس اور یوحنا نے جواب میں کہا، آپ” خود
فیصلہ کر لیں، کیا یہ الله ٹھیکنزدیککے ہے کہ ہم اُس کی
آپنسبت باتکی مانیں؟ ممکن20 ہی نہیں کہ جو کچھ ہم نے
دیکھ اور سن لیا ہے اُسے دوسروں کو سنانے سے باز “رہیں۔

اجلاستب21 ممبرانکے دونوںنے مزیدکو دےدھمکیاں
کر چھوڑ دیا۔ وہ فیصلہ نہ کر سکے کہ کیا سزا دیں، کیونکہ تمام
پطرسلوگ اور یوحنا کے اِس کام کی وجہ سے الله کی تمجید کر
تھے۔رہے 22 آدمیجسکیونکہ کو معجزانہ طور پر شفا تھیملی
چالیسوہ سال سے یادہ ز لنگڑا رہا تھا۔

دلیری کے لئے دعا
23 اُن کی رِہائی کے بعد پطرس اور یوحنا اپنے ساتھیوں کے

واپسپاس گئے کچھسباور سنایا جو راہنما اماموں اور بزرگوں
اُنہیںنے بتایا تھا۔ سنیہ24 تمامکر ایمان داروں ملنے اونچیکر
آواز سے دعا کی، اے” 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 القدسروحسے معرفتکی اقوام’کہا، طیشکیوں میں آ گئی ہیں؟
اُمّتیں کیوں سازشیںبےکار کر رہی ہیں؟

26 دنیا کے بادشاہ کھڑےاُٹھ ہوئے،
حکمران رب اور اُس کے مسیح کے خلاف جمع ہو گئے

‘ہیں۔
27 اور واقعی یہی کچھ اِس شہر میں ہوا۔ ہیرودیس انتپاس،

پنطیُس پیلاطس، غیریہودی اور یہودی سب تیرے مُقّدس
خادم عیسٰی کے خلاف جمع ہوئے جسے تُو نے مسح کیا تھا۔
لیکن28 جو کچھ اُنہوں نے کیا وہ تُو نے اپنی قدرت اور مرضی
پہلےسے مقررسےہی کیا تھا۔ ابرب،اے29 اُن دھمکیوںکی
پر غور کر۔ خادموںاپنے کو اپنا کلام دلیریبڑیکیسنانے عطا
فرما۔ 30 اپنی قدرت کا اظہار کر تاکہ تیرےہم مُقّدس خادم
عیسٰی کے نام سے شفا، الٰہی نشان معجزےاور دکھا “سکیں۔

31 دعا کے اختتام پر وہ جگہ ہل گئی جہاں وہ جمع تھے۔
القدسروحسب سے معمور ہو گئے اور دلیری سے الله کا کلام
سنانے لـگے۔

ایمانداروں کی ملـکیتمشترکہ
ایمان32 داروں بھینےکسیتھی۔دلیکجماعتپوریکی

اپنی ملـکیت کسیکی چیز بارےکے میں نہیں کہا کہ یہ میری
ہے بلـکہ اُن کی ہر چیز مشترکہ تھی۔ 33 اور بڑےرسول اختیار
ساتھکے خداوند عیسٰی جیکے اُٹھنے کی گواہی دیتے رہے۔ الله
بڑیکی مہربانی 34تھی۔پرسباُن اُن میں ضرورتبھیکوئیسے
مند نہیں تھا، جسکیونکہ پاسکے بھی زمینیں یا مکان تھے اُس
فروختاُنہیںنے دی۔رکھمیںپاؤںکےرسولوں35رقمکےکر
ایکہرسےمیںپیسوںشدہجمعیوں اُتنےکو جتنوںجاتےدیئے
کی ضرورتاُسے ہوتی تھی۔

36ً مثلا یوسف نامی ایک آدمی تھا جس کا نام رسولوں نے
برنباس حوصلہ) افزائی کا (بیٹا رکھا تھا۔ وہ لاوی قبیلے سے
اور قبرصجزیرۂ کا ہنے ر والا تھا۔ اُس37 نے ایکاپنا کھیت
فروخت کر پیسےکے رسولوں پاؤںکے میں رکھ دیئے۔

5
حننیاہ اور سفیرہ

ایک1 اَور آدمی جستھا نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنی
کوئی زمین بیچ دی۔ اُن کے نام حننیاہ اور سفیرہ تھے۔ لیکن2
پوریحننیاہ رقم رسولوں پاسکے نہ لایا بلـکہ اُس میں سے کچھ
اپنے لئے رکھ اورچھوڑا باقی رسولوں پاؤںکے میں دیا۔رکھ اُس
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بیویکی بھی باتاِس واقفسے تھی۔ پطرسلیکن3 نے ابلیسحننیاہ،”کہا، نے آپ کے دل کو یوں کیوں بھر دیا ہے کہ
آپ القدسروحنے جھوٹسے بولا آپکیونکہہے؟ زمیننے
کی رقم کے کچھ پیسے اپنے پاس رکھ لئے ہیں۔ 4 کیا یہ زمین
فروخت نہیںکیآپپہلےسےکرنے تھی؟ اور بیچاُسے کر آپکیا
پیسے جیسے ہتے چا استعمال نہیں کر سکتے تھے؟ آپ نے کیوں
اپنے دل میں یہ ٹھان آپلیا؟ ہمیںنے نہیں بلـکہ الله کو دھوکا دیا
“ہے۔

5 یہ سنتے ہی فرشحننیاہ پر گر کر مر گیا۔ اور تمام سننے والوں
پر بڑی دہشت طاری ہو گئی۔ جماعت6 کے نوجوانوں نے اُٹھ
لاشکر کو کفن لپیٹمیں دیا اور اُسے باہر لے جا کر دفن کر
دیا۔

7ً تینتقریبا بیویکیاُستوگئےگزرگھنٹے 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، کیوں” آپ دونوں رب کے روح کو

آزمانے پر متفق ہوئے؟ دیکھو، جنہوں نے آپ کے خاوند کو
دفنایا ہے دروازےوہ پر کھڑے ہیں اور آپ کو بھی اُٹھا کر
باہر جائیںلے “گے۔ اُسی10 لمحے پطرسسفیرہ پاؤںکے میں گر
کر مر نوجوانگئی۔ 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
12 رسولوں کی معرفت عوام میں بہت سے الٰہی نشان اور

معجزے ظاہر ہوئے۔ اُس وقت تمام ایمان دار یک دلی سے
المُقّدسبیت میں سلیمان برآمدےکے میں جمع ہوا کرتے تھے۔
لوگباقی13 اُن تعلققریبیسے نہیںجرأتکیرکھنے کرتے تھے،
اگرچہ عوام اُن کی بہت عزت 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 پطرسجبتاکہ وہاں گزرےسے تو کم از کم اُس کا
کسینہکسیسایہ پر پڑ جائے۔ بہت16 لوگسے یروشلم اردکے
گرد آبادیوںکی بھیسے اپنے مریضوں اور بدروح گرفتہ عزیزوں
کو لاتے، سباور 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 راتلیکن19دیا۔ڈالمیںجیلعوامیکےکر ربکو کا
ایک فرشتہ قیدخانے دروازوںکے کھولکو اُنہیںکر باہر لایا۔
اُس نے کہا، المُقّدسبیتجاؤ،”20 کھڑےمیں ہو کر لوگوں
اِسکو نئی زندگی باتیںسبمتعلقسے “سناؤ۔ 21 فرشتے سنکی
المُقّدسبیتسویرےصبحرسولکر میں جا کر تعلیم لـگے۔دینے
اب ایسا ہوا کہ اماِم اعظم اپنے ساتھیوں سمیت پہنچا اور

یہودی عدالِت عالیہ کا اجلاس منعقد کیا۔ اِس میں اسرائیل
کے شریکبزرگتمام ہوئے۔ پھر اُنہوں نے اپنے ملازموں کو
بھیجمیںقیدخانے دیا رسولوںتاکہ لاکو کر اُن منےکے پیشسا
کیا جائے۔ لیکن22 جب وہ وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ رسول
جیل میں نہیں ہیں۔ واپسوہ آئے اور کہنے لـگے، ہمجب”23
پہنچے تو جیل بڑی احتیاط سے بند تھی اور دروازوں پر پہرے
دار کھڑے تھے۔ لیکن جب ہم دروازوں کو کھول کر اندر
گئے تو وہاں کوئی نہیں “!تھا 24 یہ سن کر بیت المُقّدس کے
پہرے داروں کا کپتان اور راہنما بڑیامام اُلجھن میں پڑ گئے اور
سوچنے لـگے ابکہ کیا ہو گا؟ 25 اِتنے میں کوئی آ کر کہنے بات”لگا، سنیں، جن آدمیوں آپکو نے جیل میں ڈالا تھا وہ بیت
المُقّدس کھڑےمیں لوگوں کو تعلیم دے رہے “ہیں۔ تب26
المُقّدسبیت داروںپہرےکے کپتانکا ملازموںاپنے ساتھکے
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، 28 ہم” نے تو تم کو
سختی سے منع کیا تھا کہ اِس آدمی کا نام لے کر تعلیم نہ دو۔ اِس
برعکسکے تم نے نہ صرف اپنی تعلیم یروشلم کی ہر تکجگہ
پہنچا دی ہے بلـکہ ہمیں اِس آدمی کی موت کے ذمہ دار بھی
ٹھہرانا ہتے چا “ہو۔

پطرس29 اور باقی رسولوں جوابنے دیا، لازم” ہے ہمکہ
پہلے الله کی سنیں، پھر انسان کی۔ باپہمارے30 دادا کے خدا
نے عیسٰی کو زندہ کر دیا، شخصاُسی کو آپجسے صلیبنے
پر چڑھوا کر مار ڈالا تھا۔ 31 الله نے اُسی کو حکمران اور نجات
دہندہ حیثیتکی سے سرفراز کر کے اپنے ہنے د ہاتھ بٹھا لیا تاکہ
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وہ اسرائیل کو توبہ 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 عدالتکر طیشلوگکے میں آ کر اُنہیں قتل کرنا
ہتے چا تھے۔ 34 لیکن ایک فریسی عالِم اجلاس میں کھڑا ہوا
جس کا نام جملی ایل تھا۔ پوری قوم میں وہ عزت دار تھا۔ اُس
نے حکم دیا رسولوںکہ تھوڑیکو دیر کے لئے اجلاس نکالسے
پھر35جائے۔دیا اُس اسرائیلیمیرے”کہا،نے بھائیو، سےغور
آدمیوںاِنآپکہسوچیں ساتھکے کچھکیونکہ36گے۔کریںکیا
دیر ہوئی تھیوداس اُٹھ کر کہنے لگا کہ مَیں شخصخاصکوئی
ًہوں۔ 400تقریبا آدمی اُس لـگپیچھےکے لیکنگئے۔ اُسے قتل
کیا گیا اور اُس پیروکارکے بکھر گئے۔ اُن سرگرمیوںکی نہکچھسے
اِس37ہوا۔ میںدنوںکےشماریمردمبعدکے اُٹھا۔گلیلییہوداہ
اُس نے بھی 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 کچھسبتو بخودخود ختم ہو گا۔جائے لیکن39 اگر
یہ الله سےطرفکی اِنہیںآپتوہے نہیںختم گے۔سکیںکر ایسا
نہ ہو کہ آپآخرکار الله ہی خلافکے لڑ رہے “ہوں۔
حاضرین نے اُس باتکی مان لی۔ اُنہوں40 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 نکلسے باتیہگئے۔چلےکر اُن لئےکے خوشیبڑی
باعثکا تھی کہ الله ہمیںنے اِس لائق سمجھا ہے کہ عیسٰی کے
نام کی بےعزتخاطر ہو جائیں۔ اِس42 کے بعد بھی وہ روزانہ
المُقّدسبیت مختلفاور گھروں میں جا جا کر سکھاتے اور اِس
خبریخوش منادیکی کرتے رہے کہ عیسٰی مسیحہی ہے۔

6
رسولوں ساتکے مددگار

1 اُن دنوں جبمیں عیسٰی شاگردوںکے کی تعداد بڑھتی گئی
تو زبانیونانی لنے بو ایمانوالے عبرانیدار لنے بو داروںایمانوالے
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 ٹھیکیہ”کہا، نہیں ہمکہ الله کا کلام سکھانے
خدمتکی چھوڑکو کر کھانا تقسیم رہیں۔مصروفمیںکرنے
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
القدسروح ہیں۔معمورسےحکمتاور اُنہیںہمپھر کھانا تقسیم
کیکرنے یہ دےداریذمہ کر 4 اپنا وقتپورا دعا اور کلام کی
خدمت 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۔ غیریہودینیکلاؤس) جستھا نے عیسٰی پر
ایمان لانے سے پہلے یہودی مذہب کو اپنا لیا (تھا۔ 6 اِن سات
آدمیوں رسولوںکو کے منے پیشسا کیا گیا تو اُنہوں نے اِن پر ہاتھ
رکھ کر دعا کی۔

یوں7 الله کا پیغام پھیلتا گیا۔ یروشلم میں ایمان داروں کی تعداد
نہایت بڑھتی گئی اور بیت المُقّدس کے بہت سے امام بھی ایمان
لے آئے۔

ستفنس گرفتاریکی
ستفنس8 الله کے فضل اور قوت سے معمور تھا اور لوگوں

کے درمیان بڑے بڑے معجزے اور الٰہی نشان دکھاتا تھا۔
لـگے۔کرنےبحثسےستفنسیہودیکچھدنایک9 وہ) کرین،
یہ، اسکندر کلـِکیہ اور صوبہ آسیہ کے ہنے ر والے تھے اور اُن
کے عبادت خانے کا نام لِبرطینیوں یعنی آزاد کئے گئے غلاموں
کا عبادت خانہ (تھا۔ 10 لیکن وہ نہ اُس کی حکمت کا سامنا
کر سکے، نہ اُس روح کا جو کلام کرتے وقت 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 چلہلمیںعلماکے ستفنسوہگئی۔مچ اورآئےچڑھپر
اُسے گھسیٹ کر یہودی عدالِت عالیہ پاسکے لائے۔ وہاں13
اُنہوں نے جھوٹے کھڑےگواہ کئے جنہوں نے کہا، یہ” آدمی
المُقّدسبیت شریعتاور باتیںخلافکے بازسےکرنے نہیں آتا۔
14 ہم نے اِس کے منہ سے سنا ہے کہ عیسٰی ناصری یہ مقام
تباہ کرے گا اور وہ رسم و رواج بدل دے گا جو موسٰی نے
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ہمارے سپرد کئے “ہیں۔ اجلاسجب15 میں بیٹھے لوگتمام
گھور گھور ستفنسکر طرفکی دیکھنے لـگے تو اُس کا چہرہ
فرشتے کا سا نظر آیا۔

7
ستفنس کی تقریر

1 اماِم اعظم نے پوچھا، کیا” یہ سچ “ہے؟
2 ستفنس نے جواب دیا، بھائیو” اور بزرگو، میری بات

سنیں۔ جلال کا ہمارےخدا باپ ابراہیم پر ظاہر ہوا جب وہ
ابھی مسوپتامیہ میں آباد تھا۔ وقتاُس وہ حاران میں منتقل نہیں
الله3تھا۔ہوا کہا،سےاُسنے اپنیاوروطناپنے’ قوم چھوڑکو
کر ملـکاُس میں چلا جا جو مَیں تجھے دکھاؤں ‘گا۔ 4 چنانچہ
وہ کسدیوں ملـککے کو چھوڑ کر حاران میں ہنے ر لگا۔ وہاں
اُس کا باپ فوت ہوا تو الله نے اُسے اِس ملـک میں منتقل کیا
جس میں آپ آج تک آباد ہیں۔ 5 اُس وقت الله نے اُسے اِس
ملـک میں کوئی بھی موروثی زمین نہ دی تھی، ایک مربع فٹ
بھیتک نہیں۔ لیکن اُس اُسنے سے وعدہ کیا، مَیں’ ملـکاِس
تیرےکو تیریاور اولاد میںقبضےکے دوںکر ‘گا، اگرچہ اُس
وقت ابراہیم ہاںکے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ الله6 اُسےنے یہ
بھی بتایا، تیری’ اولاد ملـکایسے میں رہے گی جو اُس کا نہیں
وہاںگا۔ہو وہ اجنبی اور غلام ہو اورگی، اُس تکسال400پر
بہت ظلم کیا جائے گا۔ لیکن7 مَیں اُس قوم عدالتکی کروں گا
جس نے اُسے غلام بنایا ہو گا۔ اِس کے بعد وہ ملـکاُس میں
سے نکل کر اِس مقام پر عبادتمیری کریں ‘گے۔ 8 پھر الله نے
ابراہیم کو ختنہ کا عہد دیا۔ چنانچہ جب ابراہیم کا بیٹا اسحاق
پیدا ہوا تو باپ نے آٹھویں دن اُس کا ختنہ کیا۔ یہ سلسلہ جاری
رہا اسحاقجب 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 کر مصر پہنچا۔ 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 اُسےنے مصر
اور پورےاپنے گھرانے پھر11کیا۔مقررحکمرانپر تمام مصر اور
کنعان میں کال پڑا۔ لوگ بڑی مصیبت میں پڑ گئے اور ہمارے
باپ دادا پاسکے خوراکبھی ختم ہو گئی۔ یعقوب12 کو پتا

چلا اناجتکابمیںمصرکہ اِسہے، لئے اُس نے اپنے بیٹوں
کو اناج خریدنے کو وہاں بھیج دیا۔ اُنہیںجب13 دوسری بار
وہاں جانا پڑا یوسفتو نے آپاپنے کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا،
اور فرعون کو یوسف کے خاندان بارےکے میں آگاہ کیا گیا۔
اِس14 یوسفبعدکے نے یعقوبباپاپنے اور تمام داروںرشتے
کو بُلا لیا۔ 75کُل افراد آئے۔ یعقوبیوں15 مصر پہنچا۔ وہاں
وہ باپہمارےاور دادا مر گئے۔ اُنہیں16 ِ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۔
لیکن18 ہوتے ایکہوتے نیا بادشاہ تخت نشین ہوا یوسفجو
ناواقفسے تھا۔ اُس19 ہمارینے قوم کا استحصال کر کے اُن
سے بدسلوکی کی اور اُنہیں اپنے شیرخوار بچوں کو ضائع کرنے پر
مجبور کیا۔ وقتاُس20 موسٰی پیدا ہوا۔ وہ الله خوبنزدیککے
صورت بچہ تھا اور تین تکماہ اپنے باپ کے گھر میں پالا گیا۔
اِس21 کے بعد والدین کو اُسے چھوڑنا پڑا، لیکن فرعون کی بیٹی
نے اُسے پالـکلے بنا کر اپنے بیٹے کے طور پر پالا۔ 22 اور موسٰی
مصریوںکو حکمتکی کے ہر شعبے تربیتمیں ملی۔ اُسے لنے بو
اور عمل کرنے قابلیتزبردستکی حاصل تھی۔

جب23 چالیسوہ سال کا تھا تو اُسے اپنی قوم اسرائیل کے
لوگوں سے ملنے کا خیال آیا۔ اُسجب24 نے اُن پاسکے جا کر
دیکھا ایککہ کسیمصری اسرائیلی پر تشدد کر رہا ہے تو اُس
نے اسرائیلی کی حمایت کر کے مظلوم کا بدلہ لیا اور مصری 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۔ 26 اگلے دن وہ دو اسرائیلیوں پاسکے سے گزرا
جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ اُس نے صلح کرانے کی کوشش
میں کہا، مردو،’ آپ تو بھائی ہیں۔ آپ ایککیوں دوسرے
سلوکغلطسے کر رہے ‘ہیں؟ لیکن27 جو دوسرےآدمی سے
بدسلوکی کر رہا تھا اُس نے موسٰی کو ایک طرف دھکیل کر
کہا، آپنےکس’ کو ہم پر حکمران اور قاضی مقرر کیا ہے؟
28 آپکیا مجھے بھی قتل کرنا ہتے چا مصریکلطرحجسہیں
مارکو ڈالا ‘تھا؟ یہ29 سن کر موسٰی فرار ہو ملـِککر مِدیان میں
اجنبی کے طور پر ہنے ر لگا۔ وہاں اُس کے دو بیٹے پیدا ہوئے۔
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چالیس30 سال کے بعد ایک فرشتہ جلتی ہوئی کانٹےدار

جھاڑی میںشعلےکے اُس پر وقتاُسہوا۔ظاہر موسٰی سینا پہاڑ
کے قریب یگستان ر میں تھا۔ 31 یہ منظر دیکھ کر موسٰی حیران
ہوا۔ جب 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 کی جرأت نہ کی۔ 33 پھر رب نے اُس سے اپنی’کہا، جوتیاں اُتار، کیونکہ تُو مُقّدس زمین پر کھڑا ہے۔ 34 مَیں
میںمصرنے اپنی قوم دیکھیحالتبُریکی اور اُن کی آہیں سنی
اِسہیں، لئے اُنہیں بچانے لئےکے اُتر آیا ابہوں۔ تجھےمَیںجا،
مصر بھیجتا ‘ہوں۔

35 یوں الله نے اُس شخص کو اُن کے پاس 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 معرفتکی الله نے موسٰی کو اُن بھیجپاسکے
دیا تاکہ وہ اُن کا حکمران اور نجات دہندہ بن جائے۔ 36 اور
وہ معجزے 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، الله’
تمہارے تمہارےواسطے بھائیوں میں مجھسے جیسے نبی کو برپا
کرے ‘گا۔ 38 موسٰی یگستان ر میں قوم جماعتکی شریکمیں
اُسوہطرفایکتھا۔ فرشتے ساتھکے تھا جو پہاڑسینا پر اُس سے
باتیں کرتا تھا، باپہمارےطرفدوسری دادا ساتھ۔کے فرشتے
سے اُسے بخشزندگی باتیں مل گئیں جو ہمارےاُسے سپرد تھیں۔کرنی

باپہمارےلیکن39 دادا نے اُس کی سننے سے انکار کر کے
اُسے رد کر دیا۔ دل ہی دل میں وہ مصر کی طرف رجوع کر
لـگے،کہنےسےہارونوہ40تھے۔چکے ہمارےآئیں،’ لئے دیوتا
بنا دیں ہمارےجو آگے آگے چلتے ہماریہوئے راہنمائی کریں۔
کیونکہ کیا معلوم کہ بندےاُس موسٰی کو کیا ہوا ہے جو ہمیں
مصر سے نکال ‘لایا۔ اُسی41 وقت اُنہوں بچھڑےنے کا بُت بنا
کر اُسے پیشقربانیاں کیں اور اپنے ہاتھوں کے کام کی خوشی
منائی۔ اِس42 پر الله نے اپنا منہ پھیر لیا اور اُنہیں ستاروں کی پوجا
گرفتکی میں چھوڑ دیا، بالکل اُسی طرحجسطرح نبیوں کے
صحیفے میں لـکھا اسرائیلاے’ہے، 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 باپہمارےمیںر دادا ملاقاتپاسکے خیمہکا

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
داخلمیںملـکاِسمیںراہنمائی ہو اُسکر پر قبضہ لیا۔کر اُس
وقت الله اُس میں آباد قوموں کو اُن کے آگے آگے نکالتا گیا۔ یوں
ملاقات کا خیمہ داؤد بادشاہ کے ملـکتکزمانے میں رہا۔
داؤد46 الله کا منظورِ نظر تھا۔ اُس یعقوبنے کے خدا ایککو
سکونت گاہ مہیا کرنے اجازتکی 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؟
کشگردناے51 آپبےشک!لوگو کا ختنہ ہوا ہے جو

الله کی قوم ظاہریکا نشان لیکنہے۔ اُس آپکا دلوںکے اور
کانوں پر بھیکچھ اثر نہیں آپہوا۔ باپاپنے دادا طرحکی ہمیشہ
القدسروح مخالفتکی کرتے ہتے ہیں۔ر 52 نبیکوئیکبھیکیا
تھا آپجسے باپکے دادا نے نہ ستایا؟ اُنہوں اُنہیںنے بھی قتل
کیا جنہوں راستنے باز مسیح پیشکی گوئی کی، شخصاُس
کی آپجسے 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۔
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ستفنس کو سنگسار کیا جاتا ہے
ستفنس54 کی یہ باتیں سن اجلاسکر طیشلوگکے میں آ

کر دانت پیسنے لـگے۔ ستفنسلیکن55 القدسروح سے معمور
اپنی نظر اُٹھا آسمانکر طرفکی تکنے لگا۔ وہاں اُسے الله جلالکا
نظر آیا، اور عیسٰی الله کے ہنے د ہاتھ کھڑا تھا۔ اُس56 نے دیکھو،”کہا، مجھے آسمان کھلا ہوا دےدکھائی رہا ہے اور ابِن آدم
الله کے ہنے د ہاتھ کھڑا “!ہے

یہ57 سنتے اُنہوںہی چیخچیخنے ہاتھوںکر سے اپنے کانوں
کو بند کر لیا اور مل کر اُس پر جھپٹ پڑے۔ 58 پھر وہ اُسے
شہر سے نکال کر سنگسار کرنے لـگے۔ اور جن لوگوں نے اُس
خلافکے تھیدیگواہی اُنہوں نے اپنی چادریں اُتار ایککر
جوان آدمی کے پاؤں میں رکھ دیں۔ اُس آدمی کا نام ساؤل تھا۔
جب59 ستفنسوہ کو سنگسار کر رہے تھے تو اُس نے دعا کر
خداونداے”کہا،کے روحمیریعیسٰی، قبولکو “کر۔ پھر60
گھٹنے ٹیک کر اُس نے اونچی آواز سے کہا، اے” 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 کی زد

میں آ گئی۔ اِس 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 جماعتکی کو تباہ کرنے پر تُلا ہوا تھا۔
اُس نے گھر گھر جا کر ایمان دار مرد و خواتین نکالکو دیا اور
اُنہیں گھسیٹ کر قیدخانے میں ڈلوا دیا۔

خبریخوش سامریہ میں پھیل جاتی ہے
4 ایمانجو دار بکھر تھےگئے وہ جگہ جگہ جا کر الله خوشکی

خبری سناتے پھرے۔ اِس5 طرح فلپّس سامریہ کسیکے شہر
کو گیا اور وہاں لوگوںکے کو مسیح بارےکے میں بتایا۔ 6 جو
بھیکچھ فلپّس نے کہا اور الٰہیبھیجو نشان اُس دکھائے،نے
اُس پر سننے والے ہجوم دلیکنے 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۔

آدمیایکسےعرصےکافیوہاں9 رہتا شمعوننامکاجستھا
تھا۔ وہ جادوگر تھا اور اُس حیرتکے انگیز کام سے سامریہ کے
بہتلوگ متاثر تھے۔ اُس کا اپنا دعوٰی تھا کہ مَیں خاصکوئی
شخص ہوں۔ 10 اِس لئے لوگسب چھوٹے سے لے بڑےکر
تک 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
پیچھے لـگ گئے تھے کہ اُس نے اُنہیں بڑی دیر سے اپنے حیرت
انگیز کاموں سے متاثر کر رکھا تھا۔ لوگابلیکن12 فلپّس کی
الله کی بادشاہی اور عیسٰی نامکے بارےکے خبریخوشمیں پر
ایمان لے آئے، اور مرد و خواتین نے بپتسمہ لیا۔ خود13 شمعون
بھینے ایمان لا کر بپتسمہ لیا اور فلپّس ساتھکے اُسجبرہا۔
نے بڑےوہ الٰہی نشان معجزےاور دیکھے جو فلپّس کے ہاتھ
سے ظاہر ہوئے تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔

جب14 یروشلم میں رسولوں نے سنا کہ سامریہ نے الله کا
کلام قبول کر لیا ہے تو اُنہوں پطرسنے اور یوحنا کو اُن کے
پاس بھیج دیا۔ وہاں15 پہنچ کر اُنہوں نے اُن کے لئے دعا کی
کہ اُنہیں روح القدس مل جائے، 16 کیونکہ ابھی روح القدس
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۔

شمعون18 نے دیکھا رسولجبکہ لوگوں پر ہاتھ رکھتے ہیں
تو اُن القدسروحکو ملتا اِسہے۔ لئے اُس اُنہیںنے پیشپیسے
کر کے 19 کہا، مجھے” بھی یہ دےاختیار دیں جسکہ پر مَیں
ہاتھ رکھوں اُسے القدسروح مل “جائے۔

پطرسلیکن20 جوابنے آپپیسےکےآپ”دیا، ساتھکے
غارت ہو جائیں، آپکیونکہ نے سوچا کہ الله نعمتکی پیسوں
سے خریدی جا سکتی ہے۔ 21 اِس خدمت میں آپ کا کوئی
حصہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کا دل الله کے منے خالصسا نہیں
اپنی22ہے۔ توبہسےشرارتاِس کر کریں۔دعاسےخداوندکے
شاید آپوہ کو ارادےاِس کی دےمعافی آپجو میںدلنے
رکھا ہے۔ 23 کیونکہ مَیں دیکھتا ہوں کہ آپ کڑوی پِت سے
بھرے اور ناراستی بندھنکے جکڑےمیں ہوئے “ہیں۔
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شمعون24 پھر”کہا،نے میرےسےخداوند لئے کریںدعا کہ

آپ کی مذکورہ مصیبتوں میں سے مجھ پر کوئی نہ “آئے۔
25 خداوند کے کلام کی گواہی دینے اور اُس کی منادی

کرنے کے بعد پطرس اور یوحنا واپس یروشلم کے لئے روانہ
ہوئے۔ راستے میں اُنہوں نے سامریہ بہتکے سے دیہاتوں میں
الله خبریخوشکی سنائی۔

فلپّس اور ایتھوپیا کا افسر
ایک26 دن رب کے فرشتے نے فلپّس سے کہا، اُٹھ” کر

جنوب کی طرف اُس راہ پر جا جو یگستان ر میں سے گزر کر
یروشلم سے غزہ کو جاتی “ہے۔ فلپّس27 اُٹھ کر روانہ ہوا۔ چلتے
چلتے اُس ملاقاتکی ایتھوپیا کی ملـکہ کنداکے ایککے خواجہ
سرا سے ہوئی۔ ملـکہ کے پورے خزانے پر مقرر یہ درباری
عبادت کرنے کے لئے یروشلم گیا تھا 28 اور اب ملـکاپنے میں
واپس جا رہا تھا۔ وقتاُس وہ رتھ میں سوار یسعیاہ نبی کتابکی
تلاوتکی کر القدسروح29تھا۔رہا فلپّسنے اُس”کہا،سے
پاسکے جا رتھکر ساتھکے “لے۔ہو فلپّس30 دوڑ رتھکر کے
پاس پہنچا تو سنا کہ وہ یسعیاہ نبی کی کتاب کی تلاوت کر رہا
ہے۔ اُس نے پوچھا، کیا” آپ کو اُس سب کی سمجھ آتی ہے
آپجو پڑھ رہے “ہیں؟

درباری31 جوابنے دیا، مَیں” کیونکر سمجھوں تکجب
میریکوئی راہنمائی نہ “کرے؟ اور اُس فلپّسنے کو رتھ میں
سوار ہونے کی دعوت دی۔ 32 کلاِم مُقّدس کا جو حوالہ وہ
پڑھ رہا تھا یہ اُسے’تھا، بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کے لئے لے گئے۔
جس طرح لیلا بال کترنے والے کے منے سا خاموش 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 یہاں کس کا ذکر کر رہا ہے، اپنا یا کسی اَور
“کا؟ جواب35 میں فلپّس نے کلاِم مُقّدس کے اِسی حوالے
سے شروع کر کے اُسے عیسٰی کے بارے میں خوش خبری
سنائی۔ سڑک36 پر سفر کرتے کرتے ایکوہ جگہ گزرےسے
جہاں پانی تھا۔ خواجہ سرا نے کہا، دیکھیں،” یہاں پانی ہے۔

اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روک سکتی “ہے؟
فلّپس]37 نے پورےآپاگر”کہا، دل ایمانسے لائیں
تو لے سکتے “ہیں۔ اُس جوابنے دیا، مَیں” ایمان رکھتا ہوں
کہ عیسٰی مسیح الله کا فرزند [“ہے۔

اُس38 رتھنے کو روکنے کا حکم دیا۔ دونوں 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 خوشینے مناتے ہوئے
اپنا سفر جاری رکھا۔ 40 اِتنے میں فلپّس کو اشدود شہر میں پایا
گیا۔ وہاںوہ اور تکقیصریہ تمامکے میںشہروں گزرسے کر الله
خبریخوشکی سناتا گیا۔

9
پولس کی تبدیلی

قتلاوردھمکانےکوشاگردوںکےخداوندساؤلتکاب1
کرنے کے درپَے تھا۔ اُس نے اماِم اعظم پاسکے جا کر اُس2
گزارشسے کی دمشقمجھے”کہ عبادتیہودیمیں خانوں کے
لئے لـکھخطسفارشی دیںکر تاکہ تعاونساتھمیرےوہ کریں۔
راہکیمسیحوہاںمَیںکیونکہ پر والوںچلنے ہوںمردوہخواہکو
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 سے ایک تیز روشنی اُس کے
گرد چمکی۔ 4 وہ زمین پر گر پڑا ایکتو آواز سنائی دی، ساؤل،”
ساؤل، تُو مجھے کیوں ستاتا “ہے؟

اُس5 نے پوچھا، آپخداوند،” کون “ہیں؟
آواز مَیں”دیا،جوابنے تُوجسےہوںعیسٰی اب6ہے۔ستاتا

اُٹھ کر شہر میں جا۔ وہاں تجھے بتایا جائے گا کہ تجھے کیا “ہے۔کرنا
ساؤل7 ہمکھڑےپاسکے سفر دم بخود رہ گئے۔ آواز تو وہ

سن رہے تھے، لیکن اُنہیں کوئی نظر نہ آیا۔ ساؤل8 زمین پر سے
اُٹھا، لیکن جب اُس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو معلوم ہوا کہ وہ
اندھا اُسچنانچہہے۔ ساتھیکے اُس ہاتھکا پکڑ کر اُسے دمشق
لے گئے۔ وہاں9 تین دن دورانکے وہ اندھا رہا۔ اِتنے میں اُس
نے نہ کچھ کھایا، نہ پیا۔

اُس10 وقت دمشق میں عیسٰی ایککا شاگرد رہتا جستھا
کا نام حننیاہ تھا۔ اب خداوند یا رو میں اُس سے ہم کلام “!حننیاہ”ہوا،
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اُس جوابنے دیا، جی” خداوند، مَیں حاضر “ہوں۔
11 خداوند نے فرمایا، اُٹھ،” اُس گلی میں جا جو ‘سیدھی’

کہلاتی ہے۔ وہاں یہوداہ کے گھر ترسسمیں ایککے آدمی
کا پتا جسکرنا کا نام ساؤل ہے۔ 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 اِسگا۔رکھے میریسے
آنکھیں بحال ہو جائیں “گی۔

13 حننیاہ اعتراضنے کیا، اے” خداوند، مَیں بہتنے سے
لوگوں شخصاُسسے کی شریر حرکتوں بارےکے میں سنا ہے۔
یروشلم میں اُس نے تیرے مُقّدسوں کے ساتھ بہت یادتی ز کی
ہے۔ اب14 اُسے راہنما اماموں سے اختیار مل گیا ہے کہ یہاں
بھی ایکہر کو کرےگرفتار عبادتتیریجو کرتا “ہے۔

لیکن15 خداوند نے کہا، جا،” یہ آدمی میرا چنا ہوا وسیلہ
ہے جو میرا نام غیریہودیوں، بادشاہوں اور اسرائیلیوں تک
پہنچائے گا۔ 16 اور مَیں اُسے دکھا دوں گا کہ میرےاُسے نام
کی خاطر کتنا دُکھ پڑےاُٹھانا “گا۔

17 چنانچہ حننیاہ مذکورہ گھر پاسکے 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
اُسیتھے مجھےنے بھیجا آپتاکہہے دوبارہ پائیںدیکھ روحاور
القدس سے معمور ہو “جائیں۔ 18 یہ کہتے ہی چھلـکوں جیسی
کوئی چیز ساؤل کی آنکھوں پر سے گری 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۔ اُسی20

وقت وہ عبادتیہودیسیدھا میںخانوں جا اعلانکر کرنے لگا
کہ عیسٰی الله کا فرزند ہے۔

بھینےجساور21 اُسے سنا حیرانوہ رہ گیا اور کیا”پوچھا،
یہ وہ آدمی نہیں جو یروشلم میں عیسٰی عبادتکی والوںکرنے کو
ہلاک کر رہا تھا؟ اور کیا وہ اِس مقصد نہیںیہاںسے آیا ایسےکہ
لوگوں کو باندھ کر راہنما اماموں پاسکے لے “جائے؟

لیکن22 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۔

دنوںکافیچنانچہ23 اُنہوںبعدکے ملنے قتلاُسےکر کرنے
کا منصوبہ بنایا۔ لیکن24 ساؤل کو پتا چل گیا۔ یہودی راتدن
شہر کیدروازوںکے داریپہرا کرتے تاکہرہے قتلاُسے کریں،
25 اِس لئے اُس کے شاگردوں نے اُسے رات ٹوکرےوقتکے
میں بٹھا کر چاردیواریکیشہر میںسوراخایککے اُتارسے دیا۔

ساؤل یروشلم میں
ساؤل26 واپسیروشلم چلا گیا۔ وہاں اُس نے شاگردوں سے

رابطہ کرنے کوششکی کی، لیکن سب اُس سے ڈرتے تھے،
کیونکہ اُنہیں یقین نہیں آیا تھا کہ وہ واقعی عیسٰی کا شاگرد بن گیا
ہے۔ 27 برنباسپھر اُسے رسولوں پاسکے آیا۔لے اُس اُنہیںنے
بتایا،کچھسبمیںبارےکےساؤل اُسکہ طرفکیدمشقنے
سفر وقتکرتے راستے میں خداوند کو دیکھا، کہ خداوند اُس
کلامہمسے ہوا تھا اور اُس دلیریمیںدمشقنے عیسٰیسے کے
نام باتسے کی تھی۔ ساؤلچنانچہ28 اُن ساتھکے رہ آزادیکر
سے یروشلم میں پھرنے اور دلیری سے خداوند عیسٰی کے نام سے
کلام لگا۔کرنے اُس29 یونانینے زبان لنے بو یہودیوںوالے سے
مخاطببھی ہو بحثکر میںجوابلیکنکی، وہ قتلاُسے کرنے
کوششکی کرنے لـگے۔ بھائیوںجب30 کو معلوم ہوا تو اُنہوں
نے اُسے قیصریہ پہنچا دیا اور جہاز میں بٹھا ترسسکر کے لئے
روانہ کر دیا۔

31 اِس پر یہودیہ، گلیل اور سامریہ پورےکے علاقے میں
پھیلی ہوئی جماعت کو امن و امان حاصل ہوا۔ القدسروح کی
حمایت سے اُس کی تعمیر و تقویت ہوئی، وہ خدا خوفکا مان
کر چلتی رہی اور تعداد میں بھی بڑھتی گئی۔

پطرس لُدہ اور یافا میں
پطرسجبدنایک32 سفرجگہجگہ کر رہا تھا تو وہ میںلُدہ

آباد مُقّدسوں پاسکے بھی آیا۔ وہاں33 اُس کی ملاقات ایک
آدمی اینیاسبنام سے اینیاسہوئی۔ مفلوج تھا۔ وہ آٹھ سال سے
بستر سے اُٹھ نہ سکا تھا۔ پطرس34 نے اُس سے کہا، اینیاس،”
عیسٰی مسیح آپ کو شفا دیتا ہے۔ اُٹھ کر اپنا بستر سمیٹ “لیں۔
ًاینیاس فورا اُٹھ ہوا۔کھڑا لُدہجب35 اور میدانی شارونعلاقے
تمامکے ہنے والوںر اُسےنے دیکھا اُنہوںتو طرفکیخداوندنے
رجوع کیا۔

36 یافا میں ایک عورت تھی جو شاگرد تھی اور نیک کام
کرنے اور خیرات دینے میں بہت آگے تھی۔ اُس کا نام تبیتا
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(غزالہ) تھا۔ 37 اُن ہی دنوں میں وہ بیمار ہو فوتکر ہو گئی۔
لوگوں بالاخانےکردےغسلاُسےنے لُدہ38دیا۔رکھمیں یافا
قریبکے ہے، اِس لئے جب شاگردوں نے سنا پطرسکہ لُدہ
میں ہے تو اُنہوں نے اُس پاسکے دو آدمیوں بھیجکو التماسکر
کی، سیدھے” ہمارے پاس آئیں اور دیر نہ “کریں۔ پطرس39
اُٹھ کر اُن کے ساتھ چلا گیا۔ وہاں پہنچ لوگکر 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۔ پطرسلیکن40 نے
اُن سب کمرےکو سے نکال دیا اور گھٹنے ٹیک کر دعا کی۔
پھر لاش طرفکی مُڑ کر اُس نے کہا، تبیتا،” “!اُٹھیں عورت
نے اپنی آنکھیں کھول پطرسدیں۔ کو دیکھ 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 سے
لوگ خداوند عیسٰی پر ایمان لائے۔ پطرس43 کافی تکدنوں یافا
میں رہا۔ وہاں وہ چمڑا رنگنے والے ایک آدمی کے گھر ٹھہرا
جس کا نام شمعون تھا۔

10
پطرس اور کُرنیلیُس

قیصریہ1 ایکمیں *افسررومی رہتا جستھا نامکا کُرنیلیُس
تھا۔ وہ اُس پلٹن کے َسو فوجیوں پر مقرر تھا جو اطالوی کہلاتی
تھی۔ 2 کُرنیلیُس اپنے پورے گھرانے سمیت دین دار اور خدا
ترس 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 صافنے طور پر الله ایککا فرشتہ دیکھا جو اُس
پاسکے آیا اور کہا، “!کُرنیلیُس”

4 وہ گھبرا گیا اور اُسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میرے”
آقا، “فرمائیں۔
فرشتے قربانیکیخیراتاوردعاؤںتمہاری”کہا،نے الله کے

حضور پہنچ گئی ہے اور منظور ہے۔ اب5 کچھ آدمی یافا بھیج
آدمیایکوہاںدو۔ شمعونبنام پطرسجوہے اُسےہے۔کہلاتا
بُلا کر آؤ۔لے ایکپطرس6 چمڑا رنگنے والے مہمانکا جسہے
کا نام شمعون اُسہے۔ کا گھر سمندر قریبکے واقع “ہے۔

7 جوں ہی فرشتہ چلا گیا کُرنیلیُس نے دو نوکروں اور اپنے
خدمت گار فوجیوں میں سے ایک خدا ترس آدمی کو بُلایا۔
کچھسب8 سنا کر اُس نے اُنہیں یافا بھیج دیا۔

9 اگلے دن پطرس ًدوپہر تقریبا بارہ بجے دعا کرنے کے لئے
چھت پر چڑھ گیا۔ اُس وقت کُرنیلیُس کے بھیجے ہوئے آدمی
یافا شہر پہنچقریبکے پطرس10تھے۔گئے بھوککو لـگی اور وہ
کچھ کھانا اُسجبتھا۔چاہتا کے لئے کھانا تیار کیا جا رہا تھا تو
وہ میںحالتکیوجد آ گیا۔ اُس11 نے دیکھا کھلآسمانکہ گیا
ایکاورہے چیز زمین پر اُتر رہی کتانہے، بڑیکی جیسیچادر
جو اپنے چار کونوں سے نیچے اُتاری جا رہی ہے۔ 12 چادر میں
تمام قسم :ہیںجانورکے پاؤںچار رکھنے والے، رینگنے والے اور
پرندے۔ 13 ایکپھر آواز اُس مخاطبسے ہوئی، اُٹھ،” پطرس۔
کچھ ذبح کر کے “!کھا

پطرس14 نے اعتراض کیا، ہرگز” نہیں خداوند، مَیں نے
کبھی بھی حرام ناپاکیا کھانا نہیں “کھایا۔

لیکن15 یہ آواز دوبارہ اُس ہمسے کلام کچھجو”ہوئی، الله
پاکنے کر دیا ہے ناپاکاُسے قرار نہ “دے۔ یہی16 کچھ تین
مرتبہ ہوا، پھر چادر اچانککو آسمان واپسپر اُٹھا لیا گیا۔

بڑیپطرس17 اُلجھن میں پڑ گیا۔ وہ ابھی سوچ رہا تھا کہ اِس
یا رو کا مطلبکیا ہے تو کُرنیلیُس بھیجےکے ہوئے آدمی شمعون
کے گھر کا پتا کر کے اُس گیٹکے پر پہنچ گئے۔ 18 دےآواز
کر اُنہوں نے پوچھا، کیا” شمعون پطرسجو کہلاتا آپہے کے
مہمان “ہیں؟

ابھیپطرس19 یا رو پر غور کر ہی رہا تھا القدسروحکہ اُس
کلامہمسے تینشمعون،”ہوا، تلاشتیریمرد میں ہیں۔ اُٹھ20
سےچھتاور اُتر 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 آپجسے
ڈھونڈ رہے آپہیں۔ پاسمیرےکیوں آئے “ہیں؟

22 اُنہوں نے جواب دیا، ہم” َسو فوجیوں پر مقرر افسر
کُرنیلیُس کے گھر سے آئے ہیں۔ انصافوہ پرور اور ترسخدا
آدمی یہودیپوریہیں۔ قوم اِس تصدیقکی کر ایکہے۔سکتی
مُقّدس فرشتے نے اُنہیں ہدایت دی کہ آپوہ کو اپنے گھر بُلا
آپکر پیغامکا “سنیں۔ سنیہ23 اُنہیںپطرسکر اندر لے گیا اور

* 10:1 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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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 کو بھی اپنے گھر جمع کر رکھا
تھا۔ پطرسجب25 داخلمیںگھر ہوا تو کُرنیلیُس اُسنے کے
منے سا گر اُسےکر پطرسلیکن26کیا۔سجدہ اُسےنے اُٹھا اُٹھیں۔”کہا،کر مَیں بھی انسان ہی “ہوں۔ 27 اور اُس سے باتیں کرتے
کرتے وہ اندر گیا اور دیکھا بہتکہ لوگسے جمع ہو گئے ہیں۔
اُس28 نے اُن سے کہا، آپ” جانتے ہیں یہودیکسیکہ کے
لئے کسی غیریہودی 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 دوں۔ اِس29 وجہ مجھےجبسے بُلایا گیا
تو اعتراضمَیں کئے بغیر چلا آیا۔ اب مجھے بتا دیجئے آپکہ نے
مجھے کیوں بُلایا “ہے؟

کُرنیلیُس30 جوابنے دیا، چار” دن باتکی ہے کہ مَیں
اِسی وقت دوپہر تین بجے دعا کر رہا تھا۔ اچانک ایک آدمی
میرے منے سا آ کھڑا ہوا۔ اُس کے کپڑے چمک رہے تھے۔
31 اُس نے کہا، کُرنیلیُس،’ الله نے تمہاری دعا سن لی اور
تمہاری خیرات کا خیال کیا ہے۔ اب32 کسی کو یافا بھیج کر
شمعون کو بُلا لو جو پطرس کہلاتا ہے۔ وہ چمڑا رنگنے والے
شمعون مہمانکا شمعونہے۔ کا سمندرگھر ‘ہے۔واقعقریبکے
33 یہ سنتے ہی مَیں نے اپنے لوگوں کو آپ کو بُلانے کے لئے
بھیج دیا۔ اچھا ہوا کہ آپ آ گئے ہیں۔ اب ہم سب الله کے
حضور حاضر ہیں تاکہ وہ کچھ سنیں ربجو آپنے کو ہمیں
بتانے کو کہا “ہے۔

پطرس کی تقریر
34 پطرسپھر بول اُٹھا، مَیںاب” سمجھ گیا ہوں کہ الله واقعی

جانب دار نہیں، 35 بلـکہ ہر کسی کو قبول کرتا ہے جو اُس
کا خوف مانتا اور راست کام کرتا ہے۔ آپ36 الله کی اُس
خبریخوش واقفسے ہیں جو اُس نے اسرائیلیوں کو بھیجی،
خبریخوشیہ مسیحعیسٰیکہ وسیلےکے آئیسلامتیسے ہے۔
عیسٰی سبمسیح کا خداوند ہے۔ آپ37 کو وہ کچھ معلوم ہے
گلیلجو شروعسے ہو کر یہودیہ پورےکے علاقے میں ہوا یعنی
اُس بپتسمے کے جسبعد کی منادی یحیٰی نے کی۔ 38 اور آپ
جانتے ہیں کہ الله نے عیسٰی ناصری کو القدسروح اور قوت

مسحسے کیا اور اِسکہ پر اُس نے جگہ جگہ جا نیککر کام کیا
ابلیساور کے دبے ہوئے تمام لوگوں کو شفا دی، کیونکہ الله
اُس ساتھکے تھا۔ 39 بھیکچھجو 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 اُس کے جی اُٹھنے کے بعد
اُس کے ساتھ کھانے پینے کی رفاقت بھی رکھی۔ 42 اُس وقت
اُس نے ہمیں حکم دیا کہ منادی کر کے قوم کو گواہی دو کہ
عیسٰی وہی جسےہے الله نے زندوں اور مُردوں منصفپر مقرر
کیا ہے۔ تمام43 نبی اُس کی گواہی دیتے ہیں کہ بھیجو اُس پر
ایمان لائے اُسے اُس نامکے وسیلےکے گناہوںسے کی معافی مل
جائے “گی۔

القدسروح غیریہودیوں پر نازل ہوتا ہے
ابھیپطرس44 باتیہ ہیکر رہا تھا تمامکہ والوںسننے روحپر

القدس نازل ہوا۔ 45 جو یہودی ایمان پطرسدار کے ساتھ آئے
تھے وہ ہکا بکا رہ گئے کہ القدسروح کی نعمت غیریہودیوں پر
بھی ُنڈیلی ا گئی ہے، 46 کیونکہ اُنہوں نے دیکھا کہ وہ غیرزبانیں
بول رہے اور الله کی تمجید کر رہے ہیں۔ تب پطرس نے کہا،
47 اب” کون اِن کو بپتسمہ لینے روکسے سکتا ہے؟ اِنہیں تو
ہماری القدسروحطرح حاصل ہوا “ہے۔ اور48 اُس نے حکم
دیا اُنہیںکہ عیسٰی مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا جائے۔ اِس کے
بعد اُنہوں پطرسنے گزارشسے کی کہ کچھ ٹھہریں۔پاسہمارےدن

11
یروشلم جماعتکی پطرسمیں رپورٹکی

1 یہ خبر رسولوں اور یہودیہ کے باقی بھائیوں تک پہنچی کہ
غیریہودیوں نے بھی الله کا کلام قبول کیا ہے۔ 2 چنانچہ جب
پطرس واپسیروشلم آیا تو یہودی ایمان دار اُس اعتراضپر کرنے
غیریہودیوںآپ”3لـگے، میںگھرکے اورگئے اُن ساتھکے کھانا
بھی “کھایا۔ 4 پطرسپھر نے اُن کے منے ترتیبسا کچھسبسے
بیان کیا جو ہوا تھا۔
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5 مَیں” یافا شہر میں دعا کر رہا تھا کہ وجد کی حالت 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
اُترتیہے۔ اُترتی وہ پہنچتکمجھ گئی۔ مَیںجب6 نے غور سے
دیکھا تو پتا چلا کہ اُس میں تمام قسم کے جانور :ہیں چار پاؤں
والے، رینگنے والے اور پرندے۔ ایکپھر7 آواز مجھ مخاطبسے
ہوئی، پطرس،’ !اُٹھ کچھ ذبح کر کے ‘!کھا مَیں8 اعتراضنے
کیا، ہرگز’ نہیں، مَیںخداوند، بھیکبھینے حرام ناپاکیا کھانا
نہیں ‘کھایا۔ لیکن9 یہ آواز دوبارہ مجھ ہمسے کلام ہوئی، جو’
کچھ الله پاکنے کر دیا ہے ناپاکاُسے قرار نہ ‘دے۔ تین10
مرتبہ ایسا ہوا، پھر چادر واپسسمیتجانوروںکو آسمان پر اُٹھا لیا
گیا۔ وقتاُسی11 تین آدمی اُس گھر کے منے سا رُک گئے جہاں
مَیں ٹھہرا ہوا تھا۔ اُنہیں یہ قیصر میرےسے پاس بھیجا گیا تھا۔
القدسروح12 نے مجھے بتایا کہ مَیں بغیر جھجکے اُن کے ساتھ
چلا جاؤں۔ میرےیہ چھ بھائی میرےبھی ساتھ گئے۔ ہم روانہ
ہو کر اُس آدمی کے گھر میں داخل جسہوئے مجھےنے 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 پطرسجو کہلاتا ہے۔ 14 اُس پاسکے وہ پیغام ہے
یعےکےجس ذر تم پورےاپنے نجاتسمیتگھرانے پاؤ ‘گے۔
مَیںجب15 وہاں لنے بو لگا تو القدسروح اُن پر نازل ہوا، بالکل
اُسی طرحجسطرح وہ شروع میں ہم پر ہوا تھا۔ 16 پھر مجھے وہ
بات یاد آئی جو خداوند کہینے تھی، یحیٰی’ نے تم کو پانی سے
بپتسمہ دیا، لیکن تمہیں القدسروح سے بپتسمہ دیا جائے ‘گا۔
17 الله نے اُنہیں وہی نعمت 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 بازسے آئے اور الله کی تمجید لـگے۔کرنے اُنہوں نے تو”کہا، اِس مطلبکا کہہے الله غیریہودیوںنے بھیکو 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 فینیکے، قبرص اور انطاکیہ تک پہنچ

گئے۔ جہاں بھی وہ جاتے وہاں الله کا پیغام سناتے صرفالبتہ
یہودیوں کو۔ لیکن20 اُن میں کرینسے قبرصاور کچھکے آدمی
انطاکیہ شہر جا یونانیوںکر بھیکو خداوند عیسٰی بارےکے میں
خوش خبری سنانے لـگے۔ 21 خداوند قدرتکی اُن کے ساتھ
تھی، بہتاور لوگوںسے ایماننے لا رجوعطرفکیخداوندکر
کیا۔ اِس22 کی خبر یروشلم پہنچتکجماعتکی 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 خوشوہ ہوا۔ اُس نے
کیسباُن حوصلہ افزائی کی کہ پوریوہ لـگن سے خداوند کے
ساتھ لپٹے رہیں۔ برنباس24 نیک آدمی تھا جو روح القدس اور
ایمان سے معمور تھا۔ بہتوقتاُسچنانچہ لوگسے کیخداوند
جماعت میں شامل ہوئے۔

25 اِس کے بعد وہ ساؤل کی تلاش میں ترسس چلا گیا۔
اُسےجب26 ملا تو وہ اُسے انطاکیہ آیا۔لے وہاں ایکدونوںوہ
لوگوںسےبہتاورہوتےشاملمیںجماعتتکسالپورے 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 (تھی۔حکومتکی اگبس29 باتکی سن کر انطاکیہ
کے شاگردوں نے فیصلہ کیا کہ ہم میں سے ایکہر اپنی مالی
گنجائش مطابقکے دےکچھ تاکہ اُسے یہودیہ میں ہنے ر والے
بھائیوں کی امداد کے لئے بھیجا جا سکے۔ اُنہوں30 نے اپنے اِس
ہدیئے برنباسکو اور ساؤل کے سپرد کر کے وہاں کے بزرگوں
بھیجکو دیا۔

12
مزید ایذا رسانی

1 اُن دنوں میں بادشاہ ہیرودیس پا اگر جماعت کے کچھ ایمان
داروں کو گرفتار کر کے اُن سے بدسلوکی کرنے لگا۔ 2 اِس
اُسمیںسلسلے رسولیعقوبنے یوحنا) (بھائیکے تلوارکو
قتلسے کروایا۔ اُسجب3 نے دیکھا کہ یہودیوںحرکتیہ کو
پسند آئی ہے تو اُس پطرسنے کو بھی گرفتار کر لیا۔ اُس وقت
روٹیبےخمیری کی عید منائی جا رہی تھی۔ اُس4 اُسےنے جیل
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ڈالمیں کر دستوںچار حوالےکے کر دیا اُسکہ کی داریپہرا
کریں ہر) دستے میں چار فوجی ۔(تھے خیال تھا کہ عید کے بعد
پطرسہی کو عوام کے منے سا کھڑا کر کے اُس عدالتکی 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 ہیرودیسدن پیشاُسے کرنا چاہتا پطرستھا۔ دو
فوجیوں درمیانکے لیٹا ہوا تھا جو زنجـیروںدو اُسسے ساتھکے
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 کیا۔ہی فرشتے اپنیاب”کہا،نے اوڑھچادر کر
پیچھےمیرے نکلسےکوٹھڑیپطرسچنانچہ9“لو۔ہو کر فرشتے
کے پیچھے ہو لیا اگرچہ اُسے تکاب سمجھ نہیں آئی تھی کہ جو
کچھ ہو رہا حقیقیہے اُسہے۔ خیالکا تھا مَیںکہ یا رو دیکھ
رہا ہوں۔ دونوں10 پہرےپہلے سے گزر گئے، 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 بھیجپاسمیرےکو ہیرودیسمجھےکر ہاتھکے
سے بچایا یہودیابہے۔ قوم کی توقع پوری نہیں ہو “گی۔

باتیہجب12 اُسے آئیسمجھ تو وہ ماںکیمرقسیوحنا مریم
کے گھر چلا گیا۔ وہاں بہت سے افراد جمع ہو کر دعا کر رہے
تھے۔ پطرس13 گیٹنے کھٹکھٹایا ایکتو نوکرانی دیکھنے کے
لئے آئی۔ اُس کا نام رُدی تھا۔ جب14 اُس پطرسنے کی آواز
پہچان لی تو وہ خوشی گیٹمارےکے کو لنے کھو کے بجائے
دوڑ کر اندر چلی گئی اور بتایا، گیٹپطرس” کھڑےپر “!ہیں
حاضرین15 نے میںہوش”کہا، لیکن“!آؤ وہ باتاپنی پر اَڑی
رہی۔ پھر اُنہوں نے کہا، یہ” اُس کا فرشتہ ہو “گا۔

پطرستکاب16 باہر کھڑا کھٹکھٹا رہا تھا۔ چنانچہ اُنہوں
گیٹنے پطرسدیا۔کھولکو دیکھکو کر حیرانوہ رہ گئے۔

لیکن17 اُس نے اپنے ہاتھ خاموشسے ہنے ر کا اشارہ کیا اور
اُنہیں واقعہسارا سنایا نکالسےجیلطرحکسمجھےخداوندکہ
لایا ہے۔ یعقوب” اور باقی بھائیوں کو بھی یہ “بتانا، یہ کہہ کر
وہ کہیں اَور چلا گیا۔

اگلی18 جیلصبح فوجیوںکے میں بڑی ہل چل مچ گئی کہ
پطرس کا کیا ہوا ہے۔ ہیرودیسجب19 نے اُسے ڈھونڈا اور نہ
پایا تو اُس پہرےنے داروں کا بیان لے کر اُنہیں سزائے دےموت 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 نہایت
ناراض تھا۔ اِس لئے دونوں شہروں نمائندےکے مل کر صلح
درخواستکی کرنے کے لئے اُس پاسکے آئے۔ وجہ یہ تھی
کہ اُن ہیرودیسخوراککی ملـککے حاصلسے ہوتی تھی۔
اُنہوں نے بادشاہ محلکے بلستسانچارجکے کو اِس پر آمادہ کیا
کہ وہ اُن کی کرےمدد 21 اور بادشاہ سے ملنے کا دن مقرر کیا۔
دنوہجب آیا ہیرودیستو اپنا لباسشاہی پہن تختکر پر بیٹھ گیا
ایکاور علانیہ تقریر کی۔ 22 عوام نعرےنے لگا لگا کر یہ”پکارا، الله کی آواز ہے، انسان کی “نہیں۔ 23 وہ ابھی یہ کہہ رہے
تھے ربکہ کے فرشتے ہیرودیسنے کو مارا، کیونکہ اُس نے
لوگوں پرستشکی قبول کر کے الله نہیںجلالکو دیا تھا۔ وہ بیمار
ہوا اور کیڑوں نے اُس کے جسم کو کھا کھا کر ختم کر دیا۔
حالتاِسی میں وہ مر گیا۔

لیکن24 الله کا کلام بڑھتا اور پھیلتا گیا۔
25 اِتنے برنباسمیں اور ساؤل انطاکیہ کا ہدیہ لے کر یروشلم

پہنچ چکے تھے۔ اُنہوں نے پیسے وہاں بزرگوںکے کے سپرد کر
دیئے اور پھر مرقسیوحنا کو ساتھ لے واپسکر چلے گئے۔

13
برنباس اور ساؤل کو خدمتتبلیغی 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 رہے
تھے تو القدسروح اُن سے ہم کلام ہوا، برنباس” اور ساؤل کو
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خاصاُس کام کے لئے الـگ جسکرو کے لئے مَیں نے اُنہیں
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
برنباسیوں4 اور ساؤل کو القدسروح طرفکی سے بھیجا

گیا۔ پہلے وہ ساحلی شہر سلوکیہ گئے اور وہاں جہاز میں بیٹھ کر
قبرصجزیرۂ کے لئے روانہ ہوئے۔ سلمیسوہجب5 پہنچےشہر
تو اُنہوں نے یہودیوں عبادتکے خانوں میں جا کر الله کا کلام
سنایا۔ مرقسیوحنا مددگار کے طور پر اُن کے ساتھ تھا۔

پورے6 جزیرے میں سے سفر کرتے کرتے وہ پافس شہر
تک پہنچ گئے۔ وہاں اُن کی ملاقات ایک یہودی جادوگر سے
ہوئی جس کا نام برعیسٰی تھا۔ وہ جھوٹا نبی تھا 7 اور جزیرے
کے گورنر پولسسرگیُس کی خدمت کے لئے حاضر رہتا تھا۔
ایکسرگیُس سمجھ دار آدمی تھا۔ اُس برنباسنے اور ساؤل کو
پاساپنے بُلا لیا کیونکہ وہ الله کا کلام سننے مندخواہشکا تھا۔
لیکن8 الیماسجادوگر ( برعیسیٰ کا (نامدوسرا کیاُننے
مخالفت کر کے گورنر کو ایمان سے باز رکھنے کوششکی کی۔
9 پھر ساؤل پولسجو بھی کہلاتا القدسروحہے معمورسے ہوا
اور غور اُسسے طرفکی دیکھنے لگا۔ اُس10 ابلیس”کہا،نے
کے !فرزند تُو ہر قسم کے دھوکے اور بدی سے بھرا ہوا ہے اور
ہر انصاف کا دشمن ہے۔ کیا تُو خداوند کی سیدھی راہوں کو
بگاڑنے بازسےکوششکی نہ آئے گا؟ تجھےخداونداب11 سزا
دے گا۔ تُو اندھا ہو کر کچھ دیر کے لئے سورج کی روشنی نہیں
دیکھے “گا۔
لمحےاُسی دُھند اور یکی تار جادوگر پر اورگئیچھا ٹٹولٹٹولوہ

کسیکر تلاشکو کرنے لگا اُسجو راہنمائیکی کرے۔ یہ12
دیکھماجرا کر ایمانگورنر لایا، کیخداوندکیونکہ تعلیم اُسےنے
حیرت زدہ کر دیا تھا۔

پسدیہ کے شہر انطاکیہ میں منادی
13 پھر پولس اور اُس کے ساتھی جہاز پر سوار ہوئے اور

پافس سے روانہ ہو کر پرگہ شہر پہنچ گئے جو پمفیلیہ میں ہے۔
وہاں اُنہیںمرقسیوحنا چھوڑ کر واپسیروشلم گیا۔چلا لیکن14
پولس برنباساور نکلآگے کر پسدیہ میں واقع شہر انطاکیہ پہنچے
جہاں وہ سبت کے دن یہودی عبادت خانے میں جا کر بیٹھ

گئے۔ توریت15 اور نبیوں تلاوتکیصحیفوںکے عبادتبعدکے
خانے راہنماؤںکے اُنہیںنے کہلا بھائیو،”بھیجا، آپاگر کے
پاس لوگوں کے لئے کوئی نصیحت کی بات ہے تو اُسے پیش
“کریں۔ پولس16 کھڑا ہوا اور ہاتھ کا اشارہ کر کے لنے بو لگا،

اسرائیل” کے مردو اور خدا ترس غیریہودیو، میری بات
!سنیں 17 اِس قوم اسرائیل کے خدا ہمارےنے باپ دادا کو
چن کر اُنہیں مصر میں طاقتہی ور بنا دیا جہاں وہ اجنبی تھے۔
پھر قدرتبڑیاُنہیںوہ وہاںساتھکے نکالسے لایا۔ وہجب18
یگستان ر میں پھر تھےرہے تو تکسالچالیسوہ برداشتاُنہیں
کرتا رہا۔ اِس19 بعدکے اُس ملـِکنے قوموںساتمیںکنعان
کو تباہ کر کے اُن کی زمین اسرائیل کو ورثے میں دی۔ 20 اِتنے
ًمیں تقریبا سال450 گزر گئے۔
یشوع موتکی پر الله اُنہیںنے سموایل نبی کے قاضیتکدور

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 تھا۔ چالیسساؤل تکسال اُن کا
بادشاہ رہا، 22 پھر الله نے اُسے ہٹا کر داؤد تختکو پر بٹھا دیا۔
داؤد وہی آدمی جسہے بارےکے میں الله نے گواہی مَیں’دی، نے داؤد بن یسّی ایکمیں ایسا آدمی پایا ہے میریجو سوچ
رکھتا ہے۔ جو کچھ بھی مَیں چاہتا ہوں اُسے وہ کرے ‘گا۔
اِسی23 بادشاہ کی اولاد میں سے عیسٰی نکلا جس کا وعدہ الله
کر چکا تھا اور جسے اُس نے اسرائیل نجاتکو دینے کے لئے
بھیج دیا۔ اُس24 آنےکے سے پیشتر یحیٰی بپتسمہ دینے والے نے
اعلان کیا کہ اسرائیل کی پوری قوم کو توبہ کر کے بپتسمہ لینے
کی ضرورت ہے۔ 25 اپنی خدمت کے اختتام پر اُس نے نزدیکتمہارے’کہا، مَیں کون ہوں؟ مَیں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتے
ہو۔ لیکن میرے بعد وہ آ رہا جسہے کے جوتوں کے تسمے
مَیں لنے کھو لائقکے بھی نہیں ‘ہوں۔

26 بھائیو، ابراہیم کے فرزندو اور خدا کا خوف ماننے والے
نجات!غیریہودیو بھیجہیہمیںپیغامکا دیا 27ہے۔گیا یروشلم کے
ہنے والوںر اور اُن راہنماؤںکے عیسٰینے کو نہ پہچانا بلـکہ اُسے
مجرم ٹھہرایا۔ یوں اُن معرفتکی نبیوں کی پیشوہ پوریگوئیاں
ہوئیں جن تلاوتکی سبتہر کو کی جاتی ہے۔ 28 اور اگرچہ
اُنہیں موتسزائے نہوجہکیدینے اُنہوںتوبھیملی پیلاطسنے
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سے گزارش کی کہ وہ اُسے سزائے موت دے۔ جب29 اُن
کی معرفت 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۔ ہماریابیہ قوم کے منے سا اُس کے گواہ
ہیں۔ 32 اور اب ہم آپ کو یہ خوش خبری سنانے آئے ہیں
کہ جو وعدہ الله ہمارےنے باپ دادا کے ساتھ کیا، 33 اُسے
اُس نے عیسٰی کو زندہ کر ہمارےکے لئے جو اُن کی اولاد ہیں
پورا کر دیا دوسرےیوںہے۔ زبور میں لـکھا ہے، تُو’ میرا فرزند
ہے، آج مَیں تیرا باپ بن گیا ‘ہوں۔ 34 اِس حقیقت کا ذکر بھی
مُقّدسکلاِم میں کیا گیا ہے کہ الله اُسے مُردوں میں سے زندہ کر
گلنےکبھیکے دےنہیںسڑنے :گا تمہیںمَیں’ مُقّدساُن اور اَن
مہربانیوںمٹ نوازوںسے جنگا داؤدوعدہکا سے کیا یہ35‘تھا۔
ایکبات اَور ہے،گئیکیپیشمیںحوالے تُو’ مُقّدساپنے کو
گلنے سڑنے تکنوبتکی پہنچنے دےنہیں ‘گا۔ اِس36 حوالے
کا تعلق داؤد کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ داؤد اپنے زمانے میں
الله کی مرضی خدمتکی کرنے کے بعد فوت ہو کر اپنے باپ
دادا سے جا ملا۔ اُس لاشکی گل کر ختم ہو گئی۔ 37 بلـکہ یہ
اَورکسیحوالہ کا ذکر کرتا اُسہے، اللهجسےکا زندہنے کر دیا
جساور کا جسم گلنے سڑنے سے دوچار نہ ہوا۔ 38 اببھائیو،
میری یہ بات جان لیں، ہم اِس کی منادی کرنے آئے ہیں کہ
آپ کو شخصاِس عیسٰی کے وسیلے سے اپنے گناہوں کی معافی
ملتی ہے۔ موسٰی آپشریعتکی کو کسی طرح بھی راست باز
قرار نہیں دے سکتی تھی، لیکن39 اب جو بھی عیسٰی پر ایمان
لائے اُسے لحاظہر راستسے باز قرار دیا جاتا ہے۔ اِس40 لئے
!خبردار ایسا نہ ہو کہ باتوہ آپ پر اُترےپوری جو نبیوں کے
صحیفوں میں لـکھی ہے،

41 غور’ مذاقکرو، اُڑانے !والو
حیرت زدہ ہو ہلاککر ہو جاؤ۔
کیونکہ تمہارےمَیں جیتے ایکجی ایسا کام کروں گا
جبکیجس خبر سنو گے
تو تمہیں یقین نہیں آئے “۔‘گا
پولسجب42 اور برنباس عبادت خانے سے نکلنے لـگے تو

لوگوں نے اُن گزارشسے کی، اگلے” سبت ہمیں اِن باتوں کے

عبادت43“بتائیں۔کچھمزیدمیںبارے بہتبعدکے یہودیسے
اور یہودی ایمان کے پولسنومرید برنباساور کے پیچھے ہو لئے،
اور دونوں نے اُن باتسے کر کے اُن کی حوصلہ افزائی کی کہ
الله فضلکے پر قائم رہیں۔

44 اگلے سبت کے ًدن تقریبا تمام شہر خداوند کا کلام سننے
کو جمع ہوا۔ 45 لیکن جب یہودیوں نے ہجوم کو دیکھا تو وہ
جلسےحسد گئے پولساور باتوںکی کی تردید کر کے کفر بکنے
لـگے۔ اِس46 پولسپر برنباساور نے اُن صافصافسے کہہ
دیا، لازم” تھا کہ الله کا کلام پہلے آپ کو سنایا جائے۔ لیکن
آپچونکہ اُسے مسترد کر کے آپاپنے ابدیکو زندگی لائقکے
نہیں سمجھتے اِس لئے ہم اب غیریہودیوں کی طرف رُخ کرتے
ہیں۔ 47 کیونکہ خداوند نے ہمیں یہی حکم دیا جب اُس نے
فرمایا، مَیں’ نے تجھے دیگر اقوام کی روشنی بنا دی ہے تاکہ تُو
نجاتمیری کو دنیا کی تکانتہا “۔‘پہنچائے

48 یہ سن کر غیریہودی خوش 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 میں پھیل گیا۔ 50 پھر
یہودیوں نے شہر کے لیڈروں اور یہودی ایمان رکھنے والی کچھ
بارسوخ غیریہودی خواتین کو اُکسا کر لوگوں کو پولس اور
برنباس کو ستانے پر اُبھارا۔ آخرکار اُنہیں شہر کی سرحدوں سے
نکال دیا گیا۔ اِس51 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 روح القدس بھرےسے
رہے۔

14
اکنیُم میں

1 اکنیُم پولسمیں عبادتیہودیبرنباساور میںخانے جا کر
اِتنے اختیار سے بولے کہ یہودیوں اور غیریہودیوں بڑیکی تعداد
ایمان لے آئی۔ 2 لیکن جن یہودیوں نے ایمان لانے سے انکار
کیا اُنہوں نے غیریہودیوں کو اُکسا کر بھائیوں بارےکے میں اُن
خرابخیالاتکے دیئے۔کر توبھی3 رسول کافی وہاںتکدیر
ٹھہرے۔ اُنہوں دلیرینے سے خداوند بارےکے میں تعلیم دی
اور خداوند نے اپنے فضل پیغامکے تصدیقکی کی۔ اُس نے اُن
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کے ہاتھوں الٰہی نشان اور معجزے رونما ہونے دیئے۔ لیکن4
شہر میں آباد لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے۔ کچھ یہودیوں کے
میںحق تھے اور کچھ رسولوں حقکے میں۔

5 پھر کچھ غیریہودیوں اور یہودیوں جوشمیں آ گیا۔ اُنہوں نے
اپنے لیڈروں سمیت فیصلہ کیا کہ پولسہم اور برنباس کی تذلیل
کر اُنہیںکے گے۔کریںسنگسار رسولوںجبلیکن6 کو پتا چلا
تو ہجرتوہ کر لکاؤنیہکے شہروںکے لسترہ، دربے اور ارد گرد
کے علاقے میں 7 الله خبریخوشکی سناتے رہے۔

لسترہ اور دربے
لسترہ8 پولسمیں برنباساور ایکملاقاتکی آدمی ہوئیسے

جس پاؤںکے طاقتمیں نہیں تھی۔ پیدائشوہ ہی سے لنگڑا تھا
اور کبھی بھی چل پھر نہ سکا تھا۔ وہ وہاں بیٹھا 9 اُن کی باتیں
سن رہا تھا پولسکہ اُسسےغورنے اُسدیکھا۔طرفکی نے
جان لیا اُسکہ آدمی میں رِہائی پانے لائقکے ایمان ہے۔ اِس10
لئے اونچیوہ آواز سے اپنے”بولا، پاؤں کھڑےپر “!جائیںہو وہ
اُچھل کر کھڑا ہوا اور چلنے پھرنے لگا۔ پولس11 کا یہ دیکھکام
کر ہجوم اپنی مقامی زبان میں چلّا اِن”اُٹھا، آدمیوں میںشکلکی
پاسہمارےدیوتا 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 کے مندر پجاریکا شہر دروازےکے پر بَیل اور
پھولوں کے ہار لے آیا اور ہجوم کے ساتھ قربانیاں چڑھانے کی
یاں تیار کرنے لگا۔

14 یہ سن برنباسکر اور ساؤل رسول اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر
ہجوم میں جا گھسے اور چلّانے لـگے، مردو،”15 آپیہ کیا کر
رہے ہیں؟ ہم آپبھی جیسے انسان ہیں۔ ہم تو آپ کو الله کی
یہ خبریخوش سنانے آئے ہیں آپکہ 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 اُستوبھی17چلیں۔ پاسکےآپچیزیںایسینے ہنے ر
دی ہیں جو اُس کی گواہی دیتی ہیں۔ اُس کی مہربانی اِس سے
ظاہر ہوتی ہے کہ آپوہ بارشکو بھیج کر ہر موسم کی فصلیں
مہیا کرتا ہے اور آپ سیر ہو کر خوشی سے بھر جاتے “ہیں۔

18 اِن الفاظ کے باوجود پولس اور برنباس نے بڑی مشکل سے
ہجوم کو اُنہیں قربانیاں چڑھانے سے روکا۔

پھر19 یہودیکچھ پسدیہ انطاکیہکے اور اکنیُم وہاںسے آئے
اور ہجوم مائلطرفاپنیکو اُنہوںکیا۔ پولسنے سنگسارکو کیا
اور شہر سے گھسیٹباہر کر گئے۔لے اُن کا خیال تھا کہ وہ مر
گیا ہے، لیکن20 جب شاگرد اُس کے گرد جمع ہوئے تو وہ اُٹھ
کر سمیتبرنباسوہدناگلےپڑا۔چلواپسطرفکیشہر دربے
چلا گیا۔

شام کے انطاکیہ میں واپسی
21 میںدربے اُنہوں نے الله خبریخوشکی سنا بہتکر سے

شاگرد بنائے۔ پھر وہ مُڑ کر لسترہ، اکنیُم اور پسدیہ کے انطاکیہ
واپس آئے۔ 22 ہر اُنہوںجگہ شاگردوںنے مضبوطدلکے کر
کے اُن کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ایمان میں ثابت قدم رہیں۔
اُنہوں نے کہا، لازم” ہے کہ ہم بہت سی مصیبتوں میں سے
گزر کر الله کی بادشاہی میں داخل “ہوں۔ پولس23 برنباساور
نے بزرگمیںجماعتہر بھی مقرر اُنہوںکئے۔ رکھروزےنے
کر دعا کی اور اُنہیں اُس خداوند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان
لائے تھے۔

یوں24 پسدیہ میںعلاقےکے سے سفر کرتے کرتے وہ پمفیلیہ
پہنچے۔ اُنہوں25 نے پرگہ میں مُقّدسکلاِم سنایا اور پھر اُتر کر
اتلیہ پہنچے۔ 26 وہاں سے وہ جہاز میں بیٹھ کر شام کے شہر
انطاکیہ کے لئے روانہ ہوئے، اُس شہر کے لئے جہاں ایمان
داروں نے اُنہیں اِس تبلیغی سفر کے لئے الله فضلکے 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 نے کس طرح
غیریہودیوں کے لئے بھی ایمان کا دروازہ کھول دیا ہے۔ 28 اور
وہ کافی تکدیر وہاں شاگردوںکے ٹھہرےپاسکے رہے۔

15
یروشلم میں مشاورتی اجتماع

1 اُس وقت کچھ آدمی یہودیہ سے آ کر شام کے انطاکیہ میں
بھائیوں کو یہ تعلیم دینے لـگے، لازم” ہے آپکہ کا موسٰی کی
شریعت مطابقکے ختنہ کیا جائے، نجاتآپورنہ نہیں پا سکیں
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اِس2“گے۔ اُنسے برنباساورکے پولساور نااتفاقیدرمیانکے
پیدا ہو گئی اور دونوں اُن کے ساتھ خوب بحث مباحثہ کرنے
لـگے۔ آخرکار جماعت پولسنے اور برنباس کو مقرر کیا کہ وہ
ایکچند اَور ایمانمقامی داروں ساتھکے یروشلم جائیں اور وہاں
رسولوںکے اور بزرگوں کو یہ پیشمعاملہ کریں۔

جماعتچنانچہ3 اُنہیںنے روانہ کیا اور وہ فینیکے اور سامریہ
میں سے گزرے۔ راستے میں اُنہوں نے مقامی ایمان داروں کو
تفصیل سے بتایا کہ غیریہودی کس طرح خداوند کی طرف
رجوع لا رہے ہیں۔ یہ سن کر تمام بھائی نہایت خوش ہوئے۔
وہجب4 پہنچیروشلم گئے جماعتتو رسولوںاپنےنے بزرگوںاور
سمیت اُن استقبالکا کیا۔ پولسپھر برنباساور بیانکچھسبنے
کیا جو اُن معرفتکی ہوا تھا۔ 5 یہ سن کر کچھ ایمان کھڑےدار
ہوئے فریسیجو فرقے میں تھے۔سے اُنہوں نے لازم”کہا، ہے
غیریہودیوںکہ کا ختنہ کیا جائے اور اُنہیں حکم دیا جائے کہ وہ
موسٰی شریعتکی مطابقکے زندگی “گزاریں۔

6 رسول اور بزرگ اِس معاملے پر غور کرنے کے لئے جمع
ہوئے۔ بہت7 بحث مباحثہ کے بعد پطرس کھڑا ہوا اور بھائیو،”کہا، آپ جانتے ہیں کہ الله نے بہت دیر ہوئی آپ میں سے
چنمجھے لیا غیریہودیوںکہ کو الله سناؤںخبریخوشکی تاکہ
وہ ایمان لائیں۔ 8 اور الله نے دلوںجو کو جانتا باتاِسہے کی
اُسکیونکہہے،کیتصدیق اُنہیںنے القدسروحوہی بخشا ہے
اُسجو ہمیںنے بھی دیا تھا۔ اُس9 میںہمنے اور اُن میں کوئی
بھی فرق نہ رکھا بلـکہ ایمان سے اُن کے دلوں کو بھی پاک کر
دیا۔ آپچنانچہ10 الله کو اِس میں کیوں آزما رہے ہیں آپکہ
غیریہودی شاگردوں گردنکی ایکپر ایسا جوا رکھنا ہتے ہیںچا
جو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اُٹھا سکتے تھے؟ 11 دیکھیں،
ہم تو ایمان رکھتے ہیں کہ ایکسبہم ہی یقے طر یعنی خداوند
عیسٰی فضلکے 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 کی
بات ختم ہوئی تو یعقوب نے کہا، بھائیو،” میری بات !سنیں
شمعون14 نے بیان 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 باتیہ نبیوں پیشکی گوئیوں کے

بھی مطابق ہے۔ چنانچہ لـکھا ہے،
16 اِس’ کے بعد واپسمَیں آ کر
داؤد کے تباہ شدہ گھر کو سرےنئے سے تعمیر کروں گا،
مَیں اُس کھنڈراتکے دوبارہ تعمیر کر بحالکے 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 رجوعطرفکی کر غیرضروریہیںرہے
تکلیف نہ دیں۔ اِس20 کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم اُنہیں لـکھ
کر ہدایت دیں کہ وہ اِن چیزوں سے پرہیز :کریں ایسے کھانوں
بُتوںجوسے پیشکو کئے ناپاکسےجانے زناکاریہیں، سے،
ایسے جانوروں جنہیںسےکھانےگوشتکا گھونٹگلا کر مار
دیا گیا ہو اور خون کھانے سے۔ 21 شریعتموسویکیونکہ کی
منادی کرنے والے کئی نسلوں سے ہر شہر میں رہ رہے ہیں۔
جس شہر میں بھی جائیں ہر سبت کے دن شریعت کی تلاوت
کی جاتی “ہے۔

غیریہودی ایمان داروں کے نام خط
22 پھر رسولوں اور بزرگوں سمیتجماعتپورینے فیصلہ کیا

ہمکہ میںاپنے پولسکرچنآدمیکچھسے برنباساور ہمراہکے
شام کے شہر 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 آپجو کے
بھائی ہیں۔
غیریہودیعزیز بھائیو جو انطاکیہ، شام اور کلـِکیہ میں ہتے ر

ہیں، السلام !علیکم
24 سنا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے آپ کے پاس آ

کر آپ کو پریشان کر کے بےچین کر دیا ہے، حالانکہ ہم نے
اُنہیں نہیں بھیجا تھا۔ اِس25 لئے سبہم اِس پر متفق ہوئے کہ
کچھ آدمیوں کو چن کر اپنے پیارے بھائیوں برنباس اور پولس
کے آپہمراہ پاسکے بھیجیں۔ برنباس26 پولساور لوگایسے
ہیں جنہوں ہمارےنے خداوند عیسٰی مسیح کی خاطر اپنی جان
میںخطرے دیڈال ہے۔ 27 اُن ساتھیکے یہوداہ سیلاساور
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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 اِن ضروری باتوں کے کوئی بوجھ نہ :ڈالیں بُتوں29 کو
پیش کیا گیا متکھانا متخونکھانا، ایسےکھانا، جانوروں کا
متگوشت کھانا جو گھونٹگلا کر مار دیئے گئے ہوں۔ اِس
زناکاریعلاوہکے نہ کریں۔ اِن چیزوں بازسے 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 جماعتنے اکٹھی کر کے اُسے
پڑھاُسے31دیا۔دےخط ایمانکر اُسدار حوصلہکے افزا پیغام
ہوئے۔خوشپر 32 یہوداہ سیلاساور بھینے جو خود نبی تھے
بھائیوں کی حوصلہ افزائی اور مضبوطی کے لئے کافی باتیں کیں۔
کچھوہ33 دیر لئےکے وہاں ٹھہرے، پھر بھائیوںمقامی اُنہیںنے
سلامتی سے الوداع کہا تاکہ وہ بھیجنے والوں واپسپاسکے جا
سکیں۔ 34 سیلاسلیکن] کو وہاں ٹھہرنا اچھا [لگا۔

پولس35 اور برنباس خود کچھ اَور دیر انطاکیہ میں رہے۔
وہاں بہتوہ اَورسے لوگوں ساتھکے خداوند کلامکے کی تعلیم
دیتے اور اُس منادیکی کرتے رہے۔

پولس برنباساور جدا ہو جاتے ہیں
36 کچھ دنوں کے بعد پولس نے برنباس سے کہا، آؤ،” ہم

مُڑ کر اُن تمام شہروں میں جائیں جہاں ہم نے خداوند 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، پولسلیکن38 نے اصرار کیا کہ وہ
ساتھ نہ جائے، کیونکہ دورےپہلےمرقسیوحنا دورانکے ہی
پمفیلیہ میں اُنہیں چھوڑ کر اُن کے خدمتساتھ کرنے سے باز آیا
تھا۔ 39 اِس سے اُن میں اِتنا اختلافسخت پیدا ہوا کہ ایکوہ
دوسرے سے جدا برنباسگئے۔ہو مرقسیوحنا ساتھکو لے کر
بیٹھمیںجہاز گیا قبرصاور پولسجبکہ40گیا،چلا سیلاسنے
خدمتکو کے لئے لیا۔چن مقامی بھائیوں اُنہیںنے خداوند کے
سپردکےفضل کیا اور وہ ہوئے۔روانہ جماعتوںپولسیوں41 کو
مضبوط 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 نے اُس کی اچھی
رپورٹ دی، 3 اِس 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 واقفسے تھے
کہ اُس کا باپ یونانی ہے۔ 4 پھر شہر بہ شہر جا کر اُنہوں نے
مقامی جماعتوں کو یروشلم رسولوںکے اور بزرگوں کے وہ فیصلے
پہنچائے جن مطابقکے زندگی گزارنی تھی۔ یوں5 جماعتیں ایمان
مضبوطمیں ہوئیں اور تعداد میں روز بہ روز بڑھتی گئیں۔

تروآس پولسمیں کی یا رو
6 روح القدس نے اُنہیں صوبہ آسیہ میں کلاِم مُقّدس کی

منادی کرنے روکسے لیا، اِس لئے وہ فروگیہ اور گلتیہ کے
علاقے میں گزرے۔سے موسیہ7 قریبکے آ اُنہوںکر شمالنے
طرفکی صوبہ ِتُھنیہ ب میں داخل ہونے کوششکی کی۔ لیکن
عیسٰی کے روح نے اُنہیں وہاں بھی جانے نہ دیا، 8 اِس لئے وہ
موسیہ میں سے گزر کر تروآسبندرگاہ پہنچے۔ پولسوہاں9 نے
رات وقتکے یا رو میںجسدیکھی شمالی یونان میں واقع صوبہ
مکدُنیہ ایککا آدمی اُسکھڑا التماسسے کر رہا سمندر”تھا، کو
پار کر کے مکدُنیہ آئیں اور ہماری مدد “!کریں جوں10 ہی اُس
نے یہ یا رو دیکھی ہم مکدُنیہ جانے کی یاں تیار کرنے لـگے۔
کیونکہ ہم نے یا رو سے یہ نتیجہ نکالا کہ الله نے ہمیں اُس
علاقے لوگوںکے خبریخوشکو سنانے کے لئے بُلایا ہے۔

فلپی میں لُدیہ کی تبدیلی
تروآسہم11 میں جہاز پر سوار ہو کر سیدھے جزیرۂ سمتراکے

کے لئے روانہ ہوئے۔ پھر اگلے دن آگے نکل نیاپلسکر پہنچے۔
12 وہاں 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 گے۔ وہاں ہم بیٹھ کر کچھ خواتین باتسے
کرنے لـگے جو اکٹھی ہوئی تھیں۔ 14 اُن میں سے تھواتیرہ شہر
کی ایک عورت تھی جس کا نام لُدیہ تھا۔ اُس کا پیشہ قیمتی
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رنگارغوانی کپڑےکے تجارتکی تھا اور وہ الله پرستشکی
کرنے والی غیریہودی تھی۔ خداوند نے اُس کے دل کو کھول
دیا، اور اُس پولسنے باتوںکی پر توجہ دی۔ اُس15 اورکے اُس
کے گھر والوں کے بپتسمہ لینے کے بعد اُس نے ہمیں اپنے گھر
میں ٹھہرنے کی دعوت دی۔ اُس نے کہا، اگر” آپ سمجھتے
ہیں کہ مَیں واقعی خداوند پر ایمان لائی ہوں میرےتو گھر آ کر
یوں“ٹھہریں۔ اُس نے ہمیں مجبور کیا۔

فلپی کی جیل میں
ہمدنایک16 کیدعا طرفکیجگہ جا تھےرہے ہماریکہ

لونڈیایکملاقات ہوئیسے بدروحایکجو یعےکے لوگوںذر
قسمتکی کا حال بتاتی تھی۔ اِس سے وہ اپنے مالـکوں کے لئے
بہت سے پیسے کماتی تھی۔ 17 وہ پولس اور ہمارے پیچھے پڑ کر
چیخ چیخ کر کہنے لـگی، یہ” آدمی الله تعالیٰ کے خادم ہیں جو
آپ نجاتکو کی راہ بتانے آئے “ہیں۔ 18 یہ سلسلہ روز بہ روز
جاری رہا۔ آخرکار پولس تنگ آ کر مُڑا اور بدروح سے مَیں”کہا، 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 چوک میں
بیٹھے اقتدار رکھنے والوں کے منے گھسیٹسا لے گئے۔ اُنہیں20
مجسٹریٹوں کے منے پیشسا کر کے وہ چلّانے لـگے، یہ” آدمی
ہمارے شہر چلہلمیں پیدا کر ہیں۔رہے یہودییہ ہیں اور21
ایسے رسم و رواج کا پرچار کر رہے ہیں جنہیں قبول کرنا اور ادا
رومیوںہمکرنا لئےکے “نہیں۔جائز بھیہجوم22 آ ملا پولساور
سیلاساور خلافکے باتیں کرنے لگا۔
اِس پر مجسٹریٹوں نے حکم دیا کہ اُن اُتارےکپڑےکے اور

اُنہیں لاٹھی سے اُنہوں23جائے۔مارا اُننے پٹائیخوبکی کروا
کر اُنہیں قیدخانے میں ڈال دیا اور داروغے سے کہا احتیاطکہ
سے اُن کی پہرا داری کرو۔ 24 چنانچہ اُس نے اُنہیں جیل کے
سب سے اندرونی حصے میں لے جا کر اُن کے پاؤں کاٹھ میں
ڈال دیئے۔

اب25 ایسا ہوا پولسکہ اور سیلاس آدھی رات کے قریب
دعا کر اوررہے الله تمجیدکی گیتکے گا تھےرہے اور قیدیباقی
سن رہے تھے۔ اچانک26 بڑا زلزلہ آیا اور قیدخانے کی پوری
عمارت تکبنیادوں ہل ًگئی۔ فورا دروازےتمام کھل گئے اور

جباُٹھا۔جاگداروغہ27گئیں۔کھلزنجـیریںکیقیدیوںتمام
اُس نے دیکھا جیلکہ دروازےکے کھلے ہیں تو وہ اپنی تلوار
نکال لگا،کرنےکشیخودکر کیونکہ لـگایسا رہا تھا قیدیکہ
فرار ہو ہیں۔گئے پولسلیکن28 چلّا !کریںمت”اُٹھا، آپاپنے
کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہیںسبہم “ہیں۔

29 داروغے نے چراغ منگوا لیا بھاگاور کر اندر آیا۔ لرزتے
لرزتے پولسوہ سیلاساور کے منے سا گر گیا۔ 30 پھر اُنہیں باہر
لے جا کر اُس نے پوچھا، صاحبو،” نجاتمجھے پانے کے لئے
کیا کرنا “ہے؟

اُنہوں31 جوابنے دیا، خداوند” عیسٰی پر ایمان لائیں تو آپ
آپاور کے گھرانے نجاتکو ملے “گی۔ 32 پھر اُنہوں نے اُسے
اور اُس کے تمام گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا۔ 33 اور
رات گھڑیاُسیکی داروغے اُنہیںنے لے جا کر اُن زخموںکے
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 کے باعث اُس نے اور اُس کے تمام
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 نے پولس کو اُن کا پیغام پہنچا مجسٹریٹوں”دیا، نے حکم دیا ہے آپکہ سیلاساور کو رِہا کر دیا
ابجائے۔ نکل کر سلامتی چلےسے “جائیں۔

پولسلیکن37 اعتراضنے کیا۔ اُس نے اُن اُنہوں”کہا،سے
نے ہمیں عوام کے منے سا ہی اور عدالت پیشمیں کئے بغیر مار
کر جیل میں ڈال دیا ہے حالانکہ ہم رومی شہری ہیں۔ اباور
وہ ہمیں سےچپکے نکالنا ہتے چا ہیں؟ اب!نہیںہرگز وہ آئیںخود
اور ہمیں باہر لے “جائیں۔

38 افسروں نے مجسٹریٹوں کو یہ خبر پہنچائی۔ جب اُنہیں
معلوم ہوا کہ پولس اور سیلاس رومی شہری ہیں تو 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 اور
سیلاس جیل سے نکل آئے۔ لیکن پہلے وہ لُدیہ کے گھر گئے
جہاں وہ بھائیوں سے ملے اور اُن کی حوصلہ افزائی کی۔ پھر وہ
چلے گئے۔

17
تھسلُنیکے میں
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امفپلس1 اور اپلونیہ سے ہو پولسکر اور سیلاس تھسلُنیکے
شہر پہنچ گئے جہاں یہودی عبادت خانہ تھا۔ 2 اپنی عادت کے
پولسمطابق اُس میں گیا اور لگاتار تین سبتوں کے دوران کلاِم
مُقّدس سے دلائل دے دے کر یہودیوں کو قائل کرنے کی
کوشش رہا۔کرتا اُس3 نے مُقّدسکلاِم کی تشریح کر ثابتکے
کیا کہ مسیح کا دُکھ اُٹھانا اور مُردوں میں سے جی اُٹھنا لازم
تھا۔ اُس نے کہا، جس” عیسٰی کی مَیں خبر دے رہا ہوں،
وہی مسیح “ہے۔ یہودیوں4 میں سے کچھ قائل ہو پولسکر اور
سیلاس سے وابستہ ہو گئے، جن میں ترسخدا یونانیوں کی بڑی
تعداد اور بارسوخ خواتین شریکبھی تھیں۔

یہ5 دیکھ کر یہودیباقی حسد لـگے۔کرنے اُنہوں گلیوںنے
میں 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 اُنہوںکے پولسنے سیلاساور کو ڈھونڈا تاکہ اُنہیں عوامی
اجلاس کے منے پیشسا کریں۔ لیکن6 وہ وہاں نہیں تھے، اِس
لئے وہ یاسون اور چند ایک اَور ایمان دار بھائیوں کو شہر کے
مجسٹریٹوں کے منے سا لائے۔ اُنہوں چیخنے کر کہا، لوگیہ”
پوری دنیا میں بڑ گڑ پیدا کر ہیںرہے یہاںاباور بھی آ گئے ہیں۔
7 یاسون نے اُنہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا ہے۔ یہ سب شہنشاہ
کے احکام ورزیخلافکی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کسی اَور
کو بادشاہ مانتے جسہیں کا نام عیسٰی “ہے۔ 8 اِس طرح کی
باتوں سے اُنہوں نے ہجوم اور مجسٹریٹوں میں بڑا ہنگامہ پیدا کیا۔
مجسٹریٹوںچنانچہ9 یاسوننے لیضمانتسےدوسروںاور اور پھر
اُنہیں چھوڑ دیا۔

یہ بیر میں
اُسی10 رات بھائیوں نے پولس اور سیلاس کو یہ بیر بھیج

پہنچوہاںدیا۔ کر عبادتیہودیوہ میںخانے گئے۔ لوگیہ11
تھسلُنیکے کے یہودیوں نسبتکی یادہ ز کھلے ذہن کے تھے۔ یہ
بڑے شوق پولسسے اور سیلاس کی باتیں سنتے اور روز بہ روز
مُقّدسکلاِم تفتیشکی کرتے رہے کہ کیا واقعی ایسا ہے جیسا
ہمیں بتایا جا رہا ہے؟ نتیجے12 میں اِن میں بہتسے یہودیسے
ایمان لائے اور ساتھ بارسوخسیبہتساتھ یونانی خواتین اور مرد
بھی۔ لیکن13 پھر تھسلُنیکے یہودیوںکے کو یہ خبر ملی پولسکہ
یہ بیر میں الله کلامکا سنا پہنچےبھیوہاںوہہے۔رہا لوگوںاور
کو اُکسا کر ہل چل مچا دی۔ 14 اِس پر بھائیوں پولسنے کو

ً ساحلفورا پر بھیج سیلاسلیکندیا، اور تیمُتھیُس یہ بیر میں پیچھے
رہ گئے۔ 15 جو پولسآدمی تکساحلکو پہنچانے آئے تھے وہ
اُس ساتھکے تکاتھینے وہاںگئے۔ وہ اُسے چھوڑ واپسکر چلے
گئے۔ اُن پولسہاتھکے سیلاسنے اور تیمُتھیُس کو خبر بھیجی
جلدیجتنیکہ یہسکےہو بیر چھوڑکو پاسمیرےکر آ جائیں۔

اتھینے میں
16 اتھینے شہر سیلاسمیں اور تیمُتھیُس کا انتظار کرتے کرتے

جوشبڑےپولس 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 خدا ترس غیریہودیوں سے بحث کرنے لگا۔ ساتھ
ساتھ وہ چوکروزانہ میں 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 کے جی
اُٹھنے خبریخوشکی سنائی بعضتو نے پوچھا، یہ” بکواسی اِن
باتوں سے کیا کہنا چاہتا ہے جو اِس نے اِدھر اُدھر سے چن کر
دیجوڑ “ہیں؟
دوسروں نے کہا، لگتا” ہے کہ وہ اجنبی دیوتاؤں کی خبر

دے رہا “ہے۔ 19 وہ اُسے ساتھ لے کر شہر کی مجلِس شورٰی
میں گئے جو یو پگسار نامی پہاڑی پر منعقد ہوتی تھی۔ اُنہوں نے
درخواست کی، کیا” ہمیں معلوم ہو سکتا ہے آپکہ کون سی
نئی پیشتعلیم کر رہے ہیں؟ آپ20 تو عجیبہمیں و غریب باتیں
سنا رہے ہیں۔ اب ہم اُن کا صحیح مطلب جاننا ہتے چا “ہیں۔
21 بات) یہ تھی کہ اتھینے کے تمام باشندے شہر میں ہنے ر
والے پردیسیوں سمیت اپنا پورا وقت اِس میں صَرف کرتے تھے
کہ تازہ خیالاتتازہ سنیں یا (سنائیں۔

مجلسپولس22 میں کھڑا ہوا اور اتھینے”کہا، کے حضرات،
مَیں دیکھتا ہوں کہ آپ ہر لحاظ سے بہت مذہبی لوگ ہیں۔
23 کیونکہ جب مَیں شہر میں سے گزر رہا تھا تو اُن چیزوں پر
غور کیا جن کی پوجا آپ کرتے ہیں۔ چلتے چلتے مَیں ایکنے
ایسی قربان گاہ بھی جسدیکھی پر لـکھا تھا، نامعلوم’ خدا کی
قربان آپمَیںاب‘گاہ۔ اُسکو کیخدا خبر دیتا کیجسہوں
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 کے
بنائے ہوئے مندروں میں سکونت نہیں کرتا۔ 25 اور انسانی ہاتھ

* 17:18 ستوئیکی رواقیت:فلسفی کے فلسفی۔
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اُس نہیںخدمتکی کر سکتے، کیونکہ اُسے بھیکوئی چیز درکار
نہیں ہوتی۔ اِس کے بجائے وہی سب کو زندگی اور سانس مہیا
کر کے اُن کی تمام یات پوریضرور کرتا ہے۔ اُسی26 ایکنے
شخص خلقکو کیا تاکہ دنیا کی تمام قومیں اُس نکلسے پوریکر
پھیلمیںدنیا اُسجائیں۔ قومہرنے اوقاتکے بھیسرحدیںاور
مقرر کیں۔ مقصد27 یہ تھا کہ وہ خدا تلاشکو کریں۔ اُمید یہ
تھی کہ وہ ٹٹول ٹٹول کر اُسے پائیں، اگرچہ وہ ہم میں کسیسے
سے دُور نہیں ہوتا۔ 28 کیونکہ اُس میں ہم حرکتجیتے، کرتے
اور وجود رکھتے آپہیں۔ کے اپنے کچھ شاعروں بھینے فرمایا
ہے، ہم’ بھی اُس کے فرزند ‘ہیں۔ اب29 چونکہ ہم الله کے
فرزند ہیں اِس لئے ہمارا اُس بارےکے میں تصور یہ نہیں ہونا
ہئے چا کہ وہ چاندیسونے، یا پتھر کا کوئی مجسمہ ہو انسانجو
مہارتکی اور ڈیزائن سے بنایا گیا ہو۔ ماضی30 میں خدا اِسنے
قسم جہالتکی نظراندازکو کیا، ابلیکن وہ ہر جگہ لوگوںکے
کو توبہ کا حکم دیتا ہے۔ 31 کیونکہ اُس ایکنے دن مقرر کیا
ہے جب وہ انصاف سے دنیا کی عدالت کرے گا۔ اور وہ یہ
شخصایکعدالت 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 سنذکر بعضکر پولسنے مذاقکا
اُڑایا۔ بعضلیکن نے کہا، کسیہم” وقتاَور اِس بارےکے
مزیدسےآپمیں سننا ہتے نکلسےمجلسپولسپھر33“ہیں۔چا
کر چلا گیا۔ لوگکچھ34 اُس سے وابستہ ہو کر ایمان لے آئے۔
اُن میں سے مجلِس شورٰی کا ممبر دیونیسیُس تھا ایکاور عورت
بنام دمرس۔ کچھ اَور بھی تھے۔

18
کُرِنتھس میں

1 اِس کے بعد پولس اتھینے کو چھوڑ کر کُرِنتھس شہر آیا۔
وہاں2 اُس یہودیایکملاقاتکی جسہوئیسے نامکا اکوِلہ
تھا۔ وہ پنطس کا ہنے ر والا تھا اور تھوڑی دیر پہلے اپنی بیوی
اٹلیسمیتپرسکلہ سے آیا تھا۔ تھییہوجہ کلودیُسشہنشاہکہ نے
حکم صادر کیا تھا کہ تمام یہودی روم کو چھوڑ کر چلے جائیں۔
اُن لوگوں پولسپاسکے گیا 3 اور چونکہ اُن کا پیشہ بھی خیمے
سلائی کرنا تھا اِس لئے وہ اُن کے گھر ٹھہر روزیکر کمانے لگا۔

ساتھ4 ساتھ اُس نے سبتہر عبادتیہودیکو میںخانے تعلیم
دے کر یہودیوں اور یونانیوں کو قائل کرنے کوششکی کی۔

سیلاسجب5 اور تیمُتھیُس مکدُنیہ سے آئے پولستو اپنا پورا
وقت کلام سنانے صرفمیں کرنے لگا۔ اُس نے یہودیوں کو
گواہی دی کہ عیسٰی مُقّدسکلاِم میں بیان کیا گیا مسیح ہے۔
اُسوہجبلیکن6 مخالفتکی کر تذلیلکیاُسکے لـگےکرنے
تو اُس میںاحتجاجنے جھاڑگردسےکپڑوںاپنے آپ”کہا،کر
ہلاکتاپنیخود دارذمہکے مَیںہیں، سےابہوں۔بےقصور
غیریہودیوںمَیں پاسکے “گا۔کروںجایا پھر7 وہاںوہ نکلسے
کر عبادت خانے کے ساتھ والے گھر میں گیا۔ وہاں طِطُس
یُوستس رہتا تھا جو یہودی نہیں تھا، لیکن خدا کا خوف مانتا
کرسپُساور8تھا۔ عبادتجو خانے کا راہنما تھا اپنے گھرانے
سمیت خداوند پر ایمان کُرِنتھسلایا۔ سارےبہتکے اَور لوگوں
پولسجببھینے کی باتیں سنیں تو ایمان لائے اور بپتسمہ لیا۔

راتایک9 خداوند یا رو پولسمیں سے ہم کلام ہوا، مت”
!ڈر کلام کرتا جا خاموشاور نہ ہو، 10 کیونکہ تیرےمَیں ساتھ
ہوں۔ کوئی حملہ کر کے تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ
اِس شہر میں میرے بہت لوگسے “ہیں۔ 11 پھر پولس مزید
ڈیڑھ سال وہاں ٹھہر کر لوگوں کو الله کا کلام سکھاتا رہا۔

12 اُن دنوں میں جب گلیو صوبہ اخیہ کا گورنر تھا تو یہودی
متحد ہو پولسکر خلافکے جمع ہوئے اور اُسے عدالت میں
گلیو کے منے سا لائے۔ اُنہوں13 نے کہا، یہ” آدمی لوگوں کو
ایسے یقے طر سے الله کی عبادت کرنے پر اُکسا رہا ہے جو
شریعتہماری خلافکے “ہے۔

پولس14 جواب میں کچھ کہنے کو تھا کہ گلیو خود یہودیوں
سے مخاطب ہوا، سنیں،” یہودی !مردو اگر آپ کا الزام کوئی
ناانصافی یا سنگین جرم ہوتا تو آپ باتکی قابِل برداشت ہوتی۔
15 لیکن آپ کا جھگڑا مذہبی تعلیم، ناموں اور آپ کی یہودی
شریعت تعلقسے رکھتا اِسہے، لئے اُسے حلخود کریں۔ مَیں
اِس معاملے میں 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 کر عدالت
کے منے سا اُس کی پٹائی کی۔ لیکن گلیو نے پروا نہ کی۔

واپسیتکانطاکیہ کا سفر
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18 اِس کے بعد بھی پولس بہت دن کُرِنتھس میں رہا۔ پھر
بھائیوں کو خیرباد کہہ کر وہ قریب کے شہر یہ کنخر گیا جہاں
اُس نے مَنتکسی پورےکے ہونے پر اپنے سر کے بال منڈوا
اِسدیئے۔ بعدکے پرسکلہوہ اور اکوِلہ پرجہازساتھکے ہوسوار
ملـِککر شام لئےکے روانہ ہوا۔ پہلے19 جہاںپہنچےاِفسسوہ
پولس نے پرسکلہ اور اکوِلہ کو چھوڑ دیا۔ وہاں بھی اُس نے
عبادتیہودی میںخانے جا یہودیوںکر کی۔بحثسے اُنہوں20
وقتمزیدکہکیدرخواستسےاُسنے اُن گزارے،ساتھکے
لیکن اُس انکارنے کیا اور21 اُنہیں باد خیر کہہ کر اگر”کہا، الله
کی مرضی ہو تو آپمَیں واپسپاسکے آؤں “گا۔ پھر وہ جہاز
پر سوار ہو اِفسسکر سے روانہ ہوا۔

پہنچقیصریہوہکرتےکرتےسفر22 وہسےجہاںگیا، یروشلم
جا جماعتمقامیکر اِسملا۔سے بعدکے وہ واپسانطاکیہ چلا
گیا 23 جہاں وہ کچھ دیر ٹھہرا۔ پھر آگے نکل کر وہ گلتیہ اور
فروگیہ کے علاقے میں سے گزرتے ہوئے وہاں کے تمام ایمان
داروں مضبوطکو کرتا گیا۔

اِفسساپلّوس کُرِنتھساور میں
24 اِتنے میں ایک 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 بارےکے میں تعلیم دی گئی تھی اور وہ بڑی سرگرمی سے
لوگوں کو عیسٰی کے بارے میں سکھاتا رہا۔ اُس کی یہ تعلیم
صحیح تھی اگرچہ وہ صرفتکابھی یحیٰی کا بپتسمہ جانتا تھا۔
اِفسس26 عبادتیہودیکے میںخانے دلیریبڑیوہ کلامسے
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 تو اِفسس
کے بھائیوں نے اُس کی حوصلہ افزائی کی۔ اُنہوں نے وہاں کے
شاگردوں کو خط لـکھا کہ وہ اُس کا استقبال جبکریں۔ وہ
وہاں پہنچا تو اُن کے لئے بڑی مدد باعثکا بنا جو الله کے فضل
ایمانسے لائے تھے، 28 کیونکہ وہ علانیہ مباحثوں زبردستمیں
دلائل سے یہودیوں پر غالب 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
شہر اِفسس میں آیا۔ وہاں اُسے کچھ شاگرد ملے جن2 سے اُس
نے پوچھا، آپکیا” کو ایمان وقتلاتے القدسروح “ملا؟
اُنہوں جوابنے دیا، نہیں،” ہم نے تو روح القدس کا ذکر

تک نہیں “سنا۔
اُس3 نے پوچھا، آپتو” کو کون سا بپتسمہ دیا “گیا؟
اُنہوں جوابنے دیا، یحیٰی” “کا۔
پولس4 نے کہا، یحیٰی” نے بپتسمہ دیا جب لوگوں نے توبہ

لیکنکی۔ اُس اُنہیںخودنے بتایا، بعدمیرے’ آنے والے ایمانپر
لاؤ، یعنی عیسٰی “۔‘پر

سنیہ5 اُنہوںکر عیسٰیخداوندنے نامکے پر بپتسمہ لیا۔ اور6
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۔

پولس8 عبادتیہودی خانے میں گیا اور تین مہینے کے دوران
یہودیوں دلیریسے باتسے کرتا رہا۔ اُن کے بحثساتھ کر کے
اُس نے اُنہیں الله کی بادشاہی بارےکے میں قائل کرنے کی
کوشش 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 پر
پولس نے اُنہیں چھوڑ دیا۔ شاگردوں کو بھی الـگ کر کے وہ
اُن ترنسساتھکے کے لیکچر ہال میں جمع ہوا کرتا تھا جہاں وہ
روزانہ اُنہیں تعلیم دیتا رہا۔ یہ10 سلسلہ جاریتکسالدو 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
الله11 یہاں12کئے،معجزےغیرمعمولیمعرفتکیپولسنے

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
نکلبدروحیں جاتیں۔ تھےبھییہودیایسےکچھوہاں13 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
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نکلنے کا حکم پولسمنادیکیجسہوںدیتا “ہے۔کرتا ایک14
یہودی راہنما امام بنام سِکوا ساتکے بیٹے ایسا کرتے تھے۔

ایکلیکن15 کوششیہیجبدفعہ کر تھےرہے تو بدروح
جوابنے عیسٰی”دیا، کو تو مَیں جانتی ہوں پولساور کو بھی،
لیکن تم کون “ہو؟

16 پھر وہ آدمی جس میں بدروح تھی اُن پر جھپٹ کر سب
پر غالب آ گیا۔ اُس کا اُن پر اِتنا سخت حملہ ہوا کہ وہ ننگے اور
بھاگمیںحالتزخمی اُسکر نکلسےگھر گئے۔ واقعےاِس17
کی اِفسسخبر تمامکے ہنے ر یہودیوںوالے اور یونانیوں پھیلمیں
گئی۔ اُن طاریخوفپر ہوا اور خداوند عیسٰی کے نام کی تعظیم
ہوئی۔ 18 جو ایمان لائے تھے اُن میں بہتیروںسے نے آ کر علانیہ
گناہوںاپنے کا اقرار والوںکرنےجادوگری19کیا۔ بڑیکی تعداد
نے اپنی جادومنتر کی کتابیں اکٹھی کر کے عوام کے منے سا جلا
پوریدیں۔ کتابوں حسابکا کیا گیا تو اُن کی چاندیرقمکُل کے
پچاس ہزار ِسکے تھی۔ یوں20 خداوند کا زبردستکلام یقے طر
سے بڑھتا اور زور پکڑتا گیا۔

اِفسس میں ہنگامہ
21 واقعاتاِن پولسبعدکے مکدُنیہنے اور میںاخیہ گزرسے

کر یروشلم جانے کا فیصلہ کیا۔ اُس نے اِس”کہا، بعدکے لازم
ہے کہ مَیں روم بھی “جاؤں۔ 22 اُس نے اپنے دو مددگاروں
تیمُتھیُس اراستساور آگےکو بھیجمکدُنیہ دیا مزیدخودوہجبکہ
کچھ دیر کے لئے صوبہ آسیہ میں ٹھہرا رہا۔

23ً تقریبا وقتاُس الله کی ایکراہ شدید ہنگامے باعثکا ہو
گئی۔ یہ24 یوں اِفسسہوا، چاندیایکمیں کی اشیا بنانے والا
رہتا جستھا کا نام دیمیتریُس تھا۔ وہ چاندی ارتمسسے دیوی
مندرکے بنواتا تھا، اور اُس کاروںدستسےکامکے کا کاروبار
خوب چلتا تھا۔ اب25 اُس نے اِس کام سے تعلق رکھنے والے
دستدیگر کاروں کو جمع کر کے اُن سے کہا، آپحضرات،”
کو معلوم ہے کہ ہماری دولت اِس کاروبار پر منحصر ہے۔
بھییہنےآپ26 دیکھ سناور لیا اِسکہہے پولسآدمی نہنے
اِفسسصرف ًبلـکہ پورےتقریبا صوبہ آسیہ بہتمیں لوگوںسے
کو بھٹکا قائلکر کر لیا ہے ہاتھوںکہ کے بنے میںحقیقتدیوتا
دیوتا نہیں ہوتے۔ صرفنہ27 یہ خطرہ ہمارےکہہے کاروبار
کی بدنامی ہو بلـکہ یہ بھی کہ ارتمسدیویعظیم کے مندر کا اثر

رسوخو جاتا رہے گا، ارتمسکہ کیجسخود پوجا صوبہ آسیہ
اور پوری دنیا میں کی جاتی ہے عظمتاپنی کھو “بیٹھے۔

سنیہ28 میںطیشوہکر آ کر اِفِسیوں”لـگے،چلّانےچیخنے
کی ارتمس دیوی عظیم “!ہے پورے29 شہر میں ہل چل مچ
لوگوںگئی۔ پولسنے ہممکدُنیکے ارسترخساورگیُسسفر
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 لیا۔روکاُسےنے اُسطرحاِسی31 دوستوںکچھکے
بھینے جو صوبہ آسیہ کے افسر تھے اُسے خبر بھیج منتکر کی
بڑیمیںاجلاس32جائے۔نہوہکہ چیخیہکچھتھی۔تفریافرا
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 سے
خاموش ہو جانے کا اشارہ کیا تاکہ وہ اجلاس کے منے سا اپنا
دفاع کرے۔ اُنہوںجبلیکن34 جاننے لیا کہ یہودیوہ ہے
تو ًوہ تقریبا دو تکگھنٹوں چلّا کر نعرہ لگاتے رہے، اِفسس”
ارتمسکی دیوی عظیم “!ہے

35 آخرکار بلدیہ سیکرٹریچیفکا خاموشاُنہیں کرانے میں
کامیاب ہوا۔ پھر اُس نے کہا، اِفسس” کے کسحضرات،
کو معلوم نہیں اِفسسکہ ارتمسعظیم دیوی کے مندر محافظکا
پوری!ہے دنیا جانتی ہے ہمکہ اُس اُسکے مجسمے نگرانکے
ہیں آسمانجو سے گر پاسہمارےکر پہنچ گیا۔ حقیقتیہ36 تو
ناقابِل انکار ہے۔ چنانچہ لازم ہے چاپچپآپکہ رہیں اور
جلدبازی نہ کریں۔ آپ37 یہ آدمی یہاں لائے ہیں حالانکہ نہ تو
مندروںوہ لُوٹنےکو والے اُنہوںنہہیں، بےحرمتیکیدیوینے
کی ہے۔ 38 اگر دیمیتریُس اور اُس ساتھکے کاروںدستوالے
کا کسی پر الزام ہے تو اِس کے لئے یاں کچہر اور گورنر ہوتے
وہاںہیں۔ جا کر دوسرےایکوہ مقدمہسے لڑیں۔ 39 آپاگر
مزید کوئی پیشمعاملہ کرنا ہتے چا ہیں تو اُسے حل کرنے کے
لئے قانونی مجلس ہوتی ہے۔ اب40 ہم اِس خطرے میں ہیں
کہ آج کے واقعات کے باعث ہم پر فساد کا الزام لگایا جائے
گا۔ کیونکہ جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم اِس قسم کے
بےترتیب اور ناجائز اجتماع کا کوئی پیشجواز نہیں کر سکیں
“گے۔ 41 یہ کہہ کر اُس اجلاسنے برخاستکو کر دیا۔
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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 باتوںسیبہتکر ایمانسے داروں کی افزائیحوصلہ 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 کے خلاف سازش کی ہے۔ اِس پر اُس
نے مکدُنیہ سے ہو کر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ 4 اُس کے
ہمکئی :تھےسفر یہ بیر پُرسسے کا بیٹا سوپترس، تھسلُنیکے سے
ارسترخس اور سکندس، دربے سے گیُس، تیمُتھیُس اور صوبہ
آسیہ ُتخِکُسسے اور ترفمس۔ یہ5 آدمی نکلآگے تروآسکر 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 ساتہم دن رہے۔

تروآس پولسمیں کی میٹنگالوداعی
اتوار7 ربانیعشائےہمکو منانے لئےکے پولسہوئے۔جمع

لوگوں سے بات کرنے لگا اور چونکہ وہ اگلے دن روانہ ہونے
والا تھا اِس لئے وہ آدھی رات تک بولتا رہا۔ 8 اوپر کی منزل
میں جس کمرے میں ہم جمع تھے وہاں بہت سے چراغ جل
رہے تھے۔ ایک9 جوان کھڑکی کی دہلیز پر بیٹھا تھا۔ اُس کا
یوتخسنام تھا۔ پولسجوںجوں کی باتیں لمبی ہوتی جا رہی تھیں
اُس پر نیند غالب آتی جا رہی تھی۔ آخرکار وہ گہری نیند میں
تیسری منزل سے زمین پر گر گیا۔ جب لوگوں نے نیچے پہنچ کر
اُسے زمین پر سے اُٹھایا تو وہ جاں بحق ہو چکا تھا۔ پولسلیکن10
اُتر کر اُس پر جھک گیا اور اُسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ اُس
نے کہا، مت” گھبرائیں، وہ زندہ “ہے۔ 11 پھر وہ واپس اوپر
آ گیا، عشائے ربانی منائی اور کھانا کھایا۔ اُس نے اپنی باتیں پَو
پھٹنے تک جاری رکھیں، پھر روانہ ہوا۔ 12 اور اُنہوں نے جوان
کو حالتزندہ میں وہاں سے لے بہتکر تسلی پائی۔

تروآس تکمیلیتسسے
ہم13 نکلآگے سکر اّسُ کے لئے جہاز پر سوار ہوئے۔ خود

پولس نے انتظام کروایا تھا کہ وہ پیدل جا سکر اّسُ ہمارےمیں

جہاز پر آئے گا۔ 14 وہاں وہ ہم سے ملا اور ہم اُسے جہاز
پر لا کر متلینے پہنچے۔ اگلے15 دن ہم خیُس جزیرےکے سے
گزرے۔ اُس سے اگلے دن سامسہم جزیرےکے کے قریب
آئے۔ اِس کے بعد کے دن میلیتسہم پہنچ گئے۔ پولس16 پہلے
سے فیصلہ کر چکا تھا کہ مَیں اِفسس میں نہیں ٹھہروں گا بلـکہ
آگے نکلوں گا، کیونکہ وہ جلدی میں تھا۔ وہ تکجہاں ممکن
پنتکُستتھا کی عید پہلےسے پہلے یروشلم پہنچنا چاہتا تھا۔

اِفسس بزرگوںکے کے لئے پولس کی الوداعی تقریر
میلیتس17 پولسسے اِفسسنے جماعتکی بزرگوںکے 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 نے بڑی انکساری
بہتمجھےہے۔کیخدمتکیخداوندسے آنسو پڑےبہانے اور
یہودیوں کی سازشوں سے مجھ پر بہت آزمائشیں آئیں۔ مَیں20 نے
آپ فائدےکے کی کوئی بھی بات آپ سے چھپائے نہ رکھی
بلـکہ آپ کو علانیہ اور گھر گھر جا کر تعلیم دیتا رہا۔ 21 مَیں
نے یہودیوں کو یونانیوں سمیت دیگواہی کہ اُنہیں توبہ کر کے
الله کی طرف رجوع کرنے اور ہمارے خداوند عیسٰی پر ایمان
لانے ضرورتکی 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 ہے القدسروحکہ مجھے شہر بہ
شہر باتاِس سے آگاہ کر رہا ہے کہ مجھے قید اور مصیبتوں کا
سامنا پڑےکرنا گا۔ 24 خیر، مَیں اپنی زندگی طرحکسیکو بھی
اہم نہیں سمجھتا۔ صرفباتاہم یہ ہے مَیںکہ اپنا وہ مشن اور
ذمہ داری پوری کروں جو خداوند عیسٰی میرےنے 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۔

25 اور اب مَیں جانتا ہوں کہ آپ سب جنہیں مَیں نے الله
کی بادشاہی کا پیغام سنا دیا ہے مجھے اِس کے بعد کبھی نہیں
دیکھیں گے۔ 26 اِس لئے مَیں آج ہی آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر
آپ میں سے کوئی ہلاکبھی ہو جائے تو مَیں بےقصور ہوں،
آپمَیںکیونکہ27 اللهکو مرضیپوریکی بتانے جھجکا۔نہسے
28 چنانچہ خبردار رہ کر اپنا اور پورےاُس گلے کا خیال رکھنا
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جس پر روح القدس نے آپ کو مقرر کیا ہے۔ نگرانوں اور
چرواہوں حیثیتکی سے الله جماعتکی خدمتکی کریں، اُس
جماعت کی جسے اُس نے اپنے ہی فرزند کے خون سے حاصل
کیا ہے۔ 29 مجھے معلوم ہے میرےکہ جانے کے بعد وحشی
آپبھیڑیئے گھسمیں آئیں گے جو گلے کو نہیں چھوڑیں گے۔
آپ30 کے درمیان سے بھی آدمی اُٹھ کر سچائی کو توڑ مروڑ کر
بیان کریں گے تاکہ شاگردوں کو اپنے پیچھے لگا لیں۔ اِس31 لئے
!رہیںجاگتے رکھیںمیںذہنباتیہ دورانکےسالتینمَیںکہ
راتدن ایکہر 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 کیآپکلامیہیہوں۔کرتا تعمیر میراثوہکوآپکےکر
مہیا کرنے کے قابل ہے جو الله تمام مُقّدس کئے گئے لوگوں کو
دیتا ہے۔ مَیں33 کسینے 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 کہ ہم اِس قسم کی محنت کر کے کمزوروں کی مدد
کریں۔ ہمارےکیونکہ منے سا خداوند عیسٰی کے الفاظیہ ہونے
چاہئیں کہ دینا لینے مبارکسے “ہے۔

کچھسبیہ36 کہہ پولسکر نے ٹیکگھٹنے کر کےسباُن
ساتھ دعا کی۔ خوبسب37 روئے اور اُس کو گلے لگا لگا کر
بوسے دیئے۔ خاصاُنہیں38 پولسکر کی اِس بات تکلیفسے
ہوئی کہ اِسآپ’ بعدکے نہیںکبھیمجھے دیکھیں ‘گے۔ پھر وہ
اُس کے ساتھ تکجہاز گئے۔

21
پولس یروشلم جاتا ہے

مشکل1 اِفسسسے کے بزرگوں 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 کو تلاش کیا اور سات دن اُن
کے ساتھ ٹھہرے۔ اُن ایمان داروں القدسروحنے کی ہدایت
پولسسے کو کیکوششکیسمجھانے وہکہ یروشلم نہ جائے۔
جب5 ایکہم ہفتے کے بعد جہاز پر واپس چلے گئے تو پوری
ساتھہمارےسمیتبچوںبالجماعت شہر نکلسے تکساحلکر
آئی۔ وہیں ہم نے ٹیکگھٹنے کر دعا کی 6 دوسرےایکاور
الوداعکو کہا۔ پھر ہم دوبارہ جہاز پر سوار ہوئے جبکہ وہ اپنے
گھروں لوٹکو گئے۔

7 صور سے اپنا سفر جاری رکھ کر ہم پتُلَمَیِس پہنچے جہاں
ہم ایمانمقامینے داروں سلامکو کیا ایکاور دن اُن ساتھکے
گزارا۔ اگلے8 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 جسے ابتدائی دنوں میں یروشلم میں کھانا
تقسیم کرنے کے لئے چھ اَور آدمیوں کے ساتھ مقرر کیا گیا تھا۔
9 اُس کی چار غیرشادی شدہ بیٹیاں تھیں جو نبوّت کی نعمت
تھیں۔رکھتی دنکئی10 گزر گئے تو یہودیہ ایکسے نبی جسآیا
اگبسنامکا تھا۔ ہموہجب11 سے ملنے آیا تو اُس پولسنے کی
پیٹی لے کر اپنے پاؤں اور ہاتھوں کو باندھ لیا اور کہا، روح”
القدس فرماتا ہے کہ یروشلم میں یہودی اِس پیٹی مالـککے کو
یوں باندھ کر غیریہودیوں کے حوالے کریں “گے۔

12 یہ سن کر ہم نے مقامی ایمان داروں سمیت پولس کو
سمجھانے کی خوب کوشش کی کہ وہ یروشلم نہ جائے۔
13 لیکن اُس نے جواب دیا، آپ” کیوں روتے اور میرا دل
توڑتے ہیں؟ دیکھیں، مَیں خداوند عیسٰی نامکے کی خاطر یروشلم
صرفنہمیں باندھے بلـکہجانے اُس لئےکے دینےتکجاناپنی
کو تیار “ہوں۔

14 ہم اُسے قائل نہ کر سکے، اِس لئے ہم یہ کہتے ہوئے
خاموش ہو گئے کہ خداوند” پوریمرضیکی “ہو۔

اِس15 یاںہمبعدکے تیار قیصریہ16گئے۔چلےیروشلمکےکر
ہمارےبھیشاگردکچھکے چلےساتھ اور مناسونہمیں گھرکے
پہنچا دیا ہمیںجہاں ٹھہرنا تھا۔ قبرصمناسون کا تھا جماعتاور
کے ابتدائی دنوں میں ایمان لایا تھا۔

یعقوبپولس سے ملتا ہے
ہمجب17 یروشلم پہنچے تو بھائیوںمقامی سےجوشیگرمنے

ہمارا استقبال کیا۔ اگلے18 ہمارےپولسدن ساتھ یعقوب سے
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ملنے گیا۔ تمام بزرگمقامی بھی حاضر ہوئے۔ اُنہیں19 سلام کر
پولسکے نے تفصیل سے بیان 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 سے
شریعت پر عمل ہیں۔کرتے آپاُنہیں21 بارےکے میں دیخبر
گئی غیریہودیوںآپکہہے درمیانکے ہنے ر والے یہودیوں کو
تعلیم دیتے ہیں کہ وہ موسٰی کی شریعت 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۔ اِس23 لئے ہم ہتے چا ہیں آپکہ 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 اخراجاتکے برداشتآپبھی کریں
تاکہ وہ اپنے سروں کو منڈوا سکیں۔ پھر سب جان لیں گے کہ
جو آپکچھ بارےکے میں کہا جاتا ہے جھوٹوہ ہے اور کہ
شریعتبھیآپ زندگیمطابقکے گزار تکجہاں25ہیں۔رہے
غیریہودی ایمان داروں باتکی ہے ہم اُنہیں اپنا فیصلہ خط کے
یعے بھیجذر ہیںچکے کہ وہ اِن چیزوں سے پرہیز یں :کر بُتوں کو
پیش کیا گیا کھانا، خون، ایسے جانوروں کا گوشت جنہیں گلا
گھونٹ کر مار دیا گیا ہو اور “زناکاری۔

26 چنانچہ اگلے پولسدن اُن آدمیوں کو ساتھ لے کر اُن کی
طہارت رسوماتکی شریکمیں ہوا۔ پھر المُقّدسبیتوہ میں
اُس دن کا اعلان کرنے گیا جب طہارت کے دن پورے ہو
جائیں گے اور سباُن 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 نے پولس کو بیت المُقّدس میں
دیکھا۔ اُنہوں نے پورے ہجوم میں ہل چل مچا کر اُسے پکڑ لیا
28 اور چیخنے لـگے، اسرائیل” کے ہماریحضرات، مدد !کریں
یہ وہی آدمی ہے جو ہر جگہ تمام لوگوں کو ہماری قوم، ہماری
شریعت اور اِس مقام کے خلاف تعلیم دیتا ہے۔ نہ صرف یہ
بلـکہ اِس المُقّدسبیتنے میں غیریہودیوں کو لا کر مُقّدساِس
جگہ کی بھیبےحرمتی کی “ہے۔ 29 باتآخرییہ) اُنہوں نے

اِس لئے کی کیونکہ اُنہوں نے شہر میں اِفسس کے غیریہودی
ترفمس کو پولس کے ساتھ دیکھا اور خیال کیا تھا کہ وہ اُسے
المُقّدسبیت میں لایا (ہے۔

پورے30 شہر میں ہنگامہ برپا ہوا لوگاور طرفچاروں سے
دوڑ کر پولسآئے۔ کو پکڑ کر اُنہوں نے اُسے المُقّدسبیت سے
باہر گھسیٹ لیا۔ جوں ہی وہ نکل گئے بیت المُقّدس کے صحن
دروازوںکے بندکو کر اُسےوہ31گیا۔دیا مار لنے کوششکیڈا
کر تھےرہے کہ رومی پلٹن کے کمانڈر کو ملخبر 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
پاسکے اُتر گیا۔ جب ہجوم نے کمانڈر اور اُس کے فوجیوں کو
دیکھا تو وہ پولس کی پٹائی کرنے سے رُک گیا۔ 33 کمانڈر نے
نزدیک 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؟
ہجوم34 میں بعضسے کچھ چلّائے بعضاور کچھ۔ کمانڈر کوئی
باتیقینی معلوم نہ کر سکا، کیونکہ تفریافرا اور شور بہتشرابہ
تھا۔ اِس لئے اُس نے حکم دیا پولسکہ کو قلعے میں لے جایا
جائے۔ 35 وہ قلعے کی تکسیڑھی پہنچ تو گئے، لیکن پھر ہجوم
اِتنا ہوبےقابو گیا فوجیوںکہ اُسےکو پرکندھوںاپنے اُٹھا کر چلنا
پڑا۔ لوگ36 اُن کے پیچھے پیچھے چلتے اور چیختے چلّاتے اُسے”رہے، مار !ڈالو اُسے مار “!ڈالو

پولس اپنا دفاع کرتا ہے
37 پولسوہ قلعےکو میں لے جا تھےرہے کہ اُس نے کمانڈر

سے پوچھا، آپکیا” باتایکسے کرنے اجازتکی “ہے؟
کمانڈر نے کہا، آپاچھا،” یونانی بول لیتے ہیں؟ 38 تو آپکیا

وہی مصری نہیں ہیں جو کچھ دیر پہلے حکومت خلافکے اُٹھ
کر چار دہشتہزار گردوں کو یگستان ر میں لایا “تھا؟

پولس39 جوابنے دیا، یہودیمَیں” اور کلـِکیہ مرکزیکے
ترسسشہر شہریکا ہوں۔ مہربانی کر مجھےکے لوگوں باتسے
کرنے “دیں۔

40 کمانڈر مان گیا پولساور نے سیڑھی کھڑےپر ہو کر ہاتھ
ہوخاموشسبجبکیا۔اشارہسے گئے پولستو اَرامی میںزبان
اُن مخاطبسے ہوا،
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22
1 بھائیو” اور بزرگو، میری بات سنیں کہ مَیں اپنے دفاع میں

کچھ “بتاؤں۔ جب2 اُنہوں نے سنا کہ وہ اَرامی زبان میں بول
رہا ہے تو وہ خاموشمزید ہو پولسگئے۔ نے اپنی بات جاری
رکھی۔

یہودیمَیں”3 ہوں اور کلـِکیہ کے ترسسشہر میں پیدا ہوا۔
لیکن مَیں نے اِسی شہر یروشلم پرورشمیں پائی اور جملی ایل کے
زیرِ نگرانی تعلیم حاصل کی۔ اُنہوں نے مجھے تفصیل اور احتیاط
ہمارےسے باپ دادا کی شریعت سکھائی۔ اُس وقت مَیں بھی
آپ کی طرح الله کے لئے سرگرم تھا۔ اِس4 لئے مَیں نے اِس نئی
راہ پیروکاروںکے کا پیچھا کیا گرفتارکوخواتیںاورمردوںاور کر
میںجیلکے ڈلوا تکیہاںدیا کہ بھیمروا دیا۔ 5 اماِم اعظم اور
یہودی عدالِت عالیہ ممبرانکے باتاِس تصدیقکی کر ہیں۔سکتے
اُن ہی سے مجھے دمشق میں ہنے ر والے یہودی بھائیوں کے لئے
سفارشی خط مل گئے تاکہ مَیں وہاں بھی جا کر اِس نئے فرقے
لوگوںکے 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 کہ

اچانک آسمان طرفکی ایکسے تیز میرےروشنی 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 دیا،جوابنے 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 مَیںخداوند،’پوچھا، کیا خداوند‘کروں؟ دیا،جوابنے اُٹھ’ دمشقکر
میں جا۔ وہاں تجھے وہ سارا کام بتایا جائے گا جو الله تیرے
ذمے لگانے کا ارادہ رکھتا ‘ہے۔ 11 روشنی تیزیکی نے مجھے
اندھا کر دیا تھا، اِس لئے میرے ساتھی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے
دمشق لے گئے۔

12 وہاں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام حننیاہ تھا۔ وہ
شریعت کا کٹر پیروکار تھا اور وہاں کے ہنے ر والے یہودیوں میں
نیک نام۔ 13 وہ آیا کھڑےپاسمیرےاور ہو کر کہا، ساؤل’
بھائی، دوبارہ بینا مَیںلمحےاُسی‘!جائیںہو پھر14سکا۔دیکھاُسے
اُس کہا،نے باپہمارے’ دادا کے مقصداِسکوآپنےخدا
کے لئے چن لیا ہے کہ آپ اُس کی مرضی جان کر اُس کے

راست خادم کو دیکھیں اور اُس کے اپنے منہ سے اُس کی آواز
سنیں۔ 15 جو آپکچھ نے دیکھ اور سن لیا ہے اُس کی گواہی
آپ تمام لوگوں کو دیں گے۔ 16 چنانچہ آپ کیوں دیر کر رہے
اُٹھیںہیں؟ اور اُس نامکے میں بپتسمہ لیں آپتاکہ دُھلگناہکے
‘جائیں۔

پولس کی غیریہودیوں خدمتمیں کا بُلاوا
مَیںجب17 واپسیروشلم آیا تو ایکمَیں المُقّدسبیتدن میں

گیا۔ وہاں دعا کرتے کرتے مَیں وجد حالتکی میں آ گیا 18 اور
خداوند کو دیکھا۔ اُس نے فرمایا، جلدی’ !کر یروشلم ًکو فورا
تیریمیںبارےمیرےلوگکیونکہدےچھوڑ قبولکوگواہی
نہیں کریں ‘گے۔ 19 مَیں اعتراضنے کیا، اے’ خداوند، وہ تو
جانتے ہیں کہ مَیں نے جگہ بہ جگہ عبادت خانے میں جا کر
تجھ پر ایمان رکھنے والوں کو گرفتار کیا اور اُن کی پٹائی کروائی۔
اور20 تیرےجببھیوقتاُس ستفنسشہید قتلکو 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۔ لیکن21
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 کے
لائق “!نہیں وہ23 چیخیں مار مار کر اپنی چادریں اُتارنے اور ہَوا
میں گرد اُڑانے لـگے۔ اِس24 پر کمانڈر نے حکم دیا پولسکہ کو
قلعے میں لے جایا جائے کوڑےاور لگا کر اُس کی پوچھ گچھ
کی جائے۔ کیونکہ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کسلوگکہ وجہ
پولسسے مارچیخیںیوںخلافکے اُسےوہجب25ہیں۔رہے
کوڑے لگانے کے لئے لے کر جا رہے تھے پولستو نے ساتھ
کھڑے *افسر سے کہا، کیا” آپ کے لئے جائز ہے ایککہ
رومی شہری کوڑےکے لـگوائیں اور وہ بھی عدالت میں پیش
کئے “بغیر؟

افسر26 جبنے یہ سنا تو کمانڈر پاسکے جا کر اُسے اطلاع
دی، آپ” کیا کرنے کو ہیں؟ یہ آدمی تو شہریرومی “!ہے

پولسکمانڈر27 پاسکے آیا اور بتائیں،صحیحمجھے”پوچھا، کیا
آپ شہریرومی “ہیں؟
پولس جوابنے دیا، جی” “ہاں۔
کمانڈر28 مَیں”کہا،نے شہریکردےرقمبڑیتو بنا “ہوں۔

* 22:25 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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پولس جوابنے دیا، لیکن” مَیں تو پیدائشی شہری “ہوں۔
29 یہ سنتے ہی وہ فوجی جو اُس کی پوچھ گچھ کرنے کو تھے

پیچھے ہٹ گئے۔ کمانڈر خود گھبرا گیا کہ مَیں ایکنے رومی
شہری کو زنجـیروں میں جکڑ رکھا ہے۔

پولس یہودی عدالِت عالیہ کے منے سا
30 اگلے دن کمانڈر صاف معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہودی

پولس الزامکیوںپر لگا اِسہیں۔رہے لئے اُس اماموںراہنمانے
اور یہودی عدالِت عالیہ کے تمام ممبران اجلاسکا منعقد کرنے
کا حکم دیا۔ پولسپھر کو آزاد کر کے قلعے سے نیچے لایا اور اُن
کے منے سا کھڑا کیا۔

23
پولس1 نے غور سے عدالِت عالیہ کے ممبران طرفکی دیکھ

کر کہا، بھائیو،” تکآج مَیں صافنے ضمیر کے ساتھ الله کے
منے سا گزاریزندگی “ہے۔ اِس2 پر اماِم اعظم حننیاہ پولسنے
کے قریب کھڑے لوگوں سے کہا کہ وہ اُس کے منہ پر تھپڑ
ماریں۔ پولس3 اُسنے *!مکار”کہا،سے الله تم مارےہیکو
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 آدمیوںکھڑےقریبکے نے کہا، تم” الله کے اماِم
اعظم کو بُرا کہنے جرأتکی کیونکر کرتے “ہو؟

پولس5 نے جواب دیا، بھائیو،” مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ
اماِم اعظم ہیں، ورنہ الفاظایسے استعمال نہ کرتا۔ کیونکہ کلاِم
مُقّدس میں لـکھا ہے کہ اپنی قوم کے حاکموں کو بُرا بھلا مت
“کہنا۔

پولس6 کو علم تھا کہ عدالِت عالیہ کے کچھ لوگ صدوقی
ہیں جبکہ دیگر فریسی ہیں۔ اِس لئے وہ اجلاس میں پکار بھائیو،”اُٹھا، 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۔

7 اِس بات سے فریسی اور صدوقی ایک دوسرے سے
جھگڑنے لـگے اور اجلاس کے افراد دو گروہوں میں بٹ گئے۔
8 وجہ یہ تھی کہ صدوقی نہیں مانتے کہ ہم جی اُٹھیں گے۔ وہ
فرشتوں اور روحوں بھیکا انکار اِسہیں۔کرتے میںمقابلےکے

فریسی یہ سب کچھ مانتے ہیں۔ 9 ہوتے ہوتے بڑا شور مچ گیا۔
فریسی فرقے کچھکے کھڑےعالِم 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۔

جھگڑے10 نے اِتنا زور پکڑا کہ کمانڈر ڈر گیا، کیونکہ خطرہ
تھا کہ وہ پولس کے ٹکڑے کر ڈالیں۔ اِس لئے اُس نے اپنے
فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ اُتریں پولساور کو یہودیوں کے بیچ
میں سے چھین کر قلعے واپسمیں لائیں۔

اُسی11 رات خداوند پولس کے پاس آ کھڑا ہوا اور حوصلہ”کہا، رکھ، کیونکہ جس طرح تُو نے یروشلم میں میرے
بارے میں دیگواہی ہے لازم ہے اِسیکہ طرح روم شہر میں
بھی گواہی “دے۔

پولس سازشخلافکے
یہودیوںکچھدناگلے12 سازشنے قَسمکےکر ہم”کھائی،

نہ تو کچھ کھائیں گے، نہ پئیں پولستکجبگے کو قتل نہ کر
“لیں۔ چالیس13 سے یادہ ز مردوں نے اِس سازش میں حصہ
لیا۔ 14 وہ راہنما اماموں اور بزرگوں پاسکے گئے اور ہم”کہا،
قَسمپکینے کھائی کھائیںنہیںکچھکہہے پولستکجبگے
نہقتلکو عالیہعدالِتیہودیذرااب15لیں۔کر ملساتھکے کر
کمانڈر گزارشسے کریں کہ وہ اُسے آپدوبارہ پاسکے لائیں۔
بہانہ پیشیہ کریں آپکہ مزید تفصیل سے اُس کے معاملے کا
جائزہ لینا ہتے چا ہیں۔ جب اُسے لایا جائے گا تو ہم اُس کے
یہاں پہنچنے پہلےسے پہلے اُسے مار لنے ڈا کے لئے تیار ہوں “گے۔

لیکن16 پولس کے بھانجے کو اِس بات کا پتا چل گیا۔ اُس
نے قلعے میں جا پولسکر کو اطلاع دی۔ اِس17 پولسپر نے
رومی †افسروں میں ایکسے کو بُلا کر کہا، اِس” جوان کو
کمانڈر پاسکے جائیں۔لے اِس پاسکے اُن کے لئے خبر “ہے۔
بھانجےافسر18 کمانڈرکو پاسکے لے گیا اور پولسقیدی”کہا،
مجھےنے بُلا کر مجھ گزارشسے کی اِسکہ نوجوان آپکو کے
پاس 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 مجھےآپجو بتانا ہتے چا “ہیں؟

20 اُس جوابنے دیا، یہودی” آپ درخواستسے کرنے
پر متفق ہو گئے ہیں آپکہ پولسکل کو دوبارہ یہودی عدالِت

* 23:3 :مکار لفظی سفیدی:ترجمہ کی ہوئی دیوار۔ † 23:17 :افسروں سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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عالیہ کے منے سا لائیں۔ بہانہ یہ ہو گا کہ وہ اَور یادہ تفصیلز سے
اُس بارےکے میں معلومات حاصل کرنا ہتے چا ہیں۔ لیکن21
اُن باتکی نہ مانیں، کیونکہ اُن میں چالیسسے سے یادہ ز آدمی
اُس تاککی میں بیٹھے ہیں۔ اُنہوں نے قَسم کھائی ہے کہ ہم
نہ کچھ کھائیں گے نہ پئیں تکجبگے اُسے قتل نہ کر لیں۔ وہ
ابھی تیار بیٹھے ہیں اِسصرفاور انتظار میں ہیں آپکہ اُن کی
بات “مانیں۔

کمانڈر22 نوجواننے رُخصتکو کر آپکچھجو”کہا،کے
مجھےنے بتا دیا اُسہے کسیکا سے ذکر نہ “کرنا۔

پولس کو فیلـکسگورنر پاسکے بھیجا جاتا ہے
23 پھر کمانڈر نے اپنے افسروں میں سے دو کو 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 پولس24ہے۔جانا لئےکے تیارگھوڑےبھی رکھنا تاکہ
وہ صحیح سلامت گورنر کے پاس “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 ساتھکے آ کر اِسے نکال کر بچا لیا۔
28 مَیں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کیوں اِس پر الزام لگا رہے
اِسہیں، لئے مَیں اُتر کر اِسے اُن کی عدالِت عالیہ منےکے لایا۔سا
مجھے29 معلوم ہوا کہ اُن کا الزام اُن شریعتکی تعلقسے رکھتا
لیکنہے۔ اِس نے ایسا کچھ نہیں جسکیا کی بنا پر یہ جیل میں
لنے ڈا یا موتسزائے لائقکے ہو۔ 30 پھر مجھے دیاطلاع گئی
کہ اِس آدمی کو قتل کرنے سازشکی کی گئی ہے، اِس لئے
مَیں نے اِسے ً فورا آپ پاسکے بھیج دیا۔ مَیں نے الزام لگانے
والوں کو بھی حکم دیا کہ وہ اِس پر اپنا الزام آپ کو پیشہی
“کریں۔

فوجیوں31 نے اُسی رات کمانڈر کا حکم پورا کیا۔ پولس کو
ساتھ لے کر وہ انتی پترس تک پہنچ گئے۔ اگلے32 پیادےدن
قلعے چلےواپسکو پولسنےگھڑسواروںجبکہ کو کرلے سفر
جاری رکھا۔ قیصریہ33 پہنچ اُنہوںکر پولسنے سمیتخطکو
فیلـکسگورنر کے منے پیشسا کیا۔ اُس34 پڑھخطنے لیا اور
پولسپھر سے پوچھا، کسآپ” صوبے کے “ہیں؟ پولس نے

کہا، کلـِکیہ” “کا۔ 35 اِس پر گورنر نے کہا، مَیں” آپ کی
سماعت وقتاُس کروں آپجبگا پر الزام لگانے والے پہنچیں
“گے۔ اور اُس نے حکم دیا ہیرودیسکہ محلکے پولسمیں کی
پہرا داری کی جائے۔

24
پولس پر مقدمہ

1 پانچ دن کے بعد اماِم اعظم حننیاہ، کچھ بزرگیہودی اور
وکیلایک ترطلسبنام قیصریہ آئے تاکہ گورنر منےکے پولسسا
پر اپنا الزام پیش کریں۔ پولس2 کو بُلایا گیا تو ترطلس نے
فیلـکس کو یہودیوں کا پیشالزام 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 آپہم خاصکے ممنون
ہیں۔ 4 لیکن مَیں نہیں چاہتا کہ آپ میری باتوں سے حد سے
یادہ ز تھک صرفعرضجائیں۔ یہ ہے آپکہ ہم پر مہربانی
کا اظہار کر کے ایک لمحے کے لئے ہمارے معاملے پر توجہ
دیں۔ 5 ہم نے اِس آدمی کو عوام دشمن پایا ہے جو پوری دنیا
کے یہودیوں میں فساد پیدا کرتا رہتا ہے۔ یہ ناصری فرقے کا
ایک سرغنہ ہے المُقّدسبیتہمارےاور6 کی کرنےبےحرمتی
کوششکی کر رہا تھا جب ہم نے اِسے پکڑا تاکہ] اپنی
شریعت کے مطابق 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۔ 8 اِس کی پوچھ گچھ کر
آپکے الزاماتہمارےخود 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 پولسکہ پیشباتاپنی اُسکرے۔

جوابنے میں مَیں”کہا، جانتا ہوں آپکہ سالوںکئی سے اِس قوم کے جج مقرر
ہیں، اِس لئے خوشی سے آپ کو اپنا دفاع پیش کرتا ہوں۔
آپ11 خود معلوم کر سکتے ہیں کہ مجھے یروشلم صرفگئے بارہ
دن ہوئے ہیں۔ جانے کا مقصد عبادت شریکمیں ہونا تھا۔
وہاں12 نہ مَیں المُقّدسبیتنے کسیمیں بحثسے مباحثہ کیا،
نہ شہر کے کسی عبادت خانے میں یا کسی اَور جگہ ہل چل
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مچائی۔ اِن لوگوں میریبھینے نہیںحرکتایسیکوئی دیکھی۔
13 جو الزام یہ مجھ پر لگا رہے ہیں اُس کا کوئی پیشثبوتبھی
نہیں کر سکتے۔ مَیںبےشک14 تسلیم کرتا ہوں کہ مَیں اُسی راہ
پر چلتا ہوں جسے یہ بدعت قرار دیتے ہیں۔ لیکن مَیں اپنے باپ
دادا کے خدا کی پرستش کرتا ہوں۔ جو کچھ بھی شریعت اور
نبیوں کے صحیفوں میں لـکھا ہے اُسے مَیں مانتا ہوں۔ 15 اور مَیں
الله پر وہی اُمید رکھتا ہوں جو یہ بھی رکھتے ہیں، قیامتکہ کا
ایک دن ہو گا جب وہ راست بازوں اور ناراستوں کو مُردوں
میں سے زندہ گا۔دےکر اِس16 لئے کوششپوریمیری یہی
ہوتی ہے کہ ہر وقت میرا ضمیر الله اور انسان کے منے سا ہو۔صاف

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 تھا۔چاہتا مجھ18 پر الزام لگانے والوں نے
المُقّدسبیتمجھے میں طہارتمَیںجبدیکھا رسوماتکی ادا
کر رہا تھا۔ وقتاُس نہ کوئی ہجوم تھا، نہ فساد۔ لیکن19 صوبہ
آسیہ کے کچھ یہودی وہاں تھے۔ اگر خلافمیرےاُنہیں کوئی
شکایت اُنہیںتوہے ہوحاضریہاںہی مجھکر پر الزام لگانا ہئے۔ چا
20 یا یہ لوگ خود بتائیں کہ جب مَیں یہودی عدالِت عالیہ کے
منے سا کھڑا تھا تو اُنہوں نے میرا کیا جرم معلوم کیا۔ صرف21 یہ
ایک جرم ہو سکتا ہے مَیںکہ نے وقتاُس اُن کے حضور پکار
کر باتیہ بیان کی، آج’ مجھ پر اِس لئے الزام لگایا جا رہا ہے کہ
مَیں ایمان رکھتا ہوں مُردےکہ جی اُٹھیں “۔‘گے

فیلـکس22 نے جو عیسٰی کی راہ واقفخوبسے تھا مقدمہ
ملتوی کر دیا۔ اُس نے کہا، جب” لوسیاسکمانڈر آئیں گے پھر
مَیں اُس23“گا۔دوںفیصلہ پولسنے پر *افسرمقرر کو حکم دیا
کہ وہ اُس کی پہرا داری کرےتو لیکن اُسے سہولیاتکچھ بھی
دے اور اُس کے عزیزوں کو اُس سے ملنے اور اُس خدمتکی
کرنے سے نہ روکے۔

فیلـکسپولس اور دروسلہ کے منے سا
24 کچھ دنوں کے بعد فیلـکس اپنی اہلیہ دروسلہ کے ہمراہ

واپس آیا۔ یہودیدروسلہ پولستھی۔ کو بُلا کر اُنہوں نے عیسٰی
پر ایمان بارےکے میں اُس کی باتیں سنیں۔ راستجبلیکن25
بازی، نفسضبِط اور آنے عدالتوالی کے مضامین چھڑ گئے تو

فیلـکس نے گھبرا کر اُس باتکی کاٹی، فی” الحال کافی ہے۔
اجازتاب پاسمیرےجبہے، وقت ہو گا مَیں آپ کو بُلا
لوں “گا۔ ساتھساتھ26 وہ یہ اُمید بھی رکھتا تھا رشوتپولسکہ
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 پولسنے کو قیدخانے میں چھوڑ دیا، کیونکہ وہ
یہودیوں کے رعایتساتھ برتنا چاہتا تھا۔

25
پولس شہنشاہ اپیلسے کرتا ہے

1 قیصریہ پہنچنے کے تین دن بعد فیستس یروشلم چلا گیا۔
2 وہاں راہنما اماموں اور باقی یہودی راہنماؤں نے اُس کے
منے پولسسا پر پیشالزاماتاپنے اُنہوںکئے۔ بڑےنے زور سے
منت3 کی کہ وہ اُن کی رعایت کر پولسکے کو یروشلم منتقل
کرے۔ وجہ یہ تھی کہ گھاتوہ میں بیٹھ کر راستے پولسمیں
قتلکو کرنا ہتے تھے۔چا فیستسلیکن4 جوابنے پولس”دیا،
کو قیصریہ میں رکھا گیا اورہے مَیں وہاںخود جانے ہوں۔کو
5 اگر اُس سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے تو آپ کے کچھ راہنما
میرے ساتھ وہاں جا کر اُس پر الزام “لگائیں۔

فیستس6 نے مزید آٹھ دس دن اُن کے ساتھ گزارے، پھر
قیصریہ چلا گیا۔ اگلے دن وہ عدالت کرنے کے لئے بیٹھا اور
پولس کو لانے کا حکم دیا۔ پولسجب7 پہنچا تو یروشلم سے
آئے ہوئے یہودی اُس کے ارد کھڑےگرد ہوئے اور اُس پر
کئی الزاماتسنجیدہ لگائے، لیکن وہ ثابتباتبھیکوئی نہ کر
سکے۔ پولس8 نے اپنا دفاع کر کے کہا، مجھ” سے نہ یہودی
شریعت، نہ بیت المُقّدس اور نہ شہنشاہ خلافکے جرم سرزد
ہوا “ہے۔

فیستسلیکن9 یہودیوں کے ساتھ رعایت برتنا چاہتا تھا، اِس
لئے اُس نے پوچھا، کیا” آپ یروشلم جا کر وہاں عدالتکی میں
میرے منے پیشسا کئے جانے کے لئے تیار “ہیں؟

پولس10 جوابنے دیا، مَیں” شہنشاہ کی رومی عدالت میں
کھڑا ہوں اور لازم ہے کہ یہیں میرا فیصلہ کیا آپجائے۔ بھی
اِس ہیںواقفخوبسے مَیںکہ یہودیوںنے ناانصافیکوئیسے
نہیں کی۔ 11 اگر مجھ کوئیسے ایسا کام سرزد ہوا ہو جو سزائے
موت کے لائق ہو تو مَیں مرنے سے انکار نہیں کروں گا۔ لیکن

* 24:23 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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اگر بے قصور ہوں تو کسی بھیکو مجھے اِن آدمیوں کے حوالے
کرنے کا نہیںحق مَیںہے۔ شہنشاہ اپیلسے کرتا “!ہوں

فیستسکرسنیہ12 مشورہسےکونسلاپنینے آپ”کہا،کےکر نے شہنشاہ اپیلسے کی اِسہے، لئے آپ شہنشاہ ہی کے
پاس جائیں “گے۔

پولس پا اگر اور برنیکے کے منے سا
کچھ13 دن گزر گئے تو پا اگر بادشاہ اپنی بہن برنیکے کے ساتھ

فیستس سے ملنے آیا۔ 14 وہ کئی دن ٹھہرےوہاں رہے۔ اِتنے
فیستسمیں پولسنے کے معاملے پر بادشاہ کے باتساتھ کی۔
اُس نے کہا، یہاں” ایک قیدی ہے فیلـکسجسے چھوڑ کر
چلا گیا ہے۔ مَیںجب15 یروشلم گیا تو راہنما اماموں اور یہودی
بزرگوں نے اُس پر الزامات لگا کر اُسے مجرم قرار دینے کا تقاضا
کیا۔ مَیں16 نے اُنہیں جواب دیا، رومی’ قانون کسی عدالتکو
پیشمیں کئے بغیر لازمدیتا۔نہیںقرارمجرم پہلےاُسےکہہے الزام
لگانے والوں کا سامنا کرنے کا موقع دیا جائے تاکہ اپنا دفاع کر
‘سکے۔ اُسجب17 پر الزام لگانے والے یہاں پہنچے تو مَیں نے
تاخیر نہ کی۔ مَیں نے اگلے ہی دن عدالت منعقد کر پولسکے
پیشکو کرنے کا حکم دیا۔ جبلیکن18 اُس مخالفکے الزام
لگانے کے لئے کھڑے ہوئے تو وہ ایسے جرم نہیں تھے جن کی
توقع مَیں کر رہا تھا۔ 19 اُن کا اُس کے ساتھ کوئی اَور جھگڑا تھا
جو اُن کے مذہباپنے ایکاور مُردہ آدمی بنام عیسٰی سے تعلق
رکھتا ہے۔ اِس عیسٰی بارےکے پولسمیں دعوٰی کرتا ہے کہ
وہ زندہ ہے۔ مَیں20 اُلجھن میں پڑ گیا کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا
طرحکسکہ اِس 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 تکوقت قید
میں رکھا اُسےتکجبجائے شہنشاہ پاسکے بھیجنے کا انتظام
نہ کروا “سکوں۔

22 پا اگر فیستسنے سے کہا، مَیں” بھی شخصاُس کو سننا
چاہتا “ہوں۔
اُس جوابنے دیا، کل” آپہی اُس کو سن لیں “گے۔
اگلے23 دن پا اگر اور برنیکے بڑی دھوم دھام کے ساتھ آئے

بڑےاور افسروںفوجی اور شہر نامورکے آدمیوں ساتھکے دیواِن

فیستسہوئے۔داخلمیںعام کے حکم پولسپر اندرکو لایا گیا۔
فیستس24 نے کہا، پا” اگر بادشاہ اور تمام خواتین !حضراتو
آپ یہاں ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس بارےکے میں تمام
یہودی خواہ وہ یروشلم کے ہنے ر والے ہوں، یہاںخواہ شورکے،
مچا کر موتسزائے کا تقاضا کر ہیں۔رہے دانستمیری25 میں
تو اِس کوئینے ایسا کام نہیں کیا جو موتسزائے لائقکے ہو۔
لیکن اِس نے شہنشاہ سے اپیل کی ہے، اِس لئے مَیں نے اِسے
روم بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن26 مَیں شہنشاہ کو کیا لـکھ
دوں؟ کیونکہ اِس پر کوئی صاف الزام نہیں لگایا گیا۔ اِس لئے
مَیں اِسے آپ سب کے منے سا لایا خاصہوں، کر پا اگر بادشاہ
آپ کے منے، سا آپتاکہ اِس تفتیشکی کریں اور مَیں کچھ لـکھ
سکوں۔ 27 کیونکہ مجھے لـگباتسیبےتُکی رہی ہے ہمکہ
قیدیایک کو روم جسبھیجیں الزاماتصافتکابپر نہیں
لگائے گئے “ہیں۔

26
پولس کا پا اگر کے منے سا دفاع

1 پا اگر پولسنے سے آپ”کہا، کو اپنے دفاع میں لنے بو کی
اجازت پولس“ہے۔ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اپنے دفاع میں
لنے بو کا آغاز کیا،

پا”2 اگر بادشاہ، مَیں آپاپنے نصیبخوشکو سمجھتا ہوں
آپآجکہ ہی میرا یہ بیاندفاعی سن ہیںرہے یہودیوںمجھےجو
کے تمام الزامات کے جواب میں دینا پڑ رہا ہے۔ خاص3 کر
اِس لئے یہودیوںآپکہ رسمکے رواجو اور تنازعوں واقفسے
عرضمیریہیں۔ ہے آپکہ صبر باتمیریسے سنیں۔

4 تمام یہودی جانتے ہیں کہ مَیں نے جوانی سے لے ابکر
تک اپنی قوم بلـکہ یروشلم میں کس طرح زندگی گزاری۔ 5 وہ
مجھے بڑی دیر سے جانتے ہیں اور اگر چاہیں تو اِس کی گواہی
دےبھی سکتے ہیں کہ فریسیمَیں کی زندگی گزارتا ہمارےتھا،
مذہب اُسیکے فرقے کی سےسبجو کٹر ہے۔ اور6 میریآج
عدالت اِس وجہ کیسے جا رہی ہے مَیںکہ وعدےاُس پر اُمید
رکھتا ہوں جو الله باپہمارےنے دادا سے کیا۔ حقیقت7 میں
یہ وہی اُمید جسہے کی وجہ ہمارےسے بارہ قبیلے راتدن
اور بڑی لـگن سے الله عبادتکی کرتے ہتے ر ہیں جساور کی
تکمیل کے لئے وہ تڑپتے ہیں۔ اےتوبھی بادشاہ، لوگیہ مجھ پر
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یہ اُمید رکھنے الزامکا لگا ہیں۔رہے خیالیہکوسبآپلیکن8
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۔ اور10 یہ مَیں نے یروشلم
میں کیا بھی۔ راہنما اماموں سے اختیار لے مَیںکر وہاںنے کے
بہت سے مُقّدسوں کو جیل میں ڈلوا دیا۔ اور جب کبھی اُنہیں
موتسزائے دینے کا فیصلہ کرنا تھا تو مَیں بھینے اِس میںحق
ووٹ دیا۔ مَیں11 عبادتتمام خانوں میں گیا بہتاور دفعہ اُنہیں
سزا دلا کر عیسٰی بارےکے میں کفر بکنے پر مجبور کرنے کی
کوشش کرتا رہا۔ مَیں اِتنے طیش میں آ گیا تھا کہ اُن کی ایذا
رسانی غرضکی سے ملـکبیروِن بھی گیا۔

پولس اپنی تبدیلی کا ذکر کرتا ہے
ایک12 دن مَیں راہنما اماموں سے اختیار اور اجازت نامہ

لے کر دمشق جا رہا تھا۔ 13 ًدوپہر تقریبا بارہ بجے مَیں سڑک
پر چل رہا تھا ایککہ روشنی دیکھی جو سورج سے یادہ ز تیز
تھی۔ وہ آسمان سے آ میرےکر میرےاور ہم سفروں کے گردا
گرد چمکی۔ سبہم14 زمین پر گر گئے اور مَیں نے اَرامی زبان
میں ایک آواز سنی، ساؤل،’ ساؤل، تُو مجھے کیوں ستاتا ہے؟
آنکسمیرےیوں پاؤںخلافکے تیرےمارنا لئے دشواریہی
کا باعث ‘ہے۔ 15 مَیں نے پوچھا، خداوند،’ آپ کون ‘ہیں؟
خداوند نے جواب دیا، مَیں’ عیسٰی ہوں، وہی جسے تُو ستاتا
اُٹھابلیکن16ہے۔ کر ہوکھڑا جا، تجھےمَیںکیونکہ 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 کے
پاس تجھے بھیجوں گا۔ 18 تُو اُن کی آنکھوں کو دےکھول گا
تاکہ وہ یکی تار اور ابلیس کے اختیار سے نور اور الله کی طرف
رجوع کریں۔ پھر اُن کے گناہوں معافکو کر دیا جائے گا اور
وہ اُن ہوںشریکمیںمیراثآسمانیساتھکے مجھجوگے ایمانپر
لانے مُقّدسسے کئے گئے ‘ہیں۔

پولس خدمتاپنی کا بیان کرتا ہے
اے19 اگرپا بادشاہ، جب مَیں نے یہ سنا تو مَیں نے اِس

آسمانی یا رو کی نافرمانی نہ کی 20 بلـکہ اِس بات کی منادی کی

لوگکہ توبہ کر کے الله کی طرف رجوع کریں اور اپنے عمل
سے اپنی تبدیلی کا اظہار بھی کریں۔ مَیں نے اِس کی تبلیغ پہلے
دمشق میں کی، پھر یروشلم پورےاور یہودیہ میں اور اِس کے بعد
غیریہودی قوموں میں بھی۔ اِسی21 وجہ سے یہودیوں نے مجھے
بیت المُقّدس میں پکڑ کر قتل کرنے کوششکی کی۔ لیکن22
الله نے تکآج میری مدد کی ہے، اِس لئے مَیں یہاں کھڑا ہو
کر چھوٹوں اور بڑوں کو اپنی دےگواہی سکتا ہوں۔ جو کچھ
مَیں سناتا ہوں وہ وہی کچھ جوہے موسٰی اور نبیوں نے کہا ہے،
23 کہ مسیح دُکھ اُٹھا کر شخصپہلا ہو گا جو مُردوں میں سے
اُٹھےجی گا اور کہ یوںوہ اپنی قوم اور غیریہودیوں کے منے سا الله
کے نور کا کرےپرچار “گا۔

پولسفیستساچانک24 کاٹباتکی کر چلّا پولس،”اُٹھا،
ہوش میں !آؤ علم کی یادتی ز نے تمہیں دیوانہ کر دیا “ہے۔

پولس25 نے جواب 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، نبیوںآپکیا پر ایمان رکھتے ہیں؟ بلـکہ مَیں ہوںجانتا
آپکہ اُن پر ایمان رکھتے “ہیں۔

28 پا اگر نے کہا، آپ” تو بڑی جلدی سے مجھے قائل کر کے
مسیحی بنانا ہتے چا “ہیں۔

پولس29 نے جواب دیا، جلد” یا بدیر مَیں الله سے دعا کرتا
ہوں کہ نہ آپصرف بلـکہ تمام حاضرین میری مانند بن جائیں،
میریسوائے زنجـیروں “کے۔

30 پھر بادشاہ، گورنر، برنیکے اور باقی سب اُٹھ کر چلے گئے۔
وہاں31 سے نکل کر دوسرےایکوہ باتسے کرنے لـگے۔
اِسسب پر متفق تھے اِس”کہ آدمی نہیںکچھنے کیا جو سزائے
موت یا قید کے لائق “ہو۔ 32 اور 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 چند
ایک اَور قیدیوں سمیت ایک رومی *افسر کے حوالے کیا گیا

* 27:1 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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جس کا نام یولیُس تھا جو شاہی پلٹن پر مقرر تھا۔ ارسترخس2
ہمارےبھی ساتھ تھا۔ وہ تھسلُنیکے شہر کا مکدُنی آدمی تھا۔ ہم
اَدرمتیُم شہر ایککے جہاز پر سوار ہوئے جسے صوبہ آسیہ کی
چند بندر گاہوں کو جانا تھا۔ 3 اگلے دن ہم صیدا پہنچے تو
یولیُس نے مہربانی کر پولسکے کو شہر میں اُس کے دوستوں
پاسکے تاکہدیاجازتکیجانے یاتکیاُسوہ پوریضرور
کر سکیں۔ وہاںہمجب4 سے روانہ ہوئے مخالفتو ہَواؤں کی
وجہ سے قبرصجزیرۂ 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 کہ یہ اسکندر ایککا مصری جہاز اٹلی
جا رہا اُسہے۔ پر اُس نے ہمیں سوار کیا۔

7 کئی دن ہم آہستہ آہستہ چلے اور بڑی مشکل سے کنِدُس
کے قریب پہنچے۔ لیکن مخالف ہَوا کی وجہ سے ہم نے جزیرۂ
کریتے طرفکی رُخ کیا اور سلمونے شہر قریبکے سے گزر کر
میںآڑکیکریتے کیا۔سفر ساحلہموہاںلیکن8 ساتھساتھکے
چلتے مشکلبڑیہوئے ایکسے جسپہنچےجگہ نامکا حسین’
‘بندر تھا۔ شہر لسیہ اُس قریبکے واقع تھا۔

بہت9 وقت ضائع ہو گیا تھا اور اب بحری سفر خطرناک
بھی ہو چکا تھا، کیونکہ کفارہ کا دن تقریباً) نومبر
کے شروع (میں گزر چکا تھا۔ 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 مالـکاور باتکی مانی۔
12 چونکہ حسین’ ‘بندر میں جہاز کو سردیوں کے موسم کے
لئے رکھنا مشکل تھا اِس لئے لوگاکثر تکفینکسآگے پہنچ
کر سردیوں کا موسم گزارنا ہتے چا تھے۔ کیونکہ فینکس یرۂ جز
کریتے کی اچھی بندرگاہ تھی مغربجنوبصرفجو اور شمال
مغرب 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 وہہے۔

لنگر اُٹھا کر کریتے ساحلکے ساتھکے ساتھ چلنے لـگے۔ لیکن14
تھوڑی ہی دیر کے بعد موسم بدل گیا اور اُن جزیرےپر طرفکی
ایکسے طوفانی پڑیٹوٹہَوا جو بادِ شمال مشرقی کہلاتی ہے۔
15 جہاز ہَوا کے قابو میں آ گیا اور ہَوا طرفکی رُخ نہ کر سکا،
اِس لئے مانہارنےہم کوجہازکر ہَوا ساتھساتھکے دیا۔چلنے
ایکہمجب16 بنامجزیرہچھوٹے میںآڑکیکوَدہ گزرنےسے
لـگے تو ہم نے بڑی مشکل سے بچاؤ کشتی کو جہاز پر اُٹھا کر
محفوظ رکھا۔ اب) تک وہ رسّے سے جہاز کے ساتھ کھینچی
جا رہی (تھی۔ 17 پھر ملاحوں نے جہاز کے ڈھانچے کو یادہ ز
مضبوط بنانے کی خاطر اُس کے ارد گرد رسّے باندھے۔ خوف
یہ تھا کہ جہاز شمالی یقہ افر پڑےقریبکے چوربالو دھنسمیں
جائے۔ اِن) ریتوں کا نام سورتس (تھا۔ اِس سے بچنے کے لئے
اُنہوں نے †لنگر ڈال دیا تاکہ جہاز کچھ آہستہ چلے۔ یوں جہاز
ہَوا کے ساتھ چلتے چلتے آگے بڑھا۔ اگلے18 دن بھی طوفان جہاز
کو اِتنی شدت سے جھنجھوڑ رہا تھا کہ ملاح مال و اسباب
کو سمندر میں پھینکنے لـگے۔ تیسرے19 دن اُنہوں نے اپنے ہی
ہاتھوں سے جہاز چلانے کا کچھ سامان سمندر پھینکمیں دیا۔
20 طوفان کی شدت بہت دنوں کے بعد بھی ختم نہ ہوئی۔ نہ
سورج اور ستارےنہ نظر آئے تکیہاں 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 حضرات،”کہا، بہتر ہوتا باتمیریآپکہ مان کر کریتے سے روانہ
نہ ہوتے۔ پھر آپ اِس مصیبت اور خسارے سے بچ جاتے۔
ابلیکن22 آپمَیں نصیحتکو کرتا ہوں کہ حوصلہ رکھیں۔
میںآپ تباہجہازصرفگا۔مرےنہیںبھیایکسے ہو جائے
گا۔ 23 کیونکہ پچھلی ایکرات پاسمیرےفرشتہ آ کھڑا ہوا،
اُسی خدا کا جسفرشتہ کا مَیں بندہ ہوں جساور عبادتکی
مَیں کرتا ہوں۔ اُس24 نے کہا، متپولس،’ ڈر۔ لازم ہے کہ
تجھے شہنشاہ کے منے پیشسا کیا جائے۔ اور الله اپنی مہربانی سے
تیرے واسطے تمام ہم سفروں کی جانیں بھی بچائے رکھے ‘گا۔
25 اِس لئے حوصلہ رکھیں، کیونکہ میرا الله پر ایمان ہے کہ ایسا
ہی ہو گا جس طرح اُس نے فرمایا ہے۔ 26 لیکن جہاز کو
جزیرےکسی ساحلکے پر چڑھ جانا “ہے۔

† 27:17 :لنگر لنگر یعنی چھوٹا کیجسلنگر مدد سے جہاز کا ایکرُخ سمتہی میں رکھا جاتا ہے۔
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27 طوفان کی چودھویں رات جہاز بحـیرۂ یہ ادر پر بہے چلا

جا رہا تھا ًکہ تقریبا راتآدھی کو ملاحوں محسوسنے کیا کہ
نزدیکساحل آ رہا ہے۔ 28 پانی کی گہرائی پیمائشکی کر کے
اُنہیں معلوم ہوا کہ وہ فٹ120 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 جلدیدنکہ جائے۔چڑھسے وقتاُس30
ملاحوں نے جہاز سے فرار 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 مقرر افسر اور فوجیوں سے کہا، اگر” یہ آدمی جہاز پر نہ رہیں
مرسبآپتو جائیں “گے۔ اُنہوںچنانچہ32 نے بچاؤ کشتی کے
رسّے کاٹکو کر اُسے کھلا چھوڑ دیا۔

33 پَو پھٹنے والی تھی پولسکہ کوسبنے سمجھایا کہ وہ کچھ
کھا لیں۔ اُس نے کہا، آپ” نے چودہ دن اضطرابسے کی
میںحالت رہ نہیںکچھکر کھایا۔ مہربانیاب34 کر کچھکے کھا
لیں۔ آپیہ بچاؤکے کے لئے ضروری آپکیونکہہے، صرفنہ
بچ جائیں گے بلـکہ آپ ایککا بال بھی بیکا نہیں ہو “گا۔ 35 یہ
کہہ کر اُس نے کچھ روٹی لی اور اُن سب کے منے سا الله سے
شکرگزاری کی دعا کی۔ پھر اُسے توڑ کر کھانے لگا۔ اِس36 سے
دوسروں کی حوصلہ افزائی ہوئی اور اُنہوں نے بھی کچھ کھانا
کھایا۔ 37 جہاز پر ہم 276 افراد تھے۔ جب38 سب 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 جسآئی 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 رسّے کھول دیئے جن سے پتوار
بندھے ہوتے تھے اور منے سا والے بادبان کو چڑھا کر ہَوا کے
زور ساحلسے طرفکی رُخ کیا۔ لیکن41 چلتے چلتے ایکجہاز
سےچوربالو ٹکرا اُسکر گیا۔چڑھپر جہاز کا دھنسماتھا یہاںگیا
تک کہ وہ ہل بھی نہ سکا جبکہ اُس کا پچھلا موجوںحصہ کی
ٹکروں ٹکڑےٹکڑےسے ہونے لگا۔

فوجی42 قیدیوں قتلکو کرنا ہتے تھےچا تاکہ وہ جہاز سے تیر
کر فرار نہ ہو سکیں۔ 43 لیکن اُن پر مقرر افسر پولس کو بچانا
چاہتا تھا، اِس لئے اُس نے اُنہیں ایسا کرنے نہ دیا۔ اُس نے
حکم دیا کہ پہلے سبوہ جو تیر سکتے ہیں پانی چھلانگمیں لگا
تککنارےکر پہنچیں۔ باقیوں44 کو تختوں یا جہاز کے کسی
ٹکڑے کو پکڑ کر پہنچنا تھا۔ پہنچے۔تکساحلسلامتصحیحسبیوں

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
آگنے جلا کر ہمارا استقبال کیا، بارشکیونکہ شروع ہو چکی
تھی اور ٹھنڈ تھی۔ پولس3 لـکڑیبھینے کا ڈھیر جمع کیا۔ لیکن
جوں ہی اُس نے آگاُسے میں ایکپھینکا یلا زہر آگسانپ
تپشکی بھاگسے کر نکل آیا پولساور کے ہاتھ چمٹسے کر
ڈساُسے لیا۔ مقامی4 لوگوں سانپنے پولسکو کے ہاتھ سے
لـگے دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لـگے، یہ” آدمی ضرور
قاتل ہو گا۔ گو یہ سمندر سے بچ گیا، انصافلیکن دیویکی اِسے
جینے نہیں “دیتی۔ پولسلیکن5 نے سانپ جھٹککو آگکر
پھینکمیں دیا، اور سانپ کا کوئی بُرا اثر اُس پر نہ ہوا۔ لوگ6
اِس انتظار میں جائےسوجوہکہرہے اچانکیا گر لیکنپڑے،
کافی دیر کے بعد بھی کچھ نہ ہوا۔ اِس پر اُنہوں نے اپنا خیال بدل
کر اُسے دیوتا قرار دیا۔

تھیں۔زمینیںکیآدمیبڑےسےسبکےجزیرےہیقریب7
اُس نامکا پُبلیُس تھا۔ اُس اپنےنے میںگھر استقبالہمارا کیا اور
تین نوازیمہمانخوبہماریتکدن کی۔ اُس8 باپکا بیمار پڑا
تھا، وہ بخار اور پیچش مرضکے میں مبتلا تھا۔ پولس اُس کے
کمرے میں گیا، اُس کے لئے دعا کی اور اپنے ہاتھ اُس پر رکھ
دیئے۔ اِس مریضپر کو شفا ملی۔ یہجب9 ہوا جزیرےتو کے
باقی تمام مریضوں پولسنے پاسکے آ کر پائی۔شفا نتیجے10 میں
اُنہوں روانہجباورکی۔عزتہماریسےطرحکئینے ہونے
وقتکا آ گیا تو اُنہوں نے ہمیں وہ سب 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 سردیوںجو موسمکے کے لئے وہاں ٹھہر گیا تھا۔ یہ جہاز
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یہ اسکندر کا تھا اور اُس کے ماتھے پر جُڑواں دیوتاؤں ‘کاسٹر’
اور ‘پولـکس’ نصبمورتکی تھی۔ ہم وہاں رُخصتسے ہو
کر 12 سرکوسہ شہر پہنچے۔ تین دن کے بعد 13 ہم وہاں سے
یگیُم ر شہر گئے جہاں ایکصرفہم دن ٹھہرے۔ پھر جنوب
سے ہَوا اُٹھی، اِس لئے ہم اگلے دن پُتیولی پہنچے۔ 14 اِس شہر
میں ملاقاتہماری کچھ بھائیوں سے ہوئی۔ اُنہوں نے ہمیں اپنے
پاس ایک ہفتہ ہنے ر کی دعوت دی۔ یوں ہم روم پہنچ گئے۔
روم15 بھائیوںکے بارےہمارےنے سنمیں رکھا تھا، اور کچھ
ہمارا استقبال کرنے کے لئے قصبہ بنام اپیُس تکچوککے
آئے جبکہ صرفکچھ تین’ تک‘سرائے آ اُنہیںسکے۔ دیکھ کر
پولس نے الله کا شکر کیا اور نیا حوصلہ پایا۔

روم میں
ہمارے16 روم میں پہنچنے پولسپر کو اپنے کرائے مکانکے

میں ہنے ر کی اجازت ملی، گو ایک فوجی اُس کی پہرا داری
کرنے کے لئے اُس کے ساتھ رہا۔

تین17 دن گزر گئے تو پولس نے یہودی راہنماؤں کو بُلایا۔
جب وہ جمع ہوئے تو اُس نے اُن سے کہا، بھائیو،” مجھے یروشلم
میں گرفتار کر رومیوںکے حوالےکے کر دیا گیا مَیںحالانکہ نے
اپنی قوم یا باپاپنے دادا رواجورسمکے نہیںکچھخلافکے کیا
رومی18تھا۔ میرا جائزہ مجھےکرلے رِہا کرنا ہتے چا تھے، کیونکہ
اُنہیں مجھے موتسزائے دینے نہسببکوئیکا ملا تھا۔ لیکن19
یہودیوں اعتراضنے کیا اور یوں مجھے شہنشاہ سے اپیل کرنے پر
مجبور کر دیا گیا، گو میرا یہ نہیںارادہ مَیںکہہے اپنی قوم پر کوئی
الزام لگاؤں۔ مَیں20 اِسنے لئے آپ کو بُلایا آپتاکہ ملوںسے
اور خاطرکیشخصاُسمَیںکروں۔گفتگو جکڑاسےزنجـیروںاِن
ہوا جسہوں کے آنے کی اُمید اسرائیل رکھتا “ہے۔

21 یہودیوں نے اُسے جواب دیا، ہمیں” یہودیہ سے آپ کے
ملا۔نہیںخطبھیکوئیمیںبارے اور آئےسےوہاںبھائیجتنے
ہیں اُن میں ایکسے آپبھینے بارےکے میں نہ تو منفیکوئی
رپورٹ دی نہ کوئی بُری بات بتائی۔ لیکن22 ہم آپ سے سننا
ہتے چا ہیں آپکہ خیالاتکے کیا ہیں، کیونکہ ہم اِتنا جانتے
ہیں ہرکہ اِسلوگجگہ فرقے باتیںخلافکے کر “ہیں۔رہے

23 چنانچہ اُنہوں نے ملنے ایککا دن مقرر کیا۔ یہودیجب
دوبارہ اُس جگہ آئے پولسجہاں رہتا تھا تو اُن کی تعداد بہت

یادہ ز تھی۔ صبح سے لے کر تکشام اُس نے الله کی بادشاہی
بیان اُسدی۔گواہیکیاُساورکی اُنہیںنے شریعتکیموسٰی
اور نبیوں کے پیشجاتحوالہ کر کر کے عیسٰی بارےکے میں
قائل کرنے کوششکی کی۔ کچھ24 تو قائل ہو گئے، لیکن باقی
ایمان نہ لائے۔ 25 اُن میں نااتفاقی پیدا ہوئی تو وہ چلے جبگئے۔
وہ جانے لـگے تو پولس نے اُن سے کہا، روح” القدس نے
یسعیاہ نبی آپمعرفتکی باپکے دادا ٹھیکسے 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 طرفکی سے نجاتیہ غیریہودیوں پیشبھیکو کی گئی
ہے اور وہ سنیں “!بھیگے

29 جب] اُس نے یہ کہا تو یہودی آپس میں بحث مباحثہ
کرتے ہوئے چلے [گئے۔

پورےپولس30 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 مداخلتنے نہ کی۔
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رومیوں
سلام

عیسٰیمسیحخطیہ1 پولسغلامکے سےطرفکی جسےہے
رسول ہونے کے لئے بُلایا اور الله کی خوش خبری کی منادی
کرنے کے لئے الـگ کیا گیا ہے۔

پاک2 نوشتوں میں درج اِس خوش خبری کا وعدہ الله نے
پہلے ہی اپنے نبیوں سے کر رکھا تھا۔ اور3 یہ پیغام اُس کے فرزند
عیسٰی کے بارے میں ہے۔ انسانی لحاظ سے وہ داؤد کی نسل
سے پیدا ہوا، 4 جبکہ القدسروح کے لحاظ سے قدرتوہ کے
ساتھ الله کا فرزند ٹھہرا جب وہ مُردوں میں سے جی اُٹھا۔ یہ
ہمارےہے خداوند عیسٰی مسیح بارےکے میں الله خوشکی
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 تابعکے جائیںہو مسیحیوںاور نامکے آپ6ملے۔جلالکو
بھی اُن غیریہودیوں میں سے ہیں، جو عیسٰی مسیح کے بُلائے
ہوئے ہیں۔

سبآپمَیں7 لـکھکو رہا ہوں جو روم میں الله پیارےکے
ہیں مخصوصاور مُقّدسو ہونے کے لئے بُلائے گئے ہیں۔
خدا ہمارا باپ اور خداوند عیسٰی مسیح آپ کو فضل اور

سلامتی عطا کریں۔
روم جانے کی آرزو

اّول،8 لئےکےسبآپمَیں مسیحعیسٰی وسیلےکے اپنےسے
خدا کا شکر کرتا ہوں، کیونکہ پوری دنیا میں آپ کے ایمان کا
چرچا ہو رہا ہے۔ 9 خدا ہی میرا گواہ جسہے کی خدمت
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 وقتہر اپنی دعاؤں منتمیں کرتا ہوں کہ الله مجھے
آپآخرکار پاسکے کامیابیکیآنے مَیںکیونکہ11کرے۔عطا
آپ سے ملنے کا آرزومند ہوں۔ مَیں چاہتا ہوں میرےکہ یعے ذر
آپ کو کچھ روحانی برکت مل جائے اور یوں آپ مضبوط ہو
جائیں۔ 12 یعنی آنے کا مقصد یہ ہے میرےکہ ایمان سے آپ
کی حوصلہ افزائی کی جائے اِسیاور آپطرح ایمانکے سے میرا
حوصلہ بھی بڑھ جائے۔

13 بھائیو، آپ کے علم میں ہو کہ مَیں بہتنے آپدفعہ کے
پاس آنے کا ارادہ کیا۔ طرحجسکیونکہ دیگر غیریہودی اقوام
میں میری خدمت سے پھل پیدا ہوا ہے اُسی طرح آپ میں بھی
پھل دیکھنا مجھےتکآجلیکنہوں۔چاہتا روکا گیا ہے۔ بات14
یہ ہے کہ یہ خدمت سرانجام دینا فرضمیرا 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، کیونکہ

یہ الله کی قدرت ہے جو ہر ایک کو جو ایمان لاتا ہے نجات
دیتی پہلےہے، یہودیوں کو، پھر غیریہودیوں کو۔ 17 کیونکہ اِس
خوش خبری میں الله کی ہی راست بازی ظاہر ہوتی ہے، وہ
راست بازی جو شروع سے تکآخر ایمان پر مبنی ہے۔ باتیہی
مُقّدسکلاِم درجمیں جبہے لـکھا راست”ہے، باز ایمان ہی
سے جیتا رہے “گا۔

انسان پر الله غضبکا
لیکن18 الله آسمانغضبکا پر سے اُن تمام ناراستاوربےدین

لوگوں نازلپر ہوتا سچائیجوہے اپنیکو ناراستی دبائےسے رکھتے
ہیں۔ 19 کچھجو الله بارےکے میں معلوم ہو سکتا وہہے تو اُن پر
ظاہر ہاںہے، الله یہخودنے اُن پر ظاہر کیا ہے۔ کیونکہ20 دنیا
تخلیقکی لےسے انسانتکآجکر الله کی اَن فطرتدیکھی یعنی
اُس کی ازلی قدرت اور الوہیت مخلوقات کا مشاہدہ کرنے سے
پہچان اِسہے۔سکتا لئے اُن پاسکے نہیں۔عذرکوئی الله21 کو
جاننے باوجودکے اُنہوں اُسےنے جلالوہ نہ دیا اُسجو حقکا
ہے، نہ اُس کا شکر ادا کیا بلـکہ وہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور
اُن دلوںبےسمجھکے پر یکی تار گئی۔چھا وہ22 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 کی
صورت میں بنائے گئے تھے۔

اِس24 لئے الله اُنہیںنے میںکاموںنجساُن چھوڑ دیا جو اُن
دلکے کرنا ہتے چا تھے۔ نتیجے میں اُن دوسرےایکجسمکے
بےحرمتسے ہوتے رہے۔ 25 ہاں، اُنہوں نے الله بارےکے
میں سچائی کو رد کر کے جھوٹ کو اپنا لیا اور مخلوقات کی
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پرستش اور خدمت کی، نہ کہ خالق جسکی، تعریفکی ابد
تک ہوتی رہے، آمین۔

وجہیہی26 اللهکہہے اُنہیںنے اُن میںشہوتوںناکشرمکی
چھوڑ دیا۔ اُن کی خواتین نے فطرتی جنسی تعلقات کے بجائے
غیرفطرتی تعلقات رکھے۔ اِسی27 طرح مرد خواتین کے ساتھ
تعلقاتفطرتی چھوڑ دوسرےایککر شہوتکی مستمیں ہو
گئے۔ مردوں نے مردوں کے ساتھ بےحیا حرکتیں 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 اُنہیںنے اُن کی میںسوچمکروہ 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 بھرےسے ہوئے
ہیں۔ وہ ریزی،خوںحسد، فریبجھگڑے، اور وریکینہ سے
لبریز ہیں۔ وہ چغلی کھانے والے، تہمت30 لگانے والے، الله
سے نفرت کرنے والے، سرکش، مغرور، شیخی باز، بدی کو
ایجاد کرنے باپماںوالے، نافرمان،کے بےوفا،بےسمجھ،31
سنگ دل اور بےرحم ہیں۔ 32 اگرچہ وہ الله کا فرمان جانتے
ہیں کہ ایسا کرنے والے سزائے موت کے مستحق ہیں توبھی
وہ ایسا کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلـکہ وہ ایسا کرنے والے دیگر
لوگوں شاباشکو بھی دیتے ہیں۔

2
الله عدالتراستکی

انسان،اے1 کیا تُو دوسروں مجرمکو ٹھہراتا ہے؟ تُو کوئیجو
بھی ہو تیرا نہیں۔عذرکوئی کیونکہ تُو بھیخود کچھوہی کرتا ہے
جس میں تُو دوسروں کو مجرم ٹھہراتا ہے اور یوں اپنے آپ کو
بھی مجرم قرار دیتا ہے۔ ہماب2 ہیںجانتے ایسےکہ کام کرنے
والوں پر الله کا فیصلہ منصفانہ ہے۔ تاہم3 تُو وہی کچھ کرتا ہے
میںجس تُو دوسروں کو مجرم ٹھہراتا ہے۔ کیا تُو سمجھتا ہے کہ
خود الله کی عدالت سے بچ جائے گا؟ 4 یا کیا تُو اُس کی وسیع
مہربانی، تحمل اور صبر کو حقیر جانتا ہے؟ کیا تجھے 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 جبگا، اُس عدالتراستکی
ظاہر ہو گی۔ 6 الله ایکہر اُسکو کاموںکے کا گا۔دےبدلہ

7 لوگکچھ ثابت قدمی نیکسے کام کرتے اور جلال، عزت
اور بقا کے طالب ہتے ر ہیں۔ اُنہیں الله ابدی زندگی کرےعطا
گا۔ لیکن8 لوگکچھ غرضخود ہیں اور سچائی کی نہیں 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 یہودیپہلےہے، 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 کسیالله نہیں۔دارطرفبھیکا

غیریہودیوں12 نہیںشریعتموسویپاسکے اِسہے، لئے وہ
شریعت کے بغیر ہی گناہ کر ہلاککے ہو جاتے ہیں۔ یہودیوں
کے پاس شریعت ہے، لیکن وہ بھی نہیں بچـیں گے۔ کیونکہ
جب وہ گناہ کرتے ہیں تو شریعت ہی اُنہیں مجرم ٹھہراتی ہے۔
13 کیونکہ الله نزدیککے یہ کافی نہیں کہ شریعتہم کی باتیں
سنیں بلـکہ وہ ہمیں اُس وقت ہی راست باز قرار دیتا ہے جب
شریعت پر عمل بھی کرتے ہیں۔ 14 اور گو غیریہودیوں پاسکے
شریعت نہیں بھیجبلیکنہوتی وہ فطرتی طور پر وہ کچھ کرتے
ہیں شریعتجو فرماتی ہے تو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارےگو
نہیںشریعتپاس توبھی ہم آپاپنے کے لئے شریعتخود 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 کے خیالات دوسرےایککبھی کی مذمت
اور دوسرےایککبھی کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ 16 غرض،
خبریخوشمیری کے مطابق ایکہر کو اُس دن اپنا اجر ملے
جبگا الله عیسٰی مسیح معرفتکی انسانوں کی پوشیدہ باتوں کی
کرےعدالت گا۔

یہودی شریعتاور
17 اچھا، تُو اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے۔ تُو شریعت

پر انحصار کرتا اور الله کے ساتھ اپنے تعلق پر فخر کرتا ہے۔
18 تُو اُس کی مرضی کو جانتا ہے اور شریعت کی تعلیم پانے
کے باعث صحیح راہ کی پہچان رکھتا ہے۔ 19 تجھے پورا یقین
ہے، مَیں’ اندھوں کا قائد، یکی تار میں بسنے والوں کی روشنی،
بےسمجھوں20 کا معلم اور بچوں کا اُستاد لحاظایک‘ہوں۔ سے
درستیہ بھی ہے، شریعتکیونکہ صورتکی پاستیرےمیں
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
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کرنے کی منادی کرتا ہے، خود چوری کیوں کرتا ہے؟ 22 تُو
جو اَوروں کو زنا کرنے سے منع کرتا ہے، خود زنا کیوں کرتا
ہے؟ تُو جو بُتوں سے گھن کھاتا ہے، خود مندروں کو کیوں
لُوٹتا ہے؟ 23 تُو شریعتجو پر فخر کرتا اِسکیوںہے، خلافکی
ورزی کر کے الله کی بےعزتی کرتا ہے؟ یہ24 باتوہی ہے جو
کلاِم مُقّدس میں لـکھی ہے، تمہارے” سبب سے غیریہودیوں
میں الله کے نام پر کفر بکا جاتا “ہے۔

25 ختنے کا فائدہ تو وقتاُس ہوتا جبہے شریعتتُو پر عمل
کرتا ہے۔ لیکن اگر تُو اُس کی حکم عدولی کرتا ہے تو تُو نامختون
جیسا ہے۔ 26 اِس برعکسکے اگر نامختون غیریہودی شریعت
کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو کیا الله اُسے مختون یہودی کے
برابر نہیں ٹھہرائے گا؟ 27 چنانچہ جو نامختون غیریہودی شریعت
پر عمل کرتے ہیں آپوہ یہودیوں کو مجرم ٹھہرائیں گے جن کا
ختنہ ہوا شریعتپاسکےجناورہے شریعتآپکیونکہہے،
پر عمل نہیں کرتے۔ آپ28 اِس بنا پر یہودیحقیقی 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 روح القدس کے وسیلے
سے کیا جاتا ہے۔ اور ایسے یہودی کو انسان طرفکی سے نہیں
بلـکہ الله طرفکی تعریفسے ملتی ہے۔

3
تو1 یہودیکیا ہونے کا یا ختنہ فائدہکوئیکا ہاں،جی2ہے؟

ہر طرح !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 ٹھہرےسچا گو ہر انسان جھوٹا ہے۔ یوں کلاِم مُقّدس
میں لـکھا ہے، لازم” ہے کہ تُو لتے بو ٹھہرےراستوقت اور
عدالت غالبوقتکرتے “آئے۔

کوئی5 کہہ سکتا ہے، ہماری” ناراستی ایککا اچھا مقصد
ہوتا اِسکیونکہہے، لوگوںسے پر الله راستیکی ہے۔ہوتیظاہر
تو کیا الله بےانصاف نہیں ہو گا اگر وہ اپنا غضب ہم پر نازل
“کرے؟ مَیں) انسانی پیشخیال کر رہا ۔(ہوں 6 ہرگز !نہیں
اگر الله راست نہ ہوتا تو پھر وہ دنیا کی عدالت کس طرح کر
سکتا؟

7 شاید کوئی اَور اعتراض کرے، اگر” میرا جھوٹ الله کی
سچائی کثرتکو سے نمایاں کرتا ہے اور یوں اُس کا جلال بڑھتا
ہے تو وہ مجھے کیوں کر گناہ گار قرار دے سکتا “ہے؟ 8 کچھ
لوگ ہم پر یہ بھیکفر بکتے ہیں ہمکہ کہتے ہیں، آؤ،” ہم بُرائی
یں کر تاکہ بھلائی انصاف“نکلے۔ 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
ہیسبیونانی گناہ قبضےکے 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۔
15 اُن کے پاؤں خون بہانے کے لئے جلدی کرتے ہیں۔
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 نہیںخوفکا “ہوتا۔
اب19 ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ فرماتی 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 شریعتکیونکہ کے پورےتقاضے کرنے سے
بھیکوئی اُس کے منے راستسا باز نہیں ٹھہر سکتا، شریعتبلـکہ
کا کام یہ ہے ہمارےکہ اندر گناہ گار ہونے احساسکا پیدا
کرے۔

راست باز ہونے کے لئے ایمان ضروری ہے
ابلیکن21 الله ہمنے ایکپر راہ انکشافکا کیا جسہے

شریعتہمسے کے بغیر اُسہی کے منے راستسا باز ٹھہر سکتے
ہیں۔ توریت اور نبیوں کے صحیفے بھی اِس کی تصدیق کرتے
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ہیں۔ راہ22 یہ ہے ہمجبکہ مسیحعیسٰی پر ایمان لاتے ہیں تو
الله ہمیں راست باز قرار دیتا ہے۔ اور یہ راہ سب کے لئے ہے۔
کیونکہ کوئی بھی فرق نہیں، سب23 نے گناہ کیا، سب الله کے
وہکاجسہیںمحرومسےجلالاُس تقاضا کرتا سباور24ہے،
مفت میں 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 کے خون کے باعث کفارہ کا وسیلہ بنا
پیشکر کیا، ایسا جسکفارہ ایمانسے لانے والوں کو گناہوں
کی معافی ملتی یوںہے۔ الله اپنینے راستی ظاہر ماضیپہلےکی،
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 راستوہ ہے اور ایکہر راستکو باز ٹھہراتا ہے عیسٰیجو پر ایمان لایا ہے۔

اب27 ہمارا فخر کہاں رہا؟ اُسے تو ختم کر دیا گیا کسہے۔
شریعت سے؟ کیا اعمال کی شریعت سے؟ نہیں، بلـکہ ایمان کی
شریعت سے۔ 28 کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ انسان کو ایمان سے
راست باز ٹھہرایا جاتا ہے، نہ کہ اعمال سے۔ 29 کیا الله صرف
یہودیوں کا خدا ہے؟ غیریہودیوں کا نہیں؟ ہاں، غیریہودیوں کا
ہیایکاللهکیونکہ30ہے۔بھی مختونجوہے دونوںنامختوناور
کو ایمان ہی راستسے باز ٹھہرائے گا۔ 31 پھر کیا ہم شریعت
ایمانکو منسوخسے کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلـکہ شریعتہم کو
قائم رکھتے ہیں۔

4
ابراہیم ایمان راستسے باز ٹھہرا

1 ابراہیم جسمانی لحاظ سے ہمارا باپ تھا۔ تو راست باز
ٹھہرنے اُسمیںسلسلےکے کا کیا ہیںسکتےکہہہم2تھا؟تجربہ
کہ اگر شریعتوہ پر عمل کرنے راستسے باز ٹھہرتا تو وہ اپنے
آپ پر فخر کر سکتا تھا۔ لیکن الله نزدیککے اُس پاسکے اپنے
آپ پر فخر کرنے کا کوئی سبب نہ تھا۔ 3 کیونکہ کلاِم مُقّدس
میں لـکھا ہے، ابراہیم” نے الله پر بھروسا رکھا۔ اِس بنا پر الله نے
راستاُسے 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۔ لیکن5 لوگجب کام نہیں کرتے بلـکہ الله پر
ایمان ہیںرکھتے بےدینوںجو راستکو باز قرار دیتا توہے اُن کا
کوئی حق نہیں بنتا۔ وہ اُن کے ایمان ہی کی بنا پر راست باز قرار

دیئے جاتے ہیں۔ 6 داؤد یہی بات بیان کرتا ہے جب وہ اُس
شخص مبارککو کہتا ہے جسے الله بغیر اعمال راستکے ٹھہراتاباز ہے،

مبارک”7 ہیں وہ جن کے معافجرائم کئے گئے،
جن کے گناہ ڈھانپے گئے ہیں۔
مبارک8 ہے وہ جس کا گناہ رب حساب میں نہیں لائے

“گا۔
9 کیا مبارکیہ 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۔ حالتکساُسے10 راستمیں باز ٹھہرایا گیا؟
ختنہ کرانے بعدکے یا پہلے؟ ختنے بعدکے نہیں بلـکہ پہلے۔ اور11
ختنہ کا نشانجو اُسے ملا اُسوہ بازیراستکی کی مُہر تھی، وہ
بازیراست اُسےجو ختنہ کرانے سے پیشتر ملی، جبوقتاُس
وہ ایمان لایا۔ یوں وہ اُن سب کا باپ ہے جو بغیر ختنہ کرائے
ایمان لائے ہیں اور اِس بنا پر راست باز ٹھہرتے ہیں۔ 12 ساتھ
ہی وہ ختنہ والوںکرانے باپکا بھی لیکنہے، اُن جنکا کا نہ
صرف ختنہ ہوا ہے بلـکہ باپہمارےجو 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
جب13 الله نے ابراہیم اور اُس کی اولاد سے وعدہ کیا کہ

وہ دنیا وارثکا ہو گا تو اُس نے یہ اِس لئے نہیں کیا کہ ابراہیم
شریعتنے پیرویکی کی بلـکہ اِس لئے کہ وہ ایمان لایا اور یوں
راست باز ٹھہرایا گیا۔ 14 کیونکہ اگر وہ وارث ہیں شریعتجو
پیروکارکے ہیں تو پھر ایمان بےاثر ٹھہرا اور الله کا گیا۔مٹوعدہ
شریعت15 الله کا غضب ہی پیدا کرتی ہے۔ لیکن جہاں کوئی
شریعت نہیں وہاں اُس ورزیخلافکی بھی نہیں۔

16 چنانچہ میراثیہ ایمان سے ملتی ہے تاکہ اِس کی بنیاد الله
کا فضل ہو اور اِس کا وعدہ ابراہیم کی تمام نسل کے لئے ہو، نہ
شریعتصرف کے پیروکاروں کے لئے بلـکہ اُن کے لئے بھی جو
ابراہیم کا سا ایمان رکھتے ہیں۔ یہی سبہم باپکا ہے۔ یوں17
الله کلاِم مُقّدس میں اُس سے وعدہ کرتا ہے، مَیں” نے تجھے
بہت قوموں باپکا بنا دیا “ہے۔ الله ہی نزدیککے ابراہیم ہم
سب باپکا ہے۔ کیونکہ اُس ایمانکا اُس خدا پر تھا مُردوںجو
کو زندہ کرتا جساور کے حکم پر وہ کچھ پیدا ہوتا ہے جو پہلے
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نہیں تھا۔ 18 اُمید کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی تھی، پھر بھی
ابراہیم اُمید کے ساتھ ایمان رکھتا رہا کہ مَیں بہتضرور قوموں
باپکا بنوں گا۔ اور آخرکار ایسا ہی ہوا، جیسا مُقّدسکلاِم میں
وعدہ کیا گیا تھا تیری”کہ اولاد اِتنی ہی “گی۔ہوبےشمار اور19
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 ابہیں،
بچے پیدا کرنے کی عمر سارہ کے لئے 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 اپنے وعدے 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 قرار
دے گا اگر ہم اُس پر ایمان رکھیں جس ہمارےنے خداوند
عیسٰی کو مُردوں میں سے زندہ کیا۔ ہماری25 ہی خطاؤں کی
وجہ سے اُسے موت کے حوالے کیا گیا، اور ہمیں راستہی باز
قرار دینے کے لئے اُسے زندہ کیا گیا۔

5
بازیراست کا انجام

اب1 ہمیںچونکہ ایمان راستسے باز قرار دیا گیا اِسہے لئے
الله کے ہماریساتھ صلح اِسہے۔ صلح کا وسیلہ ہمارا خداوند
ایمانہمارے2ہے۔مسیحعیسٰی لانے پر اُس کےفضلہمیںنے
اُس تکمقام آجہمجہاںپہنچایا قائم ہیں۔ یوںاور اِسہم اُمید
پر فخر ہیںکرتے اللهہمکہ نہ3گے۔ہوںشریکمیںجلالکے
یہصرف بلـکہ بھیوقتاُسہم فخر مصیبتوںہمجبہیںکرتے
میں پھنسے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں مصیبتکہ سے
ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے، ثابت4 قدمی سے پختگی اور پختگی سے
اُمید۔ 5 اور اُمید ہمیں شرمندہ ہونے نہیں دیتی، کیونکہ الله نے
دےالقدسروحہمیں کر اُس وسیلےکے ہمارےسے دلوں میں
محبتاپنی ُنڈیلی ا ہے۔

6 کیونکہ ہم ابھی کمزور ہی تھے تو مسیح نے ہم بےدینوں
کی خاطر اپنی جان دے دی۔ 7 مشکل سے ہی کوئی کسی
راست باز کی اپنیخاطر گا۔دےجان ممکنہاں، کوئیکہہے

نیکوکسی کار لئےکے جاناپنی لیکن8کرے۔جرأتکیدینے
الله نے ہم سے اپنی محبت کا اظہار یوں کیا کہ مسیح نے اُس
وقت ہماری خاطر اپنی جان دی جب ہم گناہ گار ہی تھے۔
ہمیں9 مسیح کے خون راستسے باز ٹھہرایا گیا ہے۔ تو یہ بات
کتنی یقینی ہے کہ ہم اُس کے وسیلے سے الله کے غضب سے
بچـیں گے۔ ابھیہم10 الله دشمنکے اُسجبتھےہی فرزندکے
کی موت کے وسیلے سے ہماری 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 ہمارے خداوند عیسٰی مسیح کے وسیلے سے
ہمارینےجسہے، صلح کرائی ہے۔

آدم اور مسیح
جب12 آدم نے گناہ کیا تو ایکاُس شخصہی سے گناہ دنیا

میں آیا۔ اِس گناہ کے ساتھ موتساتھ بھی آ سبکر آدمیوں میں
پھیل گئی، کیونکہ سب نے گناہ کیا۔ شریعت13 انکشافکے
پہلےسے گناہ تو دنیا میں تھا، لیکن شریعتجہاں نہیں ہوتی وہاں
گناہ نہیںحسابکا کیا جاتا۔ تاہم14 آدم سے لے کر تکموسٰی
موت جاریحکومتکی رہی، اُن پر بھی جنہوں آدمنے سیکی
حکم عدولی نہ کی۔
آدماب آنے والے اشارہطرفکیمسیحعیسٰی 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 موتلوگسے میںزدکی آ گئے،
لیکن الله یادہکہیںفضلکا ز موثر نعمتمفتوہہے، بہتوںجو
کو شخصایکاُس عیسٰی مسیح میں ملی ہے۔ 16 ہاں، الله کی
نعمتاِس اور آدم کے گناہ بہتمیں فرق ہے۔ شخصایکاُس
آدم کے گناہ نتیجےکے 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۔ 17 شخصایکاِس
آدم کے گناہ کے نتیجے سبموتمیں پر حکومت کرنے لـگی۔
لیکن شخصایکاِس عیسٰی مسیح کا کام کتنا یادہ ز موثر تھا۔
جتنے بھی الله کا وافر فضل اور راست بازی نعمتکی پاتے ہیں
وہ مسیح وسیلےکے ابدیسے زندگی حکومتمیں کریں گے۔
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ایکطرحجسچنانچہ18 گناہکےشخصہی سبباعثکے

سےعملراستکےشخصہیایکطرحاُسیٹھہرےمجرملوگ
وہ دروازہ کھل گیا جس میں داخل ہو کر لوگسب راست
باز ٹھہر سکتے اور زندگی پا سکتے ہیں۔ ایکطرحجس19 ہی
کیشخص نافرمانی بہتسے لوگسے گناہ گار بن اُسیگئے، طرح
ایک شخصہی کی فرماں برداری بہتسے راستلوگسے باز
بن جائیں گے۔

شریعت20 اِس لئے درمیان میں آ گئی ورزیخلافکہ بڑھ
جائے۔ لیکن جہاں گناہ یادہ ز ہوا وہاں الله کا فضل اِس سے
بھی یادہ ز ہو گیا۔ 21 جسچنانچہ طرح گناہ موت کی صورت
حکومتمیں کرتا تھا اُسی ابطرح الله کا فضل راستہمیں باز
ٹھہرا حکومتکر کرتا ہے۔ یوں 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
میںفضلکے اضافہ ہو؟ 2 !نہیںہرگز ہم تو مر کر گناہ لاتعلقسے
ہو گئے ہیں۔ تو پھر طرحکسہم گناہ کو آپاپنے پر حکومت
دےکرنے سکتے ہیں؟ 3 یا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہم سب
بپتسمہجنہیں دیا گیا اِسہے مسیحسے عیسٰی شاملمیںموتکی
ہو گئے ہیں؟ 4 کیونکہ بپتسمے سے ہمیں دفنایا گیا اور اُس کی
شاملمیںموت کیا گیا زندگینئیطرحکیمسیحہمتاکہ گزاریں،
باپجسے کی قدرتجلالی مُردوںنے میں سے زندہ کیا۔

اُسہمطرحاِسچونکہ5 میںموتکی اُس پیوستساتھکے
ہو گئے ہیں اِس لئے ہم اُس کے جی اُٹھنے میں بھی اُس کے ساتھ
پیوست ہوں گے۔ 6 کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا پرانا انسان
مسیح کے مصلوبساتھ ہو گیا تاکہ گناہ کے قبضے میں یہ جسم
نیست ہو جائے اور یوں ہم گناہ کے غلام نہ رہیں۔ 7 کیونکہ
جو مر گیا وہ گناہ سے آزاد ہو گیا ہے۔ 8 اور ہمارا ایمان ہے کہ
مسیحہمچونکہ ساتھکے مر ہیںگئے اِس لئے ہم اُس ساتھکے
زندہ بھی ہوں گے، 9 کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مسیح مُردوں
میں سے جی اُٹھا ہے اباور کبھی مرےنہیں موتابگا۔ کا
اُس پر کوئی اختیار نہیں۔ 10 وقتمرتے وہ ہمیشہ کے لئے گناہ
کی حکومت سے نکل گیا، اور اب جب وہ دوبارہ زندہ ہے تو

اُس کی زندگی الله کے لئے مخصوص ہے۔ آپ11 بھی اپنے آپ
کو ایسا آپسمجھیں۔ بھی مر کر گناہ حکومتکی نکلسے گئے
ہیں آپاباور میںمسیحکی زندگی الله کے لئے مخصوص ہے۔

12 چنانچہ گناہ آپ کے فانی بدن میں حکومت نہ کرے۔
دھیان دیں آپکہ اُس خواہشاتبُریکی تابعکے نہ ہو جائیں۔
13 اپنے بدن کے کسی بھی عضو کو گناہ کی خدمت کے لئے
پیش نہ کریں، نہ اُسے ناراستی کا ہتھیار بننے اِسدیں۔ بجائےکے
اپنے آپ کو الله کی خدمت کے لئے پیش کریں۔ کیونکہ پہلے
آپ مُردہ تھے، آپابلیکن زندہ ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اپنے تمام
اعضا کو الله کی خدمت کے لئے پیش کریں اور اُنہیں راستی
ہتھیارکے بننے دیں۔ آئندہ14 آپگناہ کرےنہیںحکومتپر گا،
آپکیونکہ اپنی زندگی شریعت تحتکے نہیں گزارتے بلـکہ الله
فضلکے کے تحت۔

بازیراست کے غلام
اب15 سوال یہ ہے، چونکہ ہم شریعت تحتکے نہیں بلـکہ

ہیںتحتکےفضل تو اِسکیا یہمطلبکا ہمیںکہہے گناہ کرنے
کے لئے کھلا چھوڑ دیا گیا ہے؟ ہرگز !نہیں 16 آپکیا کو معلوم
نہیں کہ آپجب اپنے آپ کو کسی کے تابع کر کے اُس کے
غلام بن جاتے ہیں تو آپ مالـکاُس کے غلام جسہیں کے
تابع آپ ہیں؟ یا تو گناہ آپ مالـککا بن کر آپ کو تکموت
لے جائے گا، یا فرماں برداری آپ کی مالـکن بن کر آپ کو
راست بازی تک لے جائے گی۔ 17 در حقیقت آپ پہلے گناہ
غلامکے تھے، لیکن خدا کا شکر ہے پورےآپابکہ دل سے
اُسی تعلیم کے تابع ہو گئے ہیں جو آپ کے سپرد کی گئی ہے۔
آپاب18 کو گناہ سے آزاد کر دیا گیا بازیراستہے، 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
اپنےنےآپپہلے(پائیں۔سمجھ اعضا کیبےدینیاورنجاستکو
غلامی دےمیں رکھا جستھا کے نتیجے میں آپ کی بےدینی
بڑھتی آپابلیکنگئی۔ اپنے اعضا بازیراستکو کی غلامی
دیںدےمیں مُقّدسآپتاکہ بن جائیں۔

جب20 گناہ آپ مالـککا تھا تو آپ راست بازی 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 انجام موت ہے۔
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لیکن22 آپاب گناہ کی غلامی سے آزاد ہو کر الله کے غلام بن
گئے جسہیں، نتیجےکے مخصوصآپمیں مُقّدسو بن جاتے
ہیں جساور کا انجام ابدی زندگی ہے۔ 23 کیونکہ گناہ کا اجر
موت ہے جبکہ ہمارےالله خداوند مسیح عیسٰی وسیلےکے سے
ابدیہمیں زندگی نعمتمفتکی عطا کرتا ہے۔

7
شادی کی مثال

1 آپبھائیو، شریعتتو واقفسے ہیں۔ تو آپکیا نہیں جانتے
شریعتکہ اُس تکوقت انسان پر اختیار رکھتی تکجبہے
زندہوہ شادیکیعورتکسیجبلیں۔مثالکیشادی2ہے؟
ہوتی ہے تو شریعت اُس کا شوہر کے ساتھ بندھن اُس وقت
تک 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 لیکنہے۔ اگر اُس کا شوہر مر جائے
تو وہ شریعت سے آزاد ہوئی۔ اب وہ دوسرےکسی مرد کی
بیوی بنے تو زناکار نہیں ٹھہرتی۔ میرے4 بھائیو، یہ بات آپ پر
بھی صادق آتی مسیحآپجبہے۔ بدنکے کا بنحصہ گئے تو
آپ مر شریعتکر اختیارکے آزادسے ہو آپابگئے۔ اُس کے
پیوستساتھ ہو گئے ہیں جسے مُردوں میں سے زندہ کیا گیا تاکہ
ہم الله کی خدمت میں پھل لائیں۔ 5 جبکیونکہ ہم اپنی پرانی
فطرت تحتکے زندگی گزارتے تھے ہماریشریعتتو گناہ آلودہ
رغبتوں اُکساتیکو تھی۔ پھر ہمارےرغبتیںیہی اعضا پر اثرانداز
ہوتی تھیں اور نتیجے میں ہم ایسا پھل لاتے تھے جس کا انجام
موت ہے۔ ابلیکن6 ہم مر شریعتکر بندھنکے سے آزاد ہو
گئے ابہیں۔ شریعتہم کی پرانی زندگی خدمتتحتکے نہیں
کرتے بلـکہ القدسروح کی نئی زندگی کے تحت۔

شریعت اور گناہ
7 کیا اِس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت خود گناہ ہے؟ ہرگز

!نہیں بات تو یہ ہے کہ اگر شریعت مجھ پر میرے گناہ ظاہر نہ
کرتی تو مجھے اِن کا کچھ پتا نہ ًچلتا۔ مثلا اگر شریعت نہ لالچ”بتاتی، نہ “کرنا تو مجھے معلومحقیقتدر نہ ہوتا کہ لالچ کیا ہے۔
لیکن8 گناہ اِسنے فائدہسےحکم اُٹھا میںمجھکر طرحہر کا لالچ
پیدا کر دیا۔ اِس برعکسکے شریعتجہاں نہیں ہوتی وہاں گناہ
مُردہ ہے اور ایسا کام نہیں کر پاتا۔ ایک9 وقت تھا جب مَیں

شریعت کے بغیر زندگی گزارتا تھا۔ لیکن جوں ہی حکم میرے
منے سا آیا تو جانمیںگناہ آ معلومطرحاِسگیا۔مرمَیںاور10گئی
ہوا جسکہ حکم کا مقصد میری زندگی کو قائم رکھنا تھا وہی
میری موت کا باعث بن گیا۔ 11 کیونکہ گناہ نے حکم سے فائدہ
اُٹھا کر مجھے بہکایا اور حکم سے ہی مجھے مار ڈالا۔

مُقّدسخودشریعتلیکن12 اِساورہے احکامکے مُقّدس،
راست اور اچھے ہیں۔ 13 کیا اِس مطلبکا یہ ہے کہ جو اچھا
ہے میرےوہی لئے موت کا باعث 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 میری

فطرت انسانی ہے، مجھے گناہ کی غلامی میں بیچا گیا ہے۔ 15 در
حقیقت مَیں نہیں سمجھتا کہ کیا کرتا ہوں۔ کیونکہ مَیں وہ کام
نہیں کرتا جو کرنا ہوںچاہتا بلـکہ نفرتمجھےسےجسوہ ہے۔
لیکن16 اگر مَیں وہ کرتا ہوں نہیںجو کرنا چاہتا تو ظاہر ہے کہ
مَیں متفق ہوں شریعتکہ اچھی ہے۔ 17 اور اگر ایسا ہے تو پھر
مَیں یہ نہیںخودکام کر رہا بلـکہ گناہ سکونتاندرمیرےجو کرتا
ہے۔ مجھے18 معلوم ہے میرےکہ اندر یعنی میری پرانی فطرت
میں اچھیکوئی نہیںچیز بستی۔ اگرچہ مجھ نیکمیں کام کرنے
کا ارادہ تو موجود لیکنہے مَیں اُسے عملی جامہ نہیں پہنا سکتا۔
19 نیکجو کام مَیں کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں کرتا بلـکہ وہ بُرا کام
کرتا ہوں جو کرنا نہیں چاہتا۔ اب20 اگر مَیں وہ کام کرتا ہوں
مَیںجو نہیں کرنا چاہتا تو اِس مطلبکا مَیںکہہے نہیںخود کر
رہا بلـکہ وہ گناہ میرےجو اندر بستا ہے۔

ایکمجھےچنانچہ21 ہوئیکرتیکامشریعتکیطرحاَور نظر
آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب نیکمَیں کام کرنے کا ارادہ
رکھتا ہوں تو بُرائی آ موجود ہوتی ہے۔ 22 ہاں، اپنے باطن میں
تو مَیں خوشی سے الله کی شریعت کو مانتا ہوں۔ لیکن23 مجھے
اپنے ایکمیںاعضا دیتیدکھائیشریعتکیطرحاَور ایسیہے،
شریعت میریجو سمجھ شریعتکی خلافکے لڑ کر مجھے گناہ
کی شریعت کا قیدی بنا دیتی ہے، اُس شریعت کا میرےجو
اعضا میں موجود ہے۔ 24 ہائے، میری حالت کتنی بُری !ہے
مجھے اِس بدن جسسے کا انجام موت ہے کون چھڑائے گا؟
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25 خدا کا شکر ہے ہمارےجو خداوند عیسٰی مسیح کے وسیلے
سے یہ کام کرتا ہے۔
غرض یہی میری حالت ہے، مسیح کے بغیر مَیں الله کی

شریعت کی خدمت صرف اپنی سمجھ سے کر سکتا ہوں جبکہ
میری پرانی فطرت گناہ کی شریعت کی غلام رہ کر اُسی کی
خدمت کرتی ہے۔

8
روح میں زندگی

اب1 جو مسیح عیسٰی میں ہیں اُنہیں مجرم نہیں ٹھہرایا جاتا۔
2 کیونکہ روح کی شریعت نے جو ہمیں مسیح میں زندگی عطا
کرتی ہے تجھے گناہ اور موت شریعتکی سے آزاد کر دیا ہے۔
شریعتموسوی3 ہماری پرانی فطرت کی حالتکمزور کی وجہ
سے ہمیں نہ بچا سکی۔ اِس لئے الله نے وہ کچھ کیا جو شریعت
بسکے میں نہ تھا۔ اُس نے اپنا فرزند بھیج دیا تاکہ وہ گناہ گار
کا سا جسم اختیار کر ہمارےکے گناہوں کا کفارہ دے۔ اِس
طرح الله نے فطرتپرانی میں موجود گناہ کو مجرم ٹھہرایا 4 تاکہ
ہم شریعتمیں کا تقاضا پورا ہو ہمجائے، فطرتپرانیجو کے
نہیںمطابق روحبلـکہ مطابقکے ہیں۔چلتے فطرتپرانیجو5 کے
ہیںمیںاختیار ہیںرکھتےسوچپرانیوہ اختیارکےروحجوجبکہ
میں ہیں وہ روحانی سوچ رکھتے ہیں۔ فطرتپرانی6 سوچکی کا
موتانجام ہے روحجبکہ سوچکی زندگی اور سلامتی پیدا کرتی
ہے۔ پرانی7 فطرت کی سوچ الله سے دشمنی رکھتی ہے۔ یہ اپنے
آپ کو الله شریعتکی تابعکے نہیں رکھتی، نہ ہی ایسا کر سکتی
ہے۔ اِس8 لئے لوگوہ الله کو پسند نہیں آ سکتے فطرتپرانیجو
کے اختیار میں ہیں۔

لیکن9 آپ پرانی فطرت کے اختیار میں نہیں بلـکہ روح کے
اختیار میں ہیں۔ شرط یہ ہے کہ روح القدس آپ میں بسا ہوا
ہو۔ اگر کسی میں مسیح کا روح نہیں تو وہ مسیح کا نہیں۔
لیکن10 اگر مسیح آپ میں ہے تو پھر آپ کا بدن گناہ کی وجہ
سے مُردہ ہے آپالقدسروحجبکہ راستکو باز ٹھہرانے کی
وجہ آپسے کے لئے زندگی باعثکا ہے۔ اُس11 کا آپروح
میں بستا جسہے نے عیسٰی کو مُردوں میں سے زندہ کیا۔ اور
آپالقدسروحچونکہ میں بستا اِسہے لئے الله اِس یعےکے ذر
آپ کے فانی بدنوں کو بھی مسیح طرحکی کرےزندہ گا۔

12 چنانچہ میرے بھائیو، ہماری پرانی فطرت کا کوئی حق
نہ رہا کہ ہمیں اپنے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور کرے۔
13 کیونکہ اگر آپ اپنی پرانی فطرت کے مطابق زندگی گزاریں تو
ہلاکآپ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ القدسروح قوتکی
اپنیسے فطرتپرانی کاموںغلطکے نیستکو و نابود یں کر تو پھر
آپ زندہ رہیں گے۔ بھیکیجس14 راہنمائی القدسروح کرتا
ہے وہ الله کا فرزند ہے۔ 15 کیونکہ الله نے آپروحجو کو دیا
اُسہے آپنے کو غلام بنا خوفکر حالتزدہ میں نہیں رکھا
بلـکہ آپ کو الله کے فرزند بنا دیا ہے، اور اُسی کے یعے ذر ہم
پکار کر الله کو “ابّا” یعنی “باپاے” کہہ سکتے ہیں۔ روح16
القدس روحہماریخود ملساتھکے گواہیکر دیتا ہمکہہے
الله فرزندکے ہیں۔ اور17 ہمچونکہ اُس فرزندکے ہیں اِس لئے
وارثہم ہیں، الله وارثکے مسیحاور میراث۔ہمکے کیونکہ
اگر ہم مسیح کے دُکھ شریکمیں ہوں تو اُس کے جلال میں
شریکبھی ہوں گے۔

آئندہ کا جلال
میںخیالمیرے18 ہمارا اُسدُکھموجودہ آنے جلالوالے

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 یہہے۔ اُس کی اپنی نہیں بلـکہ الله مرضیکی جستھی نے
اُس پر لعنتیہ بھیجی۔ توبھی یہ اُمید دلائی گئی 21 ایککہ دن
کائنات اُسخودکو کی حالتفانی غلامیکی سے چھڑایا جائے
گا۔ وقتاُس وہ الله فرزندوںکے کی آزادیجلالی شریکمیں
ہو گی۔جائے 22 ہمکیونکہ ہیںجانتے کائناتتمامتکآجکہ
کراہتی اور دردِ زہ میں تڑپتی رہتی ہے۔ 23 نہ صرف کائنات
بلـکہ ہم بھیخود اندر ہی اندر ہتے کرا ہیں، گو ہمیں آنے والے
جلال کا پہلا پھل روح القدس کی صورت 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 ہمارےاور بدنوں کو
نجاتکیونکہ24ملے۔نجات ہمیںوقتپاتے یہ اُمید گئی۔دلائی
لیکن اگر وہ کچھ نظر آ چکا کیجسہوتا اُمید ہم رکھتے تو یہ در
حقیقت اُمید نہ ہوتی۔ کون اُس کی اُمید رکھے جو اُسے نظر آ
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چکا ہے؟ لیکن25 چونکہ ہم اُس کی اُمید رکھتے ہیں جو ابھی
نظر نہیں آیا تو لازم ہے کہ ہم صبر سے اُس کا انتظار کریں۔

ہماریبھیالقدسروحطرحاِسی26 ہماریمیںحالتکمزور
مدد کرتا نہیںہمکیونکہہے، جانتے مناسبطرحکسکہ دعا
مانگیں۔ لیکن روح القدس خود ناقابِل بیان آہیں بھرتے ہوئے
شفاعتہماری اور27ہے۔کرتا باپخدا تحقیقکیدلوںتمامجو
کرتا القدسروحہے کی سوچ کو جانتا ہے، پاککیونکہ روح
الله مرضیکی مطابقکے مُقّدسین شفاعتکی کرتا ہے۔

اور28 ہم جانتے ہیں کہ جو الله محبتسے رکھتے ہیں اُن کے
لئے سب کچھ مل کر بھلائی کا باعث بنتا ہے، اُن کے لئے جو
اُس ارادےکے مطابقکے بُلائے گئے ہیں۔ 29 کیونکہ الله نے
پہلے سے اپنے لوگوں چنکو لیا، اُس پہلےنے اُنہیںسے اِس کے
لئے مقرر کیا کہ وہ اُس فرزندکے بنشکلہمکے جائیں اور یوں
مسیح بہت سے بھائیوں میں پہلوٹھا ہو۔ لیکن30 جنہیں اُس نے
پہلے سے مقرر کیا اُنہیں اُس نے بُلایا بھی، جنہیں اُس نے بُلایا
اُنہیں اُس راستنے باز بھی ٹھہرایا اور جنہیں اُس راستنے باز
ٹھہرایا اُنہیں اُس جلالنے بھی بخشا۔

الله کی مسیح محبتمیں
31 اِن تمام باتوں میںجوابکے ہم کیا کہیں؟ اگر ہمارےالله

حق میں ہے تو ہمارےکون خلاف ہو سکتا ہے؟ 32 اُس نے
اپنے فرزند کو بھی یغ در نہ کیا بلـکہ اُسے سبہم کے لئے دشمن
کے حوالے کر جسدیا۔ نے ہمیں اپنے فرزند دےکو دیا کیا
وہ ہمیں اُس گا؟دےنہیںمفتکچھسبساتھکے کوناب33
الله کے چنے ہوئے لوگوں پر الزام لگائے گا جب الله خود اُنہیں
راست باز قرار دیتا ہے؟ 34 کون ہمیں مجرم ٹھہرائے گا جب
مسیح عیسٰی ہمارےنے لئے اپنی جان دی؟ بلـکہ ہماری خاطر
اِس بھیسے یادہ ز ہوا۔ اُسے زندہ کیا گیا اور وہ الله ہنےکے ہاتھد
بیٹھ شفاعتہماریوہجہاںگیا، ہمیںکونغرض35ہے۔کرتا
مسیح کی محبت سے کرےجدا 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۔
باتکوئی37 نہیں، کیونکہ ہمارےمسیح ساتھ ہے اور ہم سے
محبت رکھتا ہے۔ اُس کے وسیلے سے ہم اِن سب خطروں کے

برُو فتحزبردسترُو یقینمجھےکیونکہ38ہیں۔پاتے ہمیںکہہے
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
محبتاُس سے جدا کر سکے گی جو ہمارےہمیں مسیحخداوند
عیسٰی میں حاصل ہے۔

9
الله اور اُس کی قوم

1 مَیں مسیح میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں 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 درد
محسوس بھائیمیرےکاش3ہوں۔کرتا اور نجاتداررشتےخونی
!پائیں اِس کے لئے مَیں خود ملعون اور مسیح سے جدا ہونے
کے لئے بھی تیار ہوں۔ 4 الله نے اُن ہی کو اسرائیلیجو 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 عبادتحقیقی اور الله کے وعدوں کے حق دار
ہیں، وہی5 ابراہیم یعقوباور کی اولاد ہیں اور اُن ہی میں سے
جسمانی لحاظ سے مسیح آیا۔ الله کی تمجید و یف تعر ابد تک ہو
سبجو حکومتپر 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 اُسجو نسلکی ہیں۔سے کیونکہ الله نے مُقّدسکلاِم
میں ابراہیم سے تیری”فرمایا، اسحاقنسل ہی سے قائم “گی۔رہے
8 چنانچہ لازم نہیں کہ ابراہیم کی تمام فطرتی اولاد الله کے فرزند
ہوں وہیصرفبلـکہ ابراہیم کی اولادحقیقی سمجھے ہیںجاتے
جو الله وعدےکے مطابقکے اُس کے فرزند بن گئے ہیں۔ 9 اور
وعدہ یہ وقتمقررہ”تھا، پر واپسمَیں آؤں گا تو سارہ کے بیٹا ہو
“گا۔

لیکن10 سارہصرفنہ ساتھکے ایسا ہوا بلـکہ اسحاق بیویکی
بقہ رِ کے ساتھ ایکبھی۔ ہی مرد ہمارےیعنی باپ اسحاق سے
اُس کے جُڑواں بچے پیدا ہوئے۔ 11 لیکن بچے ابھی پیدا نہیں
تھےہوئے نہ اُنہوں نیککوئینے یا بُرا کام کیا تھا ماںکہ اللهکو
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ایکسے پیغام ملا۔ اِس پیغام سے ظاہر ہوتا ہے کہ الله لوگوں
کو ارادےاپنے مطابقکے چن لیتا ہے۔ 12 اور اُس کا یہ چناؤ
اُن کے نیک اعمال پر مبنی نہیں ہوتا بلـکہ اُس کے بُلاوے پر۔
پیغام یہ بڑا”تھا، بھییہ13“گا۔کرےخدمتکیچھوٹے کلاِم
مُقّدس میں لـکھا ہے، یعقوب” مجھے پیارا تھا، جبکہ عیسَو سے
مَیں متنفر “رہا۔

14 کیا اِس یہمطلبکا !نہیںہرگزہے؟بےانصافاللهکہہے
15 کیونکہ اُس نے موسٰی سے کہا، مَیں” جس پر مہربان ہونا
چاہوں اُس پر مہربان ہوتا ہوں جساور پر رحم کرنا چاہوں اُس
پر رحم کرتا “ہوں۔ کچھسبچنانچہ16 الله رحمکے پر ہی مبنی
ہے۔ اِس میں انسان کی مرضی کوششیا کا کوئی دخل نہیں۔
یوں17 الله اپنے کلام میں مصر کے بادشاہ فرعون مخاطبسے ہو
کر فرماتا ہے، مَیں” نے تجھے اِس لئے پا بر کیا ہے کہ تجھ میں
اپنی قدرت کا اظہار کروں اور یوں تمام دنیا میں میرے نام کا
پرچار کیا “جائے۔ 18 غرض، یہ الله ہی کی مرضی ہے کہ وہ
کس پر کرےرحم کساور سختکو کر دے۔

الله غضبکا اور رحم
19 شاید کوئی کہے، اگر” یہ بات ہے تو پھر الله کس طرح

ہم پر الزام لگا سکتا غلطیاںسےہمجبہے ہوتی ہمہیں؟ تو اُس
کی مرضی کا مقابلہ نہیں کر “سکتے۔ 20 یہ نہ آپکہیں۔ انسان
ہوتے ہوئے کون ہیں کہ الله کے بحثساتھ مباحثہ کریں؟ کیا
جس تشکیلکو دیا گیا ہے وہ تشکیل دینے والے سے کہتا تُو”ہے، نے مجھے اِس طرح کیوں بنا “دیا؟ 21 کیا کمہار کا حق نہیں
ہے گارےکہ ایککے لوندےہی مختلفسے قسم کے برتن
بنائے، باعزتکچھ استعمال کے لئے اور ذلتکچھ آمیز استعمال
کے لئے؟ 22 باتیہ الله پر بھی صادق آتی ہے۔ گو وہ اپنا غضب
نازل اورکرنا قدرتاپنی ظاہر کرنا لیکنتھا،چاہتا اُس بڑےنے
صبر تحملو سے وہ برداشتبرتن جنکئے پر اُس غضبکا 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 جنکرےظاہر 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 نے چن لیا
ہے، نہ صرف یہودیوں میں سے بلـکہ غیریہودیوں میں سے بھی۔
یوں25 وہ غیریہودیوں 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 کے بارے میں پکارتا ہے، گو”

اسرائیلی ساحل پر کی ریت جیسے بےشمار کیوں نہ ہوں توبھی
بچےایکصرف ربکیونکہ28گی۔ملےنجاتکوحصےہوئے
اپنا فرمان مکمل طور پر اور تیزی سے دنیا میں پورا کرے “گا۔
29 یسعیاہ نے یہ بات ایک 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 غیریہودی

راست بازی کی تلاش میں نہ تھے توبھی اُنہیں راست بازی
حاصل ہوئی، بازیراستایسی جو ایمان سے پیدا ہوئی۔ اِس31
برعکسکے اسرائیلیوں کو یہ حاصل نہ ہوئی، حالانکہ وہ ایسی
شریعت کی تلاش میں رہے جو اُنہیں راست باز ٹھہرائے۔
32 اِس کی کیا وجہ تھی؟ یہ کہ وہ اپنی تمام کوششوں میں ایمان
پر انحصار نہیں کرتے تھے بلـکہ اپنے نیک اعمال پر۔ اُنہوں نے
راہ پڑےمیں 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 تصدیقکی کر ہوںسکتا کہ
وہ الله غیرتکی رکھتے ہیں۔ لیکن غیرتاِس کے پیچھے روحانی
بازیراستاُسوہ3ہوتی۔نہیںسمجھ ناواقفسے ہیںرہے جو
الله طرفکی اِسہے۔سے کی بجائے وہ اپنی بازیراستذاتی
قائم کرتےکوششکیکرنے اُنہوںیوںہیں۔رہے آپاپنےنے
کو الله کی راست بازی کے تابع نہیں کیا۔ 4 کیونکہ مسیح میں
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شریعت کا مقصد پورا ہو گیا، ہاں وہ تکانجام پہنچ گئی ہے۔
چنانچہ جو بھی مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہی راست باز ٹھہرتا
ہے۔

سب کے لئے بازیراست
موسٰی5 بازیراستاُسنے میںبارےکے لـکھا شریعتجو

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” تیرےکلام قریب تیرےبلـکہ منہ
اور دل میں موجود “ہے۔ کلام سے مراد ایمان کا وہ پیغام ہے
ہمجو سناتے ہیں۔ یعنی9 یہ کہ اگر تُو اپنے منہ سے کرےاقرار
کہ عیسٰی خداوند ہے اور دل سے ایمان لائے کہ الله نے اُسے
مُردوں میں سے زندہ کر دیا تو تجھے نجات ملے گی۔ 10 کیونکہ
جب ہم دل سے ایمان لاتے ہیں تو الله ہمیں راست باز قرار دیتا
اپنےہمجباورہے، اقرارسےمنہ ہیںکرتے ملتینجاتہمیںتو
ہے۔ یوں11 مُقّدسکلاِم فرماتا بھیجو”ہے، اُس پر ایمان لائے
اُسے شرمندہ نہیں کیا جائے “گا۔ 12 اِس میں کوئی فرق نہیں
کہ یہودیوہ ہو یا غیریہودی۔ سبکیونکہ ایککا ہی خداوند
ہے، جو فیاضی سے ایکہر کو دیتا ہے جو اُسے پکارتا ہے۔
13 کیونکہ جو” بھی خداوند کا نام لے نجاتگا پائے “گا۔

14 لیکن وہ کس طرح اُسے پکار سکیں گے اگر وہ اُس پر
کبھی ایمان نہیں لائے؟ اور کسوہ طرح اُس پر ایمان لا سکتے
ہیں اگر اُنہوں نے کبھی اُس بارےکے میں سنا نہیں؟ اور وہ
اُسطرحکس ہیںسکتےسنمیںبارےکے اُنہیںنےکسیاگر
یہ پیغام سنایا نہیں؟ اور15 سنانے دوسروںطرحکسوالے کے
جائیںپاس گے اُنہیںاگر بھیجا نہ گیا؟ اِس لئے مُقّدسکلاِم فرماتا
ہے، اُن” کے قدم کتنے پیارے ہیں جو خوش خبری سناتے
“ہیں۔ سبلیکن16 نے الله کی قبولخبریخوشیہ نہیں کی۔
یوں یسعیاہ نبی فرماتا ہمارےکونرب،اے”ہے، 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 ہے،

اُن” کی آواز نکل پوریکر دنیا میں سنائی دی،
اُن الفاظکے دنیا کی تکانتہا پہنچ “گئے۔
19 تو کیا اسرائیل کو اِس بات کی سمجھ نہ آئی؟ نہیں، اُسے

ضرور سمجھ آئی۔ پہلے موسٰی اِس جوابکا دیتا مَیں”ہے، خود ہی غیرتتمہیں دلاؤں گا،
ایک ایسی قوم یعےکے ذر حقیقتجو میں قوم نہیں ہے۔
ایک نادان قوم یعےکے 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
ایکتاکہ نافرمان سرکشاور 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۔ کسوہ طرح اُسے کرےرد !گا کیا آپ
کو معلوم نہیں کہ کلاِم مُقّدس میں الیاس نبی بارےکے میں
کیا لـکھا الیاسہے؟ نے الله 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 ہے۔ مَیں اکیلا ہی بچا ہوں،
اور وہ مجھے بھی مار لنے ڈا کے درپَے “ہیں۔ 4 اِس پر الله نے
اُسے کیا جواب دیا؟ مَیں” نے اپنے لئے 7,000 مردوں کو بچا
لیا ہے جنہوں نے اپنے گھٹنے بعل دیوتا کے منے سا نہیں “ٹیکے۔
بھیآج5 اسرائیلہے۔حالتیہی ایککا حصہچھوٹا بچ گیا ہے
جسے الله نے اپنے فضل چنسے لیا ہے۔ اور6 چونکہ یہ الله کے
فضل سے ہوا اِسہے لئے یہ اُن کی اپنی نہیںسےکوششوں ہوا۔
ورنہ فضل فضل ہی نہ رہتا۔
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7 جسغرض، چیز تلاشکی میں اسرائیل رہا وہ پوری قوم

نہیںحاصلکو ہوئی اُسصرفبلـکہ ایککے چنے حصےہوئے
کو۔ باقی سب کو فضل کے بارے میں بےحس کر دیا گیا،
طرحجس8 مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے،

تکآج” الله نے اُنہیں حالتایسی میں رکھا ہے
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 اپنے غلط کاموں کا معاوضہ پائیں۔
10 اُن کی تاریکآنکھیں 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
نے غیریہودیوں نجاتکو پانے کا موقع دیا تاکہ اسرائیلی غیرت
کھائیں۔ یوں12 یہودیوں کی خطائیں دنیا کے لئے بھرپور برکت
کا باعث بن گئیں، اور اُن کا نقصان غیریہودیوں کے لئے بھرپور
برکت بنباعثکا گیا۔ تو پھر برکتیہ اَورکتنی یادہ ز جبگیہو
یہودیوں پوریکی تعداد اِس میں شامل ہو جائے !گی

غیریہودیوں نجاتکی
آپ13 کو جو غیریہودی ہیں مَیں یہ بتاتا ہوں، الله نے مجھے

غیریہودیوں لئےکے رسول بنایا اِسہے، لئے مَیں اپنی خدمتاِس
پر زور دیتا ہوں۔ 14 کیونکہ مَیں چاہتا ہوں کہ میری قوم کے
لوگ یہ دیکھ کر غیرت کھائیں اور اُن میں سے کچھ بچ جائیں۔
اُنہیںجب15 رد کیا گیا تو باقی دنیا کی الله گئی۔ہوصلحساتھکے
تو پھر کیا ہو جبگا اُنہیں 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 بھی مخصوص و
مُقّدس ہے۔ اور درختجب کی مُقّدسجڑیں ہیں تو اُس کی
شاخیں بھی مُقّدس ہیں۔ زیتون17 درختکے کی کچھ شاخیں
توڑ دی گئی ہیں اور اُن کی جگہ جنگلی زیتون درختکے کی
ایک شاخ پیوند کی گئی آپہے۔ غیریہودی اِس جنگلی شاخ
سے مطابقت رکھتے ہیں۔ جس طرح یہ دوسرے درخت کی

جڑ رسسے اور تقویت پاتی ہے اُسی طرح آپ بھی یہودی قوم
کی روحانی جڑ تقویتسے پاتے ہیں۔ آپچنانچہ18 دوسریکا
شاخوں کے منے سا شیخی مارنے کا حق نہیں۔ اور اگر آپ
ماریںشیخی 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 بےشک،
لیکن یاد رکھیں، دوسری شاخیں اِس لئے توڑی گئیں کہ وہ
ایمان نہیں رکھتی تھیں اور آپ اِس لئے اُن کی جگہ لـگے ہیں
کہ آپ ایمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ اپنے آپ پر فخر نہ کریں بلـکہ
خوف رکھیں۔ 21 الله نے اصلی شاخیں بچنے نہ دیں۔ اگر آپ
اِس طرح کی حرکتیں کریں تو کیا وہ آپ کو چھوڑ دے گا؟
یہاں22 ہمیں الله کی مہربانی اور سختی نظر آتی ہے — جو گر گئے
ہیں اُن کے سلسلے میں اُس کی سختی، لیکن آپ کے سلسلے میں
اُس کی مہربانی۔ اور یہ مہربانی رہے گی آپتکجب اُس کی
مہربانی سے لپٹے رہیں گے۔ ورنہ آپ کو بھی درخت کاٹسے
ڈالا جائے گا۔ 23 اور اگر یہودی اپنے کفر سے باز آئیں تو اُن
کی پیوندکاری دوبارہ درخت کے ساتھ کی جائے گی، کیونکہ
الله ایسا کرنے پر قادر ہے۔ 24 آپآخر خود قدرتی طور پر زیتون
کے جنگلی درخت کی شاخ تھے جسے الله نے توڑ کر قدرتی
قوانین زیتونخلافکے درختاصلکے 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
25 بھائیو، مَیں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بھید سے واقف ہو

جائیں، کیونکہ آپیہ کو آپاپنے کو دانا سمجھنے سے باز رکھے
گا۔ بھید یہ ہے کہ اسرائیل کا ایک حصہ الله کے فضل کے
بارے بےحسمیں ہو گیا ہے، اور اُس کی یہ حالت اُس وقت
تک رہے گی جب تک غیریہودیوں کی پوری تعداد الله کی
بادشاہی داخلمیں نہ ہو جائے۔ 26 پھر پورا نجاتاسرائیل پائے
گا۔ یہ مُقّدسکلاِم میں بھی لـکھا ہے،

چھڑانے” 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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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 ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو چن لیا
تھا۔ 29 کیونکہ جب بھی الله کسی کو اپنی نعمتوں سے نواز کر
بُلاتا ہے تو اُس کی یہ نعمتیں اور بُلاوے کبھی نہیں مٹنے کی۔
ماضی30 غیریہودیمیں الله کے تابع نہیں تھے، ابلیکن الله نے
آپ پر یہودیوں نافرمانیکی کی رحمسےوجہ کیا ہے۔ اِساب31
ُلٹ کےا یہودیکہہے آپخود پر کئے اللهسےوجہکیرحمگئے
کے تابع نہیں ہیں، اور لازم ہے کہ الله اُن پر بھی رحم کرے۔
32 کیونکہ اُس سبنے کو نافرمانی کے قیدی بنا دیا ہے تاکہ
سب پر رحم کرے۔

الله کی تمجید
!واہ33 الله کی اورحکمتدولت، علم کیا ہی کونہے۔گہرا

اُس فیصلوںکے کی پہنچتکتہہ سکتا !ہے اُسکون راہوںکی
کا کھوج لگا سکتا !ہے 34 مُقّدسکلاِم 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 اُسیکچھسبکیونکہ نے پیدا کیا اُسیکچھسبہے، کے

یعے ذر اور اُسی کے جلال کے لئے قائم ہے۔ اُسی کی تمجید ابد
تک ہوتی !رہے آمین۔

12
پوری زندگی الله خدمتکی میں

1 بھائیو، الله آپنے پر کتنا رحم کیا !ہے اب ضروری ہے
آپکہ اپنے بدنوں کو الله کے لئے مخصوص کریں، کہ ایکوہ
ایسی زندہ اور مُقّدس قربانی بن جائیں جو اُسے پسند آئے۔ ایسا
کرنے آپسے اُس عبادتمعقولکی کریں گے۔ اِس2 دنیا کے
سانچے میں نہ ڈھل جائیں بلـکہ الله کو آپ کی سوچ کی تجدید
کرنے دیں تاکہ آپ 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۔

3 اُس رحم کی بنا پر جو الله نے مجھ پر کیا مَیں آپ میں سے
ایکہر ہدایتکو دیتا ہوں کہ اپنی حیثیتحقیقی جانکو کر
آپاپنے اِسکو سے یادہ ز نہ سمجھیں۔ پیمانےجسکیونکہ سے
الله ایکہرنے ایمانکو بخشا اُسیہے داریسمجھوہمطابقکے
سے اپنی حیثیتحقیقی کو جان لے۔ ایکہمارے4 ہی جسم
بہتمیں سے اعضا ہیں، اور ایکہر عضو فرقکا فرق کام ہوتا
ہے۔ اِسی5 طرح گو ہم بہت ہیں، لیکن مسیح میں ایک ہی
بدن ہیں، جس میں ہر عضو دوسروں کے ساتھ جُڑا ہوا ہے۔
6 الله نے اپنے فضل سے ہر ایک کو مختلف نعمتوں سے نوازا
ہے۔ اگر آپ کی نعمت نبوّت کرنا ہے تو اپنے ایمان کے مطابق
نبوّت کریں۔ 7 اگر آپ کی نعمت خدمت کرنا ہے تو خدمت
کریں۔ آپاگر نعمتکی تعلیم دینا توہے تعلیم دیں۔ 8 آپاگر کی
نعمت افزائیحوصلہ کرنا توہے افزائیحوصلہ کریں۔ آپاگر کی
نعمت دوسروں یاتکی پوریضرور کرنا ہے خلوصتو دلی سے
یہی کریں۔ اگر آپ کی نعمت راہنمائی کرنا ہے تو سرگرمی سے
راہنمائی کریں۔ اگر آپ نعمتکی رحم کرنا ہے تو خوشی سے
رحم کریں۔

ہو۔نہکیدکھاوےمحضمحبتکیآپ9 کچھجو بُرا اُسہے
نفرتسے کریں اور جو کچھ اچھا ہے اُس کے ساتھ لپٹے رہیں۔
دوسرےایککیآپ10 لئےکے ایکہو۔سرگرممحبتبرادرانہ
عزتکیدوسرے آپمیںکرنے پہلاخود قدم اُٹھائیں۔ آپ11
ڈھیلاجوشکا نہ پڑ جائے بلـکہ روحانی سرگرمی خداوندسے کی
کریں۔خدمت اُمید12 میں ثابتمیںمصیبتخوش، قدم اور دعا
لـگےمیں ہیںمندضرورتمُقّدسینجب13رہیں۔ تو اُن مددکی
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۔ خوشی15 منانے والوں کے ساتھ
منائیںخوشی اور والوںرونے دوسرےایک16روئیں۔ساتھکے
تعلقاتاچھےساتھکے اونچیرکھیں۔ سوچ نہ رکھیں بلـکہ دبے
ہوؤں 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 عملوہیہے میں لائیں۔ طرفاپنی18 کوششپوریسے
کریں ممکنتکجہاںکہ ملاپمیلساتھکےسبہو رکھیں۔
19 عزیزو، انتقام مت لیں بلـکہ الله کے غضب کو بدلہ لینے کا
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دیں۔موقع کیونکہ میںمُقّدسکلاِم لـکھا فرماتارب”ہے، 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 کو غالب 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 طرفکی 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
آپاپنے پر الله عدالتکی لاتا ہے۔ 3 حکمرانکیونکہ اُن کے لئے
خوف باعثکا نہیں ہوتے کامصحیحجو ہیںکرتے بلـکہ اُن کے
لئے غلطجو کام ہیں۔کرتے کھائےخوفسےحکمرانآپکیا
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 جو
آپ بہتریکی کے لئے خدمت کرتا لیکنہے۔ غلطآپاگر کام
کریں تو ڈریں، کیونکہ وہ اپنی تلوار کو خواہ مخواہ تھامے نہیں
رکھتا۔ وہ الله کا خادم ہے اور اُس کا غضب غلط کام کرنے
والے پر نازل ہوتا ہے۔ 5 اِس لئے لازم ہے کہ آپ حکومت
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۔ 7 چنانچہ ایکہر کو وہ کچھ دیں جو
اُس ٹیکسہے،حقکا لینے والے ٹیکسکو اور ڈیوٹیکسٹم لینے
والے کو کسٹم جسڈیوٹی۔ خوفکا آپرکھنا فرضپر ہے
اُس مانیںخوفکا احترامکاجساور آپکرنا فرضپر اُسہے
کا احترام کریں۔

دوسرےایک کے لئے فرائض
کسی8 کے قرضبھی دار نہ قرضایکصرفرہیں۔ ہے

نہیںکبھیآپجو اُتار دوسرےایکسکتے، محبتسے رکھنے کا
قرض۔ یہ رہیںکرتے کیونکہ دوسروںجو محبتسے رکھتا ہے

اُس شریعتنے تمامکے پورےتقاضے کئے ہیں۔ شریعتمثلا9ً
میں لـکھا ہے، قتل” نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، لالچ نہ
“کرنا۔ اور دیگر جتنے احکام ہیں ایکاِس ہی حکم میں سمائے
ہیںہوئے پڑوسیاپنے”کہ محبتویسیسے جیسیرکھنا تُو اپنے
آپ سے رکھتا “ہے۔ 10 جو کسی محبتسے رکھتا ہے وہ اُس
سے غلط سلوک نہیں کرتا۔ یوں محبت شریعت کے تمام تقاضے
پورے کرتی ہے۔

11 ایسا کرنا لازم ہے، آپکیونکہ خود وقتاِس اہمیتکی
کو جانتے ہیں کہ نیند جاگسے اُٹھنے کی گھڑی آ چکی ہے۔
جبکیونکہ ہم ایمان لائے تھے تو نجاتہماری اِتنی قریب نہیں
تھی جتنی کہ اب ہے۔ رات12 ڈھلنے والی ہے اور دن نکلنے
والا ہے۔ اِس لئے آئیں، ہم یکی تار کے کام گندے کپڑوں
کی طرح اُتار کر نور کے ہتھیار باندھ لیں۔ شریفہم13 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 زناکاریسے، اور عیاشی سے، اور
جھگڑے اور سے۔حسد اِس14 کے بجائے خداوند عیسٰی مسیح
کو پہن لیں اور اپنی فطرتپرانی پرورشکی یوں نہ یں کر کہ گناہ
خواہشاتآلودہ بیدار ہو جائیں۔

14
دوسرےایک کو متمجرم ٹھہرانا

ایمانکاجس1 کمزور اُسےہے قبول کریں، اور اُس ساتھکے
بحث مباحثہ نہ کریں۔ ایک2 کا ایمان تو اُسے ہر چیز کھانے
اجازتکی دیتا ہے جبکہ کمزور ایمان رکھنے صرفوالا یاں سبز
کھاتا ہے۔ 3 سبجو کچھ کھاتا ہے وہ اُسے حقیر نہ جانے جو
یہ نہیں کر سکتا۔ اور جو یہ نہیں کر سکتا وہ اُسے مجرم نہ ٹھہرائے
کچھسبجو کھاتا کیونکہہے، الله قبولاُسےنے 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 اُسےخداوندکیونکہگا،رہے قائم رکھنے پر ہے۔قادر

ایکلوگکچھ5 دن دوسرےکو دنوں نسبتکی یادہ ز اہم
قرار دیتے ہیں دوسرےجبکہ تمام دنوں کی اہمیت برابر سمجھتے
ہیں۔ آپ جو بھی خیال رکھیں، ایکہر اُسے پورے یقین کے
ساتھ رکھے۔ 6 ایکجو دن خاصکو قرار دیتا ہے وہ اِس سے
خداوند کی تعظیم کرنا چاہتا اِسیہے۔ طرح سبجو کچھ کھاتا
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ہے وہ اِس سے خداوند کو جلال دینا چاہتا ہے۔ یہ اِس سے
ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اِس کے لئے خدا کا شکر کرتا ہے۔ لیکن
جو کچھ کھانوں سے پرہیز کرتا ہے وہ بھی خدا کا شکر کر کے
اِس سے اُس کی تعظیم کرنا چاہتا ہے۔ بات7 یہ ہے کہ ہم
میں سے کوئی نہیں صرفجو اپنے واسطے زندگی گزارتا ہے اور
نہیںکوئی واسطےاپنےصرفجو 8ہے۔مرتا ہماگر ہیںزندہ تو
اِس لئے کہ خداوند جلالکو دیں، اور اگر ہم مریں تو اِس لئے
کہ ہم خداوند جلالکو ہمغرضدیں۔ خداوند ہی کے ہیں،
خواہ زندہ ہوں یا مُردہ۔ 9 اِسیمسیحکیونکہ مقصد کے لئے مُوا
اور جی اُٹھا کہ وہ مُردوں اور زندوں دونوں مالـککا ہو۔ 10 تو
پھر آپ سبزیصرفجو کھاتے ہیں اپنے بھائی کو مجرم کیوں
ٹھہراتے ہیں؟ آپاور سبجو کچھ کھاتے ہیں اپنے بھائی کو
کیوںحقیر جانتے ہیں؟ یاد رکھیں ایککہ دن سبہم الله کے
عدالتتخت کے منے ہوںکھڑےسا 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۔
ہاں،12 میںہم سے ایکہر کو الله کے منے سا اپنی زندگی کا

جواب پڑےدینا گا۔

دوسروں کے لئے گرنے باعثکا نہ بننا
13 چنانچہ آئیں، ہم ایک دوسرے کو مجرم نہ ٹھہرائیں۔

پورے عزم ساتھکے اِس رکھیںخیالکا آپکہ اپنے بھائی کے
لئے ٹھوکر کھانے یا گناہ میں گرنے کا باعث نہ بنیں۔ 14 مجھے
خداوند مسیح میں علم اور یقین ہے کہ کوئی بھی کھانا بذاِت
ناپاکخود نہیں لیکنہے۔ کھانےکسیجو ناپاککو سمجھتا
اُسہے کے لئے وہ ناپاککھانا ہی ہے۔ 15 آپاگر اپنے بھائی
کو اپنے کسی کھانے کے باعث پریشان کر رہے ہیں تو آپ
محبت کی روح میں 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 لوگکہ اُس اچھی چیز پر
کفر بکیں آپجو ملکو گئی ہے۔ 17 کیونکہ الله کی بادشاہی
کھانے پینے کی چیزوں پر قائم نہیں ہے بلـکہ راست بازی، صلح

سلامتی اور روح القدس میں خوشی پر۔ 18 جو یوں مسیح کی
خدمت کرتا ہے وہ الله کو پسند اور انسانوں کو منظور ہے۔

19 چنانچہ آئیں، ہم پوری جد و جہد کے ساتھ وہ کچھ
کریںکوششکیکرنے کیدوسرےایکاورسلامتیصلحجو
روحانی تعمیر و ترقی باعثکا ہے۔ 20 الله کا کسیکام کھانے
کی خاطر برباد نہ کریں۔ ہر پاککھانا ہے، لیکن اگر آپ کچھ
کھاتے جسہیں دوسرےسے ٹھیسکو لـگے تو یہ غلط ہے۔
21 بہتر یہ ہے کہ گوشتآپنہ کھائیں، نہ َمے پئیں اور نہ کوئی
اَور قدم آپسےجساُٹھائیں کا بھائی ٹھوکر کھائے۔ 22 بھیجو
ایمان آپ اِس ناتے سے رکھتے ہیں وہ آپ اور الله تک محدود
مبارکرہے۔ ہے وہ کسیجو چیز کو جائز دےقرار کر اپنے
آپ کو مجرم نہیں ٹھہراتا۔ لیکن23 کرتےشکجو ہوئے کوئی
کھانا کھاتا اُسےہے مجرم ٹھہرایا جاتا اُسکیونکہہے، کا عملیہ
ایمان پر مبنی نہیں ہے۔ اور جو بھی عمل ایمان پر مبنی نہیں ہوتا وہ
گناہ ہے۔

15
بُردباری

1 ہم طاقت وروں فرضکا ہے کہ کمزوروں کی یاں کمزور
برداشت کریں۔ صرفہم آپاپنے خوشکو کرنے کی خاطر
زندگی نہ گزاریں 2 بلـکہ ہر ایک اپنے پڑوسی کو اُس کی بہتری
اور روحانی تعمیر و ترقی کے لئے خوش کرے۔ 3 کیونکہ مسیح
بھینے خود رکھنےخوشکو لئےکے نہیںزندگی گزاری۔ کلاِم
مُقّدس میں اُس بارےکے میں یہی لـکھا گالیاںتجھےجو”ہے،
دیتے ہیں اُن کی گالیاں مجھ پر آ گئی “ہیں۔ 4 یہ سب کچھ ہمیں
ہماری نصیحت کے لئے لـکھا گیا تاکہ ہم ثابت قدمی اور کلاِم
مُقّدس کی حوصلہ افزا باتوں سے اُمید پائیں۔ ثابتاب5 قدمی اور
حوصلہ دینے والا آپخدا کو دےتوفیق آپکہ مسیح عیسٰی
کا نمونہ اپنا کر یگانگت کی روح میں ایک دوسرے کے ساتھ
گزاریں۔زندگی ملآپہیتب6 ایککر آوازہی ساتھکے خدا،
ہمارے خداوند عیسٰی مسیح کے باپ کو جلال دے سکیں
گے۔

غیریہودیوں کے لئے خبریخوش
مسیحطرحجسچنانچہ7 آپنے قبولکو کیا طرحاُسیہے

دوسرےایک بھیکو قبول کریں تاکہ الله کو جلال ملے۔ یاد8
رکھیں کہ مسیح الله کی صداقت کا اظہار کر کے یہودیوں کا
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خادم بنا تاکہ اُن وعدوں کی تصدیق کرے جو ابراہیم، اسحاق
اور یعقوب سے کئے گئے تھے۔ 9 وہ اِس لئے بھی خادم بنا کہ
غیریہودی الله کو اُس رحم کے لئے دیںجلال 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 خوشیساتھ “!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 آپخدا کو ایمان رکھنے باعثکے ہر خوشی اور

سلامتی سے کرےمعمور تاکہ القدسروح قدرتکی آپسے
کی اُمید بڑھ کر دل چھلـکسے جائے۔

دلیری سے لـکھنے کی وجہ
میرے14 بھائیو، مجھے پورا یقین ہے آپکہ خود بھلائی سے

معمور ہیں، آپکہ ہر طرح کا علم و عرفان رکھتے ہیں ایکاور
دوسرے کو نصیحت کرنے کے قابل بھی ہیں۔ توبھی15 مَیں
نے یاد دلانے کی خاطر آپ کو کئی باتیں لـکھنے کی دلیری
کی ہے۔ کیونکہ مَیں الله کے فضل سے آپ16 غیریہودیوں کے
لئے مسیح عیسٰی کا خادم ہوں۔ اور مَیں الله کی خوش خبری
پھیلانے المُقّدسبیتمیں کے امام کی خدمتسی سرانجام دیتا
ہوں تاکہ ایکآپ ایسی قربانی بن جائیں جو الله کو پسند آئے
اور جسے القدسروح نے اُس کے لئے مخصوص و مُقّدس کیا
ہو۔ 17 چنانچہ مَیں مسیح عیسٰی میں الله کے منے سا اپنی خدمت
پر فخر کر سکتا ہوں۔ 18 کیونکہ مَیں صرف اُس کام بارےکے
باتمیں کرنے جرأتکی کروں گا مسیحجو معرفتمیرینے
کیا ہے جساور غیریہودیسے الله کے تابع ہو گئے ہیں۔ ہاں،
مسیح ہی نے یہ کام کلام اور عمل سے، 19 الٰہی نشانوں اور
اورسےقوتکیمعجزوں الله سرانجامسےقدرتکیروحکے دیا

یوںہے۔ مَیں نے یروشلم سے لے کر صوبہ ُّرکُم تکاِل سفر کرتے
کرتے الله خبریخوشکی پھیلانے پوریخدمتکی کی ہے۔
مَیںاور20 عزتاپنیاِسے باعثکا وہاںخبریخوشکہسمجھا
سناؤں مسیحجہاں بارےکے میں خبر نہیں پہنچی۔ کیونکہ مَیں
ایسی بنیاد پر تعمیر نہیں کرنا چاہتا تھا اَورکسیجو ڈالینے تھی۔
21 مُقّدسکلاِم یہی فرماتا ہے،

جنہیں” 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 پاسکے آنے سے
روکا گیا ہے۔ لیکن23 اب میری اِن علاقوں میں خدمت پوری
ہو چکی ہے۔ اور چونکہ مَیں اِتنے سالوں آپسے پاسکے آنے
کا آرزومند رہا ہوں 24 اِس لئے اب یہ خواہش پوری کرنے
کی اُمید رکھتا ہوں۔ مَیںکیونکہ سپیننے جانے کا منصوبہ بنایا
ہے۔ اُمید ہے کہ راستے آپمیں سے ملوں گا اور آپ آگے کے
سفر کے لئے میری مدد کر سکیں گے۔ لیکن پہلے مَیں کچھ دیر
کے لئے آپ رفاقتکی لطفسے اندوز ہونا چاہتا ہوں۔ اِس25
وقت مَیں یروشلم جا رہا ہوں تاکہ وہاں مُقّدسینکے خدمتکی
کروں۔ 26 کیونکہ مکدُنیہ اور اخیہ کی جماعتوں نے یروشلم کے
اُن مُقّدسین کے لئے ہدیہ جمع کرنے کا فیصلہ کیا ہے غریبجو
ہیں۔ اُنہوں27 نے یہ خوشی سے کیا اور در اصل یہ اُن فرضکا
بھی ہے۔ غیریہودی تو یہودیوں کی روحانی برکتوں شریکمیں
ہوئے ہیں، اِس لئے غیریہودیوں فرضکا یہودیوںوہکہہے کو
بھی اپنی مالی برکتوں شریکمیں کر کے اُن کی خدمت کریں۔
چنانچہ28 اپنا فرضیہ ادا اورکرنے بھائیوںمقامی یہکا پھلسارا
یروشلم کے ایمان تکداروں پہنچانے کے بعد مَیں آپ پاسکے
سے ہوتا ہوا سپین جاؤں گا۔ 29 اور مَیں جانتا ہوں مَیںجبکہ
آپ پاسکے آؤں گا تو مسیح برکتپوریکی لے کر آؤں گا۔

30 بھائیو، ہمارےمَیں خداوند عیسٰی مسیح اور القدسروح
کی محبت کو یاد دلا آپکر منتسے کرتا ہوں میرےآپکہ
لئے الله سے دعا کریں اور یوں میری جنگروحانی شریکمیں
ہو جائیں۔ 31 اِس کے لئے دعا کریں کہ مَیں صوبہ یہودیہ کے
غیرایمان داروں سے بچا رہوں اور کہ میری یروشلم میں خدمت
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وہاں کے مُقّدسین کو پسند آئے۔ 32 کیونکہ مَیں چاہتا ہوں کہ
جب مَیں الله کی مرضی آپسے پاسکے آؤں گا میرےتو دل
میں خوشی ہو اور دوسرےایکہم رفاقتکی سے تر و تازہ ہو
جائیں۔ 33 سلامتی کا سبآپخدا ساتھکے ہو۔ آمین۔

16
سلام و دعا

بہنہماری1 آپفیبے پاسکے آ وہہے۔رہی یہ کنخر شہر کی
جماعت میں خادمہ ہے۔ مَیں اُس کی سفارش کرتا ہوں 2 بلـکہ
خداوند عرضمیں ہے آپکہ اُس کا ویسے ہی استقبال کریں
جیسے کہ مُقّدسین کو کرنا ہئے۔ جسچا معاملے میں بھی اُسے
آپ کی مدد ضرورتکی ہو اُس میں اُس کا ساتھ دیں، کیونکہ
اُس بہتنے لوگوں کی بلـکہ میری بھی مدد کی ہے۔

3 پرسکلہ اور اکوِلہ کو میرا سلام دینا جو مسیح عیسٰی میں
خدمتہممیرے ہیں۔رہے اُنہوں4 میرےنے لئے اپنی جان پر
مَیںصرفنہکھیلا۔ بلـکہ غیریہودیوں جماعتیںکی اُن احسانکی
مند ہیں۔ 5 اُن کے میںگھر جمع ہونے جماعتوالی بھیکو میرا
سلام دینا۔
میرے عزیز دوست اپنیتس کو میرا سلام دینا۔ وہ صوبہ

آسیہ میں مسیح کا پہلا پیروکار یعنی اُس علاقے فصلکی کا پہلا
پھل تھا۔ 6 مریم کو میرا جسسلام آپنے کے لئے محنتبڑی
مشقت کی ہے۔ اندرنیکس7 اور یونیہ کو میرا سلام۔ میرےوہ
ہیںوطنہم وقتساتھمیرےمیںجیلاور رسولوںہے۔گزارا
میں وہ نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ مجھ سے پہلے مسیح کے
پیچھے ہو لئے تھے۔

8 امپلیاطس کو سلام۔ وہ خداوند میں مجھے عزیز ہے۔
مسیح9 ہمارےمیں بانسخدمتہم اُر کو سلام اور اِسی طرح
میرے استُخسدوستعزیز بھی۔کو اپیلس10 جسسلامکو
کی مسیح کے ساتھ وفاداری کو آزمایا گیا ارستبولسہے۔ کے
والوںگھر سلام۔کو ہیرودیونوطنہممیرے11 اورسلامکو
نرکسسطرحاِسی اُنکے والوںگھر بھیکو پیچھےکےمسیحجو
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 بڑی محنت مشقت کی ہے۔
13 ہمارے خداوند کے چنے ہوئے بھائی روفس کو سلام

اور اِسی طرح اُس کی ماں کو بھی جو میری ماں بھی ہے۔
14 اسنکرتس، فلـگون، ہرمیس، پتروباس، ہرماس اور اُن کے
ساتھی بھائیوں کو میرا سلام دینا۔ فللگس15 اور یولیہ، یوس نیر
اور اُس کی المپاسبہن، اور اُن ساتھکے تمام مُقّدسین سلام۔کو

ایک16 دوسرے کو مُقّدس بوسہ دے کر سلام کریں۔
مسیح کی تمام جماعتوں طرفکی آپسے کو سلام۔

ہدایاتآخری
17 بھائیو، آپمَیں کو تاکید کرتا ہوں آپکہ اُن سے خبردار

رہیں جو پارٹی بازی اور ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں۔ یہ اُس تعلیم
خلافکے ہے جو آپ کو دی گئی ہے۔ اُن سے کنارہ کریں
18 کیونکہ ہمارےلوگایسے مسیحخداوند خدمتکی نہیں کر
رہے بلـکہ اپنے پیٹ کی۔ وہ اپنی میٹھی اور ِچکنی چپڑی باتوں
سے سادہ لوح لوگوں کے دلوں کو دھوکا دیتے ہیں۔ آپ19 کی
فرماں برداری کی پہنچتکسبخبر 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 کے
لحاظ سے بےقصور ہوں۔ سلامتی20 کا خدا جلد ابلیسہی کو
آپ پاؤںکے تلے کچلوا ڈالے گا۔
ہمارے خداوند عیسٰی کا آپفضل ساتھکے ہو۔
21 میرا ہم خدمت تیمُتھیُس آپ کو سلام دیتا ہے، اور اِسی

میرےطرح ہم وطن لوکیُس، یاسون اور سوسپطرس۔
ترتیُسمَیں،22 خطاِس بھیسےطرفمیریہوں۔کاتبکا

خداوند آپمیں کو سلام۔
آپسےطرفکیگیُس23 مَیںسلام۔کو جماعتپوریاور

اُس مہمانکے رہے ہیں۔ شہر اراستسخزانچیکے ہمارےاور
بھائی کوارتُس بھی آپ کو سلام کہتے ہیں۔ 24 ہمارے]
خداوند عیسٰی کا سبآپفضل ساتھکے ہوتا [رہے۔

آخری دعا
25 الله کی تمجید ہو، جو آپ کو مضبوط کرنے پر قادر ہے،

کیونکہ عیسٰی مسیح بارےکے میں اُس خوش خبری سے جو
مَیں ہوںسناتا اور اُس بھید انکشافکے سے ازلجو سے پوشیدہ
رہا آپوہ کو قائم رکھ سکتا ہے۔ اب26 اِس بھید حقیقتکی
نبیوں کے صحیفوں سے ظاہر کی گئی ہے اور ابدی خدا کے حکم
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پر تمام قوموں کو معلوم ہو گئی ہے ایمانسبتاکہ لا کر الله کے
تابع ہو جائیں۔

27 الله کی تمجید ہو جو واحد دانش مند ہے۔ اُسی کا عیسٰی
مسیح وسیلےکے سے تکابد جلال ہوتا !رہے آمین۔
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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 بھائی
سوستھنیس طرفکی سے۔

کُرِنتھسمَیں2 میں موجود الله جماعتکی لـکھکو رہا ہوں،
آپ مسیحجنہیںکو عیسٰی مُقّدسمیں کیا گیا مُقّدسجنہیںہے،
ہونے کے لئے بُلایا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ خط اُن تمام لوگوں کے
نام بھی ہے جو ہر ہمارےجگہ خداوند عیسٰی مسیح 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
مَیں4 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 مسیحکیونکہ گواہیکی آپنے درمیانکے 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 آپنے
بُلاکو کر اپنے ہمارےفرزند خداوند میںرفاقتکیمسیحعیسٰی
شریک 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 آپبھائیو، بارےکے میں مجھے
خلوئے کے گھر والوں سے معلوم ہوا ہے آپکہ جھگڑوں میں
اُلجھ ہیں۔گئے مطلب12 یہ میںآپکہہے کوئیسے کہتا پولسمَیں”ہے، کی پارٹی کا “ہوں، کوئی اپلّوسمَیں” کی پارٹی کا

“ہوں، کوئی مَیں” کیفا کی پارٹی کا “ہوں اور کوئی کہ مَیں”
مسیح کی پارٹی کا “ہوں۔ 13 کیا بٹمسیح گیا؟ آپکیا کی خاطر
پولس کو صلیب پر چڑھایا گیا؟ یا کیا آپ پولسکو کے نام سے
بپتسمہ دیا گیا؟

14 خدا کا شکر ہے مَیںکہ میںآپنے کسیسے کو 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 کو بھی بپتسمہ دیا۔ لیکن جہاں
تک میرا خیال اِسہے کے کسیعلاوہ اَور کو بپتسمہ نہیں دیا۔
مسیح17 نے مجھے بپتسمہ دینے کے لئے رسول بنا کر نہیں بھیجا
بلـکہ اِس لئے کہ الله خبریخوشکی سناؤں۔ اور یہ کام مجھے
آراستہسےحکمتدنیاوی تقریر نہیںسے کرنا مسیحتاکہہے کی
صلیب طاقتکی بےاثر نہ ہو جائے۔

صلیب کا پیغام
18 کیونکہ صلیب کا پیغام اُن کے لئے جن کا انجام ہلاکت

ہے بےوقوفی ہے ہمارےجبکہ 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۔
اب20 دانش مند شخص کہاں ہے؟ عالِم کہاں ہے؟ اِس

جہان مناظرےکا کیاہے؟کہاںماہرکا الله حکمتکیدنیانے
و دانائی کو ثابتبےوقوفی نہیں کیا؟

21 کیونکہ اگرچہ دنیا الله کی دانائی سے گھری ہوئی ہے
توبھی دنیا اپنینے بدولتکیدانائی الله نہکو اِسپہچانا۔ لئے الله
کو پسند آیا کہ صلیبوہ کے پیغام کی بےوقوفی یعےکے ذر ہی
ایمان رکھنے والوں کو نجات دے۔ یہودی22 تقاضا کرتے ہیں
الٰہیکہ باتوں کی تصدیق الٰہی نشانوں سے کی جائے جبکہ یونانی
دانائی کے وسیلے سے اِن کی تصدیق کے خواہاں ہیں۔ 23 اِس
میںمقابلےکے ہم منادیکیمصلوبمسیِح یہودیہیں۔کرتے
اِس سے ٹھوکر کھا ناراضکر ہو ہیںجاتے غیریہودیجبکہ اِسے
قراربےوقوفی لیکن24ہیں۔دیتے اللهجو بُلائےکے ہیں،ہوئے
ہوںیہودیوہخواہ یونانی،خواہ اُن لئےکے مسیح الله قدرتکی
اور الله کی دانائی ہوتا ہے۔ 25 کیونکہ الله کی باتجو بےوقوفی
لـگتی ہے وہ انسان کی دانائی سے یادہ دانشز مند ہے۔ اور الله
کی باتجو لـگتیکمزور انسانوہہے یادہسےطاقتکی ورطاقتز ہے۔
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26 بھائیو، اِس پر غور کریں آپکہ کا کیا حال تھا جب خدا
نے آپ 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 میں بےوقوف ہے
اُسے الله چننے لیا تاکہ داناؤں کو شرمندہ کرے۔ اور جو دنیا
میں کمزور اُسےہے الله چننے لیا وروںطاقتتاکہ کو شرمندہ
کرے۔ اِسی28 طرح جو دنیا کے نزدیک ذلیل اور حقیر ہے
اُسے الله نے چن لیا۔ ہاں، جو کچھ بھی نہیں ہے اُسے اُس نے
چن لیا تاکہ اُسے نیست کرے جو بظاہر کچھ ہے۔ 29 چنانچہ
کوئی بھی الله کے منے سا اپنے پر فخر نہیں کر سکتا۔ 30 یہ الله کی
سےطرف مسیحآپکہہے عیسٰی میں ہیں۔ الله بخششکی سے
ہماریخودعیسٰی راستہماریدانائی، تقدیسہماریبازی، اور
ہماری مخلصی بن گیا ہے۔ اِس31 لئے جس طرح مُقّدسکلاِم
فرماتا ہے، فخر” کرنے والا خداوند ہی پر فخر “کرے۔

2
پولس کی منادیسادہ

1 بھائیو، مجھ پر بھی غور کریں۔ جب مَیں آپ پاسکے آیا تو
مَیں نے آپ کو الله کا بھید موٹے موٹے الفاظ میں یا فلسفیانہ
حکمت کا اظہار کرتے ہوئے نہ سنایا۔ 2 وجہ کیا تھی؟ یہ کہ
مَیں نے ارادہ کر رکھا تھا کہ آپ کے درمیان ہوتے ہوئے
مَیں عیسٰی مسیح کے سوا اَور کچھ نہ جانوں، خاص کر یہ کہ
مصلوباُسے کیا گیا۔ ہاں3 مَیں کمزور خوفحال، کھاتے اور
بہت تھرتھراتے آپہوئے پاسکے آیا۔ اور4 گفتگو منادیاور
مَیںہوئےکرتے بڑےکےحکمتدنیاوینے الفاظزوردار کی
آپمعرفت قائلکو نہکوششکیکرنے کی، القدسروحبلـکہ
اور الله قدرتکی میرینے باتوں کی تصدیق کی، 5 آپتاکہ کا
ایمان حکمتانسانی پر مبنی نہ ہو بلـکہ الله قدرتکی پر۔

غلط اور صحیح دانائی
6 دانائی کی باتیں ہم اُس وقت کرتے ہیں جب کامل ایمان

رکھنے والوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دانائی موجودہ
نہیںکیجہان اور نہ اِس جہان حاکموںکے ہی کی جوہے مٹنے
والے ہیں۔ 7 بلـکہ ہم خدا ہی کی دانائی کی باتیں ہیںکرتے جو
بھید کی صورت میں چھپی رہی ہے۔ الله نے تمام زمانوں سے
پیشتر مقرر کیا ہے کہ یہ دانائی ہمارے جلال کا باعث بنے۔
8 اِس جہان کے کسی بھی حاکم نے اِس دانائی کو نہ پہچانا،

کیونکہ اگر وہ پہچان لیتے تو پھر وہ ہمارے جلالی خداوند کو
مصلوب نہ کرتے۔ دانائی9 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 روحکا ہر چیز کھوجکا لگاتا تکیہاںہے، کہ
الله کی گہرائیوں کا بھی۔ 11 انسان کے باطن سے کون واقف
ہے سوائے انسان کی روح کے جو اُس کے اندر اِسیہے؟ طرح
الله تعلقسے رکھنے والی باتوں نہیںکوئیکو جانتا سوائے الله کے
روح 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 میں نہیں
جو انسانی حکمت سے ہمیں سکھایا گیا بلـکہ روح القدس سے۔
یوں کیحقیقتوںروحانیہم تشریح لوگوںروحانی لئےکے کرتے
ہیں۔ 14 نہیںروحانیشخصجو وہہے الله روحکے باتوںکی کو
نہیںقبول کرتا اُسوہکیونکہ اُنہیںوہہیں۔بےوقوفینزدیککے
پہچان نہیں سکتا کیونکہ اُن کی ہیشخصروحانیصرفپرکھ کر
سکتا ہے۔ وہی15 ہر چیز پرکھ لیتا ہے جبکہ اُس کی اپنی پرکھ
کوئی نہیں کر سکتا۔ 16 پاکچنانچہ کلام میں لـکھا ربنےکس”ہے، سوچکی کو جانا؟
کون اُس کو دےتعلیم “گا؟
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۔ مَیں2 آپنے کو دودھ پلایا، ٹھوس غذا نہ
کھلائی، آپکیونکہ وقتاُس اِس قابل نہیں تھے بلـکہ تکاب
نہیں ہیں۔ آپتکابھی3 جسمانی ہیں، آپکیونکہ میں حسد
اور جھگڑا پایا جاتا ہے۔ کیا اِس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ
ہیںجسمانی روحاور کے بغیر چلتے ہیں؟ کوئیجب4 کہتا ہے،
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پولسمَیں” 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 حیثیتکیا ہے پولساور کی کیا؟ دونوں نوکر ہیں

جن کے وسیلے سے آپ ایمان لائے۔ اور ہم میں سے ایکہر
نے وہی خدمت انجام دی جو خداوند نے اُس کے سپرد کی۔
مَیں6 پودےنے اپلّوسلگائے، پانی دیتا لیکنرہا، الله اُنہیںنے
اُگنے دیا۔ 7 لہٰذا پودا لگانے والا پاشیآباور 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 والا ایک جیسے
ہیں، البتہ ہر ایک کو اُس کی محنت کے مطابق مزدوری ملے
گی۔ 9 کیونکہ ہم الله کے معاون ہیں جبکہ آپ الله کا کھیت
اور اُس عمارتکی ہیں۔

10 الله کے اُس فضل کے مطابق جو مجھے بخشا گیا مَیں نے
ایک دانش مند ٹھیکے دار کی طرح بنیاد رکھی۔ اِس کے بعد
کوئی اَور اُس پر عمارت تعمیر کر رہا لیکنہے۔ ایکہر دھیان
رکھے کہ وہ بنیاد پر طرحکسعمارت بنا رہا ہے۔ 11 کیونکہ
بنیاد رکھی جا چکی اورہے وہ عیسٰیہے مسیح۔ اِس کے علاوہ
کوئی بھی مزید کوئی بنیاد نہیں رکھ سکتا۔ 12 جو بھی اِس
بنیاد پرکچھ کرےتعمیر مختلفوہ 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 سبآگبلـکہ 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 آپکیا نہیںمعلومکو آپکہ الله کا گھر ہیں، میںآپاور
الله کا سکونتروح کرتا ہے؟ 17 اگر کوئی الله کے گھر کو تباہ
کرے تو الله اُسے کرےتباہ گا، کیونکہ الله کا مخصوصگھر و
مُقّدس ہے اور یہ آپگھر ہی ہیں۔

بارےاپنے میں شیخی نہ مارنا
کوئی18 آپاپنے فریبکو نہ دے۔ آپاگر میں سے کوئی

سمجھے کہ وہ اِس دنیا کی نظر دانشمیں مند ہے تو پھر ضروری

ہے کہ وہ بےوقوف بنے تاکہ واقعی دانش مند ہو جائے۔
19 کیونکہ اِس دنیا کی حکمت الله کی نظر میں بےوقوفی ہے۔
مُقّدسچنانچہ نوشتوں میں لـکھا ہے، دانشوہ” مندوں کو اُن
اپنیکی میںپھندےکےچالاکی پھنسا بھییہ20“ہے۔دیتا لـکھا
دانشرب”ہے، مندوں خیالاتکے کو جانتا ہے کہ باطلوہ
“ہیں۔ غرض21 کوئی کسی انسان کے بارے میں شیخی نہ
کچھسبمارے۔ آپتو کا ہے۔ 22 پولس، اپلّوس، کیفا، دنیا،
زندگی، موت، مستقبلاورکےجہانموجودہ کچھسبامورکے
آپ کا ہے۔ آپلیکن23 مسیح ہیںکے اور مسیح الله کا ہے۔

4
خداوند کے خادم اور اُن کا کام

غرض1 لوگ ہمیں مسیح کے خادم سمجھیں، ایسے نگران
جنہیں الله بھیدوںکے کو لنے کھو کی دیداریذمہ گئی ہے۔
اب2 نگرانوں فرضکا یہ ہے کہ اُن پر پورا اعتماد کیا جا سکے۔
باتاِسمجھے3 کی یادہ ز نہیںفکر آپکہ یا عدالتدنیاویکوئی
احتسابمیرا کرے، بلـکہ مَیں خود بھی احتساباپنا نہیں کرتا۔
مجھے4 کسی غلطی کا علم نہیں ہے اگرچہ یہ بات مجھے راست
باز قرار دینے کے لئے کافی نہیں خداوندہے۔ خود احتسابمیرا
ہے۔کرتا اِس5 لئے وقت باتکسیپہلےسے کا فیصلہ نہ کریں۔
اُس وقت تک انتظار یں کر تکجب خداوند نہ آئے۔ کیونکہ
وہی یکی تار میں چھپی ہوئی چیزوں کو روشنی میں لائے گا اور
بندیوںمنصوبہکیدلوں ظاہرکو وقتاُسگا۔دےکر الله خود
ہر فرد یفمناسبکی کرےتعر گا۔

کُرِنتھیوں کی بازیشیخی
بھائیو،6 مَیں نے اِن باتوں اطلاقکا اپنے اپلّوساور پر کیا تاکہ

آپ ہم پر غور کرتے ہوئے الله کے کلام کی حدود جان لیں
جن سے تجاوز کرنا مناسب نہیں۔ پھر آپ پھول ایککر شخص
حمایتکی کر مخالفتکیدوسرےکے نہیں گے۔کریں 7 کیونکہ
آپکون کو دوسرےکسی سے افضل قرار دیتا ہے؟ جو کچھ
آپ کے پاس ہے کیا وہ آپ کو مفت نہیں ملا؟ اور اگر مفت
ملا تو اِس پر کیوںشیخی مارتے ہیں یا گو آپکہ اُسےنے اپنی
محنت حاصلسے کیا ہو؟

8 واہ جی !واہ آپ سیر ہو چکے ہیں۔ آپ امیر بن چکے
ہمارےآپہیں۔ بغیر بادشاہ بن آپکاشہیں۔چکے بادشاہ بن
چکے ہوتے تاکہ ہم آپبھی کے حکومتساتھ !کرتے اِس9
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کے بجائے مجھے لگتا ہے کہ الله ہمارےنے لئے جو اُس کے
رسول ہیں رومی تماشاگاہ سبمیں نچلاسے درجہ مقرر کیا ہے،
جو اُن لوگوں کے لئے مخصوص ہوتا ہے جنہیں سزائے موت
کا فیصلہ سنایا گیا ہو۔ ہاں، ہم دنیا، فرشتوں اور انسانوں کے
منے سا تماشا بن گئے ہیں۔ ہم10 تو مسیح کی بنبےوقوفخاطر
گئے ہیں آپجبکہ مسیح میں سمجھ دار خیال کئے جاتے ہیں۔
ہم کمزور ہیں جبکہ آپ طاقت ور۔ آپ کی عزت کی جاتی
ہے جبکہ ہماری بےعزتی۔ تکاب11 بھوکہمیں اور پیاس
ستاتی ہے۔ ہم چیتھڑوں میں ملبوس یا گو ننگے پھرتے ہیں۔
ہمیں مارےمُکے جاتے ہیں۔ ہماری کوئی رہائشمستقل گاہ
نہیں۔ 12 اور بڑی مشقت سے ہم اپنے ہاتھوں روزیسے کماتے
ہیں۔ لعن طعن کرنے والوں کو برکتہم دیتے ہیں، ایذا دینے
والوں برداشتکو ہمیںجو13ہیں۔کرتے بُرا بھلا اُنہیںہیںکہتے
ہم دعا دیتے ہمتکابہیں۔ دنیا کا کرکٹُکوڑا غلاظتاور
بنے پھرتے ہیں۔

پولس کُرِنتھیوں کا باپروحانی ہے
آپمَیں14 کو شرمندہ کرنے کے لئے یہ نہیں لـکھ رہا، بلـکہ

جانبچےپیارےاپنے بےشک15سے۔غرضکیسمجھانےکر
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 کہ
میرےآپ نمونے پر چلیں۔ اِس17 لئے مَیں نے تیمُتھیُس آپکو
پاسکے بھیج دیا جو خداوند میں میرا پیارا اور وفادار بیٹا ہے۔
آپوہ کو مسیح عیسٰی میں میری اُن ہدایات کی یاد دلائے گا
جو مَیں 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 لوگہوئے
باتیںصرف کر ہیںرہے یا کہ الله قدرتکی اُن میں کام رہیکر
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 درمیان
زناکاری ہو رہی ہے، بلـکہ ایسی زناکاری غیریہودیجسے بھی
سمجھتے۔نہیںروا ہیںکہتے اپنینےکسیسےمیںآپکہ سوتیلی
*ماں شادیسے کر رکھی ہے۔ کمال2 ہے آپکہ اِس فعل پر
نادم نہیں بلـکہ پھولے پھر رہے !ہیں کیا مناسب نہ ہوتا آپکہ
محسوسدُکھ کر کے بدیاِس مرتکبکے کو اپنے درمیان سے
خارج پاسکےآپسےلحاظکےجسممَیںگو3دیتے؟کر نہیں،
لیکن روح لحاظکے ہوں۔ضرورسے اور مَیں شخصاُس پر فتوٰی
اِس دےطرح چکا ہوں جیسے کہ آپمَیں درمیانکے موجود
عیسٰیخداوندہمارےآپجب4ہوں۔ ہوںجمعمیںنامکے گے
تو مَیں روح آپمیں کے ساتھ ہوں گا ہمارےاور خداوند عیسٰی
قدرتکی بھی۔ اُس5 وقت شخصایسے ابلیسکو کے حوالے
کریں صرفتاکہ اُس کا ہلاکجسم 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 آپاپنے کو خمیر پاکسے
صاف کر کے تازہ ُگندھا ہوا آٹا بن جائیں۔ آپحقیقتدر ہیں
بھی پاک، کیونکہ ہمارا عیدِ فسح کا لیلا ہمارےمسیح لئے ذبح
ہو چکا ہے۔ اِس8 لئے آئیے ہم خمیریپرانے آٹے یعنی بُرائی اور
بدی کو دُور کر کے تازہ ُگندھے ہوئے آٹے خلوصیعنی 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 مطلبمیرا یہ نہیں تھا آپکہ اِس دنیا زناکاروںکے
سے تعلق منقطع کر لیں یا اِس دنیا کے لالچیوں، لٹیروں اور بُت
پرستوں سے۔ آپاگر ایسا کرتے تو لازم ہوتا آپکہ دنیا ہی سے
کوچ کر جاتے۔ 11 نہیں، میرا مطلب یہ تھا آپکہ شخصایسے
تعلقسے نہ رکھیں مسیحجو میں تو بھائی کہلاتا ہے مگر ہے وہ
زناکار یا لالچی یا بُت پرست یا گالی گلوچ کرنے والا یا شرابی یا
لٹیرا۔ شخصایسے ساتھکے تککھانا بھی نہ کھائیں۔

مَیں12 اُن لوگوں کیوںعدالتکی پھروںکرتا ایمانجو داروں
جماعتکی سے باہر ہیں؟ آپکیا خود صرفبھی اُن عدالتکی
نہیں کرتے جماعتجو کے اندر ہیں؟ 13 باہر والوں عدالتکی تو

* 5:1 سوتیلی :ماں لفظی :ترجمہ باپ’ کی ًلیکن‘بیوی، غالبا اِس سے مراد سوتیلی ماں ہے۔
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خدا کرےہی گا۔ مُقّدسکلاِم میں یوں لـکھا ہے، شریر’ کو
اپنے درمیان نکالسے ‘دو۔

6
بازیمقدمہ

میںآپ1 جرأتیہ کیسے پیدا ہوئی کسیجبکہ کسیکا
دوسرے ایمان دار کے ساتھ تنازع ہو تو وہ اپنا جھگڑا بےدینوں
منےکے سا لے جاتا نہہے مُقّدسوںکہ منے؟کے سا 2 نہیںآپکیا
جانتے کہ مُقّدسین دنیا کی عدالت کریں گے؟ اور اگر آپ دنیا
عدالتکی کریں گے تو آپکیا اِس قابل نہیں کہ چھوٹے موٹے
جھگڑوں کا فیصلہ کر سکیں؟ 3 کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہم
فرشتوں کریںعدالتکی توگے؟ پھر کیا ہم روزمرہ معاملاتکے
نہیںکو نپٹا سکتے؟ اور4 اِس قسم معاملاتکے فیصلکو کرنے
کے لئے آپ ایسے لوگوں کو کیوں مقرر کرتے ہیں جماعتجو
کی نگاہ میں نہیںحیثیتکوئی رکھتے؟ باتیہ5 آپمَیں کو شرم
دلانے کے لئے کہتا ہوں۔ کیا آپ میں ایک بھی سیانا شخص
نہیں جو اپنے بھائیوں مابینکے فیصلہ کرنے قابلکے ہو؟ لیکن6
نہیں۔ بھائی اپنے ہی بھائی پر مقدمہ چلاتا اورہے وہ بھی غیرایمان
داروں کے منے۔ سا

اّول7 تو آپ سے یہ غلطی ہوئی کہ ایکآپ دوسرے سے
مقدمہ بازی کرتے ہیں۔ اگر آپکوئی سے ناانصافی کر رہا ہو
تو کیا بہتر نہیں کہ آپ اُسے ایسا کرنے دیں؟ اور اگر کوئی آپ
ٹھگکو رہا ہو تو کیا یہ بہتر نہیں آپکہ اُسے ٹھگنے دیں؟ اِس8
آپبرعکسکے کا یہ حال ہے آپکہ خود ہی ناانصافی کرتے
اور ٹھگتے ہیں اور وہ بھی اپنے بھائیوں کو۔ 9 آپکیا نہیں جانتے
ناانصافکہ الله کی بادشاہی میراث میں نہیں پائیں گے؟ فریب
نہ !کھائیں حرام کار، بُت پرست، زناکار، ہم جنس پرست،
لونڈے باز، چور،10 لالچی، شرابی، بدزبان، لٹیرے، اللهسبیہ
کی میراثبادشاہی میں نہیں پائیں گے۔ میںآپ11 ایسےکچھسے
تھے بھی۔ آپلیکن کو یا دھو آپگیا، مُقّدسکو کیا آپگیا، کو
نامکےمسیحعیسٰیخداوند ہمارےاور راستسےروحکےخدا
باز بنایا گیا ہے۔

جسم الله کا گھر ہے
میرے12 لئے کچھسب جائز مفیدکچھسبلیکنہے، نہیں۔

میرے لئے سب کچھ جائز تو ہے، لیکن مَیں کسی بھی چیز کو
اجازت نہیں دوں گا کہ مجھ پر حکومت کرے۔ بےشک13

پیٹخوراک کے لئے اور خوراکپیٹ کے لئے ہے، مگر الله
دونوں کو نیست کر دے گا۔ لیکن ہم اِس سے یہ نتیجہ نہیں
نکال سکتے کہ جسم زناکاری 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 نہیںآپکیا جانتے آپکہ مسیحجسمکے کے اعضا ہیں؟
تو کیا مَیں مسیح کے اعضا کو لے کر فاحشہ کے اعضا بناؤں؟
ہرگز نہیں۔ 16 آپکیا کو معلوم نہیں کہ جو فاحشہ لپٹسے جاتا
ہے وہ اُس کے ایکساتھ تن ہو جاتا پاکجیسےہے؟ نوشتوں
میں لـکھا ہے، وہ” دونوں ایک ہو جاتے “ہیں۔ 17 اِس کے
برعکس لپٹسےخداوندجو جاتا اُسوہہے روحایکساتھکے
ہو جاتا ہے۔

زناکاری18 سے !بھاگیں انسان سے سرزد 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 ملاسے آپہے؟ مالـکاپنے نہیں ہیں
20 آپکیونکہ قیمتکو 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
شوہر۔ اِسی 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 وقتایکسے مقرر کر
لیں تاکہ دعا کے لئے یادہ فرصتز مل لیکنسکے۔ اِس کے بعد
آپ دوبارہ اکٹھے ہو جائیں ابلیستاکہ آپ نفسبےضبطکے
سے فائدہ اُٹھا آپکر آزمائشکو میں نہ ڈالے۔

6 یہ مَیں حکم کے طور پر نہیں بلـکہ آپ حالاتکے کے پیِش
نظر ً رعایتا کہہ رہا ہوں۔ 7 مَیں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ مجھ
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لیکنہوں۔ہیجیسے ایکہر اللهکو نعمتالـگسےطرفکی
ملی ایکہے، کو یہ دوسرےنعمت، کو وہ۔

طلاق اور غیرایمان دار شادیسے
8 مَیں غیرشادی شدہ افراد اور بیواؤں سے یہ کہتا ہوں کہ

اچھا ہو اگر آپ میری طرح غیرشادی شدہ رہیں۔ لیکن9 اگر
آپ آپاپنے پر قابو نہ رکھ سکیں تو شادی 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 نہ کرے یا اپنے شوہر سے صلح کر
اِسیلے۔ طرح شوہر بھی اپنی بیوی طلاقکو نہ دے۔

12 دیگر لوگوں کو خداوند نہیں بلـکہ مَیں نصیحت کرتا ہوں
کہ اگر کسی ایمان دار بھائی کی بیوی ایمان نہیں لائی، لیکن وہ
شوہر ساتھکے ہنے ر پر راضی ہو تو پھر وہ اپنی بیوی طلاقکو نہ
دے۔ طرحاِسی13 ایمانکسیاگر خاتوندار کا ایمانشوہر نہیں
لایا، لیکن وہ بیوی کے ساتھ ہنے ر پر رضامند ہو تو وہ اپنے شوہر
طلاقکو نہ دے۔ 14 کیونکہ جو شوہر ایمان نہیں لایا اُسے اُس
کی ایمان بیویدار مُقّدسمعرفتکی ٹھہرایا گیا ہے اور بیویجو
ایمان نہیں لائی اُسے اُس کے ایمان دار شوہر کی معرفت مُقّدس
قرار دیا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کے ناپاکبچے ہوتے،
مگر اب مُقّدسوہ ہیں۔ لیکن15 اگر غیرایمان دار شوہر یا بیوی
تعلقاپنا منقطع کر تولے اُسے ایمانمیںصورتایسیدیں۔جانے
دار بھائی یا بہن اِس بندھن سے آزاد ہو گئے۔ مگر الله آپنے کو
زندگیکیسلامتیصلح لئےکےگزارنے بُلایا ممکنبہن،16ہے۔
آپہے اپنے خاوند نجاتکی باعثکا بن جائیں۔ یا بھائی، ممکن
آپہے اپنی بیوی نجاتکی باعثکا بن جائیں۔

الله طرفکی سے مقررہ راہ پر رہیں
17 ہر شخص اُسی راہ پر چلے جو خداوند نے اُس کے لئے

مقرر کی اور اُس حالت میں جس 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۔ کسیاگر نامختونیکو میںحالتکی بُلایا
گیا تو وہ اپنا ختنہ نہ کروائے۔ 19 نہ ختنہ کچھ چیز ہے اور نہ
ختنے کا نہ ہونا، بلـکہ الله کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا ہی

میںحیثیتاُسیشخصہر20ہے۔کچھسب اُسےمیںجسرہے
بُلایا گیا تھا۔ 21 آپکیا غلام خداوندجبتھے آپنے کو بُلایا؟
یہ بات آپ 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 خداوندجبتھا نے اُسے بُلایا ابوہ خداوند کا آزاد
کیا آزادجوطرحاِسیہے۔ہوا اُسےجبتھا بُلایا گیا مسیحابوہ
کا غلام ہے۔ آپ23 دےقیمتکو کر خریدا گیا اِسہے، لئے
انسان غلامکے نہ بنیں۔ بھائیو،24 میںحالتجسشخصہر بُلایا
گیا اُسی میں وہ الله کے منے سا قائم رہے۔

غیرشادی لوگشدہ
25 یوں کنوار کے بارے میں مجھے خداوند کی طرف سے

خاصکوئی حکم نہیں ملا۔ توبھی مَیں جسے الله نے رحمتاپنی
سے قابِل اعتماد بنایا آپہے پر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں۔

میںدانستمیری26 پیِشکےمصیبتموجودہ انساننظر کے
لئے اچھا ہے غیرشادیکہ شدہ رہے۔ 27 آپاگر کسی خاتون
شادیساتھکے بندھنکے میں بندھ ہیںچکے تو پھر اِس بندھن
کو توڑنے نہکوششکی لیکنکریں۔ شادیآپاگر بندھنکے
میں نہیں بندھے تو پھر اِس کے لئے نہکوشش کریں۔ تاہم28 اگر
آپ شادینے کر ہی لی ہے آپتو نے گناہ نہیں کیا۔ اِسی طرح
اگر کنواری شادی کر چکی ہے تو یہ گناہ نہیں۔ مگر لوگایسے
جسمانی طور پر مصیبت 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 ایسےشدہ بسرزندگی جیسےکریں غیرشادیکہ ہیں۔شدہ
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 ہوںچاہتا فکروںآپکہ سے آزاد غیرشادیرہیں۔
شخصشدہ خداوند کے معاملوں کی فکر میں رہتا ہے کسکہ
کرے۔خوشاُسےطرح اِس33 شادیبرعکسکے شخصشدہ
دنیاوی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اپنی بیوی کو خوش
کرے۔ 34 یوں وہ بڑی مکشکش میں مبتلا رہتا ہے۔ اِسی
غیرشادیطرح خاتونشدہ کیخداوندکنواریاور فکر میں رہتی
ہے کہ وہ جسمانی اور روحانی طور پر اُس کے لئے مخصوص و
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مُقّدس ہو۔ اِس کے مقابلے میں شادی شدہ خاتون دنیاوی فکر
میں رہتی ہے کہ اپنے خاوند خوشطرحکسکو کرے۔

مَیں35 یہ آپ ہی فائدےکے کے لئے کہتا ہوں۔ مقصد یہ
نہیں آپکہ پر پابندیاں لگائی جائیں بلـکہ یہ آپکہ ثابتشرافت،
قدمی یکاور سوئی ساتھکے خداوند میںحضوریکی چلیں۔

36 اگر کوئی سمجھتا ہے، مَیں’ اپنی کنواری منگیتر سے
شادی نہ کرنے سے اُس کا حق مار رہا ‘ہوں یا یہ کہ میری’
اُس کے لئے خواہش حد سے یادہ ز ہے، اِس لئے شادی ہونی
ہئے ‘چا تو پھر وہ ارادےاپنے کو پورا کرے، یہ گناہ نہیں۔ وہ
شادی کر لے۔ لیکن37 اِس برعکسکے اگر اُس شادینے نہ
کرنے کا پختہ عزم کر لیا اورہے وہ مجبور نہیں بلـکہ ارادےاپنے
پر اختیار رکھتا اورہے اُس نے میںدلاپنے فیصلہ کر لیا ہے کہ
اپنی کنواری لڑکی کو ایسے ہی ہنے دےر تو اُس نے اچھا کیا۔
جسغرض38 نے اپنی کنواری منگیتر سے شادی کر لی ہے
اُس نے اچھا کیا جسلیکنہے، نے نہیں کی اُس نے اَور بھی
اچھا کیا ہے۔

تکجب39 خاوند زندہ بیویہے کو اُس سے رشتہ توڑنے
اجازتکی نہیں۔ خاوند وفاتکی بعدکے وہ آزاد ہے جسکہ
سے چاہے شادی کر لے، مگر صرف خداوند میں۔ 40 لیکن
دانستمیری 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 بارےکے باتمیں کرتا ہوں۔ ہم
ہیںجانتے صاحِبسبہمکہ علم ہیں۔ انسانعلم کے لنے پھو کا
باعث بنتا ہے محبتجبکہ اُس کی تعمیر کرتی ہے۔ 2 جو سمجھتا
اُسکہہے جانکچھنے لیا اُسہے نہیںطرحاُستکابنے
طرحجسجانا اُس کو جاننا ہئے۔ چا لیکن3 جو الله محبتسے
رکھتا ہے اُسے الله نے جان لیا ہے۔

بُتوں4 کی قربانی کھانے میںضمنکے ہم ہیںجانتے کہ دنیا
میں بُت کوئی چیز نہیں اور ربکہ 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 ایکفقط ہی خدا ہے، ہمارا
کچھسبنےجسباپ پیدا کیا کےجساورہے لئے ہم زندگی

گزارتے ہیں۔ ایکاور ہی خداوند ہے یعنی عیسٰی جسمسیح
کے وسیلے سے سب کچھ وجود میں آیا ہے اور جس سے ہمیں
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
بُتکسیوہجب قربانیکی ہیںکھاتےگوشتکا تو وہ سمجھتے
ہیں ہمکہ ایسا اُسسےکرنے بُت کی پوجا کر یوںہیں۔رہے 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 کہ ہم کیا
کھاتے ہیں اور کیا نہیں کھاتے۔ نہ پرہیز کرنے ہمیںسے کوئی
نقصان پہنچتا ہے اور نہ کھا لینے سے کوئی فائدہ۔

لیکن9 خبردار رہیں آپکہ کی یہ آزادی کمزوروں کے لئے
ٹھوکر کا باعث نہ بنے۔ 10 کیونکہ اگر کوئی کمزور شخصضمیر
آپ کو بُت خانے میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھے تو کیا اُسے
اُس کے ضمیر خلافکے بُتوں کی قربانیاں کھانے پر اُبھارا نہیں
آپطرحاِس11گا؟جائے مسیحخاطرکیجسبھائیکمزورکا
قربان ہوا آپ کے علم و عرفان کی وجہ ہلاکسے ہو جائے
گا۔ طرحاِسآپجب12 اپنے بھائیوں کا گناہ کرتے اور اُن کے
کمزور ضمیر مجروحکو کرتے ہیں مسیحآپتو کا ہی گناہ کرتے
ہیں۔ 13 اِس لئے اگر ایسا میرےکھانا بھائی کو صحیح راہ سے
بھٹکانے باعثکا بنے تو مَیں نہیںگوشتکبھی کھاؤں گا تاکہ
اپنے بھائی کی گم راہی باعثکا 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 مَیں دوسروں کے
نزدیک مسیح کا رسول نہیں، لیکن آپ کے نزدیک تو ضرور
ہوں۔ خداوند آپمیں رسالتمیریہی پر مُہر ہیں۔

3 جو میری باز پُرس کرنا ہتے چا ہیں اُنہیں مَیں اپنے دفاع میں
کہتا ہوں، 4 کیا ہمیں کھانے پینے کا حق نہیں؟ 5 کیا ہمیں حق
نہیں کہ شادی کر کے اپنی بیوی کو ساتھ لئے دوسرےپھریں؟
رسول اور خداوند بھائیکے اور کیفا تو ایسا ہی ہیں۔کرتے 6 کیا
مجھے اور برنباس ہی کو اپنی خدمت کے اجر میں کچھ پانے کا
حق نہیں؟ 7 کون سا فوجی اپنے خرچ پر جنگ لڑتا ہے؟ کون
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انگور کا باغ لگا کر اُس کے پھل سے اپنا حصہ نہیں پاتا؟ یا کون
یوڑ ر کی گلہ بانی کر کے اُس دودھکے سے اپنا نہیںحصہ پاتا؟

8 کیا مَیں یہ فقط انسانی سوچ کے تحت کہہ رہا ہوں؟ کیا
شریعت بھی یہی نہیں کہتی؟ توریت9 میں لـکھا ہے، جب”
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
وہ ہماری خاطر یہ فرماتا ہے؟ ہاں، ہماریضرور خاطر کیونکہ
ہل چلانے والا اِس اُمید پر چلاتا اُسےکہہے ملےکچھ اِسیگا۔
طرح ہنے گا والا اِس اُمید پر گاہتا ہے کہ وہ پیداوار میں سے اپنا
حصہ پائے گا۔ ہم11 آپنے کے لئے روحانی بیج یا بو ہے۔ تو
کیا نامناسبیہ ہے اگر آپہم سے فصلجسمانی کاٹیں؟ 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 خبریخوشکی 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 سے پوری کی جاتی ہیں؟ جو قربانیاں چڑھانے کے
کام میں مصروف ہتے ر ہیں اُنہیں قربانیوں سے ہی حصہ ملتا
ہے۔ اِسی14 طرح خداوند نے مقرر کیا ہے انجیلکہ خوشکی
خبری کی منادی کرنے والوں کی یات ضرور اُن سے پوری کی
جائیں جو خدمتاِس سے فائدہ اُٹھاتے ہیں۔

لیکن15 مَیں نے کسی طرح بھی اِس سے فائدہ نہیں اُٹھایا،
اور نہ اِس لئے لـکھا ہے میرےکہ ساتھ سلوکایسا 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 کی خوش
خبری کی منادی میرےکرنا لئے فخر کا باعث نہیں۔ مَیں تو یہ
کرنے پر مجبور ہوں۔ مجھ پر افسوس اگر اِس خوش خبری کی
منادی نہ کروں۔ 17 اگر مَیں یہ اپنی مرضی سے کرتا تو پھر اجر کا
میرا حق بنتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے بلـکہ خدا ہی نے مجھے یہ ذمہ
داری دی ہے۔ 18 تو پھر میرا اجر کیا ہے؟ یہ کہ مَیں انجیل کی
مفتخبریخوش سناؤں اور اپنے اُس حق سے فائدہ نہ اُٹھاؤں
جو مجھے اُس منادیکی کرنے حاصلسے ہے۔

اگرچہ19 لوگوںسبمَیں سے آزاد ہوں پھر بھی مَیں نے اپنے
آپ سبکو غلامکا بنا لیا تاکہ یادہ ز سے یادہ ز لوگوں جیتکو
یہودیوںمَیں20لوں۔ یہودیدرمیانکے مانندکی بنا یہودیوںتاکہ

جیتکو لوں۔ موسوی شریعت تحتکے زندگی گزارنے والوں
کے درمیان مَیں اُن کی مانند بنا تاکہ اُنہیں جیت لوں، گو مَیں
شریعت کے ماتحت نہیں۔ موسوی21 شریعت کے بغیر زندگی
گزارنے والوں کے درمیان مَیں اُن ہی کی مانند بنا تاکہ اُنہیں
لوں۔جیت اِس مطلبکا یہ نہیں مَیںکہ الله شریعتکی تابعکے
نہیں ہوں۔ حقیقت میں مَیں مسیح کی شریعت تحتکے زندگی
گزارتا ہوں۔ مَیں22 کمزوروں کے لئے کمزور بنا تاکہ جیتاُنہیں
لوں۔ سب کے لئے مَیں سب کچھ بنا تاکہ ہر ممکن یقے طر سے
بعض کو بچا سکوں۔ 23 جو کچھ بھی کرتا ہوں الله کی خوش
خبری واسطےکے کرتا ہوں تاکہ اِس برکاتکی شریکمیں ہو
جاؤں۔

24 نہیںآپکیا جانتے کہ میںسٹیڈیم دوڑتے ہیں،ہیسبتو
لیکن ایکانعام حاصلشخصہی کرتا ہے؟ چنانچہ ایسے دوڑیں
آپکہ ہی جیتیں۔ شریکمیںکھیلوں25 ہونے والا شخصہر
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۔ 26 چنانچہ مَیں ہر وقت منزِل مقصود کو پیِش نظر رکھتے
ہوئے دوڑتا ہوں۔ اور مَیں اِسی باکسنگطرح 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 دوسروںکہ
منادیمیں کر کے نامقبولخود ٹھہروں۔

10
اسرائیل ناکعبرتکا تجربہ

بھائیو،1 نہیںمَیں چاہتا باتاِسآپکہ ناواقفسے رہیں کہ
باپہمارے بادلسبدادا نیچےکے تھے۔ سےمیںسمندرسبوہ
گزرے۔ 2 سباُن بادلنے اور سمندر میں موسٰی کا بپتسمہ لیا۔
ایکنےسب3 کھائیخوراکروحانیہی ایکنےسباور4
ہی روحانی پانی پیا۔ مسیحکیونکہ روحانی چٹان میںصورتکی
اُن کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہی اُن سب کو پانی پلاتا رہا۔
5 اِس کے باوجود اُن میں سے لوگبیشتر 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 سے
بعض 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 یں کر
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جیسے اُن میں بعضسے نے کیا اور نتیجے ایکمیں ہی دن میں
23,000 افراد ڈھیر ہو گئے۔ 9 ہم خداوند کی آزمائش بھی نہ
یں طرحجسکر اُن میں بعضسے کینے اور نتیجے میں سانپوں
سے ہلاک ہوئے۔ 10 اور نہ بڑائیں بڑ جس طرح اُن میں سے
بعض بڑبڑانے لـگے نتیجےاور ہلاکمیں والےکرنے فرشتے کے
مارےہاتھوں گئے۔

11 عبرتماجرےیہ کی خاطر اُن پر واقع ہوئے اور ہم اخیر
زمانے میں ہنے ر والوں نصیحتکی 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 آزمائشز میں نہیں دےپڑنے
گا۔ آزمائشآپجب 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
میرےغرض14 پیارو، بُت پرستی سے بھاگیں۔ 15 مَیں آپ

سمجھکو جاندار باتکر کر رہا میریخودآپہوں۔ باتاِس
کا فیصلہ کریں۔ جب16 ہم عشائے ربانی کے موقع پر برکت
کے پیالے دےبرکتکو کر اُس میں سے پیتے ہیں تو کیا ہم یوں
مسیح کے خون شریکمیں نہیں ہوتے؟ اور جب ہم روٹی توڑ
کر کھاتے ہیں تو کیا مسیح کے بدن میں شریک نہیں ہوتے؟
17 روٹی تو ایک ہی ہے، اِس لئے ہم جو بہت سے ہیں ایک
ہی بدن ہیں، کیونکہ ایکسبہم ہی روٹی شریکمیں ہیں۔ہوتے

18 بنی اسرائیل پر غور کریں۔ کیا بیت المُقّدس میں قربانیاں
کھانے والے قربان گاہ کی رفاقت میں شریک نہیں ہوتے؟
19 کیا مَیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بُتوں چڑھاوےکے کی کوئی
حیثیت ہے؟ یا کہ بُت کی حیثیتکوئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ مَیں20
یہ کہتا ہوں کہ جو قربانیاں وہ گزرانتے ہیں الله کو نہیں بلـکہ
شیاطین کو گزرانتے ہیں۔ اور مَیں نہیں چاہتا کہ آپ شیاطین
رفاقتکی شریکمیں ہوں۔ خداوندآپ21 پیالےکے اور ساتھ
شیاطینہی پیالےکے نہیںسے پی خداوندآپسکتے۔ رفاقتیکے
رفاقتیکےشیاطینہیساتھاورکھانے نہیںشریکمیںکھانے
ہو سکتے۔ 22 یا کیا ہم الله غیرتکی کو اُکسانا ہتے چا ہیں؟ کیا
ہم اُس طاقتسے ور ہیں؟

دوسروں کے ضمیر لحاظکا کرنا
کچھسب23 روا تو کچھسبلیکنہے، مفید کچھسبنہیں۔

جائز تو ہے، لیکن سب کچھ ہماری تعمیر و ترقی کا باعث نہیں
ہوتا۔ 24 ہر کوئی اپنے فائدےہی تلاشکی میں نہ رہے بلـکہ
دوسرے 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 آپدار کرےدعوتکی اور آپ اُس
دعوت قبولکو لیںکر آپتو منےکے سا بھیکچھجو رکھا جائے
اُسے کھائیں۔ اپنے ضمیر کے اطمینان کے لئے تفتیش نہ کریں۔
لیکن28 اگر کوئی آپ کو بتا دے، یہ” بُتوں کا چڑھاوا “ہے
تو پھر اُس شخص کی خاطر جس نے آپ کو آگاہ کیا ہے اور
کیضمیر اُسےخاطر نہ کھائیں۔ مطلب29 اپنےہے کیضمیر خاطر
نہیں دوسرےبلـکہ کے ضمیر خاطر۔کی کیونکہ طرحکسیہ ہو
سکتا دوسرےکسیکہہے کا آزادیمیریضمیر بارےکے میں
فیصلہ کرے؟ 30 اگر مَیں خدا کا شکر کر کسیکے کھانے میں
شریک ہوتا ہوں تو پھر مجھے کیوں بُرا کہا جائے؟ مَیں تو اُسے
خدا کا شکر کر کے کھاتا ہوں۔

کچھسبچنانچہ31 الله جلالکے کی خاطر کریں، آپخواہ
کھائیں، پئیں یا اَور کچھ کریں۔ کسی32 کے لئے ٹھوکر باعثکا
نہ بنیں، نہ یہودیوں کے لئے، نہ یونانیوں کے لئے اور نہ الله کی
جماعت کے لئے۔ اِسی33 طرح مَیں بھی سب کو پسند آنے کی
کوششممکنہر 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 آپہیں۔ نے
روایات کو یوں محفوظ رکھا طرحجسہے مَیں نے اُنہیں آپ
کے سپرد کیا تھا۔ 3 لیکن مَیں آپ کو ایک اَور بات سے آگاہ
کرنا چاہتا ہوں۔ ہر مرد کا سر مسیح ہے جبکہ عورت کا سر
مرد اور مسیح کا سر الله ہے۔ 4 اگر کوئی مرد ڈھانکسر کر
دعا یا نبوّت کرے تو وہ اپنے سر کی بےعزتی کرتا ہے۔ 5 اور
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اگر کوئی خاتون ننگے سر دعا یا نبوّت کرے تو وہ اپنے سر کی
بےعزتی کرتی ہے، یا گو وہ سر مُنڈی ہے۔ 6 عورتجو اپنے
سر پر دوپٹا نہیں لیتی وہ ِنڈ ٹ کروائے۔ لیکن اگر ِنڈ ٹ کروانا یا سر
منڈوانا اُس کے لئے بےعزتی باعثکا ہے تو پھر وہ اپنے سر کو
ڈھانکے۔ضرور لیکن7 مرد لئےکے لازم وہکہہے سراپنے کو
نہ ڈھانکے کیونکہ وہ الله صورتکی اور جلال منعکسکو کرتا
ہے۔ لیکن عورت مرد کا منعکسجلال کرتی ہے، 8 کیونکہ
پہلا مرد عورت سے نہیں نکلا بلـکہ عورت مرد سے نکلی ہے۔
9 مرد عورتکو کے لئے خلق نہیں کیا گیا بلـکہ عورت کو مرد
کے لئے۔ اِس10 وجہ عورتسے فرشتوں کو پیِش نظر رکھ کر
اپنے سر پر دوپٹا لے جو اُس پر اختیار کا نشان ہے۔ 11 لیکن
یاد رہے کہ خداوند میں نہ عورت مرد کے بغیر کچھ ہے اور نہ
عورتمرد بغیر۔کے 12 کیونکہ اگرچہ ابتدا عورتمیں مرد سے
نکلی، ابلیکن سےہیعورتمرد پیدا ہوتا اورہے۔ ہر شے الله
سے نکلتی ہے۔

فیصلہخودآپ13 کریں۔ مناسبکیا عورتکوئیکہہے الله
منےکے سرننگےسا دعا 14کرے؟ بھیفطرتکیا یہ نہیں سکھاتی
کہ لمبے بال مرد کی بےعزتی باعثکا ہیں 15 عورتجبکہ کے
باللمبے عزتکیاُس ہیں؟موجبکا بالکیونکہ 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۔
18 اّول تو مَیں سنتا ہوں کہ جب 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 پارٹیاںمختلفدرمیانکے نظر آئیں میںآپتاکہ وہسے ظاہر
ہو جائیں جو آزمانے کے بعد بھی سچے نکلیں۔ آپجب20 جمع
ہیںہوتے تو جو اُسہیںکھاتےآپکھانا کا ربانیعشائے سے
تعلقکوئی نہیں رہا۔ 21 کیونکہ دوسروںشخصہر کا انتظار کئے
بغیر اپنا کھانا کھانے لگتا ہے۔ نتیجے میں ایک بھوکا رہتا ہے
دوسرےجبکہ کو نشہ ہو جاتا ہے۔ تعجب22 !ہے کیا کھانے
پینے کے لئے آپ نہیں؟گھرکے یا آپکیا الله جماعتکی کو حقیر

جان کر اُن کو جو خالی ہاتھ آئے ہیں شرمندہ کرنا ہتے چا ہیں؟
مَیں کیا کہوں؟ کیا آپ کو شاباش دوں؟ اِس میں مَیں آپ کو
شاباش دےنہیں سکتا۔

23 کیونکہ جو کچھ مَیں نے آپ کے سپرد کیا ہے وہ مجھے
خداوند ہی سے ملا راتجسہے۔ خداوند عیسٰی کو دشمن
کے حوالے کر دیا گیا اُس روٹینے لے کر شکرگزاری24 کی دعا
کی اور ٹکڑےاُسے کر کے کہا، یہ” میرا بدن ہے تمہارےجو
لئے دیا جاتا مجھےہے۔ 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 یعےکےخونمیرےجوہے ذر قائم کیا جبہے۔جاتا
کبھی اِسے پیو تو مجھے یاد کرنے کے لئے “پیو۔ 26 جبکیونکہ
آپبھی یہ روٹی کھاتے اور یہ پیالہ پیتے ہیں تو خداوند موتکی
کا اعلان کرتے تکجبہیں، واپسوہ نہ آئے۔

چنانچہ27 نالائقجو طور پر خداوند کی روٹی کھائے اور اُس
کا پیالہ پیئے وہ خداوند کے بدن اور خون کا گناہ کرتا ہے اور
قصوروار ٹھہرے گا۔ 28 ہر شخص اپنے آپ کو پرکھ کر ہی
اِس روٹی میں سے کھائے اور پیالے میں سے پیئے۔ 29 جو روٹی
اورکھاتے 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 بہتبلـکہ موتسے نیندکی چکےسو
ہیں۔ 31 اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو الله کی عدالت سے بچے
ہتے۔ ر لیکن32 عدالتہماریخداوند کرنے تربیتہماریسے
کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔

میرےغرض33 لئےکےکھانےآپجببھائیو، جمع ہوتے
ہیں تو دوسرےایک کا انتظار کریں۔ 34 اگر کسی بھوککو
لـگی ہو تو وہ اپنے گھر میں ہی کھانا کھا لے تاکہ آپ کا جمع
آپہونا عدالتکی باعثکا نہ ٹھہرے۔ دیگر ہدایات مَیں آپ
کو وقتاُس دوں آپجبگا پاسکے آؤں گا۔

12
ایک روح مختلفاور نعمتیں

نہیںمَیںبھائیو،1 چاہتا نعمتوںروحانیآپکہ میںبارےکے
ناواقف ہیںجانتےآپ2رہیں۔ ایمانکہ لانے آپپیشترسے کو
بار بار بہکایا اور گونگے بُتوں طرفکی کھینچا جاتا تھا۔ اِسی3
کے پیِش نظر مَیں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ الله کے روح کی
ہدایت سے لنے بو والا کبھی نہیں کہے گا، عیسٰی” پر “لعنت۔
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اور القدسروح کی ہدایت سے لنے بو والے کے سوا کوئی نہیں
کہے گا، عیسٰی” خداوند “ہے۔

4 گو طرح طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن روح ایک ہی
ہے۔ ہوتیخدمتیںکیطرحطرح5 لیکنہیں، ایکخداوند ہی
ہے۔ 6 الله قدرتاپنی کا مختلفاظہار انداز سے کرتا لیکنہے،
ایکخدا ہی ہے سبجو میں ہر طرح کا کام کرتا ہے۔ ہم7
میں سے ایکہر القدسروحمیں کا نعمتکسیاظہار سے ہوتا
ہے۔ یہ نعمتیں اِس لئے دی جاتی ہیں تاکہ دوسرےایکہم
کریں۔مددکی ایک8 حکمتالقدسروحکو کلامکا 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 ایکوہ معجزےکو کرنے طاقتکی
دیتا دوسرےہے، کو نبوّت کرنے صلاحیتکی تیسرےاور
میںروحوںمختلفکو امتیاز ایکنعمت۔کیکرنے سےاُسکو
غیرزبانیں لنے بو نعمتکی ملتی ہے دوسرےاور کو اِن کا ترجمہ
کرنے کی۔ روحایکوہی11 یہ تمام نعمتیں تقسیم کرتا اورہے۔
وہی فیصلہ کرتا ہے کسکہ کو نعمتکیا ملنی ہے۔

ایک جسم مختلفاور اعضا
12 انسانی جسم بہتکے سے اعضا ہوتے ہیں، لیکن یہ تمام

ایکاعضا ہی بدن تشکیلکو دیتے ہیں۔ مسیح کا بدن بھی ایسا
ہے۔ 13 خواہ یہودیہم تھے یا یونانی، غلام تھے یا آزاد، بپتسمے
سے ہم سب ایککو ہی روح کی معرفت ایک 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 فرضیا کریں کانکہ مَیں”کہے، آنکھ نہیں ہوں
اِس لئے بدن کا حصہ “نہیں۔ کیا یہ کہنے پر اُس کا بدن سے ناتا
ٹوٹ جائے گا؟ 17 اگر پورا جسم آنکھ ہی ہوتا تو پھر سننے کی
کہاںصلاحیت ہوتی؟ اگر بدنسارا 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 اگر ایک ہی عضو پورا
جسم ہوتا تو پھر یہ کس قسم کا جسم ہوتا؟ 20 نہیں، بہت سے
اعضا ہوتے ہیں، لیکن 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 ضرورتز ہوتی
ہے۔ 23 وہ اعضا جنہیں ہم عزتکم لائقکے سمجھتے ہیں اُنہیں
ہم یادہ عزتز ڈھانپساتھکے لیتے ہیں، اور وہ اعضا ہمجنہیں
شرم سے چھپا کر رکھتے ہیں اُن ہی کا ہم یادہ ز احترام کرتے
ہیں۔ 24 اِس ہمارےبرعکسکے عزت دار اعضا کو اِس کی
ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ ہم اُن خاصکا احترام کریں۔ لیکن
الله نے جسم کو اِس ترتیبطرح دیا کہ اُس نے کم قدر اعضا
کو یادہ عزتز دار ٹھہرایا، 25 تاکہ جسم کے اعضا میں تفرقہ نہ
ہو بلـکہ دوسرےایکوہ کی فکر کریں۔ 26 ایکاگر 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۔

ملسبآپ27 مسیحکر بدنکا ہیں انفرادیاور طور پر اُس
مختلفکے اعضا۔ 28 اور الله نے اپنی جماعت میں پہلے رسول،
دوسرے نبی اور تیسرے اُستاد مقرر کئے ہیں۔ پھر اُس نے
ایسے لوگ بھی مقرر کئے ہیں معجزےجو کرتے، شفا دیتے،
دوسروں کی مدد کرتے، انتظام چلاتے اور مختلف قسم کی
غیرزبانیں لتے بو ہیں۔ 29 کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟
کیا سب اُستاد ہیں؟ کیا معجزےسب کرتے ہیں؟ 30 کیا سب
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 نعمتکی ہو اور مجھے تمام
بھیدوں اور ہر علم واقفیتسے ہو، ساتھ ہی میرا ایسا ایمان ہو کہ
پہاڑوں کو کھسکا سکوں، لیکن میرا دل محبت سے خالی ہو تو
مَیں کچھ بھی 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 تلاشکی میں رہتی ہے۔
یہ جلدی سے غصے میں نہیں آ جاتی اور دوسروں کی غلطیوں کا
یکارڈ ر نہیں رکھتی۔ یہ6 ناانصافی دیکھ نہیںخوشکر ہوتی بلـکہ
سچائی غالبکے آنے پر مناتیخوشیہی ہے۔ یہ7 دوسروںہمیشہ
یاںکی برداشتکمزور کرتی ہمیشہہے، اعتماد کرتی ہمیشہہے،
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، مٹعلم جائے گا۔
9 کیونکہ اِس وقت ہمارا علم نامکمل ہے اور ہماری نبوّت سب
کچھ ظاہر نہیں کرتی۔ لیکن10 جب وہ کچھ آئے گا جو کامل
ہے تو یہ ادھوری چیزیں جاتی رہیں گی۔

جب11 مَیں بچہ تھا تو بچے کی طرح بولتا، بچے کی سی سوچ
رکھتا اور بچے کی سی سمجھ سے کام لیتا تھا۔ لیکن اب مَیں بالغ
ہوں، اِس لئے مَیں نے بچے کا سا انداز چھوڑ دیا ہے۔ 12 اِس
وقت ہمیں آئینے میں دُھندلا سا دکھائی دیتا ہے، لیکن اُس وقت
ہم برُو رُو دیکھیں ابگے۔ مَیں جزوی طور پر جانتا ہوں، لیکن
اُس وقت کامل طور سے جان لوں گا، ایسے ہی جیسے الله نے
مجھے پہلے جانسے لیا ہے۔

ایمان،غرض13 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۔ اِس3 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 ہے جبکہ نبوّت کرنے جماعتوالا کی۔

مَیں5 چاہتا ہوں سبآپکہ غیرزبانیں بولیں، لیکن اِس سے
یادہ ز خواہشیہ رکھتا ہوں آپکہ نبوّت کریں۔ نبوّت کرنے
والا غیرزبانیں لنے بو والے سے اہم ہے۔ ہاں، غیرزبانیں لنے بو

بھیوالا اہم بشرطیکہہے اپنی زبان کا ترجمہ اِسکیونکہکرے،
سے خدا جماعتکی کی تعمیر و ترقی ہوتی ہے۔

6 بھائیو، اگر مَیں آپ کے پاس آ کر غیرزبانیں بولوں، لیکن
مکاشفے، علم، نبوّت اور تعلیم کی باتکوئی نہ کروں تو آپ کو
کیا فائدہ ہو گا؟ سازوںبےجان7 پر غور کرنے بھیسے باتیہی
منے سا آتی ہے۔ اگر بانسری یا سرود کو کسی خاص سُر کے
مطابق نہ بجایا جائے تو پھر سننے کسوالے طرح پہچان سکیں
گے کہ اِن پر کیا کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ اِسی8 طرح اگر بِگل
کی جنگآواز کے لئے تیار ہو جانے کے لئے صاف طور سے نہ
بجے تو کیا فوجی کمربستہ ہو جائیں گے؟ 9 اگر صافصافآپ
بات نہ کریں تو آپ حالتکی بھی ایسی ہی ہو گی۔ پھر آپ کی
بات کون سمجھے گا؟ آپکیونکہ لوگوں سے نہیں بلـکہ ہَوا سے
باتیں یں کر گے۔ اِس10 دنیا بہتمیں یادہ ز زبانیں بولی جاتی ہیں
اور اِن میں بھیکوئیسے نہیں جو ہو۔بےمعنی 11 اگر کسیمَیں
زبان نہیںواقفسے تو مَیں میںزباناُس لنے بو والے نزدیککے
اجنبی ٹھہروں گا اور میرےوہ نزدیک۔ 12 یہ آپاصول پر بھی
لاگو ہوتا ہے۔ آپچونکہ روحانی نعمتوں کے لئے تڑپتے ہیں تو
خاصپھر کر اُن نعمتوں میں ماہر بننے کریںکوششکی جو خدا
جماعتکی کو تعمیر کرتی ہیں۔

غیرزبانچنانچہ13 لنے بو والا کرےدعا اِسکہ کا ترجمہ بھی
کیونکہ14سکے۔کر میںغیرزبانمَیںاگر روحمیریتوکروںدعا
تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بےعمل رہتی ہے۔ 15 تو پھر کیا
کروں؟ مَیں روح میں دعا کروں گا، لیکن عقل کو بھی استعمال
کروں گا۔ مَیں روح میں حمد و ثنا کروں گا، لیکن عقل کو بھی
16گا۔لاؤںمیںاستعمال وحمدمیںروحصرفآپاگر یںثنا کر
تو حاضرین میں سے آپجو باتکی نہیں سمجھتا طرحکسوہ
آپ شکرگزاریکی “آمین”پر سکےکہہ گا؟ اُسے آپتو باتوںکی
کی سمجھ نہیںہی آئی۔ طرحاچھیآپبےشک17 خدا کا شکر
کر ہوںرہے لیکنگے، اِس کیشخصدوسرےسے تعمیر و ترقی
نہیں ہو گی۔

18 مَیں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آپ سب کی نسبت یادہ ز
غیرزبانوں میں بات کرتا ہوں۔ 19 پھر بھی مَیں خدا کی جماعت
میں ایسی باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں دوسرےجو سمجھ سکیں
اور جن سے تربیتوہ حاصل کر سکیں۔ کیونکہ غیرزبانوں میں
بولی گئی بےشمار باتوں کی نسبت پانچ تربیت دینے والے الفاظ
کہیں بہتر ہیں۔
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بازسےسوچجیسیبچوںبھائیو،20 آئیں۔ بُرائی توسےلحاظکے
بچےضرور بنے لیکنرہیں، سمجھ میں بالغ بن جائیں۔ شریعت21
میں لـکھا ہے، رب” فرماتا ہے کہ مَیں غیرزبانوں اور اجنبیوں
کے ہونٹوں کی معرفت اِس قوم سے بات کروں گا۔ لیکن وہ
پھر بھی میری نہیں سنیں “گے۔ 22 اِس سے ظاہر ہوتا ہے کہ
غیرزبانیں ایمان 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 کے لئے۔

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 میںمقابلےکے اگر نبوّتلوگتمام کر اورہوںرہے کوئی
غیرایمان دار اندر آئے تو کیا ہو گا؟ سبوہ اُسے قائل کر لیں گے
کہ گناہ گار اُسےسباورہے پرکھ لیں گے۔ یوں25 اُس دلکے
کی پوشیدہ باتیں ظاہر جائیںہو گی، وہ گر کر الله کو کرےسجدہ
گا اور کرےتسلیم گا الحقیقتفیکہ آپالله درمیانکے موجود
ہے۔

جماعت ترتیبمیں ضرورتکی
26 بھائیو، پھر کیا ہونا ہئے؟ آپجبچا جمع ہوتے ہیں تو ہر

ایک پاسکے گیتکوئی یا تعلیم یا مکاشفہ یا غیرزبان یا اِس کا
ترجمہ ہو۔ اِن سب کا مقصد خدا کی جماعت کی تعمیر و ترقی
ہو۔ غیرزبان27 میں لتے صرفوقتبو دو یا یادہ ز سے یادہ ز تین
اشخاص بولیں اور وہ باریبھی باری۔ ساتھ ہی کوئی اُن کا ترجمہ
بھی کرے۔ 28 اگر ترجمہکوئی کرنے والا نہ ہو تو غیرزبان لنے بو
والا جماعت میں خاموش رہے، البتہ اُسے اپنے آپ سے اور الله
باتسے کرنے آزادیکی ہے۔ نبیوں29 میں سے دو یا تین نبوّت
یں کر دوسرےاور اُن باتوںکی پرکھیں۔کوصحتکی 30 اگر اِس
دوران کسی بیٹھے شخصہوئے کو کوئی مکاشفہ ملے تو پہلا
خاموششخص ہو جائے۔ 31 باریسبآپکیونکہ باری نبوّت
کر سکتے ہیں تاکہ تمام لوگ سیکھیں اور اُن کی حوصلہ افزائی
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

اُنہیںرہیں۔خاموشمیںجماعت لنے بو اجازتکی نہیں، بلـکہ وہ
فرماں بردار شریعترہیں۔ بھی یہی فرماتی ہے۔ 35 اگر وہ کچھ

سیکھنا چاہیں تو اپنے گھر پر اپنے شوہر سے پوچھ لیں، کیونکہ
عورت کا خدا جماعتکی میں بولنا شرم باتکی ہے۔

36 کیا الله کا آپکلام میں سے نکلا ہے، یا کیا آپصرفوہ
تکہی پہنچا ہے؟ 37 اگر کرےخیالکوئی مَیںکہ نبی ہوں یا
حیثیتروحانیخاص ہوںرکھتا تو وہ جان لے کہ مَیںکچھجو
آپ لـکھکو 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۔ 40 لیکن سب کچھ
شائستگی ترتیباور عملسے میں آئے۔

15
مسیح کا جی اُٹھنا

1 بھائیو، مَیں آپ کی توجہ اُس خبریخوش طرفکی دلاتا
ہوں مَیںجو نےآپجسےخبریخوشوہیسنائی،کوآپنے
قبول کیا اور جس پر آپ قائم بھی ہیں۔ اِسی2 پیغام کے وسیلے
آپسے نجاتکو ملتی شرطہے۔ یہ ہے آپکہ وہ باتیں جوں
توںکی تھامے مَیںطرحجسرکھیں تکآپنے پہنچائی ہیں۔
اِسباتیہبےشک منحصرپر آپکہہے ایمانکا بےمقصدلانا
نہیں تھا۔

3 کیونکہ مَیں نے اِس خاصپر زور دیا کہ وہی آپکچھ کے
کروںسپرد بھیمجھےجو ملا یہہے۔ مسیحکہ نوشتوںپاکنے
ہمارےمطابقکے گناہوں کی خاطر اپنی جان دی، 4 پھر دفنوہ
نوشتوںپاکدنتیسرےاورہوا پطرسوہ5اُٹھا۔جیمطابقکے
کو دکھائی دیا، پھر بارہ شاگردوں کو۔ 6 اِس کے بعد ایکوہ
وقتہی پانچ َسو سے یادہ ز بھائیوں پر ظاہر ہوا۔ اُن میں سے بیشتر
تکاب زندہ ہیں اگرچہ ایکچند انتقال کر چکے ہیں۔ 7 پھر
یعقوب نے اُسے دیکھا، پھر تمام رسولوں نے۔

8 اور سب کے بعد وہ مجھ پر بھی ظاہر ہوا، مجھ پر جو یا گو
قبل وقتاز پیدا ہوا۔ 9 کیونکہ رسولوں میں میرا سبدرجہ سے
چھوٹا ہے، بلـکہ مَیں تو رسول کہلانے کے بھی لائق نہیں، اِس
لئے مَیںکہ اللهنے جماعتکی کو ایذا پہنچائی۔ لیکن10 مَیں جو
کچھ ہوں الله فضلکے ہی سے ہوں۔ اور جو فضل اُس نے مجھ
پر کیا وہ بےاثر نہ رہا، کیونکہ مَیں نے اُن سب 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
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نے کیا یا اُنہوں نے، ہم سب اُسی پیغام کی منادی کرتے ہیں
جس آپپر ایمان لائے ہیں۔

جی اُٹھنے اعتراضپر
اب12 مجھے یہ بتائیں، ہم تو منادی کرتے ہیں کہ مسیح

مُردوں میں جیسے اُٹھا توہے۔ میںآپپھر کیسےلوگکچھسے
کہہ سکتے ہیں مُردےکہ 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 منادی عبث ہوتی اور آپ
کا ایمان لانا بھی بےفائدہ ہوتا۔ 15 نیز ہم الله کے بارے میں
جھوٹے ثابتگواہ ہوتے۔ کیونکہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ الله
نے مسیح کو زندہ کیا جبکہ اگر مُردےواقعی نہیں جی اُٹھتے تو
وہ بھی زندہ نہیں ہوا۔ غرض16 مُردےاگر جی نہیں اُٹھتے تو پھر
مسیح بھی نہیں جی اُٹھا۔ 17 اور اگر مسیح نہیں جی اُٹھا تو آپ
کا ایمان بےفائدہ ہے اور آپ تکاب اپنے گناہوں میں گرفتار
اِسہاں،18ہیں۔ میںمسیحنےجنہوںمطابقکے ہوئےہوتے
انتقال کیا ہے ہلاکسبوہ ہو گئے ہیں۔ 19 چنانچہ اگر مسیح
اِسیصرفاُمیدہماریپر محدودتکزندگی انسانوںہمتوہے میں
سب سے یادہ ز قابِل رحم ہیں۔

مسیح واقعی جی اُٹھا ہے
لیکن20 مسیح واقعی مُردوں میں سے جی اُٹھا ہے۔ وہ انتقال

ہوؤںکئے فصلکی کا پہلا پھل ہے۔ 21 انسانچونکہ وسیلےکے
سے موت 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 طرح سب زندہ کئے جائیں
گے مسیحجو کے ہیں۔ لیکن23 جی اُٹھنے ترتیبایککی ہے۔
مسیح تو فصل کے پہلے پھل کی حیثیت سے جی اُٹھ چکا ہے
جبکہ اُس لوگکے وقتاُس جی اُٹھیں جبگے واپسوہ آئے
گا۔ 24 اِس کے بعد خاتمہ ہو گا۔ تب ہر حکومت، اختیار اور
قوت نیستکو کر کے وہ بادشاہی کو باپخدا کے حوالے کر
گا۔دے 25 کیونکہ لازم حکومتتکوقتاُسمسیحکہہے
کرے تکجب الله تمام دشمنوں کو اُس کے پاؤں کے نیچے نہ
کر دے۔ آخری26 دشمن جسے نیست کیا جائے گا موت ہو
گی۔ 27 کیونکہ الله بارےکے میں مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے،

اُس” اُسکچھسبنے (مسیحیعنی) پاؤںکے نیچےکے کر
کہاجب“دیا۔ گیا مسیحکچھسبکہہے ماتحتکے کر دیا گیا
ہے، تو ظاہر ہے اِسکہ میں الله شامل کچھسبنےجسنہیں
مسیح ماتحتکے کیا ہے۔ سبجب28 کچھ مسیح ماتحتکے
کر دیا تبگیا فرزند بھیخود اُسی ماتحتکے ہو جائے جسگا
کچھسبنے اُس ماتحتکے کیا۔ یوں 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؟ مُردےاگر جی نہیں
اُٹھیں گے تو پھر وہ اُن کی خاطر کیوں بپتسمہ لیتے ہیں؟ 30 اور
بھیہم وقتہر اپنی میںخطرےجان کیوں ڈالے ہوئے ہیں؟
31 بھائیو، مَیں روزانہ مرتا ہوں۔ یہ بات اُتنی ہی یقینی ہے جتنی
یہ ہمارےآپکہ مسیحخداوند عیسٰی میں میرا فخر ہیں۔ 32 اگر
مَیں صرف اِسی زندگی کی اُمید رکھتے اِفسسہوئے میں وحشی
درندوں سے لڑا تو مجھے کیا فائدہ ہوا؟ مُردےاگر نہیںجی اُٹھتے تو
اِس قول کے مطابق زندگی گزارنا بہتر ہو گا کہ آؤ،” ہم کھائیں
پئیں، کیونکہ کل تو مر ہی جانا “ہے۔

فریب33 نہ کھائیں، بُری صحبت اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی
ہے۔ پورے34 طور ہوشپر میں آئیں اور گناہ نہ آپکریں۔ میں
بعضسے ایسے ہیں جو الله بارےکے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہ
بات آپمَیں کو شرم دلانے کے لئے کہتا ہوں۔

طرحکسمُردے جی اُٹھیں گے
35 شاید کوئی سوال اُٹھائے، کسمُردے” طرح جی اُٹھتے

ہیں؟ اور جی اُٹھنے کے بعد اُن کا جسم کیسا ہو “گا؟ 36 بھئی،
عقل سے کام لیں۔ جو آپبیج بوتے ہیں وہ تکوقتاُس نہیں
تکجباُگتا مرکہ نہ جائے۔ آپجو37 ہیںبوتے وہ وہی پودا
نہیں ہے جو بعد میں اُگے گا ایکمحضبلـکہ ننگا سا دانہ ہے،
گندمخواہ کا ہو اَورکسییا لیکن38کا۔چیز 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۔
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اِس40 کے علاوہ آسمانی جسم بھی ہیں اور زمینی جسم بھی۔
آسمانی شانکیجسموں اَور اورہے زمینی شانکیجسموں اَور۔
سورج41 کی شان اَور ہے، چاند کی شان اَور، اور ستاروں کی
شان اَور، ایکبلـکہ ستارہ شان ستارےدوسرےمیں ہے۔فرقسے

42 مُردوں کا جی اُٹھنا بھی ایسا ہی ہے۔ جسم فانی حالت
میں یا بو جاتا ہے اور حالتلافانی 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 ہے اور قوی حالت میں جی اُٹھتا
ہے۔ 44 فطرتی جسم 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 پہلےکہ انسان آدم میں جان آ
آدمآخریلیکنگئی۔ زندہ جسمروحانی46بنا۔روحوالیکرنے
پہلے نہیں تھا بلـکہ فطرتی جسم، پھر روحانی جسم ہوا۔ 47 پہلا
بناسےمٹیکیزمینانسان لیکنتھا، آسماندوسرا 48آیا۔سے جیسا
پہلا خاکی انسان تھا ویسے ہی دیگر خاکی انسان بھی ہیں، اور
جیسا آسمان سے آیا ہوا انسان ویسےہے ہی دیگر آسمانی انسان بھی
ہیں۔ یوں49 ہم وقتاِس انسانخاکی صورتوشکلکی رکھتے
ہیں جبکہ ہم اُس وقت آسمانی انسان کی شکل صورتو رکھیں
گے۔

موت پر فتح
50 بھائیو، مَیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خاکی انسان کا موجودہ

جسم الله کی بادشاہی میراثکو میں نہیں پا سکتا۔ جو کچھ فانی
ہے وہ لافانی چیزوں میراثکو میں نہیں پا سکتا۔

آپمَیںدیکھو51 بھیدایککو بتاتا نہیںوفاتسبہمہوں۔
پائیں اور52گے۔جائیںبدلہیسبلیکنگے، یہ آنکھاچانک،
جھپکتے آخریمیں، بِگل بجتے ہی رونما ہو گا۔ بِگلکیونکہ بجنے پر
مُردے لافانی حالت میں جی اُٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔
53 کیونکہ لازم ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا لباس پہن لے اور
مرنے والا جسم ابدی زندگی کا۔ جب54 اِس فانی اور مرنے
والے جسم نے بقا اور ابدی 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؟

موت56 کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ شریعت سے تقویت پاتا
ہے۔ لیکن57 خدا کا شکر ہے جو ہمارےہمیں خداوند عیسٰی
مسیح وسیلےکے فتحسے بخشتا ہے۔

58 پیارےمیرےغرض، بھائیو، مضبوط بنے رہیں۔ کوئی
آپچیز کو ڈانواں ڈول نہ کر دے۔ ہمیشہ خداوند خدمتکی
جاں فشانی سے کریں، یہ جانتے ہوئے کہ خداوند کے لئے آپ
مشقتمحنتکی رائیگاں نہیں جائے گی۔

16
یروشلم جماعتکی کے لئے چندہ

چندےرہی1 باتکی جو یروشلم کے مُقّدسین کے لئے جمع
کیا جا رہا ہے تو اُسی ہدایت پر عمل کریں جو مَیں گلتیہ کی
جماعتوں دےکو ہوں۔چکا 2 ہر اتوار میںآپکو سے ہر کوئی
اپنے کمائے ہوئے پیسوں میں سے کچھ اِس چندے کے لئے
مخصوص کر کے اپنے پاس رکھ چھوڑے۔ پھر میرے آنے پر
جاتہدیہ جمع کرنے ضرورتکی پڑےنہیں گی۔ مَیںجب3
آؤں گا تو ایسے افراد کو جو آپ نزدیککے قابِل اعتماد ہیں
دےخطوط کر یروشلم بھیجوں گا تاکہ وہ آپ کا ہدیہ وہاں
تک پہنچا دیں۔ 4 مناسباگر 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۔ 6 شاید آپ پاسکے
تھوڑے عرصے کے لئے ٹھہروں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ
سردیوں کا موسم آپ ہی کے ساتھ کاٹوں تاکہ میرے بعد کے
سفر کے لئے میریآپ مدد کر سکیں۔ مَیں7 نہیں چاہتا کہ اِس
دفعہ ملاقاتمختصر کے بعد چلتا بنوں، بلـکہ خواہشمیری ہے
کہ کچھ وقت آپ کے ساتھ گزاروں۔ شرط یہ ہے کہ خداوند
اجازتمجھے دے۔

8 لیکن عیدِ پنتکُست تک مَیں اِفسس میں ہی ٹھہروں گا،
9 کیونکہ یہاں میرے منے سا موثر کام کے لئے ایک بڑا دروازہ
کھل گیا ہے اور ساتھ بہتہی مخالفسے بھی پیدا ہو گئے ہیں۔

10 اگر تیمُتھیُس آئے تو اِس کا خیال رکھیں کہ بلاخوفوہ
آپ پاسکے رہ سکے۔ میری طرح وہ بھی خداوند کھیتکے
کاٹفصلمیں رہا ہے۔ اِس11 لئے کوئی اُسے حقیر نہ جانے۔
اُسے سلامتی سے سفر پر روانہ کریں تاکہ وہ مجھ تک پہنچے،
کیونکہ مَیں اور دیگر بھائی اُس کے منتظر ہیں۔
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12 بھائی اپلّوس کی مَیں نے بڑی حوصلہ افزائی کی ہے کہ
وہ دیگر بھائیوں کے ساتھ آپ پاسکے آئے، لیکن الله ًکو قطعا
منظور نہ تھا۔ تاہم موقع ملنے پر وہ ضرور آئے گا۔

نصیحتیں اور سلام
13 جاگتے رہیں، ایمان ثابتمیں قدم رہیں، مردانگی دکھائیں،

مضبوط بنے رہیں۔ محبتکچھسب14 سے کریں۔
15 بھائیو، مَیں ایک بات میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا

ہوں۔ آپ جانتے ہیں ستفناسکہ کا گھرانا اخیہ کا پہلا پھل
ہے اور کہ اُنہوں نے آپاپنے کو مُقّدسین خدمتکی کے لئے
وقف کر رکھا ہے۔ آپ16 ایسے لوگوں کے تابع رہیں اور ساتھ
ہی ہر شخصاُس کے جو اُن خدمتساتھکے کامکے میں جاں
فشانی کرتا ہے۔

17 ستفناس، فرتُوناتُس اور اخیکُس کے پہنچنے پر مَیں بہت
خوش ہوا، کیونکہ اُنہوں نے وہ کمی پوری کر دی آپجو کی
غیرحاضری سے پیدا ہوئی تھی۔ اُنہوں18 میرینے روح کو اور
ساتھ آپہی کی روح کو بھی تازہ کیا ایسےہے۔ لوگوں کی قدر
کریں۔

19 آسیہ کی جماعتیں آپ کو سلام کہتی ہیں۔ اکوِلہ اور
پرسکلہ آپ کو خداوند پُرجوشمیں سلام کہتے ہیں اور اُن کے
ساتھ جماعتوہ بھی جو اُن کے گھر میں جمع ہوتی ہے۔ تمام20
بھائی آپ کو سلام کہتے دوسرےایکہیں۔ مُقّدسکو بوسہ
دیتے ہوئے سلام کہیں۔

21 یہ سلام مَیں پولسیعنی اپنے ہاتھ سے لـکھتا ہوں۔
لعنت22 شخصاُس پر جو خداوند محبتسے نہیں رکھتا۔
ہمارےاے خداوند، !آ 23 خداوند عیسٰی کا آپفضل کے

ساتھ رہے۔
مسیح24 عیسٰی سبآپمیں کو میرا پیار۔



کُرِنتِھیوں-۲ 1:1 1117 کُرِنتِھیوں-۲ 1:22

کُرِنتِھیوں-۲
1 یہ پولسخط کی طرف سے ہے، جو الله کی مرضی سے

مسیح عیسٰی کا رسول ساتھہے۔ ہی یہ بھائی تیمُتھیُس طرفکی
بھیسے ہے۔
کُرِنتھسمَیں میں الله کی جماعت 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 باپاور کی تمجید ہو،
جو رحم باپکا اور تمام طرح کی تسلی کا خدا ہے۔ بھیجب4
مصیبتہم پھنسمیں جاتے ہیں تو وہ ہمیں تسلی دیتا ہے تاکہ
ہم اَوروں کو بھی دےتسلی سکیں۔ جبپھر مصیبتکسیوہ
سے دوچار ہوتے ہیں تو ہم بھی اُن کو اُسی طرح تسلی دے
طرحجسہیںسکتے الله ہمیںنے ہے۔دیتسلی 5 کیونکہ جتنی
کثرت سے مسیح کی سی مصیبتیں ہم پر آ جاتی ہیں اُتنی کثرت
یعےکےمسیحاللهسے تسلیہمیںذر مصیبتوںہمجب6ہے۔دیتا
سے دوچار ہوتے ہیں تو آپباتیہ 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 کچھ برداشت کرنے
قابلکے بن جاتے ہیں جو برداشتہم کر رہے ہیں۔ 7 چنانچہ
آپہماری اُمیدمیںبارےکے پختہ ہمکیونکہہے۔رہتی جانتے
ہیں جسکہ طرح آپ ہماری مصیبتوں میں شریک ہیں اُسی
طرح آپ اُس تسلی میں بھی شریک ہیں جو ہمیں حاصل ہوتی
ہے۔

8 بھائیو، ہم آپ کو اُس مصیبت سے آگاہ کرنا ہتے چا ہیں
جس میں ہم صوبہ آسیہ میں پھنس گئے۔ ہم پر دباؤ اِتنا شدید
تھا کہ اُسے برداشت کرنا ناممکن سا ہو گیا اور ہم جان سے ہاتھ
بیٹھے۔دھو ہم9 محسوسنے کیا ہمیںکہ گئیدیموتسزائے
ہے۔ لیکن یہ اِس لئے ہوا تاکہ ہم اپنے آپ پر بھروسا نہ کریں
بلـکہ الله پر جو مُردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اُسی10 نے ہمیں
موتناکہیبتایسی سے بچایا اور وہ آئندہ بھی ہمیں بچائے گا۔

اور ہم اُسنے پر اُمید رکھی ہے کہ وہ ایکہمیں بار پھر بچائے
گا۔ آپ11 بھی اپنی دعاؤں سے ہماری مدد کر رہے ہیں۔ یہ
باتصورتخوبکتنی کہہے الله بہتوں دعاؤںکی سنکو کر
ہم پر کرےمہربانی گا اور نتیجے ہمارےبہتیرےمیں لئے شکر
کریں گے۔

پولس منصوبوںکے میں تبدیلی
12 ہمارےباتیہ لئے فخر باعثکا ہے کہ ہمارا صافضمیر

ہے۔ کیونکہ ہم نے الله کے منے سا سادہ دلی خلوصاور سے
گزاریزندگی ہے، اور ہم نے اپنی حکمتانسانی پر انحصار نہیں
کیا بلـکہ الله کے فضل پر۔ دنیا میں اور خاص کر آپ کے ساتھ
ہمارا یہ رو ایسا ہی رہا ہے۔ 13 ہم تو آپ کو ایسی کوئی بات
نہیں لـکھتے جو آپ پڑھ یا سمجھ نہیں سکتے۔ اور مجھے اُمید ہے
آپکہ پورےکو طور پر سمجھ آئے گی، آپاگرچہ14 فی الحال
سمجھتے۔نہیںکچھسب آئےسمجھکچھسبکوآپجبکیونکہ
خداوندآپتبگا عیسٰی ہمدنکے پر اُتنا فخر سکیںکر گے جتنا
آپہم پر۔

15 چونکہ مجھے اِس کا پورا یقین تھا اِس لئے مَیں آپپہلے کے
پاس آنا چاہتا تھا آپتاکہ کو برکتدُگنی مل جائے۔ خیال16
یہ تھا کہ آپمَیں ہاںکے سے ہو کر مکدُنیہ جاؤں اور وہاں سے
آپ واپسپاسکے آؤں۔ پھر آپ صوبہ یہودیہ کے سفر کے لئے
یاں تیار کرنے میریمیں مدد کر مجھےکے 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
ہی لمحے میں جی” “ہاں اور جی” “نہیں کہتے ہیں؟ لیکن18 الله
وفادار اورہے وہ میرا گواہ آپہمکہہے باتساتھکے کرتے
“نہیں”وقت “ہاں”کو اللهکیونکہ19ملاتے۔نہیںساتھکے کا
فرزند منادیکیجسمسیحعیسٰی تیمُتھیُساورسیلاسمَیں، نے
کی وہ بھی ایسا نہیں اُسہے۔ بھیکبھینے “ہاں” کو “نہیں”
نہیںساتھکے ملایا بلـکہ اُس میں الله وجود“ہاںجی”حتمیکی
میں آئی۔ 20 کیونکہ وہی الله کے تمام وعدوں کی “ہاں” ہے۔
اِس لئے ہم اُسی کے وسیلے سے “آمین” جی) (ہاں کہہ کر
الله جلالکو دیتے ہیں۔ اور21 الله خود ہمیں آپاور مسیحکو
مضبوطمیں کر اُسیہے۔دیتا مسحہمیںنے مخصوصکےکر کیا
اُسی22ہے۔ ہمنے پر اپنی مُہر لگا کر ظاہر کیا کیاُسہمکہہے
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ملـکیت ہیں اُسیاور دےالقدسروحہمیںنے کر اپنے وعدوں
کا بیعانہ ادا کیا ہے۔

23 اگر جھوٹمَیں بولوں تو خلافمیرےالله گواہی دے۔
بات یہ آپمَیںکہہے کو بچانے کے لئے واپسکُرِنتھس نہ آیا۔
نہیںیہمطلب24 ایمانہمکہ آپمیںمعاملےکے حکومتپر کرنا
ہتے چا ہیں۔ نہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر خدمت کرتے ہیں
تاکہ آپ خوشی سے بھر جائیں، کیونکہ آپ تو ایمان کی معرفت
قائم ہیں۔

2
1 چنانچہ مَیں نے فیصلہ کیا کہ مَیں آپدوبارہ پاسکے نہیں

آؤں گا، آپورنہ بہتکو غم پڑےکھانا گا۔ 2 کیونکہ اگر مَیں
آپ پہنچاؤںدُکھکو تو گا؟کرےخوشمجھےکون یہ شخصوہ
کرےنہیں گا جسے مَیں نے دُکھ پہنچایا ہے۔ 3 یہی وجہ ہے
کہ مَیں آپنے کو یہ لـکھ دیا۔ مَیں نہیں چاہتا تھا آپکہ کے
پاس آ کر اُن ہی لوگوں سے غم کھاؤں جنہیں مجھے خوش کرنا
ہئے۔ چا بارےکےسبآپمجھےکیونکہ میں یقین میریکہہے
ہے۔خوشیکیسبآپخوشی مَیں4 آپنے نہایتکو رنجیدہ
اور پریشان حالت میں آنسو بہا بہا کر لـکھ دیا۔ مقصد یہ نہیں تھا
آپکہ غمگین ہو جائیں بلـکہ مَیں چاہتا تھا آپکہ جان لیں کہ
آپمَیں سے محبتگہریکتنی رکھتا ہوں۔

مجرم معافکو کر دیا جائے
5 اگر کسی نے دُکھ پہنچایا ہے تو مجھے نہیں بلـکہ کسی حد

کوسبآپتک مَیں) یادہ ز سختی باتسے نہیں کرنا ۔(چاہتا
لیکن6 شخصمذکورہ کے لئے یہ کافی ہے کہ جماعتاُسے کے
اکثر لوگوں نے سزا دی ہے۔ اب7 ضروری ہے آپکہ اُسے
معاف کر کے تسلی دیں، ورنہ وہ غم کھا کھا کر تباہ ہو جائے
گا۔ 8 چنانچہ مَیں اِس پر زور دینا چاہتا ہوں کہ آپ اُسے اپنی
محبت احساسکا دلائیں۔ مَیں9 یہنے معلوم کرنے لئےکے آپ
کو لـکھا کہ امتحانآپکیا پورےمیں اُتریں گے اور باتہر میں
تابع رہیں گے۔ معافکچھآپجسے10 ہیںکرتے اُسے بھیمَیں
معاف کرتا ہوں۔ اور جو کچھ مَیں معافنے کیا، اگر مجھے کچھ
معاف کرنے ضرورتکی تھی، وہ مَیں آپنے کی مسیحخاطر
معافحضورکے کیا ہے ابلیستاکہ11 ہم فائدہسے 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 کرنےخدمتآگے ایککا دروازہ
کھول دیا۔ لیکن13 جب مجھے اپنا بھائی طِطُس وہاں نہ ملا تو
مَیں بےچین ہو گیا اور اُنہیں باد خیر کہہ کر صوبہ مکدُنیہ چلا
گیا۔

مسیح میں فتح
لیکن14 خدا کا شکر !ہے ہمارےوہی 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 بارےکے میں علم طرحکیخوشبو پھیلاتا ہے۔ 15 کیونکہ
ہم مسیح کی خوشبو ہیں جو تکالله پہنچتی ہے اور ساتھ ساتھ
لوگوں میں بھی پھیلتی نجاتہے، پانے والوں میں بھی ہلاکاور
ہونے والوں میں بھی۔ بعض16 لوگوں کے لئے ہم موت کی
مہلـک بُو ہیں بعضجبکہ کے لئے ہم بخشزندگی خوشبو ہیں۔
تو کون یہ ذمہ داری نبھانے کے لائق ہے؟ 17 کیونکہ ہم اکثر
لوگوں کی طرح الله کے کلام کی تجارت نہیں کرتے، بلـکہ یہ
جان کر ہمکہ الله ہیںمیںحضورکے اور اُس بھیجےکے ہوئے
ہیں خلوصہم دلی لوگوںسے باتسے کرتے ہیں۔

3
نئے عہد کے خادم

1 کیا ہم دوبارہ اپنی خوبیوں کا پیٹڈھنڈورا رہے ہیں؟ یا کیا
بعضہم لوگوں کی مانند ہیں آپجنہیں خطسفارشیکو دینے
یا آپ سے ایسے خط لـکھوانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ 2 نہیں،
آپ تو خود ہمارا خط ہیں ہمارےجو دلوں پر لـکھا ہوا ہے۔
اِسےسب پہچان اور پڑھ ہیں۔سکتے صافیہ3 ظاہر آپکہہے
مسیح کا خط ہیں جو اُس ہمارینے خدمت کے یعے ذر لـکھ
دیا اورہے۔ سیاہیخطیہ نہیںسے بلـکہ زندہ خدا روحکے سے
لـکھا گیا، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلـکہ انسانی دلوں پر۔

اِسیہہم4 لئے یقین ہیںسکتےکہہسے کےمسیحہمکیونکہ
وسیلے سے الله پر اعتماد رکھتے ہیں۔ ہمارے5 اندر تو کچھ نہیں
کیجسہے بنا پر ہم دعوٰی کر سکتے کہ ہم یہ کام کرنے کے
لائق ہیں۔ لیاقتہمارینہیں، الله ہے۔سےطرفکی اُسی6 نے
ہمیں نئے عہد کے خادم ہونے لائقکے بنا دیا ہے۔ اور یہ عہد
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لـکھی شریعتہوئی پر مبنی نہیں ہے بلـکہ روح پر، کیونکہ لـکھی
شریعتہوئی کے اثر مرہمسے ہیںجاتے ہمیںروحجبکہ زندہ
کر دیتا ہے۔

شریعت7 کے حروف پتھر کی تختیوں پر کندہ کئے گئے اور
جب اُسے دیا گیا تو الله کا جلال ظاہر ہوا۔ یہ جلال اِتنا تیز تھا
کہ اسرائیلی موسٰی چہرےکے کو لگاتار دیکھ نہ سکے۔ اگر
اُس چیز کا جلال اِتنا تیز تھا منسوخابجو ہے 8 تو کیا روح کے
نظام کا جلال اِس سے کہیں یادہ ز نہیں ہو گا؟ 9 اگر پرانا نظام
جو ہمیں مجرم ٹھہراتا تھا جلالی تھا تو پھر نیا نظام جو راستہمیں
باز قرار دیتا ہے کہیں یادہ ز جلالی ہو گا۔ 10 ہاں، پہلے نظام
کا جلال نئے نظام زبردستکے جلال نسبتکی کچھ بھی نہیں
اور11ہے۔ اگر اُس پرانے نظام بہتجلالکا تھا منسوخابجو
توہے پھر اُس نئے نظام کہیںجلالکا یادہ ز ہو گا جو قائم رہے
گا۔

ایسیہمچونکہپس12 اُمید اِسہیںرکھتے لئے دلیریبڑی سے
خدمت کرتے ہیں۔ 13 ہم موسٰی کی مانند نہیں جسہیں نے
شریعت سنانے کے اختتام پر چہرےاپنے نقابپر ڈال لیا تاکہ
اسرائیلی اُسے تکتے نہ رہیں ہے۔منسوخابجو توبھی14 وہ ذہنی
طور پر اَڑ گئے، کیونکہ جبتکآج پرانے عہدنامے تلاوتکی
کی جاتی ہے تو نقابیہی قائم نقابتکآجہے۔ کو ہٹایا نہیں
گیا کیونکہ یہ صرفعہد مسیح میں منسوخ ہوتا ہے۔ 15 ہاں،
موسٰیجبتکآج پڑھیشریعتکی جاتی توہے نقابیہ اُن کے
دلوں پر پڑا رہتا ہے۔ بھیجبلیکن16 کوئی خداوند طرفکی
رجوع کرتا توہے نقابیہ ہٹایا جاتا ہے، 17 روحخداوندکیونکہ
اورہے جہاں خداوند روحکا آزادیوہاںہے ہے۔ چنانچہ18
نقابسےچہروںکےجنسبہم ہٹایا گیا خداوندہے جلالکا
منعکس کرتے اور قدم بہ قدم جلال پاتے ہوئے مسیح کی
صورت میں لتے بد جاتے ہیں۔ یہ خداوند ہی کا کام ہے جو
روح ہے۔

4
مٹی برتنوںکے میں روحانی خزانہ

ہمیںچونکہپس1 الله سونپیخدمتیہسےرحمکے گئی ہے
اِس لئے ہم بےدل نہیں ہو جاتے۔ 2 ہم نے چھپی ہوئی شرم
ناک باتیں مسترد کر دی ہیں۔ نہ ہم چالاکی سے کام کرتے،
نہ الله کے کلام یفمیں تحر کرتے ہیں۔ بلـکہ ہمیں سفارشاپنی

کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ جب ہم الله کے حضور لوگوں
پر حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں تو ہماری نیک نامی خود بخود
ایکہر کے ضمیر پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ 3 اور اگر خوشہماری
نقابخبری تلے بھیہوئیچھپی ہو تو صرفوہ اُن کے لئے چھپی
ہوئی ہے ہلاکجو ہو رہے ہیں۔ 4 اِس جہان کے شریر خدا
نے اُن ذہنوںکے کو اندھا کر دیا ہے ایمانجو نہیں رکھتے۔ اِس
لئے وہ الله خبریخوشکی کی جلالی روشنی نہیں دیکھ سکتے۔
وہ یہ پیغام نہیں سمجھ سکتے جو مسیح کے جلال کے بارے
میں ہے، اُس بارےکے میں جو الله صورتکی 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
قرارخادم اندھیرے”فرمایا،نےخداجسکیونکہ6ہیں۔دیتے
میں سے روشنی “چمکے، اُس ہمارےنے دلوں میں اپنی روشنی
دیچمکنے تاکہ ہم الله کا لیںجانجلالوہ جو مسیحعیسٰی کے
چہرے سے چمکتا ہے۔

لیکن7 ہم جن کے اندر یہ خزانہ ہے عام مٹی کے برتنوں کی
مانند ہیں تاکہ ظاہر ہو کہ یہ زبردست قوت طرفہماری سے
نہیں بلـکہ الله طرفکی ہے۔سے لوگ8 ہمیں طرفچاروں سے
دباتے ہیں، لیکن کوئی ہمیں کچل کر ختم نہیں کر سکتا۔ ہم
اُلجھن میں پڑ جاتے لیکنہیں، اُمید ہاتھدامنکا نہیںجانےسے
دیتے۔ لوگ9 ہمیں ایذا دیتے ہیں، لیکن ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا
لوگوںجاتا۔ زمینہمسےدھکوںکے پر گر ہملیکنہیں،جاتے
نہیںتباہ ہموقتہر10ہوتے۔ میںبدناپنے موتکیعیسٰی لئے
پھرتے ہیں تاکہ عیسٰی کی زندگی ہمارےبھی بدن میں ظاہر ہو
جائے۔ 11 کیونکہ ہمیںوقتہر میںحالتزندہ عیسٰی کی خاطر
موت کے حوالے کر دیا جاتا ہے تاکہ اُس کی زندگی ہمارے
فانی بدن میں ظاہر ہو جائے۔ یوں12 ہم میں موت 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 اِسہے لئے ہم بھی ایمان
لانے کی وجہ سے لتے بو ہیں۔ 14 کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ
جس نے خداوند عیسٰی کو مُردوں میں سے زندہ کر دیا ہے
وہ عیسٰی کے ساتھ ہمیں بھی زندہ کر آپکے لوگوں سمیت اپنے
حضور گا۔کرےکھڑا آپکچھسبیہ15 فائدےکے کے لئے
یوںہے۔ الله فضلکا آگے ھتے بڑ ھتے بڑ بہتمزید تکلوگوںسے
پہنچ رہا ہے اور نتیجے میں وہ الله کو دےجلال شکرگزاریکر
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کی دعاؤں بہتمیں اضافہ کر رہے ہیں۔
ایمان کی زندگی

اِسی16 نہیںبےدلہمسےوجہ ظاہریبےشکجاتے۔ہو
طور پر ہم ہوختم لیکنہیں،رہے اندر اندرہی روز بہ ہماریروز
تجدید ہوتی جا رہی ہے۔ 17 کیونکہ ہماری موجودہ مصیبت
ہلـکی اور پل بھر کی ہے، اور وہ ہمارے لئے ایک ایسا ابدی
جلال پیدا رہیکر نسبتکیجسہے بھیکچھمصیبتموجودہ
نہیں۔ اِس18 لئے دیکھیہم چیزوںہوئی پر غور نہیں کرتے بلـکہ
اَن دیکھی چیزوں پر۔ کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں عارضی ہیں،
جبکہ اَن دیکھی ابدیچیزیں ہیں۔

5
1 ہم تو جانتے ہیں کہ جب ہماری دنیاوی جسجھونپڑی

میں ہم ہتے ر ہیں گرائی گیجائے تو الله ہمیں آسمان ایکپر مکان
دے ایکگا، ایسا ابدی گھر جسے انسانی ہاتھوں نے نہیں بنایا
ہو گا۔ 2 اِس لئے ہم اِس جھونپڑی میں ہتے کرا ہیں اور آسمانی
گھر پہن لینے کی شدید آرزو رکھتے ہیں، 3 جبکیونکہ 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۔ 5 الله
نے خود ہمیں اِس مقصد کے لئے تیار کیا ہے اور اُسی نے ہمیں
القدسروح 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
چیزوںظاہریہم7ہیں۔دُورسےگھرکے پر نہیںبھروسا کرتے
بلـکہ ایمان پر چلتے ہیں۔ 8 ہاں، ہمارا حوصلہ بلند ہے بلـکہ ہم
یادہ ز یہ ہتے چا ہیں کہ اپنے جسمانی گھر سے روانہ ہو کر
خداوند کے گھر میں رہیں۔ لیکن9 خواہ ہم اپنے بدن میں ہوں
یا نہ، ہم کوششاِسی میں ہتے ر ہیں کہ خداوند کو پسند آئیں۔
10 کیونکہ لازم ہے کہ ہم سب مسیح کے تخِت عدالت 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

11 اب ہم خداوند کے خوف کو جان کر لوگوں کو
سمجھانے کوششکی کرتے ہیں۔ ہم تو الله کے منے پورےسا
طور پر ظاہر ہیں۔ اور مَیں اُمید رکھتا ہوں کہ آپہم کے ضمیر
کے منے سا بھی ظاہر ہیں۔ 12 کیا ہم یہ بات کر کے دوبارہ اپنی
سفارش کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ کو ہم پر فخر کرنے کا موقع
دے رہے ہیں آپتاکہ اُن جوابکے میں کچھ کہہ سکیں جو
باتوںظاہری پر شیخی مارتے اور دلی باتیں نظرانداز کرتے ہیں۔
13 کیونکہ اگر ہم بےخود ہوئے تو الله کی خاطر، اور ہوشاگر
میں ہیں تو آپ کی خاطر۔ بات14 یہ ہے کہ مسیح کی محبت
ہمیں مجبور کر دیتی ہے، کیونکہ ہم اِس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں
ایککہ سب کے لئے مُوا۔ اِس کا مطلب ہے سبکہ ہی مر
گئے ہیں۔ 15 اور سبوہ 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۔

اِس16 وجہ سے ابہم کسیسے کو بھی دنیاوی نگاہ سے
نہیں دیکھتے۔ پہلے تو ہم مسیح کو بھی اِس 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 کچھسبیہ18 الله سےطرفکی مسیحنےجسہے
کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا ہے۔ اور اُسی
ملاپمیلہمیںنے کیخدمتکیکرانے ہے۔دیداریذمہ
19 اِس خدمت کے تحت ہم یہ پیغام سناتے ہیں کہ الله نے
مسیح 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 کشپیشکی کو قبول کریں تاکہ
اُس کی آپ کے ساتھ صلح ہو جائے۔ 21 مسیح بےگناہ تھا،
لیکن الله نے اُسے ہماری خاطر گناہ ٹھہرایا تاکہ ہمیں اُس میں
راست باز قرار دیا جائے۔

6
1 الله کے ہم خدمت ہوتے ہوئے ہم آپ منتسے کرتے

ہیں کہ جو آپفضل کو ملا ہے وہ ضائع نہ جائے۔ 2 کیونکہ
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الله فرماتا ہے، قبولیت” وقتکے مَیں تیرینے نجاتسنی، کے
دن تیری مدد “کی۔ !سنیں اب قبولیت کا وقت آ گیا ابہے،
نجات کا دن ہے۔

3 ہم کسی کے لئے بھی ٹھوکر کا باعث نہیں بنتے تاکہ لوگ
ہماری خدمت نقصمیں نہ نکال سکیں۔ 4 ہاں، ہمیں سفارش
ہیضرورتکی نہیں، کیونکہ الله خادمکے ہوتے ہمہوئے ہر
حالت میں اپنی نیک نامی ظاہر کرتے :ہیں جب ہم صبر سے
مشکلاتمصیبتیں، اور آفتیں برداشت کرتے ہیں، لوگجب5
ہمیں مارتے اور قید میں لتے ڈا ہمجبہیں، بےقابو ہجوموں کا
سامنا کرتے مشقتمحنتہمجبہیں، راتکرتے، وقتکے
جاگتے اور بھوکے ہتے ر ہیں، جب6 ہم اپنی پاکیزگی، علم، صبر
اور مہربان سلوک کا اظہار کرتے ہیں، جب ہم روح القدس
محبتحقیقیسےوسیلےکے باتیںسچی7رکھتے، اورکرتے الله کی
لوگوںسےقدرت نامینیکاپنیہمہیں۔کرتےخدمتکی اِس
میں بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم دونوں ہاتھوں بازیراستسے
کے ہتھیار تھامے رکھتے ہیں۔ 8 ہم اپنی خدمت جاری رکھتے
ہیں، لوگچاہے ہماری عزت کریں چاہے بےعزتی، چاہے
رپورٹبُریہماریوہ دیں چاہے اچھی۔ خدمتہماریاگرچہ
سچی لوگلیکنہے، ہمیں دغاباز قرار دیتے ہیں۔ 9 لوگاگرچہ
ہمیں جانتے ہیں توبھی ہمیں نظرانداز کیا جاتا ہے۔ ہم مرتے
مرتے زندہ ہتے ر ہیں اور لوگ ہمیں مار مار کر قتل نہیں کر
سکتے۔ 10 ہم غم کھا کھا کر ہر وقت خوش ہتے ر ہیں، ہم
غریب حالت میں بہتوں کو دولت مند بنا دیتے ہیں۔ ہمارے
پاس کچھ نہیں توبھیہے، سبہمیں حاصلکچھ ہے۔

کُرِنتھس11 کے عزیزو، ہم نے کھل کر آپ سے بات کی
ہے، ہمارا آپدل کے لئے کشادہ ہو گیا ہے۔ 12 جو جگہ ہم
نے دل میں آپ کو دی ہے وہ تکاب کم نہیں ہوئی۔ لیکن
آپ دلوںکے ہمارےمیں لئے کوئی نہیںجگہ رہی۔ مَیںاب13
آپ سے درخواستہیںبچےمیرےجو ہوںکرتا میںجوابکہ
ہمیں بھی اپنے دلوں میں جگہ دیں۔

اثراتغیرمسیحی سے خبردار
غیرایمان14 داروں کے ساتھ مل ایککر 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 اور ابلیس
کے درمیان کیا مطابقت ہو سکتی ایمانہے؟ دار کا غیرایمان دار

ساتھکے کیا الله16ہے؟واسطہ بُتوںاورمقدِسکے میں اتفاقکیا
ہو توہمہے؟سکتا زندہ خدا اللهہیں۔گھرکا یوںنے فرمایا ہے،

مَیں” 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۔
مَیں18 باپتمہارا ہوں گا
اور میرےتم بیٹے بیٹیاں ہو گے،
رب قادرِ مطلق فرماتا “ہے۔

7
میرے1 عزیزو، یہ تمام وعدے ہم سے کئے گئے ہیں۔ اِس

لئے آئیں، ہم آپاپنے کو ہر اُس چیز کریںصافپاکسے جو
روحاورجسم آلودہکو دیتیکر اورہے۔ ہم میںخوفکےخدا
مکمل طور مُقّدسپر بننے کے لئے کوشاں رہیں۔

پولس خوشیکی
ہمیں2 اپنے دل میں جگہ دیں۔ نہ ہم کسینے سے ناانصافی

کی، نہ کسی کو بگاڑا یا اُس غلطسے فائدہ اُٹھایا۔ مَیں3 یہ بات
آپ کو مجرم ٹھہرانے کے لئے نہیں کہہ رہا۔ مَیں آپ کو پہلے
بتا چکا ہوں کہ آپ ہمیں اِتنے عزیز ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ
مرنے اور جینے کے لئے تیار ہیں۔ اِس4 لئے مَیں آپ سے کھل
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۔

5 کیونکہ جب ہم مکدُنیہ پہنچے تو ہم جسم کے لحاظ سے
آرام نہ کر سکے۔ مصیبتوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا۔
دوسروں طرفکی جھگڑوںسے سے اور دل میں طرحطرح کے
سےڈر نپٹنا پڑا۔ لیکن6 الله ہوؤںدبےجونے تسلیکو بخشتا ہے
طِطُس کے آنے سے ہماری حوصلہ افزائی کی۔ 7 ہمارا حوصلہ
صرفنہ اُس کے آنے بڑھسے گیا بلـکہ اُن حوصلہ افزا باتوں سے
آپسےجنبھی اُسےنے تسلی اُسدی۔ آپہمیںنے کی آرزو،
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کیآپ آہ زاریو میرےاور لئے آپ کی سرگرمی بارےکے میں
رپورٹ دی۔ یہ سن میریکر 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 نے آپ کو پہنچایا وہ
صرف عارضی تھا 9 اور اُس نے آپ کو توبہ تک پہنچایا۔ یہ
سن کر مَیں اب خوشی مناتا ہوں، اِس لئے نہیں کہ آپ کو
دُکھ اُٹھانا پڑا ہے بلـکہ اِس لئے کہ اِس دُکھ نے آپ کو توبہ
تک 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 کے
لئے استعمال کرتا ہے اُس سے توبہ پیدا ہوتی ہے اور اُس کا
انجام نجات ہے۔ اِس میں پچھتانے گنجائشکی ہی نہیں۔ اِس
کے برعکس دنیاوی دُکھ کا انجام موت ہے۔ 11 آپ خود
دیکھیں کہ الله کے اِس دُکھ آپنے میں کیا پیدا کیا :ہے کتنی
سنجیدگی، اپنا دفاع کرنے کا کتنا غلطجوش، حرکتوں پر کتنا
غصہ، کتنا خوف، کتنی چاہت، کتنی آپسرگرمی۔ سزا دینے
کے لئے کتنے تیار آپ!تھے لحاظہرنے ثابتسے کیا آپکہہے
اِس معاملے میں بےقصور ہیں۔

غرض،12 اگرچہ مَیں آپنے کو لـکھا، لیکن مقصد یہ نہیں
تھا کہ غلط حرکتیں کرنے والے بارےکے میں لـکھوں یا اُس
بارےکے جسمیں کے ساتھ غلط کام کیا گیا۔ نہیں، مقصد یہ
تھا کہ الله کے آپحضور پر ظاہر ہو جائے ہمارےآپکہ لئے
کتنے سرگرم ہیں۔ یہی13 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 روح آپ سب سے تر و
تازہ ہوئی۔ اُس14 کے منے سا مَیں آپنے پر فخر کیا تھا، اور مَیں
شرمندہ نہیں ہوا کیونکہ یہ بات درست ثابت ہوئی جسہے۔
ہمطرح آپنے کو ہمیشہ سچی باتیں بتائی اُسیہیں طِطُسطرح
کے منے آپسا پر ہمارا فخر درستبھی نکلا۔ آپ15 اُسے نہایت
عزیز ہیں کیونکہ برداریفرماںکیسبآپوہ یاد کرتا کہہے،
آپ نے ڈرتے اور کانپتے ہوئے خوشاُسے آمدید کہا۔ مَیں16
ہوںخوش کہ مَیں لحاظہر آپسے پر اعتماد کر سکتا ہوں۔

8

یہودیہ غریبوںکے کے لئے ہدیہ
1 بھائیو، ہم آپ کی توجہ اُس فضل کی طرف دلانا ہتے چا

ہیں جو الله نے صوبہ مکدُنیہ جماعتوںکی پر کیا۔ مصیبتجس2
میں وہ پھنسے ہوئے ہیں اُس سے اُن کی سخت آزمائش ہوئی۔
توبھی اُن کی خوشیبےانتہا اور غربتشدید کا نتیجہ یہ نکلا کہ
اُنہوں فیاضبڑینے دلی دیا۔ہدیہسے مَیں3 ہوںگواہ کہ جتنا
دےوہ سکے اُتنا اُنہوں دےنے دیا بلـکہ اِس سے بھی یادہ۔ ز
اپنی اُنہوں4سےطرفہی بڑےنے کہکیمنتسےہمسےزور
بھیہمیں یہودیہ مُقّدسینکے کرنےخدمتکی موقعکا دیں، ہم
بھی دینے شریکمیںفضلکے ہونا ہتے ہیں۔چا اور5 اُنہوں نے
ہماری اُمید سے کہیں یادہ ز !کیا الله کی مرضی سے اُن کا پہلا
قدم یہ تھا کہ اُنہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے لئے مخصوص
کیا۔ اُن کا دوسرا قدم یہ تھا کہ اُنہوں نے اپنے آپ ہمارےکو
لئے مخصوص کیا۔ اِس6 پر ہم نے طِطُس کی حوصلہ افزائی کی
کہ آپوہ پاسکے بھی ہدیہ جمع کرنے کا وہ سلسلہ تکانجام
پہنچائے جو اُس نے شروع کیا تھا۔ آپ7 کے پاس سب کچھ
کثرت سے پایا جاتا ہے، خواہ ایمان ہو، خواہ کلام، علم، مکمل
سرگرمی یا ہم سے محبت ہو۔ اب اِس بات کا خیال رکھیں کہ
آپ یہ ہدیہ دینے میں بھی اپنی دولتکثیر کا اظہار کریں۔

طرفمیری8 سے یہ کوئی حکم نہیں لیکنہے۔ دوسروں کی
سرگرمی پیِشکے نظر آپمَیں پرکھمحبتبھیکی ہوںرہا کہ وہ
کتنی ہے۔حقیقی آپ9 تو ہیںجانتے ہمارےکہ خداوند عیسٰی
مسیح آپنے پر فضلکیسا کیا اگرچہکہہے، دولتوہ مند تھا
توبھی آپوہ کی بنغریبخاطر گیا آپتاکہ اُس غربتکی سے
دولت مند بن جائیں۔

اِس10 معاملے میں میرا مشورہ سنیں، کیونکہ آپوہ کے لئے
مفید ثابت ہو گا۔ پچھلے آپسال پہلی جماعت تھے جو صرفنہ
ہدیہ لـگیدینے بلـکہ اِسے بھیدینا تھی۔چاہتی تکمیلاُسےاب11
تک پہنچائیں آپجو شروعنے کر رکھا ہے۔ دینے کا شوقجو
آپ رکھتے ہیں وہ عمل میں لایا جائے۔ اُتنا دیں جتنا دےآپ
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 کے
باعث آپ خود مصیبت میں پڑ جائیں۔ بات صرف یہ ہے کہ
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لوگوں حالاتکے کچھ برابر ہونے چاہئیں۔ وقتاِس14 آپتو
بہتپاسکے ہے آپاور اُن پوریضرورتکی کر سکتے ہیں۔
بعد میں کسی وقت جب اُن پاسکے بہت ہو گا تو وہ آپ کی
ضرورت بھی پوری کر سکیں گے۔ یوں آپ کے حالات کچھ
برابر رہیں گے، طرحجس15 مُقّدسکلاِم میں بھی لـکھا یادہنےجس”ہے، جمعز کیا تھا اُس جسلیکنبچا۔نہکچھپاسکے
نے کم جمع کیا تھا اُس پاسکے بھی کافی “تھا۔

طِطُس اور اُس ساتھیکے
16 خدا کا شکر طِطُسنےجسہے میںدلکے جوشوہی

پیدا کیا آپمَیںجوہے لئےکے ہوں۔رکھتا اُسنےہمجب17
کی حوصلہ افزائی کی کہ آپوہ پاسکے جائے تو وہ صرفنہ
اِس کے لئے تیار ہوا بلـکہ بڑا سرگرم ہو کر آپبخودخود پاسکے
جانے کے لئے روانہ ہوا۔ 18 ہم نے اُس کے ساتھ اُس بھائی
بھیجکو تعریفکیخدمتکیجسدیا تمام جماعتیں کرتی ہیں،
کیونکہ اُسے الله کی خوش خبری سنانے کی نعمت ملی ہے۔
19 اُسے نہ آپصرف پاسکے جانا ہے بلـکہ جماعتوں نے اُسے
مقرر کیا ہے جبکہ ہم ہدیئے کو یروشلم لے جائیں گے تو وہ
ہمارے ساتھ یوںجائے۔ ہم خدمتیہ ادا وقتکرتے خداوند
جلالکو دیں گے اور اپنی سرگرمی کا اظہار کریں گے۔

20 کیونکہ بڑےاُس ہدیئے کے پیِش نظر جو ہم لے جائیں
ہمگے اِس سے بچنا ہتے چا ہیں کسیکہ ہمکو شکپر کرنے
موقعکا ملے۔ یہکوششپوریہماری21 کریںکچھوہیکہہے
جو صرفنہ خداوند کی نظر درستمیں ہے بلـکہ انسان کی میںنظر بھی۔

22 اُن کے ساتھ ہم ایکنے اَور بھائی کو بھی بھیج جسدیا
کی سرگرمی ہم نے کئی موقعوں پر پرکھی ہے۔ اب وہ مزید
سرگرم ہو گیا کیونکہہے، آپوہ پر بڑا اعتماد کرتا ہے۔ جہاں23
تک طِطُس کا تعلق ہے، وہ میرا ساتھی اور ہم خدمت ہے۔
اور جو بھائی اُس ساتھکے ہیں اُنہیں جماعتوں نے بھیجا ہے۔ وہ
مسیح کے لئے عزت باعثکا ہیں۔ 24 اُن پر محبتاپنی کا اظہار
کر کے یہ ظاہر کریں کہ آپہم پر کیوں فخر کرتے ہیں۔ پھر یہ
بات خدا کی دیگر جماعتوں کو بھی نظر آئے گی۔

9
مُقّدسین کی مدد

اصل1 میں اِس کی ضرورت نہیں کہ مَیں آپ کو اُس کام
بارےکے میں لـکھوں جو ہمیں یہودیہ کے مُقّدسین خدمتکی
میں کرنا ہے۔ 2 کیونکہ مَیں آپ کی گرم جوشی جانتا ہوں، اور
مَیں مکدُنیہ کے ایمان داروں کے منے سا آپ پر فخر کرتا رہا ہوں
کہ اخیہ” لوگکے پچھلے 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 کو بھیج دیا ہے تاکہ آپہمارا
پر فخر بےبنیاد نہ نکلے طرحجسبلـکہ مَیں نے کہا تھا آپ تیار
رہیں۔ 4 ایسا نہ ہو مَیںجبکہ مکدُنیہ بھائیوںکچھکے ساتھکو
لے کر آپ پاسکے پہنچوں گا تو آپ تیار نہ ہوں۔ اُس وقت
مَیں، بھیآپبلـکہ ہوںشرمندہ گے مَیںکہ آپنے پر اِتنا اعتماد
کیا ہے۔ اِس5 لئے مَیں نے باتاِس پر زور دینا ضروری سمجھا
کہ بھائی پہلے آپہی پاسکے آ کر اُس ہدیئے کا انتظام یں کر
مَیںکیونکہہے۔کیانےآپوعدہکاجس میرےکہہوںچاہتا
تکآنے یہ ہدیہ جمع کیا گیا ہو اور ایسا نہ لـگے جیسا اِسے مشکل
آپسے سے نکالنا پڑا۔ اِس کے بجائے آپ سخاوتکی ظاہر ہو
جائے۔

6 یاد رہے کہ شخصجو بیج کو بچا بچا کر بوتا ہے اُس کی
بھیفصل اُتنی کم لیکنگی۔ہو بیجبہتجو بوتا فصلکیاُسہے
بھی بہت یادہ ز ہو گی۔ 7 ایکہر اُتنا دے جتنا دینے کے لئے
اُس نے پہلے اپنے دل میں ٹھہرا لیا ہے۔ وہ اِس میں تکلیف یا
محسوسمجبوری نہ کرے، کیونکہ الله اُس محبتسے رکھتا ہے
خوشیجو سے دیتا ہے۔ 8 اور الله اِس قابل ہے آپکہ آپکو
یاتکی ضرور کہیںسے یادہ ز دے۔ آپپھر پاسکے وقتہر
اور ہر لحاظ سے کافی ہو گا بلـکہ اِتنا یادہ ز کہ آپ ہر قسم کا
نیک کام گے۔سکیںکر چنانچہ9 مُقّدسکلاِم میں یہ بھی لـکھا
ہے، اُس” نے فیاضی سے ضرورت مندوں میں خیرات بکھیر
بازیراستکیاُسدی، تکہمیشہ قائم 10“گی۔رہے ہیخدا
بیج 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 کی راست بازی کی فصل اُگنے دے گا۔ 11 ہاں،
آپوہ کو لحاظہر دولتسے مند دےبنا گا آپاور ہر موقع پر
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فیاضی آپہمجبچنانچہگے۔سکیںدےسے ہدیہکا اُن کے
پاس جائیںلے گے ضرورتجو مند ہیں تو وہ خدا کا کریںشکر
گے۔ 12 یوں آپ نہ صرف مُقّدسین کی یات ضرور پوری کریں
گے بلـکہ آپوہ کی خدمتاِس سے اِتنے متاثر ہو جائیں گے کہ
جوشبڑےوہ سے خدا بھیکا یہ شکر ادا کریں گے۔ کیآپ13
نتیجےکےخدمت میں وہ الله کیآپکیونکہگے۔دیںجلالکو
اُن پر اور تمام ایمان داروں پر سخاوت کا اظہار کرےثابت گا کہ
آپ مسیح خبریخوشکی صرفنہ تسلیم کرتے ہیں بلـکہ اُس
کے تابع بھی ہتے ر ہیں۔ 14 اور جب وہ آپ کے لئے دعا کریں
گے تو آپ کے آرزومند رہیں گے، اِس لئے کہ الله آپنے کو
کتنا بڑا دےفضل دیا ہے۔ 15 الله کا اُس کی ناقابِل بخششبیان
کے لئے شکر !ہو

10
پولس خدمتاپنی کا دفاع کرتا ہے

آپمَیں1 اپیلسے کرتا ہوں، بارےکےجسپولسمَیں میں
کہا جاتا آپمَیںکہہے کے برُو رُو عاجز ہوںہوتا آپصرفاور
سے دُور ہو کر دلیر ہوتا ہوں۔ مسیح کی حلیمی اور نرمی کے نام
میں آپمَیں2 منتسے ہوںکرتا آپمجھےکہ پاسکے آ کر اِتنی
دلیری سے اُن لوگوں سے نپٹنا نہ پڑے جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا
دنیاویچلنچال ہے۔ کیونکہ فی الحال ایسا لگتا ہے کہ اِس کی
ضرورت ہو گی۔ بےشک3 ہم انسان ہی ہیں، لیکن ہم دنیا
کی جنگطرح نہیں لڑتے۔ 4 اور جو ہتھیار ہم جنگاِس میں
استعمال کرتے ہیں وہ اِس دنیا کے نہیں ہیں، بلـکہ اُنہیں الله کی
طرف قلعےسے ڈھا دینے قوتکی حاصل ہے۔ اِن سے غلطہم
خیالات کے ڈھانچے 5 اور ہر اونچی چیز ڈھا دیتے ہیں جو الله
کے علم و عرفان کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور ہم ہر
خیال کو قید کر کے مسیح کے تابع کر دیتے ہیں۔ 6 ہاں، آپ
پورےکے طور پر تابع ہو جانے پر ہم ہر نافرمانی کی سزا دینے
کے لئے تیار ہوں گے۔

باتوںظاہریصرفآپ7 پر غور کر ہیں۔رہے کسیاگر کو
باتاِس اعتمادکا ہو مسیحوہکہ کا توہے اِسوہ خیالبھیکا
کرے کہ ہم بھی اُسی کی طرح مسیح کے ہیں۔ 8 کیونکہ اگر
مَیں اُس اختیار پرمزید کروںبھیفخر ہمیںنےخداوندجو دیا ہے
توبھی مَیں شرمندہ نہیں ہوں گا۔ غور کریں اُسکہ آپہمیںنے

کو ڈھا دینے کا نہیں آپبلـکہ کی روحانی تعمیر کرنے کا اختیار
دیا ہے۔ مَیں9 نہیں چاہتا کہ ایسا لـگے جیسے آپمَیں کو اپنے
خطوں سے ڈرانے کوششکی کر رہا ہوں۔ 10 بعضکیونکہ
کہتے ہیں، پولس” کے خط زوردار اور زبردست ہیں، لیکن
جب وہ خود حاضر ہوتا ہے تو وہ کمزور اور اُس کے لنے بو کا
حقارتطرز آمیز “ہے۔ لوگایسے11 اِس بات کا خیال کریں
کہ باتیںجو آپہم دُورسے ہوتے ہوئے اپنے پیشمیںخطوں
کرتے ہیں اُن ہی باتوں پر ہم عمل کریں آپجبگے پاسکے
آئیں گے۔

ہم12 تو آپاپنے کو اُن میں شمار نہیں کرتے جو یفاپنی تعر
کر کے سفارشاپنی کرتے ہتے ر ہیں، نہ اپنا اُن کے ساتھ موازنہ
کرتے ہیں۔ وہ کتنے بےسمجھ ہیں جب وہ اپنے آپ کو معیار
بنا اُسیکر پر آپاپنے کو جانچتے ہیں اور اپنا موازنہ آپاپنے سے
کرتے ہیں۔ لیکن13 ہم مناسب حد سے یادہ ز فخر نہیں کریں
گے بلـکہ صرف اُس تکحد جو الله ہمارےنے لئے مقرر کیا
آپاورہے۔ بھی اِس حد کے اندر آ جاتے ہیں۔ اِس14 میں ہم
مناسب حد سے یادہ ز فخر نہیں کر رہے، کیونکہ ہم تو مسیح کی
پہنچتکآپکرلےخبریخوش ہیں۔گئے اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر
اَور بات ہوتی۔ 15 ہم ایسے کام پر فخر نہیں کرتے جو دوسروں
سرانجامسےمحنتکی دیا حدوںمناسبہمبھیمیںاِسہے۔گیا
کے اندر ہتے ر ہیں، بلـکہ ہم یہ اُمید رکھتے ہیں آپکہ کا ایمان
بڑھ جائے اور یوں ہماری قدر و قیمت بھی الله کی مقررہ حد
تک بڑھ جائے۔ خدا کرے کہ آپ میں ہمارا یہ کام اِتنا بڑھ
جائے 16 کہ ہم الله خوشکی آپخبری سے آگے جا کر بھی
سنا سکیں۔ کیونکہ ہم اُس کام پر فخر نہیں کرنا ہتے چا جسے
دوسرے کر چکے ہیں۔

17 مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے، فخر” کرنے والا خداوند ہی
پر فخر “کرے۔ لوگجب18 اپنی یف تعر کر کے اپنی سفارش
کرتے ہیں تو اِس میں کیا !ہے اِس سے وہ صحیح ثابت نہیں
ہوتے، بلـکہ اہم بات یہ ہے کہ خداوند ہی اِس کی تصدیق
کرے۔

11
پولس اور رسولجھوٹے
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1 مَیںجبکہکرےخدا حماقتاپنی کچھکا اظہار ہوںکرتا
تو آپ مجھے برداشت کریں۔ ہاں، ضرور مجھے برداشت کریں،
2 کیونکہ مَیں آپ کے لئے الله کی سی غیرت رکھتا ہوں۔ مَیں
آپنے کا ایکرشتہ ہی مرد کے ساتھ باندھا، اور آپمَیں کو
پاک دامن کنواری حیثیتکی سے اُس مرد مسیح کے حضور
پیش کرنا چاہتا تھا۔ لیکن3 افسوس، مجھے ڈر ہے آپکہ حوا
کی طرح گناہ میں گر جائیں گے، سانپطرحجسکہ نے اپنی
چالاکی سے حوا کو دھوکا دیا اُسی طرح آپ کی سوچ بھی بگڑ
جائے گی اور خلوصوہ دلی پاکاور لـگن ختم ہو جائے گی
مسیحآپجو کے لئے محسوس ہیں۔کرتے 4 خوشیآپکیونکہ
سے ایکہر برداشتکو کرتے ہیں آپجو پاسکے آ ایککر
قسمفرق کا پیشعیسٰی کرتا ایکہے، ایسا عیسٰی آپنےہمجو
پیشکو نہیں کیا تھا۔ اور ایکآپ ایسی روح اور ایسی خوش”
قبول“خبری ہیںکرتے بالکلسےخبریخوشاورروحاُسجو
فرق ہے آپجو کو ہم سے ملی تھی۔

5 میرا نہیں خیال کہ مَیں اِن نام نہاد ‘خاص’ رسولوں کی
نسبت کم ہوں۔ 6 ہو سکتا ہے کہ مَیں لنے بو میں ماہر نہیں ہوں،
لیکن میرےیہ علم بارےکے میں نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ہم نے
آپ صافصافکو اور لحاظہر سے دکھایا ہے۔

مَیں7 نے الله خبریخوشکی سنانے کے لئے آپ کوئیسے
بھی معاوضہ نہ لیا۔ یوں مَیں نے آپاپنے کو نیچا کر دیا آپتاکہ
سرفرازکو کر جائے۔دیا جب8ہوئی؟غلطیسےمجھمیںاِسکیا
آپمَیں خدمتکی کر رہا تھا تو مجھے خدا کی دیگر جماعتوں سے
پیسے مل رہے تھے، یعنی آپ کی مدد کرنے کے لئے مَیں اُنہیں
لُوٹ آپمَیںجباور9تھا۔رہا پاسکے تھا مندضرورتاور تھا
بوجھپرکسیمَیںتو نہ بنا، بھائیجوکیونکہ اُنہوںآئےسےمکدُنیہ
یاتمیرینے پوریضرور ماضیکیں۔ میں آپمَیں پر بوجھ نہ
بنا اور آئندہ بھی نہیں بنوں گا۔ اُسکیمسیح10 سچائی قَسمکی جو
میرے اندر ہے، اخیہ پورےکے صوبے میں کوئی مجھے اِس پر
فخر کرنے سے نہیں روکے گا۔ مَیں11 یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟
اِس لئے آپمَیںکہ نہیںمحبتسے رکھتا؟ ہیخدا جانتا کہہے
آپمَیں محبتسے رکھتا ہوں۔

12 اور جو کچھ ابمَیں 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 وہکہہے فخر کر یہکے سکیںکہہ کہ

ہیں۔جیسےہموہ لوگایسے13 تو رسولجھوٹے ہیں، دھوکے
باز مزدور جنہوں نے مسیح کے رسولوں روپکا دھار لیا ہے۔
14 اور کیا عجب، ابلیسکیونکہ بھی نور کے فرشتے روپکا دھار
کر گھومتا پھرتا ہے۔ 15 تو پھر باتبڑییہ نہیں اُسکہ چیلےکے
راست بازی کے خادم کا روپ 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 کی حیثیت
سے قبول کریں تاکہ مَیں بھی تھوڑا بہت اپنے آپ پر فخر کروں۔
میںاصل17 بیانابمَیںکچھجو کر ہوںرہا پسندکوخداوندوہ
نہیں ہے، بلـکہ مَیں احمق کی طرح بات کر رہا ہوں۔ لیکن18
چونکہ لوگاِتنے جسمانی طور پر فخر کر رہے ہیں اِس لئے مَیں
بھی فخر کروں گا۔ آپبےشک19 خود دانشاِتنے مند ہیں کہ
آپ احمقوں کو خوشی برداشتسے کرتے ہیں۔ 20 ہاں، بلـکہ
آپ یہ بھی برداشت کرتے ہیں آپلوگجب کو غلام بناتے،
آپ کو آپلُوٹتے، غلطسے فائدہ نخرےاُٹھاتے، کرتے آپاور
کو تھپڑ ہیں۔مارتے یہ21 کہہ آتیشرممجھےکر ہمکہہے اِتنے
کمزور تھے کہ ہم ایسا نہ کر سکے۔
لیکن اگر کوئی کسی بات پر فخر کرنے کی جرأت کرے

باتسیکیاحمقمَیں) کر (ہوںرہا اُتنیبھیمَیںتو 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 خادمکے ہیں؟ اب) تو مَیں یا گو ہوبےخود گیا
ہوں باتیںکیطرحاِسکہ کر (!ہوںرہا مَیں اُن یادہسے مسیحز
خدمتکی کرتا ہوں۔ مَیں نے اُن کہیںسے یادہ مشقتمحنتز
کی، یادہ ز دفعہ جیل میں میرےرہا، 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 جبگیا۔ مَیں سمندر میں سفر کر رہا تھا تو تین مرتبہ
میرا جہاز تباہ ہوا۔ ایکہاں، مجھےدفعہ جہاز تباہکے ہونے پر
راتپوریایک اور دن سمندر میں گزارنا پڑا۔ میرے26 بےشمار
سفروں مجھےدورانکے خطروںکےطرحکئی کا سامنا کرنا پڑا،
یاؤں در اور ڈاکوؤں کا خطرہ، اپنے ہم وطنوں اور غیریہودیوں
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کے حملوں کا خطرہ۔ جہاں بھی مَیں گیا ہوں وہاں خطرےیہ
موجود رہے، خواہ مَیں شہر میں تھا، خواہ غیرآباد علاقے میں یا
سمندر میں۔ جھوٹے بھائیوں کی طرف سے بھی خطرے رہے
ہیں۔ مَیں27 جاںنے فشانی مشقتمحنتسختسے کی ہے اور
راتکئی جاگتا رہا ہوں، مَیں بھوکا اور پیاسا رہا ہوں، مَیں نے
روزےبہت رکھے ہیں۔ مجھے سردی اور ننگے پن کا تجربہ ہوا
ہے۔ 28 اور یہ اُن فکروں کے علاوہ ہے جو مَیں خدا کی تمام
جماعتوں لئےکے محسوس اورہوںکرتا دباتیمجھےجو ہیں۔رہتی
کوئیجب29 کمزور ہے تو مَیں آپاپنے بھیکو محسوسکمزور
کرتا کسیجبہوں۔ غلطکو راہ پر لایا جاتا ہے تو مَیں اُس کے
لئے محسوسرنجششدید کرتا ہوں۔

30 اگر مجھے فخر پڑےکرنا تو مَیں اُن چیزوں پر فخر کروں گا
میریجو حالتکمزور ظاہر ہیں۔کرتی 31 ہمارا خدا اور خداوند
عیسٰی کا باپ اُس) کی حمد و ثنا ابد تک (ہو جانتا ہے کہ مَیں
جھوٹ نہیں بول رہا۔ جب32 مَیں دمشق شہر میں تھا تو بادشاہ
ارتاس کے گورنر نے شہر کے تمام دروازوں پر پہرےاپنے دار
مقرر کئے تاکہ وہ مجھے گرفتار کریں۔ 33 لیکن شہر کی فصیل
میں ایک دریچہ تھا، اور مجھے ایک ٹوکرے میں رکھ کر وہاں
سے اُتارا گیا۔ یوں مَیں اُس ہاتھوںکے سے بچ نکلا۔

12
پولس پر کئی باتوں انکشافکا

1 لازم ہے کہ مَیں کچھ اَور فخر کروں۔ اگرچہ اِس کا کوئی
فائدہ نہیں، ابلیکن مَیں اُن یاؤں رو انکشافاتاور کا ذکر کروں
گا جو خداوند مجھنے پر ظاہر کئے۔ مَیں2 مسیح ایکمیں آدمی
کو جانتا ہوں جسے چودہ سال ہوئے چھین تیسرےکر 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 سنیں، ایسی
باتیں جن کا ذکر انسانکرنا کے لئے روا نہیں۔ قسماِس5 آدمیکے
پر مَیں فخر کروں گا، لیکن آپاپنے پر نہیں۔ صرفمَیں اُن باتوں
پر فخر کروں گا میریجو حالتکمزور کو ظاہر کرتی ہیں۔ 6 اگر
مَیں فخر کرنا چاہتا تو اِس میں احمق نہ ہوتا، کیونکہ حقیقتمَیں
بیان لیکنکرتا۔ مَیں یہ نہیں کروں گا، مَیںکیونکہ ہوںچاہتا کہ
سب میرےکی بارے میں رائے صرف اُس پر منحصر ہو جو
مَیں کرتا یا بیان کرتا ہوں۔ مجھےکوئی اِس سے یادہ ز نہ سمجھے۔

لیکن7 مجھے اِن انکشافاتاعلٰی کی وجہ ایکسے کانٹا چبھو
دیا گیا، ایک تکلیف دہ چیز میرےجو جسم میں دھنسی رہتی
پھولمَیںتاکہہے نہ ابلیسجاؤں۔ کا یہ مُکےمیرےپیغمبر مارتا
رہتا ہے تاکہ مَیں مغرور نہ ہو جاؤں۔ تین8 بار مَیں نے خداوند
سے التجا کی کہ وہ اِسے مجھ سے دُور کرے۔ لیکن9 اُس نے
مجھے یہی جواب دیا، میرا” تیرےفضل لئے کافی ہے، کیونکہ
قدرتمیری کا پورا تیریاظہار میںہیحالتکمزور ہوتا “ہے۔
اِس لئے مَیں اپنیسےخوشیمزید یوں کمزور پر کروںفخر 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، مَیںجبکیونکہ کمزور ہوتا تبہوں
ہی طاقتمَیں ور ہوتا ہوں۔

پولس کی کُرِنتھیوں کے لئے فکر
بنبےوقوفمَیں11 گیا آپلیکنہوں، مجھےنے مجبور کر دیا

ہے۔ ہئے چا تھا آپکہ ہی دوسروں کے منے میرےسا حق میں
بات کرتے۔ بےشککیونکہ 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 معجزےنشان، اور زبردست
میرےکام وسیلے سے ہوئے وہ ثابت کرتے ہیں کہ مَیں رسول
ہوں۔ ہاں، وہ بڑی ثابت قدمی سے آپ کے درمیان کئے گئے۔
13 خدمتجو مَیں آپنے کے درمیان کی، کیا وہ خدا کی دیگر
نسبتکیخدمتمیریمیںجماعتوں کم تھی؟ !نہیںہرگز اِس میں
فرق صرف یہ تھا کہ مَیں آپ کے لئے مالی بوجھ نہ بنا۔ مجھے
معاف کریں اگر مجھ سے اِس میں غلطی ہوئی ہے۔

اب14 مَیں تیسری بار آپ 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 باپماںکو کی مدد کے لئے مال نہیںجمع کرنا ہئے چا بلـکہ
ماں باپ کو بچوں کے لئے۔ مَیں15 تو بڑی خوشی آپسے کے
لئے ہر خرچہ اُٹھا لوں گا بلـکہ اپنے آپ کو بھی خرچ کر دوں
گا۔ کیا آپ مجھے کم پیار یں کر گے اگر آپمَیں سے یادہ ز محبت
رکھوں؟

ٹھیک16 ہے، مَیں آپ کے لئے بوجھ نہ بنا۔ لیکن بعض
سوچتے ہیں کہ چالاکمَیں 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 کسیسے یعےکے آپذر سے
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غلط فائدہ اُٹھایا؟ مَیں18 طِطُسنے کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ
آپ پاسکے جائے دوسرےاور بھائی کو بھی ساتھ بھیج دیا۔
کیا طِطُس آپنے سے غلط فائدہ اُٹھایا؟ ہرگز !نہیں کیونکہ ہم
ایکدونوں روحہی ایکمیں ہی راہ پر چلتے ہیں۔

آپ19 کافی دیر سے سوچ رہے ہوں گے کہ ہم آپ کے
منے سا اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے بلـکہ ہم مسیح
میں ہوتے ہوئے الله کے حضور ہی یہ کچھ بیان کر رہے ہیں۔
میرےاور عزیزو، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں آپہم کی تعمیر
کرنے کے لئے ہیں۔کرتے مجھے20 ڈر آؤںمَیںجبکہہے گا
تو آپنہ حالتکی مجھے پسند آئے گی، نہ آپحالتمیری کو۔
مجھے ڈر ہے کہ آپ میں جھگڑا، حسد، غصہ، خود غرضی،
گپبہتان، 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 غم کھاؤں گا
جنہوں ماضینے میں گناہ کر تکابکے اپنی ناپاکی، زناکاری
اور عیاشی سے توبہ نہیں کی۔

13
آخری تنبیہ اور سلام

تیسریمَیںاب1 آپدفعہ پاسکے آ رہا ہوں۔ مُقّدسکلاِم
مطابقکے لازم الزامہرکہہے تصدیقکی دو یا تین سےگواہوں
کی جائے۔ مَیںجب2 دوسری آپدفعہ پاسکے آیا تھا تو مَیں
نے پہلے آپسے کو آگاہ کیا تھا۔ اب مَیں آپ سے دُور یہ بات
دوبارہ کہتا ہوں کہ جب مَیں واپس آؤں گا تو نہ وہ بچـیں گے
جنہوں نے پہلے گناہ کیا تھا نہ دیگر لوگ۔ 3 جو بھی ثبوت آپ
مانگ ہیںرہے یعےمیرےمسیحکہ ذر بولتا آپمَیںوہہے کو
دوں آپگا۔ میںسلوکساتھکے مسیح کمزور نہیں ہے۔ نہیں،
وہ آپ کے درمیان ہی اپنی قوت کا اظہار کرتا ہے۔ 4 کیونکہ
اگرچہ اُسے کمزور حالت میں مصلوب کیا گیا، لیکن اب وہ الله
قدرتکی سے زندہ بھیہمطرحاِسیہے۔ اُس میں کمزور ہیں،
لیکن الله قدرتکی خدمتکیآپہمسے اُسوقتکرتے کے
ساتھ زندہ ہیں۔

5 اپنے آپ کو جانچ کر معلوم کریں کہ کیا آپ کا ایمان قائم
ہے؟ خود اپنے آپ کو پرکھیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ عیسٰی
مسیح آپ میں ہے؟ اگر نہیں تو اِس کا مطلب ہوتا کہ آپ کا

ایمان نامقبول ثابت ہوتا۔ لیکن6 مجھے اُمید ہے آپکہ اِتنا پہچان
لیں تکجہاںکہگے تعلقہمارا نہیںثابتنامقبولہمہے ہوئے
ہیں۔ ہم7 الله سے دعا کرتے ہیں آپکہ سے غلطیکوئی نہ ہو
باتجائے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے منے سا ہم صحیح نکلیں بلـکہ
یہ آپکہ صحیح کام کریں، لوگچاہے ہمیں خود ناکام کیوں
نہ قرار دیں۔ 8 کیونکہ حقیقتہم کھڑےخلافکے نہیں ہو
سکتے بلـکہ صرف اُس کے حق میں۔ خوشہم9 آپجبہیں
طاقت ور ہیں ہمگو خود کمزور ہیں۔ ہماریاور دعا یہ ہے کہ
کاملآپ جائیں۔ہو یہی10 وجہ آپمَیںکہہے دُورسے رہ کر
لـکھتا ہوں۔ جبپھر مَیں آؤں گا تو مجھے اپنا اختیار استعمال کر
آپکے پر سختی نہیں پڑےکرنی گی۔ کیونکہ خداوند مجھےنے یہ
اختیار آپ کو ڈھا دینے کے لئے نہیں بلـکہ آپ کو تعمیر کرنے
کے لئے دیا ہے۔

بھائیو،11 آخر آپمَیںمیں سلامکو ہوں۔کہتا سدھر جائیں،
افزائیحوصلہکیدوسرےایک اوررکھیںسوچہیایککریں،
صلح سلامتی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ پھر محبت اور سلامتی کا
آپخدا ساتھکے ہو گا۔

دوسرےایک12 مُقّدسکو بوسہ دینا۔ تمام آپمُقّدسین کو
سلام کہتے ہیں۔

13 خداوند عیسٰی مسیح کا فضل، الله کی محبت اور روح
القدس سبآپرفاقتکی ساتھکے ہوتی رہے۔
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گلتیوں
مجھےہے۔سےطرفکیرسولپولسخطیہ1 گروہکسینہ

نے مقرر کیا نہ شخصکسی نے بلـکہ عیسٰی مسیح اور باپخدا
اُسےنےجسنے مُردوں میں سے زندہ کر دیا۔ تمام2 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۔

مسیح4 وہی جسہے نے آپاپنے ہمارےکو 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۔ اُسی5 کا
جلال تکابد ہوتا !رہے آمین۔

ایک خبریخوشہی
ترکاُسےسےجلدیاِتنیآپ!ہوںحیرانمَیں6 کر ہیںرہے

جس نے مسیح کے فضل آپسے کو بُلایا۔ اور ایکآپاب
فرق قسم کی “خبریخوش” کے لـگپیچھے گئے ہیں۔ اصل7
میں یہ الله کی خوش خبری ہے نہیں۔ بس کچھ لوگ آپ کو
اُلجھن میں ڈال کر مسیح خبریخوشکی میں تبدیلی لانا ہتے چا
ہیں۔ ہم8 نے تو خبریخوشاصلی سنائی اور جو اِس فرقسے
پیغام سناتا اُسہے پر لعنت، خواہ ہم خود ایسا کریں خواہ آسمان
کوئیسے فرشتہ اُتر کر غلطیہ پیغام سنائے۔ ہم9 یہ پہلے بیان کر
چکے ہیں اور اب مَیں دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو
ایسی خوش” “خبری سنائے جو اُس سے فرق ہے جسے آپ
قبولنے کیا ہے تو اُس !لعنتپر

10 میںاِسمَیںکیا کرکوششیہ ہوںرہا قبولمجھےلوگکہ
کریں؟ ہرگز !نہیں مَیں چاہتا ہوں کہ الله مجھے قبول کرے۔ کیا
کوششمیری یہ ہے کہ مَیں لوگوں کو پسند آؤں؟ اگر مَیں اب
تک ایسا کرتا تو مسیح کا خادم نہ ہوتا۔

رسولطرحکسپولس بن گیا
مَیںبھائیو،11 لیںجانآپکہہوںچاہتا خبریخوشجوکہ

مَیں نے سنائی وہ انسان طرفکی سے نہیں ہے۔ 12 نہ مجھے یہ
پیغام انسانکسی سے ملا، نہ یہ کسیمجھے نے سکھایا ہے بلـکہ
عیسٰی مسیح نے خود مجھ پر یہ پیغام ظاہر کیا۔

13 آپ نے تو خود سن لیا ہے کہ مَیں اُس وقت کس
طرح زندگی گزارتا تھا جب یہودی مذہب کا پیروکار تھا۔ اُس

وقت مَیں نے کتنے جوش اور شدت سے الله کی جماعت کو
ایذا پہنچائی۔ میری کوششپوری یہ تھی کہ یہ جماعت ختم ہو
جائے۔ یہودی14 مذہب کے لحاظ سے مَیں اکثر دیگر ہم عمر
یہودیوں تھا۔گیالےسبقتپر مَیںہاں، باپاپنے روایتوںکیدادا
پیرویکی 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
بارےکے میں غیریہودیوں کو خوش خبری سناؤں تو مَیں نے
کسی شخصبھی سے مشورہ نہ لیا۔ اُس17 وقت 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 پطرسمَیںہی سے شناسا ہونے کے لئے یروشلم گیا۔
وہاں مَیں پندرہ دن اُس کے ساتھ رہا۔ 19 اِس کے علاوہ مَیں
خداوندصرفنے یعقوببھائیکے کو کسیدیکھا، اَور رسول
کو نہیں۔

20 مَیںکچھجو لـکھ رہا ہوں الله گواہ ہے۔صحیحوہکہہے
جھوٹمَیں نہیں بول رہا۔

بعد21 میں مَیں ملـِک شام اور کلـِکیہ چلا گیا۔ وقتاُس22
صوبہ یہودیہ میں مسیح جماعتیںکی مجھے نہیں جانتی تھیں۔ 23 اُن
تک صرف یہ خبر پہنچی تھی کہ جو آدمی پہلے ہمیں ایذا پہنچا
رہا تھا ابوہ اُسخود ایمان خبریخوشکی سناتا وہجسےہے
پہلے ختم کرنا چاہتا تھا۔ 24 یہ سن کر اُنہوں میرینے وجہ سے
الله کی تمجید کی۔

2
پولس اور دیگر رسول

1 سالچودہ بعدکے مَیں دوبارہ یروشلم گیا۔ اِس برنباسدفعہ
ساتھ تھا۔ مَیں طِطُس کو بھی ساتھ لے کر گیا۔ 2 مَیں ایک
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 نہیںمَیںہوں۔سناتا چاہتا تھا مَیںدوڑجوکہ دوڑ
رہا ہوں یا ماضی میں دوڑا تھا وہ آخرکار بےفائدہ نکلے۔ 3 اُس
وقت وہ میرےتکیہاں حق میں تھے کہ اُنہوں نے طِطُس کو
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بھی اپنا ختنہ کروانے پر مجبور نہیں کیا، اگرچہ غیریہودیوہ ہے۔
اور4 چند یہی ہتے تھے۔چا لیکن یہ بھائیجھوٹے تھے چپکےجو
سے گھساندر آئے تھے بنجاسوستاکہ ہماریکر آزادیاُس
بارےکے میں معلومات حاصل کر لیں جو ہمیں مسیح میں ملی
یہہے۔ 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 باتمیرینے میں
کوئی اضافہ نہ کیا۔ اصل) میں مجھے کوئی پروا نہیں کہ اُن
کا اثر و رسوخ تھا کہ نہیں۔ الله تو انسان کی ظاہری حالت کا
لحاظ نہیں (کرتا۔ 7 بہر حال اُنہوں نے دیکھا کہ الله نے مجھے
غیریہودیوں دیداریذمہکیسنانےخبریخوشکیمسیحکو
تھی، اُسیبالکل 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
وہی کام وسیلےمیرےوہ بھیسے کر رہا تھا، غیریہودیوںجو کا
رسول ہوں۔ 9 یعقوب، پطرس اور یوحنا کو جماعت کے ستون
مانا جاتا تھا۔ جب اُنہوں 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 ہیں۔ یوں
متفقہم ہوئے برنباسکہ اور مَیں غیریہودیوں کریںخدمتمیں
گے اور وہ یہودیوں میں۔ اُنہوں10 ایکصرفنے بات پر زور
دیا کہ ضرورتہم مندوں کو یاد رکھیں، باتوہی جسے مَیں
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 کے ساتھ کھانا
کھاتا رہا۔ لیکن پھر یعقوب 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۔
یہودیباقی13 بھی یاکاریاِس ر شاملمیں تکیہاںہوئے، کہ
برنباس کو بھی اُن یاکاریکی ر سے بہکایا گیا۔ مَیںجب14 نے
دیکھا کہ وہ اُس سیدھی راہ پر نہیں چل رہے ہیں جو الله کی
خوش خبری کی سچائی پر مبنی ہے تو مَیں نے سب کے منے سا

پطرس سے کہا، آپ” یہودی ہیں۔ لیکن آپ غیریہودی کی
گزارزندگیطرح نہیں۔طرحکییہودیہیں،رہے تو پھر کیسییہ
بات غیریہودیوںآپکہہے روایاتیہودیکو پیرویکی کرنے
پر مجبور کر رہے “ہیں؟

یہودی اور غیریہودی ایمان نجاتسے پاتے ہیں
یہودیپیدائشیہمبےشک15 ہیں اور غیریہودی’ گناہ ‘گار

نہیں ہیں۔ 16 لیکن ہم جانتے ہیں کہ انسان کو شریعت کی
پیروی کرنے سے راست باز نہیں ٹھہرایا جاتا بلـکہ عیسٰی مسیح
پر ایمان لانے سے۔ ہم بھی مسیح عیسٰی پر ایمان لائے ہیں تاکہ
بازراستہمیں قرار دیا پیرویکیشریعتجائے، نہیںسےکرنے
بلـکہ مسیح پر ایمان لانے سے۔ شریعتکیونکہ پیرویکی کرنے
راستبھیکوکسیسے باز قرار نہیں دیا گا۔جائے لیکن17 اگر
راستمیںمسیح باز ٹھہرنے کرتےکوششکی خودہمکرتے
گناہ ثابتگار ہو جائیں تو کیا اِس مطلبکا یہ ہے مسیحکہ 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
کہ مَیں مجرم ہوں۔ 19 کیونکہ تکجہاں شریعت کا تعلق ہے
مَیں مُردہ ہوں۔ شریعتمجھے ہی سے مارا گیا ہے تاکہ الله کے
لئے جی مسیحمجھےسکوں۔ مصلوبساتھکے کیا گیا اور20 یوں
مَیں زندہخود نہ رہا میںمجھمسیحبلـکہ زندگیجوابہے۔زندہ
مَیں اِس میںجسم گزارتا ہوں وہ الله کے فرزند پر ایمان لانے سے
اُسیہوں۔گزارتا رکھمحبتسےمجھنے میرےکر لئے اپنی جان
دی۔ مَیں21 الله کا فضل رد کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ کیونکہ
اگر کسی شریعتکو پیرویکی کرنے راستسے باز ٹھہرایا جا
سکتا تو اِس مطلبکا یہ ہوتا مسیحکہ کا عبثمرنا تھا۔

3
شریعت یا ایمان

ناسمجھ1 پرآپنےکس!گلتیو جادو آنکھوںکیآپدیا؟کر
کے منے سا ہی عیسٰی مسیح اور اُس کی صلیبی موت صافکو
پیشصاف کیا گیا۔ باتایکمجھے2 بتائیں، آپکیا شریعتکو
کی پیروی کرنے سے روح القدس ملا؟ ہرگز !نہیں وہ آپ کو
وقتاُس مسیحآپجبملا بارےکے میں پیغام سن کر اُس پر
ایمان لائے۔ 3 آپکیا اِتنے روحانیکیآپہیں؟بےسمجھ زندگی
القدسروح کے وسیلے سے شروع ہوئی۔ آپابتو یہ کام اپنی
انسانی کوششوں طرحکسسے تکتکمیل پہنچانا ہتے چا ہیں؟
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آپ4 کو کئی طرح کے تجربے حاصل ہوئے ہیں۔ کیا یہ سب
بےفائدہ ًتھے؟ یقینا یہ بےفائدہ نہیں تھے۔ 5 کیا الله اِس لئے آپ
کو اپنا روح دیتا اور آپ کے معجزےدرمیان کرتا ہے آپکہ
شریعت پیرویکی 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 نے اُسے راست باز قرار دیا۔ 7 تو پھر آپ 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 راست باز قرار دے گا۔ یوں
اُس نے ابراہیم کو یہ خبریخوش سنائی، تمام” قومیں تجھ سے
برکت پائیں “گی۔ 9 ابراہیم ایمان لایا، اِس لئے اُسے برکت ملی۔
اِسی سبطرح 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، ایکہر” پر لعنت
جو شریعت کی کتاب کی تمام باتیں قائم نہ رکھے، نہ اِن پر عمل
“کرے۔ 11 باتیہ صافتو ہے کہ الله کسی کو شریعتبھی
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 فرقبالکلسے کہتیجوہے جو”ہے،
کرےیوں گا وہ جیتا رہے “گا۔

لیکن13 مسیح نے ہمارا دےفدیہ شریعتہمیںکر لعنتکی
آزادسے کر دیا یہہے۔ اُس طرحاِسنے کیا کہ ہماریوہ خاطر
لعنتخود بنا۔ کیونکہ مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے، بھیجسے”
درخت سے لٹکایا گیا ہے اُس پر الله کی لعنت “ہے۔ 14 اِس کا
مقصد یہ تھا کہ برکتجو 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 کی ایک مثال لیں۔ جب دو پارٹیاں

کسی معاملے میں متفق ہو کر معاہدہ کرتی ہیں تو کوئی اِس
معاہدے منسوخکو یا اِس میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ اب16 غور
کریں کہ الله نے وعدےاپنے ابراہیم اور اُس کی اولاد سے ہی
کئے۔ لیکن جو لفظ عبرانی میں اولاد کے لئے استعمال ہوا ہے

اِس سے مراد بہت سے افراد نہیں ایکبلـکہ فرد ہے اور وہ ہے
مسیح۔ 17 کہنے سے مراد یہ ہے کہ الله نے ابراہیم سے عہد
باندھ کر اُسے قائم رکھنے کا وعدہ شریعتکیا۔ سال430جو کے
بعد دی گئی اِس عہد کو رد کر کے الله کا وعدہ منسوخ نہیں
کر سکتی۔ 18 کیونکہ اگر ابراہیم کی میراث شریعت کی پیروی
ملتیسےکرنے تو پھر وہ الله وعدےکے منحصرپر نہ لیکنہوتی۔
ایسا نہیں تھا۔ الله نے اِسے وعدےاپنے کی بنا پر ابراہیم دےکو
دیا۔

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 وقت تک قائم رہنا تھا جب تک ابراہیم کی وہ اولاد نہ آ
وعدہسےجسجاتی کیا گیا تھا۔ الله فرشتوںشریعتاپنینے کے
وسیلے سے موسٰی دےکو دی جو الله اور لوگوں کے بیچ میں
درمیانی رہا۔ اب20 درمیانی اُس وقت ضروری ہوتا جبہے
ایک سے یادہ ز پارٹیوں میں اتفاق کرانے کی ضرورت ہے۔
لیکن الله ایکجو ہی ہے اُس نے درمیانی استعمال نہ کیا جب
اُس نے ابراہیم سے وعدہ کیا۔

شریعت کا مقصد
21 تو کیا اِس مطلبکا یہ ہے شریعتکہ الله وعدوںکے کے

خلاف ہے؟ ہرگز !نہیں اگر انسان شریعتایسیکو ملی ہوتی جو
زندگی دلا سکتی تو سبپھر اُس پیرویکی کرنے راستسے باز
ٹھہرتے۔ لیکن22 مُقّدسکلاِم فرماتا پوریکہہے دنیا گناہ کے
قبضے میں ہے۔ چنانچہ ہمیں الله کا صرفوعدہ عیسٰی مسیح پر
ایمان لانے حاصلسے ہوتا ہے۔

اِس23 سے پہلے کہ ایمان کی یہ یابدستراہ شریعتہوئی
ہمیںنے قید کر محفوظکے رکھا تھا۔ اِس قید میں ہم وقتاُس
تک رہے تکجب ایمان کی راہ ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ 24 یوں
شریعت تربیتہماریکو کرنے کی داریذمہ دی گئی۔ اُسے
ہمیں مسیح تک پہنچانا تھا تاکہ ہمیں ایمان سے راست باز قرار
دیا جائے۔ اب25 چونکہ ایمان کی راہ آ گئی ہے اِس لئے ہم
شریعت تربیتکی تحتکے نہیں رہے۔

26 کیونکہ مسیح عیسٰی پر ایمان لانے سے آپ سب الله کے
فرزند بن گئے ہیں۔ آپ27 میں سے جتنوں کو مسیح 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 عورت۔ مسیح
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عیسٰی میں آپ سب کے سب ایک ہیں۔ شرط29 یہ ہے کہ
مسیحآپ آپتبہوں۔کے ابراہیم کی اولاد اور اُن چیزوں کے
وارث ہیں جن کا وعدہ الله نے کیا ہے۔

4
دیکھیں،1 جو بیٹا باپاپنے ملـکیتکی وارثکا وہہے اُس

غلاموںتکوقت 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۔ اِسی3 طرح ہم بھی جب بچے تھے دنیا
قوتوںکی کے غلام تھے۔ جبلیکن4 وقتمقررہ آ گیا تو الله نے
اپنے فرزند کو بھیج عورتایکدیا۔ سے پیدا ہو کر شریعتوہ
کے تابع ہوا 5 تاکہ دےفدیہ کر ہمیں شریعتجو کے تابع تھے
آزاد کر یوںدے۔ ہمیں الله کے فرزند ہونے کا مرتبہ ملا ہے۔

اب6 چونکہ آپ اُس کے فرزند ہیں اِس لئے الله نے اپنے
فرزند روحکے ہمارےکو دلوں بھیجمیں دیا، روحوہ “ابّا”جو
“باپاے”یعنی کہہ کر پکارتا غلامآپابغرض7ہے۔رہتا
نہ رہے بلـکہ بیٹے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور بیٹا ہونے کا یہ
مطلب ہے کہ الله آپنے وارثکو بھی بنا دیا ہے۔

پولس کی گلتیوں کے لئے فکر
ماضی8 میں آپجب الله کو نہیں جانتے تھے تو آپ اُن کے

غلام تھے میںحقیقتجو نہیںخدا ہیں۔ آپابلیکن9 الله کو
جانتے ہیں، بلـکہ اب الله نے آپ کو جان لیا ہے۔ تو پھر آپ
مُڑ کر اِن کمزور اور گھٹیا اصولوں طرفکی واپسکیوں جانے
لـگے ہیں؟ آپکیا دوبارہ اِن میںغلامیکی آنا ہتے آپ10ہیں؟چا
بڑی فکرمندی خاصسے دن، ماہ، موسم اور سال مناتے ہیں۔
11 مجھے آپ بارےکے میں ڈر ہے، کہیں میری آپ پر محنت
مشقت ضائع نہ جائے۔

بھائیو،12 التجاسےآپمَیں ہوںکرتا بنمانندمیریکہ جائیں،
کیونکہ مَیں تو آپ کی مانند بن گیا ہوں۔ آپ میرےنے ساتھ
کوئی سلوکغلط نہیں کیا۔ آپ13 کو معلوم ہے جبکہ مَیں
نے پہلی دفعہ آپ کو الله کی خوش خبری سنائی تو اِس کی
میرےوجہ جسم کی کمزور حالت تھی۔ لیکن14 اگرچہ میری
یہ آپحالت کے لئے آزمائش باعثکا تھی توبھی آپ نے مجھے
حقیر نہ جانا، نہ مجھے نیچ سمجھا، بلـکہ آپ نے مجھے خوشیوں
آمدید کہا جیسا کہ مَیں الله کا کوئی فرشتہ یا مسیح عیسٰی خود

ہوں۔ 15 اُس وقت آپ اِتنے خوش !تھے اب کیا ہوا ہے؟ مَیں
گواہ ہوں، اُس وقت اگر آپ کو موقع ملتا تو آپ اپنی آنکھیں
نکال کر مجھے دے دیتے۔ 16 تو کیا اب مَیں آپ کو حقیقت
بتانے کی وجہ آپسے کا دشمن بن گیا ہوں؟

17 وہ دوسرے لوگ آپ کی دوستی پانے کی پوری جد و
جہد کر لیکنہیں،رہے اُن نہیںصافنیتکی آپوہبسہے۔
سےمجھکو جدا کرنا ہتے ہیںچا آپتاکہ اُن ہی جدمیںحقکے
و جہد کرتے رہیں۔ آپلوگجب18 کی دوستی پانے کی جد
و جہد کرتے ہیں تو یہ ہے تو ٹھیک، لیکن اِس کا مقصد اچھا
ہونا ہئے۔ چا ہاں، صحیح جد و جہد ہر وقت اچھی ہوتی ہے،
نہ صرف اُس وقت جب مَیں آپ کے درمیان ہوں۔ میرے19
پیارے مَیںاب!بچو آپدوبارہ کو دینےجنم کا محسوسدردسا
کر ہوںرہا اور تکوقتاُس رہوںکرتا آپمسیحتکجبگا
صورتمیں نہ پکڑے۔ مَیںکاش20 آپوقتاِس پاسکے ہوتا
تاکہ فرق انداز میں آپ باتسے کر سکتا، کیونکہ مَیں آپ کے
سبب بڑیسے اُلجھن میں !ہوں

ہاجرہ اور سارہ کی مثال
آپ21 شریعتجو کے تابع رہنا ہتے چا ہیں ایکمجھے 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۔ 23 لونڈی کے بیٹے کی پیدائش حسِب
معمول تھی، لیکن آزاد عورت کے بیٹے کی پیدائش غیرمعمولی
تھی، کیونکہ اُس میں الله کا وعدہ پورا ہوا۔ جب24 یہ ً کنایتہ
سمجھا توجائے یہ خواتیندو الله نمائندگیکیعہدوںدوکے کرتی
خاتونپہلیہیں۔ ہاجرہ سینا پہاڑ پر بندھے نمائندگیکیعہدہوئے
کرتی اورہے، اُسبچےجو سے پیدا ہیںہوتے وہ غلامی کے لئے
مقرر ہیں۔ ہاجرہ25 واقعمیںعربجو پہاڑ علامتکیسینا ہے
موجودہ شہر یروشلم مطابقتسے وہہے۔رکھتی اور اُس تمامکے
بچے غلامی میں زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن26 آسمانی یروشلم آزاد
ہے اور ہماریوہی ماں ہے۔ 27 کیونکہ مُقّدسکلاِم 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
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شادی عورتشدہ بچوںکے سے یادہ ز “ہیں۔
اسحاقآپبھائیو،28 طرحکی الله وعدےکے فرزندکے ہیں۔

29 اُس 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۔ لیکن30 مُقّدسکلاِم 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،
لونڈیہم کے فرزند نہیں ہیں بلـکہ عورتآزاد کے۔

5
اپنی آزادی محفوظ رکھیں

مسیح1 نے ہمیں آزاد ہنے ر کے لئے ہی آزاد کیا ہے۔ ابتو
قائم رہیں اور دوبارہ اپنے گلے میں غلامی کا جوا لنے ڈا نہ دیں۔

2 !سنیں مَیں پولس آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ اپنا ختنہ
کروائیں تو آپ کو مسیح کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔ ایکمَیں3
بار پھر باتاِس کی تصدیق کرتا ہوں جسکہ بھینے اپنا ختنہ
کروایا اُس فرضکا ہے کہ شریعتپوریوہ 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 گئے ہیں۔ لیکن5 ہمیں ایک فرق اُمید دلائی
گئی اُمیدہے۔ یہ ہے کہ خدا راستہمیںہی باز قرار دیتا ہے۔
القدسروحہمچنانچہ ایمانباعثکے رکھ بازیراستاِسیکر
کے لئے تڑپتے ہتے ر ہیں۔ 6 کیونکہ جب ہم مسیح عیسٰی میں
ہیںہوتے تو کروانےختنہ یا نہ نہیںفرقکوئیسےکروانے پڑتا۔
اُسصرففرق ایمان سے پڑتا ہے محبتجو کرنے سے ظاہر ہے۔ہوتا

ایمانآپ7 کی دوڑ میں اچھی ترقی کر رہے !تھے تو کسپھر
پیرویکیسچائیکوآپنے آپنےکس8لیا؟روکسےکرنے
کو اُبھارا؟ الله تو نہیں تھا آپجو کو بُلاتا ہے۔ 9 دیکھیں، تھوڑا
سا خمیر تمام ُگندھے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے۔ مجھے10
خداوند آپمیں پر اِتنا اعتماد ہے آپکہ یہی سوچ رکھتے ہیں۔
جو آپبھی میں افرا تفری پیدا کر رہا ہے اُسے سزا ملے گی۔

11 بھائیو، جہاں تک میرا تعلق ہے، اگر مَیں یہ پیغام دیتا
تکابکہ ختنہ کروانے ضرورتکی ہے تو میری ایذا رسانی
کیوں ہو رہی ہوتی؟ اگر ایسا ہوتا تو لوگ مسیح کے مصلوب
ہونے بارےکے میں سن کر ٹھوکر نہ کھاتے۔ 12 بہتر ہے کہ

آپ کو پریشان کرنے والے نہ صرف اپنا ختنہ کروائیں بلـکہ
بنخوجے جائیں۔

13 بھائیو، آپ کو آزاد ہونے کے لئے بُلایا گیا ہے۔ لیکن
خبردار رہیں کہ اِس آزادی سے آپ کی گناہ آلودہ فطرت کو
میںعمل آنے موقعکا نہ ملے۔ اِس محبتبجائےکے میںروحکی
کریں۔خدمتکیدوسرےایک 14 ایکشریعتپوریکیونکہ
ہی میںحکم سمائی ہوئی پڑوسیاپنے”ہے، محبتویسیسے رکھنا
جیسی تُو اپنے آپ سے رکھتا “ہے۔ 15 اگر دوسرےایکآپ
کو کاٹتے اور پھاڑتے ہیں تو !خبردار ایسا نہ ہو کہ ایکآپ
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 کی خواہشات پوری نہیں کریں گے۔
17 کیونکہ جو کچھ ہماری پرانی فطرت چاہتی ہے وہ اُس کے
خلاف ہے جو روح چاہتا ہے، اور جو کچھ روح چاہتا ہے
وہ اُس خلافکے ہے جو ہماری پرانی فطرت چاہتی ہے۔ یہ
دوسرےایکدونوں کے دشمن ہیں، اِس لئے آپ وہ کچھ نہیں
کر پاتے آپجو کرنا ہتے ہیں۔چا 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 رنگبازی، رلیاں وغیرہ۔ مَیں پہلے آپبھی کو آگاہ کر چکا
ایکابلیکنہوں، بار پھر ہوںکہتا زندگیکیطرحاِسجوکہ
گزارتے ہیں وہ الله کی میراثبادشاہی میں نہیں پائیں گے۔

روح22 القدس کا پھل فرق ہے۔ وہ محبت، خوشی، صلح
سلامتی، صبر، مہربانی، نیکی، وفاداری، نرمی23 اور نفسضبِط
پیدا کرتا ہے۔ شریعت ایسی چیزوں کے خلاف نہیں ہوتی۔
24 اور جو مسیح عیسٰی کے ہیں اُنہوں نے اپنی پرانی فطرت کو
اُس کی رغبتوں اور بُری خواہشوں سمیت مصلوب کر دیا ہے۔
25 میںروحہمچونکہ زندگی ہیںگزارتے اِس لئے آئیں، ہم قدم
بہ قدم اُس کے مطابق چلتے بھی رہیں۔ 26 نہ ہم مغرور ہوں،
نہ ایک دوسرے کو مشتعل کریں یا ایک دوسرے سے حسد
کریں۔
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6
دوسرےایک کے بوجھ اُٹھانا

1 بھائیو، اگر کوئی کسی گناہ میں پھنس جائے تو آپ جو
روحانی ہیں اُسے نرم دلی سے بحال کریں۔ لیکن اپنا بھی خیال
رکھیں، ایسا نہ ہو آزمائشبھیآپکہ پھنسمیں جائیں۔ بوجھ2
اُٹھانے دوسرےایکمیں کی مدد کریں، کیونکہ اِس آپطرح
مسیح کی شریعت پوری کریں گے۔ 3 جو سمجھتا ہے کہ مَیں
ہوںکچھ اگرچہ میںحقیقتوہ بھیکچھ نہیں ہے تو وہ آپاپنے
دےفریبکو رہا ہے۔ 4 ایکہر اپنا ذاتی عمل پرکھے۔ پھر ہی
اُسے آپاپنے پر فخر کا موقع ہو گا اور اُسے دوسرےکسی سے
اپنا موازنہ کرنے ضرورتکی نہ ہو گی۔ 5 کیونکہ ایکہر کو
اپنا ذاتی بوجھ اُٹھانا ہوتا ہے۔

جسے6 مُقّدسکلاِم کی جاتیدیتعلیم اُسہے فرضکا ہے
کہ وہ اپنے اُستاد کو اپنی تمام اچھی چیزوں شریکمیں کرے۔

فریب7 مت کھانا، الله انسان کو اپنا مذاق اُڑانے نہیں دیتا۔
جو کچھ بھی انسان بوتا ہے اُسی کی فصل وہ کاٹے گا۔ 8 جو
اپنی فطرتپرانی کھیتکے میں بیج بوئے ہلاکتوہ کی فصل
کاٹے گا۔ اور جو روح القدس کے کھیت میں بیج بوئے وہ
ابدی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ 9 چنانچہ نیکہم کام کرنے
میں بےدل نہ ہو جائیں، کیونکہ ہم مقررہ وقت پر ضرور فصل
کی کٹائی کریں صرفشرطگے۔ یہ ہے ہمکہ ہتھیار نہ ڈالیں۔
اِس10 لئے آئیں، وقتجتنا رہ گیا ساتھکےسبہے نیکی کریں،
خاص کر اُن ساتھکے ایمانجو ہمارےمیں بھائی اور بہنیں ہیں۔

آخری آگاہی اور سلام
11 دیکھیں، بڑےبڑےمَیں حروف کے ساتھ اپنے ہاتھ سے

آپ کو لـکھ رہا ہوں۔ 12 یہ لوگ جو دنیا کے منے سا عزت
حاصل کرنا ہتے آپہیںچا کو ختنہ کروانے پر مجبور کرنا ہتے چا
ہیں۔ مقصد اُن ایکصرفکا ہی ہے، کہ وہ اُس ایذا رسانی
سے بچے رہیں جو تب پیدا ہوتی ہے جب ہم مسیح کی صلیبی
موت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بات13 یہ ہے کہ جو اپنا ختنہ کراتے
ہیں وہ شریعتخود پیرویکی نہیں توبھیکرتے۔ یہ ہتے چا ہیں
آپکہ اپنا ختنہ کروائیں تاکہ آپ کے جسم حالتکی پر وہ فخر
کر سکیں۔ لیکن14 کرےخدا کہ ہمارےصرفمَیں خداوند
عیسٰی مسیح صلیبکی ہی پر فخر کروں۔ کیونکہ اُس صلیبکی

سے دنیا میرے لئے مصلوب ہوئی ہے اور مَیں دنیا کے لئے۔
15 ختنہ کروانے یا نہ کروانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلـکہ فرق
اُس وقت پڑتا جبہے الله کسی کو سرےنئے سے خلق 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 نشانکے 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
1 یہ پولسخط کی طرف سے ہے، جو الله کی مرضی سے

مسیح عیسٰی کا رسول ہے۔
مَیں اِفسس شہر کے مُقّدسین کو لـکھ 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 روحانی برکت سے
نوازا ہے۔ 4 دنیا تخلیقکی 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 پہلے5 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 نے ہمیں پیارےاپنے
اُسکیونکہ7دی۔دےمیںفرزند مسیحنے ہماراسےخونکے
آزادہمیںکردےفدیہ گناہوںہمارےاور معافکو کر ہے۔دیا
الله کا فضلیہ وسیعکتنا ہے اُسجو8 ہمیںسےکثرتنے عطا
کیا ہے۔
اپنی حکمتپوری 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 نے مسیح میں پہلے سے بنا رکھا تھا۔ 10 منصوبہ
یہ ہے وقتمقررہجبکہ آئے گا تو الله مسیح میں کائناتتمام
کو جمع گا۔دےکر ملکچھسبوقتاُس مسیحکر تحتکے
ہو جائے گا، خواہ وہ آسمان پر ہو یا زمین پر۔

مسیح11 میں ہم آسمانی بادشاہی وارثکے بھی بن گئے ہیں۔
الله پہلےنے ہمیںسے اِس کے لئے مقرر کیا، کیونکہ کچھسبوہ
یوں سرانجام دیتا ہے اُسکہ مرضیکی 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
نجاتاپنی سنخبریخوشکی ایمانکر لائے۔ اور الله آپنے
پر القدسروحبھی کی مُہر جسدیلگا کا وعدہ اُس نے کیا تھا۔
القدسروح14 ہماری میراث کا بیعانہ ہے۔ وہ ہمیں یہ ضمانت
دیتا ہے کہ الله ہمارا جو اُس ملـکیتکی ہیں دےفدیہ ہمیںکر
تکمخلصیپوری 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 کی تمام

مُقّدسین محبتسے بارےکے سنمیں کر لئےکےآپ16 خدا کا
شکر کرنے سے باز نہیں آتا بلـکہ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد کرتا
رہتا ہوں۔ خاصمیری17 دعا یہ ہے ہمارےکہ خداوند عیسٰی
مسیح کا خدا اور آپباپجلالی دانائیکو اور مکاشفہ روحکی
دے آپتاکہ اُسے بہتر طور پر جان سکیں۔ کرےوہ18 آپکہ
کے دلوں کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ کیونکہ پھر آپہی جان
لیں گے کہ یہ کیسی اُمید جسہے کے لئے اُس نے آپ کو
بُلایا ہے، کہ یہ دولتکیسیمیراثجلالی ہے مُقّدسینجو کو
حاصل ہے، اور19 ایمانہمکہ والوںرکھنے پر اُس قدرتکی کا
اظہار کتنا زبردست ہے۔ یہ وہی قدرتبےحد ہے جس20
سے اُس نے مسیح کو مُردوں میں سے زندہ کر کے آسمان پر
اپنے ہنے بٹھایا۔ہاتھد مسیحوہاں21 ہر اختیار،حکمران، قوت،
حکومت، ہاں ہر نام سے کہیں سرفراز ہے، خواہ اِس دنیا میں
ہو یا آنے والی دنیا میں۔ 22 الله سبنے کچھ اُس کے پاؤں کے
نیچے کر کے اُسے سب کا سر بنا دیا۔ یہ اُس نے اپنی جماعت کی
خاطر کیا 23 جو مسیح کا بدن ہے اور جسے مسیح سے پوری
معموری حاصل ہوتی ہے یعنی اُس سے جو ہر طرح سے سب
کچھ معمور کر دیتا ہے۔

2
موت سے تکزندگی

آپ1 بھی اپنی خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے روحانی طور
پر مُردہ تھے۔ 2 کیونکہ پہلے آپ اِن میں پھنسے ہوئے اِس دنیا
کے طور یقوں طر کے مطابق زندگی 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۔ پہلے3 تو ہم بھی
سب اُن میں زندگی گزارتے تھے۔ ہم بھی اپنی پرانی فطرت کی
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مرضیشہوتیں، اور پوریسوچ کرنے کوششکی رہے۔کرتے
دوسروں ہمطرحکی پر فطریبھی طور پر الله نازلغضبکا ہونا
تھا۔

لیکن4 الله کا رحم اِتنا وسیع ہے اور وہ اِتنی شدت سے ہم
محبتسے رکھتا ہے 5 کہ اگرچہ ہم اپنے گناہوں میں مُردہ تھے
توبھی اُس نے ہمیں مسیح کے ساتھ زندہ کر دیا۔ ہاں، آپ کو
الله کے فضل ہی نجاتسے ملی ہے۔ ہمجب6 مسیح عیسٰی پر
ایمان لائے تو اُس نے ہمیں مسیح کے ساتھ زندہ کر کے آسمان
پر بٹھا دیا۔ 7 عیسٰی مسیح میں ہم پر مہربانی کرنے سے الله آنے
میںزمانوںوالے دولتلامحدودکیفضلاپنے دکھانا تھا۔چاہتا
8 کیونکہ یہ اُس فضلکا ہی ہے آپکہ ایمانکو لانے نجاتپر
ملی ہے۔ یہ آپ کی طرف سے نہیں ہے بلـکہ الله کی بخشش
ہے۔ اور9 ہمیںنجاتیہ کامکسیاپنے نتیجےکے میں نہیں ملی،
اِس لئے کوئی اپنے آپ پر فخر نہیں کر سکتا۔ 10 ہاں، ہم اُسی
کی مخلوق 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 جو
غیریہودی ہیں نامختونوہ قرار تھے۔دیتے مسیحآپوقتاُس12
کے بغیر ہی چلتے تھے۔ آپ اسرائیل قوم کے شہری نہ بن سکے
اور جو وعدے الله نے عہدوں کے یعے ذر اپنی قوم سے کئے
تھے وہ آپ کے لئے نہیں تھے۔ اِس دنیا میں آپ کی کوئی اُمید
نہیں آپتھی، الله کے بغیر ہی زندگی گزارتے تھے۔ ابلیکن13
آپ مسیح میں ہیں۔ آپپہلے دُور تھے، آپابلیکن مسیحکو
کے خون کے وسیلے سے قریب لایا گیا ہے۔ 14 کیونکہ مسیح
ہماری صلح ہے اور اُسی نے یہودیوں اور غیریہودیوں کو ملا
کر ایک قوم بنا دیا ہے۔ اپنے جسم کو قربان کر کے اُس نے
وہ دیوار گرا دی جس نے اُنہیں الـگ کر ایککے دوسرے
کے دشمن بنا رکھا تھا۔ 15 اُس شریعتنے کو اُس کے احکام

اور سمیتضوابط منسوخ 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۔ اپنی16 موتصلیبی سے
اُس دونوںنے گروہوں ایککو بدن میں ملا کر اُن کی الله کے
ساتھ صلح کرائی۔ ہاں، اُس نے اپنے آپ میں یہ دشمنی ختم کر
اُس17دی۔ نے آ گروہوںدونوںکر خوشکیسلامتیصلحکو
خبری سنائی، آپ غیریہودیوں کو جو الله سے دُور تھے اور آپ
یہودیوں بھیکو اُسجو قریبکے تھے۔ مسیحدونوںہماب18
یعےکے ایکذر روحہی باپمیں کے حضور آ سکتے ہیں۔

19 نتیجے میں اب آپ پردیسی اور اجنبی نہیں رہے بلـکہ
مُقّدسین وطنہمکے اور الله کے گھرانے ہیں۔کے آپ20 کو
رسولوں اور نبیوں کی بنیاد پر تعمیر کیا گیا جسہے کے کونے
بنیادیکا پتھر مسیح عیسٰی خود ہے۔ اُس21 میں عمارتپوری
جُڑ جاتی اور بڑھتی بڑھتی خداوند میں الله مُقّدسکا بنگھر جاتی
ہے۔ دوسروں22 کے ساتھ ساتھ اُس میں آپ کی بھی تعمیر ہو
رہی ہے آپتاکہ روح میں الله سکونتکی گاہ بن جائیں۔

3
پولس کی غیریہودیوں خدمتمیں

اِس1 وجہ پولسمَیںسے غیریہودیوںآپجو کی مسیحخاطر
عیسٰی کا قیدی ہوں الله سے دعا کرتا ہوں۔ آپ2 نے تو سن لیا
میںآپمجھےکہہے الله فضلکے انتظامکا خاصکی*چلانے
ذمہ داری دی گئی ہے۔ طرحجس3 مَیں نے پہلے ہی مختصر
طور پر لـکھا ہے، الله نے خود مجھ پر یہ راز ظاہر کر دیا۔ جب4
آپ وہ پڑھیں گے جو مَیں نے لـکھا تو آپ جان لیں گے کہ مجھے
مسیح کے راز بارےکے میں کیا کیا سمجھ آئی ہے۔ گزرے5
زمانوں میں الله باتیہنے نہیںظاہر ابلیکنکی، اُس اِسےنے
القدسروح یعےکے ذر رسولوںمُقّدساپنے نبیوںاور پر ظاہر کر
دیا۔ 6 اور الله کا راز یہ ہے اُسکہ خبریخوشکی یعےکے ذر
اسرائیلغیریہودی بادشاہیآسمانیساتھکے ہیایکوارث،کے
بدن کے اعضا ہیںشریکمیںوعدےاُسیاور اللهجو مسیحنے
عیسٰی میں کیا ہے۔

7 مَیں الله کے مفت فضل اور اُس کی قدرت کے اظہار
سے خوش خبری کا خادم بن گیا۔ 8 اگرچہ مَیں الله کے تمام

* 3:2 فضل کا انتظام :چلانے خبریخوشیعنی سنانے۔
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مُقّدسین سے کمتر ہوں توبھی اُس مجھےنے یہ فضل بخشا مَیںکہ
غیریہودیوں کو اُس لامحدود دولت خبریخوشکی سناؤں جو
مسیح میں یابدست ہے۔ 9 یہی میری ذمہ داری بن گئی کہ
سبمَیں پر اُس راز کا انتظام ظاہر کروں زمانوںگزرےجو میں
چیزوںسب خالقکے میںخدا پوشیدہ رہا۔ 10 کیونکہ الله چاہتا
تھا ابکہ مسیح جماعتکی ہی آسمانی حکمرانوں اور قوتوں کو
الله کی وسیع حکمت بارےکے میں علم پہنچائے۔ 11 یہی اُس
کا ازلی منصوبہ تھا جو اُس ہمارےنے مسیحخداوند عیسٰی کے
میںاُس12پہنچایا۔تکتکمیلسےوسیلے اُساور ایمانپر رکھ کر
آزادیپوریہم اور اعتماد ساتھکے الله حضورکے آ ہیں۔سکتے
13 اِس لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری مصیبتیں
دیکھ کر بےدل نہ ہو جائیں۔ یہ مَیں آپ کی برداشتخاطر کر
رہا ہوں، اور آپیہ عزتکی باعثکا ہیں۔

مسیح محبتکی
14 اِس وجہ سے مَیں باپ 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 آپکہ اُس کے روح کے وسیلے سے باطنی طور
پر زبردست تقویت پائیں، 17 کہ مسیح ایمان کے یعے آپذر کے
دلوں میں سکونت کرے۔ ہاں، میری دعا ہے کہ آپ محبت
میں جڑ پکڑیں اور اِس بنیاد پر زندگی یوں گزاریں 18 کہ آپ باقی
تمام مُقّدسین کے ساتھ یہ سمجھنے کے قابل بن جائیں کہ مسیح
محبتکی کتنی چوڑی، کتنی لمبی، کتنی اونچی اور گہریکتنی
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 ایسا زبردست کام کر سکتا ہے جو ہماری ہر
سوچ اور دعا سے کہیں باہر ہے۔ 21 ہاں، مسیح عیسٰی اور اُس
جماعتکی 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 مطابقکے جسچلیں کے لئے خدا آپنے
کو بُلایا ہے۔ 2 ہر وقت حلیم اور نرم دل رہیں، صبر سے کام
لیں اور دوسرےایک سے محبت رکھ کر اُسے برداشت کریں۔
سلامتیصلح3 بندھنکے میں رہ روحکر یگانگتکی قائم رکھنے
کریں۔کوششپوریکی بدنہیایک4 ایکاور ہے۔روحہی
آپیوں ایکبھیکو ہی اُمید کے لئے بُلایا گیا۔ ایک5 خداوند،
ایک ایکایمان، بپتسمہ ہے۔ ایک6 سبجوہے،خدا واحدکا
باپ ہے۔ سبوہ مالـککا سبہے، یعےکے ذر کام کرتا ہے
میںسباور موجود ہے۔

سبہماب7 کو الله فضلکا بخشا گیا۔ لیکن مسیح ایکہر
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 اِسہے۔ مطلبکا پہلےکہہے وہ زمین کی
گہرائیوں میں اُترا۔ 10 جو اُترا وہ وہی ہے جو تمام آسمانوں سے
اونچا چڑھ گیا تاکہ تمام کائنات کو آپاپنے سے معمور کرے۔
اُسی11 نے اپنی جماعت کو طرح طرح کے خادموں سے نوازا۔
بعض بعضرسول، بعضنبی، بعضمبشر، چرواہے بعضاور
اُستاد 12ہیں۔ اِن یہمقصدکا مُقّدسینکہہے کرنےخدمتکو
کے لئے تیار کیا جائے اور یوں مسیح بدنکے کی تعمیر و ترقی ہو
جائے۔ اِس13 یقے طر سے سبہم 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 ایکہر جھونکے سے اُچھلتے پھرتے
نہیں رہیں اپنیلوگجبگے چالاکی اور بازیدھوکے ہمیںسے
اپنے جالوں میں پھنسانے کی کوشش کریں گے۔ 15 اِس کے
باتسچیمیںروحکیمحبتہمبجائے مسیحسےلحاظہرکےکر
طرفکی ھتے بڑ جائیں گے جو ہمارا سر ہے۔ 16 وہی نسوں کے
یعے ذر پورے بدن کے مختلف حصوں کو ایک دوسرے کے
ساتھ جوڑ کر متحد کر دیتا ہے۔ ہر حصہ طاقتاپنی موافقکے
کام کرتا ہے، اور یوں پورا بدن محبت کی روح میں بڑھتا اور اپنی
تعمیر کرتا رہتا ہے۔

مسیح میں نئی زندگی
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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 اور18 اندھیرےسمجھکیجن میںگرفتکی ہے۔
اُن کا اُس زندگی میں کوئی حصہ نہیں جو الله دیتا ہے، کیونکہ
وہ جاہل ہیں اور اُن سختدلکے ہو گئے ہیں۔ بےحس19 ہو
کر اُنہوں نے آپاپنے عیاشیکو کے حوالے کر دیا۔ یوں وہ نہ
بجھنے پیاسوالی ساتھکے قسمہر ناپاککی حرکتیں ہیں۔کرتے

آپلیکن20 مسیحنے کو یوں نہیں جانا۔ آپ21 نے تو اُس
بارےکے میں سن لیا ہے، اور اُس میں ہو آپکر کو وہ سچائی
گئیسکھائی میںعیسٰیجو ہے۔ چنانچہ22 اپنے پرانے انسان کو
اُس کے پرانے سمیتچلنچال اُتار دینا، کیونکہ وہ اپنی دھوکے
بگڑتاسےشہوتوںباز جا الله23ہے۔رہا تجدیدکیسوچکیآپکو
کرنے دیں 24 اور نئے انسان کو پہن لیں جو یوں بنایا گیا ہے کہ
وہ بازیراستحقیقی قدوسیتاور میں الله کے مشابہ ہے۔

25 اِس لئے ہر شخص جھوٹ سے باز رہ کر دوسروں سے
سچ بات کرے، کیونکہ ہم ایکسب ہی بدن کے اعضا ہیں۔
غصے26 میں آتے وقت گناہ مت آپکرنا۔ کا غصہ سورج کے
غروب تکہونے ٹھنڈا ہو جائے، 27 ورنہ ابلیسآپ کو اپنی
زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں گے۔ ابچور28 چوریسے
کرےنہ مشقتمحنتخوببلـکہ کر کے اپنے ہاتھوں سے اچھا
کرے۔کام ہاں، وہ اِتنا کمائے مندوںضرورتکہ بھیکو کچھ
سکے۔دے آپباتبُریبھیکوئی29 منہکے نہسے نکلے بلـکہ
صرف ایسی باتیں جو دوسروں یاتکی ضرور کے مطابق اُن کی
یوںکریں۔تعمیر والوںسننے الله30گی۔ملےبرکتکو مُقّدسکے
روح دُکھکو نہ پہنچانا، اُسیکیونکہ سے الله آپنے پر مُہر لگا کر
یہ دیدےضمانت ہے آپکہ اُسی کے ہیں نجاتاور کے دن
جائیںبچ گے۔ تمام31 کیطرح تلخی، طیش، غصے، شور شرابہ،
گالی گلوچ بلـکہ ہر قسم بُرےکے رویے سے باز آئیں۔ ایک32
دوسرے پر مہربان اور رحم دل ہوں دوسرےایکاور کو یوں
معاف طرحجسکریں الله آپنے معافمیںمسیحبھیکو کر
دیا ہے۔

5

روشنی میں زندگی گزارنا

1 آپچونکہ الله پیارےکے بچے ہیں اِس لئے اُس کے نمونے
پر چلیں۔ محبت2 کی روح میں زندگی یوں گزاریں جیسے مسیح
گزاری۔نے اُسکیونکہ ہمنے محبتسے رکھ کر آپاپنے کو
ہمارے لئے الله کے حضور قربان کر دیا اور یوں ایسی قربانی بن
کیجسگیا خوشبو الله کو پسند آئی۔

آپ3 درمیانکے زناکاری، ہر طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر
تک نہ ہو، کیونکہ یہ الله مُقّدسینکے کے لئے مناسب نہیں ہے۔
شرمطرحاِسی4 ناک، احمقانہ باتیںگندییا ٹھیکبھی نہیں۔ اِن
کی ہئے۔ہونیشکرگزاریجگہ جانیںیقینکیونکہ5چا زناکار،کہ
ناپاک یا لالچی مسیح اور الله کی بادشاہی میں میراث نہیں پائیں
گے لالچ) ایکتو قسم کی بُت پرستی ۔(ہے

آپکوئی6 کو الفاظبےمعنی سے دھوکا نہ ایسیدے۔ ہی
باتوں کی وجہ سے الله کا غضب اُن پر جو نافرمان ہیں نازل ہوتا
ہے۔ 7 چنانچہ اُن میں شریک نہ ہو جائیں جو یہ کرتے ہیں۔
8 آپپہلےکیونکہ یکی تار تھے، آپابلیکن میںخداوند روشنی
ہیں۔ روشنی فرزندکے طرحکی زندگی گزاریں، 9 کیونکہ روشنی
کا پھل ہر طرح کی بھلائی، راست بازی اور سچائی ہے۔ 10 اور
معلوم کرتے رہیں کہ خداوند کو کیا کچھ پسند ہے۔ 11 یکی تار
میںکاموںبےپھلکے نہحصہ لیں بلـکہ اُنہیں روشنی میں لائیں۔
12 کیونکہ جو کچھ لوگیہ پوشیدگی میں کرتے ہیں اُس کا ذکر
کرنا بھی شرم باتکی ہے۔ سبلیکن13 بےنقابکچھ ہو جاتا
جبہے اُسے روشنی میں لایا جاتا ہے۔ 14 کیونکہ جو روشنی
میں لایا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا اِسہے۔ لئے کہا جاتا ہے،

اے” سونے جاگوالے، !اُٹھ
مُردوں میں سے جی اُٹھ،
تو مسیح تجھ پر چمکے “گا۔
15 چنانچہ بڑی احتیاط 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 بُرےدن ہیں۔
اِس17 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 سے ایک
دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں۔ اپنے دلوں میں خداوند کے
لئے گائیںگیت اور نغمہ سرائی کریں۔ ہاں،20 ہمارےوقتہر
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خداوند مسیحعیسٰی نامکے 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 نجاتنے دی ہے۔ جساب24 طرح
جماعت مسیح کے تابع ہے اُسی طرح یاں بیو بھی اپنے شوہروں
کے تابع رہیں۔

25 شوہرو، اپنی یوں بیو سے محبت رکھیں، بالکل اُسی طرح
جس طرح مسیح نے اپنی جماعت محبتسے رکھ کر اپنے آپ
کو اُس کے لئے قربان کیا 26 تاکہ اُسے الله کے لئے مخصوص و
اُسکرے۔مُقّدس اُسےنے پاککلاِم دھوسے صافپاککر
کر دیا 27 تاکہ اپنے آپ ایککو ایسی کرےپیشجماعت جو
مُقّدسجلالی، اور بےالزام جسہو، میں نہ کوئی داغ ہو، نہ
کوئی جھری، نہ کسی اَور قسم کا نقص۔ شوہروں28 فرضکا
ہے کہ وہ اپنی یوں بیو سے ایسی ہی محبت رکھیں۔ ہاں، وہ اُن
جیسیرکھیںمحبتویسیسے ہیں۔رکھتےسےجسماپنے کیونکہ
جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے ہی محبت
رکھتا ہے۔ 29 آخر بھیکوئی اپنے جسم نفرتسے نہیں کرتا بلـکہ
خوراکاُسے مہیا کرتا اور پالتا مسیحہے۔ بھی اپنی جماعت 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 کر اپنی بیوی کے پیوستساتھ ہو جاتا ہے۔
ایکدونوںوہ ہو “ہیں۔جاتے یہ32 بہتراز مَیںہے۔گہرا تو
اِس کا اطلاق مسیح اور اُس جماعتکی پر کرتا ہوں۔ لیکن33
اِس آپاطلاقکا پر بھی ہے۔ ہر شوہر اپنی بیوی سے اِس طرح
طرحجسرکھےمحبت وہ آپاپنے سے رکھتا اورہے۔ بیویہر
اپنے شوہر عزتکی کرے۔

6
بچوں اور والدین کا تعلق

1 بچو، خداوند میں اپنے باپماں کے تابع رہیں، کیونکہ یہی
بازیراست کا تقاضا ہے۔ 2 مُقّدسکلاِم میں لـکھا اپنے”ہے،

باپ اور اپنی ماں کی عزت “کرنا۔ یہ پہلا حکم جسہے کے
ایکساتھ 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 کی طرف سے تربیت اور
دےہدایت کر پالیں۔

غلام مالـکاور
5 غلامو، ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنے انسانی مالـکوں کے تابع

خلوصرہیں۔ دلی سے اُن کی خدمت یوں 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، اِس طرح جیسا آپکہ انسانوںصرفنہ کی
بلـکہ خداوند خدمتکی کر رہے ہوں۔ آپ8 تو جانتے ہیں کہ
جو بھی اچھا کام ہم نے کیا اُس کا اجر دےخداوند گا، خواہ
ہم غلام ہوں یا آزاد۔

اور9 بھیآپمالـکو، غلاموںاپنے سے ایسا کریں۔سلوکہی
اُنہیں دھمکیاں نہ دیں۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ آسمان پر آپ کا
مالـکبھی ہے اور کہ جانبوہ دار نہیں ہوتا۔

روحانی زرہ بکتر
ایک10 آخری بات، خداوند اور اُس قوتزبردستکی میں

طاقت ور بن جائیں۔ 11 الله کا پورا زرہ بکتر پہن لیں ابلیستاکہ
کی چالوں کا سامنا کر سکیں۔ 12 کیونکہ ہماری جنگ انسان
کے ساتھ نہیں ہے بلـکہ حکمرانوں اور اختیار والوں کے ساتھ،
تاریکاِس دنیا حاکموںکے ساتھکے اور آسمانی دنیا کی شیطانی
قوتوں ساتھکے ہے۔ چنانچہ13 الله کا پورا زرہ بکتر پہن لیں تاکہ
آپ مصیبت 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 آپہو، کے سینے بازیراستپر کا سینہ بند لگا ہو
15 اور آپ کے پاؤں میں ایسے جوتے ہوں جو صلح سلامتی کی
خبریخوش سنانے کے لئے تیار رہیں۔ اِس16 کے علاوہ ایمان
کی ڈھال بھی اُٹھائے رکھیں، کیونکہ اِس سے آپ ابلیس کے
جلتے ہوئے تیر بجھا سکتے ہیں۔ 17 اپنے سر پر نجات کا خود پہن
کر ہاتھ میں روح کی تلوار جو الله کا کلام ہے تھامے رکھیں۔
اور18 موقعہر کیہرطرحمیںروحپر دعا منتاور رہیں۔کرتے
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ثابتاورجاگتے قدمی تمامسے مُقّدسین لئےکے دعا رہیں۔کرتے
میرے19 لئے بھی دعا کریں کہ جب بھی مَیں اپنا منہ کھولوں
الله مجھے ایسے الفاظ عطا کرے کہ پوری دلیری سے اُس کی
خوش خبری 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 دےبتا گا۔ مَیں22 نے اُسے اِسی لئے آپ کے
پاس بھیج دیا کہ آپ ہمارےکو حال کا پتا چلے اور آپ کو
تسلی ملے۔

23 باپخدا اور خداوند عیسٰی آپمسیح بھائیوں کو سلامتی
اور ایمان محبتساتھکے عطا کریں۔ 24 الله کا فضل سباُن کے
ساتھ ہو جو محبتمٹاَن ہمارےساتھکے خداوند عیسٰی مسیح
کو پیار کرتے ہیں۔



فِلپّیوں 1:1 1140 فِلپّیوں 1:25

فِلپّیوں
سلام

1 یہ خط مسیح عیسٰی کے غلاموں پولس اور تیمُتھیُس کی
طرف سے ہے۔
مَیں فلپی میں موجود اُن تمام لوگوں لـکھکو جنہیںہوںرہا الله

نے مسیح عیسٰی کے یعے مخصوصذر مُقّدسو کیا ہے۔ مَیں اُن
بزرگوںکے اور خادموں کو بھی لـکھ رہا ہوں۔

2 خدا ہمارا باپ اور خداوند عیسٰی مسیح آپ کو فضل اور
سلامتی عطا کریں۔

جماعت کے لئے شکر و دعا
بھیجب3 آپمَیں کو یاد کرتا ہوں تو اپنے خدا کا شکر کرتا

ہوں۔ آپ4 کے لئے تمام دعاؤں میں مَیں ہمیشہ خوشی سے دعا
کرتا ہوں، 5 اِس لئے کہ آپ پہلے دن سے لے کر آج تک الله
خوشکی خبری پھیلانے شریکمیرےمیں رہے ہیں۔ 6 اور
مجھے یقین ہے کہ الله جس آپنے میں یہ اچھا کام شروع کیا
اِسےہے اُس تکتکمیلدن پہنچائے مسیحجبگا واپسعیسٰی
آئے گا۔ مناسباور7 ہے سبآپکہ بارےکے میں میرا یہی
خیال ہو، کیونکہ آپ مجھے عزیز رکھتے ہیں۔ ہاں، جب مجھے
جیل میں ڈالا گیا یا مَیں الله خبریخوشکی کا دفاع یا اُس کی
تصدیق کر رہا تھا میرےبھیآپتو شریکمیںفضلخاصاِس
ہوئے۔ 8 الله میرا گواہ مَیںکہہے سبآپسےشدتکتنی کا
آرزومند ہوں۔ ہاں، مَیں مسیح سیکی شفقتدلی آپساتھکے
خواہشکا مند ہوں۔

9 اور میری دعا ہے آپکہ محبتکی میں علم و عرفان اور ہر
طرح کی روحانی بصیرت کا یہاں تک اضافہ ہو جائے کہ وہ
بڑھتی بڑھتی دل چھلـکسے اُٹھے۔ 10 کیونکہ یہ ضروری ہے
تاکہ آپ وہ باتیں قبول کریں جو بنیادی اہمیت کی حامل ہیں
آپاور مسیح کی بےلوثتکآمد اور بےالزام زندگی گزاریں۔
11 اور یوں آپ اُس راست بازی کے پھل بھرےسے رہیں گے
جو آپ کو عیسٰی مسیح کے وسیلے سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر

آپ اپنی زندگی سے الله کو جلال دیں گے اور اُس کی تمجید یں کر
گے۔

ایکہر کو معلوم ہو جائے مسیحکہ کون ہے
12 بھائیو، مَیں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کے علم میں ہو کہ

بھیکچھجو مجھ پر گزرا میںحقیقتوہہے الله خبریخوشکی
کے پھیلاؤ کا باعث 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 سے خداوند
میں یادہ ز تر بھائیوں کا اعتماد اِتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ دلیریمزید
کے بلاخوفساتھ الله کا کلام سناتے ہیں۔

بعضبےشک15 تو حسد اور مخالفت کے باعث مسیح کی
منادی کر رہے لیکنہیں، باقیوں نیتکی 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
اِس17ہیں۔ کےمسیحسےدلیخلوصدوسرےمیںمقابلےکے
بارے میں پیغام نہیں سناتے بلـکہ خود غرضی سے۔ یہ سمجھتے
ہیں کہ ہم اِس پولسطرح گرفتاریکی کو تکلیفمزید دہ بنا
سکتے ہیں۔

18 لیکن اِس سے کیا فرق پڑتا !ہے اہم بات تو یہ ہے کہ
مسیح کی منادی ہر طرح سے کی جا رہی ہے، خواہ مناد کی
پُرخلوصنیت ہو یا نہ۔ اور اِس وجہ سے مَیں خوش ہوں۔ اور
خوش رہوں گا بھی، 19 کیونکہ مَیں جانتا ہوں کہ یہ میرے
لئے رِہائی کا باعث بنے گا، اِس لئے کہ آپ میرے لئے دعا
کر رہے ہیں اور عیسٰی مسیح کا میریروح حمایت کر رہا ہے۔
20 ہاں، یہ میری پوری توقع اور اُمید ہے۔ مَیں یہ بھی جانتا ہوں
باتبھیکسیمجھےکہ میں نہیںشرمندہ کیا جائے گا بلـکہ جیسا
ماضی 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 ہے موتاور نفع کا باعث۔
22 اگر مَیں زندہ رہوں تو اِس کا فائدہ یہ ہو گا کہ محنتمَیں کر
کے مزید پھل لا سکوں گا۔ چنانچہ مَیں نہیں کہہ سکتا کہ کیا
بہتر ہے۔ 23 مَیں بڑی مکشکش میں رہتا ایکہوں۔ طرف
مَیں کوچ کر کے مسیح کے پاس ہونے کی آرزو رکھتا ہوں،
کیونکہ میرےیہ لئے سےسب بہتر ہوتا۔ طرفدوسریلیکن24
یادہ ز ضروری یہ ہے کہ آپمَیں کی خاطر زندہ رہوں۔ 25 اور

* 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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چونکہ مجھے اِس ضرورت کا یقین ہے، اِس لئے مَیں جانتا ہوں
کہ مَیں زندہ رہ کر سبآپدوبارہ ساتھکے رہوں گا آپتاکہ
ترقی کریں اور ایمان میں خوش رہیں۔ 26 میرےہاں، آپ کے
واپسپاس آنے سببمیرےآپسے مسیحسے عیسٰی پر حد سے
یادہ ز فخر کریں گے۔

آپلیکن27 مسیحمیںصورتہر خبریخوشکی اور آسمان
کے یوں شہر کے لائق زندگی گزاریں۔ پھر خواہ مَیں آ آپکر کو
دیکھوں، غیرموجودگیخواہ آپمیں بارےکے میں مجھےسنوں،
معلوم ہو گا کہ آپ ایک روح میں قائم ہیں، آپ مل کر یک
دلی سے اُس ایمان کے لئے جاں فشانی کر رہے ہیں جو الله کی
سےخبریخوش پیدا ہوا میںصورتکسیآپاور28ہے، اپنے
مخالفوں نہیںدہشتسے یہکھاتے۔ اُن لئےکے نشانایک ہو گا
کہ ہلاکوہ ہو جائیں گے آپجبکہ نجاتکو حاصل ہو گی،
اور وہ بھی الله سے۔ 29 آپکیونکہ کو نہ صرف مسیح پر ایمان
لانے حاصلفضلکا ہوا بلـکہہے اُس کی دُکھخاطر اُٹھانے کا
بھی۔ آپ30 بھی اُس مقابلے میں جاں فشانی کر رہے جسہیں
میں آپ نے مجھے دیکھا ہے جساور بارےکے میں آپ نے
اب سن لیا ہے کہ تکابمَیں اُس مصروفمیں ہوں۔

2
یگانگت ضرورتکی

1 کیا آپ کے درمیان مسیح میں حوصلہ افزائی، محبت کی
القدسروحتسلی، کی رفاقت، نرم دلی پائیرحمتاور جاتی ہے؟
2 اگر ایسا ہے تو میری خوشی اِس میں پوری کریں ایکآپکہ
سوچجیسی رکھیں ایکاور محبتجیسی ایکرکھیں، جان اور
ایک ذہن ہو جائیں۔ غرضخود3 نہ ہوں، نہ عزتباطل کے
پیچھے پڑیں بلـکہ فروتنی سے دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھیں۔
4 ایکہر 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
ساتھکےجس زبردستی چمٹے ہنے ر ضرورتکی ہے۔
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 سباُسے 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 ہے۔
یوں باپخدا کو جلال دیا جائے گا۔
روحانی ترقی کا راز

میرے12 عزیزو، جب مَیں آپ کے پاس تھا تو آپ ہمیشہ
فرماں بردار مَیںجبابرہے۔ غیرحاضر ہوں تو اِس کی کہیں
یادہ ضرورتز ہے۔ چنانچہ ڈرتے اور کانپتے ہوئے جاں فشانی
کرتے رہیں تاکہ آپ کی نجات تکمیل تک پہنچے۔ 13 کیونکہ
میںآپہیخدا خواہشکیکرنےکچھوہ پیدا کرتا اُسےجوہے
پسند ہے، اور آپوہی کو یہ پورا کرنے طاقتکی دیتا ہے۔

سب14 کچھ بڑبڑائے اور بحث مباحثہ کئے بغیر کریں 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 مسیح کی آمد کے دن فخر کر سکوں
گا کہ نہ مَیں رائیگاں دوڑا، نہ بےفائدہ جد و جہد کی۔

دیکھیں،17 ایمانآپخدمتجو دےسرانجامسے ہیںرہے
ایکوہ ایسی قربانی ہے جو الله کو پسند ہے۔ کرےخدا کہ
جو دُکھ مَیں اُٹھا رہا ہوں وہ َمے کی اُس نذر کی مانند ہو جو
المُقّدسبیت میں قربانی پر ُنڈیلی ا جاتی ہے۔ اگر میری نذر واقعی
آپ کی قربانی یوں مکمل کرے تو مَیں خوش ہوں اور آپ کے
خوشیساتھ مناتا ہوں۔ اِسیبھیآپ18 وجہ ہوںخوشسے اور
میرے خوشیساتھ منائیں۔

تیمُتھیُس اِپَفرُدِتساور کو فلپّیوں پاسکے بھیجا جائے گا
مجھے19 اُمید ہے کہ اگر خداوند عیسٰی نے چاہا تو مَیں جلد

ہی تیمُتھیُس آپکو پاسکے بھیج دوں گا تاکہ آپ بارےکے
میں خبر پا کر میرا حوصلہ بھی بڑھ جائے۔ 20 کیونکہ میرے
پاس کوئی اَور نہیں جس کی سوچ بالکل میری جیسی ہے اور
جو خلوصاِتنی دلی آپسے کی فکر کرے۔ سبدوسرے21
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اپنے مفاد کی تلاش میں ہتے ر ہیں اور وہ کچھ نظرانداز کرتے
ہیں جو عیسٰی مسیح کا کام بڑھاتا ہے۔ آپلیکن22 کو تو معلوم
تیمُتھیُسکہہے قابِل ثابتاعتماد ہوا، اُسکہ نے میرا بیٹا بن کر
میرے ساتھ الله کی خوش خبری پھیلانے کی خدمت 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۔

لیکن25 مَیں نے ضروری سمجھا کہ اِتنے میں اِپَفرُدِتس کو
آپ پاسکے واپس بھیج دوں جسے آپ نے قاصد کے طور پر
یاتمیری پوریضرور کرنے کے لئے پاسمیرے بھیج دیا تھا۔
وہ میرا سچا بھائی، خدمتہم اور ساتھی ثابتسپاہی ہوا۔ مَیں26
اُسے اِس لئے بھیج ہوںرہا سبآپوہکیونکہ نہایتکا آرزومند
ہے اور اِس لئے بےچین ہے کہ آپ کو اُس کے بیمار ہونے
کی ملخبر گئی تھی۔ 27 اور وہ تھا بھی بیمار بلـکہ مرنے کو تھا۔
لیکن الله اُسنے پر رحم کیا، اور اُسصرفنہ پر بلـکہ مجھ پر بھی
میرےتاکہ دُکھ میں اضافہ نہ ہو جائے۔ اِس28 لئے مَیں اُسے
اَور جلدی آپسے پاسکے بھیجوں گا تاکہ آپ اُسے دیکھ کر
خوش ہو جائیں میریاور پریشانی بھی دُور ہو جائے۔ چنانچہ29
خداوند میں بڑی خوشی سے اُس کا استقبال کریں۔ اُس جیسے
لوگوں عزتکی کریں، 30 کیونکہ وہ مسیح کے کام باعثکے
پہنچتکنوبتکیمرنے گیا تھا۔ اُس اپنینے میںخطرےجان
دیڈال آپتاکہ کی میریجگہ کرےخدمتوہ آپجو نہ کر
سکے۔

3
الله میں خوشی

میرے1 بھائیو، جو کچھ بھی ہو، خداوند میں خوش رہیں۔
آپمَیں کو باتیہ بتاتے ہنے ر کبھیسے تھکتا نہیں، کیونکہ ایسا
کرنے محفوظآپسے ہتے ر ہیں۔

یہودیوں سے خبردار
ُکتوں2 سے !خبردار اُن شریر مزدوروں سے ہوشیار رہنا جو

یعنیچھانٹکانٹکیجسم ہیہمکیونکہ3ہیں۔کرواتےختنہ
حقیقی ختنہ کے پیروکار ہیں، ہم ہی ہیں جو الله کے روح میں
پرستش کرتے، مسیح 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 نسبتکی یادہ ز کر سکتا ہوں۔ 5 میرا ختنہ
مَیںجبہوا 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 پیروکارکٹرکےشریعتیہودیجو مَیں6ہیں۔
اِتنا سرگرم تھا کہ مسیح کی جماعتوں کو ایذا پہنچائی۔ ہاں، مَیں
شریعت پر عمل کرنے راستمیں باز اور بےالزام تھا۔

حقیقی فائدہ
7 اُس وقت یہ سب کچھ میرے نزدیک نفع کا باعث تھا،

مَیںابلیکن میںمسیحاِسے ہونے نقصانباعثکے ہی سمجھتا
ہوں۔ 8 ہاں، بلـکہ مَیں سب کچھ اِس عظیم ترین بات سببکے
سے نقصان سمجھتا ہوں کہ مَیں اپنے خداوند مسیح عیسٰی کو
جانتا اُسیہوں۔ کی مجھےخاطر تمام چیزوں نقصانکا پہنچا ہے۔
اُنہیںمَیں ہیُکوڑا اور9کروںحاصلکومسیحتاکہہوںسمجھتا
اُس میں پایا جاؤں۔ لیکن مَیں اِس نوبت تک اپنی اُس راست
بازی کے یعے ذر نہیں پہنچ سکتا جو شریعت کے تابع ہنے ر سے
حاصل ہوتی اِسہے۔ کے لئے بازیراستوہ ضروری ہے جو
مسیح پر ایمان لانے سے ملتی ہے، جو الله کی طرف سے ہے
اور جو ایمان پر مبنی ہوتی ہے۔ 10 ہاں، مَیں سب کچھ ُکوڑا ہی
سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو، اُس کے جی اُٹھنے کی قدرت اور
اُس کے دُکھوں شریکمیں ہونے کا فضل جان لوں۔ یوں مَیں
اُس موتکی کا ہم شکل بنتا جا رہا ہوں، اِس11 اُمید میں کہ
مَیں کسی نہ طرحکسی مُردوں میں سے جی اُٹھنے تکنوبتکی
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 کی طرف دوڑا ہوا جاتا
ہوں تاکہ وہ کچھ پکڑ لئےکےجسلوں مسیح عیسٰی مجھےنے پکڑ
لیا ہے۔ 13 بھائیو، مَیں بارےاپنے میں یہ خیال نہیں کرتا کہ مَیں
اِسے حاصل کر چکا ہوں۔ لیکن مَیں ایکاِس باتہی پر دھیان
دیتا ہوں، جو میرےکچھ پیچھے ہے وہ مَیں بھول تگسختکر و
دَو ساتھکے طرفاُس بڑھتا ہوں جو آگے پڑا ہے۔ مَیں14 سیدھا
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منزِل مقصود طرفکی دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ وہ انعام حاصل
جسکروں کے لئے الله نے مجھے مسیح عیسٰی میں آسمان پر بُلایا
ہے۔

مسیح میں پختہ ہونا
15 چنانچہ ہم میں سے جتنے کامل ہیں آئیں، ہم ایسی سوچ

رکھیں۔ اور اگر آپ باتکسی میں فرق سوچتے ہیں تو الله آپ
پر یہ بھی کرےظاہر گا۔ 16 جو بھی تکمرحلےجسہو، ہم
پہنچ گئے ہیں آئیں، ہم اُس مطابقکے زندگی گزاریں۔

17 بھائیو، مل میرےکر نقِش قدم پر چلیں۔ اور اُن پر خوب
دیںدھیان ہمارےجو نمونے پر چلتے ہیں۔ 18 طرحجسکیونکہ
مَیں آپنے کو کئی بار بتایا ہے اور اب رو رو کر بتا رہا ہوں،
بہت لوگسے اپنے چلنچال سے ظاہر کرتے ہیں کہ مسیحوہ
صلیبکی ہیں۔دشمنکے ایسے19 لوگوں کا ہے۔ہلاکتانجام
کھانے پینے کی پابندیاں اور ختنے پر فخر اُن کا خدا بن گیا *ہے۔
ہاں، دنیاویصرفوہ سوچ رکھتے ہیں۔ لیکن20 ہم آسمان کے
شہری ہیں، اور اِسسےشدتہم انتظار ہیںمیں کہ نجاتہمارا
دہندہ اور خداوند عیسٰی مسیح وہیں سے آئے۔ وقتاُس21 وہ
ہمارے پست حال بدنوں کو بدل کر اپنے جلالی بدن کے ہم
شکل گا۔دےبنا اور یہ وہ قوتاُس یعےکے کرےذر جسگا
سے 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 سنتخے سے اپیل کرتا ہوں
کہ وہ خداوند ایکمیں جیسی سوچ رکھیں۔ میرےہاں3 ہم
خدمت بھائی، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اُن کی مدد
کریں۔ کیونکہ وہ الله خبریخوشکی پھیلانے کی جد و جہد
میرےمیں ساتھ خدمت کرتی رہی ہیں، اُس مقابلے جسمیں
میں کلیمینس اور میرے وہ باقی مددگار بھی شریک تھے جن
کے نام حیاتکتاِب میں درج ہیں۔

4 وقتہر خداوند خوشیمیں ایکمنائیں۔ بار پھر کہتا ہوں،
خوشی منائیں۔

لوگوںتمامدلینرمکیآپ5 پر خداوندکہرکھیںیادہو۔ظاہر
آنے بھیکسیاپنی6ہے۔کو اُلجھمیںفکر پریشانکر نہ جائیںہو
بلـکہ حالتہر میں دعا اور التجا کر کے اپنی درخواستیں الله کے
منے پیشسا کریں۔ دھیان رکھیں آپکہ یہ شکرگزاری کی روح
میں کریں۔ 7 پھر الله کی سلامتی جو سمجھ سے باہر آپہے کے
دلوں خیالاتاور مسیحکو عیسٰی محفوظمیں رکھے گی۔

8 ایکبھائیو، آخری بات، جو کچھ سچا ہے، جو شریفکچھ
ہے، راستکچھجو ہے، مُقّدسکچھجو ہے، کچھجو پسندیدہ
کچھجوہے، عمدہ غرض،ہے، اگر اخلاقیکوئی یا یفقابِل تعر
بات ہو تو اُس رکھیں۔خیالکا 9 آپکچھجو وسیلےمیرےنے
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
مَیں10 خداوند میں نہایت خوشہی ہوا ابکہ آخرکار آپ

میرےکی لئے فکرمندی جاگدوبارہ اُٹھی ہے۔ ہاں، مجھے پتا
ہے کہ آپ پہلے بھی فکرمند تھے، لیکن آپ کو اِس کا اظہار
کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ مَیں11 یہ اپنی ضرورتکسی 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 کثرتچیز سے میسر ہونے کا بھی۔ مجھے حالتہر
واقفخوبسے کیا گیا ہے، سیر ہونے سے اور بھوکا ہنے ر سے
بھی، ہر میسرسےکثرتچیز ہونے مندضرورتاورسے ہونے
سے بھی۔ 13 مسیح میں مَیں سب کچھ کرنے کے قابل ہوں،
کیونکہ وہی تقویتمجھے دیتا رہتا ہے۔

توبھی14 اچھا تھا مصیبتمیریآپکہ شریکمیں ہوئے۔
فلپیجوآپ15 ہنےکے ر ہیںجانتےخودہیںوالے وقتاُسکہ
مسیحجب منادیکی کا آپکام کے علاقے میں شروع ہوا تھا
اور مَیں صوبہ مکدُنیہ سے نکل آیا تھا تو صرف آپ کی جماعت
کتابحسابپورے کے ساتھ دےپیسے خدمتمیریکر میں
شریک ہوئی۔ وقتاُس16 جببھی مَیں تھسلُنیکے شہر میں تھا
آپ کئینے یاتمیریبار پوریضرور کرنے کے لئے بھیجکچھ
دیا۔ 17 کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ مَیں آپ سے کچھ پانا چاہتا
ہوں، میریبلـکہ یہخواہششدید آپکہہے دینےکے آپسے
ہی کو الله کثرتسے کا سود مل جائے۔ 18 یہی میری رسید
ہے۔ مَیں نے پوری رقم وصول پائی ہے بلـکہ اب میرے پاس

* 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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ضرورت سے یادہ ز جبہے۔ اِپَفرُدِتسمجھےسے کے آپہاتھ
کا ملہدیہ گیا بہتپاسمیرےہے کچھ یہہے۔ خوشبودار اور
قابِل قبول قربانی الله کو پسندیدہ ہے۔ جواب19 میں میرا خدا
اپنی اُس جلالی دولت کے موافق جو مسیح عیسٰی میں آپہے
کی تمام یات ضرور پوری کرے۔ 20 ہمارےالله باپ کا جلال
ازل سے تکابد ہو۔ آمین۔

سلام برکتاور
21 تمام مقامی مُقّدسین کو مسیح عیسٰی میں میرا سلام دینا۔

جو میرےبھائی ساتھ ہیں وہ آپ کو سلام کہتے ہیں۔ یہاں22
کے تمام آپمُقّدسین کو سلام کہتے خاصہیں، کر شہنشاہ کے
گھرانے کے بھائی اور بہنیں۔ 23 خداوند عیسٰی مسیح کا فضل
آپ روحکی کے ساتھ رہے۔ آمین۔
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کُلِسیوں
سےطرفکیپولسخطیہ1 اللهجوہے مسیحسےمرضیکی

عیسٰی تیمُتھیُسبھائییہہیساتھہے۔رسولکا ہے۔بھیسےطرفکی
2 مَیں کُلُّسے شہر کے مُقّدس بھائیوں کو لـکھ رہا ہوں جو

مسیح پر ایمان لائے :ہیں
خدا آپباپہمارا فضلکو اور سلامتی بخشے۔
شکرگزاری کی دعا

جب3 آپہم کے لئے دعا کرتے ہیں تو ہر وقت خدا اپنے
خداوند عیسٰی مسیح باپکے کا شکر کرتے ہیں، 4 کیونکہ ہم
نے آپ کے مسیح عیسٰی پر ایمان اور آپ کی تمام مُقّدسین سے
محبت بارےکے میں سن لیا ہے۔ آپ5 کا یہ ایمان اور محبت وہ
کچھ ظاہر آپکیجسہیںکرتے اُمید رکھتے ہیں اور آسمانجو
آپپر لئےکے محفوظ رکھا گیا آپاورہے۔ یہنے اُمید وقتاُس
سے رکھی جبہے آپسے نے پہلی مرتبہ سچائی کا کلام یعنی
الله کی خوش خبری سنی۔ 6 یہ پیغام جو آپ پاسکے پہنچ گیا
پوری دنیا پھلمیں لا رہا اور بڑھ رہا بالکلہے، اُسی جسطرح
طرح یہ آپ میں بھی اُس دن سے کام کر رہا آپجبہے نے
پہلی بار اِسے سن کر الله کے فضل کی پوری حقیقت سمجھ لی۔
ہمارےنےآپ7 اِپَفراسخدمتہمعزیز خبریخوشاِسسے
کی تعلیم پا لی تھی۔ مسیح کا یہ وفادار ہماریخادم آپجگہ کی
کرخدمت اُسی8ہے۔رہا بارےکےمحبتاُسکیآپہمیںنے
میں بتایا القدسروحجو آپنے دلوںکے میں دیڈال ہے۔

اِس9 وجہ سے آپہم کے لئے دعا کرنے سے باز نہیں آئے
بلـکہ یہ مانگتے ہتے ر ہیں کہ الله آپ کو ہر روحانی حکمت اور
سمجھ سے نواز کر اپنی مرضی کے علم سے بھر دے۔ 10 کیونکہ
پھر آپہی اپنی زندگی خداوند کے لائق گزار سکیں گے اور ہر
طرح سے اُسے پسند آئیں گے۔ آپہاں، 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
تقویتسے پا کر ثابتوقتہر قدمی اور گے۔سکیںچلسےصبر

خوشیآپ سے باپ12 کا شکر کریں جسگے آپنے کو اُس
میںمیراث لینےحصہ لائقکے بنا دیا اُسجو میںروشنیکے ہنے ر
والے مُقّدسین حاصلکو ہے۔ 13 کیونکہ وہی ہمیں یکی تار کے
اختیار سے رِہائی دے کر اپنے پیارے فرزند کی بادشاہی میں
لایا، 14 اُس واحد شخص کے اختیار میں جس نے ہمارا فدیہ
دے ہمارےکر گناہوں معافکو کر دیا۔

مسیح شخصیتکی اور کام
الله15 کو نہیںدیکھا جا لیکنسکتا، مسیحہم دیکھکو سکتے

ہیں جو الله کی صورت اور کائنات کا پہلوٹھا ہے۔ 16 کیونکہ
الله اُسینے سبمیں کچھ خلق کیا، خواہ آسمان پر ہو یا زمین پر،
آنکھوں کو نظر آئے یا نہ، خواہ شاہی تخت، قوتیں، حکمران یا
اختیار والے مسیحکچھسبہوں۔ یعےکے ذر اور اُسی کے لئے
خلق ہوا۔ 17 وہی سب چیزوں سے پہلے ہے اور اُسی میں سب
کچھ قائم رہتا ہے۔ 18 اور وہ بدن یعنی اپنی جماعت کا سر بھی
ہے۔ وہی ابتدا ہے، اور چونکہ پہلے وہی مُردوں میں سے جی
اُٹھا اِس لئے وہی اُن میں سے پہلوٹھا بھی ہے تاکہ وہ سب باتوں
میں اّول ہو۔ 19 کیونکہ الله کو پسند آیا کہ مسیح میں اُس کی
پوری معموری کرےسکونت 20 اور وہ مسیح کے یعے سبذر
باتوں کی اپنے ساتھ صلح کرا لے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ
آسمان کی۔ کیونکہ اُس مسیحنے صلیبکے پر بہائے گئے خون
وسیلےکے صلحسے سلامتی قائم کی۔

آپ21 بھی پہلے الله کے منے سا اجنبی تھے اور دشمن کی سی
رکھسوچ بُرےکر کام تھے۔کرتے ابلیکن22 اُس مسیحنے
کے انسانی بدن موتکی آپسے کے ساتھ صلح کر لی ہے تاکہ
آپوہ کو مُقّدس، بےداغ اور حالتبےالزام میں اپنے حضور
ضروریاببےشک23کرے۔کھڑا میںایمانآپکہہے قائم
رہیں، ٹھوسآپکہ بنیاد پر مضبوطی رہیںکھڑےسے اور اُس
خبریخوش کی اُمید نہہٹسے جائیں آپجو لیسننے ہے۔
یہ وہی پیغام جسہے منادیکی دنیا میں ہر مخلوق کے منے سا
دیکر گئی ہے جساور کا خادم پولسمَیں بن گیا ہوں۔

جماعت کے خادم حیثیتکی پولسسے خدمتکی
مَیںاب24 اُن دُکھوں خوشیباعثکے مناتا ہوں آپمَیںجو

خاطرکی اُٹھا ہوں۔رہا مَیںکیونکہ مسیحمیںجسماپنے بدنکے
یعنی اُس کی جماعت کی خاطر مسیح کی مصیبتوں کی وہ کمیاں
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پوری کر رہا ہوں جو تکاب رہ گئی ہیں۔ 25 ہاں، الله نے
مجھے اپنی جماعت کا خادم بنا کر یہ ذمہ داری دی کہ مَیں آپ
کو الله کا پورا کلام سنا دوں، 26 وہ راز جو ازل سے تمام گزری
نسلوں سے پوشیدہ رہا تھا ابلیکن 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 جسہے باعثکے ہم الله
کے جلال میں شریک ہونے کی اُمید رکھتے ہیں۔ 28 یوں ہم
سب کو مسیح کا پیغام سناتے ہیں۔ ہر ممکنہ حکمت سے ہم
اُنہیں سمجھاتے اور تعلیم دیتے ہیں تاکہ ایکہر کو مسیح میں
حالتکامل میں الله کے پیشحضور کریں۔ 29 یہی مقصد پورا
کرنے کے لئے محنتسختمَیں کرتا ہوں۔ ہاں، مَیں پوری جد و
جہد کر مسیحکے کی قوتاُس کا سہارا لیتا ہوں بڑےجو زور
میرےسے اندر کام کر رہی ہے۔

2
مَیں1 چاہتا ہوں آپکہ جان لیں کہ آپمَیں کے لئے کس

قدر جاں فشانی کر رہا ہوں — آپ کے لئے، لودیکیہ والوں
کے لئے اور اُن تمام ایمان داروں کے لئے بھی جن کی میرے
ملاقاتساتھ نہیں ہوئی۔ کوششمیری2 یہ ہے کہ اُن کی دلی
حوصلہ افزائی کی جائے اور وہ محبت میں ایک ہو جائیں، کہ
اُنہیں ٹھوسوہ اعتماد حاصل ہو جائے پوریجو سمجھ سے پیدا
ہوتا ہے۔ کیونکہ مَیں چاہتا ہوں کہ وہ الله کا راز جان لیں۔ راز
کیا مسیحہے؟ خود۔ اُسی3 حکمتمیں اور علم و عرفان تمامکے
خزانے پوشیدہ ہیں۔

غرض4 خبردار رہیں کہ کوئی آپ کو بظاہر صحیح اور
میٹھے میٹھے الفاظ سے دھوکا نہ دے۔ 5 کیونکہ گو مَیں جسم
لحاظکے نہیںحاضرسے لیکنہوں، روح میں آپمَیں ساتھکے
ہوں۔ اور مَیں یہ دیکھ ہوںخوشکر آپکہ کتنی منظم زندگی
گزارتے ہیں، آپکہ کا مسیح پر ایمان کتنا پختہ ہے۔

مسیح میں زندگی
مسیحعیسٰینےآپ6 طورکےخداوندکو قبولپر کر لیا ہے۔

اب اُس میں زندگی گزاریں۔ 7 اُس میں جڑ پکڑیں، اُس پر اپنی
زندگی تعمیر کریں، اُس ایمان مضبوطمیں آپکیجسرہیں کو
تعلیم دی گئی ہے اور شکرگزاری 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 میں الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو
کرتیسکونتکر ہے۔ آپاور10 کو میںمسیحجو ہیں اُس کی
معموری شریکمیں کر دیا گیا وہیہے۔ ہر حکمران اور 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۔
اُس آپوقت کی پرانی فطرت اُتار دی گئی، آپ12 کو بپتسمہ
دے کر مسیح کے ساتھ دفنایا گیا اور آپ کو ایمان سے زندہ کر
دیا گیا۔ آپکیونکہ الله قدرتکی پر ایمان لائے قدرتاُسیتھے،
جسپر نے مسیح کو مُردوں میں سے زندہ کر دیا تھا۔ پہلے13
آپ اپنے گناہوں اور نامختون حالتجسمانی سببکے سے مُردہ
تھے، ابلیکن الله آپنے مسیحکو ساتھکے زندہ کر دیا ہے۔
اُس ہمارےنے تمام گناہوں معافکو کر دیا ہے۔ ہمارے14
قرض کی رسیدجو شرائطاپنی کی بنا تھیخلافہمارےپر اُسے
اُس منسوخنے کر دیا۔ ہاں، اُس نے ہم سے دُور کر کے اُسے
کیلوں سے صلیب پر جڑ دیا۔ 15 اُس نے حکمرانوں اور اختیار
والوں سے اُن کا اسلحہ چھین سبکر کے منے سا اُن کی رُسوائی
کی۔ ہاں، مسیح کی صلیبی موت سے وہ الله کے قیدی بن گئے
اور اُنہیں فتح جلوسکے میں اُس پیچھےکے پیچھے چلنا پڑا۔

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 آپکوئی عدالتکی کرےنہ آپاگر ہلال کی عید
یا سبت کا دن نہیں مناتے۔ 17 یہ چیزیں تو صرف آنے والی
حقیقت کا سایہ ہی ہیں جبکہ یہ حقیقت خود مسیح میں پائی
جاتی ہے۔ 18 ایسے 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 کے
غیرروحانی ذہن خواہ مخواہ پھول جاتے ہیں۔ یوں19 اُنہوں نے
مسیح کے ساتھ لـگے رہنا چھوڑ دیا اگرچہ وہ بدن کا سر ہے۔
جوڑوںوہی اور پٹھوں یعےکے پورےذر بدن کو دےسہارا کر
اُس مختلفکے حصوں کو جوڑ دیتا ہے۔ یوں پورا بدن الله کی
مدد سے ترقی کرتا جاتا ہے۔
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مسیح کے ساتھ مرنا اور زندگی گزارنا
آپ20 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 ختم ہو جائیں۔ یہ صرف انسانی احکام اور
تعلیمات ہیں۔ بےشک23 یہ احکام گھڑےجو ہوئے مذہبی
فرائض، نام نہاد فروتنی اور جسم سختکے دباؤ کا تقاضا کرتے
حکمتہیں پر مبنی تو لـگتے ہیں، لیکن یہ بےکار ہیں صرفاور
جسم ہی پوریخواہشاتکی کرتے ہیں۔

3
آپ1 کو مسیح کے ساتھ زندہ کر دیا گیا ہے، اِس 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 کیونکہ آپ مر گئے ہیں اور اب آپ کی
زندگی مسیح کے ساتھ الله میں پوشیدہ ہے۔ مسیح4 آپہی کی
زندگی جبہے۔ وہ ظاہر ہو جائے گا آپتو بھی اُس کے ساتھ
ظاہر ہو کر اُس جلالکے شریکمیں ہو جائیں گے۔

پرانی اور نئی زندگی
چنانچہ5 دنیاویاُن چیزوں کو مار ڈالیں آپجو اندرکے کام

کر رہی :ہیں زناکاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بُری خواہشات
اور لالچ لالچ) تو ایک قسم کی بُت پرستی ۔(ہے 6 الله کا
ایسیغضب ہی باتوں کی وجہ سے نازل ہو گا۔ وقتایک7 تھا
آپجب بھی اِن کے مطابق زندگی گزارتے تھے، آپجب کی
زندگی اِن کے قابو میں تھی۔

8 لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ آپ یہ سب کچھ یعنی غصہ،
طیش، بدسلوکی، بہتان اور گندی زبان خستہ کپڑےحال کی
طرح اُتار پھینککر دیں۔ دوسرےایک9 باتسے وقتکرتے
جھوٹ مت بولنا، کیونکہ آپ نے اپنی پرانی فطرت اُس کی
حرکتوں سمیت اُتار دی ہے۔ 10 ساتھ ساتھ آپ نے نئی فطرت
پہن لی ہے، کیجسفطرتوہ تجدید ہمارا خالق صورتاپنی پر
کرتا جا رہا ہے آپتاکہ اُسے اَور بہتر طور پر جان لیں۔ جہاں11
یہ کام ہو رہا ہے وہاں لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے، خواہ

غیریہودیکوئی ہو یا یہودی، مختون ہو یا نامختون، یونانی غیر ہو یا
*سکوتی، غلام ہو یا آزاد۔ فرقکوئی نہیں مسیحصرفپڑتا، ہی
کچھسب میںسباور ہے۔

12 الله آپنے چنکو کر اپنے لئے مخصوص مُقّدسو کر لیا
ہے۔ وہ آپ سے محبت رکھتا ہے۔ اِس لئے اب ترس، نیکی،
فروتنی، نرم دلی اور صبر کو پہن لیں۔ ایک13 دوسرے کو
برداشت کریں، اور اگر آپ کی کسی سے شکایت ہو تو اُسے
معاف کر دیں۔ ہاں، یوں معاف کریں جس طرح خداوند نے
آپ معافکو کر دیا ہے۔ 14 اِن لیںپہنبھیمحبتعلاوہکے جو
سب کچھ باندھ کر کاملیت طرفکی لے جاتی ہے۔ مسیح15
کی آپسلامتی کے دلوں حکومتمیں کرے۔ کیونکہ الله نے
آپ اِسیکو سلامتی کی زندگی گزارنے کے لئے بُلا ایککر بدن
میں شامل کر دیا ہے۔ شکرگزار بھی رہیں۔ آپ16 کی زندگی میں
مسیح دولتپوریکیکلامکے گھر دوسرےایکجائے۔کر
کو سےحکمتکیطرحہر تعلیم دیتے اور ساتھرہیں۔سمجھاتے
ساتھ اپنے دلوں میں الله کے لئے شکرگزاری ساتھکے زبور، حمد و
ثنا اور گیتروحانی گاتے رہیں۔ 17 اور جو کچھ آپبھی کریں
خواہ زبانی ہو یا عملی وہ خداوند عیسٰی کا نام لے کر کریں۔ ہر
کام میں اُسی 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 سے تلخ مزاجی

پیشسے نہ آئیں۔
20 بچو، باتہر میں اپنے باپماں تابعکے رہیں، کیونکہ یہی

خداوند کو پسند ہے۔
21 والدو، اپنے بچوں کو مشتعل نہ کریں، ورنہ وہ بےدل ہو

جائیں گے۔
غلامو،22 باتہر میں مالـکوںدنیاویاپنے تابعکے رہیں۔ نہ

صرف اُن کے منے سا ہی اور خوشاُنہیں رکھنے کے لئے خدمت
کریں خلوصبلـکہ دلی اور خداوند مانخوفکا کر کام کریں۔
23 جو کچھ آپبھی 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

* 3:11 ایک:سکوتی قبیلہ ذلیلجو سمجھا جاتا تھا۔
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کیا آپمیںحقیقتہے۔ مسیحخداوند کی خدمتہی کر رہے
ہیں۔ لیکن25 غلطجو کرےکام اُسے اپنی غلطیوں کا معاوضہ
بھی ملے گا۔ الله تو کسی کی بھی داریجانب نہیں کرتا۔

4
1 مالـکو، اپنے غلاموں کے ساتھ منصفانہ اور جائز سلوک

آپکریں۔ تو جانتے ہیں کہ آسمان آپپر کا مالـکبھی ہے۔
ہدایات

2 دعا میں لـگے رہیں۔ اور دعا کرتے وقت شکرگزاری کے
ساتھ جاگتے رہیں۔ ساتھ3 ہمارےساتھ لئے بھی دعا کریں تاکہ
ہمارےالله لئے کلام سنانے کا دروازہ کھولے اور ہم مسیح
کا راز پیش کر سکیں۔ آخر مَیں اِسی راز کی وجہ سے قید میں
ہوں۔ 4 دعا کریں کہ مَیں اِسے پیشیوں طرحجسکروں کرنا
ہئے، چا کہ صافاِسے سمجھا جا سکے۔

5 جو تکاب ایمان نہ لائے ہوں اُن کے ساتھ دانش مندانہ
سلوک کریں۔ اِس سلسلے میں ہر موقع سے فائدہ اُٹھائیں۔ آپ6
مہربانوقتہرگفتگوکی ایسیہو، مزہکہ آئے آپاور ایکہر
سکیں۔دےجوابمناسبکو

آخری سلام و دعا
تکجہاں7 میرا تعلق ہے ہمارا عزیز بھائی ُتخِکُس آپ کو

سب کچھ بتا دے گا۔ وہ ایک وفادار خادم اور خداوند میں
ہم خدمت رہا ہے۔ 8 مَیں نے اُسے خاص کر اِس لئے آپ
کے پاس بھیج دیا تاکہ آپ کو ہمارا حال معلوم ہو جائے اور
وہ آپ کی حوصلہ افزائی کرے۔ 9 ہمارےوہ وفادار اور عزیز
بھائی ُنیسمس ا کے ساتھ آپ پاسکے آ رہا ہے، وہی جو آپ
کی جماعت سے ہے۔ دونوں آپ کو وہ سب کچھ سنا دیں گے
یہاںجو ہو رہا ہے۔

ارسترخس10 میںقیدساتھمیرےجو سلامکوآپہے کہتا
ہے اور اِسی برنباسطرح 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
آپبھیہے سلامکو ہے۔کہتا اُن میں سے میرےجو ساتھ الله
کی بادشاہی میں خدمت کر رہے صرفہیں یہ تین مرد یہودی
ہیں۔ اور میرےیہ لئے تسلی باعثکا رہے ہیں۔

مسیح12 عیسٰی کا اِپَفراسخادم بھی آپجو جماعتکی سے
ہے سلام کہتا ہے۔ وہ ہر وقت بڑی جد و جہد کے آپساتھ
لئےکے دعا یہدعاخاصکیاُسہے۔کرتا مضبوطیآپکہہے
کے کھڑےساتھ رہیں، آپکہ بالغ مسیحی بن کر باتہر میں
الله کی مرضی کے مطابق چلیں۔ 13 مَیں خود اِس کی تصدیق
کر سکتا ہوں کہ اُس آپنے کے لئے محنتسخت کی ہے بلـکہ
لودیکیہ ہیراپلساور جماعتوںکی کے لئے بھی۔ ہمارے14 عزیز
ڈاکٹر لوقا آپدیماساور کو سلام کہتے ہیں۔

15 میرا سلام لودیکیہ جماعتکی کو دینا ُمفاسطرحاِسیاور ن
سمیتجماعتاُسکو اُسجو کے میںگھر جمع ہوتی ہے۔ یہ16
ھنے پڑ کے بعد دھیان دیں کہ لودیکیہ جماعتکی میں بھی یہ خط
پڑھا جائے آپاور لودیکیہ بھیخطکا پڑھیں۔ ارخپس17 کو بتا
دینا، خبردار آپکہ خدمتوہ تکتکمیل پہنچائیں آپجو کو
خداوند میں سونپی گئی ہے۔

مَیں18 الفاظیہسےہاتھاپنے لـکھ پولسیعنیمیریہوں۔رہا
طرفکی میریسلام۔سے متزنجـیریں !بھولنا الله آپفضلکا
ساتھکے ہوتا رہے۔

* 4:10 :کزن یونانی لفظ سے ظاہر نہیں ہوتا مرقسکہ چچا، ماموں، پھوپھی یا خالہ کا لڑکا ہے۔



تِھّسلُنیکیوں-۱ 1:1 1149 تِھّسلُنیکیوں-۱ 2:12

تِھّسلُنیکیوں-۱
1 یہ خط سلوانسپولس، اور تیمُتھیُس طرفکی سے ہے۔
تِھّسلُنیکیوںہم جماعتکی کو لـکھ رہے ہیں، اُنہیں جو خدا

باپ اور خداوند عیسٰی مسیح پر ایمان لائے ہیں۔
آپالله فضلکو اور سلامتی بخشے۔
تِھّسلُنیکیوں کی زندگی اور ایمان

ہم2 ہر وقت آپ سب کے لئے خدا کا شکر کرتے اور اپنی
دعاؤں میں آپ کو یاد کرتے ہتے ر ہیں۔ ہمیں3 اپنے خدا باپ
کے خاصحضور آپکر کا مشقتمحنتعمل، اور ثابت قدمی
یاد آتی رہتی آپہے۔ اپنا ایمان میںعملطرحاچھیکتنی لائے،
آپ محبتنے کی روح میں محنتکتنی مشقت کی اور آپ نے
کتنی ثابت 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 آپنے کو
واقعی چن لیا ہے۔ 5 جبکیونکہ ہم نے الله خبریخوشکی
تکآپ پہنچائی تو نہ صرف باتیں کر کے بلـکہ قوت کے ساتھ،
روح القدس میں اور پورے اعتماد کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں
جبکہ آپہم پاسکے تھے تو ہم طرحکسنے کی زندگی
گزاری۔ جو کچھ ہم نے کیا وہ آپ کی خاطر کیا۔ 6 اُس وقت
ہمارےآپ اور خداوند نمونےکے پر چلنے لـگے۔ بڑیآپاگرچہ
مصیبت میں پڑ گئے توبھی آپ ہمارےنے پیغام کو اُس خوشی
ساتھکے قبول کیا دےالقدسروحصرفجو سکتا ہے۔ یوں7
آپ صوبہ مکدُنیہ اور صوبہ اخیہ کے تمام ایمان داروں کے لئے
نمونہ بن گئے۔ خداوند8 کے پیغام کی آپآواز میں نکلسے کر نہ
صرف مکدُنیہ اور اخیہ میں سنائی دی، بلـکہ یہ خبر آپکہ الله
پر ایمان رکھتے ہیں ہر تکجگہ پہنچ گئی ہے۔ نتیجے میں ہمیں
کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہی، 9 لوگکیونکہ ہر جگہ بات
کر ہیںرہے آپکہ آمدیدخوشطرحکسہمیںنے کہا ہے،
آپکہ بُتوںطرحکسنے سے منہ پھیر کر الله رجوعطرفکی
کیا تاکہ زندہ اور حقیقی خدا خدمتکی کریں۔ لوگ10 یہ بھی
کہہ رہے ہیں آپابکہ اِس انتظار میں ہیں کہ الله کا فرزند

آسمان پر سے آئے یعنی عیسٰی جسے الله نے مُردوں 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 پاسکے آنا بےفائدہ
نہ ہوا۔ آپ2 اُس دُکھ سے بھی واقف ہیں جو ہمیں آپ کے
پاس آنے سے پہلے سہنا پڑا، کہ فلپی شہر ہمارےمیں ساتھ کتنی
بدسلوکی ہوئی تھی۔ توبھی ہم نے اپنے خدا کی مدد آپسے کو
اُس خبریخوشکی سنانے کیجرأتکی مخالفتبہتحالانکہ
کا سامنا کرنا پڑا۔ 3 آپہمجبکیونکہ کو اُبھارتے ہیں تو اِس
پیچھےکے نہ تو نیتغلطکوئی ہوتی نہہے، ناپاککوئی مقصد یا
چالاکی۔ 4 نہیں، الله نے خود ہمیں جانچ کر اِس لائق سمجھا کہ
اُسہم خبریخوشکی کیسنانے داریذمہ اِسیسنبھالیں۔ بنا
پر ہم لتے بو ہیں، انسانوں خوشکو 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 ہماری عزت کریں، آپخواہ ہوں یا دیگر لوگ۔
مسیح7 کے رسولوں حیثیتکی سے آپہم کے لئے مالی بوجھ
بن سکتے تھے، لیکن ہم آپ کے درمیان ہوتے ہوئے نرم دل
ایسیرہے، ماں طرحکی جو اپنے پرورشکیبچوںچھوٹے کرتی
ہے۔ آپہماری8 کے لئے چاہت اِتنی تھیشدید آپہمکہ کو
صرفنہ الله خبریخوشکی برکتکی شریکمیں کرنے کو
تیار تھے بلـکہ اپنی زندگیوں میں بھی۔ ہاں، آپ ہمیں اِتنے عزیز
!تھے 9 آپبےشکبھائیو، کو یاد ہے کہ ہم نے کتنی سخت
محنت مشقت کی۔ دن رات ہم کام کرتے رہے تاکہ الله کی
خبریخوش کسیوقتسناتے پر بوجھ نہ بنیں۔

آپ10 اور الله ہمارے گواہ ہیں کہ آپ ایمان لانے والوں
کے ساتھ ہمارا سلوک کتنا مُقّدس، راست اور بےالزام تھا۔
11 آپکیونکہ جانتے ہیں کہ ہم آپنے میں سے ایکہر سے
سلوکایسا کیا باپجیسا اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے۔ ہم12
آپ کی حوصلہ افزائی کرتے، آپ کو تسلی دیتے اور آپ کو
سمجھاتے رہے آپکہ الله کے لائق زندگی گزاریں، کیونکہ وہ
آپ اپنیکو بادشاہی اور میںجلال حصہ لینے کے لئے بُلاتا ہے۔
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اَورایک13 وجہ وقتہرہمکہہے خدا کا ہیں۔کرتےشکر
جب ہم نے تکآپ الله کا پیغام پہنچایا تو آپ نے اُسے سن
کر یوں قبول کیا جیسا یہ حقیقت میں ہے یعنی الله کا کلام جو
انسانوں طرفکی سے نہیں ہے اور آپجو ایمان داروں میں کام
کر رہا ہے۔ 14 بھائیو، نہ صرف یہ بلـکہ آپ یہودیہ میں الله کی
اُن جماعتوں کے نمونے پر پڑےچل جو مسیح عیسٰی میں ہیں۔
کیونکہ آپ 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 نے نہ صرف خداوند عیسٰی اور نبیوں کو قتل کیا بلـکہ
ہمیں بھی اپنے بیچ میں سے نکال دیا۔ لوگیہ الله کو پسند نہیں
آتے اور تمام لوگوں کے خلاف ہو کر 16 ہمیں اِس سے روکنے
کوششکی کرتے ہیں کہ غیریہودیوں کو الله خبریخوشکی
سنائیں، ایسا نہ ہو کہ پائیں۔نجاتوہ یوں وہ وقتہر گناہوںاپنے
بھرتےتککنارےپیالہکا جا لیکنہیں۔رہے الله کا غضبپورا
اُن پر نازل ہو چکا ہے۔

پولس کی اُن سے دوبارہ ملنے خواہشکی
17 ہمیںجببھائیو، کچھ دیر کے لئے آپ الـگسے کر دیا گیا

گو) ہم دل آپسے ساتھکے (رہے تو ہم بڑینے آرزو سے
آپ سے ملنے کوششپوریکی کی۔ 18 کیونکہ آپہم پاسکے
آنا ہتے چا تھے۔ ہاں، پولسمَیں نے بار بار آنے کوششکی کی،
ابلیسلیکن نے روکہمیں لیا۔ 19 آخر آپ ہی ہماری اُمید اور
خوشی باعثکا آپہیں۔ ہی ہمارا انعام اور ہمارا تاج جسہیں
پر ہم اپنے خداوند عیسٰی کے حضور فخر کریں جبگے وہ آئے
گا۔ 20 آپہاں، ہمارا جلال اور خوشی ہیں۔

3
1 آخرکار ہم یہ حالت مزید برداشت نہ کر سکے۔ ہم نے

فیصلہ کیا اکیلےکہ ہی اتھینے میں رہ تیمُتھیُس2کر دیںبھیجکو گے
جو ہمارا بھائی اور مسیح خبریخوشکی پھیلانے ہمارےمیں
ساتھ الله خدمتکی کرتا ہمہے۔ اُسےنے بھیج دیا تاکہ آپوہ
کو مضبوط کرے اور ایمان میں آپ کی حوصلہ افزائی کرے
3 تاکہ کوئی اِن مصیبتوں بےچینسے نہ ہو جائے۔ آپکیونکہ
خود جانتے ہیں کہ اِن کا سامنا ہمارےکرنا لئے الله کی مرضی
ہے۔ 4 بلـکہ جب آپہم پاسکے تھے تو ہم نے اِس پیشکی
گوئی کی برداشتمصیبتہمیںکہ پڑےکرنی گی۔ اور ایسا ہی

ہوا جیسا خوبآپکہ جانتے ہیں۔ یہی5 تھیوجہ مَیںکہ نے
تیمُتھیُس کو بھیج دیا۔ مَیں یہ حالات برداشت نہ کر سکا، اِس
لئے مَیں نے اُسے آپ کے ایمان کو معلوم کرنے کے لئے بھیج
دیا۔ ایسا نہ ہو کہ آزمانے والے نے آپ کو یوں آزمائش میں
ڈال دیا ہو آپہماریکہ محنتپر ضائع جائے۔

6 لیکن اب تیمُتھیُس لوٹ آیا ہے، اور وہ آپ کے ایمان اور
محبت بارےکے میں اچھی خبر لے کر آیا ہے۔ اُس نے ہمیں
بتایا آپکہ بہتہمیں یاد کرتے ہیں اور ہم سے اُتنا ہی ملنے کے
آرزومند ہیں جتنا سے۔آپہمکہ آپبھائیو،7 آپاور ایمانکے
بارےکے میں سنیہ ہماریکر افزائیحوصلہ ہوئی، ہمحالانکہ
خود طرح طرح کے دباؤ اور مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔
ہماریاب8 میںجان جان آ گئی ہے، مضبوطیآپکیونکہ سے
میںخداوند قائم اللهسےوجہکیآپہم9ہیں۔ شکرگزارکتنےکے
!ہیں یہ خوشی ناقابِل بیان ہے جو آپہم کی وجہ سے الله کے
محسوسحضور کرتے ہیں۔ راتدن10 ہم بڑی سنجیدگی سے
دعا کرتے ہتے ر ہیں آپکہ سے دوبارہ مل کر وہ کمیاں پوری
کریں آپجو ایمانکے تکابمیں رہ گئی ہیں۔

اب11 ہمارا خدا باپاور خود اور ہمارا خداوند عیسٰی راستہ
آپکہکرےخداوند12سکیں۔پہنچتکآپہمتاکہکھولے
دوسرےایککی اور دیگر تمام لوگوں محبتسے اِتنی بڑھ جائے
کہ وہ یوں دل چھلـکسے آپطرحجساُٹھے کے لئے ہماری
محبت چھلـکبھی رہی ہے۔ 13 کیونکہ اِس طرح الله آپ کے
دلوں کو کرےمضبوط گا اور آپ اُس ہمارےوقت خدا اور
باپ کے حضور بےالزام اور مُقّدس ثابت ہوں گے جب ہمارا
خداوند عیسٰی اپنے تمام مُقّدسین کے ساتھ آئے گا۔ آمین۔

4
الله کو پسندیدہ زندگی

1 بھائیو، ایک آخری بات، آپ نے ہم سے سیکھ لیا تھا کہ
ہماری طرحکسزندگی ہونی ہئے چا تاکہ وہ الله کو پسند آئے۔
آپاور اِس مطابقکے زندگی بھیگزارتے ابہیں۔ ہم خداوند
عیسٰی آپمیں درخواستسے اور آپ کی حوصلہ افزائی کرتے
ہیں میںاِسآپکہ مزید ترقی جائیں۔کرتے توآپ2 ہدایاتاُن
سے واقف ہیں جو ہم نے آپ کو خداوند عیسٰی کے وسیلے
سے دی تھیں۔ 3 کیونکہ الله کی مرضی ہے کہ آپ اُس کے
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لئے مخصوص و مُقّدس ہوں، کہ آپ زناکاری سے باز رہیں۔
4 ایکہر اپنے بدن پر یوں قابو پانا سیکھ لے کہ مُقّدسوہ اور
شریف زندگی گزار سکے۔ 5 وہ غیرایمان داروں کی طرح جو الله
ناواقفسے شہوتہیں پرستی کا شکار نہ ہو۔ اِس6 معاملے میں
کوئی اپنے بھائی کا گناہ نہ کرے، نہ اُس غلطسے فائدہ اُٹھائے۔
خداوند ایسے گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ ہم یہ سب کچھ بتا چکے
اور آپ کو آگاہ کر چکے ہیں۔ 7 کیونکہ الله نے ہمیں ناپاک
زندگی گزارنے کے لئے نہیں بُلایا مخصوصبلـکہ مُقّدسو زندگی
گزارنے لئے۔کے اِس8 لئے جو ہدایاتیہ رد کرتا انسانوہہے
نہیںکو بلـکہ الله ردکو کرتا کوآپجوہے دےروحمُقّدساپنا
دیتا ہے۔

9 یہ لـکھنے کی ضرورت نہیں کہ دوسرےآپ ایمان داروں
رکھیں۔محبتسے الله آپخودنے محبتسےدوسرےایککو
رکھنا سکھایا ہے۔ 10 اور ً حقیقتا آپ مکدُنیہ کے تمام بھائیوں
ایسیسے محبتہی رکھتے ہیں۔ توبھی بھائیو، آپہم کی حوصلہ
افزائی کرنا ہتے چا ہیں آپکہ 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 کریں،
طرحجس ہم آپنے کو کہہ دیا تھا۔ آپجب12 ایسا کریں
گے تو غیرایمان آپدار کی قدر کریں گے آپاور کسی بھی 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 طرح جن کی
کوئی اُمید نہیں ماتم نہ کریں۔ 14 ہمارا ایمان ہے کہ عیسٰی مر گیا
اور دوبارہ اُٹھا،جی اِس لئے ہمارا یہ ایمانبھی عیسٰیجبکہہے
واپس آئے گا تو الله اُس کے ساتھ اُن ایمان داروں کو واپسبھی
لائے گا موتجو کی نیند سو گئے ہیں۔

15 جو کچھ ابہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ خداوند کی تعلیم
آمدکیخداوندہے۔ پر ہم ہوںزندہجو لوگوںہوئےسوئےگے
پہلےسے خداوند نہیںسے ملیں گے۔ اونچیوقتاُس16 آواز سے
حکم دیا جائے گا، فرشتہ اعظم کی آواز دےسنائی گی، الله کا
تُرم بجے گا اور خداوند آسمانخود پر سے اُتر آئے پہلےتبگا۔ وہ
اُٹھیںجی گے مسیحجو میں مر گئے تھے۔ 17 اِن کے بعد ہی ہمیں

جو زندہ ہوں بادلوںگے پر اُٹھا لیا جائے گا تاکہ ہَوا میں خداوند
سے ملیں۔ پھر ہم ہمیشہ خداوند ساتھکے رہیں گے۔ 18 چنانچہ
اِن الفاظ دوسرےایکسے کو تسلی دیا کریں۔

5
خداوند کی آمد کے لئے تیار رہنا

1 بھائیو، اِس ضرورتکی نہیں کہ آپہم کو لـکھیں کہ یہ
موقعکساورکبکچھسب پر گا۔ہو خوبخودآپکیونکہ2
جانتے ہیں کہ خداوند کا دن یوں آئے طرحجسگا راتچور
وقتکے گھسمیںگھر آتا ہے۔ کہیںلوگجب3 اب”گے،
امن و امان “ہے، تو اچانکہلاکت ہی اُن پر پڑےآن گی۔ وہ
اِس مصیبتطرح میں پڑ جائیں طرحجسگے جسعورتوہ
کا بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ وہ ہرگز نہیں بچ سکیں گے۔ لیکن4 آپ
بھائیو یکی تار کی گرفت میں نہیں ہیں، اِس لئے یہ دن چور کی
آپطرح پر غالب نہیں آنا ہئے۔ چا 5 سبآپکیونکہ روشنی اور
دن کے فرزند ہیں۔ راتہمارا یا یکی تار سے کوئی واسطہ نہیں۔
مانندکیدوسروںہمآئیں،غرض6 ہیںہوئےسوئےجوہوںنہ
بلـکہ جاگتے ہوشرہیں، مند رہیں۔ 7 راتکیونکہ وقتکے ہی
لوگ سو جاتے راتہیں، وقتکے لوگہی نشے دُھتمیں ہو
لیکن8ہیں۔جاتے اِسہیںکےدنہمچونکہ لئے آئیں ہوشہم
میں رہیں۔ لازم ہے کہ ہم ایمان اور محبت 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 کے وسیلے سے
نجات پائیں۔ 10 اُس نے ہماری خاطر اپنی دےجان دی تاکہ
ہم اُس ساتھکے جئیں، ہمخواہ اُس کی آمد دنکے مُردہ ہوں
یا زندہ۔ 11 اِس لئے دوسرےایک کی حوصلہ افزائی اور تعمیر
کرتے رہیں، جیسا آپکہ کر بھی رہے ہیں۔

ہدایاتآخری اور سلام
درخواستہماریبھائیو،12 آپکہہے اُن کی قدر کریں جو

آپ محنتسختدرمیانکے کر آپمیںخداوندکے کی راہنمائی
ہدایتاور ہیں۔کرتے 13 اُن خدمتکی کو منے رکھسا کر پیار
سے اُن کی بڑی عزت کریں۔ دوسرےایکاور کے ساتھ میل
ملاپ سے زندگی گزاریں۔
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14 بھائیو، ہم اِس پر زور دینا ہتے چا ہیں کہ اُنہیں سمجھائیں
جو بےقاعدہ زندگی گزارتے ہیں، اُنہیں تسلی دیں جلدیجو سے
مایوس ہو جاتے ہیں، کمزوروں کا خیال رکھیں اور سب کو
برداشتسےصبر اِس15کریں۔ دیںدھیانپر سےکسیکوئیکہ
بُرائی کے بدلے بُرائی کرےنہ بلـکہ آپ دوسرےایکوقتہر
اور تمام لوگوں کے نیکساتھ کام کرنے میں لـگے رہیں۔

16 ہر وقت خوش رہیں، 17 بلاناغہ دعا کریں، 18 اور ہر
میںحالت خدا کا شکر کریں۔ میںمسیحآپجبکیونکہ ہیں تو
الله یہی آپکچھ سے چاہتا ہے۔

القدسروح19 بجھائیں۔متکو نبوّتوں20 کی تحقیر نہ کریں۔
سب21 کچھ پرکھ کر وہ تھامے رکھیں جو اچھا ہے، 22 اور ہر
قسم کی بُرائی سے باز رہیں۔

23 الله خود جو سلامتی کا خدا ہے آپ پورےکو طور پر
مخصوص و مُقّدس کرے۔ وہ کرے کہ آپ پورے طور پر
روح، جان اور بدن سمیت اُس وقت تک محفوظ اور بےالزام
رہیں جب تک ہمارا خداوند عیسٰی مسیح واپس نہیں آ جاتا۔
24 آپجو کو بُلاتا ہے وہ وفادار اورہے وہ کرےایسا گا بھی۔

25 ہمارےبھائیو، لئے دعا کریں۔
تمام26 بھائیوں طرفہماریکو سے بوسہ دینا۔
27 خداوندکے آپمَیںحضور کو تاکید کرتا ہوں کہ خطیہ

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 سلوانسپولس، اور تیمُتھیُس طرفکی سے ہے۔
ہم تِھّسلُنیکیوں جماعتکی کو لـکھ رہے ہیں، اُنہیں جو الله

باپہمارے 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 واجببھائیو، ہے ہمکہ آپوقتہر کے لئے خدا کا شکر
کریں۔ موزوںیہہاں، آپکیونکہہے، حیرتایمانکا انگیز ترقی
کر رہا ہے اور سبآپ دوسرےایککی محبتسے بڑھ رہی
ہے۔ 4 یہی وجہ ہے کہ ہم الله کی دیگر جماعتوں آپمیں پر فخر
کرتے ہیں۔ ہاں، ہم فخر کرتے ہیں آپکہ اِن دنوں میں کتنی
ثابت قدمی اور ایمان دکھا ہیںرہے بہتآپحالانکہ ایذا رسانیاں
اور برداشتمصیبتیں کر رہے ہیں۔

5 یہ سب کچھ ثابت کرتا ہے کہ الله کی عدالت راست ہے،
اور نتیجے آپمیں اُس کی بادشاہی لائقکے ٹھہریں جسگے،
کے لئے آپ اب دُکھ اُٹھا رہے ہیں۔ 6 الله وہی کرےکچھ گا
راستجو ہے۔ وہ اُنہیں مصیبتوں میں دےڈال گا آپجو کو
مصیبت میں ڈال رہے ہیں، 7 اور آپ کو مصیبتجو میں ہیں
ہمارے سمیت آرام دے گا۔ وہ یہ اُس وقت کرے گا جب
خداوند عیسٰی قویاپنے فرشتوں ساتھکے آسمان پر سے آ کر ظاہر
ہو گا 8 اور بھڑکتی آگہوئی میں اُنہیں دےسزا گا جو نہ الله
کو جانتے ہیں، ہمارےنہ خداوند عیسٰی خوشکی خبری کے
تابع ہیں۔ ہلاکتابدیلوگایسے9 کی سزا پائیں گے، وہ ہمیشہ
تک خداوند حضوریکی اور اُس کی قدرتجلالی سے دُور ہو
جائیں گے۔ لیکن10 اُس دن خداوند اِس لئے بھی آئے گا کہ
اپنے مُقّدسین میں جلال پائے اور تمام ایمان داروں حیرتمیں کا
باعث ہو۔ آپ بھی اُن میں شامل ہوں گے، کیونکہ آپ اُس پر
ایمان کیجسلائے گواہی ہم آپنے کو دی۔

پیِشیہ11 رکھنظر آپلگاتارہمکر لئےکے دعا ہیں۔کرتے
ہمارا آپخدا کو بُلاوےاُس لائقکے جسٹھہرائے کے لئے
آپ کو بُلایا گیا ہے۔ اور وہ قدرتاپنی آپسے کی نیکی کرنے

ایمانکےآپاورخواہشہرکی کا پہنچائے۔تکتکمیلکامہر
12 کیونکہ اِس طرح ہمارےہی خداوند عیسٰی کا نام آپ میں
جلال پائے گا اور آپ بھی اُس میں جلال پائیں گے، اُس فضل
مطابقکے ہمارےجو خدا اور خداوند عیسٰی مسیح آپنے کو
دیا ہے۔

2
بےدینی کا آدمی

1 بھائیو، یہ سوال اُٹھا ہے کہ ہمارے خداوند عیسٰی مسیح
کی آمد کیسی ہو گی؟ ہم کس طرح اُس کے ساتھ جمع ہو
جائیں گے؟ اِس ناتے ہماریسے آپ درخواستسے ہے 2 کہ
لوگجب کہتے ہیں کہ خداوند کا دن آ چکا ہے آپتو جلدی
سے بےچین یا پریشان نہ ہو جائیں۔ اُن باتکی نہ مانیں، چاہے
وہ یہ دعوٰی بھی کریں کہ اُن پاسکے ہماری طرف سے کوئی
نبوّت، پیغام ہے۔خطیا آپبھیکوئی3 بھیکسیکو چال سے
فریب نہ دے، کیونکہ یہ دن اُس تکوقت نہیں آئے گا جب
پیشبغاوتآخریتک نہ آئے اور بےدینی” کا “آدمی ظاہر نہ
ہو جائے، جسوہ کا انجام ہلاکت ہو گا۔ 4 وہ ایکہر کی
کرےمخالفت گا جو خدا اور معبود کہلاتا اورہے آپاپنے کو
اُن سب سے بڑا ٹھہرائے گا۔ ہاں، وہ الله کے گھر میں بیٹھ کر
کرےاعلان گا، مَیں” الله “ہوں۔

5 آپکیا کو یاد نہیں آپمَیںکہ کو یہ بتاتا آپابھیجبرہا
پاسکے تھا؟ 6 اور اب آپ جانتے ہیں کہ کیا کچھ روکاُسے
رہا ہے تاکہ وہ اپنے وقتمقررہ پر ظاہر ہو جائے۔ 7 کیونکہ یہ
پُراسرار بھیاببےدینی اثر کر لیکنہے۔رہی یہ تکوقتاُس
ظاہر نہیں ہو تکجبگی ہٹشخصوہ نہ جائے تکابجو
روکاُسے رہا ہے۔ 8 پھر ہی بےدینی” کا “آدمی ظاہر ہو گا۔
لیکن جب خداوند عیسٰی آئے گا تو وہ اُسے اپنے منہ پھونککی
مارسے ڈالے گا، ظاہر ہونے پر ہلاکاُسےوہہی گا۔دےکر
بےدینی”9 کے “آدمی ابلیسمیں کرےکام جبگا۔ وہ آئے
گا تو ہر قسم کی طاقت کا اظہار کرے گا۔ وہ جھوٹے نشان
کرےپیشمعجزےاور گا۔ یوں10 وہ اُنہیں ہر طرح کے شریر
فریب میں پھنسائے گا ہلاکجو ہونے والے لوگہیں۔ اِس
لئے ہلاک ہو جائیں گے کہ اُنہوں نے سچائی محبتسے کرنے
سے انکار کیا، ورنہ وہ بچ جاتے۔ اِس11 وجہ سے الله اُنہیں بُری
طرح فریبسے میں پھنسنے دیتا ہے تاکہ وہ اِس جھوٹ پر ایمان
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لائیں۔ نتیجے12 سبمیں سچائیجو پر ایمان نہ لائے بلـکہ ناراستی
لطفسے اندوز ہوئے مجرم ٹھہریں گے۔

آپ نجاتکو کے لئے چن لیا گیا ہے
میرے13 واجببھائیو، ہمکہہے آپوقتہر لئےکے خدا

کا پیارخداوندجنہیںکریںشکر کیونکہہے۔کرتا الله آپنے کو
شروع ہی نجاتسے پانے کے لئے چن لیا، ایسی نجات کے لئے
القدسروحجو پاکیزگیسے پا سچائیکر پر ایمان لانے حاصلسے
ہوتی ہے۔ 14 الله آپنے کو اُس وقت یہ نجات پانے کے لئے
بُلا ہمجبلیا آپنے اُسکو خبریخوشکی سنائی۔ اباور
ہمارےآپ خداوند مسیحعیسٰی شریکمیںجلالکے ہو سکتے
ہیں۔ بھائیو،15 اِس لئے ثابت رہیںقدم اور روایاتاُن کو تھامے
رکھیں جو ہم آپنے کو سکھائی ہیں، خواہ زبانی یا خط کے
یعے۔ ذر

16 ہمارا خداوند عیسٰی مسیح خود اور خدا ہمارا باپ جس
نے ہم سے محبت رکھی اور اپنے فضل سے ہمیں ابدی تسلی
اور ٹھوس اُمید بخشی آپ17 کی حوصلہ افزائی کرے اور یوں
مضبوط کرے کہ آپ ہمیشہ وہ کچھ بولیں اور کریں جو ہے۔اچھا

3
ہمارے لئے دعا کرنا

1 ایکبھائیو، آخری ہمارےبات، لئے دعا کریں کہ خداوند
جلدیپیغامکا پھیلسے جائے عزتاور پائے، طرحاُسیبالکل
آپطرحجس ہوا۔درمیانکے اِس2 لئےکے بھی کریںدعا کہ
الله ہمیں غلط اور شریر لوگوں سے بچائے رکھے، سبکیونکہ تو
ایمان نہیں رکھتے۔

لیکن3 خداوند وفادار ہے، اور آپوہی مضبوطکو کر کے
ابلیس سے محفوظ رکھے گا۔ 4 ہم خداوند میں آپ پر اعتماد
رکھتے ہیں کہ آپ وہ کچھ کر رہے ہیں بلـکہ کرتے رہیں گے
جو ہم آپنے کو کرنے کو کہا تھا۔

5 آپخداوند کے دلوں کو الله کی محبت اور مسیح کی ثابت
قدمی مائلطرفکی کرتا رہے۔

کام کرنے فرضکا
بھائیو،6 اپنے خداوند مسیحعیسٰی نامکے میں آپہم کو حکم

دیتے ہیں کہ ہر اُس بھائی سے کنارہ کریں جو بےقاعدہ چلتا اور
ہمجو پائیسے روایتہوئی مطابقکے زندگی نہیں گزارتا۔ آپ7

خود جانتے ہیں کہ آپ کسکو ہمارےطرح نمونے پر چلنا
ہئے۔ آپہمجبچا تھےپاسکے ہماریتو میںزندگی بےترتیبی
نہیں پائی جاتی تھی۔ ہم8 کسینے کا بھیکھانا پیسے دیئے بغیر
نہ کھایا، بلـکہ مشقتمحنتسختراتدن کرتے رہے آپتاکہ
میں کسیسے کے لئے بوجھ نہ بنیں۔ بات9 یہ نہیں کہ آپہمیں
سے معاوضہ ملنے کا حق نہیں تھا۔ نہیں، ہم نے ایسا کیا تاکہ ہم
آپ کے لئے اچھا نمونہ بنیں آپاور اِس نمونے پر چلیں۔ جب10
ہم ابھی آپ پاسکے تھے تو ہم آپنے کو حکم دیا، جو” کام
نہیں کرنا چاہتا وہ کھانا بھی نہ “کھائے۔

اب11 ہمیں یہ خبر ملی ہے آپکہ میں بعضسے بےقاعدہ
زندگی گزارتے ہیں۔ وہ کام نہیں کرتے بلـکہ دوسروں کے
کاموں میں خواہ مخواہ دخل دیتے ہیں۔ خداوند12 عیسٰی مسیح
کے نام میں ہم ایسے لوگوں کو حکم دیتے اور سمجھاتے ہیں کہ
آرام سے کام کر کے اپنی روزی کمائیں۔

آپبھائیو،13 بھلائی ہمتکبھیسےکرنے 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 متدشمن
سمجھنا بلـکہ اُسے بھائی جان کر سمجھانا۔

الفاظآخری
خودخداوند16 سلامتیجو کا سرچشمہ آپہے وقتہرکو

اور ہر طرح سے سلامتی بخشے۔ سبآپخداوند ساتھکے ہو۔
17 پولسمَیں، اپنے ہاتھ سے یہ لـکھ رہا ہوں۔ میری طرف

سے سلام۔ مَیں اِسی یقے طر سے اپنے ہر خط خطدستپر کرتا
اور اِسی طرح لـکھتا ہوں۔

ہمارے18 خداوند عیسٰی مسیح کا سبآپفضل کے ساتھ
رہے۔
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تیمُتھیُس-۱
1 یہ پولسخط طرفکی سے ہے ہمارےجو نجات دہندہ

الله ہماریاور اُمید مسیح عیسٰی کے حکم پر مسیح عیسٰی رسولکا
ہے۔

تیمُتھیُسمَیں2 لـکھکو ہوںرہا ایمانجو میں میرا سچا بیٹا ہے۔
باپخدا اور ہمارا خداوند مسیح عیسٰی آپ کو فضل، رحم

اور سلامتی عطا کریں۔
غلط تعلیم سے خبردار

3 مَیں نے آپ کو مکدُنیہ جاتے وقت نصیحت کی تھی کہ
اِفسس میں رہیں تاکہ آپ وہاں کے کچھ لوگوں کو غلط تعلیم
دینے روکیں۔سے فرضیاُنہیں4 کہانیوں اور ختم نہ ہونے والے
ناموںنسب پیچھےکے نہ لـگنے دیں۔ اِن مباحثہبحثمحضسے پیدا
ہوتا ہے اور الله کا بخشنجات منصوبہ پورا نہیں ہوتا۔ کیونکہ
یہ صرفمنصوبہ ایمان سے تکتکمیل پہنچتا ہے۔ میری5 اِس
ہدایت کا مقصد یہ ہے کہ محبت اُبھر آئے، ایسی محبت جو
خالص دل، صاف ضمیر اور یا بےر ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔
6 لوگکچھ 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 کر رہے ہیں۔

لیکن8 ہم تو ہیںجانتے اچھیشریعتکہ ہے بشرطیکہ اِسے
صحیح طور پر استعمال کیا جائے۔ 9 اور یاد رہے کہ یہ راست
بازوں کے لئے نہیں دی گئی۔ کیونکہ یہ اُن کے لئے ہے جو بغیر
شریعت زندگیسرکشاورکے ہیں،گزارتے اوربےدینجو گناہ
گار ہیں، مُقّدسجو اور روحانی باتوں سے خالی ہیں، جو اپنے
ماں باپ کے قاتل ہیں، جو خونی، 10 زناکار، پرستجنسہم
غلاموںاور تاجرکے ہیں، لتے،جھوٹجو بو قَسمجھوٹی کھاتے
اور مزید بہت کچھ کرتے ہیں بخشصحتجو تعلیم خلافکے
ہے۔ بخشصحتاور11 تعلیم کیا وہہے؟ مبارکجو اُسکیخدا
خبریخوشجلالی میں پائی جاتی ہے میرےجو سپرد کی ہے۔گئی

الله کے رحم کے لئے گزاریشکر

مَیں12 اپنے خداوند مسیح عیسٰی کا شکر کرتا جسہوں نے
تقویتمیری اُسمَیںہے۔کی کا شکر ہوںکرتا اُسکہ 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 رحم کیا۔ کیونکہ اُس وقت مَیں ایمان 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۔ 15 ہم اِس قابِل قبول بات پر پورا بھروسا رکھ سکتے
ہیں مسیحکہ عیسٰی گناہ گاروں نجاتکو دینے کے لئے اِس دنیا
میں آیا۔ اُن میں سبمَیںسے سے بڑا گناہ گار ہوں، لیکن16 یہی
وجہ ہے کہ الله نے مجھ پر رحم کیا۔ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ
مسیح عیسٰی مجھ میں جو اّول گناہ گار ہوں اپنا وسیع صبر ظاہر
کرے 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 مطابقکے دیتا ہوں آپپہلےجو بارےکے میں کی گئی
تھیں۔ کیونکہ مَیں چاہتا ہوں آپکہ اِن پیرویکی کر اچھیکے
طرح لڑ سکیں 19 اور ایمان 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۔ ہمنیُس20 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 پیششکرگزار کریں،
بادشاہوں2 اور والوںاختیار لئےکے بھی تاکہ آرامہم سکوناور
سے خدا ترس اور شریف زندگی گزار سکیں۔ 3 یہ اچھا اور
نجاتہمارے دہندہ الله کو پسندیدہ ہے۔ 4 ہاں، وہ چاہتا ہے
کہ تمام نجاتانسان پا کر سچائی کو جان لیں۔ 5 ایککیونکہ ہی
خدا اورہے الله اور انسان بیچکے ایکمیں ہی درمیانی یعنیہے
مسیح عیسٰی، وہ انسان نےجس6 آپاپنے کو فدیہ کے طور پر
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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 تاکہ اُنہیں ایمان اور سچائی
پیغامکا بولنہیںجھوٹمَیںسناؤں۔ رہا بلـکہ سچ کہہ ہوں۔رہا

اب8 مَیں چاہتا ہوں کہ ہر مقامی جماعت کے مرد مُقّدس
ہاتھ اُٹھا کر دعا کریں۔ وہ غصے یا بحث مباحثہ کی حالت میں
ایسا نہ کریں۔ اِسی9 طرح مَیں چاہتا ہوں کہ خواتین مناسب
کپڑے پہن کر شرافت اور شائستگی سے اپنے آپ کو آراستہ
کریں۔ وہ ُگندھے ہوئے بال، سونا، موتی یا حد یادہسے ز مہنگے
کپڑوں سے اپنے آپ کو آراستہ نہ یں کر 10 بلـکہ نیک کاموں
ایسییہیکیونکہسے۔ خواتین لئےکے مناسب جوہے ترسخدا
ہونے کا دعوٰی کرتی ہیں۔ 11 خاتون 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 پہلےکیونکہ آدم تشکیلکو دیا گیا، پھر کو۔حوا اور14
آدم ابلیسنے سے دھوکا نہ کھایا بلـکہ حوا جسنے، کا نتیجہ
گناہ تھا۔ 15 لیکن خواتین بچے جنم دینے سے نجات پائیں گی۔
یہشرط ساتھکےسمجھوہکہہے محبتایمان، حالتمُقّدساور
میں زندگی گزارتی رہیں۔

3
خدا جماعتکی نگرانکے

1 یہ بات یقینی ہے کہ جماعتجو کا نگران بننا چاہتا ہے وہ
ایک اچھی داریذمہ کی آرزو رکھتا ہے۔ لازم2 ہے نگرانکہ
بےالزام ہو۔ اُس ایککی ہی بیوی ہو۔ وہ ہوش مند، سمجھ
*دار، مہمانشریف، نواز اور تعلیم دینے قابلکے ہو۔ وہ3 شرابی
نہ ہو، نہ لڑاکا بلـکہ نرم دل اور امن پسند۔ وہ پیسوں کا لالچ
کرنے والا نہ ہو۔ لازم4 وہکہہے اپنے خاندان طرحاچھیکو
سکےسنبھال اور اُسکہ شرافتبچےکے ساتھکے اُس باتکی
مانیں۔ 5 کیونکہ اگر وہ اپنا خاندان نہ سنبھال سکے تو کسوہ
طرح الله کی جماعت کی دیکھ بھال کر سکے گا؟ 6 وہ نومرید
نہ ہو ورنہ خطرہ ہے کہ وہ پھول ابلیسکر کے جال میں اُلجھ
یوںاورجائے اُس عدالتکی جائے۔کی لازم7 جماعتکہہے
سے باہر لوگکے اُس کی اچھی دےگواہی سکیں، ایسا نہ ہو
کہ وہ بدنام ہو ابلیسکر پھندےکے پھنسمیں جائے۔

جماعت کے مددگار
اِسی8 جماعتطرح کے مددگار شریفبھی ہوں۔ وہ یاکار ر

نہ ہوں، نہ حد یادہسے ز َمے پئیں۔ بھیلالچیوہ نہ ہوں۔ لازم9
ہے کہ وہ صاف ضمیر رکھ کر ایمان کی پُراسرار سچائیاں محفوظ
رکھیں۔ 10 یہ بھی ضروری ہے کہ اُنہیں پہلے پرکھا جائے۔ اگر
وہ اِس کے بعد بےالزام نکلیں تو پھر خدمتوہ کریں۔ 11 اُن کی
یاں بیو شریفبھی ہوں۔ وہ بہتان لگانے والی نہ ہوں ہوشبلـکہ
مند اور ہر بات میں وفادار۔ 12 مددگار ایککی 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 وہ بڑے اعتماد کے ساتھ زندگی گزار سکیں
گے۔

ایک عظیم بھید
14 اگرچہ مَیں جلد آپ کے پاس آنے کی اُمید رکھتا ہوں

آپتوبھی لـکھخطیہکو رہا ہوں۔ لیکن15 اگر بھیدیر لـگے تو
یہ پڑھ آپکر معلومکو ہو گا کہ الله کے میںگھرانے ہمارا برتاؤ
کیسا ہونا ہئے۔ چا الله کا گھرانا کیا ہے؟ زندہ خدا کی جماعت،
جو سچائی کا ستون اور بنیاد ہے۔ 16ً یقینا ہمارے 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۔

4
جھوٹے اُستاد

صافالقدسروح1 فرماتا ہے آخریکہ دنوں میں کچھ ایمان
سے ہٹ کر فریب دہ روحوں اور شیطانی تعلیمات کی پیروی
یں کر گے۔ تعلیماتایسی2 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 اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ مختلف کھانے کی
چیزوں سے پرہیز لیکنکریں۔ الله نے یہ چیزیں اِس لئے بنائی ہیں

* 3:2 سمجھ :دار یونانی لفظ میں نفسضبِط کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔
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کہ ایمانجو رکھتے ہیں اور سچائی واقفسے ہیں اِنہیں شکرگزاری
کے ساتھ کھائیں۔ 4 جو کچھ بھی الله نے خلق 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 سے
مخصوص مُقّدسو کیا گیا ہے۔

مسیح عیسٰی کا اچھا خادم
6 بھائیوںآپاگر کو یہ تعلیم دیں مسیحآپتو عیسٰی اچھےکے

پھرگے۔ہوںخادم ثابتیہ ہو جائے گا آپکہ ایمانکو اور اُس
اچھی تعلیم کی سچائیوں تربیتمیں دی گئی پیرویکیجسہے
آپ کرتے رہے ہیں۔ لیکن7 دادی اماں کی اِن فرضیبےمعنی
کہانیوں سے باز رہیں۔ اِن کی بجائے ایسی تربیت حاصل کریں
جس آپسے کی روحانی زندگی مضبوط ہو جائے۔ 8 کیونکہ
جسم تربیتکی کا تھوڑا ہی فائدہ لیکنہے، تربیتروحانی ہر
لحاظ سے مفید ہے، اِس لئے کہ اگر ہم اِس قسم کی تربیت
حاصل کریں تو ہم سے حال اور مستقبل میں زندگی پانے کا
وعدہ کیا گیا ہے۔ 9 باتیہ قابِل اعتماد ہے اور پورےاِسے طور
پر قبول کرنا ہئے۔ چا 10 یہی وجہ ہے کہ ہم محنت مشقت اور
جاں فشانی کرتے ہتے ر ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی اُمید زندہ خدا
رکھیپر تمامجوہے انسانوں نجاتکا دہندہ ایمانکرخاصہے،
رکھنے والوں کا۔

لوگوں11 کو ہدایاتیہ دیں اور سکھائیں۔ آپبھیکوئی12
کو اِس لئے حقیر نہ جانے آپکہ جوان ہیں۔ لیکن ضروری
ہے آپکہ کلام میں، چال چلن محبتمیں، میں، ایمان میں اور
پاکیزگی میں ایمان داروں کے لئے نمونہ بن جائیں۔ تکجب13
مَیں نہیں آتا اِس دیںدھیانخاصپر جماعتکہ میں باقاعدگی سے
کلام تلاوتکی کی جائے، لوگوں نصیحتکو کی جائے اور
اُنہیں تعلیم دی جائے۔ 14 اپنی اُس نعمت کو نظرانداز نہ کریں
جو آپ کو اُس پیشوقت گوئی کے یعے ذر ملی جب بزرگوں
آپنے پر اپنے ہاتھ رکھے۔ 15 اِن باتوں کو فروغ دیں اور اِن کے
پیچھے لـگے رہیں آپتاکہ کی سبترقی کو نظر آئے۔ 16 اپنا اور
تعلیم رکھیں۔خیالخاصکا اِن ثابتمیں قدم رہیں، کیونکہ ایسا
کرنے آپسے آپاپنے کو اور اپنے سننے والوں کو بچا لیں گے۔

5
ایمان داروں سلوکسے

بزرگ1 بھائیوں کو سختی سے نہ ڈانٹنا بلـکہ اُنہیں یوں سمجھانا
آدمیوںجوانطرحاِسیہوں۔باپکےآپوہکہطرحجس کو
یوں سمجھانا جیسے آپوہ کے بھائی ہوں، بزرگ2 بہنوں کو یوں
جیسے وہ آپ کی مائیں 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
ترسخدا ہونے کا فرضپہلا یہ ہے ہمکہ اپنے والوںگھر کی
فکر کریں اور یوں اپنے ماں باپ، دادا دادی اور نانا نانی کو وہ
واپسکچھ کریں جو ہمیں اُن سے ملا ہے، کیونکہ ایسا عمل الله
کو پسند ہے۔ 5 جو عورت واقعی ضرورت مند بیوہ اور تنہا رہ
گئی ہے وہ اپنی اُمید الله پر رکھ کر دن رات اپنی التجاؤں اور
دعاؤں میں لـگی رہتی ہے۔ لیکن6 جو عیشبیوہ و عشرت میں
زندگی گزارتی وہہے میںحالتزندہ ہی مُردہ ہے۔ ہدایاتیہ7
تکلوگوں پہنچائیں تاکہ اُن پر الزام نہ لگایا جا سکے۔ 8 کیونکہ
اگر کوئی اپنوں خاصاور کر اپنے گھر والوں کی فکر کرےنہ
تو اُس نے اپنے ایمان کا انکار کر دیا۔ شخصایسا غیرایمان داروں
سے بدتر ہے۔

جس9 بیوہ کی عمر 60 سال سے کم ہے اُسے بیواؤں کی
فہرست میں درج نہ کیا جائے۔ شرط یہ بھی ہے جبکہ اُس
کا شوہر زندہ تھا تو وہ اُس کی وفادار رہی ہو 10 اور لوگکہ
اُس کاموںنیککے اچھیکی ًسکیں،دےگواہی مثلا کیا اُس
نے اپنے بچوں طرحاچھیکو پالا ہے؟ کیا اُس نوازیمہماننے
کی اور مُقّدسین کے پاؤں دھو کر اُن خدمتکی کی ہے؟ کیا وہ
میںمصیبت 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،
کیونکہ جب اُن کی جسمانی خواہشات اُن پر غالب آتی ہیں تو
وہ مسیح سے دُور ہو کر شادی کرنا چاہتی ہیں۔ یوں12 وہ اپنا
ایمانپہلا چھوڑ ٹھہرتیمجرمکر ہیں۔ اِس13 علاوہکے ُسستوہ
ہونے اور اِدھر اُدھر میںگھروں پھرنے بنعادیکی جاتی ہیں۔
نہ صرف یہ بلـکہ وہ باتونی بھی بن جاتی ہیں اور دوسروں کے
معاملات میں دےدخل کر نامناسب باتیں کرتی ہیں۔ 14 اِس
لئے مَیں چاہتا ہوں کہ جوان بیوائیں دوبارہ شادی کر کے بچوں
کو جنم دیں اور اپنے گھروں کو سنبھالیں۔ پھر وہ دشمن کو
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بدگوئی کرنے کا موقع نہیں دیں گی۔ 15 بعضکیونکہ تو صحیح
راہ ہٹسے ابلیسکر لـگپیچھےکے چکی ہیں۔ جسلیکن16
ایمان دار عورت کے خاندان میں بیوائیں ہیں اُس فرضکا ہے
کہ وہ اُن کی کرےمدد تاکہ وہ خدا جماعتکی کے لئے بوجھ
نہ بنیں۔ ورنہ جماعت اُن بیواؤں کی صحیح مدد نہیں کر سکے گی
جو ضرورتواقعی مند ہیں۔

جماعتبزرگجو17 لتےطرحاچھیکو اُنہیںہیںسنبھا دُگنی
عزت کے لائق سمجھا *جائے۔ خاصمَیں کر اُن کی بات کر
رہا ہوں پاکجو کلام سنانے اور تعلیم دینے مشقتمحنتمیں
کرتے ہیں۔ 18 کیونکہ مُقّدسکلاِم فرماتا ہے، جب” تُو فصل
ہنے گا کے لئے اُس پر بَیل چلنے دیتا ہے تو اُس کا منہ باندھ کر
نہ “رکھنا۔ یہ بھی لـکھا ہے، مزدور” اپنی مزدوری کا حق دار
“ہے۔ بزرگکسیجب19 پر الزام لگایا جائے تو صرفباتیہ
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 ایسیدوسرےتاکہ حرکتیں کرنے
سے ڈر جائیں۔

21 الله اور مسیح عیسٰی اور اُس کے فرشتوںچنیدہ کے منے سا
مَیں سنجیدگی سے تاکید کرتا ہوں کہ ہدایاتاِن 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
مخصوص مت کرنا، نہ دوسروں کے گناہوں میں شریک ہونا۔
آپاپنے پاککو رکھیں۔

23 چونکہ آپ اکثر بیمار ہتے ر ہیں اِس لئے اپنے معدے کا
لحاظ 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 عدالتہی تختکے 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 وقتکسی ظاہر
ہو جائیں گے۔

6
غلامیبھیجو1 وہہیںمیںجوئےکے مالـکوںاپنے پوریکو

عزت لائقکے سمجھیں لوگتاکہ الله کے نام اور ہماری تعلیم پر
کفر نہ بکیں۔ مالـکجب2 ایمان لاتے ہیں تو غلاموں کو اُن
کی اِس لئے نہیںعزتکم کرنا ہئے چا کہ میںمسیحابوہ بھائی
ہیں۔ بلـکہ وہ اُن کی اَور یادہ خدمتز کریں، ابکیونکہ جو اُن
کی اچھی خدمت سے فائدہ اُٹھا رہے ہیں وہ ایمان دار اور ہیں۔عزیز

غلط تعلیم اور دولتحقیقی
لازم ہے لوگوںآپکہ کو اِن باتوں کی تعلیم دیں اور اِس میں

اُن کی حوصلہ افزائی کریں۔ 3 جو بھی اِس سے فرق تعلیم دے
ہمارےکر خداوند عیسٰی مسیح بخشصحتکے الفاظ اور اِس
ترسخدا زندگی کی تعلیم سے وابستہ نہیں رہتا 4 وہ خود پسندی
سے پھولا ہوا ہے اور کچھ نہیں سمجھتا۔ بحثشخصایسا مباحثہ
کرنے اور باتوںخالی پر غیرصحتمیںجھگڑنے مند دل چسپی لیتا
نتیجےہے۔ میں اورکفرجھگڑے،حسد، بدگمانی پیدا ہے۔ہوتی
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
ہاں،ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ترسخدا زندگی گزارنے نفعمالیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

6 ترسخدا زندگی واقعی بہت نفع باعثکا ہے، لیکن شرط
یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ بھی مل جائے وہ اُس پر اکتفا کر
ے۔ 7 ہم 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 پاس خوراک اور لباس ہو تو یہ ہمارے
لئے کافی ہونا ہئے۔ چا 9 جو امیر بننے کے خواہاں ہتے ر ہیں وہ
طرحکئی کی آزمائشوں اور پھندوں پھنسمیں جاتے بہتہیں۔
ناسمجھسی نقصاناور ہلاکتاُنہیںخواہشاتدہ اور تباہی میں
غرق ہو دیتیجانے ہیں۔ 10 پیسوںکیونکہ کا لالچ غلطہر کام
کا سرچشمہ لوگوںکئیہے۔ اِسینے لالچ باعثکے ایمان سے
بھٹک کر آپاپنے اذیتبہتکو پہنچائی ہے۔

ہدایاتشخصی
11 لیکن آپ جو الله کے بندے 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

* 5:17 اُنہیں عزتدُگنی لائقکے سمجھا :جائے مطلبیہاں ہے کہ اُن خاصعزتکی کر لحاظمالی سے کی جائے۔
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ُکشتی لڑیں۔ ابدی زندگی لپٹخوبسے جائیں، کیونکہ الله نے
آپ کو یہی زندگی پانے کے لئے بُلایا، اور آپ نے اپنی طرف
سے بہت سے گواہوں کے منے سا اِس بات کا اقرار بھی کیا۔
میرے13 دو گواہ ہیں، الله جو سب کچھ زندہ رکھتا ہے اور
مسیح عیسٰی جس نے پنطیُس پیلاطس کے منے سا اپنے ایمان
کی اچھی گواہی دی۔ اِن ہی کے منے سا آپمَیں کو کہتا ہوں
کہ 14 یہ حکم یوں پورا کریں آپکہ پر نہ داغ لـگے، نہ الزام۔ اور
اِس حکم پر اُس عملتکدن تکجبرہیںکرتے 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 کا مالـک ہے وہ اُسے مقررہ
وقت پر کرےظاہر گا۔ صرف16 وہی لافانی ہے، وہی ایسی
روشنی میں رہتا قریبکےجسہے کوئی نہیں آ سکتا۔ نہ کسی
انسان نے اُسے کبھی دیکھا، نہ وہ اُسے دیکھ سکتا اُسہے۔ کی
عزت قدرتاور تکابد 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 فیاضیہمیںجو کچھسبسے مہیا کرتا
تاکہہے ہم اُس لطفسے اندوز ہو جائیں۔ یہ18 پیِش نظر رکھ
کر نیکامیر کام کریں اور بھلائی کرنے میں ہی امیر ہوں۔ وہ
خوشی دوسروںسے کو دینے اور دولتاپنی شریکمیں کرنے
لئےکے تیار ہوں۔ یوں19 وہ اپنے لئے ایک اچھا کریںجمعخزانہ
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 سے
ہٹ گئے ہیں۔
الله کا سبآپفضل ساتھکے رہے۔
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تیمُتھیُس-۲
1 یہ خط پولس کی طرف سے ہے جو الله کی مرضی سے

مسیح عیسٰی رسولکا تاکہہے اُس زندگیہوئیکیوعدہ پیغامکا
سنائے جو ہمیں مسیح عیسٰی میں حاصل ہوتی ہے۔

مَیں2 پیارےاپنے بیٹے تیمُتھیُس کو لـکھ رہا ہوں۔
باپخدا اور ہمارا خداوند مسیح عیسٰی آپ کو فضل، رحم

اور سلامتی عطا کریں۔
شکرگزاری اور حوصلہ افزائی

آپمَیں3 لئےکے خدا کا شکر مَیںخدمتکیجسہوںکرتا
باپاپنے دادا صافطرحکی ضمیر سے کرتا ہوں۔ راتدن مَیں
آپلگاتار یادمیںدعاؤںاپنیکو آنسوکےآپمجھے4ہوں۔رکھتا
یاد آتے ہیں، اور مَیں آپ سے ملنے کا آرزومند ہوں تاکہ خوشی
سے بھر جاؤں۔ خاصمجھے5 آپکر مخلصکا ایمان یاد ہے جو
لوئسنانیکیآپپہلے یوُنیکےماںاور تھیں۔رکھتی یقینمجھےاور
ہے آپکہ بھی یہی ایمان رکھتے ہیں۔ 6 یہی وجہ ہے کہ مَیں
آپ باتایککو یاد دلاتا ہوں۔ الله آپنے کو ایکوقتاُس
نعمت سے نوازا جب مَیں نے آپ پر ہاتھ رکھے۔ آپ کو اِس
نعمت آگکی کو سرےنئے سے بھڑکانے ضرورتکی ہے۔
7 روحجسکیونکہ اللهسے ہمیںنے نوازا بزدلہمیںوہہے نہیں
بناتا بلـکہ ہمیں محبتقوت، اور نظم و ضبط دلاتا ہے۔

8 اِس لئے ہمارے خداوند بارےکے میں گواہی دینے سے
نہ شرمائیں، نہ مجھ سے مسیحجو کی قیدیخاطر ہوں۔ اِس کے
میرےبجائے ساتھ الله قوتکی سے مدد لے کر اُس خوشکی
کیخبری اُٹھائیں۔دُکھخاطر 9 اُسکیونکہ دےنجاتہمیںنے
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 10 لیکن اب
نجاتہمارے دہندہ مسیح عیسٰی کی آمد سے ظاہر ہوا۔ مسیح
ہی موتنے نیستکو کر دیا۔ اُسی نے خبریخوشاپنی کے
یعے 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 مَیںسے دُکھ اُٹھا رہا
توبھیہوں۔ مَیں شرماتا نہیں، مَیںکیونکہ اُسے پرجسہوںجانتا

مَیں ایمان لایا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو کچھ مَیں نے
اُس کے حوالے کر دیا ہے اُسے وہ اپنی آمد محفوظتکدنکے
رکھنے کے قابل ہے۔ 13 اُن صحت بخش باتوں کے مطابق چلتے
رہیں جو آپ نے مجھ سے سن لی ہیں، اور یوں ایمان اور محبت
مسیحساتھکے عیسٰی میں زندگی گزاریں۔ قیمتبیشجو14 چیز
آپ کے حوالے دیکر گئی ہے اُسے القدسروح کی مدد سے
جو ہم سکونتمیں کرتا محفوظہے رکھیں۔

آپ15 کو معلوم ہے کہ صوبہ آسیہ میں تمام لوگوں مجھےنے
ترک کر دیا اِنہے۔ فوگلسمیں ہیں۔شاملبھیہرمگنیساور
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 قیدیمَیںکہ ہوں۔ 17 جببلـکہ وہ روم شہر پہنچا بڑیتو
سےکوششوں کھوجمیرا لگا ملا۔مجھےکر کہکرےخداوند18
قیامتوہ کے دن خداوند سے رحم پائے۔ آپ خود بہتر جانتے
ہیں کہ اُس اِفسسنے میں خدمتکتنی کی۔

2
مسیح عیسٰی کا وفادار سپاہی

لیکن1 میرےآپ، بیٹے، اُس فضل سے تقویت پائیں جو آپ
مسیحکو ملمیںعیسٰی گیا ہے۔ آپکچھجو2 گواہوںبہتنے
کی موجودگی میں مجھ سے سنا ہے اُسے معتبر لوگوں کے سپرد
کریں۔ ہوںلوگایسےیہ اَوروںجو قابلکےسکھانےکو ہوں۔

مسیح3 عیسٰی کے اچھے سپاہی کی ہمارےطرح ساتھ دُکھ
اُٹھاتے رہیں۔ جس4 سپاہی کی ڈیوٹی ہے وہ عام رعایا کے
معاملات میں پھنسنے سے باز رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے افسر کو
پسند آنا چاہتا ہے۔ اِسی5 طرح کھیل کے مقابلے میں حصہ لینے
والے میںصورتاِسصرفکو انعام مل سکتا کہہے وہ قواعد
کے مطابق ہی مقابلہ کرے۔ 6 اور لازم ہے کہ فصل کی کٹائی
وقتکے پہلے اُس فصلکو کا جسملےحصہ کھیتنے میں
محنت کی ہے۔ اُس7 پر دھیان دینا جو آپمَیں کو بتا رہا ہوں،
کیونکہ آپخداوند کو اِن تمام باتوں کی سمجھ کرےعطا گا۔

8 مسیح عیسٰی کو یاد رکھیں، جو داؤد کی اولاد میں سے
ہے اور مُردوںجسے میں سے زندہ کر دیا گیا۔ خوشمیرییہی
خبری ہے کیجس9 مَیںخاطر دُکھ اُٹھا رہا تکیہاںہوں، کہ
مجھے عام مجرم کی طرح زنجـیروں سے باندھا گیا ہے۔ لیکن الله
کا کلام زنجـیروں سے باندھا نہیں جا سکتا۔ اِس10 لئے سبمَیں
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کچھ الله کے چنے ہوئے لوگوں کی برداشتخاطر کرتا ہوں تاکہ
وہ نجاتبھی —پائیں نجاتوہ مسیحجو عیسٰی سے ملتی اورہے
ابدیجو جلال باعثکا 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 یں کر
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 کھال اُتار ایککر
دوسرے سے نہ جھگڑیں۔ یہ بےفائدہ ہے بلـکہ سننے والوں کو
بگاڑ دیتا ہے۔ 15 اپنے آپ کو الله کے منے سا یوں پیش کرنے
کی پوری کوشش کریں آپکہ مقبول ثابت ہوں، آپکہ ایسا
اپنےجسےنکلیںمزدور نہضرورتکیشرمانےسےکام ہو بلـکہ
طورصحیحجو پر الله کا بکواسدنیاوی16کرے۔پیشکلامسچا
سے باز رہیں۔ کیونکہ جتنا لوگیہ اِس پھنسمیں جائیں گے اُتنا
ہی بےدینی کا اثر بڑھے گا 17 اور اُن کی تعلیم کینسر کی طرح
پھیل گی۔جائے اِن لوگوں میں ہمنیُس فلیتساور ہیںشاملبھی
18 جو سچائی ہٹسے گئے ہیں۔ یہ دعوٰی کرتے ہیں مُردوںکہ
جیکے اُٹھنے کا عمل ہو چکا اورہے ایکبعضیوں کا ایمان تباہ
ہو گیا ہے۔ لیکن19 الله ٹھوسکی بنیاد قائم رہتی ہے اور اُس پر
اِن دو باتوں کی مُہر لـگی ہے، خداوند” 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 بھی۔کے یعنی شریفکچھ کاموں
کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور کچھ کم قدر کاموں کے لئے۔
21 اگر کوئی آپاپنے کو بُریاِن چیزوں کرےصافپاکسے
تو وہ شریف کاموں کے لئے استعمال ہونے والا برتن ہو گا۔
وہ مخصوص و مُقّدس، مالـک کے لئے مفید اور ہر نیک کام

کے لئے تیار ہو گا۔ 22 جوانی کی بُری خواہشات بھاگسے
کر راست بازی، ایمان، محبت اور صلح سلامتی کے پیچھے لـگے
رہیں۔ اور یہ اُن کے ساتھ مل کر کریں جو خلوص دلی سے
پرستشکیخداوند ہیں۔کرتے حماقت23 بحثوںکیجہالتاور
سے کنارہ کریں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اِن جھگڑےصرفسے
پیدا ہوتے ہیں۔ 24 لازم ہے کہ خداوند کا خادم جھگڑےنہ
بلـکہ ہر ایک سے مہربانی سلوککا کرے۔ وہ تعلیم دینے کے
قابل ہو اور صبر برداشتسلوکغلطسے کرے۔ 25 مخالفتجو
کرتے ہیں اُنہیں وہ نرم دلی سے تربیت دے، کیونکہ ہو سکتا
ہے کہ الله اُنہیں توبہ کرنے کی توفیق دے اور وہ سچائی کو
جان لیں، میںہوش26 آئیں ابلیساور پھندےکے سے بچ نکلیں۔
کیونکہ ابلیس نے اُنہیں قید کر لیا ہے تاکہ وہ اُس کی مرضی
پوری کریں۔

3
آخری دن

لیکن1 لیںجانباتیہ لمحےناکہولمیںدنوںآخریکہ آئیں
گے۔ پسندخودلوگ2 پیسوںاور شیخیوہگے۔ہوںلالچیکے
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 عیاشگے، اور
وحشی ہوں گے اور بھلائی سے نفرت رکھیں گے۔ 4 وہ نمک
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 لیکنگے، حقیقی ترسخدا
زندگی قوتکی کا انکار کریں ایسوںگے۔ سے کنارہ کریں۔ 6 اُن
میں سے لوگکچھ گھروں گھسمیں کر کمزور خواتین کو اپنے
میںجال پھنسا لیتے ایسیہیں، 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۔ ینیسطرحجس8 اور یمبریس موسٰی
کی مخالفت کرتے تھے اُسی طرح لوگیہ بھی سچائی کی مخالفت
ہیں۔کرتے اِن ذہنکا بگڑا ہوا اورہے اِن نامقبولایمانکا نکلا۔
لیکن9 یہ یادہ ز ترقی نہیں کریں گے کیونکہ اِن کی حماقت سب
پر ظاہر ہو جائے گی، بالکل اُسی طرح جس طرح ینیس اور
یمبریس کے ساتھ بھی ہوا۔
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ہدایاتآخری
آپلیکن10 لحاظہر میرےسے شاگرد رہے چلنچالہیں،

میں، ارادے میں، ایمان میں، صبر میں، محبت 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 کہ سب جو مسیح عیسٰی میں خدا
زندگیترس گزارنا ہتے اُنہیںہیںچا ستایا ساتھساتھ13گا۔جائے
شریر اور دھوکے لوگباز میںکاموںغلطاپنے ترقی جائیںکرتے
دوسروںوہگے۔ غلطکو راہ پر جائیںلے اُنہیںاورگے بھیخود
غلط راہ پر لایا جائے گا۔ آپلیکن14 خود اُس پر قائم رہیں جو
آپ نے سیکھ لیا جساور پر آپ کو یقین آیا ہے۔ آپکیونکہ
اُستادوںاپنے کو بچـپنآپاور15ہیںجانتے صحیفوںمُقّدسسے
واقفسے ہیں۔ الله کا یہ آپکلام کو حکمتوہ عطا کر سکتا
ہے جو مسیح عیسٰی پر ایمان لانے تکنجاتسے پہنچاتی ہے۔
16 کیونکہ پاکہر نوشتہ الله روحکے سے وجود میں آیا ہے اور
تعلیم دینے، ملامت کرنے، اصلاح کرنے اور راست باز زندگی
گزارنے تربیتکی دینے کے لئے مفید ہے۔ 17 مُقّدسکلاِم کا
مقصد یہی اللهکہہے کا بندہ لحاظہر قابلسے اور نیکہر کام
کے لئے تیار ہو۔

4
1 مَیں الله اور مسیح عیسٰی کے منے سا جو زندوں اور مُردوں

کرےعدالتکی گا اور اُس کی آمد اور بادشاہی کی یاد دلا کر
تاکیدکیاِسسےسنجیدگی کرتا ہوں، بےوقتوقتکہ2 کلاِم
مُقّدس منادیکی کرنے کے لئے تیار بڑےرہیں۔ صبر ایمانسے
داروں کو تعلیم دے کر اُنہیں سمجھائیں، ملامت کریں اور اُن
کی حوصلہ افزائی بھی کریں۔ 3 ایککیونکہ وقت آئے جبگا
بخشصحتلوگ برداشتتعلیم نہیں کریں بلـکہگے پاساپنے اپنی
بُری خواہشات سے مطابقت رکھنے والے اُستادوں کا ڈھیر لگا
لیں گے۔ یہ اُستاد دلصرفاُنہیں بہلانے والی باتیں سنائیں گے،
صرف وہ کچھ جو وہ سننا ہتے چا ہیں۔ 4 وہ سچائی کو سننے سے
باز آ فرضیکر کہانیوں پیچھےکے پڑ جائیں گے۔ آپلیکن5 خود
حالتہر ہوشمیں میں رہیں۔ دُکھ برداشتکو کریں، الله کی
خوش خبری سناتے رہیں اور اپنی خدمت کے فرائضتمام ادا
کریں۔

تکجہاں6 میرا تعلق ہے، وقتوہ آ چکا ہے کہ مجھے َمے
کی نذر قربانطرحکی گاہ پر ُنڈیلا ا کوچمیرےجائے۔ وقتکا
آ گیا ہے۔ مَیں7 نے اچھی ُکشتی لڑی ہے، مَیں دوڑ کے اختتام
پہنچتک گیا ہوں، مَیں ایماننے محفوظکو رکھا ہے۔ اباور8
ایک انعام تیار پڑا راستہے، بازی کا وہ تاج جو خداوند ہمارا
راست منصف مجھے اپنی آمد کے دن دے گا۔ اور نہ صرف
مجھے بلـکہ اُن سب کو جو اُس کی آمد کے آرزومند رہے ہیں۔

شخصیکچھ باتیں
پاسمیرے9 آنے میں جلدی کریں۔ 10 دیماسکیونکہ نے

اِس دنیا کو پیار کر کے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ وہ تھسلُنیکے
چلا گیا۔ کریسکینس گلتیہ اور طِطُس دلمتیہ چلے گئے ہیں۔
صرف11 لوقا میرے پاس مرقسہے۔ کو اپنے ساتھ لے آنا،
کیونکہ خدمتوہ کے لئے ثابتمفید ہو گا۔ ُتخِکُس12 کو مَیں
اِفسسنے بھیج دیا ہے۔ 13 وقتآتے میرا کوٹوہ اپنے ساتھ
آئیںلے 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 بدلہ دے گا۔ 15 اُس سے محتاط رہیں
کیونکہ اُس شدتبڑینے ہماریسے باتوں مخالفتکی کی۔

مجھےجب16 پہلی دفعہ اپنے دفاع کے لئے عدالت پیشمیں
کیا گیا تو سب نے مجھے ترک کر دیا۔ الله اُن سے اِس بات کا
حساب نہ لے بلـکہ اِسے نظرانداز کر دے۔ 17 لیکن خداوند
میرے ساتھ تھا۔ اُسی نے مجھے تقویت 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 گا۔دےنجاتکر
اُس کا جلال ازل سے تکابد ہوتا رہے۔ آمین۔

آخری سلام
19 پرسکلہ، اکوِلہ ُنیسفرساور ا کے گھرانے کو ہمارا سلام

کہنا۔ 20 اراستس کُرِنتھس میں رہا، اور مجھے ترفمس کو
میلیتس میں چھوڑنا پڑا، کیونکہ وہ بیمار تھا۔ کریںجلدی21 تاکہ
سردیوں موسمکے پہلےسے یہاں پہنچیں۔
یوبولس، پُودینس، لینس، کلودیہ اور تمام آپبھائی سلامکو

کہتے ہیں۔
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22 آپخداوند کی روح کے ساتھ ہو۔ الله کا فضل آپ کے
ساتھ ہوتا رہے۔
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طِطُس
1 یہ پولسخط طرفکی 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
ایسیہے، زندگی جسکی کا وعدہ الله نے دنیا کے زمانوں سے
پیشتر ہی کیا تھا۔ اور جھوٹوہ نہیں بولتا۔ 3 اپنے وقتمقررہ پر
الله نے اپنے کلام اعلانکا کر اُسےکے ظاہر دیا۔کر اعلانیہی
میرے سپرد کیا گیا مَیںاورہے نجاتہمارےاِسے دہندہ الله کے
حکم مطابقکے سناتا ہوں۔

مَیں4 طِطُس کو لـکھ رہا ہوں ہمارےجو مشترکہ ایمان کے
مطابق میرا حقیقی بیٹا ہے۔
باپخدا اور نجاتہمارا مسیحدہندہ آپعیسٰی فضلکو اور

سلامتی عطا کریں۔
کریتے میں طِطُس خدمتکی

مَیں5 آپنے کو کریتے میں اِس لئے چھوڑا تھا کہ آپ وہ
کریںدرستکمیاں تھیں۔گئیرہتکابجو مقصدایکبھییہ
تھا آپکہ ہر شہر جماعتکی بزرگمیں مقرر طرحجسکریں،
مَیں آپنے کو کہا تھا۔ بزرگ6 بےالزام ہو۔ اُس صرفکی
بیویایک اُسہو۔ ایمانبچےکے ہوںدار لوگاور اُن عیاشپر یا
سرکش ہونے کا الزام نہ لگا سکیں۔ نگران7 کو تو الله کا گھرانا
لنے سنبھا کی دیداریذمہ گئی اِسہے، لئے لازم ہے کہ وہ
بےالزام ہو۔ وہ خودسر، غصیلا، شرابی، لڑاکا یا لالچی نہ ہو۔
اِس8 کے بجائے وہ مہمان نواز ہو اچھیسباور چیزوں پیارسے
کرنے والا ہو۔ وہ سمجھ راستدار، باز مُقّدساور ہو۔ وہ اپنے
آپ پر قابو سکے۔رکھ وہ9 اُس کلام ساتھکے لپٹا رہے جو قابِل
اعتماد اور ہماری تعلیم مطابقکے ہے۔ کیونکہ اِس طرح ہی وہ
بخشصحت دےتعلیم کیدوسروںکر افزائیحوصلہ سکےکر گا
مخالفتاور کرنے والوں کو سمجھا بھی سکے گا۔

بات10 یہ ہے بہتکہ لوگایسےسے ہیں سرکشجو ہیں،
جو فضول باتیں کر کے دوسروں کو دھوکا دیتے ہیں۔ یہ بات

خاص کر اُن آتیصادقپر یہودیوںجوہے میں ہیں۔سے لازم11
ہے کہ اُنہیں چپ کرا دیا جائے، کیونکہ یہ لالچ میں آ کر کئی
لوگوں پورےکے گھر اپنی غلط تعلیم خرابسے کر رہے ہیں۔
12 اُن کے اپنے ایک نبی نے کہا ہے، کریتے” باشندےکے
ہمیشہ جھوٹ لنے بو والے، وحشی جانور اور ُسست پیٹو ہوتے
“ہیں۔ 13 اُس کی یہ گواہی درست ہے۔ اِس وجہ سے لازم
ہے آپکہ 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 ہٹسے گئے ہیں۔ 15 پاکلوگجو
ہیںصاف اُن کے لئے سب پاککچھ لیکنہے۔ ناپاکجو اور
ایمان سے خالی 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 ہیں، لیکن اُن کی حرکتیں اِس بات
کا انکار کرتی ہیں۔ یہ نافرمانگھنونے، اور بھیکوئی اچھا کام
کرنے قابلکے نہیں ہیں۔

2
بخشصحت تعلیم

لیکن1 آپ وہ کچھ سنائیں بخشصحتجو تعلیم مطابقتسے
رکھتا ہے۔ بزرگ2 مردوں کو بتا دینا کہ ہوشوہ شریفمند،
اور سمجھ دار ہوں۔ اُن کا ایمان، محبت اور ثابت صحتقدمی ہوں۔مند

اِسی3 بزرگطرح خواتین ہدایتکو دینا کہ وہ مُقّدسین کی
سی زندگی گزاریں۔ نہ وہ تہمت لگائیں نہ شراب کی غلام ہوں۔
اِس بجائےکے اچھیوہ تعلیم دینے تاکہ4ہوںلائقکے جوانوہ
عورتوں کو سمجھ دار زندگی گزارنے کی تربیت دے سکیں،
کہ وہ اپنے شوہروں اور بچوں محبتسے رکھیں، 5 کہ وہ سمجھ
مُقّدساور*دار ہوں، وہکہ فرائضکےگھر ادا لـگیمیںکرنے
رہیں، نیکوہکہ ہوں، وہکہ شوہروںاپنے تابعکے رہیں۔ اگر
ایسیوہ گزاریںزندگی تو دوسروںوہ اللهکو کلامکے پر بکنےکفر
کا موقع فراہم نہیں کریں گی۔

اِسی6 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 آپوقتدیتے خلوصکی دلی،

* 2:5 سمجھ :دار یونانی لفظ میں نفسضبِط کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔
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شرافت 8 اور الفاظ کی صافصحتبےالزام نظر آئے۔ پھر آپ
مخالفکے شرمندہ ہو جائیں گے، کیونکہ بارےہمارےوہ میں
باتبُریکوئی نہیں کہہ سکیں گے۔

غلاموں9 کو کہہ دینا کہ وہ لحاظہر سے اپنے مالـکوں کے
تابع رہیں۔ وہ اُنہیں پسند آئیں، بحث مباحثہ کئے بغیر اُن باتکی
مانیں 10 اور اُن کی چوریچیزیں 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 طرحہر سے
کشدل بنا دیں گے۔

11 کیونکہ الله کا نجات بخش فضل تمام انسانوں پر ظاہر ہوا
اور12ہے۔ قابلاِسکردےتربیتہمیںفضلیہ بنا دیتا کہہے
ہم بےدینی خواہشاتدنیاویاور کا انکار کر کے اِس دنیا میں
سمجھ راستدار، باز اور ترسخدا زندگی گزار سکیں۔ ساتھ13
ساتھ یہ تربیت مبارکاُس دن کا انتظار کرنے میں ہماری مدد
کرتی جسہے کی اُمید ہم رکھتے ہیں اور ہمارےجب عظیم
خدا نجاتاور دہندہ عیسٰی مسیح کا جلال ظاہر ہو جائے گا۔
14 کیونکہ مسیح ہمارےنے لئے اپنی دیدےجان تاکہ فدیہ
دے کر ہمیں ہر طرح کی بےدینی سے چھڑا کر اپنے لئے ایک
پاک قوممخصوصاور بنائے ہو۔سرگرممیںکرنےکامنیکجو

15 اِن ہی باتوں کی تعلیم دے کر پورے اختیار کے ساتھ
لوگوں کو سمجھائیں اور اُن اصلاحکی کریں۔ کوئی آپبھی کو
حقیر نہ جانے۔

3
مسیحی کردار

اُنہیں1 یاد دلانا کہ حکمرانوںوہ اور اختیار والوں تابعکے اور
فرماں بردار رہیں۔ وہ ہر نیک کام کرنے کے لئے تیار رہیں،
کسی2 پر تہمت نہ لگائیں، امن پسند اور نرم دل ہوں اور تمام
لوگوں کے ساتھ نرم مزاجی پیشسے آئیں۔ 3 وقتایککیونکہ
بھیہمجبتھا ناسمجھ، نافرمان اور صحیح راہ بھٹکےسے ہوئے
تھے۔ وقتاُس ہم طرحکئی کی شہوتوں اور غلط خواہشوں کی
غلامی میں تھے۔ ہم بُرے کاموں اور حسد کرنے میں زندگی
گزارتے دوسرےتھے۔ ہم نفرتسے تھےکرتے اور بھیہم اُن
نفرتسے تھے۔کرتے نجاتہمارےجبلیکن4 دہندہ الله کی
مہربانی اور محبت ظاہر ہوئی 5 تو اُس نے ہمیں بچایا۔ یہ نہیں کہ

ہم راستنے کام کرنے نجاتباعثکے حاصل کی بلـکہ اُس
کے رحم ہی نے ہمیں روح القدس کے وسیلے سے بچایا جس
ہمیںنے دھو کر سرےنئے سے جنم دیا اور نئی زندگی عطا کی۔
الله6 نے اپنے روحاِس فیاضیبڑیکو نجاتہمارےسے دہندہ
عیسٰی مسیح کے وسیلے سے ہم پر ُنڈیل ا دیا 7 تاکہ ہمیں اُس کے
فضل راستسے باز قرار دیا جائے اور ہم اُس ابدی زندگی کے
وارث بن جسجائیں کی اُمید ہم رکھتے ہیں۔ باتاِس8 پر پورا
اعتماد کیا جا سکتا ہے۔
مَیں ہوںچاہتا آپکہ اِن باتوں خاصپر دیںزور تاکہ جو الله

پر ایمان ہیںلائے کامنیکسےدھیانوہ لـگےمیںکرنے رہیں۔
یہ باتیں سب کے لئے اچھی اور مفید ہیں۔ 9 لیکن بےہودہ
نسببحثوں، شریعتاورجھگڑوںناموں، تنازعوںمیںبارےکے
سے باز رہیں، کیونکہ ایسا کرنا بےفائدہ اور فضول ہے۔ 10 جو
شخص پارٹی باز ہے اُسے دو بار سمجھائیں۔ اگر وہ اِس کے بعد
بھی نہ مانے تو رفاقتاُسے خارجسے کریں۔ 11 آپکیونکہ کو
پتا ہو گا کہ غلطشخصایسا راہ پر ہے اور گناہ میں پھنسا ہوا ہوتا
اُسہے۔ نے اپنی حرکتوں سے آپاپنے کو مجرم ٹھہرایا ہے۔

ہدایاتآخری
جب12 مَیں ارتماس یا ُتخِکُس کو آپ کے پاس بھیج دوں

گا تو میرے پاس آنے میں جلدی کریں۔ مَیں نیکپلس شہر میں
ہوں، کیونکہ مَیں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سردیوں کا موسم
یہاں گزاروں۔ زیناسجب13 وکیل اور اپلّوس سفر کی یاں تیار
کر رہے ہیں تو اُن کی مدد کریں۔ خیال رکھیں کہ اُن کی
ہر ضرورت پوری کی جائے۔ 14 لازم ہے کہ ہمارے لوگ
نیک کام کرنے میں لـگے رہنا خاصسیکھیں، کر بہتجہاں
ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ آخرکار وہ بےپھل نکلیں۔ سب15
میرےجو ساتھ ہیں آپ 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 مسیحخط عیسٰی پولسقیدیکے اور تیمُتھیُس طرفکی

سے ہے۔
مَیں اپنے عزیز دوست اور ہم خدمت فلیمون کو لـکھ رہا

ہوں 2 اور ساتھ ساتھ اپنی بہن افیہ، اپنے ہم سپاہ ارخپس اور
جماعتاُس 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
بھیجب4 مَیں دعا کرتا ہوں تو آپ کو یاد کر کے اپنے خدا

کا شکر کرتا ہوں۔ 5 کیونکہ مجھے خداوند عیسٰی بارےکے میں
آپ کے ایمان اور آپ کی تمام مُقّدسین سے محبت کی خبر ملتی
رہتی ہے۔ میری6 دعا ہے آپکہ کی رفاقتجو 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 محبتکی دیکھ کر مجھے بڑی خوشی اور تسلی ہوئی
ہے، آپکیونکہ مُقّدسیننے دلوںکے کو تر و تازہ کر دیا ہے۔

ُنیسمس ا سفارشکی
8 اِس وجہ سے مَیں مسیح میں اِتنی دلیری محسوس کرتا ہوں

کہ آپ کو وہ کچھ کرنے کا حکم دوں جو اب مناسب ہے۔
توبھی9 مَیں ایسا نہیں کرنا چاہتا محبتبلـکہ کی بنا آپپر اپیلسے
ہی کرتا ہوں۔ پولسمَیںگو مسیح عیسٰی کا ایلچی اببلـکہ اُس
کا قیدی 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 آپوہ نہیںکامکے آ سکتا تھا، ابلیکن وہ
آپ کے لئے میرےاور لئے کافی ثابتمفید ہوا *ہے۔

اب12 مَیں اِس کو یا گو اپنی جان کو آپ کے پاس واپس
بھیج رہا ہوں۔ اصل13 میں مَیں اُسے پاساپنے رکھنا چاہتا تھا
تاکہ تکجب خبریخوشمَیں کی خاطر قید میں ہوں آپوہ
کی کرے۔خدمتمیریجگہ لیکن14 آپمَیں اجازتکی کے
بغیر کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیونکہ مَیں چاہتا ہوں کہ جو بھی
مہربانی آپ کریں گے وہ آپ مجبور ہو کر نہ کریں بلـکہ سے۔خوشی

15 ہو سکتا ہے ُنیسمسکہ ا اِس لئے کچھ دیر کے لئے آپ
سے جدا ہو گیا کہ آپوہ کو ہمیشہ کے لئے دوبارہ مل جائے۔
غلامصرفنہوہابکیونکہ16 بلـکہہے غلام یادہ۔کہیںسے ز
اب ایکوہ عزیز بھائی ہے خاصمجھےجو عزیز لیکنہے۔ وہ
آپ کو کہیں یادہ ز عزیز ہو گا، غلام کی حیثیت سے بھی اور
خداوند میں بھائی حیثیتکی سے بھی۔

غرض،17 مجھےآپاگر اپنا سمجھیںساتھی تو اُسے خوشیوں
آمدید کہیں جیسے مَیں خود آ کر حاضر ہوتا۔ 18 اگر اُس نے
آپ نقصانکوئیکو پہنچایا آپیا قرضکا دار ہوا تو مَیں اِس کا
معاوضہ دینے لئےکے تیار ہوں۔ یہاں19 پولسمَیں اپنے ہاتھہی
سے باتاِس کی تصدیق کرتا :ہوں مَیں اِس کا معاوضہ دوں گا
اگرچہ مجھے آپ کو یاد دلانے ضرورتکی نہیں آپکہ خود
قرضمیرے دار ہیں۔ کیونکہ قرضمیرا آپجو پر ہے آپوہ
خود ہیں۔ 20 چنانچہ میرے بھائی، مجھ پر یہ مہربانی کریں کہ
مجھے خداوند آپمیں سے کچھ فائدہ ملے۔ مسیح میں میری جان
کو تازہ کریں۔

آپمَیں21 کی فرماں برداری پر اعتبار کر آپکے کو یہ لـکھ
رہا ہوں۔ کیونکہ مَیں جانتا ہوں کہ آپ نہ صرف 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 جوابکے میں مجھے آپ کو
واپس دیا جائے گا۔

آخری سلام
اِپَفراس23 جو مسیح عیسٰی میں میرے ساتھ قیدی آپہے

کو سلام کہتا ہے۔ اِسی24 طرح مرقس، ارسترخس، دیماس
اور لوقا آپبھی کو سلام کہتے ہیں۔

خداوند25 عیسٰی کا سبآپفضل ساتھکے ہوتا رہے۔

* 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

1 ماضی میں الله مختلف موقعوں پر اور کئی یقوں طر سے
باپہمارے دادا سے ہم کلام ہوا۔ وقتاُس اُس نے یہ نبیوں
کے وسیلے سے کیا لیکن2 اِن آخری دنوں میں وہ اپنے فرزند کے
وسیلے ہمسے ہمسے کلام اُسیہوا، وسیلےکے اُسجسےسے
چیزوںسبنے وارثکا بنا دیا اُسسےوسیلےکےجساور نے
کائنات کو بھی خلق کیا۔ فرزند3 الله کا شاندار منعکسجلال
کرتا اور اُس کی ذات کی عین *شبیہ ہے۔ وہ اپنے قوی کلام
سبسے کچھ سنبھالے رکھتا جبہے۔ وہ دنیا میں تھا تو اُس
ہمارےنے لئے گناہوں صافپاکسے ہو جانے کا انتظام قائم
کیا۔ اِس کے بعد وہ آسمان پر قادرِ مطلق کے ہنے د ہاتھ جا بیٹھا۔

الله کے فرزند عظمتکی
فرزند4 فرشتوں سے کہیں عظیم ہے، اِتنا جتنا اُس میراثکا

میں پایا ہوا نام اُن کے ناموں سے عظیم ہے۔ 5 کیونکہ الله نے
کس فرشتے کبھیسے تُو”کہا، میرا فرزند ہے،
آج مَیں باپتیرا بن گیا “ہوں۔
یہ بھی اُس کسینے فرشتے بارےکے میں کبھی نہیں 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 اے”ہے، خدا، تختتیرا ازل سے تکابد قائم و دائم رہے گا،
اور انصاف کا شاہی عصا تیری بادشاہی پر کرےحکومت

گا۔
9 تُو بازیراستنے محبتسے

اور بےدینی نفرتسے کی،
اِس لئے تیرےالله خدا خوشیتجھےنے تیلکے مسحسے کر

تیرےتجھےکے 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 کبھینے بھی اپنے کسی 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 تو سب خدمت گزار روحیں ہیں

جنہیں الله اُن کی خدمت کرنے کے لئے بھیج دیتا ہے جنہیں
میراث نجاتمیں پانی ہے۔

2
نجات عظمتکی

اِس1 لئے لازم ہمکہہے اَور یادہ ز دھیان سے مُقّدسکلاِم
کی اُن باتوں پر غور کریں جو ہم نے سن لی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ
ہم سمندر پر بےقابو کشتی طرحکی بےمقصد اِدھر اُدھر پھریں۔
2 جو کلام فرشتوں نے تکانسان پہنچایا وہ تو اَن مٹ رہا، اور
جس سے بھی کوئی خطا یا نافرمانی ہوئی اُسے اُس کی مناسب
سزا ملی۔ 3 تو پھر ہم کس طرح الله کے غضب سے بچ سکیں
گے اگر ہم مسیح کی اِتنی عظیم نجات کو نظرانداز کریں؟ پہلے
خداوند نجاتاِسخودنے اعلانکا کیا، اور پھر ایسے لوگوں نے
پاسہمارے آ کر اِس تصدیقکی جنہوںکی اُسےنے سن لیا تھا۔
4 ساتھ ساتھ الله نے اِس بات کی اِس طرح تصدیق بھی کی کہ
اُس نے اپنی مرضی کے مطابق الٰہی معجزےنشان، مختلفاور

* 1:3 :شبیہ یا نقش۔
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قسم کے زوردار کام دکھائے اور القدسروح 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 مُقّدسکلاِم 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۔
لـکھاجب اُسکچھسبکہہے پاؤںکے تلے کر دیا گیا تو اِس

کا مطلب ہے کہ کوئی چیز نہ رہی جو اُس کے تابع نہیں ہے۔
میںحالہمیںبےشک باتیہ نہیںنظر آتی اُسکچھسبکہ کے
تابع ہے، لیکن9 ہم اُسے ضرور دیکھتے ہیں جو تھوڑی” دیر کے
لئے فرشتوں سے “کم تھا یعنی عیسٰی کو جسے اُس تکموتکی
کے دُکھ کی وجہ سے جلال” عزتاور کا “تاج پہنایا گیا ہے۔
ہاں، الله کے فضل سے اُس نے سب کی خاطر موت برداشت
کی۔ 10 کیونکہ مناسبیہی تھا کہ جسالله کے لئے جساور
وسیلےکے کچھسبسے بہتیوںہے سے بیٹوں کو اپنے جلال
کرےشریکمیں کہ وہ اُن کی نجات کے بانی عیسٰی کو دُکھ
اُٹھانے تککاملیتسے پہنچائے۔

11 عیسٰی اور وہ جنہیں وہ مخصوص و مُقّدس کر دیتا ہے
دونوں کا ایک ہی باپ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسٰی یہ کہنے
سے نہیں شرماتا کہ مُقّدسین میرے بھائی ہیں۔ 12ً مثلا وہ الله
سے کہتا مَیں”ہے، اپنے بھائیوں کے منے تیرےسا نام کا اعلان کروں گا،
جماعت درمیانکے تیریہی مدح سرائی کروں “گا۔
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 پوستگوشتبچے اور خون کے انسان ہیں
اِس لئے عیسٰی خود اُن کی مانند بن گیا اور اُن کی انسانی فطرت
شریکمیں ہوا۔ کیونکہ اِس طرح ہی وہ اپنی موت موتسے
ابلیسمالـککے کو تباہ کر سکا، 15 اور اِس طرح ہی وہ اُنہیں

چھڑا سکا موتجو 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 کی اولاد۔ 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 ایکحضور رحیم اور وفادار
اماِم بناعظم لوگوںکر گناہوںکے کا اور18سکے۔دےکفارہ
اب وہ اُن مددکی کر سکتا اُلجھےمیںآزمائشجوہے ہیں،ہوئے
کیونکہ اُس کی بھی آزمائش ہوئی اور اُس نے خود دُکھ ہے۔اُٹھایا

3
عیسٰی موسٰی سے بڑا ہے

مُقّدس1 بھائیو، میرےجو ساتھ الله کے بُلائے ہوئے !ہیں
عیسٰی پر رہیںکرتےخوضوغور اللهجو کا پیغمبر اور اماِم اعظم
ہے جساور کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ 2 عیسٰی الله کا وفادار رہا
جب اُس نے اُسے یہ کام کرنے کے لئے مقرر کیا، بالکل اُسی
طرحجسطرح موسٰی بھی وفادار جبرہا الله کا پورا گھر اُس
کے سپرد کیا گیا۔ اب3 جو کسی گھر کو تعمیر کرتا ہے اُسے
گھر نسبتکی یادہ ز عزت حاصل ہوتی اِسیہے۔ طرح عیسٰی
موسٰی کی نسبت یادہ ز عزت کے لائق ہے۔ 4 کیونکہ ہر گھر
کسیکو نہ کسی نے بنایا ہوتا ہے، جبکہ الله کچھسبنے بنایا
ہے۔ 5 موسٰی تو الله کے پورے گھر میں خدمت کرتے وقت
وفادار رہا، لیکن ملازم کی حیثیت سے تاکہ مُقّدسکلاِم کی
آنے والی باتوں کی گواہی دیتا رہے۔ مسیح6 فرق ہے۔ اُسے
فرزند حیثیتکی سے الله کے گھر پر اختیار ہے اور اِسی میں وہ
وفادار ہمہے۔ اُس کا گھر ہیں بشرطیکہ ہم اپنی دلیری اور وہ
اُمید قائم جسرکھیں پر ہم فخر کرتے ہیں۔

الله کی قوم کے لئے سکون
7 القدسروحطرحجسچنانچہ فرماتا ہے،
اگر” تم آج الله کی آواز سنو
تو8 دلوںاپنے نہسختکو بغاوتطرحجسکرو ہوا،دنکے
باپتمہارےجب دادا یگستاننے ر میں مجھے آزمایا۔
وہاں9 اُنہوں نے مجھے آزمایا اور جانچا،
حالانکہ اُنہوں چالیسنے سال میرےدورانکے کام دیکھ

لئے تھے۔
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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۔ 13 اِس
کے بجائے جب تک الله کا یہ فرمان قائم ہے روزانہ ایک
یںافزائیحوصلہکیدوسرے کر بھیکوئیسےمیںآپتاکہ گناہ
فریبکے میں آ دلسختکر نہ ہو۔ بات14 یہ ہے مسیحہمکہ
شریِککے 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 ہے،
اگر” تم آج الله کی آواز سنو،
تو دلوںاپنے نہسختکو بغاوتطرحجسکرو “ہوا۔دنکے
16 یہ کون تھے جو الله کی آواز سن کر باغی ہو گئے؟ سبوہ

جنہیں موسٰی مصر نکالسے کر باہر لایا۔ اور17 یہ تھےکون جن
سے چالیسالله سال ناراضدورانکے رہا؟ یہ وہی تھے جنہوں
نے گناہ کیا اور یگستانجو ر میں مر کر پڑےوہیں رہے۔ 18 الله
نے کن کی بابت قَسم کھائی کہ یہ” کبھی بھی ملـکاُس میں
داخل نہیں ہوں جہاںگے مَیں اُنہیں سکون ؟“دیتا ظاہر ہے اُن
بابتکی جنہوں نے نافرمانی کی تھی۔ 19 چنانچہ ہم دیکھتے ہیں
کہ وہ ایمان نہ رکھنے کی وجہ ملـکسے میں داخل نہ ہو سکے۔

4
1 تکابدیکھیں، الله کا یہ وعدہ قائم ہے، تکاباور ہم

سکون ملـککے 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 کی ایکطرح
سنائیخبریخوش لیکنگئی۔ یہ پیغام اُن کے لئے بےفائدہ تھا،
سناُسےوہکیونکہ ایمانکر نہ 3لائے۔ اُن ہمنسبتکی ایمانجو
لائے ہیں سکون کے ملـکاِس میں داخل ہو سکتے ہیں۔
غرض، یہ ایسا ہی طرحجسہے الله نے غضباپنے”فرمایا، 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 ہے، ساتویں” دن الله کا سارا
پہنچتکتکمیلکام گیا۔ اِس فارغسے ہو اُسکر آرامنے “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 باتیہ قائم رہی کہ
کچھ تو سکون کے ملـکاِس میں داخل ہو جائیں گے۔ 7 یہ مدِ
نظر رکھ کر الله نے ایک اَور دن مقرر کیا، مذکورہ “آج” کا
دن۔ کئی سالوں کے بعد ہی اُس نے داؤد کی معرفت وہ بات
جسکی پر ہم غور کر رہے ہیں،

اگر” تم آج الله کی آواز سنو
تو اپنے دلوں سختکو نہ “کرو۔
8 جب یشوع 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۔ چنانچہ9 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 بھیجو وہ سکون پاتا
جسہے کا وعدہ الله نے کیا وہ الله کی طرح اپنے کاموں سے
فارغ ہو کر کرےآرام گا۔ اِس11 لئے آئیں، ہم اِس سکون میں
داخل کریںکوششپوریکیہونے تاکہ میںہم بھیکوئیسے
باپ دادا نافرمانکے نمونے پر چل کر گناہ میں نہ گر جائے۔

12 کیونکہ الله کا کلام زندہ، موثر اور ہر دھاریدو تلوار سے
یادہ ز تیز ہے۔ وہ انسان میں سے گزر کر اُس کی جان روح سے
اور اُس جوڑوںکے ُگودےکو الـگسے کر لیتا دلوہیہے۔
خیالاتکے اور سوچ کو جانچ کر اُن پر فیصلہ کرنے کے قابل
ہے۔ بھیمخلوقکوئی13 الله کی نظر اُسسکتی۔چھپنہیںسے
کی آنکھوں کے منے جسسا جوابکے دہ ہم ہوتے سبہیں
کچھ عیاں بےنقاباور ہے۔

عیسٰی ہمارا اماِم اعظم ہے
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غرض14 آئیں، ہم اُس ایمان سے لپٹے جسرہیں کا اقرار ہم

کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا ایسا عظیم اماِم اعظم ہے جو آسمانوں
میں سے گزر گیا یعنی عیسٰی الله کا فرزند۔ 15 اور وہ ایسا اماِم
اعظم نہیں ہے جو ہماری 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، پورےہم 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 ہماریوقتکے مدد کر سکتا ہے۔

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 لئےکے نذرانے اورجاہلوہ2کرے۔پیشقربانیاںاور
آوارہ لوگوں ساتھکے رکھسلوکنرم سکتا ہے، کیونکہ وہ خود
یوںکیطرحکئی میںگرفتکیکمزور ہوتا ہے۔ یہی3 وجہ ہے
کہ اُسے صرفنہ قوم گناہوںکے 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 طرحکی بُلا کر مقرر کرے۔

اعظماماِمسےمرضیاپنیبھینےمسیحطرحاِسی5 پُروقارکا
عُہدہ نہیں اپنایا۔ اِس کے بجائے الله نے اُس سے کہا،

تُو” 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 التجائیں پیش *کیں جو اُسے
موت سے بچا سکتا تھا۔ اور الله نے اُس کی سنی، کیونکہ وہ خدا
خوفکا رکھتا تھا۔ 8 وہ الله کا فرزند تو تھا، توبھی اُس دُکھنے
اُٹھانے برداریفرماںسے سیکھی۔ پہنچتککاملیتوہجب9
گیا تو وہ اُن سب ابدیکی نجات کا سرچشمہ بن گیا جو اُس کی

سنتے ہیں۔ 10 اُس وقت الله نے اُسے اماِم اعظم بھی متعین کیا،
ایسا امام ـِکجیسا مَل صدق تھا۔

ترکایمان کرنے بابتکی آگاہی
11 اِس بارےکے میں ہم مزید بہت کچھ کہہ سکتے ہیں،

لیکن ہم مشکل سے اِس کی تشریح کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ
سننے ُسستمیں ہیں۔ اصل12 میں اِتنا وقت گزر گیا ہے ابکہ
آپ کو خود اُستاد ہونا ہئے۔ چا افسوس کہ ایسا نہیں ہے بلـکہ
آپ کو اِس کی ضرورت ہے کہ کوئی آپ پاسکے آ کر آپ
کو الله کے کلام بنیادیکی سچائیاں دوبارہ ابآپسکھائے۔
ٹھوستک نہیںکھانا کھا سکتے آپبلـکہ ضرورتکیدودھکو
ہے۔ 13 دودھجو پیہی سکتا ابھیوہہے چھوٹا بچہ ہی اورہے
بازیراستوہ کی تعلیم ناواقفسے ہے۔ اِس14 مقابلےکے میں
ٹھوس بالغوںکھانا کے لئے جنہوںہے بلوغتاپنینے باعثکے
اپنی روحانی بصارت کو اِتنی تربیت دی ہے کہ وہ بھلائی اور
بُرائی میں امتیاز کر سکتے ہیں۔

6
1 اِس لئے آئیں، ہم مسیح کے بارے میں بنیادی تعلیم کو

چھوڑ کر بلوغت کی طرف آگے بڑھیں۔ کیونکہ ایسی باتیں
دہرانے کی ضرورت نہیں ہونی ہئے چا جن سے ایمان کی بنیاد
رکھی جاتی ًہے، مثلا تکموت پہنچانے والے کام سے توبہ،
2 بپتسمہ کیا ہے، کسی پر ہاتھ 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 توبہ تک پہنچایا
جائے جنہوں نے اپنا ترکایمان کر دیا ہو۔ اُنہیں ایکتو بار الله
کے نور میں لایا گیا تھا، اُنہوں نے آسمان نعمتکی چکھ لی تھی،
وہ روح القدس میں شریک ہوئے، 5 اُنہوں نے الله کے کلام
بھلائیکی اور آنے والے زمانے قوتوںکی کا تجربہ کیا تھا۔ اور6
پھر اُنہوں نے اپنا ترکایمان کر !دیا ایسے لوگوں بحالکو کر کے
دوبارہ توبہ تک پہنچانا ناممکن ہے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے وہ
الله کے فرزند کو مصلوبدوبارہ کر کے اُسے لعن طعن کا نشانہ
بنا دیتے ہیں۔

7 الله اُس زمین برکتکو دیتا ہے جو اپنے پر بار بار پڑنے والی
بارش فصلایسیکےکرجذبکو پیدا کرتی باڑیکھیتیجوہے

* 5:7 پیشالتجائیں :کیں یعنی امام حیثیتکی سے اُس نے یہ دعائیں اور التجائیں قربانی کے طور پیشپر کیں۔
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کرنے والے کے لئے مفید ہو۔ 8 لیکن اگر وہ صرف خاردار
پودے اور اونٹ کٹارے پیدا کرے تو وہ بےکار ہے اور اِس
خطرے میں ہے کہ اُس پر لعنت بھیجی جائے۔ انجاِم کار اُس
پر کچھسبکا جلایا جائے گا۔

9 عزیزو، گو ہم اِس طرح کی باتیں کر رہے ہیں توبھی ہمارا
اعتماد یہ ہے آپکہ کو وہ بہترین برکتیں حاصل ہیں نجاتجو
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 آپجبکی نے مُقّدسین خدمتکی کی بلـکہ تکآج کر
رہے ہیں۔ لیکن11 خواہشبڑیہماری یہ ہے آپکہ میں سے
اِسیایکہر سرگرمی کا اظہار تکآخر کرتا رہے تاکہ باتوںجن
کی اُمید آپ رکھتے ہیں وہ واقعی پوری ہو جائیں۔ 12 ہم نہیں
ہتے چا ُسستآپکہ ہو جائیں بلـکہ یہ آپکہ اُن کے نمونے پر
چلیں جو ایمان اور صبر سے وہ میراثکچھ میں پا رہے جسہیں
کا وعدہ الله نے کیا ہے۔

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۔ 14 اُس وقت اُس
نے کہا، مَیں” ضرور تجھے بہت برکت دوں گا، اور ًمَیں یقینا
کثرتتجھے کی اولاد دوں “گا۔ اِس15 پر ابراہیم نے صبر سے
انتظار کچھوہکےکر وعدہکاجسپایا کیا قَسم16تھا۔گیا کھاتے
لوگوقت اُس قَسمکی ہیںکھاتے جو اُن سے بڑا ہوتا اِسہے۔
طرح سے قَسم میں بیان کردہ بات کی تصدیق بحث مباحثہ کی
گنجائشہر کو ختم کر دیتی ہے۔ 17 الله نے بھی قَسم کھا کر
تصدیقکیوعدےاپنے کی۔ کیونکہ وہ وعدےاپنے وارثوںکے
پر صاف ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اُس کا ارادہ کبھی نہیں بدلے
یہغرض،18گا۔ باتیںدو قائم رہی ہیں، الله کا وعدہ اور اُس کی
قَسم۔ اِنہیںوہ نہ بدلتو نہسکتا اِن بولجھوٹمیںبارےکے سکتا
یوںہے۔ 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 کے لئے مضبوط
لنگر اورہے۔ یہ المُقّدسبیتآسمانی مُقّدسکے کمرےترین کے
پردے میں سے گزر کر اُس داخلمیں ہوتی ہے۔ وہیں20 عیسٰی

ہمارے آگے آگے جا کر ہماری خاطر داخل ہوا ہے۔ یوں وہ
ـِک مَل صدق کی مانند ہمیشہ کے لئے اماِم اعظم بن گیا ہے۔

7
ـِک مَل صدق

1 یہ ـِک مَل صدق، سالم کا بادشاہ اور الله تعالیٰ کا امام تھا۔
جب ابراہیم چار بادشاہوں کو شکست دینے کے بعد واپس آ
رہا تھا تو ـِک مَل صدق اُس سے ملا اور اُسے برکت دی۔ 2 اِس
پر ابراہیم نے اُسے تمام لُوٹ کے مال کا دسواں حصہ دے
ـِکابدیا۔ مَل صدق مطلبکا بازیراست” کا “بادشاہ ہے۔
دوسرے، سالم” کا “بادشاہ کا مطلب سلامتی” کا “بادشاہ
ہے۔ 3 نہ اُس کا باپ یا ماں ہے، نہ کوئی نسب نامہ۔ اُس کی
زندگی کا نہ تو آغاز ہے، نہ اختتام۔ الله کے فرزند طرحکی وہ ابد
تک امام رہتا ہے۔

وہکہکریںغور4 کتنا باپہمارےتھا۔عظیم دادا ابراہیم نے
اُسے لُوٹے ہوئے مال کا دسواں دےحصہ دیا۔ شریعتاب5
طلب کرتی ہے لاویکہ کی وہ اولاد جو امام بن جاتی ہے قوم
یعنی اپنے بھائیوں سے پیداوار کا دسواں حصہ لے، حالانکہ اُن
کے بھائی ابراہیم کی اولاد ہیں۔ ـِکلیکن6 مَل صدق لاوی کی
اولاد میں سے نہیں تھا۔ توبھی اُس نے ابراہیم سے دسواں حصہ
لے اللهسےجسدیبرکتاُسےکر نے وعدہ کیا تھا۔ اِس7 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 معاملےکے
میں یہ حصہ اُس کو جسملا بارےکے میں دیگواہی گئی
ہے کہ وہ زندہ رہتا ہے۔ 9 یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب
ابراہیم نے مال کا دسواں دےحصہ دیا تو لاوی نے اُس کے
یعے ذر بھی یہ حصہ دیا، حالانکہ وہ خود دسواں حصہ لیتا ہے۔
10 کیونکہ گو لاوی اُس وقت پیدا نہیں ہوا تھا توبھی وہ ایک
طرح سے ابراہیم میںجسمکے موجود ـِکجبتھا مَل صدق اُس
سے ملا۔

11 لاویاگر کہانتکی جس) شریعتپر مبنی کاملیت(تھی
پیدا کر سکتی تو پھر ایک 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 کہ
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شریعت میں بھی تبدیلی آئے۔ 13 اور ہمارا خداوند جس کے
بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے ایکوہ فرق قبیلے کا فرد تھا۔ اُس
کے قبیلے کے کسی بھی فرد نے امام کی خدمت ادا نہیں کی۔
معلومصافکیونکہ14 مسیحخداوندکہہے قبیلےیہوداہ کا فرد
تھا، اور موسٰی اِسنے قبیلے اماموںکو میںخدمتکی شامل نہ
کیا۔

ـِک مَل صدق ایکجیسا اَور امام
15 معاملہ صافمزید ہو جاتا ایکہے۔ فرق امام ظاہر ہوا

ہے ـِکجو مَل صدق جیسا ہے۔ 16 وہ لاوی کے قبیلے کا فرد
ہونے سے امام نہ بنا جس شریعتطرح تقاضا کرتی تھی، بلـکہ
وہ لافانی زندگی کی قوت ہی سے امام بن گیا۔ 17 کیونکہ کلاِم
مُقّدس فرماتا تُو”ہے، تکابد امام ہے،
ایسا امام ـِکجیسا مَل صدق “تھا۔
18 یوں پرانے حکم کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ

کمزور اور بےکار تھا 19 ( موسیٰ شریعتکی تو کسی چیز کو
کامل نہیں بنا (تھیسکتی ایکاباور بہتر اُمید مہیا کی گئی ہے
ہمسےجس الله قریبکے آ جاتے ہیں۔

20 اور یہ نیا نظام الله کی قَسم سے قائم ہوا۔ ایسی کوئی قَسم نہ
کھائی گئی دوسرےجب امام بنے۔ لیکن21 ایکعیسٰی قَسم
یعےکے ذر امام بن جبگیا الله نے رب”فرمایا، قَسمنے کھائی ہے
اور اِس سے پچھتائے گا تُو’نہیں، تکابد امام “۔‘ہے
اِس22 قَسم کی وجہ سے ایکعیسٰی بہتر عہد ضمانتکی دیتا

ہے۔
ایک23 اَور فرق، پرانے نظام بہتمیں سے امام تھے، کیونکہ

موت ایکہرنے محدودخدمتکی رکھی۔کئے لیکن24 چونکہ
عیسٰی تکابد زندہ ہے اِس لئے اُس کی کہانت کبھی بھی ختم
نہیں ہو گی۔ یوں25 وہ اُنہیں دےنجاتابدی سکتا ہے جو اُس
کے وسیلے سے الله پاسکے آتے ہیں، کیونکہ وہ تکابد زندہ
ہے اور اُن شفاعتکی کرتا رہتا ہے۔

26 ہمیں ایسے ہی اماِم اعظم کی ضرورت تھی۔ ہاں، ایسا
امام جو مُقّدس، بےقصور، بےداغ، گناہ گاروں الـگسے اور
آسمانوں سے بلند ہوا ہے۔ دوسرےاُسے27 اماموں طرحکی اِس

نہیںضرورتکی کہ ہر پیشقربانیاںروز پہلےکرے، اپنے لئے
پھر قوم کے لئے۔ بلـکہ اُس نے اپنے آپ پیشکو کر کے اپنی
اِس قربانی سے اُن کے گناہوں ایککو بار سدا کے لئے مٹا دیا۔
موسوی28 شریعت ایسے لوگوں کو اماِم اعظم مقرر کرتی ہے
جو کمزور ہیں۔ شریعتلیکن بعدکے الله کی قَسم فرزند کو اماِم
اعظم مقرر کرتی ہے، اور 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 تختکے
کے ہنے د ہاتھ بیٹھا ہے۔ 2 وہاں وہ مقدِس میں خدمت کرتا
ملاقاتحقیقیاُسہے، ہاتھوںانسانیجسےمیںخیمےکے نے
کھڑا نہیں کیا رببلـکہ نے۔

3 ہر اماِم اعظم کو نذرانے اور پیشقربانیاں کرنے کے لئے
مقرر کیا جاتا اِسہے۔ لئے لازم ہے ہمارےکہ اماِم اعظم کے
پاس بھی کچھ ہو جو وہ پیش کر سکے۔ 4 اگر یہ دنیا میں ہوتا
تو اماِم اعظم نہ ہوتا، کیونکہ یہاں امام تو ہیں جو شریعت کے
مطلوبہ پیشنذرانے ہیں۔کرتے میںمقدِسجس5 خدمتوہ
کرتے ہیں وہ اُس مقدِس صرفکی نقلی صورت اور سایہ ہے
آسمانجو پر یہیہے۔ وجہ ہے کہ الله نے موسٰی ملاقاتکو کا
خیمہ بنانے پہلےسے آگاہ کر یہکے غور”کہا، کر کچھسبکہ
عین اُس نمونے کے مطابق بنایا جائے جو مَیں تجھے یہاں پہاڑ پر
دکھاتا “ہوں۔ لیکن6 خدمتجو عیسٰی ملکو گئی ہے وہ دنیا
اماموںکے خدمتکی کہیںسے بہتر اُتنیہے، بہتر جتنا وہ عہد
جس کا درمیانی عیسٰی ہے پرانے عہد سے بہتر ہے۔ کیونکہ 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 سے

ایک 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۔
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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۔
تب مَیں ہی اُن کا خدا ہوں گا، اور میریوہ قوم ہوں گے۔
وقتاُس11 سے اِس ضرورتکی نہیں رہے گی
کہ کوئی اپنے پڑوسی 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 متروکجو 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 ایکپر مقدِس بھی بنایا گیا، ایک2 جسخیمہ
کے کمرےپہلے میں شمع دان، میز اور اُس پر مخصوصپڑی کی
تھیں۔روٹیاںگئی اُس مُقّدس”نامکا اُس3تھا۔“کمرا پیچھےکے
ایک اَور کمرا جستھا کا نام مُقّدس” ترین “کمرا تھا۔ پہلے اور
دروازےواقعدرمیانکےکمرےدوسرے پر پردہ لگا اِس4تھا۔
میںکمرےپچھلے بخور جلانے کے لئے قربانکیسونے گاہ اور
عہد کا صندوق تھا۔ عہد کے صندوق پر سونا منڈھا ہوا تھا اور
اُس میں تین :تھیںچیزیں سونے میںجسمرتبانکا مَن بھرا تھا،
ہارون کا وہ پھوٹکونپلیںسےجسعصا نکلی تھیں اور پتھر کی
وہ پرجنتختیاںدو عہد لـکھےاحکامکے تھے۔ صندوق5 الٰہیپر
جلال کے دو کروبی فرشتے لـگے تھے صندوقجو کے ڈھکنے کو
سایہ دیتے تھے جس کا نام کفارہ” کا “ڈھکنا تھا۔ لیکن اِس
جگہ پر کچھسبہم مزید تفصیل 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 کمرےپہلے
میں جاتے ہیں۔ صرفلیکن7 اماِم اعظم کمرےدوسرےہی
داخلمیں ہوتا اورہے، جبدفعہ۔ایکصرفمیںسالبھیوہ
بھی وہ جاتا وہہے اپنے خونساتھ لے کر جاتا وہجسےہے اپنے
اور قوم کے لئے پیش کرتا ہے تاکہ وہ مٹگناہ جائیں لوگوںجو
نے غیرارادی طور پر کئے ہوتے ہیں۔ 8 اِس سے روح القدس
دکھاتا ہے کہ مُقّدس ترین کمرے تک رسائی اُس وقت تک
ظاہر نہیں کی تکجبتھیگئی پہلا استعمالکمرا میں تھا۔ یہ9
ً مجازا موجودہ زمانے طرفکی اشارہ اِسہے۔ مطلبکا یہ ہے
کہ جو نذرانے اور پیشقربانیاں کی جا رہی ہیں وہ پرستار کے
ضمیر پاککو صاف کر کے کامل نہیں بنا سکتیں۔ 10 کیونکہ
اِن کا صرفتعلق کھانے پینے والی چیزوں اور غسل مختلفکی
رسموں سے ہوتا ایسیہے، ہدایاتظاہری صرفجو نئے نظام
کے تکآنے لاگو ہیں۔

مسیحابلیکن11 آ چکا ہے، اُن اچھی چیزوں کا اماِم اعظم
ابجو حاصل ہوئی خیمےجسہیں۔ میں خدمتوہ کرتا ہے
وہ کہیں یادہ ز عظیم اور کامل ہے۔ یہ خیمہ انسانی ہاتھوں سے
نہیں بنایا گیا یعنی یہ کائناتاِس مسیحجب12ہے۔نہیںحصہکا
ایک بار سدا کے لئے خیمے مُقّدسکے کمرےترین میں داخل
ہوا تو اُس نے قربانیاں پیش کرنے کے لئے بکروں اور بچھڑوں
کا خون استعمال نہ کیا۔ اِس کے بجائے اُس نے اپنا ہی خون
پیش کیا اور ہمارےیوں لئے ابدی نجات حاصل کی۔ 13 پرانے
نظام میں بَیل بکروں کا خون اور جوان گائے کی ناپاکراکھ
لوگوں پر چھڑکے جاتے تھے تاکہ اُن کے پاکجسم صاف ہو
جائیں۔ 14 اگر اِن چیزوں کا یہ اثر تھا تو پھر مسیح کے خون کا
کیا زبردست اثر ہو !گا ازلی روح کے یعے ذر اُس نے اپنے آپ
قربانیبےداغکو طورکے پیشپر کیا۔ یوں اُس ہمارےخونکا
ضمیر تکموتکو پہنچانے والے کاموں صافپاکسے کرتا
ہے تاکہ ہم زندہ خدا خدمتکی کر سکیں۔

15 یہی وجہ ہے کہ ایکمسیح نئے عہد کا درمیانی ہے۔
مقصد یہ تھا کہ جتنے لوگوں کو الله نے بُلایا ہے اُنہیں الله کی
موعودہ اور ابدی میراث ملے۔ اور یہ صرف اِس لئے ممکن ہوا
ہے کہ مسیح نے مر کر فدیہ دیا تاکہ لوگ اُن گناہوں سے
پائیںچھٹکارا جو اُن سرزدوقتاُسسے پہلےوہجبہوئے عہد
تحتکے تھے۔
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16 جہاں وصیت ہے وہاں ضروری ہے کہ وصیت کرنے

والے کی موت کی تصدیق کی جائے۔ 17 کیونکہ جب تک
وصیت کرنے والا زندہ وصیتہو بےاثر ہوتی 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۔
پوریکیونکہ19 قوم شریعتکو کا ہر سنانےحکم بعدکے موسٰی
نے بچھڑوں کا خون پانی سے ملا کر اُسے زوفے کے ُگچھے اور
رنگقرمزی دھاگےکے یعےکے شریعتذر کتابکی پوریاور
قوم پر چھڑکا۔ 20 اُس نے کہا، یہ” خون اُس عہد کی تصدیق
کرتا پیرویکیجسہے کرنے کا حکم الله تمہیںنے دیا “ہے۔
اِسی21 طرح موسٰی نے یہ ملاقاتخون کے خیمے اور عبادت
سامانتمامکے پر یہصرفنہ22چھڑکا۔ شریعتبلـکہ تقاضا کرتی
ًکہہے تقریبا ہر چیز صافپاکسےہیخونکو کیا بلـکہجائے
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 صافپاکہیں کی جائیں۔ لیکن آسمانی چیزیں
خود ایسی قربانیوں کا مطالبہ کرتی ہیں جو اِن سے کہیں بہتر
ہوں۔ 24 کیونکہ مسیح صرف انسانی ہاتھوں سے بنے مقدِس
میں داخل نہیں ہوا جو اصلی مقدِس صرفکی تھیصورتنقلی
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 طور پر پیش کرے۔ 26 اگر
ایسا ہوتا تو اُسے دنیا تخلیقکی سے لے بہتتکآجکر دفعہ دُکھ
سہنا پڑتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے بلـکہ اب وہ زمانوں کے اختتام پر
ایک بارہی سدا لئےکے ظاہر ہوا تاکہ آپاپنے قربانکو کرنے
سے گناہ کو دُور کرے۔ ایک27 بار مرنا اور الله عدالتکی میں
حاضر ہونا ہر انسان کے لئے مقرر ہے۔ اِسی28 طرح مسیح کو
ایکبھی ہی بار بہتوں گناہوںکے 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 اُنہیں نجات دینے کے لئے
شدتجو سے اُس کا انتظار کر رہے ہیں۔

10
شریعتموسوی1 اچھیوالیآنے اور صرفکیچیزوںاصلی

نقلی صورت اور سایہ ہے۔ یہ اُن چیزوں کی اصلی شکل نہیں
ہے۔ اِس لئے یہ اُنہیں کبھی بھی کامل نہیں کر سکتی جو سال
بہ سال اور بار بار الله کے حضور آ کر وہی پیشقربانیاں کرتے
ہتے ر ہیں۔ 2 اگر وہ کامل کر سکتی تو پیشقربانیاں کرنے کی
ضرورت نہ رہتی۔ کیونکہ صورتاِس میں ایکپرستار بار سدا
کے لئے صافپاک ہو جاتے اور اُنہیں گناہ گار ہونے کا شعور
نہ رہتا۔ لیکن3 اِس بجائےکے یہ سالقربانیاں لوگوںسالبہ کو
اُن گناہوںکے یادکی دلاتی ہیں۔ ممکنکیونکہ4 نہیںہی بَیلکہ
بکروں کا خون گناہوں کو دُور کرے۔

اِس5 لئے مسیح دنیا میں وقتآتے الله سے کہتا ہے،
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
پیشاِنہیںشریعتگو کرنے پھر9ہے۔کرتیمطالبہکا وہ فرماتا
ہے، مَیں” حاضر ہوں تاکہ تیری مرضی پوری “کروں۔ یوں وہ
پہلا نظام ختم کر کے اُس کی جگہ دوسرا نظام قائم کرتا ہے۔
10 اور اُس پوریمرضیکی ہو جانے ہمیںسے عیسٰی مسیح کے
بدن کے وسیلے مخصوصسے مُقّدسو کیا گیا ہے۔ کیونکہ اُسے
ایک 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 روزانہہے۔ اور بار بار وہ پیشقربانیاںوہی کرتا
رہتا بھیکبھیجوہے گناہوں کو دُور نہیں کر سکتیں۔ لیکن12
مسیح نے گناہوں کو دُور کرنے کے لئے ایک ہی پیشقربانی
ایککی، 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 دشمنوںکے کو اُس پاؤںکے کی چوکی نہ بنا دے۔

* 10:7 مُقّدسکلاِم :میں لفظی کتاب:ترجمہ کے طومار میں۔
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یوں14 اُس ایکنے ہی قربانی سے اُنہیں سدا کے لئے کامل بنا
دیا مُقّدسجنہیںہے کیا جا رہا ہے۔

اِسہمیںبھیالقدسروح15 گواہیمیںبارےکے ہے۔دیتا
پہلے 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 “گا۔کروں اور18 جہاں اِن گناہوں کی معافی
ہوئی ہے وہاں گناہوں کو دُور کرنے کی قربانیوں ہیضرورتکی نہیں رہی۔

آئیں، ہم الله کے آئیںحضور
19 چنانچہ بھائیو، اب ہم عیسٰی کے خون کے وسیلے سے

پورے اعتماد مُقّدسساتھکے کمرےترین میں داخل ہو سکتے
ہیں۔ 20 اپنے بدن کی قربانی سے عیسٰی نے اُس کمرے کے
پردے میں سے گزرنے ایککا نیا اور بخشزندگی راستہ کھول
دیا۔ 21 ایکہمارا عظیم اماِم اعظم ہے جو الله کے گھر پر مقرر
ہے۔ 22 اِس لئے آئیں، ہم خلوص دلی اور ایمان کے پورے
اعتماد کے ساتھ الله کے حضور آئیں۔ کیونکہ ہمارے دلوں پر
مسیح کا خون چھڑکا گیا ہے ہمارےتاکہ مجرم صافضمیر ہو
جائیں۔ نیز، ہمارے بدنوں کو پاک صاف پانی سے یا دھو گیا
ہے۔ آئیں،23 مضبوطیہم اُسسے 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۔ 24 اور آئیں،
ہم اِس پر دھیان دیں کہ ہم ایک دوسرے کو کس طرح
محبت دکھانے نیکاور کام کرنے پر اُبھار سکیں۔ ہم25 باہم
جمع ہونے سے باز نہ آئیں، جس بعضطرح عادتکی بن گئی
اِسہے۔ افزائیحوصلہکیدوسرےایکہمبجائےکے کریں،
خاص کر باتیہ مدِ نظر رکھ کر کہ خداوند کا قریبدن 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 پھر صرف الله عدالتکی کی ناکہول توقع باقی

رہے اُسگی، بھڑکتی کیآگہوئی جو الله مخالفوںکے بھسمکو
کر ڈالے گی۔ 28 جو موسٰی شریعتکی رد کرتا اُسہے پر رحم
نہیں کیا جا سکتا بلـکہ اگر دو یا اِس سے لوگزائد اِس جرم کی
گواہی دیں تو اُسے دیموتسزائے جائے۔ 29 تو پھر کیا خیال
ہے، وہ سختکتنی سزا کے لائق ہو جسگا نے الله کے فرزند
کو پاؤں تلے جسروندا؟ نے عہد کا وہ خون حقیر جسجانا
سے مخصوصاُسے مُقّدسو کیا گیا تھا؟ جساور فضلنے کے
روح کی بےعزتی کی؟ 30 کیونکہ ہم اُسے جانتے نےجسہیں
فرمایا، انتقام” لینا میرا ہی کام ہے، مَیں ہی بدلہ لوں “گا۔ اُس
نے یہ بھی کہا، رب” اپنی قوم کا انصاف کرے “گا۔ 31 یہ
ایک ناکہول بات ہے اگر زندہ خدا ہمیں سزا دینے کے لئے
پکڑے۔

32 ایمان کے پہلے دن یاد کریں جب الله نے آپ کو روشن
کر دیا تھا۔ اُس وقت سختکے مقابلے آپمیں کو کئی طرح کا
دُکھ سہنا پڑا، ثابتآپلیکن قدم رہے۔ آپکبھیکبھی33 کی
بےعزتی اور عوام کے منے سا ہی ایذا رسانی ہوتی تھی، کبھی
کبھی آپ اُن کے ساتھی تھے جن سے ایسا سلوک ہو رہا تھا۔
جنہیں34 جیل میں ڈالا گیا آپ اُن کے دُکھ شریکمیں ہوئے
آپجباور کا مال و متاع لُوٹا گیا آپتو نے باتیہ خوشی سے
برداشت کی۔ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ وہ مال ہم سے نہیں
چھین لیا گیا جو پہلے نسبتکی کہیں بہتر ہے اور میںصورتہر
قائم رہے گا۔ 35 چنانچہ اپنے اِس اعتماد کو ہاتھ سے جانے نہ
دیں کیونکہ اِس کا بڑا اجر ملے گا۔ لیکن36 اِس کے لئے آپ کو
ثابت قدمی کی ضرورت ہے تاکہ آپ الله کی مرضی پوری کر
سکیں اور آپیوں کو وہ ملکچھ جسجائے کا وعدہ اُس نے
کیا ہے۔ 37 کیونکہ مُقّدسکلاِم یہ فرماتا ہے،

تھوڑی” 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 سے ہیں جو ایمان رکھ نجاتکر ہیں۔پاتے
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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
ایمان2سکتے۔ زمانوںپرانےسےہی لوگوںکے اللهکو قبولیتکی
حاصل ہوئی۔

ایمان3 کے یعے ذر ہم جان لیتے ہیں کہ کائنات کو الله کے
کلام خلقسے 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 قابیلجو 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 وہ
تکاب بولتا رہتا حالانکہہے وہ مُردہ ہے۔ یہ5 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 گیا
تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اُٹھائے جانے سے پہلے اُسے یہ گواہی ملی
کہ وہ الله کو پسند آیا۔ 6 اور ایمان رکھے بغیر ہم الله کو پسند
نہیں آ سکتے۔ کیونکہ لازم ہے کہ الله کے حضور آنے والا ایمان
رکھے کہ وہ اورہے کہ وہ اُنہیں اجر دیتا ہے اُسجو ہیں۔طالبکے

ایمانیہ7 کامکا تھا نوحکہ اللهنے اُسجبسنیکی اُسےنے
باتوںوالیآنے بارےکے میں آگاہ ایسیکیا، باتوں بارےکے میں
جو ابھی دیکھنے میں نہیں آئی تھیں۔ نوح نے خدا خوفکا مان
ایککر بنائیکشتی تاکہ اُس کا خاندان بچ یوںجائے۔ اُس نے
اپنے ایمان کے یعے ذر دنیا کو مجرم قرار دیا اور اُس راست بازی
وارثکا بن گیا جو ایمان حاصلسے ہوتی ہے۔

8 یہ ایمان کا کام تھا کہ ابراہیم نے الله کی اُسجبسنی نے
اُسے بُلا کر کہا کہ ایکوہ ملـکایسے میں جائے جو اُسے بعد
میراثمیں میں ملے گا۔ ہاں، وہ ملـکاپنے کو چھوڑ کر روانہ
ہوا، حالانکہ اُسے معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ ایمان9
یعےکے ذر وہ وعدہ کئے ملـکہوئے میں اجنبی حیثیتکی سے
ہنے ر لگا۔ میںخیموںوہ رہتا تھا اسحاقطرحاِسیاور یعقوباور
بھی جو اُس کے ساتھ وعدےاُسی وارثکے تھے۔ 10 کیونکہ

ابراہیم اُس شہر کے انتظار میں مضبوطکیجستھا بنیاد ہے اور
جس نقشکا بنانے اور تعمیر کرنے والا خود الله ہے۔

11 یہ ایمان کا کام تھا کہ ابراہیم باپ بننے کے قابل ہو گیا،
حالانکہ وہ بُڑھاپے کی وجہ باپسے 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 شخصایکاُسی اولادبےشمارسے نکلی، تعداد
میں آسمان پر کے ستاروں اور ساحل پر کی ریت کے ذروں کے
برابر۔

13 یہ تمام لوگ ایمان رکھتے رکھتے مر گئے۔ اُنہیں وہ کچھ نہ
جسملا کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اُنہوں نے صرفاُسے دُور ہی سے
دیکھ آمدیدخوشکر *کہا۔ اور اُنہوں نے تسلیم کیا زمینہمکہ
مہمانصرف†پر طورعارضیاور پر ہنے ر جو14ہیں۔اجنبیوالے
اِس قسم باتیںکی ہیںکرتے وہ ظاہر ہیںکرتے تکابہمکہ
اپنے وطن تلاشکی میں ہیں۔ 15 اگر اُن ذہنکے میں ملـکوہ
نکلوہسےجسہوتا تھےآئے تو واپسبھیابوہ تھے۔سکتےجا
اِس16 کے بجائے ایکوہ ملـکبہتر ایکیعنی ملـکآسمانی کی
آرزو کر رہے تھے۔ اِس لئے الله اُن کا خدا کہلانے سے نہیں
شرماتا، کیونکہ اُس نے اُن کے لئے ایک شہر تیار کیا ہے۔

17 یہ ایمان کا کام تھا کہ ابراہیم نے اُس وقت اسحاق کو
قربانی طورکے پیشپر اللهجبکیا اُسےنے آزمایا۔ ہاں، وہ اپنے
اکلوتے بیٹے قربانکو کرنے کے لئے تیار تھا اگرچہ اُسے الله کے
وعدے مل گئے تھے 18 کہ تیری” نسل اسحاق ہی سے قائم رہے
“گی۔ 19 ابراہیم نے سوچا، الله” مُردوں کو بھی زندہ کر سکتا
“ہے، ًاور مجازا اُسے واقعی اسحاق مُردوں میں واپسسے مل گیا۔

ایمانیہ20 کامکا تھا اسحاقکہ لحاظکےچیزوںوالیآنےنے
یعقوبسے اور عیسَو برکتکو دی۔

21 یہ ایمان کا کام تھا یعقوبکہ نے یوسفوقتمرتے کے
دونوں بیٹوں دیبرکتکو اور اپنی لاٹھی سرےکے ٹیکپر لگا
کر الله کو سجدہ کیا۔

22 یہ ایمان کا کام تھا کہ یوسف نے مرتے وقت یہ پیش
گوئی کی کہ اسرائیلی مصر سے نکلیں گے بلـکہ یہ بھی کہا کہ
میریوقتنکلتے ہڈیاں بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔

* 11:13 آمدیدخوش :کہا لفظی :ترجمہ سلامی دی۔ دےسلام عزتکر کا اظہار سلیوٹکیا۔ کیا۔ † 11:13 زمین :پر ملـکیا (کنعانیعنی) میں۔
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یہ23 ایمان کا کام تھا کہ موسٰی باپماںکے پیدائشاُسےنے

کے بعد تین تکماہ چھپائے رکھا، کیونکہ اُنہوں نے دیکھا کہ
وہ خوب صورت ہے۔ وہ بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی
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
بدسلوکیساتھ کا نشانہ بننے دی۔ترجیحکو وہ26 سمجھا جبکہ
میری مسیح کی خاطر رُسوائی کی جاتی ہے تو یہ مصر کے تمام
خزانوں سے یادہ ز قیمتی ہے، کیونکہ اُس کی آنکھیں آنے والے
اجر پر لـگی رہیں۔

27 یہ ایمان کا کام تھا کہ موسٰی نے بادشاہ کے غصے سے
مصربغیرڈرے دیا،چھوڑکو وہکیونکہ یا گو دیکھےاَن کوخدا
مسلسل اپنی آنکھوں کے منے سا رکھتا رہا۔ یہ28 ایمان کا کام تھا
کہ اُس فسحنے کی عید منا کر حکم دیا کہ خون کو چوکھٹوں
پر لگایا جائے ہلاکتاکہ کرنے والا فرشتہ اُن پہلوٹھےکے 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 کوششکی کی تو ڈوبوہ گئے۔

30 یہ ایمان کا کام تھا ساتکہ تکدن یریحو شہر کی فصیل
گردکے چکر لگانے پوریبعدکے دیوار گر گئی۔ یہ31 بھی ایمان
کا کام تھا راحبکہ فاحشہ اپنے شہر کے باقی نافرمان باشندوں
کے ہلاکساتھ نہ ہوئی، کیونکہ اُس نے اسرائیلی جاسوسوں
کو سلامتی کے خوشساتھ آمدید کہا تھا۔

مزیدمَیں32 پاسمیرےکہوں؟کچھکیا نہیںوقتاِتنا مَیںکہ
جدعون، برق، سمسون، اِفتاح، سموایلداؤد، اور نبیوں بارےکے
میں سناتا رہوں۔ 33 یہ سب ایمان کے سبب سے ہی کامیاب
بادشاہیوںوہرہے۔ غالبپر آئے انصافاور اُنہیںرہے۔کرتے
الله وعدےکے حاصل ہوئے۔ اُنہوں نے ببروں 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 طاقتاِتنے ثابتور ہوئے کہ اُنہوں
لشکروںغیرملـکینے 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 کو لعن 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 بعضگیا۔ کو یوں بھیڑبکر کی کھالوں میں گھومنا پھرنا پڑا۔
ضرورت مند حالت میں اُنہیں دبایا اور اُن پر ظلم کیا جاتا رہا۔
38 دنیا اُن کے لائق نہیں !تھی وہ ویران جگہوں میں، پہاڑوں پر،
غاروں اور گڑھوں میں آوارہ پھرتے رہے۔

39 اِن سب کو ایمان کی وجہ سے اچھی گواہی ملی۔ توبھی
اِنہیں وہ کچھ حاصل نہ ہوا جس کا وعدہ الله نے کیا تھا۔
40 کیونکہ اُس نے ہمارے لئے ایک ایسا منصوبہ بنایا تھا جو
کہیں بہتر ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ ہمارے بغیر کاملیت
تک نہ پہنچیں۔

12
الله باپہمارا

گواہوںہمغرض،1 بڑےاِتنےکے لشکر گھیرےسے ہتے ر
!ہیں اِس لئے آئیں، سبہم کچھ اُتاریں ہمارےجو لئے رکاوٹ
باعثکا بن گیا ہرہے، گناہ کو ہمیںجو آسانی سے اُلجھا لیتا ہے۔
آئیں، ہم ثابت قدمی سے اُس دوڑ میں دوڑتے رہیں ہمارےجو
لئے مقرر کی گئی ہے۔ 2 اور دوڑتے ہوئے ہم عیسٰی کو تکتے
رہیں، اُسے ایمانجو بانیکا بھی اورہے تکتکمیلاُسے پہنچانے
والا بھی۔ یاد رہے کہ گو وہ خوشی حاصل کر سکتا تھا توبھی
اُس نے موتصلیبی کی ناکشرم بےعزتی کی پروا نہ کی بلـکہ
برداشتاِسے کیا۔ اباور وہ الله تختکے ہنےکے ہاتھد جا !ہےبیٹھا

3 اُس پر دھیان دیں جس نے گناہ گاروں کی اِتنی مخالفت
برداشت کی۔ پھر آپ تھکتے تھکتے بےدل نہیں ہو جائیں گے۔
آپدیکھیں،4 گناہ لڑےسے تو آپتکابھیلیکنہیں، جانکو
اِستکدینے نہیںمخالفتکی پڑی۔کرنی 5 آپکیا مُقّدسکلاِم
کی یہ حوصلہ افزا بات بھول گئے ہیں آپجو 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 ہے اُس کی تادیبوہ کرتا ہے،
وہ ایکہر کو سزا دیتا ہے
جسے اُس نے بیٹے کے طور پر قبول کیا “ہے۔
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اپنی7 مصیبتوں تربیتالٰہیکو سمجھ برداشتکر کریں۔ اِس
میں آپالله بیٹوںسے کا سلوکسا کر رہا ہے۔ کیا کبھی کوئی
بیٹا تھا جس کی اُس باپکے تربیتنے نہ کی؟ 8 اگر آپ کی
تربیت سب کی طرح نہ کی جاتی تو اِس کا مطلب یہ ہوتا کہ
آپ الله حقیقیکے فرزند نہ ہوتے بلـکہ ناجائز اولاد۔ 9 دیکھیں،
باپانسانیہمارےجب تربیتہمارینے کی تو ہم کیاُسنے
عزت کی۔ اگر ایسا ہے تو کتنا یادہ ز ضروری ہے کہ ہم اپنے
باپروحانی کے تابع ہو کر زندگی پائیں۔ ہمارے10 انسانی باپوں
نے ہمیں اپنی سمجھ کے مطابق تھوڑی دیر کے لئے تربیت دی۔
لیکن الله ہماری ایسی تربیت کرتا ہے فائدےجو کا باعث ہے
جساور سے ہم اُس قدوسیتکی شریکمیں ہونے قابلکے
ہو جاتے ہیں۔ تربیتہماریجب11 کی جاتی ہے تو وقتاُس
ہم محسوسخوشی نہیں کرتے بلـکہ غم۔ لیکن جن کی تربیت
اِس طرح ہوتی وہہے بعد بازیراستمیں اور سلامتی فصلکی
کاٹتے ہیں۔

ہدایات
12 چنانچہ اپنے ہارےتھکے بازوؤں اور کمزور گھٹنوں کو

کریں۔مضبوط 13 اپنے راستے چلنے قابلکے بنا دیں تاکہ جو عضو
لنگڑا ہے اُس کا جوڑ اُتر نہ *جائے بلـکہ شفا پائے۔

سب14 کے ساتھ مل کر صلح سلامتی قدوسیتاور کے لئے
جد و جہد کرتے رہیں، کیونکہ مُقّدسجو نہیں ہے وہ خداوند
کو کبھی نہیں دیکھے گا۔ 15 اِس پر دھیان دینا کہ کوئی الله
کے فضل سے محروم نہ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ
پھوٹ نکلے اور بڑھ تکلیفکر کا باعث بن جائے اور بہتوں کو
ناپاک کر دے۔ 16 دھیان دیں کہ کوئی بھی زناکار یا عیسَو
شخصدنیاویجیسا نہ ایکنےجسہو ہی کھانے عوضکے
اپنے وہ موروثی حقوق بیچ ڈالے جو بڑےاُسے بیٹے کی حیثیت
حاصلسے تھے۔ آپ17 کو بھی معلوم ہے کہ بعد جبمیں وہ
یہ برکت وراثت میں پانا چاہتا تھا تو اُسے رد کیا گیا۔ اُس وقت
اُسے توبہ کا موقع نہ ملا حالانکہ اُس نے آنسو بہا بہا کر برکتیہ
حاصل کرنے کوششکی کی۔

طرحاُسآپ18 الله نہیںحضورکے اسرائیلیطرحجسآئے
وہجب سینا پہاڑ پر پہنچے، اُس پہاڑ جسےپاسکے چھوا جا سکتا
تھا۔ بھڑکآگوہاں رہی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور آندھی

آوازکینرسنگےجب19تھی۔رہیچل اوردیسنائی 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 تھےسکتے
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 کانپمارےکے رہا “ہوں۔

22 نہیں، آپ صیون پہاڑ پاسکے آ گئے ہیں، یعنی زندہ خدا
کے شہر آسمانی یروشلم کے آپپاس۔ بےشمار فرشتوں اور جشن
منانے والی جماعت کے پاس آ گئے ہیں، 23 اُن پہلوٹھوں کی
جماعت پاسکے جن کے نام آسمان پر درج کئے گئے ہیں۔ آپ
تمام انسانوں کے منصف الله کے پاس آ گئے ہیں اور کامل کئے
راستگئے بازوں کی روحوں کے پاس۔ 24 آپنیز نئے عہد کے
درمیانی عیسٰی پاسکے آ گئے ہیں اور اُس چھڑکائے گئے خون
پاسکے جو ہابیل کے خون طرحکی بدلہ لینے باتکی نہیں کرتا
ایکبلـکہ ایسی معافی دیتا ہے جو کہیں یادہ ز موثر ہے۔

رہیںخبردارچنانچہ25 کیاُسآپکہ انکارسےسننے یںنہ کر
آپوقتاِسجو ہمسے 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
یں کر آسمانجو سے ہم ہمسے کلام ہوتا ہے۔ اللهجب26 سینا
پہاڑ پر سے بول اُٹھا تو زمین کانپ گئی، لیکن اب 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 طرفاِس اشارہ
ہیںکرتے کیخلقکہ چیزوںگئی ہلاکو کر دُور کیا جائے گا
اور نتیجے صرفمیں وہ چیزیں قائم رہیں جنہیںگی ہلایا نہیں جا
سکتا۔

28 چنانچہ آئیں، ہم شکرگزار ہوں۔ کیونکہ ہمیں ایک 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 پرستشپسندیدہ کریں، 29 کیونکہ ہمارا ًخدا حقیقتا بھسم کر
دینے آگوالی ہے۔

13
ہم الله طرحکسکو پسند آئیں

* 12:13 جو …عضو اُتر نہ ایک:جائے اَور ممکنہ :ترجمہ جو لنگڑا ہے بھٹکوہ نہ جائے۔
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1 ایک دوسرے سے بھائیوں کی سی محبت رکھتے رہیں۔

2 مہمان نوازی مت بھولنا، کیونکہ ایسا کرنے سے بعض 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 ساتھکے 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 شادیاور بندھنکا والوںتوڑنے کرےعدالتکی
گا۔

آپ5 کی زندگی پیسوں کے لالچ سے آزاد ہو۔ اُسی پر اکتفا
کریں جو آپ کے پاس ہے، کیونکہ الله نے فرمایا ہے، مَیں”
تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، مَیں تجھے 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؟
راہنماؤںاپنے7 اللهکوآپنےجنہوںرکھیںیادکو کلامکا

اِسسنایا۔ پر کریںغور کہ اُن بھلائیکتنیسےچلنچالکے پیدا
ہوئی ہے، اور اُن کے ایمان کے نمونے پر چلیں۔ 8 عیسٰی مسیح
ماضی میں، آج اور ابد تک یکساں ہے۔ طرح9 طرح کی اور
آپتعلیماتبیگانہ اِدھرکو اُدھر نہ آپبھٹکائیں۔ تو الله فضلکے
تقویتسے ہیںپاتے اِساور نہیںسے سےکھانوںمختلفآپکہ
پرہیز کرتے ہیں۔ اِس میں خاصکوئی فائدہ نہیں ہے۔

ہمارے10 پاس ایک ایسی قربان گاہ ہے جس کی قربانی
ملاقاتکھانا کے خیمے خدمتمیں کرنے والوں کے لئے منع
ہے۔ 11 کیونکہ گو اماِم اعظم جانوروں کا خون گناہ کی قربانی
کے طور پر مُقّدس کمرےترین میں لے جاتا ہے، لیکن اُن کی
لاشوں 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 مخصوصسے مُقّدسو کرے۔ اِس13 لئے آئیں، ہم
خیمہ گاہ نکلسے 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 کی شدید آرزو رکھتے
ہیں۔ 15 چنانچہ آئیں، ہم عیسٰی کے وسیلے سے الله کو حمد و ثنا
کی پیشقربانی کریں، ہمارےیعنی ہونٹوں سے اُس کے نام کی
یف تعر کرنے والا پھل نکلے۔ 16 نیز، بھلائی کرنا اور دوسروں

کو برکاتاپنی شریکمیں متکرنا بھولنا، ایسیکیونکہ قربانیاں
الله کو پسند ہیں۔

17 اپنے راہنماؤں کی سنیں اور اُن کی بات مانیں۔ کیونکہ
وہ آپ کی دیکھ بھال کرتے کرتے جاگتے ہتے ر ہیں، اور اِس
میں وہ الله کے منے سا جواب دہ ہیں۔ اُن کی بات مانیں تاکہ
خوشیوہ خدمتاپنیسے سرانجام دیں۔ ورنہ وہ ہتے کرا ہتے کرا
اپنی داریذمہ نبھائیں گے، اور آپیہ کے لئے مفید نہیں ہو گا۔

ہمارے18 لئے دعا کریں، گو ہمیں یقین ہے کہ ہمارا ضمیر
صاف ہے اور ہم ہر لحاظ سے اچھی زندگی گزارنے کے
خواہش مند ہیں۔

خاصمَیں19 کر اِس پر زور دینا چاہتا ہوں آپکہ دعا کریں
کہ الله آپمجھے پاسکے واپسجلد آنے کی توفیق بخشے۔

آخری دعا
اب20 سلامتی کا خدا ابدیجو عہد کے خون ہمارےسے

خداوند اور بھیڑوں کے عظیم چرواہے عیسٰی کو مُردوں میں سے
واپس لایا 21 آپوہ کو ہر اچھی چیز نوازےسے آپتاکہ اُس
کی مرضی پوری کر سکیں۔ اور وہ عیسٰی مسیح کے یعے ذر ہم
میں وہ کچھ پیدا کرے 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

سے غور کریں، مَیںکیونکہ آپنے الفاظچندصرفکو لـکھے
ہیں۔ 23 یہ بات آپ کے علم میں ہونی ہئے چا ہمارےکہ بھائی
تیمُتھیُس کو رِہا کر دیا گیا ہے۔ اگر پہنچےجلدیوہ تو اُسے ساتھ
لے آپکر سے ملنے آؤں 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 کی

طرف سے ہے۔
غیریہودی قوموں بکھرےمیں ہوئے بارہ اسرائیلی قبیلوں کو

سلام۔
ایمان حکمتاور

آزمائشوںکیطرحطرحکوآپجببھائیو،میرے2 کا سامنا
پڑےکرنا تو اپنے آپ قسمتخوشکو سمجھیں، 3 آپکیونکہ
جانتے ہیں آپکہ کے ایمان کے آزمائے جانے ثابتسے قدمی
پیدا ہوتی ہے۔ 4 ثابتچنانچہ قدمی کو ھنے بڑ دیں، جبکیونکہ
وہ تکتکمیل پہنچے گی آپتو بالغ اور کامل بن جائیں گے، اور
آپ میں کوئی بھی کمی نہیں پائی جائے گی۔ 5 لیکن اگر آپ
میں حکمتمیںکسیسے کی کمی ہو تو الله سے مانگے سبجو
فیاضیکو سے اور بغیر جھڑکی دیئے دیتا ہے۔ وہ آپضرور کو
گا۔دےحکمت لیکن6 ایمانگزارشاپنی پیشساتھکے کریں
شکاور نہ کریں، شککیونکہ کرنے والا سمندر کی موج کی
مانند ہوتا جوہے ہَوا اِدھرسے اُدھر اُچھلتی بہتی ہے۔جاتی 7 ایسا
شخص 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 کرےفخر

10 دولتجبکہ شخصمند اپنے ادنیٰ مرتبے پر فخر کرے، کیونکہ
وہ جنگلی پھول کی طرح جلد ہی جاتا رہے گا۔ سورججب11
طلوع ہوتا اُستوہے کی ُجھلسا میںدھوپوالیدینے پودا مُرجھا
جاتا، اُس کا پھول گر جاتا اور اُس کی تمام خوب صورتی ختم
ہو جاتی اِسہے۔ دولتطرح بھیشخصمند کام کرتے کرتے
مُرجھا جائے گا۔

آزمائش
مبارک12 ہے وہ آزمائشجو وقتکے ثابت قدم رہتا ہے،

کیونکہ قائم ہنے ر پر اُسے زندگی ملےتاجوہکا وعدہکاجسگا الله
نے اُن سے کیا اُسجوہے محبتسے ہیں۔رکھتے آزمائش13 کے
وقت کوئی نہ کہے کہ الله آزمائشمجھے میں پھنسا رہا ہے۔ نہ
تو الله کو بُرائی آزمائشسے میں پھنسایا جا سکتا ہے، نہ وہ کسی
کو پھنساتا ہے۔ 14 بلـکہ ایکہر کی اپنی بُری خواہشات اُسے

کھینچ کر اور اُکسا کر آزمائش میں پھنسا دیتی ہیں۔ 15 پھر یہ
خواہشات حاملہ ہو کر گناہ کو جنم دیتی ہیں اور گناہ بالغ ہو کر
موت کو جنم دیتا ہے۔

میرے16 عزیز بھائیو، فریب مت !کھانا 17 ہر اچھی نعمت
اور ہر اچھا تحفہ آسمان سے نازل ہوتا نوروںہے، باپکے سے،
میںجس نہ کبھی تبدیلی آتی ہے، نہ لتے بد ہوئے سایوں سیکی
پائیحالت ہے۔جاتی اُسی18 مرضیاپنینے ہمیںسے سچائی کے
کلام وسیلےکے سے پیدا کیا۔ یوں اُسسےطرحایکہم تمامکی
مخلوقات کا پہلا پھل ہیں۔

سننا کافی نہیں ہے
میرے19 عزیز بھائیو، اِس کا خیال رکھنا، ہر شخص سننے

میں تیز ہو، لیکن لنے بو اور غصہ کرنے میں دھیما۔ 20 کیونکہ
انسان کا غصہ راستوہ بازی پیدا نہیں کرتا جو الله چاہتا ہے۔
21 چنانچہ اپنی زندگی کی گندی عادتیں اور شریر چال چلن دُور
کر سےحلیمیکے مُقّدسکلاِم کا کریںقبولبیجوہ آپجو کے
اندر یا بو گیا ہے، کیونکہ آپیہی دےنجاتکو سکتا ہے۔

22 کلاِم مُقّدس کو نہ صرف سنیں بلـکہ اُس پر عمل بھی
کریں، ورنہ آپ اپنے آپ کو فریب 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 اپنے آپ کو دیکھ کر
وہ چلا جاتا ہے اور ً فورا بھول جاتا ہے کہ مَیں نے کیا کچھ
دیکھا۔ 25 اِس کی نسبت وہ مبارک ہے جو آزاد کرنے والی
کامل شریعت 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 دینکو دار ہیں؟سمجھتے اپنیآپاگر زبان
پر قابو نہیں رکھ سکتے تو آپ اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں۔ پھر
داریدینکیآپ اظہارکا 27ہے۔بےکار میںنظرکیباپخدا
دین داری پاککا اور بےداغ اظہار یہ یتیموںہے، اور بیواؤں
کی دیکھ بھال کرنا جب وہ مصیبت میں ہوں اور اپنے آپ کو
دنیا کی آلودگی سے بچائے رکھنا۔

2
تعصب سے خبردار

میرے1 بھائیو، لازم ہے آپکہ ہمارےجو جلالی خداوند
عیسٰی مسیح پر ایمان رکھتے داریجانبہیں نہ دکھائیں۔ فرض2
کریں ایککہ آدمی سونے کی انگوٹھی اور کپڑےشاندار پہنے
ہوئے آپ کی جماعت میں آ جائے اور ساتھ ایکساتھ غریب
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آدمی بھی مَیلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے اندر آئے۔ 3 اور آپ
کپڑےشاندار پہنے ہوئے آدمی دےدھیانخاصپر اُسکر سے
یہاں”کہیں، اِس کرسیاچھی تشریفپر غریبلیکن“رکھیں،
آدمی کو وہاں”کہیں، کھڑا ہو “جا پاؤںمیرےآ،”یا پاسکے
فرش بیٹھپر 4“جا۔ آپکیا ایسا والےخیالاتمجرمانہسےکرنے
منصف نہیں ثابت ہوئے؟ آپکیونکہ نے لوگوں میں ناروا فرق
کیا ہے۔

میرے5 عزیز بھائیو، !سنیں کیا الله نے اُنہیں نہیں چنا جو دنیا
کی نظر میں غریب ہیں تاکہ وہ ایمان میں دولت مند ہو جائیں؟
لوگیہی وہ پائیںمیںمیراثبادشاہی وعدہکاجسگے الله نے
اُن سے کیا اُسےجوہے پیار ہیں۔کرتے آپلیکن6 ضرورتنے
مندوں ہے۔کیبےعزتیکی سوچذرا لیں، وہ ہیںکون آپجو
کو دباتے اور عدالت میں گھسیٹ کر لے جاتے ہیں؟ کیا یہ
دولت مند ہی نہیں ہیں؟ 7 وہی 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
پوریشریعت کریں، اپنے” پڑوسی محبتویسیسے جیسیرکھنا
تُو اپنے آپ سے رکھتا “ہے۔ 9 چنانچہ جب آپ جانب داری
ہیںدکھاتے تو گناہ ہیںکرتے آپشریعتاور کو مجرم ٹھہراتی
بھولنامت10ہے۔ شریعتنےجسکہ ایکصرفکا حکم توڑا
ہے وہ پوری شریعت کا قصوروار ٹھہرتا ہے۔ 11 جسکیونکہ
نے فرمایا، زنا” نہ “کرنا اُس نے یہ بھی کہا، قتل” نہ “کرنا۔
ہو سکتا ہے آپکہ نے زنا تو نہ کیا ہو، لیکن کسی کو قتل کیا
ہو۔ آپتوبھی ایکاِس جرم کی وجہ شریعتپوریسے توڑنے
بنمجرمکے آپبھیکچھجوچنانچہ12ہیں۔گئے اورکہتے کرتے
یادہیں رکھیں آزادکہ کرےعدالتکیآپشریعتوالیکرنے
گی۔ 13 کیونکہ الله عدالت وقتکرتے اُس پر رحم کرےنہیں
نہیںرحمخودنےجسگا لیکندکھایا۔ عدالترحم غالبپر آ
جاتا کریںرحمآپجبہے۔ گے تو آپالله پر گا۔کرےرحم

نیکایمان کاموں کے بغیر مُردہ ہے
میرے14 بھائیو، اگر کوئی ایمان رکھنے کا دعوٰی کرے،

لیکن اُس کے مطابق زندگی گزارےنہ تو اِس کا کیا فائدہ ہے؟
کیا ایسا ایمان اُسے نجات دلا سکتا ہے؟ فرض15 کریں کہ کوئی
بھائی یا بہن کپڑوں اور روزمرہ روٹی ضرورتکی مند ہو۔ 16 یہ
دیکھ کر آپ میں سے کوئی اُس سے کہے، اچھا” جی، خدا
حافظ۔ کپڑےگرم پہنو اور جی بھر کر کھانا “کھاؤ۔ لیکن وہ

خود یہ یات ضرور پوری کرنے میں مدد نہ کرے۔ کیا اِس کا
کوئی فائدہ ہے؟ 17 ایمانمحضغرض، کافی نہیں۔ اگر نیکوہ
کاموں عملسے میں نہ لایا جائے تو وہ مُردہ ہے۔

18 ہو سکتا اعتراضکوئیہے کرے، شخصایک” پاسکے
تو ایمان ہوتا ہے، دوسرے کے پاس نیک “کام۔ آئیں، مجھے
دکھائیں کاموںنیکآپکہ ایمانطرحکسبغیرکے رکھ سکتے
ہیں۔ یہ ناممکنتو مَیںلیکنہے۔ آپضرور کاموںنیکاپنےکو
سے دکھا ہوںسکتا مَیںکہ ایمان رکھتا ہوں۔ 19 آپاچھا، کہتے
ہیں، ہم” ایمان رکھتے ہیں کہ ایک ہی خدا “ہے۔ شاباش،
یہ بالکل صحیح ہے۔ شیاطین بھی 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 تو اِسی وجہ راستسے
باز ٹھہرایا گیا کہ اُس نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر پیش
کیا۔ آپ22 خود دیکھ سکتے ہیں کہ اُس کا ایمان نیکاور کام
مل کر عمل کر رہے تھے۔ اُس کا ایمان تو اُس سے مکمل ہوا جو
کچھ اُس 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
اُسے راست باز قرار “دیا۔ اِسی 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 کہ صرف ایمان
رکھنے کی وجہ سے۔

راحب25 فاحشہ مثالکی بھی لیں۔ اُسے بھی اپنے کاموں کی
بنا پر راست باز قرار دیا گیا جب اُس نے اسرائیلی جاسوسوں کی
مہمان نوازی کی اور اُنہیں شہر سے نکلنے کا دوسرا راستہ دکھا کر
بچایا۔

26 روحبدنطرحجسغرض، کے بغیر مُردہ اُسیہے طرح
ایمان نیکبھی اعمال کے بغیر مُردہ ہے۔

3
زبان

میرے1 بھائیو، آپ میں سے یادہ ز اُستاد نہ بنیں۔ آپ کو
معلوم ہے کہ ہم اُستادوں کی یادہ ز سختی عدالتسے کی جائے
گی۔ 2 ہم سب سے تو کئی طرح کی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔
سےشخصجسلیکن لنے بو میں غلطیکبھی نہیں ہوتی کاملوہ
ہے اور پورےاپنے بدن کو قابو میں رکھنے کے قابل ہے۔ ہم3
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گھوڑے کے منہ میں لگام کا دہانہ رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ
ہمارے حکم پر چلے، اور اِس طرح ہم اپنی مرضی سے اُس کا
پورا جسم چلا لیتے ہیں۔ 4 یا بادبانی جہاز کی مثال لیں۔ جتنا بھی
بڑا وہ ہو اور بھیجتنی تیز ہَوا چلتی ہو ایکناخدا پتوارسیچھوٹی
کے یعے ذر اُس کا ٹھیکرُخ رکھتا ہے۔ یوں ہی وہ اُسے اپنی
مرضی سے چلا لیتا ہے۔ اِسی5 طرح ایکزبان چھوٹا سا عضو
لیکنہے، بڑیوہ بڑی باتیں کرتی ہے۔
بڑےایکدیکھیں، جنگل بھسمکو کرنے کے لئے ایک ہی

چنگاری کافی ہوتی ہے۔ 6 زبان بھی آگ کی مانند ہے۔ بدن
کے دیگر اعضا کے درمیان رہ کر اُس میں ناراستی کی پوری دنیا
پائی جاتی ہے۔ پورےوہ بدن کو آلودہ کر دیتی ہاںہے، انسان
پوریکی زندگی آگکو لگا دیتی ہے، کیونکہ وہ خود جہنم کی
ُسلگائیسےآگ انساندیکھیں،7ہے۔گئی قسمہر جانوروںکے
پر قابو پا لیتا ہے اور اُس نے ایسا کیا بھی ہے، خواہ جنگلی جانور
ہوں یا پرندے، رینگنے ہوںوالے سمندرییا جانور۔ لیکن8 زبان
پر کوئی قابو نہیں پا سکتا، بےتاباِس اور شریر چیز پر مہلـکجو
زہر لبالبسے بھری ہے۔ زبان9 سے ہم اپنے خداوند اور باپ
ستائشکی بھی ہیںکرتے اور دوسروں لعنتپر بھی بھیجتے ہیں،
جنہیں الله صورتکی 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 پانی
پھوٹ نکلے۔ میرے12 بھائیو، کیا انجـیر درختکے پر لـگزیتون
سکتے ہیں یا انگور کی بیل پر انجـیر؟ ہرگز !نہیں اِسی طرح نمکین
چشمے سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا۔

آسمان حکمتسے
13 کیا آپ میں سے کوئی دانا اور سمجھ دار ہے؟ وہ یہ بات

اپنے اچھے چال چلن سے ظاہر حکمتکرے، سے پیدا ہونے
والی حلیمی نیککے کاموں سے۔ 14 لیکن !خبردار اگر آپ
دل میں حسد کڑواہٹکی اور پالغرضیخود رہے ہیں تو اِس
پر شیخی مت مارنا، نہ سچائی خلافکے جھوٹ بولیں۔ 15 ایسا
فخر آسمان طرفکی سے نہیں ہے، بلـکہ دنیاوی، غیرروحانی اور
ابلیس سے ہے۔ 16 کیونکہ جہاں حسد اور خود غرضی ہے
وہاں فساد اور ہر شریر کام پایا جاتا ہے۔ آسمان17 کی حکمت
فرق اّولہے۔ تو پاکوہ مُقّدساور ہے۔ نیز وہ امن پسند، نرم
فرماںدل، بردار، رحم اور پھلاچھے بھریسے غیرجانبہوئی،
دار ہے۔دلخلوصاور اور18 صلحجو ہیںکراتے اُن کے لئے
بازیراست کا پھل سلامتی سے یا بو جاتا ہے۔

4
دنیا سے دوستی

1 یہ لڑائیاں جھگڑےاور آپجو کے درمیان ہیں کہاں سے
آتے ہیں؟ کیا اِن کا سرچشمہ نہیںخواہشاتبُریوہ آپجو کے
اعضا میں لڑتی رہتی ہیں؟ آپ2 کسی چیز کی خواہش رکھتے
ہیں، لیکن اُسے حاصل نہیں کر قتلآپسکتے۔ اور حسد کرتے
لیکنہیں، آپکچھجو ہتے وہہیںچا جھگڑتےآپسکتے۔نہیںپا
اور لڑتے ہیں۔ توبھی آپ پاسکے کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ
الله سے مانگتے نہیں۔ 3 اور آپجب مانگتے ہیں تو آپ کو کچھ
نہیں ملتا۔ وجہ یہ ہے نیتغلطآپکہ سے مانگتے آپہیں۔ اِس
اپنیسے پوریخواہشاتغرضخود کرنا ہتے ہیں۔چا 4 بےوفا
!لوگو آپکیا کو نہیں معلوم کہ دنیا دوستکا الله کا دشمن ہوتا
ہے؟ جو دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ الله کا دشمن بن جاتا
ہے۔ 5 یا آپکیا ہیںسمجھتے کہ مُقّدسکلاِم کی باتیہ بےتُکی
سی 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 بخشتا ہے۔ مُقّدسکلاِم یوں فرماتا الله”ہے، مغروروں کا مقابلہ کرتا لیکن فروتنوں پر مہربانی کرتا “ہے۔

7 غرض، الله کے تابع ہو ابلیسجائیں۔ کا مقابلہ کریں تو وہ
بھاگ جائے گا۔ 8 الله کے قریب آ جائیں تو وہ آپ کے قریب
آئے گا۔ گناہ گارو، اپنے ہاتھوں کریں۔صافپاککو دو دلو،
اپنے دلوں مخصوصکو و مُقّدس کریں۔ افسوس9 کریں، ماتم
خوبکریں، آپروئیں۔ کی ہنسی ماتم میں بدل جائے آپاور
کی خوشی مایوسی میں۔ 10 اپنے آپ کو خداوند کے منے سا نیچا
یں کر تو آپوہ کو کرےسرفراز گا۔

دوسرےایک متمنصفکا بننا
11 دوسرےایکبھائیو، متتہمتپر لگانا۔ جو اپنے بھائی پر

تہمت لگاتا یا اُسے مجرم ٹھہراتا ہے شریعتوہ پر تہمت لگاتا ہے
شریعتاور کو مجرم ٹھہراتا ہے۔ شریعتآپجباور تہمتپر
ہیںلگاتے اُسآپتو پیروکارکے نہیں ہتے ر بلـکہ اُس منصفکے
بن گئے ہیں۔ شریعت12 دینے والا ایکصرفمنصفاور ہی
ہے اور وہ ہے الله جو نجات دینے ہلاکاور کرنے کے قابل
توہے۔ ہیںکونآپپھر جو آپاپنے منصفکو سمجھ کر اپنے
پڑوسی کو مجرم ٹھہرا رہے !ہیں

متشیخی مارنا
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13 اور اب میری بات سنیں، آپ جو کہتے ہیں، آج” یا کل

ہم فلاں فلاں شہر میں جائیں گے۔ وہاں ایکہم سال ٹھہر کر
کاروبار کر کے پیسے کمائیں “گے۔ 14 آپدیکھیں، یہ بھی نہیں
جانتے کہ کل کیا ہو گا۔ آپ کی زندگی چیز ہی کیا !ہے آپ
بھاپ ہی ہیں تھوڑیجو دیر کے لئے نظر آتی، پھر غائب ہو جاتی
ہے۔ 15 بلـکہ آپ کو یہ کہنا ہئے، چا اگر” خداوند کی مرضی
ہوئی تو ہم جئیں گے اور یہ یا وہ کریں “گے۔ لیکن16 فی الحال
آپ شیخی مار کر اپنے غرور کا اظہار کرتے ہیں۔ اِس قسم کی
تمام بازیشیخی بُری ہے۔

17 چنانچہ جو جانتا ہے کہ اُسے کیا کیا نیک کام کرنا ہے،
لیکن 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، آپکیونکہ پر مصیبت آنے والی ہے۔ آپ2 کی
دولت سڑ گئی ہے آپکیڑےاور کے کپڑےشاندار کھا گئے
ہیں۔ چاندیاورسونےکےآپ3 لـگزنگکو گیا اورہے۔ اُن
زنگکی آلودہ آپحالت خلافکے دےگواہی گی اور آپ
جسموںکے آگکو طرحکی کھا جائے گی۔ آپکیونکہ نے
دنوںآخریاِن میں اپنے لئے جمعخزانے کر لئے ہیں۔ دیکھیں،4
آپمزدوریجو فصلنے کی کٹائی کرنے والوں سے باز رکھی
ہے وہ آپ کے خلاف چلّا رہی ہے۔ اور آپ کی فصل جمع
کرنے والوں کی چیخیں آسمانی لشکروں ربکے کے تککانوں
پہنچ گئی ہیں۔ آپ5 نے دنیا عیاشیمیں عیشاور عشرتو کی
گزاریزندگی ہے۔ ذبح آپدنکے 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 صبر کریں اور اپنے دلوں
مضبوطکو رکھیں، کیونکہ خداوند کی آمد قریب آ گئی ہے۔

9 دوسرےایکبھائیو، متپر بڑانا، بڑ آپورنہ عدالتکی کی
منصفگی۔جائے دروازےتو پر ہے۔کھڑا بھائیو،10 اُن نبیوں
نمونےکے پر جنہوںچلیں نامکےربنے میں پیشکلام کر کے

صبر سے دُکھ اُٹھایا۔ 11 دیکھیں، ہم مبارکاُنہیں کہتے ہیں جو
صبر برداشتدُکھسے کرتے آپتھے۔ ایوبنے ثابتکی قدمی
بارےکے 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۔ “ہاں”آپجب کہنا ہتے چا ہیں تو بس “ہاں” ہی کافی ہے۔ اور اگر
انکار کرنا چاہیں تو بس “نہیں” کہنا کافی ہے، ورنہ آپ مجرم
ٹھہریں گے۔

13 کیا آپ میں سے مصیبتکوئی میں پھنسا ہوا ہے؟ وہ دعا
کرے۔ 14گائے۔گیتکےستائشوہہے؟خوشکوئیکیا کیا
آپ میں سے کوئی بیمار ہے؟ وہ جماعت کے بزرگوں کو بُلائے
تاکہ وہ آ کر اُس کے لئے دعا کریں اور خداوند کے نام 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 اُسے معاف کیا جائے گا۔ 16 ایکچنانچہ دوسرے کے
منے سا اپنے گناہوں کا اقرار کریں دوسرےایکاور کے لئے دعا
کریں آپتاکہ کیشخصراستپائیں۔شفا موثر کچھبہتسےدعا
ہو سکتا ہے۔ الیاس17 ہم جیسا انسان تھا۔ لیکن جب اُس 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 نے اپنی فصلیں پیدا کیں۔

میرے19 بھائیو، اگر آپ میں سے کوئی سچائی سے بھٹک
جائے اور کوئی اُسے صحیح راہ واپسپر لائے 20 تو یقین جانیں،
کسیجو گناہ گار اُسکو غلطکی راہ واپسسے لاتا ہے وہ اُس
کی جان کو موت سے بچائے گا اور گناہوں کی بڑی تعداد کو
گا۔دےچھپا
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پطرس-۱
1 یہ خط عیسٰی مسیح پطرسرسولکے طرفکی سے 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 باپخدا آپنے بہتکو دیر پہلے جان
کر چن لیا اور اُس کے روح آپنے مخصوصکو مُقّدسو کر
دیا۔ نتیجے آپمیں عیسٰی مسیح کے تابع اور اُس کے چھڑکائے
گئے خون صافپاکسے ہو گئے ہیں۔
آپالله کو بھرپور فضل اور سلامتی بخشے۔
زندہ اُمید

3 ہمارےخدا خداوند عیسٰی مسیح باپکے یفکی تعر !ہو
اپنے عظیم رحم سے اُس نے عیسٰی مسیح کو زندہ کرنے کے
وسیلے ہمیںسے سرےنئے سے پیدا کیا اِسہے۔ ایکہمیںسے
زندہ اُمید ملی میراثایسیایک4ہے، گی،سڑےنہیںکبھیجو
کبھی ناپاکنہیں ہو جائے گی اور کبھی نہیں مُرجھائے گی۔
کیونکہ یہ آسمان آپپر کے لئے محفوظ رکھی گئی ہے۔ اور5 الله
آپ کے ایمان کے یعے ذر اپنی قدرت آپسے کی تکوقتاُس
حفاظت کرتا رہے آپتکجبگا نجاتکو نہ مل جائے، وہ
نجات آخرتجو سبدنکے پر ظاہر ہونے کے لئے تیار ہے۔

منائیںخوشیآپوقتاُس6 آپالحالفیگوگے، تھوڑیکو
دیر لئےکے آزمائشوںکیطرحطرح کا سامنا کر غمکے کھانا پڑتا
ہے 7 آپتاکہ ایمانکا ثابتاصلی ہو جائے۔ طرحجسکیونکہ
کوسونےآگ آزما خالصکر بنا دیتی آپطرحاُسیہے ایمانکا
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 ملعزتاور مسیحعیسٰیجبجائے ظاہر گا۔ہو اُسی8
آپکو پیار ہیںکرتے آپاگرچہ نے اُسے دیکھا نہیں، اور اُسی
ایمانآپپر ہیںرکھتے گو آپوہ وقتاِسکو نظر نہیں آتا۔ ہاں،
آپ دل میں ناقابِل بیان اور خوشیجلالی منائیں گے، آپجب9
وہ کچھ پائیں گے جو ایمان کی منزِل مقصود ہے یعنی اپنی جانوں
کی نجات۔

10 نبی اِسی نجات تلاشکی اور تفتیش میں لـگے رہے، اور
اُنہوں فضلاُسنے پیشکی کیگوئی جو آپالله کو دینے والا

اُنہوں11تھا۔ معلومنے مسیحکہکیکوششکیکرنے روحکا
جو اُن میں وقتکستھا یا حالاتکن بارےکے باتمیں کر
رہا اُسجبتھا مسیحنے دُکھکے اور بعد جلالکے 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 کچھ
آپ کو اُن ہی کے وسیلے پیشسے کیا گیا جنہوںہے نے آسمان
سے بھیجے گئے روح القدس کے یعے ذر آپ کو الله کی خوش
خبری 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 ہوشجائیں۔ مندی سے

اپنی پوری اُمید اُس فضل پر رکھیں آپجو کو عیسٰی مسیح کے
ظہور پر بخشا جائے گا۔ آپ14 الله کے تابع فرمان فرزند ہیں،
اِس لئے اُن بُری خواہشات کو 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۔ 15 اِس کے بجائے الله کی مانند
جسبنیں آپنے کو بُلایا طرحجسہے۔ قدوسوہ اُسیہے
آپطرح بھی ہر مُقّدسوقت زندگی گزاریں۔ 16 کیونکہ کلاِم
مُقّدس میں لـکھا ہے، اپنے” آپ مخصوصکو و مُقّدس رکھو
کیونکہ مُقّدسمَیں “ہوں۔

اور17 یاد رکھیں آپسےجسباپآسمانیکہ دعا ہیںکرتے
نہیںداریجانب کرتا آپبلـکہ عملکے آپمطابقکے کا فیصلہ
کرے گا۔ چنانچہ آپتکجب اِس دنیا کے مہمان رہیں گے
خدا خوفکے میں زندگی گزاریں۔ 18 کیونکہ آپ خود جانتے
ہیں آپکہ باپکو دادا کی بےمعنی زندگی سے چھڑانے کے
لئے کیا فدیہ دیا گیا۔ یہ سونے یا جیسیچاندی 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 دنیا کی
تخلیق سے پیشتر چنا گیا، لیکن اِن آخری دنوں آپمیں کی خاطر
ظاہر کیا گیا۔ 21 اور اُس کے وسیلے سے آپ الله پر ایمان رکھتے
جسہیں نے اُسے مُردوں میں سے زندہ کر عزتکے و جلال
دیا آپتاکہ کا ایمان اور اُمید الله پر ہو۔

سچائی22 تابعکے ہو جانے آپسے مخصوصکو مُقّدسو کر
دیا گیا اور آپ کے دلوں میں بھائیوں کے لئے یا محبتبےر ڈالی
گئی ہے۔ دوسرےایکابچنانچہ خلوصکو دلی اور لـگن
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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 پھلکا ہے۔ یوں24 کلاِم
مُقّدس فرماتا تمام”ہے، گھاسانسان ہی ہیں،
اُن کی تمام شان شوکتو جنگلی پھول کی مانند ہے۔
گھاس تو مُرجھا جاتی اور پھول گر جاتا ہے،
ربلیکن25 کا کلام تکابد قائم رہتا “ہے۔
کلاممذکورہ الله خبریخوشکی آپجوہے سنائیکو 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 آپچونکہ نومولود بچے ہیں
اِس لئے خالص روحانی دودھ پینے کے آرزومند رہیں، کیونکہ
اِسے پینے ھتےآپہیسے بڑ ھتے گے۔پہنچیںتکنوبتکینجاتبڑ
جنہوں3 نے خداوند کی بھلائی کا تجربہ کیا ہے اُن کے لئے ایسا
ضروریکرنا ہے۔

خداوند4 پاسکے آئیں، اُس زندہ پتھر پاسکے انسانوںجسے
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۔ صرفنہ یہ آپبلـکہ
اُس مخصوصکے و مُقّدس امام ہیں۔ عیسٰی مسیح کے وسیلے
ایسیآپسے پیشقربانیاںروحانی کر ہیںرہے جو الله کو پسند
ہیں۔ 6 کیونکہ مُقّدسکلاِم فرماتا دیکھو،”ہے، 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۔
یہ7 آپپتھر نزدیککے ایمانجو ہے۔قیمتبیشہیںرکھتے

لیکن جو ایمان 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 کیونکہ وہ مُقّدسکلاِم تابعکے
نہیں ہوتے۔ یہی کچھ الله کی اُن کے لئے مرضی تھی۔

9 لیکن آپ الله کی چنی ہوئی نسل ہیں، آپ آسمانی بادشاہ
کے امام اور اُس مخصوصکی و مُقّدس قوم ہیں۔ آپ اُس کی
ملـکیت بن گئے ہیں تاکہ الله کے قوی کاموں کا اعلان کریں،
کیونکہ وہ آپ کو یکی تار سے اپنی حیرت انگیز روشنی میں لایا
ہے۔ وقتایک10 آپجبتھا اُس کی قوم نہیں تھے، ابلیکن
آپ الله کی قوم ہیں۔ آپپہلے پر رحم نہیں 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

آپمَیں کو تاکید کرتا ہوں آپکہ خواہشاتجسمانی کا انکار
کریں۔ کیونکہ یہ آپ کی جان سے لڑتی ہیں۔ غیرایمان12 داروں
درمیانکے ہتے ر ہوئے اِتنی اچھی زندگی گزاریں کہ گو آپوہ
غلطپر کام کرنے تہمتکی بھی لگائیں توبھی آپاُنہیں نیککے
کام نظر آئیں اور اُنہیں الله کی آمد کے دن اُس کی تمجید کرنی
پڑے۔

13 خداوند کی خاطر ہر انسانی اختیار کے تابع رہیں، خواہ
بادشاہ ہو سبجو سے اعلٰی اختیار رکھنے والا ہے، 14 خواہ اُس
کے وزیر جنہیں اُس نے اِس لئے مقرر کیا ہے کہ وہ غلط کام
والوںکرنے کو سزا اور اچھا کام والوںکرنے شاباشکو دیں۔
اللهکیونکہ15 مرضیکی آپکہہے ناسمجھسےکرنےکاماچھا
لوگوں 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 ہیں۔خادمکے 17 ہر
ایک احتراممناسبکا کریں، بھائیوںبہناپنے رکھیں،محبتسے
خدا خوفکا مانیں، بادشاہ کا احترام کریں۔

مسیح کے دُکھ کا نمونہ
غلامو،اے18 مالـکوںاپنےسےلحاظہر احترامکا اُنکےکر

کے تابع رہیں۔ اور سلوکیہ صرفنہ اُن کے ساتھ ہو نیکجو
اور نرم دل ہیں بلـکہ اُن کے ساتھ بھی جو ظالم ہیں۔ 19 کیونکہ
اگر کوئی الله کی مرضی کا خیال کر تکلیفبےانصافکے کا
غم صبر کرےبرداشتسے تو یہ الله کا فضل ہے۔ بےشک20
اِس میں فخر کی باتکوئی نہیں آپاگر صبر سے پٹائی کی وہ سزا
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برداشت کریں آپجو غلطکو کام کرنے کی وجہ سے ملی ہو۔
لیکن اگر آپ کو اچھا کام کرنے کی وجہ سے دُکھ پڑےسہنا
اور آپ یہ سزا صبر سے برداشت یں کر تو یہ الله کا فضل ہے۔
آپ21 اِسیکو کے لئے بُلایا گیا ہے۔ کیونکہ مسیح آپنے کی
خاطر دُکھ سہنے میں آپ کے لئے ایک نمونہ چھوڑا ہے۔ اور وہ
چاہتا اُسآپکہہے قدمنقِشکے پر اُس22چلیں۔ کوئیتونے
گناہ نہ کیا، اور نہ کوئی فریب کی بات اُس کے منہ سے نکلی۔
لوگوںجب23 اُسےنے دیںگالیاں تو اُس گالیاںمیںجوابنے
نہ دیں۔ جب اُسے دُکھ سہنا پڑا تو اُس نے کسی کو دھمکی نہ
دی بلـکہ اُس نے آپاپنے کو الله کے حوالے کر دیا انصافجو
عدالتسے کرتا ہے۔ مسیح24 خود اپنے بدن ہمارےپر گناہوں
صلیبکو پر لے گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر جائیں اور
یوں ہمارا گناہ تعلقسے ختم ہو ابجائے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم
راست بازی کی زندگی گزاریں۔ آپکیونکہ اُسیکو کے زخموں
کے وسیلے سے شفا ملی ہے۔ آپپہلے25 آوارہ بھیڑوں کی طرح
آوارہ پھر رہے تھے، لیکن اب آپ اپنی جانوں کے چرواہے اور
نگران لوٹپاسکے آئے ہیں۔

3
بیوی اور شوہر

اِسی1 آپطرح 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 ضرورتکی نہیں
رہے گی 2 کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ آپ کتنی پاکیزگی سے
خدا خوفکے میں زندگی گزارتی ہیں۔ 3 اِس کی فکر مت کرنا
کہ آپ ظاہری طور پر آراستہ ًہوں، مثلا خاص طور یقوں طر
سے ُگندھے ہوئے بالوں سے یا سونے کے یور ز اور لباسشاندار
پہننے سے۔ اِس4 کے بجائے اِس کی فکر کریں آپکہ 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
اِسیبھی 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 اور کسی بھی چیز سے نہ ڈریں، خواہ وہ کتنی
ہی ڈراؤنی کیوں نہ ہو۔

7 اِس طرح لازم ہے آپکہ جو شوہر ہیں سمجھ کے ساتھ
اپنی یوں بیو کے ساتھ زندگی گزاریں، یہ جان کر کہ یہ آپ کی
نسبت کمزور ہیں۔ اُن کی عزت کریں، کیونکہ یہ بھی آپ کے
ساتھ زندگی کے فضل کی وارث ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اِس میں
بےپروائی کرنے سے آپ کی دعائیہ زندگی میں رکاوٹ پیدا ہو
جائے۔

نیک زندگی گزارنے کی وجہ سے دُکھ
8 آخر ایکمیں اَور ایکسبآپبات، ہی سوچ رکھیں اور

تعلقاتسےدوسرےایک ہممیں دردی، پیار، حلیمیاوررحم
کا اظہار کریں۔ کسی9 غلطکے کام جوابکے میں غلط کام
مت کرنا، نہ کسی کی گالیوں کے جواب میں گالی دینا۔ اِس
کے بجائے جواب میں ایسے شخص کو برکت 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؟
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 راستآنکھیں بازوں پر لـگی رہتی ہیں،
اور اُس کانکے اُن کی دعاؤں مائلطرفکی ہیں۔
لیکن رب کا چہرہ اُن خلافکے ہے جو غلط کام کرتے

“ہیں۔
13 اگر نیکآپ کام کرنے میں سرگرم ہوں تو آپکون کو

نقصان پہنچائے گا؟ 14 لیکن اگر آپ کو راست کام کرنے
کی وجہ سے دُکھ بھی اُٹھانا پڑے تو آپ مبارک ہیں۔ اُن کی
دھمکیوں متسے ڈرنا اور مت گھبرانا 15 بلـکہ اپنے دلوں میں
مسیحخداوند مُقّدسومخصوصکو جانیں۔ اور آپبھیجو سے
آپ مسیحکی پر اُمید بارےکے میں پوچھے وقتہر جواباُسے
دینے کے لئے تیار رہیں۔ لیکن نرم دلی سے اور خدا خوفکے
کے جوابساتھ دیں۔ ساتھ16 آپساتھ کا صافضمیر ہو۔ پھر
آپلوگجو چلنچالاچھےمیںمسیحکے بارےکے غلطمیں
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باتیں کر رہے ہیں اُنہیں اپنی تہمت پر شرم آئے گی۔ 17 یاد رہے
غلطکہ کام کرنے کی وجہ سے دُکھ سہنے نسبتکی بہتر یہ ہے
کہ نیکہم کام کرنے کی وجہ تکلیفسے اُٹھائیں، بشرطیکہ
یہ الله کی مرضی ہو۔ 18 کیونکہ مسیح ہمارےنے گناہوں کو
مٹانے کی خاطر ایک بار سدا کے لئے موت سہی۔ ہاں، جو
راست 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۔ 19 اِس
روح یعےکے اُسذر نے جا روحوںقیدیکر پیغامکو دیا۔ یہ20
اُن کی روحیں تھیں جو اُن دنوں میں نافرمان تھے جب نوح اپنی
کشتی بنا رہا تھا۔ اُس وقت الله صبر سے انتظار کرتا رہا، لیکن
صرفآخرکار لوگایکچند یعنی آٹھ افراد پانی میں سے گزر کر
یہ21نکلے۔بچ پانی بپتسمےاُس اشارہطرفکی وقتاِسجوہے
آپ نجاتکو 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 دے۔ پھر آپیہ کو عیسٰی مسیح کے
جی اُٹھنے نجاتسے دلاتا ہے۔ اب22 مسیح آسمان پر جا کر الله
کے ہنے د ہاتھ بیٹھ گیا ہے جہاں فرشتے، اختیار والے اور قوتیں
اُس کے تابع ہیں۔

4
تبدیل شدہ زندگیاں

مسیحچونکہاب1 طورجسمانینے پر دُکھ اُٹھایا اِس لئے آپ
بھی آپاپنے اُسکو لیسسےسوچسیکی کریں۔ جسکیونکہ
کیمسیحنے طورجسمانیخاطر پر دُکھ سہہ لیا اُسہے گناہنے
نپٹسے لیا ہے۔ نتیجے2 میں وہ زمین پر اپنی باقی زندگی انسان کی
بُری خواہشات پوری کرنے میں نہیں گزارے گا بلـکہ الله کی
پوریمرضی میں۔کرنے آپمیںماضی3 وقتکافینے کچھوہ
کرنے میں گزارا جو غیرایمان دار پسند کرتے ہیں یعنی عیاشی،
شہوت پرستی، نشہ بازی، شراب نوشی، رنگ رلیوں، ناچ رنگ
اور گھنونی بُت پرستی میں۔ اب4 آپ کے غیرایمان دار دوست
تعجب کرتے ہیں کہ آپ اُن کے ساتھ مل کر عیاشی کے اِس
دھارےتیز چھلانگمیں نہیں لگاتے۔ اِس لئے وہ آپ پر کفر
بکتے ہیں۔ لیکن5 اُنہیں الله جوابکو پڑےدینا گا زندوںجو اور
مُردوں عدالتکی کرنے لئےکے تیار ہے۔کھڑا یہی6 وجہ ہے

کہ الله اُنہیںخبریخوشکی بھی سنائی گئی ابجو 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
تمام7 چیزوں کا قریبخاتمہ آ گیا ہے۔ چنانچہ دعا کرنے کے

لئے چست ہوشاور مند رہیں۔ باتضروریسےسب8 یہ ہے
کہ آپ ایک دوسرے سے لگاتار محبت رکھیں، کیونکہ محبت
گناہوں کی بڑی تعداد پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ 9 بڑبڑائے ایکبغیر
دوسرے کی نوازیمہمان کریں۔ 10 الله اپنا مختلففضل نعمتوں
سے ظاہر کرتا ہے۔ فضل کا یہ انتظام وفاداری سے چلاتے
دوسرےایکہوئے خدمتکی کریں، ایکہر نعمتاُس سے
جو اُسے ملی ہے۔ 11 اگر کوئی بولے تو الله کے سے الفاظ کے
ساتھ بولے۔ اگر کرےخدمتکوئی تو اُس طاقت کے یعے 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 اُسیقدرتاور کی !ہو آمین۔

آپ مصیبتکی غیرمعمولی نہیں ہے
12 عزیزو، ایذا رسانی کی آگاُس پر تعجب نہ یں کر آپجو

کو آزمانے کے لئے آپ پر پڑیآن متیہہے۔ سوچنا میرےکہ
ساتھ کیسی باتغیرمعمولی ہو رہی ہے۔ 13 بلـکہ خوشی منائیں
مسیحآپکہ دُکھوںکے شریکمیں ہو رہے ہیں۔ کیونکہ پھر
آپ اُس وقت بھی خوشی منائیں مسیحجبگے کا جلال ظاہر
گا۔ہو 14 اِسلوگاگر لئے ہیںکرتےبےعزتیکیآپ آپکہ
مسیح پیروکارکے ہیں مبارکآپتو ہیں۔ اِسکیونکہ مطلبکا
ہے کہ الله کا جلالی آپروح پر ٹھہرا ہوا ہے۔ 15 آپاگر میں
کسیسے کو دُکھ پڑےاُٹھانا تو یہ اِس لئے نہیں ہونا ہئے چا کہ
آپ قاتل، چور، مجرم یا فسادی ہیں۔ لیکن16 آپاگر مسیحکو
پیروکارکے دُکھسےوجہکیہونے پڑےاُٹھانا تو نہ شرمائیں بلـکہ
مسیح کے نام میں الله کی حمد و ثنا کریں۔

17 کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ الله کی عدالت شروع ہو
جائے، اور پہلے اُس کے گھر والوں عدالتکی کی جائے گی۔
اگر ایسا ہے تو پھر اِس کا انجام اُن کے لئے کیا ہو گا جو الله کی
خبریخوش تابعکے نہیں ہیں؟ اور18 راستاگر باز مشکل سے
بچـیں گے تو پھر بےدین اور گناہ گار کا کیا ہو گا؟ 19 چنانچہ جو
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الله کی مرضی سے دُکھ اُٹھا رہے ہیں نیکوہ کام کرنے سے
باز نہ آئیں بلـکہ اپنی جانوں کو اُسی کے حوالے کریں جو اُن کا
وفادار خالق ہے۔

5
الله کا گلہ

اب1 مَیں آپ کو جو جماعتوں بزرگکے ہیں نصیحت کرنا
چاہتا ہوں۔ مَیں خود بزرگبھی ہوں بلـکہ مسیح دُکھوںکے کا
گواہ بھی ہوں، اور آپمَیں ساتھکے اُس آنے والے جلال میں
شریک جاؤںہو گا جو ظاہر ہو حیثیتاِسگا۔جائے مَیںسے
آپ اپیلسے کرتا ہوں، 2 گلہ بان ہوتے ہوئے الله کے اُس گلے
کی دیکھ بھال کریں جو آپ کے سپرد کیا گیا ہے۔ یہ خدمت
ً مجبورا نہ کریں بلـکہ خوشی سے، کیونکہ یہ الله کی مرضی ہے۔
لالچ کے بغیر پوری لـگن سے یہ خدمت سرانجام دیں۔ 3 جنہیں
آپ کے سپرد کیا گیا ہے اُن پر متحکومت کرنا بلـکہ گلے کے
لئے اچھا نمونہ بنیں۔ 4 پھر جب ہمارا سردار گلہ بان ظاہر ہو گا
آپتو کو جلال کا غیرفانی تاج ملے گا۔

اِسی5 طرح لازم ہے آپکہ جو جوان ہیں بزرگوں کے تابع
انکساریسبرہیں۔ پہنلباسکا خدمتکیدوسرےایککر
کریں، کیونکہ الله مغروروں کا مقابلہ لیکنکرتا فروتنوں پر مہربانی
کرتا ہے۔ چنانچہ6 الله کے قادر ہاتھ جائیںجھکنیچےکے تاکہ
وقتموزوںوہ آپپر اپنی7کرے۔سرفرازکو پریشانیاںتمام اُس
پر ڈال دیں، کیونکہ آپوہ کی فکر کرتا ہے۔

ہوش8 مند رہیں، جاگتے آپرہیں۔ کا ابلیسدشمن گرجتے
ہوئے ببر شیر کی طرح گھومتا پھرتا اور کسی کو ہڑپ کر لینے
تلاشکی میں رہتا ہے۔ ایمان9 مضبوطمیں رہ کر اُس کا مقابلہ
آپکریں۔ کو تو معلوم ہے پوریکہ دنیا آپمیں بھائیکے اِسی
قسم کا دُکھ اُٹھا رہے ہیں۔ لیکن10 آپ کو یادہ ز دیر کے لئے
دُکھ اُٹھانا پڑےنہیں گا۔ کیونکہ فضلکےطرحہر کا جسخدا
آپنے کو مسیح میں اپنے ابدی جلال شریکمیں ہونے کے
لئے بُلایا ہے وہ آپخود تککاملیتکو پہنچائے مضبوطگا،
بنائے گا، تقویت دے گا اور ایک ٹھوس بنیاد پر کرےکھڑا
گا۔ اُسیقدرتتکابد11 حاصلکو رہے۔ آمین۔

آخری سلام
مَیں12 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
فضلحقیقی اِسہے۔ پر قائم رہیں۔

بابل13 میں جماعتجو الله آپنے طرحکی چنی ہے آپوہ
سلامکو کہتی طرحاِسیاورہے، میرا مرقسبیٹا بھی۔ ایک14
دوسرے محبتکو کا بوسہ دینا۔
سبآپ کی مسیحجو میں ہیں سلامتی ہو۔
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پطرس-۲
1 یہ خط عیسٰی مسیح کے خادم اور رسول پطرسشمعون کی

طرف سے ہے۔
مَیں اُن سب کو لـکھ رہا ہوں ہمارےجنہیں خدا اور نجات

دہندہ عیسٰی مسیح کی راست بازی کے وسیلے سے وہی بیش
قیمت ایمان بخشا گیا ہے جو ہمیں بھی ملا۔

2 خدا کرے کہ آپ اُسے اور ہمارے خداوند عیسٰی کو
میںجاننے ترقی کرتے کثرتکرتے فضلسے اور سلامتی پاتے
جائیں۔

الله کا بُلاوا
3 الله نے اپنی الٰہی قدرت سے ہمیں سبوہ کچھ 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 وعدہ اُس نے کیا تھا۔ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ آپ
اِن سے دنیا خواہشاتبُریکی سے پیدا ہونے والے فساد سے بچ
کر اُس ذاتالٰہیکی شریکمیں ہو جائیں۔ پیِشکچھسبیہ5
نظر رکھ پوریکر لـگن کریںکوششسے آپکہ ایمانکے سے
اخلاق پیدا ہو جائے، اخلاق سے علم، 6 علم سے ضبِط نفس،
ضبِط نفس سے ثابت قدمی، ثابت قدمی سے خدا ترس زندگی،
7 خدا ترس زندگی سے برادرانہ شفقت اور برادرانہ شفقت سے
لئےکےسب محبت۔ 8 کیونکہ جتنا آپہی اِن میںخوبیوں ھتے بڑ
جائیں گے اُتنا ہی یہ آپ کو اِس محفوظسے رکھیں گی آپکہ
ہمارے خداوند عیسٰی مسیح کو جاننے میں ُسست اور بےپھل
رہیں۔ 9 لیکن جس میں یہ خوبیاں نہیں ہیں اُس کی نظر اِتنی
کمزور ہے کہ وہ اندھا ہے۔ وہ بھول گیا ہے کہ اُسے اُس کے
گزرے گناہوں صافپاکسے کیا گیا ہے۔

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 آپسے ہمارےکو
خداوند اور نجات دہندہ عیسٰی مسیح کی بادشاہی میں داخل
ہونے دےاجازتکی گا۔

اِس12 لئے مَیں آپہمیشہ کو اِن باتوں کی یاد دلاتا رہوں گا،
آپحالانکہ اِن واقفسے ہیں اور مضبوطی اُسسے سچائی پر قائم
ہیں آپجو کو ملی ہے۔ 13 بلـکہ مَیں فرضاپنا سمجھتا ہوں کہ
اَورجتنی میںجھونپڑیاِسکیجسممَیںدیر آپہوںرہتا کو اِن
باتوں یادکی دلانے سے اُبھارتا رہوں۔ مجھےکیونکہ14 معلوم ہے
میریابکہ یہ جھونپڑی جلد ہی دیڈھا جائے ہمارےگی۔
خداوند عیسٰی مسیح بھینے مجھ پر یہ ظاہر کیا تھا۔ لیکن15 مَیں
کوششپوری کروں گا میرےکہ کوچ کر جانے کے بعد بھی
آپ وقتہر 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 ہم چالاکی سے
گھڑے قصے کہانیوں پر انحصار نہیں کر رہے تھے بلـکہ ہم نے
یہ گواہوں حیثیتکی بتایا۔سے کیونکہ ہم نے اپنی ہی آنکھوں
سے اُس کی عظمت دیکھی تھی۔ ہم17 موجود تھے جب اُسے
خدا باپ سے عزت و جلال ملا، ایکجب آواز نے الله کی
پُرجلال شان سے آ کر کہا، یہ” میرا پیارا فرزند جسہے سے
خوشمَیں “ہوں۔ ہمجب18 اُس کے مُقّدسساتھ پہاڑ پر تھے
تو ہم نے خود یہ آواز آسمان سے آتی سنی۔

19 اِس تجربے کی بنا پر ہمارا نبیوں کے پیغام پر اعتماد یادہ ز
مضبوط آپہے۔ اچھا کریں گے اگر اِس پر خوب دھیان دیں۔
کیونکہ یہ تاریککسی جگہ میں روشنی کی مانند ہے جو اُس
تکوقت چمکتی رہے گی تکجب پَو پھٹ کر صبح کا ستارہ
آپ طلوعمیںدلوںکے نہ جائے۔ہو بڑھسےسب20 آپکر کو
یہ سمجھنے ضرورتکی کہہے مُقّدسکلاِم کی پیشبھیکوئی
گوئی نبی کی اپنی ہی تفسیر سے پیدا نہیں ہوتی۔ 21 کیونکہ کوئی
پیشبھی بھیکبھیگوئی انسان تحریککی سے وجود میں نہیں
آئی بلـکہ پیش گوئی کرتے وقت انسانوں نے روح القدس سے
تحریک پا کر الله طرفکی باتسے کی۔

2
جھوٹے اُستاد

لیکن1 جس طرح ماضی میں اسرائیل قوم میں جھوٹے نبی
بھی تھے، اُسی طرح آپ میں سے بھی جھوٹے اُستاد کھڑے
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ہو جائیں گے۔ یہ خدا کی جماعتوں مہلـکمیں تعلیمات پھیلائیں
گے بلـکہ اپنے مالـک کو جاننے سے انکار بھی کریں جسگے
نے اُنہیں خرید لیا تھا۔ ایسی حرکتوں سے یہ جلد ہی اپنے آپ پر
ہلاکت لائیں گے۔ بہت2 لوگسے اُن عیاشکی حرکتوں کی
پیروی یں کر اورگے، اِس وجہ سچائیدوسرےسے کی راہ پر کفر
بکیں گے۔ 3 لالچ سببکے سے یہ آپاُستاد فرضیکو کہانیاں
سنا آپکر لُوٹکی کھسوٹ کریں گے۔ لیکن الله بڑینے دیر
سے اُنہیں مجرم ٹھہرایا، اور اُس کا فیصلہ ُسست رفتار نہیں ہے۔
ہاں، 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 محفوظتکدنکے رہیں گے۔ اِسی5 طرح
اُس نے قدیم دنیا کو بچنے نہ دیا بلـکہ اُس کے بےدین باشندوں
پر سیلاب کو آنے دیا۔ اُس راستصرفنے بازی کے پیغمبر
نوح کو سات اَور جانوں سمیت بچایا۔ 6 اور اُس نے سدوم اور
عمورہ کے شہروں کو مجرم دےقرار کر راکھ کر دیا۔ یوں الله
نے اُنہیں عبرت بنا کر دکھایا کہ بےدینوں کے ساتھ کیا کچھ کیا
جائے گا۔ ساتھ7 ساتھ اُس لوطنے کو بچایا راستجو باز تھا
اور بےاصول لوگوں گندےکے چال چلن دیکھ دیکھ کر پِستا
رہا۔ 8 کیونکہ راستیہ 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۔ یوں9 ظاہر ہے کہ رب دین
دار لوگوں آزمائشکو سے بچانا اور بےدینوں عدالتکو دنکے
تک سزا تحتکے رکھنا جانتا ہے، خاص10 کر اُنہیں جو اپنے
خواہشاتگندیکیجسم پیچھےکے لـگے ہتے ر اور خداوند کے
اختیار کو حقیر جانتے ہیں۔
گستاخلوگیہ اور مغرور ہیں اور ہستیوںجلالی پر کفر بکنے

سے نہیں ڈرتے۔ 11 اِس کے مقابلے میں فرشتے بھی جو کہیں
یادہ ز طاقت ور اور قوی ہیں رب کے حضور ایسی ہستیوں پر
بہتان اور الزامات لگانے کی جرأت نہیں کرتے۔ 12 لیکن 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 نہیںوہ اُسسمجھتے پر وہ کفر بکتے ہیں۔ اور جانوروںجنگلی
کی طرح وہ ہلاکبھی ہو جائیں گے۔ یوں13 جو نقصان اُنہوں

نے دوسروں کو پہنچایا وہی اُنہیں خود پڑےبھگتنا گا۔ اُن کے
نزدیک لطف اُٹھانے سے مراد یہ ہے کہ دن کے وقت کھل
عیشکر کریں۔ وہ داغ اور ھبے د ہیں آپجو کی ضیافتوں میں
شریک ہو کر اپنی یوں دغاباز رنگکی رلیاں مناتے ہیں۔ 14 اُن
کی آنکھیں وقتہر کسی عورتبدکار سے زنا کرنے تلاشکی
میں رہتی ہیں اور گناہ کرنے سے کبھی نہیں رکتیں۔ وہ کمزور
لوگوں غلطکو کام کرنے کے لئے اُکساتے اور لالچ میںکرنے
ماہر ہیں۔ اُن پر الله !لعنتکی 15 وہ صحیح راہ ہٹسے کر آوارہ
پھر اوررہے بلعام بن بعور نقِشکے قدم پر چل ہیں،رہے کیونکہ
بلعام نے پیسوں کے لالچ میں غلط کام کیا۔ لیکن16 گدھی نے
اُسے اِس گناہ سببکے 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 تاریککا ترین حصہ
ہے۔ 18 یہ مغرور باتیں کرتے ہیں جن کے پیچھے کچھ نہیں ہے
اور غیراخلاقی شہوتوںجسمانی لوگوںایسےسے ہیںاُکساتےکو
جو حال ہی میں دھوکے کی زندگی گزارنے والوں میں سے بچ
نکلے ہیں۔ یہ19 اُنہیں آزاد کرنے کا وعدہ ہیںکرتے جبکہ خود
بدکاری غلامکے ہیں۔ اُسیانسانکیونکہ کا غلام اُسجوہے پر
غالب آ اور20ہے۔گیا عیسٰیدہندہنجاتاورخداوندہمارےجو
مسیح جانکو لینے اِسسے دنیا آلودگیکی سے بچ نکلتے لیکنہیں،
بعد ایکمیں بار پھر اِس پھنسمیں مغلوبکر ہو جاتے ہیں اُن
پہلےانجامکا نسبتکی یادہ ز بُرا ہو لوگوںجنہاں،21ہے۔جاتا
راستنے بازی کی راہ کو جان لیا، لیکن بعد میں اُس مُقّدس
حکم سے منہ پھیر لیا جو اُن کے حوالے کیا گیا تھا، اُن کے لئے بہتر
ہوتا کہ وہ اِس راہ واقفکبھیسے 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 “ہے۔لـگتی

3
خداوند کی آمد کا وعدہ

1 عزیزو، ابیہ خطدوسرا ہے مَیںجو آپنے کو لـکھ دیا
ہے۔ دونوں خطوں میں مَیں نے کئی باتوں کی یاد دلا کر آپ
اُبھارنےسوچپاکمیںذہنوںکے مَیں2کی۔کوششکی چاہتا
ہوں یادکچھوہآپکہ نبیوںمُقّدسگوئیپیشکیجسرکھیں
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نے کی تھی اور ساتھ ہمارےساتھ خداوند اور نجات دہندہ کا
وہ حکم بھی آپجو کو اپنے رسولوں معرفتکی ملا۔ آپاّول3
کو باتیہ سمجھنے ضرورتکی ہے کہ آخریاِن دنوں میں ایسے
لوگ آئیں گے جو مذاق اُڑا کر اپنی شہوتوں کے قبضے میں رہیں
گے۔ 4 وہ پوچھیں گے، عیسٰی” نے آنے کا وعدہ تو کیا، لیکن
وہ کہاں ہمارےہے؟ باپ دادا تو مر چکے ہیں، اور دنیا کی
تخلیق سے لے کر آج تک سب کچھ ویسے کا ویسا ہی “ہے۔
لیکن5 لوگیہ نظرانداز کرتے ہیں کہ قدیم زمانے میں الله کے
حکم پر آسمانوں کی تخلیق ہوئی اور زمین پانی میں سے اور پانی کے
یعے ذر میںوجود آئی۔ اِسی6 پانی یعےکے ذر قدیم زمانے کی دنیا
پر سیلاب آیا اور سب کچھ تباہ ہوا۔ 7 اور الله کے اِسی حکم نے
موجودہ آسمان اور زمین آگکو کے لئے محفوظ کر رکھا ہے،
اُس دن کے لئے جب بےدین لوگوں کی عدالت کی جائے گی
اور ہلاکوہ ہو جائیں گے۔

8 لیکن میرے عزیزو، ایک بات آپ سے پوشیدہ نہ رہے۔
خداوند نزدیککے ایک دن ہزار سال کے برابر ہے اور ہزار
ایکسال دن کے برابر۔ 9 خداوند اپنا وعدہ پورا کرنے میں دیر
نہیں کرتا جس طرح لوگکچھ سمجھتے ہیں بلـکہ وہ تو آپ کی
خاطر صبر کر رہا ہے۔ کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ہلاککوئی
ہو جائے بلـکہ یہ سبکہ توبہ تکنوبتکی پہنچیں۔

لیکن10 خداوند کا دن چور کی طرح آئے گا۔ بڑےآسمان
شور کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، اجراِم فلـکی آگ میں پگھل
جائیں گے اور زمین اُس کے کاموں سمیت ظاہر ہو کر عدالت
سوچیں،اب11گی۔جائےکیپیشمیں طرحاِسکچھسباگر
ختم ہو جائے گا تو قسمکسآپپھر لوگکے ہونے چاہئیں؟
آپ مُقّدسکو اور ترسخدا زندگی گزارتے ہوئے 12 الله کے
کیدن راہ ہئے۔دیکھنی چا آپہاں، کرنیکوششیہکو ہئے چا
کہ جلدیدنوہ آسمانجبآئے جائیںجل اورگے اجراِم فلـکی
آگ میں پگھل جائیں گے۔ لیکن13 ہم اُن نئے آسمانوں اور نئی
زمین کے انتظار میں ہیں جن کا وعدہ الله نے کیا ہے۔ اور وہاں
کرےسکونتراستی گی۔

14 چنانچہ عزیزو، چونکہ آپ اِس انتظار میں ہیں اِس لئے
پوری لـگن کے ساتھ کوشاں رہیں کہ آپ الله کے نزدیک
بےداغ اور بےالزام ٹھہریں آپاور کی اُس کے ساتھ صلح ہو۔
15 یاد رکھیں ہمارےکہ خداوند کا صبر لوگوں نجاتکو پانے

کا موقع دیتا ہمارےہے۔ عزیز پولسبھائی بھینے حکمتاُس
کے مطابق جو الله نے اُسے عطا کی آپہے کو یہی کچھ لـکھا
ہے۔ وہ16 یہی کچھ اپنے تمام میںخطوں لـکھتا وہجبہے اِس
مضمون کا ذکر کرتا اُسہے۔ میںخطوںکے ایسیکچھ باتیں ہیں
جو سمجھنے میں مشکل ہیں اور جنہیں جاہل اور لوگکمزور توڑ
مروڑ کر بیان کرتے ہیں، بالکل اُسی طرح جس طرح وہ باقی
صحیفوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اِس سے وہ اپنے آپ
کو ہلاکہی کر رہے ہیں۔

میرے17 آپمَیںعزیزو، پہلےسےوقتکو اِن باتوں آگاہسے
کر رہا ہوں۔ اِس لئے خبردار رہیں تاکہ بےاصول لوگوں کی
غلط آپسوچ کو بہکا آپکر محفوظکو مقام سے ہٹا نہ دے۔
اِس18 کے ہمارےبجائے خداوند نجاتاور دہندہ مسیحعیسٰی
کے فضل اور علم میں ترقی کرتے رہیں۔ اُسے اب اور ابد تک
حاصلجلال ہوتا !رہے آمین۔
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یوحنا-۱
زندگی کا کلام

1 ہم آپ کو اُس کی منادی کرتے ہیں جو ابتدا سے تھا،
ہمجسے کانوںاپنےنے سنا،سے اپنی آنکھوں جسدیکھا،سے
کا مشاہدہ ہم نے کیا اور ہمجسے نے اپنے ہاتھوں سے چھوا۔
وہی زندگی کا کلام ہے۔ 2 وہ جو خود زندگی تھا ظاہر ہوا،
ہم نے اُسے دیکھا۔ اور اب ہم دےگواہی کر آپ کو اُس
ابدی زندگی منادیکی ہیںکرتے جو باپخدا پاسکے 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 میں
شریک ہو جائیں۔ رفاقتہماریاور باپخدا اور اُس فرزندکے
عیسٰی مسیح ساتھکے ہے۔ ہم4 یہ اِس لئے لـکھ ہیںرہے تاکہ
ہماری پوریخوشی ہو جائے۔

الله نور ہے
5 جو پیغام ہم نے اُس سے سنا اور آپ 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 رفاقتساتھ رکھنے کا دعوٰی
کرتے ہیں تو ہم جھوٹ بول رہے اور سچائی کے مطابق زندگی
نہیں گزار رہے۔ لیکن7 جب ہم نور میں چلتے ہیں، بالکل اُسی
طرحجسطرح الله نور میں ہے، تو پھر دوسرےایکہم کے
رفاقتساتھ ہیںرکھتے اور اُس فرزندکے عیسٰی ہمیںخونکا تمام
گناہوں صافپاکسے کر دیتا ہے۔

8 اگر ہم گناہ پاکسے ہونے کا دعوٰی کریں تو ہم آپاپنے
فریبکو دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں ہے۔ لیکن9 اگر ہم
اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ وفادار اور راست ثابت ہو گا۔
ہمارےوہ گناہوں معافکو کر ہمیںکے تمام ناراستی پاکسے
کرےصاف گا۔ 10 اگر ہم دعوٰی کریں کہ ہم نے گناہ نہیں
کیا تو ہم اُسے جھوٹا قرار ہیںدیتے اور اُس کا ہمارےکلام اندر
نہیں ہے۔

2
شفاعتہماریمسیح کرتا ہے

میرے1 بچو، مَیں آپ کو یہ اِس لئے لـکھ رہا ہوں آپکہ
گناہ نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی گناہ کرے تو ایک ہے جو خدا
باپ کے منے شفاعتہماریسا کرتا مسیحعیسٰیہے، راستجو
ہے۔ ہمارےوہی2 گناہوں کا کفارہ دینے والی قربانی اورہے،
ہمارےصرفنہ گناہوں کا بلـکہ پوری دنیا گناہوںکے کا بھی۔

اِس3 ہمیںسے پتا چلتا ہمکہہے اُسےنے جان لیا جبہے،
اُسہم احکامکے عملپر جو4ہیں۔کرتے مَیں”ہے،کہتا اُسے
جانتا “ہوں لیکن اُس کے احکام پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے
اور سچائی اُس میں نہیں ہے۔ لیکن5 جو اُس کلامکے پیرویکی
کرتا میںاُسہے الله ًمحبتکی پہنچتکتکمیلحقیقتا ہے۔گئی
اِس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم اُس میں ہیں۔ 6 جو کہتا ہے
کہ وہ اُس میں قائم ہے اُس کے لئے لازم ہے کہ وہ یوں چلے
طرحجس عیسٰی چلتا تھا۔

ایک نیا حکم
7 عزیزو، آپمَیں کو کوئی نیا حکم نہیں لـکھ رہا، بلـکہ وہی

پرانا حکم آپجو کو شروع سے ملا ہے۔ یہ پرانا حکم وہی پیغام
ہے آپجو نے سن لیا ہے۔ لیکن8 طرفدوسری سے یہ حکم
نیا بھی اورہے، اِس مسیحسچائیکی میںآپاور ہے۔ہوئیظاہر
یکیکیونکہ تار ختم والیہونے اورہے روشنیحقیقی لـگچمکنے
گئی ہے۔

9 جو نور میں ہونے کا دعوٰی کر کے اپنے بھائی سے نفرت
کرتا یکیتکابوہہے تار میں ہے۔ جو10 اپنے بھائی محبتسے
رکھتا ہے وہ نور میں رہتا ہے اور اُس میں کوئی بھی چیز نہیں
پائی جاتی جو ٹھوکر کا باعث بن سکے۔ لیکن11 جو اپنے بھائی
نفرتسے کرتا وہہے یکی تار میںہی اندھیرےاورہے میں چلتا
پھرتا اُسہے۔ یہکو نہیں معلوم کہاںوہکہ جا رہا کیونکہہے،
یکی تار نے اُسے اندھا کر رکھا ہے۔

پیارے12 آپمَیںبچو، اِسکو لئے لـکھ ہوںرہا کےآپکہ
گناہوں اُسکو نامکے کی معافخاطر کر دیا گیا ہے۔ والدو،13
آپمَیں کو اِس لئے لـکھ رہا ہوں آپکہ نے اُسے جان لیا ہے
جو ابتدا آپمَیںمردو،جوانہے۔سےہی اِسکو لئے لـکھ رہا
ہوں ابلیسآپکہ غالبپر آ گئے ہیں۔ بچو، آپمَیں کو اِس لئے
لـکھ رہا ہوں آپکہ باپنے کو جان لیا ہے۔ 14 والدو، مَیں
آپ کو اِس لئے لـکھ رہا ہوں آپکہ نے اُسے جان لیا ہے جو
ابتدا ہی سے ہے۔ جوان مردو، مَیں آپ کو اِس لئے لـکھ رہا



یوحنا-۱ 2:15 1193 یوحنا-۱ 3:9

ہوں مضبوطآپکہ ہیں۔ الله کا میںآپکلام بستا آپاورہے
ابلیس 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 باپخدا محبتکی اُس میں نہیں
ہے۔ 16 کیونکہ جو بھی چیز دنیا میں ہے وہ باپ کی طرف
سے نہیں بلـکہ دنیا کی طرف سے ہے، خواہ وہ جسم کی بُری
آنکھوںخواہشات، کا لالچ یا ملـکیتاپنی پر فخر ہو۔ 17 دنیا اور
اُس کی وہ چیزیں جو انسان چاہتا ہے ختم ہو رہی ہیں، لیکن
جو الله پوریمرضیکی کرتا ہے وہ تکابد جیتا رہے گا۔

مسیح کا دشمن
18 آخریاببچو، گھڑی آ پہنچی آپہے۔ نے خود سن لیا

ہے مسیحمخالِفکہ آ رہا ًاورہے، بہتحقیقتا ایسےسے مخالِف
مسیح آ چکے ہیں۔ اِس سے ہمیں پتا چلتا ہے آخریکہ گھڑی
آ گئی ہے۔ 19 لوگیہ ہم میں سے نکلے تو ہیں، لیکن حقیقت
میںہممیں نہیںسے تھے۔ کیونکہ اگر وہ میںہم ہوتےسے تو وہ
ہمارے ساتھ ہی ہتے۔ ر لیکن ہمیں چھوڑنے سے ظاہر ہوا ہمسبکہ میں سے نہیں ہیں۔

آپلیکن20 فرق آپہیں۔ کو اُس سے قدوسجو روحہے
ملمسحکا گیا پوریآپاورہے، سچائی کو جانتے ہیں۔ مَیں21
آپ کو اِس لئے نہیں لـکھ رہا آپکہ سچائی نہیںکو جانتے بلـکہ
اِس لئے سچائیآپکہ ہیںجانتے اور سچائیجھوٹبھیکوئیکہ
طرفکی نہیںسے آ سکتا۔

کون22 جھوٹا ہے؟ وہ جو عیسٰی کے مسیح ہونے کا انکار
کرتا ہے۔ مخالِف مسیح ایسا شخص ہے۔ وہ باپ اور فرزند کا
انکار کرتا ہے۔ 23 جو فرزند کا انکار کرتا اُسہے باپپاسکے
بھی نہیں ہے، اور جو فرزند کا اقرار کرتا ہے اُس بھیباپپاسکے ہے۔

24 چنانچہ لازم ہے کہ جو آپکچھ نے ابتدا سے سنا آپوہ
میں رہے۔ اگر وہ آپ میں رہے تو آپ بھی فرزند اور باپ میں
رہیں گے۔ اور25 جو وعدہ اُس ہمنے سے کیا ہے وہ ابدیہے
زندگی۔

آپمَیں26 کو یہ اُن بارےکے میں لـکھ رہا ہوں آپجو کو
صحیح راہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن27 آپ
کو اُس روحسے ملمسحکا گیا آپوہہے۔ کے اندر بستا ہے،
اِس لئے آپ اِسکو نہیںہیضرورتکی آپکوئیکہ کو تعلیم
دے۔ کیونکہ مسیح کا آپروح سبکو باتوں بارےکے میں

تعلیم دیتا ہے اور جو کچھ بھی وہ سکھاتا ہے وہ سچ جھوٹہے،
نہیں۔ چنانچہ جس طرح اُس نے آپ کو تعلیم دی ہے، اُسی
مسیحطرح میں رہیں۔

پیارےاباور28 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 آپاگر جانتے
ہیں کہ مسیح راست باز ہے تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو
بھی راست کام کرتا ہے وہ الله سے پیدا ہو کر اُس کا فرزند بن
گیا ہے۔

3
الله کے فرزند

دھیان1 دیں باپکہ نے ہم سے کتنی محبت کی ہے، یہاں
تک کہ ہم الله کے فرزند کہلاتے ہیں۔ اور ہم واقعی ہیں
بھی۔ اِس لئے دنیا ہمیں نہیں جانتی۔ وہ تو اُسے بھی نہیں جانتی۔
2 ابعزیزو، ہم الله فرزندکے ہیں، اور جو کچھ ہوںہم گے وہ
تکابھی نہیںظاہر لیکنہے۔ہوا اِتنا ہم ہیںجانتے وہجبکہ
ظاہر ہو جائے گا تو ہم اُس کی مانند ہوں گے۔ کیونکہ ہم اُس
کا مشاہدہ ویسے ہی کریں گے جیسا وہ ہے۔ 3 جو بھی مسیح
میں یہ اُمید رکھتا ہے وہ اپنے آپ پاککو صاف رکھتا ہے،
ویسے ہی جیسا مسیح خود ہے۔

4 جو گناہ کرتا ہے وہ شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔
ہاں، شریعتگناہ ورزیخلافکی ہے۔ہی آپلیکن5 جانتے
ہیں کہ ہمارےعیسٰی گناہوں کو اُٹھا لے جانے کے لئے ظاہر
ہوا۔ اور اُس میں گناہ نہیں ہے۔ 6 جو اُس میں قائم رہتا ہے وہ
گناہ نہیں کرتا۔ اور جو گناہ کرتا رہتا نہہے تو اُس اُسےنے دیکھا
ہے، نہ اُسے جانا ہے۔

پیارے7 بچو، کسی اجازتکو نہ دیں کہ آپوہ کو صحیح
راہ سے ہٹا دے۔ جو راست کام کرتا ہے وہ راست باز، ہاں
مسیح بازراستجیسا گناہجو8ہے۔ کرتا ابلیسوہہے ہے،سے
ابلیسکیونکہ شروع ہی سے گناہ کرتا آیا ہے۔ الله کا فرزند اِسی
لئے ظاہر ہوا ابلیسکہ کا کام تباہ کرے۔

9 جو بھی الله سے پیدا ہو کر اُس کا فرزند بن گیا ہے وہ گناہ
گا،کرےنہیں کیونکہ الله اُسفطرتکی میں رہتی وہہے۔ گناہ
کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ الله سے پیدا ہو کر اُس کا فرزند بن
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گیا ہے۔ اِس10 سے پتا چلتا ہے کہ الله کے فرزند کون ہیں اور
ابلیس کے فرزند :کون جو راست کام نہیں کرتا، نہ اپنے بھائی
محبتسے رکھتا ہے، وہ الله کا فرزند نہیں ہے۔

دوسرےایک محبتسے رکھنا
11 کیونکہ یہی وہ پیغام ہے آپجو نے شروع سنسے رکھا

ہے، دوسرےایکہمیںکہ محبتسے رکھنا ہے۔ قابیل12 کی
طرح نہ ہوں، ابلیسجو کا تھا جساور نے اپنے بھائی کو قتل
کیا۔ اور اُس اُسنے قتلکو کیوں کیا؟ اِس لئے کہ اُس کا کام
بُرا تھا جبکہ بھائی کا راستکام تھا۔

13 چنانچہ بھائیو، جب آپدنیا نفرتسے کرتی ہے توحیران
نہ ہو جائیں۔ ہم14 تو ہیںجانتے موتہمکہ نکلسے زندگیکر
میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہم یہ اِس لئے جانتے ہیں کہ ہم اپنے
بھائیوں محبتسے رکھتے ہیں۔ محبتجو نہیں رکھتا وہ تکاب
موت حالتکی میں ہے۔ 15 بھیجو اپنے بھائی نفرتسے رکھتا
ہے وہ قاتل ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو قاتل ہے اُس میں
ابدی زندگی نہیں رہتی۔ 16 اِس سے ہی ہم نے محبت کو جانا
ہے کہ مسیح نے ہماری خاطر اپنی دےجان دی۔ اور ہمارا
بھی فرض یہی ہے کہ اپنے بھائیوں کی خاطر اپنی جان دیں۔
17 اگر کسی کے مالی ٹھیکحالات ہوں اور وہ اپنے بھائی کی
ضرورت مند حالت کو دیکھ کر رحم کرےنہ تو اُس میں الله
طرحکسمحبتکی قائم رہ سکتی ہے؟ پیارے18 بچو، آئیں ہم
الفاظ اور باتوں سے محبت کا اظہار نہ کریں بلـکہ ہماری عملیمحبت اور حقیقی ہو۔

الله کے حضور پورا اعتماد
غرض19 اِس سے ہم جان لیتے ہیں کہ ہم سچائی طرفکی

سے ہیں، اور یوں ہی ہم اپنے دل کو تسلی دے سکتے ہیں
ہمیںوہجب20 مجرم ٹھہراتا کیونکہہے۔ دلہمارےالله سے بڑا
ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ 21 اور جبعزیزو، ہمارا دل ہمیں
مجرم نہیں ٹھہراتا تو پورےہم اعتماد کے ساتھ الله کے حضور
آ سکتے ہیں 22 اور وہ کچھ پاتے ہیں جو اُس سے مانگتے ہیں۔
کیونکہ ہم اُس کے احکام پر چلتے ہیں اور وہی کچھ کرتے ہیں
جو اُسے پسند ہے۔ 23 اور اُس کا یہ حکم ہے کہ ہم اُس کے
فرزند عیسٰی مسیح نامکے پر ایمان لا دوسرےایککر محبتسے
طرحجسرکھیں، مسیح نے ہمیں حکم دیا تھا۔ 24 جو الله کے
احکام تابعکے رہتا ہے وہ الله میں بستا اورہے الله اُس میں۔ ہم

طرحکس جان لیتے ہیں کہ وہ ہم میں بستا ہے؟ اُس روح کے
وسیلے سے جو اُس نے ہمیں دیا ہے۔

4
حقیقی اور روحجھوٹی

عزیزو،1 روحایکہر متیقینکا کرنا بلـکہ روحوں پرکھکو
کر معلوم کریں کہ وہ الله ہیںسے یا نہیں، کیونکہ متعدد جھوٹے
نبی دنیا میں نکلے ہیں۔ 2 اِس سے آپ الله کے روح کو پہچان
لیتے :ہیں جو بھی روح اِس اعترافکا کرتی ہے کہ عیسٰی مسیح
مجسم ہو کر آیا ہے وہ الله سے ہے۔ لیکن3 جو بھی روح عیسٰی
بارےکے میں یہ تسلیم کرےنہ وہ الله سے نہیں ہے۔ یہ مخالِف
مسیح کی روح جسہے بارےکے آپمیں کو خبر ملی کہ وہ
آنے والا ہے بلـکہ وقتاِس دنیا میں آ چکا ہے۔

پیارےآپلیکن4 بچو، الله ہیںسے اور اُن غالبپر آ ہیں۔گئے
کیونکہ آپجو میں ہے وہ اُس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ یہ5
لوگ دنیا سے ہیں اور اِس لئے دنیا کی باتیں کرتے ہیں اور دنیا
اُن کی سنتی ہے۔ ہم6 تو الله ہیںسے اور جو الله کو جانتا وہہے
ہماری سنتا لیکنہے۔ جو الله نہیںسے ہماریوہہے نہیں سنتا۔
یوں ہم سچائی کی روح اور فریب دینے والی روح میں امتیاز کر
سکتے ہیں۔

الله محبت ہے
7 عزیزو، آئیں دوسرےایکہم محبتسے رکھیں۔ کیونکہ

محبت الله طرفکی سے اورہے، محبتجو رکھتا ہے وہ الله سے
پیدا ہو کر اُس کا فرزند بن گیا ہے اور الله کو جانتا ہے۔ 8 جو
محبت نہیں رکھتا وہ الله کو نہیں جانتا، کیونکہ الله محبت ہے۔
اِس9 میں الله ہمارےمحبتکی درمیان ظاہر ہوئی کہ اُس نے
اپنے اکلوتے فرزند کو دنیا میں بھیج دیا تاکہ ہم اُس یعےکے ذر
جئیں۔ 10 یہی محبت ہے، یہ نہیں کہ ہم نے الله محبتسے کی
بلـکہ یہ کہ اُس ہمنے محبتسے کر کے اپنے فرزند بھیجکو دیا
تاکہ ہمارےوہ گناہوں کو مٹانے کے لئے کفارہ دے۔

11 عزیزو، چونکہ الله نے ہمیں اِتنا پیار کیا اِس لئے لازم ہے
کہ ہم دوسرےایکبھی کو پیار کریں۔ کسی12 نے بھی الله
نہیںکو دوسرےایکہمجبلیکندیکھا۔ پیارکو ہیںکرتے
تو ہمارےالله اندر بستا اورہے اُس ہمارےمحبتکی اندر تکمیل
پاتی ہے۔
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جانطرحکسہم13 لیتے ہیں کہ ہم اُس میں ہتے ر ہیں اور
وہ ہم میں؟ اِس طرح کہ اُس نے ہمیں اپنا بخشروح دیا ہے۔
14 اور ہم نے یہ بات دیکھ لی اور اِس کی گواہی دیتے ہیں
کہ باپخدا نے اپنے فرزند 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۔
محبتالله ہی ہے۔ محبتبھیجو میں قائم رہتا ہے وہ الله میں

رہتا ہے اور الله اُس میں۔ اِسی17 طرح ہمارےمحبت درمیان
تکتکمیل پہنچتی یوںاورہے، عدالتہم پورےدنکے اعتماد
کے ساتھ کھڑے ہو سکیں گے، کیونکہ جیسے وہ ہے ویسے
ہی ہم بھی اِس دنیا میں ہیں۔ محبت18 میں خوف نہیں ہوتا
بلـکہ کامل محبت خوف کو بھگا دیتی ہے، کیونکہ خوف کے
پیچھے سزا کا ڈر ہے۔ جو ڈرتا اُسہے تکتکمیلمحبتکی پہنچی۔نہیں

19 ہم اِس لئے محبت رکھتے ہیں کہ الله نے پہلے ہم سے
محبت رکھی۔ 20 اگر کوئی کہے، مَیں” الله سے محبت رکھتا
لیکن“ہوں اپنے بھائی توکرےنفرتسے وہ کیونکہہے۔جھوٹا
جو اپنے بھائی سے جسے اُس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا
کسوہ طرح الله محبتسے رکھ سکتا ہے جسے اُس نے نہیں
دیکھا؟ 21 جو مسیححکم ہمیںنے دیا وہہے یہ جوہے، الله سے
محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی محبتبھیسے رکھے۔

5
دنیا پر ہماری فتح

1 جو بھی ایمان رکھتا ہے کہ عیسٰی ہی مسیح ہے وہ الله سے
پیدا ہو کر اُس کا فرزند بن گیا اورہے۔ باپجو محبتسے رکھتا
اُسوہہے فرزندکے محبتبھیسے ہے۔رکھتا طرحکسہم2
جان لیتے ہیں ہمکہ الله فرزندکے محبتسے رکھتے ہیں؟ اِس سے
کہ ہم الله سے محبت رکھتے اور اُس کے احکام پر عمل کرتے
ہیں۔ 3 کیونکہ الله سے محبت سے مراد یہ ہے کہ ہم اُس کے
احکام پر عمل کریں۔ اور اُس کے ہمارےاحکام لئے بوجھ کا
باعث نہیں ہیں، کیونکہ4 بھیجو الله سے پیدا ہو اُسکر فرزندکا

بن گیا وہہے دنیا غالبپر آ جاتا اورہے۔ ہم فتحیہ اپنے ایمان کے
یعے ذر پاتے ہیں۔ کون5 دنیا پر غالب آ سکتا صرفہے؟ وہ جو
ایمان رکھتا ہے کہ عیسٰی الله کا فرزند ہے۔

عیسٰی مسیح بارےکے میں گواہی
6 عیسٰی مسیح وہ ہے جو اپنے بپتسمے کے پانی اور اپنی موت

کے خون کے یعے ذر ظاہر ہوا، نہ صرف پانی کے یعے ذر بلـکہ
پانی اور خون دونوں ہی کے یعے۔ ذر اور القدسروح جو سچائی
ہے اِس کی گواہی دیتا ہے۔ 7 کیونکہ اِس کے تین گواہ ہیں،
القدس،روح8 پانی اور تصدیقکیباتہیایکتینوںاورخون۔
ہیں۔کرتے ہم9 تو انسان کی قبولگواہی کرتے لیکنہیں، الله
کی گواہی اِس افضلکہیںسے ہے۔ اور الله کی گواہی یہ ہے
اُسکہ نے اپنے فرزند تصدیقکی کی ہے۔ 10 جو الله کے فرزند
پر ایمان رکھتا ہے اُس کے دل میں یہ گواہی ہے۔ اور جو الله
پر ایمان نہیں رکھتا اُس نے اُسے جھوٹا قرار دیا ہے۔ کیونکہ اُس
نہگواہیوہنے مانی اللهجو فرزنداپنےنے دی۔میںبارےکے
اور11 گواہی یہ اللهہے، ابدیہمیںنے زندگی عطا کی اورہے،
یہ زندگی اُس کے فرزند میں ہے۔ جس12 پاسکے فرزند ہے
اُس پاسکے زندگی ہے، اور جس پاسکے الله کا فرزند نہیں
ہے اُس پاسکے زندگی بھی نہیں ہے۔

ابدی زندگی
13 مَیں آپ کو جو الله کے فرزند کے نام پر ایمان رکھتے ہیں

اِس لئے لـکھ رہا ہوں آپکہ جان لیں آپکہ ابدیکو زندگی
14ہے۔حاصل ہمارا الله پر یہ اعتماد کیاُسہمبھیجبکہہے
مرضی مطابقکے کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ 15 اور
چونکہ ہم جانتے ہیں جبکہ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے
اِس لئے ہم یہ بھیعلم ہیںرکھتے ہمیںکہ بھیحاصلکچھوہ ہے
جو ہم نے اُس سے مانگا تھا۔

16 اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے جسدیکھے کا
موتانجام نہ ہو تو وہ دعا کرے، اور الله اُسے زندگی کرےعطا
مَیںگا۔ اُن گناہوں باتکی کر جنہوںرہا کا موتانجام نہیں۔
ایکلیکن ایسا گناہ بھی جسہے کا انجام موت ہے۔ مَیں نہیں
کہہ رہا کہ شخصایسے کے لئے دعا کی جسجائے سے ایسا
گناہ سرزد ہوا ہو۔ 17 حرکتناراستہر گناہ لیکنہے، ہر گناہ
کا موتانجام نہیں ہوتا۔
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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 ایسے شخص
محفوظکو رکھتا ہے ابلیساور اُسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

ہم19 جانتے ہیں کہ ہم الله کے فرزند ہیں اور کہ تمام دنیا
ابلیس کے قبضے میں ہے۔

ہم20 ہیںجانتے اللهکہ فرزندکا آ گیا سمجھہمیںاورہے عطا
کی ہے تاکہ ہم اُسے جان لیں جو حقیقی ہے۔ اور ہم اُس میں
ہیں جو حقیقی ہے یعنی اُس کے فرزند عیسٰی مسیح میں۔ وہی
حقیقی خدا اور ابدی زندگی ہے۔

پیارے21 بچو، آپاپنے کو بُتوں محفوظسے !رکھیں
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یوحنا-۲
1 یہ بزرگخط یوحنا طرفکی سے ہے۔
مَیں چنیدہ خاتون اور اُس کے بچوں کو لـکھ رہا ہوں جنہیں

پیارسےسچائیمَیں اورہوں،کرتا مَیںصرفنہ سچائیجوسببلـکہ
کو جانتے ہیں۔ 2 کیونکہ سچائی ہم میں رہتی ہے اور ابد تک
ہمارے ساتھ رہے گی۔

3 خدا باپ اور باپ کا فرزند عیسٰی مسیح ہمیں فضل، رحم
اور سلامتی عطا کرے۔ اور یہ چیزیں سچائی اور محبت کی روح
میں ہمیں حاصل ہوں۔

سچائی محبتاور
نہایتمَیں4 خوشہی ہوا مَیںکہ آپنے بچوںکے میں سے

بعض ایسے پائے جو اُسی طرح سچائی میں چلتے ہیں جس طرح
باپخدا نے ہمیں حکم دیا تھا۔ 5 اور اب عزیز خاتون، مَیں آپ
درخواستسے کرتا ہوں کہ آئیں، ہم دوسرےایکسب سے
محبت رکھیں۔ یہ کوئی نیا نہیںحکم ہے آپمَیںجو لـکھکو رہا
ہوں بلـکہ وہی محبت6ہے۔ملاسےہیشروعہمیںجو مطلبکا
یہ ہے کہ ہم اُس کے احکام کے مطابق زندگی جسگزاریں۔
آپطرح شروعنے ہی سے سنا اُسہے، کا حکم یہ ہے آپکہ
محبت روحکی میں چلیں۔

لوگایسےسےبہتکیونکہ7 ہیںہوئےکھڑےنکلمیںدنیا
جو آپ کو صحیح راہ سے ہٹانے کی کوشش میں لـگے ہتے ر
ہیں۔ یہ لوگ نہیں مانتے کہ عیسٰی مسیح مجسم ہو کر آیا ہے۔
ہر شخصایسا فریب دینے والا اور مخالِف مسیح ہے۔ 8 چنانچہ
رہیں۔خبردار ایسا نہ ہو محنتکچھجونےآپکہ حاصلکےکر
کیا ہے وہ جاتا رہے بلـکہ کرےخدا آپکہ کو اِس کا پورا اجر
مل جائے۔

9 جو بھی مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا بلـکہ اِس سے آگے
نکل جاتا ہے اُس پاسکے الله نہیں۔ جو مسیح کی تعلیم پر قائم
رہتا ہے اُس پاسکے باپ بھی ہے اور فرزند بھی۔ 10 چنانچہ
اگر آپکوئی پاسکے آ کر یہ پیشتعلیم نہیں کرتا تو نہ اُسے اپنے
میںگھروں آنے دیں، نہ اُس کریں۔سلامکو کیونکہ11 اُسجو
کے لئے سلامتی کی دعا کرتا ہے وہ اُس کے شریر کاموں میں
شریک ہو جاتا ہے۔

آخری باتیں
12 مَیں آپ کو بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں، لیکن کاغذ اور

سیاہی کے یعے ذر نہیں۔ اِس کے بجائے مَیں آپ سے ملنے اور
آپ کے برُو باترُو اُمیدکیکرنے ہوں۔رکھتا خوشیہماریپھر
مکمل ہو جائے گی۔

آپ13 کی چنیدہ بہن آپبچےکے کو سلام کہتے ہیں۔
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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۔
میرے2 عزیز، میری دعا ہے آپکہ کا حال ہر طرح سے

ٹھیک ہو اور آپ جسمانی طور پر اُتنے ہی تندرست ہوں جتنے
آپ لحاظروحانی ہیں۔سے 3 کیونکہ خوشنہایتمَیں جبہوا
بھائیوں نے آ کر دیگواہی سچائیطرحکسآپکہ مطابقکے
زندگی گزارتے ہیں۔ ًاور آپیقینا ہمیشہ سچائی مطابقکے زندگی
گزارتے ہیں۔ 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، بھائیوںآپکچھجو کے لئے کر ہیںرہے اُس

میں آپ وفاداری دکھا رہے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے جاننے
والے نہیں ہیں۔ اُنہوں6 نے خدا جماعتکی کے منے سا آپہی
مہربانیہے۔دیگواہیکیمحبتکی کر اُنکے کی لئےکےسفر
یوں مدد کریں کہ خوشالله 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 کہ ہم ایسے لوگوں کی مہمان
نوازی کریں، یوںکیونکہ بھیہم سچائی بنخدمتہمکے ہیں۔جاتے

دیترفیس اور دیمیتریُس
مَیں9 نے جماعتتو کو کچھ لـکھ دیا تھا، دیترفیسلیکن جو

اُن میں اّول ہونے خواہشکی رکھتا ہے ہمیں قبول نہیں کرتا۔
آؤںجبمَیںچنانچہ10 گا تو اُسے بُریاُن یادکیحرکتوں دلاؤں
گا جو وہ کر رہا ہے، کیونکہ بُریخلافہمارےوہ بکباتیں
رہا ہے۔ اور صرفنہ یہ بلـکہ وہ بھائیوں خوشکو آمدید کہنے
سے بھی انکار کرتا دوسرےجبہے۔ یہ کرنا ہتے چا ہیں تو وہ
روکاُنہیں جماعتکر نکالسے دیتا ہے۔

میرے11 عزیز، جو بُرا اُسہے متنقلکی 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۔

ہیںدیتےگواہیاچھیکیدیمیتریُسلوگسب12 بلـکہ سچائی
بھیخود اُس اچھیکی گواہی دیتی بھیہمہے۔ اِس کے گواہ
ہیں، آپاور جانتے ہیں ہماریکہ گواہی سچی ہے۔

آخری سلام
مجھے13 آپ بہتکو کچھ لـکھنا تھا، لیکن یہ ایسی باتیں ہیں

جو مَیں قلم اور سیاہی کے یعے ذر آپ کو نہیں بتا سکتا۔ مَیں14
ملنےسےآپہیجلد اُمیدکی ہوں۔رکھتا پھر ہم برُو کریںباترُو
گے۔

آپسلامتی15 کے ساتھ ہوتی رہے۔
یہاں کے دوست آپ کو سلام کہتے ہیں۔ وہاں کے ہر

دوست شخصیکو طور پر ہمارا سلام دیں۔



یہوداہ 1 1199 یہوداہ 18

یہوداہ
1 یہ خط عیسٰی مسیح کے خادم اور یعقوب کے بھائی یہوداہ

طرفکی سے ہے۔
مَیں اُنہیں لـکھ رہا ہوں جنہیں بُلایا گیا ہے، جو باپخدا میں

پیارے ہیں اور عیسٰی مسیح کے لئے محفوظ رکھے گئے ہیں۔
آپالله2 کرے۔عطاسےکثرتمحبتاورسلامتیرحم،کو
جھوٹے اُستاد

3 عزیزو، گو آپمَیں کو نجاتاُس بارےکے میں لـکھنے کا
بڑا شوق رکھتا جسہوں میں ہم شریکسب ہیں، لیکن اب
آپمَیں ایککو باتاَور بارےکے میں لـکھنا چاہتا ہوں۔ مَیں
اِس آپمیں نصیحتکو کرنے محسوسضرورتکی کرتا ہوں
اُسآپکہ ایمان کی جدخاطر و کریںجہد ایکجو ہی بار سدا
لئےکے مُقّدسین سپردکے کر دیا آپلوگکچھکیونکہ4ہے۔گیا
گھسدرمیانکے آئے ہیں بہتجنہیں عرصہ پہلے مجرم ٹھہرایا
جا چکا ہے۔ اُن بارےکے میں یہ لـکھا گیا ہے کہ وہ بےدین
ہیں ہمارےجو خدا فضلکے کو توڑ مروڑ عیاشیکر باعثکا
بنا دیتے ہیں اور ہمارے 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 رہائشاپنی گاہ ترککو کر دیا۔ اُنہیں اُس نے
یکی تار محفوظمیں رکھا جکڑےمیںزنجـیروںابدیوہجہاںہے
ہوئے روزِ عظیم کی عدالت کا انتظار کر رہے ہیں۔ 7 سدوم،
عمورہ اور اُن کے ارد گرد کے شہروں کو بھی مت بھولنا، جن
باشندےکے اِن فرشتوں زناکاریطرحکی اور صحبتغیرفطری
کے پڑےپیچھے رہے۔ لوگیہ آگابدی کی سزا بھگتتے ہوئے
سب کے لئے ناکعبرتایک مثال ہیں۔

توبھی8 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 کے مقابلے میں
سردار میکائیلفرشتے رویےکے پر ابلیسوہجبکریں۔غور سے

جھگڑتے وقت موسٰی لاشکی بارےکے میں بحث مباحثہ کر
رہا تھا تو اُس ابلیسنے پر کفر بکنے کا فیصلہ کرنے جرأتکی
نہ کی صرفبلـکہ اِتنا لیکن10“!ڈانٹےکوآپرب”کہا،ہی یہ
لوگ باتایسیہر بارےکے میں کفر بکتے ہیں جو اُن کی سمجھ
نہیںمیں آتی۔ اور فطریوہکچھجو طور پر کیجانوروںبےسمجھ
طرح سمجھتے ہیں وہی اُنہیں تباہ کر دیتا ہے۔ 11 اُن پر !افسوس
اُنہوں قابیلنے کی راہ اختیار پیسوںہے۔کی کے اُنہوںمیںلالچ
نے آپاپنے پورےکو طور پر اُس غلطی کے حوالے کر دیا ہے
جو بلعام نے کی۔ وہ قورح کی طرح باغی ہو ہلاککر ہوئے
ہیں۔ جب12 یہ لوگ خداوند کی محبت کو یاد کرنے والے
رفاقتی کھانوں میں شریک ہوتے ہیں تو رفاقت کے لئے ھبے د
بن جاتے ہیں۔ ڈرےیہ بغیر کھانا کھا کھا کر اُس محظوظسے
ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہیںچرواہے اپنیصرفجو گلہ بانی کرتے
ہیں۔ یہ ایسے بادل ہیں جو ہَواؤں کے زور سے چلتے تو ہیں لیکن
برستے نہیں۔ یہ سردیوں کے موسم میں ایسے درختوں کی مانند
ہیں جو دو لحاظ سے مُردہ ہیں۔ وہ پھل نہیں لاتے اور جڑ سے
اُکھڑے یہ13ہیں۔ہوئے کیسمندر لہروںبےقابو ہیںمانندکی
جو اپنی ناکشرم حرکتوں جھاگکی اُچھالتی ہیں۔ یہ آوارہ
ستارے ہیں جن کے لئے الله نے سب سے گہری یکی تار میں
ایک دائمی مخصوصجگہ کی ہے۔

آدم14 کے بعد ساتویں حنوکآدمی نے اِن لوگوں بارےکے
میں یہ پیش گوئی کی، دیکھو،” خداوند اپنے مُقّدسبےشمار
فرشتوں ساتھکے عدالتکیسب15 کرنے آئے گا۔ وہ اُنہیں اُن
تمام بےدین حرکتوں سببکے 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 گزارتے ہیں۔
یہ اپنے بارے میں شیخی مارتے اور اپنے فائدے کے لئے
دوسروں کی خوشامد کرتے ہیں۔

آگاہی ہدایاتاور
میرےآپلیکن17 عزیزو، وہ کچھ یاد پیشکیجسرکھیں

گوئی ہمارے خداوند عیسٰی مسیح کے رسولوں نے کی تھی۔
18 اُنہوں نے آپ سے کہا تھا، آخری” دنوں میں مذاق اُڑانے
والے ہوں گے جو اپنی پوریخواہشاتبےدین کرنے کے لئے
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زندگیہی گزاریں “گے۔ یہ19 وہ ہیں بازیپارٹیجو کرتے، جو
سوچدنیاوی ہیںرکھتے القدسروحپاسکےجناور نہیں ہے۔
میرےآپلیکن20 عزیزو، آپاپنے کو مُقّدساپنے ترین ایمان
کی بنیاد پر تعمیر کریں اور روح القدس میں دعا کریں۔ 21 اپنے
آپ کو الله محبتکی میں قائم رکھیں اور اِس انتظار میں رہیں کہ
ہمارے خداوند عیسٰی مسیح کا رحم آپ کو ابدی تکزندگی
پہنچائے۔

22 اُن پر رحم کریں شکجو میں پڑے ہیں۔ بعض23 کو
آگ میں سے چھین کر بچائیں اور بعض پر رحم کریں، لیکن
خوف ساتھ۔کے بلـکہ شخصاُس لباسکے نفرتبھیسے کریں
جو اپنی حرکتوں سے گناہ سے آلودہ ہو گیا ہے۔

ستائش کی دعا
اُس24 کی تمجید ہو آپجو کو ٹھوکر کھانے محفوظسے رکھ

سکتا ہے اور آپ کو اپنے جلال کے منے سا بےداغ اور بڑی
خوشی سے معمور کر کے کھڑا کر سکتا ہے۔ اُس25 واحد خدا
یعنی ہمارے نجات دہندہ کا جلال ہو۔ ہمارےہاں، خداوند
عیسٰی مسیح کے وسیلے سے اُسے جلال، عظمت، قدرت اور
اختیار ازل ابسے بھی ہو اور تکابد رہے۔ آمین۔
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مکاشفہ
1 یہ عیسٰی مسیح طرفکی سے مکاشفہ ہے جو الله نے اُسے

عطا کیا تاکہ وہ اپنے خادموں کو وہ کچھ جلدجسےدکھائے ہی
پیش آنا ہے۔ اُس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر یہ مکاشفہ اپنے
خادم تکیوحنا پہنچا اور2دیا۔ بھیکچھجو 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 طرفکی 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 طرفکی سے جو اُس تختکے 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 کا سردار ہے۔
اُس کی تمجید ہو جو ہمیں پیار کرتا جسہے، نے اپنے خون

ہمارےہمیںسے گناہوں بخشیخلاصیسے ہے جساور6 نے
اپنےکردےاختیارشاہیہمیں باپاورخدا امامکے بنا ہے۔دیا
اُسے ازل سے تکابد جلال قدرتاور حاصل !رہے آمین۔

دیکھیں،7 بادلوںوہ ساتھکے آ ایکہرہے۔رہا دیکھےاُسے
اُسےنےجنہوںبھیوہگا، تھا۔چھیدا اور قومیںتمامکیدنیا 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 آپیوحنا بھائیکا مجھہوں۔حالشریِکاور آپبھیپر

کی طرح ظلم کیا جا رہا آپمَیںہے۔ کے ساتھ الله کی بادشاہی
اورہوںشریکمیں آپمیںعیسٰی ثابتساتھکے قدم ہوں۔رہتا
مجھے الله کا کلام سنانے اور عیسٰی بارےکے میں گواہی دینے

میںجزیرےاِسسےوجہکی پتمسجو کہلاتا چھوڑہے گیا۔دیا
رب10 کے دن یعنی اتوار کو مَیں روح القدس کی گرفت میں
آ گیا اور مَیں نے اپنے پیچھے تُرم کی ایکسی اونچی آواز سنی۔
اُس11 نے کچھجو”کہا، تُو دیکھ رہا کتابایکاُسےہے میں
لـکھ کر جماعتوںساتاُن بھیجکو دینا اِفسس،جو سمرنہ، پرگمن،
تھواتیرہ، سردیس، فلدلفیہ اور لودیکیہ میں “ہیں۔

12 مَیں نے لنے بو والے کو دیکھنے کے لئے اپنے پیچھے نظر
ڈالی تو سونے ساتکے شمع دان دیکھے۔ 13 اِن شمع دانوں کے
درمیان کوئی کھڑا تھا جو ابِن آدم کی مانند تھا۔ اُس نے پاؤں
تک کا لمبا پہنچوغہ رکھا تھا اور سینے پر سونے کا بندسینہ باندھا
ہوا تھا۔ 14 اُس کا سر اور بال اُون یا برف جیسے سفید تھے اور
اُس کی آگآنکھیں کے شعلے کی مانند تھیں۔ اُس15 کے پاؤں
بھٹے میں دمکتے پیتل کی مانند تھے اور اُس کی آواز آبشار کے شور
جیسی تھی۔ 16 اپنے ہنے د ہاتھ میں اُس ستارےساتنے تھام
رکھے تھے اور اُس کے منہ ایکسے تیز اور دھاریدو تلوار نکل
رہی تھی۔ اُس کا پورےچہرہ زور سے چمکنے والے سورج کی
چمکطرح رہا تھا۔ اُسے17 دیکھتے مَیںہی اُس پاؤںکے میں گر
گیا۔ مَیں مُردہ سا تھا۔ پھر اُس نے اپنا دہنا ہاتھ مجھ پر رکھ کر
کہا، مت” ڈر۔ مَیں اّول اور آخر ہوں۔ مَیں18 وہ ہوں جو زندہ
ہے۔ مَیں تو مر گیا تھا لیکن اب دیکھ، مَیں تکابد زندہ ہوں۔
موتاور اور 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 د ہاتھ میں سات ستاروں اور سات
شمع دانوں کا پوشیدہ مطلب یہ :ہے یہ ستارےسات آسیہ کی
سات جماعتوں کے فرشتے ہیں، اور یہ سات شمع دان یہ سات
جماعتیں ہیں۔

2
اِفسس کے لئے پیغام

اِفسس1 میں جماعتموجود کے فرشتے کو یہ لـکھ :دینا
یہ اُس کا فرمان ہے جو اپنے ہنے د ہاتھ میں ستارےسات

تھامے رکھتا اور سونے کے سات شمع دانوں کے درمیان چلتا
پھرتا ہے۔ تیرےمَیں2 کاموں کو جانتا ہوں، تیری سخت محنت
اور تیری ثابت قدمی کو۔ مَیں جانتا ہوں کہ تُو بُرے لوگوں کو
برداشت نہیں کر سکتا، کہ تُو نے اُن کی پڑتال کی ہے جو رسول
ہونے کا دعوٰی کرتے ہیں، حالانکہ وہ رسول نہیں ہیں۔ تجھے
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تو پتا چل گیا ہے کہ وہ جھوٹے تھے۔ 3 تُو میرے نام کی خاطر
ثابت قدم رہا برداشتاور کرتے کرتے تھکا نہیں۔ لیکن4 مجھے
تجھ سے یہ شکایت ہے، تُو مجھے اُس طرح پیار نہیں کرتا جس
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 تیرےکر
شمع دان کو اُس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ لیکن6 تیرےباتیہ
حق میں ہے، تُو میری طرح نیکلیوں کے کاموں نفرتسے کرتا
ہے۔

7 جو سن سکتا ہے وہ سن لے کہ القدسروح جماعتوں کو
کیا کچھ بتا رہا ہے۔
غالبجو آئے گا اُسے مَیں زندگی درختکے پھلکا کھانے

کو دوں گا، درختاُس کا پھل جو الله فردوسکے میں ہے۔
سمرنہ کے لئے پیغام

8 سمرنہ میں موجود جماعت کے فرشتے کو یہ لـکھ :دینا یہ
اُس کا فرمان ہے جو اّول اور آخر ہے، جو مر گیا تھا اور دوبارہ
زندہ ہوا۔ مَیں9 تیری مصیبت اور غربت کو جانتا ہوں۔ لیکن
حقیقت میں تُو دولت مند ہے۔ مَیں اُن لوگوں کے بہتان سے
واقف ہوں جو کہتے ہیں کہ وہ یہودی ہیں حالانکہ ہیں نہیں۔
اصل میں وہ ابلیس کی جماعت ہیں۔ 10 جو کچھ تجھے جھیلنا
پڑے گا اُس ڈرنا۔متسے ابلیسدیکھ، تجھے آزمانے کے لئے
تم میں بعضسے کو جیل میں دےڈال گا، اور دس تکدن
تجھے ایذا پہنچائی جائے گی۔ تکموت وفادار رہ تو مَیں تجھے
زندگی کا تاج دوں گا۔

11 سنجو سکتا ہے سنوہ لے القدسروحکہ جماعتوں کو
کیا کچھ بتا رہا ہے۔
غالبجو آئے گا اُسے موتدوسری سے نقصان نہیں پہنچے

گا۔
پرگمن کے لئے پیغام

پرگمن12 میں جماعتموجود کے فرشتے کو یہ لـکھ :دینا
یہ اُس کا فرمان جسہے پاسکے دھاریدو تیز تلوار ہے۔

مَیں13 جانتا ہوں کہ تُو کہاں رہتا ہے، وہاں ابلیسجہاں کا
تخت تاہمہے۔ 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۔
لیکن14 مجھے تجھ سے کئی باتوں کی شکایت تیرےہے۔ پاس
لوگایسے ہیں جو بلعام کی تعلیم کی پیروی کرتے ہیں۔ کیونکہ

بلعام نے بلق کو سکھایا کہ وہ کس طرح اسرائیلیوں کو گناہ
کرنے پر اُکسا سکتا ہے یعنی بُتوں کو پیش کی گئی قربانیاں
کھانے اور زنا کرنے سے۔ اِسی15 تیرےطرح پاس بھی ایسے
لوگ ہیں، جو نیکلیوں کی تعلیم کی پیروی کرتے ہیں۔ اب16
توبہ !کر ورنہ مَیں جلد پاستیرےہی آ کر اپنے منہ کی تلوار سے
اُن کے ساتھ لڑوں گا۔

17 سنجو سکتا ہے سنوہ لے القدسروحکہ جماعتوں کو
کیا کچھ بتا رہا ہے۔
غالبجو آئے گا اُسے مَیں پوشیدہ مَن میں سے دوں گا۔ مَیں

ایکاُسے سفید پتھر بھی دوں ایکپرجسگا نیا نام لـکھا ہو گا،
ایسا نام صرفجو ملنے والے کو معلوم ہو گا۔

تھواتیرہ کے لئے پیغام
18 تھواتیرہ میں جماعتموجود کے فرشتے کو یہ لـکھ :دینا
یہ الله کے فرزند کا فرمان ہے جس کی آنکھیں آگ کے

شعلوں اور پاؤں دمکتے پیتل کی مانند ہیں۔ تیرےمَیں19 کاموں
کو جانتا ہوں یعنی تیری محبت اور ایمان، تیری خدمت اور ثابت
قدمی، اور یہ کہ وقتاِس تُو پہلے نسبتکی کہیں یادہ ز کر رہا
ہے۔ لیکن20 مجھے تجھ سے شکایتیہ ہے، تُو ایزبلعورتاُس
کو جو آپاپنے کو نبیہ کہتی کامہے کرنے دیتا ہے، حالانکہ
یہ اپنی تعلیم میرےسے خادموں کو صحیح راہ سے دُور کر کے
اُنہیں زنا کرنے اور بُتوں کو پیش کی گئی قربانیاں کھانے پر
اُکساتی ہے۔ مَیں21 نے اُسے کافی دیر سے توبہ کرنے کا موقع
دیا لیکنہے، وہ اِس کے لئے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ22 مَیں اُسے
یوں ماروں گا کہ وہ بستر پر پڑی رہے گی۔ اور اگر وہ جو اُس
کے ساتھ زنا کر رہے ہیں اپنی غلط حرکتوں سے توبہ نہ کریں تو
مَیں اُنہیں مصیبتشدید میں پھنساؤں گا۔ 23 ہاں، مَیں اُس کے
فرزندوں 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 ہر
ایک کو اُس کاموںکے کا بدلہ دوں گا۔

لیکن24 تھواتیرہ جماعتکی کے لوگایسے بھی ہیں جو اِس
تعلیم نہیںپیرویکی نہیںکچھوہنےجنہوںاورکرتے، جسےجانا
لوگوںاِن نے ابلیس’ ‘بھیدگہرےکے نامکا مَیںتمہیںہے۔دیا
بتاتا ہوں مَیںکہ تم پر کوئی اَور بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ لیکن25 اِتنا
ضرور کرو کہ جو پاستمہارےکچھ ہے میرےاُسے تکآنے
مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ 26 جو غالب آئے گا اور آخر تک
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میرے 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۔ 28 یعنی اُسے وہی
اختیار ملے گا جو مجھے بھی باپاپنے سے ملا ہے۔ شخصایسے
کو مَیں صبح کا ستارہ بھی دوں گا۔

29 سنجو سکتا ہے سنوہ لے القدسروحکہ جماعتوں کو
کیا کچھ بتا رہا ہے۔

3
سردیس کے لئے پیغام

سردیس1 میں جماعتموجود 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۔ تیرےمَیں کاموں
کو جانتا ہوں۔ تُو زندہ تو کہلاتا ہے لیکن ہے مُردہ۔ جاگ2
!اُٹھ جو باقی رہ گیا ہے اور مرنے والا ہے اُسے مضبوط کر۔
مَیںکیونکہ کامتیرےنے اپنے پائے۔نہیںمکملمیںنظرکیخدا
3 چنانچہ جو کچھ تجھے ملا ہے اور جو تُو نے سنا ہے اُسے یاد
رکھنا۔ اُسے محفوظ رکھ اور توبہ کر۔ اگر تُو بیدار نہ ہو تو مَیں
چور کی طرح آؤں گا اور تجھے معلوم نہیں ہو گا کہ مَیں کب
تجھ پڑوںآنپر تیرےمیںسردیسلیکن4گا۔ ہیںلوگایسےکچھ
لباساپنےنےجنہوں آلودہ نہیں پہنےکپڑےسفیدوہکئے۔ ہوئے
پھریںچلیںساتھمیرے کیونکہگے، اِسوہ لائقکے ہیں۔ جو5
غالب آئے گا بھیوہ اُن کپڑےسفیدطرحکی پہنے پھرےہوئے
مَیںگا۔ اُس نامکا مٹاؤںنہیںسےحیاتکتاِب گا بلـکہ باپاپنے
اور اُس فرشتوںکے کے منے سا اقرار کروں گا کہ یہ میرا ہے۔

6 جو سن سکتا ہے وہ سن لے کہ القدسروح جماعتوں کو
کیا کچھ بتا رہا ہے۔

فلدلفیہ کے لئے پیغام
7 فلدلفیہ میں جماعتموجود کے فرشتے کو یہ لـکھ :دینا
یہ اُس کا فرمان ہے قدوسجو 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 تیرےمَیں کاموں کو جانتا ہوں۔ دیکھ، مَیں نے
تیرے منے ایکسا ایسا دروازہ کھول رکھا ہے جسے کوئی بند
نہیں کر سکتا۔ مجھے معلوم ہے تیریکہ طاقت کم لیکنہے۔ تُو
کلاممیرےنے محفوظکو رکھا میرےاورہے نام کا انکار نہیں

کیا۔ 9 دیکھ، تکجہاں اُن کا تعلق ہے ابلیسجو کی جماعت
سے ہیں، وہ جو یہودی ہونے کا دعوٰی کرتے ہیں حالانکہ
جھوٹوہ لتے بو ہیں، مَیں پاستیرےاُنہیں 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 تجھے آزمائش کی اُس گھڑی سے بچائے
رکھوں گا جو پوری دنیا پر آ کر اُس میں بسنے والوں کو آزمائے
گی۔

مَیں11 جلد آ ہوں۔رہا پاستیرےکچھجو مضبوطیاُسےہے
سے تھامے رکھنا تاکہ سےتجھکوئی تاجتیرا جو12لے۔نہچھین
غالب آئے مَیںاُسےگا اپنے بناؤںستونمیںگھرکےخدا گا، ایسا
ستون جو اُسے کبھی چھوڑےنہیں گا۔ مَیں اُس پر اپنے خدا کا
نام اور اپنے خدا کے شہر کا نام لـکھ دوں گا، اُس نئے یروشلم کا
نام میرےجو خدا کے ہاں سے اُترنے والا ہے۔ ہاں، مَیں اُس
پر اپنا نیا نام بھی لـکھ دوں گا۔

13 سنجو سکتا ہے سنوہ لے القدسروحکہ جماعتوں کو
کیا کچھ بتا رہا ہے۔

لودیکیہ کے لئے پیغام
14 لودیکیہ میں جماعتموجود کے فرشتے کو یہ لـکھ :دینا
یہ اُس کا فرمان ہے آمینجو 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
16 لیکن 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 بہتنے دولت حاصل کر لی ہے اور
مجھے کسی بھی چیز ضرورتکی ‘نہیں۔ اور تُو نہیں جانتا کہ تُو
میںاصل بدبخت، قابِل رحم، غریب، اندھا اور ننگا ہے۔ مَیں18
تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ مجھ آگسے خالصمیں کیا گیا سونا
خرید تبلے۔ ہی دولتتُو مند بنے گا۔ اور مجھ لباسسفیدسے
کوجسخریدلے پہننے تیرےسے ننگے پن کی شرم نہیںظاہر 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، مَیں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹا رہا ہوں۔
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اگر میریکوئی آواز سن کر دروازہ کھولے تو مَیں اندر آ کر اُس
ساتھکے کھاؤںکھانا گا اور میرےوہ ساتھ۔ 21 غالبجو آئے
اُسے مَیں اپنے ساتھ تختاپنے پر بیٹھنے دوںحقکا اُسیبالکلگا،
مَیںطرحجسطرح غالببھیخود آ کر باپاپنے ساتھکے اُس
تختکے پر بیٹھ گیا۔

22 سنجو سکتا ہے سنوہ لے القدسروحکہ جماعتوں کو
کیا کچھ بتا رہا “ہے۔

4
آسمان پر الله پرستشکی

اِس1 مَیںبعدکے نے دیکھا آسمانکہ ایکمیں کھلادروازہ
ہوا ہے اور تُرم کی سی آواز نے جو مَیں نے پہلے سنی تھی اِدھر”کہا، اوپر آ۔ پھر مَیں تجھے وہ کچھ دکھاؤں گا جسے اِس کے
پیشبعد آنا “ہے۔ القدسروحتب2 ًمجھےنے فورا گرفتاپنی
میں لے لیا۔ وہاں آسمان تختایکپر جستھا پر کوئی بیٹھا تھا۔
3 اور بیٹھنے والا دیکھنے میں یشب اور عقیق سے مطابقت 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 ہر ایک کے سر پر
سونے کا تاج تھا۔ 5 درمیانی تخت سے بجلی کی چمکیں، آوازیں
اور بادل کی گرجیں نکل رہی تھیں۔ اور تخت کے منے ساتسا
جلمشعلیں رہی تھیں۔ یہ الله روحیںساتکی ہیں۔ تخت6 کے
منے شیشےسا کا سا بھیسمندر تھا جو بلور مطابقتسے تھا۔رکھتا
بیچ میں تخت کے ارد گرد چار جاندار تھے جن کے جسموں

پر ہر جگہ آنکھیں ہی آنکھیں تھیں، منے سا والے حصے پر بھی
اور پیچھے والے حصے پر بھی۔ 7 پہلا 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 کے چھ پَر تھے اور جسم پر ہر جگہ آنکھیں ہی آنکھیں
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 جو

تخت پر بیٹھا اورہے تکابد زندہ بھیجبہے۔ وہ یہ ہیںکرتے
10 تختبزرگ24تو پر بیٹھنے والے کے منے سا منہ بلکے ہو کر
اُسے سجدہ کرتے ہیں جو ازل سے تکابد زندہ ساتھہے۔ ساتھ
وہ اپنے سونے تختتاجکے کے منے سا رکھ کر کہتے ہیں،

ہمارےرباے”11 خدا،

تُو عزتجلال، قدرتاور لائقکے ہے۔
کیونکہ تُو کچھسبنے خلق کیا۔
تمام تیریچیزیں مرضیہی سے تھیں اور پیدا “ہوئیں۔

5
مُہروںسات والا طومار

1 پھر مَیں نے تخت پر بیٹھنے والے کے ہنے د ہاتھ میں ایک
طومار پرجسدیکھا طرفدونوں لـکھا ہوا تھا ساتپرجساور
مُہریں لـگی تھیں۔ اور2 مَیں طاقتایکنے ور فرشتہ جسدیکھا
اونچینے آواز اعلانسے مُہروںکون”کیا، کو توڑ کر طومار کو
لنے کھو کے لائق “ہے؟ 3 لیکن نہ آسمان پر، نہ زمین پر اور نہ
زمین نیچےکے کوئی تھا جو طومار کھولکو اُسکر میں نظر ڈال
سکتا۔ 4 مَیں خوب 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 فتحنے پائی ہے، اور وہی طومار کی
سات مُہروں کو کھول سکتا “ہے۔

6 پھر مَیں ایکنے لیلا دیکھا تختجو درمیانکے کھڑا تھا۔
وہ جانداروںچار اور بزرگوں سے گھرا ہوا تھا اور یوں لگتا تھا کہ
اُسے ذبح کیا گیا اُسہو۔ آنکھیںساتاورسینگساتکے تھیں۔
اِن سے مراد الله کی ساتوہ روحیں ہیں جنہیں دنیا کی ہر جگہ
بھیجا گیا ہے۔ لیلے7 نے آ تختکر پر بیٹھنے والے کے ہنے د ہاتھ
سے طومار کو لے لیا۔ 8 اور لیتے وقت چار جاندار بزرگ24اور
لیلے کے منے سا منہ بلکے گئے۔گر ایکہر ایکپاسکے سرود
اور بخور بھرےسے سونے پیالےکے تھے۔ اِن مُقّدسینمرادسے
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 نے لوگوں کو ہر قبیلے، ہر اہِل زبان، ملتہر اور ہر سےقوم
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 فرشتوںبےشمار کی آواز سنی۔ وہ

تخت، چار جانداروں اور بزرگوں کے ارد کھڑےگرد اونچی12
آواز سے کہہ رہے تھے،
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لائق” ہے وہ لیلا جو ذبح کیا گیا ہے۔
وہ قدرت، حکمتدولت، اور طاقت،
جلالعزت، ستائشاور پانے لائقکے “ہے۔
13 پھر مَیں آسماننے پر، زمین پر، زمین نیچےکے اور سمندر کی

مخلوقہر آوازیںکی سنیں۔ کائناتہاں، مخلوقاتسبکی یہ رہےگا 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
پھر1 مَیں لیلےدیکھا،نے مُہروںساتنے میں پہلیسے مُہر کو

اِسکھولا۔ پر مَیں میںجانداروںچارنے ایکسے کیجسکو
آواز بادلوںکڑکتے تھیمانندکی یہ کہتے ہوئے “!آ”سنا، میرے2
دیکھتے ایکدیکھتے سفید گھوڑا نظر آیا۔ اُس کے سوار ہاتھکے
میں کمان تھی، اور ایکاُسے تاج دیا گیا۔ یوں وہ فاتح حیثیتکی
سے اور فتح پانے کے لئے وہاں سے نکلا۔

لیلے3 دوسرینے مُہر کھولی تو مَیں دوسرےنے جاندار کو
کہتے ہوئے سنا کہ “!آ” اِس4 ایکپر اَور گھوڑا نکلا آگجو
جیسا سرخ تھا۔ اُس کے سوار کو دنیا سے صلح سلامتی چھیننے
کا اختیار دیا گیا دوسرےایکلوگتاکہ کو قتل کریں۔ اُسے
ایک بڑی تلوار پکڑائی گئی۔

لیلے5 نے تیسری مُہر کھولی تو مَیں تیسرےنے جاندار کو
کہتے ہوئے سنا میرے“!آ”کہ دیکھتے ایکدیکھتے 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 ایک”کہا، دن مزدوریکی کے لئے ایک کلو گرام گندم، ایکاور
مزدوریکیدن لئےکے تین کلو تیللیکنَجو۔گرام اور َمے کو
متنقصان “پہنچانا۔

7 لیلے نے چوتھی مُہر کھولی تو مَیں نے چوتھے 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 پیچھےکے پیچھے رہیچل تھی۔ اُنہیں زمین کا چوتھا
قتلحصہ کرنے کا اختیار دیا گیا، خواہ تلوار، مہلـککال، وبا
یا وحشی جانوروں یعےکے ذر سے ہو۔

لیلے9 پانچویںنے مُہر کھولی تو مَیں قرباننے گاہ نیچےکے اُن
کی روحیں دیکھیں جو الله کے کلام اور اپنی گواہی قائم رکھنے
کی وجہ شہیدسے ہو گئے تھے۔ اُنہوں10 اونچینے آواز سے چلّا
کر کہا، اے” قادرِ قدوسمطلق، اور سچے رب، کتنی دیر اَور
لـگے گی؟ تُو کب تک زمین کے باشندوں کی عدالت کر کے
ہمارے شہید ہونے کا انتقام نہ لے “گا؟ تب11 اُن میں سے ہر
ایک ایککو لباسسفید دیا گیا، اور اُنہیں سمجھایا گیا مزید”کہ
تھوڑی دیر آرام کرو، کیونکہ پہلے تمہارے ہم خدمت بھائیوں
میں اُتنوںسے شہیدکو ہو جانا لئےکےجتنوںہے یہ “ہے۔مقرر

12 لیلے نے چھٹی مُہر کھولی تو مَیں نے ایک شدید زلزلہ
بکریسورجدیکھا۔ بالوںکے سے ٹاٹبنے کی مانند کالا ہو گیا،
پورا چاند خون جیسا نظر آنے لگا اور13 آسمان ستارےکے زمین
پر یوں گر طرحجسگئے انجـیر درختکے پر آخریلـگے انجـیر تیز
ہَوا کے جھونکوں سے گر جاتے ہیں۔ آسمان14 طومار کی طرح
لپیٹاُسےجب کر بند کیا جاتا ہٹپیچھےہے گیا۔ اور ہر پہاڑ اور
یرہ جز اپنی اپنی جگہ کھسکسے گیا۔ 15 پھر زمین کے بادشاہ،
شہزادے، جرنیل، امیر، اثر و رسوخ والے، غلام اور آزاد سب
سبکے غاروں میں اور پہاڑی چٹانوں کے چھپدرمیان گئے۔
16 اُنہوں نے چلّا کر پہاڑوں اور چٹانوں سے منت کی، ہم” پر
گر کر تختہمیں پر بیٹھے ہوئے چہرےکے اور لیلے غضبکے
سے چھپا لو۔ 17 کیونکہ اُن غضبکے کا دنعظیم آ گیا ہے، اور
کون قائم رہ سکتا “ہے؟

7
اسرائیل کے 1,44,000 چنے ہوئے افراد

اِس1 مَیںبعدکے فرشتوںچارنے زمینکو کونوںچارکے پر
دیکھا۔کھڑے وہ زمین کی ہَواؤںچار کو چلنے روکسے رہے
تھے تاکہ نہ زمین پر، نہ سمندر یا درختکسی پر کوئی ہَوا چلے۔
2 پھر مَیں نے ایک اَور فرشتہ مشرق سے ھتے چڑ ہوئے دیکھا
جس پاسکے زندہ خدا کی مُہر تھی۔ اُس نے اونچی آواز سے
اُن چار فرشتوں سے بات کی جنہیں زمین اور سمندر کو نقصان
پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا۔ اُس نے کہا، 3 زمین،” سمندر یا
درختوں متنقصانتکوقتاُسکو ہمتکجبپہنچانا اپنے
خدا کے خادموں کے ماتھوں پر مُہر نہ لگا “لیں۔ 4 اور مَیں نے
سنا کہ جن پر مُہر لگائی گئی تھی وہ 1,44,000 افراد تھے اور
وہ اسرائیل کے ایکہر قبیلے سے :تھے 512,000 یہوداہ سے،
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12,000 روبن سے، 12,000 جد سے، 612,000 آشر سے،
12,000 نفتالی سے، 12,000 منسّی سے، 7 12,000 شمعون
سے، 12,000 لاوی سے، 12,000 اِشکار سے، 8 زبولون12,000 سے، یوسف12,000 سے اور بن12,000 یمین سے۔

الله کے ایکحضور بڑا ہجوم
اِس9 بعدکے مَیں ایکنے ہجوم دیکھا جو اِتنا بڑا تھا کہ اُسے

گنا نہیں جا سکتا تھا۔ اُس میں ہر ملت، ہر قبیلے، ہر قوم اور ہر
زبان کے افراد سفید لباس پہنے ہوئے تخت اور لیلے کے منے سا
تھے۔کھڑے اُن میںہاتھوںکے ڈالیاںکیکھجور تھیں۔ اور10
وہ اونچی آواز سے چلّا چلّا کر کہہ رہے تھے، نجات” تخت پر
بیٹھے ہمارےہوئے خدا اور لیلے طرفکی سے “ہے۔ 11 تمام
فرشتے تخت، بزرگوں اور چار جانداروں کے ارد گرد کھڑے
تھے۔ اُنہوں نے تخت کے منے سا گر کر الله کو سجدہ کیا 12 اور
کہا، ہمارے!آمین” خدا کی ازل سے تکابد ستائش، جلال،
حکمت، شکرگزاری، عزت، قدرت اور طاقت حاصل رہے۔
“!آمین

بزرگوں13 میں ایکسے مجھنے لباسسفید”پوچھا،سے پہنے
ہوئے لوگیہ کون ہیں اور کہاں سے آئے “ہیں؟

مَیں14 جوابنے دیا، میرے” آپآقا، ہی جانتے “ہیں۔
اُس نے کہا، یہ” وہی ہیں جو بڑی ایذا رسانی سے نکل کر

آئے ہیں۔ اُنہوں نے لباساپنے لیلے کے خون میں دھو کر سفید
کر لئے ہیں۔ اِس15 لئے وہ الله تختکے منےکے ہیںکھڑےسا
اور راتدن اُس کے گھر میں اُس خدمتکی کرتے ہیں۔ اور
تخت پر بیٹھا ہوا اُن کو پناہ دے گا۔ 16 اِس کے بعد نہ کبھی
بھوک اُنہیں ستائے گی نہ پیاس۔ نہ دھوپ، نہ کسی اَور قسم
کی تپتی گرمی اُنہیں ُجھلسائے گی۔ 17 کیونکہ جو لیلا تخت کے
درمیان بیٹھا ہے وہ اُن کی گلہ کرےبانی گا اور اُنہیں زندگی کے
چشموں پاسکے لے جائے گا۔ اور الله اُن کی آنکھوں سے تمام
آنسو پونچھ ڈالے “گا۔

8
ساتویں مُہر

جب1 لیلے نے ساتویں مُہر کھولی تو آسمان پر خاموشی چھا
گئی۔ یہ ًخاموشی تقریبا آدھے تکگھنٹے رہی۔ 2 پھر مَیں نے
الله کے منے فرشتوںساتکھڑےسا کو دیکھا۔ ساتاُنہیں تُرم
دیئے گئے۔

ایک3 اَور جسفرشتہ پاسکے سونے کا بخوردان تھا آ کر
قربان گاہ پاسکے کھڑا گیا۔ہو بہتاُسے سا بخور دیا گیا تاکہ وہ
اُسے مُقّدسین دعاؤںکی تختساتھکے کے منے سا کی کیسونے
قربان گاہ پر پیش کرے۔ 4 بخور کا دھواں مُقّدسین کی دعاؤں
ساتھکے فرشتے ہاتھکے اُٹھتےسے اُٹھتے الله منےکے پہنچا۔سا پھر5
فرشتے بخورداننے کو لیا اور اُسے قربان گاہ آگکی سے بھر کر
زمین اورکڑکتیتبدیا۔پھینکپر بجلیدیں،سنائیآوازیںگرجتی
چمکنے لـگی اور زلزلہ آ گیا۔

تُرموں کا اثر
فرشتوںساتجنپھر6 تھےتُرمساتپاسکے اُنہیںوہ بجانے

کے لئے تیار ہوئے۔
پہلے7 فرشتے نے اپنے تُرم کو بجا دیا۔ اِس پر اولے اور خون

کے ساتھ ملائی آگگئی پیدا ہو کر زمین پر برسائی گئی۔ اِس
سے زمین کا تیسرا حصہ، درختوں کا تیسرا حصہ اور تمام ہری
گھاس بھسم ہو گئی۔

8 پھر دوسرے فرشتے نے اپنے تُرم میں پھونک ماری۔ اِس
پر جلتی ہوئی ایک بڑی پہاڑ نما چیز کو سمندر میں پھینکا گیا۔
سمندر کا تیسرا بدلمیںخونحصہ گیا، سمندر9 میں موجود زندہ
مخلوقات کا تیسرا جہازوںبحریاورہلاکحصہ کا تیسرا حصہ
تباہ ہو گیا۔

10 تیسرےپھر فرشتے نے اپنے تُرم پھونکمیں 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 ستارےاِس
کا نام افسنطین تھا اور اِس پانیسے کا تیسرا افسنطینحصہ 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 تُرموںکے کی آوازیں ابھی باقی “ہیں۔

9
1 پھر پانچویں فرشتے نے اپنے تُرم میں پھونک ماری۔ اِس پر

مَیں ایکنے ستارہ دیکھا جو آسمان سے زمین پر گر گیا تھا۔ اِس
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ستارے اتھاہکو راستےکےگڑھے گئی۔دیچابیکی اُس2 نے
اتھاہ گڑھے کا کھولراستہ دیا تو اُس نکلدھواںسے کر اوپر آیا،
یوں بڑےکسیدھواںجیسے بھٹے سے نکلتا سورجہے۔ اور چاند
اتھاہ گڑھے کے اِس دھوئیں تاریکسے ہو گئے۔ 3 اور دھوئیں
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، نہ
پودےکسی یا درخت کو نقصان پہنچاؤ بلـکہ صرف اُن لوگوں
کو جن ماتھوںکے 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 مہینوں تک اُن کو اذیت دیں۔ اور یہ اذیت اُس تکلیف کی
مانند ہے تبجو پیدا ہوتی جبہے بچھو کسی ڈنککو مارتا
ہے۔ 6 اُن پانچ مہینوں موتلوگدورانکے تلاشکی میں رہیں
لیکنگے، اُسے پائیں نہیں۔گے وہ مر شدیدکیجانے آرزو کریں
موتلیکنگے، اُن بھاگسے کر دُور رہے گی۔

ٹڈیوں7 کی شکل جنگصورتو کے لئے تیار گھوڑوں کی
مانند تھی۔ اُن کے سروں پر سونے تاجوںکے جیسی چیزیں تھیں
اور اُن انسانوںچہرےکے چہروںکے کی مانند تھے۔ 8 اُن کے
بال خواتین بالوںکے کی مانند اور اُن دانتکے ببر شیر دانتوںکے
جیسے تھے۔ یوں9 لگا جیسے اُن کے سینوں پر لوہے کے سے زرہ
بکتر لـگے ہوئے تھے، اور اُن کے پَروں کی آواز بےشمار رتھوں
اور گھوڑوں کے جیسیشور جبتھی مخالفوہ پر جھپٹ رہے
ہوتے ہوں۔ 10 اُن کی دُم پر بچھو کا ڈنکسا لگا تھا اور اُنہیں
اِن ہی دُموں سے لوگوں کو پانچ تکمہینوں 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 مزید
افسوس ہونے والے ہیں۔

چھٹے13 فرشتے اپنےنے پھونکمیںتُرم اِسماری۔ پر مَیں نے
ایک آواز سنی جو الله کے منے سا واقع سونے کی قربان گاہ کے
چار کونوں پر لـگے سینگوں سے آئی۔ 14 اِس آواز نے چھٹا تُرم
پکڑے ہوئے فرشتے سے کہا، اُن” چار فرشتوں کو کھلا چھوڑ
دینا بڑےجو یا فراتبنامدر پاسکے بندھے 15“ہیں۔ہوئے اِن
فرشتوںچار اِسیکو مہینے اِسیکےدناِسیکے لئےکےگھنٹے تیار
کیا گیا ابتھا۔ اِنہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ انسانوں کا تیسرا
مارحصہ ڈالیں۔ مجھے16 بتایا گیا گھوڑوںکہ پر سوار بیسفوجی

کروڑ تھے۔ 17 یا رو گھوڑےمیں اور سوار یوں نظر :آئے سینوں
پر لـگے زرہ بکتر آگ جیسے سرخ، نیلے اور گندھک جیسے
پیلے تھے۔ گھوڑوں سرکے ببر شیر سروںکے مطابقتسے رکھتے
تھے اور اُن کے منہ سے آگ، دھواں اور گندھک نکلتی تھی۔
18 آگ، دھوئیں گندھکاور 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۔ وہ
بدروحوں اور سونے، چاندی، پیتل، پتھر لـکڑیاور بُتوںکے کی
پوجا بازسے نہ آئے ایسیحالانکہ چیزیں نہ تو دیکھ ہیں،سکتی نہ
سننے یا چلنے کے قابل ہوتی ہیں۔ 21 وہ قتل و غارت، جادوگری،
زناکاری اور یوں چور بھیسے توبہ کر کے باز نہ آئے۔

10
فرشتہ اور چھوٹا طومار

1 پھر مَیں نے ایک اَور طاقت ور فرشتہ دیکھا۔ وہ بادل
اوڑھے آسمانہوئے سے اُتر رہا تھا اور اُس سرکے کے اوپر قوِس
قزح تھی۔ اُس کا چہرہ سورج جیسا تھا اور اُس کے آگپاؤں
کے ستون جیسے۔ 2 اُس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا طومار تھا
جو کھلا تھا۔ ایکاپنے پاؤں کو اُس نے سمندر پر رکھ دیا اور
دوسرے زمینکو پر۔ 3 پھر وہ اونچی آواز سے پکار اُٹھا۔ ایسے لگا
جیسے گرجشیرببر رہا اِسہے۔ کڑکپر آوازیںساتکی لنے بو
لـگیں۔ 4 اُن کے لنے بو پر مَیں اُن کی باتیں لـکھنے کو تھا ایککہ
آواز نے کہا، کڑک” کی سات آوازوں کی باتوں 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 کی طرف اُٹھا کر 6 الله کے نام
کی قَسم کھائی، اُس کے نام کی جو ازل سے ابد تک 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۔
ساتواںجب7 فرشتہ اپنے تُرم پھونکمیں مارنے کو ہو گا تب
الله کا بھید جو اُس نے اپنے نبوّت کرنے والے خادموں کو بتایا
تھا تکتکمیل پہنچے “گا۔
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مجھ باتسے کی، جا،” وہ طومار لے لینا جو سمندر اور زمین پر
کھڑے فرشتے کے ہاتھ میں کھلا پڑا “ہے۔

9 چنانچہ مَیں نے فرشتے پاسکے جا کر اُس گزارشسے کی
کہ وہ مجھے چھوٹا طومار دے۔ اُس نے مجھ سے کہا، اِسے”
لے اور کھا لے۔ تیرےیہ منہ میں شہد طرحکی میٹھا لـگے گا،
معدےتیرےلیکن کڑواہٹمیں کرےپیدا “گا۔

مَیں10 فرشتےکوطومارچھوٹےنے اُسےکرلےسےہاتھکے
کھا لیا۔ میرے منہ میں تو وہ شہد کی طرح لـگمیٹھا رہا تھا،
معدےلیکن میں جا کر اُس کڑواہٹنے پیدا کر دی۔ 11 پھر
مجھے بتایا گیا، لازم” ہے کہ تُو بہت اُمّتوں، قوموں، زبانوں اور
بادشاہوں بارےکے میں مزید نبوّت “کرے۔

11
دو گواہ

مجھے1 طرحکیگز کا سرکنڈا دیا گیا اور بتایا اللهجا،”گیا، کے
گھر اور قربان گاہ کی پیمائش کر۔ اُس میں پرستاروں کی تعداد
بھی گن۔ لیکن2 بیرونی صحن کو چھوڑ دے۔ اُسے مت ناپ،
کیونکہ اُسے غیرایمان داروں کو دیا گیا ہے جو مُقّدس شہر کو
42 تکمہینوں کچلتے رہیں گے۔ 3 اور مَیں اپنے دو گواہوں کو
اختیار دوں گا، اور وہ ٹاٹ اوڑھ کر 1,260 دنوں کے دوران
نبوّت یں کر “گے۔

یہ4 دو زیتونگواہ کے وہ درختدو اور وہ دو شمع دان ہیں
جو دنیا کے آقا کے منے ہیں۔کھڑےسا 5 اگر اُنہیںکوئی نقصان
پہنچانا چاہے تو اُن کے منہ میں نکلآگسے کر اُن کے دشمنوں
کو بھسم کر دیتی ہے۔ جو بھی اُنہیں نقصان پہنچانا چاہے اُسے
اِس طرح مرنا پڑتا ہے۔ 6 اِن گواہوں کو آسمان کو بند رکھنے کا
اختیار ہے تاکہ وقتجتنا وہ نبوّت بارشکریں نہ ہو۔ اُنہیں پانی
کو خون میں لنے بد اور زمین کو ہر قسم کی اذیت پہنچانے کا
اختیار بھی ہے۔ اور وہ جتنی دفعہ جی چاہے یہ کر سکتے ہیں۔

7 اُن کی گواہی کا وقتمقررہ پورا ہونے پر اتھاہ گڑھے میں
سے نکلنے والا حیوان اُن جنگسے کرنا کرےشروع گا اور اُن
پر غالب آ کر اُنہیں مار ڈالے گا۔ 8 اُن کی لاشیں بڑےاُس شہر
سڑککی پر پڑی رہیں جسگی کا علامتی نام سدوم اور مصر
وہاںہے۔ اُن کا آقا مصلوببھی ہوا تھا۔ اور9 تینساڑھے دنوں
کے دوران ہر اُمّت، قبیلے، زبان اور قوم لوگکے اِن لاشوں

کو گھور کر دیکھیں گے اور اِنہیں دفن کرنے نہیں دیں گے۔
زمین10 باشندےکے اُن خوشیاورگےہوںمسرورسےوجہکی
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 ہوئے۔کھڑےپر اُنہیںجو دیکھ تھےرہے
وہ سخت دہشت زدہ ہوئے۔ 12 پھر اُنہوں نے آسمان ایکسے
اونچی آواز جسسنی نے اُن سے کہا، یہاں” اوپر “!آؤ اور اُن
دیکھتےکےدشمنوںکے آسمانمیںبادلایکدونوںدیکھتے چلےپر
گئے۔ اُسی13 ایکوقت شدید زلزلہ آیا اور شہر کا دسواں حصہ
گر کر تباہ ہو گیا۔ 7,000 افراد اُس کی زد میں آ کر مر گئے۔
بچے ہوئے لوگوں میں دہشت پھیل گئی اور وہ آسمان کے خدا
جلالکو دینے لـگے۔

14 افسوسدوسرا ابلیکنگیا،گزر افسوستیسرا ہونےجلد
والا ہے۔

ساتواں تُرم
ساتویں15 فرشتے نے اپنے تُرم پھونکمیں ماری۔ اِس پر آسمان

پر سے اونچی آوازیں سنائی دیں جو کہہ رہی تھیں، زمین” کی
بادشاہی ہمارے آقا اور اُس کے مسیح کی ہو گئی ہے۔ وہی
ازل سے ابد تک حکومت کرے “گا۔ 16 اور الله کے تخت
کے منے سا بیٹھے 24 بزرگوں نے گر کر الله کو سجدہ کیا 17 اور
کہا، رباے” قادرِ مطلق خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تُو جو
ہے اور جو تھا۔ کیونکہ تُو اپنی عظیم قدرت کو کام میں لا کر
حکومت کرنے لگا ہے۔ قومیں18 غصے میں آئیں تو تیرا غضب
نازل ہوا۔ اب مُردوں کی عدالت 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 چھوٹے ہوں یا
بڑے۔ اب وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ زمین کو تباہ کرنے والوں
کو تباہ کیا “جائے۔

آسمان19 پر الله کے گھر کو کھولا گیا اور اُس میں اُس کے
عہد نظرصندوقکا آیا۔ بجلی چمکنے لـگی، شور مچ بادلگیا، گرجنے
بڑےبڑےاور اولے پڑنے لـگے۔

12
خاتون اور اژدہا
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1 پھر آسمان ایکپر نشانعظیم ظاہر ایکہوا، جسخاتون کا

لباس سورج تھا۔ اُس پاؤںکے تلے چاند اور سر پر بارہ ستاروں کا
تاج تھا۔ 2 اُس کا پاؤں بھاری تھا، اور جنم دینے کے شدید درد
میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ چلّا رہی تھی۔

3 پھر آسمان پر ایک اَور نشان نظر آیا، ایک بڑا اور آگ جیسا
سرخ اژدہا۔ اُس ساتکے سر سینگدساور تھے، اور ہر سر
تاجایکپر تھا۔ اُس4 کی دُم ستاروںنے کوحصےتیسرےکے
آسمان پر سے اُتار کر زمین پھینکپر دیا۔ پھر اژدہا جنم دینے والی
خاتون کے منے سا کھڑا ہوا تاکہ اُس بچے کو جنم لیتے ہڑپہی
کر لے۔ خاتون5 کے بیٹا پیدا ہوا، وہ بچہ جو لوہے کے شاہی
عصا سے قوموں پر کرےحکومت گا۔ اور خاتون کے اِس بچے
کو چھین کر الله اور اُس تختکے کے منے سا لایا گیا۔ خاتون6
خود یگستان ر میں ہجرت کر ایککے ایسی جگہ پہنچ گئی جو
الله نے اُس کے لئے تیار کر رکھی تھی، تاکہ وہاں 1,260 دن
تک اُس پرورشکی کی جائے۔

7 پھر آسمان پر جنگ چھڑ گئی۔ میکائیل اور اُس کے فرشتے
اژدہے سے لڑے۔ اژدہا اور اُس کے فرشتے اُن سے لڑتے رہے،
لیکن8 وہ غالب نہ آ سکے بلـکہ آسمان پر اپنے مقام سے محروم ہو
گئے۔ بڑے9 اژدہے کو نکال دیا گیا، اُس قدیم اژدہے کو جو
ابلیس یا شیطان کہلاتا ہے اور پوریجو دنیا کو گم راہ کر دیتا
ہے۔ اُسے اُس سمیتفرشتوںکے زمین پر پھینکا گیا۔

10 پھر آسمان ایکپر اونچی آواز سنائی ہمارےاب”دی، خدا
کی نجات، قدرت اور بادشاہی آ گئی ابہے، اُس کے مسیح
کا اختیار آ گیا ہے۔ کیونکہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں پر الزام
لگانے والا جو راتدن الله کے حضور اُن پر الزام لگاتا رہتا تھا
اُسے زمین پر پھینکا گیا ہے۔ ایمان11 دار لیلے کے خون اور اپنی
گواہی سنانے یعےکے ذر ہی اُس غالبپر آئے ہیں۔ اُنہوں نے
اپنی جان عزیز نہ رکھی بلـکہ اُسے تکدینے تیار تھے۔ چنانچہ12
خوشی مناؤ، اے !آسمانو خوشی مناؤ، اُن میں بسنے !والو لیکن
زمین اور سمندر پر !افسوس کیونکہ ابلیس تم پر اُتر آیا ہے۔ وہ
بڑے غصے میں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے ابکہ اُس پاسکے
وقت کم “ہے۔

جب13 اژدہے نے دیکھا کہ اُسے زمین پر گرا دیا گیا ہے
تو وہ اُس خاتون کے پیچھے پڑ جسگیا نے بچے کو جنم دیا تھا۔

14 لیکن خاتون بڑےکو عقاب کے سے دو پَر دیئے گئے تاکہ
وہ اُڑ کر یگستان ر میں اُس جگہ پہنچے جو اُس کے لئے تیار کی
تھیگئی اور جہاں وہ تینساڑھے تکسال اژدہے پہنچکی سے
محفوظ رہ پرورشکر پائے گی۔ 15 اِس پر اژدہے نے اپنے منہ
سے پانی نکال کر یا در صورتکی میں خاتون کے پیچھے پیچھے بہا
دیا تاکہ اُسے بہا لے جائے۔ لیکن16 زمین نے خاتون کی مدد
کر کے اپنا منہ کھول دیا اور اُس یا در نگلکو لیا جو اژدہے نے
اپنے منہ سے نکال 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 کے
ساحل پر کھڑا ہو گیا۔

13
دو حیوان

1 پھر مَیں نے دیکھا کہ سمندر میں ایکسے حیوان نکل رہا
اُسہے۔ سینگدسکے ساتاور 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 سے پاؤں اور ببر شیر کا سا منہ تھا۔
اژدہے نے اِس حیوان کو اپنی قوت، اپنا تخت اور بڑا اختیار
دیا۔دے 3 لگتا تھا حیوانکہ سروںکے میں ایکسے پر لاعلاج
زخم لگا ہے۔ لیکن اِس زخم کو شفا دی گئی۔ پوری دنیا
یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہوئی اور حیوان کے پیچھے لـگ گئی۔
4 لوگوں نے اژدہے کو سجدہ کیا، کیونکہ اُسی نے حیوان کو
اختیار دیا تھا۔ اور اُنہوں نے یہ کہہ کر حیوان بھیکو سجدہ کون”کیا، اِس حیوان کی مانند کونہے؟ اِس سے لڑ سکتا “ہے؟

حیواناِس5 بڑیبڑیکو باتیں اور کفر بکنے کا اختیار دیا گیا۔
اور اُسے یہ کرنے 42اختیارکا مہینے لئےکے گیا۔مل یوں6 وہ اپنا
منہ کھول کر الله، اُس کے نام، اُس کی سکونت گاہ اور آسمان
باشندوںکے پر کفر بکنے لگا۔ اُسے7 مُقّدسین جنگسے کر کے
اُن پر فتح پانے کا اختیار بھی دیا گیا۔ اور اُسے ہر قبیلے، ہر اُمّت،
زبانہر اور ہر قوم پر اختیار دیا گیا۔ زمین8 باشندےتمامکے اِس
حیوان کو سجدہ کریں گے یعنی جنسبوہ کے نام دنیا کی ابتدا
سے لیلے کی حیاتکتاِب میں درج نہیں ہیں، اُس لیلے کتابکی
میں جو ذبح کیا گیا ہے۔
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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 لیلےکے سینگدوسےکے لیکنتھے، اُس کے
لنے بو کا انداز اژدہے کا سا تھا۔ اُس12 نے پہلے حیوان کا پورا
اختیار اُس کی استعمالخاطر کر زمینکے اور اُس باشندوںکے
کو پہلے حیوان کو سجدہ کرنے پر اُکسایا، یعنی اُس حیوان کو
جس لاعلاجکا زخم بھر گیا تھا۔ 13 اور اُس بڑےنے معجزانہ
نشان دکھائے، تکیہاں کہ اُس نے لوگوں کے دیکھتے دیکھتے
آسمان زمینسے نازلآگپر ہونے دی۔ یوں14 اُسے پہلے حیوان
کی خاطر معجزانہ نشان دکھانے کا اختیار دیا گیا، اور اِن کے
یعے ذر اُس زمیننے باشندوںکے صحیحکو راہ سے بہکایا۔ اُس
اُنہیںنے کہا کیحیواناُسوہکہ تعظیم ایکمیں مجسمہ بنا دیں
جو تلوار زخمیسے ہونے باوجودکے دوبارہ زندہ ہوا تھا۔ 15 پھر
اُسے حیوانپہلے جانمیںمجسمےکے 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 پر ایک خاص نشان لگایا جائے، خواہ وہ
چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، آزاد ہو یا غلام۔ صرف17 وہ
شخص کچھ خرید یا بیچ سکتا جستھا پر یہ نشان لگا تھا۔ یہ نشان
حیوان کا نام یا اُس کے نام کا نمبر تھا۔

18 یہاں حکمت کی ضرورت ہے۔ جو سمجھ دار ہے وہ
حیوان کے نمبر کا حساب کرے، کیونکہ یہ ایک 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 کھڑےافراد تھے جن
کے ماتھوں پر اُس کا اور اُس کے باپ کا نام لـکھا تھا۔ 2 اور
مَیں نے آسمان ایکسے ایسی آواز سنی بڑےکسیجو آبشار اور
بادلوںگرجتے تھی۔مانندکیکڑکاونچیکی یہ اُس آواز مانندکی
تھی جو سرود بجانے والے اپنے سازوں سے لتے نکا ہیں۔ 3 یہ
1,44,000 افراد تخت، چار جانداروں اور بزرگوں کے منے سا

ایککھڑے نیا گیت گا رہے ایکتھے، ایسا گیت صرفجو
وہی سیکھ سکے جنہیں لیلے نے زمین سے خرید لیا تھا۔ 4 یہ وہ
مرد ہیں جنہوں نے آپاپنے خواتینکو ساتھکے آلودہ نہیں کیا،
کیونکہ کنوارےوہ ہیں۔ جہاں بھی لیلا جاتا وہاںہے وہ بھی
جاتے ہیں۔ اُنہیں باقی انسانوں میں سے فصل کے پہلے پھل کی
حیثیت 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 پاسکے الله کی خبریخوشابدی
تھی تاکہ وہ زمیناُسے باشندوںکے یعنی ہر قوم، قبیلے، زباناہِل
اور اُمّت کو سنائے۔ 7 اُس نے اونچی آواز سے کہا، خدا” کا
خوف مان کر اُسے جلال دو، کیونکہ اُس عدالتکی وقتکا آ
گیا ہے۔ اُسے سجدہ جسکرو نے آسمانوں، زمین، سمندر اور پانی
کے چشموں خلقکو کیا “ہے۔

دوسرےایک8 فرشتے نے پہلے کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے
کہا، وہ” گر گیا !ہے ہاں، بابلعظیم گر گیا تمامنےجسہے،
قوموں کو اپنی کاریحرام اور مستی کی َمے پلائی “ہے۔

9 اِن دو فرشتوں ایکپیچھےکے 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 اپنے ماتھے یا ہاتھ پر
مل جائے 10 وہ الله کے غضب کی َمے سے پیئے گا، ایسی َمے
ملاوٹجو کے بغیر ہی الله غضبکے کے پیالے میں ڈالی گئی
فرشتوںمُقّدسہے۔ اور لیلے آگاُسےحضورکے گندھکاور
عذابکا پڑےسہنا گا۔ اور11 اِن لوگوں کو والیستانے آگیہ
جلتی اِسگی،رہے تکابددھواںکا چڑھتا گا۔رہے حیوانجو
اور اُس مجسمےکے سجدہکو ہیںکرتے یا جنہوں اُسنے نامکے
کا نشان لیا ہے وہ نہ دن، راتنہ کو آرام پائیں “گے۔

یہاں12 مُقّدسین کو ثابت قدم ہنے ر کی ضرورت ہے، اُنہیں
جو الله پورےاحکامکے کرتے اور عیسٰی وفادارکے ہتے ر ہیں۔

13 پھر مَیں نے آسمان سے ایک آواز یہ کہتی ہوئی مبارکلـکھ،”سنی، ہیں مُردےوہ ابجو سے خداوند میں وفات
پاتے جی”“ہیں۔ روح“ہاں، فرماتا ہے، وہ” مشقتمحنتاپنی سے آرام
پائیں گے، کیونکہ اُن نیککے کام اُن کے پیچھے ہو کر اُن کے
ساتھ چلیں “گے۔
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زمین پر فصل کی کٹائی
14 پھر مَیں ایکنے سفید بادل دیکھا، اور اُس پر کوئی بیٹھا

تھا جو ابِن آدم کی مانند تھا۔ اُس سرکے پر سونے تاجکا اور ہاتھ
میں تیز درانتی تھی۔ ایک15 اَور فرشتہ الله کے گھر نکلسے کر
اونچی آواز سے پکار کر اُس مخاطبسے ہوا جو بادل پر بیٹھا اپنی”تھا، درانتی لے کر فصل کی کٹائی !کر کیونکہ فصل کاٹنے کا
وقت 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
جو آسمان پر ہے، اور اُس پاسکے بھی تیز درانتی تھی۔

18 ایکپھر تیسرا فرشتہ آیا۔ آگاُسے پر اختیار تھا۔ وہ قربان
گاہ سے آیا اور اونچی آواز سے پکار کر تیز پکڑےدرانتی ہوئے
فرشتے سے مخاطب ہوا، اپنی” تیز درانتی لے کر زمین کی انگور
کی بیل سے انگور ُگچھےکے جمع کر، کیونکہ اُس کے پکانگور
گئے “ہیں۔ 19 فرشتے نے زمین پر اپنی درانتی چلائی، اُس کے
انگور جمع کئے اور اُنہیں الله میںحوضبڑےاُسکےغضبکے
پھینک میںجسدیا انگور رسکا نکالا جاتا ہے۔ حوضیہ20
شہر سے باہر واقع تھا۔ اُس پڑےمیں انگوروں کو اِتنا روندا گیا
میںحوضکہ خونسے بہہ نکلا۔ خون کا 300سیلابیہ کلو
میٹر پہنچتکدُور گیا اور وہ اِتنا یادہ ز تھا لگاموںکیگھوڑوںکہ
تک پہنچ گیا۔

15
آخری بلاؤں کے فرشتے

پھر1 مَیں آسماننے ایکپر اَور الٰہی نشان دیکھا، جو عظیم اور
حیرت انگیز ساتتھا۔ آخریساتفرشتے بلائیں پاساپنے رکھ
کھڑےکر تھے۔ اِن سے الله تکتکمیلغضبکا پہنچ گیا۔

مَیں2 شیشےنے کا ایکسا سمندر بھی آگمیںجسدیکھا
ملائی تھی۔گئی اِس سمندر پاسکے تھےکھڑےوہ جو حیوان،
اُس کے مجسمے اور اُس کے نام کے نمبر پر غالب آ گئے تھے۔ وہ
الله کے دیئے ہوئے پکڑےسرود 3 الله کے خادم موسٰی اور لیلے
گیتکا گا رہے رباے”تھے، 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

شریعتکے 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 کپڑےکے ستھرےصاف اور چمک رہے تھے۔ یہ
سینوںکپڑے پر سونے کمربندکے سے بندھے ہوئے تھے۔ 7 پھر
چار جانداروں میں سے ایک نے اِن سات فرشتوں کو سونے
ساتکے پیالے دیئے۔ یہ پیالے اُس خدا بھرےسےغضبکے
تھےہوئے ازلجو تکابدسے زندہ ہے۔ وقتاُس8 الله کا گھر
اُس کے جلال اور قدرت سے پیدا ہونے والے دھوئیں سے بھر
گیا۔ اور ساتتکجب فرشتوں کی سات بلائیں تکتکمیل نہ
پہنچیں اُس وقت تک کوئی بھی الله کے گھر میں داخل نہ ہو
سکا۔

16
الله غضبکے کے پیالے

1 پھر مَیں اونچیایکنے آواز اللهنےجسسنی کے میںگھر
سے سات فرشتوں سے کہا، جاؤ،” الله کے غضب بھرےسے
سات پیالوں کو زمین پر ُنڈیل ا “دو۔

پہلے2 فرشتے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر ُنڈیل ا دیا۔ اِس پر اُن
لوگوں کے جسموں پر بھدے اور تکلیف پھوڑےدہ نکل آئے
جن پر حیوان نشانکا تھا اور اُسجو مجسمےکے کو سجدہ تھے۔کرتے

دوسرے3 فرشتے نے اپنا پیالہ سمندر پر ُنڈیل ا دیا۔ اِس پر سمندر
کا پانی لاش کے سے خون میں 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 اورہے جو تھا، تُو قدوسجو ہے۔ 6 چونکہ اُنہوں تیرےنے
مُقّدسین اور نبیوں کی خوں ریزی کی ہے، اِس لئے تُو نے اُنہیں

* 15:5 خیمے :کو ملاقاتیعنی خیمےکے کو۔
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وہ دےکچھ دیا جس کے لائق وہ ہیں۔ تُو نے اُنہیں خون پلا
“دیا۔ 7 پھر مَیں نے قربان گاہ کو یہ جواب دیتے سنا، ہاں،”
رباے قادرِ مطلق ًخدا، تیرےحقیقتا فیصلے سچے اور راست
“ہیں۔

چوتھے8 فرشتے نے اپنا پیالہ سورج پر ُنڈیل ا دیا۔ اِس پر سورج
لوگوںکو ُجھلسانےسےآگکو کا اختیار دیا گیا۔ شدیدلوگ9
تپش ُجھلسسے گئے، اور اُنہوں نے الله نامکے پر کفر بکا جسے
بلاؤںاِن پر اختیار اُنہوںتھا۔ توبہنے اورکرنے جلالاُسے دینے
سے انکار کیا۔

10 پانچویں فرشتے نے اپنا پیالہ حیوان کے تخت پر ُنڈیل ا دیا۔
اِس پر اُس کی بادشاہی میں اندھیرا چھا گیا۔ لوگ اذیت کے
مارے اپنی زبانیں کاٹتے رہے۔ 11 اُنہوں نے اپنی تکلیفوں اور
پھوڑوں کی وجہ سے آسمان پر کفر بکا اور اپنے کاموں سے انکار
نہ کیا۔

12 چھٹے فرشتے نے اپنا پیالہ بڑے یا در فرات 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
نبیجھوٹے منہکے میں نکلسے آئیں۔ مینڈکیہ14 شیاطین کی
روحیں ہیں معجزےجو دکھاتی ہیں اور نکل کر پوری دنیا کے
بادشاہوں پاسکے جاتی ہیں تاکہ اُنہیں الله قادرِ مطلق کے عظیم
دن جنگپر کے لئے اکٹھا کریں۔

15 دیکھو،” مَیں چور کی طرح آؤں مبارکگا۔ ہے وہ جو
جاگتا رہتا اور کپڑےاپنے پہنے ہوئے رہتا ہے تاکہ اُسے ننگی
حالت میں چلنا پڑےنہ لوگاور اُس کی شرم گاہ نہ “دیکھیں۔

16 پھر اُنہوں نے بادشاہوں کو اُس جگہ پر اکٹھا جسکیا کا
نام عبرانی زبان میں ہرمجدون ہے۔

ساتویں17 فرشتے نے اپنا پیالہ ہَوا ُنڈیلمیں ا دیا۔ اِس پر الله کے
گھر میں تخت کی طرف ایکسے اونچی آواز سنائی جسدی
نے کہا، اب” کام تکتکمیل پہنچ گیا “!ہے بجلیاں18 چمکنے
لـگیں، شور مچ بادلگیا، لـگےگرجنے ایکاور شدید زلزلہ آیا۔ اِس
قسم کا زلزلہ زمین پر انسان کی تخلیق سے لے تکآجکر نہیں آیا،
اِتنا سخت زلزلہ کہ 19 عظیم شہر تین بٹمیںحصوں گیا اور قوموں
کے شہر تباہ ہو گئے۔ الله نے عظیم بابل کو یاد کر کے اُسے اپنے
غضبسخت کی َمے سے بھرا پیالہ پلا دیا۔ غائبجزیرےتمام20
ہو گئے اور پہاڑ کہیں نظر نہ آئے۔ لوگوں21 پر آسمان منمنسے

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 ساتپھر پیالے پاساپنے رکھنے والے فرشتوںساتاِن میں
پاسمیرےایکسے آیا۔ اُس نے کہا، آ،” مَیں تجھے اُس بڑی
کسبی کی سزا دکھا دوں گہرےجو پانی پاسکے بیٹھی ہے۔
2 زمین کے بادشاہوں نے اُس کے ساتھ زنا کیا۔ ہاں، اُس کی
زناکاری کی َمے سے زمین مستباشندےکے ہو “گئے۔

3 پھر فرشتہ مجھے روح ایکمیں یگستان ر میں لے گیا۔ وہاں
مَیں نے ایک عورت کو دیکھا۔ وہ ایک قرمزی رنگ کے
حیوان پر سوار جستھی پورےکے جسم پر کفر کے نام لـکھے
تھے اور جس ساتکے سر اور سینگدس تھے۔ 4 یہ عورت
ارغوانی اور قرمزی رنگ کے کپڑے پہنے اور سونے، بیش
قیمت جواہر اور موتیوں سے سجی ہوئی تھی۔ اُس کے ہاتھ میں
سونے ایککا پیالہ تھا جو گھنونی چیزوں 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۔ اور6 مَیں نے دیکھا کہ عورتیہ اُن مُقّدسین
کے خون سے مست ہو گئی تھی جنہوں نے عیسٰی کی دیگواہی تھی۔
اُسے دیکھ کر مَیں نہایت حیران ہوا۔ 7 فرشتے نے مجھ سے

پوچھا، تُو” کیوں حیران ہے؟ مَیں تجھ پر عورت اور اُس حیوان
کا بھید کھول دوں جسگا پر عورت سوار ہے اور جس کے
سات سر سینگدساور ہیں۔ حیوانجس8 کو تُو نے دیکھا
وہ پہلے تھا، اِس وقت نہیں ہے اور دوبارہ اتھاہ گڑھے میں سے
نکل کر ہلاکت کی طرف بڑھے گا۔ زمین کے جن باشندوں
کے نام دنیا کی تخلیق سے ہی حیاتکتاِب میں درج نہیں ہیں وہ
حیوان کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ کیونکہ وہ پہلے
تھا، وقتاِس نہیں لیکنہے دوبارہ آئے گا۔

9 یہاں سمجھ دار ذہن کی ضرورت ہے۔ سات سروں سے
مراد سات پہاڑ ہیں جن پر یہ عورت بیٹھی ہے۔ یہ سات
بادشاہوں نمائندگیکی بھی ہیں۔کرتے 10 اِن میں سے پانچ گر گئے
ہیں، موجودچھٹا ابھیساتواںاورہے آنے والا جبلیکنہے۔
وہ آئے گا تو اُسے تھوڑی دیر کے لئے رہنا ہے۔ 11 جو حیوان
پہلے تھا اور نہیںوقتاِس آٹھواںوہہے بادشاہ ساتوہگوہے،
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بادشاہوں میں ایکبھیسے ہے۔ ہلاکتوہ بڑھطرفکی ہے۔رہا
12 سینگدسجو تُو نے دیکھے دسوہ بادشاہ ہیں جنہیں

ابھی کوئی بادشاہی نہیں ملی۔ لیکن اُنہیں گھنٹے بھر کے لئے
حیوان کے ساتھ بادشاہ کا اختیار ملے گا۔ 13 ایکیہ ہی سوچ
رکھ کر اپنی طاقت اور اختیار حیوان دےکو دیں گے اور لیلے
کریںجنگسے گے، لیکن14 لیلا اپنے بُلائے گئے، چنے ہوئے
اور وفادار پیروکاروں کے ساتھ اُن پر غالب آئے گا، کیونکہ وہ
ربوں ربکا اور بادشاہوں کا بادشاہ “ہے۔

15 پھر فرشتے نے مجھ سے کہا، جس” پانی پاسکے تُو نے
کسبی کو بیٹھی دیکھا وہ اُمّتیں، ہجوم، قومیں اور زبانیں ہے۔
16 حیوانجو سینگدساور تُو دیکھےنے وہ کسبی نفرتسے
کریں گے۔ وہ اُسے ویران کر کے ننگا چھوڑ دیں گے اور اُس کا
گوشت کھا کر اُسے بھسم کریں گے۔ 17 کیونکہ الله نے اُن کے
دلوں میں یہ ڈال دیا ہے کہ وہ اُس کا مقصد پورا یں کر اور اُس
حکومتتکوقت کرنے کا اپنا اختیار حیوان سپردکے کر دیں
تکجب الله کے فرمان تکتکمیل نہ پہنچ جائیں۔

عورتجس18 کو تُو نے دیکھا وہ وہی بڑا شہر زمینجوہے
بادشاہوںکے پر حکومت کرتا “ہے۔

18
بابل شہر شکستکی

اِس1 کے بعد مَیں ایکنے اَور فرشتہ دیکھا جو آسمان پر سے
اُتر رہا تھا۔ بہتاُسے اختیار حاصل تھا اور زمین اُس جلالکے
سے روشن ہو گئی۔ 2 اُس نے اونچی آواز سے پکار کر وہ”کہا، گر گئی !ہے ہاں، عظیم کسبی بابل گر گئی !ہے اب 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 زمینہے۔ بادشاہوںکے نے
اُس ساتھکے زنا کیا اور زمین اُسسوداگرکے عیاشیبےلگامکی
امیرسے ہو “ہیں۔گئے پھر4 مَیں ایکنے اَور آواز اُسسنی۔ نے
آسمان 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 دوسروںنے کو پلانے کے لئے تیار کی ہے
اُس کا دُگنا بدلہ دےاُسے دینا۔
اُسے7 اُتنی اذیتہی اور غم پہنچا دو
جتنا اُس نے آپاپنے کو شاندار بنایا اور عیاشی 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 عدالتکی کرنے ربوالا قویخدا “ہے۔
اور9 زمین بادشاہوںجنکے اُسنے ساتھکے زنا عیاشیاور

کی وہ اُس کے جلنے کا دھواں دیکھ کر رو پڑیں گے اور آہ و
اُسوہ10گے۔کریںزاری اذیتکی دیکھکو کھائیںخوفکر
گے اور دُور دُور کھڑے ہو کر کہیں گے، !افسوس” تجھ پر
اےافسوس، عظیم اور طاقت ور شہر ایک!بابل ہی گھنٹے کے
اندر اندر الله عدالتکی تجھ پر آ گئی “ہے۔

11 زمین کے سوداگر بھی اُسے دیکھ کر رو پڑیں گے اور
آہ و زاری کریں گے، کیونکہ کوئی نہیں رہا ہو گا جو اُن کا
مال :خریدے 12 اُن کا سونا، چاندی، بیش قیمت جواہر،
موتی، باریک کتان، ارغوانی اور قرمزی رنگ 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 چیزیں فروخت کرنے دولتسے
مند ہوئے وہ اُس اذیتکی دیکھ مارےکےخوفکر دُور دُور
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کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ رو رو کر ماتم کریں گے 16 اور کہیں
گے، !ہائے” تجھ پر افسوس، اے عظیم اےشہر، خاتون جو
باریکپہلے کتان، ارغوانی اور رنگقرمزی کپڑےکے پہنے پھر
تی تھی اور جو سونے، قیمتی جواہر اور موتیوں سے سجی ہوئی
تھی۔ ایک17 ہی گھنٹے کے اندر اندر دولتساری تباہ ہو گئی
بحریہر“!ہے جہاز کا کپتان، سمندریہر مسافر، ملاحہر اور وہ
لوگتمام جو سمندر پر سفر کرنے سے اپنی روزی کماتے ہیں وہ
سب دُور کھڑےدُور ہو جائیں گے۔ اُس18 کے جلنے کا دھواں
دیکھ کر وہ کہیں گے، کیا” 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، جہازوںبحریتمامسےدولتکیجسشہر،عظیم
مالـککے امیر ایکہوئے۔ ہی گھنٹے اندرکے اندر ویرانوہ ہو
گیا “ہے۔

اے20 آسمان، اُسے دیکھ خوشیکر !منا
اے مُقّدسو، رسولو اور نبیو، خوشی !مناؤ
کیونکہ الله تمہارینے خاطر اُس عدالتکی کی ہے۔
21 طاقتایکپھر ور فرشتے بڑینے چکّی پاٹکے کی مانند

بڑےایک پتھر کو اُٹھا کر سمندر پھینکمیں دیا۔ اُس نے عظیم”کہا، شہر بابل کو اِتنی ہی زبردستی پٹکسے 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
کامبھیکسیسےابکی۔والوںبجانے کاریکا میںتجھگر پایا
نہیں جائے گا۔ ہاں، چکّی کی آواز ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے
گی۔ اب23 سے چراغ تجھے روشن کرےنہیں گا، دُلھن دُولھے
کی آواز میںتجھ گی۔دےنہیںسنائی تیرےہائے، سوداگر دنیا
بڑےبڑےکے افسر تھے، تیریاور جادوگری سے تمام قوموں کو
بہکایا “گیا۔

24 ہاں، بابل میں نبیوں، مُقّدسین اور اُن تمام لوگوں کا خون
پایا گیا ہے جو زمین پر شہید ہو گئے ہیں۔

19
1 اِس کے بعد مَیں نے آسمان پر بڑےایک ہجوم کی سی آواز

جسسنی نے کہا، الله” کی تمجید !ہو نجات، جلال قدرتاور
ہمارے خدا حاصلکو ہے۔ 2 کیونکہ اُس کی عدالتیں سچی اور

راست ہیں۔ اُس نے اُس بڑی کسبی کو مجرم ٹھہرایا جسہے
نے زمین کو اپنی زناکاری سے بگاڑ دیا۔ اُس نے اُس سے اپنے
خادموں کی قتل و غارت کا بدلہ لے لیا “ہے۔ 3 اور وہ دوبارہ
بول الله”اُٹھے، تمجیدکی !ہو اِس شہر تکابددھواںکا چڑھتا رہتا
“ہے۔ چوبیس4 بزرگوں اور چار جانداروں نے گر تختکر پر
بیٹھے الله کو اُنہوںکیا۔سجدہ آمین،”کہا،نے الله تمجیدکی “ہو۔

لیلے ضیافتکی
5 تختپھر ایکسےطرفکی آواز سنائی اُسدی۔ نے اُساے”کہا، تمامکے ہمارےخادمو، خدا کی تمجید اےکرو۔ اُس

کا خوف ماننے والو، بڑےخواہ ہو یا چھوٹے اُس کی ستائش
“کرو۔ 6 پھر مَیں بڑےایکنے ہجوم سیکی آواز سنی، بڑیجو
آبشار کے شور اور گرجتے بادلوں کی کڑک کی مانند تھی۔ اِن
لوگوں نے کہا، الله” کی تمجید !ہو کیونکہ ربہمارا قادرِ مطلق
تختخدا نشین ہو گیا ہے۔ 7 آؤ، ہم مسرور ہوں، خوشی منائیں
اور اُسے جلال دیں، کیونکہ لیلے کی شادی کا وقت آ گیا ہے۔
اُس دُلھنکی آپاپنےنے تیارکو کر لیا ہے، اور8 اُسے پہننے کے
لئے باریک کتان کا چمکتا پاکاور دےلباسصاف دیا “گیا۔
کتانباریک) سے مراد مُقّدسین راستکے کام (ہیں۔

9 پھر فرشتے نے مجھ سے کہا، مبارکلـکھ،” ہیں وہ جنہیں
لیلے کی شادی ضیافتکی کے لئے دعوت مل گئی “ہے۔ اُس
نے مزید کہا، یہ” الله کے الفاظسچے “ہیں۔

اِس10 پر مَیں اُسے سجدہ کرنے کے لئے اُس کے پاؤں میں گر
گیا۔ لیکن اُس نے مجھ سے کہا، متایسا” !کر مَیں بھی تیرا اور
تیرے اُن بھائیوں کا خدمتہم ہوں جو عیسٰی کی گواہی دینے
پر قائم اللهصرفہیں۔ کو کر۔سجدہ کیونکہ عیسٰیجو بارےکے
میں گواہی دیتا ہے وہ 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 ہے، کیونکہ
وہ انصاف سے عدالت اور جنگ کرتا ہے۔ 12 اُس کی آنکھیں
بھڑکتے شعلے کی مانند ہیں اور اُس کے سر پر بہت تاجسے ہیں۔
اُس پر ایک نام لـکھا ہے جسے صرف وہی جانتا ہے، کوئی
اَور اُسے نہیں جانتا۔ 13 لباسایکوہ سے ملبّس تھا جسے خون
میں یا ڈبو گیا تھا۔ اُس کا نام الله” کا “کلام ہے۔ آسمان14 کی
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اُسفوجیں پرگھوڑوںسفیدسبتھیں۔رہیچلپیچھےپیچھےکے
تھےسوار باریکاور کتان کے چمکتے کپڑےصافپاکاور پہنے
ہوئے تھے۔ 15 اُس کے منہ ایکسے تیز تلوار نکلتی جسہے
سے وہ قوموں کو مار دے گا۔ وہ لوہے کے شاہی عصا سے
اُن پر حکومت کرے گا۔ ہاں، وہ انگور کا رس لنے نکا کے
حوض میں اُنہیں کچل ڈالے گا۔ یہ حوض کیا ہے؟ الله قادرِ
مطلق کا سخت غضب۔ 16 اُس لباسکے اور ران پر یہ نام لـکھا
ہے، بادشاہوں” کا بادشاہ اور ربوں کا “رب۔

17 پھر مَیں ایکنے فرشتہ سورج پر کھڑا دیکھا۔ اُس نے
اونچی آواز سے پکار کر اُن تمام پرندوں سے میرےجو سر پر منڈلا
رہے تھے کہا، آؤ،” الله کی بڑی ضیافت کے لئے جمع ہو جاؤ۔
18 پھر تم بادشاہوں، جرنیلوں، بڑے بڑے افسروں، گھوڑوں
اور اُن کے سواروں کا گوشت کھاؤ گے، ہاں تمام لوگوں کا
گوشت، خواہ آزاد ہوں یا غلام، چھوٹے ہوں یا “بڑے۔

19 پھر مَیں نے حیوان اور بادشاہوں کو اُن کی سمیتفوجوں
دیکھا۔ گھوڑےوہ الله”پر کا نامی“کلام سوار اور اُس فوجکی
جنگسے کرنے کے لئے جمع ہوئے تھے۔ لیکن20 حیوان کو
گرفتار کیا گیا۔ اُس کے ساتھ اُس جھوٹے نبی کو بھی گرفتار کیا
گیا جس نے حیوان کی خاطر معجزانہ نشان دکھائے تھے۔ اِن
اُسسےوسیلےکےمعجزوں اُننے فریبکو دیا حیوانجنہیںتھا
کا نشان مل گیا تھا اور جو اُس مجسمےکے کو سجدہ کرتے تھے۔
دونوں کو جلتی ہوئی گندھک کی شعلہ خیز جھیل میں پھینکا
گیا۔ باقی21 لوگوں کو اُس تلوار سے مار ڈالا گیا گھوڑےجو پر
سوار کے منہ سے نکلتی تھی۔ اور پرندےتمام لاشوں گوشتکا
کھا کر سیر ہو گئے۔

20
ہزار سال کا دور

1 پھر مَیں ایکنے فرشتہ دیکھا جو آسمان سے اُتر رہا تھا۔
اُس کے ہاتھ میں اتھاہ گڑھے کی چابی اور ایک بھاری زنجـیر
تھی۔ اُس2 نے اژدہے یعنی قدیم سانپ کو جو شیطان ابلیسیا
کہلاتا ہے پکڑ کر ہزار سال کے لئے باندھ لیا۔ 3 اُس نے اُسے
اتھاہ گڑھے پھینکمیں کر تالا لگا دیا اور اُس پر مُہر لگا دی تاکہ
وہ ہزار سال تک قوموں 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 عدالتجنہیں
کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ اور مَیں نے اُن کی روحیں دیکھیں
جنہیں عیسٰی بارےکے میں گواہی دینے جناور کا الله کا کلام
سرسےوجہکیکرنےپیش قلم کیا اُنہوںتھا۔گیا حیواننے یا اُس
کے مجسمے کو سجدہ نہیں کیا تھا، نہ اُس کا نشان اپنے ماتھوں یا
ہاتھوں پر لـگوایا ابتھا۔ لوگیہ 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 نہیں ہے بلـکہ یہ الله
اور مسیح کے امام ہو کر ہزار تکسال اُس کے حکومتساتھ
کریں گے۔

ابلیس شکستکی
7 ہزار سال گزر جانے کے بعد ابلیس کو اُس کی قید سے

آزاد کر دیا جائے گا۔ تب8 وہ نکل کر زمین چاروںکے 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 جیسیذروںکے بےشمار ہو گی۔ اُنہوں9 نے
زمین پر پھیل کر مُقّدسین کی لشکرگاہ کو گھیر لیا، یعنی اُس شہر
کو جسے الله پیار کرتا ہے۔ لیکن آگ نے آسمان سے نازل ہو
کر اُنہیں ہڑپ کر لیا۔ 10 ابلیساور جسکو نے اُن کو فریب
دیا تھا جلتی میںجھیلکیگندھکہوئی پھینکا گیا، جہاںوہاں
حیوان اور جھوٹے نبی کو پہلے پھینکا گیا تھا۔ اُس جگہ پر اُنہیں
راتدن بلـکہ عذابتکابد پڑےسہنا گا۔

عدالتآخری
11 پھر مَیں ایکنے بڑا تختسفید دیکھا اور اُسے جو اُس پر

بیٹھا ہے۔ آسمان و زمین اُس کے حضور بھاگسے کر غائب ہو
گئے۔ 12 اور مَیں نے تمام مُردوں کو تخت کے منے کھڑےسا
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 کے مطابق فیصلہ کیا گیا جو کچھ اُنہوں نے کیا تھا اور جو
کتابوں میں درج تھا۔ 13 سمندر نے اُن تمام مُردوں پیشکو کر
دیا جو اُس میں تھے، اور موت اور پاتال نے بھی اُن مُردوں کو
پیش کر دیا جو اُن میں تھے۔ چنانچہ شخصہر کا اُس مطابقکے
فیصلہ کیا گیا جو اُس نے کیا تھا۔ 14 پھر موت اور پاتال کو جلتی
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میںجھیلہوئی پھینکا گیا۔ جس15ہے۔موتدوسریجھیلیہ
کسی نامکا نہیںدرجمیںحیاتکتاِب تھا اُسے جھیلہوئیجلتی
میں پھینکا گیا۔

21
نیا آسمان اور نئی زمین

1 پھر مَیں نے ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین دیکھی۔
کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین ختم ہو گئے تھے اور سمندر بھی
نیست تھا۔ مَیں2 نے نئے یروشلم کو بھی دیکھا۔ یہ مُقّدس شہر
دُلھن صورتکی میں الله پاسکے سے آسمان پر سے اُتر رہا تھا۔
اور دُلھنیہ دُولھےاپنے لئےکے تیار مَیں3تھی۔ہوئیسجیاور نے
ایک آواز جسسنی تختنے پر سے کہا، اب” الله سکونتکی
گاہ انسانوں درمیانکے ہے۔ وہ اُن کے کرےسکونتساتھ گا
اور وہ اُس کی قوم ہوں گے۔ الله خود اُن کا خدا ہو گا۔ 4 وہ اُن
آنکھوںکی تمامسے آنسو پونچھ ڈالے ابگا۔ موتنہسے ہو گی
نہ ماتم، نہ رونا ہو گا نہ درد، کیونکہ بھیجو پہلے تھا وہ جاتا رہا
“ہے۔

تختجو5 پر بیٹھا تھا اُس کچھسبمَیں”کہا،نے سرےنئے
سے بنا رہا “ہوں۔ اُس نے یہ بھی کہا، یہ” لـکھ دے، کیونکہ
یہ الفاظ قابِل اعتماد اور سچے “ہیں۔ 6 پھر اُس نے کہا، کام”
مکمل ہو گیا !ہے الفمَیں اور اّولے، اور آخر ہوں۔ جو پیاسا
ہے اُسے مَیں زندگی کے چشمے مفتسے پانی پلاؤں گا۔ 7 جو
غالب آئے گا وہ یہ سب کچھ وراثت میں پائے گا۔ مَیں اُس کا
خدا ہوں گا اور وہ میرا فرزند ہو گا۔ 8 لیکن بزدلوں، غیرایمان
داروں، گھنونوں، قاتلوں، زناکاروں، جادوگروں، بُت پرستوں اور
تمام جھوٹے لوگوں کا انجام جلتی گندھکہوئی کی شعلہ خیز
جھیل ہے۔ موتدوسرییہ “ہے۔

نیا یروشلم
ساتجن9 فرشتوں آخریساتپاسکے بلاؤں بھرےسے

پیالے تھے اُن میں ایکسے پاسمیرےنے آ کر کہا، آ،” مَیں
تجھے دُلھن یعنی لیلے کی بیوی “دکھاؤں۔ 10 وہ مجھے روح میں
اُٹھا بڑےایککر 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 جیسے صاف شفاف یشب کی چمکطرح رہا
تھا۔ 12 اُس کی بڑی اور اونچی فصیل میں بارہ دروازے تھے،
اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا تھا۔ دروازوں پر اسرائیل
کے بارہ قبیلوں کے نام لـکھے تھے۔ دروازےتین13 مشرق کی
طرف تھے، تین شمال کی طرف، تین جنوب کی طرف اور تین
مغرب کی طرف۔ 14 شہر کی فصیل کی بارہ بنیادیں تھیں جن پر
لیلے کے بارہ رسولوں نامکے لـکھے تھے۔ فرشتےجس15 مجھنے
اُستھیکیباتسے پاسکے سونے کا گز تھا تاکہ اُسشہر، کے
دروازوں اور اُس کی فصیل کی پیمائش کرے۔ 16 شہر چوکور
تھا۔ اُس کی لمبائی اُتنی تھیہی جتنی اُس کی چوڑائی۔ فرشتے نے
پیمائشکیشہرسےگز کی تو پتا چلا اُسکہ کی لمبائی، اورچوڑائی
2,400اونچائی کلو میٹر ہے۔ اُسجب17 فصیلنے پیمائشکی
کی تو چوڑائی 60 میٹر تھی یعنی اُس پیمانے حسابکے سے جو
استعمالوہ کر رہا تھا۔ یشبفصیل18 تھیکی جبکہ خالصشہر
سونے تھا،کا شہر19کا۔سونےجیسےشیشےشفافصافیعنی
کی بنیادیں ہر قسم کے قیمتی جواہر سے سجی ہوئی :تھیں پہلی
*یشب دوسریسے، سنِگ †لاجورد تیسریسے، سنِگ ‡یمانی
سے، چوتھی زمرد سے، پانچویں20 سنِگ §سلیمانی سے، چھٹی
عقیِق *احمر ساتویںسے، †زبرجد آٹھویںسے، آِب ‡بحر نویںسے،
§پکھراج سے، دسویں عقیِق *سبز سے، گیارھویں رنگنیلے کے
†زرقون سے اور بارھویں یاقوِت ‡ارغوانی سے۔ 21 دروازےبارہ
بارہ تھےموتی اور ہر ایکدروازہ موتی تھا۔کا سڑکبڑیکیشہر
خالص 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 ضرورتکی نہیں جو اُسے روشن کرے، کیونکہ الله کا
روشناُسےجلال کر دیتا لیلااورہے اُس قومیں24ہے۔چراغکا
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 بھی رات کا وقت نہیں
آئے گا۔ قوموں26 کی شان شوکتو اُس میں لائی جائے گی۔

* 21:19 :یشب jasper † 21:19 :لاجوردسنِگ lapis lazuli ‡ 21:19 :یمانیسنِگ chalcedony § 21:20 :سلیمانیسنِگ sardonyx۔
یعنی سنِگ سلیمانی ایککی میںجسقسم نارنجی اور عقیقسفید پرتکے یکے دیگرےبعد ہوتے ہیں۔ * 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 کے :زرقون
یونانی لفظ کچھ مبہم سا ہے۔ ‡ 21:20 یاقوِت :ارغوانی amethyst
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ناپاککوئی27 نہیںداخلمیںاُسچیز ہو نہگی، وہ گھنونیجو
حرکتیں کرتا جھوٹاور بولتا ہوںداخلوہصرفہے۔ جنگے
کے نام لیلے کی حیاتکتاِب میں درج ہیں۔

22
مکاشفہ

1 پھر فرشتے نے مجھے زندگی کے پانی کا یا در دکھایا۔ وہ بلور
جیسا صاف شفاف تھا اور الله اور لیلے کے تخت سے نکل کر
شہر2 میںبیچکےسڑکبڑیکی بہہسے تھا۔رہا یا در دونوںکے
کناروں پر زندگی تھا۔درختکا میںسالدرختیہ بارہ پھلدفعہ
لاتا تھا، ہر مہینے ایکمیں بار۔ درختاور قوموںپتےکے کی شفا
کے لئے استعمال ہوتے تھے۔ وہاں3 کوئی بھی ملعون چیز نہیں
ہو گی۔
الله اور لیلے تختکا شہر میں ہوں گے اور اُس کے خادم اُس

خدمتکی کریں گے۔ 4 وہ اُس کا چہرہ دیکھیں گے، اور اُس
کا نام اُن ماتھوںکے پر ہو گا۔ راتوہاں5 نہیں ہو گی اور اُنہیں
چراغکسی کیسورجیا روشنی نہیںضرورتکی ہو گی، کیونکہ
رب اُنہیںخدا وہاںگا۔دےروشنی وہ کریںحکومتتکابد
گے۔

عیسٰی کی آمد
6 فرشتے مجھنے یہ”کہا،سے 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۔

عیسٰی7 فرماتا دیکھو،”ہے، مَیں آؤںجلد مبارکگا۔ وہہے
جو کتاباِس پیشکی گوئیوں مطابقکے زندگی گزارتا “ہے۔

مَیں8 یوحنا خودنے یہ کچھ سنا اور دیکھا اورہے۔ اُسے سننے
اور دیکھنے کے بعد مَیں اُس فرشتے پاؤںکے میں گر جسگیا نے
مجھے یہ دکھایا تھا اور اُسے سجدہ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن9 اُس نے
مجھ سے کہا، ایسا” مت !کر مَیں بھی اُسی کا خادم جسہوں
کا تُو، تیرے بھائی نبی اور کتاب کی پیروی کرنے والے ہیں۔

خدا ہی کو سجدہ “!کر 10 پھر اُس نے مجھے بتایا، اِس” کتاب
پیشکی گوئیوں پر مُہر مت لگانا، وقتکیونکہ قریب آ گیا ہے۔
11 جو غلط کام کر رہا ہے وہ غلط کام کرتا رہے۔ جو گھنونا
وہہے گھنونا بازراستجوجائے۔ہوتا بازیراستوہہے کرتا
رہے۔ مُقّدسجو ہے مُقّدسوہ ہوتا “جائے۔

عیسٰی12 فرماتا جلدمَیںدیکھو،”ہے، آنے مَیںہوں۔کو اجر
لے آؤںکر گا اور مَیں ایکہر اُسکو کاموںکے موافقکے اجر
گا۔دوں الفمَیں13 اور اّولے، اور آخر، ابتدا اور انتہا “ہوں۔

مبارک14 ہیں وہ جو لباساپنے کو دھوتے ہیں۔ کیونکہ وہ
زندگی درختکے پھلکے سے اورکھانے دروازوں یعےکے ذر
شہر میں داخل ہونے کا حق رکھتے ہیں۔ لیکن15 سبباقی شہر
کے باہر رہیں گے۔ ُکتے، زناکار، قاتل، بُت پرست اور تمام وہ
لوگ جھوٹجو کو پیار کرتے اور اُس پر عمل کرتے سبہیں
سبکے باہر رہیں گے۔

16 مَیں” عیسٰی نے اپنے فرشتے کو تمہارے پاس بھیجا ہے
تاکہ وہ جماعتوں کے لئے تمہیں اِن باتوں کی گواہی دے۔ مَیں
داؤد کی جڑ اور اولاد ہوں، مَیں 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 مفتپانی لے

لے۔
خلاصہ

مَیں،18 یوحنا ایکہر گوئیاںپیشکیکتاباِسجوکو سنتا
ہے آگاہ کرتا ہوں، اگر کوئی اِس کتاب میں کسی بھی بات 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 اِس کتاب سے باتیں نکالے تو الله اُس کتابسے میں مذکور
زندگی پھلکےدرختکے مُقّدساورکھانےسے میںشہر ہنے ر
کا چھینحق لے گا۔

20 جو اِن باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ فرماتا ہے، جی” !ہاں
مَیں جلد ہی آنے کو “ہوں۔ خداونداے!آمین” عیسٰی “!آ

خداوند21 عیسٰی کا سبفضل ساتھکے رہے۔
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