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پَیدایش
دنیا کی تخلیق کا پہلا :دن روشنی

1 ابتدا میں الله نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ ابھی2 تک زمین
ویران اور خالی تھی۔ گہرےوہ پانی سے ڈھکی ہوئی تھی جس
کے اوپر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ الله روحکا پانی کے اوپر منڈلا رہا
تھا۔

3 پھر الله نے کہا، روشنی” ہو “جائے تو روشنی پیدا ہو گئی۔
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 صبح۔ یوں پہلا دن گزر گیا۔

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

سےجس نچلا پانی اوپر کے پانی الـگسے ہو “جائے۔ 7 ایسا ہی
ہوا۔ الله ایکنے ایسا گنبد جسبنایا سے نچلا پانی اوپر کے پانی
الـگسے ہو گیا۔ 8 الله نے گنبد کو آسمان کا نام دیا۔ شام ہوئی،
پھر صبح۔ یوں دوسرا دن گزر گیا۔

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

ہو جائے تاکہ دوسری خشکطرف جگہ نظر “آئے۔ ایسا ہی
ہوا۔ 10 الله خشکنے جگہ زمینکو 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، پودےایسے جو بیج رکھتے ہوں
اور پھلکےجندرختایسے اپنی اپنی قسم بیجکے “ہوں۔رکھتے
ایسا ہی ہوا۔ زمین12 نے یاول ہر پیدا کی، پودےایسے جو اپنی
اپنی قسم کے بیج رکھتے اور ایسے درخت جن کے پھل اپنی اپنی
قسم کے بیج رکھتے تھے۔ الله نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے۔ 13 شام
ہوئی، پھر صبح۔ یوں تیسرا دن گزر گیا۔

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

رات میں امتیاز ہو اور اِسی مختلفطرح موسموں، دنوں اور سالوں
میں بھی۔ آسمان15 کی یہ روشنیاں دنیا روشنکو “کریں۔ ایسا ہی
ہوا۔ 16 الله نے دو بڑی روشنیاں بنائیں، سورج جو بڑا تھا دن پر
حکومت کرنے کو اور چاند جو چھوٹا راتتھا پر۔ اِن کے علاوہ
اُس ستاروںنے بھیکو بنایا۔ اُس17 اُنہیںنے آسمان پر رکھا تاکہ
وہ دنیا کو روشن کریں، 18 دن اور رات پر حکومت کریں اور
روشنی اور یکی تار میں امتیاز پیدا کریں۔ الله نے دیکھا کہ یہ اچھا
ہے۔ شام19 ہوئی، پھر صبح۔ یوں چوتھا دن گزر گیا۔

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

پرندےمیں اُڑتے “پھریں۔ 21 الله بڑےبڑےنے سمندری جانور
بنائے، پانی کی تمام دیگر مخلوقات اور ہر قسم کے پَر رکھنے والے

جاندار بھی بنائے۔ الله نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے۔ 22 اُس نے
اُنہیں برکت دی اور کہا، پھلو” پھولو اور تعداد میں ھتے بڑ جاؤ۔
سمندر تم سے بھر جائے۔ اِسی 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
الله24 زمین”کہا،نے قسمہر جاندارکے :کرےپیدا 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 پر حکومت کرے،
سمندر کی مچھلیوں پر، ہَوا کے پرندوں پر، مویشیوں پر، جنگلی
جانوروں پر زمیناور پر تمامکے رینگنے یوں27“پر۔جانداروںوالے
الله نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا، الله صورتکی پر۔ اُس نے
اُنہیں مرد اور عورت بنایا۔ 28 الله نے اُنہیں برکت دی اور پھلو”کہا، پھولو اور تعداد میں ھتے بڑ جاؤ۔ دنیا تم سے بھر جائے اور تم
اُس پر اختیار رکھو۔ سمندر کی مچھلیوں، ہَوا کے پرندوں اور زمین
پر کے تمام رینگنے والے جانداروں حکومتپر “کرو۔

29 الله نے اُن سے مزید کہا، تمام” بیج پودےدار اور پھل دار
تمہارےدرخت ہی ہیں۔ مَیں اُنہیں تم کو کھانے کے لئے دیتا
ہوں۔ اِس30 طرح مَیں تمام جانوروں کو کھانے کے لئے یالی ہر
دیتا جسہوں۔ میں بھی جان ہے وہ یہ کھا سکتا ہے، خواہ وہ
زمین پر چلنے پھرنے والا جانور، ہَوا کا پرندہ یا زمین پر رینگنے والا
کیوں نہ “ہو۔ ایسا ہوا۔ہی الله31 پرسبنے نظر کی تو دیکھا کہ
بہتوہ اچھا بن گیا ہے۔ شام ہوئی، پھر صبح۔ چھٹا دن گزر گیا۔

2
ساتواں :دن آرام

یوں1 آسمان و زمین اور اُن کی تمام چیزوں مکملتخلیقکی ہوئی۔
ساتویں2 دن الله کا سارا کام تکمیل کو پہنچا۔ اِس سے فارغ ہو
کر اُس نے آرام کیا۔ 3 الله نے ساتویں دن برکتکو دی اور اُسے
مخصوص مُقّدسو 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 ہے۔ ربجب خدا نے

آسمان و زمین کو بنایا 5 تو شروع میں یاں جھاڑ پودےاور نہیں اُگتے
تھے۔ وجہ یہ تھی کہ الله بارشنے کا انتظام نہیں کیا تھا۔ اور ابھی
بھیانسان نہیںپیدا ہوا تھا باڑیکھیتیکیزمینکہ کیاِس6کرتا۔
بجائے زمین میں سے دُھند اُٹھ کر اُس پوریکی سطح کو تر کرتی
تھی۔ 7 ربپھر خدا زمیننے سے مٹی لے انسانکر تشکیلکو دیا
اور اُس نتھنوںکے میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا۔

رب8 خدا مشرقنے میں ملـِک عدن ایکمیں باغ لگایا۔ اُس
میں اُس اُسنے آدمی کو اُسجسےرکھا نے بنایا تھا۔ رب9 خدا
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کے حکم پر میںزمین طرحطرحسے پھوٹدرختکے نکلے، ایسے
درخت جو دیکھنے میں اورکشدل کھانے کے لئے اچھے تھے۔
باغ میںبیچکے ایکتھے۔درختدو زندگیپھلکا بخشتا تھا جبکہ
دوسرے پھلکا اچھے بُرےاور کی پہچان دلاتا تھا۔ عدن10 میں
ایکسے یا در نکل کر باغ پاشیآبکی کرتا تھا۔ وہاں سے بہہ کر
وہ میںشاخوںچار تقسیم ہوا۔ شاخپہلی11-12 کا نام فیسون ہے۔
وہ ملـِک یلہ حو گھیرےکو ہوئے بہتی خالصجہاںہے سونا،
ُگوگل کا گوند اور عقیِق *احمر پائے جاتے ہیں۔ دوسری13 کا
جیحوننام تیسری14ہے۔بہتیہوئےگھیرےکوکوشجوہے
کا نام دِجلہ ہے جو اسور کے مشرق کو جاتی ہے اور چوتھی کا
فراتنام ہے۔

رب15 خدا نے پہلے آدمی کو باِغ عدن میں رکھا تاکہ وہ اُس
کی باغ بانی حفاظتاور کرے۔ ربلیکن16 خدا نے اُسے آگاہ
کیا، تجھے” درختہر کا پھل کھانے اجازتکی ہے۔ لیکن17
درختجس کا پھل اچھے بُرےاور کی پہچان دلاتا ہے اُس 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 ابتھے۔ اُنہیںوہ آدمی پاسکے لے آیا تاکہ
معلوم ہو وہکہجائے اُن کیاکے کیا یوںگا۔رکھےنام کوجانورہر
آدم طرفکی سے نام مل گیا۔ آدمی20 نے تمام مویشیوں، پرندوں
اور زمین پر پھرنے جانداروںوالے نامکے لیکنرکھے۔ اُسے اپنے
لئے مناسبکوئی مددگار نہ ملا۔

ربتب21 خدا نے اُسے ُسلا جبدیا۔ گہریوہ نیند سو رہا
تھا تو اُس نے اُس کی پسلیوں میں ایکسے نکال کر اُس کی جگہ
گوشت بھر دیا۔ 22 پسلی سے اُس عورتنے بنائی اور اُسے آدمی
پاسکے لے آیا۔ 23 اُسے دیکھ کر وہ پکار اُٹھا، !واہ” یہ تو مجھ
میںہڈیوںمیریہے،ہیجیسی میںگوشتمیرےاورہڈیسے
گوشتسے ہے۔ اِس کا نام ناری رکھا جائے کیونکہ وہ نر سے
نکالی گئی “ہے۔ اِس24 لئے مرد اپنے باپماں کو چھوڑ کر اپنی
بیوی کے پیوستساتھ 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 کو رب خدا نے بنایا تھا۔ اُس نے عورت سے
پوچھا، کیا” الله نے واقعی کہا کہ باغ کے کسی بھی درخت کا
پھل نہ “کھانا؟ نہیں۔ہرگز”دیا،جوابنےعورت2 باغہم کا ہر
پھل کھا سکتے ہیں، صرف3 اُس درخت کے پھل سے گریز کرنا
ہے باغجو بیچکے میں ہے۔ الله نے کہا اُسکہ پھلکا نہ کھاؤ

بلـکہ اُسے بھیچھونا نہیں، ورنہ ًتم یقینا مر جاؤ “گے۔ سانپ4 نے
تم”کہا،سےعورت ہرگز نہ مروگے، بلـکہ5 الله جانتا جبکہہے
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 دل کش ہے۔ سب سے دل فریب بات یہ کہ
اُس سے سمجھ حاصل ہو سکتی !ہے یہ سوچ کر اُس نے اُس
کا پھل لے کر اُسے کھایا۔ پھر اُس نے اپنے شوہر کو دےبھی
دیا، کیونکہ وہ اُس کے ساتھ تھا۔ اُس نے بھی کھا لیا۔ لیکن7
کھاتے ہی اُن کی آنکھیں گئیںکھل اور اُن کو معلوم ہوا ہمکہ
ننگے ہیں۔ چنانچہ اُنہوں نے انجـیر کے سیپتے کر لنگیاں بنا لیں۔

شام8 ٹھنڈیجبوقتکے ہَوا لـگیچلنے تو اُنہوں ربنے خدا
باغکو میں چلتے پھرتے سنا۔ وہ ڈر مارےکے درختوں پیچھےکے
چھپ گئے۔ رب9 خدا نے پکار کر کہا، آدم،” تُو کہاں “ہے؟
آدم10 مَیں”دیا،جوابنے میںباغتجھےنے ہوئےچلتے توسنا ڈر
گیا، کیونکہ مَیں ننگا ہوں۔ اِس لئے مَیں چھپ “گیا۔ اُس11 نے
تجھےنےکس”پوچھا، بتایا کہ تُو ننگا ہے؟ کیا تُو درختاُسنے
کا پھل کھایا جسےہے کھانے مَیںسے نے منع کیا “تھا؟ آدم12
نے کہا، عورتجو” تُو میرےنے ساتھ ہنے ر کے لئے دی ہے
اُس نے مجھے پھل دیا۔ اِس لئے مَیں نے کھا “لیا۔ اب13 رب
خدا عورت مخاطبسے ہوا، تُو” نے یہ کیوں “کیا؟ عورت نے
جواب دیا، سانپ” مجھےنے بہکایا تو مَیں نے “کھایا۔

رب14 خدا سانپنے چونکہ”کہا،سے تُو یہنے کیا، اِس لئے
تُو تمام مویشیوں اور جانوروںجنگلی میں لعنتی ہے۔ تُو عمر پیٹبھر
بلکے رینگے گا خاکاور چاٹے گا۔ تیرےمَیں15 عورتاور
کے درمیان دشمنی پیدا کروں گا۔ اُس کی اولاد تیری اولاد کی
دشمن ہو گی۔ وہ تیرے سر کو کچل ڈالے گی جبکہ تُو اُس کی
ایڑی پر کاٹے “گا۔

16 ربپھر عورتخدا مخاطبسے ہوا اور جب”کہا، تُو اُمید
سے ہو گی تو مَیں تیری تکلیف کو بہت بڑھاؤں گا۔ تیرےجب
بچے ہوں گے تو تُو شدید درد کا شکار ہو گی۔ تُو اپنے شوہر کی
تمنا کرے گی لیکن وہ تجھ پر کرےحکومت “گا۔ 17 آدم سے
اُس نے کہا، تُو” نے اپنی بیوی باتکی مانی اور درختاُس کا
پھل کھایا جسے کھانے سے مَیں نے منع کیا تھا۔ اِس لئے تیرے
سبب زمینسے لعنتپر اُسہے۔ حاصلخوراکسے کرنے کے
لئے تجھے عمر بھر محنت مشقت پڑےکرنی گی۔ تیرے18 لئے وہ
پودےخاردار اور کٹارےاونٹ کرےپیدا گی، حالانکہ تُو اُس
سے خوراکاپنی بھی کرےحاصل گا۔ 19 پسینہ بہا بہا کر تجھے
روٹی لئےکےکمانے بھاگ اورگی۔پڑےکرنیدوڑ یہ موتسلسلہ
جاریتک گا۔رہے محنتتُو کرتے کرتے دوبارہ زمین لوٹمیں

* 2:11-12 عقیِق :احمر carnelian
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جائے گا، کیونکہ تُو اُسی سے لیا گیا ہے۔ خاکتُو اورہے دوبارہ
خاک میں مل جائے “گا۔

20 آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا یعنی زندگی رکھا، کیونکہ بعد
میں وہ تمام زندوں کی ماں بن گئی۔ رب21 خدا نے آدم اور اُس
بیویکی کے لئے کھالوں لباسسے بنا کر اُنہیں پہنایا۔ اُس22 نے
کہا، انسان” ہماری مانند ہو گیا ہے، وہ اچھے اور بُرے کا علم
رکھتا ابہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھ بڑھا کر زندگی بخشنے والے
درخت کے پھل سے لے اور اُس سے کھا کر ہمیشہ تک زندہ
“رہے۔ اِس23 لئے رب خدا نے اُسے باِغ عدن سے نکال کر اُس
باڑیکھیتیکیزمین اُسےسےمیںجسدیداریذمہکیکرنے
لیا گیا تھا۔ 24 انسان کو خارج کرنے کے بعد اُس نے باِغ عدن
کروبیمیںمشرقکے آتشیایکساتھساتھاورکئےکھڑےفرشتے
رکھیتلوار اِدھرجو اُدھر تھیگھومتی تاکہ اُس حفاظتکیراستے
کرے جو زندگی بخشنے تکدرختوالے پہنچاتا تھا۔

4
قابیل اور ہابیل

آدم1 حوا ہمسے بستر ہوا تو اُن کا پہلا بیٹا قابیل پیدا ہوا۔ حوا
نے کہا، کیرب” مدد مَیںسے ایکنے مرد حاصل کیا “ہے۔
قابیلمیںبعد2 ہابیلبھائیکا پیدا یوںہابیلہوا۔ بھیڑبکر کا چرواہا
بن گیا قابیلجبکہ باڑیکھیتی کرنے لگا۔

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

پیش کیا۔ ہابیل4 نے بھی نذرانہ پیش کیا، لیکن اُس نے اپنی
یوں بکر بھیڑ کے کچھ پہلوٹھے اُن کی چربی سمیت چڑھائے۔ ہابیل
کا نذرانہ رب کو پسند آیا، 5 مگر قابیل کا نذرانہ منظور نہ ہوا۔
یہ دیکھ کر قابیل بڑے غصے میں آ گیا، اور اُس کا منہ بگڑ گیا۔
رب6 نے پوچھا، تُو” غصے میں کیوں آ گیا ہے؟ تیرا منہ کیوں
لٹکا ہوا ہے؟ 7 کیا اگر تُو اچھی نیت رکھتا ہے تو اپنی نظر اُٹھا کر
طرفمیری نہیں دیکھ سکے گا؟ لیکن اگر نیتاچھی نہیں رکھتا
تو !خبردار گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تجھے چاہتا ہے۔
لیکن فرضتیرا ہے کہ اُس غالبپر “آئے۔

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

ربتب9 قابیلنے سے پوچھا، تیرا” بھائی ہابیل کہاں “ہے؟
قابیل جوابنے دیا، مجھے” کیا !پتا کیا اپنے بھائی کی دیکھ بھال
میریکرنا داریذمہ “ہے؟ تُو”کہا،نےرب10 نے کیا کِیا ہے؟
تیرے بھائی کا خون زمین میں سے پکار کر مجھ سے یاد فر کر رہا
ہے۔ اِس11 لئے تجھ پر لعنت ہے اور زمین نے تجھے رد کیا ہے،
کیونکہ زمین کو منہ کھول کر تیرے ہاتھ سے قتل کئے ہوئے
بھائی کا خون پینا پڑا۔ اب12 جبسے تُو کھیتی کرےباڑی گا
تو زمین اپنی پیداوار دینے سے انکار کرے گی۔ تُو مفرور ہو کر
مارا پھرےمارا “گا۔ قابیل13 نے کہا، میری” سزا نہایت سخت

ہے۔ مَیں اِسے برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ آج14 تُو مجھے زمین کی
سےسطح بھگا رہا اورہے تیرےمجھے چھپبھیسےحضور جانا
مَیںہے۔ مفرور حیثیتکی سے مارا مارا پھرتا رہوں گا، اِس لئے
بھیکوجس پتا چلے گا مَیںکہ ہوںکہاں قتلمجھےوہ کر ڈالے
“گا۔ لیکن15 رب نے اُس سے کہا، ہرگز” نہیں۔ جو قابیل کو
اُسکرےقتل ساتسے گُنا بدلہ لیا جائے “گا۔ ربپھر اُسنے
ایکپر نشان لگایا تاکہ جو بھی قابیل کو دیکھے وہ اُسے قتل نہ کر
دے۔ اِس16 کے بعد ربقابیل کے حضور سے چلا گیا اور عدن
مشرقکے طرفکی نود کے علاقے میں جا بسا۔

قابیل کا خاندان
قابیل17 بیویکی حاملہ ہوئی۔ بیٹا پیدا جسہوا کا حنوکنام

رکھا گیا۔ قابیل نے ایک شہر تعمیر کیا اور اپنے بیٹے کی خوشی
میں اُس کا نام حنوک رکھا۔ حنوک18 کا بیٹا عیراد تھا، عیراد
کا بیٹا یائیل، محو یائیل محو کا بیٹا متوسائیل اور متوسائیل کا بیٹا
لمک تھا۔ کیلمک19 یاںدو بیو تھیں، عدہ اورِضلّہ۔ عدہ20 کا بیٹا
یابل تھا۔ اُس نسلکی لوگکے میںخیموں ہتے ر مویشیاور لتے پا
تھے۔ یابل21 کا بھائی یوبل تھا۔ اُس نسلکی لوگکے *سرود اور
بانسری بجاتے تھے۔ 22 ِضلّہ بھیکے بیٹا پیدا جسہوا کا نام بل تُو
قابیل تھا۔ وہ لوہار تھا۔ اُس کی نسل لوگکے پیتل اور لوہے کی
چیزیں بناتے تھے۔ بل تُو قابیل بہنکی کا نام نعمہ تھا۔ ایک23 دن
لمک نے اپنی یوں بیو سے کہا، عدہ” اور ِضلّہ، میری بات !سنو
لمک کی یو، الفاظمیرےبیو پر غور !کرو ایک24 آدمی نے مجھے
زخمی کیا تو مَیں نے اُسے مار ایکڈالا۔ لڑکے چوٹمیرےنے
لگائی تو مَیں قتلاُسےنے دیا۔کر قابیلجو اُسکرےقتلکو سے
سات گُنا بدلہ لیا جائے لیکنگا، لمکجو اُسکرےقتلکو 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” ہابیلمجھےنے کی قابیلجسےجگہ نے
قتل کیا ایک 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۔
جب الله نے انسان کو خلق کیا تو اُس نے اُسے صورتاپنی پر

بنایا۔ 2 اُس نے اُنہیں مرد اور عورت پیدا کیا۔ جساور دن اُس
اُنہیںنے خلق کیا اُس اُنہیںنے دےبرکت کر اُن کا نام آدم یعنی
انسان رکھا۔

3 آدم کی عمر 130 سال تھی جب اُس کا بیٹا سیت پیدا ہوا۔
سیت صورت کے لحاظ سے اپنے باپ کی مانند تھا، وہ اُس سے
مشابہت رکھتا تھا۔ سیت4 کی پیدائش کے بعد آدم مزید 800

* 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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سال زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ 5 وہ 930
سال کی عمر فوتمیں ہوا۔

سال105سیت6 کا اُسجبتھا کا انوسبیٹا پیدا ہوا۔ اِس7
کے بعد وہ مزید 807 سال 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
کے بعد وہ مزید 815 سال زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی
پیدا ہوئے۔ 11 وہ سال905 کی عمر فوتمیں ہوا۔

12 قینان 70 سال کا تھا جب اُس کا بیٹا مہلل ایل پیدا ہوا۔
اِس13 بعدکے اُسرہا۔زندہسال840مزیدوہ اَورکے بیٹیاںبیٹے
بھی پیدا ہوئے۔ 14 وہ سال910 کی عمر فوتمیں ہوا۔

15 مہلل ایل 65 سال کا تھا جب اُس کا بیٹا یارد پیدا ہوا۔
اِس16 بعدکے اُسرہا۔زندہسال830مزیدوہ اَورکے بیٹیاںبیٹے
بھی پیدا ہوئے۔ 17 وہ سال895 کی عمر فوتمیں ہوا۔

18 یارد 162 سال کا تھا جب اُس کا بیٹا حنوک پیدا ہوا۔
اِس19 بعدکے اُسرہا۔زندہسال800مزیدوہ اَورکے بیٹیاںبیٹے
بھی پیدا ہوئے۔ 20 وہ سال962 کی عمر فوتمیں ہوا۔

حنوک21 65 سال کا تھا جب اُس کا بیٹا متوسلح پیدا ہوا۔
22 اِس کے بعد وہ مزید 300 سال الله کے ساتھ چلتا رہا۔ اُس
کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ 23 وہ کُل 365 سال دنیا میں
رہا۔ اللهحنوک24 ساتھساتھکے کیسال365تھا۔چلتا میںعمر
غائبوہ ہوا، کیونکہ الله نے اُسے اُٹھا لیا۔

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

سال182لمک28 کا اُسجبتھا کا بیٹا پیدا ہوا۔ اُس29 نے
اُس کا نام نوح یعنی تسلی رکھا، کیونکہ اُس نے اُس بارےکے
میں کہا، ہمارا” کھیتی باڑی کا کام نہایت تکلیف دہ ہے، اِس
لئے کہ الله نے زمین پر لعنت بھیجی ہے۔ لیکن اب ہم بیٹے کی
معرفت تسلی پائیں “گے۔ اِس30 کے بعد وہ مزید سال595 زندہ
رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ 31 وہ سال777 کی
عمر فوتمیں ہوا۔

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

6
لوگوں کی یادتیاں ز

1 دنیا میں لوگوں کی تعداد ھنے بڑ لـگی۔ اُن کے ہاں بیٹیاں پیدا
ہوئیں۔ آسمانیتب2 ہستیوں نے دیکھا بنیکہ نوع انسان بیٹیاںکی
صورتخوب ہیں، اور اُنہوں نے اُن میں سے کچھ چن کر اُن سے
شادی کی۔ 3 ربپھر نے روحمیری”کہا، ہمیشہ کے لئے انسان
میں نہ رہے کیونکہ وہ فانی مخلوق ابہے۔ سے سال120وہ سے
یادہ ز زندہ نہیں “گا۔رہے 4 اُن دنوں میں اور بعد 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۔

رب5 نے دیکھا کہ انسان نہایت بگڑ گیا ہے، کہ اُس کے تمام
خیالات لگاتار بُرائی کی طرف مائل ہتے ر ہیں۔ 6 وہ پچھتایا کہ
مَیں انساننے کو بنا کر دنیا میں رکھ دیا ہے، اور سختاُسے دُکھ
ہوا۔ اُس7 نے مَیںگو”کہا، ہی انساننے خلقکو کیا مَیں اُسے
زمینرُوئے پر سے مَیںگا۔ڈالوںمٹا لوگوںصرفنہ بلـکہکو 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
صرف8 نوح 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

بےقصور تھا۔ وہ الله کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ نوح10 کے تین بیٹے
تھے، سِم، حام اور یافت۔ لیکن11 دنیا الله کی نظر میں بگڑی ہوئی
اور ظلم و تشدد بھریسے ہوئی تھی۔ بھیجہاں12 الله دیکھتا دنیا
خراب تھی، کیونکہ تمام جانداروں زمیننے پر اپنی روِش کو بگاڑ
دیا تھا۔

تب13 الله نوحنے سے کہا، مَیں” نے تمام جانداروں کو ختم
کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اُن سببکے پوریسے دنیا ظلم و
تشدد بھرسے مَیںچنانچہہے۔گئی اُن سمیتزمینکو تباہ دوںکر
گا۔ اب14 اپنے لئے *سرو لـکڑیکی کی کشتی بنا لے۔ اُس میں
کمرے ہوں اور اُسے اندر اور باہر تارکول لگا۔ 15 اُس کی لمبائی
450 فٹ، چوڑائی فٹ75 اور اونچائی فٹ45 ہو۔ 16 کشتی
چھتکی کو یوں بنانا کہ اُس کے نیچے 18 انچ کھلا ایکرہے۔
طرف دروازہ ہو، اور اُس کی تین منزلیں ہوں۔ مَیں17 پانی کا اِتنا
بڑا سیلاب لاؤں گا کہ وہ زمین کے تمام جانداروں ہلاککو کر
ڈالے زمینگا۔ کچھسبپر فنا ہو گا۔جائے تیرےلیکن18 ساتھ
مَیں عہد باندھوں جسگا تحتکے تُو اپنے بیٹوں، اپنی بیوی اور
بہوؤں کے ساتھ کشتی میں جائے گا۔ 19 ہر قسم کے جانور کا
ایک نر ایکاور مادہ بھی اپنے ساتھ کشتی میں لے جانا تاکہ وہ
تیرے ساتھ جیتے بچـیں۔ 20 قسمہر کے پَر رکھنے والے جانور اور ہر
قسم کے زمین پر پھرنے یا رینگنے والے جانور دو دو ہو تیرےکر
پاس 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۔
7

سیلاب کا اغاز
1 ربپھر نوحنے سے کہا، اپنے” سمیتگھرانے کشتی میں

داخل ہو جا، کیونکہ اِس دور لوگوںکے میں مَیںسے صرفنے
* 6:14 :سرو عبرانی متروکلفظ شایدہے۔ اُس مطلبکا سرو یا دیودار لـکڑیکی ہو۔
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تجھے راست باز پایا ہے۔ 2 ہر قسم پاککے جانوروں میں سے
ساتسات نر و مادہ جوڑےکے ناپاکجبکہ جانوروں میں سے
نر و مادہ ایکایکصرفکا ساتھجوڑا جانا۔لے طرحاِسی3 ہر
قسم کے پَر رکھنے والوں میں ساتساتسے نر و مادہ جوڑےکے
بھی ساتھ لے جانا تاکہ اُن کی نسلیں بچی رہیں۔ ایک4 ہفتے کے
بعد دنچالیسمَیں راتچالیساور بارشمتواتر برساؤں گا۔ اِس
مَیںسے تمام جانداروں کو رُوئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، اگرچہ
مَیں ہی اُنہیںنے بنایا “ہے۔

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

7 طوفانی سیلاب سے بچنے کے لئے نوح اپنے بیٹوں، اپنی بیوی
اور بہوؤں کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا۔ زمین8 پر پھرنے والے
پاک ناپاکاور جانور، پَر رکھنے والے اور تمام رینگنے والے جانور
بھی آئے۔ 9 نر و مادہ میںصورتکی دو دو ہو کر نوحوہ پاسکے
آ کر کشتی میں سوار سبہوئے۔ کچھ ویسا ہی ہوا جیسا الله نے
نوح کو حکم دیا تھا۔ ایک10 ہفتے کے بعد 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 چشمے پھوٹ نکلے اور آسمان پر پانی کے دریچے کھل گئے۔
بارشموسلادھارتکراتچالیساوردنچالیس12 رہی۔ہوتی
بارشجب13 شروع ہوئی تو نوح، اُس کے بیٹے سِم، حام اور یافت،
اُس بیویکی اور بہوئیں کشتی میں سوار ہو چکے تھے۔ 14 اُن کے
ساتھ ہر قسم کے جنگلی جانور، مویشی، رینگنے اور پَر رکھنے والے
جانور تھے۔ 15 ہر قسم کے جاندار دو دو ہو کر نوح پاسکے آ کر
کشتی میں سوار ہو چکے تھے۔ 16 نر و مادہ آئے تھے۔ سب کچھ
ویسا ہی ہوا تھا جیسا الله نے نوح کو حکم دیا تھا۔ پھر رب نے
دروازے کو بند کر دیا۔

چالیس17 دن تک طوفانی سیلاب جاری رہا۔ پانی چڑھا تو
اُس نے کشتی زمینکو پر سے اُٹھا لیا۔ پانی18 زور پکڑ بہتکر بڑھ
گیا، اور کشتی اُس پر تیرنے لـگی۔ 19 آخرکار پانی اِتنا یادہ ز ہو گیا
اونچےتمامکہ بھیپہاڑ اونچیسےسببلـکہ20گئے،چھپمیںاُس
چوٹی پر پانی کی گہرائی فٹ20 تھی۔ 21 زمین پر ہنے ر والی ہر
ہلاکمخلوق ہوئی۔ پرندے، مویشی، جنگلی جانور، تمام جاندار
بھریزمینسےجن تھیہوئی اور گیا۔مرکچھسبانسان، زمین22
پر ہر ہلاکمخلوقجاندار ہوئی۔ یوں23 مخلوقہر کو رُوئے زمین
پر سے مٹا دیا گیا۔ انسان، زمین پر پھرنے اور رینگنے والے جانور اور
کچھسبپرندے، ختم کر دیا نوحصرفگیا۔ اور میںکشتی سوار
اُس ساتھیکے بچ گئے۔

سیلاب24 ڈیڑھ َسو تکدن زمین غالبپر رہا۔

8
سیلاب کا اختتام

لیکن1 الله نوحکو اور تمام جانور یاد رہے جو میںکشتی تھے۔
اُس نے ہَوا چلا دی جس سے پانی کم ہونے لگا۔ 2 زمین کے
آسماناورچشمے پر پانیکے بنددریچےکے ہو گئے، بارشاور رُک
گئی۔ 3 پانی گھٹتا گیا۔ 150 دن کے بعد وہ کافی کم ہو گیا تھا۔
ساتویں4 مہینے کے ویں17 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۔ لیکن تکجب زمین
پر پانی تھا وہ آتا جاتا رہا۔ 8 پھر نوح ایکنے کبوتر چھوڑ دیا تاکہ
پتا چلے کہ زمین پانی سے نکل آئی ہے یا نہیں۔ لیکن9 کبوتر کو
بھیکہیں بیٹھنے کی نہجگہ ملی، پوریتکابکیونکہ زمین پر پانی
ہی پانی تھا۔ وہ کشتی اور نوح پاسکے واپس آ گیا، اور نوح نے
اپنا ہاتھ بڑھایا اور کبوتر کو پکڑ کر پاساپنے کشتی میں رکھ لیا۔

اُس10 ایکنے ہفتہ اَور انتظار کر کبوترکے دوبارہکو چھوڑ
دیا۔ 11 شام کے وقت وہ لوٹ آیا۔ اِس دفعہ اُس کی چونچ میں
زیتون کا تازہ پتا تھا۔ نوحتب کو معلوم ہوا کہ زمین پانی نکلسے
آئی ہے۔

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

سال601نوحجب13 کا تھا تو پہلے مہینے پہلےکے زمیندن کی
سطح پر پانی ختم ہو نوحتبگیا۔ نے کشتی دیکھولچھتکی
اور دیکھا کہ زمین کی سطح پر پانی نہیں ہے۔ دوسرے14 مہینے
کے دنویں27 زمین خشکبالکل ہو گئی۔

15 پھر الله نے نوح سے کہا، 16 اپنی” بیوی، بیٹوں اور بہوؤں
کے ساتھ کشتی سے نکل آ۔ 17 جتنے بھی جانور ساتھ ہیں اُنہیں
نکال پرندےخواہدے، زمینخواہہوں، 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۔

نوحوقتاُس20 لئےکےربنے قربان بنائی۔گاہ اُس تمامنے
پھرنے اور اُڑنے پاکوالے جانوروں میں سے کچھ چن کر اُنہیں
ذبح کیا قرباناور گاہ دیا۔جلاطرحپوریپر قربانیاںیہ21 دیکھ کر
خوشرب ہوا اور اپنے میںدل مَیںسےاب”کہا، زمینکبھی پر
انسان کی وجہ لعنتسے نہیں بھیجوں گا، کیونکہ اُس بچـپندلکا
بُرائیسےہی تمامطرحاِسکبھیمَیںسےابہے۔مائلطرفکی
جان رکھنے والی مخلوقات کو رُوئے زمین پر سے نہیں مٹاؤں گا۔
22 دنیا کے مقررہ اوقات جاری رہیں گے۔ بیج بونے اور فصل
کاٹنے کا وقت، ٹھنڈ اور تپش، گرمیوں اور سردیوں کا موسم، دن
اور رات، سبیہ کچھ دنیا کے تکاخیر قائم رہے “گا۔

9
الله کا نوح کے ساتھ عہد
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1 پھر الله نے نوح اور اُس کے بیٹوں کو دےبرکت کر پھلو”کہا، پھولو اور تعداد میں ھتے بڑ جاؤ۔ دنیا تم سے بھر جائے۔ زمین2

پر پھرنے اور رینگنے والے پرندےجانور، اور سبمچھلیاں تم سے
ڈریں تمہارےاُنہیںگے۔ اختیار میں کر دیا گیا ہے۔ طرحجس3
مَیں تمہارےنے کھانے کے لئے پودوں کی پیداوار مقرر کی ہے
تمہیںسےابطرحاُسی قسمہر جانورکے بھیاجازتکیکھانے
ہے۔ لیکن4 !خبردار ایسا گوشت کھاناجسنہ میں خون ہے،
کیونکہ خون میں اُس کی جان ہے۔

کسی5 کی جان لینا منع ہے۔ جو کرےایسا گا اُسے اپنی جان
پڑےدینی انسانوہخواہگی، ہو یا اِسخودمَیںحیوان۔ مطالبہکا
کروں گا۔ 6 جو بھی کسی کا خون بہائے اُس کا خون بھی بہایا
جائے گا۔ کیونکہ الله نے انسان کو صورتاپنی پر بنایا ہے۔

اب7 پھلو پھولو اور تعداد میں ھتے بڑ جاؤ۔ دنیا میں پھیل “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 ساتھکے بھی ہو گا جو میںکشتی نکلےسے
ہیں یعنی پرندوں، مویشیوں اور زمین پر تمامکے جانوروں ساتھ۔کے
11 تمہارےمَیں ساتھ عہد باندھ کر وعدہ کرتا ہوں کہ اب سے
ایسا کبھی نہیں ہو گا کہ زمین کی تمام سیلابزندگی سے ختم کر
دی ابگی۔جائے سے نہیںکبھیسیلابایسا آئے گا پوریجو
زمین تباہکو ابدیاِس12دے۔کر عہد نشانکا تمہارےمَیںجو
اور تمام جانداروں ساتھکے 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 چھا جائیں گے
اور قوِس قزح اُن میں سے نظر آئے گی 15 تو مَیں یہ عہد یاد کروں
گا تمہارےجو اور تمام جانداروں ساتھکے کیا گیا کبھیابہے۔
بھی سیلابایسا نہیں آئے گا جو تمام زندگی ہلاککو کر دے۔
16 قوِس قزح نظر آئے گی تو مَیں اُسے دیکھ کر اُس دائمی عہد
کو یاد کروں گا میرےجو اور دنیا کی تمام جاندار مخلوقات کے
درمیان ہے۔ یہ17 اُس عہد کا نشان ہے مَیںجو نے دنیا کے تمام
جانداروں کے ساتھ کیا “ہے۔

نوح کے بیٹے
نوح18 کے جو بیٹے اُس کے ساتھ کشتی نکلےسے سِم، حام اور

یافت تھے۔ حام کنعان کا باپ 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 میں دُھت
اپنے ڈیرے میں ننگا پڑا رہا۔ 22 کنعان کے باپ 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 کے منہ مُڑےطرفدوسری 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۔ 25 اُس نے کہا، کنعان” پر !لعنت
وہ اپنے بھائیوں کا ذلیل ترین غلام ہو گا۔

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

سیلاب28 بعدکے نوح سال350مزید زندہ رہا۔ 29 950وہ
سال کی عمر فوتمیں ہوا۔

10
نوح کی اولاد

نوحیہ1 بیٹوںکے سِم، حام یافتاور نسبکا 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 اشکناز، یفت ر اور ُتجرمہ تھے۔ یاوان4
کے بیٹے اِلیسہ ترسیساور تھے۔ ِکتّی اور بھیدودانی اُس کی اولاد
ہیں۔ 5 وہ اُن قوموں کے آبا و اجداد ہیں جو ساحلی علاقوں اور
پھیلمیںجزیروں گئیں۔ یافتیہ کی اولاد ہیں جو اپنے اپنے قبیلے
ملـکاور میں ہتے ر ہوئے اپنی اپنی زبان لتے بو ہیں۔

حام نسلکی
حام6 بیٹےکے فوطمصر،کوش، اور تھے۔کنعان کےکوش7

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

ایککاکوش8 اَور بیٹا بنام نمرود تھا۔ وہ زبردستپہلامیںدنیا
حاکم تھا۔ رب9 نزدیککے وہ زبردست شکاری تھا۔ اِس لئے
آج بھی کسی اچھے شکاری بارےکے میں کہا جاتا ہے، وہ”
نمرود کی مانند ہے ربجو نزدیککے زبردست شکاری “تھا۔
10 اُس کی سلطنت کے پہلے مرکز ملـِک ِسنعار میں بابل، ارک،
اکاد اور کلنہ کے شہر تھے۔ 11 اُس ملـک سے نکل کر وہ اسور
چلا گیا جہاں اُس نے رحوبوتنینوہ، عیر، کلح 12 اور رسن کے
شہر تعمیر کئے۔ بڑا شہر رسن نینوہ اور کلح درمیانکے واقع ہے۔

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

کنعان15 کا پہلوٹھا صیدا تھا۔ کنعان ذیل کی قوموں کا باپ
بھی :تھا ِحتّی 16 یبوسی، اموری، جرجاسی، 17 ِحوّی، عرقی،
سینی، 18 اروادی، صماری اور حماتی۔ بعد میں کنعانی قبیلے اِتنے
پھیل گئے کہ19 اُن میںشمالحدودکی طرفکیجنوبسےصیدا
جرار سے ہو کر تکغزہ اور وہاں سے مشرق طرفکی سدوم،
عمورہ، ادمہ اور ضبوئیم سے ہو کر تکلَسَع تھیں۔
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سبیہ20 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 سِم یافت کا بڑا بھائی تھا۔ اُس کے بھی بیٹے پیدا ہوئے۔ سِم
تمام بنی عِبر باپکا ہے۔

22 سِم کے بیٹے عیلام، اسور، ارفکسد، لُود اور اَرام تھے۔
اَرام23 کے بیٹے عُوض، حول، جتر مساور تھے۔
ارفکسد24 کا بیٹا سلح اور سلح کا بیٹا عِبر تھا۔
25 عِبر کے ہاں دو بیٹے پیدا ایکہوئے۔ کا نام فلج یعنی تقسیم

تھا، کیونکہ اُن ایام میں دنیا تقسیم فلجہوئی۔ بھائیکے نامکا یُقطان
تھا۔

26 یُقطان کے بیٹے الموداد، سلف، حصرماوت، اِراخ،
27 ہدورام، اُوزال، دِقلہ، 28 عوبال، ابی مائیل، سبا، 29 اوفیر،
یلہ حو یوباباور تھے۔ یُقطانسبیہ کے بیٹے تھے۔ وہ30 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 کے مطابق درج کئے گئے سیلابہیں۔ کے بعد تمام قومیں
اِن ہی نکلسے کر رُوئے زمین پر پھیل گئیں۔

11
بابل کا بُرج

پوریتکوقتاُس1 دنیا ایکلوگکے ہی زبان لتے بو تھے۔
مشرق2 طرفکی ھتے بڑ ھتے بڑ وہ ِسنعار ایککے میدان میں پہنچ
کر وہاں آباد ہوئے۔ تب3 وہ ایک دوسرے سے کہنے آؤ،”لـگے، ہم مٹی اینٹیںسے بنا کر اُنہوں“پکائیں۔خوبمیںآگاُنہیں
تعمیرینے کام کے لئے پتھر کی جگہ اینٹیں اور مسالے کی جگہ
تارکول استعمال کیا۔ 4 پھر وہ کہنے لـگے، آؤ،” ہم اپنے لئے شہر
بنا جسلیں میں ایسا بُرج ہو جو تکآسمان پہنچ جائے۔ پھر ہمارا
نام قائم رہے گا اور ہم رُوئے زمین پر بکھر جانے سے بچ جائیں
“گے۔

لیکن5 رب اُس شہر اور بُرج کو دیکھنے کے لئے اُتر آیا جسے
لوگ بنا رہے تھے۔ رب6 نے کہا، ایکلوگیہ” ہی قوم ہیں
ایکاور زبانہی لتے بو ہیں۔ اور اُسصرفیہ کا آغاز ہے جو وہ
کرنا ہتے چا ابہیں۔ سے جو بھی وہ مل کر کرنا چاہیں گے اُس
اُنہیںسے روکا نہیں جا سکے گا۔ اِس7 لئے آؤ، ہم دنیا میں اُتر کر
اُن زبانکی برہمدرہمکو دیںکر تاکہ دوسرےایکوہ باتکی
سمجھ نہ “پائیں۔

8 اِس یقے طر ربسے نے اُنہیں تمام رُوئے زمین پر منتشر کر
دیا، اور شہر کی تعمیر رُک گئی۔ 9 اِس لئے شہر کا نام بابل یعنی

ابتری ٹھہرا، ربکیونکہ وہاںنے تمام لوگوں کی زبان کو درہم
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 کے دو سال بعد ہوا۔ اِس11 کے بعد وہ مزید 500 سال
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 مزید 403 سال زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا
ہوئے۔

سلح14 30 سال کا تھا جب عِبر پیدا ہوا۔ 15 اِس کے بعد وہ
سال403مزید 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
سال430مزید زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔

فلج18 30 سال کا تھا جب رعو پیدا ہوا۔ 19 اِس کے بعد وہ
سال209مزید زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔

20 سال32رعو کا سروججبتھا پیدا ہوا۔ اِس21 بعدکے وہ
سال207مزید زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔

سال30سروج22 کا نحورجبتھا پیدا ہوا۔ اِس23 بعدکے وہ
سال200مزید زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔

24 نحور سال29 کا تارحجبتھا پیدا ہوا۔ اِس25 کے بعد وہ
سال119مزید زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔

سال70تارح26 کا اُسجبتھا کے بیٹے ابرام، نحور اور حاران
پیدا ہوئے۔

27 یہ تارح کا نسب نامہ :ہے ابرام، نحور اور حاران تارح کے
بیٹے تھے۔ لوط حاران کا بیٹا تھا۔ 28 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۔ 30 سارئی 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 جبتھے۔ حارانوہ
پہنچے تو وہاں آباد ہو گئے۔ تارح32 205 سال کا تھا جب اُس
حاراننے وفاتمیں پائی۔

12
ابرام بُلاہٹکی

رب1 نے ابرام سے کہا، اپنے” وطن، اپنے رشتے داروں اور
باپاپنے چلامیںملـکاُسچھوڑکرکوگھرکے تجھےمَیںجوجا
دکھاؤں گا۔ 2 مَیں تجھ ایکسے بڑی قوم بناؤں گا، تجھے برکت
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دوں گا اور تیرے نام کو بہت بڑھاؤں گا۔ تُو دوسروں کے لئے
برکت کا باعث ہو گا۔ 3 جو تجھے برکت 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 نے رب کی سنی اور حاران سے روانہ ہوا۔ لوط اُس
ساتھکے تھا۔ وقتاُس سال75ابرام کا تھا۔ اُس5 ساتھکے اُس
کی بیوی سارئی اور اُس کا بھتیجا لوط تھے۔ وہ اپنے نوکر چاکروں
سمیت اپنی ملـکیتپوری بھی ساتھ لے گیا جو اُس حاراننے میں
حاصل کی تھی۔ چلتے چلتے وہ کنعان پہنچے۔ 6 ابرام اُس ملـک
میں سے گزر کر ِسکم کے مقام پر ٹھہر گیا جہاں مورِہ بلوطکے کا
درخت تھا۔ اُس زمانے ملـکمیں میں کنعانی قومیں آباد تھیں۔

ابرامربوہاں7 پر ظاہر ہوا اور اُس تیریمَیں”کہا،سے اولاد
کو ملـکیہ دوں “گا۔ اِس لئے اُس ربوہاںنے کی تعظیم میں
قربان گاہ بنائی جہاں وہ اُس پر ظاہر ہوا تھا۔ وہاں8 سے وہ اُس
پہاڑی طرفکیعلاقے گیا ایلبیتجو وہاںہے۔میںمشرقکے
اُس نے اپنا خیمہ لگایا۔ مغرب میں بیت ایل تھا اور مشرق میں
عَی۔ اِس جگہ پر بھی اُس ربنے کی تعظیم میں قربان گاہ بنائی
رباور کا نام لے عبادتکر کی۔

پھر9 ابرام دوبارہ روانہ ہو جنوبکر طرفکینجبدشِتکے
چل پڑا۔

ابرام مصر میں
10 اُن کالپڑا۔کالمیںکنعانملـِکمیںدنوں سختاِتنا تھا کہ

ابرام اُس سے بچنے کی کچھخاطر دیر لئےکے میںمصر جا لیکنبسا،
پردیسی قریبکےسرحدکیمصروہجب11سے۔حیثیتکی آئے
تو اُس نے اپنی بیوی سارئی سے کہا، مَیں” جانتا ہوں کہ تُو کتنی
ہے۔صورتخوب مصری12 تجھے دیکھیں گے، پھر کہیں یہ’گے، اِس کا شوہر نتیجے‘ہے۔ میں وہ مجھے مار ڈالیں گے اور تجھے
زندہ چھوڑیں گے۔ 13 اِس لئے لوگوں سے یہ کہتے رہنا کہ مَیں
ابرام کی بہن ہوں۔ میرےپھر ساتھ سلوکاچھا کیا جائے گا اور
میری سببتیرےجان سے بچ جائے “گی۔

ابرامجب14 مصر پہنچا تو واقعی مصریوں نے دیکھا کہ سارئی
نہایت ہی خوب صورت ہے۔ 15 اور جب فرعون کے افسران
نے اُسے دیکھا تو اُنہوں نے فرعون کے منے سا سارئی تعریفکی
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۔

17 لیکن رب نے سارئی کے سبب سے فرعون اور اُس کے
گھرانے میں سخت قسم امراضکے پھیلائے۔ 18 آخرکار فرعون
نے ابرام کو بُلا کر کہا، تُو” میرےنے ساتھ کیا کِیا؟ تُو نے مجھے
نہیںکیوں بتایا کہ بیویتیریسارئی ہے؟ 19 تُو کیوںنے کہا کہ
وہ میری بہن ہے؟ اِس دھوکے کی بنا پر مَیں نے اُسے گھر میں
رکھ لیا تاکہ اُس کروں۔شادیسے بیویتیریدیکھ، ہے۔حاضر

اِسے لے کر یہاں سے نکل “!جا 20 پھر فرعون نے اپنے سپاہیوں
کو حکم دیا، اور اُنہوں نے ابرام، اُس کی بیوی اور پوری ملـکیت
رُخصتکو کر ملـککے سے روانہ کر دیا۔

13
ابرام اور الـگلوط ہو جاتے ہیں

1 ابرام اپنی بیوی، لوط اور تمام جائیداد کو ساتھ لے کر مصر
سے نکلا اور کنعان جنوبیکے علاقے نجبدشِت واپسمیں آیا۔

2 ابرام نہایت دولت مند ہو گیا تھا۔ اُس کے پاس بہت سے
مویشی اور چاندیسونا تھی۔ وہاں3 سے جگہ بہ جگہ چلتے ہوئے
وہ آخرکار بیت ایل سے ہو کر اُس تکمقام پہنچ گیا جہاں اُس
شروعنے میں اپنا ڈیرا لگایا تھا اور ایلبیتجو اور عَی درمیانکے
تھا۔ اُسجہاںوہاں4 قرباننے گاہ بنائی تھی اُس ربنے نامکا
لے کر اُس عبادتکی کی۔

لوط5 پاسکے بھی بہت سی یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل اور خیمے
تھے۔ 6 نتیجہ یہ نکلا کہ آخرکار وہ مل کر نہ رہ سکے، کیونکہ
اِتنی نہیںجگہ تھی دونوںکہ یوڑکے ایکر 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 باتسے کی، ایسا” نہیں ہونا ہئے چا تیرےکہ اور
میرے درمیان جھگڑا ہو یا تیرے چرواہوں اور میرے چرواہوں
کے درمیان۔ ہم تو بھائی ہیں۔ 9 کیا ضرورت ہے کہ ہم مل کر
رہیں جبکہ تُو آسانی اَورکسیکیملـکاِسسے رہجگہ ہے۔سکتا
بہتر ہے کہ تُو مجھ الـگسے ہو کر کہیں اَور رہے۔ اگر تُو بائیں
ہاتھ جائے تو جاؤںہاتھدائیںمَیں گا، اور اگر تُو ہاتھدائیں جائے
تو مَیں بائیں ہاتھ جاؤں “گا۔

لوط10 اپنینے نظر اُٹھا کر دیکھا کہ یائے یردندر پورےکے
میںعلاقے پانیتکُضغر باغکےربوہہے۔کثرتکی یا ملـِک
مصر کی مانند تھا، کیونکہ اُس وقت رب نے سدوم اور عمورہ
کو تباہ نہیں کیا تھا۔ 11 لوطچنانچہ نے یائے در یردن پورےکے
علاقے کو چن لیا اور مشرق طرفکی جا بسا۔ یوں دونوں رشتے
سےدوسرےایکدار گئے۔ہوجدا ابرام12 میںکنعانملـِک رہا
جبکہ لوط یردن کے علاقے کے شہروں کے درمیان آباد ہو گیا۔
وہاں اُس نے اپنے خیمے سدوم کے قریب لگا دیئے۔ 13 لیکن
سدوم باشندےکے نہایت شریر تھے، اور اُن ربکے خلافکے
گناہ نہایت مکروہ تھے۔

رب کا ابرام کے ساتھ دوبارہ وعدہ
لوط14 ابرام سے جدا ہوا تو رب نے ابرام سے کہا، اپنی”

نظر اُٹھا کر چاروں طرف 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۔ 16 مَیں تیری اولاد
خاککو کی طرح بےشمار ہونے دوں جسگا۔ خاکطرح
ذرےکے گنے نہیں جا سکتے اُسی تیریطرح اولاد بھی گنی نہیں



پَیدایش 13:17 9 پَیدایش 15:7
جا سکے گی۔ 17 چنانچہ اُٹھ کر ملـکاِس کی ہر جگہ چل پھر،
کیونکہ مَیں اِسے تجھے دیتا “ہوں۔

18 ابرام روانہ ہوا۔ چلتے چلتے اُس نے ڈیرےاپنے حبرون کے
قریب ممرے کے درختوں پاسکے لگائے۔ وہاں اُس نے رب
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۔ بیروِن ملـک کے
بادشاہ یہ :تھے ِسنعار سے امرا فِل، اِلاسر سے یوک، ار عیلام
سے کدرلاعُمر اور جوئیم سے تِدعال۔ کنعان2 کے بادشاہ یہ :تھے
سدوم سے بِرَع، عمورہ سے بِرَشع، ادمہ سے ِسنیاب، ضبوئیم سے
ِشمیبر اور بالع یعنی ُضغرکا بادشاہ۔

کنعان3 کے اِن پانچ بادشاہوں کا اتحاد ہوا تھا اور وادئوہ ِ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۔

ایکاب5 سال کے بعد کدرلاعُمر اور اُس کے اتحادی اپنی
فوجوں ساتھکے 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 کے پہاڑی علاقے سعیر میں شکست دی۔ یوں
وہ ایل فاران تک پہنچ گئے جو یگستان ر کے کنارے پر ہے۔
7 پھر واپسوہ آئے اور مِصفاتعین قادسیعنی پہنچے۔ اُنہوں نے
عمالیقیوں پورےکے علاقے کو تباہ کر دیا اور حصصون تمر میں
آباد یوں امور کو شکستبھی دی۔

وقتاُس8 سدوم، عمورہ، ادمہ، ضبوئیم اور بالع یعنی ُضغر کے
بادشاہ اُن سے لڑنے کے لئے ِسّدیم وادیکی میں جمع ہوئے۔ 9 اِن
پانچ بادشاہوں نے عیلام کے بادشاہ کدرلاعُمر، جوئیم کے بادشاہ
تِدعال، ِسنعار کے بادشاہ امرافِل اور اِلاسر کے یوکبادشاہ ار کا
مقابلہ کیا۔ وادیاِس10 میں تارکول کے متعدد گڑھے جبتھے۔
باغی بادشاہ شکست کھا کر بھاگنے لـگے تو سدوم اور عمورہ کے
بادشاہ اِن گڑھوں میں گر گئے جبکہ باقی تین بادشاہ بچ کر پہاڑی
علاقے میں فرار ہوئے۔ فتح11 مند بادشاہ سدوم اور عمورہ کا
تمام مال تمام کھانے والی لُوٹسمیتچیزوں واپسکر دیئے۔چل
ابرام12 کا لوطبھتیجا میںسدوم رہتا تھا، اِس لئے وہ بھیاُسے اُس
سمیتملـکیتکی چھین کر ساتھ لے گئے۔

ایکلیکن13 آدمی جونے بچ نکلا تھا عبرانی مرد ابرام پاسکے
آ کر اُسے سب کچھ بتا دیا۔ اُس وقت ممرےوہ کے درختوں کے
پاس آباد ممرےتھا۔ اموری تھا۔ وہ اور اُس کے بھائی اِسکال اور
عانیر ابرام کے اتحادی تھے۔ جب14 ابرام کو پتا چلا کہ بھتیجے
کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو اُس نے اپنے گھر میں پیدا ہوئے تمام

جنگ آزمودہ غلاموں کو جمع کر کے تکدان دشمن کا تعاقب
کیا۔ اُس کے ساتھ 318 افراد تھے۔ وہاں15 اُس نے اپنے بندوں
کو گروہوں میں تقسیم کر راتکے کے وقت دشمن پر حملہ کیا۔
شکستدشمن کھا بھاگکر گیا اور ابرام دمشقنے میںشمالکے
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
جب17 ابرام کدرلاعُمر اور اُس کے اتحادیوں پر فتح پانے کے

بعد واپس پہنچا تو سدوم کا بادشاہ اُس سے ملنے کے لئے وادٔی
َسوی میں آیا۔ آجاِسے) کل بادشاہ کی وادی کہا جاتا (ہے۔
18 سالم کا ـِکبادشاہ بھیصدقمَل وہاں پہنچا۔ وہ اپنے ساتھ روٹی
اور َمے لے آیا۔ ـِک مَل صدق الله تعالیٰ کا امام تھا۔ 19 اُس نے
ابرام کو برکت دے کر کہا، ابرام” پر الله تعالیٰ کی برکت ہو،
جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ 20 الله مبارکتعالیٰ جسہو نے
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، مجھے” لوگمیرے
واپس کر دیں اور باقی چیزیں اپنے پاس رکھ “لیں۔ لیکن22 ابرام
نے اُس سے کہا، مَیں” ربنے سے قَسم کھائی ہے، الله تعالیٰ
آسمانجوسے زمینو خالقکا ہے میںاُسمَیںکہ23 نہیںکچھسے
لوں گا آپجو کا ہے، چاہے وہ دھاگا یا جوتی کا تسمہ کیوںہی
نہ ہو۔ ایسا نہ ہو آپکہ کہیں، مَیں’ نے ابرام کو دولت مند بنا
اُسسوائے24‘ہے۔دیا آدمیوںمیرےجوکےکھانے راستےنے
میں کھایا ہے مَیں کچھ قبول نہیں کروں گا۔ میرےلیکن اتحادی
عانیر، اِسکال ممرےاور ضرور اپنا اپنا حصہ “لیں۔

15
ابرام کے ربساتھ کا عہد

اِس1 رببعدکے یا میںرو ابرام کلامہمسے متابرام،”ہوا،
ڈر۔ مَیں تیریہی سپر ہوں، مَیں ہی تیرا بہت بڑا اجر “ہوں۔

لیکن2 ابرام اعتراضنے رباے”کیا، قادرِ مطلق، مجھےتُو کیا
دے گا نہیںبچہکوئیہاںمیرےتکابھیجبکہ اورہے اِلی عزر
میراثمیریدمشقی 3گا۔پائے تُو نہیںاولادمجھےنے اِسبخشی،
لئے میرے گھرانے کا نوکر وارثمیرا ہو “گا۔ تب4 ابرام کو الله
ایکسے اَور کلام ملا۔ یہ” آدمی اِلی عزر تیرا وارث نہیں ہو گا
بلـکہ تیرا اپنا ہی بیٹا وارثتیرا ہو “گا۔ اُسےنےرب5 باہر لے جا
کر آسمان”کہا، دیکھطرفکی اور ستاروں کو کوششکیگننے
تیریکر۔ اولاد اِتنی ہی بےشمار ہو “گی۔

6 ابرام ربنے پر بھروسا رکھا۔ اِس بنا پر الله نے اُسے راست
باز قرار دیا۔

7 ربپھر اُسنے سے ہوںربمَیں”کہا، کسدیوںتجھےجو
کے اُور سے یہاں لے آیا تاکہ تجھے یہ ملـک میراث میں دے
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“دوں۔ ابرام8 نے رباے”پوچھا، قادرِ طرحکسمَیںمطلق،
جانوں کہ ملـکاِس پر قبضہ کروں “گا؟ جواب9 میں رب نے
کہا، میرے” ایکحضور تین سالہ ایکگائے، تین سالہ بکری
ایکاور تین سالہ مینڈھا لے ایکآ۔ قمری ایکاور کبوتر کا بچہ
بھی “آنا۔لے ابرام10 نے ایسا ہی کیا اور پھر ایکہر جانور کو دو
حصوں کاٹمیں 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۔

جب12 سورج ڈوبنے لگا تو ابرام پر گہری نیند طاری ہوئی۔
اُس دہشتپر اور اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ 13 ربپھر اُسنے
سے کہا، جان” لے تیریکہ اولاد ملـکایسے میں رہے گی جو
اُس کا نہیں ہو گا۔ وہاں وہ اجنبی اور غلام ہو گی، اور اُس پر
400 بہتتکسال ظلم کیا جائے گا۔ لیکن14 مَیں اُس قوم کی
عدالت کروں جسگا نے اُسے غلام بنایا ہو گا۔ اِس کے بعد وہ
بڑی دولت پا کر ملـکاُس سے نکلیں گے۔ 15 تُو خود عمر رسیدہ
ہو سلامتیکر انتقالساتھکے کر باپاپنےکے دادا سے ملےجا گا
اور دفنایا جائے گا۔ تیری16 اولاد کی پشتچوتھی غیروطن سے
واپس آئے گی، کیونکہ اُس تکوقت مَیں یوں امور کو برداشت
کروں گا۔ لیکن آخرکار اُن کے گناہ اِتنے سنگین ہو جائیں گے کہ
مَیں اُنہیں ملـِک کنعان نکالسے دوں “گا۔

سورج17 غروب ہوا۔ اندھیرا چھا گیا۔ اچانک ایک دھواں
دار تنور ایکاور بھڑکتی ہوئی مشعل نظر آئی اور جانوروں کے دو
دو ٹکڑوں بیچکے میں سے گزرے۔

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

16
ہاجرہ اور اسمٰعیل

ابرامتکاب1 بیویکی نہیںبچہکوئیکےسارئی لیکنتھا۔ہوا
اُنہوں ایکنے مصری لونڈی رکھی جستھی کا نام ہاجرہ تھا،
2 ایکاور دن سارئی نے ابرام سے کہا، رب” مجھےنے بچے 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

لونڈیمصری ہاجرہ کو اپنے شوہر ابرام دےکو دیا تاکہ وہ اُس
بیویکی بن ابراموقتاُسجائے۔ میںکنعانکو بستے دسہوئے
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 آپوہ ہی پر آئے۔ مَیں نے خود آپاِسے بازوؤںکے
دےمیں دیا تھا۔ اب جب اِسے معلوم ہوا ہے کہ اُمید سے ہے

تو مجھے حقیر جاننے لـگی ہے۔ میرےرب اور آپ کے درمیان
فیصلہ “کرے۔ ابرام6 جوابنے دیکھو،”دیا، لونڈیتمہارییہ
ہے اور تمہارے اختیار میں ہے۔ جو تمہارا جی چاہے اُس کے
ساتھ “کرو۔
اِس پر سارئی اُس سے اِتنا سلوکبُرا کرنے لـگی کہ ہاجرہ فرار

ہو گئی۔ رب7 کے فرشتے کو ہاجرہ یگستان ر کے اُس چشمے
قریبکے ملی جو ُشور کے راستے پر ہے۔ اُس8 نے کہا، سارئی”
لونڈیکی ہاجرہ، تُو رہیآسےکہاں کہاںاورہے “ہے؟رہیجا
ہاجرہ جوابنے دیا، مَیں” اپنی مالـکن سارئی سے فرار ہو رہی
“ہوں۔ فرشتےکےرب9 اُسنے اپنی”کہا،سے مالـکن پاسکے
واپس چلی جا اور اُس کے تابع رہ۔ تیریمَیں10 اولاد اِتنی بڑھاؤں
گا کہ اُسے گنا نہیں جا سکے “گا۔ رب11 کے فرشتے نے مزید
کہا، تُو” اُمید سے ایکہے۔ بیٹا پیدا ہو گا۔ اُس کا نام اسمٰعیل
یعنی الله’ سنتا ‘ہے رکھ، ربکیونکہ مصیبتنے میں تیری آواز
سنی۔ 12 وہ جنگلی گدھے کی مانند ہو گا۔ اُس کا ہاتھ ایکہر
خلافکے اور ایکہر کا ہاتھ اُس خلافکے ہو گا۔ توبھی وہ
اپنے تمام بھائیوں کے منے سا آباد رہے “گا۔

رب13 کے اُس کے باتساتھ کرنے کے بعد ہاجرہ نے اُس
کا نام اتا’ ایل ‘روئی یعنی ایکتُو’ معبود ہے مجھےجو دیکھتا ‘ہے
رکھا۔ اُس نے کہا، کیا” مَیں واقعینے اُس 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 نے اُس
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
ہو۔بےالزام تیرےمَیں2 ساتھ اپنا باندھوںعہد گا تیریاور 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 تُو بہت قوموں باپکا ہو گا۔ اب5 سے
تُو ابرام یعنی ‘باپعظیم’ نہیں کہلائے گا بلـکہ تیرا نام ابراہیم یعنی
قوموںبہت’ ‘باپکا ہو گا۔ کیونکہ مَیں بہتتجھےنے قوموں کا
باپ بنا دیا ہے۔ مَیں6 بہتتجھے ہی یادہ ز بخشاولاد دوں گا،
اِتنی کہ قومیں بنیں گی۔ تجھ سے بادشاہ بھی نکلیں گے۔ مَیں7 اپنا
تیرےعہد اور تیری اولاد کے ساتھ نسل در نسل قائم کروں گا،
ایک ابدی جسعہد کے مطابق مَیں تیرا اور تیری اولاد کا خدا
ہوں گا۔ 8 تُو اِس وقت ملـِک کنعان میں پردیسی ہے، لیکن مَیں
ملـکپورےاِس تجھےکو تیریاور اولاد کو دیتا ہوں۔ یہ ہمیشہ
تک اُن کا ہی رہے گا، اور مَیں اُن کا خدا ہوں “گا۔
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9 الله نے ابراہیم سے یہ بھی کہا، تجھے” اور تیری اولاد کو

نسل در میرےنسل عہد کی شرائط پوری کرنی ہیں۔ اِس10 کی
شرطایک یہ ایکہرکہہے مرد کا ختنہ کیا جائے۔ 11 اپنا ختنہ
کراؤ۔ آپسہمارےیہ کے عہد کا ظاہری نشان ہو گا۔ 12 لازم
ہے کہ تُو اور تیری اولاد نسل در نسل اپنے ایکہر بیٹے کا آٹھویں
دن ختنہ کروائیں۔ یہ اصول اُس پر بھی لاگو ہے تیرےجو گھر
میں رہتا ہے لیکن تجھ سے رشتہ نہیں رکھتا، چاہے وہ گھر میں
پیدا ہوا ہو یا کسی اجنبی سے خریدا گیا ہو۔ 13 گھر کے ایکہر
مرد کا ختنہ کرنا لازم ہے، خواہ وہ گھر میں پیدا ہوا ہو یا کسی
اجنبی سے خریدا گیا ہو۔ یہ باتاِس کا نشان ہو گا کہ تیرےمیرا
ساتھ عہد تکہمیشہ قائم گا۔رہے مردجس14 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 بیویاپنی”کہا، سارئی کا نام بھی
بدل ابدینا۔ سے اُس کا نام سارئی نہیں بلـکہ سارہ یعنی شہزادی
ہو گا۔ مَیں16 برکتاُسے بخشوں گا اور تجھے اُس معرفتکی بیٹا
دوں مَیںگا۔ اُسے برکتتکیہاں دوں گا اُسکہ قومیںسے بلـکہ
قوموں کے بادشاہ نکلیں “گے۔

17 ابراہیم منہ بلکے گر گیا۔ لیکن دل دلہی میں ہنسوہ پڑا
اور ہوطرحکسیہ”سوچا، مَیںہے؟سکتا سال100تو ہوں۔کا
ایسے آدمی کے ہاں بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ اور سارہ
جیسی عمر رسیدہ عورت کے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟
اُس کی عمر تو 90 سال “ہے۔ 18 اُس نے الله سے کہا، ہاں،”
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
اور اُس کی اولاد ابدیساتھکے عہد باندھوں گا۔ مَیں20 اسمٰعیل
کے سلسلے میں بھی تیری درخواست پوری کروں گا۔ مَیں اُسے
دےبرکتبھی کر پھلنے لنے پھو دوں گا اور اُس کی بہتاولاد ہی
یادہ ز بڑھا دوں گا۔ وہ بارہ رئیسوں باپکا ہو گا، اور مَیں اُس کی
بڑیایکمعرفت قوم بناؤں گا۔ لیکن21 میرا اسحاقعہد ساتھکے
ہو گا، جو ایکعین سال کے بعد سارہ ہاںکے پیدا ہو “گا۔

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

اُسی23 دن ابراہیم نے الله کا حکم پورا کیا۔ اُس نے گھر ہرکے
ایک مرد کروایا،ختنہکا اپنے اسمٰعیلبیٹے بھیکا اور اُن بھیکا جو
اُس میںگھرکے ہتے لیکنر اُس نہیںرشتہسے رکھتے تھے، چاہے
اُسوہ میںگھرکے پیدا تھےہوئے خریدےیا تھے۔گئے 24 ابراہیم
سال99 کا اُسجبتھا کا ختنہ ہوا، 25 جبکہ اُس کا بیٹا اسمٰعیل
13 سال کا تھا۔ 26 دونوں کا ختنہ اُسی دن ہوا۔ 27 ساتھ ساتھ
گھرانے تمامکے باقی مردوں کا بھیختنہ بشمولہوا، اُن جنکے

کا ابراہیم ساتھکے رشتہ نہیں تھا، چاہے وہ میںگھر پیدا ہوئے یا
کسی اجنبی خریدےسے گئے تھے۔

18
ممرے میں ابراہیم کے تین مہمان

ایک1 دن ممرےرب کے درختوں کے پاس ابراہیم پر ظاہر
ہوا۔ ابراہیم اپنے خیمے دروازےکے پر بیٹھا تھا۔ دن کی گرمی
عروج پر تھی۔ اچانک2 اُس نے دیکھا کہ تین میرےمرد منے سا
کھڑے ہیں۔ اُنہیں دیکھتے ہی وہ خیمے سے اُن سے ملنے کے لئے
دوڑا اور منہ بلکے گر کر سجدہ کیا۔ اُس3 نے کہا، میرے” آقا،
اگر مجھ پر آپ کے کرم کی نظر ہے تو آگے نہ بڑھیں بلـکہ کچھ دیر
اپنے بندے کے گھر ٹھہریں۔ 4 اگر اجازت ہو تو مَیں کچھ پانی
لے آؤں تاکہ آپ اپنے پاؤں دھو کر درخت کے سائے میں آرام
کر سکیں۔ 5 ساتھ ساتھ مَیں آپ کے لئے تھوڑا بہت کھانا بھی
لے آؤں تاکہ آپ تقویت پا کر آگے بڑھ سکیں۔ مجھے یہ کرنے
دیں، آپکیونکہ اپنے خادم گھرکے آ اُنہوں“ہیں۔گئے نے کہا،
ٹھیک” ہے۔ جو کچھ تُو نے کہا ہے وہ “کر۔

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

9 اُنہوں نے پوچھا، تیری” بیوی سارہ کہاں “ہے؟ اُس نے
جواب “میں۔خیمے”دیا، ایکعین”کہا،نےرب10 سال کے
بعد واپسمَیں آؤں گا تو تیری بیوی سارہ کے بیٹا ہو “گا۔
سارہ یہ باتیں رہیسن تھی، کیونکہ اُسوہ پیچھےکے کےخیمے

دروازے پاسکے تھی۔ بیویمیاںدونوں11 بوڑھے تھےچکےہو
اور اُسسارہ عمر عورتوںمیںجستھیچکیگزرسے بچےکے پیدا
ہوتے ہیں۔ اِس12 لئے سارہ اندر ہی ہنساندر پڑی اور یہ”سوچا، 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۔

ابراہیمنےرب13 وہہے؟رہیہنسکیوںسارہ”پوچھا،سے
کیوں کہہ رہی ہے، کیا’ میرےواقعی ہاں بچہ پیدا ہو گا جبکہ
مَیں اِتنی عمر رسیدہ ‘ہوں؟ 14 کیا رب کے لئے کوئی کام ناممکن
ایکہے؟ سال کے بعد مقررہ وقت پر مَیں واپس آؤں گا تو سارہ
کے بیٹا ہو “گا۔ 15 سارہ ڈر گئی۔ اُس جھوٹنے بول کر انکار
کیا، مَیں” ہنسنہیں رہی “تھی۔
رب نے کہا، نہیں،” تُو ہنسضرور رہی “تھی۔

ابراہیم سدوم کے لئے منت کرتا ہے
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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 نے دل میں کہا، مَیں” ابراہیم سے وہ
کام کیوں چھپائے رکھوں جو مَیں کرنے کے لئے جا رہا ہوں؟
اِسی18 بڑیایکتوسے نکلےقومورطاقتاور اِسیاورگی مَیںسے
دنیا کی تمام قوموں برکتکو دوں گا۔ اُسی19 کو مَیں چننے لیا
تاکہہے وہ اپنی اولاد اور اپنے بعد گھرانےکے کو کہدےحکم
وہ رب کی راہ پر چل راستکر اور منصفانہ کام کریں۔ کیونکہ
اگر وہ ایسا یں کر ربتو ابراہیم ساتھکے اپنا وعدہ “گا۔کرےپورا

20 پھر رب نے کہا، سدوم” اور عمورہ کی بدی کے باعث
لوگوں کی آہیں بلند ہو رہی ہیں، کیونکہ اُن بہتسے سنگین گناہ
سرزد ہو رہے ہیں۔ مَیں21 اُتر کر اُن پاسکے جا رہا ہوں تاکہ
دیکھوں یہکہ الزام واقعی ہیںسچ پہنچےتکمجھجو ہیں۔ اگر ایسا
نہیں ہے تو مَیں یہ جاننا چاہتا “ہوں۔

دوسرے22 دو آدمی سدوم کی طرف آگے نکلے جبکہ رب
کچھ دیر کے لئے وہاں ٹھہرا رہا اور ابراہیم اُس کے منے سا کھڑا
رہا۔ 23 پھر اُس نے قریب آ کر اُس باتسے کی، کیا” تُو راست
بازوں کو بھی شریروں کے ساتھ تباہ دےکر گا؟ 24 ہو سکتا ہے
کہ شہر میں راست50 باز ہوں۔ کیا تُو پھر بھی شہر کو برباد کر
دے گا اور اُسے اُن 50 کے سبب سے معاف نہیں کرے گا؟
25 یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تُو بےقصوروں شریروںکو کے ساتھ
ہلاک کر دے؟ یہ تو ناممکن ہے کہ نیکتُو اور شریر لوگوں سے
ایک سلوکجیسا کرے۔ کیا لازم نہیں پوریکہ دنیا منصفکا
انصاف “کرے؟

رب26 جوابنے دیا، اگر” مجھے شہر میں راست50 باز مل
جائیں تو اُن سببکے سے تمام معافکو کر دوں “گا۔

27 ابراہیم نے کہا، مَیں” معافی چاہتا ہوں کہ مَیں نے رب
سے بات کرنے کی جرأت کی ہے اگرچہ مَیں خاک اور راکھ
ہی ہوں۔ لیکن28 ہو سکتا ہے صرفکہ راست45 باز اُس میں
ہوں۔ کیا تُو بھیپھر اُن لوگوںپانچ پورےسےسببکےکمیکی شہر
کو کرےتباہ “گا؟ اُس نے کہا، اگر” مجھے 45 بھی مل جائیں
تو اُسے باد بر نہیں کروں “گا۔

29 ابراہیم اور”رکھی،جاریباتاپنینے نیک40صرفاگر
لوگ ہوں “تو؟ رب نے کہا، مَیں” اُن 40 کے سبب سے اُنہیں
چھوڑ دوں “گا۔

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

31 ابراہیم نے کہا، مَیں” معافی چاہتا ہوں کہ مَیں نے رب
باتسے کرنے جرأتکی کی ہے۔ 20صرفاگر پائے “جائیں؟
20مَیں”کہا،نےرب شہرسےسببکے بربادکو کرنے بازسے
رہوں “گا۔

32 ابراہیم آخریایکنے باتدفعہ کی، رب” غصہ کرےنہ
اگر ایکمَیں اَور بار بات کروں۔ شاید اُس میں صرف 10 پائے
“جائیں۔ رب نے کہا، مَیں” اُسے اُن 10 لوگوں کے سبب سے
بھی باد بر نہیں کروں “گا۔

33 اِن باتوں کے بعد رب 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 تھا۔ جب اُس نے اُنہیں 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 صبح سویرے اُٹھ کر اپنا سفر
جاری “رکھیں۔ اُنہوں نے کہا، کوئی” بات نہیں، ہم چوک
راتمیں گزاریں “گے۔ لیکن3 لوط نے اُنہیں بہت مجبور کیا، اور
آخرکار وہ اُس کے ساتھ اُس کے گھر آئے۔ اُس نے اُن کے لئے
کھانا پکایا اور بےخمیری روٹی بنائی۔ پھر اُنہوں نے کھانا کھایا۔

4 وہ ابھی سونے کے لئے لیٹے نہیں تھے کہ شہر جوانوںکے سے
لے کر بوڑھوں تک تمام مردوں نے لوط کے گھر کو گھیر لیا۔
اُنہوں5 نے دےآواز لوطکر سے کہا، وہ” آدمی کہاں ہیں جو
رات پاستیرےوقتکے آئے؟ اُن کو باہر لے آ تاکہ ہم اُن کے
ساتھ کاریحرام “کریں۔

لوط6 اُن سے ملنے باہر گیا۔ اُس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر
لیا اور7 میرے”کہا، بھائیو، متایسا بدکاریایسیکرو، نہ کرو۔
8 دیکھو، میری دو کنواری بیٹیاں ہیں۔ اُنہیں مَیں تمہارے پاس
باہر لے آتا ہوں۔ پھر جو جی چاہے اُن کے ساتھ کرو۔ لیکن اِن
آدمیوں کو چھوڑ دو، کیونکہ میرےوہ مہمان “ہیں۔

اُنہوں9 نے کہا، راستے” ہٹسے !جا دیکھو، جبشخصیہ
ہمارے پاس آیا تھا تو اجنبی تھا، اور اب یہ ہم پر حاکم بننا چاہتا
ہے۔ اب تیرے ساتھ اُن سے یادہ ز بُرا سلوک کریں “گے۔ وہ
اُسے مجبور کرتے دروازےکرتے کو توڑنے کے لئے آگے بڑھے۔
لیکن10 وقتعین 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۔

12 دونوں آدمیوں نے لوط سے کہا، کیا” تیرا کوئی اَور رشتے
دار اِس شہر میں رہتا ًہے، مثلا کوئی داماد یا بیٹا بیٹی؟ سب کو
ساتھ لے کر یہاں سے چلا جا، 13 کیونکہ ہم یہ مقام تباہ کرنے
ہیں۔کو اِس باشندوںکے بدیکی باعثکے لوگوں آہیںکی بلند
ہو ربکر کے پہنچحضور گئی ہیں، اِس لئے اُس نے ہمیں اِس
کو تباہ کرنے کے لئے بھیجا “ہے۔

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

جب15 پَو پھٹنے لـگی تو دونوں آدمیوں لوطنے بہتکو سمجھایا
اور جلدی”کہا، !کر بیویاپنی اور بیٹیوںدونوں ساتھکو لے کر
چلا جا، جبورنہ شہر کو دیسزا جائے گی تو تُو ہلاکبھی ہو
جائے “گا۔ توبھی16 وہ جھجکتا رہا۔ آخرکار دونوں نے لوط،
اُس کی بیوی اور بیٹیوں کے ہاتھ پکڑ کر اُنہیں شہر کے باہر تک
پہنچا دیا، ربکیونکہ لوطکو ترسپر آتا تھا۔

جوں17 ہی وہ اُنہیں باہر لے آئے اُن میں ایکسے نے جاناپنی”کہا، بچا پیچھےجا۔چلاکر مُڑ کہیںمیںمیداندیکھنا۔نہکر
نہ ٹھہرنا بلـکہ پہاڑوں میں پناہ لینا، ورنہ ہلاکتُو ہو جائے “گا۔

لیکن18 لوط نے اُن سے کہا، نہیں” میرے آقا، ایسا نہ ہو۔
تیرے19 بندے 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 ہو جاؤں گا۔ 20 دیکھ، قریب
ایکہی چھوٹا قصبہ ہے۔ وہ نزدیکاِتنا ہے کہ مَیں طرفاُس
ہجرت کر سکتا ہوں۔ مجھے وہاں پناہ لینے دے۔ وہ چھوٹا ہی ہے،
نا؟ پھر میری جان بچے “گی۔

21 اُس نے کہا، ٹھیکچلو،” تیریہے۔ یہ درخواست بھی
منظور ہے۔ مَیں 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 تو سورج نکلا ہوا تھا۔ ربتب24 نے
آسمان سے سدوم اور عمورہ پر گندھک آگاور برسائی۔ یوں25
اُس نے پورےاُس میدان کو اُس 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 اُٹھسویرےصبح کر اُس واپسجگہ آیا جہاں کلوہ
رب کے منے سا کھڑا ہوا تھا۔ اُسجب28 نیچےنے سدوم، عمورہ
اور پوری وادی طرفکی نظر کی تو وہاں سے بھٹے کا سا دھواں
اُٹھ رہا تھا۔

یوں29 الله نے ابراہیم کو یاد کیا جب اُس نے اُس میدان کے
شہر تباہ کئے۔ کیونکہ وہ اُنہیں تباہ کرنے پہلےسے لوط کو جو اُن
میں آباد تھا وہاں نکالسے لایا۔

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

وہ روانہ ہو کر پہاڑوں میں آباد ہوئے، لوطکیونکہ ُضغر میں ہنے ر
سے ڈرتا تھا۔ وہاں اُنہوں ایکنے غار کو اپنا گھر بنا لیا۔

ایک31 دن بڑی بیٹی نے چھوٹی سے کہا، ابو” بوڑھا ہے اور
یہاں کوئی مرد ہے نہیں جس کے یعے ذر ہمارے بچے پیدا ہو
سکیں۔ 32 آؤ، ہم ابو کو َمے پلائیں۔ جب وہ نشے میں دُھت ہو
تو ہم اُس کے ساتھ ہم بستر ہو کر اپنے لئے اولاد پیدا یں کر تاکہ
ہماری نسل قائم “رہے۔

اُس33 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۔
اگلے34 دن بڑی بہن نے چھوٹی بہن سے کہا، پچھلی” رات مَیں
ابو ہمسے بستر ہوئی۔ راتآجآؤ، ہمکو اُسے دوبارہ َمے پلائیں۔
جب وہ نشے دُھتمیں ہو تو تم اُس کے ساتھ ہم بستر ہو کر اپنے
لئے اولاد پیدا کرنا تاکہ ہماری نسل قائم “رہے۔ 35 چنانچہ اُنہوں
نے اُس رات بھی اپنے باپ کو َمے پلائی۔ جب وہ نشے میں تھا
تو چھوٹی بیٹی اُٹھ کر اُس کے ساتھ ہم بستر ہوئی۔ اِس بار بھی وہ
ہوش میں نہیں تھا، اِس لئے اُسے کچھ بھی معلوم نہ ہوا۔

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

20
ابراہیم اور ـِکابی مَل

1 ابراہیم وہاں سے جنوب کی طرف دشِت نجب میں چلا گیا
اور قادس اور ُشور کے درمیان جا بسا۔ کچھ دیر کے لئے وہ جرار
میں لیکنٹھہرا، اُسوہاں2سے۔حیثیتکیاجنبی لوگوںنے کو
بتایا، میریسارہ” بہن “ہے۔ اِس لئے جرار کے بادشاہ ـِکابی مَل
کسینے کو بھجوا دیا کہ اُسے محل میں لے آئے۔

راتلیکن3 وقتکے میںخوابالله ـِکابی مَل پر ظاہر ہوا اور
کہا، تیرےموت” سر پر کھڑی ہے، کیونکہ عورتجو تُو اپنے
گھر لے آیا ہے شادیوہ شدہ “ہے۔

ـِکابیمیںاصل4 نہیںقریبکےسارہتکابھیمَل گیا تھا۔ اُس
نے کہا، میرے” آقا، کیا تُو ایک بےقصور قوم کو بھی ہلاک
کرے گا؟ 5 کیا ابراہیم نے مجھ سے نہیں کہا تھا کہ سارہ میری
بہن ہے؟ اور سارہ نے اُس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میری نیت
اچھی تھی اور مَیں غلطنے کام نہیں “کیا۔ 6 الله نے کہا، ہاں،”
مَیں جانتا ہوں اِسکہ نیتتیریمیں اچھی تھی۔ اِس لئے مَیں نے
تجھے میرا گناہ کرنے اور اُسے چھونے روکسے دیا۔ اب7 اُس
عورت 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 تیرےاور لوگوں
موتکی یقینی “ہے۔

ـِکابی8 مَل سویرےصبحنے اُٹھ کر اپنے تمام کارندوں کو یہ
سب کچھ بتایا۔ یہ سن کر اُن پر دہشت چھا گئی۔ 9 پھر ـِکابی مَل
نے ابراہیم کو بُلا کر کہا، آپ” ہمارےنے ساتھ کیا کِیا ہے؟
مَیں آپنے کے ساتھ کیا غلط کام کیا آپکہ مجھےنے اور میری
سلطنت کو اِتنے سنگین جرم میں پھنسا دیا ہے؟ سلوکجو آپ
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ہمارےنے ساتھ کر دکھایا شخصبھیکسیوہہے نہیںساتھکے
کرنا ہئے۔ چا آپ10 نے یہ کیوں “کیا؟

11 ابراہیم جوابنے دیا، مَیں” نے اپنے دل میں کہا کہ یہاں
لوگکے الله نہیںخوفکا اِسگے،ہوںرکھتے لئے بیویمیریوہ
حاصلکو کرنے کے لئے مجھے قتل کر دیں گے۔ میںحقیقت12
میریوہ بہن بھی ہے۔ باپمیرےوہ کی بیٹی ہے اگرچہ اُس کی
اور میری ماں فرق ہیں۔ یوں مَیں اُس شادیسے کر سکا۔ 13 پھر
اللهجب ہونےنے دیا مَیںکہ باپاپنے نکلسےگھرانےکے کر
اِدھر اُدھر پھروں تو مَیں نے اپنی بیوی سے کہا، مجھ’ پر یہ مہربانی
کر بھیجہاںکہ بارےمیرےجائیںہم میں کہہ دینا کہ وہ میرا
بھائی “۔‘ہے

14 پھر ابی ـِک مَل نے ابراہیم کو یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل، غلام
اور لونڈیاں دے کر اُس کی بیوی سارہ کو اُسے واپس کر دیا۔
اُس15 نے کہا، آپملـکمیرا” کے لئے کھلا جہاںہے۔ جی
چاہے اُس میں جا “بسیں۔ 16 سارہ سے اُس نے کہا، مَیں” آپ
کے بھائی کو چاندی کے ہزار ِسکے دیتا ہوں۔ اِس آپسے اور
آپ کے لوگوں کے منے آپسا کے ساتھ 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 بیویکی اور اُس لونڈیوںکی کو شفا دی، ابینےربکیونکہ
ـِک مَل کے گھرانے کی تمام عورتوں کو سارہ سببکے سے بانجھ
بنا دیا تھا۔ ابلیکن اُن ہاںکے دوبارہ بچے پیدا ہونے لـگے۔

21
اسحاق پیدائشکی

ربتب1 نے سارہ کے ساتھ ویسا ہی کیا جیسا اُس 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 اُس وقت بوڑھے
ابراہیم کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جو الله نے مقرر کر کے اُسے بتایا تھا۔

3 ابراہیم نے اپنے اِس بیٹے کا نام اسحاق یعنی وہ’ ہنستا ‘ہے
رکھا۔ اسحاقجب4 آٹھ دن کا تھا تو ابراہیم اُسنے 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 سے پہلے کون ابراہیم سے یہ کہنے جرأتکی کر سکتا تھا کہ
سارہ اپنے بچوں دودھکو پلائے گی؟ میرےاباور ہاں بیٹا پیدا
ہوا ہے، اگرچہ ابراہیم بوڑھا ہو گیا “ہے۔

اسحاق8 بڑا ہوتا اُسجبگیا۔ 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 کا مذاق 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 بُریبہتباتیہ لـگی۔ اسمٰعیلآخر بھی اُس کا بیٹا
تھا۔ لیکن12 الله اُسنے باتجو”کہا،سے سارہ لونڈیاپنینے
اور اُس کے بیٹے بارےکے میں کہی ہے وہ تجھے بُری نہ لـگے۔
سارہ باتکی مان لے، تیریکیونکہ نسل اسحاق ہی سے قائم رہے
گی۔ لیکن13 مَیں اسمٰعیل سے ایکبھی قوم بناؤں گا، کیونکہ وہ
تیرا بیٹا “ہے۔

14 ابراہیم سویرےصبح اُٹھا۔ اُس نے روٹی اور پانی مشککی
ہاجرہ کندھوںکے پر رکھ کر اُسے لڑکے کے ساتھ گھر نکالسے
دیا۔ ہاجرہ چلتے چلتے بیرسبع کے یگستان ر میں اِدھر اُدھر پھرنے
لـگی۔ 15 پھر پانی ختم ہو گیا۔ ہاجرہ لڑکے کو جھاڑیکسی کے
نیچے چھوڑ کر کوئی16 فٹ300 دُور بیٹھ گئی۔ کیونکہ اُس نے
دل میں کہا، مَیں” اُسے مرتے نہیں دیکھ “سکتی۔ وہ وہاں بیٹھ
کر رونے لـگی۔

لیکن17 الله نے بیٹے کی روتی ہوئی آواز سن لی۔ الله کے فرشتے
نے آسمان پر سے پکار کر ہاجرہ سے بات کی، ہاجرہ،” کیا بات
متہے؟ ڈر، کیونکہ الله نے لڑکے کا جو وہاں پڑا ہے رونا سن
لیاہے۔ اُٹھ،18 لڑکے کو اُٹھا کر اُس ہاتھکا تھام لے، مَیںکیونکہ
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 کو پانی سے بھر کر
لڑکے کو پلایا۔

20 الله لڑکے ساتھکے تھا۔ وہ جوان ہوا اور تیرانداز بن بیابانکر
میں ہنے ر لگا۔ جب21 وہ فاران کے یگستان ر میں رہتا تھا تو اُس
کی ماں نے ایکاُسے عورتمصری سے بیاہ دیا۔

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

ابراہیم سے کہا، جو” کچھ بھی آپ کرتے ہیں الله آپ کے ساتھ
ہے۔ اب23 مجھ سے الله کی قَسم کھائیں آپکہ مجھے اور میری
آل اولاد کو مجھگے۔دیںنہیںدھوکا پر اور ملـکاِس میںجسپر
پردیسیآپ ہیں وہی مہربانی کریں جو مَیں آپنے پر کی “ہے۔

24 ابراہیم جوابنے دیا، مَیں” قَسم کھاتا “ہوں۔ 25 پھر اُس
ـِکابینے مَل بندوںکےآپ”کہا،ہوئےکرتےشکایتسے نے
ایکہمارے کنوئیں پر قبضہ کر لیا “ہے۔ ـِکابی26 مَل نے مجھے”کہا، نہیں معلوم کسکہ نے ایسا کیا آپہے۔ نے بھی مجھے
نہیں بتایا۔ آج مَیں پہلی دفعہ باتیہ سن رہا “ہوں۔

تب27 ابراہیم ـِکابینے مَل یاںکو بکر بھیڑ گائےبَیلاور دیئے،
اور دونوں دوسرےایکنے ساتھکے عہد باندھا۔ 28 پھر ابراہیم
نے بھیڑ ساتکے مادہ بچوں الـگکو کر لیا۔ 29 ـِکابی مَل نے
پوچھا، آپ” نے یہ کیوں “کیا؟ 30 ابراہیم جوابنے دیا، بھیڑ”
کے ساتاِن بچوں کو مجھ سے لیں۔لے یہ اِس کے گواہ ہوں کہ
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مَیں نے اِس کنوئیں کو کھودا “ہے۔ 31 اِس 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 ـِکابی مَل فلستیوںفیکلاور اِس33گئے۔چلےواپسملـککے
کے بعد ابراہیم نے بیرسبع میں جھاؤ کا درخت لگایا۔ وہاں اُس
نے رب کا نام لے کر اُس کی عبادت کی جو ابدی خدا ہے۔
34 ابراہیم بہت تکعرصے فلستیوں 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 کہا، اپنے” اکلوتے بیٹے اسحاق کو جسے تُو پیار
کرتا ہے ساتھ لے کر یاہ مور کے علاقے میں چلا جا۔ وہاں مَیں
ایکتجھے پہاڑ دکھاؤں گا۔ اُس پر اپنے بیٹے 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 طرفکی روانہ ہوا
جو الله اُسےنے بتائی تھی۔ سفر4 کرتے تیسرےکرتے قربانیدن
کی جگہ ابراہیم کو دُور سے نظر آئی۔ اُس5 نے نوکروں سے کہا،
یہاں” گدھے پاسکے ٹھہرو۔ مَیں لڑکے کے ساتھ وہاں جا کر
پرستش 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 اور آگ جلانے کے لئے
انگاروں کا برتن اُٹھایا۔ دونوں چل دیئے۔ اسحاق7 بولا، “!ابو”
ابراہیم “بیٹا۔جی”کہا،نے آگابو،” یاںاور لـکڑ پاسہمارےتو
ہیں، لیکن قربانی کے لئے بھیڑ یا بکری کہاں “ہے؟ 8 ابراہیم نے
جواب دیا، الله” خود قربانی کے لئے جانور کرےمہیا گا، “بیٹا۔
وہ آگے بڑھ گئے۔

9 چلتے چلتے اُسوہ مقام پر پہنچے جو الله اُسنے پر ظاہر کیا تھا۔
ابراہیم وہاںنے قربان گاہ بنائی اور اُس پر یاں ترتیبلـکڑ سے رکھ
دیں۔ پھر اُس نے اسحاق کو باندھ کر یوں لـکڑ پر رکھ دیا 10 اور
چھری پکڑ لی تاکہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ 11 عین اُسی وقت
رب کے فرشتے آسماننے پر سے اُسے آواز دی، ابراہیم،” “!ابراہیم
ابراہیم نے کہا، جی،” مَیں حاضر “ہوں۔ 12 فرشتے نے کہا،
اپنے” بیٹے پر ہاتھ نہ چلا، نہ اُس کے ساتھ کچھ ابکر۔ مَیں نے
جان لیا ہے کہ تُو الله خوفکا رکھتا کیونکہہے، تُو اپنے اکلوتے
بیٹے کو بھی مجھے دینے کے لئے تیار “ہے۔

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

فرشتےکےرب15 ایکنے بار پھر آسمان پر پکارسے اُسکر سے
بات کی۔ رب”16 کا فرمان ذاتمیریہے، کی قَسم، چونکہ تُو
نے یہ کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو پیشمجھے کرنے کے لئے تیار
تھا 17 اِس لئے مَیں تجھے برکت دوں گا اور تیری اولاد کو آسمان
ستاروںکے گا۔دوںہونےبےشمارطرحکیریتکیساحلاور
تیری اولاد اپنے دشمنوں کے شہروں کے دروازوں پر کرےقبضہ
گی۔ 18 چونکہ تُو میرینے سنی اِس لئے تیری اولاد سے دنیا کی
تمام برکتقومیں پائیں “گی۔

19 اِس کے بعد ابراہیم اپنے نوکروں پاسکے واپس آیا، اور وہ
مل کر بیرسبع لوٹے۔ وہاں ابراہیم آباد رہا۔

20 اِن واقعات کے بعد ابراہیم کو اطلاع ملی، آپ” کے بھائی
نحور بیویکی مِلکاہ ہاںکے بھی بیٹے پیدا ہوئے ہیں۔ اُس21 کے
عُوضپہلوٹھے بعدکے بوز، قموایل اَرام) ،(باپکا کسد،22 حزو،
فِلداس، اِدلاف اور بتوایل پیدا ہوئے “ہیں۔ 23 مِلکاہ اور نحور
آٹھیہہاںکے بیٹے پیدا ہوئے۔ بقہبتوایل) رِ باپکا ۔(تھا
24 نحور کی حرم کا نام رُومہ تھا۔ اُس کے ہاں بھی بیٹے پیدا ہوئے
جن کے نام طِبخ، تخصجاحم، اور معکہ ہیں۔

23
سارہ وفاتکی

کیسال127سارہ1 انتقالمیںحبرونمیںعمر گئی۔کر اُس2
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 جنازےوہ کے
پاس سے اُٹھا اور ِحتّیوں باتسے کی۔ اُس نے کہا، مَیں”4 آپ
پردیسیدرمیانکے اور غیرشہری حیثیتکی سے رہتا ہوں۔ مجھے
قبر کے لئے زمین بیچیں تاکہ اپنی بیوی کو اپنے گھر سے لے جا کر
دفن “سکوں۔کر ِحتّیوں5-6 ہمارے”دیا،جوابنے ہماریآقا،
بات درمیانہمارےآپ!سنیں الله رئیسکے ہیں۔ بیویاپنی 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
ً گیا۔جھکتعظیما اُس8 نے آپاگر”کہا، اِس کے لئے تیار ہیں
کہ مَیں اپنی بیوی کو اپنے گھر سے لے جا کر دفن کروں تو ُصحر
کے بیٹے عِفرون سفارشمیریسے کریں 9 کہ وہ مجھے مکفیلہ کا
غار بیچ دے۔ وہ اُس کا ہے اور اُس کھیتکے کنارےکے پر
ہے۔ مَیں اُس کی پوری قیمت دینے کے لئے تیار ہوں تاکہ آپ
درمیانکے ہتے ر پاسمیرےہوئے قبر بھی “ہو۔
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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 جمع جوابتھے دیا، میرےنہیں،”11 باتمیری!آقا
سنیں۔ مَیں آپ کو یہ کھیت اور اُس میں موجود غار دے دیتا
ہوں۔ سب جو حاضر میرےہیں گواہ ہیں، مَیں یہ آپ کو دیتا
ہوں۔ اپنی بیوی کو وہاں دفن کر “دیں۔

12 ابراہیم دوبارہ ملـک کے باشندوں کے منے ًسا ادبا جھک
گیا۔ 13 اُس نے سب کے منے سا عِفرون سے کہا، مہربانی” کر
باتمیریکے پر غور قیمتپوریکیکھیتمَیںکریں۔ ادا کروں
گا۔ اُسے قبول کریں تاکہ وہاں اپنی بیوی کو دفن کر “سکوں۔
عِفرون14-15 جوابنے دیا، میرے” آقا، سنیں۔ اِس زمین کی
صرفقیمت 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 چاندیسا تولِسکے400کے عِفرونکر اِسدیئے۔دےکو
کے لئے اُس وقتاُسنے کے باٹرائج استعمال کئے۔ چنانچہ17
مکفیلہ میں عِفرون کی زمین ابراہیم ملـکیتکی 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۔ ِحتّیوں18
کی پوری جماعت نے جو شہر دروازےکے پر جمع تھی زمین کے
انتقال تصدیقکی کی۔ 19 پھر ابراہیم بیویاپنینے سارہ ملـِککو
کنعان کے اُس غار میں دفن کیا ممرےجو یعنی حبرون مشرقکے
میں واقع مکفیلہ میںکھیتکے تھا۔ اِس20 یقے طر کھیتیہسے
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 بہتاب بوڑھا ہو گیا تھا۔ رب نے اُسے ہر لحاظ سے
تھی۔دیبرکت اُسدنایک2 نے اپنے گھر بزرگسےسبکے
نوکر جائیدادکیاُسجوسے کا پورا انتظام چلاتا قَسم”کی۔باتتھا
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 کے
درمیان مَیں رہتا میرےہوں بیٹے کے لئے بیوی نہیں لاؤ گے 4 بلـکہ
میرے وطن میرےمیں رشتے داروں پاسکے جاؤ گے اور اُن ہی
میں میرےسے بیٹے کے لئے بیوی لاؤ “گے۔ 5 اُس کے نوکر نے
کہا، شاید” میرےعورتوہ ساتھ یہاں آنا نہ چاہے۔ کیا مَیں اِس
صورت آپمیں کے بیٹے کو اُس وطن واپسمیں جسجاؤںلے
نکلےآپسے “ہیں؟ 6 ابراہیم نے !خبردار”کہا، اُسے واپسہرگز
نہ لے جانا۔ رب7 جو آسمان کا خدا ہے اپنا تمہارےفرشتہ آگے
بھیجے گا، اِس لئے تم وہاں میرے بیٹے کے لئے بیوی چننے میں

ضرور کامیاب ہو گے۔ کیونکہ وہی میرےمجھے باپ کے گھر
اور میرے وطن سے یہاں لے آیا ہے، اور اُسی نے قَسم کھا کر
مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ مَیں کنعان کا ملـکیہ تیری اولاد کو
دوں گا۔ 8 اگر وہاں یہاںعورتکی آنا نہ چاہے تو پھر تم اپنی قَسم
آزادسے ہو میرےبھیمیںصورتکسیلیکنگے۔ بیٹے وہاںکو
واپس نہ لے “جانا۔

9 ابراہیم کے نوکر نے اپنا ہاتھ اُس رانکی نیچےکے رکھ قَسمکر
کھائی کہ سبمَیں کچھ ایسا ہی کروں گا۔ 10 پھر وہ اپنے آقا کے
دس اونٹوں پر قیمتی تحفے لاد کر مسوپتامیہ طرفکی روانہ ہوا۔
چلتے چلتے وہ نحور کے شہر پہنچ گیا۔

اُس11 اونٹوںنے 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، اے” میرےرب 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
نیچےگھڑا کر مجھےکے پانی ‘پلائیں۔ اگر جوابوہ دے، پی’ لیں،
مَیں آپ کے اونٹوں کو بھی پانی پلا دیتی ‘ہوں، تو وہ وہی ہو گی
جسے تُو نے اپنے اسحاقخادم کے لئے چن رکھا ہے۔ اگر ایسا ہوا
تو مَیں جان لوں گا کہ تُو میرےنے آقا پر مہربانی کی “ہے۔

15 وہ ابھی دعا کر ہی رہا تھا کہ بقہ رِ شہر سے نکل آئی۔ اُس
کے کندھے پر گھڑا تھا۔ وہ بتوایل کی بیٹی تھی بتوایل)
ابراہیم 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،
جناب،” پی جلدی“لیں۔ سے اُس نے گھڑےاپنے کو کندھے
پر سے اُتار کر ہاتھ میں پکڑا تاکہ وہ پی سکے۔ جب19 وہ پینے سے
فارغ ہوا تو بقہ رِ نے کہا، آپمَیں” کے اونٹوں کے لئے بھی پانی
آتیلے ہوں۔ پورےبھیوہ طور پر پیاساپنی “بجھائیں۔ جلدی20
سے اُس نے اپنے گھڑے کا پانی حوض میں ُنڈیل ا دیا اور پھر
بھاگ کر کنوئیں سے اِتنا پانی لاتی رہی کہ تمام اونٹوں پیاسکی
بجھ گئی۔

21 اِتنے میں ابراہیم کا آدمی خاموشی سے اُسے دیکھتا رہا،
کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ربکیا مجھے سفر کی کامیابی بخشے
گا یا نہیں۔ اونٹ22 پانی پینے سے فارغ ہوئے تو اُس نے بقہ رِ کو
ایککیسونے نتھ اور نتھدیئے۔کنگندو ًوزنکا 6تقریبا گرام
تھا اور کنگنوں کا 120 گرام۔

اُس23 نے پوچھا، کسآپ” کی بیٹی ہیں؟ کیا اُس کے ہاں
اِتنی جگہ ہے کہ ہم راتوہاں گزار “سکیں؟

* 23:14-15 چاندی400 :ِسکےکے ً تقریبا ساڑھے چار کلوگرام چاندی۔
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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 کیا۔سجدہکوربنے اُس27 میرے”کہا،نے آقا ابراہیم کے
تمجیدکیخدا وفاداریاورکرمکےجسہو میرےنے آقا نہیںکو
ربچھوڑا۔ مجھےنے مالـکمیرےسیدھا کے رشتے تکداروں
پہنچایا “ہے۔

بھاگلڑکی28 کر اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ وہاں اُس نے
سب کچھ بتا دیا جو ہوا تھا۔ جب29-30 بقہ رِ کے بھائی لابن نے
نتھ اور بہن کی کلائیوں میں کنگنوں کو دیکھا اور وہ سب کچھ
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۔ 31 لابن

نے کہا، رب” مبارککے میرےبندے، ساتھ آئیں۔ آپ یہاں
شہر کے باہر کھڑےکیوں ہیں؟ مَیں نے اپنے گھر آپمیں کے
لئے سب کچھ 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۔

جبلیکن33 کھانا آ گیا تو ابراہیم کے نوکر نے کہا، اِس” سے
پہلے کہ مَیں کھانا کھاؤں لازم ہے کہ اپنا پیشمعاملہ “کروں۔
لابن نے کہا، بتائیں” اپنی “بات۔ اُس34 نے کہا، مَیں” ابراہیم
کا نوکر ہوں۔ رب35 نے میرے آقا کو بہت برکت 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۔ مالـکمیرےجب36 کی بیوی بوڑھی ہو گئی تھی تو اُس
کے بیٹا پیدا ہوا تھا۔ ابراہیم نے اُسے اپنی دیدےملـکیتپوری
ہے۔ 37 لیکن میرے آقا نے مجھ سے کہا، قَسم’ کھاؤ کہ تم
اِن کنعانیوں میں سے جن کے درمیان مَیں رہتا ہوں میرے بیٹے
کے لئے بیوی نہیں لاؤ گے 38 میرےبلـکہ باپ کے گھرانے اور
میرے رشتے داروں پاسکے جا کر اُس کے لئے بیوی لاؤ ‘گے۔
39 مَیں نے اپنے مالـک سے کہا، شاید’ وہ میرےعورت ساتھ
آنا نہ ‘چاہے۔ 40 اُس نے کہا، جسرب’ کے منے سا مَیں چلتا
رہا ہوں اپنے فرشتے تمہارےکو ساتھ بھیجے گا اور تمہیں کامیابی
بخشے گا۔ تمہیں میرےضرور رشتے داروں اور میرے باپ کے
گھرانے میرےسے بیٹے کے لئے بیوی ملے گی۔ لیکن41 اگر تم
میرے رشتے داروں پاسکے جاؤ اور وہ انکار یں کر تو پھر تم اپنی
قَسم سے آزاد ہو ‘گے۔ مَیںجبآج42 کنوئیں پاسکے آیا تو مَیں
نے دعا کی، میرےرب،اے’ آقا خدا،کے مرضیتیریاگر ہو تو
مجھے میںمشناِس لئےکےجسبخشکامیابی مَیں یہاں آیا ہوں۔
اب43 مَیں اِس کنوئیں کے پاس کھڑا ہوں۔ جب کوئی جوان
عورت شہر نکلسے کر یہاں آئے تو مَیں اُس سے کہوں گا، ذرا”
مجھے تھوڑاسےگھڑےاپنے پانیسا 44“پلائیں۔ اگر وہ پی”کہے،

لیں، آپمَیں کے اونٹوں کے لئے بھی پانی لے آؤں “گی تو اِس کا
مطلب یہ ہو کہ تُو نے میرےاُسے آقا کے بیٹے کے لئے چن لیا ہے
کہ اُس بیویکی بن ‘جائے۔

میںدلابھیمَیں45 یہ دعا کر رہا تھا بقہکہ رِ شہر آئی۔نکلسے
اُس کے کندھے پر تھا۔گھڑا اُتریتکچشمےوہ اور اپنا بھرگھڑا
لیا۔ مَیں نے اُس سے کہا، ذرا’ مجھے پانی ‘پلائیں۔ جواب46 میں
اُس جلدینے سے گھڑےاپنے کو کندھے پر سے اُتار کر کہا،
پی’ لیں، آپمَیں اونٹوںکے بھیکو پانی پلاتی مَیں‘ہوں۔ پانینے
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 نے اُس کی
ناک میں نتھ اور اُس کی کلائیوں میں کنگن پہنا دیئے۔ تب48
مَیں ربنے کو سجدہ کر کے اپنے آقا ابراہیم کے خدا کی تمجید کی
جس مجھےنے مالـکمیرےسیدھا کی تکبھتیجی پہنچایا تاکہ
وہ اسحاق بیویکی بن جائے۔

مجھےاب49 بتائیں، میرےآپکیا آقا پر اپنی مہربانی وفاداریاور
کا اظہار کرنا ہتے چا ہیں؟ اگر ایسا ہے تو بقہ رِ اسحاقکی ساتھکے
شادی قبول کریں۔ آپاگر متفق نہیں ہیں تو مجھے بتائیں تاکہ مَیں
کوئی اَور قدم اُٹھا “سکوں۔

لابن50 اور بتوایل جوابنے دیا، ربباتیہ” طرفکی سے
ہے، اِس لئے ہم کسی طرح بھی انکار نہیں کر سکتے۔ 51 بقہ رِ
آپ کے منے سا ہے۔ اُسے لے جائیں۔ آپوہ مالـککے کے بیٹے
کی بیوی بن جائے جس طرح رب نے فرمایا “ہے۔ 52 یہ سن
کر ابراہیم کے نوکر ربنے کو سجدہ کیا۔ 53 پھر اُس نے سونے
اور چاندی یوراتکے ز اور ملبوساتمہنگے اپنے سامان میں سے
نکال بقہکر رِ بقہدیئے۔کو رِ بھائیکے ماںاور بھیکو تحفےقیمتی
ملے۔

اِس54 بعدکے اُس نے اپنے سفروںہم ساتھکے شام کا کھانا
کھایا۔ راتوہ وہیںکو ٹھہرے۔ اگلے اُٹھےجبدن تو نوکر نے
کہا، اجازتہمیںاب” دیں تاکہ اپنے آقا لوٹپاسکے “جائیں۔
55 بقہ رِ کے بھائی اور ماں نے کہا، بقہ” رِ کچھ دن اَور ہمارے
ہاں ٹھہرے۔ پھر آپ “جائیں۔ 56 لیکن اُس نے اُن سے اب”کہا، دیر نہ کریں، ربکیونکہ مشنمیرےمجھےنے میں کامیابی
بخشی ہے۔ مجھے اجازت دیں تاکہ اپنے مالـک کے پاس واپس
“جاؤں۔ اُنہوں57 نے کہا، چلیں،” ہم لڑکی کو بُلا کر اُسی سے
پوچھ لیتے “ہیں۔

اُنہوں58 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 نوکرکے اور اُس رُخصتکوسفروںہمکے پہلے60دیا۔کر
اُنہوں نے بقہ رِ دےبرکتکو کر کہا، ہماری” بہن، کرےالله
کہ تُو کروڑوں کی ماں بنے۔ تیری اولاد اپنے دشمنوں کے شہروں
کے دروازوں پر قبضہ “کرے۔ 61 پھر بقہ رِ اور اُس کی نوکرانیاں
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اُٹھ کر اونٹوں پر سوار ہوئیں اور ابراہیم کے نوکر کے پیچھے ہو لیں۔
چنانچہ نوکر اُنہیں ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔

اُس62 وقت ملـکاسحاق کے جنوبی حصے، نجبدشِت میں
رہتا تھا۔ وہ بیر لحی روئی سے آیا تھا۔ شامایک63 نکلوہ کھلےکر
میںمیدان اپنی ٹہلمگنمیںسوچوں رہا تھا اونٹاچانککہ اُس
طرفکی آتے ہوئے نظر آئے۔ بقہجب64 رِ نے اپنی نظر اُٹھا کر
اسحاق کو دیکھا تو اُس نے اونٹ سے اُتر کر 65 نوکر سے وہ”پوچھا، آدمی کون ہے جو میدان میں ہم سے ملنے آ رہا “ہے؟ نوکر
نے کہا، میرا” مالـک “ہے۔ یہ سن کر بقہ رِ نے چادر لے کر
چہرےاپنے ڈھانپکو لیا۔

66 نوکر اسحاقنے کچھسبکو بتا دیا اُسجو نے کیا تھا۔ پھر67
اسحاق بقہ رِ ماںاپنیکو سارہ میںڈیرےکے گیا۔لے اُس اُسنے
شادیسے کی، اور وہ اُس کی بیوی بن گئی۔ اسحاق کے دل میں
اُس کے لئے محبتبہت پیدا یوںہوئی۔ اُسے اپنی ماں موتکی کے
بعد سکون ملا۔

25
ابراہیم کی مزید اولاد

1 ابراہیم ایکنے اَور شادی کی۔ نئی بیوی کا نام قطورہ تھا۔
2 قطورہ کے چھ بیٹے پیدا ہوئے، زِمران، یُقسان، مِدان، مِدیان،
اِسباق 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۔ سبیہ قطورہ کی اولاد تھے۔

5 ابراہیم نے اپنی ساری ملـکیت اسحاق دےکو دی۔ 6 اپنی
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 ہوا۔ غرض وہ بہت

عمر رسیدہ اور زندگی سے آسودہ ہو کر انتقال کر کے اپنے باپ
دادا سے جا ملا۔ 9-10 اُس کے بیٹوں اسحاق اور اسمٰعیل نے اُسے
مکفیلہ دفنمیںغارکے کیا ممرےجو میںمشرقکے یہہے۔ وہی
غار تھا سمیتکھیتجسے ِحتّی آدمی عِفرون بن ُصحر سے خریدا گیا
تھا۔ ابراہیم اور اُس بیویکی سارہ دونوں کو اُس میں دفن کیا گیا۔

11 ابراہیم وفاتکی بعدکے الله اسحاقنے برکتکو دی۔ اُس
وقت اسحاق بیر لحی روئی قریبکے آباد تھا۔

اسمٰعیل کی اولاد
12 ابراہیم کا بیٹا اسمٰعیل جو سارہ لونڈیمصریکی ہاجرہ کے

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

16 یہ بیٹے بارہ قبیلوں کے بانی بن گئے، اور جہاں جہاں وہ آباد
ہوئے اُن جگہوں کا وہی نام پڑ گیا۔ اسمٰعیل17 137 سال کا تھا

کوچوہجب کر کے باپاپنے دادا سے ملا۔جا اُس18 کی اولاد
اُس علاقے میں آباد تھی جو یلہ حو اور ُشور کے درمیان ہے اور
مصرجو میںمشرقکے اسور اسمٰعیلیوںہے۔طرفکی اپنے تمام
بھائیوں کے منے سا ہی آباد ہوا۔

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

ہوئی۔ بقہ رِ لابن کی بہن اور اَرامی مرد بتوایل کی بیٹی تھی
بتوایل) مسوپتامیہ کا ۔(تھا 21 بقہ رِ کے بچے پیدا نہ
اسحاقلیکنہوئے۔ بیویاپنینے کے لئے دعا کی ربتو اُسنے
کی سنی، اور بقہ رِ اُمید سے ہوئی۔ اُس22 پیٹکے میں ایکبچے
دوسرے سے زورآزمائی کرنے لـگے تو وہ رب سے پوچھنے اگر”گئی، یہ حالتمیری رہے گی تو پھر مَیں تکیہاں پہنچکیوں گئی
“ہوں؟ رب23 اُسنے سے کہا، تیرے” اندر دو قومیں ہیں۔ وہ
تجھ سے نکل ایککر دوسری الـگالـگسے ہو جائیں گی۔ اُن
میں ایکسے یادہ ز طاقت ور ہو گی، اور بڑا چھوٹے خدمتکی
کرے “گا۔

پیدائش24 کا وقت آ گیا تو جُڑواں بیٹے پیدا ہوئے۔ 25 پہلا بچہ
نکلا سرختو تھا،سا اور لـگایسا رہا تھا وہکہ بالوںگھنے کوٹکا
پہنےہی اِسہے۔ہوئے لئے اُس نامکا 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 کے مقابلے یعقوبمیں شائستہ تھا
ڈیرےاور میں رہنا پسند کرتا تھا۔ اسحاق28 عیسَو کو پیار کرتا تھا،
کیونکہ وہ شکار گوشتکا پسند کرتا تھا۔ لیکن بقہ رِ یعقوب کو
پیار کرتی تھی۔

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

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

26
اسحاق اور بقہ رِ جرار میں

1 ملـکاُس میں دوبارہ کال پڑا، جس طرح ابراہیم کے دنوں
میں بھی پڑ گیا تھا۔ اسحاق جرار شہر جسگیا پر فلستیوں کے بادشاہ
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ـِکابی مَل تھی۔حکومتکی اسحاقنےرب2 پر ظاہر ہو کر مصر”کہا، نہ جا بلـکہ ملـکاُس میں بس جو مَیں تجھے دکھاتا ہوں۔
3 اُس ملـک میں اجنبی رہ تو مَیں تیرے ساتھ ہوں گا اور تجھے
برکت دوں گا۔ کیونکہ مَیں تجھے اور تیری اولاد کو یہ تمام علاقہ
دوں گا اور وہ وعدہ پورا کروں گا جو مَیں نے قَسم کھا تیرےکر
باپ ابراہیم سے کیا تھا۔ مَیں4 تجھے اِتنی اولاد دوں گا جتنے آسمان
ستارےپر ہیں۔ اور مَیں یہ ملـکتمام دےاُنہیں دوں گا۔ تیری
اولاد سے دنیا کی تمام برکتقومیں پائیں گی۔ مَیں5 تجھے اِس لئے
برکت دوں گا کہ ابراہیم میرے تابع رہا اور میری ہدایات اور
احکام پر چلتا “رہا۔ 6 اسحاقچنانچہ جرار میں آباد ہو گیا۔

جب7 وہاں کے مردوں نے بقہ رِ کے بارے میں پوچھا تو
اسحاق بہنمیرییہ”کہا،نے “ہے۔ اُنہیںوہ یہ بتانے سے ڈرتا تھا
کہ بیویمیرییہ اُسکیونکہہے، بقہ”سوچا،نے خوبنہایترِ
ہے۔صورت اگر اُنہیں معلوم ہو جائے کہ بقہ بیویمیریرِ ہے تو
وہ اُسے حاصل کرنے کی خاطر مجھے قتل کر دیں “گے۔

8 کافی وقت گزر گیا۔ ایک دن فلستیوں کے بادشاہ نے اپنی
کھڑکی میں جھانکسے کر دیکھا اسحاقکہ اپنی بیوی کو پیار کر
رہا ہے۔ 9 اُس نے اسحاق کو بُلا کر کہا، وہ” تو آپ کی بیوی
!ہے آپ نے کیوں کہا کہ میری بہن “ہے؟ اسحاق جوابنے
دیا، مَیں” نے سوچا کہ اگر مَیں بتاؤں کہ یہ میری بیوی ہے تو
لوگ مجھے قتل کر دیں “گے۔

ـِکابی10 مَل ساتھہمارےنےآپ”کہا،نے سلوککیسا کر
!دکھایا آسانیکتنی میںآدمیوںمیرےسے بیویکیآپکوئیسے
سے ہم بستر ہو جاتا۔ اِس طرح آپہم سببکے بڑےایکسے
جرم کے قصوروار “ٹھہرتے۔ 11 پھر ابی ـِک مَل نے تمام لوگوں
کو حکم دیا، جو” بھی اِس مرد یا اُس بیویکی چھیڑےکو اُسے
دیموتسزائے جائے “گی۔

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

اُسے َسو گُنا پھل ملا۔ ربیوں نے برکتاُسے دی، 13 اور وہ امیر
ہو گیا۔ اُس دولتکی بڑھتی گئی، اور دولتنہایتوہ مند ہو گیا۔
اُس14 پاسکے اِتنی یاں، بکر گائےبَیلبھیڑ اور تھےغلام فلستیکہ
اُس سے حسد کرنے لـگے۔ اب15 ایسا ہوا کہ اُنہوں نے اُن تمام
کنوؤں کو مٹی سے بھر کر بند کر دیا جو اُس باپکے کے نوکروں
کھودےنے تھے۔

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

17 اسحاقچنانچہ وہاںنے سے جا کر جرار وادیکی میں اپنے
ڈیرے لگائے۔ وہاں18 فلستیوں نے ابراہیم موتکی بعدکے تمام
کنوؤں کو مٹی سے بھر دیا تھا۔ اسحاق نے اُن کو دوبارہ کھدوایا۔
اُس نے اُن کے وہی نام رکھے جو اُس باپکے رکھےنے تھے۔

اسحاق19 نوکروںکے میںوادیکو تازہکھودتےکھودتے پانی
مل گیا۔ لیکن20 جرار کے چرواہے آ کر اسحاق کے چرواہوں سے
جھگڑنے لـگے۔ اُنہوں نے کہا، یہ” ہمارا کنواں “!ہے اِس لئے
اُس نے اُس کنوئیں کا نام عِسق یعنی جھگڑا رکھا۔ اسحاق21 کے
نوکروں ایکنے اَور کنواں لیا۔کھود لیکن اُس پر بھی جھگڑا ہوا،
اِس لئے اُس نے اُس کا نام ستنہ مخالفتیعنی رکھا۔ وہاں22 سے
جا کر اُس ایکنے تیسرا کنواں اِسکھدوایا۔ دفعہ کوئی جھگڑا
نہ ہوا، اِس لئے اُس نے اُس کا نام رحوبوت یعنی کھلی’ ‘جگہ
رکھا۔ کیونکہ اُس نے کہا، رب” ہمیںنے کھلی دیجگہ ہے،
اباور ملـکہم میں پھلیں پھولیں “گے۔

وہاں23 سے وہ بیرسبع چلا گیا۔ ربراتاُسی24 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
عبادت وہاںکی۔ اُس نے اپنے خیمے لگائے اور اُس نوکروںکے
کنواںنے کھود لیا۔

ـِکابی مَل کے ساتھ عہد
ایک26 دن ابی ـِک، مَل اُس کا اخوزتساتھی اور اُس کا سپہ

سالار فیکل جرار سے اُس پاسکے آئے۔ اسحاق27 نے آپ”پوچھا، میرےکیوں پاس آئے ہیں؟ آپ تو مجھ سے نفرت رکھتے
ہیں۔ کیا آپ نے مجھے اپنے درمیان سے خارج نہیں کیا “تھا؟
اُنہوں28 جوابنے دیا، ہم” نے جان لیا ہے آپربکہ کے
ساتھ ہے۔ اِس لئے ہم نے کہا کہ آپہمارا کے ساتھ عہد ہونا
ہئے۔ چا آئیے ہم قَسم کھا کر ایک دوسرے سے عہد باندھیں
29 آپکہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ ہم آپبھینے
کو نہیں چھیڑا بلـکہ آپ سے صرف سلوکاچھا کیا اور آپ کو
سلامتی رُخصتساتھکے کیا اباورہے۔ ظاہر ربکہہے نے
آپ 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۔

اُسی32 اسحاقدن کے نوکر آئے اور اُسے اُس کنوئیں بارےکے
میں اطلاع دی جو اُنہوں نے کھودا تھا۔ اُنہوں نے کہا، ہمیں”
ملپانی گیا “ہے۔ اُس33 کنوئیںنے نامکا یعنیسبع رکھا۔‘قَسم’
تکآج ساتھ والے شہر کا نام بیرسبع ہے۔

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

بیریکی،شادی بیٹیکی یہودِت ایلوناورسے باسمتبیٹیکی سے۔
35 یہ عورتیں اسحاق اور بقہ رِ کے لئے بڑے دُکھ باعثکا بنیں۔
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یعقوباسحاق برکتکو دیتا ہے
اسحاق1 بوڑھا ہو گیا تو اُس کی نظر دُھندلا گئی۔ اُس نے اپنے

بڑے بیٹے بُلاکو کر “بیٹا۔”کہا، عیسَو جوابنے مَیںجی،”دیا،
حاضر “ہوں۔ اسحاق2 نے کہا، مَیں” بوڑھا ہو گیا ہوں اور خدا
جانے کب مر جاؤں۔ 3 اِس لئے اپنا تیر کمان لے کر جنگل میں
نکل جا میرےاور لئے کسی جانور کا شکار کر۔ 4 اُسے تیار کر
کے ایسا لذیذ کھانا پکا جو مجھے پسند ہے۔ پھر اُسے میرے پاس
آ۔لے مرنے پہلےسے مَیں وہ کھانا کھا برکتتجھےکر دینا چاہتا
“ہوں۔

5 بقہ رِ نے اسحاق کی عیسَو کے ساتھ بات چیت سن لی تھی۔
جب عیسَو شکار کرنے کے لئے چلا گیا تو اُس نے یعقوب سے
ابھیابھی”6کہا، مَیں تمہارےنے ابو کو عیسَو باتیہسے 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 تجھے رب کے منے سا برکت دینا چاہتا ‘ہوں۔
اب8 میرےسنو، !بیٹے جو کچھ مَیں بتاتی ہوں وہ کرو۔ 9 جا کر
یوڑ ر میں یوںسے بکر لو۔چنبچےاچھےاچھےدوکے پھر مَیں وہی
لذیذ کھانا پکاؤں گی تمہارےجو ابو کو پسند ہے۔ 10 تم یہ کھانا
اُس پاسکے لے جاؤ گے تو وہ اُسے کھا کر مرنے پہلےسے تمہیں
دےبرکت “گا۔

یعقوبلیکن11 اعتراضنے ہیںجانتیآپ”کیا، کہ عیسَو کے
جسم پر گھنے بال ہیں جبکہ میرے بال کم ہیں۔ 12 کہیں مجھے
چھونے باپمیرےسے کو پتا نہ چل جائے کہ مَیں اُسے فریب
دے ہوں۔رہا پھر مجھ نہیںبرکتپر لعنتبلـکہ “گی۔آئے اُس13
ماںکی تم”کہا،نے پر لعنتوالیآنے مجھ پر میریبسبیٹا۔آئے،
بات مان لو۔ جاؤ اور یوں بکر کے وہ بچے لے “آؤ۔

14 چنانچہ وہ گیا اور اُنہیں اپنی ماں پاسکے لے آیا۔ بقہ رِ نے
ایسا لذیذ کھانا پکایا جو یعقوب کے باپ کو پسند تھا۔ 15 عیسَو
خاصکے موقعوں کے لئے اچھے لباس بقہ رِ پاسکے گھر میں
تھے۔ اُس نے میںاُن چنلباسبہترینسے کر اپنے چھوٹے بیٹے کو
پہنا دیا۔ ساتھ16 ساتھ اُس یوںنے بکر کی کھالیں اُس ہاتھوںکے
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 باپاپنےنے پاسکے جا ابو”کہا،کر اسحاق“جی۔
نے کہا، جی،” بیٹا۔ تُو کون “ہے؟ اُس19 نے کہا، مَیں” آپ
کا پہلوٹھا مَیںہوں۔عیسَو وہنے کیا مجھےنےآپجوہے تھا۔کہا
اب ذرا اُٹھیں اور بیٹھ میرےکر شکار کا کھانا کھائیں تاکہ آپ
بعد میں مجھے برکت “دیں۔ اسحاق20 نے پوچھا، بیٹا،” تجھے یہ
شکار اِتنی ملطرحکسجلدی “گیا؟ اُس جوابنے دیا، رب”
آپ کے خدا نے میرےاُسے منے سا سے گزرنے “دیا۔

اسحاق21 نے کہا، بیٹا،” میرے قریب آ تاکہ مَیں تجھے چھو
لوں کہ تُو واقعی میرا بیٹا عیسَو ہے کہ “نہیں۔ یعقوب22 اپنے
باپ کے نزدیک آیا۔ اسحاق نے اُسے چھو کر کہا، تیری” آواز

تو یعقوب کی ہے تیرےلیکن ہاتھ عیسَو کے “ہیں۔ یوں23 اُس
فریبنے کھایا۔ یعقوبچونکہ کے ہاتھ عیسَو کے ہاتھ کی مانند
تھے اِس لئے اُس نے اُسے برکت دی۔ توبھی24 اُس نے دوبارہ
پوچھا، کیا” 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 “گا۔ یعقوب کھانا اور َمے لے آیا۔ اسحاق نے کھایا
اور پیا، 26 پھر کہا، بیٹا،” میرے پاس آ اور مجھے بوسہ “دے۔
یعقوب27 پاسنے آ کر اُسے بوسہ دیا۔ اسحاق نے اُس لباسکے
کو سونگھ کر برکتاُسے دی۔ اُس نے کہا،

میرے” بیٹے کی خوشبو اُس کھلے میدان کی خوشبو کی مانند
ہے ربجسے برکتنے دی ہے۔ 28 الله تجھے آسمان اوسکی
اور زمین زرخیزیکی دے۔ وہ کثرتتجھے اناجکا اور انگور کا
رس دے۔ قومیں29 تیری خدمت کریں، اور تیرےاُمّتیں منے سا
جائیں۔جھک بھائیوںاپنے حکمرانکا بن، تیریاور ماں اولادکی
تیرے منے سا ٹیکے۔گھٹنے تجھجو کرےلعنتپر وہ لعنتیخود ہو
اور جو دےبرکتتجھے وہ برکتخود “پائے۔

عیسَو برکتبھی مانگتا ہے
اسحاق30 برکتکی ہیرُخصتابھییعقوببعدکے ہوا تھا کہ

اُس کا بھائی عیسَو شکار کر واپسکے آیا۔ بھیوہ31 لذیذ کھانا پکا
کر اُسے باپاپنے پاسکے لے آیا۔ اُس نے کہا، ابو” جی، اُٹھیں
اور میرے شکار کا کھانا کھائیں تاکہ آپ مجھے برکت “دیں۔
اسحاق32 نے پوچھا، تُو” کون “ہے؟ اُس جوابنے دیا، مَیں”
آپ کا بڑا بیٹا عیسَو “ہوں۔

اسحاق33 گھبرا شدتکر سے کانپنے لگا۔ اُس نے پوچھا، پھر”
وہ کون تھا جو کسی جانور کا شکار کر پاسمیرےکے لے آیا؟
تیرے آنے سے ذرا پہلے مَیں نے اُس 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،”
مجھے بھی برکت “دیں، اُس نے کہا۔ لیکن35 اسحاق جوابنے
دیا، تیرے” بھائی نے آ کر مجھے فریب دیا۔ اُس نے تیری برکت
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
برکتمیریاباور بھی زبردستی لے لی۔ آپکیا میرےنے لئے
برکتکوئی محفوظ نہیں “رکھی؟ لیکن37 اسحاق نے کہا، مَیں”
نے اُسے تیرا حکمران اور اُس کے تمام بھائیوں کو اُس کے خادم
بنا دیا ہے۔ مَیں نے اُسے اناج اور انگور رسکا مہیا کیا ابہے۔
مجھے بتا بیٹا، کیا کچھ رہ گیا تجھےمَیںجوہے “دوں؟ لیکن38 عیسَو
خاموش نہ ہوا بلـکہ کہا، ابو،” آپکیا پاسکے صرفواقعی یہی
برکت تھی؟ ابو، مجھے برکتبھی “دیں۔ وہ زار و قطار رونے لگا۔

39 پھر اسحاق نے کہا، تُو” زمین کی زرخیزی اور آسمان کی
اوس محرومسے گا۔رہے 40 اپنیصرفتُو تلوار سہارےکے زندہ



پَیدایش 27:41 21 پَیدایش 29:8
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
باپ41 برکتکی سببکے سے یعقوبعیسَو کا دشمن بن گیا۔

اُس نے دل میں کہا، وہ” دن قریب آ گئے ہیں کہ ابو انتقال کر
جائیں گے اور ہم اُن کا ماتم کریں گے۔ پھر مَیں اپنے بھائی کو مار
ڈالوں “گا۔

بقہ42 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 سے
ہجرت کر جاؤ۔ حاران شہر میں میرے بھائی لابن پاسکے چلے
جاؤ۔ وہاں44 کچھ ٹھہرےدن رہنا تمہارےتکجب بھائی کا
غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ اُسجب45 کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا
اور تمہارےوہ اُس ساتھکے کئے سلوکگئے بھولکو جائے گا،
تب مَیں اطلاع دوں گی کہ تم وہاں سے واپس آ سکتے ہو۔ مَیں
ایککیوں ہی دن میں تم دونوں سے محروم ہو “جاؤں؟

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

28
اسحاق1 یعقوبنے کو بُلا کر دیبرکتاُسے اور کہا، لازم”

ہے کہ تُو کسی کنعانی عورت سے شادی نہ کرے۔ 2 اب
سیدھے مسوپتامیہ میں اپنے نانا بتوایل کے گھر جا اور وہاں اپنے
ماموں لابن کی لڑکیوں میں سے ایککسی سے شادی کر۔ 3 الله
قادرِ مطلق تجھے دےبرکت کر پھلنے لنے پھو دے اور تجھے اِتنی
دےاولاد کہ تُو بہت ساری قوموں باپکا بنے۔ 4 وہ تجھے اور
تیری اولاد کو ابراہیم دےبرکتکی جسے اُس نے ملـکیہ دیا
میںجس تُو مہمان کے طور پر رہتا ہے۔ تمہارےملـکیہ 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 اسحاقکہ اُسےنے شادیسےعورتکنعانی سےکرنے
منع کیا ہے 7 اور یعقوبکہ اپنے ماں باپ کی سن کر مسوپتامیہ
چلا گیا ہے۔ 8 عیسَو سمجھ گیا کہ کنعانی باپمیرےعورتیں کو
منظور نہیں ہیں۔ اِس9 لئے وہ ابراہیم کے بیٹے اسمٰعیل پاسکے گیا
اور اُس کی محلتبیٹی کی۔شادیسے نبایوتوہ بہنکی 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 وہ رات گزارنے کے لئے رُک گیا اور وہاں

کے پتھروں میں ایکسے کو لے کر اُسے اپنے سرہانے رکھا اور
سو گیا۔

جب12 وہ سو رہا تھا تو خواب ایکمیں سیڑھی دیکھی جو
زمین سے تکآسمان پہنچتی تھی۔ فرشتے اُس پر ھتے چڑ اور اُترتے
نظر آتے تھے۔ اُسرب13 کے اوپر کھڑا تھا۔ اُس نے مَیں”کہا،
رب ابراہیم اسحاقاور کا تجھےمَیںہوں۔خدا تیریاور اولاد یہکو
زمین دوں جسگا پر تُو لیٹا ہے۔ تیری14 اولاد زمین خاکپر کی
ہوبےشمارطرح گی، اور تُو پھیلطرفچاروں گا۔جائے دنیا کی
تمام تیرےقومیں اور تیری اولاد کے وسیلے برکتسے پائیں گی۔
15 مَیں تیرے ساتھ ہوں گا، تجھے محفوظ رکھوں گا اور آخرکار
تجھے ملـکاِس واپسمیں لاؤں ممکنگا۔ نہیںہی تیرےمَیںکہ
ساتھ اپنا وعدہ پورا کرنے پہلےسے تجھے چھوڑ “دوں۔

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

یعقوب18 سویرےصبح اُٹھا۔ اُس نے وہ پتھر لیا جو اُس نے
اپنے سرہانے رکھا تھا اور اُسے ستون کی طرح کھڑا کیا۔ پھر اُس
نے اُس پر زیتون کا تیل ُنڈیل ا دیا۔ 19 اُس نے مقام کا نام بیت
ایل یعنی الله’ کا ‘گھر رکھا ساتھپہلے) والے شہر نامکا لُوز
اُس20۔(تھا قَسمنے کھا ساتھمیرےرباگر”کہا،کر ہو، سفر
مجھےکرے،حفاظتمیریپر اورکھانا کپڑا مَیںاور21کرےمہیا
سلامتی سے باپاپنے کے واپسگھر پہنچوں تو پھر وہ میرا خدا ہو
گا۔ جہاں22 یہ پتھر ستون کے طور 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 سفر جاری رکھا اور چلتے چلتے مشرقی قوموں
ملـککے پہنچمیں گیا۔ وہاں2 اُس میںکھیتنے 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 رکھ دیتے تھے۔

یعقوب4 نے چرواہوں سے پوچھا، میرے” بھائیو، آپ کہاں
کے “ہیں؟ اُنہوں نے جواب دیا، حاران” “کے۔ 5 اُس نے
پوچھا، کیا” آپ نحور کے پوتے لابن کو جانتے “ہیں؟ اُنہوں نے
کہا، جی” “ہاں۔ 6 اُس نے پوچھا، کیا” وہ خیریت سے “ہے؟
اُنہوں نے کہا، جی،” وہ خیریت سے ہے۔ دیکھو، اُدھر اُس کی
بیٹی راخل یوڑ ر لے کر آ رہی “ہے۔ یعقوب7 نے کہا، ابھی” تو
بہتتکشام وقت باقی ہے۔ یوڑوں ر کو جمع کرنے کا وقت تو
نہیں آپہے۔ کیوں اُنہیں پانی پلا کر دوبارہ چرنے نہیں “دیتے؟
8 اُنہوں نے جواب دیا، پہلے” ضروری ہے کہ تمام یوڑ ر یہاں
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پہنچیں۔ تب 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 اپنے باپ
کا یوڑ ر لے کر آ پہنچی، کیونکہ یوں بھیڑبکر کو چَرانا اُس کا کام
تھا۔ یعقوبجب10 راخلنے ماموںکو لابن کے یوڑ ر ساتھکے
آتے دیکھا تو اُس کنوئیںنے پاسکے جا کر پتھر کو لُڑھکا کر منہ
سے ہٹا دیا اور یوں بکر بھیڑ کو پانی پلایا۔ 11 پھر اُس نے اُسے بوسہ
دیا اور خوب رونے لگا۔ 12 اُس نے کہا، مَیں” آپ کے ابو کی
بہن بقہ رِ کا بیٹا “ہوں۔ یہ سن راخلکر بھاگنے کر اپنے ابو کو
اطلاع دی۔

لابنجب13 نے سنا کہ میرا یعقوببھانجا 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” واقعی
میرے رشتے دار یعقوب“ہیں۔ ایکوہاںنے پورا مہینہ گزارا۔

اپنی یوں بیو کے لئے یعقوب مشقتمحنتکی
15 پھر لابن یعقوب سے کہنے لگا، میرےآپبےشک” 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 تھی۔صورتخوبسےطرحہر
یعقوب18 کو راخل محبتسے تھی، اِس لئے اُس نے کہا، اگر”
مجھے آپ کی چھوٹی بیٹی راخل مل جائے تو آپ کے لئے سات
لابن19“گا۔کروںکامسال اَورکسی”کہا،نے آدمی نسبتکی
مجھے یہ یادہ ز پسند ہے آپکہ ہی سے اُس شادیکی “کراؤں۔

یعقوبپس20 راخلنے پانےکو لئےکے کامتکسالسات
کیا۔ لیکن اُسے ایسا لگا جیسا ایکدو دن ہوںگزرےہی کیونکہ
راخلوہ پیارسےشدتکو کرتا تھا۔ اِس21 بعدکے اُس لابننے
پوریمدت”کہا،سے اپنیمجھےابہے۔گئیہو بیٹی شادیسے
کرنے “دیں۔ 22 لابن نے اُس مقام کے تمام لوگوں کو دعوت
دے شادیکر ضیافتکی کی۔ لیکن23 اُس رات وہ راخل کی
بجائے لیاہ کو یعقوب پاسکے لے آیا، اور یعقوب اُسی سے ہم
بستر ہوا۔ 24 لابن) نے لیاہ کو اپنی لونڈی زِلفہ دے دی
تھی تاکہ وہ اُس خدمتکی (کرے۔

ہوئیصبحجب25 یعقوبتو نے دیکھا لیاہکہ پاسمیرےہی
اُسہے۔ لابننے پاسکے جا کر کہا، آپیہ” میرےنے ساتھ
کیا کِیا ہے؟ کیا مَیں راخلنے کے لئے کام نہیں آپکیا؟ مجھےنے
دھوکا کیوں “دیا؟ لابن26 جوابنے دیا، یہاں” دستور نہیں ہے
کہ چھوٹی بیٹی کی شادی بڑی سے پہلے کر دی جائے۔ ایک27
ہفتے کے بعد شادی کی رسومات پوری ہو جائیں گی۔ اُس وقت
تک صبر کریں۔ پھر مَیں آپ کو راخل دےبھی دوں گا۔ شرط
یہ ہے آپکہ ساتمزید میرےسال لئے کام “کریں۔

یعقوب28 مان گیا۔ ایکجبچنانچہ ہفتے کے بعد شادی کی
رسومات پوری ہوئیں تو لابن نے اپنی بیٹی راخل کی شادی بھی
اُس کے ساتھ کر دی۔ 29 لابن) نے راخل کو اپنی لونڈی

دیدےبِلہاہ تاکہ وہ اُس (کرے۔خدمتکی یعقوب30 راخل
بھیسے ہم بستر ہوا۔ وہ لیاہ نسبتکی اُسے یادہ ز پیار کرتا تھا۔ پھر
اُس راخلنے سالساتعوضکے اَور لابن خدمتکی کی۔

یعقوب بچےکے
ربجب31 نے دیکھا کہ لیاہ نفرتسے کی جاتی ہے تو اُس

نے اُسے اولاد دی راخلجبکہ ہاںکے بچے پیدا نہ ہوئے۔
32 لیاہ حاملہ ہوئی اور اُس کے بیٹا پیدا ہوا۔ اُس نے رب”کہا، میرینے مصیبت دیکھی ہے اور اب میرا شوہر مجھے پیار

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

وہ33 دوبارہ ایکہوئی۔حاملہ اَور بیٹا پیدا ہوا۔ اُس رب”کہا،نے نے سنا کہ مجھ نفرتسے کی جاتی ہے، اِس لئے اُس نے
مجھے یہ بھی دیا “ہے۔ اُس نے اُس کا نام شمعون یعنی رب’ نے
سنا ‘ہے رکھا۔

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

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

30
اِسرہی،ہیبےاولادراخللیکن1 لئے بہناپنیوہ حسدسے

لـگی۔کرنے اُس یعقوبنے سے بھیمجھے”کہا، اولاد دیں ورنہ
مَیں “گی۔جاؤںمر یعقوب2 کو آیا۔غصہ اُس کیا”کہا،نے مَیں
الله جسہوں تجھےنے اولاد سے محروم “رکھاہے؟ راخل3 نے
کہا، یہاں” میری لونڈی بِلہاہ ہے۔ اُس کے ساتھ ہم بستر ہوں
تاکہ میرےوہ لئے بچے کو اوردےجنم مَیں اُس معرفتکی ماں
بن “جاؤں۔

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

7 بِلہاہ دوبارہ حاملہ ہوئی اور ایک اَور بیٹا پیدا ہوا۔ راخل8
مَیں”کہا،نے بہناپنینے لڑیُکشتیسختسے جیتلیکنہے،
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 نے یعقوب کو اپنی لونڈی زِلفہ دے دی تاکہ وہ بھی اُس
بیویکی ہو۔ 10 زِلفہ ایکبھیکے بیٹا پیدا ہوا۔ 11 لیاہ نے مَیں”کہا، قسمتخوشکتنی “!ہوں چنانچہ اُس نے اُس کا نام جد
خوشیعنی قسمتی رکھا۔
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پھر12 زِلفہ کے دوسرا بیٹا پیدا لیاہ13ہوا۔ مَیں”کہا،نے کتنی

مبارک ابہوں۔ خواتین مبارکمجھے کہیں “گی۔ اُس اُسنے
کا نام آشر مبارکیعنی رکھا۔

ایک14 دن اناج کی فصل کی کٹائی ہو رہی تھی کہ روبن باہر
نکل کر کھیتوں میں چلا گیا۔ وہاں اُسے مردم مل*گیاہ 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 “دو۔
15 لیاہ جوابنے دیا، کیا” یہی کافی نہیں کہ تم میرےنے شوہر
کو مجھ سے چھین لیا میرےابہے؟ بیٹے کے مردم گیاہ کو بھی
چھیننا چاہتی “ہو۔ راخل نے کہا، اگر” تم مجھے اپنے بیٹے کے
مردم گیاہ میں دوسے یعقوبراتآجتو ساتھکے سو “ہو۔سکتی

شام16 یعقوبکو کھیتوں واپسسے آ رہا تھا کہ لیاہ آگے سے
اُس سے ملنے اورگئیکو آپراتآج”کہا، ساتھمیرےکو سونا
ہے، کیونکہ مَیں نے اپنے بیٹے کے مردم گیاہ آپعوضکے کو
اُجرت پر لیا “ہے۔ یعقوبچنانچہ نے لیاہ راتپاسکے گزاری۔

اُس17 وقت الله نے لیاہ کی دعا سنی اور وہ حاملہ ہوئی۔ اُس
کے پانچواں بیٹا پیدا ہوا۔ 18 لیاہ نے کہا، الله” نے مجھے اِس کا
اجر دیا ہے مَیںکہ نے اپنے شوہر کو اپنی لونڈی “دی۔ اُس نے
اُس کا نام اِشکار یعنی اجر رکھا۔

19 اِس کے بعد ایکوہ اَور دفعہ حاملہ ہوئی۔ اُس کے چھٹا
بیٹا پیدا ہوا۔ 20 اُس نے کہا، الله” نے مجھے ایک اچھا خاصا
تحفہ دیا ابہے۔ میرا میرےخاوند ساتھ رہے گا، کیونکہ مجھ
اُسسے چھکے بیٹے پیدا ہوئے “ہیں۔ اُس اُسنے کا نام زبولون
رہائشیعنی رکھا۔

اِس21 کے بعد بیٹی پیدا ہوئی۔ اُس نے اُس کا نام دینہ رکھا۔
22 پھر الله راخلنے کو بھی یاد کیا۔ اُس نے اُس کی دعا سن

کر اُسے اولاد بخشی۔ وہ23 حاملہ ہوئی ایکاور بیٹا پیدا ہوا۔ اُس
نے کہا، مجھے” بیٹا عطا کرنے سے الله عزتمیرینے بحال کر
دی ہے۔ رب24 ایکمجھے اَور بیٹا “دے۔ اُس نے اُس کا نام
یوسف یعنی وہ’ ‘دےاَور رکھا۔

یعقوب کا لابن کے ساتھ سودا
یوسف25 پیدائشکی کے یعقوببعد لابننے سے کہا، اب”

مجھے اجازت دیں کہ مَیں اپنے وطن اور گھر کو واپس جاؤں۔
26 مجھے میرے بال بچے دیں جن کے عوض مَیں نے آپ کی
خدمت کی ہے۔ پھر مَیں چلا جاؤں گا۔ آپ 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 ہے ربکہ نے آپمجھے سببکے
ہے۔دیبرکتسے اُجرتاپنی28 خود کریںمقرر تو مَیں وہی دیا
کروں “گا۔

یعقوب29 نے کہا، آپ” جانتے ہیں کہ مَیں طرحکسنے
آپ کے لئے کام کیا، میرےکہ وسیلے آپسے کے مویشی کتنے

بڑھ گئے ہیں۔ 30 جو میرےبہتتھوڑا آنے آپپہلےسے پاسکے
تھا وہ اب بہت یادہ ز بڑھ گیا ربہے۔ میرےنے کام آپسے
برکتبہتکو دی ابہے۔ وقتوہ آ گیا ہے کہ مَیں اپنے گھر
کے لئے کچھ “کروں۔

لابن31 نے کہا، مَیں” آپ کو کیا “دوں؟ یعقوب نے مجھے”کہا، کچھ نہ دیں۔ مَیں اِس شرط آپپر کی یوں بھیڑبکر کی دیکھ
بھال جاری رکھوں گا کہ آج32 مَیں آپ کے یوڑ ر میں سے گزر
کر اُن تمام بھیڑوں الـگکو کر لوں گا جن کے جسم پر چھوٹے یا
بڑے ھبے د ہوں یا جو سفید نہ اِسیہوں۔ طرح مَیں اُن تمام یوں بکر
کو بھی الـگ کر لوں گا جن کے جسم پر چھوٹے یا بڑے ھبے د
ہوں۔ یہی اُجرتمیری ہو گی۔ 33 آئندہ جن یوں بکر کے جسم پر
چھوٹے بڑےیا ھبے د ہوں گے یا جن بھیڑوں رنگکا سفید نہیں
ہو گا وہ میرا اجر ہوں آپکبھیجبگی۔ اُن کا معائنہ کریں گے
تو آپ معلوم کر سکیں گے کہ مَیں دیانت دار رہا ہوں۔ کیونکہ
میرے جانوروں رنگکے ہیسے ظاہر ہو گا مَیںکہ آپنے کا
کچھ چُرایا نہیں “ہے۔ لابن34 نے کہا، ٹھیک” ہے۔ ایسا ہی ہو
آپجیسا نے کہا “ہے۔

اُسی35 دن لابن نے اُن بکروں الـگکو کر لیا جن کے جسم
پر یاں دھار یا ھبے د تھے اور اُن تمام یوں بکر کو جن کے جسم پر
چھوٹے بڑےیا ھبے د جستھے۔ کے بھی جسم پر سفید نشان تھا
اُسے اُس الـگنے کر لیا۔ اِسی طرح اُس نے اُن تمام بھیڑوں کو
الـگبھی کر لیا پورےجو طور پر سفید نہ تھے۔ پھر لابن اُنہیںنے
اپنے بیٹوں سپردکے کر دیا 36 جو اُن یعقوبساتھکے سے اِتنا دُور
چلے گئے کہ اُن درمیانکے تین دن کا فاصلہ یعقوبتبتھا۔ 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 نے اُنہیں یوں بکر بھیڑ کے منے سا اُن حوضوں میں
گاڑ دیا جہاں وہ پانی پیتے تھے، کیونکہ وہاں یہ مستجانور ہو کر
ملاپ منےکےشاخوںاِنوہجب39تھے۔کرتے ملاپسا کرتے
تو جو بچے پیدا ہوتے اُن کے جسم پر چھوٹے بڑےاور ھبے د اور
یاں دھار ہوتی تھیں۔ 40 یعقوبپھر نے بھیڑ بچوںکے الـگکو کر
کے اپنے یوڑوں ر کو لابن کے اُن جانوروں کے منے سا چرنے دیا
جن کے جسم پر یاں دھار تھیں اور جو سفید نہ تھے۔ یوں اُس نے
اپنے یوڑوںذاتی ر الـگکو کر لیا اور اُنہیں لابن یوڑکے ر ساتھکے
چرنے نہ دیا۔

41 لیکن اُس نے یہ شاخیں صرف اُس وقت حوضوں میں
طاقتجبکیںکھڑی ور مستجانور ہو ملاپکر تھے۔کرتے
42 کمزور جانوروں کے ساتھ اُس نے ایسا نہ کیا۔ اِسی طرح لابن
کو کمزور جانور اور یعقوب طاقتکو ور جانور مل گئے۔ یوں43
یعقوب بہت امیر بن گیا۔ اُس پاسکے بہت سے یوڑ، ر غلام اور

* 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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لونڈیاں، اونٹ اور گدھے تھے۔

31
یعقوب ہجرتکی

ایک1 دن یعقوب کو پتا چلا کہ لابن کے بیٹے بارےمیرے
میں کہہ رہے ہیں، یعقوب” ہمارےنے ابو کچھسبسے چھین
لیا اُسہے۔ ملـکیتکیباپہمارےدولتتمامیہنے حاصلسے
یعقوب2“ہے۔کی بھییہنے دیکھا لابنکہ یہساتھمیرےکا رو
پہلے کی نسبت بگڑ گیا ہے۔ 3 پھر رب نے اُس سے کہا، اپنے”
باپ ملـککے اور اپنے رشتے داروں واپسپاسکے چلا مَیںجا۔
تیرے ساتھ ہوں “گا۔

میںمیدانکھلےیعقوبوقتاُس4 یوڑوںاپنے ر پاسکے تھا۔
اُس نے وہاں سے راخل اور لیاہ کو بُلا کر 5 اُن سے کہا، مَیں”
نے دیکھ لیا ہے آپکہ باپکے میرےکا ساتھ یہ رو پہلے کی
نسبت بگڑ گیا باپمیرےلیکنہے۔ کا میرےخدا ساتھ رہا ہے۔
دونوںآپ6 ہیںجانتی مَیںکہ آپنے کے ابو کے لئے جاںکتنی
فشانی سے کام کیا ہے۔ لیکن7 وہ مجھے فریب دیتا رہا اور میری
اُجرت دس بار بدلی۔ تاہم الله نے اُسے مجھے نقصان پہنچانے نہ
لابنماموںجب8دیا۔ تھے،کہتے جانوروںجن’ پرجسمکے ھبے د
اُجرتکوآپوہیہوں ملیںپرطورکے ‘گے تو یوںتمام بکر بھیڑ کے
بچےایسے پیدا پرجسموںکےجنہوئے ھبے اُنہوںجبتھے۔ہید
کہا،نے یاںپرجسمکےجانوروںجن’ کوآپوہیگیہوںدھار
اُجرت کے طور پر ملیں ‘گے تو تمام یوں بکر بھیڑ کے ایسے بچے پیدا
ہوئے جن کے جسموں پر یاں دھار ہی تھیں۔ یوں9 الله آپنے
کے ابو مویشیکے چھین دےمجھےکر دیئے ہیں۔ اب10 ایسا ہوا
کہ حیوانوں کی مستی موسمکے میں مَیں خوابایکنے دیکھا۔
اُس میں جو مینڈھے اور بکرے یوں بھیڑبکر سے ملاپ کر رہے
تھے اُن کے جسم پر بڑے اور چھوٹے ھبے د اور یاں دھار تھیں۔
میںخواباُس11 الله کے فرشتے مجھنے 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 یوںجو بھیڑبکر ملاپسے کر ہیںرہے اُن جسمکے بڑےپر
اور چھوٹے ھبے د اور یاں دھار ہیں۔ مَیں یہ خود کروا رہا ہوں،
مَیںکیونکہ دیکھکچھسبوہنے لیا لابنجوہے تیرےنے ساتھ
کیا ہے۔ 13 مَیں وہ خدا ہوں جو بیت ایل میں تجھ پر ظاہر ہوا
تھا، اُس جگہ جہاں تُو نے ستون پر تیل ُنڈیل ا کر میرےاُسے لئے
مخصوص کیا میرےاور قَسمحضور کھائی ابتھی۔ اُٹھ اور روانہ
ہو کر اپنے واپسوطن چلا “۔‘جا

راخل14 اور لیاہ جوابنے یعقوبمیں سے کہا، اب” ہمیں
اپنے باپ کی میراث سے کچھ ملنے کی اُمید نہیں رہی۔ 15 اُس کا
ہمارے ساتھ اجنبی کا پہلےہے۔سلوکسا اُس بیچہمیںنے دیا،
اور اب اُس نے سارےوہ پیسے کھا بھی لئے ہیں۔ 16 چنانچہ
جو بھی دولت الله ہمارےنے باپ سے چھین لی ہے وہ ہماری

ہمارےاور بچوں کی ہی ابہے۔ جو کچھ بھی الله آپنے کو
بتایا ہے وہ “کریں۔

یعقوبتب17 اُٹھنے کر بچوںبالاپنے اونٹوںکو پر اور18بٹھایا
اپنے تمام مویشی اور مسوپتامیہ سے حاصل کیا ہوا تمام سامان لے
ملـِککر میںکنعان باپاپنے ہاںکے جانے کے لئے روانہ ہوا۔
اُس19 وقت لابن اپنی یوں بکر بھیڑ کی پشم کترنے کو گیا ہوا تھا۔
اُس کی غیرموجودگی میں راخل نے باپاپنے کے بُت چُرا لئے۔

یعقوب20 نے لابن کو دےفریب کر اُسے اطلاع نہ دی کہ
مَیں جا رہا ہوں 21 بلـکہ اپنی ساری ملـکیت سمیٹ کر فرار ہوا۔
یائے فراتدر پارکو ِجلعادوہکےکر پہاڑیکے طرفکیعلاقے
سفر کرنے لگا۔

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

ہے۔ 23 اپنے رشتے داروں کو ساتھ لے کر اُس اُسنے تعاقبکا
دنساتکیا۔ چلتے اُسچلتے یعقوبنے کو آ وہجبلیا ِجلعاد کے
پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا تھا۔ لیکن24 راتاُس الله خوابنے
لابنمیں پاسکے آ کر اُس سے یعقوب!خبردار”کہا، کو بُرا بھلا
نہ “کہنا۔

اُسلابنجب25 پاسکے پہنچا یعقوبتو ِجلعادنے پہاڑیکے
میںعلاقے لگائےخیمےاپنے لابنتھے۔ہوئے بھینے اپنے رشتے
داروں ساتھکے وہیں اپنے لگائے۔خیمے اُس26 یعقوبنے سے
کیانےآپیہ”کہا، کِیا مجھےآپہے؟ بیٹیوںمیریکردےدھوکا
کو کیوں قیدیوںجنگی ہانکطرحکی لائے ہیں؟ کیوںآپ27
دےفریبمجھے خاموشیکر بھاگسے آئے ہیں؟ آپاگر مجھے
اطلاع دیتے تو آپمَیں دفخوشیخوشیکو اور سرود ساتھکے
گاتے رُخصتبجاتے کرتا۔ آپ28 مجھےنے اپنے نواسے نواسیوں
اور بیٹیوں کو بوسہ دینے کا موقع بھی نہ دیا۔ آپ کی یہ حرکت
بڑی احمقانہ تھی۔ 29 مَیں آپ کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہوں۔
لیکن آپراتپچھلی کے ابو کے خدا مجھنے سے کہا، !خبردار’
یعقوب کو بُرا بھلا نہ ‘کہنا۔ ٹھیک30 اِسآپہے، لئے چلے گئے
کہ باپاپنے کے واپسگھر جانے بڑےکے آرزومند تھے۔ لیکن
آپیہ نے کیا کِیا ہے میرےکہ بُت چُرا لائے “ہیں؟

یعقوب31 جوابنے مجھے”دیا، ڈر تھا آپکہ اپنی بیٹیوں کو
مجھ سے چھین لیں گے۔ لیکن32 آپاگر کو یہاں کسی پاسکے
اپنے جائیںملبُت تو اُسے ہمارےجائے۔دیموتسزائے رشتے
میںموجودگیکیداروں کریںمعلوم کوئیکیآپپاسمیرےکہ
چیز نہیں۔کہہے اگر توہے اُسے یعقوب“لیں۔لے نہیںمعلومکو
تھا راخلکہ بُتوںنے کو چُرایا ہے۔

33 لابن یعقوب کے خیمے میں داخل ہوا اور ڈھونڈنے لگا۔
وہاں سے نکل کر وہ لیاہ کے خیمے میں اور دونوں لونڈیوں کے
خیمے میں گیا۔ لیکن اُس کے بُت کہیں نظر نہ آئے۔ آخر میں وہ
راخل کے خیمے میں داخل ہوا۔ 34 راخل بُتوں کو اونٹوں کی
کاٹھیایک نیچےکے چھپا اُسکر پر بیٹھ تھی۔گئی ٹٹوللابن ٹٹول
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میںخیمےپورےکر سے لیکنگزرا بُت نہ راخل35ملے۔ اپنےنے
باپ ابو،”کہا،سے مجھ ناراضسے نہ ہونا آپمَیںکہ کے منے سا
کھڑی نہیں ہو سکتی۔ مَیں ایاِم ماہواری کے سبب سے اُٹھ نہیں
“سکتی۔ لابن اُسے چھوڑ کر ڈھونڈتا رہا، لیکن کچھ نہ ملا۔

36 پھر یعقوب کو غصہ آیا اور وہ لابن سے جھگڑنے لگا۔ اُس
نے پوچھا، مجھ” سے کیا جرم سرزد ہوا ہے؟ مَیں نے کیا گناہ
کیا ہے آپکہ اِتنی تُندی میرےسے تعاقب کے لئے نکلے ہیں؟
آپ37 ٹٹولنے ٹٹول سامانسارےمیرےکر تلاشیکی لی ہے۔
آپتو کا کیا نکلا ہے؟ اُسے یہاں اپنے میرےاور رشتے داروں کے
منے سا رکھیں۔ پھر وہ فیصلہ کریں کہ ہم میں سے کون حق پر
ہے۔ بیسمَیں38 آپتکسال کے ساتھ رہا ہوں۔ اُس دوران
آپ کی یاں بکر بھیڑ بچوں سے محروم نہیں رہیں بلـکہ مَیں آپنے کا
ایک مینڈھا بھی نہیں کھایا۔ بھیجب39 کوئی بھیڑ یا بکری کسی
جنگلی جانور نے پھاڑ ڈالی تو مَیں اُسے آپ 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 یا رات کو۔ 40 مَیں دن کی شدید گرمی کے باعث پگھل گیا
راتاور کی سردیشدید باعثکے جم گیا۔ کام سختاِتنا تھا کہ
مَیں نیند سے محروم رہا۔ بیسپورے41 حالتاِسیسال میں گزر
گئے۔ چودہ سال مَیں نے آپ کی بیٹیوں عوضکے کام کیا اور
آپسالچھ یوںکی بھیڑبکر لئے۔کے اُس آپدوران باردسنے
میری تنخواہ بدل دی۔ 42 اسحاقباپمیرےاگر کا خدا میرےاور
دادا ابراہیم کا میرے*معبود ساتھ نہ ہوتا آپتو مجھے ضرور خالی
رُخصتہاتھ لیکنکرتے۔ الله مصیبتمیرینے سختمیریاور
مشقتمحنت دیکھی ہے، اِس لئے اُس نے راتکل میرےکو
حق میں فیصلہ “دیا۔

یعقوب اور لابن درمیانکے عہد
لابنتب43 یعقوبنے بیٹیاںیہ”کہا،سے بیٹیاںمیریتو ہیں،

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

45 چنانچہ یعقوب ایکنے پتھر لے کر اُسے ستون کے طور
پر کھڑا کیا۔ 46 اُس نے اپنے رشتے داروں سے کہا، کچھ” پتھر
جمع “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 جبکہ یعقوب نے ‘جلعید’ رکھا۔ دونوں
ناموں کا مطلب گواہی’ کا ‘ڈھیر ہے یعنی وہ ڈھیر جو گواہی
دیتا ہے۔ 48 لابن نے کہا، آج” ہم دونوں کے درمیان یہ ڈھیر
عہد کی گواہی دیتا “ہے۔ اِس لئے اُس کا نام جلعید رکھا گیا۔
49 اُس ایککا اَور نام مِصفاہ یعنی پہرے’ داروں کا ‘مینار بھی
رکھا گیا۔ کیونکہ لابن نے کہا، رب” ہم پر جبدےپہرا ہم

ایک دوسرے الـگسے ہو جائیں گے۔ میری50 بیٹیوں سے بُرا
سلوک نہ کرنا، نہ اُن کے علاوہ کسی اَور سے شادی کرنا۔ اگر
مجھے پتا بھی نہ چلے لیکن ضرور یاد رکھیں کہ میرےالله آپاور
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
ہیںگواہ یہاںمَیںنہکہ گزرسے پہنچاؤںنقصانکوآپکر اورگا
یہاںآپنہ سے گزر نقصانمجھےکر پہنچائیں گے۔ ابراہیم،53 نحور
اور اُن باپکے کا خدا ہم دونوں کے درمیان کرےفیصلہ اگر
ایسا کوئی معاملہ “ہو۔ جواب میں یعقوب نے اسحاق کے معبود
کی قَسم کھائی کہ مَیں یہ عہد کبھی نہیں توڑوں گا۔ اُس54 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۔

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

32
یعقوب عیسَو سے ملنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے

یعقوب1 بھینے اپنا میںراستےرکھا۔جاریسفر الله فرشتےکے
اُس سے ملے۔ اُنہیں2 دیکھ کر اُس نے کہا، یہ” الله کی لشکرگاہ
“ہے۔ اُس اُسنے مقام کا نام محنائم یعنی دو’ ‘لشکرگاہیں رکھا۔

یعقوب3 نے اپنے بھائی عیسَو کے پاس اپنے آگے آگے قاصد
بھیجے۔ عیسَو سعیر یعنی ادوم ملـککے میں آباد تھا۔ اُنہیں4 عیسَو
کو بتانا تھا، آپ” کا آپیعقوبخادم کو اطلاع دیتا ہے مَیںکہ
پردیس میں جا تکابکر لابن کا مہمان رہا ہوں۔ وہاں5 مجھے
بَیل، یاں،گدھے، بکر بھیڑ غلام ابہیں۔ہوئےحاصللونڈیاںاور
مَیں مالـکاپنے کو دےاطلاع رہا ہوں واپسکہ آ گیا ہوں اور
آپ کی نظرِ کرم خواہشکا مند “ہوں۔

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

یعقوب7 گھبرا کر بہت پریشان ہوا۔ اُس نے اپنے ساتھ کے
تمام لوگوں، یوں، بھیڑبکر گائےبَیلوں اور اونٹوں کو دو گروہوں
میں تقسیم کیا۔ خیال8 یہ تھا کہ اگر عیسَو آ ایککر گروہ پر حملہ
باقیتوکرے شایدگروہ یعقوبپھر9جائے۔بچ اے”کی،دعانے
میرے دادا ابراہیم اسحاقباپمیرےاور کے میریخدا، !سندعا
رب،اے تُو مجھےخودنے بتایا، ملـکاپنے’ اور داروںرشتے کے
پاس واپس جا، اور مَیں تجھے کامیابی دوں ‘گا۔ مَیں10 اُس تمام
مہربانی وفاداریاور نہیںلائقکے جو تُو اپنےنے خادم دکھائیکو
جبہے۔ مَیں نے لابن پاسکے وقتجاتے یائے در یردن کو
پار کیا صرفپاسمیرےتو یہ لاٹھی تھی، پاسمیرےاباور یہ

* 31:42 :معبود لفظی دہشت:ترجمہ یعنی اسحاق کا وہ دہشتانسانسےجسخدا کھاتا ہے۔
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دو گروہ ہیں۔ مجھے11 اپنے بھائی عیسَو سے بچا، کیونکہ مجھے ڈر
ہے کہ وہ مجھ پر حملہ کر کے بال بچوں سمیت سب کچھ تباہ کر
دے گا۔ 12 تُو نے خود کہا تھا، مَیں’ تجھے کامیابی دوں گا اور
تیری اولاد اِتنی بڑھاؤں گا کہ وہ سمندر ریتکی کی مانند بےشمار
ہو “۔‘گی

یعقوب13 نے وہاں رات گزاری۔ پھر اُس نے اپنے مال میں
سے عیسَو کے لئے تحفے چن لئے : 14 200 یاں، بکر 20 بکرے،
200 بھیڑیں، 20 مینڈھے، دودھ1530 دینے والی اونٹنیاں بچوں
40سمیت، 10گائیں، گدھیاں20بَیل، 10اور گدھے۔ اُس16
مختلفاُنہیںنے یوڑوں ر میں تقسیم کر کے مختلفاپنے نوکروں کے
سپرد کیا اور اُن سے میرے”کہا، آگے آگے لیکنچلو ہر یوڑ ر کے
درمیان فاصلہ “رکھو۔

جو17 پہلےنوکر یوڑ ر اُسنکلاآگےکرلے یعقوبسے میرا”کہا،نے بھائی عیسَو تم ملےسے گا اور پوچھے گا، مالـکتمہارا’ کون
ہے؟ تم کہاں جا رہے تمہارےہو؟ منے سا کے کسجانور کے
‘ہیں؟ جواب18 میں تمہیں کہنا ہے، یہ’ آپ کے خادم یعقوب
ہیں۔کے یہ ہیںتحفہ وہجو مالـکاپنے عیسَو بھیجکو ہیں۔رہے
ہمارےیعقوب پیچھے پیچھے آ رہے “۔‘ہیں

یعقوب19 نے یہی حکم ہر ایک نوکر کو دیا جسے یوڑ ر لے
کر اُس کے آگے آگے جانا تھا۔ اُس نے کہا، جب” تم عیسَو سے
ملو گے تو اُس سے یہی کہنا ہے۔ 20 تمہیں یہ بھی ضرور کہنا
ہے، آپ’ ہمارےیعقوبخادمکے پیچھے آ “۔‘ہیںرہے کیونکہ
یعقوب نے سوچا، مَیں’ اِن تحفوں سے اُس کے ساتھ صلح کروں
گا۔ پھر جب اُس سے ملاقات ہو گی تو شاید وہ مجھے قبول کر
‘لے۔ یوں21 اُس نے یہ تحفے اپنے آگے آگے بھیج دیئے۔ لیکن
اُس نے خود خیمہ گاہ راتمیں گزاری۔

یعقوب کی ُکشتی
22 اُس 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 وہاں بھیج دیا۔
لیکن24 وہ خود اکیلا ہی پیچھے رہ گیا۔
ایکوقتاُس آدمی آیا اور پَو اُستکپھٹنے ُکشتیسے 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 برکتمجھےپہلے”کہا،نے دیں، پھر آپہی جانےکو

دوں “گا۔ آدمی27 نے تیرا”پوچھا، کیا نام اُس“ہے؟ جوابنے
دیا، “یعقوب۔” 28 آدمی نے کہا، اب” سے تیرا 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 کہا، مجھے” اپنا نام “بتائیں۔ اُس نے کہا، تُو”
کیوں میرا نام جاننا چاہتا “ہے؟ پھر اُس نے یعقوب کو برکت
دی۔

یعقوب30 نے کہا، مَیں” نے الله کو برُو رُو دیکھا توبھی بچ گیا
اِس“ہوں۔ لئے اُس اُسنے مقام کا نام ایلفنی رکھا۔ یعقوب31
وہاں چلاسے تو طلوعسورج ہو رہا تھا۔ وہ کولھے سببکے سے
لنگڑاتا رہا۔

یہی32 وجہ ہے آجکہ بھی اسرائیل کی اولاد کولھے جوڑکے
پر نسکی کو نہیں کھاتے، یعقوبکیونکہ نساِسیکی کو چھوا
گیا تھا۔

33
یعقوب عیسَو سے ملتا ہے

پھر1 عیسَو اُن طرفکی آتا ہوا نظر آیا۔ اُس آدمی400ساتھکے
تھے۔ اُنہیں دیکھ یعقوبکر نے بچوں بانٹکو کر لیاہ، راخل اور
لونڈیوںدونوں حوالےکے دیا۔کر اُس2 لونڈیوںدونوںنے کو اُن
سمیتبچوںکے آگے چلنے دیا۔ پھر لیاہ اُس سمیتبچوںکے اور آخر
راخلمیں یوسفاور آئے۔ یعقوب3 آگےسےسبخود عیسَو سے
ملنے گیا۔ چلتے چلتے وہ سات دفعہ تکزمین 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 یہ لوگ کون “ہیں؟ یعقوب نے کہا، یہ” آپ
کے خادم بچےکے ہیں جو الله نے اپنے کرم نوازےسے “ہیں۔

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

8 عیسَو نے پوچھا، جانوروںجس” بڑےکے غول میریسے
ملاقات ہوئی اُس سے کیا مراد یعقوب“ہے؟ جوابنے یہ”دیا،
تحفہ ہے تاکہ آپ کا آپخادم کی نظر میں مقبول “ہو۔ لیکن9
عیسَو نے میرے”کہا، بہتپاسمیرےبھائی، کچھ یہہے۔ اپنے
پاس ہی “رکھو۔ یعقوب10 نے کہا، نہیں” جی، اگر مجھ پر آپ
کے کرم کی نظر ہے میرےتو اِس تحفے کو ضرور قبول فرمائیں۔
مَیںجبکیونکہ آپنے کا چہرہ دیکھا تو میرےوہ لئے الله کے
چہرے کی مانند تھا، آپ میرےنے ساتھ اِس قدر سلوکاچھا
کیا ہے۔ مہربانی11 کر کے یہ تحفہ قبول کریں آپمَیںجو کے لئے
لایا ہوں۔ کیونکہ الله نے مجھ پر اپنے کرم کا اظہار کیا ہے، اور
بہتپاسمیرے کچھ “ہے۔
یعقوب اصرار کرتا رہا تو آخرکار عیسَو نے اُسے قبول کر لیا۔

پھر عیسَو کہنے لگا، آؤ،”12 ہم روانہ ہو جائیں۔ تمہارےمَیں آگے
آگے چلوں “گا۔ یعقوب13 جوابنے دیا، میرے” آپمالـک،
جانتے ہیں میرےکہ نازکبچے ہیں۔ میرے پاس یاں، بکر بھیڑ
گائےبَیل اور اُن دودھکے پینے والے بھیبچے ہیں۔ اگر مَیں اُنہیں
ایک دن کے لئے بھی حد سے یادہ ز ہانکوں تو وہ مر جائیں گے۔
مہربانیمالـک،میرے14 آراممَیںجائیں۔آگےآگےمیرےکےکر
سے اُسی رفتار آپسے کے پیچھے پیچھے چلتا رہوں جسگا رفتار
میرےسے مویشی میرےاور بچے چل سکیں یوںگے۔ ہم آہستہ
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چلتے ہوئے آپ پاسکے سعیر پہنچیں “گے۔ 15 عیسَو نے کیا”کہا، مَیں اپنے آدمیوں میں سے کچھ آپ کے پاس چھوڑ “دوں؟
لیکن یعقوب نے کہا، کیا” ضرورت سبہے؟ سے اہم 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 لئےکے یاں۔ اِسجھونپڑ لئے اُس مقام ُسکاتنامکا یعنی
یاں جھونپڑ پڑ گیا۔

18 پھر یعقوب چلتے چلتے سلامتی سے ِسکم شہر پہنچا۔ یوں اُس
کا مسوپتامیہ ملـِکسے تککنعان کا سفر تکاختتام پہنچ 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 چاندیزمین کے
ِسکوں100 بدلےکے خرید لی۔ وہاں20 اُس قرباننے گاہ بنائی
جس کا نام اُس نے ایل’ ‘اسرائیلخدائے رکھا۔

34
دینہ دریعصمتکی

یعقوبدنایک1 اور لیاہ کی بیٹی دینہ عورتوںکنعانی سے ملنے
لئےکے آدمیایکمیںشہر2نکلی۔سےگھر بنام ِسکم تھا۔رہتا اُس
کا والد حمور اُس علاقے کا حکمران تھا اور ِحوّی قوم سے تعلق
رکھتا تھا۔ جب ِسکم نے دینہ کو دیکھا تو اُس نے اُسے پکڑ کر
اُس دریعصمتکی کی۔ لیکن3 اُس کا دل دینہ لـگسے گیا۔
وہ اُس محبتسے کرنے لگا اور پیار سے اُس سے باتیں کرتا رہا۔
4 اُس نے اپنے باپ سے کہا، اِس” لڑکی کے ساتھ میری شادی
کرا “دیں۔

یعقوبجب5 نے اپنی بیٹی کی عصمت دری کی خبر سنی تو
اُس کے بیٹے مویشیوں ساتھکے کھلے میدان میں تھے۔ اِس لئے وہ
اُن واپسکے خاموشتکآنے رہا۔

6 ِسکم باپکا حمور شہر نکلسے یعقوبکر باتسے کرنے کے
لئے یعقوبجب7آیا۔ بیٹوںکے خبرکیدریعصمتکیدینہکو
ملی تو اُن رنجشدلکے اور بھرسےغصے گئے کہ ِسکم یعقوبنے
کی بیٹی دریعصمتکی اسرائیلسے کی اِتنی کیبےعزتی ہے۔
وہ سیدھے کھلے میدان واپسسے آئے۔ 8 حمور یعقوبنے سے
میرے”کہا، بیٹے آپدلکا کی بیٹی لـگسے گیا مہربانیہے۔ کر
کے اُس کی میرےشادی بیٹے کے ساتھ کر دیں۔ ہمارے9 ساتھ
رشتہ ہمارےباندھیں، بیٹے بیٹیوں ساتھکے شادیاں کرائیں۔ 10 پھر
ہمارےآپ ساتھ ملـکاِس میں رہ سکیں گے اور آپملـکپورا
کے لئے کھلا ہو گا۔ آپ جہاں بھی چاہیں آباد ہو سکیں گے،
تجارت کر سکیں گے اور زمین خرید سکیں “گے۔ 11 ِسکم نے
خود بھی دینہ کے باپ اور بھائیوں سے منت کی، اگر” میری یہ
درخواست منظور ہو تو مَیں جو کچھ آپ کہیں گے ادا کر دوں
گا۔ 12 جتنا بھی مَہر اور آپتحفے مقرر کریں دےمَیں دوں گا۔
میریصرف پوریخواہشیہ کریں کہ یہ میرےلڑکی عقد میں آ
“جائے۔

لیکن13 دینہ یعقوبسےسببکےدریعصمتکی بیٹوںکے
نے ِسکم اور اُس باپکے حمور سے چالاکی کر کے 14 کہا، ہم”
ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی بہن کی شادی کسی ایسے آدمی سے
نہیں کرا جسسکتے کا ختنہ نہیں ہوا۔ اِس ہماریسے بےعزتی
ہوتی ہے۔ شرطاِسصرفہم15 پر راضی ہوں گے آپکہ اپنے
لڑکوںتمام مردوںاور مانندہماریسےکروانےختنہکا جائیں۔ہو
آپپھر16 بیٹےکے بیٹیوں شادیاںہماریساتھکے اورگیسکیںہو
آپہم کے ایکساتھ قوم بن جائیں گے۔ لیکن17 اگر آپ ختنہ
کرانے کے لئے تیار نہیں ہیں تو ہم اپنی بہن کو لے جائیںچلےکر
“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 کے دروازے پر گیا جہاں شہر کے
فیصلے کئے تھے۔جاتے اُنہوںوہاں باقینے یوں شہر باتسے کی۔
21 یہ” آدمی ہم سے جھگڑنے والے نہیں ہیں، اِس لئے کیوں نہ
وہ ملـکاِس ہمارےمیں ساتھ رہیں ہمارےاور تجارتدرمیان
ملـکہمارےکریں؟ میں اُن کے لئے بھی کافی جگہ ہے۔ آؤ، ہم
اُن کی بیٹیوں اور بیٹوں شادیاںسے کریں۔ لیکن22 یہ صرفآدمی
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 ختنہ
کرائیں۔ 23 اگر ہم ایسا یں کر تو اُن کے تمام مویشی اور سارا مال
ہمارا ہی ہو گا۔ چنانچہ آؤ، ہم متفق ہو کر فیصلہ کر لیں تاکہ وہ
ہمارے درمیان “رہیں۔

24 ِسکم شہریکے حمور اور ِسکم مشورےکے راضیپر ہوئے۔
تمام لڑکوں اور مردوں کا ختنہ کرایا گیا۔ تین25 دن کے بعد جب
ختنے سببکے لوگوںسے بُریحالتکی 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۔

27 اِس قتِل عام کے بعد یعقوب کے باقی بیٹے شہر پر پڑےٹوٹ
اور لُوٹاُسے لیا۔ یوں اُنہوں اپنینے بہن دریعصمتکی کا بدلہ
لیا۔ 28 وہ یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل، اورگدھے شہر کے اندر اور باہر
کا سب کچھ لے کر چلتے بنے۔ اُنہوں29 سارےنے مال پر قبضہ
کیا، عورتوں اور بچوں قیدیکو بنا لیا اور تمام گھروں بھیسامانکا
لے گئے۔

30 پھر یعقوب نے شمعون اور لاوی سے کہا، تم” نے مجھے
مصیبت میں ڈال دیا ابہے۔ کنعانی، فرِزّی ملـکاور کے باقی
باشندوں میں میری بدنامی ہوئی میرےہے۔ ساتھ کم آدمی ہیں۔
ملدوسرےاگر کر ہم پر حملہ کریں پورےہمارےتو خاندان کا
ستیاناس ہو جائے “گا۔ لیکن31 اُنہوں نے کہا، کیا” یہ ٹھیک
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تھا کہ اُس ہمارینے بہن کے ساتھ کسبی کا سلوکسا “کیا؟

35
بیت ایل یعقوبمیں پر الله برکتکی

1 الله یعقوبنے سے بیتاُٹھ،”کہا، ایل جا وہاںکر آباد ہو۔
وہیں الله کے لئے جو تجھ پر ظاہر جبہوا تُو اپنے بھائی عیسَو سے
بھاگ رہا قربانتھا “بنا۔گاہ یعقوبچنانچہ2 اپنےنے والوںگھر
اور باقی سارے ساتھیوں سے کہا، جو” بھی اجنبی بُت آپ کے
پاس ہیں پھینکاُنہیں دیں۔ آپاپنے صافپاککو کر کے اپنے
کپڑے بدلیں، 3 کیونکہ ہمیں یہ جگہ چھوڑ بیتکر ایل جانا ہے۔
وہاں مَیں اُس خدا کے لئے قربان گاہ بناؤں جسگا مصیبتنے
میریوقتکے دعا سنی۔ بھیجہاں مَیں گیا وہاں میرےوہ ساتھ
رہا “ہے۔ 4 یہ سن کر اُنہوں یعقوبنے کو تمام دےبُت دیئے
جو اُن پاسکے تھے اور تمام بالیاں جو اُنہوں نے تعویذ کے طور پر
تھیں۔رکھیپہنمیںکانوں اُس کچھسبنے ِسکم بلوطقریبکے
درختکے نیچےکے زمین میں دبا دیا۔ 5 پھر وہ روانہ ہوئے۔ ارد
گرد کے شہروں پر الله طرفکی سے اِتنا خوفشدید چھا گیا کہ
اُنہوں یعقوبنے اور اُس بیٹوںکے تعاقبکا نہ کیا۔

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

وہاں8 بقہ رِ کی دایہ دبورہ مر گئی۔ وہ بیت ایل جنوبکے
بلوطمیں درختکے نیچےکے دفن ہوئی، اِس لئے اُس کا نام الّون
بکوت یعنی رونے’ بلوطکا ‘درختکا رکھا گیا۔

9 یعقوبالله ایکپر دفعہ اَور ظاہر ہوا اور برکتاُسے دی۔ یہ
مسوپتامیہ واپسسے آنے پر دوسری بار ہوا۔ 10 الله نے اُس سے
کہا، اب” سے تیرا یعقوبنام نہیں بلـکہ اسرائیل ہو یوں“گا۔ اُس
نے اُس کا نیا نام اسرائیل رکھا۔ 11 الله نے یہ بھی اُس سے مَیں”کہا، الله قادرِ مطلق پھلہوں۔ پھول اور تعداد میں بڑھتا ایکجا۔
قوم نہیں بلـکہ بہت سی قومیں تجھ سے نکلیں گی۔ تیری اولاد میں
بادشاہ بھی شامل ہوں گے۔ مَیں12 تجھے ملـکوہی دوں گا جو
ابراہیم اور اسحاق کو دیا ہے۔ تیرےاور بعد اُسے تیری اولاد کو
دوں “گا۔

13 پھر الله وہاں آسمانسے پر چلا گیا۔ جہاں14 یعقوبالله سے
ہم کلام ہوا تھا وہاں اُس نے پتھر کا ستون کھڑا کیا اور اُس پر
َمے اور تیل ُنڈیل ا کر مخصوصاُسے کیا۔ 15 اُس نے جگہ کا نام
بیت ایل رکھا۔

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

اِفراتہ طرفکی چل پڑا۔ راخل اُمید سے تھی، اور راستے میں بچے
پیدائشکی کا وقت آ گیا۔ بچہ بڑی مشکل سے پیدا ہوا۔ جب17

دردِ زہ عروج کو پہنچ گیا تو دائی نے اُس سے کہا، مت” ڈرو،
ایککیونکہ اَور بیٹا “ہے۔ لیکن18 وہ دم توڑنے والی تھی، اور
مرتے مرتے اُس نے اُس کا نام بن اونی یعنی میری’ مصیبت کا
‘بیٹا رکھا۔ لیکن اُس باپکے نے اُس کا نام بن یمین یعنی ہنے’ د
ہاتھ یا خوش قسمتی کا ‘بیٹا رکھا۔ راخل19 فوت ہوئی، اور وہ
اِفراتہ کے راستے میں دفن ہوئی۔ آج کل اِفراتہ کو بیت 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۔

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

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

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

اسحاق موتکی
27 یعقوبپھر اسحاقباپاپنے پہنچپاسکے گیا حبرونجو کے

ممرےقریب میں اجنبی حیثیتکی سے رہتا تھا حبرونوقتاُس)
کا نام یَت قِر اربع ۔(تھا وہاں اسحاق اور اُس سے پہلے ابراہیم رہا
کرتے تھے۔ سال180اسحاق28-29 کا جبتھا وہ عمر رسیدہ اور
زندگی سے آسودہ ہو کر اپنے باپ دادا سے جا ملا۔ اُس کے بیٹے
عیسَو یعقوباور نے اُسے دفن کیا۔

36
عیسَو کی اولاد

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

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

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
اور ملـِک کنعان میں حاصل کئے ہوئے سمیتمال اپنے ساتھ لیا۔
7 وہ اِس وجہ سے چلا گیا کہ دونوں بھائیوں پاسکے اِتنے یوڑ ر
تھے کہ چَرانے کی جگہ کم پڑ گئی۔ 8 چنانچہ عیسَو پہاڑی علاقے
سعیر میں آباد ہوا۔ عیسَو کا دوسرا نام ادوم ہے۔
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یہ9 عیسَو یعنی سعیر پہاڑیکے میںعلاقے آباد ادومیوں نسبکا

نامہ :ہے 10 عیسَو بیویکی عدہ ایککا بیٹا اِلی فز تھا اُسجبکہ کی
باسمتبیوی ایککا بیٹا رعوایل تھا۔ اِلی11 فز کے بیٹے تیمان، اومر،
صفو، جعتام، قنز 12 اور عمالیق تھے۔ عمالیق اِلی فز کی حرم تِمنع
کا بیٹا تھا۔ یہ سب عیسَو کی بیوی عدہ کی اولاد میں شامل تھے۔
رعوایل13 کے بیٹے نحت، زارح، سمّہ اور مِّزہ تھے۔ یہ سب عیسَو
کی بیوی باسمت کی اولاد میں شامل تھے۔ 14 عیسَو کی بیوی اُہلی
بامہ جو عنہ کی بیٹی اور ِصبعون نواسیکی تھی کے تین بیٹے یعوس،
یعلام اور قورح تھے۔

15 عیسَو مختلفسے قبیلوں کے سردار نکلے۔ اُس کے پہلوٹھے
اِلی فز سے یہ قبائلی سردار :نکلے تیمان، اومر، صفو، قنز، 16 قورح،
جعتام اور عمالیق۔ یہ سب عیسَو کی بیوی عدہ کی اولاد تھے۔
17 عیسَو کے بیٹے رعوایل سے یہ قبائلی سردار :نکلے نحت، زارح،
سمّہ اور مِّزہ۔ سبیہ عیسَو باسمتبیویکی اولادکی 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 اولاد ہیں۔

سعیر کی اولاد
ملـِک20 ادوم کے باشندےکچھ حوری آدمی سعیر کی اولاد

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

حوریلوطان22 اور ہیمام باپکا تھا۔ لوطانتِمنع) کی
بہن (تھی۔ سوبل23 کے بیٹے علوان، مانحت، عیبال، سفو اور اونام
ِصبعون24تھے۔ بیٹےکے ایّاہ اور اِسیتھے۔عنہ عنہ چشمےگرمکو
ملے جب وہ بیابان میں اپنے باپ کے گدھے چَرا رہا تھا۔ 25 عنہ
ایککا بیٹا دیسون ایکاور بیٹی اُہلی بامہ تھی۔ دیسون26 چارکے
بیٹے حمدان، اِشبان، یِتران اور تھے۔کِران ایصر27 تینکے بیٹے بِلہان،
زعوان اور عقان تھے۔ دیسان28 کے دو عُوضبیٹے اور اران تھے۔

یہی29-30 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
32 بالع 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 رحوبوتپر 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 فہرستیہ اُن کی موروثی زمین کی
آبادیوں اور قبیلوں کے مطابق ہی بیان کی گئی ہے۔ عیسَو اُن کا
باپ ہے۔

37
یوسف خوابکے

یعقوب1 ملـِک میںکنعان رہتا تھا پہلےجہاں اُس باپکا بھی
پردیسی تھا۔ 2 یعقوبیہ خاندانکے کا بیان ہے۔
یعقوبوقتاُس کا سال17یوسفبیٹا تھا۔کا وہ بھائیوںاپنے

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۔

یعقوب3 یوسف کو اپنے تمام بیٹوں کی نسبت یادہ ز پیار کرتا
تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ تب پیدا باپجبہوا بوڑھا تھا۔ اِس لئے
یعقوب اُسنے لئےکے رنگخاصایک لباسدار بنوایا۔ جب4
اُس بھائیوںکے نے دیکھا کہ یوسفباپہمارا کو ہم سے یادہ ز
پیار کرتا ہے تو وہ اُس نفرتسے کرنے لـگے اور ادب سے اُس
باتسے نہیں کرتے تھے۔

ایک5 رات یوسف نے خواب دیکھا۔ جب اُس نے اپنے
بھائیوں خوابکو سنایا تو وہ اُس سے اَور نفرتبھی کرنے لـگے۔
اُس6 نے کہا، سنو،” مَیں خوابنے دیکھا۔ کھیتسبہم7
میں پُولے باندھ تھےرہے کہ میرا پُولا کھڑا ہو آپگیا۔ کے پُولے
میرے پُولے اردکے جمعگرد ہو اُسکر منےکے “گئے۔جھکسا
اُس8 بھائیوںکے اچھا،”کہا،نے تُو بادشاہ بن ہمکر حکومتپر
کرے “گا؟ اُس کے خوابوں اور اُس کی باتوں سببکے سے اُن
کی اُس نفرتسے مزید بڑھ گئی۔

کچھ9 دیر یوسفبعدکے ایکنے خواباَور دیکھا۔ اُس نے
اپنے بھائیوں سے کہا، مَیں” ایکنے خواباَور دیکھا اُسہے۔
میں سورج، چاند اور میرےستارےگیارہ منے جھکسا “گئے۔
اُس10 خوابیہنے باپاپنے بھیکو سنایا تو اُس اُسےنے ڈانٹا۔
اُس نے کہا، یہ” کیسا خواب ہے جو تُو نے !دیکھا یہ کیسی
بات تیریمَیں،کہہے ماں تیرےاور بھائی آ تیرےکر منے زمینسا
جھکتک “جائیں؟ 11 نتیجے میں اُس کے بھائی اُس سے بہت
حسد کرنے لـگے۔ لیکن اُس باپکے میںدلنے رکھی۔محفوظباتیہ

یوسف کو بیچا جاتا ہے
ایک12 یوسفجبدن کے بھائی باپاپنے کے یوڑ ر چَرانے

کے لئے پہنچتکِسکم گئے تھے 13 یعقوبتو یوسفنے سے کہا،
تیرے” بھائی ِسکم میں یوڑوں ر کو چَرا رہے ہیں۔ آ، مَیں تجھے اُن
پاسکے بھیج دیتا یوسف“ہوں۔ جوابنے ٹھیک”دیا، “ہے۔
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یعقوب14 نے کہا، جا” کر معلوم کر تیرےکہ بھائی اور اُن کے
ساتھ کے یوڑ ر خیریت سے ہیں کہ نہیں۔ پھر واپس 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 ملاسے
اور آپ”پوچھا، کیا ڈھونڈ رہے “ہیں؟ یوسف16 جوابنے مَیں”دیا، اپنے بھائیوں تلاشکو کر رہا ہوں۔ مجھے بتائیں کہ وہ اپنے
جانوروں کو کہاں چَرا رہے “ہیں۔ 17 آدمی نے کہا، وہ” یہاں
سے چلے گئے ہیں۔ مَیں نے اُنہیں یہ کہتے سنا کہ آؤ، ہم دوتین
“جائیں۔ یہ سن یوسفکر اپنے بھائیوں کے پیچھے دوتین چلا گیا۔
وہاں اُسے وہ مل گئے۔

یوسفجب18 ابھی دُور سے نظر آیا تو اُس بھائیوںکے اُسنے
کے پہنچنے پہلےسے اُسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اُنہوں19 نے
کہا، خوابدیکھو،” دیکھنے والا آ رہا ہے۔ 20 آؤ، ہم اُسے مار
ڈالیں اور اُس لاشکی کسی گڑھے پھینکمیں دیں۔ ہم کہیں
گے کہ وحشیکسی 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 کی کوشش کی۔ اُس نے کہا، نہیں،” ہم اُسے قتل نہ
کریں۔ 22 اُس کا خون نہ کرنا۔ بےشک 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 کر باپ پاسکے واپس
پہنچانا چاہتا تھا۔

جوں23 یوسفہی اپنے بھائیوں پاسکے پہنچا اُنہوں نے اُس
رنگکا دار لباس اُتار کر یوسف24 کو گڑھے پھینکمیں دیا۔
گڑھا خالی تھا، اُس میں پانی نہیں تھا۔ 25 پھر وہ روٹی کھانے کے
لئے بیٹھ اچانکگئے۔ اسمٰعیلیوں ایککا قافلہ نظر آیا۔ وہ ِجلعاد
مصرسے جا رہے تھے، اور اُن اونٹکے قیمتی مسالوں یعنی لادن،
بلسان اور مُر لدےسے تھے۔ہوئے یہوداہتب26 نے بھائیوںاپنے
سے کہا، ہمیں” کیا فائدہ ہے اگر اپنے بھائی کو قتل کر کے اُس
کے خون کو چھپا دیں؟ 27 آؤ، ہم اُسے اِن اسمٰعیلیوں کے ہاتھ
فروخت کر دیں۔ پھر ضرورتکوئی نہیں ہو گی کہ ہم اُسے ہاتھ
لگائیں۔ آخر وہ ہمارا بھائی “ہے۔
اُس کے بھائی راضی ہوئے۔ مِدیانیجبچنانچہ28 تاجر وہاں

گزرےسے تو بھائیوں یوسفنے کو کھینچ کر گڑھے سے نکالا
اور چاندی کے 20 ِسکوں بیچعوضکے ڈالا۔ اسمٰعیلی اُسے لے
کر مصر چلے گئے۔

29 اُس وقت روبن موجود نہیں تھا۔ جب وہ گڑھے پاسکے
واپس آیا تو یوسف اُس میں نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر اُس نے پریشانی
میں پھاڑکپڑےاپنے ڈالے۔ وہ30 بھائیوںاپنے واپسپاسکے گیا
اور ابوطرحکسمَیںابہے۔نہیںلڑکا”کہا، پاسکے “جاؤں؟
اُنہوںتب31 نے بکرا ذبح کر یوسفکے لباسکا اُس میںخونکے

یا، ڈبو رنگپھر32 لباسدار اِس خبر ساتھکے باپاپنے کو بھجوا
ہمیں”دیاکہ یہ ملا اِسےہے۔ غور دیکھیں۔سے آپیہ کے بیٹے کا
لباس تو “نہیں؟

یعقوب33 اُسےنے پہچان لیا اور اُسیبےشک”کہا، کا ہے۔
وحشیکسی جانور نے اُسے پھاڑ کھایا ًہے۔ یوسفیقینا کو پھاڑ
دیا گیا “ہے۔ یعقوب34 نے غم مارےکے پھاڑےکپڑےاپنے
اور اپنی کمر ٹاٹسے اوڑھ کر بڑی تکدیر اپنے بیٹے کے لئے ماتم
کرتا رہا۔ 35 اُس کے تمام بیٹے بیٹیاں اُسے تسلی دینے آئے، لیکن
اُس نے تسلی پانے سے انکار کیا اور کہا، مَیں” پاتال میں اُترتے
ہوئے بھی اپنے بیٹے کے لئے ماتم کروں “گا۔ اِس حالت میں وہ
اپنے بیٹے کے لئے روتا رہا۔

36 اِتنے میں مِدیانی مصر پہنچ کر یوسف کو بیچ چکے تھے۔
فرعونبادشاہکےمصر ایککے فارفوطیافسراعلٰی خریداُسےنے
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 کےجسہوئیسےعورتکنعانیایکملاقاتکی
باپ کا نام سوع تھا۔ اُس نے اُس سے شادی کی۔ 3 بیٹا پیدا ہوا
جس کا نام یہوداہ نے عیر رکھا۔ ایک4 اَور بیٹا پیدا جسہوا کا
نام بیوی نے اونان رکھا۔ 5 اُس کے تیسرا بیٹا بھی پیدا ہوا۔ اُس
اُسنے کا نام سیلہ رکھا۔ کزیبیہوداہ میں جبتھا وہ پیدا ہوا۔

6 یہوداہ نے بڑےاپنے بیٹے عیر ایکشادیکی لڑکی سے کرائی
جس کا نام تمر تھا۔ رب7 نزدیککے عیر شریر تھا، اِس لئے اُس
نے ہلاکاُسے کر دیا۔ اِس8 پر یہوداہ نے عیر کے چھوٹے بھائی
اونان بھائیبڑےاپنے”کہا،سے بیوہکی پاسکے اُساورجاؤ سے
شادی 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 بھیجب وہ
تمر سے ہم بستر ہوتا تو نطفہ کو زمین پر گرا دیتا، کیونکہ وہ نہیں
چاہتا تھا کہ میری میرےمعرفت بھائی کے بچے پیدا ہوں۔ 10 یہ
رببات بُریکو لـگی، اور اُس نے اُسے بھی موتسزائے دی۔
تب11 یہوداہ نے اپنی بہو تمر سے کہا، باپاپنے” کے واپسگھر
اورجاؤچلی بیوہتکوقتاُس تکجبرہو میرا بیٹا سیلہ بڑا نہ ہو
“جائے۔ اُس نے یہ اِس لئے کہا کہ اُسے ڈر تھا کہ کہیں سیلہ
بھی اپنے بھائیوں مرطرحکی نہ جائے۔ چنانچہ تمر اپنے میکے چلی
گئی۔

کافی12 دنوں کے بعد یہوداہ بیویکی جو سوع کی بیٹی تھی مر
گئی۔ ماتم وقتکا گزر گیا تو یہوداہ اپنے دوستعدُلامی حیرہ کے
تِمنتساتھ گیا یہوداہجہاں بھیڑوںکی کتریپشمکی تھی۔رہیجا
13 تمر کو بتایا گیا، آپ” کا ُسسر اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کے
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لئے تِمنت جا رہا “ہے۔ 14 یہ سن کر تمر نے بیوہ کپڑےکے اُتار
کر کپڑےعام پہن لئے۔ پھر وہ اپنا منہ چادر لپیٹسے کر عینیم
شہر دروازےکے پر بیٹھ گئی تِمنتجو کے راستے میں تھا۔ تمر نے
یہ حرکت اِس لئے کی کہ یہوداہ کا بیٹا سیلہ اب بالغ ہو چکا تھا
توبھی اُس کی اُس کے شادیساتھ نہیں کی گئی تھی۔

جب15 یہوداہ وہاں سے گزرا تو اُس نے اُسے دیکھ کر سوچا
کہ یہ کسبی ہے، کیونکہ اُس نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا۔ 16 وہ
راستے ہٹسے کر اُس پاسکے گیا اور کہا، ذرا” مجھے اپنے ہاں
آنے “دیں۔ اُس) نے نہیں پہچانا کہ یہ میری بہو ۔(ہے تمر نے
کہا، آپ” مجھے کیا دیں “گے؟ اُس17 جوابنے دیا، آپمَیں”
بکریکو کا بچہ بھیج دوں “گا۔ تمر نے کہا، ٹھیک” لیکنہے،
اُسے تکبھیجنے ضمانتمجھے “دیں۔ اُس18 نے پوچھا، آپمَیں”
کو کیا “دوں؟ تمر نے اپنی”کہا، مُہر اور اُسے میںگلے لٹکانے کی
ڈوری۔ وہ لاٹھی بھی دیں جو پکڑےآپ ہوئے “ہیں۔ چنانچہ
یہوداہ اُسے یہ دےچیزیں کر اُس کے ساتھ ہم بستر ہوا۔ نتیجے
میں تمر اُمید ہوئی۔سے پھر19 تمر اُٹھ کر اپنے واپسگھر گئی۔چلی
اُس نے اپنی چادر اُتار کر دوبارہ بیوہ پہنکپڑےکے لئے۔

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

22 اُس نے یہوداہ پاسکے واپس جا کر کہا، وہ” مجھے نہیں
ملی بلـکہ وہاں کے ہنے ر والوں نے کہا یہاںکہ ایسیکوئی کسبی
تھی “نہیں۔ 23 یہوداہ نے کہا، پھر” وہ ضمانت کی چیزیں اپنے
پاس ہی رکھے۔ اُسے چھوڑ دو لوگورنہ ہمارا مذاق اُڑائیں گے۔
بکریاُسےکہکیکوششپوریتونےہم لیکنجائے،ملبچہکا
کھوج لگانے کے آپباوجود کو پتا نہ چلا کہ وہ کہاں “ہے۔

تین24 ماہ کے بعد یہوداہ کو اطلاع دی گئی، آپ” کی بہو تمر
نے زنا کیا اباورہے، وہ “ہے۔حاملہ یہوداہ نے اُسے”دیا،حکم
باہر لا کر جلا “دو۔ 25 تمر کو جلانے کے لئے باہر لایا گیا تو اُس
نے اپنے ُسسر کو بھیجخبر یہ”دی، چیزیں دیکھیں۔ یہ اُس آدمی
کی جسہیں معرفتکی مَیں اُمید سے ہوں۔ پتا یں کر کہ یہ مُہر،
اُس کی ڈوری اور یہ کسلاٹھی کی “ہیں۔ 26 یہوداہ نے اُنہیں
پہچان لیا۔ اُس نے کہا، مَیں” نہیں بلـکہ یہ عورت حق پر ہے،
کیونکہ مَیں نے اُس کی اپنے بیٹے سیلہ سے شادی نہیں “کرائی۔
لیکن بعد میں یہوداہ کبھی بھی تمر سے ہم بستر نہ ہوا۔

جنمجب27 دینے وقتکا آیا تو معلوم ہوا بچےجُڑواںکہ ہیں۔
ایک28 بچے کا ہاتھ نکلا تو دائی نے اُسے پکڑ کر اُس میں سرخ
باندھدھاگا دیا اور یہ”کہا، پہلے پیدا “ہوا۔ لیکن29 اُس نے اپنا
واپسہاتھ کھینچ لیا، اور اُس کا بھائی پہلے پیدا ہوا۔ یہ دیکھ کر

دائی بول اُٹھی، پھوٹطرحکستُو” نکلا “!ہے اُس نے اُس کا
فارصنام پھوٹیعنی رکھا۔ 30 پھر اُس کا بھائی پیدا کےجسہوا
ہاتھ میں سرخ دھاگا بندھا ہوا تھا۔ اُس کا نام زارح یعنی چمک
رکھا گیا۔

39
یوسف اور فوطی فار بیویکی

1 اسمٰعیلیوں نے یوسف کو مصر لے جا کر بیچ دیا تھا۔ مصر
کے بادشاہ ایککے اعلٰی افسر بنام فوطی فار نے اُسے خرید لیا۔
وہ شاہی محافظوں کا کپتان تھا۔ یوسفرب2 کے ساتھ تھا۔ جو
بھی کام وہ رہتا۔کامیابمیںاُسکرتا وہ مالـکمصریاپنے کے
گھر میں رہتا تھا نےجس3 دیکھا یوسفربکہ کے ساتھ ہے
اور اُسے ہر کام میں کامیابی دیتا ہے۔ یوسفچنانچہ4 مالـککو
ہوئی،حاصلمہربانیخاصکی فوطیاور فار اُسےنے اپنا ذاتی نوکر
بنا لیا۔ اُس نے اُسے اپنے گھرانے کے انتظام پر مقرر کیا اور اپنی
ملـکیتپوری اُس کے سپرد کر دی۔ وقتجس5 فوطیسے فار
اپنےنے گھرانے انتظامکا یوسفملـکیتپوریاور کیسپردکے
وقتاُس ربسے فوطینے فار یوسفکو سببکے برکتسے
دی۔ اُس کی برکت فوطی فار کی ہر چیز پر تھی، خواہ گھر میں
تھی یا کھیت میں۔ فوطی6 فار نے اپنی ہر یوسفچیز کے ہاتھ
میں چھوڑ دی۔ اور سبیوسفچونکہ کچھ اچھی طرح چلاتا تھا
اِس لئے فوطی فار کو کھانا کھانے کے بھیکسیسوا معاملے کی
فکر نہیں تھی۔
یوسف نہایت صورتخوب آدمی تھا۔ 7 کچھ 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، میرے” مالـک کو میرے سبب سے کسی معاملے کی فکر
نہیں ہے۔ اُنہوں نے سب کچھ میرے سپرد کر دیا ہے۔ 9 گھر
کے انتظام پر اُن کا میرےاختیار اختیار سے یادہ ز نہیں آپہے۔
کے سوا اُنہوں نے کوئی بھی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی۔ تو پھر
مَیں کس طرح اِتنا غلط کام کروں؟ مَیں کس طرح الله کا گناہ
“کروں؟

مالـک10 کی بیوی روز بہ یوسفروز کے پیچھے پڑی رہی کہ
میرے ساتھ ہم بستر ہو۔ لیکن وہ ہمیشہ انکار کرتا رہا۔

ایک11 دن وہ کام کرنے کے لئے گھر میں گیا۔ گھر میں اَور
کوئی نوکر نہیں تھا۔ فوطی12 فار بیویکی یوسفنے لباسکا پکڑ
کر ہمساتھمیرے”کہا، بستر بھاگیوسف“!ہو کر باہر چلا گیا
لیکن اُس لباسکا عورتپیچھے ہاتھکے میں ہی رہ گیا۔ جب13
مالـک کی بیوی نے دیکھا کہ وہ اپنا لباس چھوڑ بھاگکر گیا
ہے 14 تو اُس نے گھر کے نوکروں کو بُلا کر کہا، یہ” !دیکھو
مالـکمیرے اِس عبرانی پاسہمارےکو لے آئے ہیں تاکہ وہ
ہمیں ذلیل کرے۔ وہ دریعصمتمیری کرنے کے لئے میرے
کمرے میں آ گیا، لیکن مَیں اونچی آواز سے چیخنے لـگی۔ جب15
مَیں مدد کے لئے اونچی آواز سے چیخنے لـگی تو وہ لباساپنا چھوڑ
بھاگکر “گیا۔ اُس16 مالـکنے کے یوسفتکآنے لباسکا
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اپنے پاس رکھا۔ جب17 وہ گھر واپس آیا تو اُس نے اُسے یہی
کہانی سنائی، یہ” عبرانی غلام آپجو لے آئے ہیں میری تذلیل
کے لئے میرے پاس آیا۔ لیکن18 جب مَیں مدد کے لئے چیخنے
لـگی تو وہ لباساپنا چھوڑ بھاگکر “گیا۔

یوسف قید خانے میں
سنیہ19 فوطیکر میںغصےبڑےفار آ گیا۔ اُس20 یوسفنے

کو گرفتار کر کے اُس جیل میں ڈال دیا جہاں بادشاہ کے قیدی
رکھے جاتے تھے۔ وہیں وہ رہا۔ لیکن21 یوسفرب کے ساتھ
تھا۔ اُس اُسنے پر مہربانی کی اور اُسے قیدخانے کے داروغے کی
مقبولتکیہاںیوسف22کیا۔مقبولمیںنظر 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 یوسفرب کے
ساتھ تھا اور اُسے ہر کام میں کامیابی بخشی۔

40
قیدیوں خوابکے

کچھ1 دیر کے بعد یوں ہوا کہ مصر کے بادشاہ کے سردار ساقی
اور بیکری کے انچارج نے اپنے مالـک کا گناہ کیا۔ 2 فرعون کو
دونوں افسروں پر غصہ آ گیا۔ 3 اُس نے اُنہیں اُس قیدخانے میں
ڈال دیا جو شاہی محافظوں کے کپتان کے سپرد تھا جساور میں
یوسف تھا۔ محافظوں4 کپتانکے یوسفاُنہیںنے کے حوالے کیا
تاکہ وہ اُن خدمتکی وہاںکرے۔ وہ کافی تکدیر رہے۔

راتایک5 بادشاہ کے سردار ساقی اور بیکری انچارجکے نے
خواب دیکھا۔ دونوں کا خواب فرق فرق تھا، اور اُن کا مطلب
بھی فرق فرق تھا۔ یوسفجب6 صبح وقتکے اُن پاسکے آیا
تو وہ دبے ہوئے نظر آئے۔ 7 اُس نے اُن سے پوچھا، آج” آپ
کیوں اِتنے پریشان “ہیں؟ اُنہوں8 جوابنے دیا، دونوںہم” نے
خواب دیکھا ہے، اور کوئی نہیں جو ہمیں اُن مطلبکا “بتائے۔
یوسف نے کہا، خوابوں” کی تعبیر تو الله کا کام ہے۔ ذرا مجھے
خواباپنے تو “سنائیں۔

9 سردار ساقی شروعنے کیا، مَیں” خوابنے میں اپنے منے سا
انگور کی بیل دیکھی۔ 10 اُس کی تین شاخیں تھیں۔ اُس کے پتے
نکلیںپھوٹکونپلیںلـگے، اور میںہاتھمیرے11گئے۔پکانگور
بادشاہ کا پیالہ تھا، اور مَیں نے انگوروں کو توڑ کر یوں بھینچ دیا
کہ اُن رسکا بادشاہ کے پیالے میں آ گیا۔ پھر مَیں نے پیالہ بادشاہ
پیشکو “کیا۔

یوسف12 تین”کہا،نے شاخوں مرادسے تین دن ہیں۔ تین13
دن آپفرعونبعدکے بحالکو کر آپگا۔لے پہلیکو داریذمہ
واپس مل جائے آپگی۔ پہلے کی طرح سردار ساقی کی حیثیت
بادشاہسے کا پیالہ سنبھالیں گے۔ بحالآپجبلیکن14 جائیںہو
تو میرا کریں۔خیال مہربانی کر بادشاہکے کے منے سا میرا کریںذکر
تاکہ مَیں یہاں سے رِہا ہو جاؤں۔ 15 کیونکہ مجھے عبرانیوں کے
ملـک سے اغوا کر یہاںکے لایا گیا بھییہاںاورہے، مجھ کوئیسے
ایسی غلطی نہیں ہوئی کہ مجھے اِس گڑھے میں پھینکا “جاتا۔

جب16 شاہی بیکری کے انچارج نے دیکھا کہ سردار ساقی
خوابکے کا مطلباچھا نکلا تو اُس یوسفنے سے کہا، میرا”
خواب بھی سنیں۔ مَیں نے سر پر تین یاں ٹوکر اُٹھا رکھی تھیں جو
بیکری اوپرسےسب17تھیں۔ہوئیبھریسےچیزوںکی ٹوکریوالی
میں وہ تمام چیزیں تھیں جو بادشاہ کی میز کے لئے بنائی جاتی ہیں۔
پرندےلیکن آ کر اُنہیں کھا رہے “تھے۔

یوسف18 نے تین”کہا، یوں ٹوکر مرادسے تین دن ہیں۔ تین19
دن بعدکے آپفرعونہی کو قیدخانے نکالسے درختکر سے
دےلٹکا آپپرندےگا۔ 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 انچارجکے جیلکو نکالسے کر اپنے حضور لانے کا
دیا۔حکم سردار21 ساقی پہلےکو والی دیسونپداریذمہ گئی،
لیکن22 بیکری انچارجکے کو دےموتسزائے درختکر سے
لٹکا دیا سبگیا۔ کچھ ویسا ہی ہوا یوسفجیسا نے کہا تھا۔

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

41
بادشاہ خوابکے

سالدو1 گزر گئے راتایککہ بادشاہ دیکھا۔خوابنے وہ
یائے در نیل کنارےکے کھڑا تھا۔ اچانک2 یا در میں ساتسے
نکلگائیںموٹیاورصورتخوب میںسرکنڈوںکر لـگیں۔چرنے
3 اُن ساتبعدکے اَور نکلگائیں آئیں۔ لیکن بدصورتوہ اور دُبلی
پتلی تھیں۔ وہ یا در کنارےکے دوسری گائیوں پاسکے کھڑی
ہو کر 4 پہلی سات صورتخوب اور موٹی موٹی گائیوں کو کھا
گئیں۔ اِس کے بعد مصر کا بادشاہ جاگ اُٹھا۔ 5 پھر وہ دوبارہ
سو گیا۔ اِس دفعہ اُس ایکنے خواباَور دیکھا۔ اناج ایککے
پودے پر سات موٹی موٹی اور اچھی اچھی بالیں لـگی تھیں۔ 6 پھر
سات اَور پھوٹبالیں نکلیں دُبلیجو پتلی اور مشرقی ہَوا ُجھلسیسے
ہوئی تھیں۔ 7 اناج کی سات دُبلی پتلی بالوں نے سات موٹی اور
خوب صورت بالوں کو نگل لیا۔ پھر فرعون جاگ اُٹھا تو معلوم
ہوا کہ مَیں خوابنے ہی دیکھا ہے۔

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

9 پھر سردار ساقی نے فرعون سے کہا، آج” مجھے اپنی خطائیں
یاد آتی ہیں۔ فرعوندنایک10 اپنے خادموں ناراضسے ہوئے۔
حضور نے مجھے اور بیکری کے انچارج کو قیدخانے میں ڈلوا دیا
جس پر شاہی محافظوں کا کپتان مقرر تھا۔ ایک11 راتہی میں
ہم دونوں خوابمختلفنے دیکھے جن فرقمطلبکا فرق تھا۔
ایکمیںجیلوہاں12 عبرانی نوجوان تھا۔ وہ محافظوں کپتانکے
اُسےنےہمتھا۔غلامکا اُستوسنائےخواباپنے ہمیںنے اُن کا
مطلب بتا دیا۔ 13 اور جو کچھ بھی اُس نے بتایا سب کچھ ویسا ہی



پَیدایش 41:14 33 پَیدایش 41:56
ہوا۔ مجھے اپنی واپسداریذمہ مل گئی بیکریجبکہ انچارجکے
کو دےموتسزائے درختکر سے لٹکا دیا “گیا۔

14 یہ سن کر فرعون یوسفنے کو بُلایا، اور اُسے جلدی سے
قیدخانے سے لایا گیا۔ اُس نے شیو کروا کر کپڑےاپنے بدلے
اور سیدھے بادشاہ کے حضور پہنچا۔

بادشاہ15 مَیں”کہا،نے کوئییہاںاورہے،دیکھاخوابنے
نہیں جو اُس کی تعبیر کر سکے۔ لیکن سنا ہے کہ تُو خواب کو
سن کر اُس کا مطلب بتا سکتا “ہے۔ یوسف16 جوابنے میرےیہ”دیا، اختیار میں نہیں لیکنہے۔ الله ہی بادشاہ کو سلامتی
کا دےپیغام “گا۔

فرعون17 یوسفنے میںخوابمَیں”سنائے،خواباپنےکو
یائے نیلدر کنارےکے کھڑا تھا۔ اچانک18 یا در میں ساتسے
موٹی موٹی اور صورتخوب گائیں نکل کر سرکنڈوں میں چرنے
لـگیں۔ اِس19 ساتبعدکے اَور گائیں نکلیں۔ بدصورتنہایتوہ
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 بدصورتطرح
ہی تھیں۔ اِس کے بعد جاگمَیں اُٹھا۔ 22 پھر مَیں ایکنے اَور
خواب ساتدیکھا۔ موٹی اور اچھی ایکبالیں پودےہی پر لـگی
تھیں۔ اِس23 اَورساتبعدکے بالیں نکلیں جو دُبلیخراب، پتلی اور
مشرقی ہَوا سے ُجھلسی ہوئی تھیں۔ سات24 دُبلی پتلی بالیں سات
اچھی بالوں کو نگل گئیں۔ مَیں نے یہ سب کچھ اپنے جادوگروں
کو بتایا، لیکن وہ اِس کی تعبیر نہ کر “سکے۔

یوسف25 نے بادشاہ سے کہا، دونوں” خوابوں ایککا ہی
مطلب ہے۔ اِن سے الله نے حضور پر ظاہر کیا ہے کہ وہ کیا
کچھ کرنے کو ہے۔ سات26 اچھی گائیوں سے ساتمراد سال
ہیں۔ اِسی ساتطرح اچھی بالوں سے مراد ساتبھی سال ہیں۔
دونوں ایکخواب ہی بات بیان کرتے ہیں۔ 27 جو سات دُبلی
نکلیںمیںبعدگائیںبدصورتاور اُن ہیں۔سالاَورساتمرادسے
دُبلیساتیہی پتلی اور مشرقی ہَوا ُجھلسیسے بالوںہوئی مطلبکا
بھی ایکوہہے۔ باتہی بیان کرتی ہیں کالتکسالساتکہ
پڑے گا۔ 28 یہ وہی بات ہے جو مَیں نے حضور سے کہی کہ
الله نے حضور پر ظاہر کیا ہے کہ وہ کرےکیا گا۔ سالسات29
آئیں گے جن کے دوران مصر پورےکے ملـک میں کثرت سے
پیداوار ہو گی۔ اُس30 پڑےکالسالساتبعدکے کالگا۔ اِتنا
شدید ہو گا لوگکہ بھول جائیں گے کہ پہلے اِتنی کثرت تھی۔
کیونکہ ملـککال کو تباہ دےکر گا۔ کال31 کی شدت کے
باعث اچھے سالوں کی کثرت یاد ہی نہیں رہے گی۔ 32 حضور
کو اِس لئے ایک ہی پیغام مختلفدو خوابوں صورتکی میں ملا
کہ الله اِس کا پکا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ جلد ہی اِس پر عمل
کرے گا۔ اب33 بادشاہ سمجھکسی دار دانشاور مند آدمی کو
مصرملـِک انتظامکا اِس34سونپیں۔ علاوہکے آدمیایسےوہ مقرر
کریں ساتجو اچھے سالوں دورانکے ہر فصل کا پانچواں حصہ
لیں۔ وہ35 اُن سالوںاچھے کریں۔جمعخوراکدورانکے بادشاہ

اُنہیں دیںاختیار کہ میںشہروںوہ گودام بنا اناجکر محفوظکو کر
لیں۔ کالخوراکیہ36 سالوںساتاُنکے لئےکے کیمخصوص
جائے مصرجو میں آنے والے ہیں۔ ملـکیوں تباہ نہیں ہو “گا۔

یوسف کو مصر پر حاکم مقرر کیا جاتا ہے
37 یہ منصوبہ بادشاہ اور اُس افسرانکے کو اچھا لگا۔ 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 یہ سب کچھ تجھ پر ظاہر کیا ہے، اِس
لئے کوئی بھی تجھ سے یادہ ز سمجھ دار اور دانش مند نہیں ہے۔
تجھےمَیں40 محلاپنے پر مقرر کرتا میریہوں۔ تمام تیرےرعایا تابع
رہے گی۔ تیرا میرےصرفاختیار اختیار سے کم ہو گا۔ اب41
مَیں پورےتجھے ملـِک مصر پر حاکم مقرر کرتا “ہوں۔

42 بادشاہ نے اپنی اُنگلی سے وہ انگوٹھی اُتاری جس سے مُہر
لگاتا تھا اور یوسفاُسے کی اُنگلی میں پہنا دیا۔ اُس نے اُسے کتان
باریککا لباس پہنایا اور اُس کے گلے میں سونے کا گلوبند پہنا
دیا۔ 43 پھر اُس نے اُسے دوسرےاپنے رتھ میں سوار کیا لوگاور
اُس کے آگے آگے پکارتے رہے، گھٹنے” !ٹیکو گھٹنے “!ٹیکو
یوں یوسف پورے مصر کا حاکم بنا۔ 44 فرعون نے اُس سے

کہا، مَیں” تو بادشاہ ہوں، لیکن تیری اجازت کے بغیر پورے
ملـک میں بھیکوئی اپنا ہاتھ یا پاؤں نہیں ہلائے “گا۔ اُس45-46
یوسفنے کا مصری نام صافنَت فعنیح رکھا اور اون پجاریکے
فوطی فرع کی بیٹی آسنَت کے ساتھ اُس شادیکی کرائی۔
یوسف 30 سال کا تھا جب وہ مصر کے بادشاہ فرعون کی

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

فصلیںاچھینہایتمیںملـکدورانکےسالوںاچھےسات47
اُگیں۔ یوسف48 جمعخوراکتمامنے کر شہروںکے محفوظمیں
لی۔کر ہر اُسمیںشہر اردنے محفوظپیداوارکیکھیتوںکےگرد
رکھی۔ جمع49 اناجشدہ سمندر ریتکی کی بکثرتمانند تھا۔ اِتنا
اناج تھا یوسفکہ نے آخرکار اُس پیمائشکی کرنا چھوڑ دیا۔

50 کال سے پہلے یوسف اور آسنَت کے دو بیٹے پیدا ہوئے۔
اُس51 پہلےنے نامکا منسّی یعنی بُھلاجو’ دیتا رکھا۔‘ہے کیونکہ
اُس نے کہا، الله” نے میری مصیبت میرےاور 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
مصیبتمیریمجھے ملـککے میں پھلنے لنے پھو دیا “ہے۔

اُگیںفصلیںکیکثرتمیںجنسالاچھےسات53 گئے۔گزر
54 پھر کال کے سات سال شروع ہوئے جس طرح یوسف نے
کہا تھا۔ تمام ممالـکدیگر میں بھی کال پڑ گیا، لیکن مصر میں وافر
پائیخوراک تھی۔جاتی کالجب55 تمامنے میںمصر زور پکڑا تو
لوگ چیخ کر کھانے کے لئے بادشاہ منتسے کرنے لـگے۔ تب
فرعون نے اُن سے کہا، یوسف” پاسکے جاؤ۔ جو کچھ وہ تمہیں
بتائے پوریکالجب56“کرو۔وہیگا پھیلمیںدنیا گیا یوسفتو
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نے اناج کے گودام کھول کر مصریوں کو اناج بیچ دیا۔ کیونکہ
کال ملـکباعثکے خراببہتحالاتکے ہو تھے۔گئے تمام57
ممالـک اناجلوگبھیسے خریدنے لئےکے یوسف پاسکے آئے،
پوریکیونکہ سختدنیا کال گرفتکی میں تھی۔

42
یوسف کے بھائی مصر میں

یعقوبجب1 کو معلوم ہوا کہ مصر میں اناج ہے تو اُس نے
اپنے بیٹوں سے کہا، تم” کیوں ایک دوسرے 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 دسکے بھائی اناج خریدنے کے لئے مصر گئے۔
4 لیکن یعقوب نے یوسف کے سگے بھائی بن یمین کو ساتھ نہ
بھیجا، کیونکہ اُس نے کہا، ایسا” نہ ہو کہ اُسے جانی نقصان
“پہنچے۔ یوں5 یعقوب کے بیٹے سارےبہت اَور لوگوں کے ساتھ
مصر گئے، کیونکہ ملـِک کنعان بھی کال گرفتکی میں تھا۔

مصریوسف6 کے لوگوںسےحیثیتکیحاکم اناجکو بیچتا تھا،
اِس لئے اُس بھائیکے آ اُسکر منےکے سا منہ گئے۔جھکبلکے
یوسفجب7 نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو اُس نے اُنہیں پہچان
لیا لیکن ایسا کیا جیسا اُن ناواقفسے ہو اور سختی سے اُن باتسے
کی، تم” کہاں سے آئے “ہو؟ اُنہوں جوابنے دیا، ہم” ملـِک
کنعان سے اناج خریدنے کے لئے آئے “ہیں۔ 8 یوسفگو نے
اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن اُنہوں نے اُسے نہ پہچانا۔ 9 اُسے
یادخوابوہ آئے اُسجو اُننے بارےکے تھے۔دیکھےمیں 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۔ ایکسبہم11 ہی مرد کے بیٹے ہیں۔ آپ
لوگشریفخادمکے نہیںجاسوسہیں، “ہیں۔ یوسفلیکن12
نے اصرار کیا، نہیں،” تم دیکھنے آئے ہو کہ ملـکہمارا کنکن
جگہوں پر غیرمحفوظ “ہے۔

اُنہوں13 عرضنے کی، آپ” کے خادم کُل بارہ بھائی ہیں۔
ایکہم ہی آدمی کے بیٹے ہیں کنعانجو میں رہتا سےسبہے۔
چھوٹا بھائی باپہمارےوقتاِس پاسکے ہے ایکجبکہ مر گیا
“ہے۔ لیکن14 یوسف نے اپنا الزام دہرایا، ایسا” ہی ہے جیسا
مَیں نے کہا کہہے ہو۔جاسوستم تمہاریمَیں15 باتیں لوںجانچ
گا۔ فرعون کی حیات کی قَسم، پہلے تمہارا سب سے چھوٹا بھائی
آئے، ورنہ تم اِس نہیںکبھیسےجگہ جا گے۔سکو بھائیایک16
کو اُسے لانے کے لئے بھیج دو۔ یہاںسبباقی گرفتار رہیں گے۔
پھر پتا چلے گا تمہاریکہ باتیں سچ ہیں کہ نہیں۔ اگر نہیں تو فرعون
حیاتکی کی قَسم، اِس مطلبکا یہ ہو گا کہ جاسوستم “ہو۔

17 یہ کہہ یوسفکر نے اُنہیں تین دن کے لئے قیدخانے میں
ڈال دیا۔ تیسرے18 دن اُس نے اُن سے مَیں”کہا، الله خوفکا

مانتا ہوں، اِس لئے تم ایککو شرط پر جیتا چھوڑوں گا۔ 19 اگر
تم واقعی شریف لوگ ہو تو ایسا کرو کہ تم میں سے ایک یہاں
قیدخانے میں رہے جبکہ باقی سب اناج لے کر اپنے بھوکے گھر
والوں پاسکے واپس جائیں۔ لیکن20 لازم ہے کہ تم اپنے سب
بھائیچھوٹےسے پاسمیرےکو اِسصرفآؤ۔لے تمہاریسے
باتیں ثابتسچ ہوں گی اور موتتم سے بچ جاؤ “گے۔
یوسف کے بھائی راضی ہو گئے۔ 21 وہ آپس میں کہنے بےشک”لـگے، ہمارےیہ اپنے بھائی پر ظلم کی سزا جبہے۔ وہ 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۔ 22 اور روبن نے کہا، کیا” مَیں نے نہیں کہا تھا کہ لڑکے
پر لیکنکرو،متظلم تم ایکمیرینے نہ اُسابمانی۔ موتکی
کتابحسابکا کیا جا رہا “ہے۔

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

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

ایکہر بھائی اُسپیسےکے دیںرکھواپسمیںبوریکی اُنہیںاور
سفر کے لئے بھیکھانا دیں۔ اُنہوں نے ایسا ہی کیا۔ 26 یوسفپھر
کے بھائی اپنے گدھوں پر اناج لاد کر روانہ ہو گئے۔

جب27 وہ رات کے لئے کسی جگہ ٹھہرےپر تو ایک بھائی
نے اپنے گدھے کے لئے چارا لنے نکا غرضکی سے اپنی بوری
کھولی تو دیکھا کہ بوری کے منہ میں اُس کے پڑےپیسے ہیں۔
28 اُس نے اپنے بھائیوں سے کہا، میرے” پیسے واپس کر دیئے
گئے !ہیں وہ میری بوری میں “ہیں۔ یہ دیکھ کر اُن ہوشکے اُڑ
گئے۔ کانپتے ہوئے دوسرےایکوہ کو دیکھنے اور کہنے یہ”لـگے، کیا ہے جو الله ہمارےنے ساتھ کیا “ہے؟

ملـِک29 میںکنعان باپاپنے پہنچپاسکے اُنہوںکر اُسےنے
سب کچھ سنایا جو اُن کے ساتھ ہوا تھا۔ اُنہوں نے کہا، اُس”30
ملـک مالـککے بڑینے سختی ہمارےسے باتساتھ کی۔ اُس
نے ہمیں جاسوس قرار دیا۔ لیکن31 ہم نے اُس سے کہا، ہم’
جاسوس نہیں لوگشریفبلـکہ ہیں۔ ہم32 بارہ بھائی ایکہیں،
باپہی کے بیٹے۔ ایک تو مر گیا جبکہ سب سے چھوٹا بھائی اِس
باپمیںکنعانوقت پاسکے پھر33‘ہے۔ 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 سباپنے سے
چھوٹے بھائی میرےکو پاس لے آؤ تاکہ مجھے معلوم ہو جائے
کہ تم جاسوس نہیں بلـکہ لوگشریف ہو۔ پھر مَیں تم کو تمہارا
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بھائی واپس کر دوں گا اور تم اِس ملـک میں آزادی سے تجارت
کر سکو “۔‘گے

اُنہوں35 اپنینے یوں بور اناجسے نکال دیا تو دیکھا کہ ایکہر
کی بوری میں اُس کے پیسوں کی تھیلی رکھی ہوئی ہے۔ یہ پیسے
دیکھ اورخودوہکر اُن باپکا 36گئے۔ڈر اُن باپکے اُننے سے
تم”کہا، محرومسےبچوںمیرےمجھےنے کر نہیںیوسفہے۔دیا
رہا، شمعون بھی نہیں رہا اباور تم بن یمین بھیکو مجھ سے چھیننا
ہتے چا سبہو۔ خلافمیرےکچھ “ہے۔ 37 پھر روبن بول اگر”اُٹھا، مَیں اُسے سلامتی آپسے پاسکے واپس نہ پہنچاؤں تو آپ
میرے دو بیٹوں کو سزائے دےموت سکتے ہیں۔ اُسے میرے
سپرد کریں تو مَیں اُسے واپس لے آؤں “گا۔ لیکن38 یعقوب نے
میرا”کہا، تمہارےبیٹا ساتھ جانے نہیں۔کا اُسکیونکہ کا بھائی
مر گیا اورہے وہ اکیلا ہی رہ گیا ہے۔ اگر اُس کو راستے میں جانی
نقصان پہنچے تو تم مجھ بوڑھے کو غم مارےکے پاتال میں پہنچاؤ
“گے۔

43
بن یمین کے ہمراہ دوسرا سفر

کال1 نے زور پکڑا۔ جب2 مصر سے لایا گیا اناج ختم ہو گیا
تو یعقوب نے کہا، اب” واپس جا ہمارےکر لئے کچھ اَور غلہ
خرید “لاؤ۔ لیکن3 یہوداہ نے کہا، اُس” مرد نے سختی سے کہا
تھا، تم’ صرف اِس صورت پاسمیرےمیں آ سکتے ہو کہ تمہارا
بھائی ساتھ ‘ہو۔ 4 ہمارےآپاگر 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 ایکہمارا اَور بھائی بھی ہے؟ اِس سے تم نے مجھے
ڈالمیںمصیبتبڑی دیا “ہے۔ اُنہوں7 جوابنے وہ”دیا، آدمی
ہمارے ہمارےاور خاندان بارےکے میں پوچھتا رہا، کیا’ تمہارا
باپ تکاب زندہ ہے؟ کیا تمہارا کوئی اَور بھائی ‘ہے؟ پھر ہمیں
جواب پڑا۔دینا ہمیں کیا پتا تھا ہمیںوہکہ بھائیاپنے ساتھکو لانے
کو کہے “گا۔ 8 پھر یہوداہ باپنے سے کہا، لڑکے” میرےکو
ساتھ بھیج دیں تو ہم ابھی روانہ ہو جائیں گے۔ ورنہ ہمارےآپ،
بچے بلـکہ سبہم بھوکے مر جائیں گے۔ مَیں9 خود اُس کا ضامن
ہوں آپگا۔ مجھے اُس کی جان کا ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں۔ اگر
مَیں اُسے سلامتی واپسسے نہ پہنچاؤں تو پھر مَیں زندگی کے آخر
تک ٹھہروںقصوروار گا۔ جتنی10 ہمتکدیر جھجکتے ہیںرہے
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 واپسپیسے ہیںکرنے تمہاریجو یوں بور میں رکھے تھے۔گئے
شاید کسی سے غلطی ہوئی ہو۔ 13 اپنے بھائی کو لے کر سیدھے

واپس پہنچنا۔ 14 الله قادرِ کرےمطلق کہ یہ آدمی تم پر رحم کر
کے بن یمین دوسرےتمہارےاور بھائی واپسکو بھیجے۔ جہاں
تک میرا تعلق ہے، اگر مجھے اپنے بچوں سے محروم ہونا ہے تو ایسا
ہی “ہو۔

چنانچہ15 وہ تحفے، دُگنی رقم اور بن یمین کو ساتھ لے چلکر
پڑے۔ مصر پہنچ کر یوسفوہ کے منے سا حاضر ہوئے۔ جب16
یوسف نے بن یمین کو اُن کے ساتھ دیکھا تو اُس نے اپنے گھر پر
ملازممقرر آدمیوںاِن”کہا،سے میرےکو تاکہجاؤلےگھر وہ
دوپہر کا میرےکھانا ساتھ کھائیں۔ جانور کو ذبح کر کے کھانا
تیار “کرو۔

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

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

ملازم23 نے فکر”کہا، نہ آپڈریں۔متکریں۔ آپاورکے
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 یوسفکو کے گھر میں لے جا کر اُنہیں پاؤں دھونے کے
لئے پانی اور گدھوں کو چارا دیا۔ 25 اُنہوں نے اپنے تحفے تیار
رکھے، اُنہیںکیونکہ بتایا یوسف”گیا، دوپہر کا آپکھانا ساتھکے
ہی کھائے “گا۔

جب26 یوسف گھر پہنچا تو وہ اپنے تحفے لے کر اُس کے
منے سا آئے اور منہ گئے۔جھکبلکے اُس27 اُننے خیریتسے
یافت در کی اور پھر کہا، تم” نے اپنے باپبوڑھے کا ذکر کیا۔ کیا
ٹھیکوہ ہیں؟ کیا وہ تکاب زندہ “ہیں؟ اُنہوں28 جوابنے
دیا، جی،” آپ کے ہمارےخادم باپ تکاب زندہ “ہیں۔ وہ
دوبارہ منہ جھکبلکے گئے۔

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

نوکروں32 یوسفنے کے لئے کھانے الـگکا 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
قابِل نفرت تھا۔ 33 بھائیوں کو اُن کی عمر کی ترتیب کے مطابق
یوسف منےکے سا بٹھایا گیا۔ یہ دیکھ ہوئے۔حیراننہایتبھائیکر
34 نوکروں نے اُنہیں یوسف کی میز پر سے کھانا لے کر کھلایا۔
لیکن بن یمین کو دوسروں نسبتکی پانچ گُنا یادہ ز ملا۔ یوں اُنہوں
یوسفنے کے ساتھ جی بھر کر کھایا اور پیا۔

44
گم شدہ پیالہ

یوسف1 نے گھر پر مقرر ملازم کو حکم دیا، اُن” مردوں کی
یاں خوراکبور سے اِتنی بھر دینا جتنی وہ اُٹھا کر لے جا سکیں۔
ہر ایک کے پیسے اُس کی اپنی بوری کے منہ میں رکھ دینا۔
بھائیچھوٹےسےسب2 بوریکی میں پیسےصرفنہ میرےبلـکہ
چاندی کے پیالے کو بھی رکھ “دینا۔ ملازم نے ایسا ہی کیا۔

3 اگلی صبح جب پَو پھٹنے لـگی تو بھائیوں کو اُن کے گدھوں
سمیت رُخصت کر دیا گیا۔ 4 وہ ابھی شہر سے نکل کر دُور نہیں
تھےگئے یوسفکہ نے اپنے گھر پر مقرر ملازم سے جلدی”کہا،
کرو۔ اُن آدمیوں کا تعاقب کرو۔ اُن پاسکے پہنچ کر یہ آپ’پوچھنا، نے ہماری 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۔ آپ ایک نہایت سنگین جرم کے مرتکب
ہوئے “۔‘ہیں

جب6 ملازم بھائیوں کے پاس پہنچا تو اُس نے اُن سے یہی
باتیں کیں۔ جواب7 میں اُنہوں نے کہا، ہمارے” مالـک ایسی
باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتا آپکہ کے خادم ایسا
توآپ8کریں۔ ہیںجانتے واپسپیسےوہسےکنعانملـِکہمکہ
لے آئے جو ہماری یوں بور میں تھے۔ تو پھر ہم کیوں آپ کے
مالـک کے گھر چاندیسے یا سونا چُرائیں گے؟ 9 اگر آپوہ کے
میںخادموں کسیسے پاسکے مل جائے تو اُسے مار ڈالا جائے
اور باقی آپسب کے غلام “بنیں۔

10 ملازم نے کہا، ٹھیک” ہے ایسا ہی ہو گا۔ لیکن صرف
وہی میرا غلام بنے گا جس نے پیالہ چُرایا ہے۔ باقی سب آزاد
“ہیں۔ اُنہوں11 نے جلدی سے اپنی یاں بور اُتار کر زمین پر رکھ
دیں۔ ہر ایک نے اپنی بوری کھول دی۔ 12 ملازم یوں بور کی
تلاشی لینے لگا۔ بڑےوہ بھائی سے شروع کر کے آخرکار سب سے
چھوٹے بھائی تک پہنچ گیا۔ اور وہاں بن یمین کی بوری میں سے

پیالہ نکلا۔ بھائیوں13 نے یہ دیکھ کر پریشانی میں لباساپنے پھاڑ
لئے۔ وہ اپنے گدھوں کو دوبارہ لاد کر واپسشہر آ گئے۔

جب14 یہوداہ اور اُس کے یوسفبھائی کے گھر پہنچے تو وہ
ابھی وہیں تھا۔ وہ اُس کے منے سا منہ کے بل گر گئے۔ یوسف15
نے کہا، یہ” تم نے کیا کِیا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مجھ جیسا
غیبآدمی کا علم رکھتا “ہے؟ 16 یہوداہ نے کہا، جناِب” عالی،
ہم کیا ابکہیں؟ ہم اپنے دفاع میں کیا کہیں؟ الله ہی نے ہمیں
قصوروار ٹھہرایا ابہے۔ آپسبہم کے غلام ہیں، نہ صرف
جسوہ پاسکے سے پیالہ مل “گیا۔ یوسف17 نے کہا، الله” نہ
کرے مَیںکہ ایسا کروں، صرفبلـکہ وہی میرا غلام ہو جسگا
پاسکے پیالہ تھا۔ باقی سب سلامتی سے باپاپنے واپسپاسکے
چلے “جائیں۔

یہوداہ بن یمین سفارشکی کرتا ہے
18 لیکن یہوداہ نے یوسف کے قریب آ کر 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؟ 20 ہم نے جواب دیا، ہمارا’ باپ
ہے۔ وہ بوڑھا ہے۔ ایکہمارا چھوٹا بھائی بھی ہے جو وقتاُس
پیدا ہوا جب ہمارا باپ عمر رسیدہ تھا۔ اُس لڑکے کا بھائی مر
چکا ہے۔ اُس کی ماں صرفکے یہ دو بیٹے پیدا ہوئے۔ اب وہ
اکیلا ہی رہ گیا ہے۔ اُس باپکا اُسے شدت سے پیار کرتا ‘ہے۔
جناِب21 آپعالی، ہمیںنے بتایا، اُسے’ یہاں آؤلے تاکہ مَیں خود
اُسے دیکھ ‘سکوں۔ ہم22 جوابنے دیا، یہ’ لڑکا باپاپنے کو
چھوڑ نہیں سکتا، ورنہ اُس باپکا مر جائے ‘گا۔ 23 آپپھر نے
کہا، پاسمیرےمیںصورتاِسصرفتم’ آ سکو گے کہ تمہارا
سب سے چھوٹا بھائی تمہارے ساتھ ‘ہو۔ جب24 ہم اپنے باپ
پاسکے واپس پہنچے تو ہم نے اُنہیں سب کچھ بتایا جو آپ نے
کہا تھا۔ 25 پھر اُنہوں نے ہم سے کہا، مصر’ لوٹ کر کچھ غلہ
خرید ‘لاؤ۔ ہم26 جوابنے دیا، ہم’ جا نہیں سکتے۔ صرفہم
اِس صورت میں اُس مرد کے پاس جا سکتے ہیں کہ ہمارا سب
سے چھوٹا بھائی ساتھ ہو۔ ہم تب ہی جا سکتے ہیں جب وہ بھی
ہمارے ساتھ ‘چلے۔ باپہمارے27 ہمنے سے کہا، تم’ جانتے
ہو کہ میری بیوی راخل میرےسے دو بیٹے پیدا ہوئے۔ 28 پہلا
مجھے چھوڑ چکا کسیہے۔ جنگلی جانور نے اُسے پھاڑ کھایا ہو
گا، کیونکہ اُسی وقت سے مَیں نے اُسے نہیں دیکھا۔ 29 اگر اِس
کو بھی مجھ سے لے جانے کی وجہ سے جانی نقصان پہنچے تو تم
مجھ بوڑھے کو غم مارےکے پاتال میں پہنچاؤ “۔‘گے

30-31 یہوداہ نے اپنی بات جاری رکھی، جناِب” عالی، اب
اگر مَیں اپنے باپ 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
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حرکت سے اُنہیں تکقبر پہنچا دیں گے۔ 32 صرفنہ 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 تکآخر
قصوروار ٹھہروں ‘گا۔ اب33 اپنے خادم گزارشکی سنیں۔ مَیں
یہاں رہ کر اِس لڑکے کی جگہ غلام بن جاتا ہوں، اور دوسرےوہ
بھائیوں 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 ہو “جائیں۔

45
یوسف آپاپنے کو ظاہر کرتا ہے

یہ1 سن یوسفکر آپاپنے پر قابو نہ رکھ سکا۔ اُس اونچینے
آواز سے حکم دیا کہ تمام کمرےملازم نکلسے جائیں۔ کوئی اَور
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 گیا۔چل 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 نہ

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

اُس نے کہا، مَیں” تمہارا بھائی یوسف ہوں جسے تم نے بیچ کر
مصر بھجوایا۔ باتمیریاب5 سنو۔ نہ گھبراؤ اور نہ آپاپنے کو
الزام دو کہ ہم یوسفنے کو بیچ دیا۔ اصل میں الله نے خود
مجھے تمہارے آگے یہاں بھیج دیا تاکہ ہم سب بچے رہیں۔ 6 یہ
کال کا دوسرا سال ہے۔ پانچ اَور سال دورانکے نہ ہل چلے گا،
نہ فصل کٹے گی۔ 7 الله تمہارےمجھےنے آگے بھیجا تاکہ دنیا میں
ایکتمہارا بچا محفوظحصہکھچا بڑیایکجانتمہاریاوررہے
مخلصی جائے۔چھوٹمعرفتکی چنانچہ8 تم مجھےنے یہاں نہیں
بھیجا بلـکہ الله اُسنے۔ مجھےنے فرعون کا باپ، اُس پورےکے
گھرانے کا مالـک اور مصر کا حاکم بنا دیا ہے۔ اب9 جلدی
میرےسے باپ پاسکے واپس جا کر اُن سے کہو، آپ’ کا بیٹا
یوسف آپ کو اطلاع دیتا ہے کہ الله نے مجھے مصر مالـککا
بنا دیا پاسمیرےہے۔ آ جائیں، دیر نہ کریں۔ آپ10 جشن کے
علاقے میں رہ سکتے ہیں۔ قریبمیرےآپوہاں ہوں گے، آپ،
آپ کی آل اولاد، گائےبَیل، یاں بکر بھیڑ اور جو کچھ بھی آپ کا
یاتکیآپمَیںوہاں11ہے۔ گا،کروںپوریضرور کالکیونکہ
ابھیکو پانچ سال اَور لـگیں ورنہگے۔ آپآپ، والےگھرکے اور
جو بھی آپ کے ہیں بدحال ہو جائیں ‘گے۔ 12 تم خود اور میرا
بھائی بن یمین دیکھ سکتے ہو کہ یوسفمَیں ہی ہوں تمہارےجو
باتساتھ کر رہا ہوں۔ باپمیرے13 کو مصر میرےمیں اثر و
رسوخ بارےکے میں اطلاع دو۔ اُنہیں سب کچھ بتاؤ جو تم نے
دیکھا ہے۔ پھر جلد باپمیرےہی کو یہاں لے “آؤ۔

14 یہ کہہ کر وہ اپنے بھائی بن یمین کو گلے لگا کر رو پڑا۔ بن
بھییمین اُس لـگگلےکے کر یوسفپھر15لگا۔رونے روتےنے
ہوئے اپنے ایکہر بھائی کو بوسہ دیا۔ اِس بعدکے اُس بھائیکے
اُس کے ساتھ باتیں کرنے لـگے۔

یہجب16 خبر بادشاہ پہنچیتکمحلکے یوسفکہ بھائیکے
آئے ہیں تو فرعون اور اُس کے تمام خوشافسران ہوئے۔ اُس17
نے یوسف سے کہا، اپنے” بھائیوں کو بتا کہ اپنے جانوروں پر
غلہ لاد کر ملـِک واپسکنعان چلے جاؤ۔ وہاں18 اپنے باپ اور
خاندانوں کو لے پاسمیرےکر آ جاؤ۔ مَیں تم کو مصر سبکی
اچھیسے دوںدےزمین گا، اور تم ملـکاِس کی بہترین پیداوار
کھا گے۔سکو اُنہیں19 دےبھیہدایتیہ 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 بھائیوںکے نے ایسا ہی یوسفکیا۔ اُنہیںنے بادشاہ
کے حکم کے مطابق یاں گاڑ اور سفر کے لئے خوراک دی۔
اُس22 نے ایکہر بھائی کپڑوںکو ایککا بھیجوڑا دیا۔ لیکن
یمینبن اُسکو اورِسکے300کےچاندینے دیئے۔جوڑےپانچ
23 اُس نے اپنے باپ کو دس گدھے بھجوا دیئے جو مصر کے
بہترین مال لدےسے ہوئے تھے دساور گدھیاں جو اناج، روٹی
اور باپ کے سفر کے لئے کھانے سے لدی ہوئی تھیں۔ 24 یوں
اُس نے اپنے بھائیوں رُخصتکو 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 “ہے۔ لیکن یعقوب ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ
اُسے یقین نہ آیا۔ تاہم27 اُنہوں نے اُسے سب 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 سے پہلے مَیں جا کر اُس
ملوںسے “گا۔

46
یعقوب مصر جاتا ہے

روانہکرلےکچھسبیعقوب1 ہوا بیرسبعاور اُسوہاںپہنچا۔
نے اسحاقباپاپنے کے خدا قربانیاںحضورکے چڑھائیں۔ رات2
کو الله یا رو میں اُس سے ہم کلام ہوا۔ اُس نے کہا، یعقوب،”
یعقوب“!یعقوب جوابنے دیا، جی،” مَیں حاضر “ہوں۔ 3 الله
نے کہا، مَیں” الله تیرےہوں، باپ اسحاق کا خدا۔ مصر جانے
متسے ڈر، کیونکہ وہاں مَیں تجھ ایکسے بڑی قوم بناؤں گا۔
4 تیرےمَیں ساتھ مصر جاؤں گا اور تجھے اِس ملـک میں واپس
بھی آؤںلے جبگا۔ مرےتُو گا یوسفتو تیریخود آنکھیں بند
کرے “گا۔
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اِس5 یعقوببعدکے بیرسبع سے روانہ ہوا۔ اُس بیٹوںکے نے

اُسے اور اپنے بال بچوں کو اُن یوں گاڑ میں بٹھا دیا جو مصر کے
بادشاہ بھجوائینے تھیں۔ یعقوبیوں6 اور اُس کی تمام اولاد اپنے
مویشی اور کنعان میں حاصل کیا ہوا مال لے کر مصر چلے گئے۔
یعقوب7 بیٹےکے بیٹیاں، پوتیاںپوتے اور باقی گئے۔ساتھسباولاد

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

کرمی تھے۔ 10 شمعون کے بیٹے یموایل، یمین، اُہد، یکین، ُصحر اور
ساؤل تھے ساؤل) عورتکنعانی کا بچہ ۔(تھا لاوی11 کے بیٹے
جَیرسون، قِہات اور مِراری تھے۔ 12 یہوداہ کے بیٹے عیر، اونان،
فارصسیلہ، اور زارح تھے عیر) اور اونان میںکنعان مر چکے
۔(تھے فارص کے دو بیٹے حصرون اور حمول تھے۔ 13 اِشکار کے
بیٹے تولع، یوبفُوّہ، اور ِسمرون تھے۔ زبولون14 کے بیٹے سرد، ایلون
یحلئیلاور تھے۔ 15 اِن بیٹوں ماںکی لیاہ تھی، اور وہ میںمسوپتامیہ
پیدا ہوئے۔ اِن کے علاوہ دینہ اُس کی بیٹی تھی۔ 33کُل مرد لیاہ
کی اولاد تھے۔

بیٹےکےجد16 صفیان، حجی، ُسونی، اِصبون، ارودیعیری، 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 کُل 16 افراد زِلفہ کی اولاد تھے جسے لابن نے اپنی بیٹی لیاہ
کو دیا تھا۔

راخل19 کے یوسفبیٹے اور بن یمین تھے۔ یوسف20 دوکے بیٹے
منسّی اور افرائیم مصر میں پیدا ہوئے۔ اُن کی ماں اون پجاریکے
فرعفوطی کی بیٹی آسنَت تھی۔ یمینبن21 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۔ 24 نفتالی 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۔ ہمجب27
یعقوب، یوسف اور اُس کے دو بیٹے اِن میں شامل کرتے ہیں تو
یعقوب کے گھرانے کے 70 افراد مصر گئے۔

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

وہ جشن میں اُن سے جبملے۔ وہ وہاں پہنچے 29 یوسفتو اپنے
رتھ پر سوار ہو کر باپاپنے سے ملنے کے لئے گیا۔جشن اُسے دیکھ
کر وہ اُس کے گلے لـگ کر کافی دیر روتا رہا۔ یعقوب30 نے
یوسف سے کہا، اب” مَیں مرنے کے لئے تیار ہوں، کیونکہ مَیں
نے خود دیکھا ہے کہ تُو زندہ “ہے۔

31 پھر یوسف نے اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کے خاندان کے
باقی افراد سے ضروری”کہا، مَیںکہہے جا کر بادشاہ اطلاعکو

دوں میرےکہ بھائی اور میرے باپ کا پورا خاندان جو کنعان
ہنےکے ر پاسمیرےہیںوالے آ ہیں۔گئے مَیں32 اُس کہوںسے
گا، یہ’ آدمی یوں بھیڑبکر کے چرواہے ہیں۔ وہ مویشی لتے پا ہیں،
اِس لئے اپنی یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل اور باقی سارا مال اپنے ساتھ
لے آئے ‘ہیں۔ 33 بادشاہ تمہیں بُلا کر پوچھے گا کہ تم کیا کام
کرتے ہو؟ 34 پھر تم جوابکو دینا ہے، آپ’ بچـپنخادمکے سے
مویشی لتے پا آئے ہیں۔ باپہمارےیہ دادا کا پیشہ تھا اور ہمارا
بھی ‘ہے۔ اگر تم یہ کہو تو تمہیں جشن میں ہنے ر اجازتکی ملے
گی۔ کیونکہ یوں بھیڑبکر کے چرواہے مصریوں کی نظر میں قابِل
نفرت “ہیں۔

47
یوسف1 فرعون کے پاس گیا اور اُسے اطلاع دے کر میرا”کہا، باپ اور بھائی اپنی یوں، بکر بھیڑ گائےبَیلوں سارےاور مال

سمیت ملـِک کنعان سے آ کر جشن میں ٹھہرے ہوئے “ہیں۔
اُس2 نے اپنے بھائیوں میں سے پانچ کو چن کر فرعون کے منے سا
فرعون3کیا۔پیش بھائیوںنے تم”پوچھا،سے کیا “ہو؟کرتےکام
اُنہوں نے جواب دیا، آپ” کے خادم یوں بھیڑبکر کے چرواہے
ہیں۔ یہ ہمارے باپ دادا کا پیشہ تھا اور ہمارا بھی ہے۔ 4 ہم
یہاں آئے ہیں تاکہ کچھ دیر اجنبی کی حیثیت سے آپ پاسکے
ٹھہریں، کالکیونکہ بہتمیںکنعاننے زور پکڑا آپوہاںہے۔
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 اُنہیںہے۔ بہترین جگہ
پر آباد کر۔ وہ جشن میں رہیں۔ اور اگر اُن میں سے کچھ ہیں جو
قابلیتخاص رکھتے ہیں تو میرےاُنہیں مویشیوں نگہداشتکی پر
“رکھ۔

7 یوسفپھر یعقوبباپاپنے کو لے آیا اور فرعون کے منے سا
پیش کیا۔ یعقوب نے بادشاہ کو برکت دی۔ 8 بادشاہ نے اُس
تمہاری”پوچھا،سے عمر کیا “ہے؟ یعقوب9 مَیں”دیا،جوابنے
130 سال سے اِس دنیا کا مہمان ہوں۔ میری زندگی مختصر اور
تکلیف دہ تھی، اور میرے باپ دادا مجھ سے یادہ ز عمر رسیدہ
اِسوہجبتھےہوئے دنیا یہ10“تھے۔مہمانکے کہہ یعقوبکر
فرعون کو دےبرکتدوبارہ کر چلا گیا۔

11 پھر یوسف نے اپنے باپ اور بھائیوں کو مصر میں آباد کیا۔
اُس نے اُنہیں رعمسیس کے علاقے میں بہترین زمین دی جس
طرح بادشاہ نے حکم دیا تھا۔ یوسف12 اپنے باپ کے پورے
گھرانے خوراککو مہیا کرتا رہا۔ ہر خاندان کو اُس 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۔
مصر14 اور کنعان تمامکے اناجپیسے خریدنے کے لئے صَرف

ہو گئے۔ یوسف اُنہیں جمع کر کے فرعون کے محل میں لے آیا۔
جب15 مصر اور کنعان کے پیسے ختم ہو گئے تو مصریوں نے
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یوسف پاسکے آ کر کہا، ہمیں” روٹی !دیں ہم آپ کے منے سا
کیوں مریں؟ ہمارے پیسے ختم ہو گئے “ہیں۔ یوسف16 نے
جواب آپاگر”دیا، پیسےکے ہیںختم تو مجھے مویشیاپنے دیں۔
مَیں اُن عوضکے روٹی دیتا “ہوں۔ چنانچہ17 وہ اپنے گھوڑے،
یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل اور یوسفگدھے پاسکے لے آئے۔ اِن
عوضکے اُس نے خوراکاُنہیں دی۔ اُس سال اُس نے اُنہیں
اُن کے تمام مویشیوں خوراکعوضکے مہیا کی۔

18 اگلے 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 اور ہمارےآپ مویشی بھی لے چکے
ہیں۔ 19 ہم کیوں آپ کی آنکھوں کے منے سا مر جائیں؟ ہماری
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۔

یوسفچنانچہ20 فرعوننے لئےکے پوریکیمصر زمین خرید
لی۔ کال کی سختی سببکے تمامسے مصریوں نے بیچکھیتاپنے
دیئے۔ اِس یقے طر سے پورا ملـک فرعون کی ملـکیت میں آ گیا۔
یوسف21 مصرنے کےتکسرےدوسرےسےسرےایککے
لوگوں کو شہروں میں منتقل کر دیا۔ صرف22 یوں پجار کی زمین
آزاد رہی۔ اُنہیں اپنی زمین بیچنے ضرورتکی نہیںہی تھی، کیونکہ
اُنہیں 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 کی زمین کو بادشاہ کے لئے خرید لیا ابہے۔ یہ
بیج لے کر اپنے کھیتوں میں بونا۔ آپ24 کو فرعون کو فصل کا
پانچواں حصہ دینا ہے۔ باقی پیداوار آپ کی ہو آپگی۔ اِس سے
بیج بو سکتے ہیں، اور یہ آپ کے اور آپ کے گھرانوں اور بچوں
کے کھانے کے لئے ہو “گا۔ اُنہوں25 جوابنے دیا، آپ” نے
ہمیں ہممالـکہمارےہے۔بچایا پر کریںمہربانی تو فرعونہم کے
غلام بنیں “گے۔

اِس26 یوسفطرح مصرنے میں یہ قانون نافذ کیا کہ ہر فصل
کا پانچواں حصہ بادشاہ کا ہے۔ یہ قانون آج تک جاری ہے۔
یوںصرف پجار کی زمین بادشاہ ملـکیتکی میں نہ آئی۔

یعقوب گزارشآخریکی
27 اسرائیلی مصر میں جشن کے علاقے میں آباد ہوئے۔ وہاں

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

فوت ہوا۔ جب29 مرنے کا وقت قریب آیا تو اُس نے یوسف
کو بُلا کر کہا، مہربانی” کر کے اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ
کر قَسم کھا کہ تُو مجھ پر شفقت اور وفاداری کا اِس طرح اظہار
کرے گا کہ مجھے مصر میں دفن نہیں کرے گا۔ جب30 مَیں
مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملوں گا تو مجھے مصر سے لے جا
میرےکر باپ دادا کی قبر میں “دفنانا۔ یوسف جوابنے دیا،

ٹھیک” “ہے۔ یعقوب31 نے کہا، قَسم” کھا کہ تُو ایسا ہی
کرے “گا۔ یوسف نے قَسم کھائی۔ تب اسرائیل نے اپنے بستر
کے سرہانے پر الله کو سجدہ کیا۔

48
یعقوب افرائیم اور منسّی برکتکو دیتا ہے

1 کچھ دیر بعدیوسفکے کو اطلاع دی گئی آپکہ کا باپ
بیمار وہہے۔ اپنے بیٹوںدو منسّی اور افرائیم ساتھکو یعقوبکرلے
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۔ 3 اُس یوسفنے سے کہا،
جب” مَیں کنعانی شہر لُوز میں تھا تو الله قادرِ مطلق مجھ پر ظاہر
ہوا۔ اُس نے دےبرکتمجھے کر 4 کہا، مَیں’ تجھے پھلنے لنے پھو
دوں گا اور تیری اولاد بڑھا دوں گا بلـکہ تجھ بہتسے سی قومیں
تیریمَیںاورگا۔دوںنکلنے اولاد ملـکیہکو ہمیشہ لئےکے دے
‘گا۔دوں باتمیریاب5 مَیںسن۔ ہوںچاہتا تیرےکہ بیٹے جو
میرے آنے سے پہلے مصر میں پیدا میرےہوئے بیٹے ہوں۔ افرائیم
اور منسّی روبن اور شمعون کے برابر میرےہی بیٹے ہوں۔ 6 اگر اِن
کے تیرےبعد ہاں اَور بیٹے پیدا ہو جائیں تو میرےوہ بیٹے نہیں بلـکہ
میراثجوگے۔ٹھہریںتیرے پائیںوہ اُنہیںوہگے افرائیم اور منسّی
مَیں7گی۔ملےسےمیںمیراثکی راخلماںتیرییہ سےسببکے
کر رہا ہوں جو مسوپتامیہ سے واپسی وقتکے 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 دیا، میرےیہ” بیٹے ہیں جو الله
نے مجھے یہاں مصر میں “دیئے۔ یعقوب نے کہا، میرےاُنہیں”
قریب لے آ تاکہ برکتاُنہیںمَیں “دوں۔ 10 بوڑھا ہونے سببکے
یعقوبسے آنکھیںکی تھیں۔کمزور نہیںدیکھطرحاچھیوہ سکتا
یوسفتھا۔ اپنے بیٹوں یعقوبکو پاسکے لے آیا تو اُس اُنہیںنے
دےبوسہ کر گلے لگایا 11 اور یوسف سے کہا، مجھے” توقع ہی
تھینہیں کبھیمَیںکہ تیرا دیکھوںچہرہ اباورگا، الله مجھےنے
تیرے بیٹوں کو دیکھنے کا موقع بھی دیا “ہے۔

12 پھر یوسف اُنہیں یعقوب کی گود میں سے لے کر خود اُس
منےکے سا منہ گیا۔جھکبلکے یوسف13 نے افرائیم یعقوبکو
کے بائیں ہاتھ رکھا اور منسّی کو اُس کے دائیں ہاتھ۔ لیکن14
یعقوب نے اپنا دہنا ہاتھ طرفبائیں بڑھا کر افرائیم سرکے پر رکھا
اگرچہ وہ چھوٹا تھا۔ اِس طرح اُس نے اپنا بایاں ہاتھ طرفدائیں
بڑھا کر منسّی کے سر پر رکھا جو بڑا تھا۔ 15 پھر اُس نے یوسف
کو اُس کے بیٹوں معرفتکی برکت دی، جسالله” کے حضور
میرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق چلتے رہے اور جو شروع سے
آج تک میرا چرواہا رہا ہے اِنہیں برکت دے۔ جس16 فرشتے
نے دےعوضانہ کر مجھے ہر نقصان سے بچایا ہے وہ اِنہیں برکت
دے۔ الله کرے کہ اِن میں میرا نام میرےاور باپ دادا ابراہیم
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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 ہاتھکا پکڑا تاکہ اُسے افرائیم سرکے پر سے اُٹھا کر منسّی سرکے
پر رکھے۔ اُس18 نے کہا، ابو،” ایسے نہیں۔ دوسرا لڑکا بڑا ہے۔
اُسی پر اپنا ہاتھدہنا “رکھیں۔ باپلیکن19 انکارنے کر مجھے”کہا،کے پتا بیٹا،ہے مجھے پتا بڑیایکبھیوہہے۔ قوم بنے گا۔ پھر
بھی اُس کا چھوٹا بھائی اُس سے بڑا ہو گا اور اُس سے قوموں کی
بڑی تعداد نکلے “گی۔

20 اُس دن اُس نے دونوں بیٹوں کو برکت دے کر اسرائیلی”کہا، تمہارا نام لے کر برکت دیا کریں گے۔ جب وہ برکت
دیں گے تو کہیں گے، الله’ آپ کے ساتھ ویسا کرے جیسا اُس
نے افرائیم اور منسّی کے ساتھ کیا “۔‘ہے اِس طرح یعقوب نے
افرائیم بڑاسےمنسّیکو بنا اُسسےیوسف21دیا۔ مَیں”کہا،نے تو
مرنے والا لیکنہوں، تمہارےالله ساتھ ہو گا اور تمہارےتمہیں
باپ دادا ملـککے میں واپس لے جائے گا۔ باتایک22 میں
مَیں تیرےتجھے بھائیوں پر ترجیح دیتا ہوں، مَیں تجھے کنعان میں
وہ قطعہ دیتا ہوں جو مَیں نے اپنی تلوار اور کمان یوںسے امور سے
چھینا “تھا۔

49
یعقوب اپنے بیٹوں برکتکو دیتا ہے

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

3 روبن، میرےتم پہلوٹھے میرےہو، زور اور میری طاقت کا
پہلا پھل۔ عزتتم قوتاور لحاظکے سے برتر ہو۔ لیکن4 چونکہ
تم سیلاببےقابو کی مانند ہو اِس لئے تمہاری اّول حیثیت جاتی
رہے۔ کیونکہ تم میرینے حرم سے ہم بستر ہو کر اپنے باپ کی
بےحرمتی کی ہے۔

5 شمعون 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 کو قتل کیا ہے، اُنہوں نے اپنی مرضی سے بَیلوں کی
کونچـیں کاٹی ہیں۔ 7 اُن کے غصے پر لعنت ہو جو اِتنا زبردست
ہے اور اُن طیشکے پر جو اِتنا سخت ہے۔ مَیں اُنہیں یعقوب 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 سا جھک جائیں گے۔ 9 یہوداہ ببر شیر کا بچہ ہے۔
میرے بیٹے، تم ابھی ابھی شکار مار واپسکر آئے ہو۔ یہوداہ ببر شیر

بلـکہ شیرنی کی دبکطرح کر بیٹھ جاتا ہے۔ کون اُسے چھیڑنے
کی کرےجرأت گا؟ 10 شاہی عصا یہوداہ سے دُور نہیں ہو گا
بلـکہ شاہی اختیار اُس تکوقت اُس کی اولاد پاسکے رہے گا
وہتکجب نہحاکم تابعکےجسآئے وہ11گی۔رہیںقومیں اپنا
جوان گدھا انگور کی بیل سے اور اپنی گدھی کا بچہ بہترین انگور
کی بیل سے باندھے گا۔ وہ اپنا لباس َمے میں اور اپنا کپڑا انگور
میںخونکے دھوئے گا۔ اُس12 آنکھیںکی َمے سے یادہ ز گدلی
اور اُس دانتکے دودھ سے یادہ ز سفید ہوں گے۔

ساحلزبولون13 پر آباد ہو بحریجہاںگا اُسگے۔ہوںجہاز
کی حد تکصیدا ہو گی۔

14 اِشکار طاقت ور گدھا ہے جو اپنے ین زِ کے دو بوروں کے
درمیان بیٹھا دیکھےوہجب15ہے۔ آرامکیاُسکہگا اچھیگاہ
اور اُس خوشملـککا نما ہے تو وہ بوجھ اُٹھانے کے لئے تیار ہو
جائے گا اور اُجرت کے بغیر کام کرنے کے لئے مجبور کیا جائے
گا۔

16 دان اپنی قوم کا انصاف کرے گا اگرچہ وہ اسرائیل کے
قبیلوں میں ایکسے ہی ہے۔ 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
جد19 پر ڈاکوؤں کا جتھا لیکنگا،کرےحملہ پلٹوہ اُسیکر

پر حملہ دےکر گا۔
آشر20 غذائیتکو حاصلخوراکوالی گی۔ہو لذیذوہ شاہی

کھانا کرےمہیا گا۔
نفتالی21 آزاد چھوڑی ہوئی ہرنی ہے۔ صورتخوبوہ باتیں

کرتا *ہے۔
پھلیوسف22 بیلدار پرچشمےوہہے۔ لـگی پھلہوئی بیلدار

جسہے کی شاخیں دیوار پر چڑھ گئی ہیں۔ تیراندازوں23 نے
اُس پر تیر چلا کر تنگاُسے کیا اور اُس پیچھےکے پڑ گئے، لیکن24
اُس کی کمان مضبوط رہی، اور اُس کے بازو یعقوب کے زورآور
خدا سببکے طاقتسے ور رہے، اُس چرواہے سببکے سے
اسرائیلجو زبردستکا باپتیرےکیونکہ25ہے۔سورما کا خدا
تیری مدد کرتا اللهہے، آسمانتجھےمطلققادرِ کی کیزمینبرکت،
گہرائیوں برکتکی اور اولاد برکتکی دیتا ہے۔ باپتیرے26
کی برکت قدیم پہاڑوں اور ابدی یوں پہاڑ کی مرغوب چیزوں سے
یادہ ز یہہے۔عظیم یوسفبرکتتمام سرکے پر کےشخصاُسہو،
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۔

یہ28 اسرائیل کے کُل بارہ قبیلے ہیں۔ اور یہ وہ کچھ جوہے اُن
باپکے نے اُن برکتسے وقتدیتے کہا۔ اُس نے ایکہر کو
اُس کی برکتاپنی دی۔

یعقوب کا انتقال
* 49:21 باتیںصورتخوب کرتا :ہے بچےصورتخوبیا پیدا کرتی ہے۔
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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
اُسساتھ میںغار دفنانا جو ِحتّی عِفرونآدمی میںکھیتکے ہے۔
30 یعنی اُس غار میں جو ملـِک کنعان ممرےمیں کے مشرق میں
مکفیلہ کھیتکے میں ہے۔ ابراہیم نے اُسے کھیت سمیت اپنے
لوگوں کو دفنانے کے لئے عِفرون ِحتّی سے خرید لیا تھا۔ وہاں31
ابراہیم اور اُس بیویکی سارہ دفنائے اسحاقوہاںگئے، 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 اِن ہدایات کے یعقوببعد نے اپنے پاؤں بستر پر سمیٹ لئے
اور دم چھوڑ کر باپاپنے دادا سے جا ملا۔

50
یعقوب کو دفن کیا جاتا ہے

یوسف1 اپنے باپ چہرےکے لپٹسے گیا۔ اُس نے روتے
اُسےہوئے بوسہ اُس2دیا۔ میںملازموںکے کچھسے تھے۔ڈاکٹر
اُس نے اُنہیں ہدایت دی میرےکہ باپ اسرائیل کی لاش کو
حنوط کریں تاکہ وہ گل نہ جائے۔ اُنہوں نے ایسا ہی کیا۔ اِس3
میں 40 لـگدن گئے۔ عام طور پر حنوط کرنے کے لئے اِتنے ہی
دن لـگتے ہیں۔ مصریوں نے یعقوبتکدن70 کا ماتم کیا۔

ماتمجب4 وقتکا ختم ہوا یوسفتو بادشاہنے یوںکے دربار
مہربانی”کہا،سے کر یہکے خبر تکبادشاہ میرےکہ5دیںپہنچا
باپ نے مجھے قَسم دلا کر کہا تھا، مَیں’ مرنے والا ہوں۔ مجھے
اُس قبر میں دفن کرنا جو مَیں نے ملـِک کنعان میں اپنے لئے
‘بنوائی۔ اب اجازتمجھے دیں کہ مَیں وہاں جاؤں اور اپنے باپ
دفنکو کر واپسکے “آؤں۔ فرعون6 جوابنے دیا، جا،” اپنے
باپ کو دفن طرحجسکر اُس تجھےنے قَسم دلائی “تھی۔

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

یردنوہجب10 قریبکے اتد کھلیانکے پہنچےپر تو اُنہوں نے
نہایت دلسوز نوحہ کیا۔ یوسفوہاں ساتنے تکدن باپاپنے
کا ماتم کیا۔ مقامیجب11 کنعانیوں اتدنے کھلیانکے پر ماتم کا
یہ نظارہ دیکھا تو اُنہوں نے کہا، یہ” تو ماتم بہتکا بڑا انتظام ہے
مصریجو کروا رہے “ہیں۔ اِس لئے اُس جگہ کا نام ابیل مصریم
یعنی مصریوں’ کا ‘ماتم پڑ گیا۔ یوں12 یعقوب کے بیٹوں نے اپنے
باپ کا حکم پورا کیا۔ اُنہوں13 نے اُسے ملـِک کنعان میں لے جا

کر مکفیلہ کھیتکے کے غار میں دفن کیا ممرےجو کے مشرق
میں ہے۔ یہ کھیتوہی ہے جو ابراہیم عِفروننے ِحتّی سے اپنے
لوگوں کو دفنانے کے لئے خریدا تھا۔

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

یوسف اپنے بھائیوں کو تسلی دیتا ہے
یعقوبجب15 انتقال کر گیا یوسفتو بھائیکے ڈر اُنہوںگئے۔

نے خطرہ”کہا، یوسفابکہہے تعاقبہمارا کر غلطاُسکے
کام کا بدلہ لے جو ہم نے اُس کے ساتھ کیا تھا۔ پھر کیا ہو “گا؟
سوچیہ16 اُنہوںکر یوسفنے کو خبر باپکےآپ”بھیجی، نے
مرنے سے پیشتر دیہدایت 17 یوسفکہ کو بتانا، اپنے’ بھائیوں
کے اُس غلط کام معافکو کر دینا جو اُنہوں تمہارےنے ساتھ
‘کیا۔ اب ہمیں آپجو باپکے کے خدا کے پیروکار ہیں معاف
کر “دیں۔
یہ خبر سن کر یوسف رو پڑا۔ 18 پھر اُس کے بھائی خود آئے

اور اُس کے منے سا گر گئے۔ اُنہوں نے کہا، آپہم” کے خادم
“ہیں۔ یوسفلیکن19 نے کہا، ڈرو۔مت” کیا مَیں الله کی جگہ
ہوں؟ ہرگز !نہیں 20 تم نے مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تھا،
لیکن الله نے اُس سے بھلائی پیدا کی۔ اباور اِس کا مقصد پورا
ہو رہا ہے۔ بہت لوگسے موت سے بچ رہے ہیں۔ 21 چنانچہ
اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مَیں تمہیں اور تمہارے بچوں
خوراککو مہیا کرتا رہوں “گا۔
یوسفیوں نے اُنہیں تسلی دی اور اُن سے نرمی باتسے کی۔

یوسف کا انتقال
یوسف22 باپاپنے سمیتخاندانکے مصر میں رہا۔ 110وہ

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

وقتایکپھر24 آیا یوسفکہ بھائیوںاپنےنے مَیں”کہا،سے
مرنے والا ہوں۔ لیکن الله آپضرور کی دیکھ بھال کر آپکے
ملـکاِسکو ملـکاُسسے میں لے جائے جسگا اُسکا نے
ابراہیم، اسحاق یعقوباور سے قَسم کھا کر وعدہ کیا “ہے۔ 25 پھر
یوسف اسرائیلیوںنے قَسمکو دلا ًالله”کہا،کر دیکھتمہارییقینا
بھال کر کے وہاں لے جائے گا۔ میریوقتاُس ہڈیوں کو بھی
اُٹھا کر ساتھ لے “جانا۔

26 پھر یوسف فوت ہو گیا۔ وہ 110 سال 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 مصر میں آئے :تھے 2 روبن، شمعون، لاوی،
یہوداہ، 3 اِشکار، زبولون، بن یمین، 4 دان، نفتالی، جد اور آشر۔
5 اُس وقت یعقوب کی اولاد کی تعداد 70 تھی۔ یوسف تو پہلے
ہی مصر آ چکا تھا۔

6 مصر میں ہتے ر ہوئے بہت دن گزر گئے۔ اِتنے میں یوسف،
اُس کے تمام بھائی اور اُس نسل کے لوگتمام مر گئے۔ 7 اسرائیلی
پھلے پھولے اور تعداد میں بہت بڑھ گئے۔ نتیجے میں وہ نہایت ہی
طاقت ور ہو گئے۔ ملـکپورا اُن سے بھر گیا۔

اسرائیلیوں کو دبایا جاتا ہے
8 ہوتے ایکہوتے نیا بادشاہ تخت نشین ہوا جو یوسف 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، ہم
حکمت سے کام لیں، ورنہ وہ مزید بڑھ جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ
وہ جنگکسی کے موقع پر دشمن کا دےساتھ کر ہم سے لڑیں
ملـکاور کو چھوڑ “جائیں۔

چنانچہ11 مصریوں اسرائیلیوںنے پر نگران مقرر کئے تاکہ بیگار
میں اُن سے کام کروا کر اُنہیں دباتے رہیں۔ اُس وقت اُنہوں نے
پتوم رعمسیساور شہرکے تعمیر کئے۔ فرعونمیںشہروںاِن 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 کے اینٹیں بنانا اور کھیتوں میں مختلف قسم کے کام
کرنا پڑے۔ اِس میں مصری اُن بڑیسے بےرحمی پیشسے آتے
رہے۔

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

تھے۔ مصر کے بادشاہ نے اُن سے کہا، 16 جب” عبرانی عورتیں
تمہیں مدد کے لئے بُلائیں تو خبردار رہو۔ اگر لڑکا پیدا ہو تو اُسے
جان سے مار دو، اگر لڑکی ہو تو اُسے جیتا چھوڑ “دو۔ لیکن17
دائیاں الله مانتیخوفکا تھیں۔ اُنہوں مصرنے بادشاہکے کا حکم
نہ مانا بلـکہ لڑکوں کو بھی جینے دیا۔

مصرتب18 کے بادشاہ اُنہیںنے دوبارہ بُلا کر تم”پوچھا، نے
یہ کیوں کیا؟ تم لڑکوں کو کیوں جیتا چھوڑ دیتی “ہو؟ اُنہوں19
جوابنے عبرانی”دیا، عورتوںمصریعورتیں یادہسے مضبوطز
ہیں۔ ہمارےبچے پہنچنے سے پہلے ہی پیدا ہو جاتے “ہیں۔

چنانچہ20 الله دائیوںنے برکتکو اوردی، اسرائیلی قوم تعداد
میں بڑھ کر بہت طاقت ور ہو گئی۔ 21 اور چونکہ دائیاں الله کا

خوف مانتی تھیں اِس لئے اُس نے اُنہیں اولاد دے کر اُن کے
خاندانوں کو قائم رکھا۔

آخرکار22 بادشاہ نے اپنے تمام ہم وطنوں باتسے کی، جب”
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 لاویمیںدنوں ایککے آدمی نے اپنے قبیلےہی ایککی
عورت کی۔شادیسے عورت2 حاملہ ہوئی اور بچہ پیدا ہوا۔ ماں
نے دیکھا کہ لڑکا صورتخوب ہے، اِس لئے اُس نے اُسے تین
تکماہ چھپائے رکھا۔ جب3 وہ اُسے اَور یادہ ز نہ چھپا سکی تو
اُس نے آبی نرسل ٹوکریسے بنا کر اُس پر تارکول چڑھایا۔ پھر اُس
بچےنے ٹوکریکو میں رکھ ٹوکریکر کو یائے نیلدر کنارےکے
پر اُگے ہوئے سرکنڈوں میں رکھ دیا۔ بچے4 بہنکی فاصلےکچھ پر
کھڑی دیکھتی رہی کہ اُس کا کیا بنے گا۔

وقتاُس5 فرعون کی بیٹی نہانے کے لئے یا در پر آئی۔ اُس کی
نوکرانیاں یا در کنارےکے ٹہلنے لـگیں۔ تب اُس نے سرکنڈوں میں
ٹوکری دیکھی اور اپنی لونڈی کو اُسے لانے بھیجا۔ 6 اُسے 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 کے پاس گئی اور کیا”پوچھا، مَیں بچے دودھکو پلانے کے لئے کوئی عورتعبرانی ڈھونڈ
“لاؤں؟ فرعون8 کی بیٹی نے کہا، ہاں،” “جاؤ۔ لڑکی چلی گئی
اور بچے کی سگی ماں 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۔

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

موسٰی فرار ہوتا ہے
جب11 موسٰی جوان ہوا ایکتو دن وہ گھر سے نکل کر اپنے

لوگوں پاسکے گیا جو جبری کام میں مصروف تھے۔ موسٰی نے
دیکھا ایککہ ایکمیرےمصری عبرانی بھائی کو مار رہا ہے۔
موسٰی12 طرفچاروںنے نظر معلومجبدوڑائی۔ ہوا کوئیکہ
دیکھنہیں رہا تو اُس مارسےجانکومصرینے دیا اور ریتاُسے
میں چھپا دیا۔

اگلے13 بھیدن موسٰی گھر نکلا۔سے اِس دفعہ دو عبرانی مرد
آپس میں لڑ رہے تھے۔ جو غلطی پر تھا اُس سے موسٰی نے تم”پوچھا، اپنے بھائی کو کیوں مار رہے “ہو؟ 14 آدمی جوابنے کس”دیا، نے آپ کو ہم پر حکمران اور قاضی مقرر کیا ہے؟ کیا
آپ مجھے بھی قتل کرنا ہتے چا مصریطرحجسہیں کو مار ڈالا
“تھا؟ تب موسٰی ڈر گیا۔ اُس نے سوچا، ہائے،” میرا بھید کھل
گیا “!ہے
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15 بادشاہ کو بھی پتا لگا تو اُس نے موسٰی کو مروانے کی

کوشش کی۔ لیکن موسٰی مِدیان ملـککے بھاگکو گیا۔ وہاں
بیٹھپاسکےکنوئیںایکوہ امامایکمیںمِدیان16گیا۔ جستھا
بیٹیاںساتکی تھیں۔ یہ لڑکیاں اپنی یوں بکر بھیڑ کو پانی پلانے کے
لئے کنوئیں پر آئیں اور پانی نکال حوضکر بھرنے لـگیں۔ لیکن17
کچھ چرواہوں نے آ کر اُنہیں بھگا دیا۔ یہ دیکھ کر موسٰی اُٹھا اور
لڑکیوں کو چرواہوں سے بچا کر اُن کے یوڑ ر کو پانی پلایا۔

لڑکیاںجب18 رعوایلباپاپنے واپسپاسکے آئیں باپتو نے
آج”پوچھا، تم اِتنی جلدی واپسکیوںسے آ گئی “ہو؟ لڑکیوں19
جوابنے دیا، مصریایک” آدمی ہمیںنے چرواہوں بچایا۔سے
نہ صرف یہ بلـکہ اُس ہمارےنے لئے پانی بھی نکال کر یوڑ ر کو
پلا “دیا۔ رعوایل20 وہ”کہا،نے آدمی کہاں ہے؟ تم اُسے کیوں
چھوڑ آئیکر ہو؟ اُسے بُلاؤ تاکہ ہمارےوہ ساتھ “کھائے۔کھانا

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

کافی23 عرصہ گیا۔گزر اِتنے میں مصر کا بادشاہ انتقال کر گیا۔
اسرائیلی اپنی تلےغلامی ہتے کرا اور مدد لئےکے پکارتے اوررہے،
اُن کی چیخیں الله تک پہنچ گئیں۔ 24 الله نے اُن کی آہیں سنیں
اور اُس عہد کو یاد کیا جو اُس نے ابراہیم، اسحاق یعقوباور سے
باندھا تھا۔ الله25 اسرائیلیوں دیکھحالتکی کر اُن خیالکا کرنے
لگا۔

3
جلتی جھاڑیہوئی

1 موسٰی اپنے ُسسر یترو کی یوں بھیڑبکر کی نگہبانی کرتا تھا
مِدیان) کا امام رعوایل یترو بھی کہلاتا ۔(تھا ایک دن موسٰی
یوڑ ر یگستانکو ر کی پرلی جانب لے گیا اور چلتے چلتے الله کے پہاڑ
حورب یعنی سینا تک پہنچ گیا۔ 2 وہاں رب کا فرشتہ آگ کے
شعلے میں اُس پر ظاہر ہوا۔ یہ ایکشعلہ جھاڑی بھڑکمیں رہا
تھا۔ موسٰی نے دیکھا کہ جھاڑی جل رہی ہے لیکن بھسم نہیں
ہو رہی۔ 3 موسٰی نے سوچا، یہ” تو باتعجیب ہے۔ کیا وجہ ہے
کہ جلتی جھاڑیہوئی بھسم نہیں ہو رہی؟ مَیں ذرا وہاں جا کر یہ
حیرت انگیز منظر “دیکھوں۔

دیکھانےربجب4 کوجھاڑیموسٰیکہ دیکھنے آ رہا توہے
اُس نے اُسے جھاڑی میں سے پکارا، موسٰی،” “!موسٰی موسٰی نے
کہا، جی،” مَیں حاضر “ہوں۔ رب5 نے کہا، اِس” سے یادہ ز
قریب نہ آنا۔ اپنی جوتیاں اُتار، کیونکہ زمینمُقّدستُو پر ہے۔کھڑا
باپتیرےمَیں6 کا خدا، ابراہیم کا اسحاقخدا، کا یعقوباورخدا
کا “ہوں۔خدا یہ سن کر موسٰی نے اپنا ڈھانکمنہ 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 کو خوب جانتا ہوں۔ اب8 مَیں اُنہیں مصریوں کے قابو
سے بچانے کے لئے اُتر آیا ہوں۔ مَیں اُنہیں مصر سے نکال کر
ایک اچھے ملـکوسیع میں لے جاؤں ایکگا، ملـکایسے میں
دودھجہاں اور وقتاِسگوہے،کثرتکیشہد کنعانی، ِحتّی،
اموری، فرِزّی، ِحوّی اور یبوسی اُس میں ہتے ر ہیں۔ اسرائیلیوں9
پہنچیتکمجھچیخیںکی مَیںہیں۔ نے دیکھا مصریکہہے اُن
طرحکسپر کا ظلم ڈھا رہے ہیں۔ ابچنانچہ10 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 سے نکال “لاؤں؟ 12 الله نے
مَیں”کہا، تیرےتو ساتھ ہوں گا۔ اور اِس ثبوتکا مَیںکہ تجھے
بھیج ہوںرہا یہ ہو گا لوگوںکہ نکلنےسےمصرکے بعدکے یہاںتم
آ کر اِس پہاڑ پر عبادتمیری کرو “گے۔

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

الله14 مَیں”کہا،نے ہوں۔مَیںسوہوںجو اُن کہنا،سے مَیں’
ہوں پاستمہارےمجھےنے بھیجا ہے۔ رب15 باپتمہارےجو
دادا کا خدا، ابراہیم کا اسحاقخدا، کا خدا یعقوباور کا خدا ہے
اُسی نے پاستمہارےمجھے بھیجا ‘ہے۔ یہ تکابد میرا نام رہے
لوگگا۔ یہی نام لے کر مجھے نسل در نسل یاد یں کر گے۔

اب16 جا اور اسرائیل کے بزرگوں کو جمع کر کے اُن کو بتا
دے کہ رب تمہارے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا
خدا مجھ پر ظاہر ہوا ہے۔ وہ فرماتا ہے، مَیں’ نے خوب دیکھ
لیا ہے مصرکہ تمہارےمیں ساتھ سلوککیا ہو رہا ہے۔ اِس17
لئے مَیں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں مصر کی مصیبت سے نکال
کر کنعانیوں، ِحتّیوں، یوں، امور یوں، فرِزّ یوں ِحوّ اور یبوسیوں کے
ملـک میں لے جاؤں، ملـکایسے میں جہاں دودھ اور شہد کی
‘ہے۔کثرت تیریبزرگ18 سنیں گے۔ پھر اُن مصرساتھکے 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 یگستانکے ر ربمیں اپنے خدا کے لئے قربانیاں ‘چڑھائیں۔

لیکن19 مجھے معلوم مصرکہہے کا صورتاِسصرفبادشاہ
میں تمہیں دےجانے گا کہ کوئی زبردستی تمہیں لے جائے۔
اِس20 لئے مَیں قدرتاپنی ظاہر کر کے اپنے معجزوں معرفتکی
مصریوں ماروںکو گا۔ پھر تمہیںوہ گا۔دےجانے وقتاُس21
مَیں مصریوں کے دلوں تمہارےکو لئے نرم کر دوں گا۔ تمہیں
خالی ہاتھ نہیں پڑےجانا گا۔ 22 تمام عبرانی عورتیں اپنی مصری
پڑوسنوں اور اپنے گھر میں ہنے ر والی مصری عورتوں چاندیسے
اور سونے یوراتکے ز مانگکپڑےنفیساور کر بچوںاپنے کو
پہنائیں گی۔ یوں مصریوں لُوٹکو لیا جائے “گا۔
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1 موسٰی اعتراضنے کیا، لیکن” اسرائیلی نہ باتمیری کا یقین
یں کر گے، نہ میری سنیں گے۔ وہ تو کہیں گے، رب’ تم پر ظاہر
نہیں “۔‘ہوا جواب2 ربمیں نے موسٰی سے کہا، تُو” نے ہاتھ
میں کیا پکڑا ہوا “ہے؟ موسٰی نے “لاٹھی۔”کہا، اُسے”کہا،نےرب3 زمین پر ڈال “دے۔ موسٰی نے ایسا کیا تو لاٹھی سانپ بن
گئی، اور موسٰی ڈر کر بھاگا۔ رب4 نے کہا، سانپاب” کی دُم
کو پکڑ “لے۔ موسٰی نے ایسا کیا تو سانپ پھر لاٹھی بن گیا۔

رب5 نے کہا، یہ” دیکھ کر لوگوں کو یقین آئے گا ربکہ
جو اُن کے باپ دادا کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور
یعقوب کا خدا تجھہے پر ظاہر ہوا ہے۔ اب6 اپنا ہاتھ لباساپنے
“دے۔ڈالمیں موسٰی نے ایسا اُسجبکیا۔ اپنانے ہاتھ نکالا تو
برفوہ کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ کوڑھ جیسی لـگبیماری گئی
تھی۔ تب7 رب نے کہا، اب” اپنا ہاتھ دوبارہ اپنے لباس میں
“ڈال۔ موسٰی نے ایسا کیا۔ جب اُس نے اپنا ہاتھ دوبارہ نکالا تو
وہ صحتپھر مند تھا۔

رب8 نے کہا، اگر” لوگوں کو پہلا معجزہ دیکھ کر یقین نہ
آئے اور وہ تیری نہ سنیں تو شاید اُنہیں دوسرا 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 اُسے خشک زمین پر ُنڈیل ا
دے۔ یہ پانی زمین پر گرتے ہی خون بن جائے “گا۔

لیکن10 موسٰی میرے”کہا،نے آقا، معذرتمَیں چاہتا ہوں،
نہیںباتطرحاچھیمَیں کر سکتا بلـکہ بھیکبھیمَیں لیاقتیہ نہیں
رکھتا تھا۔ مَیںجببھیوقتاِس تجھ باتسے کر رہا میریہوں
حالتیہی مَیںہے۔ رُک رُک کر بولتا “ہوں۔ رب11 نے انساننےکس”کہا، کا منہ بنایا؟ ایککون کو گونگا دوسرےاور
کو بہرا بنا دیتا ایککونہے؟ کو دیکھنے قابلیتکی دیتا ہے اور
دوسرے کو اِس سے محروم رکھتا ہے؟ کیا مَیں جو رب ہوں یہ
نہیںکچھسب کرتا؟ اب12 تیرے!جا لتے وقتبو مَیں تیرےخود
ساتھ ہوں گا اور تجھے وہ کچھ سکھاؤں گا جو تجھے کہنا “ہے۔

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

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 بولطرح سکتا ہے۔ دیکھ، وہ تجھ سے ملنے کے
لئے نکل دیکھتجھےہے۔چکا کر خوشنہایتوہ گا۔ہو اُسے15
وہ کچھ بتا جو اُسے کہنا تمہارےہے۔ لتے بو وقت تیرےمَیں اور
اُس کے ساتھ ہوں گا اور تمہیں وہ کچھ سکھاؤں گا جو تمہیں کرنا
ہو گا۔ تیریہارون16 جگہ قوم کرےباتسے گا جبکہ تُو میری
طرح اُسے وہ کچھ بتائے گا جو اُسے کہنا ہے۔ لیکن17 یہ لاٹھی
بھی ساتھ لے جانا، کیونکہ اِسی کے یعے ذر تُو کرےمعجزےیہ
“گا۔

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

کہا، مجھے” ذرا اپنے عزیزوں واپسپاسکے دیںجانے مصرجو

میں ہیں۔ مَیں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تکابھی زندہ ہیں کہ
“نہیں۔ یترو نے جواب دیا، ٹھیک” ہے، سلامتی سے “جائیں۔
19 موسٰی ابھی مِدیان میں تھا ربکہ اُسنے سے کہا، مصر” کو
واپس چلا جا، کیونکہ جو آدمی تجھے قتل کرنا ہتے چا تھے وہ مر
بیویاپنیموسٰیچنانچہ20“ہیں۔گئے بیٹوںاور کو پرگدھے سوار
کر مصرکے کو لوٹنے لگا۔ الله کی لاٹھی اُس کے ہاتھ میں تھی۔

بھییہسےاُسنےرب21 مصر”کہا، جا فرعونکر منےکے سا
وہ معجزےتمام جندکھا کا مَیں تجھےنے اختیار دیا لیکنہے۔
میرے کہنے پر وہ اَڑا اسرائیلیوںوہگا۔رہے اجازتکیجانےکو
گا۔دےنہیں فرعونوقتاُس22 کو بتا دینا، رب’ فرماتا کہہے
اسرائیل میرا پہلوٹھا ہے۔ مَیں23 تجھے بتا چکا ہوں میرےکہ بیٹے
کو دےجانے تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ اگر تُو میرے بیٹے
کو جانے سے کرےمنع تو تیرےمَیں پہلوٹھے کو جان سے مار
دوں “۔‘گا

موسٰیجبدنایک24 اپنے خاندان ساتھکے راستے کسیمیں
سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا تو رب نے اُس پر حملہ کر کے اُسے مار
دینے کوششکی کی۔ 25 یہ دیکھ کر صفورہ ایکنے تیز پتھر
سے اپنے بیٹے کا ختنہ کیا اور کاٹے سےحصےہوئے موسٰی کے پیر
چھوئے۔ اُس نے کہا، یقیناً” میرےتم خونی دُولھا “ہو۔ تب26
الله نے موسٰی کو چھوڑ دیا۔ صفورہ نے اُسے ختنے باعثکے خونی’ہی ‘دُولھا کہا تھا۔

ہاروننےرب27 باتبھیسے یگستان”کی، میںر موسٰی سے
ملنے چلہارون“جا۔ پڑا اور الله کے پہاڑ پاسکے موسٰی ملا۔سے
اُس نے اُسے بوسہ دیا۔ 28 موسٰی نے ہارون سبکو کچھ سنا دیا
اُسےنےربجو لئےکےکہنے اُستھا۔بھیجا اُسےنے معجزوںاُن
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 نے اُنہیں وہ تمام
باتیں سنائیں جو رب نے موسٰی کو بتائی تھیں۔ اُس نے مذکورہ
معجزے بھی لوگوں کے منے سا دکھائے۔ 31 پھر اُنہیں یقین آیا۔
اُنہوںجباور نے سنا ربکہ کو تمہارا خیال اورہے تمہاریوہ
مصیبت 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 اسرائیلیوںنہہوں،جانتاکوربمَیںنہدوں؟جانےکو
کو جانے دوں “گا۔

ہارون3 اور موسٰی نے کہا، عبرانیوں” کا خدا ہم پر ظاہر ہوا
ہے۔ اِس لئے مہربانی کر کے ہمیں اجازت دیں کہ یگستان ر میں
تین دن کا سفر کر کے رب اپنے خدا کے حضور قربانیاں پیش
کریں۔ کہیں وہ ہمیں بیماریکسی یا تلوار سے نہ “مارے۔
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لیکن4 مصر کے بادشاہ نے انکار کیا، موسٰی” اور ہارون، تم

لوگوں کو کام روککیوںسے رہے ہو؟ جاؤ، جو کام ہم نے تم
کو دیا ہے اُس لـگپر !جاؤ اسرائیلی5 ویسے بھی تعداد میں بہت
بڑھ گئے ہیں، اور تم اُنہیں کام کرنے روکسے رہے “ہو۔

جواب میں فرعون سختکا دباؤ
6 اُسی 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 ہیںگئے اِسیاور لئے چیخ ہیںرہے ہمیںکہ دیںجانے
تاکہ اپنے خدا کو پیشقربانیاں کریں۔ 9 اُن سے اَور یادہ ز سخت
کام کراؤ، اُنہیں کام میں لگائے رکھو۔ اُن پاسکے اِتنا وقت ہی
نہ ہو کہ وہ جھوٹی باتوں پر دھیان “دیں۔

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

12 یہ سن کر اسرائیلی بھوسا جمع کرنے کے لئے ملـکپورے
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” کلنے
اور آج اُتنی اینٹیں کیوں نہیں بنوائیں جتنی پہلے بنواتے “تھے؟

15 پھر اسرائیلی نگران فرعون پاسکے گئے۔ اُنہوں نے شکایت
کر کے کہا، آپ” اپنے خادموں کے ساتھ سلوکایسا کیوں کر
رہے ہیں؟ 16 ہمیں 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 حالانکہہے ایسا آپمیںکرنے کے لوگاپنے
غلطی پر “ہیں۔

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

اسرائیلیجب19 نگرانوں کو بتایا گیا اینٹوںکہ کی مطلوبہ تعداد
کم نہ کرو تو وہ سمجھ گئے کہ پھنسہم گئے ہیں۔ فرعون20 کے
محل نکلسے کر اُن ملاقاتکی موسٰی اور ہارون سے ہوئی جو اُن
اُنہوں21تھے۔میںانتظارکے رب”کہا،سےہاروناورموسٰینے
آپخود عدالتکی کرے۔ آپکیونکہ سببکے فرعونسے اور
اُس کے ملازموں کو ہم سے گھن آتی آپہے۔ نے اُنہیں ہمیں
مار دینے کا دےموقع دیا “ہے۔

موسٰی شکایتکی رباور جوابکا
یہ22 سن کر ربموسٰی واپسپاسکے آیا اور کہا، اے” آقا،

تُو نے اِس قوم سے ایسا سلوکبُرا کیوں کیا؟ کیا تُو اِسینے مقصد

یہاںمجھےسے بھیجا ہے؟ مَیںسےجب23 فرعوننے پاسکے جا
بتائیمرضیتیریاُسےکر اسرائیلیوہہے 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
میرے لوگوں کو دےجانے گا بلـکہ اُنہیں جانے پر کرےمجبور
“گا۔

الله2 نے موسٰی بھییہسے ہوں۔ربمَیں”کہا، مَیں3 ابراہیم،
اسحاق یعقوباور پر ظاہر ہوا۔ میرےوہ نام الله قادرِ *مطلق سے
واقف ہوئے، لیکن مَیں نے اُن پر اپنے †ربنام انکشافکا نہیں
کیا۔ مَیں4 نے اُن عہدسے کر کے وعدہ کیا اُنہیںکہ ملـِک کنعان
دوں جسگا میں وہ اجنبی کے طور پر ہتے ر تھے۔ اب5 مَیں نے
سنا مصریوںطرحکساسرائیلیکہہے کی غلامی میں کراہ رہے
ہیں، مَیںاور نے اپنا یادعہد کیا اسرائیلیوںچنانچہ6ہے۔ ربمَیں’بتانا،کو 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 گا۔کروںعدالتکی مَیں7 تمہیں اپنی قوم بناؤں
گا اور تمہارا خدا ہوں گا۔ تب تم جان لو گے کہ مَیں رب تمہارا
خدا ہوں جس نے تمہیں مصریوں کے جوئے سے آزاد کر دیا
ہے۔ مَیں8 تمہیں ملـکاُس میں جاؤںلے جسگا کا وعدہ مَیں
نے قَسم کھا کر ابراہیم، اسحاق یعقوباور سے کیا ہے۔ ملـکوہ
تمہاری ملـکیتاپنی ہو گا۔ ربمَیں “۔‘ہوں

9 موسٰی نے سبیہ کچھ اسرائیلیوں کو بتا دیا، لیکن اُنہوں نے
اُس باتکی نہ مانی، کیونکہ سختوہ کام ہمتباعثکے ہار گئے
تھے۔ ربتب10 نے موسٰی سے کہا، 11 جا،” مصر کے بادشاہ
فرعون کو بتا دینا اسرائیلیوںکہ “دے۔جانےسےملـکاپنےکو
12 لیکن موسٰی اعتراضنے کیا، اسرائیلی” میری بات سننا نہیں
ہتے چا تو فرعون کیوں میری بات مانے جبکہ مَیں رُک رُک کر
بولتا “ہوں؟

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

موسٰی اور ہارون کے آبا و اجداد
اسرائیل14 کے آبائی گھرانوں کے سربراہ یہ :تھے اسرائیل کے

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

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

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

* 6:3 قادرِ :مطلق عبرانی میں ایل شدئی۔ † 6:3 :رب عبرانی میں یہوے۔
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جَیرسون17 کے دو بیٹے لِبنی اور ِسمعی تھے۔ اِن جَیرسونسے کی

دو شاخیں نکلیں۔ قِہات18 کے چار بیٹے عمرام، اِضہار، حبرون
اور عُزی ایل تھے۔ قِہات) 133 سال کی عمر میں فوت ۔(ہوا
مِراری19 کے دو بیٹے محلی اور مُوشی تھے۔ اِن سب لاویسے 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
میں فوت ۔(ہوا 21 اِضہار کے تین بیٹے قورح، نفج اور زِکری تھے۔
ایلعُزی22 کے تین بیٹے میسائیل، اِلَصفن اور ِستری تھے۔

23 ہارون نے اِلیسَبع سے شادی 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 سے قورحیوں کی تین شاخیں نکلیں۔ ہارون25
کے بیٹے اِلی عزر نے فوطی ایل ایککی بیٹی سے شادی کی۔ اُن
ایککا فینحاسبیٹا تھا۔
لاویسبیہ کے آبائی گھرانوں کے سربراہ تھے۔
رب26 نے عمرام کے دو بیٹوں ہارون اور موسٰی کو حکم دیا

میریکہ قوم اُسکو ترتیبکیخاندانوںکے مصرمطابقکے سے
نکالو۔ 27 اِن ہی دو آدمیوں نے مصر کے بادشاہ فرعون باتسے
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 کے بادشاہ کو سبوہ کچھ بتا دینا جو مَیں تجھے بتاتا “ہوں۔
30 موسٰی اعتراضنے مَیں”کیا، تو رُکرُک کر بولتا فرعونہوں۔
باتمیریطرحکس مانے “گا؟

7
میرےدیکھ،”کہا،نےربلیکن1 کہنے پر تُو فرعون لئےکے

الله رکھےحیثیتکی اورگا تیرا ہارونبھائی تیرا پیغمبر جو2گا۔ہو
بھی مَیںحکم دوںتجھے گا اُسے تُو ہارون کو بتا دے۔ پھر سبوہ
فرعونکچھ بتائےکو تاکہ اسرائیلیوںوہ کو ملـکاپنے جانےسے
دے۔ لیکن3 مَیں فرعون کو اَڑ جانے دوں گا۔ اگرچہ مَیں مصر
بہتمیں نشانوںسے اور معجزوں قدرتاپنیسے کا کروںمظاہرہ
گا توبھی4 فرعون تمہاری نہیں سنے گا۔ تب مصریوں پر میرا ہاتھ
بھاری ہو جائے گا، اور مَیں اُن کو سخت دےسزا کر اپنی قوم
اسرائیل کو خاندانوں کی ترتیب کے مطابق مصر سے نکال لاؤں
گا۔ جب5 مَیں مصر کے خلاف اپنی قدرت کا اظہار کر کے
اسرائیلیوں کو وہاں سے نکالوں گا تو مصری جان لیں گے کہ مَیں
رب “ہوں۔

6 موسٰی اور ہارون نے سب کچھ ویسا ہی کیا جیسا رب نے
اُنہیں حکم دیا۔ فرعون7 باتسے کرتے وقت موسٰی 80 سال 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 نے اپنی لاٹھی فرعون اور اُس کے عہدیداروں کے منے سا
تودیڈال دیکھیہ11گئی۔بنسانپوہ فرعونکر ِموںاپنےنے عال
جادوگروںاور بُلایا۔کو بھینےجادوگروں اپنے سےجادو ایسا ہی
کیا۔ ایکہر12 اپنینے لاٹھی زمین پر پھینکی تو بنسانپوہ گئی۔
لیکن ہارون کی لاٹھی نے اُن کی لاٹھیوں کو نگل لیا۔

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

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

قوم کو مصر چھوڑنے سے روکتا ہے۔ جبسویرےصبحکل15
وہ یائے نیلدر پر آئے گا تو اُس سے ملنے کے لئے یا در کنارےکے
کھڑےپر ہو جانا۔ اُس لاٹھی کو تھامے رکھنا سانپجو بن گئی
تھی۔ وہاںوہجب16 پہنچے تو اُس سے کہنا، عبرانیوںرب’ کے
خدا نے مجھے آپ کو یہ بتانے کے لئے بھیجا ہے کہ میری قوم
عبادتمیریکو لئےکےکرنے یگستان میںر لیکندے۔جانے
آپ نے تکابھی اُس کی نہیں سنی۔ 17 آپابچنانچہ جان لیں
گے کہ ربوہ ہے۔ مَیں اِس لاٹھی کو میرےجو ہاتھ میں ہے
لے کر یائے در نیل کے پانی کو ماروں گا۔ پھر وہ خون میں بدل
گا۔جائے یائے18 نیلدر مچھلیاںکی 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 کی طرف بڑھائے جہاں
پانی جمع ہوتا تبہے۔ مصر کی تمام ندیوں، نہروں، جوہڑوں اور
تالابوں کا پانی خون میں بدل جائے ملـکپورےگا۔ میں خون
خونہی ہو تکیہاںگا، لـکڑیکہ اور پتھر برتنوںکے کا پانی بھی
خون میں بدل جائے “گا۔

موسٰیچنانچہ20 ہاروناور فرعوننے اور اُس عہدیداروںکے
کے منے سا اپنی لاٹھی اُٹھا کر یائے نیلدر پانیکے پر ماری۔ اِس پر
یا در کا سارا پانی خون میں بدل گیا۔ 21 یا در کی مچھلیاں مر گئیں،
اور اُس اِتنیسے بدبو اُٹھنے لـگی اُسمصریکہ کا پانی نہ پی سکے۔
مصر میں طرفچاروں خون ہی خون تھا۔

لیکن22 جادوگروں بھینے اپنے جادو یعےکے ذر ایسا کیا۔ہی
اِس لئے فرعون اَڑ گیا اور موسٰی اور ہارون باتکی نہ مانی۔ ویسا
ہی ہوا ربجیسا نے کہا تھا۔ پلٹفرعون23 کر اپنے واپسگھر
چلا گیا۔ اُسے اُس کی پروا نہیں تھی جو موسٰی اور ہارون نے کیا
تھا۔ لیکن24 مصری یا در سے پانی نہ پی سکے، اور اُنہوں نے پینے
کا پانی حاصل کرنے کے لئے یا در کے کنارے کنارے گڑھے
کھودے۔ پانی25 بدلکے جانے کے ساتبعد دن گزر گئے۔

8
مینڈک
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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 مَیں پورے مصر کو مینڈکوں سے
سزا دوں گا۔ 3 یائے در نیل مینڈکوں سے اِتنا بھر جائے گا کہ وہ
یا در نکلسے تیرےکر تیرےمحل، سونے کمرےکے تیرےاور
بستر میں تیرےوہگے۔گھسیںجا عہدیداروں تیریاور رعایا کے
آئیںمیںگھروں 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 کو ہاتھ میں لے کر اُسے یاؤں، در نہروں اور جوہڑوں کے
اوپر اُٹھائے تاکہ مینڈک باہر نکل کر مصر ملـککے میں پھیل
“جائیں۔ 6 ہارون نے ملـِک مصر کے پانی کے اوپر اپنی لاٹھی
اُٹھائی تو مینڈکوں کے غول پانی سے نکل ملـکپورےکر پر چھا
گئے۔ لیکن7 جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا۔ وہ
بھی یا در مینڈکسے نکال لائے۔

فرعون8 نے موسٰی اور ہارون کو بُلا کر کہا، رب” سے دعا
کرو مجھوہکہ میریاورسے قوم مینڈکوںسے پھرکرے۔دُورکو
مَیں تمہاری قوم کو جانے دوں گا تاکہ ربوہ کو پیشقربانیاں
“کریں۔

موسٰی9 وقتوہ”دیا،جوابنے آپمَیںجبکریںمقرر کے
عہدیداروں اور آپ کی قوم کے لئے دعا کروں۔ پھر مینڈکجو
آپ پاسکے آپاور میںگھروںکے وقتاُسیہیں ختم جائیںہو
صرفمینڈکگے۔ یا در میں پائے جائیں “گے۔

فرعون10 نے کہا، ٹھیک” کلہے، اُنہیں ختم “کرو۔ موسٰی
نے کہا، آپجیسا” کہتے ہیں ویسا ہی ہو گا۔ اِس آپطرح کو
معلوم ہو گا ہمارےکہ خدا کی مانند نہیںکوئی ہے۔ مینڈک11
آپ، آپ کے گھروں، آپ کے عہدیداروں اور آپ کی قوم کو
چھوڑ صرفکر یا در میں رہ جائیں “گے۔

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

فرعونجبلیکن15 نے دیکھا کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے تو وہ
پھر اکڑ گیا اور اُن کی نہ سنی۔ ربیوں درستباتکی نکلی۔

جوئیں
16 پھر رب نے موسٰی سے کہا، ہارون” 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 نے اپنی لاٹھی سے زمین کی
گرد کو مارا ملـکپورےتو کی بدلمیںجوؤںگرد گئی۔ اُن کے
غول جانوروں اور آدمیوں پر چھا گئے۔ جادوگروں18 بھینے اپنے

جادو سے ایسا کرنے کوششکی لیکنکی، وہ گرد جوئیںسے نہ
بنا جوئیںسکے۔ آدمیوں اور جانوروں پر چھا گئیں۔ جادوگروں19
فرعوننے الله”کہا،سے قدرتکی یہنے کیا فرعونلیکن“ہے۔
نے اُن کی نہ سنی۔ ربیوں درستباتکی نکلی۔

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

یا در پر جائے تو تُو اُس کے راستے میں کھڑا ہو جانا۔ اُسے کہنا کہ
رب فرماتا ہے، میری’ قوم کو دےجانے تاکہ عبادتمیریوہ
کر سکیں۔ 21 ورنہ مَیں تیرے اور تیرے عہدیداروں کے پاس،
تیری قوم پاسکے تیرےاور میںگھروں کاٹنے والی بھیجمکھیاں
دوں گا۔ مصریوں کے مکھیوںگھر سے بھر جائیں گے جسبلـکہ
زمین پر کھڑےوہ ہیں وہ بھی مکھیوں سے ڈھانکی جائے گی۔
لیکن22 وقتاُس مَیں اپنی قوم کے ساتھ جو میںجشن رہتی ہے
سلوکفرق کروں گا۔ ایکوہاں بھی کاٹنے والی مکھی نہیں ہو
گی۔ اِس طرح تجھے پتا لـگے گا کہ ملـکاِس میں مَیں ربہی
ہوں۔ مَیں23 اپنی قوم اور تیری قوم میں امتیاز کروں گا۔ کل ہی
قدرتمیری کا اظہار ہو “۔‘گا

رب24 نے ایسا ہی کیا۔ کاٹنے والی مکھیوں کے غول فرعون
کے محل، اُس کے عہدیداروں کے گھروں اور پورے مصر میں
پھیل ملـکگئے۔ ستیاناسکا ہو گیا۔

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

فرعون28 جوابنے دیا، ٹھیک” مَیںہے، تمہیں جانے دوں
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۔

موسٰی29 ٹھیک،”کہا،نے مَیں سےربہیجاتے کروںدعا
کلگا۔ مکھیاںہی فرعون، اُس عہدیداروںکے اور اُس کی قوم
سے دُور ہو جائیں گی۔ لیکن ہمیں دوبارہ فریب نہ دینا بلـکہ ہمیں
جانے دینا تاکہ ربہم کو پیشقربانیاں کر “سکیں۔

30 پھر موسٰی فرعون کے پاس سے چلا گیا اور رب سے دعا
کی۔ رب31 نے موسٰی کی دعا سنی۔ کاٹنے والی مکھیاں فرعون،
اُس عہدیداروںکے اور اُس کی قوم سے دُور ہو ایکگئیں۔ بھی
مکھی نہ رہی۔ لیکن32 فرعون پھر اکڑ گیا۔ اُس اسرائیلیوںنے کو
جانے نہ دیا۔

9
مویشیوں میں وبا

1 ربپھر نے موسٰی سے کہا، فرعون” پاسکے جا کر اُسے بتا
کہ رب عبرانیوں کا خدا فرماتا ہے، میری’ قوم کو دےجانے
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تاکہ وہ عبادتمیری کر ‘سکیں۔ 2 اگر آپ انکار یں کر اور اُنہیں
رہیںروکتے قدرتاپنیربتو3 کا اظہار کر مویشیوںکےآپکے
میں بھیانک وبا پھیلا دے گا جو آپ کے گھوڑوں، گدھوں،
اونٹوں، یوںگائےبَیلوں، بھیڑبکر پھیلمیںمینڈھوںاور گی۔جائے
لیکن4 رب اسرائیل اور مصر کے مویشیوں میں کرےامتیاز گا۔
اسرائیلیوں ایککا بھی جانور مرےنہیں گا۔ فیصلہنےرب5 کر
لیا ہے کہ وہ کل ہی کرےایسا “گا۔

اگلے6 ربدن نے ایسا ہی کیا۔ مصر کے تمام مویشی مر گئے،
اسرائیلیوںلیکن بھیایککا فرعون7مرا۔نہجانور لوگوںکچھنے
کو اُن پاسکے بھیج دیا تو پتا چلا ایککہ بھی جانور نہیں مرا۔
تاہم فرعون اَڑا رہا۔ اُس اسرائیلیوںنے کو جانے نہ دیا۔

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

بھٹی کی راکھ سے بھر کر فرعون پاسکے جاؤ۔ پھر موسٰی فرعون
کے منے سا یہ راکھ ہَوا میں اُڑا دے۔ یہ9 باریکراکھ دُھول کا
بادل بن جائے گی پورےجو ملـک پر چھا جائے گا۔ اُس کے
اثر لوگوںسے اور جانوروں جسموںکے پھوڑےپر پھوٹپھنسیاں
نکلیں “گے۔

10 موسٰی اور ہارون نے ایسا ہی کیا۔ وہ کسی بھٹی سے راکھ
فرعونکرلے منےکے موسٰیگئے۔ہوکھڑےسا راکھنے کو ہَوا
میں اُڑا دیا تو انسانوں اور جانوروں جسموںکے پھوڑےپر پھنسیاں
نکل آئے۔ اِس11 مرتبہ جادوگر موسٰی کے منے کھڑےسا بھی نہ
ہو سکے کیونکہ اُن کے جسموں پر بھی پھوڑے نکل آئے تھے۔
تمام مصریوں کا یہی حال تھا۔ ربلیکن12 فرعوننے ضدیکو
بنائے رکھا، اِس لئے اُس نے موسٰی اور ہارون کی نہ سنی۔ یوں
ویسا ہی ہوا ربجیسا نے موسٰی کو بتایا تھا۔

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

اور فرعون کے منے کھڑےسا ہو کر اُسے بتا ربکہ عبرانیوں کا
خدا فرماتا ہے، میری’ قوم کو دےجانے تاکہ عبادتمیریوہ
کر سکیں۔ ورنہ14 مَیں اپنی تمام آفتیں تجھ تیرےپر، عہدیداروں پر
تیریاور قوم پر پھرگا۔دوںآنے تمامکہگالےجانتُو مجھمیںدنیا
نہیںکوئیجیسا ہے۔ 15 اگر مَیں چاہتا تو قدرتاپنی 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
ابھی تک اپنے آپ کو سرفراز کر کے میری قوم خلافکے ہے
اور اُنہیں جانے نہیں دیتا۔ اِس18 لئے کل مَیں اِسی بھیانکوقت
قسم کے اولوں کا طوفان بھیج دوں گا۔ مصری قوم کی ابتدا سے
لے کر آج تک مصر میں اولوں کا ایسا طوفان کبھی نہیں آیا ہو
گا۔ 19 اپنے بندوں ابھیکو بھیجنا تاکہ تیرےوہ مویشیوں کو اور
تیرےپڑےمیںکھیتوں مال کو لا محفوظکر کر لیں۔ کیونکہ جو
بھی کھلے میدان میں رہے گا وہ اولوں سے مر جائے گا، خواہ
انسان ہو یا “۔‘حیوان

فرعون20 کے کچھ عہدیدار رب کا پیغام سن کر ڈر گئے اور
بھاگ کر اپنے جانوروں اور غلاموں کو گھروں میں لے آئے۔
لیکن21 دوسروں ربنے کے پیغام کی پروا نہ کی۔ اُن کے جانور
اور غلام باہر کھلے میدان میں رہے۔

رب22 نے موسٰی سے کہا، اپنا” ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا
دے۔ پھر مصر کے تمام انسانوں، جانوروں اور کھیتوں پودوںکے
پر پڑیںاولے موسٰی23“گے۔ آسمانلاٹھیاپنینے اُٹھائیطرفکی
بھیجطوفانزبردستایکنےربتو دیا۔ اولے پڑے، گریبجلی
اور بادل گرجتے رہے۔ 24 اولے پڑتے رہے اور بجلی چمکتی رہی۔
مصری قوم کی ابتدا سے لے کر تکاب ایسے خطرناک اولے
انسانوں25تھے۔پڑےنہیںکبھی کھیتوںتکحیوانوںکرلےسے
سبمیں کچھ برباد ہو گیا۔ اولوں نے کھیتوں میں پودےتمام اور
بھیدرخت توڑ میںعلاقےکےجشنصرفوہ26دیئے۔ پڑےنہ
جہاں اسرائیلی آباد تھے۔

تب27 فرعون نے موسٰی اور ہارون کو بُلایا۔ اُس نے اِس”کہا، مرتبہ مَیں نے گناہ کیا ربہے۔ حق پر ہے۔ مجھ سے اور
میری قوم غلطیسے ہوئی ہے۔ اولے28 اور الله کی آوازیںگرجتی
حد سے یادہ ز ربہیں۔ سے دعا کرو تاکہ اولے رُک ابجائیں۔
تمہیںمَیں یہاںتمہیںسےابگا۔دوںجانے پڑےنہیںرہنا “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 اور آپ جان لیں گے پوریکہ ربدنیا کی ہے۔
لیکن30 مَیں ہوںجانتا آپاورآپکہ ربتکابھیعہدیدارکے
خدا نہیںخوفکا “مانتے۔

َسنوقتاُس31 تھےچکےنکلپھولکے اور َجو لـگبالیںکی
گئی تھیں۔ اِس لئے یہ فصلیں تباہ ہو گئیں۔ لیکن32 گیہوں اور
ایک اَور قسم کی گندم جو بعد میں پکتی ہے برباد نہ ہوئی۔

33 موسٰی فرعون کو چھوڑ کر شہر سے نکلا۔ اُس ربنے کی
طرف اپنے ہاتھ اُٹھائے تو گرج، اولے اور بارش کا طوفان رُک
گیا۔ فرعونجب34 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 پھر رب نے موسٰی سے کہا، فرعون” پاسکے جا، کیونکہ
مَیں اُسنے کا اور اُس یوںکے دربار سختدلکا کر دیا تاکہہے
اُن کے درمیان اپنے معجزوں اور اپنی قدرت کا اظہار کر سکوں
2 اور تم اپنے بیٹے بیٹیوں اور پوتے پوتیوں کو سنا سکو کہ مَیں نے
مصریوں ساتھکے سلوککیا کیا اورہے اُن طرحکسدرمیانکے
معجزےکے کر کے قدرتاپنی کا اظہار کیا یوںہے۔ تم جان لو
گے کہ ربمَیں “ہوں۔

3 موسٰی اور ہارون فرعون کے پاس گئے۔ اُنہوں نے اُس سے
کہا، عبرانیوںرب” کے خدا کا فرمان ہے، تُو’ میرےتککب
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منے سا ہتھیار لنے ڈا سے انکار کرے گا؟ میری قوم کو میری
عبادت کرنے کے لئے جانے دے، ورنہ4 مَیں ملـکتیرےکل
میں ٹڈیاں لاؤں گا۔ 5 اُن کے غول زمین پر یوں چھا جائیں گے کہ
زمین نظر نہیںہی آئے گی۔ اولوںکچھجو نے تباہ نہیں کیا اُسے وہ
بچےگی۔جائیںکرچٹ درختوںہوئے بھیپتےکے ختم جائیںہو
گے۔ تیرے6 تیرےمحل، عہدیداروں اور باقی لوگوں کے گھر اُن
سے بھر جائیں گے۔ جب سے مصری اِس ملـک میں آباد ہوئے
ہیں تم کبھینے ٹڈیوں کا ایسا سخت حملہ نہیں دیکھا ہو “۔‘گا یہ
کہہ کر پلٹموسٰی کر وہاں سے چلا گیا۔

اِس7 پر یوں دربار فرعوننے باتسے اِستککبہم”کی،
مرد کے جال میں پھنسے رہیں؟ اسرائیلیوں 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 کی عبادت کرو۔ لیکن یہ بتاؤ کہ
کون کون ساتھ جائے “گا؟ 9 موسٰی نے جواب دیا، ہمارے”
جوان اور بوڑھے ساتھ جائیں ہمگے۔ اپنے بیٹے بیٹیوں، یوں بکر بھیڑ
اور گائےبَیلوں بھیکو ساتھ لے جائیںکر سبکےسبہمگے۔
جائیں گے، کیونکہ ربہمیں کی عید منانی “ہے۔

فرعون10 ًنے طنزا کہا، ٹھیک” ہے، جاؤ اور تمہارےرب
ساتھ ہو۔ نہیں، طرحکسمَیں سبتم بالکو سمیتبچوں جانے
دے سکتا ہوں؟ تم کوئینے بُرا منصوبہ بنایا ہے۔ صرفنہیں،11
مرد جا عبادتکیربکر ہیں۔سکتےکر تم تونے درخواستیہی
موسٰیتب“تھی۔کی ہاروناور فرعونکو منےکے نکالسےسا دیا
گیا۔

موسٰینےربپھر12 مصر”کہا،سے پر اپنا ہاتھ اُٹھا تاکہ ٹڈیاں
آ کر مصر کی سرزمین پر پھیل جائیں۔ جو کچھ بھی کھیتوں میں
اولوں سے بچ گیا ہے اُسے وہ کھا جائیں “گی۔

13 موسٰی نے اپنی لاٹھی مصر پر اُٹھائی تو رب نے مشرق سے
آندھی جوچلائی صبحاگلیاوررہیچلتیراتساریاوردنسارا
تک مصر میں ٹڈیاں پہنچائیں۔ 14 بےشمار ٹڈیاں پورے ملـک پر
حملہ کر کے ہر جگہ بیٹھ گئیں۔ اِس سے پہلے یا بعد میں کبھی
بھی ٹڈیوں کا اِتنا سخت حملہ نہ ہوا تھا۔ اُنہوں15 نے زمین کو یوں
ڈھانک لیا کہ وہ کالی نظر آنے لـگی۔ بھیکچھجو اولوں سے بچ گیا
تھا چاہے کھیتوں پودےکے یا درختوں کے پھل تھے اُنہوں نے
کھا لیا۔ مصر ایکمیں درختبھی یا پودا نہ کےجسرہا پتے بچ
گئے ہوں۔

تب16 فرعون نے موسٰی اور ہارون جلدیکو سے بُلوایا۔ اُس
مَیں”کہا،نے تمہارےنے خدا اورکا تمہارا گناہ کیا اب17ہے۔
ایک اَور مرتبہ میرا معافگناہ کرو رباور اپنے خدا سے دعا کرو
موتتاکہ کی حالتیہ مجھ سے دُور ہو “جائے۔

موسٰی18 محلنے نکلسے سےربکر دعا کی۔ میںجواب19
رب نے ہَوا کا رُخ بدل دیا۔ اُس مغربنے سے تیز آندھی چلائی
جس نے ٹڈیوں کو اُڑا کر بحرِ ُلزم ق میں ڈال دیا۔ مصر ایکمیں

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

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

طرف اُٹھا تو مصر پر اندھیرا چھا جائے گا۔ اِتنا اندھیرا ہو گا کہ
بندہ اُسے چھو سکے “گا۔ 22 موسٰی نے اپنا ہاتھ آسمان طرفکی
اُٹھایا تو تین مصرتکدن پر گہرا اندھیرا چھایا رہا۔ تین23 تکدن
لوگ دوسرےایکنہ کو دیکھ سکے، نہ کہیں جا لیکنسکے۔
جہاں اسرائیلی ہتے ر تھے وہاں روشنی تھی۔

تب24 فرعون نے موسٰی کو پھر بُلوایا اور کہا، ربجاؤ،” کی
عبادت !کرو تم اپنے ساتھ بال بچوں کو بھی لے جا سکتے ہو۔
صرف اپنی یاں بکر بھیڑ اور گائےبَیل پیچھے چھوڑ “دینا۔ 25 موسٰی
جوابنے دیا، آپکیا” ہی ہمیں قربانیوں کے لئے جانور دیں گے
تاکہ اُنہیں رب اپنے خدا پیشکو کریں؟ 26ً یقینا نہیں۔ اِس لئے
لازم ہے ہمکہ اپنے جانوروں ساتھکو لے کر ایکجائیں۔ ُکھر
بھی پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا، تکابھیکیونکہ ہمیں معلوم نہیں
کہ رب کی عبادت کے لئے کن کن جانوروں کی ضرورت ہو
گی۔ یہ اُس وقت ہی پتا چلے گا جب ہم منزِل مقصود پر پہنچیں
گے۔ اِس لئے ضروری ہے کہ ہم سب کو اپنے ساتھ لے کر
“جائیں۔

مرضیکیربلیکن27 فرعونمطابقکے اَڑ گیا۔ اُس اُنہیںنے
جانے نہ دیا۔ اُس28 نے موسٰی سے کہا، دفع” ہو جا۔ !خبردار
پھر کبھی اپنی شکل نہ دکھانا، ورنہ تجھے موت کے حوالے کر
دیا “گا۔جائے موسٰی29 نے ٹھیک”کہا، مرضی۔کیآپہے،
مَیں پھر آپکبھی کے منے سا نہیں آؤں “گا۔

11
آخری سزا کا اعلان

تب1 رب نے موسٰی سے کہا، اب” مَیں فرعون اور مصر پر
آفتآخری لانے کو ہوں۔ اِس کے بعد وہ تمہیں دےجانے گا
بلـکہ تمہیں زبردستی دےنکال گا۔ اسرائیلیوں2 کو بتا دینا کہ ہر
مرد اپنے پڑوسی اور عورتہر اپنی پڑوسن سے چاندیسونے کی
مانگچیزیں “لے۔ 3 رب) مصریوںنے اسرائیلیوںدلکے کی
مائلطرف کر تھے۔دیئے فرعونوہ خاصسمیتعہدیداروںکے
کر موسٰی عزتبڑیکی کرتے ۔(تھے

4 موسٰی نے کہا، رب” فرماتا ہے، آج’ آدھی رات وقتکے
مَیں مصر میں سے گزروں گا۔ تب5 بادشاہ کے پہلوٹھے سے لے
کر چکّی پیسنے والی نوکرانی کے تکپہلوٹھے مصریوں کا ہر پہلوٹھا
مر جائے گا۔ چوپایوں کے پہلوٹھے بھی مر جائیں گے۔ 6 مصر
کی سرزمین پر ایسا رونا پیٹنا ہو گا کہ نہ ماضی میں کبھی ہوا،
نہ مستقبل میں کبھی ہو گا۔ 7 لیکن اسرائیلی اور اُن کے جانور
بچے رہیں گے۔ کُتا بھی اُن پر نہیں بھونکے گا۔ اِس طرح تم جان
لو گے اسرائیلیوںربکہ نسبتکی مصریوں سلوکفرقسے کرتا
موسٰی8“۔‘ہے فرعونکچھیہنے کو بتایا پھر آپوقتاُس”کہا،
کے تمام عہدیدار آ میرےکر منے سا جھک جائیں گے اور منت
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کریں گے، اپنے’ پیروکاروں کے ساتھ چلے ‘جائیں۔ تب مَیں چلا
جاؤںہی “گا۔ یہ کہہ کر موسٰی فرعون پاسکے گیا۔چلاسے وہ
بڑے 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 دکھائے، ربلیکن نے فرعون ضدیکو بنائے 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 مہینہ تمہارے لئے سال کا پہلا مہینہ “ہو۔ اسرائیل3 کی
پوری جماعت کو بتانا کہ اِس مہینے کے دسویں دن ہر خاندان کا
سرپرست اپنے لئےکےگھرانے لیلا یعنی بھیڑ بکرییا حاصلبچہکا
کرے۔ 4 اگر گھرانے کے افراد پورا جانور کھانے کے لئے کم
ہوں تو وہ سباپنے سے قریبی پڑوسی کے ساتھ مل کر لیلا حاصل
کریں۔ لوگاِتنے اُس میں سے کھائیں سبکہ کے لئے کافی ہو
اور پورا جانور اِس5جائے۔کھایا لئےکے سالایک کا نر چنبچہ
نقصمیںجسلینا نہ ہو۔ وہ بھیڑ یا بکری کا بچہ ہو سکتا ہے۔

6 مہینے اُستکدنویں14کے بھالدیکھکی دناُسکرو۔
تمام اسرائیلی سورج غروبکے وقتہوتے اپنے لیلے ذبح کریں۔
7 ہر خاندان اپنے جانور کا کچھ خون جمع کر کے اُسے اُس گھر
دروازےکے چوکھٹکی پر لگائے جہاں لیلا کھایا جائے گا۔
یہ چوکھٹخون کے اوپر والے حصے اور دائیں بائیں کے بازوؤں
پر لگایا جائے۔ 8 لازم ہے لوگکہ جانور کو بھون کر اُسی رات
کھائیں۔ ساتھ ہی وہ پاتساگکڑوا اور بےخمیری روٹیاں بھی
کھائیں۔ 9 لیلے کا گوشت کچا نہ کھانا، نہ اُسے پانی میں اُبالنا
بلـکہ پورے جانور کو سر، پیروں اور اندرونی آگسمیتحصوں
پر بھوننا۔ 10 لازم ہے کہ پورا گوشت اُسی رات کھایا جائے۔
اگر کچھ تکصبح بچ جائے تو اُسے جلانا ہے۔ 11 کھانا کھاتے
وقت لباسایسا پہننا جیسے تم سفر پر جا رہے ہو۔ اپنے جوتے پہنے
رکھنا اور ہاتھ میں سفر کے لئے لاٹھی لئے ہوئے تم اُسے جلدی
جلدی ربکھانا۔ فسحکے کی عید یوں منانا۔

میںمصرراتآجمَیں12 گزروںسے گا اور پہلوٹھےہر جانکو
سے مار دوں گا، خواہ انسان کا ہو یا حیوان کا۔ یوں مَیں ربجو
مصرہوں تمامکے دیوتاؤں گا۔کروںعدالتکی تمہارےلیکن13
گھروں پر لگا ہوا خون نشانخاصتمہارا ہو گھرجسجسگا۔
دروازےکے پر مَیں وہ خون دیکھوں گا اُسے چھوڑتا جاؤں گا۔
مصرمَیںجب پر کروںحملہ مہلـکتوگا وبا گی۔پہنچےنہیںتکتم
آج14 راتکی ہمیشہکو یاد رکھنا۔ نسلاِسے نسلدر اور سالہر
رب خاصکی عید کے طور پر منانا۔

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

گھروں سے تمام خمیر نکال دینا۔ اگر کوئی اِن سات دنوں کے

دوران خمیر کھائے تو اُسے قوم میں سے مٹایا جائے۔ اِس16 عید
کے پہلے اور آخری مُقّدسدن اجتماع منعقد کرنا۔ اِن تمام دنوں
کے دوران کام نہ ایکصرفکرنا۔ کام اجازتکی ہے اور وہ
ہے اپنا کھانا تیار کرنا۔ روٹیبےخمیری17 عیدکی منانا لازم ہے،
کیونکہ اُس دن تمہارےمَیں متعدد خاندانوں کو مصر سے نکال
لایا۔ اِس لئے یہ دن نسل درنسل ہر سال یاد رکھنا۔ پہلے18 مہینے
کے ویں14 دن کی شام سے لے کر ویں21 دن کی شام
تک صرف بےخمیری روٹی کھانا۔ سات19 دن تک تمہارے
گھروں میں خمیر نہ پایا جائے۔ جو بھی اِس دوران خمیر کھائے
اُسے اسرائیل کی جماعت میں سے مٹایا جائے، خواہ وہ اسرائیلی
شہری ہو یا اجنبی۔ 20 اِسغرض، عید دورانکے خمیر نہ کھانا۔
جہاں بھی تم ہتے ر ہو بےخمیریوہاں 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 ہوئے باسن میں ڈبو دینا۔ پھر اُسے لے کر خون
کو چوکھٹ کے اوپر والے حصے اور دائیں بائیں کے بازوؤں پر
لگا دینا۔ صبح تک کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے۔ ربجب23
مصریوں کو مار لنے ڈا کے لئے ملـک میں گزرےسے گا تو وہ
چوکھٹ کے اوپر والے اورحصے دائیں بائیں بازوؤںکے پر لگا ہوا
خون دیکھ کر اُن گھروں کو دےچھوڑ گا۔ ہلاکوہ کرنے
والے فرشتے اجازتکو دےنہیں گا کہ تمہارےوہ میںگھروں
جا کر ہلاکتمہیں کرے۔

24 تم اپنی سمیتاولاد ہمیشہ ہدایاتاِن کرنا۔عملپر یہ25 رسم
اُس وقت بھی ادا کرنا جب تم ملـکاُس میں پہنچو گے ربجو
گا۔دےتمہیں تمہارےجباور26 بچے تم پوچھیںسے ہمکہ یہ
عید کیوں مناتے ہیں 27 تو اُن سے کہو، یہ’ فسح کی قربانی ہے
جو ربہم پیشکو کرتے ہیں۔ مصریوںربجبکیونکہ کو
ہلاک کر رہا تھا تو اُس ہمارےنے گھروں کو چھوڑ دیا “۔‘تھا
سنیہ اسرائیلیوںکر اللهنے اُنہوںپھر28کیا۔سجدہکو سبنے

کچھ ویسا ہی کیا ربجیسا نے موسٰی اور ہارون کو بتایا تھا۔
راتآدھی29 بادشاہنےربکو پہلوٹھےکے لےسے جیلکر

قیدیکے مصریوںتکپہلوٹھےکے تمامکے پہلوٹھوں سےجانکو
مار دیا۔ چوپایوں پہلوٹھےکے بھی مر گئے۔ راتاُس30 مصر کے
ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مر گیا۔ فرعون، اُس کے عہدیدار اور
مصر کے جاگلوگتمام 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 سے نکل جاؤ۔ اپنی
درخواست کے مطابق رب کی عبادت کرو۔ جس32 طرح تم
ہتے چا ہو اپنی یوں بکر بھیڑ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اور مجھے
برکتبھی “دینا۔ باقی33 مصریوں بھینے اسرائیلیوں پر دےزور
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کر کہا، جلدی” ملـکجلدی سے نکل جاؤ، ورنہ ہم سب مر
جائیں “گے۔

اسرائیلیوں34 کے گوندھے ہوئے میںآٹے نہیںخمیر تھا۔ اُنہوں
اُسےنے ھنے گوند برتنوںکے میں رکھ کر لپیٹمیںکپڑوںاپنے لیا
اور سفر وقتکرتے اپنے کندھوں پر رکھ لیا۔ 35 اسرائیلی موسٰی
کی ہدایت پر عمل کر کے اپنے مصری پڑوسیوں پاسکے گئے اور
اُن کپڑےسے اور چاندیسونے کی چیزیں مانگیں۔ رب36 نے
مصریوں کے دلوں کو اسرائیلیوں طرفکی مائل کر دیا تھا، اِس
لئے اُنہوں نے اُن کی پوریدرخواستہر یوںکی۔ اسرائیلیوں نے
مصریوں 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 بڑےبڑےکے یوڑ ر بھی ساتھ لے
بہتگئے۔ سے لوگایسے بھی اُن کے ساتھ نکلے جو اسرائیلی نہیں
تھے۔ 39 اُنہوںمیںراستے آٹےبےخمیریاُسنے بنائیںروٹیاںسے
جو وہ ساتھ لے کر نکلے تھے۔ آٹے میں اِس لئے خمیر نہیں تھا کہ
اُنہیں اِتنی جلدی مصرسے نکالسے دیا گیا تھا کہ کھانا تیار کرنے
وقتکا ہی نہ ملا تھا۔

اسرائیلی40 تکسال430 مصر میں رہے تھے۔ سال41430
کے عین بعد، اُسی دن رب کے یہ تمام خاندان مصر سے نکلے۔
ربراتخاصاُس42 نے خود پہرا دیا تاکہ اسرائیلی مصر سے
نکل سکیں۔ اِس لئے تمام اسرائیلیوں کے لئے لازم ہے کہ نسلوہ
در نسل اِس ربرات 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
پردیسیبھیکسی عیدکیفسحکو کا اجازتکیکھانےکھانا

نہیں ہے۔ 44 اگر تم کسینے غلام کو خرید کر اُس کا ختنہ کیا
توہے فسحوہ کا کھانا کھا ہے۔سکتا غیرشہریلیکن45 یا مزدور
فسحکو کا کھانا کھانے اجازتکی نہیں ہے۔ 46 یہ ایککھانا
ہی گھر اندرکے کھانا گوشتنہہے۔ گھر سے باہر لے جانا، نہ
لیلے کی ہڈیکسی کو توڑنا۔ 47 لازم 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 تبجائے۔ وہ اسرائیلی
کی طرح کھانے شریکمیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جس کا ختنہ
نہ ہوا اُسے فسح کا کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ 49 یہی
اصول ایکہر پر لاگو ہو گا، خواہ وہ اسرائیلی ہو یا “پردیسی۔

50 تمام اسرائیلیوں نے ویسا ہی کیا جیسا رب نے موسٰی اور
ہارون سے کہا تھا۔ اُسی51 ربدن تمام اسرائیلیوں کو خاندانوں
ترتیبکی مطابقکے مصر نکالسے لایا۔

13
یہ نجاتعید کی یاد دلاتی ہے

رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کے ہر پہلوٹھے کو
میرے لئے مخصوص و مُقّدس کرنا ہے۔ ہر پہلا نر بچہ میرا ہی
ہے، خواہ انسان کا ہو یا حیوان “کا۔ 3 پھر موسٰی نے لوگوں سے
کہا، اِس” دن کو یاد رکھو جب تم رب کی عظیم قدرت کے
باعث مصر کی غلامی نکلے۔سے اِس دن کوئی چیز نہ جسکھانا
میں خمیر ہو۔ آج4 ہی ابیب کے *مہینے میں تم مصر سے روانہ ہو
رہے ہو۔ رب5 باپتمہارےنے دادا سے قَسم کھا کر وعدہ کیا
ہے کہ وہ تم کو کنعانی، ِحتّی، اموری، ِحوّی اور یبوسی قوموں
دےملـککا ایکگا، جسملـکایسا میں دودھ اور شہد کی
تمہیںربجبہے۔کثرت ملـکاُس میں دےپہنچا گا تو لازم
ہے کہ تم اِسی مہینے میں یہ رسم مناؤ۔ سات6 بےخمیریدن روٹی
ساتویںکھاؤ۔ کیربدن تعظیم میں عید مناؤ۔ خمیریدنسات7
روٹی نہ کھانا۔ کہیں بھی خمیر نہ پایا پورےجائے۔ ملـک میں
خمیر کا نام و تکنشان نہ ہو۔

اُس8 دن اپنے بیٹے سے یہ کہو، مَیں’ یہ عید اُس کام خوشیکی
میں مناتا ہوں جو رب نے میرے لئے کیا جب مَیں مصر سے
‘نکلا۔ 9 یہ عید تمہارے ہاتھ یا پیشانی پر نشان کی مانند ہو جو
تمہیں یاد دلائے ربکہ شریعتکی تمہارےکو ہونٹوں پر رہنا
ہے۔ تمہیںربکیونکہ اپنی قدرتعظیم مصرسے نکالسے لایا۔
اِس10 دن کی یاد ہر وقتٹھیکسال پر منانا۔

پہلوٹھوں مخصوصیتکی
تمہیںرب11 کنعانیوں ملـکاُسکے میں لے جائے جسگا

اُسوعدہکا قَسمنے کرکھا باپتمہارےاورتم ہے۔کیاسےدادا
12 لازم ہے کہ وہاں پہنچ کر تم اپنے تمام پہلوٹھوں کو رب کے
لئے مخصوص تمہارےکرو۔ مویشیوں کے تمام پہلوٹھے بھی رب
کی ملـکیت ہیں۔ 13 اگر تم اپنا پہلوٹھا گدھا خود رکھنا چاہو تو
رب اُسکو کے بدلے بھیڑ یا بکری کا پیشبچہ لیکنکرو۔ اگر تم
اُسے رکھنا نہیں ہتے چا تو اُس کی گردن توڑ ڈالو۔ لیکن انسان کے
پہلوٹھوں کے لئے صورتہر میں عوضی دینا ہے۔

14 آنے والے دنوں میں جب تمہارا بیٹا پوچھے کہ اِس کا کیا
مطلب ہے تو اُسے جواب دینا، رب’ اپنی عظیم قدرت 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 سے مَیں اپنے جانوروں کا ہر پہلا
بچہ رب کو قربان کرتا اور اپنے ہر پہلوٹھے کے لئے عوضی دیتا
‘ہوں۔ 16 یہ تمہارےدستور ہاتھ اور پیشانی پر نشان کی مانند ہو
جو تمہیں یاد دلائے ربکہ ہمیں اپنی قدرت سے مصر سے نکال
“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
* 13:4 ابیب کے :مہینے مارچ تا یل۔ اپر
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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 پڑےلڑنا گا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اِس وجہ سے اپنا ارادہ
بدل کر لوٹمصر “جائیں۔ 18 اِس 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 کے وہاں
لے جائے گا۔ اُس وقت میری ہڈیوں کو بھی اُٹھا کر ساتھ لے
“جانا۔

20 اسرائیلیوں نے ُسکات کو چھوڑ کر ایتام میں اپنے خیمے
لگائے۔ ایتام یگستان ر کنارےکے پر تھا۔ رب21 اُن کے آگے
آگے چلتا گیا، دن بادلوقتکے میںستونکے تاکہ اُنہیں راستے کا
پتا لـگے اور رات آگوقتکے کے ستون میں تاکہ اُنہیں روشنی
یوںملے۔ راتاوردنوہ سفر کر بادلوقتکےدن22تھے۔سکتے
کا ستون راتاور آگوقتکے کا ستون اُن کے منے سا رہا۔ وہ
کبھی بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹا۔

14
اسرائیل سمندر میں سے گزرتا ہے

تب1 رب نے موسٰی سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کو کہہ دینا
کہ وہ پیچھے مُڑ کر مجدال اور سمندر کے بیچ یعنی فی ہخـیروت کے
جائیں۔رُکنزدیک بعلوہ ساحلمقابلکےصفون پر خیمےاپنے
لگائیں۔ یہ3 دیکھ کر سمجھےعونفر گا اسرائیلیکہ بھولراستہ کر
آوارہ پھر ہیںرہے اور یگستانکہ ر اُنہیںطرفچاروںنے گھیر
رکھا ہے۔ 4 پھر مَیں فرعون کو دوبارہ اَڑ جانے دوں گا، اور وہ
اسرائیلیوں کا کرےپیچھا گا۔ لیکن مَیں فرعون اور اُس کی پوری
فوج پر اپنا جلال ظاہر کروں مصریگا۔ جان لیں گے کہ مَیں ہی
رب اسرائیلیوں“ہوں۔ نے ایسا ہی کیا۔

مصرجب5 کے بادشاہ کو دیاطلاع گئی کہ ہجرتاسرائیلی
کر ہیںگئے تو اُس اورنے اُس یوںکے دربار نے اپنا بدلخیال کر
کہا، ہم” نے کیا کِیا ہے؟ ہم نے اُنہیں جانے دیا ہے، اور اب
ہم اُن خدمتکی سے محروم ہو گئے “ہیں۔ 6 چنانچہ بادشاہ نے
اپنا جنگی رتھ تیار کروایا اور اپنی فوج کو لے کر نکلا۔ 7 600وہ
بہترین قسم کے رتھ اور مصر کے باقی تمام رتھوں کو ساتھ لے گیا۔
تمام رتھوں پر افسران مقرر تھے۔ رب8 مصرنے کے بادشاہ فرعون
دوبارہکو اَڑ جانے دیا تھا، اِس لئے بڑےاسرائیلیجب اختیار کے
ساتھ نکل رہے تھے تو وہ اُن تعاقبکا کرنے لگا۔ اسرائیلیوں9 کا
پیچھا کرتے کرتے فرعون کے تمام گھوڑے، رتھ، سوار اور فوجی
اُن کے قریب پہنچے۔ اسرائیلی بحرِ ُلزم ق کے ساحل پر بعل صفون
مقابلکے ہخـیروتفی نزدیککے خیمے لگا چکے تھے۔

اسرائیلیوںجب10 نے فرعون اور اُس کی فوج کو طرفاپنی
ھتے بڑ دیکھا تو سختوہ 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 کر آپ ہمارےنے ساتھ کیا کِیا ہے؟ 12 کیا ہم
نے مصر آپمیں درخواستسے نہیں کی تھی کہ مہربانی کر کے
ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں مصریوں خدمتکی کرنے دیں؟ یہاں آ کر
یگستان ر میں مر جانے کی نسبت بہتر ہوتا کہ ہم مصریوں کے
غلام ہتے۔ “ر

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

15 پھر رب نے موسٰی سے کہا، میرےتُو” منے سا کیوں چیخ
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 دوںر گا تاکہ وہ اسرائیلیوں کا پیچھا کریں۔
پھر مَیں فرعون، اُس کی ساری فوج، اُس کے رتھوں اور اُس کے
سواروں پر اپنا جلال گا۔کروںظاہر مَیںجب18 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۔
بادلطرحاِس20 مصریوں اور اسرائیلیوں لشکروںکے درمیانکے
آ گیا۔ پوری رات مصریوں طرفکی اندھیرا ہی اندھیرا تھا جبکہ
اسرائیلیوں طرفکی روشنی تھی۔ اِس لئے راتپوریمصری کے
دوران اسرائیلیوں قریبکے نہ آ سکے۔

21 موسٰی نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر اُٹھایا تو رب نے مشرق
سے تیز آندھی چلائی۔ آندھی راتتمام چلتی رہی۔ اُس نے سمندر
پیچھےکو ہٹا اُسکر کی سمندردی۔کرخشکتہہ میںحصوںدو
بٹ گیا تو22 اسرائیلی میںسمندر زمینخشکسے پر چلتے ہوئے گزر
گئے۔ اُن کے دائیں اور طرفبائیں پانی دیوار کی طرح کھڑا رہا۔

مصریوںجب23 کو پتا چلا تو فرعون کے تمام گھوڑے، رتھ
اور بھیگھڑسوار اُن پیچھےکے پیچھے گئے۔چلےمیںسمندر صبح24
سویرے ربہی بادلنے آگاور ستونکے مصرسے فوجکی 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 آؤ،”کہا،نے ہم
اسرائیلیوں بھاگسے جائیں، ربکیونکہ اُن کے ساتھ ہے۔ وہی
مصر کا مقابلہ کر رہا “ہے۔

ربتب26 نے موسٰی سے کہا، اپنا” ہاتھ سمندر کے اوپر اُٹھا۔
پھر پانی واپس آ کر مصریوں، اُن کے رتھوں اور گھڑسواروں کو
دےڈبو “گا۔ 27 موسٰی نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر اُٹھایا تو دن
وقتنکلتے پانی معمول مطابقکے بہنے لگا، مصریطرفجساور
بھاگ رہے تھے وہاں پانی ہی پانی تھا۔ یوں رب نے اُنہیں سمندر
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میں بہا کر غرق کر دیا۔ 28 پانی واپس آ گیا۔ اُس نے رتھوں اور
گھڑسواروں ڈھانککو لیا۔ فرعون کی پوری فوج جو اسرائیلیوں
تعاقبکا کر ڈوبتھیرہی کر تباہ ہو گئی۔ اُن میں بھیایکسے
نہ بچا۔ لیکن29 خشکاسرائیلی زمین پر سمندر میں سے گزرے۔
اُن کے دائیں اور طرفبائیں پانی دیوار کی طرح کھڑا رہا۔

اسرائیلیوںنےربدناُس30 مصریوںکو مصریوںبچایا۔سے
لاشیںکی اُنہیں ساحل پر نظر آئیں۔ اسرائیلیوںجب31 کیربنے
یہ دیکھیقدرتعظیم اُسجو مصریوںنے پر تھیکیظاہر ربتو
اُنخوفکا پر گیا۔چھا اُسوہ پر اور اُس موسٰیخادمکے پر اعتماد
کرنے لـگے۔

15
موسٰی گیتکا

تب1 موسٰی اور اسرائیلیوں ربنے کے لئے گیتیہ ربمَیں”گایا، کی تمجید گاؤںگیتمیں گا، کیونکہ نہایتوہ 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
ہے۔ وہی میرا خدا ہے، اور 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۔
پانیگہرے5 ڈھانکاُنہیںنے لیا، اور وہ پتھر طرحکی سمندر

کی تکتہہ اُتر گئے۔
اے6 تیرےرب، ہنے د ہاتھ کا جلال بڑی قدرت سے ظاہر

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

اُنہیںہیںہوتےکھڑےاُٹھخلافتیرےجو7 تُو عظمتاپنی
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 کی صورت
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 نے اُنہیں ڈھانک
لیا، اور وہ سیسے طرحکی زوردار موجوں ڈوبمیں گئے۔

اے11 رب، کون سا معبود تیری مانند ہے؟ تیریکون طرح
جلالی قدوساور تیریکونہے؟ حیرتطرح انگیز کام کرتا اور
معجزےعظیم دکھاتا کوئیہے؟ بھی نہیں۔

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

سےشفقتاپنی13 تُو اپنیکردےعوضانہنے قوم کو چھٹکارا
دیا اور اُس کی راہنمائی کی ہے، قدرتاپنی سے تُو نے اُسے اپنی
مُقّدس سکونت تکگاہ پہنچایا ہے۔

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

15 ادوم رئیسکے سہم گئے، موآب 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 ہلے تکجب
تیری قوم گزر نہ گئی۔ حرکتوبےحسوہ تیریتکجبرہے
خریدی ہوئی قوم گزر نہ گئی۔

اے17 رب، تُو اپنے لوگوں کو لے کر پودوں کی طرح اپنے
موروثی پہاڑ پر لگائے گا، اُس جگہ پر جو تُو نے اپنی سکونت کے
لئے چن لی 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
اسرائیلی خشک زمین پر سمندر میں سے گزر گئے۔ تب20 ہارون
کی بہن مریم جو نبیہ تھی نے دف لیا، اور باقی تمام عورتیں بھی
دف لے کر اُس کے پیچھے ہو لیں۔ سب گانے اور ناچنے لـگیں۔
مریم نے یہ گا کر اُن کی راہنمائی کی،

کیرب”21 تمجید گیتمیں گاؤ، کیونکہ نہایتوہ عظیم ہے۔
گھوڑے اور اُس کے سوار کو اُس نے سمندر میں پٹخ دیا “ہے۔

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

ُشور میں چلے گئے۔ وہاں وہ تین تکدن سفر کرتے رہے۔ اِس
اُنہیںدوران پانی نہ آخرکار23ملا۔ وہ دستپانیجہاںپہنچےمارہ
یاب لیکنتھا۔ وہ کڑوا تھا، اِس لئے مقام نامکا مارہ کڑواہٹیعنی
پڑ گیا۔ 24 یہ دیکھ لوگکر موسٰی خلافکے بڑبڑا کر کہنے ہم”لـگے، کیا “پئیں؟ موسٰی25 مددنے لئےکے سےرب التجا کی تو اُس
نے اُسے لـکڑی ایککا ٹکڑا جبدکھایا۔ موسٰی نے یہ لـکڑی پانی
میں ڈالی تو پانی کڑواہٹکی ختم ہو گئی۔
اپنینےربمیںمارہ قوم قوانینکو اُسوہاںدیئے۔ اُنہیںنے

آزمایا اُس26بھی۔ اپنےربسےغور”کہا،نے آوازکیخدا !سنو
جو کچھ اُس کی نظر درستمیں وہیہے کرو۔ اُس کے احکام پر
دھیان دو اور اُس کی تمام ہدایات پر عمل کرو۔ پھر مَیں تم پر وہ
یاں بیمار نہیں لاؤں گا مصریوںجو پر لایا تھا، کیونکہ ہوںربمَیں
جو تجھے شفا دیتا “ہوں۔ 27 پھر اسرائیلی روانہ ہو کر ایلیم پہنچے
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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۔
نکلنےسےمصروہ دوسرےبعدکے مہینے پہنچے۔دنویں15کے
یگستان2 ر میں لوگتمام پھر موسٰی اور ہارون خلافکے 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 صرفہمیں 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 کی ضرورت
کے مطابق کھانا جمع کریں۔ اِس سے مَیں اُنہیں آزما کر دیکھوں
گا کہ آیا میریوہ سنتے ہیں نہیں۔کہ 5 ہر روز صرفوہ اُتنا کھانا
کریںجمع جتنا دنایککہ لئےکے لیکنہو۔کافی جبدنچھٹے
وہ 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 سے نکال لایا ہے۔ 7 اور کل
صبح تم رب کا جلال دیکھو گے۔ اُس تمہارینے شکایتیں سن
لی ہیں، کیونکہ اصل میں تم ہمارے خلاف نہیں بلـکہ رب کے
خلاف بڑ بڑا رہے ہو۔ 8 پھر رببھی تم کو شام گوشتوقتکے
اور صبح کے وقت وافر روٹی دے گا، کیونکہ اُس نے تمہاری
شکایتیں سن لی ہیں۔ تمہاری ہمارےشکایتیں خلاف 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 جب10 ہارون پوری جماعت کے منے باتسا کرنے لگا
تو لوگوں نے پلٹ کر یگستان ر کی طرف دیکھا۔ وہاں رب کا
جلال بادل میں ظاہر ہوا۔ رب11 نے موسٰی سے کہا، 12 مَیں”
اسرائیلیوںنے شکایتکی سن لی اُنہیںہے۔ بتا، سورججبآج’
غروب ہونے لـگے گا تو گوشتتم کھاؤ گے اور کل پیٹصبح
بھر کر روٹی۔ پھر تم جان لو گے کہ ربمَیں تمہارا خدا “۔‘ہوں

اُسی13 شام بٹیروں کے غول آئے جو پوری خیمہ گاہ پر چھا
گئے۔ اور اگلی صبح خیمے کے چاروں طرف اوس پڑی تھی۔
برفتوگئیسوکھاوسجب14 پتلےجیسےگالوںکے پالےدانے
کی طرح زمین پڑےپر تھے۔ اسرائیلیوںجب15 نے اُسے دیکھا تو
دوسرےایک 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 کے لئے دی
ہے۔ رب16 کا حکم کہہے ایکہر اُتنا کرےجمع جتنا اُس کے

خاندان ضرورتکو ہو۔ اپنے خاندان کے ہر فرد کے لئے دو لٹر
جمع “کرو۔

اسرائیلیوں17 ایسانے بعضکیا۔ہی یادہنے ز بعضاور کمنے
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۔ لیکن
جس نے کم جمع کیا تھا اُس پاسکے بھی کافی تھا۔ 19 موسٰی نے
حکم دیا، اگلے” دن کے لئے کھانا نہ “بچانا۔

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

21 ہر صبح ہر کوئی اُتنا جمع کر لیتا جتنی اُسے ضرورت ہوتی
دھوپجبتھی۔ تیز ہوتی تو جو کچھ زمین پر رہ جاتا وہ پگھل کر
ختم ہو جاتا تھا۔

22 لوگجبدنچھٹے خوراکیہ جمع کرتے تو وہ مقدار میں
دُگنی ہوتی تھی یعنی ہر فرد کے لئے چار لٹر۔ جب جماعت کے
بزرگوں نے موسٰی کے پاس آ کر اُسے اطلاع دی 23 تو اُس نے
اُن سے کہا، رب” فرمانکا ہے کلکہ آرام کا دن مُقّدسہے،
سبت دنکا اللهجو کی تعظیم میں منانا آجہے۔ تم تنورجو میں پکانا
ہتے چا ہو پکا لو اور جو اُبالنا ہتے چا ہو اُبال لو۔ جو بچ جائے اُسے
کل کے لئے محفوظ “رکھو۔

لوگوں24 موسٰینے لئےکےدناگلےمطابقکےحکمکے کھانا
محفوظ کر لیا تو نہ کھانے سے بدبو آئی، نہ اُس کیڑےمیں پڑے۔
25 موسٰی نے کہا، آج” یہی بچا ہوا کھانا کھاؤ، سبتآجکیونکہ
دنکا کیربہے، تعظیم میں آرام تمہیںآجدن۔کا یگستان میںر
ملےنہیںکچھ گا۔ دورانکےدنچھ26 جمعخوراکیہ کرنا ہے،
لیکن دنساتواں آرام زمیندناُسہے۔دنکا پر کھانے لئےکے
کچھ نہیں ہو “گا۔

توبھی27 لوگکچھ ہفتے کو کھانا جمع کرنے کے لئے نکلے،
لیکن اُنہیں کچھ نہ ملا۔ ربتب28 نے موسٰی سے کہا، لوگتم”
میرےتککب احکام اور ہدایات 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 خیموں میں رہنا ہے۔
کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ “نکلے۔

30 سبتلوگچنانچہ دنکے آرام کرتے تھے۔
31 اسرائیلیوں نے اِس خوراک 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”



خروج 16:34 55 خروج 18:12
مرتبان لو اور اُسے دو لٹر مَن سے بھر ربکر کے منے سا رکھو تاکہ
وہ آنے والی نسلوں کے لئے محفوظ “رہے۔ ہارون34 نے ایسا ہی
کیا۔ اُس نے مَن کے اِس مرتبان کو عہد صندوقکے 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 کر کنعان کی
سرحد پر نہ پہنچے۔ 36 جو) پیمانہ اسرائیلی مَن کے لئے استعمال
کرتے تھے وہ دو لٹر ایککا برتن جستھا کا نام عومر (تھا۔

17
چٹان سے پانی

1 پھر اسرائیل کی پوری جماعت صین کے یگستان ر سے نکلی۔
طرحجسرب حکم دیتا رہا ایکوہ جگہ دوسریسے جگہ سفر
کرتے رہے۔ رفیدیم میں اُنہوں نے خیمے لگائے۔ وہاں پینے کے
لئے پانی نہ ملا۔ اِس2 لئے وہ موسٰی ساتھکے یہ کہہ کر جھگڑنے
ہمیں”لـگے، پینے لئےکے پانی “دو۔ موسٰی تم”دیا،جوابنے مجھ
سے کیوں جھگڑ رہے ربہو؟ کو کیوں آزما رہے “ہو؟ لیکن3
پیاسےبہتلوگ تھے۔ وہ موسٰی بڑبڑانےخلافکے بازسے 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 یادحضورکے فر مَیں”کی، اِن لوگوں کے
ساتھ کیا حالاتکروں؟ 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 جا جس
سے تُو نے یائے در نیل کو مارا تھا۔ مَیں6 حورب یعنی سینا پہاڑ
ایککی چٹان تیرےپر منے سا ہوںکھڑا لاٹھیگا۔ چٹانسے کو
مارنا تو اُس سے پانی نکلے گا لوگاور پی سکیں “گے۔
موسٰی نے اسرائیل کے بزرگوں کے منے سا ایسا ہی کیا۔ 7 اُس

اُسنے جگہ نامکا مّسہ’ اور یعنی‘مریبہ آزمانا’ اور ‘جھگڑنا رکھا،
وہاںکیونکہ اسرائیلی بڑبڑائے اور یہ پوچھ ربکر کو آزمایا کہ کیا
ہمارےرب 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
چن لو اور نکل کر عمالیقیوں کا مقابلہ کرو۔ مَیںکل الله کی لاٹھی
پکڑے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو جاؤں “گا۔

10 یشوع موسٰی کی ہدایت کے مطابق عمالیقیوں سے لڑنے گیا
جبکہ موسٰی، ہارون اور حور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ 11 اور
یوں ہوا کہ جب موسٰی کے ہاتھ اُٹھائے ہوئے تھے تو اسرائیلی
جیتتے رہے، اور جب وہ نیچے تھے تو عمالیقی جیتتے رہے۔ کچھ12
دیر کے بعد موسٰی کے بازو تھک گئے۔ اِس لئے ہارون اور حور
ایک چٹان لے آئے تاکہ وہ اُس پر بیٹھ جائے۔ پھر اُنہوں اُسنے
کے دائیں اور بائیں کھڑےطرف ہو کر اُس کے بازوؤں کو اوپر
اُٹھائے رکھا۔ سورج غروبکے تکہونے اُنہوں نے یوں موسٰی

کی مدد کی۔ 13 اِس طرح یشوع نے عمالیقیوں سے لڑتے لڑتے
اُنہیں شکست دی۔

تب14 رب نے موسٰی سے کہا، یہ” واقعہ یادگاری کے لئے
کتاب میں لـکھ لے۔ لازم ہے کہ یہ سب کچھ یشوع کی یاد میں
رہے، کیونکہ مَیں دنیا سے عمالیقیوں کا نام و نشان مٹا دوں “گا۔
وقتاُس15 موسٰی قرباننے گاہ بنا اُسکر نامکا میرارب’ جھنڈا
‘ہے رکھا۔ 16 اُس نے کہا، رب” کے تخت کے خلاف ہاتھ
اُٹھایا گیا ہے، اِس لئے رب کی عمالیقیوں سے ہمیشہ جنگتک
رہے “گی۔

18
یترو ملاقاتسے

1 موسٰی کا ُسسر یترو اب تک مِدیان میں امام تھا۔ جب اُس
سبنے کچھ سنا جو الله نے موسٰی اور اپنی قوم کے لئے کیا ہے،
کہ وہ اُنہیں مصر سے نکال لایا ہے 2 تو وہ موسٰی پاسکے آیا۔ وہ
اُس کی بیوی صفورہ کو اپنے ساتھ لایا، کیونکہ موسٰی نے اُسے
اپنے سمیتبیٹوں میکے بھیج دیا تھا۔ 3 یترو موسٰی دونوںکے بیٹوں
کو بھی ساتھ لایا۔ پہلے بیٹے کا نام جَیرسوم یعنی ملـکاجنبی’ میں
‘پردیسی تھا، جبکیونکہ وہ پیدا ہوا تو موسٰی نے کہا تھا، مَیں”
اجنبی ملـک میں پردیسی “ہوں۔ دوسرے4 بیٹے کا نام اِلی عزر
یعنی میرا’ خدا مددگار ‘ہے تھا، جبکیونکہ وہ پیدا ہوا تو موسٰی
نے کہا تھا، میرے” باپ کے خدا نے میری مدد کر کے مجھے
فرعون کی تلوار سے بچایا “ہے۔

5 یترو موسٰی بیویکی اور بیٹے ساتھ لے کر وقتاُس موسٰی کے
پاس پہنچا جب اُس نے یگستان ر میں الله کے پہاڑ یعنی سینا کے
قریب خیمہ لگایا ہوا تھا۔ 6 اُس نے موسٰی کو پیغام بھیجا تھا،
مَیں،” آپ کا ُسسر یترو آپ کی بیوی اور دو بیٹوں کو ساتھ لے
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 دوسرےایکنے حالکا
پوچھا، پھر خیمے میں چلے گئے۔ 8 موسٰی نے یترو کو تفصیل سے
بتایا اسرائیلیوںنےربکہ کی فرعونخاطر اور مصریوں ساتھکے
کیا کچھ کیا اُسہے۔ نے راستے پیشمیں آئی مشکلاتتمام کا ذکر
بھی کیا ربکہ طرحکسہمیںنے اُن سے بچایا ہے۔

9 یترو اُن سارے اچھے کاموں بارےکے میں سن کر خوش
ہوا جو رب نے اسرائیلیوں کے لئے کئے تھے جب اُس نے اُنہیں
مصریوں کے ہاتھ سے بچایا تھا۔ اُس10 نے کہا، رب” کی تمجید
ہو جس نے آپ کو مصریوں اور فرعون کے قبضے سے نجات
دلائی اُسیہے۔ نے قوم کو غلامی سے چھڑایا !ہے اب11 مَیں
جاننے لیا ہے ربکہ تمام معبودوں سے عظیم ہے، کیونکہ اُس
نے سبیہ کچھ اُن لوگوں کے ساتھ کیا جنہوں نے اپنے غرور میں
اسرائیلیوں ساتھکے سلوکبُرا پھر12“تھا۔کیا یترو اللهنے بھسمکو
ہونے والی قربانی اور دیگر کئی قربانیاں پیش کیں۔ تب ہارون
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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 تعدادکی اِتنی یادہ تھیز موسٰیتکشامکرلےسےصبحوہکہ
کے منے کھڑےسا رہے۔ جب14 یترو نے یہ سب کچھ دیکھا تو
اُس نے یہ”پوچھا، کیا ہے لوگوںآپجو ساتھکے کر رہے ہیں؟
سارا دن وہ آپ گھیرےکو ہتے ر اور آپ اُن کی عدالت کرتے
ہتے ر آپہیں۔ سبیہ کچھ اکیلے ہی کیوں کر رہے “ہیں؟

موسٰی15 پاسمیرےلوگ”دیا،جوابنے آ کر الله مرضیکی
معلوم کرتے ہیں۔ کبھیجب16 کوئی تنازع یا جھگڑا ہوتا ہے تو
دونوں پارٹیاں میرے پاس آتی ہیں۔ مَیں فیصلہ کر کے اُنہیں الله
کے احکام ہدایاتاور بتاتا “ہوں۔

موسٰی17 ُسسرکے اُسنے آپ”کہا،سے کا یقہ طر اچھا نہیں
ہے۔ کام18 اِتنا وسیع ہے آپکہ اُسے اکیلے نہیں سنبھال سکتے۔
اورآپسےاِس لوگوہ پاسکےآپجو تھکطرحبُریہیںآتے
جاتے ہیں۔ میری19 بات !سنیں مَیں آپ ایککو مشورہ دیتا
ہوں۔ الله اُس آپمیں کی مدد کرے۔ لازم ہے آپکہ الله کے
منے سا قوم کے نمائندہ رہیں اور اُن معاملاتکے اُس کے منے سا
پیش کریں۔ 20 یہ بھی ضروری ہے آپکہ اُنہیں الله کے احکام
ہدایاتاور سکھائیں، کہ طرحکسوہ زندگی گزاریں اور کیا کیا
کریں۔ لیکن21 ساتھ ساتھ قوم میں سے قابِل اعتماد آدمی چنیں۔
وہ لوگایسے ہوں جو الله خوفکا مانتے ہوں، راست دل ہوں
نفرتسےرشوتاور اُنہیںہوں۔کرتے ہزار ہزار، َسو پچاسَسو،
پچاس دسدساور آدمیوں پر مقرر کریں۔ 22 اُن آدمیوں کی ذمہ
داری یہ ہو گی کہ وہ وقتہر لوگوں انصافکا کریں۔ اگر کوئی
بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہو تو وہ فیصلے کے لئے آپ پاسکے آئیں،
لیکن دیگر معاملوں کا فیصلہ وہ خود کریں۔ یوں وہ کام میں آپ
کا ہاتھ بٹائیں گے آپاور کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔

23 اگر میرا یہ مشورہ الله کی مرضی کے مطابق ہو آپاور ایسا
یں کر آپتو اپنی داریذمہ نبھا سکیں اورگے یہ انصافلوگتمام
کے ملنے پر سلامتی کے ساتھ اپنے اپنے گھر جا سکیں “گے۔

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

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

19
ِ کوہ سینا

1 اسرائیلیوں کو مصر سے سفر کرتے ہوئے دو مہینے ہو گئے
تھے۔ تیسرے مہینے کے پہلے ہی دن وہ سینا کے یگستان ر میں
پہنچے۔ اُس2 دن وہ رفیدیم کو چھوڑ کر دشِت میںسینا آ پہنچے۔
وہاں اُنہوں نے یگستان ر میں پہاڑ ڈیرےقریبکے ڈالے۔

تب3 موسٰی پہاڑ پر چڑھ کر الله پاسکے گیا۔ الله نے پہاڑ پر سے
موسٰی کو پکار کر یعقوب”کہا، کے بنیگھرانے اسرائیل کو بتا،
4 تم’ نے دیکھا مَیںکہہے مصریوںنے ساتھکے کیا کچھ کیا، اور
کہ مَیں تم عقابکو کے پَروں پر اُٹھا کر یہاں پاساپنے لایا ہوں۔
چنانچہ5 اگر میریتم سنو میرےاور عہد مطابقکے چلو تو پھر تمام
قوموں میں ملـکیتخاصمیریسے ہو گے۔ پوریگو دنیا میری
ہی ہے، لیکن6 میرےتم لئے مخصوص اماموں کی بادشاہی اور
مُقّدس قوم ہو اب‘گے۔ جا کر باتیںسارییہ اسرائیلیوں “بتا۔کو

7 موسٰی نے پہاڑ سے اُتر کر اور قوم بزرگوںکے 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 بات
پوری کریں گے جو اُس نے فرمائی “ہے۔ موسٰی نے پہاڑ پر لوٹ
ربکر کو قوم جوابکا بتایا۔ جب9 وہ پہنچا تو رب نے موسٰی
سے مَیں”کہا، بادلگھنے پاستیرےمیں آؤں گا لوگتاکہ 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۔

رب10 نے موسٰی سے کہا، اب” لوگوں لوٹپاسکے کر آج
اور کل اُنہیں میرے لئے مخصوص و مُقّدس کر۔ وہ اپنے لباس
دھو کر تیسرے11 دن کے لئے تیار ہو جائیں، کیونکہ اُس دن
رب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کوہِ سینا پر اُترے گا۔ لوگوں12
حفاظتکی کے لئے طرفچاروں پہاڑ کی حدیں مقرر کر۔ اُنہیں
خبردار کر کہ حدود کو پار نہ کرو۔ نہ پہاڑ پر چڑھو، نہ اُس کے
دامن کو چھوؤ۔ جو بھی اُسے چھوئے وہ ضرور مارا جائے۔
13 اور اُسے ہاتھ سے چھو کر نہیں مارنا ہے بلـکہ پتھروں یا تیروں
سے۔ خواہ انسان ہو یا حیوان، وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تکجب
نرسنگا دیر تک پھونکا نہ جائے اُس وقت تک لوگوں کو پہاڑ پر
ھنے چڑ اجازتکی نہیں “ہے۔

14 موسٰی نے پہاڑ سے اُتر کر لوگوں کو الله کے لئے مخصوص
و مُقّدس کیا۔ اُنہوں نے اپنے لباس بھی دھوئے۔ 15 اُس نے اُن
سے تیسرے”کہا، دن کے لئے تیار ہو جاؤ۔ عورتوںمرد 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، کیونکہ آگرب میں اُس پر اُتر آیا۔ پہاڑ سے دھواں اِس
طرح اُٹھ رہا تھا جیسے کسی بھٹے سے اُٹھتا ہے۔ پورا پہاڑ شدت
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لرزنےسے لگا۔ نرسنگے19 کی آواز تیز سے تیز تر موسٰیگئی۔ہوتی
لنے بو لگا اور الله اُسے اونچی آواز جوابمیں 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۔ 22 امام بھی ربجو کے حضور آتے
ہیں آپاپنے مخصوصکو مُقّدسو کریں، ورنہ غضبمیرا اُن پر
پڑےٹوٹ “گا۔

لیکن23 موسٰی ربنے سے کہا، لوگ” پہاڑ پر نہیں آ سکتے،
کیونکہ تُو نے خود ہمیںہی خبردار کیا کہ ہم پہاڑ کی حدیں مقرر
کر کے مخصوصاُسے مُقّدسو “کریں۔

رب24 جوابنے دیا، توبھی” اُتر جا اور ہارون کو ساتھ لے
کر واپس آ۔ لیکن اماموں اور لوگوں کو مت آنے دے۔ اگر وہ
پاسمیرےزبردستی آئیں تو غضبمیرا اُن پڑےٹوٹپر “گا۔

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

احکامدس
تب1 الله نے یہ تمام باتیں فرمائیں، ربمَیں”2 تیرا ہوںخدا جو

تجھے ملـِک مصر کی غلامی نکالسے لایا۔ میرے3 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 خدمتکی کرنا، کیونکہ مَیں تیرا رب
غیور ہوں۔خدا نفرتسےمجھجو اُنہیںہیںکرتے تیسریمَیں اور
تکپشتچوتھی لیکن6گا۔دوںسزا محبتسےمجھجو اوررکھتے
میرے پورےاحکام کرتے ہیں اُن پر مَیں ہزار تکپُشتوں مہربانی
کروں گا۔

اپنےرب7 خدا نامکا مقصدغلطیابےمقصد لئےکے استعمال
نہ کرنا۔ جو بھی ایسا کرتا ہے اُسے رب سزا دیئے بغیر نہیں
چھوڑے گا۔

سبت8 کے دن کا خیال رکھنا۔ اُسے اِس طرح منانا کہ وہ
مخصوص مُقّدسو ہو۔ 9 ہفتے کے پہلے چھ دن اپنا کام کاج کر،
لیکن10 ساتواں تیرےربدن خدا کا آرام کا دن ہے۔ اُس دن
کسی طرح کا کام نہ کرنا۔ نہ تُو، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا
نوکر، تیرینہ نوکرانی اور تیرےنہ مویشی۔ درمیانتیرےپردیسیجو
رہتا ہے وہ بھی کام نہ کرے۔ 11 ربکیونکہ نے پہلے چھ دن
میں آسمان و زمین، سمندر اور جو کچھ اُن میں ہے بنایا لیکن ساتویں
دن آرام کیا۔ اِس لئے رب سبتنے کے دن دےبرکتکو کر
مقرر کیا کہ مخصوصوہ مُقّدساور ہو۔

12 باپاپنے اور اپنی ماں عزتکی کرنا۔ پھر تُو ملـکاُس 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 پڑوسیاپنے 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 تمام لوگوں بادلنے گرجکی اور نرسنگے کی آواز

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

لیکن20 موسٰی نے اُن سے کہا، مت” ڈرو، تمہیںربکیونکہ
جانچنے کے لئے آیا ہے، تاکہ اُس کا خوف تمہاری آنکھوں کے
منے سا رہے اور تم گناہ نہ “کرو۔ لوگ21 دُور ہی رہے جبکہ
موسٰی اُس گہری یکی تار قریبکے گیا جہاں الله تھا۔

تب22 رب نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں” کو بتا، تم’ نے
خود دیکھا کہ مَیں نے آسمان پر تمہارےسے ساتھ باتیں کی ہیں۔
23 پرستشمیریچنانچہ کے ساتھ ساتھ اپنے لئے سونے یا چاندی
کے بُت نہ بناؤ۔ میرے24 لئے مٹی کی قربان گاہ بنا کر اُس پر اپنی
یوں بکر بھیڑ اور گائےبَیلوں کی بھسم ہونے والی اور سلامتی کی
قربانیاں مَیںچڑھانا۔ تجھے وہ دکھاؤںجگہیں میرےجہاںگا نام
کی تعظیم میں قربانیاں پیش کرنی ہیں۔ ایسی تمام جگہوں پر مَیں
پاستیرے آ کر برکتتجھے دوں گا۔

25 اگر تُو میرے لئے قربان گاہ بنانے کی خاطر پتھر استعمال
کرنا چاہے تو تراشے ہوئے پتھر استعمال نہ کرنا۔ کیونکہ تُو تراشنے
کے لئے استعمال ہونے والے اوزار اُسسے کی کرےبےحرمتی
گا۔ قربان26 گاہ سیڑھیوںکو کے بغیر بنانا ہے تاکہ اُس پر ھنے چڑ
لباستیرےسے کے نیچے سے تیرا ننگاپن نظر نہ ‘آئے۔

21
اسرائیلیوں1 کو یہ احکام بتا،

عبرانی غلام حقوقکے
2 اگر’ تُو عبرانی خریدےغلام تو وہ چھ سال تیرا غلام رہے۔

اِس بعدکے لازم ہے کہ اُسے آزاد کر دیا جائے۔ آزاد ہونے کے
لئے اُسے پیسے دینے ضرورتکی نہیں ہو گی۔

3 اگر غلام غیرشادی حالتشدہ 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 اگر
مالـک نے غلام کی شادی کرائی اور بچے پیدا ہوئے ہیں تو اُس
کی بیوی اور مالـکبچے ملـکیتکی ہوں گے۔ چھ سال کے بعد
جب غلام آزاد ہو کر جائے تو اُس کی بیوی اور مالـکبچے ہی
پاسکے رہیں۔
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5 اگر غلام کہے، مَیں” اپنے مالـک اور اپنے بیوی بچوں سے

محبت رکھتا ہوں، مَیں آزاد نہیں ہونا “چاہتا 6 تو غلام مالـککا
اُسے الله کے منے سا لائے۔ وہ دروازےاُسے یا اُس چوکھٹکی
پاسکے لے جائے اور ُستالی یعنی تیز اوزار سے اُس کے کان کی
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
نے منتخباُسے کیا کہ وہ اُس بیویکی بن جائے، لیکن بعد میں
وہ اُسے پسند نہ آئے تو لازم ہے کہ وہ مناسب معاوضہ لے کر
اُسے اُس کے رشتے داروں کو واپس کر دے۔ اُسے عورت کو
غیرملـکیوں ہاتھکے بیچنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ اُس اُسنے
کے ساتھ سلوکبےوفا کیا ہے۔

9 لونڈیاگر مالـککا اُس کی اپنے بیٹے شادیساتھکے 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
کپڑےاور اِسرہے۔دیتا اُسعلاوہکے ہمساتھکے بستر ہونے
فرضکا بھی ادا کرنا ہے۔ 11 اگر وہ یہ فرائضتین 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 موتسزائے دینا ہے۔ لیکن13 اگر اُس نے
اُسے جان بوجھ کر نہ مارا بلـکہ یہ اتفاق سے ہوا اور الله نے یہ
ہونے دیا، تو مارنے والا ایک ایسی جگہ پناہ لے سکتا ہے جو
مَیں مقرر کروں وہاںگا۔ اُسے قتل کئے اجازتکیجانے نہیں ہو
گی۔ لیکن14 جو دیدہ دانستہ اور چالاکی کسیسے کو مار ڈالتا
قربانمیریاُسےہے چھینبھیسےگاہ موتسزائےکر ہے۔دینا

جو15 باپاپنے یا اپنی ماں کو مارتا پیٹتا اُسےہے موتسزائے
دی جائے۔

جس16 کسینے کو اغوا کر لیا ہے اُسے سزائے موت دی
جائے، چاہے وہ اُسے غلام بنا بیچکر چکا ہو یا تکاباُسے اپنے
پاس رکھا ہوا ہو۔

17 جو اپنے باپ یا ماں پر کرےلعنت اُسے سزائے موت دی
جائے۔

18 ہو سکتا ہے کہ آدمی جھگڑیں دوسرےشخصایکاور کو
پتھر یا مُکے سے اِتنا زخمی کر دے کہ گو وہ بچ جائے وہ بستر
اُٹھسے نہ سکتا ہو۔ 19 اگر بعد مریضمیں تکیہاں شفا پائے کہ
دوبارہ اُٹھ کر لاٹھی سہارےکے چل پھر سکے چوٹتو پہنچانے
والے کو وقتاُسصرفاُسےگی۔ملےنہیںسزا لئےکے 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 مارےیوں کہ وہ مر
جائے اُسے سزا دی جائے۔ لیکن21 اگر غلام یا لونڈی پٹائی کے

بعد ایک یا دو دن زندہ رہے تو مالـک کو سزا نہ دی جائے۔
کیونکہ جو رقم اُس نے اُس کے لئے دی تھی اُس کا نقصان اُسے
خود پڑےاُٹھانا گا۔

22 ہو سکتا ہے آپسلوگکہ میں لڑ رہے ہوں اور لڑتے لڑتے
کسی حاملہ عورت سے یوں ٹکرا جائیں کہ اُس کا بچہ ضائع ہو
جائے۔ اگر کوئی اَور نقصان نہ ہوا ہو تو ضرب پہنچانے والے
کو جرمانہ 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
پہنچانےضرب والے اصولاِسکو مطابقکے کہجائےدیسزا
جان کے بدلے جان، 24 آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے
دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، 25 جلنے کے
زخم بدلےکے جلنے کا زخم، مار بدلےکے کاٹمار، بدلےکے
کاٹ۔

26 اگر مالـککوئی اپنے غلام کی آنکھ پر یوں مارے کہ وہ
ضائع ہو جائے تو اُسے غلام کو آنکھ کے بدلے آزاد پڑےکرنا
گا، چاہے غلام مرد ہو یا عورت۔ 27 اگر مالـک کے پیٹنے سے
غلام کا دانت ٹوٹ جائے تو اُسے غلام کو دانت کے بدلے آزاد
پڑےکرنا گا، چاہے غلام مرد ہو یا عورت۔

نقصان کا معاوضہ
28 اگر بَیلکوئی کسی مرد عورتیا کو مارےایسا کہ وہ مر

جائے تو اُس بَیل کو سنگسار کیا جائے۔ اُس گوشتکا کھانے
اجازتکی نہیں ہے۔ صورتاِس میں بَیل مالـککے کو سزا نہ
دی جائے۔ لیکن29 ہو سکتا ہے مالـککہ کو پہلے آگاہ کیا گیا
تھا لوگوںبَیلکہ کو مارتا توبھیہے، اُس بَیلنے کھلاکو چھوڑا
نتیجےکےجستھا میں اُس کسینے کو مار صورتایسیڈالا۔
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 غلامکسیبَیل لونڈییا کو دےمار تو اُس
مالـککا غلام مالـککے چاندیکو بَیلاوردےِسکے30کے
کو سنگسار کیا جائے۔

33 ہو سکتا ہے کسیکہ نے حوضاپنے کو کھلا ہنے ر دیا یا
بنانےحوض لئےکے کھودگڑھا اُسےکر کھلا ہنے ر دیا اور کوئی
بَیل یا گدھا اُس میں گر کر مر گیا۔ حوضمیںصورتایسی34 کا
مالـک مُردہ جانور کے لئے پیسے دے۔ وہ جانور مالـککے کو
اُس قیمتپوریکی کرےادا اور مُردہ جانور خود لے لے۔

35 اگر کسی کا بَیل دوسرےکسی کے بَیل کو مارےایسے
مروہکہ مالـکدونوںتوجائے بَیلزندہ بیچکو اُسکر پیسےکے
آپس میں برابر بانٹ لیں۔ اِسی طرح وہ مُردہ بَیل کو بھی برابر تقسیم
کریں۔ لیکن36 ہو سکتا ہے مالـککہ کو معلوم تھا کہ میرا بَیل
دوسرے جانوروں پر حملہ کرتا اِسہے، باوجودکے اُس نے اُسے
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آزاد میںصورتایسیتھا۔چھوڑدیا اُسے مُردہ بَیل اُسعوضکے
مالـککے کو بَیلنیا پڑےدینا اورگا، وہ بَیلمُردہ لے۔لےخود

22
ملـکیت حفاظتکی

جس1 نے کوئی بَیل یا بھیڑ چوری کر کے اُسے ذبح کیا یا بیچ
ڈالا اُسےہے چوریہر بَیلکے عوضکے پانچ بَیل اور چوریہر
کی بھیڑ عوضکے چار واپسبھیڑیں کرنا ہے۔

2 ہو سکتا ہے کہ کوئی نقبچور لگا رہا ہو لوگاور اُسے پکڑ
کر یہاں تک مارتے پیٹتے رہیں کہ وہ مر جائے۔ اگر رات کے
وقت ایسا ہوا ہو تو وہ اُس خونکے کے ذمہ دار نہیں ٹھہر سکتے۔
لیکن3 سورجاگر طلوعکے ہونے بعدکے ایسا ہوا ہو نےجستو
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 اگر چوری کا جانور چور پاسکے زندہ پایا جائے تو اُسے ہر
جانور عوضکے دو دینے پڑیں گے، چاہے وہ بَیل، بھیڑ، بکری یا
گدھا ہو۔

ہو5 سکتا مویشیاپنےکوئیکہہے کھیتاپنےکو یا انگور کے
باغ میں چھوڑ کر اوردےچرنے ہوتے ہوتے دوسرےکسیوہ
کھیتکے یا انگور کے باغ میں جا کر چرنے لـگے۔ صورتایسی
میں لازم ہے کہ مویشی مالـککا نقصان عوضکے اپنے انگور
کے باغ کھیتاور کی بہترین پیداوار میں سے دے۔

6 ہو سکتا ہے کہ کسی آگنے جلائی ہو اور وہ کانٹےدار
یوں جھاڑ یعےکے پڑوسیذر پھیلتککھیتکے کر اُس اناجکے
کے پُولوں کو، اُس کی پکی ہوئی فصل کو کھیتیا کسیکی اَور
پیداوار بربادکو جلائیآگنےجسمیںصورتایسیدے۔کر
ہو اُسے اُس قیمتپوریکی ادا کرنی ہے۔

7 ہو سکتا ہے کہ کسی نے کچھ پیسے یا کوئی اَور مال اپنے
واقفکسی کار کے سپرد کر دیا ہو تاکہ وہ اُسے محفوظ رکھے۔
اگر یہ چیزیں اُس کے گھر چوریسے ہو جائیں اور بعد میں چور
کو پکڑا جائے تو چور کو اُس کی قیمتدُگنی ادا پڑےکرنی گی۔
لیکن8 اگر چور پکڑا نہ جائے تو لازم ہے کہ اُس گھر مالـککا
تھیںگئیکیچیزیںیہسپردکےجس الله ہوکھڑاحضورکے تاکہ
معلوم کیا جائے کہ اُس نے خود یہ چوریمال کیا ہے یا نہیں۔

9 ہو سکتا ہے کہ دو لوگوں آپسکا میں جھگڑا ہو، اور دونوں
کسی چیز بارےکے میں دعوٰی کرتے ہوں کہ یہ میری ہے۔
اگر کوئی قیمتی چیز ًہو مثلا بَیل، گدھا، بھیڑ، بکری، کپڑے یا
کوئی کھوئی ہوئی چیز تو معاملہ الله کے حضور لایا جسےجائے۔
الله قصوروار دےقرار دوسرےاُسے زیرِبحثکو چیز کی دُگنی
قیمت ادا کرنی ہے۔

10 ہو سکتا ہے کسیکہ نے اپنا کوئی گدھا، بَیل، بھیڑ، بکری
یا کوئی اَور جانور واقفکسی کار کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اُسے
محفوظ رکھے۔ وہاں جانور مر جائے یا زخمی ہو جائے، یا کوئی
اُس پر قبضہ کر کے اُسے وقتاُس لے کوئیجبجائے نہ دیکھ
رہا ہو۔ 11 یہ معاملہ یوں حل کیا جائے جسکہ کے سپرد جانور
کیا گیا تھا وہ رب کے حضور قَسم کھا کر کہے کہ مَیں نے اپنے
واقف کار کے جانور کے لالچ میں یہ کام نہیں کیا۔ جانور کے
مالـک کو یہ قبول پڑےکرنا گا، دوسرےاور کو اِس کے بدلے
کچھ نہیں دینا ہو گا۔ لیکن12 اگر واقعی جانور کو چوری کیا گیا
ہے سپردکےجستو جانور کیا گیا تھا اُسے اُس قیمتکی ادا کرنی
پڑے گی۔ 13 اگر کسی جنگلی جانور نے اُسے پھاڑ ڈالا ہو تو وہ
ثبوت کے طور پھاڑیپر لاشہوئی کو آئے۔لے پھر اُسے اُس کی
قیمت 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
جس پاسکے جانور وقتاُس تھا اُس کا معاوضہ پڑےدینا گا۔
لیکن15 اگر جانور مالـککا اُس وقت ساتھ تھا تو دوسرے کو
معاوضہ دینے کی ضرورت 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 اگر کنواریکسی کی منگنی نہیں ہوئی اور کوئی مرد اُسے

ورغلا کر اُس سے ہم بستر ہو جائے تو وہ مَہر دے کر اُس سے
شادی کرے۔ 17 لیکن اگر لڑکی کا باپ اُس کی اُس مرد کے
شادیساتھ کرنے انکارسے بھیمیںصورتاِسکرے، مرد کو
کنواری کے لئے مقررہ رقم پڑےدینی گی۔

موتسزائے لائقکے جرائم
جادوگرنی18 کو جینے نہ دینا۔
19 جو شخص کسی جانور کے ساتھ جنسی تعلقات رکھتا ہو

اُسے دیموتسزائے جائے۔
20 جو نہ صرف رب کو قربانیاں پیش کرے بلـکہ دیگر

معبودوں کو بھی اُسے قوم نکالسے ہلاککر کیا جائے۔
کمزوروں حفاظتکی کے لئے احکام

21 جو پردیسی تیرے ملـک میں مہمان ہے اُسے نہ دبانا اور نہ
اُس سے سلوکبُرا کرنا، کیونکہ تم بھی مصر میں پردیسی تھے۔

کسی22 بیوہ یا یتیم سے سلوکبُرا نہ کرنا۔ 23 اگر تُو کرےایسا
اور وہ چلّا کر مجھ سے یاد فر کریں تو مَیں ضرور اُن کی سنوں
گا۔ 24 مَیں بڑے غصے میں آ کر تمہیں تلوار سے مار ڈالوں گا۔
پھر تمہاری یاں بیو خود بیوائیں تمہارےاور بچے خود یتیم بن جائیں
گے۔

25 اگر تُو میرینے قوم غریبکسیکے قرضکو دیا ہے تو
اُس سے سود نہ لینا۔
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26 طورکےگرویچادرکیاُسسےکسیتجھےاگر پر ملی ہو تو

اُسے سورج ڈوبنے پہلےسے واپسہی کر دینا ہے، 27 اِسیکیونکہ
کو وہ سونے کے لئے استعمال کرتا ورنہہے۔ وہ کیا اوڑھچیز کر
سوئے گا؟ اگر تُو واپسچادر کرےنہ اور شخصوہ چلّا کر مجھ
یادسے کرےفر تو مَیں اُس سنوںکی گا، مہربانمَیںکیونکہ ہوں۔

الله فرائضمتعلقسے
28 الله کو نہ کوسنا، نہ اپنی قوم سردارکسیکے لعنتپر کرنا۔
وقتمجھے29 پر کھیتاپنے 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 پہلوٹھا پہلے
دنسات اپنی ماں ساتھکے آٹھویںرہے۔ دن وہ مجھے دیا جائے۔

31 آپاپنے میرےکو لئے مخصوص مُقّدسو رکھنا۔ اِس لئے
ایسے جانور کا گوشت مت کھانا جسے کسی جنگلی جانور نے
پھاڑ ڈالا گوشتایسےہے۔ ُکتوںکو کو کھانے دینا۔

23
عدالت انصافمیں اور دوسروں محبتسے

غلط1 افواہیں نہ پھیلانا۔ کسی شریر آدمی کا ساتھ دے کر
جھوٹی گواہی دینا منع ہے۔ 2 اگر اکثریت غلط کام کر رہی ہو
تو اُس پیچھےکے نہ ہو عدالتلینا۔ میں گواہی اکثریتوقتدیتے
ملساتھکے باتایسیکر نہ غلطسےجسکرنا فیصلہ کیا جائے۔
عدالتلیکن3 میں غریبکسی داریطرفکی بھی نہ کرنا۔

4 اگر تیرےتجھے دشمن کا بَیل یا گدھا آوارہ پھرتا ہوا نظر آئے
تو اُسے صورتہر واپسمیں کر دینا۔ 5 اگر تجھ نفرتسے کرنے
والے کا گدھا بوجھ تلے گر گیا ہو اور تجھے پتا لـگے تو اُسے نہ
چھوڑنا بلـکہ ضرور اُس کی مدد کرنا۔

عدالت6 میں غریب کے حقوق نہ مارنا۔ 7 ایسے معاملے سے
دُور لتےجھوٹلوگمیںجسرہنا بو ہیں۔ پرحقاوربےگناہجو
اُسےہے نہموتسزائے دینا، مَیںکیونکہ قصوروار بجانبحقکو
ٹھہراؤںنہیں نہرشوت8گا۔ لینا، رشوتکیونکہ دیکھنے والے کو
اندھا کر دیتی ہے اور اُس باتکی بننے نہیں دیتی جو حق پر ہے۔

9 ملـکتیرےپردیسیجو میں مہمان اُسہے پر دباؤ نہ ڈالنا۔ تم
ایسے لوگوں حالتکی واقفخوبسے ہو، کیونکہ تم خود مصر
میں پردیسی رہے ہو۔

سبت کا سال سبتاور
10 چھ سال تک اپنی زمین میں بیج بو کر اُس کی پیداوار

جمع کرنا۔ 11 لیکن ساتویں سال زمین کو استعمال نہ کرنا بلـکہ
اُسے پڑے ہنے ر دینا۔ جو کچھ بھی اُگے وہ قوم کے لوگغریب
کھائیں۔ جو اُن سے بچ جائے اُسے جنگلی جانور کھائیں۔ اپنے
انگور اور زیتون باغوںکے کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا ہے۔

چھ12 دن اپنا کام کاج کرنا، لیکن ساتویں دن آرام کرنا۔ پھر
تیرا بَیل اور تیرا گدھا بھی آرام کر سکیں گے، تیری لونڈی کا بیٹا
تیرےاور ساتھ ہنے ر والا پردیسی بھی تازہ دم ہو جائیں گے۔

13 جو بھی ہدایت مَیں نے دی ہے اُس پر عمل کر۔ دیگر
معبودوں پرستشکی نہ تیرےمَیںکرنا۔ منہ سے اُن تکناموںکے
کا ذکر نہ سنوں۔

خاصتین عیدیں
14 سال میں تین دفعہ میری تعظیم میں عید منانا۔ 15 پہلے،

بےخمیری روٹی کی عید ابیبمنانا۔ کے *مہینے ساتمیں تکدن
تیری روٹی میں خمیر نہ مَیںطرحجسہو نے حکم دیا ہے، کیونکہ
اِس مہینے میں تُو مصر سے نکلا۔ اِن دنوں میں میرےکوئی حضور
وقتاُسعیدکیکٹائیفصلدوسرے،16آئے۔نہہاتھخالی منانا
جب تُو میںکھیتاپنے بوئی ہوئی پہلی فصل کاٹے گا۔ تیسرے،
جمع کرنے کی عید فصل کی کٹائی کے †اختتام پر منانا جبہے تُو
انگورنے اور باقی باغوں پھلکے جمع ہوںکئے گے۔ تیرےیوں17
تمام مرد تین ربمرتبہ قادرِ مطلق کے حاضرحضور ہوا کریں۔

جب18 تُو کسی جانور کو ذبح کر کے قربانی کے طور پیشپر
کرے تو اُس خونکے ایسیساتھکے پیشروٹی نہ میںجسکرنا
خمیر ہو۔ اور جو جانور تُو میری عیدوں پر چڑھائے اُن کی چربی
اگلی تکصبح باقی نہ رہے۔

اپنی19 زمین کی پہلی پیداوار کا بہترین ربحصہ 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 میں تیری

کرےحفاظت گا اور تجھے اُس تکجگہ لے جائے گا جو مَیں
نے تیرے 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 تجھے معاف 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 آگے چلے گا اور تجھے ملـِک
تککنعان پہنچا دے گا جہاں اموری، ِحتّی، فرِزّی، کنعانی،
ِحوّی اور یبوسی آباد ہیں۔ تب مَیں اُنہیں رُوئے زمین پر سے مٹا
دوں گا۔ 24 اُن کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا، نہ اُن کی خدمت
کرنا۔ اُن کے رسم و رواج بھی نہ اپنانا بلـکہ اُن کے بُتوں کو تباہ
کر دینا۔ ستونوںجن کے منے سا عبادتوہ کرتے ہیں اُن بھیکو
ٹکڑےٹکڑے کر ڈالنا۔ اپنےرب25 کرنا۔خدمتکیخدا پھر مَیں
اورخوراکتیری پانی تمامکردےبرکتکو یاں بیمار تجھ دُورسے
کروں گا۔ 26 ملـکتیرےپھر میں نہ کسی کا بچہ ضائع ہو گا، نہ
کوئی بانجھ ہو گی۔ ساتھ ہی مَیں تجھے یل طو زندگی عطا کروں
گا۔

27 مَیں تیرے آگے آگے دہشت پھیلاؤں گا۔ جہاں بھی تُو
جائے گا وہاں مَیں تمام قوموں میں ابتری پیدا کروں میرےگا۔

* 23:15 ابیب کے :مہینے مارچ تا یل۔ اپر † 23:16 فصل کی کٹائی کے :اختتام ستمبر تا اکتوبر۔
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سبب سارےتیرےسے پلٹدشمن بھاگکر جائیں گے۔ مَیں28
تیرے آگے زنبور بھیج دوں گا جو ِحوّی، کنعانی اور ِحتّی کو
ملـک چھوڑنے پر مجبور کریں گے۔ لیکن29 جب تُو وہاں پہنچے
گا تو مَیں ایکاُنہیں ہی سال ملـکمیں سے نہیں نکالوں گا۔ ورنہ
ملـکپورا ویران ہو جائے گا اور جنگلی پھیلجانور تیرےکر لئے
نقصان کا باعث بن جائیں گے۔ 30 اِس لئے مَیں تیرے پہنچنے پر
ملـک کے باشندوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتا جاؤں گا۔ اِتنے
میں تیری تعداد بڑھے گی اور تُو رفتہ ملـکرفتہ پر قبضہ کر سکے
گا۔

تیریمَیں31 سرحدیں مقرر کروں گا۔ بحرِ ُلزم ایکق حد ہو گی
اور فلستیوں کا سمندر دوسری، جنوب کا یگستان ایکر ہو گی
اور یائے در فرات دوسری۔ مَیں ملـک کے باشندوں تیرےکو
قبضے میں کر دوں گا، اور تُو اُنہیں اپنے آگے ملـکآگے سے دُور
کرتا جائے گا۔ لازم32 ہے کہ تُو اُن ساتھکے یا اُن معبودوںکے
نہعہدساتھکے 33باندھے۔ اُن میںملـکتیرےکا منعرہنا ہے،
ورنہ تُو اُن میراسےسببکے گا۔کرےگناہ اگر تُو اُن معبودوںکے
کرےعبادتکی گا تو تیرےیہ لئے پھندا بن جائے “۔‘گا

24
اسرائیلرب سے عہد باندھتا ہے

موسٰینےرب1 تُو،”کہا،سے ہارون، ندب، ابیہو اسرائیلاور
پاسمیرےبزرگ70کے اوپر آئیں۔ کچھ فاصلے کھڑےپر ہو کر
مجھے سجدہ کرو۔ صرف2 تُو اکیلا میرےہی قریب آ، دوسرے
دُور رہیں۔ اور قوم کے تیرےلوگباقی ساتھ پہاڑ پر نہ “چڑھیں۔

موسٰیتب3 قومنے پاسکے جا تمامکیربکر باتیں اور احکام
پیش سبمیںجوابکئے۔ ملنے کر کیربہم”کہا، اِن تمام
باتوں پر عمل کریں “گے۔

تب4 موسٰی ربنے کی تمام باتیں لـکھ لیں۔ اگلے دن وہ صبح
سویرے اُٹھا اور پہاڑ کے پاس گیا۔ اُس کے دامن میں اُس نے
قربان گاہ بنائی۔ ساتھ ہی اُس اسرائیلنے کے ایکہر قبیلے کے
لئے ایکایک پتھر کا ستون کھڑا کیا۔ 5 پھر اُس کچھنے 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 پر پیش کریں۔ 6 موسٰی نے قربانیوں
کاخون جمع کیا۔ اُس کا آدھا حصہ اُس نے باسنوں میں ڈال دیا
اور آدھا قربانحصہ گاہ چھڑکپر دیا۔

7 پھر اُس نے کتابوہ ربمیںجسلی ساتھکے عہد کی تمام
شرائط درج تھیں اور اُسے قوم کو پڑھ کر جوابسنایا۔ میں اُنہوں
نے کیربہم”کہا، اِن تمام باتوں پر کریںعمل اُسہمگے۔ کی
سنیں “گے۔ اِس8 پر موسٰی باسنوںنے میں خونسے لے کر اُسے
لوگوں پر چھڑکا اور کہا، یہ” خون اُس عہد کی تصدیق کرتا ہے
ربجو تمہارےنے ساتھ کیا اورہے اُسجو کی تمام باتوں پر مبنی
“ہے۔

اِس9 کے بعد موسٰی، ہارون، ندب، ابیہو اور اسرائیل کے 70
بزرگ سینا پہاڑ پر چڑھے۔ اُنہوںوہاں10 اسرائیلنے کے خدا کو
دیکھا۔ لگتا تھا اُسکہ پاؤںکے نیچےکے لاجوردسنِگ کا سا تختہ
تھا۔ وہ آسمان کی صافمانند تھا۔شفافو اسرائیلاگرچہ11 کے
راہنماؤں نے یہ سب کچھ دیکھا توبھی رب نے اُنہیں ہلاک نہ
کیا، بلـکہ وہ الله کو دیکھتے رہے اور اُس کے عہدحضور کا کھانا
کھاتے اور پیتے رہے۔

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

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

13 موسٰی اپنے مددگار یشوع کے ساتھ چل پڑا اور الله کے پہاڑ
پر چڑھ گیا۔ پہلے14 اُس بزرگوںنے سے کہا، واپسیہماری” کے
انتظار میں ٹھہرےیہاں رہو۔ ہارون اور پاستمہارےحور رہیں
گے۔ کوئی بھی معاملہ ہو لوگتو اُن ہی پاسکے “جائیں۔

ربموسٰی سے ملتا ہے
جب15 موسٰی ھنے چڑ لگا تو پہاڑ پر بادل چھا گیا۔ رب16 کا

جلال کوہِ سینا پر اُتر آیا۔ چھ دن تک بادل اُس پر چھایا رہا۔
موسٰیسےمیںبادلنےربدنساتویں جلالکارب17بُلایا۔کو
اسرائیلیوں بھیکو نظر آتا تھا۔ اُنہیں یوں لگا جیسا کہ پہاڑ کی چوٹی
پر بھڑکآگتیز رہی ہو۔ 18 ھتے چڑ ھتے چڑ بادلموسٰی داخلمیں
ہوا۔ وہاں چالیسوہ دن راتچالیساور رہا۔

25
ملاقات کا خیمہ بنانے کے لئے ہدیئے

موسٰینےرب1 اسرائیلیوں”2کہا،سے کو بتا وہکہ ہدیئے لا
کر مجھے اُٹھانے والی قربانی کے طور پیشپر کریں۔ لیکن صرف
اُن سے ہدیئے قبول کرو جو دلی خوشی سے دیں۔ 3 اُن سے یہ
چیزیں ہدیئے کے طور پر قبول :کرو سونا، چاندی، پیتل؛ 4 نیلے،
ارغوانی اور رنگقرمزی کا باریکدھاگا، کتان، بکری کے بال،
مینڈھوں5 سرخکی رنگی ہوئی *تخسکھالیں، کی کھالیں، کیکر
کی لـکڑی، شمع6 دان کے لئے زیتون کا تیل، مسح کرنے کے لئے
تیل اور خوشبودار بخور کے لئے مسالے، 7 عقیِق احمر اور دیگر
جواہر جو اماِم اعظم بالاپوشکے اور سینے جڑےمیںکیسےکے
جائیں گے۔ 8 اِن چیزوں میرےلوگسے لئے مقدِس بنائیں تاکہ
مَیں اُن کے درمیان رہوں۔ 9 مَیں تجھے مقدِس اور اُس کے تمام
سامان کا نمونہ دکھاؤں گا، کیونکہ تمہیں سب کچھ عین اُسی کے
مطابق 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

* 25:5 :تخس ً غالبا متروکاِس عبرانی لفظ سے مراد سمندریکوئی جانور ہے۔
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اُٹھانے کے لئے سونے ڈھالکڑےچارکے اُنہیںکر 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 کو طرفدونوں کے کڑوں میں ڈالنا تاکہ اُن سے
صندوق کو اُٹھایا جائے۔ 15 یہ یاں لـکڑ صندوق کے اِن کڑوں میں
پڑی رہیں۔ اُنہیں کبھی بھی دُور نہ کیا جائے۔ صندوق16 میں
شریعت کی وہ دو تختیاں رکھنا جو مَیں تجھے دوں گا۔

صندوق17 کا خالصڈھکنا سونے بنانا۔کا اُس لمبائیکی 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 پر کھڑے ہوں۔ یہ دو فرشتے اور ڈھکنا
ایک ہی ٹکڑے سے بنانے ہیں۔ 20 فرشتوں کے پَر یوں اوپر کی
طرف پھیلے ہوئے ہوں کہ وہ ڈھکنے کو پناہ دیں۔ اُن کے منہ
طرفکیدوسرےایک کئے ہوئے ہوں، اور وہ طرفکیڈھکنے
دیکھیں۔

21 ڈھکنے صندوقکو پر لگا، کیشریعتمیںصندوقاور وہ دو
تختیاں رکھ مَیںجو دوںتجھے گا۔ وہاں22 ڈھکنے کے اوپر دونوں
فرشتوں کے درمیان سے مَیں آپاپنے کو تجھ پر ظاہر کر کے تجھ
ہوںکلامہمسے گا اور اسرائیلیوںتجھے کے لئے تمام احکام دوں
گا۔

مخصوص روٹیوں کی میز
23 کیکر لـکڑیکی کی میز بنانا۔ اُس کی لمبائی تین فٹ، چوڑائی

اورفٹڈیڑھ اونچائی اُس24ہو۔فٹدوسوا خالصپر چڑھانا،سونا
اور اُس کے ارد گرد سونے کی جھالر لگانا۔ 25 میز کی اوپر کی
پرسطح چوکھٹا تیناونچائیکیجسلگانا انچ ہو پرجساور سونے
لـگیجھالرکی ڈھالکڑےچارکےسونے26ہو۔ چاروںاُنہیںکر
کونوں پر لگانا جہاں میز کے پائے لـگے ہیں۔ 27 کڑےیہ 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۔

اُس29 تھال،کے مرتبانپیالے، اور َمے پیشنذریںکی کرنے
خالصبرتنکے سونے سے بنانا ہے۔ 30 میز پر وہ روٹیاں وقتہر
میرے پڑیحضور رہیں میرےجو لئے مخصوص ہیں۔

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

گھڑ کر بنانا پیالیاںکیاُسہے۔ پھولوںجو کیشکلکیکلیوںاور
پائےگیہوں ڈنڈیاور ہیایکساتھکے ٹکڑا سےڈنڈی32ہوں۔
دائیں اور تینطرفبائیں تین نکلیں۔شاخیں 33 شاخہر پر تین پیالیاں
لـگی ہوں بادامجو کلیوںکی پھولوںاور شمع34ہوں۔کیشکلکی
دان ڈنڈیکی پر بھی اِس قسم پیالیاںکی لـگی لیکنہوں، تعداد میں
چار۔ 35 اِن میں تینسے 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۔

دانشمع37 لئےکے چراغسات بنا اُنہیںکر یوں شاخوں پر رکھنا
کہ وہ منے سا کی جگہ روشن کریں۔ 38 بتی کترنے کی قینچیاں
اور کوئلےجلتے لئےکے برتنچھوٹے خالصبھی بنائےسےسونے
جائیں۔ دانشمع39 اور سامانسارےاُس لئےکے 34پورے کلو
خالصگرام استعمالسونا کیا جائے۔ غور40 کر عینکچھسبکہ
اُس نمونے کے مطابق بنایا جائے جو مَیں تجھے یہاں پہاڑ پر دکھاتا
ہوں۔

26
ملاقات کا خیمہ

مُقّدس1 خیمے کے لئے پردےدس بنانا۔ اُن کے لئے باریک
کتان اور نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کا دھاگا استعمال کرنا۔
پردوں میں کسی ماہر کاری گر کے کڑھائی کے کام سے کروبی
فرشتوں کا ڈیزائن بنوانا۔ 2 پردےہر کی فٹ42لمبائی اور چوڑائی
فٹ6 ہو۔ 3 پانچ پردوں کے لمبے ایکحاشئے دوسرے کے ساتھ
جائیںجوڑے اور اِسی طرح باقی پانچ بھی۔ یوں ٹکڑےبڑےدو بن
جائیں گے۔ 4 دونوں ٹکڑوں ایککو دوسرے کے ساتھ ملانے
کے لئے نیلے دھاگے کے حلقے بنانا۔ یہ حلقے ٹکڑےہر کے 42
فٹ کنارےایکوالے پر لگائے جائیں، ٹکڑےایک5 کے حاشئے
پر 50 حلقے دوسرےاور پر بھی اُتنے ہی حلقے۔ اِن دو حاشیوں
کے دوسرےایکحلقے کے منے آ منے سا ہوں۔ 6 پھر سونے کی
50 ہکیں بنا کر اُن سے منے آ منے سا کے دوسرےایکحلقے کے
ساتھ ملانا۔ یوں ٹکڑےدونوں جُڑ کر خیمے کا کام دیں گے۔

بکری7 کے بالوں سے بھی پردے11 بنانا کپڑےجنہیں والے
خیمے کے اوپر رکھا جائے۔ 8 ہر پردے کی لمبائی فٹ45 اور
فٹ6چوڑائی ہو۔ 9 پانچ پردوں کے لمبے دوسرےایکحاشئے کے
ساتھ جوڑے جائیں اور اِسی طرح باقی چھ بھی۔ اِن چھ پردوں
کے پردےچھٹے ایککو دفعہ تہہ کرنا۔ یہ منے سا والے حصے
سے لٹکے۔

بکری10 کے بال کے اِن دونوں ٹکڑوں کو بھی ملانا ہے۔ اِس
کے لئے ٹکڑےہر فٹ45کے کنارےایکوالے پچاسپچاسپر
حلقے لگانا۔ 11 پھر پیتل کی 50 ہکیں بنا کر اُن سے دونوں حصے
ملانا۔ جب12 یوں 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 کے دائیں اور بائیں طرف بکری
بالوںکے کا کپڑےخیمہ نسبتکیخیمےکے فٹڈیڑھڈیڑھ لمبا
ہو گا۔ یوں وہ دونوں طرف لٹکے کپڑےہوئے کے خیمے کو
محفوظ رکھے گا۔

دوسرےایک14 کے اوپر کے اِن دونوں خیموں حفاظتکی
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 جو کھڑے کئے جائیں تاکہ
خیمے کی دیواروں کا کام دیں۔ 16 ہر تختے کی فٹ15اونچائی ہو
اور چوڑائی سوا دو فٹ۔ 17 ہر تختے نیچےکے دو دو چولیں ہوں۔ یہ
چولیں ہر تختے کو اُس کے پائیوں کے ساتھ جوڑیں گی تاکہ تختہ
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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 کے نیچے دو پائے ہوں گے،
اور ہر پائے میں ایک چول لـگے گی۔ اِسی20 طرح خیمے کی
شمالی دیوار کے لئے بھی 20 تختوں ضرورتکی ہے 21 اور ساتھ
چاندیہی پائیوں40کے کی۔ وہ بھی تختوں کو کھڑا کرنے کے
لئے ہیں۔ ہر تختے نیچےکے دو پائے ہوں گے۔ خیمے22 کی پچھلی
یعنی مغربی دیوار کے لئے چھ تختے بنانا۔ اِس23 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 تکاوپر کونا ہو تاکہ
ایک شمالیسے دیوار مغربی دیوار ساتھکے جُڑ دوسرےاورجائے
سے جنوبی دیوار مغربی دیوار کے ساتھ۔ اِن کے اوپر سرےکے
کڑوں مضبوطسے کئے جائیں۔ یوں25 پچھلے یعنی مغربی تختوں کی
پوری تعداد 8 ہو گی اور اِن کے لئے چاندی کے پائیوں کی تعداد
16، ہر تختے نیچےکے دو دو پائے ہوں گے۔

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۔
28 درمیانی شہتیر دیوار کی آدھی اونچائی پر دیوار سرےایککے
تکسرےدوسرےسے لگایا جائے۔ شہتیروں29 کو تختوں کے
ساتھ لگانے کے لئے سونے کڑےکے بنا کر تختوں میں لگانا۔ تمام
تختوں اور شہتیروں پر سونا چڑھانا۔

مُقّدسپورے30 خیمے اُسیکو نمونے مطابقکے بنانا جو مَیں
تجھے پہاڑ پر دکھاتا ہوں۔

مُقّدس خیمے پردےکے
ایکاب31 اَور پردہ بنانا۔ اِس کے لئے بھی باریک کتان اور

نیلے، ارغوانی رنگقرمزیاور کا استعمالدھاگا اُسکرنا۔ پر بھی
کسی ماہر کاری گر کے کڑھائی کے کام سے کروبی فرشتوں کا
اِسے32بنوانا۔ڈیزائن لـکڑیکیکیکرسےہکوںکیسونے چارکے
ستونوں سے لٹکانا۔ اِن ستونوں پر سونا چڑھایا جائے اور وہ چاندی
کے پائیوں کھڑےپر ہوں۔ 33 یہ کمرےمُقّدسپردہ مُقّدسکو
ترین کمرے الـگسے کرے گا جس میں عہد کا صندوق پڑا
رہے پردےگا۔ کو لٹکانے کے بعد اُس کے پیچھے مُقّدس ترین
کمرے میں عہد کا صندوق رکھنا۔ 34 پھر عہد کے صندوق پر
کفارے کا ڈھکنا رکھنا۔

جس35 میز میرےپر لئے مخصوص کی گئی روٹیاں پڑی رہتی
ہیں پردےوہ کے کمرےمُقّدسباہر میں شمال طرفکی رکھی
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 اور رنگقرمزی
کا دھاگا استعمال کیا جائے۔ اِس پر کڑھائی کا کام کیا جائے۔
37 پردےاِس کو سونے کی ہکوں سے کیکر کی لـکڑی 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 کی لـکڑی کی قربان گاہ بنانا۔ اُس کی اونچائی ساڑھے
چار فٹ ہو جبکہ اُس کی لمبائی اور چوڑائی ساڑھے سات سات
فٹ ہو۔ اُس2 کے اوپر چاروں کونوں میں سینگایکایکسے
نکلے۔ سینگ اور قربان گاہ ایک ہی ٹکڑے 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۔

4 قربان گاہ کو اُٹھانے کے لئے پیتل کا جنگلا بنانا جو اوپر
سے کھلا ہو۔ جنگلے چاروںکے کونوں کڑےپر لگائے جائیں۔
5 قربان گاہ کی آدھی اونچائی پر کنارہ لگانا، اور قربان گاہ کو
جنگلے میں تککنارےاِس رکھا جائے۔ اُسے6 اُٹھانے کے لئے
کیکیکر یاںدو لـکڑ بنانا جن پیتلپر ہے۔چڑھانا 7 اُن قربانکو گاہ
طرفدونوںکے کڑوںکے میں ڈال دینا۔

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

خیمے کا صحن
خیمےمُقّدس9 لئےکے بنانا۔صحن اُس باریکچاردیواریکی

کتان کپڑےکے سے بنائی جائے۔ چاردیواری کی لمبائی جنوب
کی طرف 150 فٹ ہو۔ کپڑے10 کو چاندی کی ہکوں اور
پٹیوں لـکڑیسے ساتھکےکھمبوں20کے لگایا جائے۔ ہر کھمبا
پیتل پائےکے پر اِسیبھیطرفکیشمالچاردیواری11ہو۔کھڑا
مانندکی ہو۔ خیمے12 مغربپیچھےکے کیچاردیواریطرفکی
فٹ75چوڑائی ہو اور لـکڑیکپڑا کھمبوں10کے ساتھکے لگایا
جائے۔ یہ کھمبے بھی پیتل پائیوںکے کھڑےپر ہوں۔

13 منے، سا مشرق کی طرف جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے
چاردیواری کی چوڑائی بھی فٹ75 ہو۔ یہاں14-15 چاردیواری
کا دروازہ ہو۔ دروازےکپڑا کے دائیں طرف ساڑھے فٹ22
چوڑا ہو اور اُس کے بائیں طرف بھی اُتنا ہی چوڑا۔ اُسے دونوں
طرف تین تین لـکڑی کے کھمبوں کے ساتھ لگایا جائے جو پیتل
کے پائیوں پر کھڑے ہوں۔ دروازے16 کا پردہ فٹ30 چوڑا
بنانا۔ وہ نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کے دھاگے اور باریک
کتان سے بنایا جائے، اور اُس پر کڑھائی کا کام ہو۔ یہ لـکڑیکپڑا
کے چار کھمبوں ساتھکے لگایا جائے۔ وہ بھی پیتل پائیوںکے پر
کھڑے ہوں۔

17 تمام کھمبے پیتل کے پائیوں پر کھڑے ہوں اور کپڑا
چاندی کی ہکوں اور پٹیوں سے ہر کھمبے کے ساتھ لگایا جائے۔
چاردیواری18 کی لمبائی 150 فٹ، چوڑائی فٹ75 اور اونچائی
ساڑھے فٹ7 ہو۔ کھمبوں کے تمام پائے پیتل کے ہوں۔ 19 جو
بھی ساز و مُقّدسسامان خیمے میں استعمال کیا جاتا ہے سبوہ
پیتل کا ہو۔ خیمے اور چاردیواری کی میخیں بھی پیتل کی ہوں۔

شمع دان کا تیل
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20 اسرائیلیوں کو حکم دینا کہ وہ تیرے پاس کوٹے ہوئے

زیتونوں تیلخالصکا لائیں کمرےمُقّدستاکہ دانشمعکے کے
چراغ متواتر جلتے رہیں۔ 21 ہارون اور اُس کے بیٹے شمع دان کو
ملاقات کے خیمے کے مُقّدس کمرے میں رکھیں، اُس پردے
کے منے جسسا پیچھےکے عہد کا صندوق اُسہے۔ میں وہ تیل
لتے رہیںڈا تاکہ منےکےربوہ تکصبحکرلےسےشامسا 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 کی حیثیت سے میری خدمت کریں۔ 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۔
کیونکہ جب ہارون کو مخصوص کیا جائے گا اور وہ مُقّدس
دےسرانجامخدمتکیخیمے گا تو اُسے اِن ضرورتکیکپڑوں
ہو گی۔

4 اُس کے لئے یہ لباس بنانے :ہیں سینے کا کیسہ، بالاپوش،
چوغہ، بُنا ہوا زیرجامہ، پگڑی اور کمربند۔ یہ کپڑے اپنے بھائی
ہارون اور اُس بیٹوںکے لئےکے بنوانے ہیں تاکہ وہ امام طورکے
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

دھاگےکے باریکاور کتان سے بنانا اُسہے۔ کاریماہرکسیپر
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 ایکعلاوہ پٹکا بُننا جسہے بالاپوشسے کو
باندھا جائے اور بالاپوشجو ایکساتھکے ٹکڑا ہو۔ اُس کے لئے
بھی سونا، نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کا دھاگا اور باریک
کتان استعمال کیا جائے۔

9 پھر عقیِق احمر دوکے پتھر چن کر اُن پر اسرائیل کے بارہ بیٹوں
کے نام کندہ کرنا۔ 10 ہر جوہر پر چھ چھ نام اُن پیدائشکی کی
ترتیب کے مطابق کندہ کئے جائیں۔ 11 یہ نام اُس طرح جوہروں
پر کندہ کئے طرحجسجائیں مُہر کندہ کی جاتی ہے۔ پھر دونوں
میںخانوںکےسونےجوہر جڑ بالاپوش12کر پٹیوںدوکی ایسےپر
لگانا کہ کندھوں پر آ جائیں۔ جب میرےہارون حضور آئے گا

تو جوہروں پر کے یہ نام اُس کے کندھوں پر ہوں گے اور مجھے
اسرائیلیوں کی یاد دلائیں گے۔

13 سونے کے خانے بنانا 14 خالصاور سونے کی دو زنجـیریں
جو ڈوری کی طرح ُگندھی ہوئی ہوں۔ پھر اِن دو زنجـیروں کو
سونے خانوںکے کے ساتھ لگانا۔

سینے کا کیسہ
15 سینے کے لئے کیسہ بنانا۔ اُس میں وہ پڑےقرعے رہیں جن

مرضیمیریمعرفتکی معلوم کی گی۔جائے کاریماہر گر اُسے
اُن ہی چیزوں سے بنائے جن سے ہارون بالاپوشکا بنایا گیا ہے
یعنی سونے اور نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کے دھاگے اور
باریک 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،
اور†عقیق یاقوِت میںچوتھی20‡ارغوانی۔ §پکھراج، عقیِق *احمر
اور †یشب۔ ہر جوہر سونے میںخانےکے جڑا ہوا ہو۔ یہ21 بارہ
اسرائیلجواہر کے بارہ قبیلوں کی نمائندگی ایکایکہیں۔کرتے
جوہر ایکپر قبیلے کا نام کندہ کیا جائے۔ یہ نام اُس طرح کندہ
کئے طرحجسجائیں مُہر کندہ کی جاتی ہے۔

22 سینے کے کیسے پر خالص سونے کی دو زنجـیریں لگانا جو
ڈوری کی طرح ُگندھی ہوئی ہوں۔ 23 اُنہیں لگانے کے لئے
دو کڑے بنا کر کیسے کے اوپر کے دو کونوں پر لگانا۔ اب24
دونوں زنجـیریں اُن دو کڑوں لگانا۔سے 25 اُن سرےدوسرےکے
بالاپوش کی کندھوں والی پٹیوں کے دو خانوں کے ساتھ جوڑ
دینا، پھر منے سا طرفکی لگانا۔ کیسے26 کے نچلے دو کونوں پر
بھی سونے کے کڑےدو لگانا۔ وہ بالاپوشاندر، طرفکی لـگے
ہوں۔ اب27 دو کڑےاَور بنا بالاپوشکر کندھوںکی 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 کے ساتھ 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 کے کیسے کی
ساتھمیںصورت یوںگا۔جائےلے وہ قوم یادکی دلاتا گا۔رہے

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
* 28:17 :لعل ایکیا قسم کا سرخ عقیق۔ یاد رہے کہ چونکہ قدیم زمانے کے جواہراتاکثر کے متروکنام ہیں یا اُن مطلبکا بدل گیا ہے، اِس لئے اُن مختلفکا ترجمہ ہو
سکتا ہے۔ † 28:17 :زبرجد peridot ‡ 28:18 سنِگ :لاجورد lapis lazuli § 28:18 حجر :القمر moonstone * 28:19 :زرقون
hyacinth † 28:19 :عقیق agate ‡ 28:19 یاقوِت :ارغوانی amethyst § 28:20 :پکھراج topas * 28:20 عقیِق :احمر carnelian
† 28:20 :یشب jasper
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31 چوغہ بھی بُننا۔ وہ پوری طرح نیلے دھاگے سے بنایا جائے۔

چوغے بالاپوشکو سے پہلے پہنا جائے۔ 32 اُس کے گریبان کو
بُنے ہوئے کالر سے مضبوط کیا جائے تاکہ وہ نہ پھٹے۔ 33 نیلے،
ارغوانی اور رنگقرمزی کے دھاگے سے انار بنا کر اُنہیں چوغے
کے دامن میں لگا دینا۔ اُن کے درمیان سونے کی گھنٹیاں لگانا۔
دامن34 میں انار اور باریگھنٹیاں باری لگانا۔

35 ہارون خدمت کرتے وقت ہمیشہ چوغہ پہنے۔ جب وہ
مقدِس میں رب کے حضور آئے گا اور وہاں 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 رب’کرنا، کے لئے مخصوص و ‘مُقّدس۔ یہ الفاظ یوں کندہ کئے جائیں

طرحجس مُہر کندہ کی جاتی ہے۔ 37 اُسے نیلی ڈوری پگڑیسے
کے منے سا والے حصے سے لگایا جائے 38 تاکہ وہ ہارون کے
ماتھے پڑیپر بھیجبرہے۔ وہ مقدِس میں جائے تو یہ تختی ساتھ
اسرائیلیجبہو۔ اپنے نذرانے لا ربکر کے لئے کریںمخصوص
غلطیکسیلیکن باعثکے ہوںقصوروار تو اُن کا یہ ہارونقصور
پر منتقل ہو گا۔ اِس لئے یہ تختی وقتہر اُس ماتھےکے پر ہو تاکہ
رب اسرائیلیوں کو قبول کر لے۔

39 زیر جامے باریککو کتان سے بُننا اور اِس پگڑیطرح بھی۔
پھر کمربند بنانا۔ اُس پر کڑھائی کا کام کیا جائے۔

لباسباقی
ہارون40 بیٹوںکے کے لئے بھی زیر جامے، کمربند اور یاں پگڑ

بنانا تاکہ وہ پُروقار اور شاندار نظر ہارونبھائیاپنےسبیہ41آئیں۔
اور اُس کے بیٹوں کو پہنانا۔ اُن کے سروں پر تیل ُنڈیل ا کر اُنہیں
مسح کرنا۔ یوں اُنہیں اُن عُہدےکے پر مقرر کر خدمتمیریکے
کے لئے مخصوص کرنا۔

42 اُن کے لئے کتان کے پاجامے بھی بنانا تاکہ وہ زیر جامے کے
نیچے ننگے نہ ہوں۔ اُن کی لمبائی کمر سے ران تک ہو۔ جب43
بھی ہارون اور اُس کے بیٹے ملاقات کے خیمے میں داخل ہوں
تو اُنہیں یہ پاجامے پہننے ہیں۔ اِسی کمرےمُقّدساُنہیںجبطرح
خدمتمیں کرنے کے لئے قربان گاہ پاسکے آنا ہوتا ہے تو وہ یہ
پہنیں، ورنہ وہ قصوروار ٹھہر کر مر جائیں گے۔ یہ ہارون اور اُس
کی اولاد کے لئے ایک ابدی اصول ہے۔
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اماموں مخصوصیتکی

اماموں1 لئےکےخدمتمیریمیںمقدِسکو کرنےمخصوص
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، تیلمیںجسروٹی ڈالا گیا ہو۔ تیسرے،
تیلپرجسروٹی لگایا گیا ہو۔ یہ3 ٹوکریچیزیں میں رکھ جوانکر
بَیل اور دو مینڈھوں کے ساتھ رب کو پیش کرنا۔ 4 پھر ہارون

اور اُس کے بیٹوں ملاقاتکو کے خیمے دروازےکے پر لا کر
غسل کرانا۔ اِس5 کے بعد زیرجامہ، بالاپوشچوغہ، اور سینے کا
کیسہ لے کر ہارون کو پہنانا۔ بالاپوش کو اُس مہارتکے سے
بُنے ہوئے پٹکے کے یعے ذر باندھنا۔ 6 اُس کے سر پر پگڑی باندھ
کر اُس پر مُقّدسکیسونے 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 کے بیٹوں کو اُن
کے منصب پر مقرر کرنا۔ صرف 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۔ 11 اُسے خیمے کے
دروازے کے منے ربسا کے حضور ذبح کرنا۔ بَیل12 کے خون
میں سے کچھ لے کر اپنی اُنگلی سے قربان گاہ کے سینگوں پر لگانا
اور قربانخونباقی پائےکےگاہ ُنڈیلپر ا یوں13دینا۔ انتڑ پر تمامکی
چربی، جوڑ کلیجی اور گُردےدونوں اُن کی سمیتچربی لے کر
قربان گاہ پر بَیللیکن14دینا۔جلا یوںاورکھالگوشت،کے انتڑ
کے گوبر کو خیمہ گاہ کے باہر جلا دینا۔ یہ گناہ کی قربانی ہے۔

اِس15 پہلےبعدکے مینڈھے ہارونآنا۔لےکو اور اُس بیٹےکے
اپنے ہاتھ مینڈھے کے سر پر رکھیں۔ 16 اُسے ذبح کر کے اُس کا
خون قربان گاہ کے چار پہلوؤں پر چھڑکنا۔ 17 مینڈھے ٹکڑےکو
ٹکڑے کر کے اُس کی یوں انتڑ اور پنڈلیوں کو دھونا۔ پھر اُنہیں سر
اور باقی ٹکڑوں ساتھکے ملا کر پورے18 مینڈھے قربانکو 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 لے آنا۔ ہارون اور اُس کے بیٹے
اپنے ہاتھ مینڈھے سرکے پر رکھیں۔ اُس20 کو اُسکرنا۔ذبح کے
میںخون کچھسے لے ہارونکر اور اُس بیٹوںکے کے ہنے د کان
کی لَو پر لگانا۔ اِسی خونطرح کو اُن کے ہنے د ہاتھ اور 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
اُسطرحاِسیچھڑکنا۔ بیٹوںکے اور اُن کپڑوںکے پر بھی چھڑکنا۔
یوں وہ اور اُس کے بیٹے خدمت کے لئے مخصوص و مُقّدس ہو
جائیں گے۔

22 اِس مینڈھے کا خاص مقصد یہ ہے کہ ہارون اور اُس
کے بیٹوں کو مقدِس میں خدمت کرنے کا اختیار اور عُہدہ دیا
جائے۔ مینڈھے کی چربی، دُم، یوں انتڑ پر کی ساری چربی، جوڑ
کلیجی، دونوں گُردے اُن کی چربی سمیت اور دہنی ران الـگ
کرنی ہے۔ اُس23 ٹوکری میں سے ربجو کے حضور یعنی خیمے
دروازےکے پر پڑی ایکہے سادہ ایکروٹی، جسروٹی میں
تیل ڈالا گیا ہو اور ایک روٹی جس پر تیل لگایا گیا ہو نکالنا۔
24 ٹوکریکیروٹیبےخمیریاورچیزیںگئیکیالـگسےمینڈھے
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چیزیںیہکی لے ہارونکر اور اُس بیٹوںکے میںہاتھوںکے دینا،
اور اُنہیںوہ والیہلانے قربانی طورکے منےکےربپر ہلائیں۔سا
25 پھر یہ چیزیں اُن واپسسے لے کر بھسم 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 سینےہے۔ بھیکو ہلانے والی قربانی
کے طور پر رب کے منے سا ہلانا۔ یہ سینہ قربانی کا تیرا حصہ ہو
گا۔ یوں27 ہارونتجھے اور اُس بیٹوںکے مخصوصیتکی کے لئے
مستعمل مینڈھے مخصوصٹکڑےکے مُقّدسو کرنے ہیں۔ اُس
کے سینے ربکو 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 طرفکی سے
ہمیشہ تک یہ ملنے کا حق ہے۔ جب بھی اسرائیلی رب کو اپنی
سلامتی کی قربانیاں پیش کریں تو اماموں کو یہ دو ٹکڑے ملیں
گے۔

فوتہارونجب29 ہو جائے گا تو اُس لباسمُقّدسکے اُس
میںاولادکی مرداُسسے مسحجسےہیںدینےکو ہارونکےکر
کی مقررجگہ کیا جو30گا۔جائے بیٹا اُس کی مقررجگہ کیا جائے
گا اور مقدِس خدمتمیں کرنے کے لئے ملاقات میںخیمےکے
آئے گا وہ ساتلباسیہ تکدن پہنے رہے۔

31 جو مینڈھا ہارون اور اُس بیٹوںکے مخصوصیتکی کے لئے
ذبح کیا گیا مُقّدساُسےہے جگہ پر اُبالنا ہے۔ 32 پھر ہارون اور اُس
کے بیٹے ملاقات کے خیمے دروازےکے پر مینڈھے کا گوشت
اور ٹوکری کی بےخمیری روٹیاں کھائیں۔ 33 وہ یہ چیزیں کھائیں
جن سے اُنہیں گناہوں کا کفارہ اور امام کا عُہدہ ملا لیکنہے۔
کوئی اَور یہ نہ کھائے، کیونکہ مخصوصیہ مُقّدسو ہیں۔ اور34
اگر اگلی تکصبح اِس گوشت یا روٹی میں سے کچھ بچ جائے تو
اُسے جلایا جائے۔ اُسے کھانا منع ہے، کیونکہ مُقّدسوہ ہے۔

جب35 تُو ہارون اور اُس کے بیٹوں کو امام مقرر کرے گا
تو عین میری ہدایت پر عمل کرنا۔ یہ تقریب سات تکدن منائی
جائے۔ اِس36 کے دوران گناہ کی قربانی کے طور پر ایکروزانہ
بَیلجوان ذبح کرنا۔ اِس سے تُو قربان گاہ کا دےکفارہ کر اُسے
ناپاکیکیطرحہر اِسگا۔کرےپاکسے اُسعلاوہکے مسحپر
تیلکا ُنڈیلنا۔ ا اِس میرےوہسے لئے مُقّدسومخصوص ہو جائے
گا۔ سات37 دن تک قربان گاہ کا کفارہ دے کر اُسے پاک
اورکرناصاف تیلاُسے کرنا۔مُقّدسومخصوصسے قربانپھر گاہ
مُقّدسنہایت ہو گی۔ بھیجو اُسے چھوئے گا وہ مخصوصبھی و
مُقّدس 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
ہونےغروب بعد۔عینکے پہلے40 جانور ڈیڑھساتھکے گرامکلو
بہترین پیشمیدہ کیا جائے جو کوٹے زیتونوںہوئے ایککے لٹر

تیل ساتھکے ملایا گیا ہو۔ َمے کی نذر کے طور ایکپر لٹر َمے بھی
قربان گاہ پر ُنڈیلنا۔ ا دوسرے41 جانور کے ساتھ بھی غلہ اور َمے
کی یہ دو پیشنذریں کی جائیں۔ ایسی قربانی کی ربخوشبو کو
پسند ہے۔

لازم42 ہے کہ آنے والی تمام نسلیں بھسم ہونے والی یہ قربانی
باقاعدگی سے مُقّدس خیمے کے دروازے پر رب کے حضور
چڑھائیں۔ وہاں مَیں تم سے ملا کروں گا اور تم سے ہم کلام
ہوں گا۔ 43 وہاں مَیں اسرائیلیوں سے بھی ملا کروں گا، اور وہ
میرےجگہ جلال مخصوصسے مُقّدسو ہو جائے گی۔ یوں44
مَیں ملاقات کے خیمے اور قربان گاہ مخصوصکو کروں گا اور
ہارون اور اُس کے بیٹوں مخصوصکو کروں گا تاکہ وہ اماموں
حیثیتکی خدمتمیریسے کریں۔

مَیںتب45 اسرائیلیوں درمیانکے رہوں گا اور اُن کا ہوںخدا
گا۔ 46 وہ لیںجان گے ربمَیںکہ اُن کا خدا ہوں، مَیںکہ اُنہیں
مصر سے نکال لایا تاکہ اُن کے درمیان سکونت کروں۔ مَیں رب
اُن کا خدا ہوں۔

30
بخور جلانے کی قربان گاہ

1 کیکر لـکڑیکی کی قربان گاہ جسبنانا پر بخور جلایا جائے۔
فٹڈیڑھوہ2 لمبی، اِتنی اورچوڑیہی اونچیفٹتین ہو۔ اُس کے
چاروں کونوں میں سینگسے نکلیں جو قربان گاہ ایکساتھکے
ٹکڑےہی سے بنائے گئے ہوں۔ اُس3 کی اوپر کی سطح، اُس کے
چار پہلوؤں اور اُس کے سینگوں پر خالص سونا چڑھانا۔ اوپر کی
سطح کے ارد گرد سونے کی جھالر ہو۔ 4 سونے کے کڑےدو
بنا کر اِنہیں اُس جھالر کے نیچے دوسرےایک کے مقابل پہلوؤں
پر لگانا۔ اِن کڑوں میں قربان گاہ کو اُٹھانے کی یاں لـکڑ ڈالی جائیں
گی۔ 5 یہ یاں لـکڑ کیکر کی ہوں، اور اُن پر بھی سونا چڑھانا۔

اِس6 قربان گاہ کو خیمے کمرےمُقّدسکے میں پردےاُس
منےکے سا پیچھےکےجسرکھنا عہد اورصندوقکا اُس کا ڈھکنا
ہوں گے، وہ ڈھکنا جہاں مَیں تجھ سے ملا کروں گا۔ جب7
ہارون ہر صبح شمع دان کے چراغ تیار کرے اُس وقت وہ اُس
پر خوشبودار بخور جلائے۔ سورج8 کے غروب ہونے کے بعد
بھی جب وہ دوبارہ چراغوں کی دیکھ کرےبھال گا تو وہ ساتھ
ساتھ بخور جلائے۔ یوں رب کے منے سا بخور متواتر جلتا رہے۔
لازم ہے کہ بعد کی نسلیں بھی اِس اصول پر قائم رہیں۔

اِس9 قربان گاہ صرفپر جائز بخور استعمال کیا جائے۔ اِس 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 پاکاُسے اِسکرے۔ کے لئے کفارےوہ دنکے اُس
قربانی کا کچھ خون سینگوں 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 ہے جنکہ کا شمار کیا گیا ہو ربوہ
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کو اپنی جان کا فدیہ دیں تاکہ اُن میں وبا نہ پھیلے۔ جسجس13
کا شمار کیا گیا ہو وہ چاندی کے آدھے ِسکے کے برابر رقم اُٹھانے
والی قربانی طورکے پر ِسکےدے۔ مقدِسوزنکا ِسکوںکے کے
برابر ہو۔ چاندییعنی ِسکےکے 11وزنکا گرام ہو، اِس لئے چھ
گرام چاندی دینی ہے۔ کیجس14 بھی عمر 20 سال یا اِس سے
زائد ہو وہ رب کو یہ رقم اُٹھانے والی قربانی کے طور پر دے۔
15 امیر اور غریب دونوں اِتنا ہی دیں، کیونکہ یہی ربنذرانہ کو
پیش کرنے تمہاریسے جان کا کفارہ دیا جاتا ہے۔ کفارے16
کی یہ ملاقاترقم خیمےکے 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 حوضکا بنا کر رکھنا حوضیہہے۔ 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۔ 19 ہارون اور
اُس کے بیٹے اپنے ہاتھ پاؤں دھونے کے لئے اُس کا پانی استعمال
کریں۔ ملاقات20 کے خیمے میں داخل ہونے سے پہلے ہی وہ
اپنے آپ کو دھوئیں ورنہ وہ مر جائیں گے۔ اِسی طرح جب بھی
وہ خیمے کے باہر کی قربان گاہ پر جانوروں کی قربانیاں چڑھائیں
21 تو لازم ہے پہلےکہ ہاتھ پاؤں دھو لیں، ورنہ وہ مر جائیں گے۔
ہاروناصولیہ اور اُس کی اولاد کے لئے تکہمیشہ قائم “رہے۔

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

قسم کے مسالے استعمال کرنا۔ 6 کلو گرام آِب مُر، 3 کلو گرام
خوشبودار 3دارچینی، کلو گرام خوشبودار بید 6اور24 کلو گرام
تیج پات۔ یہ چیزیں مقدِس باٹوںکے حسابکے تولسے کر چار
لٹر زیتون کے تیل میں ڈالنا۔ سب25 کچھ ملا کر خوشبودار تیل
تیار کرنا۔ مُقّدسوہ ہے صرفاور وقتاُس استعمال کیا جائے
کوئیجب چیز میرےشخصیا لئے مخصوص مُقّدسو کیا جائے۔

26 یہی تیل لے کر ملاقات 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 قربانکیچڑھانےکو گاہ اور اُس کا سامان، دھونے
حوضکا اور اُس کا ڈھانچا۔ یوں29 تُو یہ تمام مخصوصچیزیں و
مُقّدس کرے گا۔ اِس سے وہ نہایت مُقّدس ہو جائیں گی۔ جو
بھی اُنہیں چھوئے گا مُقّدسوہ ہو جائے گا۔

اُساورہارون30 بیٹوںکے تیلاِسبھیکو مسحسے تاکہکرنا
وہ مُقّدس ہو کر میرے لئے امام کا کام سرانجام دے سکیں۔
31 اسرائیلیوں کو کہہ دے کہ یہ تیل ہمیشہ تک میرے لئے
ہے۔مُقّدسومخصوص اِس32 لئے اِسے اپنے لئے استعمال نہ کرنا
اور نہ ترکیباِس اپنےسے لئے تیل بنانا۔ مُقّدسومخصوصتیلیہ

بھیتمہیںاورہے یوںاِسے ٹھہرانا ہے۔ ترکیباِسجو33 عامسے
استعمال کے لئے تیل بناتا ہے یا کسی شخصعام پر لگاتا ہے اُسے
اُس کی قوم میں سے مٹا ڈالنا “ہے۔

بخور کی قربانی
رب34 نے موسٰی سے کہا، بخور” اِس ترکیب سے بنانا :ہے

*اونِکا،مصطکی، بریجا لُبانخالصاور برابر میںحصوںکے ملا35
کر خوشبودار بخور بنانا۔ عطرساز کا یہ کام نمکین، خالص اور
مُقّدس ہو۔ 36 اِس میں سے پیسکچھ کر پاؤڈر بنانا اور ملاقات
کے خیمے میں عہد کے صندوق کے منے سا ڈالنا جہاں مَیں تجھ
سے ملا کروں گا۔
اِس بخور مُقّدسکو ترین ٹھہرانا۔ اِسی37 ترکیب کے مطابق

اپنے لئے بخور نہ بنانا۔ رباِسے کے لئے مخصوص مُقّدسو ٹھہرانا
بھیجو38ہے۔ استعمالذاتیاپنے لئےکے قسماِس بنائےبخورکا
اُسے اُس کی قوم میں سے مٹا ڈالنا “ہے۔

31
بضلی ایل اُہلیاباور

1 ربپھر نے موسٰی سے کہا، مَیں”2 نے یہوداہ قبیلےکے کے
بناُوریبنایلبضلی لیاچنکوحور تاکہہے کیخیمےمُقّدسوہ
مَیں3کرے۔راہنمائیمیںتعمیر معمورسےروحالٰہیاُسےنے کر
کے حکمت، سمجھ اور تعمیر کے ہر کام کے لئے درکار دےعلم
دیا ہے۔ 4 وہ نقشے بنا کر اُن کے مطابق چاندیسونے، اور پیتل
چیزیںکی بنا سکتا ہے۔ 5 وہ جواہر کاٹکو کر جڑنے قابلیتکی
رکھتا ہے۔ وہ لـکڑی تراشکو کر اُس مختلفسے چیزیں بنا سکتا
ہے۔ سارےبہتوہ اَور کاموں میں مہارتبھی رکھتا ہے۔

6 ساتھ ہی مَیں نے دان کے قبیلے کے اُہلیاب بن اخی سمک
کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ ہر کام میں اُس کی مدد کرے۔ اِس
کے علاوہ مَیں نے تمام سمجھ دار کاری گروں کو مہارت دی
ہے تاکہ وہ سب کچھ اُن ہدایات کے مطابق بنا سکیں جو مَیں
ہیں۔دیتجھےنے ملاقاتیعنی7 کا کفارےخیمہ، ڈھکنےکے
سمیت عہد صندوقکا اور خیمے کا سارا دوسرا سامان، 8 میز اور
اُس کا خالصسامان، سونے کا دانشمع اور اُس کا سامان، بخور
جلانے کی قربان گاہ، جانوروں9 کو چڑھانے کی قربان گاہ اور
اُس کا سامان، دھونے حوضکا اُس ڈھانچے جسسمیت پر وہ
رکھا جاتا ہے، 10 لباسوہ ہارونجو اور اُس کے بیٹے مقدِس میں
خدمت کرنے کے لئے پہنتے ہیں، مسح11 کا تیل اور مقدِس کے
لئے خوشبودار بخور۔ یہ سب کچھ وہ ویسے ہی بنائیں جیسے مَیں
تجھےنے حکم دیا “ہے۔

سبت یعنی ہفتے کا دن
موسٰینےرب12 سے کہا، اسرائیلیوں”13 کو بتا کہ سبتہر

مناؤ۔ضروردنکا سبتکیونکہ نمایاںایکدنکا نشان جسہے
سے جان لیا جائے گا کہ مَیں رب ہوں جو تمہیں مخصوص و
مُقّدس کرتا ہوں۔ اور یہ میرےنشان تمہارےاور نسلدرمیان در

* 30:34 :اونِکا onycha (unguis odoratus)
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نسل قائم سبت14گا۔رہے منانا،ضروردنکا تمہارےوہکیونکہ
لئے مخصوص مُقّدسو ہے۔ بھیجو اُس کی کرےبےحرمتی وہ
جانضرور سے مارا جائے۔ بھیجو اِس دن کرےکام اُسے اُس
کی قوم میں سے مٹایا جائے۔ 15 چھ دن کام کرنا، لیکن ساتواں
دن آرام کا دن ہے۔ ربوہ کے لئے مخصوص مُقّدسو ہے۔

اسرائیلیوں16 کو حال میں اور مستقبل سبتمیں کا ابدیدن
عہد سمجھ کر منانا ہے۔ 17 میرےوہ اور اسرائیلیوں کے درمیان
ابدی نشان ہو گا۔ کیونکہ رب نے چھ دن کے دوران آسمان و
زمین کو بنایا اُسدنساتویںجبکہ آرامنے کیا اور تازہ دم “گیا۔ہو

شریعترب کی تختیاں دیتا ہے
کچھسبیہ18 موسٰی کو بتانے کے رببعد نے اُسے 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 میں لوگ موسٰی کے انتظار میں رہے، لیکن
بہت دیر ہو ایکگئی۔ دن وہ ہارون کے گرد جمع ہو کر کہنے
لـگے، ہمارےآئیں،” لئے دیوتا بنا دیں ہمارےجو آگے آگے چلتے
ہوئے ہماری راہنمائی کریں۔ کیونکہ کیا معلوم کہ اُس بندے
موسٰی کو کیا ہوا ہے جو ہمیں مصر نکالسے “لایا۔

جواب2 میں ہارون نے کہا، آپ” کی یاں، بیو بیٹے اور بیٹیاں
اپنی سونے کی بالیاں اُتار پاسمیرےکر لے “آئیں۔ لوگسب3
اپنی بالیاں اُتار اُتار کر ہارون کے پاس لے آئے 4 تو اُس نے یہ
یورات ز لے کر بچھڑا ڈھال بچھڑےدیا۔ کو دیکھ لوگکر بول
اُٹھے، اے” اسرائیل، تیرےیہ دیوتا ہیں جو تجھے مصر سے نکال
“لائے۔

ہارونجب5 یہنے دیکھا تو اُس بچھڑےنے منےکے قربانسا
گاہ بنا اعلانکر کیربہمکل”کیا، تعظیم میں منائیںعید “گے۔
اگلے6 لوگدن سویرےصبح اُٹھے اور بھسم ہونے والی قربانیاں
اور سلامتی قربانیاںکی چڑھائیں۔ وہ کھانے پینے کے لئے بیٹھ گئے
اور پھر اُٹھ رنگکر رلیوں میں اپنے دل بہلانے لـگے۔

موسٰی اپنی قوم شفاعتکی کرتا ہے
ربوقتاُس7 نے موسٰی سے کہا، پہاڑ” سے اُتر تیرےجا۔

لوگ جنہیں تُو مصر نکالسے لایا بڑی شرارتیں کر رہے ہیں۔ 8 وہ
اُسسےجلدیکتنی راستے ہٹسے پرجسہیںگئے چلنے کے لئے
مَیں اُنہیںنے حکم دیا تھا۔ اُنہوں نے اپنے لئے ڈھالا ہوا بچھڑا بنا کر
اُسے سجدہ کیا اُنہوںہے۔ نے اُسے پیشقربانیاں کر کے کہا اسرائیل،اے’ہے، تیرےیہ دیوتا ہیں۔ نکالسےمصرتجھےیہی لائے
“۔‘ہیں 9 الله نے موسٰی سے کہا، مَیں” نے دیکھا ہے کہ یہ قوم
بڑی ہٹ دھرم ہے۔ اب10 مجھے روکنے کوششکی نہ کر۔ مَیں
اُن پر ُنڈیلغضباپنا 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
سے نکال لایا ہے۔ مصری12 کیوں کہیں، رب’ اسرائیلیوں کو
صرف بُرےاِس مقصد ملـکہمارےسے سے نکال 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 کے ساتھ
سلوکبُرا کرنے سے باز رہ۔ 13 یاد رکھ کہ تُو نے اپنے خادموں
ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے اپنی ہی قَسم کھا کر کہا تھا، مَیں’
تمہاری اولاد بڑھاؤںیوںتعدادکی گا آسمانوہکہ کےستاروںکے
برابر ہو جائے گی۔ مَیں اُنہیں ملـکوہ دوں جسگا کا وعدہ مَیں
نے کیا ہے، اور وہ اُسے ہمیشہ کے لئے میراث میں پائیں “۔‘گے

14 موسٰی کے کہنے پر رب نے وہ نہیں جسکیا کا اعلان اُس
نے کر دیا تھا بلـکہ وہ اپنی قوم سے سلوکبُرا کرنے سے باز رہا۔

بُت پرستی کے نتائج
15 موسٰی مُڑ کر پہاڑ سے اُترا۔ اُس کے ہاتھوں شریعتمیں کی

دونوں تختیاں تھیں۔ اُن پر آگے پیچھے لـکھا گیا تھا۔ 16 الله نے خود
تختیوں کو بنا کر اُن پر اپنے احکام کندہ کئے تھے۔

17 اُترتے اُترتے یشوع نے لوگوں کا شور سنا اور موسٰی سے
کہا، خیمہ” گاہ 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۔

جب19 وہ خیمہ گاہ نزدیککے پہنچا تو اُس نے لوگوں کو
سونے بچھڑےکے کے منے سا ناچتے ہوئے دیکھا۔ بڑے غصے
میں آ کر اُس نے تختیوں کو زمین پر پٹخ دیا، اور ٹکڑےٹکڑےوہ
ہو کر پہاڑ کے دامن میں گر گئیں۔ 20 موسٰی نے اسرائیلیوں کے
بنائے ہوئے بچھڑے کو جلا دیا۔ جو کچھ بچ گیا اُسے اُس نے
پیسپیس کر پاؤڈر بنا ڈالا اور پاؤڈر پانی چھڑکپر اسرائیلیوںکر
کو پلا دیا۔

21 اُس نے ہارون سے پوچھا، اِن” لوگوں تمہارےنے ساتھ
کیا کِیا کہ تم نے اُنہیں بڑےایسے گناہ میں پھنسا “دیا؟ ہارون22
نے کہا، میرے” آقا۔ غصے نہ آپہوں۔ خود جانتے ہیں کہ یہ
لوگ بدی پر ُلے ت ہتے ر ہیں۔ اُنہوں23 نے مجھ سے کہا، ہمارے’
لئے دیوتا بنا دیں ہمارےجو آگے آگے چلتے ہماریہوئے راہنمائی
کریں۔ کیونکہ کیا معلوم کہ بندےاُس موسٰی کو کیا ہوا ہے جو
ہمیں مصر نکالسے ‘لایا۔ اِس24 لئے مَیں نے اُن کو بتایا، جس’
پاسکے سونے یوراتکے ز ہیں وہ اُنہیں اُتار ‘لائے۔ جو کچھ
اُنہوں نے مجھے دیا اُسے مَیں نے آگ میں پھینک دیا تو ہوتے
ہوتے سونے کا یہ بچھڑا نکل “آیا۔

25 موسٰی نے دیکھا کہ لوگ 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 رببھیجو”بولا، کا بندہ ہے وہ
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پاسمیرے لاویمیںجواب“آئے۔ قبیلےکے لوگتمامکے اُس
جمعپاسکے پھر27گئے۔ہو موسٰی اُننے اسرائیلرب”کہا،سے
کا خدا فرماتا ہے، ایکہر’ اپنی تلوار لے کر خیمہ گاہ میں سے
سرےایکگزرے۔ دروازےکے سے شروع کر دوسرےکے
سرے تکدروازےکے چلتے چلتے ہر ملنے والے جانکو سے مار
دو، چاہے وہ تمہارا بھائی، دوست یا رشتے دار ہی کیوں نہ ہو۔
پھر مُڑ کر مارتے مارتے دروازےپہلے واپسپر آ “۔‘جاؤ

28 یوں لاو نے موسٰی کی ہدایت پر عمل کیا تو اُس ًدن تقریبا
3,000 ہوئے۔ہلاکمرد یہ29 دیکھ کر موسٰی یوںنے لاو سے
کہا، آج” اپنے آپ کو مقدِس میں رب کی خدمت کرنے کے
لئے مخصوص مُقّدسو کرو، کیونکہ تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے
لڑنےخلاف لئےکے تیار تھے۔ اِس لئے رب تم دےبرکتآجکو
“گا۔

اگلے30 دن موسٰی اسرائیلیوںنے باتسے کی، تم” نہایتنے
سنگین گناہ کیا ہے۔ توبھی مَیں اب رب پاسکے پہاڑ پر جا رہا
ہوں۔ شاید تمہارےمَیں گناہ کا “سکوں۔دےکفارہ

چنانچہ31 موسٰی ربنے واپسپاسکے جا کر ہائے،”کہا،
اِس قوم نہایتنے سنگین گناہ کیا اُنہوںہے۔ نے اپنے لئے سونے
کا دیوتا بنا لیا۔ مہربانی32 کر معافاُنہیںکے لیکنکر۔ اگر تُو اُنہیں
معاف کرےنہ تو پھر مجھے بھی اپنی اُس کتاب میں سے دےمٹا
میںجس تُو نے اپنے لوگوں کے نام درج کئے “ہیں۔ رب33 نے
جواب دیا، صرفمَیں” اُس کو کتاباپنی میں سے مٹاتا ہوں جو
میرا گناہ کرتا ہے۔ اب34 جا، لوگوں کو اُس جگہ جسچللے
کا مَیںذکر نے کیا ہے۔ میرا تیرےفرشتہ آگے لیکنگا۔چلےآگے
جب سزا کا مقررہ دن آئے تبگا مَیں اُنہیں سزا دوں “گا۔

35 پھر رب نے اسرائیلیوں کے درمیان وبا پھیلنے دی، اِس لئے
اُنہوںکہ کیبچھڑےاُسنے پوجا تھیکی ہارونجو نے بنایا تھا۔

33
رب1 نے موسٰی سے کہا، اِس” جگہ سے روانہ ہو جا۔ اُن

لوگوں کو لے جنکر کو تُو مصر نکالسے لایا ملـکاُسہے کو
جسجا کا وعدہ مَیں نے ابراہیم، اسحاق یعقوباور سے کیا ہے۔
اُن ہی سے مَیں نے قَسم کھا کر کہا تھا، مَیں’ یہ ملـک تمہاری
اولاد ‘گا۔دوںکو تیرےمَیں2 آگے آگے بھیجفرشتہ 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 کی
کثرت لیکنہے۔ مَیں ساتھ نہیں جاؤں گا۔ تم اِتنے ہٹ دھرم ہو
کہ اگر مَیں ساتھ جاؤں تو خطرہ ہے کہ تمہیں وہاں پہنچنے سے
پہلے ہی برباد کر “دوں۔

اسرائیلیوںجب4 الفاظسختیہنے سنے تو وہ ماتم لـگے۔کرنے
کسی بھینے اپنے یور ز نہ پہنے، 5 ربکیونکہ نے موسٰی سے کہا
اسرائیلیوں”تھا، کو بتا کہ ہٹتم دھرم ہو۔ اگر ایکمَیں لمحہ بھی
تمہارے ساتھ چلوں تو خطرہ ہے مَیںکہ تمہیں تباہ کر ابدوں۔

یوراتاپنے ز اُتار ڈالو۔ پھر مَیں فیصلہ کروں گا تمہارےکہ ساتھ
کیا کِیا “جائے۔

6 اِن الفاظ پر اسرائیلیوں حوربنے یعنی سینا پہاڑ پر اپنے یور ز
اُتار دیئے۔

ملاقات کا خیمہ
7 اُس وقت موسٰی نے خیمہ لے کر اُسے کچھ فاصلے پر خیمہ

باہرکےگاہ لگا اُسدیا۔ اُسنے نامکا ملاقات’ رکھا۔‘خیمہکا
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 دروازوںکے کھڑےپر ہو کر موسٰی کے
پیچھے لـگتے۔دیکھنے اُس ملاقاتکے اوجھلمیںخیمےکے ہونے
تک وہ اُسے دیکھتے ہتے۔ ر

9 موسٰی کے خیمے میں داخل ہونے پر بادل کا ستون اُتر کر
خیمے دروازےکے پر ٹھہر جاتا۔ جتنی تکدیر رب 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 کے دروازے پر کھڑے ہو کر سجدہ کرتے۔
رب11 موسٰی سے برُو رُو باتیں کرتا تھا، ایسے شخص کی طرح جو
دوستاپنے سے باتیں کرتا اِسہے۔ کے بعد موسٰی نکل کر خیمہ
گاہ واپسکو چلا جاتا۔ لیکن اُس کا جوان مددگار یشوع بن نون
خیمے کو نہیں چھوڑتا تھا۔

ربموسٰی کا جلال دیکھتا ہے
موسٰی12 دیکھ،”کہا،سےربنے تُو مجھ سے کہتا آیا کہہے

اِس قوم لیکنچل۔لےکنعانکو بھیجےکوکسساتھمیرےتُو
گا؟ تُو نہیںمجھےباتیہتکابنے بتائی حالانکہ تُو نے کہا مَیں’ہے، تجھے بنام جانتا تجھےہوں، میرا حاصلکرم ہوا ‘ہے۔ 13 اگر
مجھے واقعی تیرا کرم حاصل ہے تو مجھے اپنے راستے دکھا تاکہ مَیں
تجھے جان لوں اور تیرا کرم مجھے حاصل ہوتا رہے۔ اِس بات کا
خیال رکھ کہ یہ قوم تیری ہی اُمّت “ہے۔

رب14 نے جواب 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 کستو طرح پتا چلے گا کہ مجھے اور تیری قوم کو تیرا
کرم حاصل ہوا اِسیصرفہمہے؟ وجہ سے دنیا کی دیگر قوموں
الـگسے اور ممتاز “ہیں۔

تیریمَیں”کہا،سےموسٰینےرب17 پوریبھیدرخواستیہ
کروں گا، تجھےکیونکہ میرا حاصلکرم ہوا اورہے مَیں تجھے بنام
جانتا “ہوں۔

18 پھر موسٰی بولا، براہِ” کرم مجھے اپنا جلال “دکھا۔ رب19
جوابنے دیا، مَیں” اپنی پوری تیرےبھلائی منے سا سے گزرنے
دوں گا اور تیرے 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



خروج 33:21 70 خروج 34:28
رہ “سکتا۔ 21 ربپھر نے فرمایا، ایکپاسمیرےدیکھ،” جگہ
وہاںہے۔ چٹانکی پر کھڑا ہو جا۔ میراجب22 وہاںجلال سے
گزرے 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 میرےتُو
پیچھے دیکھ سکے گا۔ لیکن میرا چہرہ دیکھا نہیں جا “سکتا۔

34
پتھر کی نئی تختیاں

رب1 نے موسٰی سے کہا، اپنے” لئے پتھر کی دو تراشتختیاں
لے جو پہلی دو کی مانند ہوں۔ پھر مَیں اُن پر وہ الفاظ لـکھوں گا
جو پہلی تختیوں پر لـکھے تھے جنہیں تُو پٹخنے دیا تھا۔ تکصبح2
تیار ہو کر سینا پہاڑ پر چڑھنا۔ چوٹی میرےپر منے سا کھڑا ہو جا۔
تیرے3 ساتھ بھیکوئی نہ آئے پورےبلـکہ پہاڑ پر کوئی شخصاَور
نظر نہ آئے، یہاں تک کہ یاں بکر بھیڑ اور گائےبَیل بھی پہاڑ کے
دامن میں نہ “چریں۔

چنانچہ4 موسٰی تراشتختیاںدونے لیں جو پہلی کی مانند تھیں۔
پھر اُٹھسویرےصبحوہ کر پہاڑسینا چڑھپر نےربطرحجسگیا
اُسے حکم دیا تھا۔ اُس ہاتھوںکے میں پتھر کی دونوں تختیاں تھیں۔
جب5 وہ چوٹی پر پہنچا تو رب بادل میں اُتر آیا اور اُس پاسکے
کھڑے 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 معافگناہ کرتا لیکنہے۔
وہ ایکہر کو اُس مناسبکی سزا بھی دیتا والدینجبہے۔ گناہ
کریں تو اُن کی اولاد تیسریبھیکو اور تکپشتچوتھی سزا کے
نتائج بھگتنے پڑیں “گے۔

8 موسٰی نے جلدی جھکسے کر سجدہ کیا۔ 9 اُس نے اے”کہا، رب، اگر مجھ پر تیرا کرم ہو ہمارےتو ساتھ بےشکچل۔
یہ قوم ہٹ دھرم ہے، توبھی ہمارا قصور اور گناہ معاف کر اور
دےبخش کہ ہم تیرےدوبارہ ہی بن “جائیں۔

تب10 رب نے کہا، مَیں” تمہارے ساتھ عہد باندھوں گا۔
تیری قوم کے منے سا ہی مَیں معجزےایسے کروں گا تکابجو
دنیا بھر کی کسی بھی قوم میں نہیں کئے گئے۔ پوری قوم جس
کے درمیان تُو رہتا ہے رب کا کام دیکھے گی اور اُس سے ڈر
جائے گی جو مَیں تیرے 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 وہ تیرے درمیان ہتے ر ہوئے
تجھے گناہوں میں پھنساتے رہیں گے۔ 13 اُن کی قربان گاہیں ڈھا
دینا، اُن بُتوںکے ٹکڑےٹکڑےستونکے کر دینا اور اُن دیویکی
یسیرت کے کاٹکھمبے ڈالنا۔

کسی14 اَور معبود کی پرستش نہ کرنا، کیونکہ رب کا نام
غیور غیرتاللهہے، مند ہے۔ ملـکاُسخبردار،15 باشندوںکے
سے عہد نہ کرنا، تیرےکیونکہ درمیان ہتے ر ہوئے بھی وہ اپنے
معبودوں پیرویکی کر کے زنا کریں اورگے اُنہیں قربانیاں چڑھائیں
آخرکارگے۔ بھیتجھےوہ اپنی قربانیوں دیںدعوتکیشرکتمیں
گے۔ 16 خطرہ ہے کہ تُو اُن کی بیٹیوں کا اپنے بیٹوں کے ساتھ
باندھے۔رشتہ یہجبپھر پیرویکیمعبودوںاپنے کر کریںزناکے
گی تو اُن سببکے تیرےسے بیٹے بھی اُن کی پیروی کرنے لـگیں
گے۔

17 اپنے لئے دیوتا نہ ڈھالنا۔
سالانہ عیدیں

ابیبمنانا۔عیدکیروٹیبےخمیری18 دنساتمیں*مہینےکے
تک تیری روٹی میں خمیر نہ جسہو 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 گردنکی توڑ ڈالنا۔ پہلوٹھےاپنے
بیٹوں کے لئے بھی عوضی دینا۔ میرےکوئی پاس خالی ہاتھ نہ
آئے۔

کاجکامدنچھ21 لیکنکرنا، آرامدنساتویں کرنا۔ ہلخواہ
چلانا ہو یا فصل کاٹنی ہو توبھی ساتویں دن آرام کرنا۔

22 گندم کی فصل کی کٹائی کی †عید اُس وقت منانا جب تُو
گیہوں کی پہلی فصل کاٹے گا۔ انگور اور پھل جمع کرنے کی عید
اسرائیلی سال کے اختتام پر منانی ہے۔ لازم23 ہے تیرےکہ تمام
مرد سال میں تین ربمرتبہ قادرِ مطلق کے منے سا اسرائیلجو کا
خدا تیرےمَیں24ہوں۔حاضرہے آگے قوموںآگے ملـککو سے
نکال دوں گا اور تیری سرحدیں بڑھاتا جاؤں گا۔ پھر جب تُو سال
تینمیں ربمرتبہ اپنے خدا آئےحضورکے گا تو تیرےبھیکوئی
ملـک کا لالچ کرےنہیں گا۔

جب25 تُو کسی جانور کو ذبح کر کے قربانی کے طور پیشپر
کرتا ہے تو اُس کے خون کے ساتھ ایسی پیشروٹی نہ جسکرنا
میں خمیر ہو۔ عیدِ فسح کی قربانی سے اگلی تکصبح کچھ باقی نہ
رہے۔

پہلیکیزمیناپنی26 میںپیداوار بہترینسے اپنےربحصہ خدا
کے گھر میں لے آنا۔
بکری یا بھیڑ کے بچے کو اُس کی ماں دودھکے میں نہ “پکانا۔

موسٰی چہرےکے چمکپر
رب27 نے موسٰی سے کہا، یہ” تمام باتیں لـکھ لے، کیونکہ یہ

اُس عہد کی بنیاد ہیں جو مَیں تیرےنے اور اسرائیل کے ساتھ
باندھا “ہے۔

28 موسٰی چالیس دن اور چالیس رات وہیں رب کے حضور
رہا۔ اِس دوران نہ اُس نے کچھ کھایا نہ پیا۔ اُس نے پتھر کی
تختیوں پر عہد دسکے احکام لـکھے۔

* 34:18 ابیب کے :مہینے مارچ تا یل۔ اپر † 34:22 فصل کی کٹائی کی :عید ستمبر تا اکتوبر۔
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29 اِس کے بعد موسٰی شریعت کی دونوں تختیوں کو ہاتھ میں

لئے ہوئے سینا پہاڑ اُترا۔سے اُس رہیچمکِجلدکیچہرےکے
تھی، کیونکہ اُس ربنے باتسے کی تھی۔ لیکن اُسے خود اِس
کا علم نہیں تھا۔ ہارونجب30 اور تمام اسرائیلیوں نے دیکھا کہ
موسٰی چمکچہرہکا رہا توہے اُسوہ پاسکے گئے۔ڈرسےآنے
لیکن31 اُس نے اُنہیں بُلایا تو ہارون اور جماعت کے تمام سردار
اُس پاسکے آئے، اور اُس نے اُن باتسے کی۔ بعد32 میں باقی
اسرائیلی بھی آئے، اور موسٰی اُنہیںنے تمام احکام سنائے ربجو
نے اُسے کوہِ سینا پر دیئے تھے۔

33 یہ سب کچھ کہنے کے بعد موسٰی نے چہرےاپنے پر نقاب
ڈال لیا۔ بھیجب34 باتسےربوہ کرنے لئےکے ملاقات کے
میںخیمے جاتا نقابتو خیمےکو سے تکوقتنکلتے اُتار لیتا۔ اور
جب وہ نکل کر اسرائیلیوں کو رب سے ملے ہوئے احکام سناتا
35 تو وہ دیکھتے کہ اُس چہرےکے کی ِجلد چمک رہی ہے۔
اِس کے بعد موسٰی نقابدوبارہ کو چہرےاپنے پر ڈال لیتا، اور
وہ اُس چہرےتکوقت پر رہتا تکجب موسٰی رب باتسے
کرنے کے لئے ملاقات خیمےکے میں نہ جاتا تھا۔

35
سبت کا دن

1 موسٰی نے اسرائیل کی پوری جماعت کو اکٹھا کر کے رب”کہا، نے تم کو یہ حکم دیئے :ہیں دنچھ2 کاجکام کیا جائے،
لیکن ساتواں مخصوصدن مُقّدسو ہو۔ ربوہ کے لئے آرام کا
سبت ہے۔ جو بھی اِس دن کام کرے اُسے سزائے موت دی
جائے۔ 3 ہفتے دنکے اپنے تمام تکآگمیںگھروں نہ “جلانا۔

ملاقات خیمےکے کے لئے سامان
4 موسٰی نے اسرائیل کی پوری جماعت سے کہا، رب” نے

ہدایت دی ہے 5 کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اُس میں سے
ہدیئے لا کر رب کو اُٹھانے والی قربانی کے طور پر پیش کرو۔
جو بھی دلی خوشی سے دینا چاہے وہ اِن چیزوں میں سے کچھ
:دے سونا، چاندی، پیتل؛ 6 نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کا
دھاگا، باریک کتان، بکری کے بال، 7 مینڈھوں کی سرخ رنگی
ہوئی تخسکھالیں، کی کھالیں، کیکر کی لـکڑی، 8 شمع دان کے
لئے زیتون کا تیل، مسح کرنے کے لئے تیل اور خوشبودار بخور
کے لئے مسالے، 9 عقیِق احمر اور دیگر جواہر جو اماِم اعظم کے
بالاپوش اور سینے کیسےکے جڑےمیں جائیں گے۔

10 تم میں سے جتنے کاریماہر گر ہیں وہ آ کر وہ کچھ بنائیں جو
رب نے فرمایا یعنی11 خیمہ اور غلافوہ اُسجو کے اوپر لگائے
جائیں گے، ہکیں، دیواروں کے تختے، شہتیر، ستون اور پائے،
عہد12 کا اُسےصندوق، اُٹھانے کی یاں، لـکڑ اُس کفارےکے کا
ڈھکنا، مُقّدس ترین کمرے 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 کی قربان گاہ،
اُسے اُٹھانے کی یاں، لـکڑ مسح کا تیل، خوشبودار بخور، مُقّدس
خیمے دروازےکے کا پردہ، جانوروں16 کو چڑھانے کی قربان
گاہ، اُس پیتلکا کا جنگلا، اُسے اُٹھانے کی یاں لـکڑ اور باقی سارا
سامان، دھونے کا حوض اور وہ ڈھانچا جس پر حوض رکھا
جاتا ہے، چاردیواری17 پردےکے اُن کے کھمبوں اور پائیوں
سمیت، صحن دروازےکے کا پردہ، خیمے18 اور چاردیواری کی
میخیں اور رسّے، 19 اور وہ مُقّدس لباس جو ہارون اور اُس کے
بیٹے مقدِس خدمتمیں کرنے کے لئے پہنتے “ہیں۔

سنیہ20 اسرائیلکر جماعتپوریکی موسٰی پاسکے چلیسے
گئی۔ اور21 جو جو خوشیدلی سے دینا چاہتا تھا ملاقاتوہ کے
خیمے، اُس کے سامان یا اماموں کے کپڑوں کے لئے کوئی ہدیہ
لے کر واپس آیا۔ رب22 کے ہدیئے کے لئے مرد اور خواتین
دلی خوشی سے اپنے سونے کے یورات 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
رنگارغوانی کا باریکدھاگا، بکریکتان، بال،کے مینڈھوں کی
سرخ رنگی ہوئی کھالیں اور تخس کی کھالیں۔ 24 چاندی، پیتل
اور کیکر لـکڑیکی بھی ہدیئے کے طور پر لائی گئی۔ 25 اور جتنی
عورتیں میںکاتنے ماہر تھیں وہ اپنی کاتی چیزیںہوئی آئیںلے یعنی
قرمزینیلے، اور رنگارغوانی کا دھاگا باریکاور کتان۔ اِسی26
طرح جو جو عورت بکری کے بال کاتنے میں ماہر تھی اور دلی
مقدِسسےخوشی کے لئے کام کرنا تھیچاہتی وہ کاتیہ کر لے
آئی۔ 27 سردار عقیِق احمر اور دیگر جواہر لے آئے جو اماِم اعظم
بالاپوشکے اور سینے کے کیسے کے لئے درکار تھے۔ 28 وہ شمع
مسحدان، تیلکے اور خوشبودار بخور کے لئے مسالے اور زیتون
کا تیل بھی لے آئے۔

اسرائیلیوں29 تمامکے مرد خواتیناور ربسےخوشیدلیجو
کو کچھ دینا ہتے چا تھے سارےاُس کام کے لئے ہدیئے لے آئے
ربجو نے موسٰی معرفتکی کرنے کو کہا تھا۔

بضلی ایل اُہلیاباور
30 پھر موسٰی نے اسرائیلیوں سے کہا، رب” نے یہوداہ کے

قبیلے کے بضلی ایل بن اُوری بن حور کو چن لیا ہے۔ اُس31 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
مطابقکے چاندیسونے، اور پیتل کی چیزیں بنا سکتا ہے۔ 33 وہ
جواہر کو کاٹ کر جڑنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ وہ لـکڑی کو
تراش کر اُس مختلفسے چیزیں بنا سکتا ہے۔ سارےبہتوہ اَور
کاموں میں مہارتبھی رکھتا ہے۔ ساتھ34 ربہی نے اُسے اور
دان قبیلےکے اُہلیابکے بن سمکاخی دوسروںکو سکھانےکو
قابلیتکی بھی دی ہے۔ 35 اُس نے اُنہیں وہ مہارت اور حکمت
دی ہے جو ہر کام کے لئے درکار ہے یعنی کاری گری کے ہر
کام کے لئے، کڑھائی کے کام کے لئے، نیلے، ارغوانی اور قرمزی
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رنگ کے دھاگے اور باریک کتان سے کپڑا بنانے کے لئے اور
بُنائی کے کام کے لئے۔ وہ ماہر کاری گر ہیں اور نقشے بھی بنا
سکتے ہیں۔

36
1 لازم ہے کہ بضلی ایل، اُہلیاب اور باقی کاری گر جن کو

رب مقدِسنے کی تعمیر کے لئے حکمت اور دیسمجھ سبہے
کچھ عین ہدایاتاُن مطابقکے بنائیں ربجو دینے “ہیں۔

اسرائیلی دلی خوشی سے دیتے ہیں
2 موسٰی نے بضلی ایل اور اُہلیاب کو بُلایا۔ ساتھ ہی اُس نے

ہر اُس کاری گر کو بھی بُلایا جسے رب نے مقدِس کی تعمیر
کے لئے حکمت اور مہارت دی تھی اور جو خوشی سے آنا اور یہ
کام کرنا چاہتا تھا۔ اُنہیں3 موسٰی سے تمام ہدیئے ملے جو اسرائیلی
مقدِس کی تعمیر کے لئے لائے تھے۔
اِس کے بعد لوگبھی روز بہ روز صبح وقتکے ہدیئے لاتے

رہے۔ آخرکار4 کاریتمام گر مقدِسجو بنانے میںکامکے لـگے
تھے اپنا کام چھوڑ کر موسٰی کے پاس آئے۔ 5 اُنہوں نے لوگ”کہا، حد سے یادہ ز لا کامجسہیں۔رہے کا ربحکم نے دیا
اُسہے کے لئے اِتنے سامان نہیںضرورتکی “ہے۔ تب6 موسٰی
نے پوری خیمہ گاہ میں اعلان کروا دیا کہ کوئی مرد یا عورت
مقدِس کی تعمیر کے لئے اب کچھ نہ لائے۔
اُنہیںیوں چیزیںمزید لانے سے روکا لئےکےکامکیونکہ7گیا،

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 کاریماہر گر کڑھائیکے کے
کام سے کروبی فرشتوں کا ڈیزائن بنایا گیا۔ 9 پردےہر کی لمبائی
فٹ42 اور تھی۔فٹ6چوڑائی 10 پانچ پردوں کے لمبے ایکحاشئے
دوسرے کے جوڑےساتھ گئے اور اِسی طرح باقی پانچ بھی۔ یوں
ٹکڑےبڑےدو بن گئے۔ دونوں11 ٹکڑوں دوسرےایککو کے
ساتھ ملانے کے لئے اُنہوں نے نیلے دھاگے کے حلقے بنائے۔ یہ
حلقے ٹکڑےہر کے فٹ42 والے ایک کنارے پر لگائے گئے،
ٹکڑےایک12 دوسرےاورحلقے50پرحاشئےکے بھیپر اُتنے ہی
حلقے۔ اِن دو حاشیوں کے دوسرےایکحلقے کے منے آ منے سا
تھے۔ 13 پھر بضلی ایل نے سونے کی 50 ہکیں بنا کر اُن سے منے آ
منے سا کے حلقوں دوسرےایککو کے ساتھ ملایا۔ یوں دونوں
ٹکڑوں کے جوڑنے سے خیمہ بن گیا۔

14 اُس نے بکری کے بالوں سے بھی پردے11 بنائے جنہیں
کپڑے والے خیمے کے اوپر رکھنا تھا۔ 15 ہر پردے کی لمبائی
فٹ45 اور تھی۔فٹ6چوڑائی 16 پانچ پردوں کے لمبے ایکحاشئے
دوسرے جوڑےساتھکے گئے اور باقیطرحاِس بھی۔چھ 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۔

دوسرےایک19 کے اوپر دونوںکے خیموں حفاظتکی کے
لئے ایلبضلی نے دو غلافاَور بکریبنائے۔ بالوںکے خیمےکے
پر لئےکےرکھنے اُس جوڑکھالیںہوئیرنگیسرخکیمینڈھوںنے
دیں اور اُس کے اوپر رکھنے کے لئے تخس کی کھالیں 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 سوا دو فٹ۔ 22 ہر تختے نیچےکے دو دو چولیں
تھیں۔ اِن چولوں ہرسے تختے اُسکو پائیوںکے ساتھکے جوڑا جاتا
تھا تاکہ تختہ کھڑا رہے۔ خیمے23 کی جنوبی دیوار کے لئے 20
تختے بنائے گئے 24 اور ساتھ ہی چاندی کے 40 پائے بھی جن پر
کھڑےتختے کئے جاتے تھے۔ ہر تختے کے نیچے دو پائے تھے، اور
ہر پائے ایکمیں چول لـگتی تھی۔ اِسی25 طرح خیمے کی شمالی
دیوار کے لئے بھی 20 تختے بنائے گئے 26 اور ساتھ چاندیہی کے
40 پائے تختوںجو کو کھڑا کرنے کے لئے تھے۔ ہر تختے نیچےکے
دو پائے تھے۔ خیمے27 کی پچھلی یعنی مغربی دیوار کے لئے چھ
تختے بنائے گئے۔ 28 اِس دیوار کو شمالی اور جنوبی دیواروں کے
ساتھ جوڑنے کے لئے کونے والے دو تختے بنائے گئے۔ 29 اِن دو
تختوں میں نیچے سے لے کر تکاوپر کونا تھا ایکتاکہ سے شمالی
دیوار مغربی دیوار کے ساتھ جُڑ جائے اور دوسرے سے جنوبی
دیوار مغربی دیوار کے ساتھ۔ اِن کے اوپر سرےکے کڑوں سے
مضبوط کئے گئے۔ یوں30 پچھلے یعنی مغربی تختوں پوریکی تعداد
تھی8 اور اِن کے لئے چاندی پائیوںکے کی ،16تعداد ہر تختے کے
نیچے دو پائے۔

31-32 پھر بضلی ایل نے کیکر لـکڑیکی کے شہتیر بنائے، تینوں
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 نے تمام تختوں اور شہتیروں پر سونا چڑھایا۔
شہتیروں کو تختوں کے ساتھ لگانے کے لئے اُس نے سونے کے
کڑے بنائے جو تختوں میں لگانے تھے۔

مُقّدس خیمے پردےکے
اب35 بضلی ایل نے ایک اَور پردہ بنایا۔ اُس کے لئے بھی

باریک کتان اور نیلے، ارغوانی رنگقرمزیاور کا استعمالدھاگا
ہوا۔ اُس پر بھی کسی ماہر کاری گر کے کڑھائی کے کام سے
کروبی فرشتوں کا ڈیزائن بنایا گیا۔ 36 پھر اُس نے پردے کو
لٹکانے کے لئے کیکر لـکڑیکی کے چار ستون، سونے کی ہکیں
اور چاندی کے چار پائے بنائے۔ ستونوں پر سونا چڑھایا گیا۔

37 بضلی ایل نے خیمے دروازےکے کے لئے بھی پردہ بنایا۔
کتانباریکبھیوہ اور نیلے، ارغوانی رنگقرمزیاور دھاگےکے
سے بنایا گیا، اور اُس پر کڑھائی کا کام کیا گیا۔ 38 پردےاِس کو
لٹکانے کے لئے اُس نے سونے کی ہکیں اور کیکر لـکڑیکی 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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عہد صندوقکا
بضلی1 ایل نے کیکر لـکڑیکی کا صندوق بنایا۔ اُس کی لمبائی

پونے چار فٹ تھی جبکہ اُس کی چوڑائی اور اونچائی سوا دو دو
فٹ تھی۔ 2 اُس پورےنے صندوق پر اندر اور باہر خالصسے
سونا چڑھایا۔ اوپر سطحکی اردکے گرد اُس نے سونے کی جھالر
لگائی۔ صندوق3 کو اُٹھانے کے لئے اُس نے سونے کے چار
ڈھالکڑے چارپائیوںکےصندوقاُنہیںکر پر لگایا۔ طرفدونوں
دو دو کڑے تھے۔ 4 پھر اُس نے کیکر کی دو یاں لـکڑ صندوق
کو اُٹھانے کے لئے تیار کیں اور اُن پر سونا چڑھایا۔ 5 اُس نے
اِن یوں لـکڑ کو دونوں طرف کے کڑوں میں ڈال دیا تاکہ اُن سے
صندوق کو اُٹھایا جا سکے۔

ایلبضلی6 صندوقنے کا سونےخالصڈھکنا بنایا۔کا کیاُس
لمبائی پونے فٹچار اور چوڑائی سوا فٹدو تھی۔ 7-8 پھر اُس نے
دو کروبی فرشتے سونے سے گھڑ کر بنائے جو ڈھکنے کے دونوں
سِروں کھڑےپر تھے۔ یہ دو فرشتے اور ایکڈھکنا ٹکڑےہی سے
بنائے گئے۔ فرشتوں9 کے پَر یوں اوپر کی طرف پھیلے ہوئے تھے
کہ وہ ڈھکنے کو پناہ دیتے تھے۔ اُن کے منہ ایک دوسرے کی
طرف کئے ہوئے تھے، اور وہ ڈھکنے طرفکی دیکھتے تھے۔

مخصوص روٹیوں کی میز
اِس10 بعدکے بضلی ایل نے کیکر لـکڑیکی کی میز بنائی۔ اُس

کی لمبائی تین فٹ، چوڑائی فٹڈیڑھ اور اونچائی سوا فٹدو تھی۔
11 اُس نے اُس خالصپر سونا چڑھا کر اُس کے ارد گرد سونے
کی جھالر لگائی۔ 12 میز کی اوپر کی سطح پر اُس نے چوکھٹا بھی
اونچائیکیجسلگایا تین انچ تھی پرجساور کیسونے لـگیجھالر
تھی۔ اُساب13 ڈھالکڑےچارکےسونےنے اُنہیںکر چاروں
کونوں پر لگایا جہاں میز کے پائے لـگے تھے۔ 14 کڑےیہ میز کی
سطح پر لـگے نیچےکےچوکھٹے لگائے گئے۔ اُن میں یاںوہ لـکڑ ڈالنی
میزسےجنتھیں کو اُٹھانا تھا۔ ایلبضلی15 یاںیہنے لـکڑ بھی کیکر
بنائیںسے اور اُن پر سونا چڑھایا۔

آخرکار16 اُس خالصنے سونے کے وہ تھال، پیالے، َمے کی
نذریں پیش کرنے کے برتن اور مرتبان بنائے جو اُس پر رکھے
جاتے تھے۔

شمع دان
17 پھر بضلی ایل خالصنے سونے کا شمع دان بنایا۔ اُس کا

پایہ 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 ڈنڈیکیدانشمع20تھیں۔کیشکلکی کیقسماِسبھیپر
پیالیاں لـگی تھیں، لیکن تعداد میں چار۔ 21 اِن میں سے تین پیالیاں
بائیںدائیں شاخوںچھکی نیچےکے لـگی تھیں۔ یوںوہ لـگی تھیں کہ
ہر پیالی سے دو شاخیں 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 کے سات
چراغ بنائے۔ اُس نے بتی کترنے قینچیاںکی اور جلتے کوئلے کے
لئے چھوٹے برتن خالصبھی سونے سے بنائے۔ 24 شمع دان اور
اُس کے تمام سامان کے لئے پورے 34 کلو گرام خالص 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 ڈیڑھ فٹ لمبی، اِتنی ہی چوڑی اور تین
فٹ اونچی تھی۔ اُس کے میںکونوںچار سینگسے نکلتے تھے جو
قربان گاہ کے ایکساتھ ٹکڑےہی سے بنائے گئے تھے۔ 26 اُس
کی اوپر کی سطح، اُس کے چار پہلوؤں اور اُس کے سینگوں پر
خالص سونا چڑھایا گیا۔ اوپر کی سطح کے ارد گرد بضلی ایل نے
سونے کی جھالر بنائی۔ 27 سونے کے کڑےدو بنا کر اُس نے
اُنہیں اِس جھالر دوسرےایکنیچےکے مقابلکے پہلوؤں پر لگایا۔
اِن کڑوں میں قربان گاہ کو اُٹھانے کی یاں لـکڑ ڈالی گئیں۔ 28 یہ
یاں لـکڑ کیکر کی تھیں، اور اُن پر بھی سونا چڑھایا گیا۔

29 بضلی ایل نے مسح کرنے کا مُقّدس تیل اور خوشبودار
خالص بخور بھی بنایا۔ یہ عطرساز کا کام تھا۔

38
جانوروں پیشکو کرنے کی قربان گاہ

بضلی1 ایل نے کیکر لـکڑیکی ایککی اَور قربان گاہ بنائی جو
بھسم ہونے والی قربانیوں کے لئے تھی۔ اُس کی اونچائی ساڑھے
چار فٹ، اُس کی لمبائی اور چوڑائی فٹساتساتساڑھے تھی۔
2 اُس کے اوپر چاروں کونوں میں سینگسے نکلتے سینگتھے۔
اور قربان ایکگاہ ٹکڑےہی تھے،کے اور اُس پر پیتل گیا۔چڑھایا
3 اُس کا تمام ساز و سامان اور برتن بھی پیتل کے تھے یعنی راکھ
کو اُٹھا کر بالٹیاں،کیجانےلے بیلچے، کانٹے، جلتے کوئلےہوئے
کے لئے برتن اور چھڑکاؤ کے کٹورے۔

قربان4 گاہ کو اُٹھانے کے لئے اُس نے پیتل کا جنگلا بنایا۔
وہ اوپر سے کھلا تھا اور یوں بنایا گیا کہ جب قربان گاہ اُس میں
رکھی جائے تو وہ پہنچےتککنارےاُس قربانجو گاہ آدھیکی
اونچائی پر لـگی تھی۔ اُس5 نے قربان گاہ کو اُٹھانے کے لئے چار
کڑے 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 کے
طرفدونوں لـگے اِن کڑوں میں ڈال دیں۔ یوں 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 کے آئینوں 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 کے کپڑے سے بنائی گئی۔ چاردیواری کی لمبائی جنوب
طرفکی فٹ150 تھی۔ کپڑے10 کو لگانے کے لئے چاندی
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کی ہکیں، پٹیاں، لـکڑی کے کھمبے اور اُن کے پائے بنائے گئے۔
شمالچاردیواری11 بنائیطرحاِسیبھیطرفکی گئی۔ خیمے12
مغربپیچھےکے چاردیواریطرفکی کی چوڑائی فٹ75 تھی۔
کپڑے کے علاوہ اُس کے لئے 10 کھمبے، 10 پائے اور کپڑا
لگانے کے لئے چاندی ہکیںکی اور پٹیاں بنائی گئیں۔ 13 منے، سا
مشرق طرفکی جہاں سورجسے طلوع ہوتا چاردیواریہے کی
چوڑائی بھی فٹ75 تھی۔ 14-15 دروازےکپڑا کے طرفدائیں
ساڑھے 22 فٹ چوڑا تھا اور اُس کے بائیں طرف بھی اُتنا ہی
چوڑا۔ اُسے دونوں طرف تین تین کھمبوں کے ساتھ لگایا گیا جو
پیتل کے پائیوں پر کھڑے تھے۔ چاردیواری16 کے تمام پردوں
کے لئے باریک کتان استعمال ہوا۔ 17 کھمبے پیتل کے پائیوں پر
کھڑے تھے، چاندیپردےاور ہکوںکی اور پٹیوں کھمبوںسے
لـگےساتھکے اوپرکےکھمبوںتھے۔ سِروںکے چڑھائیچاندیپر
گئی تھی۔ صحن کے تمام کھمبوں پر چاندی کی پٹیاں لـگی تھیں۔

چاردیواری18 دروازےکے کا پردہ نیلے، ارغوانی اور قرمزی
رنگ کے دھاگے باریکاور کتان سے بنایا گیا، اور اُس پر کڑھائی
کا کام کیا گیا۔ وہ فٹ30 چوڑا اور چاردیواری دوسرےکے
پردوں طرحکی فٹساتساڑھے اُس19تھا۔اونچا کھمبےچارکے
اور پیتل کے چار پائے تھے۔ اُس کی ہکیں اور پٹیاں چاندی کی
تھیں، اور کھمبوں اوپرکے سِروںکے چڑھائیچاندیپر تھی۔گئی
خیمے20 اور چاردیواری کی تمام میخیں پیتل کی تھیں۔

خیمے تعمیریکا سامان
ذیل21 میں اُس سامان کی فہرست ہے جو مقدِس کی تعمیر

کے لئے استعمال ہوا۔ موسٰی کے حکم پر اماِم اعظم ہارون کے بیٹے
اِتمر نے یوں لاو معرفتکی فہرستیہ تیار کی۔ 22 یہوداہ) کے
قبیلے کے بضلی ایل بن اُوری بن حور نے کچھسبوہ بنایا ربجو
نے موسٰی کو بتایا تھا۔ اُس23 کے ساتھ دان کے قبیلے اُہلیابکا
بن سمکاخی تھا گریکاریجو کے ہر کام اور کڑھائی کے کام
میں ماہر تھا۔ وہ نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کے دھاگے اور
باریک کتان سے کپڑا بنانے میں بھی ماہر (تھا۔

اُس24 سونے کا وزن جو لوگوں کے ہدئیوں سے جمع ہوا اور
مقدِس کی تعمیر کے لئے استعمال ًہوا تقریبا 1,000 کلو گرام تھا
اُسے) مقدِس باٹوںکے حسابکے سے تولا ۔(گیا

25 تعمیر کے لئے چاندی جو مردم شماری کے حساب سے
اُسہوئی،وصول ًوزنکا 3,430تقریبا گرامکلو تھا بھیاُسے)
مقدِس باٹوںکے تولاسےحسابکے ۔(گیا مردوںجن26 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 دروازےکے کے
ستونوں کے پائے چاندی کے تھے اِس لئے ً تقریبا پوری چاندی اِن
100 پائیوں کے لئے صَرف ہوئی۔ 28ً تقریبا 30 کلو چاندیگرام
بچ گئی۔ اِس سے چاردیواری کے کھمبوں کی ہکیں اور پٹیاں
بنائی اورگئیں، اوپرکےکھمبوںیہ سِروںکے بھیپر گئی۔چڑھائی

29 جو پیتل ہدئیوں سے جمع ہوا اُس کا ًوزن تقریبا 2,425
کلو گرام تھا۔ 30 خیمے دروازےکے کے پائے، جانوروں کو
چڑھانے کی قربان گاہ، اُس کا جنگلا، برتن اور ساز و سامان،
چاردیواری31 کے پائے، صحن دروازےکے کے پائے اور خیمے
اور چاردیواری کی تمام میخیں اِسی سے بنائی گئیں۔

39
ہارون بالاپوشکا

1 بضلی ایل کی ہدایت پر کاری گروں نے نیلے، ارغوانی اور
رنگقرمزی کا دھاگا لے کر مقدِس خدمتمیں کے لئے لباس
بنائے۔ اُنہوں نے ہارون کپڑےمُقّدسکے ہدایاتاُن کے عین
مطابق بنائے جو رب نے موسٰی کو دی تھیں۔ اُنہوں2 نے اماِم
اعظم کا بالاپوش بنانے کے لئے سونا، نیلے، ارغوانی اور قرمزی
رنگ کا دھاگا باریکاور کتان استعمال کیا۔ اُنہوں3 نے سونے
کوٹکوٹکو ورقکر بنایا اور پھر کاٹاُسے کر بنائے۔دھاگے
جب نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کے دھاگے باریکاور کتان
سے کپڑا بنایا گیا تو سونے کا یہ مہارتدھاگا سے کڑھائی کے کام
میں استعمال ہوا۔ 4 اُنہوں نے بالاپوش کے لئے دو پٹیاں بنائیں
اور اُنہیں بالاپوش کے کندھوں پر رکھ کر منے سا اور پیچھے سے
بالاپوش لگائیں۔ساتھکے 5 پٹکا بھی بنایا بالاپوشسےجسگیا کو
باندھا جاتا تھا۔ اِس کے لئے بھی سونا، نیلے، ارغوانی اور قرمزی
رنگ کا دھاگا باریکاور کتان استعمال ہوا۔ یہ اُن ہدایات کے
عین مطابق ہوا ربجو نے موسٰی کو دی 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 کندہ کئے۔ یہ نام جوہروں
پر اُس طرح کندہ کئے گئے جس طرح مُہر کندہ کی جاتی ہے۔
7 اُنہوں نے پتھروں کو بالاپوش کی دو پٹیوں پر یوں لگایا کہ وہ
ہارون کندھوںکے ربپر اسرائیلیوںکو کی یاد دلاتے رہیں۔ یہ
سب ربکچھ دیکی ہدایاتگئی عینکے مطابق ہوا۔

سینے کا کیسہ
اِس8 کے بعد اُنہوں نے سینے کا کیسہ بنایا۔ یہ ماہر کاری گر

کامکا تھا اور اُن سےچیزوںہی ہارونسےجنبنا بالاپوشکا بھی
بنا تھا یعنی سونے اور نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کے دھاگے
باریکاور کتان سے۔ کپڑےجب9 ایککو دفعہ تہہ کیا گیا تو
کیسے کی لمبائی اور چوڑائی نو نو انچ تھی۔ اُنہوں10 نے اُس پر چار
قطاروں میں جواہر جڑے۔ ہر قطار میں تین تین جوہر تھے۔ پہلی
قطار میں لعل، زبرجد اور زمرد۔ دوسری11 میں فیروزہ، سنِگ
لاجورد اور حجر القمر۔ تیسری12 میں زرقون، عقیق اور یاقوِت
ارغوانی۔ چوتھی13 میں پکھراج، عقیِق احمر اور یشب۔ ہر جوہر
سونے کے خانے میں جڑا ہوا تھا۔ 14 یہ بارہ جواہر اسرائیل کے
بارہ قبیلوں کی نمائندگی کرتے ایکایکتھے۔ جوہر ایکپر قبیلے
کا نام کندہ کیا گیا، اور یہ نام اُس طرح کندہ کئے طرحجسگئے
مُہر کندہ کی جاتی ہے۔
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اب15 اُنہوں نے سینے کے کیسے کے لئے خالص سونے کی

دو زنجـیریں بنائیں ڈوریجو ُگندھیطرحکی ہوئی تھیں۔ ساتھ16
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 ساتھکے جوڑ دیئے گئے، پھر منے سا طرفکی لگائے گئے۔
19 اُنہوں نے کیسے کے نچلے دو کونوں پر بھی سونے کے دو
کڑے لگائے۔ وہ اندر، بالاپوش کی طرف لـگے تھے۔ اب20
اُنہوں نے دو کڑےاَور بنا بالاپوشکر کی کندھوں والی پٹیوں پر
لگائے۔ یہ بھی منے سا لـگےطرفکی تھے لیکن بالاپوشنیچے، کے
پٹکے کے اوپر ہی۔ اُنہوں21 نے سینے کے کیسے کڑےنچلےکے
نیلی ڈوری بالاپوشسے کے اِن نچلے کڑوں ساتھکے باندھے۔ یوں
کیسہ پٹکے کے اوپر اچھی طرح سینے کے ساتھ لگا رہا۔ یہ اُن
ہدایات عینکے مطابق ہوا ربجو نے موسٰی دیکو تھیں۔

ہارون کا چوغہ
22 پھر کاری گروں نے چوغہ بُنا۔ وہ پوری طرح نیلے دھاگے

سے بنایا گیا۔ چوغے کو بالاپوش سے پہلے پہننا تھا۔ 23 اُس کے
گریبان کو بُنے ہوئے کالر سے مضبوط کیا گیا تاکہ وہ نہ پھٹے۔
اُنہوں24 نے نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کے دھاگے سے انار
بنا اُنہیںکر میںدامنکےچوغے لگا دیا۔ 25 اُن خالصدرمیانکے
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
کاری27 گروں نے ہارون اور اُس کے بیٹوں کے لئے باریک

کتان کے زیرجامے بنائے۔ یہ بُننے والے کا کام تھا۔ ساتھ28 ساتھ
اُنہوں نے باریک کتان کی یاں پگڑ اور باریک کتان کے پاجامے
بنائے۔ 29 کمربند باریککو کتان اور نیلے، ارغوانی اور قرمزی
رنگ دھاگےکے سے بنایا گیا۔ کڑھائی والوںکرنے اِسنے پر کام
کچھسبکیا۔ ہدایاتاُن مطابقکے بنایا گیا موسٰینےربجو کو
دی تھیں۔

اُنہوں30 مُقّدسنے تاج خالصیعنی سونے کی تختی بنائی اور
اُس پر یہ الفاظ کندہ کئے، رب’ کے لئے مخصوص و ‘مُقّدس۔
31 پھر اُنہوں اِسےنے ڈورینیلی پگڑیسے کے منے سا حصےوالے
بھییہدیا۔لگاسے مطابقکےہدایاتاُن بنایا گیا موسٰینےربجو
دیکو تھیں۔

سارا سامان موسٰی کو دکھایا جاتا ہے
32 آخرکار مقدِس کا کام مکمل ہوا۔ اسرائیلیوں سبنے کچھ

اُن ہدایات کے مطابق بنایا تھا جو رب نے موسٰی کو دی تھیں۔
33 وہ مقدِس کی تمام چیزیں موسٰی پاسکے لے آئے مُقّدسیعنی
خیمہ اور اُس کا سارا سامان، اُس کی ہکیں، دیواروں کے تختے،
شہتیر، ستون اور پائے، خیمے34 پر مینڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی
کھالوں کا غلاف اور تخس کی کھالوں کا غلاف، مُقّدس 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 کے چراغ
اُس کے سارے سامان سمیت، شمع دان کے لئے تیل، 38 بخور
جلانے کی سونے کی قربان گاہ، مسح کا تیل، خوشبودار بخور،
مُقّدس خیمے دروازےکے کا پردہ، 39 جانوروں کو چڑھانے
کی پیتل کی قربان گاہ، اُس کا پیتل کا جنگلا، اُسے اُٹھانے کی
یاں لـکڑ اور باقی سارا سامان، دھونے اورحوضکا وہ جسڈھانچا
حوضپر رکھنا تھا، چاردیواری40 پردےکے اُن اورکھمبوںکے
پائیوں سمیت، صحن دروازےکے کا پردہ، چاردیواری کے رسّے
اور میخیں، ملاقات کے خیمے میں خدمت کرنے کا باقی سارا
سامان 41 اور مقدِس 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 کہ اُنہوں سبنے ربکچھ ہدایاتکی کے مطابق بنایا
تھا۔ تب اُس نے اُنہیں برکت دی۔
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مقدِس کو کھڑا کرنے ہدایاتکی

1 پھر رب نے موسٰی سے کہا، 2 پہلے” مہینے کی پہلی تاریخ کو
ملاقات کا خیمہ کرنا۔کھڑا عہد3 شریعتمیںجسصندوقکا
میںکمرےترینمُقّدسہیںتختیاںکی رکھ اُسکر دروازےکے
کا پردہ لگانا۔ 4 اِس کے بعد مخصوص روٹیوں کی میز مُقّدس
کمرے میں لا کر اُس پر تمام ضروری سامان رکھنا۔ کمرےاُس
میں بھیدانشمع لے آنا اور اُس پر اُس رکھنا۔چراغکے بخور5 کی
سونے قربانکی گاہ پردےاُس کے منے سا پیچھےکےجسرکھنا
عہد داخلمیںخیمےپھرہے۔صندوقکا ہونے دروازےکے پر
پردہ لگانا۔ جانوروں6 کو چڑھانے کی قربان گاہ صحن میں خیمے
منےکےدروازےکے قرباناِساورخیمے7جائے۔رکھیسا گاہ
درمیانکے دھونے رکھحوضکا کر اُس میں پانی ڈالنا۔ صحن8
کھڑیچاردیواریکی کر کے اُس دروازےکے کا پردہ لگانا۔

مسحپھر9 تیلکا اُساورخیمےاُسےکرلے سامانسارےکے
چھڑکپر دینا۔ یوں تُو میرےاُسے لئے کرےمخصوص گا اور وہ
مُقّدس ہو گا۔ 10 پھر جانوروں کو چڑھانے قربانکی گاہ اور اُس
سامانکے مسحپر تیلکا یوںچھڑکنا۔ تُو میرےاُسے لئے مخصوص
کرے اورگا مُقّدسنہایتوہ اُساورحوضطرحاِسی11گا۔ہو
ڈھانچے کو مخصوصبھی جسکرنا حوضپر رکھا گیا ہے۔

12 ہارون اور اُس کے بیٹوں کو ملاقات کے خیمے کے
دروازے پر لا کرانا۔غسلکر پھر13 ہارون لباسمُقّدسکو پہنانا
اور مسحاُسے کر میرےکے لئے مخصوص مُقّدسو کرنا تاکہ امام
کے طور خدمتمیریپر کرے۔ اُس14 بیٹوںکے کو لا کر اُنہیں
زیر جامے پہنا دینا۔ اُنہیں15 اُن کے والد کی طرح مسح کرنا تاکہ
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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
موسٰی16 ہدایاتکیربکچھسبنے کیا۔مطابقکے پہلے17

مہینے کی پہلی تاریخ مُقّدسکو خیمہ کھڑا کیا گیا۔ اُنہیں مصر سے
نکلے ایکپورا سال ہو گیا تھا۔ 18 موسٰی نے دیوار کے تختوں کو
اُن پائیوںکے پر کھڑا کر کے اُن ساتھکے شہتیر اِسیلگائے۔ طرح
اُس بھیکوستونوںنے اُس19کیا۔کھڑا کےہدایاتکیربنے
عین مطابق دیواروں کپڑےپر کا خیمہ لگایا اور اُس پر دوسرے
غلاف رکھے۔

اُس20 شریعتنے کی دونوں تختیاں لے کر عہد صندوقکے
میں رکھ دیں، اُٹھانے کے لئے یاں لـکڑ صندوق میںکڑوںکے ڈال
دیں کفارےاور کا ڈھکنا اُس پر لگا دیا۔ 21 پھر اُس ربنے کی
ہدایات عینکے صندوقمطابق مُقّدسکو کمرےترین میں رکھ
اُسکر دروازےکے کا پردہ لگا دیا۔ یوں عہد صندوقکے پر پردہ
پڑا رہا۔ موسٰی22 روٹیوںمخصوصنے کی کمرےمُقّدسمیز کے
شمالی حصے میں پردےاُس کے منے سا جسدیرکھ پیچھےکے
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 میںحصے اُس نے شمع دان کو میز مقابلکے
رکھ دیا۔ اُس25 پر اُس ربنے کی ہدایت کے عین ربمطابق
کے منے دیئے۔رکھچراغسا اُس26 بخورنے کی قربانکیسونے
گاہ بھی اُسی کمرے میں رکھی، اُس پردے کے بالکل منے سا
جس کے پیچھے عہد کا صندوق تھا۔ 27 اُس نے اُس پر رب کی
ہدایت عینکے مطابق خوشبودار بخور جلایا۔

28 پھر اُس نے خیمے کا دروازہ لگا دیا۔ 29 باہر جا کر اُس
جانوروںنے کو چڑھانے قربانکی گاہ خیمے دروازےکے کے
منے سا رکھ دی۔ اُس پر اُس ربنے کی ہدایت کے عین مطابق
بھسم ہونے والی قربانیاں اور غلہ کی نذریں چڑھائیں۔

30 اُس نے دھونے حوضکے کو خیمے اور اُس قربان گاہ
کے درمیان رکھ کر اُس میں پانی ڈال دیا۔ 31 موسٰی، ہارون اور
اُس کے بیٹے اُسے اپنے ہاتھ پاؤں دھونے کے لئے استعمال کرتے
تھے۔ جب32 بھی وہ ملاقات کے خیمے میں داخل ہوتے یا
جانوروں کو چڑھانے کی قربان گاہ کے پاس آتے تو رب کی
ہدایت عینکے مطابق پہلے غسل کرتے۔

33 آخر میں موسٰی نے قربانخیمہ، گاہ کھڑیچاردیواریاور
کر صحنکے دروازےکے کا پردہ لگا دیا۔ یوں موسٰی نے مقدِس
کی تعمیر مکمل کی۔

خیمے ربمیں کا جلال
34 پھر ملاقات کے خیمے پر بادل چھا گیا اور ربمقدِس کے

جلال سے بھر گیا۔ 35 موسٰی خیمے میں داخل نہ ہو سکا، کیونکہ
بادل اُس پر ٹھہرا ہوا تھا اور ربمقدِس بھرسےجلالکے گیا تھا۔

تمام36 سفر بھیجبدورانکے مقدِس کے اوپر بادلسے 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 کے
وقت بادل مقدِس کے اوپر ٹھہرا رہتا اور رات وقتکے 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 کوئی رب کو قربانی پیش کرنا چاہے تو وہ
اپنے گائےبَیلوں یا یوں بکر بھیڑ میں سے جانور چن لے۔

3 اگر وہ بھسمسےمیںگائےبَیلوںاپنے قربانیوالیہونے چڑھانا
چاہے تو وہ بےعیب بَیل چن کر اُسے ملاقات کے خیمے کے
دروازے پر پیش کرے تاکہ رب اُسے قبول کرے۔ 4 قربانی
پیش کرنے والا اپنا ہاتھ جانور سرکے پر رکھے تو یہ قربانی مقبول
ہو کر اُس کا دےکفارہ گی۔ پیشقربانی5 کرنے والا بَیل کو
ربوہاں کے منے سا ذبح کرے۔ پھر ہارون کے بیٹے جو امام ہیں
اُس کا ربخون پیشکو کر کے دروازےاُسے پر کی قربان گاہ
پہلوؤںچارکے پر چھڑکیں۔ اِس6 بعدکے پیشقربانی کرنے والا
کھال اُتار کر جانور ٹکڑےٹکڑےکے کرے۔ امام7 قربان گاہ پر
آگ لگا کر اُس ترتیبپر یاںسے لـکڑ چنیں۔ اُس8 پر وہ جانور کے
ٹکڑے سر اور چربی سمیت رکھیں۔ 9 لازم ہے کہ قربانی پیش
کرنے والا پہلے جانور کی یاں انتڑ اور پنڈلیاں دھوئے، پھر امام
پورے جانور کو قربان گاہ پر جلا اِسدے۔ جلنے والی قربانی کی
ربخوشبو کو پسند ہے۔

10 بھسماگر یوںقربانیوالیہونے بکر توجائےچنیسےمیںبھیڑ
بےعیبوہ نر ہو۔ پیش11 کرنے والا رباُسے کے منے قربانسا
گاہ کی شمالی سمت میں ذبح کرے۔ پھر ہارون کے بیٹے جو امام
ہیں اُس کا خون قربان گاہ کے چار پہلوؤں پر چھڑکیں۔ 12 اِس
کے پیشبعد کرنے والا جانور کرےٹکڑےٹکڑےکے اور امام
یہ ٹکڑے سر اور چربی سمیت قربان گاہ کی جلتی ہوئی یوں لـکڑ پر
ترتیب سے رکھے۔ 13 لازم ہے کہ قربانی پیش کرنے والا پہلے
جانور کی یاں انتڑ اور پنڈلیاں دھوئے، پھر امام پورے جانور کو
رب پیشکو کر قربانکے گاہ پر جلا اِسدے۔ جلنے والی قربانی
کی ربخوشبو کو پسند ہے۔

14 بھسماگر والیہونے قربانی پرندہ ہو تو قمریوہ 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
وہ قربان گاہ طرفایککی نیچےسے ٹپکے۔ 16 وہ اُس کا پوٹا اور
میںاُسجو دُورہے کر قربانکے پھینکمیںسمتمشرقیکیگاہ
دے، وہاں جہاں راکھ پھینکی جاتی ہے۔ 17 پیشاُسے کرتے
اماموقت اُس کے پَر پکڑ پرندےکر پھاڑکو یوںلیکنڈالے، وہکہ
ٹکڑےٹکڑےبالکل نہ ہو جائے۔ پھر امام اُسے قربان گاہ پر جلتی
ہوئی یوں لـکڑ پر جلا دے۔ اِس جلنے والی قربانی کی خوشبو رب
کو پسند ہے۔

2
غلہ کی نذر

1 اگر ربکوئی کو غلہ کی پیشنذر کرنا چاہے تو وہ اِس کے
لئے بہترین میدہ استعمال کرے۔ اُس پر وہ زیتون کا تیل ُنڈیلے ا
اور لُبان رکھ کر 2 اُسے ہارون کے بیٹوں کے پاس لے آئے جو
امام ہیں۔ امام تیل سے ملایا گیا مٹھی بھر میدہ اور تمام لُبان لے کر
قربان گاہ پر یہدے۔جلا یادگار کا اورہے،حصہ اُس کی خوشبو
رب کو پسند ہے۔ 3 باقی میدہ اور تیل ہارون اور اُس کے بیٹوں
کا حصہ ہے۔ ربوہ کی جلنے والی قربانیوں میں ایکسے نہایت
مُقّدس 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 چیزوں کی بنی ہوئی غلہ کی ربنذر کے حضور لانا
چاہے تو اُسے امام پیشکو کرنا۔ وہی اُسے قربان گاہ پاسکے
لے آئے۔ 9 پھر امام یادگار کا الـگحصہ کر کے اُسے قربان گاہ
پر جلا ایسیدے۔ قربانی کی ربخوشبو کو پسند ہے۔ قربانی10
کا باقی حصہ ہارون اور اُس کے بیٹوں کے لئے ہے۔ ربوہ کی
جلنے والی قربانیوں میں مُقّدسنہایتایکسے حصہ ہے۔

غلہ11 کی نذریںجتنی ربتم پیشکو کرتے ہو اُن میں خمیر نہ
ہو، کیونکہ لازم ہے کہ ربتم کو جلنے والی پیشقربانی کرتے
وقت نہ خمیر، نہ شہد جلاؤ۔ یہ12 فصلچیزیں پہلےکے پھلوں کے
ربساتھ پیشکو کی جا سکتی ہیں، لیکن اُنہیں قربان گاہ پر نہ
جلایا جائے، ربوہاںکیونکہ کو اُن کی خوشبو پسند نہیں ہے۔
غلہ13 کی ہر نذر نمکمیں ہو، نمککیونکہ اُس عہد کی نمائندگی
کرتا تیرےجوہے ساتھتیرےنےخدا باندھا تجھےہے۔ قربانیہر
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 ہے اِس لئے اُس پر تیل ُنڈیلنا ا اور لُبان رکھنا۔ کچلے16
دانوںہوئے اور تیل کا جو ربحصہ کا یعنیہے یادگار کا حصہ
اُسے امام تمام لُبان کے ساتھ جلا دے۔ یہ نذر رب کے لئے جلنے
والی قربانی ہے۔

3
سلامتی کی قربانی

1 اگر کوئی رب کو سلامتی کی قربانی پیش کرنے کے لئے
گائے یا بَیل چڑھانا چاہے تو وہ بےعیبجانور ہو۔ 2 وہ اپنا ہاتھ
جانور کے سر پر رکھ کر ملاقاتاُسے کے خیمے دروازےکے پر
ذبح کرے۔ ہارون کے بیٹے جو امام ہیں اُس کا خون قربان گاہ
کے چار پہلوؤں پر چھڑکیں۔ پیش3-4 کرنے والا یوں انتڑ پر کی
ساری گُردےچربی، اُس سمیتچربی جو اُن پر اور کمر قریبکے
ہوتی اورہے کلیجیجوڑ قربانیوالیجلنے طورکے پیشکوربپر
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کرے۔ اِن چیزوں کو گُردوں کے ساتھ الـگہی کرنا ہے۔ 5 پھر
ہارون کے بیٹے بھسمکچھسبیہ ہونے والی قربانی قربانساتھکے
گاہ کی یوں لـکڑ پر جلا دیں۔ یہ جلنے والی قربانی ہے، اور اِس کی
ربخوشبو کو پسند ہے۔

6 اگر سلامتی کی قربانی کے لئے یوں بکر بھیڑ میں سے جانور چنا
جائے تو بےعیبوہ نر یا مادہ ہو۔

7 اگر وہ بھیڑ کا بچہ چڑھانا چاہے تو وہ رباُسے منےکے سا لے
آئے۔ وہ8 اپنا ہاتھ اُس سرکے پر رکھ کر ملاقاتاُسے خیمےکے
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 سمیتچربی جو اُن پر اور
کمر قریبکے ہوتی ہے اور کلیجیجوڑ جلنے والی قربانی کے طور
ربپر پیشکو کرے۔ اِن چیزوں گُردوںکو ساتھکے الـگہی
کرنا ہے۔ 11 امام یہ سب ربکچھ پیشکو کر کے قربان گاہ پر
جلا دے۔ خوراکیہ جلنے والی قربانی ہے۔

12 اگر سلامتی کی قربانی بکری کی ہو 13 تو پیش کرنے والا
اُس پر ہاتھ رکھ کر اُسے ملاقات کے خیمے کے منے سا ذبح
کرے۔ ہارون کے بیٹے جانور کا خون قربان گاہ کے چار پہلوؤں
پر چھڑکیں۔ پیش14-15 کرنے والا یوں انتڑ پر کی ساری چربی،
گُردے اُس سمیتچربی جو اُن پر اور کمر قریبکے ہوتی ہے اور
جوڑ کلیجی جلنے والی قربانی کے طور ربپر پیشکو کرے۔ اِن
چیزوں کو گُردوں کے ساتھ الـگہی کرنا ہے۔ 16 امام یہ سب
پیشکوربکچھ کر قربانکے گاہ پر جلنےخوراکیہدے۔جلا
والی قربانی ہے، اور اِس کی ربخوشبو کو پسند ہے۔
ساری کیربچربی ہے۔ تمہارے17 لئے خون یا چربی کھانا

منع یہہے۔ تمہارےصرفنہ لئے منع تمہاریبلـکہہے اولاد کے
لئے بھی، یہاںصرفنہ بلـکہ ہر جگہ جہاں تم ہتے ر “ہو۔

4
گناہ کی قربانی

رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 اسرائیلیوں” 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 میں پوری قوم قصوروار

ٹھہرے تو پھر ربوہ بَیلجوانبےعیبایککو لے کر گناہ کی
قربانی کے طور پر پیش کرے۔ 4 وہ جوان بَیل کو ملاقات کے
خیمے دروازےکے پاسکے لے آئے اور اپنا ہاتھ اُس کے سر
پر رکھ کر اُسے رب کے منے سا ذبح کرے۔ 5 پھر وہ جانور کے
میںخون کچھسے لے میںخیمےکر جائے۔ وہاں6 وہ اپنی اُنگلی
اُس میں ڈال کر اُسے سات بار رب کے منے سا یعنی مُقّدس ترین
کمرے پردےکے پر چھڑکے۔ 7 پھر وہ خیمے کے اندر کی اُس
قربان گاہ کے چاروں سینگوں پر خون جسلگائے پر بخور جلایا
جاتا ہے۔ باقی خون وہ باہر خیمے دروازےکے پر کی اُس قربان
گاہ کے پائے پر ُنڈیلے جسا پر جانور جلائے جاتے ہیں۔ جوان8

بَیل کی ساری چربی، یوں انتڑ پر کی ساری چربی، گُردے9 اُس
سمیتچربی جو اُن پر اور کمر قریبکے ہوتی ہے اور جوڑ کلیجی
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 امامہے۔ کچھسبیہ اُس قربان گاہ
پر جسدےجلا پر جانور جلائے جاتے ہیں۔ لیکن11 وہ اُس
کی اُسکھال، کا سارا سرگوشت، اور پنڈلیاں، یاں انتڑ اور اُن کا
گوبر خیمہ12 گاہ باہرکے یہجائے۔لے پاکاُسچیزیں جگہ پر
جہاں قربانیوں کی راکھ پھینکی جاتی ہے یوں لـکڑ پر رکھ کر جلا
دینی ہیں۔

قوم کے لئے گناہ کی قربانی
13 اگر اسرائیل کی پوری جماعت غیرارادینے طور پر گناہ کر

ربکے کے کسی حکم سے تجاوز کیا ہے اور جماعت کو معلوم
نہیں تھا توبھی وہ ہے۔قصوروار لوگوںجب14 کو پتا لـگے ہمکہ
گناہنے کیا ملاقاتجماعتتوہے خیمےکے ایکپاسکے جوان
بَیل لے آئے اور اُسے گناہ کی قربانی کے طور پر پیش کرے۔
جماعت15 بزرگکے رب کے منے سا اپنے ہاتھ اُس کے سر پر
رکھیں، اور وہ وہیں ذبح کیا جائے۔ 16 پھر اماِم اعظم جانور کے
ملاقاتکرلےکچھسےمیںخون وہاں17جائے۔میںخیمےکے
وہ اپنی اُنگلی اُس میں ڈال کر اُسے سات بار رب کے منے سا یعنی
مُقّدس کمرےترین پردےکے پر چھڑکے۔ 18 پھر وہ خیمے کے
اندر کی اُس قربان گاہ سینگوںچاروںکے پر خون جسلگائے پر
بخور جلایا جاتا ہے۔ باقی خون وہ باہر خیمے دروازےکے کی
اُس قربان گاہ کے پائے پر ُنڈیلے ا جس پر جانور جلائے جاتے
ہیں۔ 19 اِس کے بعد وہ اُس کی تمام چربی نکال کر قربان گاہ
پر جلا دے۔ 20 اُس بَیل کے ساتھ وہ سب کرےکچھ 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۔ یہ جماعت کا گناہ دُور
کرنے کی قربانی ہے۔

قوم کے راہنما کے لئے گناہ کی قربانی
22 اگر غیرارادیسردارکوئی طور پر گناہ کر کسیکےربکے

حکم سے تجاوز کرے اور یوں قصوروار ٹھہرے تو جب23 بھی
اُسے پتا لـگے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے تو وہ قربانی کے لئے ایک
بےعیب بکرا لے آئے۔ 24 وہ اپنا بکرےہاتھ کے سر پر رکھ کر
وہاںاُسے بھسمجہاںکرےذبح قربانیاںوالیہونے جاتیکیذبح
ہیں۔ یہ گناہ کی قربانی ہے۔ 25 امام 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
26 پھر وہ اُس کی ساری چربی قربان گاہ پر اُس طرح دےجلا
جس طرح وہ سلامتی کی قربانیوں کی چربی جلا دیتا ہے۔ یوں
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امام اُس آدمی کا دےکفارہ گا اور اُسے معافی حاصل ہو جائے
گی۔

عام لوگوں کے لئے گناہ کی قربانی
27 اگر کوئی شخصعام غیرارادی طور پر گناہ کر ربکے کے

کسی حکم سے کرےتجاوز اور یوں ٹھہرےقصوروار تو جب28
بھی اُسے پتا لـگے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے تو وہ قربانی کے لئے
بکریبےعیبایک آئے۔لے 29 وہ اپنا بکریہاتھ سرکے پر رکھ
کر اُسے وہاں کرےذبح جہاں بھسم ہونے والی قربانیاں ذبح کی
جاتی ہیں۔ 30 امام اپنی اُنگلی خون میں ڈال کر اُسے اُس قربان
گاہ کے چاروں سینگوں پر لگائے جس پر جانور جلائے جاتے
ہیں۔ باقی خون قربانوہ گاہ کے پائے پر ُنڈیلے۔ ا 31 پھر وہ اُس کی
ساری چربی اُس طرح طرحجسنکالے وہ سلامتی کی قربانیوں
کی چربی نکالتا اِسہے۔ کے بعد وہ اُسے قربان گاہ پر جلا دے۔
ایسی قربانی کی ربخوشبو کو پسند ہے۔ یوں امام اُس آدمی کا
دےکفارہ گا اور اُسے معافی حاصل ہو جائے گی۔

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 ذبح کرے جہاں بھسم ہونے والی قربانیاں ذبح کی جاتی
ہیں۔ امام34 اپنی اُنگلی خون میں ڈال کر اُسے اُس قربان گاہ کے
چاروں سینگوں پر جسلگائے پر جانور جلائے جاتے ہیں۔ باقی
خون وہ قربان گاہ کے پائے پر ُنڈیلے۔ ا 35 پھر وہ اُس کی تمام چربی
اُس طرح نکالے جس طرح 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 جو رب کے
لئے جلائی جاتی ہیں۔ یوں امام اُس آدمی کا دےکفارہ گا اور
اُسے معافی مل جائے گی۔

5
گناہ کی قربانیوں بارےکے ہدایاتخاصمیں

1 ہو سکتا ہے کسیکہ یوںنے گناہ کیا کہ اُس کوئینے جرم
دیکھا یا اُسوہ کچھمیںبارےکے گواہوںجبتوبھیہے۔جانتا
کو قَسم کے لئے بُلایا جاتا ہے تو وہ گواہی دینے کے لئے منے سا
نہیں آتا۔ صورتاِس میں وہ قصوروار ٹھہرتا ہے۔

2 ہو سکتا ہے کسیکہ غیرارادینے طور پر ناپاککسی چیز
کو چھو لیا ہے، خواہ وہ کسی جنگلی جانور، مویشی یا رینگنے
والے جانور کیوںلاشکی نہ ہو۔ میںصورتاِس ناپاکوہ ہے
اور قصوروار ٹھہرتا ہے۔

3 ہو سکتا ہے کسیکہ غیرارادینے طور پر شخصکسی کی
ناپاکی کو چھو لیا ہے یعنی اُس کی کوئی ایسی جسچیز سے وہ
ناپاک ہو گیا ہے۔ جب اُسے معلوم ہو جاتا ہے تو وہ قصوروار
ٹھہرتا ہے۔

4 ہو سکتا ہے کسیکہ نے بےپروائی کچھسے کرنے کی قَسم
کھائی ہے، چاہے وہ اچھا کام تھا یا غلط۔ جب وہ جان لیتا ہے
کہ اُس نے کیا کِیا ہے تو وہ قصوروار ٹھہرتا ہے۔

5 جو اِس طرح کسیکے گناہ کی بنا پر قصوروار ہو، لازم ہے
وہکہ اپنا گناہ تسلیم کرے۔ پھر6 وہ گناہ قربانیکی طورکے ایکپر
بھیڑ یا پیشبکری یوںکرے۔ امام اُس کا گا۔دےکفارہ

7 اگر قصوروار شخص غربت کے باعث بھیڑ یا بکری نہ دے
سکے تو ربوہ یاںدوکو قمر یا جواندو پیشکبوتر ایککرے،
گناہ کی قربانی کے لئے ایکاور بھسم ہونے والی قربانی کے لئے۔
اُنہیںوہ8 امام پاسکے آئے۔لے امام پہلے گناہ قربانیکی کے لئے
پرندہ پیش 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 دےنکلنے کہ وہ
قربان گاہ کے پائے پر ٹپکے۔ یہ گناہ کی قربانی ہے۔ 10 پھر امام
پرندےدوسرے قواعدکو بھسممطابقکے ہونے والی قربانی کے
طور یوںکرے۔پیشپر امام اُس آدمی کا دےکفارہ اورگا اُسے
معافی مل جائے گی۔

11 اگر غربتشخصوہ باعثکے دو یاں قمر یا دو جوان کبوتر
بھی دےنہ سکے تو پھر وہ گناہ کی قربانی کے لئے ڈیڑھ کلو گرام
بہترین پیشمیدہ کرے۔ وہ اُس پر نہ تیل ُنڈیلے، ا نہ لُبان رکھے،
کیونکہ یہ غلہ کی نذر نہیں بلـکہ گناہ قربانیکی ہے۔ وہ12 اُسے امام
پاسکے لے آئے جو یادگار کا حصہ یعنی مٹھی بھر اُن قربانیوں
ساتھکے دےجلا ربجو کے لئے جلائی جاتی ہیں۔ یہ گناہ کی
قربانی یوں13ہے۔ امام اُس آدمی کا اورگادےکفارہ اُسے معافی
مل غلہگی۔جائے نذرکی باقیطرحکی میدہ امام کا “ہے۔حصہ

قصور کی قربانی
رب14 نے موسٰی سے کہا، 15 اگر” کسی نے بےایمانی کر

کے غیرارادی طور پر رب کی مخصوص اور مُقّدس چیزوں کے
سلسلے میں گناہ کیا ہو، ایسا شخص قصور کی قربانی کے طور پر
رب کو بےعیب اور قیمت کے لحاظ سے مناسب مینڈھا یا بکرا
پیش اُسکرے۔ قیمتکی مقدِس شرحکی مطابقکے 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 دےکو
دے 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 ایکپاسکے
بےعیب اور قیمت کے لحاظ مناسبسے مینڈھا لے آئے۔ اُس
قیمتکی مقدِس شرحکی مطابقکے مقرر کی جائے۔ پھر امام یہ
قربانی اُس گناہ لئےکے چڑھائے غیرارادینےشخصقصوروارجو
طور پر کیا ہے۔ یوں اُسے معافی مل جائے گی۔ 19 یہ قصور کی
قربانی ہے، کیونکہ ربوہ کا گناہ کر کے قصوروار ٹھہرا “ہے۔

6
رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 ہو” سکتا کسیہے نے گناہ کر



احبار 6:3 80 احبار 7:6
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 چیز چوری کی، یا
اُس کسینے سے کوئی چیز چھین لی، 3 یا اُس کسینے کی گم
شدہ چیز بارےکے میں جھوٹ بولا جب اُسے مل گئی، یا اُس
قَسمنے 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 کرےواپسچیز جو اُس چورینے کی یا چھین
لی یا جو اُس کے سپرد کی گئی یا جو گم شدہ ہو کر اُس پاسکے آ
گئی 5ہے اُسمیںبارےکےجسیا قَسمنے کھا بولاجھوٹکر
ہے۔ وہ اُس کا اُتنا واپسہی کر کے 20 فیصد یادہ ز دے۔ اور
وہ کچھسبیہ اُس وہجبکرےواپسدن اپنی قصور کی قربانی
پیش کرتا ہے۔ 6 قصور کی قربانی کے طور پر وہ ایک بےعیب
قیمتاور لحاظکے مناسبسے مینڈھا امام پاسکے آئےلے اور
رب پیشکو کرے۔ اُس قیمتکی مقدِس کی شرح مطابقکے
مقرر کی جائے۔ 7 پھر ربامام کے منے سا اُس کا دےکفارہ گا
تو اُسے معافی مل جائے “گی۔

بھسم ہونے والی قربانی
رب8 نے موسٰی سے کہا، 9 ہارون” اور اُس کے بیٹوں کو

بھسم ہونے والی قربانیوں بارےکے میں ذیل کی ہدایات :دینا
بھسم ہونے والی قربانی پوری رات تکصبح قربان گاہ کی اُس
جگہ پر کوآگہے۔جلتیآگجہاںرہے بجھنے نہ دینا۔ صبح10
کو امام کتان کا لباس اور کتان کا پاجامہ پہن کر قربانی سے بچی
ہوئی راکھ قربان گاہ کے پاس زمین پر ڈالے۔ 11 پھر وہ اپنے
کپڑے بدل کر راکھ کو خیمہ گاہ کے باہر کسی پاک جگہ
پر چھوڑ آئے۔ 12 قربان گاہ پر آگ جلتی رہے۔ وہ کبھی بھی
نہ بجھے۔ ہر صبح امام یاں لـکڑ چن کر اُس پر بھسم ہونے والی
ترتیبقربانی اوررکھےسے اُس پر قربانیکیسلامتی جلاچربیکی
دے۔ آگ13 ہمیشہ جلتی رہے۔ وہ کبھی نہ بجھنے پائے۔

غلہ کی نذر
14 غلہ کی نذر بارےکے میں ہدایات یہ :ہیں ہارون کے بیٹے

اُسے قربان گاہ کے منے ربسا پیشکو کریں۔ 15 پھر امام یادگار
کا حصہ یعنی تیل سے ملایا گیا مٹھی بھر بہترین میدہ اور قربانی
کا تمام لُبان لے کر قربان گاہ پر جلا دے۔ اِس کی ربخوشبو
کو پسند ہے۔ 16 ہارون اور اُس کے بیٹے قربانی کا باقی حصہ
کھا لیں۔ لیکن وہ اُسے مُقّدس جگہ پر یعنی ملاقات کے خیمے
چاردیواریکی کے اندر کھائیں، اور اُس میں خمیر نہ ہو۔ اُسے17
پکانے کے لئے اُس میں خمیر نہ ڈالا جائے۔ مَیں نے جلنے والی
قربانیوں میں سے یہ حصہ اُن کے لئے مقرر کیا ہے۔ یہ گناہ کی
قربانی اور قصور کی قربانی مُقّدسنہایتطرحکی ہے۔ ہارون18
کی اولاد کے تمام مرد اُسے کھائیں۔ یہ اصول تکابد قائم رہے۔
بھیجو اُسے چھوئے گا مخصوصوہ مُقّدسو ہو جائے “گا۔

موسٰینےرب19 ہارونجب”20کہا،سے اور اُس بیٹوںکے
کو امام کی ذمہ داری اُٹھانے کے لئے مخصوص کر کے تیل سے
مسح کیا جائے گا تو وہ ڈیڑھ کلو گرام بہترین پیشمیدہ کریں۔
اُس کا آدھا صبححصہ کو اور آدھا حصہ شام پیشوقتکے کیا
وہجائے۔ غلہ کی یہ نذر کریں۔پیشروزانہ تیلاُسے21 ساتھکے
ملا توےکر پر پکانا پھرہے۔ ٹکڑےٹکڑےاُسے کر غلہکے کی نذر
کے طور پر پیش کرنا۔ اُس کی خوشبو رب کو پسند ہے۔ 22 یہ
قربانی ہمیشہ ہارون کی نسل کا وہ کرےپیشآدمی جسے مسح
کر کے اماِم اعظم کا عُہدہ دیا گیا ہے، اور وہ پورےاُسے طور پر
رب کے لئے جلا دے۔ امام23 کی غلہ کی نذر پورےہمیشہ طور
پر جلانا۔ اُسے نہ “کھانا۔

گناہ کی قربانی
رب24 نے موسٰی سے کہا، ہارون”25 اور اُس کے بیٹوں کو

گناہ کی قربانی بارےکے ذیلمیں ہدایاتکی :دینا گناہ کی قربانی
کو رب کے منے سا وہیں ذبح کرنا ہے جہاں بھسم ہونے والی
قربانی ذبح کی جاتی ہے۔ وہ نہایت مُقّدس ہے۔ 26 اُسے پیش
کرنے والا امام اُسے مُقّدس جگہ پر یعنی ملاقات کے خیمے کی
چاردیواری کے اندر کھائے۔ 27 جو بھی اِس قربانی گوشتکے
کو چھو لیتا ہے مخصوصوہ و مُقّدس ہو جاتا ہے۔ اگر قربانی
کے خون کے چھینٹے لباسکسی پر پڑ جائیں تو اُسے مُقّدس جگہ
پر دھونا ہے۔ 28 گوشتاگر 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
میںخاندانوںکے تمامسے مرد اُسے کھا ہیں۔سکتے یہ نہایتکھانا
مُقّدس ہے۔ لیکن30 گناہ کی ہر وہ قربانی کھائی نہ جسجائے
کا ملاقاتخون کے خیمے میں اِس لئے لایا گیا ہے کہ مقدِس
میں کسی کا کفارہ دیا جائے۔ اُسے جلانا ہے۔

7
قصور کی قربانی

1 قصور کی قربانی جو نہایت مُقّدس ہے اُس بارےکے میں
ہدایات یہ :ہیں

2 قصور کی قربانی وہیں ذبح کرنی ہے جہاں بھسم ہونے والی
قربانی ذبح کی جاتی ہے۔ اُس کا خون قربان گاہ کے چار پہلوؤں
پر چھڑکا جائے۔ اُس3 کی تمام نکالچربی کر قربان گاہ پر چڑھانی
ہے یعنی اُس کی دُم، یوں انتڑ پر کی چربی، گُردے4 اُس چربی
سمیت جو اُن پر اور کمر قریبکے ہوتی ہے اور جوڑ کلیجی۔ اِن
چیزوں گُردوںکو الـگہیساتھکے امام5ہے۔کرنا کچھسبیہ
رب کو قربان گاہ پر جلنے والی قربانی کے طور پیشپر کرے۔ یہ
قربانیکیقصور اماموں6ہے۔ میںخاندانوںکے تمامسے مرد اُسے
کھا سکتے ہیں۔ لیکن مُقّدساُسے جگہ پر کھایا جائے۔ یہ نہایت
مُقّدس ہے۔
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گناہ7 اور قربانیکیقصور لئےکے اصولہیایک امامجوہے،

قربانی پیشکو کر کفارہکے دیتا اُسہے اُسکو گوشتکا ملتا
ہے۔ اِس8 طرح جو امام کسی جانور کو بھسم ہونے والی قربانی
کے طور پر چڑھاتا ہے اُسی کو جانور کی کھال ملتی ہے۔ 9 اور
اِسی طرح تنور میں، کڑاہی میں یا توے پر پکائی گئی غلہ کی ہر
نذر اُس امام کو ملتی جسہے نے پیشاُسے کیا ہے۔ لیکن10
ہارون کے تمام بیٹوں کو غلہ کی باقی نذریں برابر برابر ملتی رہیں،
خواہ اُن میں تیل ملایا گیا ہو یا ہوں۔خشکوہ

سلامتی کی قربانی
11 سلامتی کی قربانی ربجو پیشکو کی جاتی ہے اُس کے

بارے میں ذیل ہدایاتکی :ہیں
12 اگر کوئی اِس قربانی سے اپنی شکرگزاری کا اظہار کرنا

چاہے تو وہ جانور کے ساتھ بےخمیری روٹی جس میں تیل ڈالا
گیا پرجسروٹیبےخمیریہو، تیل لگایا گیا ہو اور میںجسروٹی
بہترین میدہ اور تیل ملایا گیا پیشہو کرے۔ 13 اِس کے علاوہ
وہ خمیری روٹی پیشبھی کرے۔ پیش14 کرنے والا قربانی کی
ہر چیز ایککا حصہ اُٹھا کر رب کے لئے مخصوص کرے۔ یہ
اُس امام کا حصہ جوہے جانور قربانخونکا گاہ پر چھڑکتا ہے۔
گوشت15 اُسی دن کھایا جائے جب جانور کو ذبح کیا گیا ہو۔
اگلی تکصبح کچھ نہیں بچنا ہئے۔ چا

16 اِس قربانی کا گوشت صرف اِس صورت میں اگلے دن
کھایا جا سکتا کسیجبہے مَنتنے مان کر یا اپنی خوشی سے
پیشاُسے کیا ہے۔ 17 اگر تیسرےگوشتکچھ تکدن بچ جائے
تو اُسے جلانا ہے۔ 18 اگر اُسے تیسرے 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 ٹھہرےقصوروار گا۔ 19 اگر یہ ناپاککسیگوشت چیز سے
لـگ جائے تو اُسے نہیں کھانا ہے بلـکہ اُسے جلایا جائے۔ اگر
پاکگوشت ہے تو شخصہر جو پاکخود ہے اُسے کھا سکتا
ہے۔ لیکن20 کیسلامتیگئیکیپیشکوربشخصناپاکاگر
قربانی کا یہ گوشت کھائے تو اُسے اُس کی قوم میں سے مٹا ڈالنا
ہے۔ 21 ہو سکتا ہے کہ کسی ناپاککسینے چیز کو چھو لیا
ہے چاہے ناپاکوہ شخص، جانور یا کوئی اَور گھنونی ناپاکاور
چیز ہو۔ اگر ربشخصایسا پیشکو کی گئی سلامتی کی قربانی
گوشتکا کھائے تو اُسے اُس کی قوم میں 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 جو بھی اُس چربی میں سے کھائے
جو جلا کر رب کو پیش کی جاتی ہے اُسے اُس کی قوم میں
سے مٹا ڈالنا ہے۔ 26 جہاں بھی تم ہتے ر ہو وہاں پرندوں یا دیگر

جانوروں کا خون کھانا منع ہے۔ 27 جو بھی خون کھائے اُسے
اُس کی قوم میں سے مٹایا “جائے۔

قربانیوں میں سے امام کا حصہ
موسٰینےرب28 کہا،سے اسرائیلیوں”29 کو بتانا کہ ربجو

کو سلامتی کی قربانی پیش کرے وہ رب کے لئے ایک حصہ
مخصوص کرے۔ 30 وہ جلنے والی یہ قربانی اپنے ہاتھوں ربسے
اِسکرے۔پیشکو لئےکے وہ اورچربیکیجانور کےربسینہ
منے پیشسا کرے۔ سینہ ہلانے والی قربانی ہو۔ 31 امام چربی
قربانکو گاہ پر دےجلا جبکہ سینہ ہارون اور اُس بیٹوںکے کا
ہے۔حصہ قربانی32 راندہنیکی 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۔

اسرائیلیوں34 کی سلامتی کی قربانیوں میں مَیںسے نے ہلانے
والا اورسینہ اُٹھانے اماموںرانوالی ہمیشہچیزیںیہہے۔دیکو
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 گئیں جب اُنہیں مقدِس میں رب کی خدمت
پیشمیں کیا گیا۔ رب36 اُسنے اُنہیںجبدن تیل مسحسے کیا
گیا حکم دیا تھا کہ اسرائیلی یہ حصہ ہمیشہ اماموں کو دیا کریں۔

قربانیوںتمامہدایاتیہغرض37 بھسمیعنیہیںمیںبارےکے
ہونے والی قربانی، غلہ کی نذر، گناہ کی قربانی، قصور کی قربانی،
امام کو مقدِس میں خدمت کے لئے مخصوص کرنے کی قربانی
اور سلامتی کی قربانی بارےکے میں۔ رب38 نے موسٰی کو یہ
ہدایات سینا پہاڑ پر دیں، اُس اُسجبدن اسرائیلیوںنے کو حکم
دیا کہ وہ دشِت سینا ربمیں کو اپنی پیشقربانیاں کریں۔

8
ہارون اور اُس بیٹوںکے مخصوصیتکی

رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 ہارون” اور اُس کے بیٹوں کو
میرے حضور آنا۔لے نیز اماموں کے لباس، مسح کا تیل، گناہ کی
قربانی کے لئے جوان بَیل، دو مینڈھے اور بےخمیری روٹیوں کی
ٹوکری لے آنا۔ 3 پھر جماعتپوری کو خیمے دروازےکے پر جمع
“کرنا۔

4 موسٰی نے ایسا ہی کیا۔ جب پوری جماعت اکٹھی ہو گئی
تو 5 اُس نے اُن سے کہا، اب” مَیں وہ کچھ کرتا ہوں جس کا
ربحکم نے دیا “ہے۔ 6 موسٰی ہاروننے اور اُس بیٹوںکے کو
منے سا لا کرایا۔غسلکر اُس7 ہاروننے کتانکو کا زیرجامہ پہنا
کر کمربند لپیٹا۔ پھر اُس نے چوغہ جسپہنایا پر اُس بالاپوشنے
کو مہارت سے بُنے ہوئے پٹکے سے باندھا۔ 8 اِس کے بعد اُس
نے سینے کا کیسہ لگا کر اُس میں دونوں قرعے بنام اُوریم اور ُمیم ت
رکھے۔ 9 پھر اُس نے ہارون کے سر پر پگڑی رکھی جس کے
منے سا والے حصے پر اُس مُقّدسنے تاج یعنی سونے کی تختی لگا
اُسکچھسبدی۔ حکم مطابقعینکے ہوا موسٰینےربجو کو
دیا تھا۔
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10 اِس کے بعد موسٰی نے مسح کے تیل سے مقدِس کو اور

جو کچھ اُس میں تھا مسح کر کے اُسے مخصوص و مُقّدس کیا۔
اُس11 نے یہ ساتتیل بار جانور چڑھانے کی قربان گاہ اور اُس
سامانکے اُسطرحاِسیدیا۔چھڑکپر بارساتنے دھونے کے
اورحوض اُس ڈھانچے پر چھڑکتیل حوضپرجسدیا رکھا ہوا
تھا۔ یوں یہ مخصوصچیزیں و مُقّدس ہوئیں۔ 12 اُس نے ہارون
سرکے پر مسح کا تیل ُنڈیل ا کر اُسے مسح کیا۔ یوں مخصوصوہ و
مُقّدس 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 کے عین مطابق ہوا ربجو نے موسٰی کو دیا
تھا۔

اب14 موسٰی نے گناہ کی قربانی کے لئے جوان بَیل پیشکو
کیا۔ ہارون اور اُس بیٹوںکے نے اپنے ہاتھ اُس سرکے پر رکھے۔
15 موسٰی نے اُسے ذبح کر کے اُس کے خون میں سے کچھ لے کر
اپنی اُنگلی سے قربان گاہ کے سینگوں پر لگا دیا تاکہ وہ گناہوں
پاکسے ہو جائے۔ باقی خون اُس نے قربان گاہ کے پائے پر
ُنڈیل ا دیا۔ یوں اُس نے اُسے مخصوص و مُقّدس کر کے اُس کا
دیا۔کفارہ موسٰی16 یوںنے انتڑ پر کی تمام چربی، کلیجیجوڑ اور
گُردےدونوں اُن کی سمیتچربی لے قربانکر گاہ پر جلا دیئے۔
لیکن17 بَیل کی گوشتکھال، اور یوں انتڑ کے گوبر اُسکو نے
خیمہ گاہ کے باہر لے جا کر جلا دیا۔ سب کچھ اُس حکم کے
مطابق ہوا ربجو نے موسٰی کو دیا تھا۔

18 اِس کے بعد اُس نے بھسم ہونے والی قربانی کے لئے پہلا
پیشمینڈھا کیا۔ ہارون اور اُس بیٹوںکے نے اپنے ہاتھ اُس کے
سر پر دیئے۔رکھ موسٰی19 اُسےنے ذبح کر اُسکے قربانخونکا
گاہ پہلوؤںچارکے دیا۔چھڑکپر اُس20 نے مینڈھے ٹکڑےکو
ٹکڑے کر کے ٹکڑےسر، اور چربی جلا دی۔ اُس21 نے یاں انتڑ
اور پنڈلیاں پانی صافسے کر پورےکے مینڈھے کو قربان گاہ پر
جلا اُسکچھسبدیا۔ حکم مطابقعینکے ہوا ربجو موسٰینے
کو دیا لئےکےربتھا۔ والیجلنے یہ قربانی بھسم والیہونے قربانی
تھی، اور اُس کی ربخوشبو کو پسند تھی۔

اِس22 بعدکے موسٰی دوسرےنے مینڈھے پیشکو کیا۔ اِس
قربانی کا مقصد اماموں کو مقدِس خدمتمیں کے لئے مخصوص
تھا۔کرنا ہارون اور اُس بیٹوںکے نے اپنے ہاتھ مینڈھے سرکے پر
رکھ دیئے۔ 23 موسٰی نے اُسے ذبح کر کے اُس کے خون میں سے
کچھ لے کر ہارون کے ہنے د کان کی لَو پر اور اُس کے ہنے د ہاتھ
اور ہنے د پاؤں کے انگوٹھوں پر لگایا۔ 24 یہی اُس نے ہارون کے
بیٹوں کے ساتھ بھی کیا۔ اُس نے اُنہیں منے سا لا کر اُن کے ہنے د
کان کی لَو پر اور اُن کے ہنے د ہاتھ اور ہنے د پاؤں کے انگوٹھوں پر
لگایا۔خون باقی اُسخون قرباننے گاہ پہلوؤںچارکے چھڑکپر
دیا۔ 25 اُس نے مینڈھے کی چربی، دُم، یوں انتڑ پر کی ساری

چربی، جوڑ کلیجی، گُردےدونوں اُن کی سمیتچربی اور دہنی
الـگران کی۔ 26 پھر وہ رب کے منے سا پڑی بےخمیری روٹیوں
ٹوکریکی میں ایکسے سادہ ایکروٹی، تیلمیںجسروٹی ڈالا
گیا تھا ایکاور جسروٹی پر تیل لگایا گیا تھا لے کر چربی اور ران
پر رکھ دی۔ 27 اُس نے یہ سب کچھ ہارون اور اُس کے بیٹوں
ہاتھوںکے پر رکھ کر اُسے ہلانے والی قربانی کے طور ربپر کو
پیش کیا۔ 28 پھر اُس نے یہ چیزیں اُن واپسسے لے قربانکر 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 طور
ربپر منےکے ہلایا۔سا مخصوصیتیہ کے میںمینڈھے موسٰیسے
کا حصہ تھا۔ موسٰی نے اِس میں سببھی ربکچھ کے حکم کے
عین مطابق کیا۔

30 پھر اُس مسحنے تیلکے اور قربان گاہ پر میںخونکے سے
کچھ لے کر ہارون، اُس کے بیٹوں اور اُن کے کپڑوں چھڑکپر
دیا۔ یوں اُس نے اُنہیں اور اُن کے کپڑوں مخصوصکو مُقّدسو
کیا۔

31 موسٰی نے اُن سے کہا، گوشت” کو ملاقات کے خیمے
کے دروازے پر اُبال کر اُسے اُن روٹیوں کے ساتھ کھانا جو
مخصوصیت کی قربانیوں ٹوکریکی میں پڑی ہیں۔ ربکیونکہ نے
مجھے یہی حکم دیا ہے۔ گوشت32 اور روٹیوں کا بقایا جلا دینا۔
سات33 دن تک ملاقات کے خیمے دروازےکے میں سے نہ
نکلنا، کیونکہ مقدِس خدمتمیں کے لئے مخصوصیتتمہاری کے
اِتنے ہی دن ہیں۔ 34 جو کچھ آج ہوا ہے وہ رب کے حکم کے
مطابق ہوا تاکہ تمہارا کفارہ دیا جائے۔ تمہیں35 راتسات اور
دن تک خیمے کے دروازے کے اندر رہنا ہے۔ رب کی اِس
ہدایت کو مانو ورنہ تم مر جاؤ گے، کیونکہ یہ حکم ربمجھے کی
طرف سے دیا گیا “ہے۔

ہارون36 اور اُس کے بیٹوں نے اُن ہدایاتتمام پر عمل کیا جو
رب نے موسٰی معرفتکی اُنہیں دی تھیں۔

9
ہارون قربانیاں چڑھاتا ہے

1 مخصوصیت کے سات دن کے بعد موسٰی نے آٹھویں دن
اُسہارون، بیٹوںکے اسرائیلاور بزرگوںکے اُس2بُلایا۔کو نے
ہارون سے کہا، بےعیبایک” بچھڑا ایکاور 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 ہونے والی قربانی
کے لئے سالہیکبےعیبایک بچھڑا سالہیکبےعیبایکاور
بھیڑ کا پیشبچہ کرو۔ ساتھ4 ہی سلامتی کی قربانی کے لئے ایک
بَیل اور ایک مینڈھا چنو۔ تیل کے ساتھ ملائی ہوئی غلہ کی نذر
بھی لے ربکچھسبکر پیشکو کرو۔ آجکیونکہ ربہی تم پر
ظاہر ہو “گا۔
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اسرائیلی5 موسٰی کی مطلوبہ تمام ملاقاتچیزیں خیمےکے کے

منے سا لے قریبجماعتپوریآئے۔ آ ربکر کے منے کھڑیسا
ہو گئی۔ 6 موسٰی نے اُن سے کہا، تمہیں” وہی کرنا جسہے کا
حکم رب نے تمہیں دیا ہے۔ کیونکہ آج ہی رب کا جلال تم پر
ظاہر ہو “گا۔

7 پھر اُس ہاروننے سے کہا، قربان” گاہ پاسکے جا کر گناہ
کی قربانی اور بھسم ہونے والی قربانی چڑھا کر اپنا اور اپنی قوم کا
ربدینا۔کفارہ کے حکم مطابقکے قوم کے لئے بھی پیشقربانی
کرنا تاکہ اُس کا کفارہ دیا “جائے۔

ہارون8 قربان گاہ پاسکے آیا۔ اُس بچھڑےنے کو ذبح کیا۔
یہ اُس کے لئے گناہ کی قربانی تھا۔ اُس9 کے بچھڑےبیٹے کا خون
اُس پاسکے لے آئے۔ اُس نے اپنی اُنگلی خون میں ڈبو کر اُسے
قربان گاہ کے سینگوں پر لگایا۔ باقی خون کو اُس نے قربان گاہ
کے پائے پر ُنڈیل ا دیا۔ 10 پھر اُس نے اُس کی چربی، گُردوں اور
جوڑ کلیجی کو قربان گاہ پر جلا دیا۔ ربجیسے نے موسٰی کو
حکم دیا تھا ویسے ہی ہارون نے کیا۔ بچھڑے11 کا گوشت اور
کھال اُس نے خیمہ گاہ کے باہر لے جا کر جلا دی۔

اِس12 بعدکے ہارون بھسمنے ہونے والی قربانی کو ذبح کیا۔
اُس کے بیٹوں نے اُسے اُس کا خون دیا، اور اُس نے اُسے قربان
گاہ کے چار پہلوؤں چھڑکپر دیا۔ اُنہوں13 نے اُسے قربانی کے
ٹکڑےمختلف سمیتسر دیئے، اور اُس نے اُنہیں قربان گاہ پر جلا
دیا۔ 14 پھر اُس اُسنے یاںکی انتڑ اور پنڈلیاں دھو بھسمکر ہونے
والی قربانی کی باقی چیزوں پر رکھ کر جلا دیں۔

ہاروناب15 قومنے لئےکے قربانی اُسچڑھائی۔ گناہنے کی
قربانی کے لئے بکرا ذبح کر کے اُسے پہلی قربانی کی طرح چڑھایا۔
اُس16 بھسمنے ہونے والی قربانی بھی قواعد مطابقکے چڑھائی۔
اُس17 نے غلہ کی پیشنذر کی اور اُس میں سے مٹھی 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۔ 18 پھر اُس
نے سلامتی کی قربانی کے لئے بَیل اور مینڈھے کو ذبح کیا۔ یہ
بھی قوم کے لئے تھی۔ اُس کے بیٹوں نے اُسے جانوروں کا خون
دیا، اور اُس نے اُسے قربان گاہ کے چار پہلوؤں پر چھڑک دیا۔
لیکن19 اُنہوں نے بَیل اور مینڈھے کو چربی، دُم، یوں انتڑ پر کی
چربی اور جوڑ کلیجی نکال کر 20 سینے کے ٹکڑوں پر رکھ دیا۔
ہارون چربینے قربانحصہکا گاہ پر سینے21دیا۔جلا ٹکڑےکے
اور دہنی رانیں اُس نے ہلانے والی قربانی کے طور پر رب کے
منے سا ہلائیں۔ اُس سبنے کچھ موسٰی کے حکم کے مطابق ہی
کیا۔

22 تمام پیشقربانیاں کرنے کے بعد ہارون نے اپنے ہاتھ اُٹھا
کر قوم برکتکو دی۔ پھر وہ قربان گاہ سے اُتر کر 23 موسٰی کے
ملاقاتساتھ کے خیمے میں داخل دونوںجبہوا۔ باہر آئے تو
اُنہوں قومنے برکتکو ربتبدی۔ پوریجلالکا قوم پر ظاہر
ہوا۔ رب24 کے حضور آگسے نکل کر قربان گاہ پر اُتری اور

بھسم ہونے والی قربانی اور چربی ٹکڑےکے بھسم کر دیئے۔ یہ
دیکھ لوگکر خوشی نعرےکے مارنے لـگے اور منہ کے بل گر
گئے۔

10
ندب اور ابیہو کا گناہ

ہارون1 کے بیٹے ندب اور ابیہو نے اپنے اپنے بخوردان لے کر
اُن میں جلتے ہوئے کوئلے ڈالے۔ اُن پر بخور ڈال کر وہ رب کے
منے سا آئے تاکہ پیشاُسے کریں۔ لیکن آگیہ ناجائز ربتھی۔
نے پیشیہ کرنے کا نہیںحکم دیا تھا۔ رباچانک2 کے حضور
آگسے جسنکلی نے اُنہیں بھسم کر دیا۔ ربوہیں کے منے سا
وہ مر گئے۔

3 موسٰی نے ہارون سے کہا، اب” وہی ہوا ہے ربجو نے
فرمایا تھا کہ قریبمیرےجو ہیں اُن مَیںسے قدوسیتاپنی ظاہر
کروں گا، مَیں تمام قوم کے منے سا ہی اپنے جلال کا اظہار کروں
“گا۔
خاموشہارون رہا۔ 4 موسٰی ہاروننے کے ایلعُزیچچا کے

بیٹوں میسائیل اور اِلَصفن کو بُلا کر کہا، اِدھر” آؤ اور اپنے رشتے
داروں کو مقدِس کے منے سا سے اُٹھا کر خیمہ گاہ کے باہر لے
“جاؤ۔ 5 وہ آئے اور موسٰی کے حکم کے عین مطابق اُنہیں اُن کے
زیر سمیتجاموں اُٹھا کر خیمہ گاہ کے باہر لے گئے۔

6 موسٰی ہاروننے 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 سے
ناراض ہو تمہارےلیکنگا۔جائے رشتے دار اور باقی تمام اسرائیلی
ضرور اِن کا ماتم کریں جن ربکو آگنے ہلاکسے کر دیا
ہے۔ ملاقات7 کے خیمے دروازےکے کے باہر نہ نکلو ورنہ تم
مر جاؤ گے، کیونکہ تمہیں رب کے تیل سے مسح کیا گیا “ہے۔
چنانچہ اُنہوں نے ایسا ہی کیا۔

اماموں کے لئے ہدایات
رب8 نے ہارون سے کہا، 9 جب” بھی تجھے تیرےیا بیٹوں

ملاقاتکو کے خیمے میں داخل ہونا ہے تو َمے یا کوئی اَور نشہ
آور چیز پینا منع ہے، ورنہ تم مر جاؤ گے۔ یہ اصول آنے والی
نسلوں کے لئے بھی تکابد اَن مٹ ہے۔ 10 یہ بھی لازم ہے کہ
مُقّدستم غیرمُقّدساور چیزوں پاکمیں، ناپاکاور چیزوں میں
امتیاز کرو۔ تمہیں11 اسرائیلیوں کو تمام پابندیاں سکھانی ہیں جو
مَیں نے تمہیں موسٰی معرفتکی بتائی “ہیں۔

12 موسٰی ہاروننے اور اُس بچےکے ہوئے بیٹوں 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 نہایت مُقّدس ہے۔ 13 اُسے
مُقّدس جگہ پر کھانا، کیونکہ وہ رب کی جلنے والی قربانیوں میں
تمہارےسے تمہارےاور بیٹوں کا حصہ ہے۔ کیونکہ مجھے اِس
کا حکم دیا گیا ہے۔ 14 جو سینہ ہلانے والی قربانی اور دہنی
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ران اُٹھانے والی قربانی کے طور پر پیش کی گئی ہے، وہ تم اور
تمہارے بیٹیاںبیٹے مُقّدساُنہیںہیں۔سکتےکھا پرجگہ ہے۔کھانا
اسرائیلیوں کی سلامتی کی قربانیوں میں سے ٹکڑےیہ تمہارا حصہ
ہیں۔ 15 لیکن پہلے امام ران اور سینے کو جلنے والی قربانیوں کی
چربی کے پیشساتھ کریں۔ وہ اُنہیں ہلانے والی قربانی کے طور
پر رب کے منے سا ہلائیں۔ رب فرماتا ہے کہ یہ ٹکڑے ابد تک
تمہارے تمہارےاور بیٹوں کا حصہ “ہیں۔

16 موسٰی یافتنے در کیا بکرےاُسکہ 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 بیٹوںکے 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
مُقّدسنہایت حصہ ہے ربجو نے تمہیں دیا تاکہ تم جماعت کا
قصور دُور کر ربکے کے منے سا لوگوں کا کفارہ دو۔ 18 چونکہ
بکرےاِس کا خون مقدِس میں نہ لایا گیا اِس لئے تمہیں اُس 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 قربانیکی اور بھسم والیہونے ربقربانی
پیشکو کی ہے جبکہ مجھ پر آفتیہ گزری ہے۔ اگر مَیں آج گناہ
کی قربانی سے کھاتا تو کیا ربیہ کو اچھا “لگتا؟ 20 باتیہ موسٰی
کو اچھی لـگی۔

11
اورناپاکپاک جانور

رب1 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کو بتانا
کہ تمہیں زمین پر ہنے ر والے جانوروں میں سے ذیل کے جانوروں
کو کھانے اجازتکی :ہے جن3 کے ُکھر یا پاؤں ِچرےبالکل
ہوئے ہیں اور جو جگالی کرتے ہیں اُنہیں کھانے کی اجازت
ہے۔ 4-6 اونٹ، ِبجُو یا خرگوش 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۔ وہ تمہارے لئے
ناپاک ہے، کیونکہ اُس کے ُکھر تو ِچرے ہوئے ہیں لیکن وہ
جگالی نہیں کرتا۔ 8 نہ اُن کا گوشت کھانا، نہ اُن کی لاشوں کو
چھونا۔ تمہارےوہ لئے ناپاک ہیں۔

سمندری9 اور یائی در جانور کھانے کے لئے جائز ہیں اگر اُن
کے پَر اور چھلـکے ہوں۔ لیکن10 جن کے پَر یا چھلـکے نہیں ہیں
وہ تمہارےسب لئے مکروہ ہیں، خواہ وہ بڑی تعداد میں مل کر
ہتے ر ہیں یا نہیں۔ اِس11 لئے اُن گوشتکا منعکھانا اورہے، اُن
کی لاشوں سے بھی گھن کھانا ہے۔ 12 پانی میں ہنے ر والے تمام
جانور جن کے پَر یا چھلـکے نہ تمہارےہوں لئے مکروہ ہیں۔

ذیل13 تمہارےپرندےکے لئے قابِل گھن ہوں۔ اِنہیں کھانا
منع :ہیںمکروہوہکیونکہہے، عقاب، گِدھ،کالاگِدھ،دڑھیَل
لال14 چیل، ہر قسم کی کالی چیل، 15 ہر قسم کا کوّا، عقابی16

ُ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۔

تمام20 پَر رکھنے کیڑےوالے پاؤںچارجو پر تمہارےہیںچلتے
لئے مکروہ ہیں، 21 سوائے اُن کے جن کی ٹانگوں کے دو حصے
ہیں اور جو پُھدکتے ہیں۔ اُن کو تم کھا ہو۔سکتے اِس22 ناتے سے
قسممختلفتم ٹڈےکے کھا ہو۔سکتے سبباقی23 پَر رکھنے والے
کیڑے جو چار پاؤں پر چلتے تمہارےہیں لئے مکروہ ہیں۔

لاشیںکیجانوروںکےذیلبھیجو24-28 تکشاموہچھوئے
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 کی لاشیں
اُٹھائے یا لازمچھوئے کہہے وہ کپڑےاپنے دھو اِسلے۔ کے
باوجود بھی وہ ناپاکتکشام رہے گا۔

29-30 زمین پر رینگنے والے جانوروں میں سے چھچھوندر،
مختلف قسم کے چوہے مختلفاور قسم تمہارےچھپکلیاںکی لئے
ناپاک ہیں۔ بھیجو31 اُنہیں اور اُن لاشیںکی چھو لیتا شاموہہے
ناپاکتک گا۔رہے 32 اگر اُن میں کسیلاشکیکسیسے چیز
پر پڑےگر تو ناپاکبھیوہ ہو اِسگی۔جائے نہیںفرقکوئیسے
پڑتا کہ وہ لـکڑی، چمڑےکپڑے، یا ٹاٹ کی بنی ہو، نہ اِس سے
کوئی فرق پڑتا ہے کہ وہ کس کام کے لئے استعمال کی جاتی
ہے۔ اُسے ہر صورت میں پانی میں ڈبونا ہے۔ توبھی وہ تکشام
ناپاک رہے گی۔ 33 اگر لاشایسی مٹی برتنکے میں گر جائے تو
جو کچھ بھی اُس میں ناپاکہے ہو جائے گا اور تمہیں اُس برتن
کو توڑنا ہے۔ 34 ہر کھانے والی جسچیز پر ایسے برتن کا پانی
ڈالا گیا ناپاکہے اِسیہے۔ طرح اُس برتن سے نکلی ہوئی ہر پینے
والی ناپاکچیز لاشایسیبھیپرجس35ہے۔ پڑےگر ناپاکوہ
ہو جاتا ہے۔ اگر وہ تنور یا چولھے پر گر پڑے تو اُن کو توڑ دینا
ہے۔ ناپاکوہ ہیں تمہارےاور لئے ناپاک رہیں گے۔ لیکن36
جس چشمے حوضیا میں ایسی گرےلاش پاکوہ رہتا ہے۔
صرف وہ لاشجو کو چھو لیتا ناپاکہے 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 پھر لاش اُن پر گر
پڑے تو ناپاکوہ ہیں۔

39 اگر ایسا اجازتکیکھانےجسےجانور توجائےمرہے جو
بھی اُس لاشکی چھوئے ناپاکتکشام رہے گا۔ 40 جو اُس
میں سے کچھ کھائے یا اُسے اُٹھا کر لے جائے اُسے اپنے کپڑوں
کو دھونا توبھیہے۔ وہ ناپاکتکشام رہے گا۔

41 ہر جانور جو زمین پر رینگتا ہے قابِل گھن ہے۔ اُسے کھانا
منع ہے، 42 چاہے وہ پیٹاپنے پر چاہے چار یا اِس زائدسے پاؤں
پر چلتا ہو۔ 43 اِن تمام والوںرینگنے سے آپاپنے گھنکو باعثکا

* 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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ناپاکاور نہ بنانا، 44 کیونکہ ربمَیں تمہارا خدا ہوں۔ لازم ہے
کہ تم اپنے آپ مخصوصکو مُقّدسو رکھو، کیونکہ قدوسمَیں
ہوں۔ آپاپنے کو زمین پر رینگنے والے تمام جانوروں ناپاکسے
نہ بنانا۔ ربمَیں45 ہوں۔ مَیں تمہیں مصر نکالسے لایا ہوں تاکہ
تمہارا خدا بنوں۔ مُقّدسلہٰذا رہو، کیونکہ قدوسمَیں ہوں۔

زمین46 پر چلنے والے جانوروں، پرندوں، آبی جانوروں اور زمین
پر رینگنے والے جانوروں بارےکے میں شرع یہی ہے۔ 47 لازم
ہے کہ ناپاکتم پاکاور میں امتیاز کرو، ایسے جانوروں میں جو
کھانے کے لئے جائز ہیں اور ایسوں میں جو ناجائز “ہیں۔

12
بچے پیدائشکی کے بعد ماں پر پابندیاں

نےرب1 موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو بتا کسیجبکہ
عورت کے لڑکا پیدا ہو تو وہ ماہواری کے ایام کی ساتطرح دن
ناپاکتک گی۔رہے آٹھویں3 دن لڑکے کا ختنہ ہے۔کروانا پھر4
ماں انتظاردن33مزید اِسکرے۔ بعدکے اُس کی ناپاکیوہ دُور
ہو گیجائے بہنےخونجو سے پیدا دوراناِسہے۔ہوئی کوئیوہ
مخصوص مُقّدساور چیز نہ چھوئے، نہ مقدِس پاسکے جائے۔

5 اگر اُس کے لڑکی پیدا ہو جائے تو وہ ماہواری کے ایام کی
ناپاکطرح یہہے۔ تکدن14ناپاکی گی۔رہے پھر وہ 66مزید
انتظاردن اِسکرے۔ بعدکے اُس کی وہ ناپاکی دُور ہو گیجائے
جو خون بہنے سے پیدا ہوئی ہے۔

جب6 لڑکے یا لڑکی کے سلسلے میں یہ دن گزر جائیں تو وہ
ملاقات خیمےکے دروازےکے پر امام ذیلکو :دےچیزیںکی
بھسم ہونے والی قربانی کے لئے یکایک سالہ بھیڑ کا بچہ اور گناہ
کی قربانی کے لئے ایک جوان کبوتر یا قمری۔ امام7 یہ ربجانور
پیشکو کر اُسکے کا دے۔کفارہ پھر خون بہنے باعثکے پیدا
ہونے والی ناپاکی دُور ہو جائے ایکاصولگی۔ ہی ہے، چاہے
لڑکا ہو یا لڑکی۔

8 اگر غربتوہ باعثکے بھیڑ کا بچہ سکےدےنہ تو پھر وہ دو
یاں قمر یا دو جوان کبوتر لے ایکآئے، بھسم ہونے والی قربانی
کے لئے اور دوسرا گناہ قربانیکی لئے۔کے یوں امام اُس کا کفارہ
دے اور پاکوہ ہو جائے “گی۔

13
ِجلدی یاں بیمار

رب1 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، 2 اگر” کسی کی ِجلد
میں سوجن یا پپڑی یا سفید داغ ہو اور خطرہ ہے کہ وبائی ِجلدی
بیماری ہو تو اُسے اماموں یعنی ہارون یا اُس بیٹوںکے پاسکے لے
آنا ہے۔ 3 امام اُس جگہ کا معائنہ کرے۔ اگر اُس کے بال سفید
ہو گئے ہوں اور وہ ِجلد میں دھنسی ہوئی ہو تو وبائی بیماری ہے۔
جب امام کو یہ معلوم ہو تو وہ ناپاکاُسے قرار دے۔ لیکن4 ہو
سکتا ِجلدکہہے کی سفیدجگہ تو لیکنہے ِجلد دھنسیمیں ہوئی
نہیں ہے، نہ اُس کے بال سفید ہوئے ہیں۔ صورتاِس میں امام

لئےکےدنساتکوشخصاُس دنساتویں5رکھے۔میںعلیٰحدگی
امام دوبارہ اُس کا معائنہ کرے۔ اگر وہ دیکھے کہ متاثرہ جگہ
ویسی ہی اورہے پھیلی نہیں تو وہ اُسے علیٰحدگیدنساتمزید میں
رکھے۔ ساتویں6 دن ایکوہ اَور مرتبہ اُس کا معائنہ کرے۔ اگر
اُس جگہ رنگکا ِجلدمندصحتدوبارہ مانندکیرنگکے ہو رہا
اورہو پھیلی نہ ہو تو وہ پاکاُسے اِسدے۔قرار مطلبکا کہہے
مرضیہ عام پپڑی سے یادہ ز نہیں مریضہے۔ کپڑےاپنے دھو
لے تو پاکوہ ہو جائے گا۔ لیکن7 اگر اِس کے بعد متاثرہ جگہ
پھیلنے لـگے تو وہ دوبارہ آپاپنے کو امام کو دکھائے۔ امام8 اُس
کا معائنہ کرے۔ اگر جگہ واقعی پھیل گئی ہو تو امام ناپاکاُسے
قرار دے، کیونکہ یہ وبائی مرضِجلدی ہے۔

9 اگر کسی کے جسم پر وبائی ِجلدی مرض نظر آئے تو اُسے
امام پاسکے لایا جائے۔ امام10 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 ً فورا ناپاک
قرار دے، کیونکہ یہ اُس کی ناپاکی کا ثبوت ہے۔ لیکن12 اگر
بیماری جلدی پھیلسے گئی ہو، تکیہاں سرکہ سے لے پاؤںکر
تک پوری ِجلد متاثر ہوئی ہو 13 تو امام یہ دیکھ مریضکر کو
پاک قرار دے۔ پوریچونکہ ِجلد سفید ہو گئی ہے اِس لئے وہ
کہیںبھیجبلیکن14ہے۔پاک نظرگوشتکچا وقتاُسآئے
وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ 15 امام یہ دیکھ کر مریض کو ناپاک
قرار دے۔ کچا گوشت ہر صورت ناپاکمیں ہے، کیونکہ اِس
مطلبکا ہے کہ وبائی ِجلدی لـگبیماری گئی ہے۔ 16 اگر کچے
گوشت کا یہ زخم بھر جائے اور متاثرہ جگہ کی ِجلد سفید ہو
جائے تو مریض امام کے پاس جائے۔ 17 اگر امام دیکھے کہ
واقعی ایسا ہی ہوا ہے اور متاثرہ ِجلد سفید ہو گئی ہے تو وہ اُسے
پاک قرار دے۔

18 ِجلدکیکسیاگر پر پھوڑا لیکنہو ٹھیکوہ ہو اور19جائے
اُس کی جگہ سفید سوجن یا سرخی مائل سفید داغ نظر آئے تو
مریض اپنے آپ کو امام کو دکھائے۔ 20 اگر وہ اُس کا معائنہ
کر کے دیکھے کہ متاثرہ جگہ ِجلد کے اندر دھنسی ہوئی ہے
اور اُس کے بال سفید ہو گئے ہیں تو وہ مریض ناپاککو قرار
دے۔ کیونکہ اِس کا مطلب ہے کہ جہاں پہلے پھوڑا تھا وہاں
وبائی ِجلدی بیماری پیدا ہو گئی ہے۔ 21 لیکن اگر امام دیکھے
کہ متاثرہ جگہ کے بال سفید نہیں ہیں، وہ ِجلد میں دھنسی ہوئی
نظر نہیں آتی اور اُس رنگکا دوبارہ صحت مند ِجلد کی مانند ہو
رہا ہے تو وہ ساتاُسے دن کے لئے علیٰحدگی میں رکھے۔ 22 اگر
اِس بیماریدوران مزید پھیل جائے تو مریضامام ناپاککو قرار
اِسکیونکہدے، مطلبکا لـگبیماریِجلدیوبائیکہہے گئی
ہے۔ لیکن23 اگر داغ نہ پھیلے تو اِس مطلبکا ہے کہ صرفیہ
بھرےاُس ہوئے زخم کا نشان ہے پھوڑےجو سے پیدا ہوا تھا۔
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24 اگر کسی کی ِجلد پر جلنے کا زخم لـگ جائے اور متاثرہ
جگہ پر سرخی مائل سفید داغ یا سفید داغ پیدا ہو جائے 25 تو امام
متاثرہ جگہ کا معائنہ کرے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ متاثرہ جگہ
بالکے سفید ہو گئے ہیں اور وہ ِجلد میں دھنسی ہوئی ہے تو اِس
کا مطلب ہے چوٹکہ کی جگہ پر وبائی لـگمرضِجلدی گیا
امامہے۔ ناپاکاُسے قرار دے، لـگبیماریِجلدیوبائیکیونکہ
گئی ہے۔ 26 لیکن اگر امام نے معلوم کیا ہے کہ داغ میں بال
نہیںسفید ہیں، وہ ِجلد میں دھنسا ہوا نظر نہیں آتا اور اُس رنگکا
مندصحت ِجلد کی مانند ہو رہا توہے مریضوہ تکدنساتکو
علیٰحدگی میں رکھے۔ 27 اگر وہ ساتویں دن کرےمعلوم کہ متاثرہ
جگہ پھیل گئی ہے تو وہ ناپاکاُسے قرار دے۔ کیونکہ اِس کا
مطلب ہے کہ وبائی ِجلدی بیماری لـگ گئی ہے۔ لیکن28 اگر
داغ پھیلا ہوا نظر نہیں آتا اور متاثرہ ِجلد رنگکا صحت مند ِجلد
رنگکے کی مانند ہو گیا ہے تو اِس کا مطلب ہے کہ یہ صرف
بھرےاُس زخمہوئے نشانکا جوہے جلنے سے پیدا ہوا تھا۔ امام
مریض پاککو قرار دے۔

29 اگر کسی سرکے یا داڑھی کی ِجلد میں نشان نظر آئے 30 تو
امام متاثرہ جگہ معائنہکا کرے۔ اگر ہوئیدھنسیوہ نظر آئے اور
اُس رنگبالکے لحاظکے سے چمکتے ہوئے سونے کی مانند اور
باریک ہوں تو مریضامام ناپاککو قرار دے۔ اِس کا مطلب
ہے ایسیکہ بیماریِجلدیوبائی سر یا داڑھی کی ِجلد لـگپر گئی
ہے خارشجو پیدا کرتی ہے۔ لیکن31 اگر امام نے معلوم کیا کہ
متاثرہ ِجلدجگہ ہوئیدھنسیمیں نظر نہیں آتی اگرچہ اُس بالوںکے
کا رنگ بدل گیا ہے تو وہ اُسے سات دن کے لئے علیٰحدگی میں
رکھے۔ ساتویں32 دن امام ِجلد کی متاثرہ جگہ کا معائنہ کرے۔
اگر وہ پھیلی ہوئی نظر نہیں آتی اور اُس بالوںکے دارچمکرنگکا
سونے کی مانند نہیں ساتھہے، ہی وہ جگہ ِجلد میں دھنسی ہوئی
بھی نہیںدکھائی دیتی، 33 مریضتو بالاپنے وہصرفمنڈوائے۔
بال رہ جائیں جو متاثرہ جگہ سے نکلتے ہیں۔ مریضامام کو مزید
سات دن علیٰحدگی میں رکھے۔ 34 ساتویں دن وہ اُس کا معائنہ
کرے۔ اگر متاثرہ جگہ نہیں پھیلی اور وہ ِجلد میں دھنسی ہوئی
نظر نہیں آتی تو امام پاکاُسے قرار وہدے۔ 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 پھیلیواقعیجگہ ہوئی نظر آئے ناپاکمریضتو ہے، چاہے
متاثرہ جگہ کے بالوں رنگکا چمکتے سونے کی مانند ہو یا نہ ہو۔
37 لیکن اگر اُس کے خیال میں متاثرہ جگہ پھیلی ہوئی نظر نہیں
آتی بلـکہ اُس میں سے رنگکالے کے بال نکل رہے ہیں تو اِس
کا مطلب ہے مریضکہ صحتکی بحال ہو گئی ہے۔ امام اُسے
پاک قرار دے۔

38 اگر کسی مرد یا عورت کی ِجلد پر سفید داغ پیدا ہو جائیں
39 تو امام اُن کا معائنہ کرے۔ اگر اُن کا رنگسفید ہلکا سا ہو تو

صرفیہ پپڑیبےضرر پاکمریضہے۔ ہے۔
40-41 اگر کسی مرد کا سر ماتھے طرفکی یا پیچھے طرفکی

گنجا ہے تو پاکوہ ہے۔ لیکن42 اگر اُس جگہ جہاں وہ گنجا
مائلسرخیہے سفید داغ ہو تو اِس مطلبکا ہے وہاںکہ وبائی
ِجلدی بیماری لـگ گئی ہے۔ 43 امام اُس کا معائنہ کرے۔ اگر
گنجی جگہ پر مائلسرخی سوجنسفید ہو جو بیماریِجلدیوبائی
کی مانند نظر آئے 44 مریضتو کو وبائی ِجلدی لـگبیماری گئی
ہے۔ امام ناپاکاُسے قرار دے۔

مریضناپاک سلوککا
بیماریِجلدیوبائی45 مریضکا پہنے۔کپڑےپھٹے اُس بالکے

بکھرے رہیں۔ وہ اپنی مونچھوں کو کپڑےکسی سے چھپائے
اور پکارتا رہے، ناپاک،’ ‘ناپاک۔ 46 جس وقت تک وبائی
ِجلدی بیماری لـگی رہے ناپاکوہ ہے۔ وہ اِس دوران خیمہ گاہ
کے باہر جا کر تنہائی میں رہے۔

پھپھوندی سے نپٹنے کا یقہ طر
47 ہو سکتا ہے کہ اُون یا کتان کے کسی لباس پر پھپھوندی

لـگ گئی ہے، 48 یا کہ پھپھوندی اُون یا کتان کے کپڑےکسی
ٹکڑےکے یا چمڑےکسی یا چمڑے کی کسی چیز پر لـگ 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۔ 51 ساتویں 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 اِن سات دنوں کے بعد پھپھوندی پھیلی ہوئی نظر نہیں
آتی 54 تو امام دےحکم کہ متاثرہ چیز کو دُھلوایا جائے۔ پھر وہ
اُسے ساتمزید دن کے لئے علیٰحدگی میں رکھے۔ اِس55 کے بعد
وہ دوبارہ اُس کا معائنہ کرے۔ اگر وہ کرےمعلوم پھپھوندیکہ
تو پھیلی ہوئی نظر نہیں آتی لیکن اُس رنگکا ویسے کا ویسا ہے
تو ناپاکوہ ہے۔ اُسے جلا دینا، پھپھوندیچاہے متاثرہ چیز کے
منے سا لـگیمیںحصےپچھلےیاحصےوالے لیکن56ہو۔ اگر معلوم
ہو جائے کہ پھپھوندی رنگکا ماند پڑ گیا ہے تو کپڑےامام یا
چمڑے میں سے متاثرہ جگہ پھاڑ کر نکال دے۔ توبھی57 ہو سکتا
ہے پھپھوندیکہ دوبارہ کپڑےاُسی چمڑےیا پر نظر آئے۔ اِس
کا مطلب ہے کہ وہ پھیل رہی ہے اور اُسے جلا دینا لازم ہے۔
58 لیکن اگر پھپھوندی دھونے کے بعد غائب ہو جائے تو اُسے
ایک اَور دفعہ دھونا ہے۔ پھر متاثرہ پاکچیز ہو گی۔

اِسی59 پھپھوندیطرح سے نپٹنا ہے، چاہے وہ اُون یا کتان کے
لباسکسی لـگکو گئی ہو، اُونچاہے یا کتان ٹکڑےکسیکے
کسیکیچمڑےیا چیز لـگکو ہو۔گئی اِن اصولوںہی تحتکے
فیصلہ کرنا ہے کہ متاثرہ پاکچیز ہے یا “ناپاک۔
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وبائی ِجلدی بیماری مریضکے کی شفا پر قربانی
رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 اگر” شخصکوئی ِجلدی 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 کی صحت واقعی بحال ہو گئی
ہے 4 تو امام اُس کے لئے دو زندہ پاکاور پرندے، دیودار کی
رنگقرمزیلـکڑی، کا دھاگا اور زوفا منگوائے۔ امام5 کے حکم
پر پرندوں میں ایکسے کو تازہ پانی بھرےسے ہوئے مٹی برتنکے
کے اوپر ذبح کیا جائے۔ امام6 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 پر
چھڑک پاکاُسےکر قرار پھردے، پرندےزندہ میدانکھلےکو
میں چھوڑ دے۔ 8 جو اپنے آپ پاککو صاف کرا رہا ہے وہ
کپڑےاپنے دھوئے، اپنے تمام بال منڈوائے اور نہا اِسلے۔ کے
بعد پاکوہ ابہے۔ وہ خیمہ گاہ داخلمیں ہو سکتا اگرچہہے
وہ ساتمزید دن ڈیرےاپنے میں نہیں جا سکتا۔ ساتویں9 دن وہ
دوبارہ اپنے سر کے بال، اپنی داڑھی، اپنے ابرو اور باقی تمام بال
منڈوائے۔ وہ دھوئےکپڑےاپنے اور نہا تبلے۔ پاکوہ ہے۔

آٹھویں10 دن وہ دو بھیڑ کے نر بچے یکایکاور سالہ بھیڑ چن
لے بےعیبجو ہوں۔ ساتھ ہی وہ غلہ کی نذر کے لئے تیل کے
ساتھ ملایا گیا 4ساڑھے کلو گرام بہترین میدہ 300اور ملی لٹر تیل
لے۔ 11 جسپھر امام نے پاکاُسے قرار دیا وہ اُسے اِن قربانیوں
ملاقاتسمیت کے خیمے دروازےکے ربپر پیشکو کرے۔
12 بھیڑ ایککا نر بچہ اور 300 ملی لٹر تیل قصور کی قربانی کے
لئے امامہے۔ اُنہیں ہلانے والی قربانی کے طور ربپر کے منے سا
پھر13ہلائے۔ وہ بھیڑ بچےاِسکے دروازےکےخیمےکو پر ذبح
جہاںکرے گناہ قربانیاںکی 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 والےہونے ہنےکے کیکاند لَو پر اُساور ہنےکے ہاتھد
اور ہنے د پاؤں انگوٹھوںکے پر لگائے۔ اب15 300وہ ملی لٹر تیل
میں سے کچھ لے کر اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ڈالے۔ 16 اپنے
ہنے د ہاتھ انگوٹھےکے ساتھکے والی اُنگلی اِس تیل میں ڈبو کر وہ
اُسے سات بار رب کے منے سا چھڑکے۔ 17 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 ہاتھد اور ہنے پاؤںد انگوٹھوںکے پر دےلگا
یعنی اُن جگہوں پر جہاں وہ قصور قربانیکی خونکا لگا ہے۔چکا
امام18 اپنی ہتھیلی پر کا باقی پاکتیل ہونے والے سرکے پر ڈال
ربکر کے منے سا اُس کا کفارہ دے۔

اِس19 کے بعد امام گناہ کی قربانی چڑھا پاککر ہونے والے
کا کفارہ دے۔ آخر میں وہ بھسم ہونے والی قربانی کا جانور ذبح

کرے۔ 20 وہ اُسے غلہ کی نذر ساتھکے قربان گاہ پر چڑھا کر اُس
کا کفارہ تبدے۔ پاکوہ ہے۔

21 اگر شخصشفایاب غربت کے باعث یہ قربانیاں نہیں چڑھا
سکتا تو پھر وہ قصور کی قربانی کے لئے بھیڑ ایکصرفکا نر بچہ
لے آئے۔ کافی ہے کہ کفارہ دینے کے لئے ربیہی کے منے سا
ہلایا جائے۔ ساتھ ساتھ غلہ کی نذر کے لئے ڈیڑھ کلو گرام بہترین
میدہ تیل کے ساتھ ملا پیشکر کیا جائے اور 300 ملی لٹر تیل۔
22 اِس کے علاوہ وہ دو یاں قمر یا دو جوان کبوتر پیش کرے،
ایک کو گناہ کی قربانی کے لئے اور دوسرے کو بھسم ہونے
والی قربانی کے لئے۔ 23 آٹھویں دن وہ اُنہیں ملاقات کے خیمے
دروازےکے پر امام پاسکے اور رب کے منے سا لے آئے تاکہ
پاکوہ صاف ہو جائے۔ 24 امام بھیڑ کے بچے کو 300 ملی لٹر
تیل سمیت لے کر ہلانے والی قربانی کے طور پر رب کے منے سا
ہلائے۔ 25 وہ قصور کی قربانی کے لئے بھیڑ کے بچے کو ذبح
کرے اور اُس کے خون میں سے کچھ لے پاککر ہونے والے
کے ہنے د کان کی لَو پر اور اُس کے ہنے د ہاتھ اور ہنے د پاؤں کے
انگوٹھوں پر لگائے۔ اب26 وہ 300 ملی لٹر تیل میں سے کچھ اپنے
بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ڈالے 27 اور اپنے ہنے د ہاتھ کے انگوٹھے
کے ساتھ والی اُنگلی اِس تیل میں ڈبو کر اُسے سات بار رب کے
منے چھڑکسا دے۔ 28 وہ اپنی ہتھیلی پر کے تیل میں سے کچھ
اَور لے پاککر ہونے والے کے ہنے د کان کی لَو پر اور اُس کے
ہنے د ہاتھ اور ہنے د پاؤں انگوٹھوںکے پر یعنیدےلگا اُن جگہوں
پر وہجہاں قربانیکیقصور خونکا لگا ہے۔چکا اپنی29 ہتھیلی پر
تیلباقیکا پاکوہ ہونے والے سرکے ربتاکہدےڈالپر کے
منے سا اُس کا کفارہ دے۔ اِس30 کے بعد شخصشفایابوہ کی
یاںدومطابقکےگنجائش قمر یا ایک31چڑھائے،کبوترجواندو
قربانیکیگناہکو لئےکے بھسمکودوسرےاور قربانیوالیہونے
کے لئے۔ ساتھ ہی وہ غلہ کی پیشنذر یوںکرے۔ ربامام کے
منے سا اُس کا کفارہ دیتا ہے۔ 32 یہ اصول شخصایسے کے لئے
بیماریِجلدیوبائیجوہے سے شفا پا گیا لیکنہے غربتاپنی کے
پاکباعث 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
ہوںمکان میںجنگے مَیں پھپھوندینے ہے۔دیپھیلنے ایسے35
گھر مالـککا جا کر امام کو بتائے کہ مَیں نے اپنے گھر میں
کوئیجیسیپھپھوندی دیکھیچیز ہے۔ امامتب36 کہدےحکم
گھر کا معائنہ کرنے سے پہلے گھر کا پورا سامان نکالا جائے۔
ورنہ اگر گھر ناپاککو قرار دیا جائے تو سامان کو ناپاکبھی
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 ہریجگہیں یا سیلال ہوں اور دیوار کے اندر
دھنسی ہوئی نظر آئیں 38 تو پھر امام گھر سے نکل کر سات دن
کے لئے تالا لگائے۔ ساتویں39 دن واپسوہ آ کر مکان کا معائنہ
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کرے۔ اگر پھپھوندی پھیلی ہوئی نظر آئے 40 تو وہ دےحکم کہ
متاثرہ پتھروں کو نکال کر آبادی کے باہر کسی ناپاک جگہ پر
پھینکا جائے۔ 41 نیز وہ دےحکم کہ اندر کی دیواروں کو یدا کُر
جائے اور یدی کُر ہوئی مٹی آبادیکو کے باہر ناپاککسی جگہ
پر پھینکا جائے۔ 42 لوگپھر نئے پتھر لگا کر گھر گارےکونئے
سے پلستر کریں۔ لیکن43 اگر اِس کے باوجود پھپھوندی دوبارہ
پیدا ہو جائے 44 تو امام آ کر دوبارہ اُس کا معائنہ کرے۔ اگر وہ
دیکھے پھپھوندیکہ گھر میں پھیل گئی ہے تو اِس مطلبکا ہے
پھپھوندیکہ نقصان دہ ہے، اِس لئے ناپاکگھر ہے۔ 45 لازم
ہے کہ پورےاُسے طور پر ڈھا دیا جائے اور سب کچھ یعنی اُس
کے پتھر، لـکڑی اور پلستر کو آبادی کے باہر ناپاککسی جگہ پر
پھینکا جائے۔

46 اگر امام کسینے گھر کا معائنہ کر کے تالا لگا دیا ہے اور
پھر بھی کوئی اُس گھر میں داخل ہو جائے تو وہ ناپاکتکشام
رہے گا۔ 47 جو ایسے گھر میں سوئے یا کھانا کھائے لازم ہے
کہ وہ اپنے کپڑے دھو لے۔ لیکن48 اگر گھر کو سرےنئے
سے پلستر کرنے کے بعد امام آ کر اُس کا دوبارہ معائنہ کرے
اور دیکھے کہ پھپھوندی دوبارہ نہیں نکلی تو اِس کا مطلب ہے
پھپھوندیکہ ختم ہو گئی ہے۔ وہ پاکاُسے قرار دے۔ اُسے49
گناہ پاکسے صاف کرانے کے لئے وہ دو پرندے، دیودار کی
لـکڑی، قرمزی رنگ کا دھاگا اور زوفا لے لے۔ 50 وہ پرندوں
میں ایکسے کو تازہ پانی بھرےسے ہوئے مٹی برتنکے کے اوپر
ذبح کرے۔ 51 اِس کے بعد وہ دیودار کی لـکڑی، زوفا، قرمزی
رنگ کا دھاگا اور زندہ پرندہ لے کر اُس تازہ پانی میں دےڈبو
جس کے ساتھ ذبح کئے پرندےہوئے کا خون ملایا گیا ہے اور
اِس پانی ساتکو بار گھر چھڑکپر دے۔ 52 اِن چیزوں سے وہ
گناہکوگھر صافپاکسے 53ہے۔کرتا میںآخر وہ پرندےزندہ
کو آبادی کے باہر کھلے میدان میں چھوڑ دے۔ یوں وہ گھر کا
دےکفارہ گا، اور صافپاکوہ ہو جائے گا۔

لازم54-56 قسمہرکہہے بیماریوبائیکی ایسےسے نپٹو جیسے
بیان کیا گیا ہے، چاہے وہ وبائی ِجلدی یاں بیمار ہوں ( مثلاً
خارش، پپڑیسوجن، یا سفید ،(داغ کپڑوںچاہے یا گھروں میں
پھپھوندی ہو۔ 57 اِن اصولوں کے تحت فیصلہ کرنا ہے کہ کوئی
شخص یا پاکچیز ہے یا “ناپاک۔

15
مردوں کی ناپاکی

موسٰینےرب1 اور ہارون کہا،سے اسرائیلیوں”2 کو بتانا کہ
اگر کسی مرد کو یان جر مرضکا 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 ہے ناپاکوہ ہے۔
5-6 بھیجو اُس کے لیٹنے کی جگہ کو چھوئے یا اُس کے بیٹھنے کی
جگہ پر بیٹھ جائے وہ کپڑےاپنے دھو کر نہا لے۔ وہ تکشام
ناپاک رہے گا۔ اِسی7 طرح بھیجو مریضایسے کو چھوئے وہ
کپڑےاپنے دھو کر نہا لے۔ وہ ناپاکتکشام رہے گا۔ 8 اگر

مریض پاککسی شخص پر تھوکے تو یہی کچھ کرنا ہے اور وہ
ناپاکتکشامشخص گا۔رہے جانورکسیمریضایساجب9 پر
سوار ہوتا توہے ہر پرجسچیز بیٹھوہ جاتا ناپاکہے جو10ہے۔
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 اپنے کپڑے دھو
کر نہا لے۔ وہ ناپاکتکشام رہے گا۔ 12 مٹی کا جو برتن ایسا
مریض چھوئے اُسے توڑ دیا لـکڑیجائے۔ کا برتنجو وہ چھوئے
خوباُسے یا دھو جائے۔

13 جسے اِس مرض سے شفا ملی ہے وہ سات دن انتظار
اِسکرے۔ بعدکے وہ تازہ پانی سے کپڑےاپنے دھو کر نہا لے۔
پھر پاکوہ ہو جائے گا۔ آٹھویں14 دن وہ دو یاں قمر یا دو جوان
کبوتر لے ملاقاتکر خیمےکے دروازےکے ربپر کے منے سا
امام امام15دے۔کو اُن میں ایکسے گناہکو قربانیکی طورکے
پر دوسرےاور کو بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر چڑھائے۔
یوں ربوہ کے منے سا اُس کا گا۔دےکفارہ

16 اگر کسی مرد کا نطفہ خارج ہو جائے تو وہ پورےاپنے
جسم کو دھو لے۔ وہ شام ناپاکتک رہے گا۔ 17 ہر کپڑا یا
جسچمڑا سے لـگنطفہ گیا ہو اُسے دھونا ہے۔ وہ بھی تکشام
ناپاک گا۔رہے 18 اگر مرد عورتاور ہمکے بستر ہونے پر نطفہ
خارج ہو جائے تو لازم ہے دونوںکہ نہا لیں۔ وہ ناپاکتکشام
رہیں گے۔

عورتوں کی ناپاکی
ماہواری19 وقتکے عورت سات ناپاکتکدن ہے۔ جو

بھی اُسے چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ 20 اِس دوران
چیزجس بھیپر وہ لیٹتی یا بیٹھتی ناپاکوہہے بھیجو23-21ہے۔
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
شروعدنکے جائیںہو تو مرد خون لـگنے تکدنساتباعثکے
ناپاک رہے جسگا۔ چیز پر بھی وہ لیٹتا ہے ناپاکوہ ہو جائے
گی۔

25 اگر عورتکسی کو ماہواری کے دن چھوڑ کر کسی اَور
وقت کئی دنوں تک خون آئے یا خون ماہواری کے دنوں کے
بعد بھی جاری رہے تو وہ ماہواری کے دنوں کی طرح اُس وقت
ناپاکتک رُکخونتکجبگیرہے نہ جائے۔ چیزجس26
پر بھی وہ لیٹتی یا بیٹھتی ہے ناپاکوہ ہے۔ 27 جو بھی ایسی چیز
کو چھوئے وہ کپڑےاپنے دھو کر نہا لے۔ وہ ناپاکتکشام
گا۔رہے خون28 رُککے جانے عورتپر دنساتمزید انتظار
کرے۔ پھر پاکوہ ہو گی۔ آٹھویں29 دن وہ یاںدو قمر یا جواندو
کبوتر لے ملاقاتکر کے خیمے دروازےکے پر امام پاسکے
آئے۔ 30 امام اُن میں سے ایک کو گناہ کی قربانی کے لئے اور
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دوسرے کو بھسم ہونے والی قربانی کے لئے چڑھائے۔ یوں وہ
رب کے منے سا اُس کی ناپاکی کا گا۔دےکفارہ

31 لازم ہے کہ اسرائیلیوں کو ایسی چیزوں سے دُور رکھا
جائے جن سے ناپاکوہ ہو جائیں۔ ورنہ میرا وہ مقدِس جو اُن
درمیانکے اُنہے ناپاکسے ہو جائے اورگا ہلاکوہ جائیںہو
گے۔

لازم32 ہے اِسکہ قسم معاملوںکے ایسےسے نپٹو بیانجیسے
کیا گیا ہے۔ اِس میں وہ مرد شامل ہے جو یان جر مریضکا ہے
اور وہ جو نطفہ خارج ہونے ناپاکباعثکے ہے۔ اِس33 میں
عورتوہ بھی شامل جسہے ماہواریکے 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 صرفوہ وقتمقررہ پردےپر
مُقّدسپیچھےکے کمرےترین میں داخل ہو کر عہد صندوقکے
کے ڈھکنے کے منے سا کھڑا ہو جائے، ورنہ وہ مر جائے گا۔
کیونکہ مَیں خود اُس ڈھکنے کے اوپر بادل کی صورت میں ظاہر
ہوتا ہوں۔ 3 اور جب بھی وہ داخل ہو تو گناہ کی قربانی کے لئے
ایک جوان بَیل اور بھسم ہونے والی قربانی کے لئے ایک مینڈھا
پیش کرے۔ پہلے4 وہ نہا کر امام کے کتان کپڑےمُقّدسکے
پہن یعنیلے زیر اُسجامہ، نیچےکے پاجامہ، پھر کمربند اور پگڑی۔
اسرائیل5 جماعتکی 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 بَیلجوان کو گناہ
کی قربانی کے طور پر چڑھائے۔ 7 پھر وہ دونوں بکروں ملاقاتکو
کے خیمے دروازےکے پر رب کے منے سا لے آئے۔ وہاں8 وہ
قرعہ ڈال ایککر ربکو کے لئے چنے دوسرےاور یلکو 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 جماعتوہ کا کفارہ وہاںدے۔ 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
کے بعد 12 وہ بخور کی قربان گاہ سے جلتے ہوئے کوئلوں سے بھرا
ہوا برتن لے کر اپنی دونوں باریکمٹھیاں خوشبودار بخور سے بھر
لے اور مُقّدس ترین کمرے میں داخل ہو جائے۔ 13 وہاں وہ
رب کے حضور بخور کو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دے۔ اِس
سے پیدا ہونے والا دھواں عہد صندوقکے کا ڈھکنا دےچھپا
گا تاکہ ہارون مر نہ جائے۔ اب14 وہ جوان بَیل کے خون میں
سے کچھ لے کر اپنی اُنگلی سے ڈھکنے کے منے سا والے حصے پر

چھڑکے، پھر کچھ اپنی اُنگلی ساتسے بار اُس کے منے سا زمین پر
چھڑکے۔ اِس15 بعدکے وہ بکرےاُس کو قومجوکرےذبح کے
لئے گناہ کی قربانی ہے۔ وہ اُس کا مُقّدسخون کمرےترین میں
لے آئے اور اُسے بَیل کے خون کی طرح عہد کے صندوق کے
ڈھکنے پر ساتاور بار اُس کے منے سا زمین پر چھڑکے۔ یوں16 وہ
مُقّدس کمرےترین کا دےکفارہ گا اسرائیلیوںجو ناپاکیوںکی
اور تمام گناہوں سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔ اِس سے ملاقاتوہ کے
پورے خیمے کا بھی 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 ترین کمرے میں
رہے گا اِس دوران دوسرےکسی کو ملاقات کے خیمے میں
ٹھہرنے اجازتکی نہیں ہے۔ 18 پھر مُقّدسوہ کمرےترین سے
نکل ربمیںخیمےکر منےکے پڑیسا قربان گاہ کا دے۔کفارہ
بَیلوہ بکرےاور میںخونکے قرباناُسےکرلےکچھسے گاہ کے
سینگوںچاروں پر لگائے۔ اپنیوہخونکچھ19 اُنگلی بارساتسے
اُس یوںدے۔چھڑکپر ناپاکیوںکیاسرائیلیوںاُسےوہ پاکسے
کر مخصوصکے کرےمُقّدسو گا۔

مُقّدس20 ترین ملاقاتکمرے، کے خیمے اور قربان گاہ کا
کفارہ دینے کے بعد ہارون بکرےزندہ کو منے سا لائے۔ 21 وہ
اپنے دونوں ہاتھ اُس سرکے پر رکھے اور اسرائیلیوں تمامکے قصور
یعنی اُن کے تمام جرائم اور گناہوں کا اقرار کر بکرےاُنہیںکے کے
سر پر ڈال دے۔ پھر وہ اُسے یگستان ر میں بھیج دے۔ اِس کے
لئے بکرےوہ ایککو آدمی کے کرےسپرد جسے یہ داریذمہ
دی گئی ہے۔ 22 بکرا اپنے آپ پر اُن کا تمام قصور اُٹھا کر کسی
ویران جگہ میں لے جائے گا۔ وہاں ساتھ والا آدمی اُسے چھوڑ
آئے۔

اِس23 کے بعد ملاقاتہارون کے خیمے میں جائے اور کتان
کے کپڑےوہ جو اُس مُقّدسنے کمرےترین میں داخل ہونے
سے پیشتر پہن لئے تھے اُتار کر وہیں چھوڑ دے۔ 24 وہ مُقّدس
جگہ پر نہا کر اپنی خدمت کے کپڑےعام پہن لے۔ پھر وہ باہر آ
کر اپنے اور اپنی قوم کے لئے بھسم ہونے والی کرےپیشقربانی
تاکہ اپنا اور اپنی قوم کا کفارہ دے۔ 25 اِس کے علاوہ وہ گناہ
کی قربانی کی چربی قربان گاہ پر جلا دے۔

26 جو آدمی یل عزاز کے لئے بکرے یگستانکو ر میں چھوڑ آیا
وہہے کپڑےاپنے دھو کر نہا اِسلے۔ بعدکے وہ خیمہ میںگاہ
آ سکتا ہے۔

بَیلجس27 بکرےاور کو گناہ کی قربانی کے لئے پیش کیا گیا
جناور کفارہخونکا دینے لئےکے میںکمرےترینمُقّدس لایا
گیا، لازم ہے کہ اُن کی گوشتکھالیں، اور گوبر خیمہ گاہ کے
باہر جلا چیزیںیہ28جائے۔دیا میںبعدوالاجلانے کپڑےاپنے
دھو کر نہا لے۔ پھر وہ خیمہ گاہ میں آ سکتا ہے۔
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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 تکابد قائم رہے۔ اِس30 دن تمہارا
کفارہ دیا جائے گا تاکہ پاکتمہیں کیا جائے۔ تب تم رب کے
منے سا اپنے تمام گناہوں پاکسے ٹھہرو گے۔ 31 پورا دن آرام کرو
اور اپنی جان کو دُکھ دو۔ یہ اصول تکابد قائم رہے۔

32 اِس دن اماِم اعظم تمہارا کفارہ دے، وہ امام جسے اُس
کے باپ کی جگہ مسح کیا گیا اور اختیار دیا گیا ہے۔ وہ کتان
کپڑےمُقّدسکے پہن کر مُقّدس33 ترین ملاقاتکمرے، کے
خیمے، قربان گاہ، اماموں اور جماعت کے تمام لوگوں کا کفارہ
دے۔ 34 لازم ہے کہ سال میں ایک دفعہ اسرائیلیوں کے تمام
گناہوں کا کفارہ دیا جائے۔ یہ تمہارےاصول لئے ابد تک قائم
“رہے۔
ویسےکچھسب ہی کیا گیا ربجیسا موسٰینے کو حکم دیا تھا۔

17
قربانی چڑھانے کا مقام

رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 ہارون،” اُس کے بیٹوں اور تمام
اسرائیلیوں کو ہدایت دینا 3-4 کہ جو بھی اسرائیلی اپنی گائے یا
بھیڑبکری ملاقات کے خیمے دروازےکے پر رب کو قربانی کے
طور پیشپر بلـکہکرےنہ گاہخیمہ اندرکے یا اَورکسیباہر جگہ
پر ذبح کرے وہ خون بہانے کا قصوروار ٹھہرے گا۔ اُس نے
خون بہایا ہے، اور لازم ہے کہ اُسے اُس کی قوم میں سے مٹایا
جائے۔ 5 اِس ہدایت کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیلی اب سے اپنی
قربانیاں کھلے میدان میں ذبح نہ کریں بلـکہ رب پیشکو کریں۔
وہ اپنے جانوروں ملاقاتکو خیمےکے دروازےکے پر امام کے
پاس لا رباُنہیںکر قربانیکیسلامتیکو طورکے کریں۔پیشپر
6 امام اُن کا ملاقاتخون کے خیمے دروازےکے پر کی قربان
گاہ پر چھڑکے اور اُن کی چربی اُس پر جلا ایسیدے۔ قربانی کی
اسرائیلیسےاب7ہے۔پسندکوربخوشبو قربانیاںاپنی بکروںاُن
دیوتاؤںکے پیشکو نہ کریں جن پیرویکی کر اُنہوںکے 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
خیمےکے دروازےکے پر لا ربکر پیشکو کرے۔ ورنہ اُسے
اُس کی قوم میں سے مٹایا جائے گا۔

خون کھانا منع ہے
10 خون کھانا بالکل منع ہے۔ جو بھی اسرائیلی یا تمہارے

درمیان ہنے ر والا پردیسی خون کھائے مَیں اُس کے خلاف 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 تاکہہے قربانوہ گاہ پر تمہارا خونکیونکہدے۔کفارہ
ہی اُس جان کے یعے 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 یا پرندے کا
شکار کر پکڑےکے جسے کھانے اجازتکی ہے تو وہ اُسے ذبح
کرنے کے بعد اُس کا پورا خون زمین پر بہنے دے اور خون پر
مٹی ڈالے۔ 14 کیونکہ ہر مخلوق کا خون اُس کی جان ہے۔ اِس
لئے مَیں نے اسرائیلیوں کو کہا ہے بھیکسیکہ مخلوق کا خون
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 جسے جنگلی جانوروں نے پھاڑ
ڈالا ہو تو وہ اپنے کپڑے دھو کر نہا لے۔ وہ شام ناپاکتک
جو16گا۔رہے ایسا نہیں اُسےکرتا اپنے کیقصور پڑےبھگتنیسزا
“گی۔

18
ناجائز تعلقاتجنسی

رب1 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو بتانا کہ ربمَیں
تمہارا خدا ہوں۔ مصریوں3 کی طرح زندگی نہ گزارنا جن میں تم
ہتے ر تھے۔ ملـِک کنعان کے لوگوں کی طرح بھی زندگی نہ گزارنا
جن پاسکے مَیں تمہیں لے جا رہا ہوں۔ اُن کے رسم و رواج نہ
اپنانا۔ احکامہیمیرے4 عملپر کرو ہدایاتمیریاور مطابقکے
چلو۔ مَیں رب تمہارا خدا ہوں۔ میری5 ہدایات اور احکام کے
مطابق چلنا، کیونکہ جو کرےیوں گا وہ جیتا رہے گا۔ ربمَیں
ہوں۔

6 تم میں سے بھیکوئی اپنی قریبی رشتے دار ہمسے بستر نہ ہو۔
ربمَیں ہوں۔

اپنی7 ماں سے ہم بستر نہ ہونا، باپتیرےورنہ کی بےحرمتی
ہو تیریوہگی۔جائے ماں اِسہے، لئے اُس ہمسے بستر نہ ہونا۔

8 باپاپنے بیویبھیکسیکی ہمسے بستر نہ ہونا، تیرےورنہ
باپ کی بےحرمتی ہو جائے گی۔

9 اپنی بہن سے ہم بستر نہ ہونا، چاہے تیرےوہ باپ یا تیری
ماں کی بیٹی ہو، چاہے وہ تیرے ہی گھر میں یا کہیں اَور پیدا
ہوئی ہو۔

10 اپنی پوتی یا نواسی سے ہم بستر نہ ہونا، ورنہ تیری اپنی
بےحرمتی ہو جائے گی۔

11 باپاپنے بیویکی کی بیٹی ہمسے بستر نہ ہونا۔ تیریوہ بہن
ہے۔

12 اپنی پھوپھی سے ہم بستر نہ ہونا۔ تیرےوہ باپ کی قریبی
رشتے دار ہے۔

13 اپنی خالہ سے ہم بستر نہ ہونا۔ وہ تیری ماں کی قریبی رشتے
دار ہے۔

14 باپاپنے بھائیکے بیویکی ہمسے بستر نہ ہونا، تیرےورنہ
باپ بھائیکے چچیتیریبیویکیاُسگی۔جائےہوبےحرمتیکی
ہے۔

اپنی15 بہو سے ہم بستر نہ ہونا۔ تیرےوہ بیٹے بیویکی ہے۔
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16 اپنی بھابی سے ہم بستر نہ ہونا، ورنہ تیرے بھائی کی

بےحرمتی ہو جائے گی۔
17 اگر ہوسےعورتکسیتعلقجنسیتیرا 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 اُسسے ماہواریکی دنوںکے میں ہم بستر نہ

ہونا۔ اِس دوران ناپاکوہ ہے۔
دوسرےکسی20 مرد کی بیوی 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 کے جلا دینا منع حرکتایسیہے۔ سے تُو اپنے خدا کے
نام کو داغ لگائے گا۔ ربمَیں ہوں۔

دوسرےمرد22 مرد کے تعلقاتجنسیساتھ نہ ایسیرکھے۔
حرکت قابِل گھن ہے۔

کسی23 جانور 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 ناپاککو نہ کرنا۔ کیونکہ جو
قومیں تمہارےمَیں ملـکآگے نکالوںسے گا اِسیوہ ناپاکطرح
ہوتی رہیں۔ ملـک25 ناپاکبھیخود ہوا۔ اِس لئے مَیں اُسےنے
اُس قصورکے سےسببکے سزا نتیجےاوردی، میں اُس نے اپنے
باشندوں کو اُگل دیا۔ لیکن26 تم میری ہدایات اور احکام کے
مطابق چلو۔ نہ دیسی اور نہ پردیسی ایسی کوئی گھناؤنی حرکت
کریں۔ 27 کیونکہ یہ تمام قابِل گھن باتیں اُن سے ہوئیں جو تم سے
پہلے ملـکاِس میں ہتے ر تھے۔ ناپاکملـکیوں ہوا۔ 28 لہٰذا اگر
ملـکبھیتم ناپاککو توگےکرو گادےاُگلطرحاِسیتمہیںوہ
اُسطرحجس نے تم پہلےسے قوموںموجود اُگلکو دیا۔ 29 جو
بھی مذکورہ گھناؤنی حرکتوں میں کرےایکسے اُسے اُس کی
قوم میں سے مٹایا جائے۔ میرے30 احکام کے مطابق چلتے رہو
اور ایسے قابِل رسمگھن رواجو نہ اپنانا تمہارےجو آنے پہلےسے
رائج تھے۔ اِن سے آپاپنے ناپاککو نہ کرنا۔ ربمَیں تمہارا خدا
“ہوں۔

19
مُقّدس قوم کے لئے ہدایات

رب1 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”2 جماعتپوریکی کو
بتانا مُقّدسکہ رہو، کیونکہ ربمَیں تمہارا قدوسخدا ہوں۔

3 تم میں سے ایکہر اپنے باپماں کرے۔عزتکی ہفتے کے
دن کام نہ کرنا۔ مَیں رب تمہارا خدا ہوں۔ 4 نہ بُتوں کی طرف
رجوع کرنا، نہ اپنے لئے دیوتا مَیںڈھالنا۔ ربہی تمہارا ہوں۔خدا

جب5 تم رب کو سلامتی کی قربانی پیش کرتے ہو تو اُسے
یوں چڑھاؤ کہ تم منظور ہو جاؤ۔ اُس6 اُسیگوشتکا دن یا اگلے

دن کھایا جائے۔ تیسرےبھیجو تکدن بچ جاتا اُسےہے جلانا
ہے۔ 7 اگر کوئی تیسرےاُسے دن کھائے تو اُسے علم ہونا ہئے چا
کہ یہ ناپاکقربانی ہے رباور کو پسند نہیں ہے۔ شخصایسے8
کو اپنے قصور کی سزا پڑےاُٹھانی گی، کیونکہ اُس نے اُس چیز
حالتمُقّدسکی ختم کی ہے ربجو کے لئے مخصوص کی گئی
تھی۔ اُسے اُس کی قوم میں سے مٹایا جائے۔

کٹائی9 وقتکے اپنی پورےفصل طور پر نہ کاٹنا بلـکہ کھیت
کناروںکے پر کچھ دینا۔چھوڑ طرحاِس کٹائیکچھجو وقتکرتے
میںکھیت بچ انگور10چھوڑنا۔اُسےجائے بھیمیںباغوںکے جو
کچھ انگور وقتتوڑتے 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 کی قَسم کھا کر دھوکا نہ دینا، ورنہ میرےتم نام
کو داغ لگاؤ ربمَیںگے۔ ہوں۔

دوسرےایک13 کو نہ دبانا اور نہ لُوٹنا۔ کسی کی مزدوری
اُسی دن کی دےتکشام دینا اور اُسے اگلی تکصبح روکے نہ
رکھنا۔

بہرے14 کو نہ کوسنا، نہ اندھے کے راستے میں کوئی چیز
وہسےجسرکھنا ٹھوکر بھیمیںاِسکھائے۔ اپنے خدا خوفکا
ماننا۔ ربمَیں ہوں۔

عدالت15 میں کسی کی حق تلفی نہ کرنا۔ فیصلہ وقتکرتے
داریجانببھیکیکسی نہ کرنا، چاہے غریبوہ یا اثر و رسوخ
والا انصافہو۔ سے اپنے پڑوسی عدالتکی کر۔

اپنی16 قوم میں اِدھر اُدھر پھرتے کسیہوئے پر بہتان نہ لگانا۔
کوئی بھی ایسا کام نہ جسکرنا کسیسے کی خطرےجان میں
پڑ جائے۔ ربمَیں ہوں۔

میںدل17 اپنے بھائی نفرتسے نہ کرنا۔ سرزنشکیکسیاگر
کرنی ہے تو برُو رُو کرنا، ورنہ تُو اُس کے سبب سے قصوروار
ٹھہرے گا۔

18 انتقام نہ لینا۔ اپنی قوم شخصکسیکے پر تکدیر تیرا غصہ
نہ رہے بلـکہ اپنے پڑوسی محبتویسیسے جیسیرکھنا تُو آپاپنے
سے رکھتا ربمَیںہے۔ ہوں۔

ہدایاتمیری19 پر عمل کرو۔ مختلفدو قسم جانوروںکے کو
ملاپ نہ دینا۔کرنے میںکھیتاپنے قسمدو بیجکے نہ بونا۔ ایسا
کپڑا نہ پہننا جو مختلفدو قسم دھاگوںکے کا بُنا ہوا ہو۔

20 اگر کوئی آدمی لونڈیکسی کیجسسے منگنی کسی اَور
سے چکیہو ہمہو بستر ہو جائے لونڈیاور تکابکو نہ پیسوں
سے نہ ویسے ہی آزاد کیا گیا ہو تو مناسب سزا دی جائے۔ لیکن
اُنہیں موتسزائے نہ دی جائے، کیونکہ اُسے تکاب آزاد نہیں
ملاقاتآدمیقصوروار21گیا۔کیا دروازےکےخیمےکے ایکپر
مینڈھا لے آئے تاکہ ربوہ کو قصور کی قربانی کے طور پیشپر
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کیا جائے۔ 22 امام اِس قربانی سے رب کے منے سا اُس کے گناہ
کا کفارہ دے۔ یوں اُس کا گناہ معاف کیا جائے گا۔ جب23
ملـِک کنعان میں داخل ہونے کے بعد تم پھل دار درخت لگاؤ
گے تو پہلے تین سال اُن کا پھل نہ کھانا بلـکہ اُسے *ممنوع سمجھنا۔
سالچوتھے24 اُن کا تمام خوشیپھل مُقّدسکے نذرانے طورکے
ربپر کے لئے مخصوص کیا جائے۔ پانچویں25 سال تم اُن کا پھل
کھا بڑھائیفصلتمہارییوںہو۔سکتے ربمَیںگی۔جائے تمہارا
خدا ہوں۔

26 ایسا گوشت نہ جسکھانا میں خون ہو۔ فال یا شگون نہ
نکالنا۔

27 اپنے سر کے بال گول شکل میں نہ کٹوانا، نہ اپنی داڑھی
کو تراشنا۔ 28 آپاپنے کو مُردوں سببکے کاٹسے کر زخمی
نہ کرنا، نہ اپنی ِجلد نقوشپر گدوانا۔ ربمَیں ہوں۔

اپنی29 بیٹی کو کسبی نہ بنانا، ورنہ اُس حالتمُقّدسکی جاتی
گیرہے زناکاریملـکاور باعثکے کاریحرام سے بھر جائے
گا۔

30 ہفتے کے دن آرام کرنا اور میرے مقدِس کا احترام کرنا۔
ربمَیں ہوں۔

ایسے31 لوگوں پاسکے نہ جانا جو مُردوں سے رابطہ کرتے
ہیں، نہ غیب دانوں طرفکی رجوع کرنا، ورنہ تم اُن ناپاکسے
ہو جاؤ ربمَیںگے۔ تمہارا خدا ہوں۔

32 بوڑھے لوگوں کے منے سا اُٹھ کر کھڑا ہو جانا، بزرگوں کی
عزت کرنا اور اپنے خدا کا احترام کرنا۔ ربمَیں ہوں۔

33 جو پردیسی تمہارے ملـک میں تمہارے درمیان رہتا ہے
اُسے نہ اُس34دبانا۔ ساتھکے سلوکایسا کر جیسا وطنوںہماپنے
کے ساتھ کرتا طرحجسہے۔ تُو اپنے آپ محبتسے رکھتا ہے
اُسطرحاُسی محبتبھیسے رکھنا۔ یاد رہے کہ تم میںمصرخود
پردیسی تھے۔ ربمَیں تمہارا خدا ہوں۔

ناانصافی35 نہ عدالتنہکرنا۔ میں، نہ لمبائی ناپتے نہوقت، لتے تو
اوروقت مقدارکیچیزکسینہ ناپتے صحیحترازو،صحیح36وقت۔
باٹ اور صحیح پیمانہ استعمال کرنا۔ مَیں رب تمہارا خدا ہوں جو
تمہیں مصر نکالسے لایا ہوں۔

میری37 تمام ہدایات 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 جو بھی اپنے بچے ـِککو مَل دیوتا کو قربانی کے طور پیشپر
کرے اُسے موتسزائے دینی ہے۔ اِس میں کوئی فرق نہیں کہ
وہ اسرائیلی ہے یا جماعتپردیسی۔ لوگکے اُسے سنگسار کریں۔
مَیں3 خود شخصایسے خلافکے ہو جاؤں گا اور اُسے اُس کی
قوم میں سے مٹا ڈالوں گا۔ کیونکہ اپنے بچوں ـِککو مَل پیشکو

اُسسےکرنے میرےنے مقدِس ناپاککو کیا میرےاور نام کو
داغ لگایا ہے۔ 4 جماعتاگر لوگکے اپنی آنکھیں بند کر ایسےکے
شخص حرکتیںکی نظرانداز کریں اور اُسے موتسزائے نہ دیں 5 تو
پھر مَیں خود شخصایسے اور اُس کے گھرانے خلافکے کھڑا
مَیںگا۔جاؤںہو اُسے اور اُن تمام لوگوں کو قوم میں سے مٹا ڈالوں
گا جنہوں نے اُس کے لـگپیچھے ـِککر مَل دیوتا کو سجدہ کرنے
سے زنا کیا ہے۔

6 جو شخص مُردوں سے رابطہ کرنے اور غیب دانی کرنے
والوں رجوعطرفکی کرتا مَیںہے اُس خلافکے گا۔جاؤںہو
اُن پیرویکی کرنے سے وہ زنا کرتا مَیںہے۔ اُسے اُس کی قوم میں
سے مٹا ڈالوں گا۔ 7 اپنے آپ میرےکو لئے مخصوص و مُقّدس
رکھو، کیونکہ ربمَیں تمہارا خدا ہوں۔ ہدایاتمیری8 مانو اور
اُن پر عمل کرو۔ مَیں رب ہوں جو تمہیں مخصوص و مُقّدس کرتا
ہوں۔

بھینےجس9 باپاپنے یا ماں بھیجیلعنتپر اُسےہے سزائے
دیموت جائے۔ حرکتاِس سے وہ موتاپنی کا خود ذمہ دار
ہے۔

10 اگر کسی مرد نے کسی کی بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے تو
دونوں کو موتسزائے دینی ہے۔

مردجو11 باپاپنے بیویکی ہمسے بستر ہوا اُسہے اپنےنے
باپ دونوںہے۔کیبےحرمتیکی وہہے۔دینیموتسزائےکو
موتاپنی کے خود ذمہ دار ہیں۔

12 اگر کوئی مرد اپنی بہو سے ہم بستر ہوا ہے تو دونوں کو
موتسزائے دینی ہے۔ جو کچھ اُنہوں نے کیا ہے وہ نہایت شرم
ناک ہے۔ وہ موتاپنی کے خود ذمہ دار ہیں۔

13 اگر رکھےتعلقاتجنسیسےمرددوسرےکسیمردکوئی
تو دونوں کو اِس گھناؤنی حرکت کے باعث سزائے موت دینی
ہے۔ وہ موتاپنی کے خود ذمہ دار ہیں۔

14 اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے علاوہ اُس کی ماں سے بھی
توکرےشادی نہایتایکیہ باتناکشرم دونوںہے۔ جلاکو
دینا ہے تمہارےتاکہ درمیان باتخبیثایسیکوئی نہ رہے۔

15 جو مرد کسی جانور تعلقاتجنسیسے رکھے اُسے سزائے
موت دینا ہے۔ اُس جانور کو بھی 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
حرکتناک کی ہے، چاہے باپوہ کی بیٹی ہو یا ماں کی۔ اُنہیں
اسرائیلی قوم کی نظروں سے مٹایا جائے۔ شخصایسے نے اپنی بہن
کی بےحرمتی کی ہے۔ اِس لئے اُسے خود اپنے قصور کے نتیجے
برداشت کرنے پڑیں گے۔

18 اگر کوئی مرد ماہواری کے ایام میں عورتکسی سے ہم
بستر ہوا ہے تو دونوں کو اُن کی قوم میں سے مٹانا ہے۔ کیونکہ
دونوں عورتنے خونکے کے منبع سے پردہ اُٹھایا ہے۔

* 19:23 :ممنوع لفظی :ترجمہ نامختون۔
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اپنی19 خالہ یا پھوپھی ہمسے بستر نہ ہونا۔ کیونکہ جو ایسا کرتا

اپنیوہہے قریبی دونوںہے۔کرتابےحرمتیکیداررشتے اپنےکو
قصور برداشتنتیجےکے کرنے پڑیں گے۔

چچیاپنیجو20 یا تائی ہمسے بستر ہوا اُسہے اپنےنے چچا یا تایا
کی بےحرمتی کی دونوںہے۔ کو اپنے قصور کے نتیجے برداشت
کرنے پڑیں گے۔ وہ مریںبےاولاد گے۔

اپنینےجس21 بھابی شادیسے کی 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۔
ورنہ ملـکجس میں مَیں تمہیں لے جا رہا ہوں وہ تمہیں اُگل
گا۔دے 23 اُن قوموں رسمکے رواجو مطابقکے زندگی نہ گزارنا
جنہیں تمہارےمَیں آگے سے نکال دوں گا۔ مجھے اِس سبب سے
اُن گھنسے آنے لـگی کہ وہ کچھسبیہ کرتے تھے۔ لیکن24 تم
سے مَیں نے کہا، تم’ ہی اُن کی زمین پر قبضہ کرو گے۔ مَیں ہی
اُسے دےتمہیں دوں گا، ایسا جسملـک میں کثرت کا دودھ
اور شہد ‘ہے۔ مَیں رب تمہارا خدا ہوں، جس نے تم کو دیگر
قوموں میں سے چن الـگکر کر دیا ہے۔ 25 اِس لئے لازم ہے
کہ تم زمین پر چلنے والے جانوروں اور پرندوں پاکمیں ناپاکاور
کا امتیاز کرو۔ اپنے آپ ناپاککو جانور کھانے سے قابِل گھن
نہ بنانا، چاہے وہ زمین پر چلتے یا رینگتے ہیں، چاہے ہَوا میں اُڑتے
مَیںہیں۔ ہی تمہارےاُنہیںنے لئے ناپاک قرار دیا ہے۔ تمہیں26
میرے لئے مخصوص مُقّدسو ہونا ہے، قدوسمَیںکیونکہ ہوں،
اور مَیں نے تمہیں دیگر قوموں میں سے چن کر اپنے لئے الـگ کر
لیا ہے۔

27 تم میں سے جو مُردوں سے رابطہ یا غیب دانی کرتا ہے اُسے
سزائے موت دینی ہے، خواہ عورت ہو یا مرد۔ اُنہیں سنگسار
کرنا۔ وہ موتاپنی کے خود ذمہ دار “ہیں۔

21
اماموں کے لئے ہدایات

رب1 نے موسٰی سے کہا، ہارون” بیٹوںکے کو جو امام ہیں
بتا دینا کہ امام اپنے آپ کو کسی اسرائیلی کی لاش کے قریب
جانے ناپاکسے کرےنہ 2 سوائے اپنے قریبی رشتے داروں کے
یعنی ماں، باپ، بیٹا، بیٹی، بھائی 3 اور غیرشادیجو شدہ بہن اُس
کے گھر میں رہتی ہے۔ 4 وہ اپنی قوم میں کسی اَور کے باعث
اپنے آپ ناپاککو نہ کرے، ورنہ اُس کی مُقّدس حالت جاتی
رہے گی۔

امام5 اپنے سر نہکو منڈوائیں۔ وہ نہ اپنی داڑھی تراشیںکو 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 وہ

مُقّدس رہیں۔ امام7 زناکار عورت، مندر کی کسبی یا طلاق یافتہ
عورت شادیسے نہ کریں، کیونکہ وہ رباپنے لئےکے مخصوص
امام8ہیں۔مُقّدسو مُقّدسکو تیرےوہکیونکہسمجھنا، کیخدا
روٹی کو قربان گاہ پر چڑھاتا ہے۔ تیرےوہ لئے ٹھہرےمُقّدس
کیونکہ قدوسربمَیں ہوں۔ مَیں ہی مُقّدستمہیں کرتا ہوں۔

کسی9 امام کی جو بیٹی زناکاری سے اپنی مُقّدس حالت کو
ختم کر دیتی ہے وہ اپنے باپ کی مُقّدس حالت کو بھی ختم کر
دیتی ہے۔ اُسے جلا دیا جائے۔

10 اماِم اعظم سرکے پر مسح تیلکا ُنڈیلا ا گیا اورہے اُسے اماِم
اعظم کپڑےمُقّدسکے پہننے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اِس لئے وہ
رنج کے عالم میں اپنے بالوں کو بکھرنے نہ دے، نہ کبھی اپنے
کپڑوں پھاڑے۔کو لاشکسیوہ11 قریبکے نہ جائے، چاہے
وہ اُس باپکے یا ماں لاشکی کیوں نہ ہو، ورنہ ناپاکوہ ہو
جائے گا۔ تکجب12 لاشکوئی اُس کے گھر میں پڑی رہے
وہ مقدِس کو چھوڑ کر اپنے گھر نہ جائے، ورنہ وہ مقدِس کو
گا۔کرےناپاک اُسےکیونکہ اُس کے تیلکےخدا مخصوصسے
کیا گیا ربمَیںہے۔ ہوں۔ 13 اماِم اعظم کنواریصرفکو سے
شادی اجازتکی ہے۔ 14 وہ بیوہ، طلاق یافتہ عورت، مندر کی
کسبی یا عورتزناکار شادیسے کرےنہ صرفبلـکہ اپنے قبیلے
کی کنواری سے، 15 ورنہ اُس کی مخصوصاولاد مُقّدسو نہیں
گی۔ہو ہوںربمَیںکیونکہ اُسےجو اپنے لئے مخصوص مُقّدسو
کرتا “ہوں۔

رب16 نے موسٰی سے یہ بھی کہا، 17 ہارون” کو بتانا کہ
تیری اولاد میں نقصمیںجسمکےجسبھیکوئیسے میرےہو
حضور آ کر اپنے خدا کی روٹی نہ چڑھائے۔ یہ اصول آنے والی
نسلوں کے لئے بھی اٹل ہے۔ 18 کیونکہ کوئی بھی میرےمعذور
حضور نہ آئے، نہ اندھا، نہ لنگڑا، نہ ِچریناککیجسوہ ہوئی
ہو یا جس کے کسی عضو میں کمی بیشی ہو، 19 نہ جسوہ کا
پاؤں یا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہو، نہ20 ُکبڑا، نہ بونا، نہ آنکھکیجسوہ میں
نقص ہو یا جسے وبائی ِجلدی بیماری ہو یا جس کے خصیے کچلے
ہوئے ہوں۔ ہارون21 امام کی کوئی بھی اولاد جس کے جسم
نقصمیں میرےہو حضور آ ربکر کو پیشقربانیاںوالیجلنے نہ
کرے۔ چونکہ اُس نقصمیں ہے اِس لئے میرےوہ حضور آ کر
اپنے اُسے22چڑھائے۔نہروٹیکیخدا الله مُقّدسکی مُقّدسبلـکہ
ترین قربانیوں میں سے بھی اماموں کا حصہ کھانے کی اجازت
ہے۔ لیکن23 چونکہ اُس نقصمیں ہے اِس لئے مُقّدسوہ ترین
پردےکےدروازےکےکمرے قریبکے نہ قرباننہجائے، گاہ
آئے۔پاسکے ورنہ چیزوںمُقّدسمیریوہ گا۔کرےناپاککو
کیونکہ مَیں رب ہوں جو اُنہیں اپنے لئے مخصوص و مُقّدس کرتا
“ہوں۔

24 موسٰی نے یہ ہدایات ہارون، اُس کے بیٹوں اور تمام
اسرائیلیوں کو دیں۔
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قربانی گوشتکا کھانے ہدایاتکی
موسٰینےرب1 کہا،سے ہارون”2 اور اُس بیٹوںکے کو بتانا

اسرائیلیوںکہ کی اُن قربانیوں کا احترام کرو جو تم میرےنے لئے
مخصوص مُقّدسو کی ہیں، ورنہ میرےتم نام کو داغ لگاؤ گے۔
ناپاکامامجو3ہوں۔ربمَیں باوجودکےہونے قربانیوںاُن کے
پاس آ جائے اسرائیلیوںجو میرےنے لئے مخصوص مُقّدسو کی
ہیں اُسے میرے منے سا سے مٹانا ہے۔ یہ اصول آنے والی نسلوں
کے لئے بھی اٹل ربمَیںہے۔ ہوں۔

ہارون4 کی اولاد میں سے بھیجو بیماریِجلدیوبائی یا یان جر
مریضکا ہو مُقّدساُسے قربانیوں میں سے اپنا حصہ کھانے کی
نہیںاجازت پہلےہے۔ پاکوہ ایسیجوجائے۔ہو بھیکوئی چیز
چھوئے لاشجو ناپاکسے ہو گئی ہو یا ایسے آدمی کو چھوئے
جس کا نطفہ نکلا ہو ناپاکوہ ہو جاتا ہے۔ 5 ناپاکوہ رینگنے
والے جانور یا ناپاک شخص کو چھونے سے ناپاکبھی ہو جاتا
ہے، خواہ وہ کسی بھی سبب ناپاکسے کیوں نہ ہوا ہو۔ 6 جو
ایسی بھیکوئی چیز چھوئے وہ ناپاکتکشام اِسگا۔رہے کے
علاوہ لازم ہے کہ مُقّدسوہ قربانیوں میں سے اپنا حصہ کھانے
پہلےسے نہا لے۔ سورج7 غروبکے ہونے پر پاکوہ ہو گا اور
مُقّدس قربانیوں میں سے اپنا حصہ کھا سکے گا۔ کیونکہ وہ اُس
کی روزی ہیں۔ 8 امام ایسے جانوروں کا گوشت نہ کھائے جو
فطری 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 مُقّدساور چیزوں کی بےحرمتی کرنے سببکے سے
جائیںمر ہوںربمَیںگے۔ اُنہیںجو اپنے لئے مخصوص مُقّدسو
کرتا ہوں۔

صرف10 امام کے خاندان کے افراد مُقّدس قربانیوں میں سے
کھا غیرشہریہیں۔سکتے یا مزدور اجازتکو نہیں ہے۔ لیکن11
امام کا غلام یا لونڈی اُس میں سے کھا سکتے ہیں، چاہے اُنہیں
خریدا گیا ہو یا وہ اُس کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں۔ 12 اگر امام
کی بیٹی نے کسی ایسے شخص سے شادی کی ہے جو امام نہیں
توہے قربانیوںمُقّدساُسے میں نہیںاجازتکیکھانےسے ہے۔
لیکن13 ہو سکتا ہے کہ وہ بیوہ یا طلاق یافتہ ہو اور اُس بچےکے
نہ جبہوں۔ وہ باپاپنے کے لوٹگھر کر وہاں ایسے رہے گی
اپنیجیسے میںجوانی تو وہ باپاپنے اُسکے سےمیںکھانے کھا
سکتی ہے قربانیوںجو میں باپسے کا حصہ لیکنہے۔ جو امام
خاندانکے 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 کچھ واپس
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 گے۔ مَیں رب ہوں جو
اُنہیں اپنے لئے مخصوص مُقّدسو کرتا “ہوں۔

جانوروں کی قربانیوں بارےکے ہدایاتمیں
رب17 نے موسٰی سے کہا، 18 ہارون،” اُس کے بیٹوں اور

اسرائیلیوں کو بتانا کہ اگر تم میں سے کوئی اسرائیلی یا ربپردیسی
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
بَیل،بےعیب مینڈھا یا پیشبکرا کرو۔ پھر ہی قبولاُسے کیا جائے
گا۔ قربانی20 کے لئے بھیکبھی ایسا پیشجانور نہ میںجسکرنا
نقص ہو، ورنہ تم اُس باعثکے منظور نہیں ہو گے۔ 21 اگر کوئی
پیشقربانیکیسلامتیکورب کرنا توچاہے یِق کوئیمیںکارطر
نہیںفرق ہے، مانمَنتیہوہچاہے کر سےخوشیدلیہیویسےیا
کر رہا ہو۔ اِس کے لئے لازم ہے کہ وہ گائےبَیلوں یا یوں بکر بھیڑ
میں بےعیبسے جانور چنے۔ پھر اُسے قبول کیا جائے گا۔ رب22
ایسےکو پیشجانور نہ کرنا جو اندھے ہوں، جن کے اعضا ٹوٹے
یا کٹے ہوئے ہوں، جن کو رَسولی ہو یا جنہیں وبائی ِجلدی بیماری
لـگ گئی ربہو۔ اُنہیںکو جلنے والی قربانی کے طور پر قربان گاہ
پر پیش نہ کرنا۔ لیکن23 جس گائےبَیل یا بھیڑبکری کے کسی
عضو میں کمی بیشی ہو اُسے پیش کیا جا سکتا شرطہے۔ یہ ہے
پیشکہ کرنے والا اُسے ویسے چڑھائے۔سےخوشیدلیہی اگر
وہ اُسے اپنی مَنت مان کرےپیشکر تو وہ قبول نہیں کیا جائے
گا۔ رب24 کو ایسا جانور پیش نہ کرنا جس کے خصیے کچلے،
توڑے یا کٹے ہوئے ہوں۔ ملـکاپنے میں جانوروں کو اِس طرح
خصی نہ بنانا، 25 نہ ایسے جانور کسی غیرملـکی سے خرید کر اپنے
خدا کی روٹی کے طور پیشپر کرنا۔ تم ایسے جانوروں باعثکے
منظور نہیں ہو گے، کیونکہ اُن میں خرابی نقصاور “ہے۔

موسٰینےرب26 بھییہسے کہا، گائے،کسیجب”27 بھیڑ
یا بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو لازم ہے کہ وہ ساتپہلے دن اپنی
ماں پاسکے آٹھویںرہے۔ 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 تم
قربانیکوئیکیسلامتیکورب 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
کے قدوسدرمیان مانا جائے۔ مَیں رب ہوں جو تمہیں اپنے لئے
مُقّدسومخصوص ہوں۔کرتا تمہیںمَیں33 نکالسےمصر ہوںلایا
تاکہ تمہارا خدا ہوں۔ ربمَیں “ہوں۔

23
رب1 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو بتانا کہ یہ میری،

جنہیںعیدیںکیرب پر تمہیں لوگوں مُقّدسکو اجتماع کے لئے
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جمع کرنا ہے۔

سبت کا دن
3 میںہفتے کامدنچھ لیکنکرنا، دنساتواں آرامسےطرحہر

کا دن ہے۔ اُس دن مُقّدس اجتماع ہو۔ جہاں بھی تم ہتے ر ہو
وہاں کام نہ کرنا۔ یہ ربدن کے لئے سبتمخصوص ہے۔

فسح کی عید اور بےخمیری روٹی کی عید
4 ربیہ کی عیدیں ہیں جن پر تمہیں لوگوں مُقّدسکو اجتماع

کے لئے جمع کرنا ہے۔
فسح5 کی عید پہلے مہینے کے چودھویں دن شروع ہوتی ہے۔

اُس سورجدن غروبکے ہونے ربپر خوشیکی منائی جائے۔
6 اگلے دن رب کی یاد میں بےخمیری روٹی کی عید شروع ہوتی
تمہاریتکدنساتہے۔ روٹی میں خمیر نہ ہو۔ 7 دنوںساتاِن
اجتماعمُقّدسدنپہلےکے ہو لوگاور اپنا ہر چھوڑیں۔کام 8 اِن
دنوںسات میں ربروزانہ کو جلنے والی پیشقربانی ساتویںکرو۔
دن مُقّدسبھی اجتماع ہو لوگاور اپنا ہر کام “چھوڑیں۔

پہلے پُولے کی عید
رب9 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”10 کو بتانا جبکہ تم

ملـکاُس میں داخل ہو گے جو مَیں تمہیں دوں گا اور وہاں اناج
کی فصل کاٹو گے تو تمہیں امام کو پہلا پُولا دینا ہے۔ 11 اتوار
کو امام یہ پُولا رب کے منے سا ہلائے تاکہ تم منظور ہو جاؤ۔
اُس12 دن بھیڑ یکایککا بےعیبسالہ بچہ رببھی پیشکو
کرنا۔ اُسے قربان گاہ پر بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر چڑھانا۔
غلہہیساتھ13 کی نذر کے لئے تیل سے ملایا 3گیا کلو بہترینگرام
میدہ بھی پیش کرنا۔ جلنے والی یہ قربانی رب کو پسند ہے۔ اِس
علاوہکے نذرکیَمے لئےکے ایک لٹر پہلے14کرنا۔پیشبھیَمے
کچھسبیہ کرو، پھر ہی تمہیں نئی فصل اناجکے سے کھانے کی
اجازت ہو گی، خواہ وہ بُھنا ہوا ہو، خواہ کچا یا روٹی صورتکی
میں پکایا گیا ہو۔ جہاں بھی تم ہتے ر ہو وہاں ایسا ہی کرنا ہے۔ یہ
اصول تکابد قائم رہے۔

ہفتوں کی عید پنتکُستیعنی
جس15 دن تم نے اناج کا پُولا پیش کیا اُس دن پورےسے

سات ہفتے گنو۔ 16 پچاسویں دن یعنی ساتویں اتوار کو رب کو
نئے اناج کی قربانی چڑھانا۔ 17 ہر گھرانے کی طرف سے رب
کو ہلانے والی قربانی کے طور پر دو روٹیاں پیش کی جائیں۔
ہر روٹی کے لئے 3 کلو گرام بہترین میدہ استعمال کیا جائے۔ اُن
میں خمیر ڈال کر پکانا ہے۔ یہ فصل کی پہلی پیداوار کی قربانی
ہیں۔ 18 اِن روٹیوں ایکساتھکے جوان بَیل، دو مینڈھے اور بھیڑ
ساتکے بےعیب یکاور سالہ پیشبچے کرو۔ اُنہیں رب کے
بھسمحضور ہونے والی قربانی کے طور پر چڑھانا۔ اِس کے علاوہ
غلہ کی نذر اور َمے کی نذر بھی پیش کرنی ہے۔ جلنے والی اِس
قربانی کی ربخوشبو پسندکو ہے۔ 19 پھر گناہ کی قربانی کے لئے
ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لئے یکدو سالہ بھیڑ بچےکے

چڑھاؤ۔ 20 امام بھیڑ کے یہ دو بچے مذکورہ سمیتروٹیوں ہلانے
والی قربانی کے طور پر رب کے منے سا ہلائے۔ یہ رب کے لئے
مخصوص مُقّدسو ہیں اور قربانیوں میں سے امام کا حصہ ہیں۔
اُسی21 دن لوگوں کو مُقّدس اجتماع کے لئے جمع کرو۔ کوئی
بھی کام نہ کرنا۔ یہ اصول تکابد قائم رہے، اور اِسے ہر جگہ ماننا
ہے۔

کٹائی22 وقتکے اپنی پورےفصل طور پر نہ کاٹنا کھیتبلـکہ
کے کناروں پر کچھ چھوڑ دینا۔ اِس طرح جو کچھ کٹائی کرتے
کھیتوقت میں بچ جائے اُسے چھوڑنا۔ بچا ہوا اناج غریبوں اور
پردیسیوں کے لئے چھوڑ دینا۔ ربمَیں تمہارا خدا “ہوں۔

نئے سال کی عید
رب23 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”24 کو بتانا کہ ساتویں

مہینے کا پہلا دن آرام کا دن اُسہے۔ مُقّدسدن اجتماع جسہو
پر یاد دلانے کے لئے نرسنگا پھونکا جائے۔ 25 کوئی بھی کام نہ
ربکرنا۔ کو جلنے والی پیشقربانی “کرنا۔

کفارہ کا دن
رب26 نے موسٰی سے کہا، 27 ساتویں” مہینے کا دسواں دن

کفارہ مُقّدسدناُسہے۔دنکا اجتماع ہو۔ اپنی جان دُکھکو
دینا اور رب کو جلنے والی قربانی پیش کرنا۔ 28 اُس دن کام نہ
کرنا، کیونکہ یہ کفارہ کا دن تمہارےربجبہے، خدا کے
منے سا تمہارا کفارہ دیا ہے۔جاتا اپنیدناُسجو29 جان دُکھکو
نہیں دیتا اُسے اُس قومکی میں سے مٹایا جائے۔ کامدناُسجو30
کرتا ہے اُسے مَیں اُس کی قوم میں نکالسے ہلاککر کروں گا۔
بھیکوئی31 کام نہ کرنا۔ یہ اصول تکابد قائم رہے، اور اِسے ہر
جگہ ماننا ہے۔ 32 یہ دن آرام خاصکا دن 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
رب33 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”34 کو بتانا کہ ساتویں

مہینے کے پندرھویں دن یوں جھونپڑ کی عید شروع ہوتی ہے۔ اِس
کا دورانیہ سات دن ہے۔ 35 پہلے دن مُقّدس اجتماع ہو۔ اِس
دن کوئی کام نہ کرنا۔ 36 ساتاِن دنوں کے ربدوران کو جلنے
والی قربانیاں پیش کرنا۔ آٹھویں مُقّدسدن اجتماع ہو۔ رب کو
جلنے والی پیشقربانی کرو۔ خاصاِس اجتماع کے دن بھی 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 جو سبت کے دن چڑھائی جاتی ہیں اور
جو تم نے ہدیئے کے طور پر یا مَنت مان کر یا اپنی دلی خوشی سے
پیش کی ہیں۔

39 چنانچہ ساتویں مہینے کے پندرھویں دن فصل کی کٹائی کے
اختتام ربپر کی یہ عید یعنی یوں جھونپڑ کی عید مناؤ۔ ساتاِسے
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دن منانا۔ پہلا اور آخری دن آرام کے دن ہیں۔ پہلے40 دن اپنے
لئے درختوں بہترینکے پھل، ڈالیاںکیکھجور اور درختوںگھنے
اور سفیدہ کی شاخیں توڑنا۔ سات دن تک رب اپنے خدا کے
منے سا خوشی مناؤ۔ 41 ہر سال ساتویں مہینے میں رب کی خوشی
میں یہ عید منانا۔ یہ اصول ابد تک قائم رہے۔ 42 عید کے ہفتے
کے دوران یوں جھونپڑ میں رہنا۔ ملـکتمام میں آباد اسرائیلی ایسا
کریں۔ 43 تمہاریپھر اولاد جانے گی اسرائیلیوںکہ مصرکو سے
لتے نکا وقت مَیں نے اُنہیں یوں جھونپڑ میں بسایا۔ مَیں رب تمہارا
خدا “ہوں۔

44 موسٰی نے اسرائیلیوں ربکو کی عیدوں بارےکے میں یہ
باتیں بتائیں۔

24
رب کے منے سا شمع دان اور روٹیاں

رب1 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو دےحکم کہ وہ
تیرے پاس کوٹے ہوئے زیتونوں کا خالص تیل لے آئیں تاکہ
کمرےمُقّدس شمعکے دان چراغکے متواتر جلتے رہیں۔ ہارون3
اُنہیں سنبھالےحضورکےربتکصبحکرلےسےشاممسلسل،
یعنی وہاں جہاں وہ مُقّدس ترین کمرے پردےکے کے منے سا
پڑے ہیں، پردےاُس کے منے پیچھےکےجسسا عہد صندوقکا
اصولیہہے۔ تکابد قائم رہے۔ خالصوہ4 سونے دانشمعکے
پر لـگے چراغوں کی دیکھ بھال کرےیوں کہ یہ ہمیشہ رب کے
منے سا جلتے رہیں۔

5 بارہ روٹیاں پکانا۔ ہر روٹی کے لئے 3 کلو گرام بہترین میدہ
استعمال کیا اُنہیں6جائے۔ منےکےربمیںقطاروںدو خالصسا
کیسونے میز پر رکھنا۔ ہر7 قطار لُبانخالصپر ڈالنا۔ یہ لُبان روٹی
کے لئے یادگاری کی قربانی جسےہے بعد ربمیں کے لئے جلانا
ہے۔ 8 ہر ہفتے ربکو کے منے سا تازہ ترتیباِسیروٹیاں سے میز
پر رکھنی ہیں۔ یہ اسرائیلیوں کے لئے ابدی عہد کی لازمی شرط
ہے۔ 9 میز کی روٹیاں ہارون اور اُس بیٹوںکے کا حصہ ہیں، اور
وہ اُنہیں مُقّدس جگہ پر کھائیں، کیونکہ وہ جلنے والی قربانیوں کا
مُقّدس ترین حصہ ہیں۔ یہ تکابد اُن کا حق رہے “گا۔

الله کی توہین، ریزیخوں اور زخمی کرنے کی سزائیں
10-11 خیمہ گاہ ایکمیں آدمی تھا جس کا باپ مصری اور

ماں اسرائیلی تھی۔ ماں کا نام سلومیت تھا۔ وہ دِبری کی بیٹی اور
دان کے قبیلے کی تھی۔ ایک دن یہ آدمی خیمہ گاہ میں کسی
اسرائیلی سے جھگڑنے لگا۔ لڑتے لڑتے اُس نے رب کے نام پر
بککفر کر اُس پر لعنت بھیجی۔ یہ سن لوگکر اُسے موسٰی کے
پاس آئے۔لے اُنہوںوہاں12 پہرےاُسےنے میں بٹھا کیربکر
ہدایت کا انتظار کیا۔

تب13 رب نے موسٰی سے کہا، 14 لعنت” کرنے والے کو
خیمہ گاہ کے باہر لے جاؤ۔ جنہوں نے اُس کی یہ باتیں سنی ہیں
وہ سب اپنے ہاتھ اُس کے سر پر رکھیں۔ پھر پوری جماعت اُسے
سنگسار کرے۔ 15 اسرائیلیوں سے کہنا کہ جو بھی اپنے خدا
پر لعنت بھیجے اُسے اپنے قصور کے نتیجے برداشت کرنے پڑیں

گے۔ 16 جو بھی رب کے نام پر کفر بکے اُسے سزائے موت دی
جائے۔ پوری جماعت اُسے سنگسار جسکرے۔ ربنے کے
نام پر کفر بکا ہو اُسے ضرور سزائے موت دینی ہے، خواہ دیسی
ہو یا پردیسی۔

جس17 نے کسی کو مار ڈالا ہے اُسے سزائے موت دی
جائے۔ جس18 نے کسی کے جانور کو مار ڈالا ہے وہ اُس
کا معاوضہ جاندے۔ کے بدلے دیجان جائے۔ 19 اگر کسی
زخمیکوکسینے کر دیا توہے اُسکچھوہی ساتھکے کیا جائے
جو اُس نے دوسرے کے ساتھ کیا ہے۔ 20 اگر دوسرے کی
کوئی ٹوٹہڈی جائے تو اُس کی وہی ہڈی توڑی جائے۔ اگر
دوسرے 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۔ بھیجو زخم اُس دوسرےنے کو پہنچایا وہی زخم
اُسے پہنچایا جائے۔ کسینےجس21 جانور کو مار ڈالا ہے وہ
اُس کا معاوضہ انسانکسینےجسلیکندے، کو مار دیا ہے
اُسے موتسزائے دینی ہے۔ دیسی22 اور پردیسی کے لئے تمہارا
ایک ہی قانون ہو۔ ربمَیں تمہارا خدا “ہوں۔

23 پھر موسٰی اسرائیلیوںنے باتسے کی، اور اُنہوں ربنے پر
لعنت بھیجنے والے کو خیمہ گاہ سے باہر لے جا کر اُسے سنگسار
کیا۔ اُنہوں نے ویسا ہی کیا ربجیسا نے موسٰی کو حکم دیا تھا۔

25
زمین کے لئے سبت کا سال

نےرب1 سینا پہاڑ پر موسٰی کہا،سے اسرائیلیوں”2 کو بتانا کہ
جب تم ملـکاُس داخلمیں ہو گے مَیںجو تمہیں دوں گا تو لازم
کیربکہہے تعظیم میں سالایکزمین آرام کرے۔ سالچھ3
کے دوران اپنے کھیتوں میں بیج بونا، اپنے انگور کے باغوں کی
چھانٹکانٹ کرنا اور اُن فصلیںکی جمع کرنا۔ لیکن4 سالساتواں
زمین کے لئے آرام کا سال کیربہے، تعظیم سبتمیں کا سال۔
اُس سال نہ اپنے کھیتوں میں بیج بونا، نہ اپنے انگور باغوںکے کی
چھانٹکانٹ کرنا۔ 5 جو اناج خود بخود اُگتا ہے اُس کی کٹائی نہ
کرنا اور جو انگور اُس سال لـگتے ہیں اُن کو توڑ کر جمع نہ کرنا،
کیونکہ زمین ایککو سال کے لئے آرام کرنا ہے۔ 6 البتہ جو بھی
یہ زمین آرام کے سال میں پیدا کرے گی اُس سے تم اپنی روزانہ
یاتکی پوریضرور کر سکتے ہو یعنی تیرےتُو، غلام اور لونڈیاں،
تیرے تیرےمزدور، تیرےغیرشہری، ساتھ ہنے ر والے پردیسی،
مویشیتیرے7 تیریاور زمین پر ہنے ر جانور۔جنگلیوالے کچھجو
بھی یہ زمین پیدا کرتی ہے وہ کھایا جا سکتا ہے۔

بحالی کا سال
سات8 سبت کے سال یعنی 49 سال کے بعد ایک اَور کام

کرنا ہے۔ 9 پچاسویں سال کے ساتویں مہینے کے دسویں دن یعنی
کفارہ کے دن ملـکاپنے کی ہر جگہ نرسنگا بجانا۔ پچاسواں10
مخصوصسال مُقّدسو کرو ملـکپورےاور میں اعلان کرو کہ
تمام باشندوں کو آزاد کر دیا جائے۔ یہ بحالی سالکا میںجسہو
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ہر شخص کو اُس کی ملـکیت واپس کی جائے اور ہر غلام کو
آزاد کیا جائے تاکہ وہ اپنے داروںرشتے واپسپاسکے سکے۔جا
یہ11 پچاسواں سال بحالی کا سال ہو، اِس لئے نہ اپنے کھیتوں میں
بیج بونا، نہ خود بخود اُگنے والے اناج کی کٹائی کرنا، اور نہ انگور
توڑ کر جمع کرنا۔ 12 کیونکہ یہ بحالی کا سال ہے تمہارےجو لئے
مخصوص مُقّدسو ہے۔ روزانہ اُتنی ہی پیداوار لینا ایککہ دن
کی یات ضرور پوری ہو جائیں۔ 13 بحالی کے سال میں شخصہر
کو اُس واپسملـکیتکی کی جائے۔

14 چنانچہ جب کبھی تم اپنے کسی ہم وطن بھائی کو زمین
بیچتے یا اُس اُستوہوخریدتےسے ناجائزسے فائدہ زمین15اُٹھانا۔نہ
قیمتکی حساباِس سے مقرر کی جائے کہ وہ اگلے بحالی کے
تکسال کتنے سال فصلیں پیدا کرے گی۔ 16 اگر بہت سال رہ
گئے ہوں تو اُس کی قیمت یادہ ز ہو گی، اور اگر کم سال رہ گئے
ہوں تو اُس قیمتکی کم ہو گی۔ کیونکہ اُن فصلوں کی تعداد بِک
رہی ہے جو زمین اگلے بحالی تکسالکے پیدا کر سکتی ہے۔

17 اپنے وطنہم سے ناجائز فائدہ نہ اُٹھانا رببلـکہ اپنے خدا کا
خوف ماننا، کیونکہ ربمَیں تمہارا خدا ہوں۔

ہدایاتمیری18 پر عمل کرنا میرےاور احکام کو مان کر اُن
مطابقکے تبچلنا۔ تم ملـکاپنے محفوظمیں رہو گے۔ زمین19
اپنی پوری پیداوار دے گی، تم سیر ہو جاؤ گے اور محفوظ رہو
گے۔ 20 ہو سکتا ہے کوئی پوچھے، ہم’ ساتویں سال میں کیا
کھائیں بیجہمجبکہگے نہیں بوئیں نہیںفصلاورگے کاٹیں ‘گے؟
جواب21 یہ ہے کہ مَیں چھٹے سال میں زمین کو اِتنی برکت دوں
گا سالاُسکہ کی پیداوار تین سال کے لئے کافی ہو گی۔ جب22
تم آٹھویں سال بیج بوؤ گے تو تمہارے پاس چھٹے سال کی اِتنی
پیداوار باقی ہو گی کہ تم فصل کی تککٹائی گزارہ کر سکو گے۔

موروثی زمین حقوقکے
بھیزمینکوئی23 ہمیشہ کے لئے نہ بیچی جائے، ملـککیونکہ

کی تمام زمین میری ہی ہے۔ میرےتم صرفحضور پردیسی اور
غیرشہری ہو۔ ملـک24 میں جہاں بھی زمین بِک جائے وہاں
مالـکموروثی کا یہ حق مانا جائے کہ وہ اپنی واپسزمین خرید
سکتا ہے۔

25 اگر تیرا غریببھائیوطنہمکوئی ہو اپنیکر زمینکچھ بیچنے
پر مجبور ہو جائے تو لازم ہے کہ اُس سبکا سے قریبی رشتے دار
اُسے واپس خرید لے۔ 26 ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص کا کوئی
قریبی رشتے دار نہ ہو جو اُس کی زمین واپس خرید سکے، لیکن
وہ خود کچھ دیر کے بعد اِتنے پیسے جمع کرتا ہے کہ وہ اپنی زمین
واپس خرید سکتا ہے۔ 27 اِس صورت میں وہ کرےحساب کہ
خریدنے والے کے لئے اگلے بحالی کے سال تک کتنے سال رہ
گئے ہیں۔ جتنا نقصان خریدنے والے زمینکو کو بحالی سالکے
واپسپہلےسے دینے پہنچےسے گا اُتنے پیسےہی اُسے دینے ہیں۔
لیکن28 اُساگر پاسکے پیسےاِتنے ہوںنہ بحالیاگلےزمینتو کے

تکسال خریدنے والے ہاتھکے میں رہے گی۔ پھر اُسے موروثی
مالـک واپسکو دیا جائے گا۔

29 کسیاگر دارفصیلگھرکا میںشہر بیچےاُسےوہجبتوہے
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 کے لئے خریدنے والے کی ملـکیتموروثی بن جائے
گا۔ وہ بحالی سالکے میں واپسبھی نہیں کیا جائے گا۔

لیکن31 جو گھر ایسی آبادی میں جسہے کی فصیل نہ ہو
دیہاتوہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اُس کے مالـکموروثی کو حق
حاصل وقتہرکہہے اپنا بحالیسکے۔خریدواپسگھر سالکے
میں اِس گھر ًکو واپسلازما کر دینا ہے۔

لیکن32 یوں لاو کو یہ حاصلحق ہے کہ وہ اپنے وہ گھر ہر
وقت خرید سکتے ہیں جو اُن کے لئے مقرر کئے ہوئے شہروں میں
ہیں۔ 33 اگر ایسا لاویکسیگھر فروختہاتھکے کیا جائے اور
واپس نہ خریدا جائے تو ًاُسے لازما بحالی کے سال واپسمیں کرنا
ہے۔ لاویکیونکہ کے جو گھر اُن کے مقررہ شہروں میں ہوتے
ہیں وہ اسرائیلیوں میں اُن کی موروثی ملـکیت ہیں۔ لیکن34 جو
زمینیں شہروں کے ارد مویشیگرد چَرانے کے لئے مقرر ہیں اُنہیں
بیچنے اجازتکی نہیں ہے۔ وہ اُن کی ملـکیتدائمی ہیں۔

غریبوں کے لئے قرضہ
35 اگر تیرا کوئی ہم وطن بھائی غریب ہو جائے اور گزارہ نہ

کر سکے تو اُس کی مدد کر۔ اُس طرح اُس کی مدد کرنا جس
طرح پردیسی یا غیرشہری کی مدد کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ تیرے
ساتھ ہتے ر ہوئے زندگی گزار سکے۔ 36 اُس سے کسی طرح کا
سود نہ لینا بلـکہ اپنے خدا خوفکا ماننا تاکہ تیرا تیرےبھائی ساتھ
زندگی گزار سکے۔ 37 اگر وہ قرضتیرا دار ہو تو اُس سے سود نہ
خوراکطرحاِسیلینا۔ وقتبیچتے اُس نفعسے نہ لینا۔ ربمَیں38
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 اسرائیلیکوئی غریببھائی ہو کر آپاپنے تیرےکو

ہاتھ بیچ ڈالے تو اُس سے غلام کا سا کام نہ کرانا۔ 40 اُس کے
ساتھ مزدور یا غیرشہری کا سلوکسا کرنا۔ تیرےوہ لئے بحالی
کے سال تک کام کرے۔ 41 پھر وہ اور اُس کے بال بچے آزاد
ہو کر اپنے رشتے داروں اور موروثی زمین پاسکے واپس جائیں۔
42 چونکہ میرےاسرائیلی خادم ہیں جنہیں مَیں مصر نکالسے لایا
اِس لئے اُنہیں غلامی میں نہ بیچا جائے۔ ایسے43 لوگوں پر سختی سے
حکمرانی نہ کرنا بلـکہ اپنے خدا خوفکا ماننا۔

44 تم پڑوسی ممالـک سے اپنے لئے غلام اور لونڈیاں حاصل کر
سکتے ہو۔ 45 پردیسیجو غیرشہری کے طور ملـکتمہارےپر میں
آباد ہیں اُنہیں بھی تم خرید سکتے ہو۔ اُن میں وہ بھی شامل ہیں جو
ملـکتمہارے میں پیدا ہوئے ہیں۔ وہی تمہاری ملـکیت بن کر
تمہارے46 بیٹوں میراثکی میں آ جائیں اور وہی تمہارےہمیشہ
غلام رہیں۔ لیکن اپنے ہم وطن بھائیوں پر سخت حکمرانی نہ کرنا۔
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47 میںملـکتیرےاگر ہنے ر والا پردیسیکوئی غیرشہرییا امیر

ہو جائے جبکہ تیرا کوئی ہم وطن بھائی غریب ہو کر اپنے آپ
کو اُس پردیسی یا غیرشہری یا اُس کے خاندان کے کسی فرد کو
بیچ ڈالے 48 تو بِک جانے کے بعد اُسے آزادی خریدنے کا حق
حاصل ہے۔ کوئی بھائی، 49 چچا، تایا، چچا یا تایا کا بیٹا یا کوئی اَور
قریبی رشتے دار خریدواپساُسے بھیخودوہہے۔سکتا آزادیاپنی
خرید سکتا ہے اگر اُس پاسکے پیسے کافی ہوں۔ صورتاِس50
میں وہ مالـکاپنے سے مل کر وہ سال گنے جو اُس کے خریدنے
سے لے اگلےکر بحالی باقیتکسالکے ہیں۔ اُس آزادیکی 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
بِککیاُس واپسپیسےسےمیںقیمتکیجانے کر جائیں۔دیئے
اُس53 سالساتھکے بہ سال مزدور کا سلوکسا کیا اُسجائے۔
مالـککا اُس حکمرانیسختپر نہ کرے۔ 54 اگر وہ طرحاِس کے
کسی یقے طر سے آزاد نہ ہو جائے تو اُسے اور اُس کے بچوں کو
اگلےمیںحالتہر بحالی میںسالکے آزاد کر دینا ہے، 55 کیونکہ
ہیں۔خادمہیمیرےاسرائیلی مَیںجنہیںہیںخادمہیمیرےوہ
مصر نکالسے لایا۔ ربمَیں تمہارا خدا ہوں۔

26
فرماں برداری کا اجر

1 اپنے لئے بُت نہ بنانا۔ نہ اپنے لئے دیوتا کے مجسمے یا پتھر کے
مخصوص کئے ہوئے کھڑےستون کرنا، نہ سجدہ کرنے کے لئے
ملـکاپنے میں ایسے پتھر رکھنا جن میں دیوتا کی تصویر کندہ کی
گئی ہو۔ ربمَیں تمہارا خدا ہوں۔ سبت2 دنکا منانا میرےاور
مقدِس کی تعظیم کرنا۔ ربمَیں ہوں۔

3 اگر ہدایاتمیریتم پر ماناحکاممیرےاورچلو کر اُن عملپر
کرو 4 تو وقتمَیں بارشپر بھیجوں گا، زمین اپنی دےپیداوار گی
درختاور اپنے اپنے پھل لائیں گے۔ کثرت5 باعثکے اناج کی
فصل کی کٹائی انگور توڑتے تکوقت جاری رہے گی اور انگور
کی فصل اُس تکوقت توڑی جائے گی تکجب بیج بونے کا
موسم آئے گا۔ خوراکاِتنی ملے گی کہ تم کبھی بھوکے نہیں ہو
گے۔ اور تم ملـکاپنے محفوظمیں رہو گے۔

6 مَیں ملـک کو امن و امان بخشوں گا۔ تم آرام سے لیٹ جاؤ
گے، سےخطرےکسیکیونکہ ڈرنے نہیںضرورتکی ہو گی۔
ملـکجانوروحشیمَیں دُورسے دوںکر گا، اور وہ تلوار قتلکی و
غارت سے بچا گا۔رہے 7 تم اپنے دشمنوں غالبپر آ کر اُن تعاقبکا
کرو گے، اور وہ تمہاری تلوار مارےسے جائیں گے۔ تمہارے8
پانچ آدمی َسو دشمنوں کا پیچھا یں کر گے، تمہارےاور َسو آدمی اُن
دسکے ہزار آدمیوں کو بھگا دیں تمہارےگے۔ دشمن تمہاری
تلوار مارےسے جائیں گے۔

میری9 نظرِ کرم تم پر تمہاریمَیںگی۔ہو اولاد بڑھاؤںتعدادکی
گا تمہارےاور ساتھ اپنا عہد قائم رکھوں گا۔ ایک10 سال اِتنی

فصل ہو گی جبکہ اگلی فصل کی کٹائی ہو گی تو نئے اناج کے
لئے جگہ بنانے کی خاطر پرانے اناج کو پھینک دینا پڑے گا۔
تمہارےمَیں11 درمیان اپنا مسکن قائم کروں گا اور تم سے گھن
نہیں گا۔کھاؤں مَیں12 تم پھروںمیں گا، اور میریتم قوم ہو گے۔

مَیں13 رب تمہارا خدا ہوں جو تمہیں مصر سے نکال لایا تاکہ
تمہاری غلامی حالتکی ختم ہو مَیںجائے۔ تمہارےنے جوئے
کو توڑ ڈالا، اباور تم آزاد اور سیدھے ہو کر چل سکتے ہو۔

فرماں بردار نہ ہونے کی سزا
14 لیکن اگر تم میری نہیں سنو گے اور اِن تمام احکام پر نہیں

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
تو16 میںجوابمَیں تم طاریدہشتاچانکپر جسمگا۔دوںکر
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۔ 17 مَیں
تمہارے خلاف ہو جاؤں گا، اِس لئے تم اپنے دشمنوں کے ہاتھ
شکستسے کھاؤ گے۔ تم نفرتسے رکھنے والے تم پر حکومت
کریں گے۔ وقتاُس بھی جب کوئی تمہارا تعاقب کرےنہیں گا
بھاگتم جاؤ گے۔

18 اگر تم اِس کے بعد بھی میری نہ سنو تو تمہارےمَیں گناہوں
کے سبب سے تمہیں سات گُنا یادہ ز سزا دوں گا۔ 19 مَیں تمہارا
سخت غرور خاک میں ملا دوں گا۔ تمہارے اوپر آسمان لوہے
جیسا اور تمہارے نیچے زمین پیتل جیسی ہو گی۔ 20 جتنی بھی
محنت کرو گے وہ بےفائدہ ہو گی، تمہارےکیونکہ کھیتوں میں
فصلیں نہیں پکیں گی پھلدرختتمہارےاور نہیں لائیں گے۔

21 اگر تم پھر بھی مخالفتمیری کرو گے میریاور نہیں سنو گے
تو مَیں اِن گناہوں تمہیںمیںجوابکے اِس ساتبھیسے گُنا یادہ ز
سزا دوں گا۔ تمہارےمَیں22 خلاف جنگلی جانور بھیج دوں گا
تمہارےجو بچوں پھاڑکو کھائیں مویشیتمہارےاورگے باد بر کر
دیں گے۔ آخر میں تمہاری تعداد اِتنی کم ہو جائے گی تمہاریکہ
سڑکیں ویران ہو جائیں گی۔

23 اگر تم پھر بھی تربیتمیری قبول نہ کرو مخالفمیرےبلـکہ
رہو 24 تو مَیں خلافتمہارےخود ہو جاؤں گا۔ اِن گناہوں کے
ساتتمہیںمَیںمیںجواب گُنا یادہ ز مَیں25گا۔دوںسزا تم پر تلوار
چلا کر اِس کا بدلہ لوں گا کہ تم میرےنے عہد کو توڑا ہے۔
جب تم اپنی حفاظت کے لئے شہروں بھاگمیں کر جمع ہو گے
تو تمہارےمَیں درمیان وبائی یاں بیمار پھیلاؤں گا اور تمہیں دشمنوں
کے ہاتھ دوںدےمیں گا۔ اناج26 کی اِتنی کمی ہو گی دسکہ
پوریتمہاریعورتیں ایکروٹی ہی تنور میں پکا سکیں گی، اور وہ
اُسے بڑی احتیاط سے تول تول کر تقسیم کریں گی۔ تم کھا کر بھی
بھوکے رہو گے۔
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27 اگر تم نہیںمیریبھیپھر سنو مخالفمیرےبلـکہگے رہو گے

28 تو میرا غصہ بھڑکے گا اور خلافتمہارےمَیں ہو تمہارےکر
گناہوں جوابکے میں تمہیں سات گُنا یادہ ز سزا دوں گا۔ 29 تم
مصیبت باعثکے 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 ڈھیر تمہارے
بےجان بُتوں پر لگاؤں گا اور تم سے گھن کھاؤں گا۔ 31 مَیں
تمہارے شہروں کھنڈراتکو میں بدل تمہارےکر مندروں کو
برباد کروں گا۔ تمہاری قربانیوں کی خوشبو مجھے پسند نہیں آئے
ملـکتمہارےمَیں32گی۔ کروںیوںستیاناسکا دشمنجوکہگا
اُس میں آباد ہو جائیں گے اُن کے کھڑےرونگٹے ہو جائیں گے۔
33 مَیں تمہیں مختلف ممالـک میں منتشر کر دوں گا، لیکن وہاں
بھی اپنی تلوار کو ہاتھ میں لئے تمہارا پیچھا کروں تمہاریگا۔ زمین
ویران ہو گی اور تمہارے شہر کھنڈرات بن جائیں گے۔ 34 اُس
وقت جب تم اپنے دشمنوں ملـککے میں رہو گے تمہاری زمین
حالتویران میں آرام کے وہ سال منا سکے گی جن سے وہ محروم
رہی ہے۔ 35 اُن تمام دنوں جبمیں وہ برباد رہے گی اُسے وہ آرام
ملے گا جو اُسے نہ جبملا ملـکتم میں ہتے ر تھے۔

36 تم میں سے جو بچ کر اپنے دشمنوں ممالـککے میں رہیں گے
اُن دلوںکے پر کروںطاریدہشتمَیں گا۔ وہ ہَوا جھونکوںکے
سے گرنے والے پتے کی آواز چونکسے بھاگکر جائیں گے۔
وہ فرار ہوں گے یا ہاتھکوئیگو 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 کوئی نہیں
چنانچہہے۔ تم اپنے دشمنوں کا نہیںسامنا کر گے۔سکو 38 تم دیگر
قوموں میں منتشر ہو ہلاککر ہو جاؤ گے، تمہارےاور دشمنوں
کی زمین ہڑپتمہیں کر لے گی۔

39 تم میں سے لوگباقی اپنے اور باپاپنے دادا کے قصور کے
باعث اپنے دشمنوں ممالـککے میں گل سڑ جائیں گے۔ لیکن40
ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنے اور اپنے باپ دادا کا قصور مان
لیں گے۔ میرےوہ ساتھ اپنی بےوفائی اور وہ مخالفت تسلیم کریں
گے جس41 سببکے سے مَیں اُن خلافکے ہوا اور اُنہیں اُن
دشمنوںکے ملـککے میں دھکیل دیا تھا۔ پہلے اُن کا صرفختنہ
ظاہری طور پر ہوا تھا، ابلیکن اُن کا دل عاجز ہو جائے گا اور
وہ اپنے قصور قیمتکی ادا کریں گے۔ 42 پھر مَیں ابراہیم ساتھکے
اپنا عہد، اسحاق کے ساتھ اپنا عہد اور یعقوب کے ساتھ اپنا عہد
یاد کروں گا۔ مَیں ملـِک کنعان بھی 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 اُنہوںکہسےسبباِسگے، میرےنے احکام رد کئے اور
ہدایاتمیری کھائی۔گھنسے اِس44 باوجودکے بھی مَیں اُنہیں

دشمنوں ملـککے میں چھوڑ کر رد نہیں کروں گا، نہ تکیہاں اُن
کھاؤںگھنسے بالکلوہکہگا تباہ مَیںکیونکہجائیں۔ہو اُن کے
ساتھ اپنا عہد نہیں توڑنے کا۔ مَیں رب اُن کا خدا ہوں۔ مَیں45
اُن کی خاطر اُن باپکے دادا کے ساتھ بندھا ہوا عہد یاد کروں
گا، اُن لوگوں ساتھکے قوموںدوسریمَیںجنہیںعہد 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

رب1 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو بتانا کہ کسیاگر
مانمَنتنے کسیکر ربکو کے لئے مخصوص کیا ہو تو وہ اُسے
ذیل کی رقم دے کر آزاد کر سکتا ہے مستعمل) ِسکے
مقدِس کے ِسکوں کے برابر :(ہوں اُس3 آدمی کے لئے جس کی
20عمر سال60اور درمیانکے چاندیہے 50کے ِسکے، اِسی4
لئےکےعورتکیعمر چاندی 30کے اُس5ِسکے، لڑکے لئےکے
5عمرکیجس درمیانکےسال20اور چاندیہو 20کے ِسکے،
اِسی عمر کی لڑکی کے لئے چاندی کے 10 ِسکے، ایک6 ماہ سے
لے کر 5 تکسال کے لڑکے 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 کی عورت کے
لئے چاندی کے 10 ِسکے۔

8 مَنتاگر ماننے والا مقررہ رقم ادا نہ کر سکے تو 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 توہے ایسا مخصوصجانور و
مُقّدس ہو جاتا ہے۔ 10 وہ اُسے بدل نہیں سکتا۔ نہ وہ اچھے جانور
کی جگہ ناقص، ناقصنہ جانور کی جگہ اچھا جانور دے۔ اگر وہ
ایک دوسرےجانور کی دےجگہ تو مخصوصدونوں مُقّدسو
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 بُریاوراچھیکیاُسرقمکیاُسامام12آئے۔لے
صفتوں کا لحاظ کر کے مقرر کرے۔ اِس مقررہ قیمت میں کمی
بیشی نہیں ہو سکتی۔ 13 اگر مَنت ماننے والا اُسے واپس خریدنا
چاہے تو وہ قیمتمقررہ جمع 20 فیصد ادا کرے۔

14 اگر کوئی اپنا ربگھر کے لئے مخصوص کرےمُقّدسو
تو امام اُس کی اچھی اور بُری صفتوں کا لحاظ کر کے اُس کی
رقم مقرر اِسکرے۔ قیمتمقررہ میں بیشیکمی نہیں ہو سکتی۔
15 اگر گھر مخصوصکو کرنے والا اُسے واپس خریدنا چاہے تو
وہ مقررہ رقم جمع 20 فیصد ادا کرے۔



احبار 27:16 100 احبار 27:34
16 اگر کوئی اپنی موروثی زمین میں سے کچھ رب کے لئے

مخصوص کرےمُقّدسو تو اُس قیمتکی اُس بیج کی مقدار کے
مطابق مقرر کی جائے جو اُس میں بونا ہوتا جسہے۔ کھیت
میں 135 کلو گرام َجو کا بیج یا بو جائے اُس کی قیمت چاندی
کے 50 ِسکے ہو گی۔ شرط17 یہ ہے کہ وہ اپنی زمین بحالی کے
سال کے عین مخصوصبعد کرے۔ پھر اُس کی یہی قیمت مقرر
جائے۔کی 18 زمیناگر مالـککا اُسے بحالی سالکے کچھکے دیر
کرےمخصوصبعد تو امام اگلے بحالی کے تکسال ہنے ر والے
سالوں کے مطابق زمین قیمتکی 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 فیصد20جمع ادا
کرے۔ 20 مخصوصاگر کرنے والا اپنی زمین ربکو واپسسے
خریدے بغیر اُسے کسی اَور کو بیچے تو اُسے واپس خریدنے کا
حق ختم ہو گا۔جائے اگلے21 بحالی سالکے یہ مخصوصزمین و
مُقّدس گیرہے ملـکیتدائمیکیرباور ہو گی۔جائے چنانچہ
وہ امام ملـکیتکی ہو گی۔

22 اگر کوئی اپنا کھیتموروثی نہیں بلـکہ اپنا خریدا کھیتہوا
رب کے لئے کرےمخصوص 23 تو امام اگلے بحالی کے تکسال
ہنے ر والے سالوں کا لحاظ کر کے اُس کی قیمت مقرر کرے۔
کھیت اُسیمالـککا دن اُس پیسےکے ادا کرے۔ یہ ربپیسے
کے لئے مخصوص و مُقّدس ہوں گے۔ 24 بحالی کے سال میں یہ
کھیت شخصاُس واپسپاسکے آئے جسگا نے اُسے بیچا تھا۔

واپس25 خریدنے کے لئے مستعمل ِسکے مقدِس کے ِسکوں
کے برابر ہوں۔ اُس چاندیکے ِسکوںکے کا 11وزن گرام ہے۔

26 لیکن کوئی بھی کسی مویشی کا پہلوٹھا رب کے لئے
نہیںمخصوص سکتا۔کر وہ پہلےتو لئےکےربسے ہے۔مخصوص
اِس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ گائے، بَیل یا بھیڑ ہو۔ 27 اگر اُس
نے ناپاککوئی مخصوصجانور کیا ہو تو وہ اُسے مقررہ قیمت
20جمع فیصد کے لئے واپس خرید سکتا ہے۔ اگر وہ واپساُسے نہ
خریدے تو وہ قیمتمقررہ کے لئے بیچا جائے۔

لیکن28 اگر کسی نے اپنی ملـکیت میں سے کچھ غیرمشروط
طور ربپر لئےکے مخصوص کیا توہے اُسے بیچا واپسیا نہیں خریدا
جا سکتا، خواہ وہ انسان، جانور یا زمین ہو۔ مخصوصطرحاِسجو
کیا گیا ہو ربوہ کے لئے مُقّدسنہایت ہے۔ اِسی29 جسطرح
شخص کو تباہی کے لئے مخصوص کیا گیا ہے اُس کا فدیہ نہیں دیا
جا سکتا۔ لازم ہے کہ اُسے دیموتسزائے جائے۔

30 ہر فصل کا دسواں ربحصہ کا ہے، چاہے وہ اناج ہو یا
پھل۔ ربوہ کے لئے مخصوص مُقّدسو ہے۔ 31 اگر کوئی اپنی
فصل دسواںکا حصہ چھڑانا چاہتا ہے تو وہ اِس کے لئے اُس کی
مقررہ قیمت جمع 20 فیصد دے۔ اِسی32 طرح گائےبَیلوں اور
یوں بھیڑبکر کا دسواں حصہ بھی رب کے لئے مخصوص مُقّدسو
دسواںہرہے، جانور بانگلہجو ڈنڈےکے نیچےکے گزرےسے
گا۔ 33 یہ جانور چننے سے پہلے اُن کا معائنہ نہ کیا جائے کہ کون

اچھےجانورسے یا ہیں۔کمزور بھییہ نہ کرنا کےحصےدسویںکہ
اَورکوئیبدلےکےجانورکسی جانور جائے۔دیا اگر بھیپھر اُسے
بدلا جائے تو دونوں جانور رب کے لئے مخصوص مُقّدسو ہوں
گے۔ اور واپساُنہیں خریدا نہیں جا “سکتا۔

یہ34 ہیںاحکاموہ پہاڑسینانےربجو پر موسٰی اسرائیلیوںکو
کے لئے دیئے۔
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ِگنتی
اسرائیلیوں کی پہلی شماریمردم

1 اسرائیلیوں کو مصر سے نکلے ہوئے ایک سال سے یادہ ز
گزرعرصہ دشِتوہتکابتھا۔گیا سالدوسرےتھے۔میںسینا
دوسرےکے مہینے پہلےکے ملاقاتربدن میںخیمےکے موسٰی
سے ہم کلام ہوا۔ اُس نے کہا،

تُو”2 اسرائیلیوںتمامہاروناور آبائیاورکنبوںشماریمردمکی
گھرانوں مطابقکے کرنا۔ اُن تمام مردوں فہرستکی بنانا 3 جو کم
از بیسکم سال کے جنگاور لڑنے قابلکے ہوں۔ اِس4 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۔
یہی16 جماعتمرد اِسسے کام کے لئے بُلائے گئے۔ وہ اپنے

قبیلوں کے راہنما اور کنبوں کے سرپرست تھے۔ 17 اِن کی مدد
سے موسٰی اور ہارون نے اُسی18 جماعتپوریدن کو اکٹھا کیا۔
ہر اسرائیلی مرد جو کم از کم 20 سال کا تھا رجسٹر میں درج کیا
گیا۔ رجسٹر ترتیبکی اُن کنبوںکے اور آبائی گھرانوں مطابقکے
تھی۔

کچھسب19 ویسا ہی کیا گیا ربجیسا نے حکم دیا تھا۔ موسٰی
نے سینا کے یگستان ر میں لوگوں کی مردم شماری کی۔ نتیجہ یہ
:نکلا

روبن21- 20 قبیلےکے کے 46,500 مرد،
شمعون23- 22 قبیلےکے کے 59,300 مرد،
جد25- 24 قبیلےکے کے 45,650 مرد،
26 -27 یہوداہ قبیلےکے کے 74,600 مرد،
28 -29 اِشکار قبیلےکے کے 54,400 مرد،
زبولون31- 30 قبیلےکے کے 57,400 مرد،
یوسف33- 32 کے بیٹے افرائیم کے قبیلے کے 40,500 مرد،
یوسف35- 34 کے بیٹے منسّی 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۔
لیکن47 یوں لاو کی شماریمردم نہ ہوئی، 48 ربکیونکہ نے

موسٰی سے کہا تھا، 49 اسرائیلیوں” کی مردم شماری میں یوں لاو
کو شامل نہ کرنا۔ 50 اِس کے بجائے اُنہیں شریعت کی سکونت
گاہ اور اُس کا سارا سامان لنے سنبھا کی ذمہ داری دینا۔ وہ سفر
کرتے وقت یہ خیمہ اور اُس کا سارا سامان اُٹھا کر لے جائیں،
اُس کی خدمت کے لئے حاضر رہیں اور رُکتے وقت اُسے اپنے
خیموں گھیرےسے رکھیں۔ 51 روانہ ہوتے وقت وہی خیمے
کو سمیٹیں اور وقترُکتے وہی اُسے لگائیں۔ اگر کوئی اَور اُس کے
قریب آئے تو اُسے سزائے موت دی جائے گی۔ 52 باقی اسرائیلی
خیمہ میںگاہ اپنے اپنے دستے مطابقکے اور اپنے اپنے علَم اردکے
گرد اپنے خیمے لگائیں۔ لیکن53 لاوی اپنے خیموں شریعتسے
کی سکونت گاہ کو گھیر لیں تاکہ میرا غضب کسی شخصغلط
نزدیککے آنے سے اسرائیلیوں جماعتکی پر نازل نہ ہو جائے۔
یوں یوں لاو شریعتکو سکونتکی گاہ کو سنبھالنا “ہے۔

اسرائیلیوں54 نے ویسا ہی کیا ربجیسا نے موسٰی کو حکم دیا
تھا۔

2
خیمہ گاہ میں قبیلوں ترتیبکی

رب1 نے موسٰی اور ہارون سے کہا 2 کہ اسرائیلی اپنے خیمے
فاصلےکچھ ملاقاتپر لگائیں۔گرداردکےخیمےکے ایکہر اپنے
اپنے علَم اور اپنے اپنے آبائی گھرانے نشانکے کے ساتھ خیمہ زن
ہو۔

3 اِن ہدایات کے مطابق مقدِس کے مشرق 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 کے 74,600 فوجی تھے۔ 5 دوسرے، اِشکار کا جسقبیلہ
کا کمانڈر نتنی ایل بن ُضغر تھا، 6 جساور کے لشکر کے 54,400
فوجی تھے۔ 7 تیسرے، زبولون کا قبیلہ جس کا کمانڈر اِلیاب بن
حیلون تھا 8 جساور کے لشکر کے 57,400 فوجی تھے۔ تینوں9
قبیلوں کے فوجیوں کی کُل تعداد 1,86,400 تھی۔ روانہ ہوتے
وقت یہ آگے چلتے تھے۔

10 مقدِس جنوبکے میں روبن کا علَم تھا جس کے ارد گرد
تین دستے خیمہ زن تھے۔ پہلے، روبن کا قبیلہ جس کا کمانڈر
اِلی صور بن شدیور تھا، 11 اور جس کے 46,500 فوجی تھے۔
12 دوسرے، شمعون کا جسقبیلہ کا کمانڈر ایلسلومی صوریبن
تیسرے،14تھے۔فوجی59,300کےجساور13تھا،شدی 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 ہوتے وقت یہ مشرقی قبیلوں کے پیچھے
چلتے تھے۔
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17 اِن جنوبی قبیلوں کے بعد لاوی ملاقات کا خیمہ اُٹھا کر

قبیلوں میںبیچعینکے قبیلےتھے۔چلتے ترتیباُس روانہسے ہوتے
ترتیبجستھے سے وہ اپنے خیمے لگاتے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے علَم
پیچھےکے چلتا تھا۔

میںمغربکےمقدِس18 افرائیم کا علَم تینگرداردکےجستھا
تھے۔زنخیمہدستے پہلے، افرائیم اِلیکمانڈرکاجسقبیلہکا بنسمع
ہودعمی دوسرے،20تھے۔فوجی40,500کےجساور19تھا،
منسّی کا قبیلہ جس کا کمانڈر جملی ایل بن فدا ہصور تھا، 21 اور
تھے۔فوجی32,200کےجس بنتیسرے،22 یمین کا جسقبیلہ
کا کمانڈر ابدان بن جدعونی تھا، 23 جساور کے 35,400 فوجی
تھے۔ تینوں24 قبیلوں فوجیوںکے کی تھی۔1,08,100تعدادکُل
روانہ وقتہوتے یہ جنوبی قبیلوں پیچھےکے چلتے تھے۔

25 مقدِس کے شمال میں دان کا علَم تھا جس کے ارد گرد
تین دستے خیمہ زن تھے۔ پہلے، دان کا قبیلہ جس کا کمانڈر اخی
عزر بن عمی شدی تھا، 26 اور جس کے 62,700 فوجی تھے۔
27 دوسرے، آشر کا جسقبیلہ کا کمانڈر فجعی ایل بن عکران تھا،
فوجی41,500کےجساور28 تھے۔ تیسرے،29 نفتالی کا قبیلہ
جس کا کمانڈر اخیرع بن عینان تھا، 30 اور جس کے 53,400
فوجی تھے۔ 31 تینوں قبیلوں کی کُل تعداد 1,57,600 تھی۔ وہ
آخر میں اپنا علَم اُٹھا کر روانہ ہوتے تھے۔

پوری32 خیمہ گاہ کے فوجیوں کی کُل تعداد 6,03,550
تھی۔ لاویصرف33 اِس تعداد میں شامل نہیں تھے، ربکیونکہ
نے موسٰی کو حکم دیا تھا کہ اُن کی بھرتی نہ کی جائے۔

یوں34 اسرائیلیوں سبنے کچھ اُن ہدایات کے مطابق کیا جو
رب نے موسٰی دیکو تھیں۔ اُن کے مطابق 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

یہ1 ہارون اور موسٰی خاندانکے بیانکا وقتاُسہے۔ کا ذکر
ربجبہے نے سینا پہاڑ پر موسٰی باتسے کی۔ ہارون2 کے
چار بیٹے تھے۔ بڑا ندببیٹا تھا، پھر ابیہو، اِلی عزر اور اِتمر۔ 3 یہ امام
تھے جن مسحکو کر خدمتاِسکے کا اختیار دیا گیا تھا۔ لیکن4
ندب اور ابیہو اُس وقت مر گئے جب اُنہوں نے دشِت سینا میں
کی۔پیشآگناجائزحضورکےرب اِستھےبےاولادوہچونکہ
لئے ہارون کے جیتے صرفجی اِلی عزر اور اِتمر امام کی خدمت
سرانجام دیتے تھے۔

یوں لاو کی مقدِس میں داریذمہ
5 رب نے موسٰی سے کہا، 6 لاوی” کے قبیلے کو لا کر

ہارون کی خدمت کرنے کی ذمہ داری دے۔ 7 اُنہیں اُس کے
لئے اور پوری جماعت کے لئے ملاقات کے خیمے کی خدمات
سنبھالنا ہے۔ 8 ملاقاتوہ کے خیمے کا سامان سنبھالیں اور تمام
اسرائیلیوں کے لئے مقدِس فرائضکے ادا کریں۔ تمام9 اسرائیلیوں

میں صرفسے یوں لاو کو ہارون اور اُس کے بیٹوں کی خدمت
کے لئے مقرر کر۔ 10 لیکن صرف ہارون اور اُس کے بیٹوں
کو امام کی حیثیت حاصل ہے۔ جو بھی باقیوں میں سے اُن کی
ذمہ یاں دار اُٹھانے کرےکوششکی گا اُسے دیموتسزائے
جائے “گی۔

موسٰینےرب11 یہسے بھی کہا، مَیں”12 اسرائیلیوںنے میں
سے یوں لاو کو چن لیا ہے۔ وہ تمام اسرائیلی پہلوٹھوں عوضکے
میرے لئے مخصوص ہیں، 13 تمامکیونکہ میرےپہلوٹھے ہیں۔ہی
جس دن مَیں نے مصر میں تمام پہلوٹھوں کو مار دیا اُس دن مَیں
اسرائیلنے پہلوٹھوںکے اپنےکو لئے کیا،مخصوص انسانوہخواہ
تھےکے یا حیوان کے۔ میرےوہ ہی ہیں۔ ربمَیں “ہوں۔

یوں لاو کی شماریمردم
سینانےرب14 یگستانکے میںر موسٰی یوں”15کہا،سے لاو

گنکو کر اُن آبائیکے گھرانوں اور کنبوں مطابقکے میںرجسٹر
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۔
جَیرسون18 دوکے اُسکنبے بیٹوںکے لِبنی اور ِسمعی نامکے رکھتے
تھے۔ قِہات19 کے چار کنبے اُس 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 کے قبیلے
کے کنبے اُس پوتوںکے کے نام رکھتے تھے۔

21 جَیرسون 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 کے پیچھے لگانے تھے۔ 24 اُن کا راہنما
اِلیاسف بن لائیل تھا، 25 اور وہ خیمے کو لتے سنبھا تھے یعنی اُس
کی دروازےکےخیمےپوششیں، کا قرباناورخیمے26پردہ، گاہ
چاردیواریکی چاردیواریپردے،کے دروازےکے کا پردہ اور
تمام رسّے۔ اِن چیزوں سے متعلق خدمتساری اُن کی ذمہ داری
تھی۔

قِہات27 کے چار کنبوں بنام عمرام، اِضہار، حبرون اور عُزی
ایل 28 کے 8,600 مرد تھے ایکجو ماہ یا اِس سے زائد کے تھے
اور جن کو مقدِس کی خدمت کرنی تھی۔ 29 اُنہیں اپنے ڈیرے
مقدِس جنوبکے میں لنے ڈا تھے۔ 30 اُن کا راہنما اِلی صفن بن
ایلعُزی تھا، اور31 وہ یہ چیزیں لتے سنبھا :تھے عہد کا صندوق،
میز، شمع دان، قربان گاہیں، وہ برتن اور ساز و سامان جو مقدِس
میں استعمال ہوتا تھا مُقّدساور کمرےترین کا پردہ۔ اِن چیزوں
سے متعلق ساری خدمت اُن کی ذمہ داری 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
بنایلصوری اُنہیںتھا۔خیلابی مقدِسڈیرےاپنے میںشمالکے
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لنے ڈا تھے، اور36 وہ یہ چیزیں لتے :تھےسنبھا خیمے تختے،کے اُس
کے شہتیر، کھمبے، پائے اور اِس طرح کا سارا سامان۔ اِن چیزوں
چاردیواریوہ37تھی۔داریذمہکیاُنخدمتساریمتعلقسے
کے کھمبے، پائے، میخیں اور رسّے بھی لتے سنبھا تھے۔

38 موسٰی، ہارون اور اُن کے بیٹوں کو ڈیرےاپنے مشرق میں
مقدِس کے منے سا لنے ڈا تھے۔ اُن کی ذمہ داری مقدِس میں بنی
اسرائیل کے لئے خدمت کرنا تھی۔ اُن کے علاوہ جو بھی مقدِس
میں داخل ہونے کوششکی کرتا اُسے موتسزائے دینی تھی۔

39 اُن لاوی مردوں کی کُل تعداد ایکجو ماہ یا اِس سے زائد
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 کو میرے لئے
مخصوص کرنا۔ اِسی طرح اسرائیلیوں کے مویشیوں کے پہلوٹھوں
کی جگہ یوں لاو کے میرےمویشی لئے مخصوص کرنا۔ مَیں رب
“ہوں۔ موسٰی42 نے ایسا ہی کیا ربجیسا اُسےنے دیا۔حکم 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، 45 مجھے” تمام اسرائیلی پہلوٹھوں
کی جگہ یوں لاو کو پیش کرنا۔ اِسی طرح مجھے اسرائیلیوں کے
مویشیوں کی یوںجگہ لاو پیشمویشیکے میرےلاویکرنا۔ ہی
یوں46ہوں۔ربمَیںہیں۔ اسرائیلیوںباقینسبتکیلاو 273کے
پہلوٹھے یادہ ز ہیں۔ اُن میں سے 47 ایکہر چاندیعوضکے کے
پانچ ِسکے لے جو مقدِس کے وزن کے مطابق ہوں فی) ِسکہ
ً 11تقریبا ۔(گرام یہ48 پیسے ہارون اور اُس بیٹوںکے کو “دینا۔

49 موسٰی نے ایسا ہی کیا۔ یوں50 اُس چاندینے 1,365کے
ِسکے تقریباً) 16 کلو (گرام جمع کر کے ہارون51 اور
اُس بیٹوںکے کو ربطرحجسدیئے، نے اُسے حکم دیا تھا۔

4
قِہاتیوں کی ذمہ یاں دار

رب1 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، لاوی”2 کے قبیلے میں
قِہاتیوںسے کی شماریمردم اُن کنبوںکے اور آبائی گھرانوں کے
مطابق کرنا۔ 3 اُن تمام مردوں کو رجسٹر میں درج کرنا جو 30
سے لے کر سال50 کے ہیں ملاقاتاور کے خیمے خدمتمیں
کرنے کے لئے آ سکتے ہیں۔ 4 قِہاتیوں کی خدمت مُقّدس 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 پر ڈال دیں۔ اِس6 پر تخسوہ کی کھالوں کا

غلاف اور رنگنیلےطرحپوریمیںآخر کا اِسبچھائیں۔کپڑا کے
بعد وہ صندوق کو اُٹھانے کی یاں لـکڑ لگائیں۔

7 وہ اُس میز پر بھی رنگنیلے کا کپڑا جسبچھائیں ربپر کو
پیشروٹی اُسہے۔جاتیکی پر تھال، پیالے، َمے پیشنذریںکی
کرنے کے برتن اور مرتبان رکھے جائیں۔ جو روٹی ہمیشہ میز پر
ہوتی ہے وہ بھی اُس پر رہے۔ 8 ہارون اور اُس کے بیٹے اِن تمام
چیزوں پر رنگقرمزی کا کپڑا بچھا کر آخر میں اُن کے تخساوپر
کی کھالوں کا غلاف ڈالیں۔ اِس کے بعد وہ میز کو اُٹھانے کی
یاں لـکڑ لگائیں۔

9 وہ شمع دان اور اُس کے سامان پر یعنی اُس کے چراغ، بتی
کترنے کی قینچیوں، جلتے کوئلے کے چھوٹے برتنوں اور تیل کے
برتنوں پر نیلے رنگ کا کپڑا رکھیں۔ 10 یہ سب کچھ تخسوہ کی
کھالوں غلافکے میں لپیٹیں اور اُسے اُٹھا کر لے جانے کے لئے
ایک چوکھٹے پر رکھیں۔

وہ11 بخور قربانکیسونےکیجلانے گاہ رنگنیلےبھیپر کا
کپڑا بچھا کر اُس تخسپر کی کھالوں غلافکا ڈالیں اور پھر اُسے
اُٹھانے کی یاں لـکڑ لگائیں۔ 12 وہ سارا سامان کمرےمُقّدسجو
میں استعمال ہوتا ہے لے کر نیلے رنگ کپڑےکے میں لپیٹیں،
اُس کھالوںکیتخسپر ڈالیںغلافکا اور اُسے اُٹھا کر جانےلے
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 کٹورے،کے جلتے کوئلےہوئے برتن،کے بیلچے اور
کانٹے۔ اِس سامان پر کھالوںکیتخسوہ ڈالغلافکا قربانکر
گاہ کو اُٹھانے کی یاں لـکڑ لگائیں۔

15 سفر کے لئے روانہ وقتہوتے سبیہ کچھ اُٹھا کر لے جانا
قِہاتیوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن لازم ہے کہ پہلے ہارون اور
اُس کے بیٹے یہ مُقّدستمام چیزیں ڈھانپیں۔ قِہاتی اِن میں کوئیسے
بھی چیز نہ چھوئیں ورنہ مر جائیں گے۔

16 ہارون امام کا بیٹا اِلی عزر پورے مُقّدس خیمے اور اُس
کے سامان کا انچارج ہو۔ اِس میں چراغوں 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 کنبے لاوی کے قبیلے میں سے مٹنے نہ پائیں۔ 19 چنانچہ
جب مُقّدسوہ ترین چیزوں پاسکے آئیں تو ہارون اور اُس کے
بیٹے ہر ایک کو اُس سامان پاسکے لے جائیں جو اُسے اُٹھا کر
لے جانا ہے تاکہ وہ نہ مریں بلـکہ جیتے رہیں۔ ایکقِہاتی20 لمحے
کے لئے مُقّدسبھی چیزیں دیکھنے کے لئے اندر نہ جائیں، ورنہ وہ
مر جائیں “گے۔

جَیرسونیوں کی ذمہ یاں دار
21 پھر رب نے موسٰی سے کہا، 22 جَیرسون” کی اولاد کی

بھیشماریمردم اُن آبائیکے کرنا۔مطابقکےکنبوںاورگھرانوں
23 اُن تمام مردوں کو رجسٹر میں درج کرنا جو 30 سے لے کر
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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 چھتچھت، پر رکھی تخسہوئی
کیکھالکی پوشش، خیمے دروازےکے کا پردہ، خیمے26 اور
قربان گاہ چاردیواریکی کے پردے، چاردیواری دروازےکے
کا پردہ، اُس کے رسّے اور اُسے لگانے کا باقی سامان۔ وہ اُن
تمام کاموں کے ذمہ دار ہیں جو اِن چیزوں سے منسلـک ہیں۔
27 جَیرسونیوں کی پوری خدمت ہارون اور اُس کے بیٹوں کی
ہدایات مطابقکے ہو۔ خبردار رہو کہ سبوہ کچھ ہدایاتعین
کے مطابق اُٹھا کر لے جائیں۔ 28 یہ ملاقاتسب کے خیمے میں
جَیرسونیوں کی ذمہ یاں دار ہیں۔ اِس کام میں ہارون امام کا بیٹا
اِتمر اُن پر مقرر “ہے۔

یوں مِرار کی ذمہ یاں دار
رب29 نے کہا، مِراری” کی اولاد کی مردم شماری بھی اُن

کے آبائی گھرانوں اور کنبوں کے مطابق کرنا۔ 30 اُن تمام مردوں
کو رجسٹر میں درج کرنا جو 30 سے لے کر 50 سال کے ہیں
اور ملاقات کے خیمے میں خدمت کے لئے آ سکتے ہیں۔ 31 وہ
ملاقات کے خیمے کی یہ چیزیں اُٹھا کر لے جانے کے ذمہ دار
:ہیں دیوار کے تختے، شہتیر، کھمبے اور پائے، 32 پھر خیمے کی
چاردیواری کے کھمبے، پائے، میخیں، رسّے اور یہ چیزیں لگانے
کا سامان۔ ایکہر کو تفصیل سے بتانا کہ وہ کیا کیا اُٹھا کر لے
جائے۔ 33 یہ سب کچھ یوں مِرار ملاقاتکی کے خیمے میں ذمہ
یوں دار میں شامل ہے۔ اِس 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 اُننے مردوںتمام درجمیںرجسٹرکو کیا سے30جو
لے کر 50 سال کے تھے اور ملاقاتجو کے خیمے میں خدمت
کر سکتے تھے۔ اُن کی کُل تعداد 2,750 تھی۔ موسٰی اور ہارون
سبنے کچھ ویسا ہی کیا ربجیسا نے موسٰی معرفتکی فرمایا
تھا۔ 38-41 پھر جَیرسونیوں کی شماریمردم اُن کنبوںکے اور آبائی
گھرانوں مطابقکے خدمتہوئی۔ لائقکے مردوں کی کُل تعداد
2,630 تھی۔ موسٰی اور ہارون نے سب کچھ ویسا ہی کیا جیسا
رب موسٰینے یعےکے ذر فرمایا تھا۔ 42-45 پھر یوں مِرار کی مردم
شماری اُن کنبوںکے اور آبائی گھرانوں مطابقکے خدمتہوئی۔
کیمردوںلائقکے تھی۔3,200تعدادکُل موسٰی ہاروناور نے
سب کچھ ویسا ہی کیا ربجیسا نے موسٰی کے یعے ذر فرمایا تھا۔
46-48 یوں لاو کے اُن مردوں کی کُل تعداد 8,580 تھی جنہیں
ملاقات خدمتمیںخیمےکے کرنا اور سفر وقتکرتے اُسے اُٹھا
کر لے جانا تھا۔

موسٰی49 ربنے کے حکم مطابقکے ایکہر اُسکو کی اپنی
اپنی داریذمہ سونپی اور اُسے بتایا کہ اُسے کیا کیا اُٹھا کر لے جانا

یوںہے۔ اُن اُسکےربشماریمردمکی حکم مطابقعینکے کی
گئی جو اُس نے موسٰی معرفتکی دیا تھا۔

5
لوگناپاک خیمہ گاہ میں نہیں رہ سکتے

رب1 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو دےحکم کہ ہر
اُس شخص کو خیمہ گاہ سے باہر کر دو جس کو وبائی ِجلدی
بیماری جسہے، کے زخموں سے مائع نکلتا رہتا ہے یا جو کسی
لاش کو چھونے سے ناپاک ہے۔ 3 خواہ مرد ہو یا عورت،
سب کو خیمہ گاہ کے باہر بھیج دینا تاکہ وہ خیمہ گاہ کو
ناپاک نہ یں کر جہاں تمہارےمَیں درمیان سکونت کرتا “ہوں۔
4 اسرائیلیوں نے ویسا ہی کیا جیسا رب نے موسٰی کو کہا تھا۔
اُنہوں ربنے کے حکم کے عین مطابق اِس طرح کے تمام لوگوں
کو خیمہ گاہ سے باہر کر دیا۔

غلط کام کا معاوضہ
اسرائیلیوں”6کہا،سےموسٰینےرب5 ہدایتکو دینا جوکہ

بھی کسی سے کرےسلوکغلط میرےوہ ساتھ بےوفائی کرتا
ہے اور قصوروار ہے، خواہ مرد ہو یا عورت۔ لازم7 ہے کہ وہ
اپنا گناہ اُساورکرےتسلیم کا پورا بلـکہدےمعاوضہ شخصمتاثرہ
کا نقصان پورا کرنے کے علاوہ 20 فیصد یادہ ز دے۔ لیکن8
اگر جسشخصوہ کا قصور کیا گیا تھا مر چکا ہو اور اُس کا کوئی
وارث 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 لئےکےکفارہ 10-9گا۔دے نیز امام اسرائیلیوںکو
کی قربانیوں میں سے وہ کچھ ملنا ہے جو اُٹھانے والی قربانی کے
طور پر اُسے دیا یہہے۔جاتا اماموںصرفحصہ ہیکو “ہے۔ملنا

زنا شککے پر الله کا فیصلہ
رب11 نے موسٰی سے کہا، 12 اسرائیلیوں” کو بتانا، ہو سکتا

ہے شادیکوئیکہ بھٹکعورتشدہ کر اپنے شوہر سے بےوفا
ہو جائے اور کسی13 اَور سے ہم بستر ہو ناپاککر ہو جائے۔
اُس نہیںاُسےنےشوہرکے دیکھا، یہکیونکہ میںپوشیدگی ہوا ہے
اور اُسےنےکسینہ پکڑا، نہ اِس ہے۔گواہکوئیکا 14 اگر شوہر
کو اپنی بیوی وفاداریکی شکپر ہو اور غیرتوہ کھانے لـگے،
لیکن یقین نہیںسے کہہ سکتا بیویمیریکہ قصوروار نہیںکہہے
15 تو وہ اپنی بیوی کو امام پاسکے لے آئے۔ ساتھ ساتھ وہ اپنی
بیوی کے لئے قربانی کے طور پر َجو کا ڈیڑھ کلو گرام بہترین میدہ
آئے۔لے اِس پر نہ تیل ُنڈیلا ا جائے، نہ بخور ڈالا جائے، کیونکہ
غلہ کی یہ نذر غیرت کی نذر جسہے کا مقصد ہے کہ پوشیدہ
قصور ظاہر ہو جائے۔ 16 امام عورت کو قریب آنے دے اور
رب کے منے سا کھڑا کرے۔ 17 وہ مٹی کا برتن مُقّدس پانی سے
بھر کر اُس میں مقدِس کے فرش کی خاککچھ ڈالے۔ 18 پھر
وہ عورت کو رب کو پیش کر کے اُس کے بال کھلوائے اور
اُس کے ہاتھوں میدےپر کی نذر رکھے۔ امام کے اپنے ہاتھ میں
کڑوے پانی کا وہ برتن ہو لعنتجو باعثکا ہے۔
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19 پھر عورتوہ کو قَسم کھلا کر کہے، اگر’ کوئی اَور آدمی

آپ سے ہم بستر نہیں ہوا ہے ناپاکآپاور نہیں ہوئی ہیں تو اِس
کڑوے پانی لعنتکی آپکا پر کوئی اثر نہ ہو۔ لیکن20 اگر آپ
بھٹک کر اپنے شوہر سے بےوفا ہو گئی ہیں اور کسی اَور سے
ہم بستر ہو ناپاککر ہو گئی ہیں 21 تو آپرب آپکو کی قوم
کے منے سا لعنتی بنائے۔ آپ بانجھ ہو جائیں آپاور پیٹکا پھول
جائے۔ لعنتجب22 کا یہ پانی آپ پیٹکے اُترےمیں تو آپ
بانجھ جائیںہو آپاور پھولپیٹکا اِس‘جائے۔ عورتپر آمین،’کہے، ایسا ہی ‘ہو۔

23 پھر امام یہ لعنت لـکھ کر کاغذ کو برتن کے پانی میں یوں
اُسکہدےدھو پر لـکھی ہوئی باتیں پانی جائیں۔گھلمیں بعد24
میں عورتوہ کو یہ پانی پلائے تاکہ وہ اُس کے جسم میں جا کر
اُسے لعنت پہنچائے۔ لیکن25 پہلے امام اُس کے ہاتھوں میں سے
غیرت قربانیکی لے اُسےکر غلہ کی نذر طورکے منےکےربپر سا
ہلائے اور پھر قربان گاہ پاسکے لے آئے۔ 26 اُس پر وہ مٹھی
یادگاریبھر کی قربانی طورکے پر اِسجلائے۔ بعدکے عورتوہ
کو پانی پلائے۔ 27 اگر وہ اپنے شوہر سے بےوفا تھی ناپاکاور
ہو گئی ہے تو وہ بانجھ ہو جائے گی، اُس کا پیٹ پھول جائے
گا اور وہ اپنی قوم کے منے سا ٹھہرےلعنتی گی۔ لیکن28 اگر وہ
پاک صاف 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 شککا ہو۔ بیوی کو قربان گاہ کے منے سا
کھڑا کیا جائے اور امام یہ سب کچھ کرے۔ صورتاِس31 میں
شوہر ٹھہرےبےقصور گا، لیکن اگر اُس بیویکی نے واقعی زنا
کیا ہو تو اُسے اپنے گناہ برداشتنتیجےکے کرنے پڑیں “گے۔

6
جو آپاپنے مخصوصکو کرتے ہیں

اسرائیلیوں”2کہا،سےموسٰینےرب1 ہدایتکو دینا اگرکہ
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 یا کسی اَور چیز کا سرکہ پیئے، نہ انگور
وہرس۔کا انگور نہکشمشیا کھائے۔ مخصوصوہتکجب4
وہہے انگور کی بھیکوئی پیداوار نہ تکیہاںکھائے، کہ انگور
کے بیج یا چھلـکے بھی نہ کھائے۔ تکجب5 وہ اپنی مَنت کے
مخصوصمطابق ہے وہ اپنے بال نہ کٹوائے۔ جتنی 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 وہ
مخصوص لاشکسیوہہے قریبکے نہ جائے، 7 چاہے وہ اُس
کے باپ، ماں، بھائی یا بہن کیوںلاشکی نہ ہو۔ اِسکیونکہ سے
ناپاکوہ ہو جائے گا مخصوصیتکیاُستکابھیجبکہ لمبے بالوں
میںصورتکی نظر آتی ہے۔ وہ8 مخصوصیتاپنی ربدورانکے
کے لئے مخصوص مُقّدسو ہے۔

9 اگر اچانککوئی مر جائے شخصمخصوصجب اُس کے
قریب ہو تو اُس کے مخصوص بال ناپاک ہو جائیں گے۔ ایسی
صورت میں لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک صاف کر کے
ساتویں دن اپنے سر کو منڈوائے۔ 10 آٹھویں دن وہ دو یاں قمر یا
دو جوان کبوتر لے ملاقاتکر کے خیمے دروازےکے پر آئے
اور امام دے۔کو امام11 اِن میں ایکسے کو گناہ کی قربانی کے
طور پر چڑھائے دوسرےاور بھسمکو ہونے والی قربانی کے طور
پر۔ یوں وہ اُس کے لئے دےکفارہ گا لاشجو قریبکے ہونے
ناپاکسے ہو گیا ہے۔ اُسی دن وہ اپنے سر کو مخصوصدوبارہ
کرے 12 اور اپنے آپ کو مقررہ وقت کے لئے دوبارہ رب کے
لئے مخصوص کرے۔ وہ قصور کی قربانی کے طور پر ایک سال
کا بھیڑ کا بچہ پیش کرے۔ جتنے دن اُس نے پہلے مخصوصیت
حالتکی گزارےمیں ہیں وہ شمار نہیں کئے جا سکتے کیونکہ وہ
ناپاکمیںحالتکیمخصوصیت ہو گیا تھا۔ وہ سےدنپہلےدوبارہ
شروع کرے۔

شریعت13 کے مطابق مخصوصجب شخص 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 کا ایک بےعیب یک سالہ نر بچہ، گناہ کی قربانی کے لئے
ایک یکبےعیب سالہ بھیڑ اور سلامتی کی قربانی کے لئے ایک
بےعیب مینڈھا پیش کرے۔ 15 اِس کے علاوہ ایکوہ ٹوکری
روٹیاںبےخمیریمیں میںجن بہترین میدہ اور تیل ملایا گیا ہو اور
روٹیاںبےخمیری جن پر تیل لگایا گیا ہو متعلقہ غلہ کی نذر اور َمے
کی نذر ساتھکے پہلےکرے۔پیشکورب16 امام گناہ قربانیکی
اور بھسم ہونے والی قربانی رب کے حضور چڑھائے۔ 17 پھر وہ
مینڈھے کو بےخمیری روٹیوں کے ساتھ سلامتی کی قربانی کے
امامکرے۔پیشپرطور نذرکیغلہ اور چڑھائے۔بھینذرکیَمے
ملاقاتشخصمخصوصدوراناِس18 پرخیمےکے مخصوصاپنے
کئے گئے سر کو منڈوا کر تمام بال سلامتی کی قربانی آگکی میں
پھینکے۔

19 پھر امام مینڈھے کا ایک پکا ہوا شانہ اور ٹوکری میں سے
دونوں قسموں کی ایک ایک روٹی لے کر مخصوص شخص کے
ہاتھوں پر رکھے۔ اِس20 کے بعد وہ یہ واپسچیزیں لے کر اُنہیں
ہلانے کی قربانی کے طور پر رب کے منے سا ہلائے۔ یہ ایک
مُقّدس قربانی ہے جو امام کا حصہ ہے۔ سلامتی کی قربانی کا
ہلایا ہوا سینہ اور اُٹھائی ہوئی ران بھی امام کا حصہ ہیں۔ قربانی
کے اختتام مخصوصپر کئے شخصہوئے کو َمے پینے اجازتکی
ہے۔

21 جو آپاپنے ربکو کے لئے مخصوص کرتا ہے وہ ایسا ہی
کرے۔ لازم ہے کہ وہ ہدایاتاِن مطابقکے تمام پیشقربانیاں
کرے۔ گنجائشاگر ہو تو وہ اَور پیشبھی کر حالبہرہے۔سکتا
لازم ہے کہ وہ مَنتاپنی اور پوریہدایاتیہ “کرے۔

امام برکتکی
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رب22 نے موسٰی سے کہا، ہارون”23 اور اُس کے بیٹوں 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۔
27 یوں وہ میرا نام لے کر اسرائیلیوں کو برکت دیں۔ پھر مَیں

اُنہیں برکت دوں “گا۔
7

مقدِس مخصوصیتکی کے ہدیئے
دنجس1 مقدِس مکمل اُسیہوا دن موسٰی نے مخصوصاُسے

مُقّدسو کیا۔ اِس کے لئے اُس نے خیمے، اُس کے تمام سامان،
قربان گاہ اور اُس تمامکے سامان پر تیل چھڑکا۔ 2-3 پھر قبیلوں کے
بارہ مقدِسسردار لئےکے ہدیئے آئے۔کرلے یہ وہی تھےراہنما
جنہوں نے مردم شماری وقتکے موسٰی کی مدد کی تھی۔ اُنہوں
والیچھتنے بَیلچھ یاں گاڑ اور بارہ بَیل خیمے کے منے ربسا
پیشکو کئے، دو دو سرداروں طرفکی ایکسے بَیل گاڑی اور
ایکہر سردار طرفکی ایکسے بَیل۔

رب4 نے موسٰی سے کہا، 5 یہ” تحفے قبول کر کے ملاقات
کے خیمے کے کام کے لئے استعمال کر۔ اُنہیں یوں لاو میں اُن
خدمتکی ضرورتکی مطابقکے تقسیم “کرنا۔ 6 چنانچہ موسٰی
بَیلنے یاں گاڑ اور بَیل یوں لاو دیئے۔دےکو اُس7 نے بَیلدو
یاں گاڑ چار بَیلوں سمیت جَیرسونیوں کو 8 اور چار بَیل یاں گاڑ آٹھ
سمیتبَیلوں یوں مِرار کو مِراریدیں۔ ہارون امام کے بیٹے اِتمر کے
تحت خدمت کرتے تھے۔ 9 لیکن 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 مخصوصیتکی موقعکے پر بھی ہدیئے
آئے۔لے اُنہوں نے اپنے ہدیئے قربان گاہ کے منے پیشسا کئے۔
باریباریدورانکےدنبارہسردار”کہا،سےموسٰینےرب11
اپنے ہدیئے پیش “کریں۔ 12 پہلے دن یہوداہ کے سردار نحسون
بن عمی نداب کی باری تھی۔ اُس کے ہدیئے یہ :تھے چاندی13
جستھالکا وزنکا ڈیڑھ کلو گرام تھا اور چھڑکاؤ چاندیکا کا
کٹوراجس 800وزنکا تھا۔گرام دونوں غلہ کی نذر کے لئے تیل
ساتھکے ملائے میدےبہترینگئے بھرےسے ہوئے تھے۔ 14 اِن
کے علاوہ نحسون نے یہ پیشچیزیں :کیں سونے کا پیالہ جس
110وزنکا گرام تھا اور جو بخور سے بھرا ہوا تھا، ایک15 جوان
بَیل، ایک مینڈھا، بھسم ہونے والی قربانی کے لئے بھیڑ ایککا
یک سالہ بچہ، 16 گناہ کی قربانی کے لئے ایک بکرا 17 اور سلامتی
کی قربانی کے لئے دو بَیل، پانچ مینڈھے، پانچ بکرے اور بھیڑ کے
یکپانچ سالہ بچے۔

18-23 اگلے گیارہ دن باقی سردار بھی یہی ہدیئے مقدِس کے
پاس دندوسرےآئے۔لے اِشکار سردارکے 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،
چھٹےکی،شدیصوریبنایلسلومیسردارکےشمعوندنپانچویں
اِلیاسفسردارکےجددن دعوایلبن کی، دنساتویں48-53 افرائیم
کے سردار اِلی سمع بن عمی ہود کی، 54-71 آٹھویں دن منسّی کے
سردار ایلجملی بن فدا ہصور نویںکی، بندن یمین ابدانسردارکے
بن داندندسویںکی،جدعونی اخیسردارکے شدیعمیبنعزر
کی، گیارھویں72-83 دن آشر کے سردار ایلفجعی 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 لئےکے 12کےچاندی تھال، کےچاندیکےچھڑکاؤ
کٹورے12 اور سونے کے 12 پیشپیالے کئے۔ 85 ہر تھال کا
وزن ڈیڑھ کلو گرام اور چھڑکاؤ کے ہر کٹورے کا وزن 800
گرام تھا۔ اِن چیزوں کا کُل ًوزن تقریبا 28 کلو گرام تھا۔ 86 بخور
بھرےسے ہوئے سونے کے پیالوں کا کُل ًوزن تقریبا ڈیڑھ کلو
گرام تھا فی) پیالہ 110 ۔(گرام سرداروں87 نے مل کر بھسم
والیہونے قربانی لئےکے 12بَیل،جوان12 مینڈھے اور بھیڑ کے
یک12 سالہ بچے اُن کی غلہ کی پیشسمیتنذروں کئے۔ گناہ کی
قربانی کے لئے اُنہوں نے پیشبکرے12 کئے 88 اور سلامتی کی
قربانی کے لئے 24 بَیل، 60 مینڈھے، بکرے60 اور بھیڑ کے 60
یک سالہ بچے۔ اِن تمام جانوروں قربانکو گاہ مخصوصیتکی کے
موقع پر چڑھایا گیا۔

جب89 موسٰی ملاقات کے خیمے میں رب کے ساتھ بات
کرنے کے لئے داخل ہوتا تھا تو ربوہ کی آواز عہد صندوقکے
کے ڈھکنے پر سے یعنی دو فرشتوںکروبی درمیانکے 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 تھا اُسی طرح اُس چراغوںنے کو رکھ دیا تاکہ وہ منے سا والا
حصہ روشن کریں۔ 4 شمع دان پائے سے لے کر اوپر کی کلیوں
تک سونے گھڑےایککے ٹکڑےہوئے کا بنا ہوا تھا۔ موسٰی
نے اُسے اُس نمونے کے عین مطابق بنوایا ربجو نے اُسے دکھایا
تھا۔

یوں لاو مخصوصیتکی
رب5 نے موسٰی سے کہا، یوں”6 لاو کو دیگر اسرائیلیوں سے

الـگ کر کے پاک صاف کرنا۔ 7 اِس کے لئے گناہ سے پاک
کرنے والا پانی اُن چھڑکپر کر اُنہیں حکم دینا کہ اپنے جسم کے
پورے بال منڈواؤ اور کپڑےاپنے دھوؤ۔ یوں صافپاکوہ ہو
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جائیں گے۔ 8 پھر ایکوہ بَیلجوان چنیں اور ساتھ کی غلہ کی نذر
کے لئے تیل کے ساتھ ملایا گیا بہترین میدہ لیں۔ تُو خود ایکبھی
بَیلجوان چن۔ وہ گناہ کی قربانی کے لئے ہو گا۔

اِس9 کے بعد یوں لاو ملاقاتکو کے خیمے کے منے سا کھڑا
کر کے اسرائیل کی پوری جماعت کو وہاں جمع کرنا۔ جب10
لاوی رب کے منے کھڑےسا ہوں تو باقی اسرائیلی اُن کے سروں
پر اپنے ہاتھ رکھیں۔ 11 پھر ہارون یوں لاو کو رب کے منے سا
اُنہیںکرے۔پیش اسرائیلیوں قربانیہوئیہلائیسےطرفکی کی
حیثیت پیشسے کیا جائے تاکہ وہ رب کی خدمت کر سکیں۔
12 لاویپھر اپنے ہاتھ دونوں بَیلوں سروںکے پر ایکرکھیں۔ بَیل
کو گناہ کی قربانی کے طور پر دوسرےاور کو بھسم ہونے والی
قربانی کے طور پر چڑھاؤ تاکہ یوں لاو کا کفارہ دیا جائے۔

یوں13 لاو کو اِس یقے طر سے ہارون اور اُس کے بیٹوں کے
منے سا کھڑا کر ربکے کو ہلائی ہوئی قربانی کے طور پر پیش
کرنا ہے۔ 14 اُنہیں باقی اسرائیلیوں سے الـگ کرنے سے وہ میرا
حصہ بنیں گے۔ 15 اِس کے بعد ہی وہ ملاقات کے خیمے میں
آ خدمتکر کریں، ابکیونکہ خدمتوہ کرنے کے لائق ہیں۔
قربانیہوئیہلائیکےکرصافپاکاُنہیں پیشپرطورکے کرنے
سببکا یہ ہے 16 لاویکہ اسرائیلیوں میں سے وہ ہیں جو مجھے
پورے طور پر دیئے گئے ہیں۔ مَیں نے اُنہیں اسرائیلیوں کے تمام
پہلوٹھوں کی جگہ لے لیا ہے۔ 17 کیونکہ اسرائیل میں ہر پہلوٹھا
میرا ہے، خواہ وہ انسان کا ہو یا حیوان کا۔ اُس مَیںجبدن نے
مصریوں کے پہلوٹھوں کو مار دیا مَیں نے اسرائیل کے پہلوٹھوں
کو اپنے لئے مخصوص مُقّدسو کیا۔ 18 اِس سلسلے میں مَیں نے
یوں لاو کو اسرائیلیوں کے تمام پہلوٹھوں کی جگہ لے کر اُنہیں19
ہارون اور اُس کے بیٹوں کو دیا ہے۔ ملاقاتوہ کے خیمے میں
اسرائیلیوں کی خدمت کریں اور اُن کے لئے کفارہ کا انتظام قائم
رکھیں جبتاکہ اسرائیلی مقدِس قریبکے آئیں تو اُن کو وبا سے
مارا نہ “جائے۔

20 موسٰی، ہارون اور اسرائیلیوں جماعتپوریکی احتیاطنے
یوںکیربسے لاو بارےکے ہدایاتمیں کیا۔عملپر یوں21 لاو
نے آپاپنے کو گناہوں صافپاکسے کر کے اپنے کپڑوں کو
یا۔ دھو پھر ہارون رباُنہیںنے منےکے سا ہلائی ہوئی قربانی کے
پیشپرطور کیا اور اُن کفارہکا دیا تاکہ پاکوہ اِس22جائیں۔ہو
کے بعد لاوی ملاقات کے خیمے میں آئے تاکہ ہارون اور اُس
کے بیٹوں تحتکے خدمت کریں۔ یوں سب کچھ ویسا ہی کیا گیا
ربجیسا نے موسٰی کو حکم دیا تھا۔

نےرب23 موسٰی سے یہ بھی کہا، سال25لاوی”24 کی عمر
میں ملاقات کے خیمے میں اپنی خدمت شروع کریں 25 اور 50
سال کی عمر میں ریٹائر ہو جائیں۔ اِس26 کے بعد ملاقاتوہ کے
خیمے میں اپنے بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن خدمتخود
نہیں کر یوںتجھےسکتے۔ لاو کو ہدایاتاِن مطابقکے اُن کی اپنی
اپنی ذمہ یاں دار دینی “ہیں۔

9
یگستان ر میں عیدِ فسح

اسرائیلیوں1 کو مصر سے ایکنکلے سال ہو گیا دوسرےتھا۔
سال کے پہلے مہینے میں رب نے دشِت سینا میں موسٰی سے بات
کی۔

2 لازم” ہے کہ اسرائیلی عیدِ فسح کو مقررہ وقت پر منائیں،
3 یعنی اِس مہینے کے چودھویں دن، سورج غروبکے 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
کیا۔ہی اُنہوں نے فسحعیدِ پہلےکو مہینے سورجدنچودھویںکے
غروبکے ہونے عینکے بعد منایا۔ اُنہوں کچھسبنے ویسا ہی
کیا ربجیسا نے موسٰی کو حکم دیا تھا۔

لیکن6 کچھ ناپاکآدمی تھے، کیونکہ اُنہوں لاشنے چھو لی
تھی۔ اِس وجہ دناُسوہسے فسحعیدِ نہ منا وہسکے۔ موسٰی اور
ہارون پاسکے آ لاشنےہم”لـگے،کہنے7کر لیچھو اِسہے،
لئے ناپاک سےسبباِسہمیںلیکنہیں۔ فسحعیدِ منانےکو سے
کیوں روکا بھیہمجائے؟ وقتمقررہ پر باقی اسرائیلیوں ساتھکے
رب کی قربانی پیش کرنا ہتے چا “ہیں۔ 8 موسٰی جوابنے معلوممَیںرہو۔کھڑےمیںانتظارمیرےیہاں”دیا، ربکہہوںکرتا
بارےتمہارے میں کیا حکم دیتا “ہے۔

موسٰینےرب9 سے کہا، اسرائیلیوں”10 کو بتا دینا کہ اگر تم
یا تمہاری اولاد میں سے کوئی عیدِ فسح لاشدورانکے چھونے
ناپاکسے ہو یا کسی دُوردراز علاقے میں سفر کر رہا ہو، توبھی
وہ عید منا سکتا ہے۔ 11 شخصایسا اُسے ایکعین ماہ کے بعد منا
کر لیلے کے ساتھ بےخمیری روٹی اور پاتساگکڑوا کھائے۔
12 کھانے میں سے کچھ بھی اگلی تکصبح باقی نہ رہے۔ جانور
کی کوئی بھی ہڈی نہ توڑنا۔ منانے والا عیدِ فسح کے پورے
فرائض ادا کرے۔ 13 لیکن جو پاک ہونے اور سفر نہ کرنے
کے باوجود بھی عیدِ فسح کو نہ منائے اُسے اُس کی قوم میں سے
مٹایا جائے، کیونکہ اُس نے مقررہ وقت پر رب کو قربانی پیش
نہیں کی۔ شخصاُس کو اپنے گناہ کا نتیجہ پڑےبھگتنا گا۔ 14 اگر
کوئی پردیسی تمہارے درمیان ہتے ر ہوئے رب کے منے سا عیدِ
فسح منانا چاہے تو اُسے اجازت شرطہے۔ یہ ہے کہ پورےوہ
فرائض ادا پردیسیکرے۔ دیسیاور کے لئے فسحعیدِ منانے کے
ایکفرائض جیسے “ہیں۔

ملاقات خیمےکے پر بادل کا ستون
جس15 دن شریعت 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 آگدوران صورتکی میں
نظر آتا۔ جب17 بھی بادل خیمے پر سے اُٹھتا اسرائیلی روانہ ہو
بادلبھیجہاںجاتے۔ اُتر اسرائیلیوہاںجاتا لتے۔ڈیرےاپنے ڈا
رباسرائیلی18 کے حکم پر روانہ ہوتے اور اُس کے حکم ڈیرےپر
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لتے۔ بادلتکجبڈا مقدِس پر چھایا وہیںوہتکوقتاُسرہتا
ٹھہرتے۔ کبھی19 کبھی بادل بڑی تکدیر خیمے پر ٹھہرا رہتا۔
تب رباسرائیلی کا حکم مان کر روانہ نہ ہوتے۔ کبھی20 کبھی
بادل صرف دو چار دن کے لئے خیمے پر ٹھہرتا۔ پھر ربوہ کے
حکم مطابقکے ہی ٹھہرتے اور روانہ تھے۔ہوتے کبھیکبھی21
بادل صرف شام سے لے کر تکصبح خیمے پر ٹھہرتا۔ جب وہ
صبح کے وقت اُٹھتا تو اسرائیلی بھی روانہ ہوتے تھے۔ جب بھی
بادل اُٹھتا بھیوہ روانہ خیمےمُقّدسبادلتکجب22جاتے۔ہو
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۔ 23 وہ
کےرب حکم پر خیمے لگاتے اور اُس کے حکم پر روانہ تھے۔ہوتے
وہ ویسا ہی کرتے تھے ربجیسا موسٰی معرفتکی فرماتا تھا۔

10
رب1 نے موسٰی سے کہا، چاندی”2 کے دو بِگل گھڑ کر بنوا

لے۔ اُنہیں جماعت کو جمع کرنے اور قبیلوں کو روانہ کرنے کے
لئے استعمال کر۔ جب3 دونوں کو تکدیر بجایا جائے تو پوری
ملاقاتجماعت خیمےکے دروازےکے پر آ تیرےکر منے سا جمع
ہو جائے۔ لیکن4 ایکاگر ہی بجایا جائے صرفتو کنبوں کے
تیرےبزرگ منے جمعسا جائیں۔ہو 5 اگر اُن کی تھوڑیصرفآواز
دیر کے لئے سنائی دے تو مقدِس کے مشرق میں موجود قبیلے
روانہ ہو جائیں۔ 6 پھر جب اُن کی آواز دوسری بار تھوڑی دیر کے
لئے دےسنائی تو مقدِس جنوبکے میں موجود قبیلے روانہ ہو
جبجائیں۔ اُن کی تھوڑیآواز دیر کے لئے دےسنائی تو یہ روانہ
ہونے کا اعلان ہو گا۔ اِس7 مقابلےکے جبمیں اُن کی آواز دیر
تک دےسنائی تو یہ باتاِس کا اعلان ہو گا جماعتکہ جمع ہو
جائے۔

بِگل8 بجانے کی ذمہ داری ہارون کے بیٹوں یعنی اماموں کو
دی جائے۔ تمہارےیہ اور آنے والی نسلوں کے لئے دائمی اصول
ہو۔ 9 اُن کی آواز اُس وقت بھی تھوڑی دیر کے لئے سنا دو جب
تم ملـکاپنے میں کسی ظالم دشمن جنگسے لڑنے کے لئے نکلو
ربتبگے۔ تمہارا خدا تمہیں یاد کر دشمنکے سے بچائے گا۔

طرحاِسی10 اُن آوازکی موقعوںکےخوشیمیںمقدِس پر سنائی
دے یعنی مقررہ عیدوں اور نئے چاند کی عیدوں پر۔ اِن موقعوں پر
بھسموہ قربانیاںوالیہونے اور قربانیاںکیسلامتی وقتچڑھاتے
بجائے جائیں۔ پھر تمہارا خدا تمہیں کرےیاد گا۔ ربمَیں تمہارا
خدا “ہوں۔

سینا پہاڑ سے روانگی
اسرائیلیوں11 کو مصر سے ایکنکلے سال سے زائد عرصہ ہو

دوسرےتھا۔چکا مہینے بیسویںکے ملاقاتبادلدن خیمےکے پر
سے اُٹھا۔ 12 پھر اسرائیلی مقررہ ترتیب کے مطابق دشِت سینا سے
روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے بادل فاران یگستانکے ر میں اُتر آیا۔

وقتاُس13 وہ پہلی دفعہ ترتیباُس سے روانہ ہوئے ربجو
نے موسٰی معرفتکی مقرر کی تھی۔ پہلے14 یہوداہ کے قبیلے کے

تین دستے اپنے علَم تحتکے 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 اِلیابکمانڈرکاجسچلا
بن تھا۔حیلون اِس17 ملاقاتبعدکے کا خیمہ اُتارا گیا۔ جَیرسونی
مِراریاور اُسے اُٹھا دیئے۔چلکر 18 اِن یوں لاو روبنبعدکے 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
جد20تھا۔شدیصوریبنایلسلومی جسچلاساتھبھیقبیلہکا
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۔ 22 اِس کے
بعد افرائیم قبیلےکے تینکے دستے اپنے علَم دیئے۔چلتحتکے اُن
کا کمانڈر اِلی سمع بن عمی ہود تھا۔ 23 افرائیم کے ساتھ چلنے والے
قبیلے منسّی کا کمانڈر ایلجملی بن فدا ہصور تھا۔ بن24 یمین کا قبیلہ
بھی ساتھ جسچلا کا کمانڈر ابدان بن جدعونی تھا۔ 25 آخر میں
دان کے تین دستے عقبی محافظ کے طور پر اپنے علَم تحتکے روانہ
ہوئے۔ اُن کا کمانڈر اخی بنعزر تھا۔شدیعمی دان26 ساتھکے
چلنے والے قبیلے آشر کا کمانڈر فجعی ایل بن عکران تھا۔ نفتالی27 کا
قبیلہ بھی ساتھ جسچلا اخیرعکمانڈرکا بن عینان تھا۔ اسرائیلی28
ترتیباِسی سے روانہ ہوئے۔

حوبابموسٰی کو ساتھ چلنے پر مجبور کرتا ہے
موسٰی29 اپنےنے رعوایلُسسرمِدیانی یعنی یترو حوباببیٹےکے

اُسہم”کہا،سے جگہ لئےکے روانہ ہو جسہیںرہے 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 جوابنے دیا، مَیں” ساتھ نہیں جاؤں گا
بلـکہ ملـکاپنے اور رشتے داروں واپسپاسکے چلا جاؤں “گا۔
31 موسٰی نے کہا، مہربانی” کر ہمیںکے نہ چھوڑیں۔ آپکیونکہ
ہی ہیںجانتے یگستانہمکہ ر میں کہاںکہاں ڈالڈیرےاپنے
سکتے آپہیں۔ یگستان ر میں ہمیں راستہ دکھا سکتے ہیں۔ 32 اگر
آپ ہمارے ساتھ جائیں تو ہم آپ کو اُس احسان میں شریک
کریں گے ربجو ہم کرےپر “گا۔

عہد صندوقکے کا سفر
33 چنانچہ اُنہوں ربنے 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 کیکرنے معلومجگہ کرے۔ کبھیجب34
وہ روانہ ہوتے تو رب کا بادل دن کے وقت اُن کے اوپر رہتا۔
صندوق35 کے روانہ ہوتے وقت موسٰی کہتا، اے” رب، اُٹھ۔
تیرے دشمن تتر بتر ہو جائیں۔ تجھ نفرتسے کرنے تیرےوالے
منے سا سے فرار ہو “جائیں۔ بھیجباور36 وہ رُک جاتا تو موسٰی
کہتا، اے” رب، اسرائیل کے ہزاروں خاندانوں واپسپاسکے
“آ۔
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تبعیرہ ربمیں آگکی
ایک1 شکایتخوبلوگدن کرنے لـگے۔ جب یہ شکایتیں

تکرب پہنچیں تو اُسے غصہ آیا اور اُس آگکی اُن کے درمیان
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، آگکیربکیونکہ اُن اُٹھیجلدرمیانکے تھی۔

موسٰی 70 راہنما چنتا ہے
اسرائیلیوں4 کے ساتھ جو اجنبی سفر کر رہے تھے وہ گوشت

کھانے کی شدید آرزو کرنے لـگے۔ تب اسرائیلی بھی رو پڑے
اور کہنے لـگے، کون” گوشتہمیں کھلائے گا؟ مصر5 میں ہم
مچھلی مفت کھا سکتے تھے۔ ہائے، وہاں کے کھیرے، تربوز،
َگندنے، پیاز لہسناور !تھےاچھےکتنے ابلیکن6 جانہماریتو
سوکھ گئی بسیہاںہے۔ مَن ہی مَن نظر آتا رہتا “ہے۔

7 مَن دھنئے کے دانوں کی مانند تھا، اور اُس کا رنگ ُگوگل
گوندکے کی مانند تھا۔ رات8-9 وقتکے وہ خیمہ گاہ اوسمیں
زمینساتھکے پر گرتا تھا۔ صبح لوگوقتکے اِدھر اُدھر متے گھو
پھرتے ہوئے اُسے جمع تھے۔کرتے پھر وہ اُسے پیسمیںچکّی کر
یا اُکھلی کوٹمیں کر لتے اُبا یا روٹی بناتے تھے۔ اُس کا ایسیذائقہ
روٹی کا سا میںجستھا زیتون کا تیل ڈالا گیا ہو۔

10 تمام خاندان اپنے اپنے خیمے دروازےکے پر رونے لـگے
تو رب کو شدید غصہ آیا۔ اُن کا شور موسٰی کو بھی بہت بُرا لگا۔
11 اُس ربنے سے پوچھا، تُو” نے اپنے خادم کے ساتھ اِتنا بُرا
سلوک کیوں کیا؟ مَیں کامکسنے تجھےسے ناراضاِتنا کیا کہ
تُو نے اِن تمام لوگوں کا بوجھ مجھ پر ڈال دیا؟ 12 کیا مَیں نے حاملہ
ہو کر اِس پوری قوم کو جنم دیا کہ تُو مجھ سے کہتا ہے، اِسے’
اُس طرح اُٹھا کر لے طرحجسچلنا آیا شیرخوار بچے کو اُٹھا کر
ہر جگہ ساتھ لئے پھرتی ہے۔ اِسی طرح اِسے ملـکاُس میں لے
جسجانا کا وعدہ مَیں نے قَسم کھا کر اِن باپکے دادا سے کیا
‘ہے۔ اے13 الله، مَیں اِن تمام لوگوں کو کہاں گوشتسے مہیا
کروں؟ وہ میرے منے سا روتے ہتے ر ہیں کہ ہمیں کھانے کے
لئے گوشت دو۔ 14 مَیں اکیلا اِن تمام لوگوں کی ذمہ داری نہیں
اُٹھا سکتا۔ یہ میرےبوجھ لئے حد سے یادہ ز بھاری ہے۔ 15 اگر
تُو اِس پر کرےاصرار تو پھر بہتر ہے کہ ابھی مجھے دےمار تاکہ
مَیں اپنی تباہی نہ “دیکھوں۔

جواب16 ربمیں نے موسٰی سے کہا، پاسمیرے” اسرائیل
بزرگ70کے بارےکےجنچنلوگایسےصرفکر۔جمع میں
تجھے معلوم ہے کہ وہ لوگوں بزرگکے اور نگہبان ہیں۔ اُنہیں
ملاقات خیمےکے پاسکے لے آ۔ وہاں تیرےوہ کھڑےساتھ
ہو جائیں، 17 تو مَیں اُتر کر تیرے ساتھ ہم کلام ہوں گا۔ اُس
وقت مَیں اُس روح میں لوںکچھسے گا مَیںجو تجھنے پر نازل کیا
تھا اور اُسے اُن پر نازل کروں تبگا۔ وہ قوم کا بوجھ اُٹھانے میں

تیری مدد کریں گے اور تُو اِس میں اکیلا نہیں رہے گا۔ لوگوں18
کو بتانا، اپنے’ آپ کو مخصوص و مُقّدس کرو، کیونکہ کل تم
گوشت کھاؤ گے۔ رب نے تمہاری سنی جب تم رو پڑے کہ
گوشتہمیںکون کھلائے گا، مصر حالتہماریمیں بہتر تھی۔
رباب گوشتتمہیں کرےمہیا گا اور تم اُسے کھاؤ گے۔ 19 تم
اُسے ایک،صرفنہ دو یا پانچ دن 10بلـکہگےکھاؤ سےدن20یا
بھی یادہ ز عرصے تک۔ 20 ایکتم پورا گوشتخوبمہینہ کھاؤ
تکیہاںگے، کہ ناکتمہاریوہ نکلےسے گا اور تمہیں اُس سے
گھن آئے گی۔ اور یہ سبباِس سے ہو گا کہ تم ربنے کو جو
تمہارے درمیان ہے رد کیا اور روتے روتے اُس کے منے سا کہا
کہ ہم کیوں مصر “۔‘نکلےسے

لیکن21 موسٰی اعتراضنے کیا، اگر” قوم پیدلکے چلنے والے
گنے جائیں تو چھ لاکھ ہیں۔ تُو کس طرح ہمیں ایک ماہ تک
گوشت مہیا کرے گا؟ 22 کیا گائےبَیلوں یا یوں بکر بھیڑ کو اِتنی
مقدار میں ذبح کیا جا سکتا ہے کہ کافی ہو؟ اگر سمندر کی تمام
مچھلیاں اُن کے لئے پکڑی جائیں تو کیا کافی ہوں “گی؟

ربکیا”کہا،نےرب23 کا اختیار کم ابہے؟ تُو دیکھخود
لے گا میریکہ باتیں درست ہیں کہ “نہیں۔

24 چنانچہ موسٰی نے وہاں سے نکل کر لوگوں ربکو کی یہ
باتیں بتائیں۔ اُس نے اُن بزرگوںکے میں سے 70 کو چن کر اُنہیں
ملاقات گرداردکےخیمےکے میںبادلربتب25دیا۔کرکھڑا
اُتر کر موسٰی ہمسے کلام ہوا۔ روحجو 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۔

اب26 ایسا ہوا کہ اِن بزرگوںستر میں دوسے خیمہ میںگاہ 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 باوجود
روح اُن پر بھی نازل ہوا اور وہ خیمہ گاہ میں نبوّت کرنے لـگے۔
ایک27 بھاگنوجوان کر موسٰی پاسکے آیا اور کہا، اِلداد” اور
میداد خیمہ گاہ میں ہی نبوّت کر رہے “ہیں۔

28 یشوع بن نون جو جوانی سے موسٰی کا مددگار تھا بول میرےموسٰی”اُٹھا، آقا، روکاُنہیں “!دیں لیکن29 موسٰی جوابنے
دیا، کیا” تُو میری خاطر غیرت کھا رہا ربکاشہے؟ کے تمام
لوگ نبی ہوتے اور وہ سباُن پر نازلروحاپنا “!کرتا پھر30 موسٰی
اور اسرائیل بزرگکے خیمہ گاہ واپسمیں آئے۔

زوردارسےطرفکیربتب31 ہَوا سمندرنےجسلـگیچلنے
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
30طرفچاروںکےگاہ کلو پورےاُس32رہے۔پڑےتکمیٹر
دن اور رات اور پورےاگلے لوگدن نکل کر بٹیریں جمع کرتے
رہے۔ ایکہر نے کم از کم دس بڑی یاں ٹوکر بھر لیں۔ پھر اُنہوں
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نے اُن کا گوشت خیمے کے ارد گرد زمین پر پھیلا دیا تاکہ وہ
خشک ہو جائے۔

33 لیکن گوشت کے پہلے ٹکڑے ابھی منہ میں تھے کہ رب
کا غضب اُن پر آن پڑا، اور اُس نے اُن میں سخت وبا پھیلنے دی۔
چنانچہ34 مقام کا قبروتنام ہتاوہ یعنی لالچ’ ‘قبریںکی رکھا گیا،
اُنہوںوہاںکیونکہ نے اُن لوگوں دفنکو کیا گوشتجو کے لالچ
میں آ گئے تھے۔

اِس35 بعدکے قبروتاسرائیلی روانہسےہتاوہ ہو حصیراتکر
پہنچ گئے۔ وہاں وہ خیمہ زن ہوئے۔

12
مریم اور ہارون مخالفتکی

ایک1 دن مریم اور ہارون موسٰی کے خلاف باتیں کرنے
لـگے۔ وجہ یہ تھی کہ اُس عورتایککیکوشنے شادیسے
کی تھی۔ 2 اُنہوں نے پوچھا، کیا” رب صرف موسٰی کی معرفت
بات کرتا ہے؟ کیا اُس نے ہم سے بھی بات نہیں “کی؟ رب نے
اُن کی یہ باتیں سنیں۔

لیکن3 نہایتموسٰی تھا۔حلیم اُسمیںدنیا جیسا نہیںکوئیحلیم
تھا۔ اچانک4 رب موسٰی، ہارون اور مریم مخاطبسے ہوا، تم”
تینوں باہر نکل ملاقاتکر خیمےکے پاسکے “آؤ۔
تینوں وہاں پہنچے۔ 5 تب رب بادل کے ستون میں اُتر کر

ملاقات خیمےکے دروازےکے پر ہوا۔کھڑا اُس ہاروننے اور
مریم کو بُلایا تو دونوں آئے۔ 6 اُس نے کہا، میری” بات سنو۔
تمہارےجب درمیان نبی ہوتا ہے تو مَیں اپنے آپ کو یا رو میں
اُس پر ظاہر کرتا ہوں یا خواب میں اُس سے مخاطب ہوتا ہوں۔
لیکن7 میرے خادم موسٰی کی اَور بات ہے۔ اُسے مَیں نے اپنے
پورے گھرانے پر مقرر کیا ہے۔ 8 اُس سے مَیں برُو رُو ہم کلام
ہوتا ہوں۔ اُس سے مَیں معموں یعےکے ذر نہیں صافصافبلـکہ
بات کرتا ہوں۔ وہ رب صورتکی دیکھتا ہے۔ تو پھر میرےتم
خادم خلافکے باتیں کرنے کیوںسے نہ “ڈرے؟

رب9 غضبکا اُن پر آن پڑا، اور وہ چلا گیا۔ بادلجب10 کا
دُورسےخیمےستون ہوا تو مریم برفِجلدکی مانندکی تھی۔سفید
وہ کوڑھ کا شکار ہو گئی تھی۔ ہارون اُس طرفکی مُڑا تو اُس
حالتکی دیکھی 11 اور موسٰی سے کہا، میرے” آقا، مہربانی کر
اِسہمیںکے گناہ کی سزا دیںنہ حماقتہماریجو باعثکے سرزد
ہوا ہے۔ 12 مریم کو حالتاِس میں نہ چھوڑیں۔ وہ تو ایسے بچے
کی مانند ہے جو مُردہ پیدا ہوا جسہو، جسمکے کا آدھا حصہ
گل چکا “ہو۔

تب13 موسٰی نے پکار ربکر سے کہا، اے” الله، مہربانی کر
کے اُسے شفا “دے۔ رب14 نے جواب میں موسٰی سے اگر”کہا، مریم باپکا اُس کے منہ پر تھوکتا تو کیا پورےوہ تکہفتے
محسوسشرم نہ کرتی؟ ایکاُسے ہفتے کے لئے خیمہ گاہ کے باہر
بند رکھ۔ اِس کے بعد واپساُسے لایا جا سکتا “ہے۔

15 چنانچہ مریم کو ایک ہفتے کے لئے خیمہ گاہ کے باہر
بند رکھا گیا۔ لوگ اُس وقت تک سفر کے لئے روانہ نہ ہوئے
تکجب واپساُسے نہ لایا گیا۔ جب16 واپسوہ آئی تو اسرائیلی
حصیرات سے روانہ ہو کر فاران کے یگستان ر میں خیمہ زن
ہوئے۔

13
ملـِک کنعان میں جاسوساسرائیلی

1 پھر رب نے موسٰی سے کہا، 2 کچھ” آدمی ملـِک کنعان کا
جائزہ لینے لئےکے بھیج مَیںکیونکہدے، اسرائیلیوںاُسے دینےکو
کو ہوں۔ ہر قبیلے میں ایکسے راہنما کو چن بھیجکر “دے۔

موسٰی3 کہنےکےربنے پر اُنہیں فاراندشِت سببھیجا۔سے
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 نے ہوسیع کا نام یشوع یعنی نجاترب’ ‘ہے میں
بدل دیا۔

اُنہیں17 رُخصت کرنے سے پہلے اُس نے کہا، نجبدشِت”
سے گزر پہاڑیکر تکعلاقے پہنچو۔ 18 معلوم کرو کہ کسیہ
طرح ملـککا اُساورہے ہیں۔کیسےباشندےکے کیا طاقتوہ
ور ہیں یا کمزور، تعداد میں کم ہیں یا یادہ؟ ز ملـکجس19 میں
وہ بستے ہیں کیا وہ اچھا ہے کہ نہیں؟ وہ کس قسم کے شہروں
میں ہتے ر ہیں؟ کیا اُن کی یاں چاردیوار ہیں کہ نہیں؟ ملـک20 کی
زمین زرخیز ہے یا بنجر؟ اُس درختمیں ہیں کہ نہیں؟ جرأتاور
کر ملـککے کا کچھ پھل چن کر لے “آؤ۔ اُس وقت پہلے انگور
پک گئے تھے۔

21 چنانچہ اِن آدمیوں نے سفر کر کے دشِت صین رحوبسے
ملـکتک کا جائزہ لیا۔ رحوب لبو حمات قریبکے ہے۔ 22 وہ
دشِت نجب 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
تکاِسکال پہنچے تو اُنہوں ایکنے کاٹڈالی جسلی پر انگور
کا ُگچھا لگا ہوا تھا۔ آدمیوںدو یہنے انگور، کچھ انار اور کچھ انجـیر
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لاٹھی پر لٹکائے اور اُسے اُٹھا پڑے۔چلکر اُس24 جگہ نامکا اُس
ُگچھے سببکے سے جو اسرائیلیوں نے وہاں کاٹسے لیا اِسکال
یعنی ُگچھا رکھا گیا۔

چالیس25 دن تک ملـک کا کھوج لگاتے لگاتے وہ لوٹ
آئے۔ 26 وہ موسٰی، ہارون اور اسرائیل کی پوری جماعت کے
پاس آئے جو دشِت فاران میں قادس 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 کو رپورٹ دی، ہم” ملـکاُس میں گئے جہاں آپ نے
ہمیں بھیجا تھا۔ واقعی اُس ملـک میں دودھ اور شہد کی کثرت
پاسہمارےیہاںہے۔ اُس کے کچھ پھل بھی ہیں۔ لیکن28 اُس
باشندےکے طاقت ور ہیں۔ اُن کے شہروں کی فصیلیں ہیں، اور
وہ بڑےنہایت ہیں۔ ہم نے وہاں عناق کی اولاد بھی دیکھی۔
عمالیقی29 میںنجبدشِت ہتے ہیںر جبکہ یبوسیِحتّی، اموریاور
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 خاموشوہ ہو جائیں۔ پھر اُس نے کہا، آئیں،” ملـکہم میں
داخل ہو جائیں اور اُس پر قبضہ کر لیں، کیونکہ ًہم یقینا یہ کرنے
قابلکے “ہیں۔ دوسرےلیکن31 آدمیوں نے جو اُس کے ساتھ
ملـک کو دیکھنے گئے تھے کہا، ہم” اُن لوگوں پر حملہ نہیں کر
اُنہوں32“ہیں۔ورطاقتسےہموہکیونکہسکتے، اسرائیلیوںنے
درمیانکے ملـکاُس بارےکے غلطمیں افواہیں جسپھیلائیں
تفتیشکی اُنہوں نے کی تھی۔ اُنہوں نے کہا، ملـکجس” میں
سے گزرےہم تاکہ اُس کا جائزہ لیں وہ اپنے باشندوں ہڑپکو
کر لیتا ہے۔ جو بھی اُس میں رہتا نہایتہے درازقد ہے۔ ہم33
وہاںنے قامتدیو افراد بھی دیکھے۔ عناق) بیٹےکے قامتدیو
افراد کی اولاد ۔(تھے اُن کے منے سا ہم اپنے آپ کو ٹڈی جیسا
محسوس کر رہے تھے، اور ہم اُن کی نظر میں ایسے تھے “بھی۔

14
لوگ کنعان میں داخل نہیں ہونا ہتے چا

1 اُس رات لوگتمام چیخیں مار مار کر روتے رہے۔ سب2
موسٰی اور ہارون خلافکے بڑبڑانے لـگے۔ جماعتپوری نے اُن
سے کہا، کاش” ہم مصر یا اِس یگستان ر میں مر گئے !ہوتے
رب3 ہمیں کیوں اُس ملـک میں لے جا رہا ہے؟ کیا اِس لئے
دشمنکہ ہمیں تلوار کرےقتلسے ہمارےاور بال بچوں لُوٹکو
لے؟ کیا بہتر نہیں ہو گا کہ ہم مصر واپس “جائیں؟ اُنہوں4 نے
دوسرےایک سے کہا، آؤ،” ہم راہنما چن کر واپسمصر چلے
“جائیں۔

تب5 موسٰی اور ہارون پوری جماعت کے منے سا منہ کے بل
گرے۔ لیکن6 یشوع بن نون بنکالباور یفُنّہ جاسوسوںدسباقی
فرقسے تھے۔ پریشانی کے عالم میں اُنہوں نے کپڑےاپنے پھاڑ کر

پوری7 جماعت سے کہا، ملـکجس” میں سے گزرےہم اور
جس تفتیشکی ہم نے کی وہ نہایت ہی اچھا ہے۔ 8 اگر رب
ہم خوشسے ہے تو وہ ضرور ہمیں ملـکاُس میں لے جائے گا
میںجس دودھ اور شہد کثرتکی ہے۔ وہ ہمیں ضرور ملـکیہ
گا۔دے متبغاوتسےرب9 کرنا۔ ملـکاُس 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 کر پوری جماعت 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
کہا، لوگیہ” تککبمجھے جانیںحقیر گے؟ مجھتککبوہ
پر ایمان رکھنے سے انکار یں کر گے اگرچہ مَیں نے اُن کے درمیان
معجزےاِتنے ہیں؟کئے اُنہیںمَیں12 وبا ڈالوںمارسے گا اور اُنہیں
رُوئے زمین پر سے مٹا دوں گا۔ اُن کی جگہ مَیں تجھ ایکسے قوم
بناؤں گا جو اُن بڑیسے طاقتاور ور ہو “گی۔

لیکن13 موسٰی ربنے سے کہا، پھر” مصری یہ سن لیں !گے
کیونکہ تُو قدرتاپنینے سے اِن لوگوں مصرکو نکالسے یہاںکر
تک پہنچایا ہے۔ مصری14 باتیہ کنعان باشندوںکے کو بتائیں
گے۔ لوگیہ پہلے سے سن چکے ہیں ربکہ اِس قوم کے ساتھ
تجھےکہہے، برُو رُو دیکھا جاتا کہہے، بادلتیرا اُن اوپرکے ٹھہرا
رہتا اورہے، کہ تُو دن بادلوقتکے میںستونکے راتاور کو
آگ ستونکے میں اِن کے آگے آگے چلتا ہے۔ 15 اگر ایکتُو دم
اِس پوری قوم کو تباہ کر ڈالے تو باقی قومیں یہ سن کر کہیں گی،
16 رب’ اِن لوگوں کو اُس ملـک میں لے جانے کے قابل نہیں
تھا جس کا وعدہ اُس نے اُن سے قَسم کھا کر کیا تھا۔ اِسی لئے
اُس نے اُنہیں یگستان ر میں ہلاک کر ‘دیا۔ اے17 رب، اب
اپنی قدرت یوں ظاہر طرحجسکر تُو نے فرمایا ہے۔ کیونکہ تُو
نے کہا، 18 رب’ تحمل اور شفقت سے بھرپور ہے۔ وہ گناہ اور
نافرمانی معاف کرتا ہے، لیکن ہر ایک کو اُس کی مناسب سزا
بھی دیتا والدینجبہے۔ گناہ کریں تو اُن اولادکی تیسریبھیکو
اور تکپشتچوتھی سزا کے نتائج بھگتنے پڑیں ‘گے۔ 19 اِن لوگوں
کا قصور اپنی شفقتعظیم کے معافمطابق کر۔ اُنہیں اُس طرح
معاف طرحجسکر تُو اُنہیں مصر سے معافتکابوقتنکلتے
کرتا رہا “ہے۔

تیرے”دیا،جوابنےرب20 کہنے پر مَیں معافاُنہیںنے کر
اِس21ہے۔دیا قَسمکیحیاتمیریباوجودکے جلالمیرےاور
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
اور معجزےمیرے دیکھے ہیں جو مَیں نے مصر اور یگستان ر
میں کر دکھائے ہیں۔ توبھی اُنہوں دسنے دفعہ مجھے آزمایا اور
میری نہ سنی۔ 23 اُن میں ایکسے بھی ملـکاُس نہیںکو دیکھے
مَیںوعدہکاجسگا قَسمنے کھا کر اُن باپکے دادا سے کیا تھا۔
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بھینےجس مجھے حقیر جانا ہے وہ کبھی اُسے نہیں دیکھے گا۔
صرف24 میرا مختلفکالبخادم اُسہے۔ فرقروحکی وہہے۔
دلپورے پیرویمیریسے کرتا اِسہے، لئے مَیں اُسے ملـکاُس
میں لے جاؤں جسگا میں اُس نے سفر کیا ہے۔ اُس کی اولاد
میراثملـک 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
میرےتککب خلاف بڑاتی بڑ رہے گی؟ اُن کے شکوےگلے
پہنچتکمجھ گئے ہیں۔ اِس28 لئے اُنہیں بتاؤ، رب’ فرماتا ہے کہ
میری حیات کی قَسم، تمہارےمَیں ساتھ وہی کچھ کروں گا جو
تم میرےنے منے سا کہا ہے۔ 29 تم اِس یگستان ر میں مر کر یہیں
پڑے رہو گے، ایکہر جو 20 سال یا اِس سے زائد کا ہے، جو
مردم شماری میں گنا گیا اور خلافمیرےجو بڑایا۔ بڑ 30 گو مَیں
نے ہاتھ اُٹھا کر قَسم کھائی تھی کہ مَیں تجھے اُس میں بساؤں گا
تم میں سے کوئی بھی اُس ملـک میں داخل نہیں ہو گا۔ صرف
کالب بن یفُنّہ اور یشوع بن نون داخل ہوں گے۔ 31 تم نے کہا تھا
کہ دشمن ہمارے بچوں کو لُوٹ لیں گے۔ لیکن اُن ہی کو مَیں
اُس ملـک میں لے جاؤں گا جسے تم نے رد کیا ہے۔ لیکن32
تم داخلخود نہیں ہو تمہاریگے۔ لاشیں اِس یگستان ر پڑیمیں
رہیں گی۔ تمہارے33 بچے 40 تکسال یہاں یگستان ر میں گلہ
بان ہوں تمہاریاُنہیںگے۔ بےوفائی تکوقتاُسسےسببکے
تکلیف پڑےاُٹھانی تکجبگی تم میں شخصآخریسے مر نہ گیا
ہو۔ 34 تم دنچالیسنے دورانکے ملـکاُس کا جائزہ ابلیا۔
چالیستمہیں تکسال اپنے گناہوں کا نتیجہ پڑےبھگتنا تبگا۔
تمہیں پتا چلے گا کہ اِس کا مطلبکیا ہے مخالفتتمہاریمَیںکہ
کرتا ہوں۔ 35 ربمَیں، نے باتیہ فرمائی ہے۔ ًمَیں یقینا یہ سب
کچھ اُس ساری جماعتشریر کے ساتھ کروں جسگا ملنے کر
میری مخالفت کی اِسیہے۔ یگستان ر میں وہ ختم ہو جائیں گے،
یہیں مر جائیں “۔‘گے

جن36-37 آدمیوں کو موسٰی ملـکنے کا جائزہ لینے کے لئے
بھیجا تھا، رب نے اُنہیں ً 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
ماتمخوب اُٹھےوہسویرےصبحاگلی40لـگے۔کرنے اور یہ کہتے
پہاڑیاونچےہوئے علاقے کے لئے روانہ ہوئے ہمکہ غلطیسے
اُساورہیںحاضرہمابلیکنہے،ہوئی جاطرفکیجگہ رہے
جسہیں کا ربذکر نے کیا ہے۔

لیکن41 موسٰی نے کہا، تم” ربکیوں ورزیخلافکی کر
رہے ہو؟ تم کامیاب نہیں ہو گے۔ وہاں42 نہ جاؤ، ربکیونکہ
گے،کھاؤشکستہاتھوںکےدشمنوںتمہے۔نہیںساتھتمہارے

43 وہاںکیونکہ عمالیقی اور کنعانی تمہارا کریںسامنا گے۔ چونکہ
تم نے اپنا ربمنہ سے پھیر لیا ہے اِس لئے تمہارےوہ ساتھ نہیں
ہو گا، اور دشمن تمہیں تلوار سے مار ڈالے “گا۔

توبھی44 وہ اپنے غرور جرأتمیں کر پہاڑیاونچےکے علاقے
طرفکی بڑھے، حالانکہ نہ موسٰی اور نہ عہد ہیصندوقکے نے
خیمہ گاہ کو چھوڑا۔ 45 پھر اُس پہاڑی علاقے میں ہنے ر والے
عمالیقی اور کنعانی اُن پر آن پڑے اور اُنہیں مارتے مارتے حُرمہ
تک تتر بتر کر دیا۔

15
کنعان میں پیشقربانیاں کرنے کا یقہ طر

رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کو بتانا کہ جب تم
ملـکاُس داخلمیں ہو مَیںجوگے تمہیں دوں گا 3-4 تو جلنے والی
قربانیاں پیشیوں :کرنا
اگر تم اپنے گائےبَیلوں یا یوں بکر بھیڑ میں ایسیسے پیشقربانی

کرنا چاہو جس کی خوشبو رب کو پسند ہو تو ساتھ ساتھ ڈیڑھ
کلو گرام بہترین میدہ بھی پیش کرو ایکجو لٹر زیتون کے تیل
کے ساتھ ملایا گیا ہو۔ اِس میں فرقکوئی نہیں کہ یہ بھسم ہونے
والی مَنتقربانی، کی قربانی، قربانیکیخوشیدلی کیعیدکسییا
قربانی ہو۔

ہر5 بھیڑ پیشکو ایکوقتکرتے لٹر بھیَمے َمے کی نذر کے
طور پر پیش کرنا۔ جب6 مینڈھا قربان کیا جائے تو 3 کلو گرام
بہترین میدہ بھی پیشساتھ کرنا جو سوا لٹر تیل کے ساتھ ملایا گیا
ہو۔ 7 سوا لٹر َمے بھی َمے کی نذر کے طور پر پیش کی جائے۔
ایسی 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 پیشبَیل 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 ایسیجائے۔کی قربانی کی پسندکوربخوشبو ہے۔
لازم11 ہے کسیبھیجبکہ گائے، بَیل، بھیڑ، بکریمینڈھے،
بکرےیا کو چڑھایا جائے تو ایسا ہی کیا جائے۔

12 ایکاگر جانوروںزائدسے قربانکو کرنا توہے ایکہر کے
لئے مقررہ غلہ اور َمے کی نذریں بھی ساتھ پیشہی کی جائیں۔

13 لازم ہے کہ ہر دیسی اسرائیلی جلنے والی قربانیاں پیش
وقتکرتے ایسا ہی کرے۔ پھر اُن کی ربخوشبو کو پسند آئے
گی۔ 14 یہ بھی لازم ہے اسرائیلکہ میں عارضی یا مستقل طور پر
ہنے ر والے پردیسی اِن اصولوں کے مطابق اپنی قربانیاں چڑھائیں۔
پھر اُن کی خوشبو رب کو پسند آئے گی۔ 15 ملـِک کنعان میں
ہنے ر والے تمام لوگوں کے لئے پابندیاں ایک جیسی ہیں، خواہ
وہ دیسی ہوں یا پردیسی، ربکیونکہ کی نظر میں تمہارےپردیسی
برابر تمہارےیہہے۔ تمہاریاور اولاد کے لئے دائمی اصول ہے۔
تمہارے16 اور تمہارے ساتھ ہنے ر والے پردیسی کے لئے ایک
شریعتہی “ہے۔

فصل کے لئے شکرگزاری کی قربانی
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رب17 نے موسٰی سے کہا، 18 اسرائیلیوں” کو بتانا کہ جب

تم ملـکاُس میں داخل ہو جسگے میں مَیں تمہیں لے جا رہا
ہوں 19 اور وہاں کی پیداوار کھاؤ گے تو پہلے اُس ایککا حصہ
اُٹھانے والی قربانی کے طور پر رب پیشکو کرنا۔ فصل20 کے
خالصپہلے آٹے میں میرےسے لئے ایک روٹی بنا کر اُٹھانے والی
قربانی طورکے کرو۔پیشپر وہ ہنے کیگا ربسےطرفکیجگہ
کے لئے اُٹھانے والی قربانی ہو گی۔ اپنی21 فصل خالصپہلےکے
آٹے میں سے یہ قربانی پیش کیا کرو۔ یہ اصول تکہمیشہ لاگو
رہے۔

نادانستہ گناہوں کے لئے قربانیاں
22 ہو سکتا ہے غیرارادیکہ طور پر تم غلطیسے 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 دےکو گا۔ 24 اگر
جماعت اِس بات سے ناواقف تھی اور غیرارادی طور پر اُس سے
غلطی ہوئی تو پھر پوری ایکجماعت جوان بَیل بھسم ہونے والی
قربانی کے طور پیشپر ساتھکرے۔ ہی وہ مقررہ غلہ اور َمے کی
نذریں پیشبھی اِسکرے۔ کی پسندکوربخوشبو ہو اِسگی۔
کے جماعتعلاوہ گناہ کی قربانی کے لئے ایک پیشبکرا کرے۔
اسرائیلامام25 جماعتپوریکی کا اُنہیںتودےکفارہ ملےمعافی
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 صرف ایک شخص سے غیرارادی طور پر گناہ ہوا ہو
تو گناہ کی قربانی کے لئے وہ ایک یک سالہ بکری پیش کرے۔
28 امام رب کے منے سا شخصاُس کا کفارہ جبدے۔ کفارہ
دے دیا گیا تو اُسے معافی حاصل ہو گی۔ 29 یہی اصول پردیسی پر
بھی اُساگرہے۔لاگو غیرارادیسے طور پر گناہ ہوا ہو تو معافیوہ
حاصل کرنے کے لئے وہی کرےکچھ جو اسرائیلی کو کرنا ہوتا
ہے۔

دانستہ گناہوں کے لئے موتسزائے
لیکن30 اگر کوئی دیسی یا پردیسی جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے

تو ربشخصایسا اہانتکی کرتا ہے، اِس لئے لازم ہے کہ اُسے
اُس کی قوم میں سے مٹایا جائے۔ اُس31 ربنے کا کلام حقیر
جان کر اُس کے احکام توڑ ڈالے ہیں، اِس لئے اُسے ضرور قوم
میں سے مٹایا جائے۔ وہ اپنے گناہ کا ذمہ دار “ہے۔

اسرائیلیجب32 یگستان ر میں سے گزر تھےرہے ایکتو آدمی
کو پکڑا گیا جو ہفتے کے دن یاں لـکڑ جمع کر رہا تھا۔ 33 جنہوں
نے اُسے پکڑا تھا وہ اُسے موسٰی، ہارون جماعتپوریاور پاسکے
لے آئے۔ 34 صافچونکہ معلوم نہیں تھا کہ اُس کے ساتھ کیا کِیا
جائے اِس لئے اُنہوں نے اُسے گرفتار کر لیا۔

35 پھر رب نے موسٰی سے کہا، اِس” آدمی کو ضرور سزائے
موت دی جائے۔ پوری جماعت اُسے خیمہ گاہ کے باہر لے جا
کر سنگسار “کرے۔ 36 جماعتچنانچہ نے اُسے خیمہ گاہ کے

باہر لے جا کر سنگسار کیا، جس ربطرح نے موسٰی کو حکم
دیا تھا۔

احکام کی یاد دلانے والے پُھندنے
رب37 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”38 کو بتانا کہ تم اور

تمہارے بعد کی نسلیں اپنے لباس کے کناروں پر پُھندنے لگائیں۔
ہر پُھندنا ایک قرمزی ڈوری لباسسے کے ساتھ لگا ہو۔ 39 اِن
پُھندنوں دیکھکو ربتمہیںکر تمامکے احکام یاد رہیں اورگے تم
اُن عملپر پھرگے۔کرو تم دلوںاپنے آنکھوںاور خواہشوںغلطکی
کے پیچھے نہیں پڑو گے بلـکہ زناکاری سے دُور رہو گے۔ 40 پھر تم
میرے احکام کو یاد کر کے اُن پر عمل کرو گے اور اپنے خدا کے
منے مخصوصسا مُقّدسو رہو گے۔ مَیں41 رب تمہارا خدا ہوں
جو تمہیں مصر نکالسے لایا تاکہ تمہارا خدا ہوں۔ ربمَیں تمہارا
خدا “ہوں۔

16
قورح، داتن اور ابیرام سرکشیکی

ایک1-2 دن قورح بن اِضہار موسٰی خلافکے اُٹھا۔ وہ لاوی
قبیلےکے کا قِہاتی تھا۔ اُس ساتھکے روبن قبیلےکے تینکے آدمی
تھے، اِلیاب کے بیٹے داتن اور ابیرام اور اون بن پلت۔ اُن کے ساتھ
250 اَور آدمی بھی تھے جو جماعت کے سردار اور اثر و رسوخ
والے تھے، اور 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 مخصوصجماعتپوریہیں۔رہے مُقّدسو اُسرباورہے،
کے درمیان ہے۔ تو پھر آپ اپنے آپ کو کیوں رب کی جماعت
بڑھسے کر سمجھتے “ہیں؟

یہ4 سن کر موسٰی منہ بلکے گرا۔ 5 پھر اُس قورحنے اور اُس
کے تمام ساتھیوں سے کہا، کل” صبح رب ظاہر کرے گا کہ
کون اُس کا بندہ اور مخصوصکون و مُقّدس ہے۔ اُسی کو وہ
پاساپنے دےآنے گا۔ اے6 قورح، کل اپنے تمام ساتھیوں کے
ساتھ بخوردان لے کر رب7 کے منے سا اُن انگارےمیں اور بخور
ڈالو۔ جس آدمی کو رب چنے گا مخصوصوہ و مُقّدس ہو گا۔
اب 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 چھوٹی بات ہے کہ
رب تمہیں اسرائیلی جماعت کے باقی لوگوں الـگسے کر کے اپنے
قریب لے آیا تاکہ تم رب کے مقدِس میں اور جماعت 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 ملسے کر تُو ہاروننے نہیںکی
رببلـکہ مخالفتکی کی ہے۔ کیونکہ ہارون کون ہے کہ تم اُس
خلافکے بڑاؤ؟ “بڑ
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پھر12 موسٰی اِلیابنے داتنبیٹوںکے اور ابیرام لیکنبُلایا۔کو

اُنہوں نے کہا، ہم” نہیں آئیں گے۔ ایکہمیںآپ13 ملـکایسے
سے نکال لائے ہیں جہاں دودھ اور شہد کی کثرت ہے تاکہ
ہم یگستان ر ہلاکمیں ہو جائیں۔ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کیا اب
آپ ہم حکومتپر بھی کرنا ہتے چا ہیں؟ 14 آپنہ نے ہمیں ایسے
میںملـک دودھمیںجسپہنچایا اور شہد ہمیںنہہے،کثرتکی
اورکھیتوں انگور باغوںکے وارثکے بنایا آپکیاہے۔ آدمیوںاِن
کی آنکھیں نکال ڈالیں گے؟ نہیں، ہم ہرگز نہیں آئیں “گے۔

تب15 نہایتموسٰی ہوا۔غصے اُس اُن”کہا،سےربنے کی
قربانی قبولکو نہ کر۔ مَیں ایکنے تکگدھا اُن نہیںسے لیا، نہ
مَیں نے اُن میں کسیسے سے سلوکبُرا کیا “ہے۔

قورح16 سے اُس نے کہا، کل” تم تمہارےاور ساتھی رب
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 انگارےمیں اور بخور ڈال دیا۔ پھر
سب موسٰی اور ہارون ملاقاتساتھکے خیمےکے دروازےکے
پر کھڑے ہوئے۔ 19 قورح نے پوری جماعت کو دروازے پر
موسٰی اور ہارون مقابلےکے میں جمع کیا تھا۔
اچانک پوری جماعت پر رب کا جلال ظاہر ہوا۔ رب20 نے

موسٰی ہاروناور الـگسےجماعتاِس”21کہا،سے 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 سے پوری جماعت پر آن
پڑے “گا؟

ربتب23 نے موسٰی سے کہا، 24 جماعت” 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 کے پاس ہے اُسے نہ
چھوؤ، ورنہ تم بھی اُن کے ساتھ تباہ ہو جاؤ گے جب وہ اپنے
گناہوں لوگباقیتب27“گے۔ہوںہلاکباعثکے داتنقورح،
اور ابیرام کے ڈیروں سے دُور ہو گئے۔
داتن اور ابیرام اپنے بال بچوں سمیت اپنے خیموں سے نکل کر

کھڑےباہر تھے۔ 28 موسٰی نے کہا، اب” تمہیں پتا چلے گا کہ
مجھےنےرب کچھسبیہ کرنے لئےکے بھیجا مَیںہے۔ اپنی نہیں
بلـکہ اُس کی مرضی پوری کر رہا ہوں۔ 29 اگر لوگیہ دوسروں
مریںموتطبعیطرحکی تو لیکن30بھیجا۔نہیںمجھےنےربپھر
اگر رب ایسا کرےکام جو پہلے کبھی نہیں ہوا اور زمین اپنا منہ
کھول کر اُنہیں اور اُن کا پورا ہڑپمال کر لے اور اُنہیں جیتے جی
دےدفنا تو اِس مطلبکا ہو گا کہ اِن آدمیوں ربنے کو حقیر
جانا “ہے۔

باتیہ31 ہیکہتے اُن نیچےکے اُس32گئی۔پھٹزمینکی نے
اپنا کھولمنہ کر اُنہیں، اُن خاندانوںکے قورحکو، تمامکے 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
جماعتاُنہیں نکالاسے گیا اور ہلاکوہ گئے۔ہو 34 اُن چیخیںکی
سن کر اُن کے ارد کھڑےگرد تمام بھاگاسرائیلی اُٹھے، کیونکہ
اُنہوں نے سوچا، ایسا” نہ ہو کہ زمین ہمیں بھی نگل “لے۔

آگسےطرفکیربلمحےاُسی35 اُتر آئی اور آدمیوں250اُن
کو بھسم کر دیا جو بخور پیش کر رہے تھے۔ رب36 نے موسٰی
سے کہا، 37 ہارون” امام کے بیٹے اِلی عزر کو اطلاع دے کہ
وہ بخوردانوں کو راکھ میں سے نکال کر رکھے۔ اُن انگارےکے
وہ دُور پھینکے۔ بخوردانوں کو رکھنے کا سبب یہ ہے ابکہ وہ
مخصوص مُقّدسو ہیں۔ لوگ38 اُن آدمیوں کے یہ بخوردان لے
لیں جو اپنے گناہ باعثکے جاں بحق ہو گئے۔ وہ اُنہیں کوٹ کر
اُن سے چادریں بنائیں اور اُنہیں جلنے والی قربانیوں کی قربان گاہ
پر چڑھائیں۔ کیونکہ وہ رب پیشکو کئے گئے ہیں، اِس لئے وہ
مخصوص و مُقّدس ہیں۔ یوں وہ اسرائیلیوں کے لئے ایک نشان
رہیں “گے۔

39 چنانچہ اِلی عزر امام نے پیتل کے یہ بخوردان جمع کئے جو
بھسم آدمیوںہوئےکئے پیشکوربنے تھے۔کئے لوگوںپھر نے
اُنہیں کوٹ کر اُن سے چادریں بنائیں اور اُنہیں قربان گاہ پر چڑھا
دیا۔ ہارون40 کچھسبنے ویسا ہی کیا ربجیسا نے موسٰی کی
معرفت بتایا تھا۔ مقصد یہ تھا اسرائیلیوںبخوردانکہ یادکو دلاتے
رہیں ہارونصرفکہ کی اولاد ہی ربکو کے منے سا آ کر بخور
جلانے اجازتکی ہے۔ اگر کوئی اَور کرےایسا تو اُس کا حال
قورح اور اُس ساتھیوںکے کا سا ہو گا۔

41 اگلے دن اسرائیل کی پوری جماعت موسٰی اور ہارون کے
خلاف بڑبڑانے لـگی۔ اُنہوں نے کہا، آپ” ربنے کی قوم کو
مار ڈالا “ہے۔ جبلیکن42 وہ موسٰی اور ہارون مقابلےکے میں
جمع ہوئے اور ملاقات کے خیمے کا رُخ کیا تو اچانک اُس پر
بادل چھا گیا رباور جلالکا ظاہر ہوا۔ 43 پھر موسٰی اور ہارون
ملاقات کے خیمے کے منے سا آئے، 44 اور رب نے موسٰی سے
کہا، جماعتاِس”45 نکلسے جاؤ تاکہ مَیں ًاِسے ہلاکفورا کر
“دوں۔ یہ سن کر دونوں منہ بلکے گرے۔ 46 موسٰی ہاروننے
سے کہا، اپنا” بخوردان لے کر اُس میں قربان گاہ انگارےکے
اور بخور ڈالیں۔ بھاگپھر جماعتکر پاسکے جائیںچلے تاکہ اُن
کا کفارہ جلدیدیں۔ کریں، ربکیونکہ غضبکا اُن ٹوٹپر پڑا
ہے۔ وبا پھیلنے لـگی “ہے۔

ہارون47 نے ایسا ہی کیا۔ وہ دوڑ جماعتکر بیچکے میں گیا۔
لوگوں میں وبا شروع ہو چکی تھی، لیکن ہارون ربنے کو بخور
پیش کر کے اُن کا کفارہ دیا۔ 48 وہ زندوں اور مُردوں کے بیچ
میں کھڑا ہوا تو گئی۔رُکوبا افراد14,700توبھی49 وبا مرسے
گئے۔ اِس میں وہ شامل نہیں ہیں جو قورح سببکے سے مر گئے
تھے۔

رُکوباجب50 گئی ہارونتو موسٰی واپسپاسکے آیا ابجو
ملاقاتتک خیمےکے دروازےکے پر کھڑا تھا۔
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ہارون کی لاٹھی سے کونپلیں نکلتی ہیں
رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 اسرائیلیوں” باتسے کر کے اُن

سے 12 لاٹھیاں منگوا لے، ہر قبیلے کے سردار ایکسے لاٹھی۔
ہر لاٹھی پر اُس کے مالـک 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 جہاں میری تم ملاقاتسے ہوتی ہے۔
جس5 آدمی کو مَیں نے چن لیا ہے اُس کی لاٹھی سے کونپلیں
پھوٹ نکلیں گی۔ اِس طرح مَیں تمہارے خلاف اسرائیلیوں کی
بڑبڑاہٹ ختم کر دوں “گا۔

6 چنانچہ موسٰی اسرائیلیوںنے باتسے کی، اور قبیلوں کے ہر
سردار نے اُسے اپنی لاٹھی دی۔ اِن 12 لاٹھیوں میں ہارون کی
لاٹھی بھی شامل تھی۔ 7 موسٰی نے اُنہیں ملاقات کے خیمے میں
عہد کے صندوق کے منے سا رکھا۔ اگلے8 دن جب وہ ملاقات
کے خیمے میں داخل ہوا تو اُس نے دیکھا کہ لاوی کے قبیلے
کے سردار ہارون لاٹھیکی سے پھوٹکونپلیںصرفنہ نکلی ہیں
بلـکہ پھول اور پکے ہوئے بادام بھی لـگے ہیں۔

9 موسٰی تمام لاٹھیاں رب 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
باغی اسرائیلیوں کو یاد دلائے گی کہ وہ اپنا بڑانا بڑ بند کریں، ورنہ
ہلاک ہو جائیں “گے۔

11 موسٰی نے ایسا ہی کیا۔ لیکن12 اسرائیلیوں نے موسٰی سے
کہا، ہائے،” ہم مر جائیں گے۔ ہائے، ہم ہلاک ہو جائیں
گے، ہلاکسبہم ہو جائیں گے۔ 13 جو رببھی کے مقدِس
قریبکے آئے وہ مر جائے گا۔ کیا ہلاکہیسبہم ہو جائیں
“گے؟

18
اماموں اور یوں لاو کی ذمہ یاں دار

رب1 نے ہارون سے کہا، مقدِس” تیری، تیرے بیٹوں اور
لاوی کے قبیلے کی ذمہ داری ہے۔ اگر اِس میں کوئی غلطی ہو
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 اور تیرے بیٹے قصوروار ٹھہریں گے۔
2 اپنے قبیلے لاوی کے باقی آدمیوں کو بھی میرے قریب آنے
دے۔ تیرےوہ ساتھ مل کر یوں لیںحصہ کہ تیریوہ تیرےاور
بیٹوں خدمتکی جبکریں تم خیمے کے منے سا اپنی ذمہ یاں دار
نبھاؤ گے۔ اورخدمتتیری3 خدمتمیںخیمے اُن کی داریذمہ
لیکنہے۔ وہ خیمے مخصوصکے مُقّدسو سامان اور قربان گاہ
قریبکے نہ جائیں، ورنہ وہصرفنہ بلـکہ تُو ہلاکبھی ہو جائے
گا۔ یوں4 تیرےوہ ساتھ مل کر ملاقات کے خیمے پورےکے

کام میں حصہ لیں۔ لیکن کسی اَور کو ایسا کرنے کی اجازت
نہیں ہے۔ صرف5 تُو تیرےاور بیٹے مقدِس قرباناور دیکھکیگاہ
بھال کریں تاکہ میرا غضب دوبارہ اسرائیلیوں پر نہ بھڑکے۔ مَیں6
ہی اسرائیلیوںنے میں تیرےسے بھائیوں یعنی یوں لاو کو چن کر
تحفےتجھے طورکے پر دیا لئےکےربوہہے۔ ہیںمخصوص تاکہ
خیمے خدمتمیں کریں۔ صرفلیکن7 تُو تیرےاور بیٹے امام کی
تمہیںمَیںدیں۔سرانجامخدمت امام کا تحفےعُہدہ طورکے پر دیتا
ہوں۔ کوئی اَور قربان گاہ مُقّدساور چیزوں نزدیککے نہ آئے،
ورنہ اُسے دیموتسزائے “جائے۔

اماموں کا حصہ
ہاروننےرب8 مَیں”کہا،سے مقررخودنے کیا تمامکہہے

اُٹھانے والی قربانیاں تیرا حصہ ہوں۔ یہ ہمیشہ تک قربانیوں میں
سے تیرا تیریاور اولاد کا ہیں۔حصہ قربانیوںترینمُقّدستمہیں9
کا وہ حصہ ملنا ہے جو جلایا نہیں جاتا۔ ہاں، تجھے اور تیرے
بیٹوں کو وہی حصہ ملنا ہے، خواہ وہ مجھے غلہ کی نذریں، گناہ
کی قربانیاں یا قصور کی پیشقربانیاں کریں۔ مُقّدساُسے10 جگہ
پر کھانا۔ ہر مرد اُسے کھا سکتا خیالہے۔ رکھ کہ مخصوصوہ
مُقّدسو ہے۔

مَیں11 نے مقرر کیا ہے کہ تمام ہلانے والی قربانیوں کا اُٹھایا
ہوا حصہ تیرا یہہے۔ ہمیشہ لئےکے تیرے تیرےاور بیٹے بیٹیوں کا
حصہ تیرےہے۔ گھرانے کا ہر فرد اُسے کھا سکتا شرطہے۔
یہ ہے کہ پاکوہ ہو۔ ربلوگجب12 کو اپنی فصلوں کا پہلا
کریںپیشپھل توگے وہ تیرا زیتونتجھےمَیںگا۔ہوحصہہی کے
تیل، نئی َمے اور اناج کا بہترین حصہ دیتا ہوں۔ فصلوں13 کا جو
بھی 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 ہے تیریوہ ہو
گی۔ 15 انسانہر اور حیوانہر کا جو ربپہلوٹھا پیشکو کیا جاتا
ہے وہ تیرا ہی لیکنہے۔ لازم ہے کہ تُو ہر انسان اور ناپاکہر
جانور پہلوٹھےکے کا دےفدیہ کر اُسے چھڑائے۔

جب16 ایکوہ ماہ کے ہیں 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 معاوضہ نہ دینا۔ مخصوصوہ مُقّدسو ہیں۔ اُن کا خون
قربان گاہ پر چھڑک دینا اور اُن کی چربی جلا دینا۔ ایسی قربانی
رب کو پسند ہو گی۔ 18 اُن کا گوشت ویسے تمہارےہی لئے
ہو، جیسے ہلانے والی قربانی کا سینہ اور دہنی ران تمہارےبھی
لئے ہیں۔

مُقّدس19 قربانیوں میں سے تمام اُٹھانے والی قربانیاں تیرا اور
تیرے بیٹے بیٹیوں کا ہیں۔حصہ مَیں اُسےنے 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
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رب20 نے ہارون سے کہا، تُو” میراث میں زمین نہیں پائے

گا۔ اسرائیل میں تجھے کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ
اسرائیلیوں کے درمیان مَیں ہی تیرا حصہ اور تیری میراث ہوں۔
21 اپنی پیداوار کا جو دسواں حصہ اسرائیلی مجھے دیتے ہیں وہ
مَیں یوں لاو کو دیتا ہوں۔ یہ اُن وراثتکی ہے، ملاقاتاُنہیںجو
کے خیمے میں خدمت کرنے کے بدلے میں ملتی ہے۔ اب22
سے ملاقاتاسرائیلی خیمےکے قریبکے نہ آئیں، ورنہ اُنہیں اپنی
خطا کا برداشتنتیجہ پڑےکرنا گا اور ہلاکوہ ہو جائیں گے۔
صرف23 لاوی ملاقات کے خیمے میں خدمت کریں۔ اگر اِس
میں کوئی غلطی ہو جائے تو وہی قصوروار ٹھہریں گے۔ ایکیہ
گی۔ملےنہیںزمینمیںمیراثمیںاسرائیلاُنہیںہے۔اصولدائمی
24 کیونکہ مَیں نے اُنہیں وہی دسواں میراثحصہ کے طور پر دیا
ہے جو اسرائیلی مجھے اُٹھانے والی قربانی کے طور پیشپر کرتے
ہیں۔ اِس وجہ سے مَیں نے اُن بارےکے میں کہا کہ اُنہیں باقی
اسرائیلیوں کے میراثساتھ میں زمین نہیں ملے “گی۔

یوں لاو کا دسواں حصہ
رب25 نے موسٰی سے کہا، 26 یوں” لاو کو بتانا کہ تمہیں

اسرائیلیوں کی پیداوار کا دسواں حصہ ملے گا۔ یہ رب طرفکی
تمہاریسے وراثت ہو گی۔ لازم ہے کہ تم اِس کا دسواں حصہ
رب کو اُٹھانے والی قربانی کے طور پر پیش کرو۔ تمہاری27 یہ
قربانی نئے اناج یا نئے انگور رسکے کی قربانی کے برابر قرار دی
گی۔جائے طرحاِس28 رببھیتم اسرائیلیوںکو کی پیداوار کے
میںحصےدسویں اُٹھانےسے والی پیشقربانی کےربگے۔کرو
لئے یہ قربانی ہارون امام کو دینا۔ 29 جو بھی تمہیں ملا ہے اُس
میں سےسبسے اچھا مُقّدساور ربحصہ دینا۔کو جب30 تم
اِس سبکا 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 بھیکہیںحصہ کھا سکتے ہو، کیونکہ
یہ ملاقات کے خیمے میں تمہاری خدمت کا اجر ہے۔ 32 اگر
تم نے پہلے اِس کا بہترین پیشحصہ کیا ہو تو پھر اِسے کھانے
میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہو گا۔ پھر اسرائیلیوں مخصوصکی و
مُقّدس قربانیاں تم ناپاکسے نہیں ہو جائیں گی اور تم نہیں مرو
“گے۔

19
سرخ گائے کی راکھ

موسٰینےرب1 اور ہارون کہا،سے اسرائیلیوں”2 کو بتانا کہ
وہ تمہارے پاس سرخ رنگ 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 خونکے سے کچھ لے ملاقاتکر خیمےکے کے منے سا
والے حصے کی طرف چھڑکے۔ 5 اُس کی موجودگی میں پوری
پوریکی گائے کو جلایا جائے۔ اُس کی کھال، خونگوشت،
اور یوں انتڑ کا گوبر بھی جلایا جائے۔ 6 پھر وہ دیودار کی لـکڑی،

زوفا اور رنگقرمزی کا دھاگا لے کر اُسے جلتی ہوئی گائے پر
پھینکے۔ اِس7 کے بعد وہ اپنے کپڑوں کو دھو کر نہا لے۔ پھر وہ
خیمہ گاہ میں آ سکتا لیکنہے ناپاکتکشام رہے گا۔

آدمیجس8 نے گائے کو جلایا وہ بھی 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 کا پانی تیار کرنے کے
لئے محفوظ رکھے۔ یہ گناہ پاکسے کرنے کے لئے استعمال ہو
گا۔ آدمیجس10 نے راکھ اکٹھی کی ہے وہ بھی اپنے کپڑوں
کو دھو لے۔ وہ بھی 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 بھی لاش چھوئے وہ سات ناپاکتکدن رہے گا۔

تیسرے12 اور ساتویں دن وہ اپنے آپ پر ناپاکی دُور کرنے کا
چھڑکپانی صافپاککر ہو جائے۔ اِس کے بعد ہی پاکوہ
ہو گا۔ لیکن اگر وہ اِن دونوں دنوں میں اپنے آپ کو یوں پاک
نہ کرے تو ناپاک رہے گا۔ 13 جو بھی لاش چھو کر اپنے آپ
کو پاکیوں نہیں کرتا وہ رب کے مقدِس ناپاککو کرتا ہے۔
لازم ہے کہ اُسے اسرائیل میں سے مٹایا جائے۔ چونکہ ناپاکی دُور
کرنے کا پانی اُس پر چھڑکا نہیں گیا اِس لئے ناپاکوہ رہے گا۔

14 اگر کوئی ڈیرے میں مر جائے تو جو بھی اُس وقت اُس
میں موجود ہو یا داخل ہو جائے وہ سات ناپاکتکدن رہے
گا۔ 15 ہر برتنکھلا جو ڈھکنے سے بند نہ کیا گیا ہو وہ ناپاکبھی
ہو گا۔ اِسی16 طرح جو کھلے میدان میں لاش چھوئے وہ بھی
سات ناپاکتکدن رہے گا، خواہ وہ تلوار سے یا طبعی موت
مرا ہو۔ جو انسان کی ہڈیکوئی یا قبر چھوئے وہ ساتبھی دن
ناپاکتک رہے گا۔

17 ناپاکی دُور کرنے کے لئے اُس سرخ رنگ کی گائے کی
راکھ میں سے کچھ لینا جو گناہ دُور کرنے کے لئے جلائی گئی
تھی۔ اُسے برتن میں ڈال کر تازہ پانی میں ملانا۔ 18 پھر پاککوئی
کچھآدمی زوفا اورلے میںپانیاِساُسے ڈبو شخصہوئےمرےکر
کے خیمے، اُس کے سامان اور اُن لوگوں پر چھڑکے جو اُس کے
پانیوہطرحاِسیتھے۔وہاںوقتمرتے بھیپرشخصاُس چھڑکے
جس نے طبعی یا غیرطبعی مرےموت شخصہوئے کو، کسی
انسان کی ہڈی کو یا کوئی قبر چھوئی ہو۔ پاک19 آدمی یہ پانی
تیسرے اور ساتویں ناپاکدن شخص پر چھڑکے۔ ساتویں دن وہ
پاکاُسے پاکجسےکرے۔ کیا جا رہا وہہے کپڑےاپنے دھو
کر نہا لے تو وہ اُسی پاکشام ہو گا۔

20 لیکن جو ناپاک شخص اپنے آپ کو پاک نہیں کرتا اُسے
جماعت میں سے مٹانا ہے، کیونکہ اُس ربنے کا ناپاکمقدِس
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 جسہے۔
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آدمی ناپاکینے دُور کرنے کا پانی چھڑکا بھیوہہے کپڑےاپنے
دھوئے۔ بلـکہ جس نے بھی یہ پانی چھوا ہے شام تک ناپاک
رہے گا۔ 22 شخصناپاکاور جو بھی چیز چھوئے ناپاکوہ ہو
جاتی ہے۔ صرفنہ یہ بلـکہ جو بعد میں ناپاکیہ چیز چھوئے وہ
بھی ناپاکتکشام رہے “گا۔

20
چٹان سے پانی

پہلے1 مہینے میں اسرائیل جماعتپوریکی دشِت صین میں پہنچ
قادسکر میں ہنے ر لـگی۔ وہاں مریم وفاتنے پائی اور وہیں اُسے
دفنایا گیا۔

قادس2 میں پانی یابدست نہیں تھا، اِس لئے لوگ موسٰی اور
ہارون کے مقابلے میں جمع ہوئے۔ 3 وہ موسٰی سے یہ کہہ کر
جھگڑنے لـگے، ہمکاش” اپنے بھائیوں کے ربساتھ کے منے سا
مر گئے !ہوتے جماعتکیربآپ4 اِسکیوںکو یگستان ر میں
لے آئے؟ کیا اِس لئے کہ ہم یہاں اپنے سمیتمویشیوں مر جائیں؟
آپ5 ہمیں مصر نکالسے کر ناخوشاِس گوار جگہ پر کیوں لے
آئے ہیں؟ یہاں نہ تو اناج، نہ انجـیر، انگور یا انار یابدست ہیں۔
پانی بھی نہیں “!ہے

6 موسٰی اور ہارون لوگوں کو چھوڑ ملاقاتکر خیمےکے کے
دروازے پر گئے اور منہ کے بل گرے۔ ربتب کا جلال اُن پر
ظاہر ہوا۔ رب7 نے موسٰی سے کہا، 8 عہد” کے صندوق کے
منے پڑیسا لاٹھی پکڑ ہارونکر جماعتساتھکے کو اکٹھا کر۔ اُن
کے منے چٹانسا باتسے کرو تو وہ اپنا یوںگی۔دےپانی تُو چٹان
میں جماعتسے کے لئے پانی نکال کر اُنہیں اُن سمیتمویشیوںکے
پانی پلائے “گا۔

9 موسٰی نے ایسا ہی کیا۔ اُس نے عہد صندوقکے کے منے سا
پڑی لاٹھی اُٹھائی 10 اور ہارون کے ساتھ جماعت کو چٹان کے
منے سا کیا۔اکٹھا موسٰی اُننے بغاوتاے”کہا،سے والو،کرنے
!سنو کیا ہم اِس چٹان میں تمہارےسے لئے پانی “نکالیں؟ اُس11
لاٹھینے کو اُٹھا کر چٹان کو دو مرتبہ مارا بہتتو سا پھوٹپانی
جماعتنکلا۔ اور اُن مویشیوںکے خوبنے پانی پیا۔

12 لیکن رب نے موسٰی اور ہارون سے کہا، تمہارا” مجھ پر
اِتنا ایمان نہیں تھا قدوسیتمیریکہ کو اسرائیلیوں کے منے سا قائم
رکھتے۔ اِس لئے تم اِس جماعت کو ملـکاُس میں نہیں لے جاؤ
گے جو مَیں اُنہیں دوں “گا۔

یہ13 واقعہ یعنیمریبہ ‘جھگڑنا’ پانیکے پر اسرائیلیوںوہاںہوا۔
ربنے سے جھگڑا کیا، اور وہاں اُس نے اُن پر ظاہر کیا کہ وہ
قدوس ہے۔

ادوم اسرائیل کو گزرنے نہیں دیتا
قادس14 سے موسٰی نے ادوم کے بادشاہ کو اطلاع آپ”بھیجی، بھائیکے اسرائیل طرفکی گزارشایکسے آپہے۔ کو

اُن تمام مصیبتوں بارےکے میں علم ہے جو ہم پر آن پڑی ہیں۔
باپہمارے15 دادا مصر گئے تھے اور وہاں بہتہم تکعرصے
رہے۔ مصریوں باپہمارےنے دادا اور ہم سے سلوکبُرا کیا۔

ہمجبلیکن16 نے چلّا ربکر منتسے کی تو اُس ہمارینے
سنی اور فرشتہ بھیج کر ہمیں مصر سے نکال لایا۔ اب ہم یہاں
قادس شہر میں ہیں آپجو کی سرحد پر ہے۔ 17 مہربانی کر کے
ہمیں ملـکاپنے میں سے گزرنے دیں۔ ہم کھیتکسی یا انگور
باغکے میں نہیں جائیں گے، نہ کنوئیںکسی کا پانی پئیں ہمگے۔
شاہراہ پر ہی رہیں آپگے۔ ملـککے میں سے گزرتے ہوئے
ہم اُس سے نہ دائیں اور نہ طرفبائیں ہٹیں “گے۔

لیکن18 ادومیوں جوابنے دیا، یہاں” سے نہ گزرنا، ورنہ ہم
نکل کر آپ سے لڑیں “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 پیسے دے کر خرید لیں
گے۔ ہم پیدل ہی گزرنا ہتے چا ہیں، اَور کچھ نہیں ہتے۔ “چا

لیکن20 ادومیوں نے دوبارہ انکار کیا۔ ساتھ ہی اُنہوں نے اُن
کے ساتھ لڑنے کے لئے ایک بڑی طاقتاور ور فوج بھیجی۔

21 چونکہ ادوم نے اُنہیں گزرنے کی اجازت نہ دی اِس لئے
اسرائیلی مُڑ دوسرےکر راستے چلےسے گئے۔

ہارون وفاتکی
اسرائیل22 کی پوری جماعت قادس سے روانہ ہو کر ہور پہاڑ

پاسکے پہنچی۔ یہ23 پہاڑ ادوم کی سرحد پر واقع تھا۔ ربوہاں
نے موسٰی اور ہارون سے کہا، کوچابہارون”24 کر کے اپنے
باپ دادا سے جا ملے گا۔ وہ ملـکاُس میں داخل نہیں ہو گا جو
مَیں اسرائیلیوں کو دوں گا، کیونکہ تم دونوں نے مریبہ کے پانی پر
میرے 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 اپنے
باپ 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 فوتپر ہوا، اور موسٰی اور اِلی عزر
نیچے اُتر جماعتپوریجب29گئے۔ معلومکو ہوا انتقالہارونکہ
کر گیا ہے سبتو نے تکدن30 اُس کے لئے ماتم کیا۔

21
کنعانی ملـِک عراد پر فتح

1 نجبدشِت کے ملـککنعانی عراد کے بادشاہ کو خبر ملی
کہ اسرائیلی اتھارِم بڑھطرفکی رہے ہیں۔ اُس نے اُن پر حملہ کیا
اور ایککئی کو پکڑ کر قید کر لیا۔ تب2 اسرائیلیوں ربنے کے
منے مانمَنتسا اگر”کہا،کر تُو ہمیں اُن دےفتحپر اُنہیںہمتوگا
اُن سمیتشہروںکے تباہ کر دیں “گے۔ رب3 نے اُن کی سنی اور
کنعانیوں پر فتح بخشی۔ اسرائیلیوں نے اُنہیں اُن کے سمیتشہروں
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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 ملـککے میں سے گزرنا نہ پڑے۔ لیکن چلتے لوگچلتے
اورربوہ5گئے۔ہوبےصبر موسٰی باتیںخلافکے آپ”لـگے،کرنے ہمیں مصر سے نکال کر یگستان ر میں مرنے کے لئے کیوں
آئےلے یہاںہیں؟ نہ یابدستروٹی پانی۔نہہے اِسہمیں گھٹیا
قسم خوراککی گھنسے آتی “ہے۔

تب6 رب نے اُن کے درمیان یلے زہر سانپ بھیج دیئے جن
کے کاٹنے بہتسے لوگسے مر گئے۔ 7 لوگپھر موسٰی پاسکے
آئے۔ اُنہوں نے کہا، ہم” نے رب اور آپ کے خلاف باتیں
گناہہوئےکرتے کریںسفارشہماریکیا۔ سانپسےہمربکہ
دُور کر “دے۔
موسٰی نے اُن کے لئے دعا کی 8 تو رب نے موسٰی سے سانپایک”کہا، بنا کر اُسے کھمبے سے لٹکا دے۔ بھیجو ڈسا گیا ہو

وہ اُسے دیکھ کر بچ “گا۔جائے چنانچہ9 موسٰی پیتلنے ایککا
سانپ بنایا اور کھمبا کھڑا کر سانپکے کو اُس سے لٹکا دیا۔ اور
ایسا ہوا کہ بھیجسے ڈسا گیا تھا وہ پیتل سانپکے پر نظر کر کے
بچ گیا۔

موآب طرفکی سفر
10 اسرائیلی روانہ ہوئے اور اوبوت میں اپنے خیمے لگائے۔

11 پھر وہاں سے کوچ کر کے عیّے عباریم ڈیرےمیں ڈالے، اُس
یگستان میںر منےکےموآبطرفکیمشرقجو وہاں12ہے۔سا
سے روانہ ہو کر وہ وادٔی زِرد میں خیمہ زن ہوئے۔ جب13
وادٔی زِرد روانہسے ہوئے تو یائے ارنوندر کے پرلے یعنی جنوبی
کنارے پر ہوئے۔زنخیمہ یہ یا یگستاندر میںر یوںاورہے امور
کے علاقے سے نکلتا ہے۔ یہ یوں امور اور موآبیوں درمیانکے کی
سرحد ہے۔ اِس14 کا کتابذکر کیرب’ ‘جنگیں میں بھی واہیب”ہے، جو ُسوفہ میں ہے، یائے در ارنون کی وادیاں 15 اور
وادیوں کا ڈھلانوہ عارجو تکشہر جاتا موآباورہے سرحدکی
پر واقع “ہے۔

وہاں16 سے وہ بیر یعنی ‘کنواں’ پہنچے۔ 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 کے بارے میں جسے سرداروں نے کھودا،
جسے قوم کے راہنماؤں نے عصائے شاہی اور اپنی لاٹھیوں سے
“کھودا۔
پھر وہ یگستان ر سے متّنہ کو گئے، متّنہ19 سے نحلی ایل کو اور

نحلی ایل باماتسے کو۔ بامات20 سے وہ موآبیوں کے علاقے کی
اُس وادی میں پہنچے جو پِسگہ پہاڑ کے دامن میں ہے۔ اِس پہاڑ
کی چوٹی سے وادٔی یردن کا جنوبی حصہ یشیمون خوب نظر آتا
ہے۔

سیحون اور عوج شکستکی

اسرائیل21 یوںنے امور کے بادشاہ سیحون اطلاعکو بھیجی،
22 ہمیں” ملـکاپنے میں سے گزرنے دیں۔ ہم سیدھے سیدھے
نہگے۔جائیںگزر کھیتکوئیہم یا انگور باغکا چھیڑیں نہگے،
کنوئیںکسی پانیکا پئیں آپہمگے۔ میںملـککے سے سیدھے
گزرتے ہوئے شاہراہ پر ہی رہیں “گے۔ 23 لیکن سیحون نے
اُنہیں گزرنے نہ دیا بلـکہ اپنی فوج جمع کر کے اسرائیل سے لڑنے
کے لئے یگستان ر میں چل یہضپڑا۔ پہنچ کر اُس نے اسرائیلیوں
جنگسے کی۔ لیکن24 اسرائیلیوں نے اُسے قتل کیا اور یائے در
ارنون سے لے کر یائے در تکیبوق یعنی عمونیوں کی تکسرحد
اُس ملـککے پر قبضہ کر لیا۔ وہ اِس سے آگے نہ سکےجا کیونکہ
عمونیوں اپنینے بندیحصارکیسرحد اسرائیلی25تھی۔رکھیکر
تمام اموری شہروں پر قبضہ کر کے اُن میں ہنے ر لـگے۔ اُن میں
حسبون اور اُس کے ارد گرد کی آبادیاں شامل تھیں۔

26 حسبون اموری بادشاہ سیحون کا دار الحکومت تھا۔ اُس
موآبنے کے پچھلے بادشاہ سے لڑ کر اُس سے یہ علاقہ یائے در
تکارنون چھین لیا تھا۔ اِس27 واقعے کا شاعریذکر میں یوں کیا
گیا حسبون”ہے، پاسکے آ کر اُسے از سرِ نو تعمیر کرو، سیحون کے
شہر کو از سرِ نو قائم کرو۔

28 حسبون 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 کموساے دیوتا کی قوم، تُو
ہلاک ہوئی کموسہے۔ نے اپنے بیٹوں کو مفرور اور اپنی بیٹیوں
اموریکو بادشاہ سیحون قیدیکی بنا دیا ہے۔

یوںنےہمجبلیکن30 امور پر تیر حسبونتوچلائے علاقہکا
تکدیبون برباد ہوا۔ ہم نے تکنُفح سب کچھ تباہ کیا، وہ نُفح
جس کا علاقہ تکمیدبا “ہے۔

یوں31 اسرائیل یوں امور ملـککے میں آباد ہوا۔ وہاں32 سے
موسٰی نے جاسوساپنے یعزیر شہر بھیجے۔ وہاں بھی اموری ہتے ر
تھے۔ اسرائیلیوں نے یعزیر اور اُس کے ارد گرد کے شہروں پر بھی
قبضہ کیا اور وہاں یوںکے امور کو نکال دیا۔

33 اِس کے بعد وہ مُڑ کر بسن کی طرف بڑھے۔ تب بسن کا
بادشاہ عوج اپنی تمام فوج لے کر اُن سے لڑنے کے لئے شہر اِدرعی
آیا۔ 34 اُس وقت رب نے موسٰی سے کہا، عوج” سے نہ ڈرنا۔
مَیں اُسے، اُس کی تمام فوج اور اُس کا ملـک تیرے حوالے کر
چکا ہوں۔ اُس کے ساتھ سلوکوہی کر جو تُو نے یوں امور کے
بادشاہ سیحون ساتھکے “تھا۔حسبونالحکومتدارکاجسکیا،
اسرائیلیوں35 نے عوج، اُس بیٹوںکے اور تمام فوج ہلاککو کر
دیا۔ بھیکوئی نہ بچا۔ پھر اُنہوں بسننے ملـککے پر قبضہ لیا۔کر

22
بلق بلعام کو اسرائیل پر لعنت بھیجنے کے لئے بُلاتا ہے
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اِس1 بعدکے موآباسرائیلی میدانوںکے میں پہنچ کر یائے در

یردن کنارےمشرقیکے پر یریحو کے منے آ منے سا ہوئے۔زنخیمہ
موآب2 کے بادشاہ بلق بن صفور کو معلوم ہوا کہ اسرائیلیوں

یوںنے امور ساتھکے کیا کچھ کیا ہے۔ موآبیوں3 نے یہ بھی دیکھا
کہ اسرائیلی بہت یادہ ز ہیں، اِس لئے اُن پر دہشت چھا گئی۔
اُنہوں4 نے مِدیانیوں کے بزرگوں باتسے کی، اب” یہ ہجوم اِس
ہمارےطرح ارد گرد کا چٹعلاقہ کر جائے بَیلطرحجسگا
میدان چٹگھاسکی کر جاتا “ہے۔

بلقتب5 نے اپنے قاصد فتور شہر بھیجےکو جو یائے فراتدر
پر واقع تھا اور جہاں بلعام بن بعور اپنے وطن میں رہتا تھا۔ قاصد
اُسے بُلانے کے لئے اُس کے پاس پہنچے اور اُسے بلق کا پیغام
سنایا، ایک” قوم مصر نکلسے آئی ہے جو رُوئے زمین پر چھا کر
میرے قریب ہی آباد ہوئی ہے۔ 6 اِس لئے آئیں اور اِن لوگوں پر
لعنت بھیجیں، کیونکہ وہ مجھ سے یادہ ز طاقت ور ہیں۔ پھر شاید
مَیں اُنہیں دےشکست ملـککر سے بھگا سکوں۔ کیونکہ مَیں
جانتا ہوں برکتآپجنہیںکہ دیتے ہیں برکتاُنہیں ملتی ہے اور
جن لعنتآپپر بھیجتے ہیں اُن پر لعنت آتی “ہے۔

7 یہ 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۔ بلعام8 نے یہاںرات”کہا، کلگزاریں۔
آپمَیں کو دوںبتا گا اِسربکہ میںبارےکے کیا فرماتا “ہے۔
چنانچہ موآبی سردار اُس پاسکے ٹھہر گئے۔

رات9 کے وقت الله بلعام پر ظاہر ہوا۔ اُس نے پوچھا، یہ”
آدمی کون ہیں تیرےجو پاس آئے “ہیں؟ 10 بلعام نے جواب
دیا، موآب” کے بادشاہ بلق بن صفور نے مجھے پیغام بھیجا ہے،
11 قومجو’ مصر نکلسے آئی وہہے رُوئے زمین پر چھا ہے۔گئی
اِس لئے آئیں میرےاور لئے اُن پر لعنت بھیجیں۔ پھر شاید مَیں اُن
سے لڑ کر اُنہیں بھگا دینے میں کامیاب ہو “۔‘جاؤں رب12 نے
بلعام سے کہا، اُن” کے ساتھ نہ جانا۔ تجھے اُن پر لعنت بھیجنے کی
اجازت نہیں ہے، کیونکہ اُن پر برکتمیری “ہے۔

جاگبلعامصبحاگلی13 اُٹھا تو اُس بلقنے سرداروںکے سے
جائیں،چلےواپسوطناپنے”کہا، کےآپمجھےنےربکیونکہ
ساتھ جانے اجازتکی نہیں “دی۔ 14 چنانچہ موآبی سردار خالی
بلقہاتھ اُنہوںآئے۔واپسپاسکے ساتھہمارےبلعام”کہا،نے
آنے سے انکار کرتا “ہے۔ تب15 بلق نے اَور سردار بھیجے جو
پہلے والوں نسبتکی تعداد عُہدےاور لحاظکے سے یادہ ز تھے۔
بلعاموہ16 پاسکے جا کر بنبلق”لـگے،کہنے ہیںکہتےصفور کہ
آپباتبھیکوئی پاسمیرےکو آنے سے نہ روکے، 17 کیونکہ
مَیں آپ کو بڑا انعام دوں گا۔ آپ جو بھی کہیں گے مَیں کرنے
کے لئے تیار ہوں۔ آئیں تو سہی میرےاور لئے اُن لوگوں پر لعنت
“بھیجیں۔

لیکن18 بلعام جوابنے دیا، اگر” بلق اپنے محل کو چاندی
اور سونے سے بھر بھیکر توبھیدےمجھے ربمَیں اپنے خدا کے

نہیںورزیخلافکیفرمان ہوچھوٹیباتخواہسکتا،کر یا بڑی۔
دوسرےآپ19 سرداروں کی راتطرح یہاں گزاریں۔ اِتنے میں
مَیں معلوم کروں گا مجھےربکہ مزید کیا کچھ بتاتا “ہے۔

20 اُس رات الله بلعام پر ظاہر ہوا اور کہا، چونکہ” یہ آدمی
تجھے بُلانے آئے ہیں اِس لئے اُن کے ساتھ چلا صرفلیکنجا۔
وہی کچھ کرنا جو مَیں تجھے بتاؤں “گا۔

بلعام کی گدھی
صبح21 کو بلعام نے اُٹھ کر اپنی گدھی پر ین زِ کسا اور موآبی

سرداروں کے ساتھ چل پڑا۔ لیکن22 الله نہایت غصے ہوا کہ وہ
جا رہا ہے، اِس لئے اُس کا فرشتہ اُس کا مقابلہ کرنے کے لئے
میںراستے کھڑا گیا۔ہو بلعام اپنی گدھی پر سوار تھا اور اُس دوکے
نوکر اُس کے ساتھ چل رہے تھے۔ جب23 گدھی نے دیکھا کہ
رب فرشتہکا میںہاتھاپنے تلوار تھامے ہوئے میںراستے کھڑا ہے
تو وہ راستے ہٹسے کھیتکر میں چلنے لـگی۔ بلعام اُسے مارتے
مارتے راستے واپسپر لے آیا۔

24 پھر وہ انگور کے دو باغوں کے درمیان سے گزرنے لـگے۔
تنگراستہ تھا، کیونکہ باغوںطرفدونوںوہ سےچاردیواریکی
بند ربابتھا۔ کا فرشتہ وہاں کھڑا ہوا۔ گدھی25 یہ دیکھ کر
چاردیواری کے ساتھ ساتھ چلنے لـگی، اور بلعام کا پاؤں کچلا گیا۔
اُس نے اُسے دوبارہ مارا۔

رب26 کا فرشتہ آگے نکلا اور تیسری مرتبہ راستے میں کھڑا
ہو ابگیا۔ راستے ہٹسے جانے کی نہیںگنجائشکوئی تھی، نہ
طرفدائیں اور نہ بائیں طرف۔ گدھیجب27 ربنے کا فرشتہ
دیکھا تو لیٹوہ گئی۔ بلعام کو غصہ آ گیا، اور اُس نے اُسے اپنی
لاٹھی خوبسے مارا۔

تب28 رب نے گدھی کو لنے بو دیا، اور اُس نے بلعام سے
کہا، مَیں” آپنے سے کیا سلوکغلط کیا ہے آپکہ ابمجھے
تیسری دفعہ پیٹ رہے “ہیں؟ 29 بلعام نے جواب دیا، تُو” نے
بےوقوفمجھے بنایا میرےکاش!ہے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو مَیں
ابھی تجھے ذبح کر “!دیتا گدھی30 نے بلعام سے کہا، کیا” مَیں
آپ کی گدھی نہیں ہوں جس پر آپ آج تک سوار ہوتے رہے
ہیں؟ کیا مجھے کبھی ایسا کرنے عادتکی “تھی؟ اُس نے “نہیں۔”کہا،

31 پھر رب نے بلعام کی آنکھیں کھولیں اور اُس ربنے کے
فرشتے کو دیکھا جو تکاب ہاتھ میں تلوار تھامے ہوئے راستے
میں کھڑا تھا۔ بلعام نے منہ کے بل گر کر سجدہ کیا۔ رب32 کے
فرشتے نے پوچھا، تُو” نے تین بار اپنی گدھی کو کیوں پیٹا؟ مَیں
تیرے مقابلے میں آیا ہوں، طرفجسکیونکہ تُو بڑھ رہا اُسہے
کا انجام بُرا ہے۔ گدھی33 تین مرتبہ مجھے دیکھ کر طرفمیری
سے ہٹ گئی۔ اگر وہ نہ ہٹتی تو تُو اِس ہلاکوقت ہو گیا ہوتا
اگرچہ مَیں گدھی کو چھوڑ “دیتا۔

34 بلعام ربنے کے فرشتے سے کہا، مَیں” نے گناہ کیا ہے۔
مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرےتُو مقابلے میں راستے میں کھڑا ہے۔
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لیکن اگر میرا سفر تجھے بُرا لـگے تو مَیں اب واپس چلا جاؤں
“گا۔ رب35 کے فرشتے نے کہا، اِن” آدمیوں کے ساتھ اپنا سفر
کچھوہیصرفلیکنرکھ۔جاری بتاؤںتجھےمَیںجوکہنا “گا۔
بلعامچنانچہ بلقنے سرداروںکے ساتھکے اپنا رکھا۔جاریسفر

بلقجب36 کو خبر ملی کہ بلعام آ رہا ہے تو وہ اُس سے ملنے
کے لئے موآب کے اُس تکشہر گیا موآبجو کی سرحد یائے در
ارنون پر واقع ہے۔ اُس37 بلعامنے سے کیا”کہا، مَیں آپنے کو
تھیبھیجینہیںاطلاع نہیںکیوںآپآئیں؟ضرورآپکہ آئے؟ کیا
آپ نے سوچا کہ آپمَیں مناسبکو انعام دےنہیں پاؤں “گا؟
38 بلعام نے جواب دیا، بہر” حال اب مَیں پہنچ گیا ہوں۔ لیکن
مَیں صرف وہی کچھ کہہ سکتا ہوں جو الله نے پہلے میرےہی
منہ میں ڈال دیا “ہے۔

39 پھر بلعام بلق کے ساتھ یَت حصاتقِر گیا۔ وہاں40 بلق نے
یاںاورگائےبَیل بکر قربانبھیڑ اُنکےکر بلعامسےمیںگوشتکے
اور اُس ساتھکے والے سرداروں دیا۔دےکو اگلی41 بلقصبح
بلعام کو ساتھ لے کر ایک اونچی جگہ پر چڑھ گیا جس کا نام
باموت بعل تھا۔ وہاں سے اسرائیلی خیمہ گاہ کا کنارہ نظر آتا تھا۔

23
بلعام کی برکتپہلی

1 بلعام 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 نے مل کر ہر قربان
گاہ پر ایک بَیل اور ایک مینڈھا چڑھایا۔ 3 پھر بلعام نے بلق سے
کہا، یہاں” اپنی قربانی کھڑےپاسکے رہیں۔ مَیں کچھ فاصلے
پر جاتا ہوں، ربشاید مجھ سے ملنے آئے۔ جو کچھ وہ مجھ پر ظاہر
کرے آپمَیں کو بتا دوں “گا۔
یہ کہہ کر ایکوہ اونچے مقام پر چلا گیا جو یالی ہر سے بالکل

محروم تھا۔ 4 وہاں الله بلعام سے ملا۔ بلعام نے کہا، مَیں” نے
سات قربان 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۔ 6 بلعام
بلق واپسپاسکے آیا تکابجو موآبی سرداروں کے ساتھ اپنی
قربانی پاسکے کھڑا تھا۔ بلعام7 بول اُٹھا،

اَراممجھےبلق” یہاںسے لایا موآبیہے، بادشاہ مشرقیمجھےنے
پہاڑوں بُلاسے کر کہا، یعقوبآؤ،’ میرےپر لئے لعنت بھیجو۔ آؤ،
اسرائیل کو بددعا ‘دو۔

طرحکسمَیں8 اُن پر لعنت بھیجوں جن پر الله لعنتنے نہیں
بھیجی؟ اُنہیںطرحکسمَیں نہیںبددعانےربجنہیںدوںبددعا
دی؟

مَیں9 اُنہیں چٹانوں کی چوٹی سے دیکھتا ہوں، یوں پہاڑ سے اُن
کا مشاہدہ واقعیہوں۔کرتا ایسیایکیہ قوم سےدوسروںجوہے
الـگ رہتی ہے۔ یہ آپاپنے دوسریکو قوموں سے ممتاز سمجھتی
ہے۔

یعقوبکون10 کی اولاد کو گن سکتا ہے جو گرد کی مانند
بےشمار اسرائیلیوںکونہے۔ کا چوتھا بھیحصہ گن سکتا ہے؟
کرےرب بازوںراستمَیںکہ موتکی مروں، کہ میرا انجام اُن
کے انجام جیسا اچھا “ہو۔

بلق11 نے بلعام سے کہا، آپ” میرےنے ساتھ کیا کِیا ہے؟
مَیں آپ کو اپنے دشمنوں پر لعنت بھیجنے کے لئے لایا اور آپ نے
اُنہیں اچھی خاصی برکت دی “ہے۔ 12 بلعام نے جواب کیا”دیا، لازم نہیں کہ مَیں وہی کچھ بولوں ربجو نے بتانے کو کہا
“ہے؟

بلعام برکتدوسریکی
13 پھر بلق نے اُس سے کہا، آئیں،” ایکہم اَور جگہ جائیں

جہاں آپسے اسرائیلی قوم دیکھکو سکیں گے، گو اُن کی خیمہ
گاہ کا صرف کنارہ ہی نظر آئے گا۔ آپ سب کو نہیں دیکھ
سکیں وہیںگے۔ سے اُن میرےپر لئے لعنت “بھیجیں۔ یہ14 کہہ
کر وہ اُس کے ساتھ پِسگہ کی چوٹی پر چڑھ پہرےکر داروں کے
تکمیدان پہنچ گیا۔ وہاں بھی اُس ساتنے قربان گاہیں بنا کر
ایکہر پر ایک بَیل اور ایک مینڈھا قربان کیا۔ 15 بلعام نے بلق
سے کہا، یہاں” اپنی قربان گاہ کھڑےپاسکے رہیں۔ مَیں کچھ
فاصلے پر جا ربکر ملوںسے “گا۔

رب16 بلعام سے ملا۔ اُس نے اُسے بلق کے لئے پیغام دیا اور
کہا، بلق” واپسپاسکے جا اور اُسے یہ پیغام سنا “دے۔ 17 وہ
واپس چلا گیا۔ بلق تکاب اپنے سرداروں کے ساتھ اپنی قربانی
پاسکے کھڑا تھا۔ اُس نے اُس سے پوچھا، رب” نے کیا “کہا؟
18 بلعام نے کہا، اے” بلق، اُٹھو اور اےسنو۔ صفور کے بیٹے،
باتمیری پر غور کرو۔

19 الله آدمی نہیں جھوٹجو بولتا ہے۔ وہ انسان نہیں جو کوئی
فیصلہ کر بعدکے میں پچھتائے۔ کیا وہ کبھی باتاپنی پر عمل نہیں
کرتا؟ کیا وہ کبھی باتاپنی پوری نہیں کرتا؟

برکتمجھے20 دینے کو کہا گیا ہے۔ اُس برکتنے دی ہے
اور مَیں روکبرکتیہ نہیں سکتا۔

یعقوب21 کے گھرانے میں خرابی نظر نہیں آتی، اسرائیل میں
دُکھ دکھائی نہیں دیتا۔ رب اُس کا خدا اُس کے ساتھ ہے، اور
قوم بادشاہ خوشیکی نعرےمیں لگاتی ہے۔

22 الله اُنہیں مصر نکالسے لایا، اور اُنہیں بَیلجنگلی طاقتکی
حاصل ہے۔

23 یعقوب کے گھرانے کے خلاف جادوگری ناکام ہے،
اسرائیل کے خلاف غیب دانی بےفائدہ ہے۔ اب یعقوب کے
گھرانے سے کہا جائے گا، الله’ نے کیسا کام کیا ‘!ہے

اسرائیلی24 قوم اُٹھتیطرحکیشیرنی اور ببر کھڑیطرحکیشیر
ہو جاتی تکجبہے۔ وہ اپنا شکار نہ کھا لے وہ آرام نہیں کرتا،
مارےوہتکجب لوگوںہوئے پینہخونکا “لیٹتا۔نہیںوہلے

سنیہ25 بلقکر آپاگر”کہا،نے اُن لعنتپر بھیجنے انکارسے
کریں، کم از کم اُنہیں برکت تو نہ “دیں۔ 26 بلعام جوابنے دیا،
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کیا” مَیں آپنے نہیںکو بتایا تھا کہ کہےرببھیکچھجو مَیںگا
وہی کروں “گا؟

بلعام برکتتیسریکی
بلقتب27 بلعامنے آئیں،”کہا،سے آپمَیں ایککو اَور جگہ

شایدجاؤں۔لے راضیالله ہو جائے میرےآپکہ لئے وہاں سے
اُن لعنتپر “بھیجیں۔ اُسوہ28 ساتھکے فغور پہاڑ پر گیا۔چڑھ اُس
کی چوٹی یردنسے وادیکی کا جنوبی یشیمونحصہ دیا۔دکھائی
بلعام29 اُسنے سے میرے”کہا، لئے قربانساتیہاں گاہیں بنا
ساتکر بَیل اور سات مینڈھے تیار کر “رکھیں۔ بلق30 نے ایسا
ہی کیا۔ اُس نے ایکہر قربان گاہ پر ایک بَیل اور ایک مینڈھا
قربان کیا۔

24
اب1 بلعام کو اِس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ رب کو پسند

ہے کہ مَیں اسرائیلیوں کو برکت دوں۔ اِس لئے اُس نے اِس
مرتبہ پہلے جادوگریطرحکی کا یقہ استعمالطر نہ کیا بلـکہ سیدھا
یگستان ر طرفکی رُخ کیا جہاں2 اسرائیل اپنے اپنے قبیلوں کی
ترتیب سے زنخیمہ تھا۔ یہ دیکھ کر الله کا روح اُس پر نازل ہوا،
3 اور وہ بول بلعام”اُٹھا، بن بعور کا پیغام اُسسنو، پیغامکے پر غور کرو صافجو
صاف دیکھتا ہے،

اُس4 کا پیغام جو الله باتیںکی سن لیتا ہے، قادرِ مطلق کی یا رو
کو دیکھ لیتا ہے اور زمین پر گر کر پوشیدہ باتیں دیکھتا ہے۔

اے5 تیرےیعقوب، خیمے کتنے شاندار !ہیں اے اسرائیل،
تیرے گھر کتنے اچھے !ہیں

6 وہ دُور تک پھیلی ہوئی وادیوں کی مانند، نہر کے کنارے
لـگے باغوں کی ربمانند، لگائےکے ہوئے عود درختوںکے کی
مانند، پانی کنارےکے لـگے دیودار درختوںکے کی مانند ہیں۔

7 اُن بالٹیوںکی پانیسے چھلکتا رہے گا، اُن بیجکے کثرتکو
کا پانی ملے گا۔ اُن کا بادشاہ اجاج سے یادہ طاقتز ور ہو گا، اور
اُن سلطنتکی سرفراز ہو گی۔

8 الله اُنہیں مصر سے نکال لایا، اور اُنہیں جنگلی بَیل کی سی
قوموںمخالفوہہے۔حاصلطاقت ہڑپکو ہڈیاںکیاُنکےکر
ُچور ُچور کر دیتے ہیں، وہ اپنے تیر چلا کر اُنہیں مار لتے ڈا ہیں۔

اسرائیل9 ببر شیر یا شیرنی کی مانند جبہے۔ دبکوہ کر بیٹھ
جائے تو کوئی بھی اُسے چھیڑنے جرأتکی نہیں کرتا۔ جو تجھے
برکت دے 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 مَیں”کہا، اِستجھےنے لئے بُلایا تھا کہ
میرےتُو دشمنوں لعنتپر اببھیجے۔ تُو نے اُنہیں تینوں بار برکت
دیہی 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۔

12 بلعام جوابنے دیا، کیا” مَیں نے اُن لوگوں کو آپجنہیں
مجھےنے بُلانے کے لئے بھیجا تھا نہیں بتایا تھا 13 کہ اگر بلق اپنے
محل چاندیکو اور سونے سے بھر کر بھی توبھیدےدےمجھے
مَیں رب کی کسی بات کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، خواہ
میری نیت اچھی ہو یا بُری۔ مَیں صرف وہ کچھ کر سکتا ہوں جو
الله فرماتا ہے۔ اب14 مَیں اپنے واپسوطن چلا جاتا ہوں۔ لیکن
آپمَیںپہلے کو بتا ہوںدیتا آخرکارکہ یہ قومکیآپقوم ساتھکے
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 کا پیغام جو الله کی باتیں سن لیتا اور الله تعالیٰ مرضیکی

کو جانتا ہے، جو قادرِ مطلق کی یا رو کو دیکھ لیتا اور زمین پر گر
کر پوشیدہ باتیں دیکھتا ہے۔

جسے17 مَیں دیکھ رہا ہوں وہ اِس وقت نہیں ہے۔ جو مجھے
نظر آ رہا ہے قریبوہ نہیں یعقوبہے۔ کے گھرانے سے ستارہ
نکلے گا، اور اسرائیل سے عصائے شاہی اُٹھے گا جو موآب کے
ماتھوں سیتاور تمامکے بیٹوں یوںکی کھوپڑ کرےپاشپاشکو
گا۔

ادوم18 اُس میںقبضےکے آئے اُسگا، دشمنکا اُسسعیر کی
ملـکیت بنے گا اسرائیلجبکہ طاقتکی بڑھتی جائے گی۔

یعقوب19 کے گھرانے ایکسے نکلےحکمران گا جو شہر کے
بچے 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۔
22 لیکن تُو تباہ ہو جائے گا جب اسور تجھے گرفتار کرے

“گا۔
ایک23 اَور دفعہ اُس باتنے ہائے،”کی، کون زندہ رہ سکتا جبہے الله کرےیوں گا؟
24 ِکتّیم کے ساحل بحریسے جہاز آئیں گے جو اسور اور عِبر

ذلیلکو کریں لیکنگے، وہ خود ہلاکبھی ہو جائیں “گے۔
25 پھر بلعام اُٹھ کر اپنے واپسگھر چلا گیا۔ بلق بھی وہاں سے

چلا گیا۔
25

موآب اسرائیلیوں آزمائشکی کرتا ہے
جب1 اسرائیلی ِشّطیم میں رہ رہے تھے تو اسرائیلی مرد موآبی

عورتوں زناکاریسے کرنے لـگے۔ 2 یہ ایسا ہوا کہ موآبی عورتیں
اپنے دیوتاؤں کو پیشقربانیاں وقتکرتے اسرائیلیوں شریککو
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ہونے کی دعوت دینے لـگیں۔ اسرائیلی دعوت قبول کر کے
قربانیوں سے کھانے اور دیوتاؤں کو سجدہ کرنے لـگے۔ 3 اِس
یقے طر اسرائیلیسے موآبی دیوتا بنام بعل فغور کی پوجا کرنے لـگے،
اور رب غضبکا اُن پر آن پڑا۔ 4 اُس نے موسٰی سے کہا، اِس”
قوم تمامکے راہنماؤں کو دےموتسزائے کیسورجکر روشنی
منےکےربمیں سا لٹکا، ربورنہ اسرائیلیوںکا پر نہیںغضبسے
ٹلے موسٰیچنانچہ5“گا۔ اسرائیلنے قاضیوںکے لازم”کہا،سے
ہے کہ تم میں سے ایکہر اپنے اُن آدمیوں کو جان سے دےمار
بعلجو فغور دیوتا کی پوجا شریکمیں ہوئے “ہیں۔

6 موسٰی اور اسرائیل کی پوری ملاقاتجماعت کے خیمے کے
دروازے پر جمع ہو کر رونے لـگے۔ اتفاق سے اُسی وقت ایک
آدمی وہاں سے گزرا ایکجو عورتمِدیانی کو اپنے گھر لے جا
رہا تھا۔ 7 یہ دیکھ کر ہارون کا پوتا فینحاس بن اِلی عزر جماعت
نکلاسے اور نیزہ پکڑ اُس8کر اسرائیلی پڑا۔چلپیچھےکے عورتوہ
سمیت اپنے داخلمیںخیمے ہوا فینحاستو نے اُن پیچھےکے پیچھے
جا کر نیزہ اِتنے زور سے مارا کہ وہ دونوں میں سے گزر گیا۔ اُس
وقت وبا پھیلنے لـگی تھی، فینحاسلیکن کے اِس عمل سے وہ رُک
گئی۔ توبھی9 24,000 افراد مر چکے تھے۔

رب10 نے موسٰی سے کہا، ہارون”11 کے فینحاسپوتے بن
اِلی عزر اسرائیلیوںنے پر میرا غصہ ٹھنڈا کر دیا غیرتمیریہے۔
اپنا کر وہ اسرائیل میں دیگر معبودوں کی پوجا کو برداشت نہ کر
سکا۔ اِس لئے میری غیرت نے اسرائیلیوں کو نیست و نابود نہیں
کیا۔ 12 لہٰذا اُسے بتا دینا مَیںکہ اُس ساتھکے سلامتی کا عہد قائم
کرتا ہوں۔ 13 اِس عہد کے تحت اُسے اور اُس کی اولاد کو ابد
تک امام کا عُہدہ حاصل رہے گا، کیونکہ اپنے خدا کی خاطر
غیرت کھا کر اُس اسرائیلیوںنے کا کفارہ “دیا۔

آدمیجس14 عورتمِدیانیکو ساتھکے مار دیا گیا اُس کا نام
زِمری بن سلو تھا، اور وہ شمعون قبیلےکے ایککے آبائی گھرانے
تھا۔سرپرستکا عورتمِدیانی15 نامکا کزبی تھا، اور وہ کیصور
بیٹی تھی جو مِدیانیوں ایککے آبائی گھرانے سرپرستکا تھا۔

16 رب نے موسٰی سے کہا، 17 مِدیانیوں” کو دشمن قرار
دے کر اُنہیں مار ڈالنا۔ 18 کیونکہ اُنہوں نے اپنی 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 کے مطابق کرنا۔ اُن تمام مردوں کو گننا جو 20 سال
یا اِس سے زائد کے ہیں اور جنگجو لڑنے قابلکے “ہیں۔

3-4 موسٰی اور اِلی عزر اسرائیلیوںنے کو بتایا ربکہ اُنہیںنے
کیا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اُنہوں موآبنے کے میدانی علاقے میں
یریحو کے منے، سا لیکن یائے در یردن کے کنارےمشرقی پر مردم
شماری کی۔ یہ وہ اسرائیلی آدمی تھے جو مصر نکلےسے تھے۔

5-7 اسرائیل کے پہلوٹھے روبن کے قبیلے کے 43,730 مرد
تھے۔ قبیلے کے چار کنبے حنوکی، وِی، ُّ فل حصرونی اور کرمی روبن
کے بیٹوں حنوک، فلّو، حصرون اور کرمی سے نکلے ہوئے تھے۔
روبن8 کا بیٹا فلّو اِلیاب کا باپ تھا جس9 کے بیٹے نموایل، داتن
اور ابیرام تھے۔
داتن اور ابیرام وہی لوگ تھے جنہیں جماعت نے چنا تھا اور

جنہوں نے قورح کے سمیتگروہ موسٰی اور ہارون سے جھگڑتے
ہوئے خود رب سے جھگڑا کیا۔ 10 اُس وقت زمین نے اپنا منہ
کھول کر اُنہیں ہڑپسمیتقورح 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 کی
پوری نسل مٹائی نہیں گئی تھی۔

شمعون12-14 کے قبیلے کے 22,200 مرد تھے۔ قبیلے کے پانچ
کنبے نموایلی، یمینی، یکینی، زارحی اور ساؤلی شمعون کے بیٹوں
نموایل، یمین، یکین، زارح اور ساؤل نکلےسے ہوئے تھے۔

15-18 جد کے قبیلے کے 40,500 مرد تھے۔ قبیلے ساتکے
کنبے صفونی، حجی، ُسونی، اُزنی، عیری، ارودی اور یلی ار جد کے
بیٹوں صفون، حجی، ُسونی، اُزنی، عیری، ارود اور یلی ار سے نکلے
ہوئے تھے۔

19-22 یہوداہ کے قبیلے کے 76,500 مرد تھے۔ یہوداہ کے دو
بیٹے عیر اور اونان مصر آنے پہلےسے کنعان میں مر گئے تھے۔ قبیلے
کے تین کنبے سیلانی، فارصی اور زارحی یہوداہ کے بیٹوں سیلہ،
فارص اور زارح نکلےسے ہوئے تھے۔
فارص کے دو بیٹوں حصرون اور حمول سے دو کنبے حصرونی

اور حمولی نکلے ہوئے تھے۔ 23-25 اِشکار کے قبیلے کے 64,300
قبیلےتھے۔مرد چارکے تولعی،کنبے فُوّی، یسوبی اور ِسمرونی اِشکار
بیٹوںکے تولع، یسوبفُوّہ، اور ِسمرون سے نکلے ہوئے تھے۔

زبولون26-27 کے قبیلے کے 60,500 مرد تھے۔ قبیلے کے تین
کنبے سردی، ایلونی اور یہلی ایلی زبولون کے بیٹوں سرد، ایلون اور
یحلئیل نکلےسے ہوئے تھے۔

یوسف28 کے دو بیٹوں 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 نکلےسے تھے۔ہوئے باقی کنبے ِجلعاد
کے چھ بیٹوں اِیعزر، خلق، اسری ایل، ِسکم، سمیدع اور ِحفر سے
نکلے ہوئے تھے۔
ِحفر ِصلاِفحاد باپکا تھا۔ ِصلاِفحاد کا کوئی بیٹا نہیں بلـکہ پانچ

بیٹیاں محلاہ، نوعاہ، ُحجلاہ، مِلکاہ اور تِرضہ تھیں۔
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35-37 افرائیم کے قبیلے کے 32,500 مرد تھے۔ قبیلے کے چار

کنبے سوتلحی، بکری، تحنی اور عیرانی تھے۔ پہلے تین کنبے افرائیم کے
بیٹوں سوتلح، بکر سوتلحعیرانیجبکہسےتحناور بیٹےکے عیران سے
نکلے ہوئے تھے۔

38-41 بن یمین کے قبیلے کے 45,600 مرد تھے۔ قبیلے کے
سات کنبے بالعی، اشبیلی، اخیرامی، سوفامی، حوفامی، اردی اور
نعمانی تھے۔ پہلے پانچ کنبے بن یمین کے بیٹوں بالع، اشبیل، اخیرام،
ُسوفام اور حوفام سے جبکہ اردی اور نعمانی بالع کے بیٹوں سے
نکلے ہوئے تھے۔

دان42-43 قبیلےکے 64,400کے مرد دانسبتھے۔ کے بیٹے
ُسوحام نکلےسے ہوئے تھے، اِس لئے سوحامی کہلاتے تھے۔

آشر44-47 قبیلےکے قبیلےتھے۔مرد53,400کے کے پانچ کنبے
یِمنی، اِسوی، یعی، بر حبری اور ملـکی ایلی تھے۔ پہلے تین کنبے آشر
کے بیٹوں یِمنہ، اِسوی اور یعہ بر سے جبکہ باقی یعہ بر کے بیٹوں ِحبر
اور ملـکی ایل سے نکلے ہوئے تھے۔ آشر ایککی بیٹی بنام سِرح
بھی تھی۔

48-50 نفتالی کے قبیلے کے 45,400 مرد تھے۔ قبیلے کے چار
کنبے یحصی ایلی، جونی، یصری اور ِسلیمی نفتالی کے بیٹوں یحصی
ایل، جونی، یصر اور ِسلیم سے نکلے ہوئے تھے۔

اسرائیلی51 مردوں کی کُل تعداد 6,01,730 تھی۔
رب52 نے موسٰی سے کہا، ملـِکجب”53 کنعان کو تقسیم

کیا جائے گا تو زمین اِن کی تعداد کے مطابق دینا ہے۔ بڑے54
قبیلوں کو چھوٹے نسبتکی یادہ ز زمین دی جائے۔ ہر قبیلے کا
علاقہ اُس کی تعداد سے مطابقت رکھے۔ 55-56 قرعہ لنے ڈا سے
فیصلہ کیا جائے کہ ہر قبیلے کو کہاں زمین ملے گی۔ لیکن ہر
قبیلے کے علاقے کا رقبہ اِس پر مبنی ہو کہ قبیلے کے کتنے افراد
“ہیں۔

لاوی57 کے قبیلے کے تین کنبے جَیرسونی، قِہاتی اور مِراری
لاوی بیٹوںکے قِہاتجَیرسون، مِراریاور نکلےسے تھے۔ہوئے
اِس58 علاوہکے لِبنی، حبرونی، مُوشیمحلی، اور قورحی لاویبھی
قِہاتتھے۔کنبےکے عمرام عمرام59تھا۔باپکا عورتلاوینے
یوکبد سے شادی کی جو مصر میں پیدا ہوئی تھی۔ اُن کے دو
بیٹے ہارون اور موسٰی اور ایک 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 مردوںکے کی کُل 23,000تعداد تھی۔ اِن میں
وہ سب شامل تھے جو ایک ماہ یا اِس سے زائد کے تھے۔ اُنہیں
دوسرے اسرائیلیوں الـگسے گنا گیا، کیونکہ اُنہیں اسرائیل میں
میراث 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 صین میں موسٰی اور ہارون کی پہلی
شماریمردم میں گنے گئے تھے مرسبوہ ہیں۔چکے رب65 نے

کہا تھا کہ سبوہ یگستانسبکے ر میں مر جائیں گے، اور ایسا
ہی ہوا کالبصرفتھا۔ بن یفُنّہ اور یشوع بن نون زندہ رہے۔

27
ِصلاِفحاد کی بیٹیاں

1 ِصلاِفحاد کی پانچ بیٹیاں محلاہ، نوعاہ، ُحجلاہ، مِلکاہ اور تِرضہ
تھیں۔ یوسفِصلاِفحاد کے بیٹے منسّی کے کنبے کا تھا۔ اُس کا پورا
نام ِصلاِفحاد بن ِحفر بن ِجلعاد بن مکیر بن منسّی بن یوسف تھا۔
2 ِصلاِفحاد کی بیٹیاں ملاقات کے خیمے کے دروازے پر آ کر
موسٰی، اِلی عزر امام اور پوری جماعت کے منے سا کھڑی ہوئیں۔
اُنہوں نے کہا، 3 ہمارا” باپ یگستان ر میں فوت ہوا۔ لیکن وہ
قورح کے اُن ساتھیوں میں سے نہیں تھا ربجو خلافکے متحد
تھے۔ہوئے نہسےسبباِسوہ مرا بلـکہ ذاتیاپنے گناہ باعث۔کے
جب وہ مر گیا تو اُس کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ 4 کیا ٹھیکیہ ہے کہ
ہمارے خاندان میں بیٹا نہ ہونے باعثکے ہمیں زمین نہ ملے اور
باپہمارے کا نام و مٹنشان ہمیںجائے؟ باپہمارےبھی کے
دیگر رشتے داروں کے ساتھ زمین “دیں۔

5 موسٰی نے اُن کا معاملہ رب کے منے سا پیش کیا 6 تو رب
نے اُس سے کہا، باتجو”7 ِصلاِفحاد کی بیٹیاں کر رہی ہیں وہ
درست ہے۔ اُنہیں ضرور اُن باپکے کے رشتے داروں کے ساتھ
زمین ملنی ہئے۔ چا باپاُنہیں کا ورثہ مل جائے۔ اسرائیلیوں8 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 کے بھائیوں کو اُس کی میراث مل جائے۔ 10 اگر
اُس کے بھائی بھی نہ ہوں تو اُس باپکے کے بھائیوں کو اُس کی
جائے۔ملمیراث 11 اگر یہ بھی نہ ہوں تو اُس قریبیسےسبکے
رشتے دار کو اُس میراثکی 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 ربپھر نے موسٰی سے عباریم”کہا، پہاڑیکے سلسلے کے

اِس پہاڑ پر چڑھ کر ملـکاُس پر نگاہ ڈال جو مَیں اسرائیلیوں کو
دوں گا۔ اُسے13 دیکھنے بعدکے تُو بھی اپنے بھائی ہارون طرحکی
کوچ کر کے اپنے باپ دادا سے جا ملے گا، 14 کیونکہ تم دونوں
نے دشِت میرےمیںصین حکم ورزیخلافکی کی۔ وقتاُس
جماعتپوریجب شکوہگلہخلافمیرےمیںمریبہنے کیا تو تُو
نے چٹان سے پانی لتے نکا وقت لوگوں کے منے سا قدوسیتمیری
قائم نہ “رکھی۔ مریبہ) دشِت صین قادسکے میں چشمہ
(ہے۔

15 موسٰی نے رب سے کہا، 16 اے” رب، تمام جانوں کے
خدا، جماعت 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
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اُنہیں باہر لے جائے اور واپس لے آئے۔ ورنہ رب کی جماعت
اُن بھیڑوں کی مانند ہو گی جن کا کوئی چرواہا نہ “ہو۔

ربمیںجواب18 نے موسٰی سے کہا، یشوع” بن نون چنکو
میںجسلے میرا روح اورہے، اپنا ہاتھ اُس پر رکھ۔ اُسے19 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 اُسے دے تاکہ اسرائیل کی پوری جماعت اُس کی اطاعت
کرے۔ رب21 کی مرضی جاننے کے لئے وہ اِلی عزر امام کے
منے سا ہوکھڑا توگا اِلی منےکےربعزر سا اُوریم اور ُمیم استعمالت
کر کے اُس کی مرضی یافت کرےدر گا۔ اُسی کے حکم پر یشوع
اور اسرائیل کی پوری جماعت خیمہ گاہ سے نکلیں گے اور واپس
آئیں “گے۔

22 موسٰی نے ایسا ہی کیا۔ اُس نے یشوع کو چن کر اِلی عزر
اور جماعتپوری کے منے سا کھڑا کیا۔ 23 پھر اُس نے اُس پر اپنے
ہاتھ رکھ کر اُسے راہنمائی کی داریذمہ ربطرحجسسونپی
نے اُسے بتایا تھا۔

28
روزمرہ کی قربانیاں

رب1 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو بتانا، خیال رکھو
کہ تم اوقاتمقررہ پر مجھے جلنے والی پیشقربانیاں کرو۔ یہ میری
روٹی ہیں اور اِن کی خوشبو مجھے پسند ہے۔ رب3 کو جلنے والی
یہ پیشقربانی :کرنا
روزانہ بھیڑ کے دو یکسالہ بچے پورےہوںبےعیبجو 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 ایکجو
لٹر زیتون کوٹکے کر نکالے ہوئے تیل کے ساتھ ملایا گیا ہو۔
6 یہ روزمرہ کی قربانی ہے پورےجو طور پر جلائی جاتی ہے اور
پہلی دفعہ سینا پہاڑ پر اِسگئی۔چڑھائی جلنے والی قربانی کی خوشبو
رب کو پسند ہے۔ ساتھ7-8 ایکہی لٹر شراب بھی نذر کے طور
پر قربان گاہ پر ڈالی اورصبحجائے۔ شام کی یہ قربانیاں دونوں ہی
اِس یقے طر پیشسے کی جائیں۔

سبت یعنی ہفتے کی قربانی
سبت9 کے دن بھیڑ کے دو اَور بچے چڑھانا۔ وہ بھی بےعیب

ایکاور سال ہوں۔کے ساتھ ہی َمے اور غلہ کی نذریں پیشبھی
کی جائیں۔ غلہ کی نذر کے لئے 3 کلو گرام بہترین میدہ تیل کے
ساتھ ملایا جائے۔ بھسم10 ہونے والی یہ قربانی ہر ہفتے کے دن
پیش کرنی ہے۔ یہ روزمرہ کی قربانیوں کے علاوہ ہے۔

ہر ماہ پہلےکے دن کی قربانی
11 ہر ماہ کے شروع میں رب کو بھسم ہونے والی قربانی کے

طور پر دو جوان ایکبَیل، مینڈھا اور بھیڑ یکساتکے سالہ بچے
نقصبغیرسبکرنا۔پیش ہر12ہوں۔کے جانور کیغلہساتھکے
پیشنذر لئےکےجسکرنا تیل میں ملایا گیا بہترین استعمالمیدہ

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 قربانیاں رب کو پسند ہیں۔
14 اِن قربانیوں کے ساتھ َ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 سال میں ہر مہینے
موقعکےدنپہلےکے قربانیاِس15ہے۔کرنیپیشپر اور روزمرہ
قربانیوںکی کے ربعلاوہ ایککو بکرا گناہ کی قربانی کے طور پر
پیش کرنا۔

فسح کی قربانیاں
16 پہلے مہینے کے چودھویں دن فسح کی عید منائی جائے۔

17 اگلے دن پورے ہفتے کی وہ عید شروع ہوتی ہے جس کے
دوران بےخمیریصرفتمہیں روٹی کھانی ہے۔ 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 کرنا۔ سب نقصبغیر
کے ہوں۔ 20 ہر جانور کے ساتھ غلہ کی نذر پیشبھی جسکرنا
کے لئے تیل ساتھکے ملایا گیا بہترین میدہ استعمال کیا جائے۔ ہر
بَیل ساتھکے 4ساڑھے ہرگرام،کلو مینڈھے 3ساتھکے گرامکلو
21 اور بھیڑ کے ہر بچے کے ساتھ ڈیڑھ کلو گرام پیشمیدہ کرنا۔
22 گناہ کی قربانی کے طور ایکپر بکرا بھی پیش کرنا تاکہ تمہارا
کفارہ دیا جائے۔ 23-24 اِن تمام قربانیوں کو عید کے دوران ہر
کرنا۔پیشروز یہ روزمرہ بھسمکی قربانیوںوالیہونے علاوہکے
ہیں۔ خوراکاِس کی ربخوشبو کو پسند ہے۔ ساتویں25 دن
کام نہ کرنا مُقّدسبلـکہ اجتماع کے لئے اکٹھے ہونا۔

فصل کی کٹائی کی عید کی قربانیاں
فصل26 کی کٹائی کے پہلے دن کی عید پر جب ربتم کو اپنی

فصل کی پہلی پیداوار پیش کرتے ہو تو کام نہ کرنا بلـکہ مُقّدس
اجتماع کے لئے اکٹھے ہونا۔ اُس27-29 دن دو جوان ایکبَیل،
مینڈھا اور بھیڑ کے سات یکسالہ بچے قربان گاہ پر پورے طور پر
جلا دینا۔ اِس کے ساتھ غلہ اور َمے کی وہی پیشنذریں کرنا جو
فسح کی عید پر بھی پیش کی جاتی ہیں۔ 30 اِس کے علاوہ رب
ایککو بکرا گناہ کی قربانی کے طور پر چڑھانا۔

31 یہ تمام قربانیاں روزمرہ کی بھسم ہونے والی قربانیوں اور اُن
ساتھکے والی غلہ اور َمے کی نذروں کے علاوہ ہیں۔ بےعیبوہ
ہوں۔

29
نئے سال کی عید کی قربانیاں

1 ساتویں ماہ کے پندرھویں دن بھی کام نہ کرنا بلـکہ مُقّدس
اجتماع کے لئے اکٹھے ہونا۔ اِس دن نرسنگے پھونکے جائیں۔
بھسمکورب2 خوشبوکیجسجائےکیپیشقربانیوالیہونے
اُسے پسند ہو ایکیعنی جوان ایکبَیل، مینڈھا اور بھیڑ ساتکے
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نقصسببچے۔یکسالہ بغیرکے ہر3ہوں۔ جانور کیغلہساتھکے
پیشبھینذر لئےکےجسکرنا 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 دن مُقّدس اجتماع کے لئے اکٹھے

نہکامدناِسہونا۔ کرنا اور اپنی جان دینا۔دُکھکو کورب8-11
وہی پیشقربانیاں کرنا جو اِسی مہینے کے پہلے پیشدن کی جاتی
فرقایکصرفہیں۔ ایکدناِسہے، نہیں بلـکہ بکرےدو گناہ
قربانیکی پیشپرطورکے تاکہجائیںکئے تمہارا کفارہ جائے۔دیا
ایسی ربقربانیاں کو پسند ہیں۔

یوں جھونپڑ کی عید کی قربانیاں
ساتویں12 مہینے کے پندرھویں دن بھی کام نہ کرنا بلـکہ مُقّدس

اجتماع کے لئے اکٹھے ہونا۔ سات تکدن رب کی تعظیم میں
عید منانا۔ عید13 پہلےکے ربدن جوان13کو 2بَیل، مینڈھے
اور 14 بھیڑ کے یکسالہ بچے بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر
پیش کرنا۔ اِن کی خوشبو اُسے پسند ہے۔ سب نقص کے بغیر
ہوں۔ 14 ہر جانور کے ساتھ غلہ کی نذر پیشبھی جسکرنا کے
لئے تیل سے ملایا گیا بہترین میدہ استعمال کیا جائے۔ ہر بَیل کے
ساتھ 4ساڑھے کلو گرام، ہر مینڈھے 3ساتھکے کلو گرام اور15
بھیڑ کے ہر بچے کے ساتھ 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 نذروںکی کے علاوہ ہیں۔ عید17-34 باقیکے دنچھ
یہی قربانیاں پیش کرنی ہیں۔ لیکن ہر دن ایک بَیل کم ہو یعنی
دوسرے دن 12، تیسرے دن 11، چوتھے دن 10، پانچویں دن
9، 8دنچھٹے بَیل۔7دنساتویںاور گناہدنہر قربانیکی لئےکے
بکرا اور معمول کی روزانہ کی قربانیاں پیشبھی کرنا۔ عید35 کے
آٹھویں دن کام نہ کرنا بلـکہ مُقّدس اجتماع کے لئے اکٹھے ہونا۔
ایککورب36 جوان ایکبَیل، مینڈھا اور بھیڑ ساتکے یکسالہ
بچے بھسم ہونے والی قربانی کے طور پیشپر کرنا۔ اِن کی خوشبو
رب کو پسند نقصسبہے۔ کے بغیر ہوں۔ ساتھ37-38 ہی وہ
تمام قربانیاں پیشبھی کرنا جو پہلے پیشدن کی جاتی ہیں۔ 39 یہ
قربانیاںوہیسب ہیں ربتمہیںجو اپنیکو 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۔
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مَنت ماننے کے قواعد

1 پھر موسٰی نے قبیلوں کے سرداروں سے کہا، رب” فرماتا
ہے،

2 اگر ربآدمیکوئی کچھکو مَنتکیدینے مانے کسییا چیز
سے پرہیز کرنے کی قَسم کھائے تو وہ اپنی بات پر قائم رہ کر اُسے
پورا کرے۔

3 اگر کوئی عورتجوان تکابجو اپنے باپ کے گھر میں
رہتی ربہے کو کچھ دینے مَنتکی مانے یا کسی چیز سے پرہیز
کرنے کی قَسم کھائے 4 تو لازم ہے کہ وہ اپنی مَنت یا قَسم کی
پوریباتہر شرطکرے۔ یہ اُسکہہے باپکا اِس بارےکے
میں سن اعتراضکر نہ کرے۔ لیکن5 اگر اُس باپکا یہ سن کر
اُسے ایسا کرنے کرےمنعسے تو اُس مَنتکی یا منسوخقَسم ہے،
اور وہ اُسے پورا کرنے بَریسے ربہے۔ کرےمعافاُسے گا،
کیونکہ اُس باپکے نے اُسے منع کیا ہے۔

6 ہو سکتا ہے غیرشادیکسیکہ عورتشدہ مَنتنے مانی یا
کسی چیز سے پرہیز کرنے کی قَسم کھائی، چاہے اُس نے دانستہ
طور پر یا بےسوچے سمجھے ایسا کیا۔ اِس کے بعد اُس عورت نے
شادی کر لی۔ شادی7 حالتشدہ میں بھی لازم ہے کہ وہ اپنی
مَنت قَسمیا کی پوریباتہر یہشرطکرے۔ اُسکہہے کا شوہر
اِس بارےکے میں سن اعتراضکر نہ کرے۔ لیکن8 اگر اُس کا
شوہر یہ سن کر اُسے ایسا کرنے سے کرےمنع تو اُس مَنتکی یا
قَسم منسوخ ہے، اور وہ اُسے پورا کرنے بَریسے ربہے۔ اُسے
کرےمعاف گا۔ 9 اگر کسی بیوہ یا طلاق عورتشدہ مَنتنے
مانی یا کسی چیز سے پرہیز کرنے کی قَسم کھائی تو لازم ہے کہ
وہ اپنی باتہر پوری کرے۔

10 شادیکسیاگر عورتشدہ مَنتنے مانی کسییا سےچیز
پرہیز قَسمکیکرنے تو11کھائی لازم اپنیوہکہہے پوریباتہر
شرطکرے۔ یہ ہے کہ اُس کا شوہر اِس بارےکے میں سن کر
اعتراض نہ کرے۔ لیکن12 اگر اُس کا شوہر اُسے ایسا کرنے سے
کرےمنع تو اُس مَنتکی یا قَسم منسوخ ہے۔ وہ اُسے پورا کرنے
بَریسے ربہے۔ کرےمعافاُسے گا، کیونکہ اُس کے شوہر
اُسےنے منع کیا ہے۔ 13 بیویچاہے کچھنے دینے مَنتکی مانی
ہو یا کسی چیز سے پرہیز کرنے قَسمکی کھائی ہو، اُس کے شوہر
کو اُس کی تصدیق یا اُسے منسوخ کرنے کا اختیار ہے۔ 14 اگر
اُس نے اپنی بیوی مَنتکی یا قَسم بارےکے میں سن لیا اور اگلے
اعتراضتکدن نہ کیا تو لازم ہے کہ اُس کی بیوی اپنی باتہر
پوری کرے۔ شوہر اگلےنے اعتراضتکدن نہ کرنے سے اپنی
بیوی باتکی کی تصدیق 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 اصولکے ہیں غیرشادیجو حالتشدہ میں اپنے
باپ کے گھر میں رہتی ہیں یا شادیجو شدہ ہیں۔
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مِدیانیوں جنگسے
رب1 نے موسٰی سے کہا، مِدیانیوں”2 سے اسرائیلیوں کا بدلہ

اِسلے۔ بعدکے تُو کوچ کر کے باپاپنے دادا سے ملےجا “گا۔
3 چنانچہ موسٰی نے اسرائیلیوں 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 لئے
“بھیجو۔

5 چنانچہ ہر قبیلے کے 1,000 مسلح مرد یعنی کُل 12,000
آدمی چنے گئے۔ تب6 موسٰی نے اُنہیں جنگ لڑنے کے لئے بھیج
دیا۔ اُس نے اِلی عزر امام کے بیٹے فینحاس کو بھی اُن کے ساتھ
جسبھیجا پاسکے مقدِس کی کچھ چیزیں اور اعلان کرنے کے
اُنہوں7تھے۔بِگل مِدیانیوںمطابقکےحکمکےربنے جنگسے
اورکی آدمیوںتمام اُتارگھاٹکےموتکو 8دیا۔ اِن مِدیانیوںمیں
کے پانچ بادشاہ اِوی، رقم، صور، حور اور ربع تھے۔ بلعام بن بعور
کو بھی جان سے مار دیا گیا۔

9 اسرائیلیوں نے مِدیانی عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے
اُن کے تمام گائےبَیل، یاں بکر بھیڑ اور مال لُوٹ لیا۔ اُنہوں10 نے
اُن کی تمام آبادیوں کو خیمہ سمیتگاہوں جلا کر راکھ کر دیا۔
11-12 پھر وہ تمام لُوٹا ہوا مال قیدیوں اور جانوروں سمیت موسٰی،
اِلی عزر امام اور اسرائیل کی پوری جماعت پاسکے لے آئے جو
خیمہ گاہ میں انتظار کر تھے۔رہے تکابھی موآبوہ میدانیکے
علاقے میں یائے در یردن کے کنارےمشرقی پر یریحو کے منے سا
ٹھہرے اِلیموسٰی،13تھے۔ہوئے جماعتاورعزر تمامکے 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۔ 15 اُس نے کہا، آپ” نے تمام عورتوں کو
کیوں بچائے رکھا؟ 16 اُن ہی نے بلعام مشورےکے پر فغور میں
اسرائیلیوں ربکو سے دُور کر دیا تھا۔ اُن ہی سببکے ربسے
کی وبا اُس کے لوگوں میں پھیل گئی۔ 17 ابچنانچہ تمام لڑکوں
دو۔مارسےجانکو اُن عورتوںتمام اُتارناگھاٹکےموتبھیکو
یاںجو نہیںکنوار ہیں۔ لیکن18 تمام یوں کنوار کو بچائے رکھنا۔
بھینےجس19 کسی کو مار دیا یا لاشکسی کو چھوا ہے وہ
سات تکدن خیمہ گاہ کے باہر تیسرےرہے۔ اور ساتویں دن
آپاپنے کو اپنے قیدیوں سمیت گناہ صافپاکسے کرنا۔ 20 ہر
لباس اور ہر چیز صافپاککو کرنا یوںچمڑے،جو بکر بالوںکے
یا لـکڑی کی “ہو۔

21 پھر اِلی عزر امام جنگنے واپسسے آنے والے مردوں
سے کہا، جو” شریعت رب نے موسٰی کو دی اُس کے مطابق
22-23 بھیجو نہیںجلچیز جاتی میںآگاُسے گزارسے دینا تاکہ
میںاِسجائے۔ہوصافپاک سونا، چاندی، پیتل، لوہا، ٹین اور
شاملسیسہ پھرہے۔ اُس پر ناپاکی دُور کرنے کا پانی چھڑکنا۔ باقی
تمام چیزیں پانی میں سے گزار 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، 26 تمام” 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 کرنا، ایک حصہ فوجیوں کے لئے اور دوسرا باقی جماعت
کے لئے ہو۔ 28 فوجیوں کے حصے کے پانچ پانچ َسو قیدیوں میں
ایکایکسے نکال ربکر اِسیدینا۔کو طرح پانچ پانچ َسو بَیلوں،
گدھوں، بھیڑوں اور یوں بکر میں ایکایکسے نکال ربکر کو
دینا۔ اُنہیں29 اِلی عزر امام کو دینا تاکہ وہ اُنہیں رب کو اُٹھانے
والی قربانی طورکے کرے۔پیشپر جماعتباقی30 کےحصےکے
قیدیوںپچاسپچاس میں نکالایکایکسے ربکر اِسیدینا،کو
پچاسپچاسطرح بَیلوں، گدھوں، بھیڑوں اور یوں بکر دوسرےیا
جانوروں میں سے ایکایکبھی نکال ربکر 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۔ 36-40 فوجیوں کو تمام چیزوں کا آدھا حصہ مل گیا یعنی
3,37,500 یاں، بکر بھیڑ 36,000 گائےبَیل، 30,500 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 ربنے کا یہ حصہ اِلی عزر امام کو اُٹھانے والی
قربانی کے طور پر دے دیا، جس طرح رب نے حکم دیا تھا۔
جماعتباقی42-47 بھیکو لُوٹے مالہوئے کا آدھا گیا۔ملحصہ
موسٰی نے پچاس پچاس قیدیوں اور جانوروں میں ایکسے ایک
نکال کر اُن یوں لاو دےکو دیا ربجو مقدِسکا لتے سنبھا تھے۔
اُس نے ویسا ہی کیا ربجیسا نے حکم دیا تھا۔

48 پھر وہ افسر موسٰی پاسکے آئے جو لشکر کے ہزار ہزار اور
َسو َسو آدمیوں پر مقرر تھے۔ اُنہوں49 نے اُس سے کہا، آپ” کے
خادموں نے اُن فوجیوں کو گن لیا ہے جن پر وہ مقرر ہیں، اور
ہمیں پتا چل گیا ایککہ بھی کم نہیں ہوا۔ 50 اِس لئے ہم رب
کو سونے کا تمام یور ز قربان کرنا ہتے چا ہیں ہمیںجو فتح پانے پر
ملا ًتھا مثلا سونے کے بازوبند، کنگن، مُہر لگانے کی انگوٹھیاں،
بالیاں اور ہار۔ ربہمکچھسبیہ پیشکو کرنا ہتے چا ہیں تاکہ
رب کے منے سا ہمارا کفارہ ہو “جائے۔

51 موسٰی اور اِلی عزر امام نے سونے کی تمام چیزیں اُن سے
لیں۔لے 52 اُنہوںچیزیںجو افسراننے کے لُوٹے مالہوئے میں
ربسے کو اُٹھانے والی قربانی کے طور پر پیش کیں اُن کا پورا
ًوزن 190تقریبا کلو گرام تھا۔ افسرانصرف53 نے ایسا کیا۔ باقی
فوجیوں نے اپنا لُوٹ کا مال اپنے لئے رکھ لیا۔ 54 موسٰی اور اِلی
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عزر افسران کا یہ سونا ملاقات کے خیمے میں لے آئے تاکہ وہ
رب کو اُس کی قوم کی یاد دلاتا رہے۔

32
یائے در یردن کے کنارےمشرقی پر آباد قبیلے

روبن1 اور جد قبیلوںکے بہتپاسکے مویشیسے جبتھے۔
اُنہوں نے دیکھا کہ یعزیر اور ِجلعاد کا علاقہ مویشی لنے پا کے
لئے اچھا ہے 2 تو اُنہوں نے موسٰی، اِلی عزر امام اور جماعت کے
راہنماؤں کے پاس آ کر کہا، 3-4 جس” علاقے کو رب نے
دیشکستآگےآگےکےجماعتکیاسرائیل مویشیوہہے لنے پا
کے لئے اچھا ہے۔ عطارات، دیبون، یعزیر، نِمرہ، حسبون، اِلی
عالی، سبام، نبو اور بعون جو اِس میں شامل ہمارےہیں کام آئیں
گے، آپکیونکہ خادموںکے مویشیپاسکے ہیں۔ 5 آپاگر کی
نظرِ کرم ہم پر ہو تو ہمیں یہ علاقہ دیا جائے۔ ملـکیتہمارییہ بن
ہمیںاورجائے یائے یردندر پارکو کرنے پر مجبور نہ کیا “جائے۔

موسٰی6 جدنے اور روبن افرادکے سے کیا”کہا، تم یہاں پیچھے
رہ کر اپنے بھائیوں کو چھوڑنا ہتے چا جبہو جنگوہ لڑنے کے
لئے نکلیںآگے اسرائیلیجبوقتاِس7گے؟ یائے یردندر پارکو
کر کے ملـکاُس میں داخل ہونے والے ہیں ربجو نے اُنہیں
دیا ہے تو تم کیوں اُن کی حوصلہ شکنی کر رہے ہو؟ تمہارے8
باپ دادا نے بھی یہی کچھ کیا جب مَیں نے اُنہیں قادس برنیع
ملـکسے بارےکے معلوماتمیں حاصل کرنے کے لئے بھیجا۔
اِسکال9 کی وادی میں پہنچ ملـککر تفتیشکی کرنے کے بعد
اُنہوں اسرائیلیوںنے کی حوصلہ شکنی کی تاکہ وہ ملـکاُس میں
داخل نہ ہوں ربجو اُنہیںنے دیا تھا۔ اُس10 ربدن غصےنے
میں آ قَسمکر میںآدمیوںاُن’11کھائی، نکلسےمصرجوسے آئے
ہیں کوئی ملـکاُس کو نہیں دیکھے جسگا کا وعدہ مَیں نے
قَسم کھا کر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا تھا۔ کیونکہ اُنہوں
وفاداریپورینے پیرویمیریسے نہ صرفکی۔ کیجنوہ 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 غضبکا اُن پر آن پڑا، اور اُنہیں 40 سال
تک یگستان ر مارےمارےمیں پھرنا پڑا، تکجب کہ وہ تمام
نسل ختم نہ ہو جسگئی نے اُس نزدیککے غلط کام کیا تھا۔
اب14 تم گناہ گاروں کی اولاد باپاپنے دادا کی کھڑےجگہ ہو
ربکر کا اسرائیل پر غصہ مزید بڑھا رہے ہو۔ 15 اگر تم اُس کی
پیروی سے ہٹو گے تو وہ دوبارہ اِن لوگوں کو یگستان ر میں ہنے ر
دے گا، اور تم اِن ہلاکتکی باعثکا بنو “گے۔

اِس16 کے بعد روبن اور جد کے افراد دوبارہ موسٰی پاسکے
آئے اور کہا، ہم” یہاں فی الحال اپنے مویشی کے لئے باڑے اور
اپنے بال بچوں کے لئے شہر بنانا ہتے چا ہیں۔ 17 اِس کے بعد ہم

مسلح ہو کر اسرائیلیوں کے آگے آگے چلیں گے اور ایکہر کو
اُس کی اپنی جگہ تک پہنچائیں گے۔ اِتنے میں ہمارے بال بچے
ہمارے شہروں کی فصیلوں کے اندر ملـک کے مخالف باشندوں
محفوظسے رہیں گے۔ ہم18 تکوقتاُس اپنے گھروں نہیںکو
لوٹیں گے تکجب ہر اسرائیلی کو اُس کی موروثی زمین نہ مل
جائے۔ 19 دوسرے، ہم خود اُن کے ساتھ یائے در یردن کے
پائیںنہیںکچھمیںمیراثمیںمغرب اپنیہمیںکیونکہگے، موروثی
زمین یائے در یردن کے کنارےمشرقی پر مل چکی “ہے۔

یہ20 سن کر موسٰی نے اگر”کہا، تم ایسا ہی کرو گے ٹھیکتو
ہے۔ پھر رب کے منے جنگسا کے لئے تیار ہو جاؤ 21 اور سب
ہتھیار باندھ کر رب کے منے سا یائے در یردن کو پار کرو۔ اُس
تکوقت نہ ربتکجبلوٹو 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 ربعلاقہ کے
منے سا تمہارا موروثی حق ہو گا۔ لیکن23 اگر تم ایسا نہ کرو تو پھر
ربتم ہی کا گناہ کرو یقینگے۔ جانو تمہیں اپنے گناہ کی سزا ملے
گی۔ اب24 اپنے بال بچوں کے لئے شہر اور اپنے مویشیوں کے لئے
باڑے بنا لو۔ لیکن 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۔ لیکن27 آپ کے خادم مسلح ہو کر یا در کو پار یں کر گے
رباور کے منے کریںجنگسا کچھسبہمگے۔ ویسا کریںہی
گے ہمارےجیسا آقا نے ہمیں حکم دیا “ہے۔

تب28 موسٰی نے اِلی عزر امام، یشوع بن نون اور قبائلی کنبوں
کے سرپرستوں کو ہدایت دی، 29 لازم” ہے کہ جد اور روبن
کے مرد مسلح ہو تمہارےکر ساتھ ربہی کے منے سا یائے در
یردن کو پار یں کر اور ملـک پر قبضہ کریں۔ اگر وہ ایسا یں کر تو
ِجلعادمیںمیراثاُنہیں لیکن30دو۔علاقہکا اگر وہ ایسا کریںنہ تو
پھر اُنہیں ملـِک کنعان تمہارےمیںہی ساتھ موروثی زمین “ملے۔

جد31 اور روبن کے افراد نے اصرار کیا، آپ” سبخادمکے
کچھ کریں گے جو رب نے کہا ہے۔ 32 ہم مسلح ہو کر رب
کے منے سا یائے در یردن کو پار کریں گے اور کنعان ملـککے
میں داخل ہوں گے، اگرچہ ہماری موروثی زمین یردن کے مشرقی
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
بسناورسیحونبادشاہکا تھے۔کرتےحکومتعوجبادشاہکا اِن
شکست ممالـکخوردہ سمیتدیہاتوںکے تمام شہر اُن کے حوالے
کئے گئے۔
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34 جد کے قبیلے نے دیبون، عطارات، عروعیر، عطرات35

شوفان، یعزیر، یگبہا، بیت36 نِمرہ اور بیت ہاران کے شہروں کو
دوبارہ تعمیر کیا۔ اُنہوں نے اُن کی فصیلیں بنائیں اور اپنے مویشیوں
کے لئے باڑے بھی۔ 37 روبن کے قبیلے نے حسبون، اِلی عالی،
یَتائم، قِر 38 نبو، بعل معون اور ِسبماہ دوبارہ تعمیر کئے۔ نبو اور بعل
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 نے ِجلعاد جا کر اُس پر قبضہ
کر لیا اور اُس کے تمام اموری باشندوں کو نکال دیا۔ 40 چنانچہ
موسٰی یوںنے مکیر کو ِجلعاد کی دےسرزمین دی، اور وہ وہاں
آباد ہوئے۔ 41 منسّی کے ایک آدمی بنام یائیر نے اِس علاقے
میں کچھ بستیوں پر قبضہ کر کے اُنہیں حووت’ ‘یائیر یعنی یائیر’ کی
‘بستیاں کا نام دیا۔ اِسی42 طرح اُس قبیلے ایککے اَور آدمی بنام
نوبح نے جا قناتکر اور اُس کے دیہاتوں پر قبضہ کر لیا۔ اُس نے
شہر کا نام نوبح رکھا۔

33
اسرائیل کے سفر مرحلےکے

ذیل1 میں اُن جگہوں کے نام ہیں جہاں جہاں اسرائیلی قبیلے
اپنے دستوں کے مطابق موسٰی اور ہارون کی راہنمائی میں مصر
نکلسے کر خیمہ زن ہوئے تھے۔ رب2 کے حکم پر موسٰی نے ہر
جگہ کا نام قلم بند کیا جہاں اُنہوں نے اپنے خیمے لگائے تھے۔ اُن
جگہوں کے نام یہ :ہیں

3 پہلے مہینے کے پندرھویں دن اسرائیلی رعمسیس سے روانہ
بعدکےدنکےفسحیعنیہوئے۔ اختیاربڑےوہدنکے ساتھکے
دیکھتےکےمصریوںتمام وقتاُسمصری4گئے۔چلےدیکھتے اپنے
پہلوٹھوں کو دفن کر رہے تھے، ربکیونکہ نے پہلوٹھوں کو مار
کر اُن دیوتاؤںکے عدالتکی کی تھی۔

رعمسیس5 سے ُسکاتاسرائیلی پہنچ گئے اُنہوںجہاں نے پہلی
مرتبہ لگائے۔ڈیرےاپنے وہاں6 ایتاموہسے پہنچے یگستانجو ر
کنارےکے پر واقع ہے۔ 7 ایتام سے وہ واپس مُڑ کر فی ہخـیروت
طرفکی بڑھے بعلجو صفون مشرقکے میں مجدالوہہے۔ کے
قریب خیمہ زن ہوئے۔ 8 پھر وہ فی ہخـیروت سے کوچ کر کے
میںسمندر اِسگئے۔گزرسے بعدکے تینوہ ایتامدن یگستانکے ر
میں سفر پہنچمارہکرتےکرتے وہاںاورگئے لگائے۔خیمےاپنے
9 مارہ سے وہ ایلیم چلے اورچشمے12جہاںگئے کھجور 70کے

درخت 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 دست یاب نہ تھا، دشِت سینا، قبروت 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۔

امامہاروننےربوہاں38 کو حکم دیا وہکہ ہور پہاڑ چڑھپر
وہیںجائے۔ پانچویںوہ ماہ پہلےکے فوتدن اسرائیلیوںہوا۔ کو
مصر سال40نکلےسے تھے۔چکےگزر 123ہارونوقتاُس39
سال کا تھا۔

40 اُن دنوں میں عراد کے کنعانی بادشاہ نے سنا کہ اسرائیلی
ملـکمیرے بڑھطرفکی رہے ہیں۔ وہ کنعان جنوبکے میں
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 جد، علمون دِبلاتائم اور نبو کے قریب واقع
عباریم کا پہاڑی علاقہ۔ 48 وہاں سے اُنہوں نے یردن کی وادی
میں اُتر موآبکر کے میدانی علاقے میں ڈیرےاپنے ابلگائے۔
وہ یائے در یردن کے کنارےمشرقی پر یریحو شہر کے منے سا تھے۔
49 اُن کے خیمے بیت یسیموت سے لے کر ابیل ِشّطیم تک لـگے
تھے۔

تمام کنعانی باشندوں کو لنے نکا کا حکم
وہاں50 رب نے موسٰی سے کہا، 51 اسرائیلیوں” کو بتانا کہ

جب تم یائے در یردن کو پار کر کے ملـِک کنعان میں داخل ہو
گے 52 تو لازم کہہے تم تمام باشندوں نکالکو دو۔ اُن تراشےکے
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، مَیںکیونکہ ملـکیہنے دےتمہیں دیا طرفمیرییہہے۔
تمہاریسے ملـکیتموروثی ہے۔ ملـک54 مختلفکو قبیلوں اور
خاندانوں میں قرعہ ڈال کر تقسیم کرنا۔ ہر خاندان کے افراد کی
تعداد کا لحاظ بڑےرکھنا۔ خاندان ًکو نسبتا یادہ ز زمین دینا اور
چھوٹے خاندان ًکو نسبتا کم زمین۔ 55 لیکن اگر تم ملـک کے
باشندوں کو نہیں نکالو گے تو بچے ہوئے تمہاری آنکھوں میں خار
تمہارےاور پہلوؤں میں کانٹے بن کر تمہیں ملـکاُس تنگمیں
کریں جسگے میں تم آباد ہو گے۔ 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، 2 اسرائیلیوں” کو بتانا کہ جب تم
ملـکاُس میں داخل ہو گے جو مَیں تمہیں میراث میں دوں گا تو
اُس کی سرحدیں یہ ہوں :گی

3 اُس کی جنوبی سرحد دشِت صین میں ادوم کی سرحد کے
ساتھ ساتھ چلے مشرقگی۔ میں 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 جنوبکے میں سے حصر ادّار اور عضمون میں
سے۔ وہاں5 سے وہ مُڑ کر مصر کی سرحد پر واقع وادٔی مصر کے
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ساتھساتھ بحـیرۂ پہنچےتکروم گی۔ اُس6 مغربیکی سرحد بحـیرۂ
روم ساحلکا گا۔ہو اُس7 شمالیکی سرحد بحـیرۂ روم لےسے کر
اِن ہوسےجگہوں :گیگزرےطرفکیمشرقکر ہور پہاڑ، لبو8
حمات، صداد، زِفرون9 اور عینانحصرعینان۔حصر شمالی سرحد
مشرقیسےسبکا مقام گا۔ہو اُس10 میںشمالسرحدمشرقیکی
عینانحصر شروعسے گی۔ہو پھر وہ ہوسےجگہوںاِن جنوبکر
گزرےطرفکی :گی ِسفام، 11 بلہ رِ جو عین مشرقکے میں ہے
ِکنّرتاور پہاڑیواقعمیںمشرقکےجھیلکیگلیلیعنی علاقہ۔
اِس12 کے بعد وہ یائے در یردن کنارےکنارےکے گزرتی ہوئی
بحـیرۂ تکمُردار پہنچے گی۔ ملـکتمہارےیہ کی سرحدیں ہوں
“گی۔

13 موسٰی نے اسرائیلیوں سے کہا، یہ” ملـکوہی ہے جسے
تمہیں قرعہ ڈال کر تقسیم کرنا ربہے۔ نے حکم دیا ہے کہ اُسے
باقی ساڑھے نو قبیلوں کو دینا ہے۔ 14 کیونکہ اڑھائی قبیلوں کے
خاندانوں کو اُن کی میراث مل چکی ہے یعنی روبن اور جد کے
قبیلےپورے اور منسّی کے قبیلےآدھے اُنہیں15کو۔ یہاں، یائے در
یردن مشرقکے میں یریحو کے منے سا زمین مل چکی “ہے۔

ملـک تقسیم کرنے کے ذمہ دار آدمی
رب16 نے موسٰی سے کہا، اِلی”17 عزر امام اور یشوع بن نون

لوگوں کے لئے ملـک تقسیم کریں۔ 18 ہر قبیلے کے ایک 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۔
رب29 نے اِن ہی آدمیوں ملـککو کو اسرائیلیوں میں تقسیم

کرنے کی داریذمہ دی۔
35

یوں لاو کے لئے شہر
موآبتکاباسرائیلی1 میدانیکے 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 زمینکی بھی ملے۔ 3 پھر یوں لاو پاسکے ہنے ر کے
لئے شہر اور اپنے جانور چَرانے کے لئے زمین ہو گی۔ 4 چَرانے

کے لئے زمین شہر اردکے گرد ہو گی، اور طرفچاروں کا فاصلہ
فصیلوں ہو۔فٹ1,500سے چَرانے5 کی یہ زمین مربع کیشکل
ہو جسگی کے ہر پہلو کا فاصلہ فٹ3,000 ہو۔ شہر اِس مربع
شکل کے بیچ میں ہو۔ یہ رقبہ شہر کے باشندوں کے لئے ہو تاکہ
وہ اپنے مویشی چَرا سکیں۔

غیرارادی ریزیخوں کے لئے پناہ کے شہر
یوں6-7 لاو کو کُل 48 شہر دینا۔ اِن میں سے چھ پناہ کے شہر

مقرر کرنا۔ اُن میں لوگایسے پناہ لے سکیں جنگے ہاتھوںکے
غیرارادی طور پر ہلاککوئی ہوا ہو۔ 8 ہر قبیلہ یوں لاو کو اپنے
علاقے کے قبے ر کے مطابق شہر جسدے۔ قبیلے کا علاقہ بڑا
ہے اُسے یوں لاو کو یادہ ز شہر دینے ہیں جبکہ جس قبیلے کا
علاقہ چھوٹا ہے وہ یوں لاو کو کم شہر “دے۔

9 پھر رب نے موسٰی سے کہا، 10 اسرائیلیوں” کو بتانا کہ
یائے یردندر پارکو پناہکچھ11بعدکےکرنے شہرکے کرنا۔مقرر
اُن میں شخصوہ پناہ سکےلے غیرارادیہاتھوںکےجسگا طور
پر ہلاککوئی ہوا ہو۔ وہاں12 وہ انتقام لینے والے سے پناہ لے
سکے عدالتکیجماعتاورگا منےکے پہلےسےہونےکھڑےسا
مارا نہیں جا سکے گا۔ 13 اِس کے لئے چھ شہر چن لو۔ 14 تین
یائے یردندر میںمشرقکے اور تین میںکنعانملـِک ہوں۔ یہ15
چھ شہر ہر کسی کو پناہ دیں گے، چاہے وہ اسرائیلی، پردیسی یا
اُن کے درمیان ہنے ر والا غیرشہری جسہو۔ سے بھی غیرارادی
طور پر ہلاککوئی ہوا ہو وہ وہاں پناہ لے سکتا ہے۔

16-18 اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر لوہے، پتھر یا
لـکڑی کی کسی چیز سے مار ڈالا ہو وہ قاتل ہے اور اُسے سزائے
موت دینی ہے۔ مقتول19 قریبیسےسبکا رشتے دار تلاشاُسے
کر مارکے دے۔ کیونکہ20-21 نفرتجو یا دشمنی باعثکے جان
بوجھ کسیکر یوںکو دھکا اُسدے، پر دےچیزپھینککوئی
یا اُسے مارےمُکا کہ وہ مر جائے وہ قاتل ہے اور اُسے سزائے
موت دینی ہے۔

لیکن22 وہ قاتل نہیں سےجسہے دشمنی باعثکے نہیں بلـکہ
اتفاق سے اور غیرارادی طور پر ہلاککوئی ہوا ہو، چاہے اُس
نے اُسے دھکا دیا، کوئی چیز اُس پر پھینک دی 23 یا کوئی پتھر
اُس پر گرنے دیا۔ 24 اگر ایسا ہوا تو لازم ہے کہ جماعت اِن
ہدایات مطابقکے اُس اورکے انتقام لینے والے درمیانکے فیصلہ
کرے۔ 25 اگر ملزم بےقصور ہے جماعتتو اُس حفاظتکی کر
اُسےکے پناہ اُسکے شہر واپسمیں لے میںجسجائے اُس نے
پناہ لی ہے۔ وہاں وہ مُقّدس تیل سے مسح 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 کو اُسے مار لنے ڈا
اجازتکی گی۔ہو اگر وہ توکرےایسا بےقصور پناہ28گا۔رہے
لینے والا اماِم اعظم تکوفاتکی پناہ کے شہر میں اِسرہے۔ کے
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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۔

قتلپرجس30 کا الزام لگایا گیا ہو میںصورتاِسصرفاُسے
دیموتسزائے جا سکتی ہے کہ کم از کم دو گواہ ایکہوں۔
گواہ کافی نہیں ہے۔

قاتل31 کو ضرور دینا۔موتسزائے خواہ وہ اِس سے بچنے کے
لئے بھیکوئی اُسےدےمعاوضہ آزاد نہ بلـکہچھوڑنا موتسزائے
دینا۔ قبولپیسےبھیسےشخصاُس32 نہ غیرارادیسےجسکرنا
طور پر ہلاککوئی ہوا ہو اور جو سبباِس سے پناہ کے شہر میں
رہ رہا ہے۔ اُسے اجازت نہیں کہ وہ دےپیسے کر پناہ کا شہر
چھوڑے اور اپنے واپسگھر چلا جائے۔ لازم ہے کہ وہ اِس
کے لئے اماِم اعظم وفاتکی کا انتظار کرے۔

میںملـکجس33 تم ہتے ر ناپاککوحالتمُقّدسکیاُسہو
نہ کرنا۔ جب کسی کو اُس میں قتل کیا جائے تو وہ ناپاک ہو
جاتا خونطرحاِسجبہے۔ بہتا ہے ملـکتو حالتمُقّدسکی
خونکےشخصاُسصرف بہنے بحالسے جاتیہو یہنےجسہے
خون بہایا ملـکیعنیہے۔ قاتلصرفکا موتکی ہیسے کفارہ
دیا جا سکتا ہے۔ ملـکاُس34 ناپاککو نہ میںجسکرنا تم آباد
ہو میںجساور سکونتمَیں کرتا ہوں۔ ہوںربمَیںکیونکہ 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 کے سرپرست 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۔ اُس وقت اُس نے یہ بھی
کہا تھا ہمارےکہ بھائی ِصلاِفحاد کی بیٹیوں کو اُس کی موروثی
زمین ملنی ہے۔ 3 اگر وہ اسرائیل کسیکے اَور قبیلے کے مردوں
شادیسے کریں تو پھر یہ زمین ہمارےجو قبیلے کا موروثی حصہ
ہے اُس 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 زمین واپس بھی خریدیں توبھی وہ اگلے بحالی کے سال میں
قبیلےدوسرے واپسکو چلی جائے میںجسگی اِن عورتوں نے
طرحاِسہے۔کیشادی وہ ہمیشہ لئےکے ہاتھہمارے نکلسے
جائے “گی۔

5 موسٰی نے رب کے حکم پر اسرائیلیوں کو بتایا، ِجلعاد” کے
مرد حق بجانب ہیں۔ 6 اِس لئے رب کی ہدایت یہ ہے کہ
ِصلاِفحاد بیٹیوںکی آدمیہرکو اجازتکیکرنےشادیسے ہے،
میںصورتاِسصرفلیکن وہکہ اُن قبیلےاپنےکے اِس7ہو۔کا
ایکطرح قبیلے کی موروثی دوسرےکسیزمین قبیلے میں منتقل

نہیں ہو گی۔ لازم ہے کہ ہر قبیلے کا پورا علاقہ اُسی کے پاس
رہے۔

8 جو بھی میراثبیٹی میں زمین پاتی ہے اُس کے لئے لازم ہے
کہ وہ اپنے ہی قبیلے کے کسی مرد سے کرےشادی تاکہ اُس
کی زمین قبیلے پاسکے ہی رہے۔ ایک9 قبیلے کی موروثی زمین
قبیلےدوسرےکسی منتقلکو اجازتکیکرنے نہیں لازمہے۔
ہے کہ ہر قبیلے کا پورا موروثی علاقہ اُسی پاسکے “رہے۔

ِصلاِفحاد10-11 کی بیٹیوں محلاہ، تِرضہ، ُحجلاہ، مِلکاہ اور نوعاہ
نے ویسا ہی کیا ربجیسا نے موسٰی کو بتایا تھا۔ اُنہوں نے اپنے
چچا زاد بھائیوں شادیسے کی۔ 12 چونکہ وہ بھی منسّی کے قبیلے
کے تھے اِس لئے یہ موروثی زمین ِصلاِفحاد کے قبیلے کے پاس
رہی۔

رب13 نے یہ احکام اور ہدایات اسرائیلیوں کو موسٰی کی
معرفت دیں جب 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

کتاباِس1 میں وہ باتیں ہیںدرج جو موسٰی تمامنے اسرائیلیوں
سے کہیں جب وہ یائے در یردن کے مشرقی کنارے پر بیابان
میں تھے۔ وہ یردن کی وادی میں سوف کے قریب تھے۔ ایک
طرف فاران شہر تھا اور دوسری طرف طوفل، لابن، حصیرات
اور دِیزہب کے شہر تھے۔ 2 اگر ادوم کے پہاڑی علاقے سے ہو
کر جائیں حوربتو یعنی سینا پہاڑ قادسسے تکبرنیع کا 11سفر
دن میں طے کیا جا سکتا ہے۔

اسرائیلیوں3 کو مصر سال40نکلےسے ہو گئے تھے۔ اِس سال
کے گیارھویں ماہ کے پہلے دن موسٰی نے اُنہیں سب کچھ بتایا جو
رب اُسےنے اُنہیں بتانے کو تھا۔کہا وقتاُس4 وہ یوں امور کے
بادشاہ سیحون دےشکستکو چکا جستھا کا دار الحکومت
حسبون تھا۔ بسن کے بادشاہ عوج پر بھی فتح حاصل ہو چکی تھی
حکومتکیجس کے عستاراتمرکز 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 تم حورب یعنی سینا پہاڑ پاسکے تھے تو ہمارےرب
خدا نے ہم سے کہا، تم” کافی دیر سے ٹھہرےیہاں ہوئے ہو۔
اب7 اِس جگہ کو چھوڑ کر آگے ملـِک کنعان طرفکی بڑھو۔
یوں امور پہاڑیکے علاقے اور اُن پڑوسکے کی قوموں پاسکے
جاؤ یردنجو میدانیکے میںعلاقے آباد پہاڑیہیں۔ علاقے میں،
مغرب پہاڑینشیبیکے علاقے جنوبمیں، نجبدشِتکے میں،
ساحلی علاقے میں، ملـِک میںکنعان اور لبنان میں یائے فراتدر
چلےتک جاؤ۔ مَیں8 تمہیںنے دےملـکیہ دیا ابہے۔ جا کر
اُس پر قبضہ لو۔کر قَسمنےربکیونکہ کھا باپتمہارےکر دادا
ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے وعدہ کیا تھا کہ مَیں ملـکیہ تمہیں
اور تمہاری اولاد کو دوں “گا۔

راہنما مقرر کئے گئے
9 اُس وقت مَیں نے تم سے کہا، مَیں” اکیلا تمہاری راہنمائی

کرنے کی ذمہ داری نہیں اُٹھا سکتا۔ تمہارےرب10 خدا نے
تمہاری تعداد اِتنی بڑھا دی ہے کہ آج تم آسمان کے ستاروں کی
مانند بےشمار ہو۔ 11 اور تمہارےرب باپ دادا کا کرےخدا
کہ تمہاری تعداد مزید ہزار گُنا بڑھ جائے۔ وہ تمہیں وہ برکت
جسدے کا وعدہ اُس نے کیا ہے۔ لیکن12 مَیں اکیلا ہی تمہارا
بوجھ اُٹھانے اور نپٹانےکوجھگڑوں کی نہیںداریذمہ اُٹھا سکتا۔
اِس13 لئے اپنے ہر قبیلے میں سے کچھ ایسے دانش مند اور سمجھ
دار آدمی چن لو جن لیاقتکی لوگکو مانتے ہیں۔ پھر مَیں اُنہیں
تم پر مقرر کروں “گا۔

14 باتیہ تمہیں پسند آئی۔ 15 تم نے اپنے میں سے ایسے راہنما
چن لئے جو دانش مند تھے اور جن کی لیاقت کو لوگ مانتے
تھے۔ پھر مَیں اُنہیںنے ہزار ہزار، َسو َسو پچاسپچاساور مردوں

پر مقرر کیا۔ یوں وہ قبیلوں کے نگہبان بن گئے۔ 16 اُس وقت مَیں
نے اُن قاضیوں سے کہا، عدالت” کرتے وقت ایکہر کی بات
غور سنسے غیرجانبکر فیصلےدار کرنا، اسرائیلیدوچاہے یق فر
ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہوں یا معاملہ کسی اسرائیلی
اور پردیسی کے درمیان ہو۔ عدالت17 کرتے وقت جانب داری
نہ کرنا۔ چھوٹے بڑےاور باتکی سن کر دونوں کے ایکساتھ
سلوکجیسا کسیکرنا۔ متسے ڈرنا، کیونکہ الله ہی تمہیںنے
عدالت میںمعاملےکسیاگرہے۔دیداریذمہکیکرنے فیصلہ
تمہارےکرنا لئے مشکل ہو تو اُسے پیشمجھے کرو۔ پھر مَیں ہی
اُس کا فیصلہ کروں “گا۔ 18 اُس وقت مَیں نے تمہیں سب کچھ
بتایا جو تمہیں کرنا تھا۔

ملـِک کنعان جاسوسمیں
ہم19 نے ویسا ہی کیا ہمیںنےربجیسا تھا۔کہا حوربہم

سے روانہ ہو کر یوں امور پہاڑیکے علاقے بڑھے۔طرفکی سفر
کرتے کرتے ہم اُس وسیع اور ناکہول یگستان ر میں سے گزر
گئے جسے تم دیکھنے لیا ہے۔ آخرکار قادسہم برنیع پہنچ گئے۔
وہاں20 مَیں نے تم سے کہا، تم” یوں امور پہاڑیکے تکعلاقے
پہنچ گئے ہو جو رب ہمارا خدا ہمیں دینے والا ہے۔ 21 دیکھ،
تیرےرب خدا نے تجھے دےملـکیہ دیا ابہے۔ جا کر اُس
پر قبضہ کر باپتیرےربطرحجسلے دادا کے خدا تجھےنے
بتایا متہے۔ ڈرنا اور بےدل نہ ہو “!جانا

لیکن22 پاسمیرےسبتم اورآئے جانےہمنہکیوں”کہا،
سے پہلے کچھ آدمی بھیجیں ملـکجو کے حالات یافت 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۔ باتیہ23 مجھے پسند آئی۔ مَیں اِسنے 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 کی
تفتیش کی۔ پھر25 ملـکوہ پھلکچھکا لے لوٹکر آئے ہمیںاور
ملـک بارےکے میں دےاطلاع کر کہا، ربملـکجو” ہمارا
خدا ہمیں دینے والا ہے وہ اچھا “ہے۔

لیکن26 تم جانا نہیں ہتے چا تھے بلـکہ سرکشی کر ربکے اپنے
خدا کا حکم نہ مانا۔ 27 تم نے اپنے خیموں میں بڑبڑاتے ہوئے
کہا، ہمرب” نفرتسے رکھتا ہے۔ وہ ہمیں مصر نکالسے لایا
تاکہہے ہمیں یوں امور ہلاکہاتھوںکے کروائے۔ کہاںہم28
بھائیوںہمارےجائیں؟ کربےدلہمیںنے وہہے۔دیا کہتے وہاں’ہیں، لوگکے ہم طاقتسے ور اور درازقد ہیں۔ اُن بڑےکے
بڑے شہروں کی فصیلیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ وہاں ہم نے
عناق کی اولاد بھی دیکھی جو قامتدیو “۔‘ہیں

29 مَیں نے کہا، نہ” گھبراؤ اور نہ اُن سے خوف کھاؤ۔
30 رب تمہارا خدا تمہارے آگے آگے چلتا ہوا تمہارے لئے
لڑے گا۔ تم خود دیکھ چکے ہو کہ کسوہ طرح مصر 31 اور
یگستان ر تمہارےمیں لئے لڑا۔ یہاں بھی وہ ایسا کرےہی گا۔ تُو
خود گواہ بیابانکہہے پورےمیں سفر یوںتجھےربدورانکے
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اُٹھائے پھرا جس طرح باپ اپنے بیٹے کو اُٹھائے پھرتا ہے۔ اِس
طرح چلتے چلتے تم پہنچتکیہاں “گئے۔ اِس32 کے باوجود تم نے
رب اپنے خدا پر بھروسا نہ رکھا۔ 33 تم نے باتیہ نظرانداز کی کہ
وہ سفر راتدورانکے آگوقتکے اور دن وقتکے بادل کی
صورت تمہارےمیں آگے آگے چلتا رہا تمہارےتاکہ لئے خیمے
لگانے کی جگہیں کرےمعلوم اور تمہیں راستہ دکھائے۔

جب34 رب نے تمہاری یہ باتیں سنیں تو اُسے غصہ آیا اور
اُس نے قَسم کھا کر کہا، 35 اِس” شریر نسل ایککا مرد بھی
اُس ملـکاچھے کو نہیں دیکھے گا اگرچہ مَیں نے قَسم کھا کر
تمہارے باپ دادا سے وعدہ کیا تھا کہ مَیں اُسے اُنہیں دوں گا۔
صرف36 کالب بن یفُنّہ اُسے دیکھے گا۔ مَیں اُسے اور اُس کی
اولاد دوںملـکوہکو اُسمیںجسگا سفرنے کیا کیونکہہے،
اُس پورےنے طور ربپر پیرویکی “کی۔

تمہاری37 وجہ مجھربسے ناراضبھیسے ہوا اور کہا، تُو”
بھی اُس میں داخل نہیں ہو گا۔ لیکن38 تیرا مددگار یشوع بن نون
داخل ہو گا۔ اُس کی افزائیحوصلہ کر، کیونکہ ملـکوہ پر قبضہ
کرنے میں اسرائیل کی کرےراہنمائی “گا۔ 39 تم ربسے نے
کہا، تمہارے” بچے جو ابھی اچھے بُرےاور میں امتیاز نہیں کر
سکتے، ملـکوہی میں داخل ہوں گے، وہی بچے جن بارےکے
میں تم نے کہا کہ دشمن اُنہیں ملـِک کنعان میں چھین لیں گے۔
اُنہیں ملـکمَیں دوں گا، اور وہ اُس پر قبضہ کریں گے۔ لیکن40
تم خود آگے نہ بڑھو۔ پیچھے مُڑ کر یگستاندوبارہ ر میں بحرِ ُلزم ق کی
طرف سفر “کرو۔

تب41 تم ربنےہم”کہا،نے گناہکا ملـکہمابہے۔کیا
میں جا لڑیںکر ہمارےربطرحجسگے، ہمیںنےخدا حکم دیا
“ہے۔ چنانچہ یہ سوچتے ہوئے کہ اُس پہاڑی علاقے پر حملہ کرنا
آسان ہو گا، ایکہر مسلح ہوا۔ ربلیکن42 نے مجھ سے کہا،
اُنہیں” بتانا کہ وہاں جنگ کرنے کے لئے نہ جاؤ، کیونکہ مَیں
تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا۔ تم اپنے دشمنوں کے ہاتھوں شکست
کھاؤ “گے۔

43 مَیں نے تمہیں یہ بتایا، لیکن تم نے میری نہ سنی۔ تم نے
سرکشی کر ربکے کا نہحکم مانا بلـکہ مغرور ہو پہاڑیکر علاقے
میں داخل ہوئے۔ 44 وہاں کے اموری باشندے تمہارا سامنا
نکلے۔کرنے طرحکیغولکےمکھیوںکیشہدوہ تم پڑےٹوٹپر
اور تعاقبتمہارا کر تمہیںکے سعیر سے تکحُرمہ مارتے گئے۔

تب45 تم واپس آ کر رب کے منے سا زار و قطار رونے لـگے۔
لیکن اُس توجہنے دینہ بلـکہ تمہیں نظرانداز کیا۔ اِس46 بعدکے
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 کرنے لـگے۔ کافی تکدیر

ہم سعیر یعنی ادوم پہاڑیکے علاقے کنارےکنارےکے پھرتے
رہے۔

مجھنےربدنایک2 کہا،سے بہتتم”3 دیر پہاڑیاِسسے
علاقے کنارےکنارےکے پھر شمالابہو۔رہے طرفکی سفر
کرو۔ 4 قوم کو بتانا، اگلے’ دنوں میں تم سعیر ملـککے میں سے
گزرو تمہارےجہاںگے بھائی عیسَو کی اولاد آباد ہے۔ وہ تم سے
ڈریں گے۔ توبھی بڑی احتیاط سے گزرنا۔ 5 اُن کے جنگساتھ
نہ چھیڑنا، کیونکہ مَیں تمہیں اُن ملـککے ایککا فٹمربع بھی
مَیںگا۔دوںنہیں سعیرنے پہاڑیکا علاقہ عیسَو اور اُس اولادکی
کو دیا ہے۔ لازم6 ہے کہ تم کھانے اور پینے کی یاتتمام ضرور
دےپیسے کر “۔‘خریدو

بھیجو7 کام تُو نے کیا اُسنےربہے اِسہے۔دیبرکتپر
وسیع یگستان ر پورےمیں سفر دورانکے اُس تیرینے نگہبانی
کی۔ اِن 40 سالوں کے دوران رب تیرا تیرےخدا ساتھ تھا، اور
تیری یاتتمام پوریضرور ہوتی رہیں۔

8 چنانچہ ہم سعیر کو چھوڑ کر ہمارےجہاں بھائی عیسَو کی
اولاد آباد تھی دوسرے راستے سے آگے نکلے۔ ہم نے وہ راستہ
چھوڑ دیا ایلاتجو اور عصیون جابر کے شہروں سے بحـیرۂ مُردار
تک پہنچاتا موآباورہے بیابانکے طرفکی ھنے بڑ لـگے۔ وہاں9
مجھنےرب موآب”کہا،سے باشندوںکے مخالفتکی نہ کرنا اور
نہ اُن کے جنگساتھ چھیڑنا، کیونکہ مَیں اُن ملـککے کا کوئی
بھی حصہ تجھے نہیں دوں گا۔ مَیں نے عار شہر لوطکو کی اولاد
کو دیا “ہے۔

پہلے10 ایمی وہاں ہتے ر تھے عناقجو کی اولاد طاقتطرحکی
ور، درازقد اور تعداد میں یادہ ز تھے۔ عناق11 کی اولاد طرحکی
وہ رفائیوں میں شمار کئے جاتے تھے، لیکن موآبی اُنہیں ایمی کہتے
تھے۔

اِسی12 طرح قدیم زمانے میں حوری سعیر میں آباد تھے، لیکن
عیسَو کی اولاد نے اُنہیں وہاں سے نکال دیا تھا۔ جس طرح
اسرائیلیوں نے بعد میں اُس ملـک میں کیا جو رب 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۔

رب13 نے کہا، اب” جا کر وادٔی زِرد کو عبور “کرو۔ ہم
نے ایسا ہی کیا۔ 14 ہمیں قادس برنیع سے روانہ ہوئے 38 سال
ہو گئے تھے۔ اب وہ تمام آدمی مر چکے تھے جو اُس جنگوقت
کرنے قابلکے تھے۔ ویسا ہی ہوا تھا ربجیسا نے قَسم کھا کر
کہا تھا۔ مخالفتکیرب15 باعثکے آخرکار خیمہ گاہ میں اُس
نسل ایککا مرد بھی نہ رہا۔ مرسبوہجب16 گئے تھے تب17
رب نے مجھ سے کہا، 18 آج” تمہیں عار شہر سے ہو کر موآب
کے علاقے میں سے گزرنا ہے۔ 19 پھر تم عمونیوں کے تکعلاقے
پہنچو گے۔ اُن کی بھی مخالفت نہ کرنا، اور نہ اُن کے جنگساتھ
چھیڑنا، کیونکہ مَیں اُن ملـککے کا کوئی بھی حصہ تمہیں نہیں
دوں گا۔ مَیں نے لوطملـکیہ کی اولاد کو دیا “ہے۔

حقیقت20 میں عمونیوں ملـککا بھی رفائیوں ملـککا سمجھا
جاتا تھا جو قدیم زمانے میں وہاں آباد تھے۔ عمونی اُنہیں زمزمی
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اور21تھے،کہتے وہ قامتدیو یادہ۔میںتعداداورورطاقتتھے، ز
وہ عناق کی اولاد جیسے درازقد تھے۔ جب عمونی ملـک 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
آگے یوں حور کو تباہ کر دیا تھا جب وہ سعیر ملـککے میں آئے
تھے۔ وہاں بھی وہ ھتے بڑ ھتے بڑ یوں حور کو لتے نکا گئے اور اُن کی
آبادجگہ ہوئے۔ ایکطرحاِسی23 اَور قدیم قوم عویبنام بھیکو
اُس ملـککے سے نکالا گیا۔ عوی تکغزہ آباد تھے، جبلیکن
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 عبور

کرو۔ یوں سمجھو کہ مَیں حسبون کے اموری بادشاہ سیحون کو
اُس تمہارےسمیتملـککے حوالے کر چکا ہوں۔ اُس پر قبضہ
کرنا شروع کرو اور اُس کے جنگساتھ کرنے کا موقع ڈھونڈو۔
اِسی25 دن سے مَیں تمام قوموں میں تمہارے بارے میں دہشت
خوفاور گا۔کروںپیدا تمہاریوہ سنخبر مارےکےخوفکر
تھرتھرائیں گی اور کانپیں “گی۔

مَیں26 نے قدیماتدشِت سے حسبون کے بادشاہ سیحون کے
پاس قاصد بھیجے۔ میرا پیغام نفرت اور مخالفت سے خالی تھا۔ وہ
یہ تھا، 27 ہمیں” اپنے ملـک میں سے گزرنے دیں۔ ہم شاہراہ
پر ہی رہیں گے اور اُس سے نہ بائیں، نہ دائیں طرف ہٹیں گے۔
ہم28 کھانے اور پینے کی تمام یات ضرور کے لئے مناسب پیسے
دیں گے۔ ہمیں پیدل اپنے ملـک میں سے گزرنے دیں، جس29
طرح سعیر کے باشندوں عیسَو کی اولاد اور عار کے ہنے ر والے
موآبیوں نے ہمیں گزرنے دیا۔ کیونکہ ہماری منزل یائے در یردن
مغربکے میں ہے، ملـکوہ ربجو ہمارا خدا ہمیں دینے والا
“ہے۔

لیکن30 حسبون کے بادشاہ سیحون نے ہمیں گزرنے نہ دیا،
تمہارےربکیونکہ خدا نے بےلچکاُسے اور باتہماری سے
انکار کرنے پر آمادہ کر دیا تھا تاکہ سیحون ہمارے قابو میں آ
جائے۔ اور بعد میں ایسا ہی ہوا۔ رب31 مجھنے سے کہا، یوں”
سمجھ لے کہ مَیں سیحون اور اُس ملـککے تیرےکو حوالے
کرنے لگا ابہوں۔ نکل کر اُس پر قبضہ کرنا شروع “کرو۔

سیحونجب32 فوجساریاپنی لے کر ہمارا مقابلہ کرنے کے
لئے یہض آیا 33 تو ہمارےرب خدا نے ہمیں پوری فتح بخشی۔
ہم نے سیحون، اُس کے بیٹوں اور پوری قوم کو شکست دی۔
34 اُس وقت ہم نے اُس کے تمام شہروں پر قبضہ کر لیا اور اُن
کے تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کو مار ڈالا۔ بھیکوئی نہ بچا۔
مویشیصرفنےہم35 شہروںاور کا لُوٹا مالہوا اپنے لئے بچائے
رکھا۔

36 وادٔی ارنون کنارےکے پر واقع عروعیر سے لے کر ِجلعاد
تک ہر شہر ماننیشکستکو پڑی۔ اِس میں وہ شہر بھی شامل تھا

ہمارےربتھا۔میںارنونوادٔیجو ہمارےکوسباُننےخدا
حوالے کر دیا۔ لیکن37 تم عمونیوںنے ملـککا چھوڑ دیا اور نہ
یائے در یبوق کے ارد گرد کے علاقے، نہ اُس پہاڑیکے علاقے
کے شہروں کو چھیڑا، کیونکہ ہمارےرب خدا نے ایسا کرنے
تمہیںسے منع کیا تھا۔

3
بسن کے بادشاہ عوج شکستکی

1 اِس کے بعد ہم شمال میں بسن کی طرف بڑھ گئے۔ بسن کا
بادشاہ عوج اپنی تمام فوج نکلساتھکے کر ہمارا مقابلہ کرنے کے
لئے اِدرعی آیا۔ رب2 نے مجھ سے کہا، اُس” متسے ڈر۔ مَیں
اُسے، اُس پوریکی فوج اور اُس تیرےملـککا حوالے کر چکا
ہوں۔ اُس کے ساتھ وہ کچھ کر جو تُو نے اموری بادشاہ سیحون
ساتھکے کیا جو حسبون حکومتمیں کرتا “تھا۔

3 ایسا ہی ہوا۔ رب ہمارے خدا کی مدد سے ہم نے بسن
کے بادشاہ عوج اور اُس کی تمام قوم کو شکست دی۔ ہم نے
کوہلاکسب کر دیا۔ کوئی بھی نہ بچا۔ اُسی4 وقت ہم نے
اُس کے تمام شہروں پر قبضہ کر لیا۔ ہم نے کُل 60 شہروں پر
یعنی ارجوب کے سارے علاقے پر قبضہ کیا جس پر عوج کی
حکومت تھی۔ 5 اِن تمام شہروں اونچیحفاظتکی اونچی فصیلوں
اور کنڈے والے دروازوں سے کی گئی تھی۔ دیہات میں بہت
ایسیسی آبادیاں نہیںفصیلیںکیجنگئیںملبھی تھیں۔ ہم6 نے
اُن ساتھکے وہ کچھ کیا ہمجو حسبوننے بادشاہکے سیحون کے
علاقے ساتھکے کیا تھا۔ ہم حوالےکےربکچھسبنے کےکر
ہر شہر کو اور تمام مردوں، عورتوں اور بچوں ہلاککو کر ڈالا۔
7 ہم صرفنے تمام مویشی اور شہروں کا لُوٹا ہوا مال 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 حرمونکر پہاڑ
تک چھین لیا۔ 9 صیدا) باشندےکے حرمون کو یون سِر کہتے
ہیں جبکہ یوں امور نے اُس کا نام سنیر ۔(رکھا 10 ہم نے عوج
بادشاہ پورےکے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اِس میں میداِن مرتفع
کے تمام شہر شامل تھے، نیز سلـکہ اور تکاِدرعی ِجلعاد اور بسن
پورےکے علاقے۔

11 بادشاہ عوج قامتدیو قبیلے رفائی آخریکا مرد تھا۔ اُس کا
لوہے تابوتکا 13 سے زائد فٹ لمبا اور فٹچھ چوڑا تھا اور آج
تک عمونیوں کے شہر ربّہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔

یردن مشرقکے ملـکمیں کی تقسیم
ہمجب12 نے یائے در یردن کے مشرقی علاقے پر قبضہ کیا تو

مَیں نے روبن اور جد کے قبیلوں کو اُس کا جنوبی حصہ شہروں
اِسدیا۔سمیت سرحدجنوبیکیعلاقے یائے ارنوندر پر واقع شہر
عروعیر ہے جبکہ شمال میں اِس میں ِجلعاد کے پہاڑی علاقے کا
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آدھا حصہ بھی شامل ہے۔ 13 ِجلعاد کا شمالی حصہ اور بسن کا
ملـک مَیں نے منسّی کے آدھے قبیلے کو دیا۔
بسن) ارجوبمیں کا علاقہ ہے جہاں پہلے عوج بادشاہ

کی حکومت تھی اور جو رفائیوں یعنی دیو قامت افراد کا ملـک
منسّی14تھا۔کہلاتا قبیلےکے آدمیایککے بنام یائیر ارجوبنے
پر یوں اورجسور معکاتیوں تکسرحدکی قبضہ کر لیا تھا۔ اُس نے
اِس علاقے بستیوںکی کو اپنا نام تکآجدیا۔ 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 حصہ روبن اور جد کے قبیلوں کو دیا۔
اِس حصے ایککی سرحد جنوب میں وادٔی ارنون کے بیچ میں
سے گزرتی ہے دوسریجبکہ سرحد یائے در یبوق جسہے کے
پار عمونیوں کی حکومت ہے۔ 17 اُس کی مغربی سرحد یائے در
یردن ہے ِکنّرتیعنی (گلیل) جھیلکی سے لے کر بحـیرۂ
تکمُردار جو پِسگہ پہاڑیکے سلسلے دامنکے میں ہے۔

مَیںوقتاُس18 نے روبن، جد اور منسّی قبیلوںکے سے تمہارےرب”کہا، خدا میراثتمہیںنے میں دےملـکیہ دیا ہے۔
لیکن شرط یہ ہے تمہارےکہ تمام جنگ کرنے کے قابل مرد
مسلح ہو تمہارےکر اسرائیلی بھائیوں کے آگے آگے یائے در یردن
کو پار کریں۔ صرف19 تمہاری عورتیں اور بچے پیچھے رہ کر اُن
میںشہروں انتظار کر ہیںسکتے مَیںجو تمہارےنے لئے مقرر کئے
ہیں۔ تم اپنے مویشیوں بھیکو پیچھے چھوڑ سکتے ہو، مجھےکیونکہ
پتا ہے تمہارےکہ بہت یادہ ز جانور ہیں۔ 20 اپنے بھائیوں کے
ساتھ ہوئےچلتے تمہاراربجبرہو۔کرتےمددکیاُن اُنہیںخدا
یائے در یردن مغربکے میں دےملـکواقع گا اور وہ تمہاری
آرامطرح اور وہاںسےسکون آباد جائیںہو 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

سے سب کچھ دیکھ لیا ہے تمہارےربجو خدا نے اِن دونوں
بادشاہوں سیحون اور عوج سے کیا۔ وہ یہی کچھ ہر اُس بادشاہ
کے کرےساتھ جسگا ملـککے پر تُو یا در کو پار کر کے حملہ
گا۔کرے 22 اُن نہسے ڈرو۔ تمہارا تمہارےخودخدا لئے جنگ
کرے “گا۔

مَیںوقتاُس23 سےربنے التجا کر کے کہا، رباے”24
قادرِ مطلق، تُو اپنے خادم کو عظمتاپنی قدرتاور دکھانے لگا
آسمانکیاہے۔ یا زمین پر اَورکوئی خدا عظیمکےطرحتیریجوہے
کام کر سکتا ہے؟ ہرگز !نہیں مہربانی25 کر مجھےکے بھی یائے در
یردن پارکو کر ملـکاچھےاُسکے یعنی پہاڑیبہتریناُس علاقے
کو تکلبنان دیکھنے اجازتکی “دے۔

سببتمہارےلیکن26 ربسے مجھ ناراضسے 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 نہیں
کرے گا۔ اپنی28 جگہ یشوع کو مقرر کر۔ اُس کی حوصلہ افزائی
کر اور اُسے مضبوط کر، کیونکہ وہی اِس قوم کو یائے در یردن
مغربکے میں لے جائے گا اور قبیلوں میں ملـکاُس کو تقسیم
کرے گا جسے تُو پہاڑ سے دیکھے “گا۔

29 چنانچہ بیتہم فغور قریبکے وادی میں ٹھہرے۔
4

فرماں برداری کی ضرورتاشد
اے1 اباسرائیل، وہ تمام احکام دھیان سنسے لے جو مَیں

تمہیں سکھاتا ہوں۔ اُن پر عمل کرو تاکہ تم زندہ رہو اور جا کر اُس
ملـک پر قبضہ کرو باپتمہارےربجو دادا کا خدا تمہیں دینے
والا ہے۔ 2 جو احکام مَیں تمہیں ہوںسکھاتا اُن میں نہ باتکسی
کا اضافہ کرو اور نہ اُن سے باتکوئی نکالو۔ رب اپنے خدا کے
تمام احکام پر عمل کرو جو مَیں تمہیںنے دیئے ہیں۔ 3 تم نے خود
دیکھا بعلنےربکہہے فغور سے کیا کیا۔کچھ تیرےربوہاں
خدا نے ایکہر ہلاککو کر جسڈالا نے فغور بعلکے 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 ہیں جس طرح
میرےرب خدا مجھےنے بتایا۔ کیونکہ لازم کہہے تم ملـکاُس
میں اِن کے تابع رہو جس پر تم قبضہ کرنے والے ہو۔ 6 اِنہیں
مانو اور اِن پر عمل کرو تو دوسری قوموں کو تمہاری دانش مندی
اور سمجھ نظر آئے گی۔ پھر وہ اِن تمام احکام بارےکے میں سن
کر کہیں گی، واہ،” یہ عظیم قوم دانشکیسی مند اور سمجھ دار
“!ہے کون7 سی عظیم قوم کے معبود اِتنے قریب ہیں جتنا ہمارا
ہمارےخدا قریب جبہے؟ بھی ہم مدد کے لئے پکارتے ہیں
ربتو ہمارا خدا موجود ہوتا ہے۔ سیکون8 عظیم قوم پاسکے
ایسے منصفانہ احکام اور ہدایات ہیں جیسے مَیں آج تمہیں پوری
شریعت 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 جبکر حوربتُو یعنی سینا پہاڑ ربپر اپنے خدا کے
منے سا حاضر تھا اور اُس مجھےنے قوم”بتایا، پاسمیرےیہاںکو
جمع کر تاکہ مَیں اُن باتسے کروں اور وہ عمر بھر مانیںخوفمیرا
اور اپنے بچوں میریکو باتیں سکھاتے “رہیں۔

وقتاُس11 تم قریب آ کر پہاڑ کے دامن کھڑےمیں ہوئے۔
وہ جل رہا تھا، اور اُس بھڑکتکآسمانآگکی رہی تھی جبکہ
بادلوںکالے اندھیرےگہرےاور نظروںاُسےنے سے دیا۔چھپا
12 میںآگربپھر سے تم ہمسے کلام ہوا۔ تم اُسنے کی باتیں
سنیں لیکن اُس کی کوئی شکل نہ دیکھی۔ صرف اُس کی آواز
سنائی دی۔ اُس13 تمہارےنے لئے اپنے عہد یعنی 10اُن احکام
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کا اعلان کیا اور حکم دیا کہ اِن پر عمل کرو۔ پھر اُس اُنہیںنے پتھر
کی تختیوںدو پر لـکھ دیا۔ ہدایتمجھےنےرب14 اُنہیں”کی، وہ
تمام احکام جنسکھا مطابقکے اُنہیں چلنا ہو وہجبگا یائے در
یردن کو پار کر کنعانکے پر قبضہ کریں “گے۔

بُت پرستی بارےکے میں آگاہی
حوربربجب15 یعنی سینا پہاڑ پر تم سے ہم کلام ہوا تو تم

نے اُس کی کوئی شکل نہ دیکھی۔ چنانچہ خبردار رہو 16 کہ تم
غلط کام کر کے اپنے لئے کسی بھی شکل کا بُت نہ بناؤ۔ نہ مرد،
عورت، 17 زمین پر چلنے والے جانور، پرندے، 18 رینگنے والے
جانور یا مچھلی کا بُت بناؤ۔ جب19 تُو آسمان طرفکی نظر اُٹھا کر
آسمان کا پورا لشکر دیکھے تو سورج، چاند اور ستاروں پرستشکی
خدمتاور کرنے آزمائشکی میں نہ تیرےربپڑنا۔ 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 سے ناراض ہو کر قَسم
کھائی کہ تُو یائے در یردن کو پار کر کے اُس اچھے ملـک میں
داخل نہیں ہو گا جو رب تیرا خدا تجھے میراث میں دینے والا
جاؤںمرمیںملـکاِسییہیںمَیں22ہے۔ اورگا یائے یردندر کو
پار نہیں کروں گا۔ لیکن تم یا در کو پار کر کے اُس ملـکبہترین
پر قبضہ کرو گے۔ 23 ہر صورت میں وہ عہد یاد رکھنا جو رب
تمہارے خدا تمہارےنے ساتھ باندھا ہے۔ اپنے لئے کسی بھی
چیز کی مورت نہ بنانا۔ یہ رب کا حکم ہے، 24 کیونکہ رب تیرا
خدا بھسم کر دینے آگوالی ہے، وہ غیور خدا ہے۔

25 ملـکتم میں جا کر وہاں رہو تمہارےگے۔ بچے اور پوتے
نواسے اُس میں پیدا ہو جائیں اِسجبگے۔ وقتبہتطرح گزر
جائے گا تو خطرہ کہہے غلطتم کام کر مورتکیچیزکسیکے
بناؤ۔ ایسا کبھی نہ کرنا۔ یہ تمہارےرب خدا کی نظر میں بُرا ہے
اور اُسے غصہ دلائے گا۔ آج26 آسمان اور میرےزمین گواہ ہیں
کہ اگر تم ایسا کرو تو جلدی سے ملـکاُس میں مٹسے جاؤ گے
جس پر تم یائے در یردن کو پار کر کے قبضہ کرو گے۔ تم تکدیر
وہاں جیتے نہیں رہو گے پورےبلـکہ طور ہلاکپر ہو جاؤ گے۔
ملـکتمہیںرب27 نکالسے مختلفکر قوموں میں منتشر دےکر
گا، اور وہاں تھوڑےصرف ہی افراد بچے رہیں گے۔ وہاں28
تم انسان کے ہاتھوں سے بنے ہوئے لـکڑی اور پتھر کے بُتوں کی
خدمت کرو گے، جو نہ دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، نہ کھا سکتے
اور نہ سونگھ سکتے ہیں۔

29 وہیں تُو رب اپنے خدا کو تلاش کرے 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 خدا طرفکی رجوع کر کے اُس
کی سنے گا۔ 31 کیونکہ رب تیرا خدا رحیم خدا ہے۔ وہ تجھے نہ

کرےترک گا اور نہ باد گا۔کرےبر وہ اُس عہد نہیںکو بھولے
گا جو اُس قَسمنے کھا باپتیرےکر دادا سے باندھا تھا۔

ہیرب ہمارا خدا ہے
32 انسانمیںدنیا تفتیشکیماضیتکآجکرلےسےتخلیقکی

کر۔ آسمان سرےایککے کھوجتکسرےدوسرےسے لگا۔
اِسکیا طرحاِسکبھیپہلےسے کاممعجزانہکا کسیکیاہے؟ہوا
نے اِس سے پہلے اِس قسم کے عظیم کام کی خبر سنی ہے؟ 33 تُو
آگنے میں سے بولتی ہوئی الله کی آواز سنی توبھی جیتا !بچا کیا
کسی اَور قوم کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ 34 کیا کسی اَور معبود نے
جرأتکبھی کی ہے ربکہ کی پوریطرح قوم ملـکایککو
نکالسے کر اپنی ملـکیت بنایا ہو؟ اُس نے ایسا تمہارےہی ساتھ
کیا۔ اُس نے تمہارے دیکھتے دیکھتے مصریوں کو آزمایا، اُنہیں
معجزےبڑے دکھائے، اُن قدرتبڑیاپنیکی،جنگساتھکے
اور اختیار کا اظہار کیا اور ناکہول کاموں سے اُن غالبپر آ گیا۔

تجھے35 یہ سب کچھ دکھایا گیا تاکہ تُو جان لے ربکہ خدا
اُسہے۔ کے سوا کوئی اَور نہیں ہے۔ اُس36 نصیحتتجھےنے
دینے کے لئے آسمان سے اپنی آواز سنائی۔ زمین پر اُس نے تجھے
اپنی آگعظیم جسدکھائی میں سے تُو نے اُس کی باتیں سنیں۔
باپتیرےاُسے37 دادا سے پیار تھا، اور اُس تجھےنے جو اُن کی
اولاد لیا۔چنہیں اِس لئے وہ حاضرخود ہو کر اپنی قدرتعظیم
تجھےسے مصر نکالسے لایا۔ اُس38 تیرےنے آگے تجھسے سے
یادہ ز بڑی اور طاقت ور قومیں نکال دیں تاکہ تجھے اُن ملـککا
میراث میں مل آججائے۔ ایسا ہی ہو رہا ہے۔

39 چنانچہ آج جان لے اور ذہن میں رکھ کہ رب آسمان اور
زمین کا خدا ہے۔ کوئی اَور معبود نہیں ہے۔ 40 اُس کے احکام
پر عمل کر جو مَیں تجھے آج سنا رہا ہوں۔ پھر تُو اور تیری اولاد
کامیاب ہوں گے، اور تُو تکدیر ملـکاُس میں جیتا رہے گا جو
تجھےرب ہمیشہ کے لئے دے رہا ہے۔

یردن مشرقکے میں پناہ کے شہر
41 یہ کہہ کر موسٰی نے یائے در یردن مشرقکے میں پناہ کے

تین شہر چن لئے۔ 42 اُن میں شخصوہ پناہ لے سکتا جستھا نے
کیدشمنی بنا پر نہیں غیرارادیبلـکہ طور مارسےجانکوکسیپر 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 قبیلےکے کے لئے ِجلعاد کا راماتشہر اور
منسّی قبیلےکے کے لئے بسن کا شہر جولان چنا گیا۔

شریعت لفظپیشکا
44 ذیلدرِج شریعتوہ جوہے موسٰی اسرائیلیوںنے پیشکو

کی۔ موسٰی45 یہنے احکام جبکیںپیشوقتاُسہدایاتاور
وہ مصر سے نکل کر 46 یائے در یردن کے کنارےمشرقی پر تھے۔
بیت فغور اُن کے مقابل تھا، اور وہ اموری بادشاہ سیحون کے
ملـک میں زنخیمہ تھے۔ سیحون تھیمیںحسبونرہائشکی اور
اُسے اسرائیلیوں وہجبتھیہوئیشکستسے موسٰی کی راہنمائی
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میں مصر سے نکل آئے تھے۔ 47 اُس ملـککے پر قبضہ کر کے
اُنہوں بسننے ملـککے پر بھی فتح پائی جستھی کا بادشاہ عوج
تھا۔ اِن دونوں اموری بادشاہوں کا یہ پورا علاقہ اُن کے ہاتھ میں
آ گیا تھا۔ یہ علاقہ یائے در یردن کے مشرق میں تھا۔ 48 اُس کی
جنوبی سرحد یائے در ارنون کنارےکے پر واقع شہر عروعیر تھی
اُسجبکہ شمالیکی ِسیُونسرحد یعنی حرمون پہاڑ تھی۔ یائے49 در
یردن کا پورا مشرقی کنارہ پِسگہ کے پہاڑی سلسلے کے دامن میں
واقع بحـیرۂ تکمُردار اُس میں شامل تھا۔

5
احکامدس

1 موسٰی نے تمام اسرائیلیوں کو جمع کر کے کہا،
اے اسرائیل، دھیان سے وہ ہدایات اور احکام سن جو مَیں

پیشآجتمہیں کر اُنہیںہوں۔رہا احتیاطبڑیاورسیکھو سے اُن پر
عمل کرو۔ ہمارےرب2 خدا یعنیحوربنے سینا پہاڑ ہمارےپر
ساتھ عہد باندھا۔ 3 اُس نے یہ ہمارےعہد باپ دادا کے ساتھ
نہیں بلـکہ ہمارے ہی ساتھ باندھا ہے، جو آج اِس جگہ پر زندہ
ہیں۔ پہاڑرب4 میںآگپر سے برُو رُو ہو کر تم ہمسے کلام ہوا۔
وقتاُس5 تمہارےمَیں رباور درمیانکے کھڑا ہوا تاکہ تمہیں
رب کی باتیں سناؤں۔ کیونکہ آگتم سے ڈرتے تھے اور اِس لئے
پہاڑ پر نہ چڑھے۔ ربوقتاُس نے کہا،

مَیں”6 رب تیرا خدا ہوں جو تجھے ملـِک مصر کی غلامی سے
نکال لایا۔ میرے7 کسیسوا اَور معبود پرستشکی نہ کرنا۔

8 اپنے لئے بُت نہ بنانا۔ بھیکسی چیز مورتکی نہ بنانا، چاہے
آسمانوہ میں، زمین پر یا سمندر میں ہو۔ نہ9 بُتوں کی پرستش، نہ اُن
خدمتکی کرنا، مَیںکیونکہ ربتیرا غیور خدا ہوں۔ مجھجو سے
نفرت کرتے ہیں اُنہیں مَیں تیسری اور تکپشتچوتھی سزا دوں
گا۔ لیکن10 جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے احکام پورے
کرتے ہیں اُن پر مَیں ہزار تکپُشتوں مہربانی کروں گا۔

11 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۔

سبت12 کے دن کا خیال رکھنا۔ اُسے اِس طرح منانا کہ وہ
مخصوص مُقّدسو اُسیہو، تیرےربطرحجسطرح خدا نے
تجھے حکم دیا ہے۔ 13 ہفتے کے پہلے چھ دن اپنا کام کاج کر،
لیکن14 ساتواں تیرےربدن خدا کا آرام کا دن ہے۔ اُس 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۔ تیرےپردیسیجو درمیان رہتا ہے بھیوہ کام نہ کرے۔
تیرے نوکر اور تیری نوکرانی کو تیری طرح آرام کا موقع ملنا ہے۔
یاد15 رکھنا کہ تُو میںمصر غلام تھا اور ربکہ تیرا خدا تجھےہی
قدرتبڑی اور اختیار سے وہاں سے نکال لایا۔ اِس لئے اُس نے
تجھے حکم دیا ہے سبتکہ کا دن منانا۔

16 باپاپنے اور اپنی ماں عزتکی تیرےربطرحجسکرنا
خدا تجھےنے حکم دیا ہے۔ پھر تُو ملـکاُس میں ربجو تیرا خدا
تجھے دینے والا حالخوشہے ہو گا اور تکدیر جیتا رہے گا۔

قتل17 نہ کرنا۔
18 زنا نہ کرنا۔
چوری19 نہ کرنا۔
20 اپنے پڑوسی بارےکے میں جھوٹی گواہی نہ دینا۔
21 پڑوسیاپنے 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
وہاںتھے۔جمعمیںدامن تم بادلآگ،نے اندھیرےگہرےاور
میں اُسسے کی زوردار آواز اُسکچھیہیسنی۔ نے اورکہا بس۔
پھر اُس نے اُنہیں پتھر کی دو تختیوں پر لـکھ کر دےمجھے دیا۔

ربلوگ سے ڈرتے ہیں
جب23 تم نے یکی تار سے یہ آواز سنی اور پہاڑ کی جلتی ہوئی

دیکھیحالت تمہارےتو قبیلوں کے راہنما پاسمیرےبزرگاور
آئے۔ اُنہوں24 نے کہا، ہمارےرب” خدا نے ہم پر اپنا جلال
اور عظمت ظاہر کی آجہے۔ ہم آگنے میں سے اُس کی آواز
سنی ہے۔ ہم نے دیکھ لیا ہے جبکہ الله انسان سے ہم کلام
ہوتا ہے نہیںضروریتو کہ وہ مر جائے۔ ابلیکن25 ہم کیوں
اپنی میںخطرےجان 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 ہماریکونسے
طرح زندہ خدا آگکو میں سے باتیں کرتے ہوئے سن کر زندہ
رہا بھیکوئیہے؟ !نہیں قریبہیآپ27 جا کر اُن تمام باتوں کو
سنیں ربجو ہمارا خدا ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ لوٹپھر 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
سوچکی ایسیہمیشہ ہی کاش!ہو وہ اِسیہمیشہ طرح خوفمیرا
مانیں میرےاور احکام پر عمل !کریں اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ
اور اُن کی اولاد ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ 30 جا، اُنہیں دےبتا
کہ اپنے خیموں میں لوٹ جاؤ۔ لیکن31 تُو یہاں میرے پاس رہ
تاکہ مَیں تجھے تمام قوانین اور دوں۔دےاحکام اُن کو لوگوں کو
سکھانا تاکہ وہ ملـکاُس میں اُن کے مطابق چلیں جو مَیں اُنہیں
دوں “گا۔

32 احتیاطچنانچہ سے اُن احکام پر عمل کرو تمہارےربجو
خدا نے تمہیں دیئے ہیں۔ اُن سے نہ دائیں طرف ہٹو نہ بائیں
طرف۔ 33 ہمیشہ اُس راہ پر چلتے رہو جو تمہارےرب خدا نے
تمہیں بتائی ہے۔ پھر کامیابتم ہو گے اور ملـکاُس میں تکدیر
جیتے رہو جسگے پر تم قبضہ کرو گے۔
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سےسب بڑا حکم
1 یہ وہ تمام احکام ہیں تمہارےربجو خدا نے مجھے تمہیں

سکھانے کے لئے کہا۔ ملـکاُس میں اِن پر عمل جسکرنا میں
تم جانے والے ہو تاکہ اُس پر قبضہ کرو۔ 2 عمر بھر تیرےتُو، بچے
اور پوتے ربنواسے اپنے خدا مانیںخوفکا اور اُس کے اُن تمام
احکام پر چلیں جو مَیں دےتجھے رہا ہوں۔ تب تُو تکدیر جیتا
رہے گا۔ اے3 اسرائیل، یہ میری باتیں سن اور بڑی احتیاط سے
اِن پر عمل !کر تیرےربپھر خدا کا وعدہ پورا ہو جائے گا کہ تُو
کامیاب رہے تیریاورگا تعداد بڑھتیخوبمیںملـکاُس جائے
میںجسگی دودھ اور شہد کثرتکی ہے۔

اےسن4 رب!اسرائیل ہمارا ایکخدا ربہی ہے۔ 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 پر نقش کر۔ اُنہیں7 اپنے بچوں کے ذہن نشین کرا۔ یہی
باتیں وقتہر اور ہر تیرےجگہ لبوں پر ہوں خواہ تُو گھر میں بیٹھا
یا راستے پر چلتا ہو، لیٹا ہو یا کھڑا ہو۔ اُنہیں8 نشان کے طور پر اور
یاددہانی لئےکے بازوؤںاپنے ماتھےاور پر اُنہیں9لگا۔ گھروںاپنے
کی چوکھٹوں اور اپنے شہروں دروازوںکے پر لـکھ۔

تیرےرب10 خدا کا وعدہ پورا ہو گا جو اُس نے قَسم کھا
کر تیرے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ کیا کہ
مَیں تجھے کنعان میں جاؤںلے گا۔ بڑےجو اور شاندار شہر اُس
میں ہیں وہ تُو نے خود نہیں بنائے۔ 11 جو مکان 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
انگور اور زیتون کے باغ اُس میں ہیں اُنہیں تُو نے نہیں لگایا۔ یہ
حقیقت یاد جبرکھ۔ تُو ملـکاُس کثرتمیں کا کھانا کھا کر
سیر ہو جائے گا 12 تو رب!خبردار کو نہ بھولنا تجھےجو مصر کی
غلامی نکالسے لایا۔

رب13 اپنے خدا خوفکا اُسیصرفماننا۔ عبادتکی کرنا
اور اُسی کا نام لے کر قَسم کھانا۔ 14 دیگر معبودوں کی پیروی نہ
کرنا۔ اِس میں تمام پڑوسی اقوام کے دیوتا بھی شامل ہیں۔ 15 ورنہ
تیرےرب خدا غضبکا تجھ پر نازل ہو کر ملـکتجھے میں سے
مٹا ڈالے گا۔ کیونکہ وہ غیور خدا تیرےاورہے درمیان ہی رہتا
ہے۔

رب16 اپنے خدا کو اُس طرح نہ طرحجسآزمانا تم نے مّسہ
میں کیا تھا۔ 17 دھیان سے رب اپنے خدا کے احکام کے مطابق
چلو، اُن تمام ہدایات اور قوانین پر جو اُس نے تجھے دیئے ہیں۔
18 جو کچھ رب کی نظر میں درست اور اچھا ہے وہ کر۔ پھر تُو
کامیاب رہے گا، تُو جا کر اُس اچھے ملـک پر قبضہ کرے گا
جس کا ربوعدہ تیرےنے باپ دادا سے قَسم کھا کر کیا تھا۔
تب19 رب کی بات پوری ہو جائے گی کہ تُو اپنے دشمنوں کو
اپنے آگے آگے دےنکال گا۔

آنے20 دنوںوالے تیرےمیں پوچھیںبچے ہمارےرب”گے،
خدا نے آپ کو اِن تمام احکام پر عمل کرنے کو کیوں “کہا؟
21 پھر اُنہیں جواب دینا، ہم” مصر کے بادشاہ فرعون کے غلام
تھے، لیکن رب ہمیں بڑی قدرت کا اظہار کر کے مصر سے نکال
لایا۔ ہمارے22 دیکھتے دیکھتے اُس نے بڑے بڑے نشان اور
معجزے اورکئے فرعونمصر، اُساور پورےکے ہولپرگھرانے
ناک مصیبتیں بھیجیں۔ 23 اُس وقت وہ ہمیں وہاں سے نکال لایا
تاکہ ہمیں لے کر جسدےملـکوہ کا وعدہ اُس قَسمنے کھا
ہمارےکر باپ دادا کے ساتھ کیا تھا۔ ہمارےرب24 خدا ہی
ہمیںنے کہا کہ اِن تمام احکام مطابقکے چلو رباور اپنے خدا
خوفکا مانو۔ کیونکہ اگر ہم ایسا کریں 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 جو اُس نے ہمیں کرنے کو کہی ہیں تو وہ ہمیں راست 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 قبضہ کرے گا۔ وہ تیرے منے سا سے بہت سی قومیں
بھگا دے گا۔ گو یہ سات قومیں یعنی ِحتّی، جرجاسی، اموری،
کنعانی، فرِزّی، ِحوّی اور یبوسی تعداد اور طاقت کے لحاظ سے
تجھ سے بڑی ہوں گی 2 توبھی رب تیرا خدا اُنہیں تیرے حوالے
کرے جبگا۔ تُو اُنہیں دےشکست گا تو اُن سب کو اُس 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 بیٹیوںکی کرنا۔سے ورنہ4 تمہارےوہ بچوں میریکو
پیروی کریںدُورسے اورگے نہیںمیریوہ بلـکہ اُن دیوتاؤںکے کی
کریںخدمت ربتبگے۔ غضبکا تم پر نازل ہو جلدیکر سے
ہلاکتمہیں گا۔دےکر اِس5 لئے اُن قربانکی گاہیں دینا۔ڈھا
پتھروںجن کی وہ پوجا ہیںکرتے اُنہیں ِچکنا ُچور کر دینا، اُن کے
یسیرت دیوی کے کاٹکھمبے ڈالنا اور اُن کے بُت جلا دینا۔

کیونکہ6 ربتُو اپنے لئےکےخدا اُسہے۔مُقّدسومخصوص
نے دنیا کی تمام قوموں میں سے تجھے چن کر اپنی قوم خاصاور
تعلقساتھتمہارےکیوںنےرب7بنایا۔ملـکیت قائم کیا تمہیںاور
چن لیا؟ کیا اِس وجہ سے کہ تم تعداد میں دیگر قوموں کی نسبت
یادہ ز تھے؟ ہرگز !نہیں تم تو بہت کم تھے۔ 8 بلـکہ وجہ یہ تھی کہ
رب نے تمہیں پیار کیا اور وہ وعدہ پورا کیا جو اُس نے قَسم کھا
باپتمہارےکر دادا کے ساتھ کیا تھا۔ اِسی لئے وہ دےفدیہ کر
تمہیں بڑی قدرت سے مصر کی غلامی اور اُس ملـک کے بادشاہ
کے ہاتھ سے بچا لایا۔ 9 چنانچہ جان لے ربصرفکہ تیرا خدا
ہی وفاداروہہے۔خدا محبتسےاُسجوہے۔خدا اُساوررکھتے
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کے احکام پر عمل کرتے ہیں اُن کے ساتھ وہ اپنا عہد قائم رکھے
گا اور اُن پر ہزار تکپُشتوں کرےمہربانی گا۔ لیکن10 اُس سے
نفرت کرنے والوں کو وہ اُن کے برُو مناسبرُو دےسزا کر برباد
کرے گا۔ ہاں، جو اُس نفرتسے کرتے ہیں، اُن کے برُو رُو وہ
مناسب دےسزا گا اور جھجکے گا نہیں۔

چنانچہ11 دھیان سے اُن تمام احکام پر عمل کر مَیںجو آج تجھے
دے رہا ہوں تاکہ تُو اُن کے مطابق زندگی گزارے۔ 12 اگر تُو اُن
پر دےتوجہ اور احتیاط سے اُن پر چلے تو پھر رب تیرا تیرےخدا
ساتھ اپنا عہد قائم رکھے گا اور تجھ پر مہربانی کرے گا، بالکل
وعدےاُس کے مطابق جو اُس نے قَسم کھا تیرےکر باپ دادا
سے کیا تھا۔ 13 وہ تجھے پیار کرے گا اور تجھے اُس ملـک میں
دےبرکت گا تجھےجو دینے کا وعدہ اُس قَسمنے کھا تیرےکر
باپ دادا سے کیا تھا۔ بہتتجھے اولاد بخشنے کے علاوہ تیرےوہ
کھیتوں دےبرکتکو گا، اور تجھے کثرت کا اناج، انگور اور
زیتون حاصل ہو گا۔ تیرےوہ یوڑوں ر کو بھی دےبرکت گا،
تیرےاور گائےبَیلوں اور یوں بھیڑبکر کی تعداد بڑھتی جائے گی۔
تجھے14 دیگر تمام قوموں نسبتکی کہیں یادہ برکتز ملے گی۔ نہ
تجھ میں اور تیرےنہ مویشیوں میں بانجھ پن پایا جائے گا۔ رب15
ہر بیماری کو تجھ سے دُور رکھے گا۔ وہ تجھ میں وہ خطرناک
وبائیں پھیلنے دےنہیں سےجنگا تُو واقفمیںمصر ہوا بلـکہ اُنہیں
اُن میں پھیلائے گا جو تجھ نفرتسے رکھتے ہیں۔

16 بھیجو ربقومیں تیرا تیرےخدا ہاتھ میں دےکر اُنہیںگا
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 سے طاقت ور ہیں۔ ہم
طرحکس اِنہیں نکال سکتے “ہیں؟ توبھی18 اُن سے نہ ڈر۔ وہی
میںذہنکچھ رکھ تیرےربجو خدا فرعوننے پورےاور مصر
ساتھکے کیا۔ 19 کیونکہ تُو اپنینے آنکھوں ربسے اپنے خدا کی
بڑیوہ آزمانے مصیبتیںوالی اور اُسمعجزے، کا وہ اختیارعظیم
اور قدرت جسدیکھی سے وہ تجھے وہاں سے نکال لایا۔ وہی
ربکچھ تیرا خدا اُن قوموں کرےبھیساتھکے سےجنگا تُو اِس
وقت ڈرتا ہے۔ 20 نہ صرف یہ بلـکہ رب 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 جسہے خوفسبسے
کھاتے ہیں۔ 22 وہ رفتہ رفتہ اُن قوموں تیرےکو آگے سے بھگا
گا۔دے دمایکاُنہیںتُو نہیںختم جانورجنگلیورنہگا،سکےکر
تیزی بڑھسے کر تجھے نقصان پہنچائیں گے۔

تیرارب23 تیرےاُنہیںخدا وہگا۔دےکرحوالے اِتنیمیںاُن
سخت افرا تفری کرےپیدا گا کہ وہ برباد ہو جائیں گے۔ 24 وہ اُن
بادشاہوںکے کو تیرےبھی قابو میں دےکر گا، اور تُو اُن کا نام
و نشان دےمٹا گا۔ کوئی بھی تیرا سامنا نہیں کر سکے گا بلـکہ تُو
اُن سب کو برباد دےکر گا۔

25 اُن کے دیوتاؤں کے مجسمے جلا دینا۔ جو چاندی اور سونا
اُن پر چڑھایا ہوا اُسہے کا لالچ نہ کرنا۔ اُسے نہ لینا ورنہ پھنستُو
جائے گا۔ کیونکہ اِن چیزوں سے تیرےرب خدا کو گھن آتی
ہے۔ اِس26 طرح کی مکروہ چیز اپنے گھر میں نہ لانا، ورنہ تجھے
بھی اُس الـگساتھکے کر بربادکے کیا جائے تیرےگا۔ دل میں
اُس نفرتشدیدسے 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 پر عمل کرو جو مَیں آج دےتجھے
رہا ہوں۔ کیونکہ ایسا کرنے سے تم جیتے رہو گے، تعداد میں بڑھو
گے اور جا کر ملـکاُس پر قبضہ کرو جسگے کا ربوعدہ نے
باپتمہارے دادا قَسمسے کھا کر کیا تھا۔

2 وہ پورا وقت یاد رکھ جب رب تیرا خدا یگستان ر میں 40
تیریتکسال راہنمائی کرتا رہا تاکہ تجھے عاجز کر کے آزمائے
اور کہکرےمعلوم کیا تُو اُس احکامکے چلےپر گا اُس3نہیں۔کہ
تجھےنے عاجز بھوکےکےکر دیا،ہونے تجھےپھر مَن جسکھلایا
نہسے تُو اور باپتیرےنہ تھے۔واقفدادا تجھےوہکیونکہ سکھانا
چاہتا تھا انسانکہ روٹیصرفزندگیکی پر نہیںمنحصر ہوتی بلـکہ
ہر باتاُس پر ربجو کے منہ سے نکلتی ہے۔

4 اِن 40 سالوں کے کپڑےتیرےدوران نہ گھسے نہ پھٹے، نہ
پاؤںتیرے باپطرحجسکہلےجانمیںدلچنانچہ5سوجے۔
اپنے بیٹے تربیتکی کرتا ہماراربطرحاُسیہے تربیتہماریخدا
کرتا ہے۔

رب6 اپنے خدا احکامکے پر عمل کر اُسکے راہوںکی پر چل
اور اُس خوفکا مان۔ 7 کیونکہ وہ ایکتجھے ملـکبہترین میں
لے جا رہا میںجسہے نہریں اور ایسے چشمے ہیں جو یوں پہاڑ
اور وادیوں کی زمین پھوٹسے نکلتے ہیں۔ اُس8 کی پیداوار اناج،
َجو، انگور، انجـیر، انار، زیتون اور شہد ہے۔ 9 اُس میں روٹی کی
نہیںکمی ہو اورگی، نہیںمحرومسےچیزکسیتُو اُسگا۔رہے کے
پتھروں میں لوہا پایا جاتا ہے، اور کھدائی سے تُو اُس کی یوں پہاڑ
سے تانبا حاصل کر سکے گا۔

جب10 کثرتتُو کا کھانا کھا کر سیر ہو جائے گا تو ربپھر
اپنے خدا کی تمجید جسکرنا نے تجھے یہ ملـکشاندار دیا ہے۔
ربخبردار،11 اپنے خدا بھولنہکو اور اُس کے اُن احکام عملپر
کرنے سے گریز نہ کر جو مَیں آج دےتجھے رہا ہوں۔ 12 کیونکہ
جب کثرتتُو کا کھانا کھا کر سیر ہو گا،جائے تُو شاندار گھر بنا
کر اُن میں رہے گا 13 تیرےاور یوڑ، ر چاندیسونے اور باقی تمام
مال میں اضافہ ہو گا 14 تو کہیں تُو مغرور ہو ربکر اپنے خدا کو
بھول نہ جائے تجھےجو مصر کی غلامی نکالسے لایا۔ جب15 تُو
اُس وسیع اور ناکہول یگستان ر میں سفر کر رہا جستھا میں
یلے زہر سانپ اور بچھو تھے تو وہی تیری راہنمائی کرتا رہا۔ پانی
سے محروم اُس علاقے میں سختوہی پتھر میں سے پانی نکال لایا۔
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یگستان16 ر میں وہی تجھے مَن کھلاتا باپتیرےسےجسرہا،
واقفدادا نہ تھے۔ اِن مشکلات سے وہ تجھے عاجز کر کے آزماتا
رہا تاکہ آخرکار کامیابتُو ہو جائے۔

تجھےجب17 کامیابی حاصل ہو گی تو یہ نہ کہنا کہ مَیں نے
اپنی قوتہی طاقتاور سے سبیہ کچھ حاصل کیا ہے۔ 18 بلـکہ
رب اپنے خدا یادکو حاصلدولتتجھےنےجسکرنا کیکرنے
قابلیت 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 کے پیچھے
پڑ کر اُنہیں سجدہ اور اُن خدمتکی کرنا۔ ورنہ مَیں خود گواہ ہوں
کہ ًتم ہلاکیقینا 20گے۔جاؤہو اگر اپنےربتم اطاعتکیخدا
نہیں کرو گے تو پھر وہ تمہیں اُن قوموں طرحکی تباہ دےکر گا جو
تم پہلےسے ملـکاِس میں رہتی تھیں۔

9
ملـک ملنے اسرائیلسببکا کی راستی نہیں ہے

1 اےسن !اسرائیل آج تُو یائے در یردن کو پار کرنے والا
طرفدوسریہے۔ تُو ایسی قوموں کو دےبھگا گا جو تجھ سے
بڑی اور طاقت ور ہیں اور جن کے شاندار شہروں کی فصیلیں
آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ 2 وہاں عناقی بستے ہیں جو طاقت ور
اور درازقد ہیں۔ تُو خود جانتا ہے کہ اُن بارےکے میں کہا جاتا
ہے، کون” عناقیوں کا سامنا کر سکتا “ہے؟ لیکن3 آج جان لے
ربکہ تیرا تیرےخدا آگے آگے چلتے ہوئے اُنہیں بھسم کر دینے
گا۔کرےہلاکطرحکیآگوالی تیرےوہ آگے آگے اُن پر قابو
پائے گا، اور تُو اُنہیں نکال جلدیکر دےمٹا ربطرحجسگا،
نے وعدہ کیا ہے۔

ربجب4 تیرا خدا تیرےاُنہیں منے سا سے دےنکال گا تو تُو
یہ نہ کہنا، مَیں” راست باز ہوں، اِسی لئے رب مجھے لائق سمجھ
کر یہاں لایا اور میراثملـکیہ دےمیں دیا “ہے۔ یہ بات ہرگز
درست نہیں ربہے۔ اُن قوموں کو اُن غلطکی حرکتوں کی وجہ
تیرےسے منے سا سے نکال دے گا۔ 5 تُو اپنی راست بازی اور
دیانت داری کی بنا پر ملـکاُس پر قبضہ کرےنہیں گا بلـکہ رب
اُنہیں اُن کی شریر حرکتوں تیرےباعثکے منے سا سے دےنکال
گا۔ دوسرے، جو وعدہ اُس تیرےنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق
یعقوباور کے ساتھ قَسم کھا کر کیا تھا اُسے پورا ہونا ہے۔

جانچنانچہ6 ربکہلے تیرا تیریتجھےخدا راستی باعثکے
یہ ملـکاچھا دےنہیں حقیقترہا۔ تو یہ ہے کہ تُو ہٹ دھرم
قوم ہے۔

سونے کا بچھڑا
یاد7 رکھ اور کبھی نہ بھول کہ تُو یگستاننے ر ربمیں اپنے

خدا ناراضطرحکسکو کیا۔ مصر سے نکلتے وقت سے لے کر
یہاں تکپہنچنے ربتم سرکشسے ہو۔رہے خاص8 حوربکر
یعنی سینا دامنکے میں تم ربنے کو اِتنا غصہ دلایا کہ وہ تمہیں
ہلاک کرنے تھا۔کو وقتاُس9 مَیں پہاڑ پر چڑھ گیا تھا تاکہ پتھر

تختیاںکی یعنی اُس جائیںملتختیاںکیعہد تمہارےنےربجو
ساتھ باندھا تھا۔ کچھ کھائے پیئے بغیر مَیں 40 دن اور رات وہاں
رہا۔

10-11 جو ربکچھ آگنے میں سے کہا تھا جب تم پہاڑ کے
دامن میں جمع تھے وہی کچھ اُس نے اپنی اُنگلی سے دونوں تختیوں
پر لـکھ کر مجھے دیا۔ اُس12 نے مجھ سے کہا، فوراً” یہاں سے اُتر
جا۔ تیری قوم جسے تُو مصر سے نکال لایا بگڑ گئی ہے۔ وہ کتنی
جلدی میرےسے احکام ہٹسے گئے ہیں۔ اُنہوں نے اپنے لئے
بُت ڈھال لیا ہے۔ مَیں13 نے جان لیا ہے کہ یہ قوم کتنی ضدی
ہے۔ مجھےاب14 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 دونوںکی تختیاں تھیں۔ تمہیں16 دیکھتے مجھےہی
معلوم ہوا کہ تم ربنے اپنے خدا کا گناہ کیا ہے۔ تم نے اپنے لئے
بچھڑے کا ڈھالبُت لیا تھا۔ تم مقررہکیربسےجلدیکتنی راہ
ہٹسے گئے تھے۔

مَیںتب17 تمہارےنے دیکھتے دیکھتے دونوں تختیوں کو زمین
پر پٹخ ٹکڑےٹکڑےکر دیا۔کر ایک18 اَور بار ربمَیں منےکے سا
منہ مَیںگرا۔بلکے راتاوردن40پیا۔کچھنہکھایا،کچھنہنے
تمہارےمَیں تمام گناہوں باعثکے اِسی حالت میں رہا۔ کیونکہ
جو کچھ تم نے کیا تھا ربوہ نہایتکو بُرا لگا، اِس لئے غضبوہ
ناک ہو گیا تھا۔ 19 وہ تم سے ناراضاِتنا تھا کہ مَیں بہت ڈر گیا۔
یوں لـگ رہا تھا کہ وہ ہلاکتمہیں دےکر گا۔ لیکن اِس بار
بھی اُس نے میری سن لی۔ 20 مَیں نے ہارون کے لئے بھی دعا
کی، کیونکہ رب اُس سے بھی ناراضنہایت تھا اور ہلاکاُسے
کر دینا چاہتا تھا۔

21 جو بچھڑا تم نے گناہ کر کے بنایا تھا اُسے مَیں نے جلا دیا،
پھر باقیکچھجو رہ گیا کچلاُسے دیا پیسپیساور کر پاؤڈر بنا دیا۔
یہ پاؤڈر مَیں نے اُس پھینکمیںچشمے دیا جو پہاڑ پر سے بہہ رہا
تھا۔

22 تم ربنے کو تبعیرہ، مّسہ قبروتاور ہتاوہ میں بھی غصہ
دلایا۔ قادس23 برنیع میں بھی ایسا ہی ہوا۔ وہاں سے رب نے
تمہیں بھیج کر کہا تھا، جاؤ،” ملـکاُس پر قبضہ کرو مَیںجو نے
دےتمہیں دیا “ہے۔ لیکن تم سرکشنے ہو کر رب اپنے خدا
کے ورزیخلافکیحکم کی۔ تم اُسنے پر اعتماد نہ کیا، نہ اُس
کی سنی۔ جب24 سے مَیں تمہیں جانتا ہوں تمہارا رب کے ساتھ
یہ رو باغیانہ ہی رہا ہے۔

منےکےربراتاوردن40مَیں25 زمینسا پر منہ بلکے رہا،
ربکیونکہ نے کہا تھا کہ وہ ہلاکتمہیں دےکر گا۔ مَیں26
منتسےاُسنے رباے”کہا،کےکر قادرِ اپنیمطلق، قوم کو
تباہ نہ کر۔ وہ تو تیری ملـکیتہی جسےہے تُو نے دےفدیہ کر
اپنی قدرتعظیم سے بچایا بڑےاور اختیار نکالسےمصرساتھکے
لایا۔ 27 اپنے خادموں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کر، اور
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اِس قوم کی ضد، شریر حرکتوں اور گناہ پر توجہ نہ دے۔ 28 ورنہ
مصری کہیں گے، اُنہیںرب’ ملـکاُس میں لانے قابلکے نہیں
جستھا کا وعدہ اُس نے کیا تھا، بلـکہ وہ اُن نفرتسے کرتا تھا۔
ہاں، ہلاکاُنہیںوہ کرنے لئےکے یگستان میںر ‘آیا۔لے وہ29
تیریتو قوم جسےملـکیتتیریہیں، تُو اپنی اورقدرتعظیم 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 پہلیجو تختیوں مانندکی اُنہیںہوں۔ لے پاسمیرےکر پہاڑ
پر لـکڑیآ۔چڑھ بھیصندوقکا بنانا۔ 2 پھر مَیں اِن تختیوں پر دوبارہ
وہی باتیں لـکھوں گا جو مَیں اُن تختیوں پر لـکھ چکا تھا جو تُو نے
توڑ ڈالیں۔ تمہیں اُنہیں صندوق محفوظمیں رکھنا “ہے۔

مَیں3 نے لـکڑیکیکیکر صندوقکا بنوایا اور تختیاںدو تراشیں
جو پہلی تختیوں کی مانند تھیں۔ پھر مَیں دونوں تختیاں لے کر پہاڑ
پر چڑھ گیا۔ رب4 نے اُن تختیوں پر دوبارہ وہ دس احکام لـکھ
دیئے جو وہ پہلی تختیوں پر لـکھ چکا تھا۔ اُن) ہی احکام کا اعلان
اُس نے پہاڑ آگپر میں سے کیا جبتھا تم اُس دامنکے میں جمع
(تھے۔ پھر اُس نے یہ میرےتختیاں سپرد کیں۔ لوٹمَیں5 کر اُترا
اور تختیوں میںصندوقاُسکو رکھا مَیںجو نے بنایا تھا۔ وہاں وہ
تکاب کچھسبہیں۔ ویسا ہی ہوا ربجیسا نے حکم دیا تھا۔

اماموں اور یوں لاو خدمتکی
6 اِس) کے بعد اسرائیلی بنی یعقان کے کنوؤں سے روانہ ہو کر

موسیرہ پہنچے۔ 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 ربمیں لاوینے کے قبیلے الـگکو کر کے اُسے
رب عہدکے صندوقکے کو اُٹھا کر لے ربجانے، حضورکے
خدمت کرنے اور اُس کے نام سے برکت دینے کی ذمہ داری
دی۔ آج تک یہ اُن کی ذمہ داری رہی ہے۔ 9 اِس وجہ سے
یوں لاو کو دیگر قبیلوں کی طرح نہ حصہ نہ میراث ملی۔ رب تیرا
خدا خود اُن میراثکی اُسہے۔ نے خود اُنہیں یہ فرمایا (ہے۔

مَیںجب10 راتاوردن40مرتبہدوسرینے پہاڑ گزارےپر
تو رب نے اِس دفعہ بھی میری سنی اور ہلاکتجھے نہ کرنے پر
آمادہ ہوا۔ اُس11 نے جا،”کہا، قوم کی راہنمائی کر تاکہ وہ جا
ملـکاُسکر پر قبضہ جسکریں کا مَیںوعدہ قَسمنے کھا کر اُن
باپکے دادا سے کیا “تھا۔

رب خوفکا
باتمیریاباسرائیل،اے12 رب!سن تیرا خدا تجھ سے کیا

تقاضا کرتا صرفہے؟ یہ کہ تُو اُس خوفکا مانے، اُس کی تمام
راہوں پر چلے، اُسے پیار کرے، پورےاپنے دل و جان سے اُس
کی کرےخدمت 13 اور اُس کے تمام احکام پر عمل کرے۔ آج
مَیں اُنہیں تیریتجھے بہتری کے لئے دے رہا ہوں۔

14 پورا آسمان، زمین اور جو کچھ اُس پر ہے، سب مالـککا
رب تیرا خدا ہے۔ توبھی15 اُس تیرےنے باپ دادا پر ہی اپنی
خاص شفقت کا اظہار کر کے اُن سے محبت کی۔ اور اُس نے
تمہیں چن دوسریکر تمام قوموں پر دیترجیح جیسا آجکہ ظاہر
ہے۔ 16 ختنہ اُس کی قوم کا نشان 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
ہے۔ وہ عظیم اور زورآور خدا خوفسبسےجسہے کھاتے
ہیں۔ داریجانبوہ نہیں کرتا رشوتاور نہیں لیتا۔ 18 وہ یتیموں
اور بیواؤں انصافکا کرتا ہے۔ وہ پردیسی سے پیار کرتا اور اُسے
خوراک پوشاکاور مہیا کرتا ہے۔ 19 تم بھی اُن کے محبتساتھ
پیشسے آؤ، کیونکہ تم بھی مصر میں پردیسی تھے۔

رب20 اپنے خدا خوفکا مان اور اُس کی خدمت کر۔ اُس
سے لپٹا رہ اور اُسی کے نام کی قَسم کھا۔ وہی21 تیرا فخر ہے۔ وہ
تیرا خدا تماموہنےجسہے عظیم اور کامڈراؤنے کئے جو تُو نے
خود دیکھے۔ تیرےجب22 باپ دادا مصر گئے تھے تو 70 افراد
تھے۔ تیرےرباباور خدا تجھےنے ستاروں کی مانند بےشمار
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 نے نہیں بلـکہ
تم ہی ربنے اپنے خدا تربیتسے پائی۔ تم اُسنے کی عظمت،
بڑے اختیار قدرتاور کو دیکھا، 3 اور تم اُن معجزوں کے گواہ
ہو جو اُس نے مصر کے بادشاہ فرعون اور اُس ملـکپورےکے
کے منے سا کئے۔ 4 تم نے دیکھا ربکہ طرحکسنے مصری
فوج کو اُس کے گھوڑوں اور رتھوں سمیت بحرِ ُلزم ق میں غرق کر
دیا جب وہ تمہارا تعاقب کر رہے تھے۔ اُس نے اُنہیں یوں تباہ کیا
کہ وہ تکآج بحال نہیں ہوئے۔

نہیںبچےتمہارے5 بلـکہ تم ہی گواہ ہو یہاںکہ پہنچنے پہلےسے
یگستاننےرب 6کی۔بھالدیکھطرحکستمہاریمیںر تم نے
اُس اِلیابکا بیٹوںکے داتن اور ابیرام سلوکساتھکے دیکھا جو
روبن قبیلےکے تھے۔کے اُس زمیندن خیمہنے گاہ اندرکے منہ
کھول کر اُنہیں اُن کے گھرانوں، ڈیروں اور تمام جانداروں سمیت
ہڑپ کر لیا۔

7 تم نے اپنی ہی آنکھوں ربسے کے یہ تمام عظیم کام دیکھے
ہیں۔ 8 چنانچہ اُن تمام احکام پر عمل کرتے رہو جو مَیں آج تمہیں
دے رہا ہوں تاکہ تمہیں وہ طاقت حاصل ہو جو درکار ہو گی
جب تم یائے یردندر کو پار کر ملـککے پر قبضہ گے۔کرو 9 اگر
فرماںتم بردار رہو تو میںملـکاُستکدیر جیتے رہو کاجسگے
ربوعدہ قَسمنے کھا باپتمہارےکر دادا سے کیا تھا جساور
میں دودھ اور شہد کثرتکی ہے۔
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10 کیونکہ ملـکیہ مصر کی مانند نہیں ہے جہاں سے تم نکل

آئے وہاںہو۔ میںکھیتوںکے بیجتجھے بو محنتبڑیکر اُسسے
آبکی پاشی کرنی پڑتی تھی 11 ملـکجسجبکہ پر تم قبضہ کرو
میںاُسگے پہاڑ بارشصرفجنہیںہیںوادیاںاور سیرابپانیکا
کرتا ہے۔ رب12 تیرا خدا خود ملـکاُس کا خیال رکھتا ہے۔
تیرےرب خدا کی آنکھیں سال پہلےکے دن سے لے کر تکآخر
متواتر اُس پر لـگی رہتی ہیں۔

13 چنانچہ اُن احکام کے تابع رہو جو مَیں آج تمہیں دے رہا
ربہوں۔ اپنے خدا سے پیار کرو اور پورےاپنے دل و جان سے
اُس خدمتکی کرو۔ 14 پھر یفوہ خر اور بہار کی بارشسالانہ
وقت پر بھیجے گا۔ اناج، انگور اور زیتون کی فصلیں پکیں گی،
اور تُو اُنہیں جمع کر گا۔لے 15 نیز، الله تیری چراگاہوں تیرےمیں
یوڑوں ر لئےکے گھاس اورگا،کرےمہیا تُو کھا کر سیر ہو جائے
گا۔

لیکن16 خبردار، کہیں تمہیں ورغلایا نہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ
ربتم کی راہ ہٹسے جاؤ اور دیگر معبودوں کو سجدہ کر کے اُن
خدمتکی کرو۔ 17 ربورنہ غضبکا تم پر پڑےآن گا، اور وہ
ملـک میں بارش ہونے نہیں دے گا۔ تمہاری فصلیں نہیں پکیں
گی، اور تمہیں جلد ہی اُس ملـکاچھے میں سے مٹا دیا جائے گا
ربجو دےتمہیں رہا ہے۔

18 چنانچہ میری یہ باتیں اپنے دلوں پر نقش کر لو۔ اُنہیں نشان
کے طور پر اور یاددہانی کے لئے اپنے ہاتھوں اور ماتھوں پر لگاؤ۔
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 یا
کھڑا ہو۔ اُنہیں20 اپنے گھروں چوکھٹوںکی اور اپنے شہروں کے
دروازوں پر لـکھ 21 تاکہ تکجب زمین پر آسمان قائم ہے تم اور
تمہاری اولاد اُس ملـک میں جیتے جسرہیں کا وعدہ رب نے
قَسم کھا باپتمہارےکر دادا سے کیا تھا۔

احتیاط22 سے اُن احکام کی پیروی کرو جو مَیں تمہیں دے
رہا ربہوں۔ اپنے خدا سے پیار کرو، اُس کے تمام احکام پر عمل
کرو اور اُس کے ساتھ لپٹے رہو۔ 23 پھر وہ تمہارے آگے آگے یہ
تمام قومیں نکال دے گا اور تم ایسی قوموں کی زمینوں پر قبضہ
کرو گے جو تم بڑیسے اور طاقت ور ہیں۔ 24 تم جہاں بھی قدم
رکھو گے وہ تمہارا ہی ہو گا، جنوبی یگستان ر سے لے کر لبنان
یائےتک، فراتدر بھیکوئی25تک۔رومبحـیرۂسے تمہارا سامنا
نہیں گا۔سکےکر تم ملـکاُس میں بھیجہاں جاؤ ربوہاںگے
تمہارا خدا وعدےاپنے دہشتتمہاریمطابقکے خوفاور پیدا
گا۔دےکر آج26 تم خود فیصلہ کرو۔ کیا برکتکیربتم یا اُس
لعنتکی پانا ہتے چا ہو؟ 27 اگر تم رب اپنے خدا کے اُن احکام پر
عمل کرو جو مَیں آج دےتمہیں رہا ہوں تو وہ تمہیں دےبرکت
گا۔ لیکن28 اگر تم اُن کے تابع نہ رہو بلـکہ پیشمیری کردہ راہ
ہٹسے کر دیگر معبودوں کی پیروی کرو تو وہ تم پر لعنت بھیجے

گا۔
ربجب29 تیرا تجھےخدا ملـکاُس میں لے جائے جسگا

پر تُو کرےقبضہ گا تو لازم ہے کہ گرزیم پہاڑ پر چڑھ کر برکت
کا کرےاعلان اور عیبال پہاڑ پر لعنت کا۔ 30 یہ دو پہاڑ یائے در
یردن کے مغرب میں اُن کنعانیوں کے علاقے میں واقع ہیں جو
وادٔی یردن میں آباد ہیں۔ وہ مغرب کی طرف ِجلجال شہر کے
منے سا مورِہ کے بلوط 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 32 تو احتیاط سے اُن تمام احکام پر عمل کرتے
رہو جو مَیں آج دےتمہیں رہا ہوں۔

12
ملـک ربمیں کے احکام

میںذیل1 وہ احکام اور قوانین جنہیں پر تمہیں دھیان عملسے
کرنا ہو جبگا تم ملـکاُس میں آباد ہو گے باپتیرےربجو
دادا کا دےتجھےخدا رہا تاکہہے تُو اُس پر قبضہ ملـککرے۔
میں ہتے ر ہوئے عمر بھر اُن کے تابع رہو۔

ملـک ایکمیں ہی جگہ پر مقدِس ہو
2 اُن تمام جگہوں کو برباد کرو جہاں وہ قومیں جنہیں تمہیں

نکالنا ہے اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتی ہیں، خواہ وہ اونچے پہاڑوں،
یوں پہاڑ یا گھنے درختوں کے سائے میں کیوں نہ ہوں۔ 3 اُن کی
قربان گاہوں کو ڈھا دینا۔ جن پتھروں کی پوجا وہ کرتے ہیں
اُنہیں ِچکنا ُچور کر دینا۔ یسیرت دیوی کے کھمبے جلا دینا۔ اُن
دیوتاؤںکے کاٹمجسمےکے 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 کی سکونت کے
لئے ایک چنجگہ عبادتگا۔لے کے لئے وہاں جایا کرو، اور6
وہاں اپنی تمام قربانیاں لا پیشکر کرو، خواہ وہ بھسم ہونے والی
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۔ 7 وہاں رب اپنے خدا کے
حضور اپنے سمیتگھرانوں کھانا کھا کر اُن کامیابیوں خوشیکی
مناؤ جو تجھے تیرےرب خدا کی برکت کے باعث حاصل ہوئی
ہیں۔

وقتاُس8 تمہیں وہ نہیں کرنا ہمجو کرتے آئے تکآجہیں۔
ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق عبادت کرتا ہے، 9 کیونکہ اب
تک تم آرام کی اُس نہیںجگہ پہنچے تیرےربتجھےجو خدا سے
میراث میں ملنی ہے۔ لیکن10 جلد ہی تم یائے در یردن کو پار
کر کے ملـکاُس میں آباد ہو جاؤ گے ربجو تمہارا خدا تمہیں
میراث دےمیں رہا وقتاُسہے۔ وہ تمہیں ارد گرد دشمنوںکے
سے بچائے رکھے گا، اور تم آرام اور سکون سے زندگی گزار سکو
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گے۔ تب11 رب تمہارا خدا اپنے نام کی سکونت کے لئے ایک
جگہ چن لے گا، اور تمہیں سب کچھ جو مَیں بتاؤں گا وہاں لا
کر پیش کرنا ہے، خواہ وہ بھسم ہونے والی قربانیاں، ذبح کی
قربانیاں، پیداوار دسواںکا اُٹھانےحصہ، قربانیاںوالی مَنتیا کے
نہکیوںہدیئےخاص منےکےربوہاں12ہوں۔ سا تمہارےتم،
بیٹے بیٹیاں، تمہارے غلام اور لونڈیاں خوشی منائیں۔ اپنے شہروں
میں آباد یوں لاو کو بھی اپنی خوشی شریکمیں کرو، کیونکہ اُن
پاسکے موروثی زمین نہیں ہو گی۔

13 خبردار، اپنی بھسم ہونے والی قربانیاں ہر جگہ پر پیش نہ
کرنا 14 بلـکہ صرف اُس جگہ پر ربجو قبیلوں میں سے چنے گا۔
کچھسبوہیں یوں طرحجسمنا مَیں تجھے بتاتا ہوں۔

15 لیکن وہ جانور اِس میں شامل نہیں ہیں جو تُو قربانی کے
طور پر پیش نہیں کرنا چاہتا بلـکہ صرف کھانا چاہتا ہے۔ ایسے
جانور آزادیتُو سے اپنے تمام میںشہروں ذبح کر برکتاُسکے کے
مطابق کھا سکتا ہے تیرےربجو خدا نے تجھے دی ہے۔ ایسا
گوشت ہرن اور غزال کے گوشت کی مانند ہے یعنی پاک اور
ناپاک دونوں ہی اُسے کھا سکتے ہیں۔ لیکن16 خون نہ کھانا۔
اُسے پانی کی طرح زمین پر ُنڈیل ا کر ضائع کر دینا۔

لئےکےربچیزیںبھیجو17 اُنہیںہیںگئیکیمخصوص اپنے
شہروں میں نہ ًکھانا مثلا اناج، انگور رسکے اور زیتون کے تیل
کا دسواں مویشیوںحصہ، کے مَنتپہلوٹھے، کے خوشیہدیئے،
پیشسے کی گئی قربانیاں اور اُٹھانے والی قربانیاں۔ 18 یہ چیزیں
حضورکےربصرف یعنیکھانا اُس جگہ پر مقدِسوہجسے 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
ہمارینے محنت برکتکو دی ہے۔ 19 ملـکاپنے میں یوں لاو
یاتکی ضرور عمر بھر پوری کرنے کی فکر رکھ۔

ربجب20 تیرا خدا اپنے وعدے کے مطابق تیری سرحدیں
بڑھا دے گا اور تُو گوشت کھانے کی خواہش رکھے گا تو
جیطرحجس گوشتچاہے گا۔سکےکھا 21 اگر تیرا اُسگھر
مقدِس سے دُور ہو ربجسے تیرا خدا اپنے نام کی سکونت کے
لئے چنے گا تو تُو جس طرح جی چاہے اپنے شہروں میں رب سے
ملے ہوئے مویشیوں کو ذبح کر کے کھا سکتا لیکنہے۔ ایسا ہی
کرنا مَیںجیسا نے دیاہے۔حکم 22 ہرنگوشتایسا غزالاور کے
گوشت کی مانند ہے یعنی پاک اور ناپاک دونوں ہی اُسے کھا
سکتے ہیں۔ گوشتالبتہ23 ساتھکے خون نہ کھانا، خونکیونکہ
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۔ اُسے25
نہ کھانا تاکہ تجھے اور تیری اولاد کو کامیابی حاصل ہو، کیونکہ
ایسا کرنے سے ربتُو کی نظر میں صحیح کرےکام گا۔

لیکن26 جو ربچیزیں کے لئے مخصوص مُقّدسو ہیں یا جو
تُو نے مَنت مان کر اُس کے لئے مخصوص کی ہیں لازم ہے کہ

تُو اُنہیں اُس جگہ لے جائے ربجسے مقدِس کے لئے چنے گا۔
27 وہیں، رب اپنے خدا کی قربان گاہ پر اپنی بھسم ہونے والی
قربانیاں گوشت اور سمیتخون چڑھا۔ ذبح کی قربانیوں کا خون
قربان گاہ پر ُنڈیل ا دینا، لیکن اُن گوشتکا تُو کھا سکتا ہے۔

28 جو ہدایاتبھی مَیں دےتجھے رہا ہوں اُنہیں احتیاط سے
پورا کر۔ پھر تُو تیریاور رہیںحالخوشاولاد گے، کیونکہ تُو وہ
کرےکچھ گا جو تیرےرب خدا کی نظر میں اچھا اور درست
ہے۔

رب29 تیرا خدا اُن قوموں کو دےمٹا طرفکیجنگا تُو بڑھ
رہا ہے۔ تُو اُنہیں اُن ملـککے سے نکالتا جائے گا اور خود اُس
میں آباد ہو گا۔جائے لیکن30 خبردار، اُن کے ہونےختم بعدکے
بھی اُن کے دیوتاؤں بارےکے میں معلومات حاصل نہ کر، ورنہ
پھنستُو جائے متگا۔ کہنا کہ یہ یقےکسقومیں 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 سے
نفرترب کرتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو بھی جلا کر اپنے دیوتاؤں
پیشکو کرتے ہیں۔

کیکلام32 باتبھیجو مَیں پیشتمہیں اُسہوںکرتا تابعکے
رہ کر اُس پر عمل کرو۔ نہ باتکسی کا اضافہ کرنا، نہ باتکوئی
نکالنا۔

13
دیوتاؤں طرفکی لے جانے والوں سلوکسے

تیرے1 درمیان لوگایسے کھڑےاُٹھ ہوں گے جو اپنے آپ
نبیکو دیکھنےخوابیا ہوگے۔کہیںوالے سکتا کسیوہکہہے
الٰہی نشان معجزےیا اعلانکا کریں 2 جو واقعی میںوجود آئے۔
ساتھ ساتھ وہ کہیں، آ،” ہم دیگر معبودوں کی پوجا کریں، ہم اُن
کی خدمت کریں جن سے تُو تکاب واقف 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 سے اُس سے پیار
ہو۔کرتے ربتمہیں4 اپنے پیرویکیخدا کرنا اُسیاور خوفکا
ماننا ہے۔ اُس کے احکام کے مطابق زندگی گزارو، اُس کی سنو،
اُس اُسکرو،خدمتکی ساتھکے لپٹے رہو۔ نبیوںایسے5 خوابیا
والوںدیکھنے کو موتسزائے دینا، کیونکہ تمہارےربتجھےوہ
خدا بغاوتسے کرنے پر اُکسانا ہتے چا ہیں، اُسی جسسے نے
دےفدیہ کر تمہیں مصر کی غلامی سے بچایا اور وہاں سے نکال
لایا۔ اُستجھےوہچونکہ راہ سے ہٹانا ہتے تیرےربجسےہیںچا
تیرےنےخدا لئے مقرر کیا اِسہے لئے لازم اُنہیںکہہے سزائے
دیموت ایسیجائے۔ بُرائی اپنے درمیان سے مٹا دینا۔

6 ہو سکتا کہہے تیرا سگا بھائی، تیرا بیٹا یا بیویتیریبیٹی، یا تیرا
قریبی دوست تجھے چپکے سے ورغلانے کرےکوششکی کہ
آ، ہم جا کر دیگر معبودوں کی پوجا کریں، ایسے دیوتاؤں کی جن
سے نہ تُو اور تیرےنہ باپ دادا واقف تھے۔ 7 خواہ ارد گرد کی
یا دُوردراز کی قوموں کے دیوتا ہوں، خواہ دنیا سرےایککے
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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 پناہ دے 9 بلـکہ اُسے سزائے موت
دے۔ اور اُسے سنگسار کرتے وقت پہلے تیرا ہاتھ اُس پر پتھر
پھینکے، پھر ہی باقی تمام لوگ حصہ لیں۔ 10 اُسے ضرور پتھروں
سے موتسزائے دینا، کیونکہ اُس تیرےربتجھےنے خدا سے
دُور کرنے کی کوشش کی، اُسی سے جو تجھے مصر کی غلامی
نکالسے لایا۔ 11 پھر تمام اسرائیل یہ سن کر ڈر جائے گا اور آئندہ
تیرے ایسیدرمیان حرکتشریر گا۔کرےنہیںجرأتکیکرنے

جب12 تُو اُن شہروں میں ہنے ر لـگے گا ربجو تیرا خدا تجھے
دے رہا ہے تو شاید تجھے ملخبر جائے 13 کہ تیرےلوگشریر
درمیان سے اُبھر آئے ہیں جو اپنے شہر کے باشندوں کو یہ کہہ
غلطکر راہ پر لائے ہیں کہ آؤ، ہم دیگر معبودوں کی پوجا کریں،
ایسے معبودوں کی جن سے واقفتم نہیں ہو۔ 14 لازم ہے کہ تُو
یافت در کر اِسکے کرےتفتیشکی کرےمعلومخوباور کہ
کیا ہوا ثابتاگرہے۔ ہو جائے یہکہ باتگھنونی واقعی ہوئی ہے
15 تو پھر لازم ہے کہ تُو شہر کے تمام باشندوں ہلاککو کرے۔
سپردکےرباُسے سراسرکےکر تباہ اُسصرفنہکرنا، لوگکے
بلـکہ اُس مویشیکے بھی۔ 16 شہر کا پورا ماِل چوکغنیمت میں
اکٹھا کر۔ پھر پورے شہر کو اُس کے مال سمیت رب کے لئے
مخصوص کر کے جلا دینا۔ اُسے دوبارہ کبھی نہ تعمیر کیا جائے
بلـکہ اُس کھنڈراتکے تکہمیشہ رہیں۔

17 پورا ربشہر کے لئے مخصوص کیا گیا اِسہے، لئے اُس کی
کوئی بھی پاستیرےچیز نہ پائی صرفجائے۔ صورتاِس میں
رب غضبکا ٹھنڈا ہو جائے گا، اور وہ تجھ پر رحم کر کے اپنی
مہربانی کا کرےاظہار گا اور تیری تعداد بڑھائے طرحجسگا،
اُس نے قَسم کھا باپتیرےکر دادا سے وعدہ کیا ہے۔ لیکن18
یہ سب کچھ اِس پر مبنی ہے کہ تُو رب 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
سبب سے نہ زخمی کرو، نہ اپنے سر کے منے سا والے بال منڈواؤ۔
2 کیونکہ تُو رب اپنے خدا کے لئے مخصوص و مُقّدس قوم ہے۔
دنیا کی تمام قوموں میں ربسے تجھےنے چنہی کر ملـکیتاپنی
بنا لیا ہے۔

کوئی3 بھی مکروہ چیز نہ کھانا۔

4 تم بَیل، بھیڑبکری، 5 ہرن، غزال، *مِرگ، پہاڑی بکری،
†مہات، غزاِل یقہ ‡افر اور پہاڑی بکری کھا سکتے ہو۔ جن6 کے
یا ِچرےبالکلپاؤںُکھر اورہیںہوئے اُنہیںہیںکرتےجگالیجو
کھانے اجازتکی ہے۔ 7 اونٹ، ِبجُو خرگوشیا کھانا منع ہے۔
تمہارےوہ لئے ناپاک ہیں، کیونکہ وہ جگالی تو لیکنہیںکرتے
اُن کے ُکھر یا پاؤں ِچرے ہوئے نہیں ہیں۔ 8 سؤر نہ کھانا۔ وہ
تمہارے 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۔

9 پانی میں ہنے ر والے جانور کھانے کے لئے جائز ہیں اگر اُن
کے پَر اور چھلـکے ہوں۔ لیکن10 جن کے پَر یا چھلـکے نہیں ہیں
تمہارےوہ لئے ناپاک ہیں۔

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، بڑےا کان والا ُلّو، ا ہر قسم کا باز، 16 چھوٹا
ُلّو، ا چنگھاڑنے والا ُلّو، ا سفید ُلّو، ا 17 دشتی ُلّو، ا مصری گِدھ،
قوق، لق18 لق، ہر قسم کا بُوتیمار، ہُد ہُد اور §چمگادڑ۔

19 تمام پَر رکھنے تمہارےکیڑےوالے لئے ناپاک ہیں۔ اُنہیں
کھانا منع ہے۔ لیکن20 تم پاکہر پرندہ کھا سکتے ہو۔

21 جو جانور خود بہ خود مر جائے اُسے نہ کھانا۔ تُو اُسے اپنی
آبادی میں ہنے ر والے کسی پردیسی دےکو یا کسی اجنبی کو
بیچ سکتا ہے اور وہ اُسے کھا سکتا لیکنہے۔ تُو اُسے مت 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
22 لازم ہے کہ تُو ہر سال اپنے کھیتوں کی پیداوار کا دسواں

ربحصہ کے لئے الـگ کرے۔ اِس23 کے لئے اپنا اناج، انگور
کا رس، زیتون کا تیل اور مویشی کے پہلوٹھے رب اپنے خدا کے
حضور لے آنا یعنی اُس جگہ جو وہ اپنے نام کی سکونت کے لئے
چنے وہاںگا۔ یہ قربانچیزیں کر کے کھا تاکہ تُو عمر رببھر اپنے
خدا خوفکا ماننا سیکھے۔

24 لیکن ہو سکتا ہے کہ جو جگہ رب تیرا خدا اپنے نام کی
سکونت کے لئے چنے گا تیرےوہ گھر سے حد سے یادہ ز دُور ہو
تیرےرباور خدا برکتکی باعثکے مذکورہ دسواں حصہ اِتنا
یادہ ز ہو کہ تُو اُسے تکمقدِس نہیں پہنچا سکتا۔ صورتاِس25
میں اُسے بیچ کر اُس کے پیسے اُس جگہ لے جا جو رب تیرا
خدا اپنے نام کی سکونت کے لئے چنے گا۔ 26 وہاں پہنچ کر اُن

* 14:5 :مِرگ یہ ہرن کے مشابہ ہوتا ًلیکنہے مختلففطرتا ہوتا اِسہے۔ سینگکے بےشاخکھوکھلے، اور اَن جھڑ ہوتے ۔antelopeہیں۔ یاد رہے کہ قدیم زمانے کے
اِن جانوروں کے اکثر متروکنام ہیں یا اُن مطلبکا بدل گیا ہے، اِس لئے اُن مختلفکا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ † 14:5 :مہات مہات۔ درازقد ہرنوں ایککی جسنوع کے
سینگ چکردار ہوتے ۔addaxہیں۔ ‡ 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 ہے۔
oryx۔ § 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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پیسوں سے جیجو چاہے خریدنا، خواہ گائےبَیل، بھیڑبکری، َمے
یا َمے جیسی کوئی اَور چیز کیوں نہ ہو۔ پھر اپنے گھرانے کے
ساتھ مل ربکر اپنے خدا کے حضور یہ چیزیں کھانا اور خوشی
منانا۔ ایسے27 موقعوں پر اُن یوں لاو خیالکا رکھنا تیرےجو قبائلی
میںعلاقے ہتے ر ہیں، گی۔ملےنہیںزمینمیںمیراثاُنہیںکیونکہ

28 تیسرےہر سال اپنی پیداوار کا دسواں حصہ اپنے شہروں
میں جمع کرنا۔ اُسے29 یوں لاو کو دینا جن پاسکے موروثی زمین
نہیں ہے، نیز اپنے شہروں میں آباد پردیسیوں، یتیموں اور بیواؤں کو
دینا۔ وہ آئیں اور کھانا کھا کر سیر ہو جائیں تاکہ رب تیرا خدا
تیرے ہر کام برکتمیں دے۔

15
قرض داروں کی بحالی کا سال

1 ہر سات سال کے بعد ایک دوسرے کے قرضے معاف کر
دینا۔ جسوقتاُس2 بھینے کسی اسرائیلی بھائی قرضکو دیا
وہہے اُسے منسوخ کرے۔ وہ پڑوسیاپنے یا بھائی واپسپیسےکو
کرنے پر مجبور نہ کرے، ربکیونکہ کی تعظیم معافقرضمیں
کرنے کے سال کا اعلان کیا گیا ہے۔ 3 اِس سال میں تُو صرف
داروںقرضغیرملـکی واپسپیسےکو پرکرنے مجبور کر ہے۔سکتا
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 خدا میراثتجھے میں
دینے والا توہے گا۔دےبرکتبہتتجھےوہ یہشرطلیکن5 ہے
کہ پورےتُو طور پر اُس کی سنے اور احتیاط سے اُس کے اُن تمام
احکام پر کرےعمل جو مَیں تجھے دےآج رہا ہوں۔ 6 پھر رب
تمہارا تجھےخدا وعدےاپنے گا۔دےبرکتمطابقکے تُو کسی
بھی قوم اُدھارسے نہیں لے گا قوموںسیبہتبلـکہ کو دےاُدھار
گا۔ بھیکوئی قوم تجھ گیکرےنہیںحکومتپر بلـکہ سیبہتتُو
قوموں کرےحکومتپر گا۔

جب7 تُو ملـکاُس میں آباد ہو گا ربجو تیرا تجھےخدا دینے
والا ہے تو اپنے درمیان ہنے ر غریبوالے بھائی سلوکسختسے
نہ کرنا، کنجوسنہ ہونا۔ دلکھلے8 اُسسے کی مدد کر۔ جتنی
اُسے ضرورت ہے اُسے اُدھار کے طور پر دے۔ 9 خبردار، ایسا
سوچمت معافقرضکہ کرنے قریبسالکا اِسہے، لئے مَیں
اُسے کچھ نہیں دوں گا۔ اگر تُو ایسی باتشریر اپنے دل میں سوچتے
ضرورتہوئے مند بھائی قرضکو دینے سے کرےانکار اور وہ
رب کے منے سا تیری کرےشکایت تو تُو قصوروار ٹھہرے گا۔
10 اُسے ضرور دےکچھ بلـکہ خوشی سے دے۔ ربپھر تیرا خدا
تیرے ہر کام میں برکت دے گا۔ ملـک11 میں ہمیشہ غریب
اور ضرورت لوگمند پائے جائیں گے، اِس لئے مَیں تجھے حکم
دیتا ہوں کہ کھلے دل سے اپنے غریب اور ضرورت مند بھائیوں
کی مدد کر۔

غلاموں کو آزاد کرنے فرضکا

12 اگر کوئی اسرائیلی بھائی یا بہن آپاپنے بیچکو کر تیرا غلام
بن جائے تو وہ خدمتتیریسالچھ لیکنکرے۔ لازم ہے کہ
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 سے جن سے
تیرےرب خدا نے برکتتجھے دی ہے۔ 15 یاد رکھ کہ تُو بھی
مصر میں غلام تھا اور تیرےربکہ خدا نے دےفدیہ کر تجھے
اِسیچھڑایا۔ لئے مَیں آج تجھے یہ حکم دیتا ہوں۔

لیکن16 ممکن کہہے تیرا غلام تجھے چھوڑنا نہ چاہے، کیونکہ
وہ تجھ سے تیرےاور خاندان محبتسے رکھتا ہے، اور تیرےوہ
پاس رہ خوشکر حال ہے۔ 17 اِس صورت میں دروازےاُسے
کے پاس لے جا اور اُس کے کان کی لَو چوکھٹ کے ساتھ لگا
کر اُسے ُستالی یعنی تیز اوزار سے چھید تبدے۔ وہ زندگی بھر تیرا
غلام بنا رہے گا۔ اپنی لونڈی کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا۔

18 اگر سالچھتجھےغلام بعدکے چھوڑنا چاہے تو بُرا نہ ماننا۔
آخر اگر اُس کی جگہ کوئی اَور وہی کام تنخواہ کے لئے کرتا تو
اخراجاتتیرے دُگنے ہوتے۔ اُسے آزاد کرنا ربتو تیرا تیرےخدا
ہر کام دےبرکتمیں گا۔

جانوروں مخصوصپہلوٹھےکے ہیں
اپنی19 گائیوں اور یوں بھیڑبکر ربنرپہلوٹھےکے اپنے خدا کے

لئے نہکرنا۔مخصوص پہلوٹھےکےگائے لئےکےکامکو استعمال
کرنا، نہ بھیڑ کے پہلوٹھے کے بال کترنا۔ 20 ہر سال ایسے بچے اُس
جگہ لے جا ربجو اپنے مقدِس لئےکے رباُنہیںوہاںگا۔چنے
اپنے خدا کے حضور پورےاپنے سمیتخاندان کھانا۔

21 اگر ایسے جانور میں کوئی خرابی ہو، وہ اندھا یا لنگڑا ہو یا
اُس میں کوئی نقصاَور ہو تو اُسے رب اپنے خدا کے لئے قربان
نہ کرنا۔ ایسے22 جانور تُو گھر میں ذبح کر کے کھا سکتا ہے۔ وہ
ہرن اور غزال کی مانند ہیں جنہیں تُو کھا تو سکتا لیکنہے قربانی
کے طور پیشپر نہیں کر پاکسکتا۔ دونوںشخصناپاکاور اُسے
کھا سکتے ہیں۔ لیکن23 خون نہ کھانا۔ اُسے پانی کی طرح زمین
پر ُنڈیل ا کر ضائع کر دینا۔

16
فسح کی عید

ابیب1 کے *مہینے میں رب اپنے خدا کی تعظیم میں فسح کی
عید منانا، کیونکہ اِس مہینے میں وہ راتتجھے وقتکے مصر سے
نکال لایا۔ 2 اُس جگہ جمع ہو جا جو رب اپنے نام کی سکونت
کے لئے چنے گا۔ اُسے قربانی کے لئے یاں بکر بھیڑ یا پیشگائےبَیل
کرنا۔ گوشت3 کے ساتھ بےخمیری روٹی ساتکھانا۔ تکدن
یہی روٹی بالکلکھا، اُسی طرحجسطرح تُو نے جلدیجبکیا
جلدی مصر سے نکلا۔ مصیبت کی یہ روٹی اِس لئے کھا تاکہ وہ
تیرےدن جیتے جی یاد رہے جب تُو مصر سے روانہ ہوا۔ 4 لازم

* 16:1 ابیب کے :مہینے مارچ تا یل۔ اپر
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ہے کہ عید کے ہفتے کے ملـکپورےتیرےدوران میں خمیر نہ
پایا جائے۔
جو قربانی تُو عید کے پہلے دن کی شام کرےپیشکو اُس کا

وقتاُسیگوشت باقیکچھتکصبحاگلیلے۔کھا نہ جائے۔رہ
بھیکسیقربانیکیفسح5 میںشہر ربجو تیرا دےتجھےخدا گا
نہ چڑھانا 6 بلـکہ صرف اُس جگہ جو وہ اپنے نام کی سکونت کے
لئے چنے گا۔ مصر سے نکلتے وقت کی طرح قربانی کے جانور کو
سورج وقتڈوبتے ذبح کر۔ 7 پھر اُسے بھون کر اُس جگہ کھانا جو
رب تیرا خدا چنے گا۔ اگلی صبح اپنے واپسگھر چلا جا۔ 8 عید
پہلےکے روٹیبےخمیریدنچھ دنساتویںرہ۔کھاتا کام نہ کرنا
رببلـکہ اپنے خدا عبادتکی کے لئے جمع ہو جانا۔

فصل کی کٹائی کی عید
اناججب9 ساتکےدنپہلےتوگیہوشروعکٹائیکیفصلکی

ہفتے بعد فصل10 کی کٹائی کی عید منانا۔ رب اپنے خدا کو اُتنا
پیش کر برکتاُسوہچاہے۔جیجتنا مطابقکے ہو اُسجو نے
تجھے دی ہے۔ اِس11 کے لئے بھی اُس جگہ جمع ہو جا ربجو
اپنے نام لئےکےسکونتکی اُسوہاںگا۔چنے خوشیحضورکے
تیرےمنا۔ بال تیرےبچے، غلام اور لونڈیاں تیرےاور شہروں میں
ہنے ر والے لاوی، پردیسی، یتیم اور بیوائیں سب تیری خوشی میں
شریک ہوں۔ 12 اِن احکام پر عملضرور کرنا متاور بھولنا کہ تُو
مصر میں غلام تھا۔

یوں جھونپڑ کی عید
اناج13 ہنے گا اور انگور رسکا لنے نکا کے بعد یوں جھونپڑ کی

عید جسمنانا ہو۔دنساتدورانیہکا عید14 موقعکے خوشیپر
بالتیرےمنانا۔ تیرےبچے، غلام لونڈیاںاور میںشہروںتیرےاور
بسنے والے لاوی، پردیسی، یتیم اور بیوائیں سب تیری خوشی میں
شریک ہوں۔ 15 جو جگہ رب تیرا خدا مقدِس کے لئے چنے گا
وہاں اُس کی تعظیم میں سات تکدن یہ عید منانا۔ ربکیونکہ
تیرا خدا تیری تمام فصلوں اور محنت کو دےبرکت گا، اِس لئے
خوشیخوب منانا۔

اسرائیل16 تمامکے تینمیںسالمرد مقدِساُسمرتبہ پر حاضر
ہو جائیں جو رب تیرا خدا چنے گا یعنی بےخمیری روٹی کی عید،
فصل کی کٹائی کی عید اور یوں جھونپڑ کی عید پر۔ کوئی رببھی
کے حضور خالی ہاتھ نہ آئے۔ 17 ہر کوئی برکتاُس مطابقکے
دے تیرےربجو خدا نے اُسے دی ہے۔

قاضی مقرر کرنا
18 اپنے اپنے قبائلی علاقے میں قاضی اور نگہبان مقرر کر۔ وہ

ہر اُس شہر میں ہوں ربجو تیرا خدا دےتجھے گا۔ انصافوہ
سے لوگوں کی عدالت کریں۔ 19 نہ کسی کے حقوق مارنا، نہ
جانب داری دکھانا۔ رشوت قبول نہ کرنا، دانشرشوتکیونکہ
مندوں کو اندھا کر دیتی اور راست باز کی باتیں پلٹ دیتی ہے۔
انصافصرفاورصرف20 چلمطابقکے تاکہ تُو جیتا رہے اور
ملـکاُس پر کرےقبضہ ربجو تیرا خدا دےتجھے گا۔

بُت پرستی کی سزا
جہاں21 ربتُو اپنے خدا کے لئے قربان گاہ بنائے گا وہاں نہ

دیوییسیرت کی پوجا کے لئے لـکڑی کا کھمبا اور22 نہ کوئی ایسا
پتھر کھڑا جسکرنا کی لوگپوجا کرتے ہیں۔ رب تیرا خدا اِن
چیزوں نفرتسے رکھتا ہے۔

17
رب1 اپنے خدا ناقصکو گائےبَیل یا پیشبھیڑبکری نہ کرنا،

کیونکہ ایسیوہ قربانی نفرتسے رکھتا ہے۔
تُوجب2 اُن شہروں میں آباد ہو جائے گا ربجو تیرا تجھےخدا

دے گا تو ہو سکتا ہے تیرےکہ درمیان کوئی مرد ربعورتیا
تیرے خدا کا عہد توڑ کر وہ کرےکچھ جو اُسے بُرا لـگے۔ مثلا3ً
وہ دیگر معبودوں کو یا سورج، چاند یا ستاروں پورےکے لشکر کو
سجدہ کرے، حالانکہ مَیں نے یہ منع کیا ہے۔ جب4 بھی تجھے
اِس قسم کی خبر ملے تو اِس کا پورا کھوج لگا۔ اگر بات درست
نکلے اور ایسی حرکتگھنونی واقعی اسرائیل میں کی گئی ہو 5 تو
قصوروار شہرکو باہرکے لے جا سنگسارکر لیکن6دینا۔کر لازم
پہلےکہہے ازکم دوکم دیںگواہیلوگتینیا اُسکہ ایسانے ہی
کیا ہے۔ اُسے سزائے موت دینے کے لئے ایک گواہ کافی نہیں۔
پہلے7 گواہ اُس پر پتھر پھینکیں، اِس کے بعد باقی لوگتمام اُسے
سنگسار کریں۔ یوں تُو اپنے درمیان سے بُرائی دےمٹا گا۔

مقدِس میں اعلٰی عدالتترین
8 تیرےاگر شہر کے قاضیوں کے لئے کسی مقدمے کا فیصلہ

کرنا مشکل ہو تو اُس مقدِس میں آ کر اپنا پیشمعاملہ کر ربجو
تیرا خدا گا،چنے قتلکوکسیخواہ کیا گیا ہو، زخمیاُسے کر دیا گیا
ہو یا کوئی اَور مسئلہ ہو۔ لاوی9 قبیلےکے اماموںکے اور مقدِس
میں خدمت کرنے والے قاضی کو اپنا مقدمہ پیش 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 پر احتیاط
سے عمل کر۔ شریعت11 کی جو بھی بات 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 رب تیرے خدا کی خدمت کرنے والے
قاضی یا امام کو حقیر جان کر اُن کی نہیں سنتا اُسے موتسزائے
یوںجائے۔دی تُو اسرائیل بُرائیسے گا۔دےمٹا 13 پھر لوگتمام
یہ سن کر ڈر جائیں گے اور آئندہ ایسی گستاخی کرنے جرأتکی
نہیں کریں گے۔

بادشاہ بارےکے میں اصول
14 تُو داخلمیںملـکاُسہیجلد ہو گا ربجو تیرا تجھےخدا

دینے والا جبہے۔ تُو اُس پر قبضہ کر اُسکے میں آباد ہو جائے
گا تو ہو سکتا ہے کہ ایکتُو دن کہے، آؤ” ہم ارد گرد کی تمام
قوموں کی طرح بادشاہ مقرر کریں جو ہم پر حکومت “کرے۔
15 اگر تُو مقررشخصوہصرفتوکرےایسا ربجسےکر تیرا خدا
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چنے گا۔ پردیسیوہ نہ ہو بلـکہ تیرا اپنا اسرائیلی بھائی ہو۔ 16 بادشاہ
بہت یادہ گھوڑےز نہ رکھے، نہ اپنے لوگوں کو اُنہیں خریدنے
کے لئے مصر بھیجے۔ ربکیونکہ تجھنے سے کہا کبھیکہہے
واپسوہاں نہ جانا۔ 17 تیرا بادشاہ یادہ ز یاں بیو بھی نہ رکھے، ورنہ
اُس کا ربدل سے دُور ہو جائے گا۔ اور وہ حد سے یادہ ز سونا
چاندی جمع نہ کرے۔

تخت18 نشین ہوتے وقت وہ لاوی کے قبیلے کے اماموں کے
پاس پڑی اِس شریعت کی نقل لـکھوائے۔ 19 یہ کتاب اُس کے
محفوظپاس رہے، اور وہ عمر بھر روزانہ اِسے پڑھتا رہے ربتاکہ
اپنے خدا خوفکا ماننا تبسیکھے۔ شریعتوہ کی تمام باتوں کی
کرےپیروی گا، 20 آپاپنے کو اپنے اسرائیلی بھائیوں سے یادہ ز
اہم نہیں سمجھے گا اور کسی طرح بھی شریعت ہٹسے کر کام
کرےنہیں گا۔ نتیجے میں وہ اور اُس کی اولاد بہت 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
لاویسوائے قبیلےکے وہہیں۔شاملبھیاماممیںجسکے جلنے
والی اور دیگر قربانیوں میں سے اپنا حصہ لے کر گزارہ کریں۔ 2 اُن
نہیںزمینموروثیطرحکیدوسروںپاسکے خودرببلـکہگیہو
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، اوجھڑیاور ملنے کا ہے۔حق اپنی4 فصلوں
کا پہلا پھل بھی اُنہیں دینا یعنی اناج، َمے، زیتون تیلکا اور بھیڑوں
کی کتریپہلی ہوئی اُون۔ 5 ربکیونکہ تیرےنے تمام قبیلوں میں
لاویسے کے قبیلے کو ہی مقدِس میں رب کے نام میں خدمت
کرنے کے لئے چنا یہہے۔ ہمیشہ کے لئے اُن کی اور اُن کی اولاد
کی داریذمہ رہے گی۔

6 کچھ لاوی مقدِس کے پاس نہیں بلـکہ اسرائیل کے مختلف
اگرگے۔رہیںمیںشہروں اُن میں اُسکوئیسے جگہ آنا جوچاہے
مقدِسرب 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۔ اُسے8 قربانیوں میں دوسروںسے کے برابر یوں لاو کا
حصہ ملنا ہے، خواہ اُسے ملـکیتخاندانی بیچنے پیسےسے مل گئے
ہوں یا نہیں۔

گریجادو منع ہے
جب9 تُو اُس ملـک میں داخل ہو گا جو رب تیرا خدا تجھے

دے رہا ہے تو وہاں کی ہنے ر والی قوموں کے گھنونے دستور نہ
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۔ 11 اِسی طرح منتر پڑھنا، حاضِرات
قسمتکرنا، حالکا بتانا یا رابطہسےروحوںکیمُردوں سختکرنا
منع ہے۔ 12 جو بھی ایسا کرے وہ رب کی نظر میں قابِل گھن

اِنہے۔ ہی کیدستوروںمکروہ وجہ ربسے تیرا تیرےخدا آگے
سے اُن قوموں کو دےنکال گا۔ اِس13 لئے لازم ہے کہ ربتُو
اپنے خدا کے منے سا بےقصور رہے۔

نبی کا وعدہ
قوموںجن14 کو تُو لنے نکا والا وہہے اُن کی ہیںسنتی فالجو

لتے نکا غیباور دانی تیرےربلیکنہیں۔کرتے خدا تجھےنے
ایسا کرنے اجازتکی نہیں دی۔

رب15 تیرا خدا تیرے واسطے تیرے بھائیوں میں سے مجھ
جیسے نبی کو برپا کرے گا۔ اُس کی سننا۔ 16 کیونکہ حورب
یعنی سینا پہاڑ پر جمع ہوتے وقت تُو نے خود رب اپنے خدا سے
درخواست کی، نہ” مَیں ربمزید اپنے خدا کی آواز سننا چاہتا،
نہ یہ بھڑکتی آگہوئی دیکھنا چاہتا ہوں، ورنہ مر جاؤں “گا۔
تب17 رب نے مجھ سے کہا، جو” کچھ وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک
ہے۔ 18 آئندہ مَیں اُن میں سے تجھ جیسا نبی کھڑا کروں گا۔ مَیں
الفاظاپنے اُس کے منہ میں ڈال دوں گا، اور میریوہ باتہر اُن
تک پہنچائے گا۔ وہجب19 میرےنبی نام میں کہےکچھ تو لازم
ہے کہ تُو اُس کی سن۔ جو نہیں سنے گا اُس سے مَیں جوابخود
طلب کروں گا۔ لیکن20 اگر کوئی نبی گستاخ ہو میرےکر نام
مَیںجوکہےباتکوئیمیں اُسےنے بتانے نہیںکو کہا تھا تو اُسے
موتسزائے دینی اِسیہے۔ طرح اُس نبی ہلاکبھیکو کر دینا
ہے جو دیگر معبودوں کے نام باتمیں “کرے۔

21 شاید تیرے ذہن میں سوال اُبھر آئے کہ ہم کس طرح
معلوم کر سکتے ہیں کہ کوئی کلام ربواقعی طرفکی سے ہے
یا نہیں۔ یہجواب22 کہہے اگر نامکےربنبی اورکہےکچھمیں
وہ پورا نہ ہو جائے تو مطلب ہے کہ نبی باتکی رب طرفکی
سے نہیں ہے بلـکہ اُس نے گستاخی کر کے بات کی ہے۔ اِس
صورت میں اُس متسے ڈرنا۔

19
پناہ کے شہر

رب1 تیرا خدا ملـکاُس میں آباد قوموں کو کرےتباہ گا جو
وہ دےتجھے رہا جبہے۔ تُو اُنہیں بھگا کر اُن کے شہروں اور
گھروں میں آباد ہو جائے گا 2-3 ملـکپورےتو کو تین حصوں
میں تقسیم کر۔ ہر حصے ایکمیں مرکزی شہر مقرر کر۔ تکاُن
پہنچانے والے ستھرےصافراستے رکھنا۔ اِن شہروں میں ہر وہ
شخص 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۔

5ً مثلا دو آدمی جنگل میں کاٹدرخت رہے ہیں۔ کلہاڑی
ایکوقتچلاتے کلہاڑیکی دستے نکلسے کر اُس ساتھیکے
لـگکو جائے اور وہ مر جائے۔ شخصایسا فرار ہو کر ایسے شہر
میں پناہ لے سکتا ہے تاکہ بچا رہے۔ اِس6 لئے ضروری ہے کہ
ایسے شہروں کا فاصلہ یادہ ز نہ ہو۔ انتقامجبکیونکہ لینے والا اُس
کرےتعاقبکا گا تو خطرہ ہے کہ طیشوہ میں اُسے پکڑ کر مار
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ڈالے، اگرچہ بھاگنے والا بےقصور ہے۔ جو کچھ اُس نے کیا وہ
دشمنی کے سبب سے نہیں بلـکہ غیرارادی طور پر ہوا۔ 7 اِس 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
ہے۔ وعدےاپنے مطابقکے وہ تجھے دےملـکپورا گا، البتہ9
شرط یہ ہے کہ تُو احتیاط سے اُن تمام احکام کی پیروی کرے
مَیںجو دےآجتجھے رہا الفاظدوسرےہوں۔ شرطمیں یہ ہے
کہ تُو رب اپنے خدا کو کرےپیار اور ہمیشہ اُس کی راہوں میں
چلتا رہے۔ اگر تُو ایسا کرےہی ًاور نتیجتا رب کا وعدہ پورا ہو
توجائے لازم کہہے تُو پناہ تینکے اَور الـگشہر ورنہ10لے۔کر
ملـکتیرے میں ربجو تیرا خدا میراثتجھے دےمیں رہا ہے
بےقصور لوگوں کو جان سے مارا جائے گا اور تُو خود ذمہ دار
ٹھہرے گا۔

لیکن11 ہو سکتا ہے کوئی دشمنی کے باعث کسی تاککی
میں بیٹھ جائے اور اُس پر حملہ کر کے اُسے مار ڈالے۔ اگر قاتل
پناہ کے کسی شہر بھاگمیں کر پناہ لے 12 تو اُس کے شہر کے
بزرگ اطلاع دیں کہ واپساُسے لایا جائے۔ اُسے انتقام لینے والے
حوالےکے کیا جائے تاکہ اُسے ملے۔موتسزائے اُس13 پر رحم
مت کرنا۔ لازم ہے کہ تُو اسرائیل میں سے بےقصور موتکی کا
داغ مٹائے تاکہ حالخوشتُو رہے۔

زمینوں کی حدیں
میںملـکاُستُوجب14 رہے ربجوگا تیرا میراثتجھےخدا

دےمیں گا تاکہ تُو اُس پر کرےقبضہ تو زمین کی وہ حدیں آگے
پیچھے نہ کرنا باپتیرےجو دادا نے مقرر کیں۔

عدالت میں گواہ
15 تُو کسی ایککو ہی گواہ کے کہنے پر قصوروار نہیں ٹھہرا

سکتا۔ جو بھی جرم سرزد ہوا ہے، کم از کم دو یا تین گواہوں کی
ضرورت ہے۔ ورنہ تُو اُسے قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا۔

16 جساگر پر الزام لگایا گیا ہے انکار کر کے کرےدعوٰی کہ
بولجھوٹگواہ رہا ہے 17 تو دونوں مقدِس ربمیں حضورکے
آ خدمتکر کرنے والے اماموں اور قاضیوں کو اپنا پیشمعاملہ
کریں۔ قاضی18 اِس کا خوب کھوج لگائیں۔ اگر بات درست
نکلے کہ گواہ بولجھوٹنے 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 آئندہ تیرے درمیان
ایسی غلط حرکت کرنے جرأتکی نہیں کریں گے۔ 21 قصوروار
پر رحم نہ کرنا۔ اصول یہ ہو کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے
بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں
کے بدلے پاؤں۔

20

جنگ اصولکے
جب1 تُو جنگ کے لئے نکل کر دیکھتا ہے کہ دشمن تعداد

میں یادہ ز ہیں اور اُن گھوڑےپاسکے اور رتھ بھی ہیں تو مت
ربڈرنا۔ تیرا نکالسےمصرتجھےجوخدا ساتھتیرےبھیابلایا
ہے۔ کےجنگ2 لئے نکلنے پہلےسے امام منے سا آئے اور فوج سے
مخاطب ہو کر 3 کہے، اےسن” !اسرائیل آج تم اپنے دشمن سے
لڑنے جا ہو۔رہے اُن پریشانسےسببکے نہ ہو۔ اُن خوفنہسے
کھاؤ، نہ گھبراؤ، 4 ربکیونکہ تمہارا خدا تمہارےخود ساتھ جا
کر دشمن لڑےسے گا۔ وہی تمہیں فتح بخشے “گا۔

5 پھر نگہبان فوج مخاطبسے ہوں، کیا” یہاں کوئی جسہے
نے حال میں اپنا نیا گھر مکمل کیا لیکن مخصوصاُسے کرنے کا
موقع نہ ملا؟ وہ اپنے گھر واپس چلا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ
جنگ دورانکے 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
واپسگھر چلا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جنگوہ میں مارا جائے
اور کوئی اَور باغ کا فائدہ اُٹھائے۔ 7 کیا کوئی منگنیکیجسہے
ہوئی ہے اور جو اِس وقت شادی کے انتظار میں ہے؟ وہ اپنے
واپسگھر چلا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جنگوہ میں مارا جائے
اور کوئی اَور اُس کی منگیتر شادیسے “کرے۔

نگہبان8 کہیں، کیا” خوفکوئی زدہ یا پریشان ہے؟ وہ اپنے
واپسگھر چلا جائے تاکہ اپنے ساتھیوں کو پریشان نہ “کرے۔
اِس9 کے بعد فوجیوں پر افسر مقرر کئے جائیں۔

10 کسی شہر پر حملہ کرنے سے پہلے اُس کے باشندوں کو
ہتھیار ڈال دینے کا موقع دینا۔ 11 اگر وہ مان جائیں اور اپنے
دروازے کھول دیں تو تیرےوہ لئے بیگار میں کام کر تیریکے
خدمت کریں۔ لیکن12 اگر وہ ہتھیار لنے ڈا سے انکار کریں اور
جنگ چھڑ جائے تو شہر کا محاصرہ کر۔ ربجب13 تیرا خدا
تجھے شہر پر فتح دے گا تو اُس کے تمام مردوں ہلاککو کر
دینا۔ 14 تُو تمام غنیمتماِل بچوںعورتوں، اور رکھسمیتمویشیوں
کیدشمنہے۔سکتا تیرےنےربچیزیںجو حوالے ہیںدیکر
کوسباُن تُو استعمال کر ہے۔سکتا یوں15 اُن شہروں سے نپٹنا جو
تیرے ملـکاپنے سے باہر ہیں۔

لیکن16 جو میںملـکاُسشہر ہیںواقع ربجو تیرا تجھےخدا
میراث میں دے رہا ہے، اُن کے تمام جانداروں ہلاککو کر
دینا۔ 17 اُنہیں رب کے سپرد کر کے مکمل طور پر ہلاک کرنا،
تیرےربطرحجس خدا تجھےنے حکم دیا اِسہے۔ میں ِحتّی،
اموری، فرِزّی،کنعانی، ِحوّی 18ہیں۔شاملیبوسیاور اگر تُو ایسا
کرےنہ تو وہ تمہیں تمہارےرب خدا کا گناہ کرنے پر اُکسائیں
گے۔ جو گھنونی حرکتیں وہ اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتے وقت
کرتے ہیں اُنہیں وہ تمہیں بھی سکھائیں گے۔
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19 شہر کا محاصرہ وقتکرتے ارد گرد کے پھل دار درختوں

کاٹکو کر تباہ نہ کر دینا بڑیخواہ دیر بھی ہو جائے، ورنہ تُو اُن
پھلکا نہیں اُنہیںگا۔سکےکھا نہ کاٹنا۔ تیرےدرختکیا دشمن
ہیں جن کا محاصرہ کرنا ہے؟ ہرگز !نہیں 20 اُن درختوں کی اَور
بات ہے پھلجو نہیں لاتے۔ اُنہیں تُو کاٹ محاصرےکر کے لئے
استعمال کر سکتا تکجبہے شکستشہر نہ کھائے۔

21
نامعلوم قتل کا کفارہ

جب1 تُو ملـکاُس میں آباد ہو گا ربجو تجھے میراث میں
دے رہا ہے تاکہ تُو اُس پر کرےقبضہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی
لاش میدانکھلے میں پڑیکہیں پائی جائے۔ اگر معلوم نہ ہو کہ
قتلاُسےنےکس کیا ہے 2 تو پہلے ارد گرد شہروںکے بزرگکے
قاضیاور آ کر کریںپتا یادہکےلاششہرساکونکہ ہے۔قریبز
3 پھر اُس شہر ایکبزرگکے جوان لیںچنگائے کبھیجو کام
کے لئے استعمال نہیں ہوئی۔ 4 وہ ایکاُسے ایسی وادی میں لے
ہلکبھینہمیںجسجائیں گیا،چلایا پودےنہ لگائے ہوں۔گئے
وادی میں ایسی نہر ہو جو پورا سال بہتی رہے۔ بزرگوہیں جوان
گائے کی گردن توڑ ڈالیں۔

لاویپھر5 قبیلےکے آئیں۔قریبامامکے تمہارےربکیونکہ
خدا اُنہیںنے چن لیا ہے تاکہ خدمتوہ ربکریں، کے نام سے
برکت دیں اور تمام جھگڑوں اور حملوں کا فیصلہ کریں۔ 6 اُن کے
دیکھتے دیکھتے شہر بزرگکے اپنے ہاتھ گائے لاشکی کے اوپر
دھو لیں۔ ساتھ7 ساتھ وہ کہیں، ہم” شخصاِسنے قتلکو نہیں
کیا، نہ ہم نے دیکھا کسکہ نے یہ کیا۔ اے8 رب، اپنی قوم
اسرائیل کا یہ کفارہ قبول فرما جسے تُو نے دےفدیہ کر چھڑایا
ہے۔ اپنی قوم اسرائیل کو اِس بےقصور کے قتل کا قصوروار نہ
مقتولتب“ٹھہرا۔ کا کفارہ دیا جائے گا۔

یوں9 تُو ایسے شخصبےقصور قتلکے کا داغ اپنے درمیان سے
گا۔دےمٹا کیونکہ تُو کچھوہینے کیا ہو گا کیربجو نظر میں
درست ہے۔

عورتقیدیجنگی شادیسے
10 ہو سکتا ہے کہ تُو اپنے دشمن کرےجنگسے اور رب

تمہارا خدا تجھے فتح بخشے۔ جنگی قیدیوں کو جمع کرتے وقت
تجھے11 اُن میں عورتصورتخوبایکسے نظر آتی جسہے
کے ساتھ 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 وہ اُتارےکپڑے جو
وہ پہنے ہوئے تھی جب اُسے قید کیا گیا۔ ایکپورےوہ تکمہینے
اپنے والدین کے لئے ماتم کرے۔ پھر تُو اُس پاسکے جا کر اُس
کے شادیساتھ کر سکتا ہے۔

14 اگر وہ تجھے وقتکسی پسند نہ آئے تو اُسے جانے دے۔
وہ وہاں جائے جہاں اُس کا جی چاہے۔ تجھے اُسے بیچنے یا اُس

سے لونڈی کا سلوکسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ تُو
نے اُسے مجبور کر کے اُس شادیسے کی ہے۔

پہلوٹھے حقوقکے
15 ہو سکتا کسیہے مرد کی دو یاں بیو ایکہوں۔ کو وہ پیار

کرتا دوسریہے، یوںدونوںنہیں۔کو بیو کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں،
لیکن جس بیوی سے شوہر محبت نہیں کرتا اُس کا بیٹا سب سے
پہلے پیدا ہوا۔ باپجب16 اپنی ملـکیت وصیت میں تقسیم کرتا
ہے تو لازم ہے کہ وہ بڑےسےسباپنے بیٹے کا موروثی حق پورا
کرے۔ اُسے پہلوٹھے کا یہ بیویاُسحق کے بیٹے منتقلکو کرنے
اجازتکی نہیں جسے وہ پیار کرتا ہے۔ اُسے17 تسلیم کرنا ہے کہ
اُس بیوی کا بیٹا سب سے بڑا جسہے، سے محبتوہ نہیں کرتا۔
ً نتیجتا اُسے اُس بیٹے دوسرےکو بیٹوں کی نسبت دُگنا حصہ دینا
پڑے گا، کیونکہ وہ باپاپنے طاقتکی کا پہلا اظہار ہے۔ اُسے
پہلوٹھے کا حاصلحق ہے۔

سرکش بیٹا
18 ہو سکتا ہے کسیکہ کا ہٹبیٹا دھرم سرکشاور ہو۔ وہ

اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرتا اور اُن کے تنبیہ کرنے اور سزا
دینے پر بھی اُن کی نہیں سنتا۔ اِس19 صورت میں والدین اُسے پکڑ
کر شہر دروازےکے پر لے جائیں بزرگجہاں جمع ہوتے ہیں۔
20 وہ بزرگوں سے کہیں، ہمارا” بیٹا ہٹ دھرم سرکشاور ہے۔
اطاعتہماریوہ نہیں کرتا عیاشبلـکہ اور شرابی “ہے۔ سنیہ21
کر شہر کے تمام مرد اُسے سنگسار کریں۔ یوں تُو اپنے درمیان سے
بُرائی دےمٹا گا۔ تمام اسرائیل یہ سن کر ڈر جائے گا۔

موتسزائے پانے والے اُسیکو دن دفنانا ہے
کسیتُوجب22 کو دےموتسزائے اُسکر کسیلاشکی

لـکڑی یا درخت سے لٹکاتا ہے 23 تو اُسے اگلی تکصبح وہاں نہ
چھوڑنا۔ میںصورتہر اُسیاُسے دن دفنا دینا، بھیجسےکیونکہ
درخت سے لٹکایا گیا ہے اُس پر الله کی لعنت 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 اگر کسیتجھے ہم وطن بھائی کا بَیل یا بھیڑبکری بھٹکی ہوئی
نظر آئے تو اُسے نظرانداز نہ کرنا بلـکہ مالـک پاسکے واپس لے
جانا۔ 2 اگر مالـک 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 اُسے واپس 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۔
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4 اگر تُو دیکھے وطنہمکسیکہ کا گدھا یا بَیل راستے میں گر

گیا ہے تو اُسے نظرانداز نہ کرنا۔ جانور کو کھڑا کرنے میں اپنے
بھائی کی مدد کر۔

قدرتی انتظام تحتکے رہنا
عورت5 کے لئے مردوں کپڑےکے پہننا منع اِسیہے۔ طرح

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 بچوں سمیت نہ پکڑنا۔ تجھے7 بچے لے جانے کی اجازت
لیکنہے ماں کو چھوڑ دینا تاکہ تُو خوش حال اور تکدیر جیتا
رہے۔

8 نیا مکان تعمیر چھتوقتکرتے پر طرفچاروں دیوار بنانا۔
ورنہ تُو موتکیشخصاُس کا ذمہ ٹھہرےدار گا چھتتیریجو
پر سے گر جائے۔

9 اپنے انگور باغکے میں دو قسم بیجکے نہ بونا۔ کچھسبورنہ
مقدِس کے لئے مخصوص مُقّدسو ہو گا، صرفنہ وہ فصل جو
تم نے انگور کے علاوہ لگائی بلـکہ انگور بھی۔

بَیل10 اور گدھے کو جوڑ ہلکر نہ چلانا۔
کپڑےایسے11 نہ پہننا جن میں وقتبنتے اُون اور کتان ملائے

گئے ہیں۔
اپنی12 چادر چاروںکے کونوں پر پُھندنے لگانا۔

ازدواجی زندگی حفاظتکی
13 اگر کوئی آدمی شادی کرنے تھوڑیکے دیر بعد اپنی بیوی

کو پسند کرےنہ 14 اور پھر اُس کی بدنامی کر کے کہے، اِس”
شادیسےعورت مجھےبعدکےکرنے پتا چلا نہیںکنواریوہکہ
“ہے 15 تو جواب میں بیوی کے والدین شہر دروازےکے پر جمع
ہونے والے بزرگوں *ثبوتپاسکے آئیںلے کہ بیٹی شادی سے
پہلے کنواری تھی۔ بیوی16 باپکا بزرگوں سے کہے، مَیں” نے
اپنی بیٹی شادیکی اِس آدمی سے کی لیکنہے، یہ اُس نفرتسے
اِساب17ہے۔کرتا بدنامیکیاُسنے ہے،کہاکےکر مجھے’ پتا
چلا تمہاریکہ بیٹی کنواری نہیں لیکن‘ہے۔ ثبوتیہاں 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 نے
ایک 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 کی بات درست نکلے اور ثابت نہ ہو سکے
شادیبیویکہ تھیکنواریپہلےسے 21 تو باپاُسے کے گھر لایا
جائے۔ وہاں شہر کے آدمی اُسے سنگسار کر دیں۔ کیونکہ اپنے
باپ میںگھرکے ہتے ر بدکاریہوئے اُسسےکرنے اسرائیلنے

ایکمیں احمقانہ اور حرکتبےدین کی یوںہے۔ تُو اپنے درمیان
بُرائیسے گا۔دےمٹا 22 اگر کوئی بیویکیکسیآدمی ساتھکے
اورکرےزنا دونوںتوجائیںپکڑےوہ ہے۔دینیموتسزائےکو
یوں تُو اسرائیل سے بُرائی دےمٹا گا۔

23 اگر آبادی میں کسی مرد ملاقاتکی کسی ایسی کنواری
سے جسہو کی کسی 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 کہ لڑکی
نے مدد کے لئے نہ پکارا اگرچہ اُس لوگجگہ آباد تھے۔ مرد کا
جرم یہ تھا کہ اُس کسینے اَور کی منگیتر دریعصمتکی کی
یوںہے۔ تُو اپنے درمیان سے بُرائی دےمٹا گا۔

25 لیکن اگر مرد غیرآباد جگہ میں کسی اَور کی منگیتر کی
کرےدریعصمت اُسیصرفتو کو دیموتسزائے جائے۔
لڑکی26 کوئیکو نہسزا دینا، اُسکیونکہ نہیںکچھنے کیا موتجو
لائقکے ہو۔ یادتی ز کرنے والے حرکتکی 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 کوئیہے لڑکیکسیآدمی کرےدریعصمتکی
کیجس منگنی نہیں ہوئی ہے۔ اگر اُنہیں پکڑا جائے 29 تو وہ لڑکی
کے باپ کو چاندی کے 50 ِسکے دے۔ لازم ہے کہ وہ اُسی
لڑکی سے شادی کرے، کیونکہ اُس نے اُس کی عصمت دری
کی ہے۔ صرفنہ یہ بلـکہ وہ عمر بھر اُسے طلاق دےنہیں سکتا۔

30 اپنے باپ کی بیوی سے شادی کرنا منع ہے۔ جو کوئی یہ
کرے وہ باپاپنے کی بےحرمتی کرتا ہے۔

23
مُقّدس اجتماع شریکمیں ہونے شرائطکی

جب1 اسرائیلی رب کے مقدِس کے پاس جمع ہوتے ہیں تو
اُسے حاضر ہونے کی اجازت نہیں جو کاٹنے یا کچلنے سے خوجہ
بن گیا ہے۔ اِسی2 طرح وہ بھی مُقّدس اجتماع سے دُور رہے
جو ناجائز تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ اُس کی اولاد بھی
تکپشتدسویں اُس میں نہیں آ سکتی۔

کوئی3 بھی عمونی یا مُقّدسموآبی اجتماع شریکمیں نہیں ہو
سکتا۔ اِن قوموں کی اولاد تکپشتدسویں بھی اِس جماعت میں
حاضر نہیں ہو سکتی، 4 کیونکہ جب تم مصر سے نکل آئے تو وہ
روٹی اور پانی لے کر تم سے ملنے نہ آئے۔ نہ صرف یہ بلـکہ اُنہوں
مسوپتامیہنے کے شہر فتور میں جا کر بلعام بن بعور پیسےکو دیئے
تاکہ تجھوہ تیرےربلیکن5بھیجے۔لعنتپر بلعامنےخدا نہکی
سنی بلـکہ اُس برکتلعنتکی میں بدل دی۔ ربکیونکہ تیرا خدا
تجھ سے پیار کرتا ہے۔ 6 عمر بھر کچھ نہ جسکرنا سے اِن قوموں
کی سلامتی خوشاور حالی بڑھ جائے۔

* 22:15 :ثبوت یعنی وہ جسکپڑا پر نیا جوڑا یا سو ہوا تھا۔
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لیکن7 ادومیوں کو مکروہ نہ سمجھنا، کیونکہ تمہارےوہ بھائی

ہیں۔ اِسی طرح مصریوں کو بھی مکروہ نہ سمجھنا، کیونکہ تُو اُن
ملـککے میں پردیسی مہمان تھا۔ 8 اُن کی تیسری نسل لوگکے
رب مُقّدسکے اجتماع شریکمیں ہو سکتے ہیں۔

خیمہ گاہ میں ناپاکی
9 اپنے دشمنوں سے جنگ کرتے وقت اپنی لشکرگاہ میں ہر

ناپاک چیز سے دُور رہنا۔ 10ً مثلا اگر کوئی راتآدمی وقتکے
اِحتلام ناپاکباعثکے ہو جائے تو وہ لشکرگاہ کے باہر جا کر
شام تک وہاں ٹھہرے۔ 11 دن ڈھلتے وقت وہ نہا لے تو سورج
ڈوبنے پر لشکرگاہ واپسمیں آ سکتا ہے۔

رفعحاجتاپنی12 کرنے لئےکے لشکرگاہ سے باہر کوئی جگہ
لئےکےحاجتکوکسیجب13کر۔مقرر بیٹھنا ہو تو اِسوہ کے
لئے کھودےگڑھا اور بعد میں اُسے مٹی سے بھر دے۔ اِس لئے
اپنے سامان میں کھدائی کا کوئی آلہ ضروریرکھنا ہے۔

رب14 تیرا خدا تیری لشکرگاہ میں تیرے 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 و مُقّدس ہو۔ ایسا نہ ہو کہ الله وہاں کوئی ناکشرم
بات دیکھ کر تجھ سے دُور ہو جائے۔

فرار ہوئے غلاموں کی مدد کرنا
15 اگر کوئی پاستیرےغلام پناہ لے تو 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
کسی17 دیوتا خدمتکی فروشیعصمتمیں کرنا ہر اسرائیلی

عورت اور مرد کے لئے منع ہے۔ مَنت18 مانتے وقت نہ کسبی
کا اجر، نہ ُکتے کے رب*پیسے کے مقدِس میں لانا، ربکیونکہ
تیرے خدا کو دونوں چیزوں گھنسے ہے۔

اپنے ہم وطنوں سے سود نہ لینا
19 اگر کوئی اسرائیلی بھائی تجھ قرضسے لے تو اُس سے سود

نہ لینا، خواہ تُو نے اُسے پیسے، کھانا یا کوئی اَور چیز دی ہو۔
20 اپنے اسرائیلی بھائی سے سود نہ لے بلـکہ صرف پردیسی سے۔
جبپھر ملـکتُو پر قبضہ کر کے اُس میں رہے گا ربتو تیرا خدا
تیرے ہر کام دےبرکتمیں گا۔

پوریمَنتاپنی کرنا
جب21 تُو رب اپنے خدا کے حضور مَنت مانے تو اُسے پورا

کرنے میں دیر نہ کرنا۔ رب تیرا ًخدا یقینا تجھ سے اِس کا مطالبہ
کرے گا۔ اگر تُو اُسے پورا نہ کرے تو قصوروار ٹھہرے گا۔
22 اگر تُو مَنت ماننے سے باز رہے تو قصوروار نہیں ٹھہرے 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 برتنکسیاپنے پھلمیں جمع نہ کرنا۔ ہمکسیطرحاِسی25
وطن اناجکے میںکھیتکے تجھےوقتگزرتےسے ہاتھوںاپنے
اناجسے کی بالیاں توڑنے اجازتکی لیکنہے۔ درانتی استعمال
نہ کرنا۔

24
طلاق اور شادیدوبارہ

1 ہو سکتا عورتکسیآدمیکوئیہے لیکنکرےشادیسے
بعد میں اُسے پسند نہ کرے، کیونکہ اُسے بیوی کے بارے میں
کسی ناکشرم بات کا پتا چل گیا ہے۔ وہ طلاق نامہ لـکھ کر
اُسے عورت کو دیتا اور پھر اُسے گھر واپسسے 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 پہلےکے شوہر کو اُس سے شادیدوبارہ کرنے
اجازتکی نہیں ہے، کیونکہ عورتوہ اُس کے لئے ناپاک ہے۔
ایسی ربحرکت کی نظر میں قابِل گھن ہے۔ ملـکاُس کو یوں
گناہ آلودہ نہ کرنا ربجو تیرا میراثتجھےخدا دےمیں 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 داریذمہ دےنہیں جسسکتا، سے وہ گھر سے دُور ہنے ر
پر مجبور ہو ایکجائے۔ تکسال وہ ایسی ذمہ یوں دار سے بَری
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 نہچکّی،چھوٹیکی اُس بڑیکی چکّی پاٹکا لینا، کیونکہ ایسا
کرنے سے تُو اُس کی جان لے گا یعنی تُو وہ چیز لے سےجسگا
اُس کا گزارہ ہوتا ہے۔

7 اگر کسی آدمی کو پکڑا جسجائے نے اپنے ہم وطن کو
اغوا کر غلامکے بنا لیا یا بیچ دیا توہے اُسے موتسزائے دینا ہے۔
یوں تُو اپنے درمیان سے بُرائی دےمٹا گا۔

8 بیماریِجلدیوبائیکوئیاگر لـگتجھے احتیاطبڑیتوجائے
لاویسے کے قبیلے کے اماموں کی تمام ہدایات پر عمل کرنا۔ جو
بھی حکم مَیں نے اُنہیں دیا اُسے پورا کرنا۔ 9 یاد کر تیرےربکہ
خدا نے مریم کے ساتھ کیا کِیا جب تم مصر سے نکل کر سفر کر
رہے تھے۔

غریبوں حقوقکے
10 اپنے وطنہم کو اُدھار وقتدیتے اُس کے میںگھر نہ جانا

تاکہ ضمانت کی کوئی چیز ملے 11 بلـکہ باہر ٹھہر کر انتظار کر کہ
* 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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وہ خود گھر ضمانتسے کی چیز نکال کر تجھے دے۔ 12 اگر وہ
اِتنا ضرورت مند ہو صرفکہ اپنی سکےدےچادر راتتو کے
پاستیرےضمانتوقت نہ رہے۔ سورجاُسے13 واپستکڈوبنے
کرنا قرضتاکہ دار اُس لپٹمیں کر سو سکے۔ پھر وہ برکتتجھے
دے گا رباور تیرا خدا تیرا یہ راستقدم دےقرار گا۔

14 ضرورت مند مزدور سے غلط فائدہ نہ اُٹھانا، چاہے وہ
اسرائیلی ہو یا پردیسی۔ 15 اُسے روزانہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے
اُس کی دےمزدوری دینا، کیونکہ اِس سے اُس کا گزارہ ہوتا
ہے۔ کہیں وہ رب کے حضور تیری شکایت نہ کرے اور تُو
قصوروار ٹھہرے۔

16 والدین کو اُن کے بچوں کے جرائم کے سبب سے سزائے
موت دینہ بچوںنہجائے، کو اُن والدینکے کے جرائم سببکے
سے۔ دینیموتسزائےکوکسیاگر ہو تو اُس گناہ سےسببکے
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
تجھے وہاں اِسیچھڑایا۔سے وجہ مَیںسے تجھے یہ حکم دیتا ہوں۔

19 اگر کٹائیکیفصلتُو ایکوقتکے بھولپُولا میںکھیتکر
چھوڑ آئے تو اُسے لانے کے لئے واپس نہ جانا۔ اُسے پردیسیوں،
یتیموں بیواؤںاور لئےکے چھوڑوہیں دینا ربتاکہ تیرا تیرےخدا
ہر کام برکتمیں دے۔ زیتونجب20 کی پکفصل گئی ہو تو
درختوں کو مار مار ایککر ہی بار اُن میں پھلسے اُتار۔ اِس کے
بعد اُنہیں نہ چھیڑنا۔ بچا ہوا پھل پردیسیوں، یتیموں اور بیواؤں کے
لئے چھوڑ دینا۔ اِسی21 طرح اپنے انگور توڑنے کے لئے ایک ہی
بار باغ میں سے گزرنا۔ اِس کے بعد اُسے نہ چھیڑنا۔ بچا ہوا پھل
پردیسیوں، یتیموں اور بیواؤں کے لئے چھوڑ دینا۔ 22 یاد رکھ کہ
تُو خود مصر میں غلام تھا۔ اِسی وجہ سے مَیں تجھے یہ حکم دیتا
ہوں۔

25
کوڑے لگانے مناسبکی سزا

1 لوگاگر دوسرےایکاپنا ساتھکے خودجھگڑا نپٹا نہ سکیں
تو وہ اپنا معاملہ عدالت میں پیش کریں۔ قاضی کرےفیصلہ کہ
کون بےقصور اورہے کون مجرم۔ 2 اگر مجرم کوڑےکو لگانے
کی سزا دینی ہے تو اُسے قاضی کے منے سا ہی منہ کے بل زمین پر
لٹانا۔ پھر اُسے کوڑےاِتنے لگائے جتنوںجائیں کے لائقوہ ہے۔
3 لیکن 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 مربےاولادمردشدہشادیکوئی اورجائے اُس کا سگا
بھائی ساتھ رہے تو اُس فرضکا ہے کہ بیوہ سے شادی کرے۔
بیوہ شوہر کے خاندان 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 شادیسے کرنا نہ چاہے تو بھابی شہر کے
دروازے پر جمع ہونے والے بزرگوں پاسکے جائے اور اُن سے
میرا”کہے، دیور مجھ شادیسے کرنے انکارسے کرتا وہہے۔ اپنا
فرض ادا کرنے کو تیار نہیں کہ اپنے بھائی کا نام قائم “رکھے۔
8 پھر شہر بزرگکے دیور کو بُلا کر اُسے سمجھائیں۔ اگر وہ اِس
اُسبھیباوجودکے تو9کرےانکارسےکرنےشادیسے اُس کی
بھابی بزرگوں کی موجودگی میں اُس پاسکے 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 نسل قائم رکھنے کو
تیار “نہیں۔ 10 آئندہ اسرائیل میں دیور کی نسل ننگے” پاؤں والے
کی “نسل کہلائے گی۔

جھگڑے میں نازیبا حرکتیں
11 اگر دو آدمی لڑ رہے ہوں ایکاور کی بیوی اپنے شوہر کو

بچانے کی مخالفخاطر کے تناسلعضوِ کو پکڑ لے 12 تو لازم ہے
کہ عورتتُو کا کاٹہاتھ ڈالے۔ اُس پر رحم نہ کرنا۔

دھوکا نہ دینا
13 لتے تو وقت اپنے تھیلے میں صحیح وزن کے باٹ رکھ، اور

دھوکا دینے کے لئے باٹہلـکے ساتھ نہ رکھنا۔ طرحاِسی14 اپنے
اناجمیںگھر پیمائشکی کرنے برتنصحیحکا اوررکھ، دھوکا دینے
کے لئے چھوٹا برتن ساتھ نہ رکھنا۔ 15 صحیح وزن کے باٹ اور
پیمائش کرنے کے صحیح برتن استعمال کرنا تاکہ تُو دیر تک اُس
ملـک میں جیتا رہے ربجو تیرا خدا دےتجھے گا۔ 16 کیونکہ
اُسے ہر دھوکے باز گھنسے ہے۔

عمالیقیوں کو سزا دینا
یاد17 رہے کہ عمالیقیوں نے تجھ سے کیا کچھ جبکیا تم مصر

سے نکل کر سفر کر رہے تھے۔ جب18 تُو تھکا ہارا تھا تو وہ تجھ
پر حملہ کر کے پیچھے پیچھے چلنے والے تمام کمزوروں کو جان سے
مارتے رہے۔ وہ الله کا خوف نہیں مانتے تھے۔ 19 چنانچہ جب
رب تیرا خدا تجھے ارد گرد کے تمام دشمنوں سے دےسکون گا
اور تُو ملـکاُس میں آباد ہو گا جو وہ میراثتجھے دےمیں رہا
ہے تاکہ تُو اُس پر کرےقبضہ تو عمالیقیوں کو ہلاکیوں کر کہ
دنیا میں اُن کا نام و نشان نہ رہے۔ متباتیہ بھولنا۔

26
زمین کی پہلی ربپیداوار پیشکو کرنا

جب1 تُو اُس ملـک میں داخل ہو گا جو رب 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
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رکھمیںٹوکرےکچھسے اُسکر ربجوجالےجگہ تیرا اپنےخدا
نام سکونتکی کے لئے چنے گا۔ خدمتوہاں3 کرنے والے امام
سے کہہ، آج” ربمَیں اپنے خدا کے اعلانحضور کرتا ہوں کہ
ملـکاُس میں پہنچ گیا جسہوں ہمیںکا دینے کا ربوعدہ نے
قَسم کھا باپہمارےکر دادا سے کیا “تھا۔

تب4 امام تیرا ٹوکرا لے کر اُسے تیرےرب خدا کی قربان گاہ
منےکے دے۔رکھسا ربپھر5 اپنے خدا میرا”کہہ،حضورکے
باپ 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 وہ بڑی اور طاقت ور قوم بن گئے۔ 6 لیکن مصریوں نے
ہمارے ساتھ سلوکبُرا کیا اور ہمیں دبا سختکر غلامی میں پھنسا
دیا۔ 7 پھر ہم نے چلّا ربکر اپنے باپ دادا کے خدا سے یاد فر
اُسسنی۔ہمارینےرباورکی، نے ہمارا مصیبتہماریدُکھ،
اور دبی دیکھیحالتہوئی بڑےاور8 اختیار قدرتاور کا اظہار
کر کے ہمیں مصر سے نکال لایا۔ اُس وقت اُس نے مصریوں میں
دہشت پھیلا معجزےبڑےکر دکھائے۔ 9 وہ ہمیں یہاں لے آیا
اور ملـکیہ دودھمیںجسدیا اور شہد ہے۔کثرتکی اے10
رب، اب مَیں تجھے اُس زمین کا پہلا پھل پیش کرتا ہوں جو تُو
نے ہمیں بخشی “ہے۔
اپنی پیداوار کا ربٹوکرا اپنے منےکےخدا رکھسا اُسےکر سجدہ

کرنا۔ خوشی11 منانا کہ رب میرے خدا نے مجھے اور میرے
سےچیزوںاچھیاِتنیکوگھرانے نوازا میںخوشیاِسہے۔ اپنے
درمیان ہنے ر والے یوں لاو اور پردیسیوں کو بھی شامل کرنا۔

فضل ضرورتکا مندوں کے لئے حصہ
12 تیسرےہر سال اپنی تمام فصلوں کا دسواں حصہ یوں، لاو

پردیسیوں، یتیموں اور بیواؤں کو دینا تاکہ وہ تیرے شہروں میں
کھانا کھا کر سیر ہو جائیں۔ 13 ربپھر اپنے خدا سے مَیں”کہہ،
نے ویسا ہی کیا ہے جیسا تُو مجھےنے حکم دیا۔ مَیں نے اپنے گھر
تیرےسے لئے مخصوص و مُقّدس حصہ نکال کر اُسے یوں، لاو
پردیسیوں، یتیموں اور بیواؤں کو دیا مَیںہے۔ سبنے تیریکچھ
ہدایات عینکے مطابق کیا ہے اور کچھ نہیں بھولا۔ 14 ماتم کرتے
وقت مَیں نے مخصوصاِس مُقّدسو حصے کچھسے نہیں کھایا۔
مَیں اِسے اُٹھا کر باہرسےگھر ناپاکوقتلاتے نہیں تھا۔ مَیں نے
اِس میں مُردوںسے بھیکو پیشکچھ نہیں کیا۔ مَیں ربنے اپنے
اطاعتکیخدا کر کچھسبوہکے کیا جوہے تُو مجھےنے کرنے
کو فرمایا تھا۔ آسمانچنانچہ15 پر اپنے مقدِس سے نگاہ کر اپنیکے
اسرائیلقوم ملـکاُسدے۔برکتکو جسدےبرکتبھیکو
کا وعدہ تُو قَسمنے کھا باپہمارےکر دادا سے کیا اور جو تُو نے
بخشہمیں بھی دیا ہے، ملـکاُس جسکو میں 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 اور بڑی احتیاط سے اِن پر عمل
کر۔

آج17 تُو نے اعلان کیا ہے، رب” میرا خدا ہے۔ مَیں اُس کی
راہوں پر چلتا رہوں گا، اُس کے احکام کے تابع رہوں گا اور اُس
کی سنوں “گا۔ 18 اور آج رب نے اعلان کیا ہے، تُو” میری قوم
اور میری اپنی ملـکیت طرحجسہے مَیں نے تجھ سے وعدہ کیا
میرےابہے۔ تمام احکام مطابقکے زندگی گزار۔ جتنی19 بھی
قومیں مَیں نے خلق کی ہیں اُن سب پر مَیں تجھے سرفراز کروں گا
اور تجھے یف، تعر شہرت اور عزت عطا کروں گا۔ تُو رب اپنے
خدا کے لئے مخصوص و مُقّدس قوم ہو گا جس طرح مَیں نے
وعدہ کیا “ہے۔

27
عیبال پہاڑ پر قربان گاہ بنانا ہے

1 پھر موسٰی بزرگوںنے ملسے کر قوم سے ہدایاتتمام”کہا،
کے تابع رہو جو مَیں تمہیں دےآج رہا ہوں۔ جب2 تم یائے در
یردن کو پار کر کے ملـکاُس میں داخل ہو گے ربجو تیرا خدا
رہادےتجھے بڑےوہاںتوہے اُنکےکرکھڑےپتھر سفیدیپر
کر۔ 3 اُن پر لفظ بہ لفظ پوری شریعت لـکھ۔ یا در کو پار کرنے
کے بعد یہی کچھ کر تاکہ تُو ملـکاُس میں داخل ہو ربجو تیرا
خدا دےتجھے گا میںجساور دودھ اور شہد کثرتکی ہے۔
باپتیرےربکیونکہ دادا کے یہنےخدا دینے وعدہسےتجھکا
کیا ہے۔ یردنچنانچہ4 پارکو کر پتھروںکے عیبالکو پہاڑ پر کھڑا
کرو اور اُن پر سفیدی کر۔

وہاں5 رب اپنے خدا کے لئے قربان گاہ بنانا۔ جو پتھر تُو اُس
کے لئے اُنہیںکرےاستعمال لوہے اوزارکسیکے نہسے تراشنا۔
سالمصرف6 قربانکر۔استعمالپتھر گاہ اپنےربپر بھسمکوخدا
ہونے والی قربانیاں پیش کر۔ 7 سلامتی کی قربانیاں بھی اُس پر
چڑھا۔ اُنہیں وہاں رب اپنے خدا کے حضور کھا کر خوشی منا۔
کھڑےوہاں8 کئے گئے پتھروں پر شریعت کے تمام الفاظ صاف
لـکھےصاف “جائیں۔

عیبال پہاڑ پر لعنتسے
9 پھر موسٰی نے لاوی کے قبیلے کے اماموں سے مل کر تمام

اسرائیلیوں ابسن۔سےخاموشیاسرائیل،اے”کہا،سے ربتُو
اپنے خدا کی قوم بن گیا ہے، اِس10 لئے اُس فرماںکا 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،
12 یائے” در یردن کو پار کرنے کے بعد شمعون، لاوی، یہوداہ،
اِشکار، یوسف اور بن یمین کے قبیلے گرزیم پہاڑ پر کھڑے ہو
جائیں۔ وہاں برکتوہ الفاظکے بولیں۔ باقی13 قبیلے یعنی روبن،
جد، آشر، زبولون، دان اور نفتالی عیبال پہاڑ ہوکھڑےپر لعنتکر
الفاظکے بولیں۔
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14 پھر لاوی تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر اونچی آواز سے

کہیں،
15 اُس’ پر لعنت جو تراشبُت کر یا ڈھال کر چپکے سے کھڑا

ربکرے۔ کاریکو گر ہاتھوںکے سے بنی ایسیہوئی چیز سے
گھن ‘ہے۔
جواب لوگسبمیں کہیں، ‘!آمین’
16 پھر لاوی کہیں، اُس’ لعنتپر جو باپاپنے یا ماں کی تحقیر

‘کرے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
17 اُس’ پر لعنت جو اپنے پڑوسی کی زمین کی حدود آگے پیچھے

‘کرے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
اُس’18 لعنتپر کسیجو اندھے راہنمائیکی کر غلطاُسےکے

راستے پر لے ‘جائے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
19 اُس’ لعنتپر جو پردیسیوں، یتیموں یا بیواؤں حقوقکے قائم

نہ ‘رکھے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
20 اُس’ 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’
اُس’22 لعنتپر اپنیجو بہن،سگی باپاپنے بیٹیکی یا اپنی ماں

کی بیٹی سے ہم بستر ہو ‘جائے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
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

‘دے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
25 اُس’ پر لعنت جو پیسے لے کر کسی شخصبےقصور کو

قتل ‘کرے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
26 اُس’ پر لعنت جو اِس شریعت کی باتیں قائم نہ رکھے، نہ اِن

پر عمل ‘کرے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’

28
فرماں برداری کی برکتیں

رب1 تیرا خدا تجھے دنیا کی تمام قوموں پر کرےسرفراز گا۔
شرط یہ ہے کہ تُو اُس کی سنے اور احتیاط سے اُس کے اُن تمام
احکام پر کرےعمل جو مَیں تجھے دےآج رہا ہوں۔ رب2 اپنے
خدا کا فرماں بردار رہ تو تجھے ہر طرح برکتکی حاصل ہو گی۔
تجھےرب3 شہر دیہاتاور گا۔دےبرکتمیں تیری4 اولاد پھلے
پھولے تیریگی، پکیںفصلیںخاصیاچھی 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 برکت دے
گا۔

تجھدشمنتیرےجب7 پر کریںحملہ توگے مددکیربوہ سے
ملوہگوگے۔کھائیںشکست تجھکر پر توبھیکریںحملہ تُو اُنہیں
طرفچاروں منتشر دےکر گا۔

8 الله تیرے ہر کام میں دےبرکت گا۔ اناج کی کثرت کے
سبب تیرےسے بھرےگودام رہیں ربگے۔ تیرا تجھےخدا اُس
ملـک دےبرکتمیں گا جو وہ تجھے دینے والا ہے۔ رب9 اپنی
قَسم کے مطابق 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 خوفسے کھائیں گی، کیونکہ وہ دیکھیں
گی کہ ربتُو کی قوم ہے اور اُس کے نام سے کہلاتا ہے۔

رب11 تجھے بہت دےاولاد تیرےگا، یوڑ ر بڑھائے گا اور
تجھے کثرت کی فصلیں دے گا۔ یوں وہ تجھے اُس ملـک میں
برکت دے گا جس کا وعدہ اُس نے قَسم کھا کر تیرے باپ
دادا کیا۔سے آسمانرب12 خزانوںکے کھولکو وقتکر تیریپر
زمین بارشپر برسائے گا۔ تیرےوہ ہر کام دےبرکتمیں گا۔
قوموںسیبہتتُو کو دےاُدھار کسیلیکنگا قرضبھیکا دار
نہیں ہو گا۔ تجھےرب13 قوموں کی دُم نہیں بلـکہ اُن کا سر بنائے
گا۔ تُو ترقی کرتا جائے گا اور زوال کا شکار نہیں ہو گا۔ لیکن
شرط یہ ہے کہ تُو رب اپنے خدا کے وہ احکام مان کر اُن پر عمل
کرے جو مَیں تجھے دےآج رہا ہوں۔ 14 جو کچھ بھی مَیں نے
تجھے کرنے کو کہا ہے اُس سے کسی طرح بھی ہٹ کر زندگی
نہ گزارنا۔ نہ دیگر معبودوں پیرویکی کرنا، نہ اُن کرنا۔خدمتکی

نافرمانی کی لعنتیں
لیکن15 اگر تُو رب اپنے خدا کی نہ سنے اور اُس کے اُن تمام

احکام پر عمل کرےنہ جو مَیں آج دےتجھے رہا ہوں تو ہر طرح
لعنتکی تجھ پر آئے گی۔ 16 شہر اور دیہات میں تجھ پر لعنت ہو
گی۔ ٹوکرےتیرے17 اور آٹا ھنے گوند تیرےکے برتن پر لعنت ہو
گی۔ تیری18 اولاد تیرےپر، گائےبَیلوں اور یوں بھیڑبکر بچوںکے
پر تیرےاور کھیتوں پر لعنت ہو گی۔ 19 گھر میں آتے اور وہاں
سے وقتنکلتے تجھ لعنتپر ہو گی۔ 20 اگر تُو غلط کام کر ربکے
چھوڑےکو تو جو کچھ بھی تُو کرے وہ تجھ پر لعنتیں، پریشانیاں
اور مصیبتیں دےآنے گا۔ تب تیرا جلدی ستیاناسسے ہو گا،
اور ہلاکتُو ہو جائے گا۔

رب21 تجھ میں وبائی یاں بیمار پھیلائے گا جن سببکے سے
تجھ میں سے کوئی اُس ملـک میں زندہ نہیں رہے گا جس پر تُو
ابھی قبضہ کرنے والا ہے۔ مہلـکتجھےرب22 یوں، بیمار بخار اور
گا۔مارےسےسوجن ُجھلسانے والی گرمی، اورروگپَتکال،
پھپھوندی تیری فصلیں کرےختم گی۔ ایسی مصیبتوں کے باعث
تُو تباہ ہو جائے گا۔ تیرے23 اوپر آسمان پیتل جیسا سخت ہو گا
تیرےجبکہ نیچے زمین لوہے کی مانند ہو گی۔ بارش24 کی جگہ
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ملـکتیرےرب پر گرد ریتاور برسائے گا آسمانجو تیرےسے
ملـک پر چھا کر تجھے برباد دےکر گی۔

جب25 تُو اپنے دشمنوں کا کرےسامنا تو رب تجھے شکست
دلائے گا۔ گو تُو مل کر اُن کی طرف بڑھے گا توبھی اُن سے
بھاگ کر طرفچاروں منتشر ہو جائے گا۔ دنیا کے ممالـکتمام
لوگوںمیں مصیبتیںتیریوہجبگےجائیںہوکھڑےرونگٹےکے
دیکھیں گے۔ پرندے26 اور جنگلی جانور تیری لاشوں کو کھا
جائیں گے، اور اُنہیں بھگانے والا کوئی نہیں ہو گا۔ تجھےرب27
اُن ہی پھوڑوں مارےسے گا جو مصریوں کو نکلے تھے۔ ایسے
امراضِجلدی پھیلیں جنگے نہیںعلاجکا ہے۔ 28 تُو پاگل پن کا
شکار ہو جائے تجھےربگا، اندھے پن اور ابتریذہنی میں مبتلا
گا۔دےکر 29 دوپہر وقتکے بھی تُو اندھے ٹٹولطرحکی ٹٹول
پھرےکر گا۔ جو کچھ بھی کرےتُو اُس میں ناکام رہے گا۔ روز
بہ تجھےلوگروز دباتے اور لُوٹتے رہیں تجھےاورگے، بچانے والا
کوئی نہیں ہو گا۔

تیری30 توگیہوسےعورتکسیمنگنی اَورکوئی آ کیاُسکر
گا۔کرےدریعصمت تُو اپنے لئے گھر بنائے گا لیکن اُس میں
نہیں گا۔رہے تُو اپنے لئے انگور کا باغ لگائے لیکنگا اُس پھلکا
نہیں کھائے گا۔ تیرے31 دیکھتے دیکھتے تیرا بَیل ذبح کیا جائے
گا، لیکن تُو اُس کا گوشت نہیں کھائے گا۔ تیرا گدھا تجھ سے
چھین لیا جائے گا اور واپس نہیں کیا جائے گا۔ تیری یاں بکر بھیڑ
دشمن جائیںدیکو اورگی، اُنہیں چھڑانے والا نہیںکوئی گا۔ہو
تیرے32 بیٹے بیٹیوں دوسریکسیکو قوم کو دیا جائے گا، اور تُو
کچھ نہیں کر گا۔سکے 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
کمائیکیمشقت تجھےگی۔جائےلے عمر بھر ظلم اور برداشتدباؤ
پڑےکرنا گا۔

34 جو ناکہول باتیں تیری آنکھیں دیکھیں گی اُن سے تُو پاگل
ہو جائے گا۔ رب35 تجھے تکلیف دہ اور لاعلاج پھوڑوں سے
مارے گا تلوےجو سے لے پورےتکچاندیکر جسم پر پھیل
تیرےکر گھٹنوں اور ٹانگوں کو متاثر کریں گے۔

تجھےرب36 تیرےاور مقرر کئے ہوئے بادشاہ ایککو ایسے
ملـک میں لے جائے گا جس سے نہ تُو اور نہ تیرے باپ دادا
واقف تھے۔ وہاں تُو دیگر معبودوں لـکڑییعنی اور پتھر بُتوںکے کی
گا۔کرےخدمت قومجسجس37 دےہانکتجھےربمیں
گا وہاں تجھے دیکھ کر لوگوں کے کھڑےرونگٹے ہو جائیں گے
اور وہ اُڑائیںمذاقتیرا گے۔ تُو اُن لئےکے عبرت مثالانگیز گا۔ہو

38 تُو اپنے کھیتوں بہتمیں بیج بونے کے باوجود کم فصلہی
کاٹے گا، ٹڈےکیونکہ اُسے کھا جائیں گے۔ 39 تُو انگور باغکے
لگا کر اُن پر خوب کرےمحنت گا لیکن نہ اُن کے انگور توڑے
گا، نہ اُن کی َمے پیئے گا، کیڑےکیونکہ اُنہیں کھا جائیں گے۔

40 ملـکپورےتیرےگو میں زیتون ہوںدرختکے توبھیگے
تُو اُن کا تیل استعمال نہیں کر سکے گا، کیونکہ زیتون خراب ہو
کر زمین پر گر جائیں گے۔

تیرے41 بیٹے بیٹیاں تو ہوں لیکنگے، تُو اُن محرومسے ہو جائے
گا۔ کیونکہ اُنہیں گرفتار کر کے کسی ملـکاجنبی میں لے جایا
جائے گا۔ ٹڈیوں42 کے ملـکتیرےغول کے تمام درختوں اور
فصلوں پر قبضہ کر لیں گے۔ تیرے43 درمیان ہنے ر والا پردیسی
تجھ بڑھسے کر ترقی کرتا جائے گا جبکہ تجھ پر زوال آ جائے گا۔
44 اُس پاسکے تجھے اُدھار دینے کے لئے پیسے ہوں گے جبکہ
تیرے پاس اُسے اُدھار دینے کو کچھ نہیں ہو گا۔ آخر میں وہ سر
اور تُو دُم ہو گا۔

یہ45 تمام لعنتیں تجھ پر پڑیںآن تکجبگی۔ تُو تباہ نہ ہو جائے
وہ تیرا تعاقب کرتی رہیں گی، کیونکہ تُو ربنے اپنے خدا کی نہ
سنی اور اُس کے احکام پر عمل نہ کیا۔ یوں46 یہ تیرےتکہمیشہ
اور تیری اولاد کے لئے ایک معجزانہ اور عبرت انگیز الٰہی نشان
رہیں گی۔

47 چونکہ تُو نے دلی خوشی سے اُس وقت رب اپنے خدا کی
خدمت نہ کی جب تیرے پاس سب کچھ تھا 48 اِس لئے تُو اُن
کرےخدمتکیدشمنوں بھیجےخلافتیرےربجنہیںگا گا۔
تُو بھوکا، پیاسا، ننگا اور ہر چیز مندحاجتکا ہو گا، تیریرباور
گردن پر لوہے کا جوا رکھ کر تجھے مکمل تباہی تک لے جائے
گا۔

ایکخلافتیرےرب49 قوم کرےکھڑی گا جو دُور سے
بلـکہ دنیا کی انتہا سے آ کر عقاب کی طرح تجھ پر جھپٹا مارے
گی۔ ایسیوہ زبان بولے سےجسگی واقفتُو نہیں ہو گا۔ 50 وہ
سخت قوم ہو گی جو نہ بزرگوں کا کرےلحاظ گی اور نہ بچوں پر
کرےرحم گی۔ 51 تیرےوہ مویشی اور فصلیں کھا جائے گی
اور تُو بھوکے مر گا۔جائے 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
محاصرہ کرے گا۔ آخرکار جن اونچی اور مضبوط فصیلوں پر تُو
اعتماد کرے گا وہ بھی سب گر پڑیں گی۔ دشمن اُس ملـک کا
کوئی بھی شہر چھوڑےنہیں گا ربجو تیرا خدا تجھے دینے والا
ہے۔

تیرےدشمنجب53 شہروں کا کرےمحاصرہ گا تو تُو اُن میں
اِتنا شدید بھوکا ہو جائے گا کہ اپنے بچوں کو کھا لے گا ربجو
تیرے خدا نے تجھے دیئے ہیں۔ محاصرے54-55 کے دوران تم
میں سے سب شریفسے اور شائستہ آدمی بھی اپنے بچے کو ذبح
کر کے کھائے گا، کیونکہ اُس پاسکے کوئی خوراکاَور نہیں
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 سبسے شریفسے اور عورتشائستہ بھی
ایسا کرےہی گی، اگرچہ پہلے وہ اِتنی نازک تھی کہ فرش کو
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تلوےاپنے سے نہیںجرأتکیچھونے کرتی محاصرےتھی۔ کے
دوران اُسے اِتنی بھوکشدید ہو گی جبکہ اُس کے بچہ پیدا ہو
گا تو وہ چھپچھپ کر اُسے کھائے گی۔ نہ صرف یہ بلـکہ وہ
پیدائش کے وقت بچے کے ساتھ خارج ہوئی آلائش بھی کھائے
گی اور اُسے اپنے شوہر یا اپنے باقی بچوں میں بانٹنے کے لئے تیار نہیں
ہو گی۔ اِتنی مصیبت تجھ محاصرےپر دورانکے آئے گی۔

احتیاطغرض58 شریعتسے کی اُن تمام باتوں کی پیروی کر
جو اِس کتاب میں درج ہیں، اور رب اپنے خدا کے پُرجلال اور
بارُعب نام کا خوف ماننا۔ 59 ورنہ وہ تجھ اور تیری اولاد میں
سخت اور امراضلاعلاج اور ایسی ناکدہشت وبائیں پھیلائے
گا نہیںروکیجو گی۔سکیںجا تمامجن60 وباؤں سے تُو مصر میں
دہشت کھاتا تھا وہ تیرےاب درمیان پھیل تیرےکر ساتھ چمٹی
رہیں گی۔ 61 نہ شریعتصرف کی اِس کتاب 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 خدا کی نہ سنے تو آخرکار تم میں بہتسے کم
بچے رہیں گے، گو تم پہلے ستاروں جیسے بےشمار تھے۔ جس63
طرح پہلے رب خوشی سے تمہیں کامیابی دیتا اور تمہاری تعداد
بڑھاتا تھا اُسی طرح اب وہ تمہیں باد بر اور تباہ کرنے میں خوشی
کرےمحسوس گا۔ تمہیں زبردستی ملـکاُس سے نکالا جائے گا
جس پر تُو اِس وقت داخل ہو کر قبضہ کرنے والا ہے۔ تب64
رب تجھے دنیا سرےایککے سے لے تکسرےدوسرےکر
تمام قوموں میں منتشر گا۔دےکر وہاں تُو دیگر معبودوں کی پوجا
کرے گا، ایسے دیوتاؤں کی جن سے نہ تُو اور تیرےنہ باپ دادا
واقف تھے۔

65 ممالـکاُن بھیمیں نہ تُو آرام پائےسکونو پاؤںتیرےنہگا،
جائیںجم ربگے۔ دےہونے گا کہ تیرا دل تھرتھراتا رہے گا،
تیری آنکھیں پریشانی باعثکے تیریاورگیجائیںدُھندلا سےجان
اُمید کی ہر کرن جاتی رہے گی۔ تیری66 جان ہر خطرےوقت
میں ہو گی اور تُو دہشتراتدن کھاتے ہوئے مرنے کی توقع
کرے گا۔ صبح67 اُٹھ کر تُو کہے گا، کاش’ شام ‘!ہو اور شام
وقت،کے صبحکاش’ ‘!ہو کیونکہ کچھجو تُو دیکھے گا اُس سے
تیرے دل دہشتکو گھیر لے گی۔

رب68 تجھے جہازوں میں بٹھا کر مصر واپس لے جائے گا
اگرچہ مَیں نے کہا تھا کہ تُو اُسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھے گا۔
وہاں پہنچ کر تم اپنے دشمنوں باتسے کر کے اپنے آپ کو غلام
طورکے پر بیچنے کروکوششکی لیکنگے، تمہیںبھیکوئی 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 حوربربجو یعنی سینا پر اُن کے ساتھ باندھ چکا تھا۔
میںسلسلےاِس2 موسٰی اسرائیلیوںتمامنے بُلاکو کر تم”کہا، نے
خود دیکھا بادشاہکےمصرنےربکہ اُسفرعون، ملازموںکے
ملـکپورےاور کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ 3 تم نے اپنی آنکھوں سے
بڑیوہ آزمائشیں، الٰہی نشان معجزےاور دیکھے جن یعےکے ذر
رب نے قدرتاپنی کا اظہار کیا۔

4 مگر افسوس، آج تک رب نے تمہیں نہ سمجھ دار دل عطا
کیا، نہ آنکھیں جو دیکھ سکیں یا کان جو سن سکیں۔ یگستان5 ر
میں مَیں نے 40 تکسال تمہاری راہنمائی کی۔ اِس دوران نہ
کپڑےتمہارے پھٹے اور تمہارےنہ گھسے۔جوتے تمہارےنہ6
پاس روٹی تھی، نہ َمے یا جیسیَمے کوئی اَور ربتوبھیچیز۔ نے
یاتتمہاری پوریضرور کیں تاکہ تم سیکھ لو ربوہیکہ تمہارا
خدا ہے۔

7 پھر ہم یہاں آئے تو حسبون کا بادشاہ سیحون اور بسن کا
بادشاہ عوج نکل کر ہم سے لڑنے آئے۔ لیکن ہم نے اُنہیں
شکست دی۔ 8 اُن ملـککے پر قبضہ کر ہمکے نے اُسے روبن،
جد اور منسّی کے آدھے قبیلے میراثکو میں دیا۔ اب9 احتیاط
پوریشرائطتمامکیعہداِسسے کرو تاکہ تم کامیابمیںباتہر
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 کہ رب اپنے خدا
کا وہ عہد کرےتسلیم جو وہ آج قَسم کھا تیرےکر ساتھ باندھ
رہا ہے۔ اِس13 سے وہ آج اِس کی تصدیق کر رہا ہے کہ تُو اُس
کی قوم اور وہ تیرا خدا ہے یعنی جسباتوہی کا وعدہ اُس نے
تجھ سے باپتیرےاور دادا ابراہیم، اسحاق یعقوباور 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
ممالـک میں سے گزرتے ہوئے تکیہاں پہنچے۔ 17 تم نے اُن کے
نفرت انگیز بُت دیکھے جو لـکڑی، پتھر، چاندی اور سونے کے
تھے۔ دھیان18 دو کہ یہاں موجود کوئی بھی مرد، عورت، کنبہ
یا قبیلہ رب اپنے خدا ہٹسے دوسریکر قوموں کے دیوتاؤں کی
پوجا نہ کرے۔ ایسا نہ ہو تمہارےکہ درمیان کوئی پھوٹجڑ کر
یلا زہر اور کڑوا پھل لائے۔

19 تم سب نے وہ لعنتیں سنی ہیں جو رب نافرمانوں پر بھیجے
گا۔ توبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے آپ ربکو برکتکی کا
سمجھوارث کہے،کر ہٹنےسےراہوںغلطاپنیمَیںبےشک’ کے
لئے تیار نہیں ہوں، لیکن باتکوئی نہیں۔ مَیں محفوظ رہوں ‘گا۔
وہسےحرکتایسیخبردار، صرفنہ اپنے اوپر ملـکپورےبلـکہ
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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، اور رب دنیا سے
اُس کا نام و نشان گا۔دےمٹا وہ21 جماعتپوریاُسے الـگسے
کر کے اُس پر عہد کی وہ تمام لعنتیں لائے گا شریعتجو کی اِس
کتاب میں لـکھی ہوئی ہیں۔

22 مستقبل میں تمہاری اولاد اور دُوردراز ممالـک سے آنے
والے مسافر اُن مصیبتوں امراضاور کا اثر دیکھیں گے جن سے
رب ملـکنے کو تباہ کیا ہو گا۔ طرفچاروں23 زمین ُجھلسی
ہوئی نمکاورگندھکاور ہوئیڈھکیسے نظر بیجگی۔آئے اُس
میں یا بو نہیں جائے گا، کیونکہ خود رَو تکپودوں کچھ نہیں 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 سختکے
غضب کی کیا وجہ ‘تھی؟ 25 اُنہیں جواب ملے 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۔ 26 اُنہوں نے جا کر دیگر معبودوں کی خدمت کی اور اُنہیں
سجدہ کیا جن سے وہ پہلے واقف نہیں تھے اور جو رب نے اُنہیں
نہیں دیئے تھے۔ اِسی27 لئے اُس غضبکا ملـکاِس پر نازل ہوا
اور وہ اُس پر وہ تمام لعنتیں لایا جن کا ذکر اِس کتاب میں ہے۔
وہ28 اِتنا غصے ہوا اُسکہ اُنہیںنے جڑ اُکھاڑسے ایککر اجنبی
ملـک پھینکمیں دیا جہاں وہ تکآج آباد ‘ہیں۔

بہت29 کچھ پوشیدہ ہے، ربصرفاور ہمارا خدا اُس کا علم
رکھتا ہے۔ لیکن اُس نے ہم پر اپنی شریعت انکشافکا کر دیا
لازمہے۔ اُساولادہماریاورہمکہہے فرماںکے بردار رہیں۔

30
توبہ مثبتکے نتیجے

1 مَیں نے تجھے بتایا ہے تیرےکہ لئے کیا کچھ برکت کا اور
کیا کچھ لعنت کا باعث ہے۔ ربجب تیرا خدا تجھے تیری غلط
حرکتوں سببکے مختلفسے قوموں میں منتشر دےکر گا تو تُو
میری باتیں مان جائے گا۔ تب2 تُو اور تیری اولاد رب اپنے خدا
واپسپاسکے آئیں گے پورےاور دل و جان اُسسے کی سن کر
اُن تمام احکام پر عمل کریں گے جو مَیں آج دےتجھے رہا ہوں۔
3 پھر رب تیرا خدا تجھے بحال کرے گا اور تجھ پر رحم کر کے
تجھے اُن تمام قوموں سے نکال کر کرےجمع گا جن میں اُس نے
تجھے منتشر کر دیا تھا۔ 4 ربہاں، تیرا تجھےخدا ہر جگہ جمعسے
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 باپتیرےتجھے 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 کی کرےپیروی گا جو مَیں تجھے دےآج رہا ہوں۔
9 جو کچھ بھی کرےتُو گا اُس میں رب تجھے بڑی کامیابی بخشے
گا، اور تجھے کثرت کی اولاد، مویشی اور فصلیں حاصل ہوں
گی۔ طرحجسکیونکہ باپتیرےوہ دادا کو کامیابی دینے میں
محسوسخوشی کرتا تھا اُسی طرح وہ تجھے بھی کامیابی دینے میں
کرےمحسوسخوشی گا۔

صرفشرط10 یہ ہے کہ تُو رب اپنے خدا کی سنے، شریعت
میں درج اُس کے احکام پر کرےعمل پورےاور دل و جان سے
اُس طرفکی رجوع لائے۔

11 جو احکام مَیں آج دےتجھے رہا ہوں نہ وہ حد سے یادہ ز
مشکل ہیں، نہ تیری پہنچ سے باہر۔ 12 وہ آسمان پر نہیں ہیں کہ
تُو کہے، کون’ آسمان پر چڑھ 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 پر عمل کر ‘سکیں؟ 14 کیونکہ یہ تیرےکلام نہایت قریب بلـکہ
تیرے منہ اور دل میں موجود ہے۔ چنانچہ اُس پر عمل کرنے میں
کوئی رکاوٹبھی نہیں ہے۔

زندگی موتیا کا چناؤ
15 دیکھ، آج مَیں تجھے دو 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
خدا کو پیار کر، اُس کی راہوں پر چل اور اُس کے احکام تابعکے
رہ۔ پھر تُو زندہ رہ کر کرےترقی گا، اور رب تیرا خدا تجھے اُس
ملـک دےبرکتمیں میںجسگا تُو داخل ہونے والا ہے۔

لیکن17 اگر تیرا دل اِس راستے ہٹسے کر نافرمانی کرے تو
برکت کی توقع نہ کر۔ اگر تُو آزمائش میں پڑ کر دیگر معبودوں کو
سجدہ اور اُن کی کرےخدمت 18 تو تم ضرور تباہ ہو جاؤ گے۔
آج مَیں اعلان کرتا ہوں کہ صورتاِس میں تم یادہ ز تکدیر اُس
ملـک میں آباد نہیں رہو میںجسگے تُو یائے در یردن کو پار کر
داخلکے ہو گا تاکہ اُس پر قبضہ کرے۔

آسمانآج19 میرےخلافتمہارےزمیناور ہیںگواہ مَیںکہ
تمہیںنے زندگی اور برکتوں کا راستہ موتاور اور لعنتوں کا راستہ
پیش کیا زندگیابہے۔ راستہکا اختیار کر تاکہ تُو تیریاور اولاد
زندہ رہے۔ اپنےرب20 خدا کو پیار کر، اُس اورسنکی اُس سے

* 29:19 ملـکپورے پر تباہی لائے :گا لفظی سیراب:ترجمہ زمینخشکزمین کے ساتھ تباہ ہو جائے گی۔
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لپٹا رہ۔ کیونکہ تیریوہی زندگی ہے اور کرےوہی گا کہ تُو دیر
تک ملـکاُس میں جیتا رہے جسگا کا وعدہ اُس قَسمنے کھا
باپتیرےکر دادا ابراہیم، اسحاق یعقوباور سے کیا “تھا۔

31
یشوع کو موسٰی کی جگہ مقرر کیا جاتا ہے

1 موسٰی نے جا کر تمام اسرائیلیوں سے مزید کہا،
2 اب” مَیں 120 سال کا ہو چکا ہوں۔ میرا چلنا پھرنا مشکل

ہو گیا ہے۔ اور ویسے بھی رب نے مجھے بتایا ہے، تُو’ یائے در
یردن کو پار کرےنہیں ‘گا۔ رب3 تیرا خدا تیرےخود آگے آگے
جا کر یردن کو پار کرے گا۔ وہی تیرے آگے آگے اِن قوموں
کو تباہ کرے گا تاکہ تُو اُن ملـککے پر قبضہ کر سکے۔ یا در
کو پار وقتکرتے تیرےیشوع آگے چلے ربطرحجسگا نے
فرمایا ہے۔ وہاںرب4 لوگوںکے بالکلکو اُسی طرح کرےتباہ
طرحجسگا وہ یوں امور کو اُن کے بادشاہوں سیحون اور عوج
سمیت تباہ کر ہے۔چکا تمہیںرب5 اُن غالبپر اُسگا۔دےآنے
وقت تمہیں اُن کے ساتھ سلوکویسا کرنا ہے جیسا مَیں تمہیںنے
بتایا ہے۔ مضبوط6 اور دلیر ہو۔ اُن خوفسے نہ کھاؤ، کیونکہ
رب تیرا تیرےخدا ساتھ چلتا ہے۔ وہ تجھے کبھی چھوڑےنہیں
گا، تجھے ترککبھی کرےنہیں “گا۔

7 اِس کے بعد موسٰی نے تمام اسرائیلیوں کے منے سا یشوع کو
بُلایا اور اُس سے کہا، مضبوط” اور دلیر ہو، کیونکہ تُو اِس قوم
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 کر کے قبیلےہر کو اُس کا موروثی علاقہ دے۔ خودرب8
تیرے آگے آگے ساتھتیرےہوئےچلتے نہیںکبھیتجھےوہگا۔ہو
چھوڑے گا، تجھے کبھی کرےترکنہیں خوفگا۔ نہ کھانا،
نہ “گھبرانا۔

ساتہر سال کے شریعتبعد تلاوتکی
9 موسٰی نے یہ شریعتپوری لـکھ کر اسرائیل کے تمام 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
کہا، سالساتہر”10-11 بعدکے شریعتاِس تلاوتکی کرنا،
یعنی بحالی کے سال میں جب قرضتمام منسوخ کئے جاتے ہیں۔
تلاوت اُس وقت کرنا جبہے اسرائیلی یوں جھونپڑ کی عید کے
لئے رب اپنے خدا کے منے سا اُس جگہ حاضر ہوں گے جو وہ
مقدِس کے لئے چنے گا۔ تمام12 لوگوں کو مردوں، بچوںعورتوں،
اور پردیسیوں سمیت وہاں جمع کرنا تاکہ وہ سن کر ربسیکھیں،
تمہارے خدا مانیںخوفکا احتیاطاور باتوںکیشریعتاِسسے
پر عمل کریں۔ 13 لازم ہے کہ اُن کی اولاد جو اِس شریعت سے
ناواقف ہے اِسے سنے اور سیکھے تاکہ عمر بھر ملـکاُس ربمیں
تمہارے خدا خوفکا جسمانے پر تم یائے در یردن کو پار کر
کے قبضہ کرو “گے۔

رب موسٰی ہدایاتآخریکو دیتا ہے
موسٰینےرب14 سے قریبموتتیریاب”کہا، یشوعہے۔

کو بُلا کر اُس کے ساتھ ملاقات کے خیمے میں حاضر ہو جا۔
وہاں مَیں اُسے اُس کی ذمہ یاں دار سونپوں “گا۔
موسٰی اور یشوع آ کر خیمے میں حاضر ہوئے 15 تو رب خیمے

دروازےکے پر بادل کے ستون میں ظاہر ہوا۔ اُس16 نے موسٰی
سے کہا، تُو” جلد ہی مر کر باپاپنے دادا سے جا ملے گا۔ لیکن
یہ ملـکقوم داخلمیں ہونے پر زنا کر اُسکے اجنبیکے دیوتاؤں
کی پیروی لـگکرنے جائے گی۔ وہ ترکمجھے کر کے وہ عہد
مَیںجوگیدےتوڑ اُننے ساتھکے باندھا پھر17ہے۔ غضبمیرا
اُن پر بھڑکے اُنہیںمَیںگا۔ چھوڑ کر اپنا چہرہ اُن سے لوںچھپا گا۔
اُنہیںتب کچا چبا لیا جائے گا ناکہیبتساریبہتاور مصیبتیں
اُن پر آئیں گی۔ اُس وقت وہ کہیں گے، کیا’ یہ مصیبتیں اِس وجہ
ہمسے پر آئیںنہیں نہیںساتھہمارےربکہ اور18‘ہے؟ ایسا ہی
ہو گا۔ مَیں ضرور اپنا چہرہ اُن سے چھپائے رکھوں گا، کیونکہ
دیگر معبودوں کے پیچھے چلنے سے اُنہوں ایکنے نہایت شریر قدم
اُٹھایا ہو گا۔

ذیلاب19 گیتکا لـکھ کر اسرائیلیوں کو یوں سکھاؤ کہ وہ
زبانی یاد رہے میرےاور لئے اُن خلافکے گواہی دیا کرے۔
20 مَیںکیونکہ اُنہیں ملـکاُس میں لے جا جسہوںرہا کا وعدہ
مَیں نے قَسم کھا کر اُن باپکے دادا سے کیا تھا، ملـکاُس میں
میںجس دودھ اور شہد کثرتکی وہاںہے۔ خوراکاِتنی ہو
گی کہ اُن بھوککی جاتی رہے گی اور وہ موٹے ہو جائیں گے۔
لیکن پھر وہ دیگر معبودوں کے پیچھے لـگ جائیں گے اور اُن کی
کریںخدمت گے۔ مجھےوہ رد کریں اورگے میرا توڑیںعہد گے۔
نتیجے21 میں اُن آئیںمصیبتیںناکہیبتساریبہتپر گی۔ پھر یہ
گیت جو اُن کی اولاد یادکو رہے گا اُن دےگواہیخلافکے
گا۔ کیونکہ مَیںگو اُنہیں ملـکاُس میں لے جا رہا جسہوں کا
وعدہ مَیں نے قَسم کھا کر اُن سے کیا تھا توبھی مَیں جانتا ہوں کہ
طرحکستکابوہ سوچکی رکھتے “ہیں۔

22 موسٰی اُسینے دن لـکھگیتیہ کر اسرائیلیوں کو سکھایا۔
23 پھر رب نے یشوع بن نون سے کہا، مضبوط” اور دلیر ہو،

کیونکہ تُو اسرائیلیوں کو اُس ملـک میں لے جائے گا جس کا
وعدہ مَیں نے قَسم کھا کر اُن سے کیا تھا۔ مَیں تیرےخود ساتھ
ہوں “گا۔

موسٰیجب24 شریعتپورینے کتابکو میں لـکھ لیا تو25 وہ
اُن یوں لاو مخاطبسے ہوا جو سفر وقتکرتے عہد کا صندوق
اُٹھا کر لے تھے۔جاتے شریعت”26 کی کتابیہ لے ربکر اپنے
خدا عہدکے صندوقکے پاسکے وہاںرکھنا۔ پڑیوہ رہے اور
دیتیگواہیخلافتیرے رہے۔ 27 خوبمَیںکیونکہ ہوںجانتا
کہ تُو سرکشکتنا میریہے۔دھرمہٹاور بھیمیںموجودگی تم
نے کتنی ربدفعہ سرکشیسے کی۔ تو میرےپھر مرنے بعدکے
تم کیا کچھ نہیں کرو !گے میرےاب28 منے سا اپنے قبیلوں کے تمام
بزرگوں اور نگہبانوں کو جمع کرو تاکہ وہ میریخود یہ باتیں سنیں
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اور آسمان اور زمین اُن کے خلاف گواہ ہوں۔ 29 کیونکہ مجھے
معلوم ہے کہ میری موت کے بعد تم ضرور بگڑ جاؤ گے اور اُس
راستے ہٹسے جاؤ جسگے پر چلنے کی مَیں نے تمہیں تاکید کی
آخرکارہے۔ تم مصیبتپر آئے گی، کیونکہ تم وہ کچھ کرو گے جو
رب کو بُرا لگتا ہے، تم اپنے ہاتھوں کے کام سے اُسے غصہ دلاؤ
“گے۔

30 پھر موسٰی نے اسرائیل کی تمام جماعت کے منے سا یہ گیت
شروع سے لے کر پیشتکآخر کیا،

32
موسٰی گیتکا

باتمیریآسمان،اے1 پر غور زمین،اے!کر !سنگیتمیرا
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 کا نام پکاروں ہمارےگا۔ خدا عظمتکی کی تمجید

!کرو
4 وہ چٹان ہے، اور اُس کا کاملکام اُسہے۔ کی تمام راہیں

راست ہیں۔ وہ وفادار خدا فریبمیںجسہے نہیں ہے بلـکہ جو
عادل اور دیانت دار ہے۔

ایک5 ٹیڑھی اور کج رَو نسل نے اُس کا گناہ کیا۔ وہ اُس کے
فرزند نہیں بلـکہ ثابتداغ ہوئے ہیں۔

اے6 میری احمق اور بےسمجھ قوم، کیا تمہارا رب سے ایسا
یہ ٹھیکرو ہے؟ وہ تو تمہارا باپ اور خالق جسہے، تمہیںنے
بنایا اور قائم کیا۔

7 قدیم زمانے کو یاد کرنا، ماضی کی نسلوں 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
اسرائیلیوںسرحدیںکیقوموںنے تعدادکی کیں۔مقررمطابقکے

9 ربکیونکہ کا حصہ اُس کی قوم یعقوبہے، کو اُس نے
میراث میں پایا ہے۔

یہ10 قوم یگستاناُسے ملمیںر ویرانگئی، بیابانسنسانو میں
آوازیںناکہولطرفچاروںجہاں تھیں۔گونجتی اُس اُسےنے
گھیر کر اُس کی دیکھ بھال کی، اُسے اپنی آنکھ کی پُتلی کی طرح
بچائے رکھا۔

11 جب عقاب اپنے بچوں کو اُڑنا سکھاتا ہے تو وہ اُنہیں
نکالسےگھونسلے کر اُن ساتھکے اُڑتا اگرہے۔ وہ جائیںبھیگر تو
حاضروہ اورہے اُن نیچےکے پَروںاپنے پھیلاکو اُنہیںکر زمین سے
ٹکرا جانے سے بچاتا ربہے۔ کا اسرائیل کے ساتھ سلوکیہی
تھا۔

اکیلےنےرب12 ہی اُس کی راہنمائی اجنبیکسیکی۔ معبود
شرکتنے نہ کی۔

13 اُس نے اُسے رتھ پر سوار کر ملـککے کی بلندیوں پر سے
گزرنے دیا اور اُسے کھیت کا پھل کھلا کر اُسے چٹان سے شہد
سختاور پتھر سے زیتون کا تیل مہیا *کیا۔

14 اُس نے اُسے گائے کی لسی اور بھیڑبکری کا دودھ چیدہ
بھیڑ کے بچوں سمیت کھلایا اور اُسے بسن کے موٹے تازے
بکرےمینڈھے، اور بہترین اناج عطا کیا۔ اُس وقت تُو اعلٰی انگور
کی عمدہ َمے لطفسے اندوز ہوا۔

لیکن15 جب †یسورون موٹا ہو گیا تو وہ دولتّیاں جھاڑنے لگا۔
جب وہ تکحلق بھر کر تنومند اور فربہ ہوا تو اُس نے اپنے خدا
اور خالق کو رد کیا، اُس نے نجاتاپنی کی چٹان کو حقیر جانا۔

16 اپنے معبودوںاجنبی اُنہوںسے اُسنے غیرتکی جوشکو
دلایا، اپنے گھنونے بُتوں سے اُسے غصہ دلایا۔

17 اُنہوں نے بدروحوں کو قربانیاں پیش کیں جو خدا نہیں
ہیں، ایسے معبودوں کو جن سے نہ وہ اور نہ اُن کے باپ دادا
واقف تھے، کیونکہ تھوڑیوہ دیر پہلے وجود میں آئے تھے۔

18 تُو وہ بھولچٹان تجھےنےجسگیا پیدا کیا، وہی جسخدا
تجھےنے جنم دیا۔

رب19 یہنے دیکھ کر اُنہیں رد کیا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے بیٹیوں
ناراضسے تھا۔

20 اُس نے کہا، مَیں” اپنا چہرہ اُن سے چھپا لوں گا۔ پھر پتا
لـگے گا میرےکہ بغیر اُن کا کیا انجام ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ سراسر
بگڑ گئے ہیں، اُن میں وفاداری پائی نہیں جاتی۔

اُنہوں21 اُسنے پرستشکی سے جو نہیںخدا غیرتمیریہے
کو جوش دلایا، اپنے بےکار بُتوں سے مجھے غصہ دلایا ہے۔
چنانچہ مَیں خود ہی اُنہیں غیرت دلاؤں گا، ایک ایسی قوم کے
یعے ذر حقیقتجو میں قوم نہیں ایکہے۔ نادان قوم کے یعے ذر
مَیں اُنہیں غصہ دلاؤں گا۔

22 میرےکیونکہ غصے بھڑکآگسے اُٹھی ہے پاتالجو کی
تہہ تک پہنچے گی اور زمین اور اُس کی پیداوار ہڑپ کر کے
پہاڑوں کی بنیادوں کو گی۔دےجلا

مَیں23 اُن مصیبتپر مصیبتپر دوںآنے گا اور اپنے تمام تیر اُن
پر چلاؤں گا۔

بھوک24 مارےکے اُن طاقتکی جاتی رہے گی، اور وہ بخار
اور امراضوبائی کا لقمہ بنیں گے۔ مَیں اُن خلافکے پھاڑنے
والے جانور اور یلے سانپزہر بھیج دوں گا۔

25 باہر تلوار اُنہیں بےاولاد دےکر گی، اور گھر دہشتمیں
پھیل جائے گی۔ شیرخوار بچے، نوجوان لڑکے لڑکیاں اور بزرگ
سب اُس گرفتکی میں آ جائیں گے۔

مجھے26 کہنا ہئے چا تھا کہ مَیں اُنہیں ِچکنا ُچور کر انسانوںکے
میں سے اُن کا نام و نشان مٹا دوں گا۔

* 32:13 مہیا :کیا لفظی :ترجمہ چوسنے دیا۔ † 32:15 :یسورون اسرائیل۔
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لیکن27 اندیشہ تھا کہ دشمن غلط مطلب نکال کر کہے، ہم’

خود اُن غالبپر آئے، اِس ربمیں کا ہاتھ نہیں “۔‘ہے
28 کیونکہ یہ قوم بےسمجھ حکمتاور سے خالی ہے۔
کاش29 وہ دانش مند ہو کر یہ بات !سمجھیں کاش 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 طرح دس ہزار
اسرائیلیوں کو بھگا سکتے ہیں؟ صرفوجہ یہ ہے کہ اُن چٹانکی
نے اُنہیں دشمن کے ہاتھ بیچ دیا۔ رب نے خود اُنہیں دشمن کے
قبضے میں کر دیا۔

ہمارے31 دشمن خود مانتے ہیں اسرائیلکہ کی ہماریچٹان
جیسیچٹان نہیں ہے۔

32 اُن کی بیل تو سدوم کی بیل اور عمورہ کے باغ سے ہے، اُن
کے انگور یلے زہر اور اُن کے کڑوےُگچھے ہیں۔

33 اُن کی َمے سانپوں مہلـککا زہر ہے۔
رب34 فرماتا کیا”ہے، مَیں نے اِن باتوں پر مُہر لگا کر اُنہیں اپنے

خزانے محفوظمیں نہیں رکھا؟
انتقام35 لینا میرا ہی کام مَیںہے، ہی بدلہ لوں وقتایکگا۔

آئے گا اُنکہ پھسلےپاؤںکا گا۔ کیونکہ اُن تباہیکی قریبدنکا
ہے، اُن کا انجام جلد ہی آنے والا “ہے۔

36ً ربیقینا اپنی قوم کرےانصافکا گا۔ وہ اپنے خادموں پر
ترس کھائے دیکھےجبگا گا کہ اُن طاقتکی جاتی رہی ہے
اور کوئی نہیں بچا۔

37 اُس وقت وہ پوچھے گا، اب” اُن کے دیوتا کہاں ہیں، وہ
کیجسچٹان پناہ اُنہوں نے لی؟

38 وہ دیوتا کہاں ہیں جنہوں نے اُن کے بہترین جانور کھائے
اور اُن کی َمے نذریںکی پی لیں۔ تمہاریوہ مدد کے لئے اُٹھیں اور
تمہیں پناہ دیں۔

اب39 جان لو کہ مَیں اور صرف مَیں خدا میرےہوں۔ سوا
کوئی اَور خدا نہیں ہے۔ مَیں ہی ہلاک کرتا اور مَیں ہی زندہ
کر دیتا ہوں۔ مَیں ہی زخمی کرتا اور مَیں ہی شفا دیتا ہوں۔ کوئی
میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکتا۔

40 مَیں اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اُٹھا کر اعلان کرتا ہوں کہ
حیاتابدیمیری کی قَسم،

جب41 مَیں 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 پیخون پی نشےکر دُھتمیں جائیںہو میریگے،
تلوار مقتولوں اور قیدیوں کے خون اور دشمن کے سرداروں کے
سروں سے سیر ہو جائے “گی۔

اے43 دیگر قومو، اُس کی اُمّت کے خوشیساتھ !مناؤ کیونکہ
وہ اپنے خادموں کے خون کا انتقام لے گا۔ وہ اپنے مخالفوں سے
بدلہ لے کر ملـکاپنے اور قوم کا گا۔دےکفارہ

44 موسٰی اور یشوع بن نون نے آ کر اسرائیلیوں کو یہ پورا گیت
سنایا۔ 45-46 پھر موسٰی نے اُن سے کہا، آج” مَیں نے تمہیں اِن
تمام باتوں آگاہسے کیا لازمہے۔ بیٹھمیںدلوںتمہارےوہکہہے
اپنیجائیں۔ اولاد بھیکو دوحکم احتیاطکہ شریعتاِسسے کی
تمام باتوں پر عمل کرے۔ 47 یہ خالی باتیں نہیں بلـکہ تمہاری زندگی
کا سرچشمہ ہیں۔ اِن کے مطابق چلنے باعثکے تم تکدیر اُس
ملـک میں جیتے رہو جسگے پر تم یائے در یردن کو پار کر کے
قبضہ کرنے والے “ہو۔

موسٰی کا نبو پہاڑ پر انتقال
اُسی48 ربدن نے موسٰی سے کہا، پہاڑی”49 سلسلے عباریم

کے پہاڑ نبو پر چڑھ جا جو یریحو کے منے سا لیکن یردن کے مشرقی
کنارے پر موآبیعنی ملـککے میں وہاںہے۔ کنعانسے پر نظر
ڈال، ملـکاُس پر جو مَیں اسرائیلیوں دےکو رہا ہوں۔ اِس50
کے بعد تُو وہاں مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملے گا، بالکل اُسی
طرحجسطرح تیرا بھائی ہارون ہور پہاڑ پر مر کر باپاپنے دادا
سے جا ملا ہے۔ 51 کیونکہ تم دونوں اسرائیلیوں کے برُو رُو بےوفا
ہوئے۔ جب تم دشِت صین میں قادس کے قریب تھے اور مریبہ
کے چشمے پر اسرائیلیوں کے منے کھڑےسا تھے تو تم نے میری
قدوسیت قائم نہ رکھی۔ سبباِس52 سے تُو صرفملـکوہ دُور
سے دیکھے گا جو مَیں اسرائیلیوں دےکو رہا ہوں۔ تُو خود اُس
میں داخل نہیں ہو “گا۔

33
موسٰی قبیلوں برکتکو دیتا ہے

1 مرنے سے پیشتر مردِ خدا موسٰی 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 خاطر پہاڑی ڈھلانوں کے
پاس آیا۔

3ً یقینا وہ قوموں محبتسے کرتا ہے، تمام تیرےمُقّدسین ہاتھ
میں ہیں۔ وہ تیرے پاؤں کے منے سا جھک 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۔

* 33:2 :سعیر ادوم۔ † 33:5 :یسورون اسرائیل۔
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7 یہوداہ :برکتکی
اے رب، یہوداہ کی پکار سن کر اُسے دوبارہ اُس کی قوم

میں شامل کر۔ اُس کے ہاتھ اُس کے لئے لڑیں۔ مخالفوں کا سامنا
وقتکرتے اُس کی مدد کر۔

لاوی8 :برکتکی
تیری مرضی معلوم کرنے کے قرعے بنام اُوریم اور ُمیم ت تیرے

وفادار خادم لاوی کے پاس ہوتے ہیں۔ تُو نے اُسے مّسہ میں
آزمایا اور مریبہ میں اُس سے لڑا۔ 9 اُس نے تیرا کلام سنبھال کر
تیرا عہد قائم رکھا، تکیہاں کہ اُس نے نہ اپنے باپماں کا، نہ
اپنے سگے بھائیوں یا بچوں لحاظکا کیا۔

10 وہ یعقوب کو تیری ہدایات اور اسرائیل کو تیری شریعت
سکھا تیرےکر منے سا بخور تیریاور قربان گاہ پر بھسم ہونے والی
قربانیاں چڑھاتا ہے۔

اُسرب،اے11 طاقتکی کو بڑھا اُسکر ہاتھوںکے 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
زمینکیاُسرب برکتکو آسماندے۔ ٹپکےاوسقیمتیسے

اور زمین نیچےکے سے پھوٹچشمے نکلیں۔
یوسف14 سورجکو کی بہترین پیداوار اور ہر مہینے کا لذیذترین

پھل حاصل ہو۔
اُسے15 پہاڑوںقدیم نوازاسےچیزوںبہترینکیوادیوںابدیاور

جائے۔
16 زمین کے تمام ذخیرے 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۔

17 یوسف سانڈ کے پہلوٹھے جیسا عظیم ہے، اور اُس کے
سینگ جنگلی بَیل سینگکے ہیں جن سے وہ دنیا کی انتہا تک
قوموںسب گا۔مارےکو افرائیم ایسےافرادبےشمارکے ہی ہیں،
منسّی ہزاروںکے افراد ایسے ہی ہیں۔

زبولون18 اور اِشکار :برکتکی
زبولون،اے گھر سے اےمنا۔خوشیوقتنکلتے اِشکار، اپنے

خیموں میں ہتے ر خوشہوئے ہو۔
19 وہ دیگر قوموں کو اپنے پہاڑ پر آنے دعوتکی دیں گے اور

وہاں راستی کی پیشقربانیاں کریں گے۔ وہ سمندر کثرتکی اور
سمندر ریتکی میں چھپے ہوئے خزانوں جذبکو کر لیں گے۔

جد20 :برکتکی
مبارک وہہے جدجو کا علاقہ وسیع کر جددے۔ شیرببر کی

دبکطرح کسیکر بازوکا سریا پھاڑ لنے ڈا لئےکے تیار ہے۔رہتا
21 اُس نے اپنے لئے سب سے اچھی زمین چن لی، راہنما کا

حصہ اُسی کے لئے محفوظ رکھا گیا۔ جب قوم کے راہنما جمع
ہوئے تو اُس پوریمرضیراستکیربنے کی اسرائیلاور کے
بارے میں اُس فیصلےکے عمل میں لایا۔

دان22 :برکتکی
دان ببر شیر بچہکا بسنجوہے نکلسے چھلانگکر لگاتا ہے۔
نفتالی23 :برکتکی
ربنفتالی منظوریکی سے سیر اُسےہے، اُس برکتپوریکی

حاصل ہے۔ وہ گلیل کی جھیل اور اُس کے جنوب کا علاقہ
میراث میں پائے گا۔

آشر24 :برکتکی
آشر بیٹوں میں سب مبارکسے ہے۔ وہ اپنے بھائیوں کو پسند

ہو۔ اُس پاسکے زیتون کا اِتنا تیل ہو کہ وہ اپنے پاؤں اُس میں
ڈبو سکے۔

تیرے25 شہروں دروازوںکے کنڈےکے لوہے اور پیتل کے
طاقتتیریہوں، عمر بھر قائم رہے۔

‡یسورون26 کے مانندکیخدا نہیںکوئی آسمانجوہے، پر سوار
ہو کر، ہاں اپنے جلال میں بادلوں پر بیٹھ تیریکر مدد کرنے کے
لئے آتا ہے۔

27 ازلی خدا تیری پناہ گاہ ہے، وہ اپنے ازلی بازو تیرے نیچے
پھیلائے رکھتا ہے۔ وہ دشمن تیرےکو منے سا سے بھگا کر اُسے
ہلاک کرنے کو کہتا ہے۔

28 چنانچہ اسرائیل سلامتی سے گزارےزندگی یعقوبگا، کا
الـگچشمہ محفوظاور گا۔رہے اُس اناجزمینکی اور انگور کی
کثرت کرےپیدا گی، اور اُس کے اوپر آسمان زمین اوسپر پڑنے
دے گا۔

اے29 اسرائیل، تُو مبارککتنا ہے۔ کون تیری مانند ہے،
ربجسے نے بچایا تیریوہہے۔ مدد ڈھالکی تیریاور شان کی
تلوار تیرےہے۔ شکستدشمن کھا تیریکر کریںخوشامد 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 مقابلکے نبو پہاڑ پر چڑھ گیا۔ نبو پِسگہ پہاڑیکے سلسلے کی
ایک چوٹی تھا۔ وہاں ربسے نے اُسے وہ ملـکپورا دکھایا جو
وہ اسرائیل کو دینے والا تھا یعنی ِجلعاد کے علاقے سے لے کر
دان کے علاقے تک، 2 نفتالی کا پورا علاقہ، افرائیم اور منسّی کا
علاقہ، یہوداہ کا علاقہ بحـیرۂ روم تک، جنوب3 میں نجبدشِت
اور کھجور کے شہر یریحو وادیکی سے لے کر ُضغر تک۔ رب4

‡ 33:26 :یسورون اسرائیل۔
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نے اُس سے کہا، یہ” ملـکوہ جسہے کا وعدہ مَیں نے قَسم
کھا کر ابراہیم، اسحاق یعقوباور سے کیا۔ مَیں نے اُن سے کہا تھا
کہ اُن کی اولاد کو ملـکیہ ملے گا۔ تُو اُس میں داخل نہیں ہو
گا، لیکن مَیں تجھے یہاں لے آیا ہوں تاکہ تُو اُسے اپنی آنکھوں سے
دیکھ “سکے۔

اِس5 کے رببعد کا خادم موسٰی موآبوہیں ملـککے میں
فوت نےرب6تھا۔کہانےربطرحجسطرحاُسیبالکلہوا،
اُسے بیت فغور کی وادیکسی میں دفن کیا، لیکن تکآج کسی
بھیکو معلوم نہیں کہ اُس کی قبر کہاں ہے۔

وفاتاپنی7 وقتکے سال120موسٰی کا تھا۔ تکآخر نہ اُس
آنکھیںکی دُھندلائیں، نہ اُس طاقتکی اسرائیلیوں8ہوئی۔کم نے
موآب کے میدانی علاقے میں تکدن30 اُس کا ماتم کیا۔

پھر9 یشوع بن نون موسٰی کی جگہ ہوا۔کھڑا روحکیحکمتوہ
معمورسے تھا، کیونکہ موسٰی نے اپنے ہاتھ اُس پر رکھ تھے۔دیئے
اسرائیلیوں اُسنے کی سنی اور وہ کچھ کیا ربجو اُنہیںنے موسٰی
معرفتکی بتایا تھا۔

اِس10 بعدکے اسرائیل میں موسٰی جیسا نبی کبھی نہ جساُٹھا
ربسے برُو باترُو کرتا تھا۔ اَورکسی11 نبی ایسےنے الٰہی نشان
اور معجزے نہیں کئے جیسے موسٰی نے فرعون بادشاہ، اُس کے
ملازموں ملـکپورےاور منےکے سا مصراُسےنےربجبکئے
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

موتکیموسٰیخادمکےرب1 موسٰیرببعدکے مددگارکے
یشوع بن نون ہمسے کلام ہوا۔ اُس نے کہا، میرا”2 خادم موسٰی
فوت ہو گیا ابہے۔ اُٹھ، اِس پوری قوم کے ساتھ یائے در یردن
کو پار کر کے اُس ملـک میں داخل ہو جا جو مَیں اسرائیلیوں
کو دینے کو ہوں۔ زمینجس3 پر بھی تُو اپنا پاؤں رکھے گا اُسے
مَیں موسٰی کے ساتھ کئے وعدےگئے کے مطابق تجھے دوں گا۔
تمہارے4 ملـک کی سرحدیں یہ ہوں :گی جنوب میں نجب کا
یگستان، ر شمال میں لبنان، مشرق میں یائے در فرات اور مغرب
میں بحـیرۂ روم۔ ِحتّی قوم کا پورا علاقہ اِس میں شامل ہو گا۔
تیرے5 جیتے جی کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکے جسگا۔ طرح
مَیں موسٰی کے ساتھ تھا، اُسی تیرےطرح ساتھ بھی ہوں گا۔ مَیں
تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، نہ ترکتجھے کروں گا۔

مضبوط6 اور دلیر ہو، کیونکہ تُو ہی اِس قوم میراثکو میں وہ
دےملـک جسگا مَیںکا نے اُن باپکے دادا قَسمسے کھا کر
وعدہ کیا تھا۔ لیکن7 خبردار، مضبوط اور بہت دلیر ہو۔ احتیاط
شریعتپوریاُسسے پر عمل کر میرےجو خادم موسٰی تجھےنے
اُسہے۔دی نہسے دائیں اور نہ ہٹنا۔طرفبائیں پھرجہاں کہیں
بھی تُو کامیابجائے گا۔ہو باتیںجو8 شریعتاِس میںکتابکی
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۔

9 مَیں پھر کہتا ہوں کہ مضبوط 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 کے نگہبانوں مخاطبسے ہوا، خیمہ”11 گاہ

میں ہر جگہ جا کر لوگوں کو اطلاع دیں کہ سفر کے لئے کھانے
بندوبستکا کر لیں۔ تینکیونکہ دن آپبعدکے یائے یردندر کو
پار کر کے ملـکاُس پر قبضہ کریں گے آپربجو کا آپخدا
کو ورثے دےمیں رہا “ہے۔

12 پھر یشوع روبن، جد اور منسّی کے آدھے قبیلے مخاطبسے
ہوا، باتیہ”13 یاد رکھیں ربجو کے خادم موسٰی آپنے سے
تھی،کہی تمہارارب’ خدا تم یائےکو یردندر کنارےمشرقیکے
پر کا یہ علاقہ دیتا ہے تاکہ تم یہاں امن و امان ساتھکے رہ ‘سکو۔
ہمجباب14 یائے در یردن کو پار کر رہے ہیں آپتو کے بال
بچے مویشیاور یہیں رہ لیکنہیں۔سکتے لازم ہے آپکہ تمامکے
قابلکےکرنےجنگ مسلحمرد ہو کر بھائیوںاپنے آگےکے آگے
یا در پارکو آپکریں۔ تکوقتاُسکو بھائیوںاپنے مددکی کرنا

ہے اُنہیںربتکجب15 وہ آرام آپجودےنہ حاصلکو ہے
اور وہ ملـکاُس پر قبضہ نہ کر لیں آپربجو کا دےاُنہیںخدا
رہا ہے۔ اِس کے بعد آپہی کو اپنے اُس علاقے واپسمیں جا
کر آباد ہونے اجازتکی ہو گی ربجو خادمکے موسٰی آپنے
کو یائے در یردن کے کنارےمشرقی پر دیا “تھا۔

اُنہوں16 میںجوابنے یشوع سے بھیجو”کہا، آپحکم نے
ہمیں دیا وہہے مانیںہم گے اور بھیجہاں ہمیں بھیجیں وہاںگے
جائیں گے۔ طرحجس17 ہم موسٰی کی ہر بات مانتے تھے اُسی
آپطرح کی بھی ہر بات مانیں گے۔ لیکن آپرب کا خدا اُسی
آپطرح کے ساتھ طرحجسہو وہ موسٰی کے ساتھ تھا۔ 18 جو
بھی آپ کے حکم کی خلاف ورزی کر آپکے کی وہ تمام باتیں
نہ مانے آپجو فرمائیں گے اُسے دیموتسزائے لیکنجائے۔
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 خاصلیں، 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۔ 2 لیکن یریحو کے بادشاہ کو
اطلاع ملی کہ آج شام کو کچھ اسرائیلی مرد یہاں پہنچ گئے ہیں
ملـکجو کی جاسوسی کرنا ہتے چا ہیں۔ 3 یہ سن کر بادشاہ نے
راحب کو خبر اُن”بھیجی، آدمیوں نکالکو دو پاستمہارےجو
آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ پورے ملـک کی جاسوسی
کرنے کے لئے آئے “ہیں۔

لیکن4 راحب نے دونوں آدمیوں کو چھپا رکھا تھا۔ اُس نے
کہا، جی،” یہ آدمی میرے پاس آئے تو تھے لیکن مجھے معلوم
نہیں تھا کہ کہاں سے آئے ہیں۔ دنجب5 ڈھلنے لگا اور شہر کے
دروازوں کو بند کرنے وقتکا آ گیا تو وہ چلے گئے۔ مجھے معلوم
نہیں طرفکسکہ ابگئے۔ جلدی کر کے اُن کا پیچھا کریں۔
عین ممکن ہے آپکہ اُنہیں پکڑ “لیں۔ حقیقت6 میں راحب نے
اُنہیں چھت پر لے جا کر وہاں پڑےپر َسن کے ڈنٹھلوں کے نیچے
چھپا دیا تھا۔ راحب7 باتکی سن کر بادشاہ کے آدمی وہاں سے
چلے گئے اور شہر نکلسے جاسوسوںکر تعاقبکے میں اُس راستے
پر چلنے لـگے جو یائے در یردن کے اُن تکمقاموںگہرےکم لے
جاتا ہے جہاں اُسے پیدل عبور کیا جا سکتا تھا۔ اور جوں ہی یہ
آدمی نکلے، شہر کا دروازہ اُن پیچھےکے بند کر دیا گیا۔

جاسوسوں8 کے سو جانے سے پہلے راحب چھتنے پر آ کر
9 اُن مَیں”کہا،سے ہوںجانتی آپملـکیہنےربکہ دےکو
دیا آپہے۔ بارےکے میں سن کر ہم پر دہشت چھا گئی ہے،
ملـکاور کے باشندےتمام ہمت ہار گئے ہیں۔ 10 کیونکہ ہمیں
خبر ملی ہے آپکہ کے مصر سے نکلتے ربوقت نے بحرِ ُلزم ق کا
آپطرحکسپانی کے خشکآگے کر دیا۔ یہ ہمارےبھی سننے
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میں آیا ہے آپکہ نے یائے در یردن کے مشرق میں ہنے ر والے
دو بادشاہوں سیحون اور عوج کے ساتھ کیا کچھ کیا، آپکہ نے
پوریاُنہیں طرح تباہ کر دیا۔ یہ11 سن ٹوٹہمتہماریکر گئی۔
آپ 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 آپکہ اُسی میرےطرح خاندان پر مہربانی کریں
طرحجسگے کہ مَیں آپنے پر کی ہے۔ اور ضمانت کے طور
پر مجھے کوئی نشان دیں 13 کہ میرےآپ ماں باپ، میرے بہن
بھائیوں اور اُن کے گھر والوں کو زندہ چھوڑ کر ہمیں موت سے
بچائے رکھیں “گے۔

14 آدمیوں 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 سے ضرور مہربانی اور
وفاداری پیشسے آئیں ربجبگے ہمیں ملـکیہ عطا فرمائے
“گا۔

میںنکلنےسےشہرنےراحبتب15 اُن اُسچونکہکی۔مددکی
ملحقسےچاردیواریکیشہرگھرکا اِستھا لئے سےکھڑکیآدمی
نکل کر رسّے کے یعے ذر باہر کی زمین پر اُتر آئے۔ 16 اُترنے سے
راحبپہلے نے اُنہیں ہدایت کی، پہاڑی” علاقے طرفکی چلے
جائیں۔ آپجو تعاقبکا کر ہیںرہے آپوہاںوہ نہیںڈھونڈکو
سکیں گے۔ تین تکدن یعنی تکجب واپسوہ نہ آ جائیں وہاں
چھپے رہنا۔ اِس کے بعد جہاں جانے کا ارادہ چلےہے “جانا۔

آدمیوں17 نے اُس سے کہا، جو” قَسم آپ نے ہمیں کھلائی
ہے ہم ضرور اُس کے پابند رہیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے 18 کہ
ہمارےآپ ملـکاِس میں رنگقرمزیوقتآتے کا یہ رّسا اُس
کھڑکی کے منے سا باندھ دیں جس میں آپسے نے ہمیں اُترنے
دیا ہے۔ یہ بھی لازم ہے کہ اُس وقت آپ کے ماں باپ، بھائی
بہنیں اور تمام گھر آپوالے کے میںگھر ہوں۔ 19 اگر آپکوئی
کے گھر میں سے نکلے اور مار دیا جائے تو یہ ہمارا قصور نہیں ہو
گا، ہم ذمہ دار نہیں ٹھہریں گے۔ لیکن اگر کسی کو ہاتھ لگایا
جائے آپجو کے گھر کے اندر ہو تو ہم ہی اُس موتکی کے
ذمہ دار ٹھہریں گے۔ 20 اور کسی ہمارےکو معاملے بارےکے
اطلاعمیں نہ دینا، قَسماُسہمورنہ آزادسے ہیں آپجو ہمیںنے
“کھلائی۔

راحب21 جوابنے 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 والے پورے راستے کا
کھوج لگا لوٹے۔ہاتھخالیکر پھر23 جاسوسوںدونوں پہاڑینے
علاقے سے اُتر کر یائے در یردن کو پار کیا اور یشوع بن نون کے
پاس آ کر سب کچھ بیان کیا جو اُن کے ساتھ ہوا تھا۔ 24 اُنہوں
نے کہا، یقیناً” رب نے ہمیں دےملـکپورا دیا ہمارےہے۔

بارے میں سن کر ملـک 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،
دیکھیںآپجب” لاویکہ قبیلےکے کے آپربامام کے خدا
عہدکے اُٹھائےصندوقکا ہیںہوئے تو اپنے اپنے مقام روانہسے
ہو کر اُس کے پیچھے ہو لیں۔ 4 پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کہاں
جانا ہے، کیونکہ آپ پہلے کبھی وہاں نہیں گئے۔ لیکن صندوق
ًکے ایکتقریبا کلو میٹر پیچھے رہیں اور یادہ ز قریب نہ “جائیں۔

یشوع5 نے لوگوں کو بتایا، اپنے” آپ مخصوصکو مُقّدسو
کریں، کیونکہ آپربکل کے درمیان حیرت انگیز کرےکام
“گا۔

اگلے6 دن یشوع نے اماموں سے کہا، عہد” کا صندوق اُٹھا
کر لوگوں کے آگے آگے یا در کو پار “کریں۔ چنانچہ امام صندوق
کو اُٹھا کر آگے آگے چل دیئے۔ 7 اور رب نے یشوع سے 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 جسکہ طرح
مَیں موسٰی ساتھکے تھا اُسی تیرےطرح ساتھ بھی ہوں۔ عہد8 کا
صندوق اُٹھانے والے اماموں کو بتا دینا، آپجب’ یائے در یردن
کنارےکے پہنچیں گے تو وہاں پانی میں رُک “۔‘جائیں

یشوع9 اسرائیلیوںنے آئیںپاسمیرے”کہا،سے اپنےرباور
خدا فرمانکے سن لیں۔ آپآج10 جان لیں گے کہ زندہ آپخدا
کے درمیان ہے اور کہ ًوہ یقینا آپ کے آگے آگے جا دوسریکر
قوموں کو دےنکال گا، 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
ایکسے ایک آدمی کو چن لیں تاکہ بارہ افراد جمع ہو جائیں۔
13 پھر امام تمام دنیا مالـککے رب کے عہد کا صندوق اُٹھا کر
یا در میں جائیں گے۔ اور جوں ہی وہ اپنے پاؤں پانی میں رکھیں
گے تو پانی کا بہاؤ رُک جائے گا اور آنے والا پانی ڈھیر بن کر
کھڑا رہے “گا۔

چنانچہ14 اسرائیلی اپنے خیموں سمیٹکو کر روانہ ہوئے، اور
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 تھا۔ لیکن جوں صندوقہی کو اُٹھانے والے اماموں نے یا در
کنارےکے پہنچ کر پانی میں قدم رکھا 16 تو آنے والے پانی کا
بہاؤ رُک گیا۔ وہ اُن سے ایکدُور شہر قریبکے ڈھیر بن جسگیا
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کا نام آدم تھا اور جو ضرتان نزدیککے ہے۔ جو پانی دوسری
یعنی بحـیرۂ مُردار طرفکی بہہ رہا تھا وہ پوری طرح اُتر گیا۔ تب
اسرائیلیوں نے یریحو شہر کے مقابل یا در کو پار کیا۔ رب17 کا
عہد کا صندوق اُٹھانے والے امام یائے در یردن کے بیچ میں
زمینخشک کھڑےپر رہے جبکہ زمینخشکلوگباقی پر سے
گزر گئے۔ امام اُس تکوقت کھڑےوہاں تکجبرہے تمام
اسرائیلیوں زمینخشکنے پر چل کر یا در کو پار نہ کر لیا۔

4
یادگار پتھر

پوریجب1 قوم نے یائے در یردن کو عبور کر لیا یشوعربتو
سے ہم کلام ہوا، 2 ہر” قبیلے میں ایکایکسے آدمی کو چن
لے۔ 3 پھر اِن بارہ آدمیوں کو دےحکم کہ جہاں امام یائے در
یردن ہیںکھڑےدرمیانکے 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 خدا صندوقکے کے آگے چلآگے کر یا در تکدرمیانکے
آپجائیں۔ میں سے ہر ایکایکآدمی پتھر اُٹھا کر اپنے کندھے
پر رکھے اور باہر لے جائے۔ کُل بارہ پتھر ہوں اسرائیلگے، کے
قبیلےہر کے لئے ایک۔ یہ6 آپپتھر ایکدرمیانکے یادگار نشان
رہیں گے۔ آئندہ جب آپ کے بچے آپ 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 تکابد اسرائیل کو یاد دلاتے رہیں
گے یہاںکہ کیا کچھ ہوا “تھا۔

اسرائیلیوں8 نے ایسا ہی کیا۔ اُنہوں نے یائے در یردن کے بیچ
میں سے اپنے قبیلوں کی تعداد کے مطابق بارہ پتھر اُٹھائے، بالکل
اُسی ربطرحجسطرح نے یشوع کو فرمایا تھا۔ پھر اُنہوں نے
یہ پتھر اپنے ساتھ لے کر اُس 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 کے کھڑےدرمیان تھے۔ یہ پتھر تکآج پڑےوہاں ہیں۔
صندوق10 کو اُٹھانے والے امام یا در کے کھڑےدرمیان رہے
تکجب لوگوں نے تمام احکام ربجو نے یشوع کو دیئے تھے
پورے نہ لئے۔کر کچھسبیوں ویسا ہی ہوا موسٰیجیسا یشوعنے
کو فرمایا تھا۔
لوگ جلدی جلدی یا در میں سے گزرے۔ 11 جب سب

کنارےدوسرے پر تھے تو رببھیامام کنارےکرلےصندوقکا
پر پہنچے اور دوبارہ قوم کے آگے آگے چلنے لـگے۔ 12 اور جس
موسٰیطرح فرمایانے تھا، اورجدروبن، منسّی کے قبیلےآدھے کے
مرد مسلح ہو کر باقی اسرائیلی قبیلوں سے پہلے یا در دوسرےکے

کنارے پر پہنچ گئے تھے۔ 13ً تقریبا مسلح40,000 مرد وقتاُس
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 خوفیوں مانتے رہے
طرحجس پہلے موسٰی کا۔

15 پھر رب نے یشوع سے کہا، 16 عہد” کا صندوق اُٹھانے
والے اماموں کو یا در میں سے نکلنے کا حکم “دے۔ یشوع17 نے
ایسا ہی کیا 18 تو جوں ہی کنارےامام پر پہنچ گئے پانی دوبارہ بہہ
کر یا در کناروںکے سے باہر آنے لگا۔

اسرائیلیوں19 نے پہلے مہینے کے دسویں *دن یائے در یردن کو
عبور کیا۔ اُنہوں نے اپنے خیمے یریحو مشرقکے میں واقع ِجلجال
کئے۔کھڑےمیں وہاں20 یشوع نے یا در میں سے چنے ہوئے بارہ
پتھروں کو کیا۔کھڑا اُس21 اسرائیلیوںنے سے جبآئندہ”کہا،
آپ کے بچے اپنے اپنے باپ سے پوچھیں گے کہ اِن پتھروں کا کیا
مطلب ہے 22 تو اُنہیں بتانا، یہ’ وہ جگہ اسرائیلیجہاںہے قوم نے
زمینخشک پر یائے در یردن کو پار ‘کیا۔ 23 آپربکیونکہ کے
خدا نے آپتکوقتاُس کے آگے آگے یا در کا خشکپانی کر
دیا تکجب آپ وہاں سے گزر نہ گئے، بالکل اُسی طرح جس
طرح 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 کی
قدرت لیںجانکو آپاور ربہمیشہ اپنے خدا “مانیں۔خوفکا

5
یہ1 خبر یائے یردندر میںمغربکے آباد بادشاہوںاموریتمام

آبادمیںعلاقےساحلیاور تمام پہنچتکبادشاہوںکنعانی کہگئی
رب اسرائیلیوںنے کے منے سا یا در کو خشکتکوقتاُس کر
سبتکجبدیا نے پار نہ کر لیا تھا۔ تب اُن ٹوٹہمتکی گئی
اور اُن میں اسرائیلیوں کا سامنا کرنے جرأتکی نہ رہی۔

ِجلجال میں ختنہ
2 اُس وقت رب نے یشوع سے کہا، پتھر” کی یاں چھر بنا کر

پہلے اسرائیلیوںطرحکی کا ختنہ کروا “دے۔ یشوعچنانچہ3 نے
پتھر یاںکی چھر بنا ایککر جگہ پر اسرائیلیوں کا ختنہ جسکروایا
نامکا بعد میں ختنہ’ ‘پہاڑ گیا۔رکھا بات4 یہ تھی کہ مصرمردجو
سے نکلتے جنگوقت کرنے کے قابل تھے وہ یگستان ر میں چلتے
چلتے مر چکے تھے۔ مصر5 سے روانہ ہونے والے اِن تمام مردوں
کا ختنہ ہوا تھا، لیکن جتنے لڑکوں پیدائشکی یگستان ر میں ہوئی
تھی اُن کا ختنہ نہیں ہوا تھا۔ 6 چونکہ اسرائیلی رب کے تابع نہیں
رہے تھے اِس لئے اُس نے قَسم کھائی تھی کہ وہ ملـکاُس کو
دیکھیںنہیں کثرتکیشہداوردودھمیںجسگے جساورہے
کا وعدہ اُس نے قَسم کھا کر اُن باپکے دادا سے کیا تھا۔ نتیجے
میں ًاسرائیلی ملـکفورا داخلمیں نہ سکےہو بلـکہ اُنہیں وقتاُس
یگستانتک میںر پھرنا تماموہتکجبپڑا مرد مر نہ گئے مصرجو

* 4:19 پہلے مہینے کے دسویں :دن یل۔ اپر
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سے جنگوقتنکلتے کرنے قابلکے تھے۔ 7 اُن کی ربجگہ نے
اُن بیٹوںکے کو کھڑا کیا تھا۔ یشوع نے اُن ہی کا کروایا۔ختنہ اُن
کا ختنہ اِس 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 رہے تکجب اُن کے زخم ٹھیک 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
چودھواں دن تھا، 11 اور اگلے ہی دن وہ پہلی دفعہ اُس ملـک
کی پیداوار میں بےخمیریسے روٹی اور اناج کے بُھنے ہوئے دانے
کھانے لـگے۔ اُس12 کے بعد کے دن مَن کا سلسلہ ختم ہوا اور
اسرائیلیوں کے لئے سہولتیہ نہ رہی۔ اُس سال سے وہ کنعان کی
پیداوار سے کھانے لـگے۔

فرشتے سے یشوع ملاقاتکی
ایک13 دن یشوع یریحو شہر قریبکے ایکاچانکتھا۔ آدمی

اُس کے منے سا کھڑا نظر آیا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔
یشوع نے اُس کے پاس جا کر پوچھا، کیا” آپ ہمارے ساتھ یا
ہمارے دشمنوں کے ساتھ “ہیں؟

آدمی14 نے کہا، نہیں،” ربمَیں 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؟
لشکرکےرب15 سردارکے میںجوابنے اپنے”کہا، جوتے

اُتار پرجگہجسکیونکہدے، تُو کھڑا یشوع“ہے۔مُقّدسوہہے
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 نے یشوع
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 کی فصیل کے ساتھ ساتھ
چل کر ایک چکر لگاؤ اور پھر خیمہ گاہ میں واپس آ جاؤ۔ چھ
تکدن ایسا ہی کرو۔ سات4 ایکایکامام 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 فصیلکی

گر جائے گی لوگتیرےاور ہر جگہ سیدھے شہر میں داخل ہو
سکیں “گے۔

6 یشوع بن نون نے اماموں کو بُلا کر اُن سے کہا، رب” کے
عہد کا صندوق اُٹھا میرےکر ساتھ چلیں۔ اور سات امام ایک
ایک نرسنگا اُٹھائے صندوق کے آگے آگے “چلیں۔ 7 پھر اُس نے
باقی لوگوں سے کہا، آئیں،” شہر کی فصیل کے ساتھ ساتھ چل
ایککر چکر لگائیں۔ مسلح آدمی رب صندوقکے کے آگے آگے
“چلیں۔

8 سب کچھ یشوع کی ہدایات کے مطابق ہوا۔ سات امام
نرسنگے بجاتے ربہوئے آگےکے آگے چلے ربجبکہ عہدکے
کا صندوق اُن کے پیچھے پیچھے تھا۔ مسلح9 آدمیوں میں سے کچھ
اماموںوالےبجانے پیچھےپیچھےکےصندوقکچھاورآگےآگےکے
لـگے۔چلنے اِتنے میں نرسنگےامام رہے۔بجاتے لیکن10 یشوع نے
باقی لوگوں کو حکم دیا تھا جنگدناُسکہ کا نعرہ نہ لگائیں۔ اُس
نے کہا، تکجب” مَیں حکم نہ دوں اُس ایکتکوقت لفظ
بھی نہ بولنا۔ مَیںجب اشارہ دوں گا تو پھر خوبہی نعرہ “لگانا۔
اِسی11 ربطرح صندوقکے نے شہر کی فصیل کے ساتھ ساتھ
کرچل لگایا۔چکر لوگوںپھر لوٹمیںگاہخیمہنے راتوہاںکر
گزاری۔

12-13 اگلے دن یشوع صبح سویرے اُٹھا، اور اماموں اور
فوجیوں نے دوسری مرتبہ شہر کا چکر لگایا۔ اُن کی وہی ترتیب
تھی۔ پہلے کچھ مسلح آدمی، ساتپھر نرسنگے بجانے والے امام،
پھر رب کے عہد کا صندوق اُٹھانے والے امام اور آخر میں مزید
کچھ مسلح آدمی تھے۔ چکر لگانے کے دوران امام نرسنگے بجاتے
رہے۔ دوسرےاِس14 دن بھی وہ شہر کا چکر لگا کر خیمہ گاہ
لوٹمیں آئے۔ اُنہوں نے تکدنچھ ایسا ہی کیا۔

ساتویں15 دن اُنہوں نے سویرےصبح اُٹھ کر شہر کا چکر یوں
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 سی پھونک ماری۔ تب یشوع نے لوگوں سے
جنگ”کہا، کا نعرہ لگائیں، ربکیونکہ آپنے یہکو دےشہر
دیا ہے۔ 17 شہر کو اور جو کچھ اُس میں ہے تباہ کر ربکے کے
لئے مخصوص کرنا راحبصرفہے۔ کسبی کو اُن سمیتلوگوں
بچانا ہے جو اُس کے گھر میں ہیں۔ کیونکہ اُس ہمارےنے اُن
جاسوسوں کو چھپا دیا جن کو ہم نے یہاں بھیجا تھا۔ لیکن18
الله کے لئے مخصوص چیزوں کو ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ آپاگر اُن
میں سے کچھ لے لیں تو اپنے آپ کو تباہ کریں گے بلـکہ اسرائیلی
گاہخیمہ تباہیبھیپر بھیکچھجو19گے۔لائیںآفتاور چاندی،
سونے، پیتل یا لوہے سے بنا ہے ربوہ کے لئے مخصوص ہے۔
رباُسے کے خزانے میں ڈالنا “ہے۔

اماموںجب20 نے پھونکلمبی ماری تو اسرائیلیوں جنگنے
کے نعرےزوردار اچانکلگائے۔ یریحو کی فصیل گر گئی، اور

* 5:9 دُور دیکر :ہے لفظی :ترجمہ لُڑھکا کر دُور دیکر ہے۔
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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 کر رب کے لئے مخصوص کیا، خواہ مرد
یا عورت، جوان یا بزرگ، بھیڑبکریگائےبَیل، یا گدھا تھا۔

آدمیوںدوجن22 ملـکنے تھیکیجاسوسیکی اُن یشوعسے
نے کہا، اب” اپنی قَسم کا وعدہ پورا کریں۔ کسبی کے گھر میں
جا اُسےکر اور اُس تمامکے والوںگھر چنانچہ23“لائیں۔نکالکو
یہ جوان آدمی گئے اور راحب، اُس کے ماں باپ، بھائیوں اور باقی
داروںرشتے اُسکو نکالسمیتملـکیتکی کر خیمہ گاہ باہرسے
کہیں بسا دیا۔ 24 پھر اُنہوں پورےنے شہر کو اور جو کچھ اُس
میں تھا بھسم کر دیا۔ لیکن چاندی، پیتلسونے، اور لوہے کا تمام
مال اُنہوں نے رب کے گھر کے خزانے میں ڈال دیا۔ 25 یشوع
راحبصرفنے اورکسبی اُس کے والوںگھر کو بچائے رکھا،
کیونکہ اُس نے اُن آدمیوں کو چھپا دیا تھا جنہیں یشوع نے یریحو
بھیجا راحبتھا۔ تکآج اسرائیلیوں درمیانکے رہتی ہے۔

26 اُس وقت یشوع نے قَسم کھائی، رب” لعنتکی اُس پر ہو
جو یریحو کا شہر سرےنئے سے تعمیر کرنے کوششکی کرے۔
شہر کی بنیاد وقترکھتے وہ اپنے پہلوٹھے سے محروم ہو جائے گا،
اور اُس کے دروازوں کو کھڑا کرتے وقت وہ اپنے سب سے
چھوٹے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھے “گا۔

یشوعربیوں27 تھا،ساتھکے ملـکپورےشہرتکیاُساور
میں پھیل گئی۔

7
عکن کا گناہ

لیکن1 تکجہاں رب کے لئے مخصوص چیزوں کا تعلق تھا
اسرائیلیوں نے بےوفائی کی۔ یہوداہ قبیلےکے ایککے آدمی 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 اُسہے۔ نے اُن سے اُس”کہا، علاقے میں جا کر اُس کی
جاسوسی “کریں۔ چنانچہ وہ جا کر ایسا ہی کرنے لـگے۔ جب3
واپس آئے تو اُنہوں یشوعنے اِس”کہا،سے نہیںضرورتکی کہ
لوگتمام عَی پر حملہ کریں۔ اُسے شکست دینے کے لئے دو یا تین
ہزار مرد کافی ہیں۔ باقی لوگوں کو نہ بھیجیں ورنہ وہ خواہ مخواہ
لوگکےدشمنکیونکہگے،جائیںتھک ًچنانچہ4“ہیں۔کم تقریبا
تین ہزار آدمی عَی سے لڑنے گئے۔ لیکن وہ عَی کے مردوں سے
شکست کھا کر فرار ہوئے، 5 اور اُن کے 36 افراد شہید ہوئے۔
عَی کے آدمیوں نے شہر دروازےکے سے لے کر تکشبریم اُن
کا تعاقب کر کے وہاں کی ڈھلان پر اُنہیں مار ڈالا۔ تب اسرائیلی
سخت گھبرا گئے، اور اُن گئی۔دےجوابہمتکی

6 یشوع 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 بھینے ایسا ہی کیا اور اپنے سر
لی۔ڈالخاکپر یشوع7 رباےہائے،”کہا،نے !مطلققادرِ
تُو اِسنے قوم کو یائے یردندر میں سے کیوںگزرنے 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 کے لئے تیار
!ہوتے اے8 ابرب، مَیں کیا اسرائیلجبکہوں اپنے دشمنوں
کے منے سا بھاگسے آیا ہے؟ 9 کنعانی ملـکاور کی باقی قومیں
یہ سن کر ہمیں گھیر لیں گی اور ہمارا نام و نشان مٹا دیں گی۔ اگر
ایسا ہو گا تو پھر تُو خود اپنا عظیم نام قائم رکھنے کے لئے کرےکیا
“گا؟

ربمیںجواب10 یشوعنے سے اُٹھ”کہا، کر کھڑا ہو !جا تُو
کیوں منہ بلکے پڑا ہے؟ اسرائیل11 نے گناہ کیا اُنہوںہے۔ نے
میرے عہد کی خلاف 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 دشمنوںاپنے منےکے سا قائم نہیں رہ سکتے بلـکہ
پیٹھ پھیر بھاگکر رہے ہیں۔ کیونکہ اِس حرکت سے اسرائیل
نے آپاپنے کو ہلاکتبھی کے لئے مخصوص کر لیا جبہے۔
تک تم اپنے درمیان سے وہ کچھ نکال کر تباہ نہ کر لو جو تباہی
کے لئے مخصوص تکوقتاُسہے تمہارےمَیں ساتھ نہیں ہوں
گا۔ اب13 اُٹھ اور لوگوں میرےکو لئے مخصوص مُقّدسو کر۔
اُنہیں بتا دینا، آپاپنے’ کو کل کے لئے مخصوص مُقّدسو کرنا،
ربکیونکہ جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے اےکہ اسرائیل،
تیرے درمیان ایسا مال ہے میرےجو لئے مخصوص جبہے۔
تک تم اُسے اپنے درمیان سے نکال نہ دو اپنے دشمنوں کے منے سا
قائم نہیں رہ سکو ‘گے۔

صبحکل14 کو ایکہر قبیلہ آپاپنے پیشکو ربکرے۔
کرےظاہر گا کہ قصوروار شخص کون سے قبیلے کا ہے۔ پھر
اُس قبیلے کے کنبے باری باری منے سا آئیں۔ جس کنبے کو رب
قصوروار ٹھہرائے گا اُس کے مختلف خاندان منے سا آئیں۔ اور
جس خاندان کو رب قصوروار ٹھرائے گا اُس مختلفکے افراد
منے لئےکےربجو15آئیں۔سا مالمخصوص ساتھکے پکڑا جائے
گا اُسے اُس سمیتملـکیتکی جلا دینا ہے، کیونکہ اُس ربنے
عہدکے ورزیخلافکی کر اسرائیلکے میں ناکشرم کام کیا
“ہے۔

یشوعسویرےصبحدناگلے16 قبیلوںنے باریباریکو اپنے
پاس آنے جبدیا۔ یہوداہ قبیلےکے باریکی آئی ربتو نے اُسے
قصوروار ٹھہرایا۔ جب17 اُس قبیلے مختلفکے کنبے منے سا آئے
تو رب نے زارح کے کنبے کو قصوروار ٹھہرایا۔ جب زارح کے
مختلف خاندان منے سا آئے تو رب زبدینے کا خاندان قصوروار
ٹھہرایا۔ 18 آخرکار یشوع نے اُس خاندان ًکو ًفردا فردا اپنے پاس
آنے دیا، اور عکن بن کرمی بن زبدی بن زارح پکڑا گیا۔ 19 یشوع
نے اُس سے کہا، بیٹا،” رب اسرائیل کے خدا کو جلال دو اور
اُس ستائشکی مجھےکرو۔ بتا دو کہ تم نے کیا کِیا۔ باتبھیکوئی
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مجھ متسے “چھپانا۔

عکن20 جوابنے واقعی”دیا، مَیں اسرائیلربنے کے خدا
کا گناہ کیا ہے۔ مَیں21 نے لُوٹے مالہوئے میں بابلسے ایککا
شاندار ًچوغہ، تقریبا سوا دو کلو گرام چاندی اور آدھے کلو گرام
سے زائد سونے اینٹکی لے لی تھی۔ یہ چیزیں دیکھ کر مَیں نے
اُن کا لالچ کیا اور اُنہیں لے لیا۔ اب وہ میرے خیمے کی زمین
میں دبی ہوئی چاندیہیں۔ کو مَیں نے باقی چیزوں نیچےکے چھپا
“دیا۔

سنیہ22 یشوعکر بندوںاپنےنے پاسکےخیمےکےعکنکو
بھیج دیا۔ وہ دوڑ کر وہاں پہنچے تو دیکھا کہ یہ مال واقعی خیمے
کی زمین میں چھپایا ہوا ہے اور کہ چاندی دوسری چیزوں کے
پڑینیچے ہے۔ 23 وہ خیمےکچھسبیہ نکالسے کر یشوع اور تمام
اسرائیلیوں پاسکے لے آئے رباور 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 خیمے
غرض اُس ملـکیتپوریکی کو اُس وادی میں پہنچا دیا۔

یشوع25 تم”کہا،نے آفتیہ ہم پر کیوں لائے ربآجہو؟ تم
پر آفتہی لائے “گا۔ پورےپھر اسرائیل نے عکن کو اُس کے
سمیتوالوںگھر سنگسار کر دیا۔جلاکے عکن26 کے اوپر اُنہوں
نے پتھروں کا بڑا ڈھیر لگا دیا جو تکآج وہاں موجود ہے۔ 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 ربپھر یشوعنے سے ڈرمت”کہا، متاور 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۔ لازم2 کہہے تُو عَی اور اُس بادشاہکے ساتھکے
جوکرےکچھوہ تُو یریحونے اور اُس بادشاہکے ساتھکے کیا تھا۔
لیکن اِس مرتبہ تم اُس مالکا مویشیاور پاساپنے رکھ ہو۔سکتے
حملہ وقتکرتے شہر گھاتپیچھےکے “لگا۔

پورےیشوعچنانچہ3 لشکر ساتھکے عَی پر حملہ کرنے کے لئے
نکلا۔ اُس نے اپنے سب سے اچھے فوجیوں میں سے 30,000

چنکو لیا اور راتاُنہیں وقتکے عَی بھیجخلافکے کر 4 حکم
دیا، دھیان” دیں آپکہ شہر کے پیچھے گھات لگائیں۔ سب کے
شہرسب قریبکے ہی تیار رہیں۔ 5 اِتنے میں مَیں باقی مردوں کے
ساتھ شہر کے قریب آ جاؤں گا۔ اور جب شہر لوگکے پہلے کی
ساتھہمارےطرح لڑنے کے لئے نکلیں توگے ہم اُن آگےکے آگے
پیچھےہمارےوہ6گے۔جائیںبھاگ پڑ جائیں یوںاورگے اُنہیںہم
شہر سے دُور لے جائیں گے، کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ ہم اِس
دفعہ بھی پہلے کی طرح اُن بھاگسے رہے ہیں۔ 7 پھر آپ اُس

جگہ سے نکلیں جہاں آپ گھات میں بیٹھے ہوں گے اور شہر پر
قبضہ کر لیں۔ رب آپ کا خدا اُسے آپ کے ہاتھ میں کر دے
گا۔ جب8 شہر آپ کے قبضے میں ہو گا تو اُسے جلا دینا۔ وہی
کریں ربجو نے فرمایا میریہے۔ ہدایاتاِن پر دھیان “دیں۔

9 یہ کہہ کر یشوع نے اُنہیں عَی طرفکی بھیج دیا۔ وہ روانہ
ہو کر عَی مغربکے میں گھات میں بیٹھ گئے۔ یہ بیتجگہ ایل
اور عَی کے درمیان تھی۔ لیکن یشوع نے یہ رات باقی لوگوں کے
ساتھ خیمہ گاہ میں گزاری۔ اگلے10 سویرےصبحدن یشوع نے
آدمیوں جمعکو کر کے اُن کا لیا۔جائزہ پھر اسرائیلوہ بزرگوںکے
کے ساتھ اُن کے آگے آگے عَی کی طرف چل دیا۔ 11 جو لشکر
اُس کے ساتھ تھا وہ چلتے چلتے عَی کے منے سا پہنچ گیا۔ اُنہوں نے
شہر شمالکے میں اپنے خیمے لگائے۔ اُن کے اور شہر درمیانکے
وادی تھی۔

12 جو شہر مغربکے میں عَی بیتاور ایل 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 نے جلدی جلدی یاں تیار کیں۔ اگلے دن سویرےصبح
وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ شہر سے نکلا تاکہ اسرائیلیوں کے ساتھ
لڑے۔ یہ جگہ وادٔی یردن تھی۔طرفکی بادشاہ کو معلوم نہ ہوا
کہ اسرائیلی شہر کے پیچھے گھات میں بیٹھے ہیں۔ جب15 عَی
کے مرد نکلے تو یشوع اور اُس کا لشکر شکست کا اظہار کر کے
یگستان ر طرفکی بھاگنے لـگے۔

تب16 عَی کے تمام مردوں اسرائیلیوںکو تعاقبکا کرنے کے
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 کے پیچھے پڑ گئے۔ صرفنہ یہ بلـکہ اُنہوں نے
شہر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔

18 ربپھر یشوعنے سے جو”کہا، 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 عَی طرفکی اشارہ میںگھاتکیا بیٹھے آدمی
جلدی سے اپنی جگہ سے نکل آئے اور دوڑ دوڑ کر شہر پر جھپٹ
پڑے۔ اُنہوں نے اُس پر قبضہ کر جلدیکے سے اُسے جلا دیا۔

جب20 عَی کے آدمیوں نے مُڑ کر نظر ڈالی تو دیکھا کہ شہر
دھوئیںسے بادلکے اُٹھ رہے ابلیکنہیں۔ اُن کے لئے بھی بچنے
کا کوئی راستہ نہ رہا، کیونکہ جو اسرائیلی تکاب اُن کے آگے
آگے یگستان ر بھاگطرفکی تھےرہے اچانکوہ مُڑ تعاقبکر
والوںکرنے یشوعجبکیونکہ21پڑے۔ٹوٹپر اور اُس ساتھکے
کے آدمیوں نے دیکھا گھاتکہ میں بیٹھے اسرائیلیوں نے شہر پر
قبضہ کر لیا ہے اور کہ شہر دھواںسے اُٹھ رہا ہے تو اُنہوں نے مُڑ
کر عَی کے آدمیوں پر حملہ کر دیا۔ 22 ساتھ ساتھ شہر میں داخل
ہوئے اسرائیلی شہر سے نکل کر پیچھے سے اُن سے لڑنے لـگے۔
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چنانچہ عَی کے آدمی بیچ پھنسمیں گئے۔ اسرائیلیوں سبنے کو
قتل کر دیا، اور نہ کوئی بچا، نہ کوئی فرار ہو سکا۔ صرف23 عَی
کے بادشاہ کو زندہ پکڑا اور یشوع پاسکے لایا گیا۔

24 عَی کے مردوں کا تعاقب کرتے کرتے اُن سب کو کھلے
میدان اور یگستان ر میں تلوار سے مار دینے بعدکے اسرائیلیوں نے
عَی شہر میں واپس آ کر تمام باشندوں ہلاککو کر دیا۔ 25 اُس
دن عَی تمامکے مرد اور مارےعورتیں گئے، افراد۔12,000کُل
26 کیونکہ یشوع تکوقتاُسنے اپنی شمشیر اُٹھائے جبرکھی
تک عَی کے تمام باشندوں کو ہلاک نہ کر دیا گیا۔ صرف27
شہر مویشیکے اور لُوٹا ہوا مال بچ گیا، کیونکہ اِس ربدفعہ نے
ہدایت کی تھی کہ اسرائیلی اُسے لے جا سکتے ہیں۔

یشوع28 نے عَی جلاکو کر اُسے ہمیشہ کے لئے ملبے کا ڈھیر بنا
دیا۔ یہ مقام تکآج ویران ہے۔ 29 عَی کے بادشاہ لاشکی اُس
نے درختتکشام سے لٹکائے رکھی۔ پھر جب سورج ڈوبنے
لگا تو یشوع نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ بادشاہ کی لاش کو
درخت سے اُتار دیں۔ تب اُنہوں نے اُسے شہر دروازےکے کے
پاس پھینک کر اُس پر پتھر کا بڑا ڈھیر لگا دیا۔ یہ ڈھیر آج تک
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 کی شریعت
کی کتاب میں درج ہدایات کے مطابق بنایا۔ قربان گاہ کے پتھر
تراشے بغیر لگائے گئے، اور اُن پر لوہے کا آلہ نہ چلایا گیا۔ اُس پر
اُنہوں ربنے کو بھسم ہونے والی اور سلامتی کی پیشقربانیاں
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
پردیسیہوئے۔ بھی اُن میں شامل ایکتھے۔ گروہ گرزیم پہاڑ کے
منے سا کھڑا ہوا اور دوسرا عیبال پہاڑ کے منے۔ سا دونوں گروہ
دوسرےایک کھڑےمقابلکے رہے لاویجبکہ قبیلےکے کے
امام اُن کے کھڑےدرمیان ہوئے۔ اُنہوں ربنے کے عہد کا
صندوق اُٹھا کچھسبتھا۔رکھا ہدایاتاُن مطابقعینکے ہوا جو
رب کے خادم موسٰی نے اسرائیلیوں برکتکو دینے کے لئے دی
تھیں۔

34 پھر یشوع شریعتنے کی تمام باتوں تلاوتکی کی، اُس کی
برکات بھی اور اُس لعنتیںکی اُسکچھسببھی۔ نے ویسا ہی پڑھا
جیسا شریعتکہ کتابکی میں درج تھا۔ 35 جو بھی حکم موسٰی
نے دیا تھا اُس ایککا لفظبھی نہ تلاوتکیجسرہا یشوع نے
تمام اسرائیلیوں کی پوری جماعت 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 در یردن مغربکے کے تمام بادشاہوں
تک پہنچی، خواہ وہ پہاڑی علاقے، مغرب کے نشیبی پہاڑی
علاقے یا ساحلی علاقے میں تکلبنان ہتے ر تھے۔ اُن کی یہ قومیں
:تھیں ِحتّی، اموری، کنعانی، فرِزّی، ِحوّی اور یبوسی۔ اب2 یہ
یشوع اور اسرائیلیوں سے لڑنے کے لئے جمع ہوئے۔

ِجبعونجبلیکن3 شہر باشندوںکے کو پتا چلا یشوعکہ نے
یریحو اور عَی کے ساتھ کیا کِیا ہے 4 تو اُنہوں ایکنے چال چلی۔
اپنے ساتھ سفر کے لئے کھانا لے کر یشوعوہ پڑے۔چلپاسکے
اُن کے گدھوں پر خستہ حال یاں بور اور َمے کی ایسی پرانی اور
گھسی پھٹی مشکیں لدی ہوئی تھیں جن کی بار بار مرمت ہوئی
تھی۔ مردوں5 ایسےنے پرانے پہنجوتے رکھے تھے جن پر جگہ
جگہ پیوند لـگے ہوئے تھے۔ اُن کپڑےکے بھی گھسے پھٹے تھے،
اور سفر کے لئے جو روٹی اُن پاسکے تھی خشکوہ ٹکڑےاور
ٹکڑے 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، ایکہم” ملـکدُوردراز سے آئے ہیں۔ آئیں،
ہمارے ساتھ معاہدہ “کریں۔

7 لیکن اسرائیلیوں نے یوں ِحوّ سے کہا، شاید” آپ ہمارے
علاقے بیچکے میں کہیں بستے ہیں۔ اگر ایسا توہے طرحکسہم
آپ 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 دیا، آپ” کے آپخادم کے خدا کے نام کے
ایکباعث نہایت ملـکدُوردراز سے آئے ہیں۔ کیونکہ اُس کی
خبر تکہم پہنچ گئی ہے، اور ہم نے وہ سب کچھ سن لیا ہے
جو اُس نے مصر میں 10 اور یائے در یردن کے مشرق میں ہنے ر
والے دو بادشاہوں کے ساتھ کیا یعنی حسبون کے بادشاہ سیحون
اور بسن کے بادشاہ عوج کے ساتھ جو عستارات میں رہتا تھا۔
ہمارےتب11 بزرگوں ملـکہمارےبلـکہ کے تمام باشندوں نے
ہم سے کہا، سفر’ کے لئے کھانا لے کر اُن سے ملنے جائیں۔ اُن
باتسے کریں کہ آپہم خدمتکی کے لئے حاضر ہیں۔ آئیں،
ابھیروٹییہہماری12‘کریں۔معاہدہساتھہمارے جبتھیگرم
ہم اِسے سفر کے لئے اپنے ساتھ لے آپکر سے ملنے کے لئے اپنے
گھروں روانہسے ہوئے۔ آپاباور دیکھخود ہیںسکتے کہ یہ
ٹکڑےٹکڑےاورخشک ہو گئی ہے۔ اور13 َمے کی اِن مشکوں
گھسیکی پھٹی حالت دیکھیں۔ بھرتے وقت یہ نئی لچکاور دار
تھیں۔ یہی ہمارے کپڑوں اور جوتوں کی حالت بھی ہے۔ سفر
کرتے کرتے یہ ختم ہو گئے “ہیں۔

14 اسرائیلیوں نے مسافروں کا کچھ کھانا لیا۔ افسوس، اُنہوں
ربنے ہدایتسے نہ مانگی۔ 15 پھر یشوع نے اُن کے ساتھ صلح
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کا معاہدہ کیا اور جماعت کے راہنماؤں نے قَسم کھا کر اُس کی
تصدیق معاہدےکی۔ اسرائیلمیں نے وعدہ کیا ِجبعونیوںکہ کو
دےجینے گا۔

تین16 گزرےدن تو اسرائیلیوں کو پتا چلا ہمارےِجبعونیکہ
قریب ہی اور ہمارے علاقے کے عین بیچ میں ہتے ر ہیں۔
17 اسرائیلی روانہ ہوئے تیسرےاور دن اُن کے شہروں پاسکے
پہنچے جن کے نام ِجبعون، بیروتکفیرہ، اور یَت قِر یعریم تھے۔
لیکن18 چونکہ جماعت کے راہنماؤں ربنے اسرائیل کے خدا
قَسمکی کھا کر اُن وعدہسے کیا تھا اِس لئے اُنہوں ِجبعونیوںنے کو
ہلاک نہ کیا۔ پوری جماعت راہنماؤں پر بڑبڑانے لـگی، لیکن19
اُنہوں نے جواب میں کہا، ہم” نے رب اسرائیل کے خدا کی
قَسم کھا کر اُن سے وعدہ کیا، اور اب ہم اُنہیں چھیڑ نہیں سکتے۔
20 چنانچہ ہم اُنہیں جینے دیں گے اور وہ قَسم نہ توڑیں گے جو ہم
نے اُن ساتھکے کھائی۔ ایسا نہ ہو کہ الله ہمغضبکا پر نازل ہو
اُنہیں21جائے۔ “دو۔جینے پھر فیصلہ یہ ہوا لـکڑہارےِجبعونیکہ
اور پانی بھرنے والے بن کر پوری جماعت خدمتکی کریں۔ یوں
اسرائیلی راہنماؤں کا اُن کے ساتھ وعدہ قائم رہا۔

22 یشوع نے ِجبعونیوں کو بُلا کر کہا، تم” نے ہمیں دھوکا
دے کر کیوں کہا کہ آپہم نہایتسے دُور ہتے ر ہیں حالانکہ
ہمارےتم علاقے کے بیچ میں ہی ہتے ر ہو؟ 23 ابچنانچہ تم پر
لعنت ہو۔ لـکڑہارےتم اور پانی بھرنے بنوالے کر ہمیشہ کے لئے
میرے خدا کے گھر خدمتکی کرو “گے۔

اُنہوں24 جوابنے دیا، آپ” کے خادموں صافکو بتایا گیا
تھا آپربکہ کے خدا نے اپنے خادم موسٰی کو کیا حکم دیا تھا،
آپاُسےکہ کو ملـکپورا دینا آپاور آگےکے آگے تمام باشندوں
ہلاککو کرنا ہے۔ یہ سن کر ہم بہت ڈر گئے کہ ہماری جان
نہیں بچے گی۔ اِسی لئے ہم نے یہ سب کچھ کیا۔ اب25 ہم آپ
کے ہاتھ میں ہمارےہیں۔ ساتھ وہ کچھ کریں جو آپ کو اچھا
ٹھیکاور لگتا “ہے۔

26 چنانچہ یشوع نے اُنہیں اسرائیلیوں سے بچایا، اور اُنہوں نے
ِجبعونیوں کو ہلاک نہ کیا۔ اُسی27 دن اُس نے ِجبعونیوں کو
لـکڑہارے اور پانی بھرنے والے بنا دیا تاکہ وہ جماعت اور رب
کی اُس قربان گاہ کی خدمت جسکریں کا مقام رب کو ابھی
چننا تھا۔ اور لوگیہ تکآج یہی کچھ کرتے ہیں۔

10
یوں امور شکستکی

1 یروشلم بادشاہکے ملیخبرکوصدقادونی یشوعکہ نے عَی پر
یوں قبضہ کر کے اُسے مکمل طور پر تباہ کر دیا طرحجسہے 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 درمیانکے رہ ہیں۔رہے یہ2 سن کر وہ اور

اُس کی قوم نہایت ڈر گئے، کیونکہ ِجبعون بڑا شہر تھا۔ وہ اہمیت
لحاظکے سے اُن شہروں کے برابر تھا جن کے بادشاہ تھے، بلـکہ وہ
عَی شہر بھیسے بڑا تھا، اور اُس کے تمام مرد بہترین فوجی تھے۔

چنانچہ3 یروشلم کے بادشاہ ادونی صدق نے اپنے قاصد حبرون
کے بادشاہ ہوہام، یرموت کے بادشاہ پیرام، لـکیس کے بادشاہ
یفیع اور عجلون کے بادشاہ دبیر پاسکے بھیج دیئے۔ پیغام4 یہ تھا،
آئیں” اور ِجبعون پر حملہ کرنے میں میری مدد کریں، کیونکہ اُس
نے یشوع اور اسرائیلیوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لیا “ہے۔
5 یروشلم، حبرون، 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 کو
ترک نہ کریں۔ جلدی پاسہمارےسے آ کر ہمیں !بچائیں ہماری
مدد کیجئے، پہاڑیکیونکہ علاقے اموریتمامکے ہمارےبادشاہ
خلاف متحد ہو گئے “ہیں۔

یہ7 سن کر یشوع اپنی پوری فوج ساتھکے ِجلجال سے نکلا اور
ِجبعون کے لئے روانہ ہوا۔ اُس بہترینکے فوجی اُسسببھی کے
ساتھ تھے۔ رب8 نے یشوع سے کہا، اُن” متسے ڈرنا، کیونکہ
مَیں تیرےاُنہیں ہاتھ میں کر چکا ہوں۔ اُن میں ایکسے بھی تیرا
مقابلہ نہیں کرنے پائے “گا۔ 9 اور یشوع نے ِجلجال سے ساری
رات سفر کرتے اچانککرتے دشمن پر حملہ کیا۔ 10 اُس وقت
رب نے اسرائیلیوں کے دیکھتے دیکھتے دشمن میں ابتری پیدا کر
دی، اور اُنہوں ِجبعوننے قریبکے دشمن شکستزبردستکو
دی۔ اسرائیلی بیت تکَحورون پہنچانے والے راستے پر یوں امور
کا تعاقب کرتے کرتے اُنہیں عزیقہ اور مقیدہ تک موت کے
گھاٹ اُتارتے گئے۔ 11 اور جب اموری اِس راستے پر عزیقہ کی
بھاگطرف تھےرہے آسماننےربتو اُنسے بڑےبڑےپر اولے
برسائے جنہوں اسرائیلیوںنے نسبتکی یادہ ز دشمنوں ہلاککو
کر دیا۔

اُس12 یوںنےربجبدن امور اسرائیلکو ہاتھکے 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

رُکسورجتب13 گیا، اور چاند نے حرکتآگے نہ جبکی۔
تک اسرائیلکہ نے اپنے دشمنوں سے پورا بدلہ نہ لے لیا وقتاُس
تک وہ رُکے باتاِسرہے۔ کا یاشرذکر کتابکی میں کیا گیا ہے۔
سورج آسمان کے بیچ میں رُک گیا ًاور پورےایکتقریبا دن کے
غروبدوران نہ ہوا۔ یہ14 دن منفرد ربتھا۔ انساننے کی اِس
طرح کی دعا نہ کبھی اِس سے پہلے، نہ کبھی اِس کے بعد سنی۔
اسرائیلخودربکیونکہ کے لئے لڑ رہا تھا۔ اِس15 بعدکے یشوع
پورے سمیتاسرائیل ِجلجال کی خیمہ گاہ لوٹمیں آیا۔
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پانچ اموری بادشاہوں گرفتاریکی

لیکن16 پانچوں اموری بادشاہ فرار ہو کر مقیدہ ایککے غار
میں چھپ گئے تھے۔ یشوع17 کو اطلاع دی گئی 18 تو اُس نے
کہا، کچھ” بڑے بڑے پتھر لُڑھکا کر غار کا منہ بند کرنا، اور
کچھ آدمی اُس کی پہرا داری کریں۔ لیکن19 باقی لوگ نہ رُکیں
بلـکہ دشمنوں کا تعاقب کر کے پیچھے سے اُنہیں مارتے جائیں۔
اُنہیں دوبارہ اپنے شہروں میں داخل ہونے کا موقع مت دینا،
آپربکیونکہ کے خدا آپاُنہیںنے میںہاتھکے کر دیا “ہے۔
چنانچہ20 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 کے پاس مقیدہ کی لشکرگاہ میں
واپس پہنچ گئی۔
اب کسیسے میں بھی اسرائیلیوں کو دھمکی دینے جرأتکی

نہ رہی۔
22 پھر یشوع نے غار”کہا، کے منہ کھولکو کر یہ 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
ہاریں۔ مضبوط 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۔ سورججب27 ڈوبنے لگا تو
لوگوں نے یشوع کے حکم پر لاشیں اُتار کر اُس غار میں پھینک
جسدیں میں بادشاہ چھپ گئے تھے۔ پھر اُنہوں نے غار کے منہ
بڑےبڑےکو پتھروں سے بند کر دیا۔ یہ پتھر تکآج پڑےوہاں
ہوئے ہیں۔

اموریمزید شہروں پر قبضہ
28 اُس دن مقیدہ یشوع کے قبضے میں آ گیا۔ اُس پورےنے

شہر کو تلوار لئےکےربسے مخصوص کر تباہکے دیا۔کر بادشاہ
ہلاکسبسمیت ہوئے ایکاور بھی نہ بچا۔ شہر بادشاہکے کے
ساتھ اُس نے سلوکوہ کیا اُسجو نے یریحو کے بادشاہ ساتھکے
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
بھی اسرائیل ہاتھکے میں کر دیا۔ یشوع نے تلوار سے شہر کے تمام
باشندوں ہلاککو کیا، ایکاور بھی نہ بچا۔ بادشاہ اُسساتھکے
سلوکوہینے کیا اُسجو نے یریحو کے بادشاہ ساتھکے کیا تھا۔

اِس31 کے بعد اُس نے تمام اسرائیلیوں کے ساتھ لِبناہ سے آگے
بڑھ لـکیسکر کا محاصرہ کیا۔ جب اُس نے اُس پر حملہ کیا 32 تو
رب نے یہ شہر اُس کے بادشاہ سمیت اسرائیل کے ہاتھ میں کر

دوسرےدیا۔ دن وہ یشوع کے قبضے میں آ گیا۔ شہر سارےکے
باشندوں اُسکو تلوارنے ہلاکسے طرحجسکیا، اُسکہ 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 نے تمام اسرائیلیوں کے لـکیسساتھ سے آگے بڑھ
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 تمام باشندے تلوار سے
ہلاک ہوئے۔

36 اِس کے بعد یشوع نے تمام اسرائیلیوں کے ساتھ عجلون سے
آگے بڑھ کر حبرون پر حملہ کیا۔ 37 شہر پر قبضہ کر کے اُنہوں نے
بادشاہ، ارد گرد آبادیاںکی سبباشندےاور تہہسبکے تیغ کر
دیئے۔ کوئی نہ بچا۔ عجلون کی طرح اُنہوں نے پورےاُسے طور پر
تمام ربسمیتباشندوں کے لئے مخصوص کر کے تباہ کر دیا۔

38 پھر یشوع تمام اسرائیلیوں کے ساتھ مُڑ کر دبیر طرفکی بڑھ
گیا۔ اُس پر حملہ کر کے 39 اُس نے شہر، اُس کے بادشاہ اور ارد
آبادیوںکیگرد پر قبضہ نیستکوسبلیا۔کر کر دیا بھیایکگیا،
نہ بچا۔ یوں دبیر کے ساتھ وہ کچھ ہوا جو پہلے 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
نشیبی پہاڑی علاقے پر اور وادٔی یردن مغربکے میں واقع پہاڑی
ڈھلانوں پر۔ اُس کسینے کو بھی بچنے نہ دیا بلـکہ ہر جاندار کو
رب کے لئے مخصوص کر ہلاککے کر دیا۔ یہ سب کچھ ویسا
ہی ہوا اسرائیلربجیسا کے خدا نے حکم دیا تھا۔

یشوع41 نے اُنہیں قادس برنیع سے لے کر تکغزہ اور جشن
پورےکے علاقے سے لے کر تکِجبعون شکست دی۔ 42 اِن
تمام بادشاہوں اور اُن ممالـککے پر یشوع ایکنے ہی وقت فتح
پائی، کیونکہ اسرائیل کا اسرائیلخدا کے لئے لڑا۔

اِس43 بعدکے یشوع تمام اسرائیلیوں ِجلجالساتھکے کی خیمہ
گاہ لوٹمیں آیا۔

11
شمالی اتحادیوں پر فتح

یابینبادشاہکےحصورجب1 کو کیواقعاتاِن ملیخبر تو اُس
مدوننے یوباببادشاہکے ِسمروناور اَکشافاور بادشاہوںکے
کو پیغام بھیجے۔ اِس2 کے علاوہ اُس نے اُن بادشاہوں کو پیغام
بھیجے تھےمیںشمالجو یعنی پہاڑیشمالی علاقے میں، وادٔی یردن
کے اُس حصے میں جو ِکنّرت یعنی گلیل کے جنوب میں ہے،
مغرب کے نشیبی پہاڑی علاقے میں، مغرب میں واقع نافت دور
میں 3 اور کنعان کے مشرق اور مغرب میں۔ یابین نے یوں، امور
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ِحتّیوں، یوں، فرِزّ پہاڑی علاقے کے یبوسیوں اور حرمون پہاڑ کے
دامن میں واقع ملـِک مِصفاہ یوںکے ِحوّ کو بھی پیغام بھیجے۔

4 چنانچہ یہ اپنی تمام فوجوں کو لے جنگکر کے لئے نکلے۔
اُن کے آدمی سمندر ساحلکے ریتکی کی مانند تھے۔بےشمار اُن
کے پاس متعدد گھوڑے اور رتھ بھی تھے۔ 5 اِن تمام بادشاہوں
اسرائیلنے سے لڑنے کے لئے متحد ہو کر اپنے خیمے میروم کے
چشمے پر لگا دیئے۔

رب6 یشوعنے سے کہا، اُن” متسے ڈرنا، کیونکہ اِسیکل
مَیںتکوقت نے ہلاککوسباُن کر اسرائیلکے حوالےکے
کر دیا ہو گا۔ تجھے اُن کے گھوڑوں کی کونچوں کو کاٹنا اور اُن
رتھوںکے کو جلا دینا “ہے۔

7 چنانچہ یشوع اپنے تمام فوجیوں کو لے کر میروم کے چشمے
پر آیا اور اچانک دشمن پر حملہ کیا۔ 8 اور رب نے دشمنوں کو
اسرائیلیوں کے حوالے کر دیا۔ اسرائیلیوں نے اُنہیں دیشکست
اور اُن کا تعاقب کرتے کرتے شمال میں بڑے شہر صیدا اور
مسرفات مائم تک جا پہنچے۔ اِسی طرح اُنہوں نے مشرق میں
وادٔی تکمِصفاہ بھی اُن تعاقبکا کیا۔ آخر ایکمیں بھی 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
اسرائیلیوںتھی۔دیشکست شہرنے بادشاہکے مارکو اور11دیا
شہر جاندارہرکے اللهکو حوالےکے ہلاککےکر ایکدیا۔کر
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 کے خلاف متحد ہو گئے تھے۔ ہر شہر
کو اُس نے رب کے خادم موسٰی کے حکم کے مطابق تباہ کر
دیا۔ بادشاہوں سمیت سب کچھ نیست کر دیا گیا۔ لیکن13 یشوع
صرفنے حصور کو جلایا۔ یوں پہاڑ پر کے باقی شہروں کو اُس
نے ہنے ر دیا۔ لُوٹ14 کا جو بھی مال سمیتجانوروں اُن میں پایا
گیا اُسے اسرائیلیوں نے پاساپنے رکھ لیا۔ لیکن تمام باشندوں کو
اُنہوں نے مار ڈالا اور ایک بھی نہ بچنے دیا۔ 15 کیونکہ رب نے
موسٰیخادماپنے یہیکو حکم دیا تھا، یشوعاور ویسےکچھسبنے
ہی کیا ربجیسے نے موسٰی کو حکم دیا تھا۔

یوں16 یشوع پورےنے کنعان پر قبضہ کر لیا۔ اِس میں پہاڑی
علاقہ، پورا دشِت نجب، جشن کا پورا علاقہ، مغرب کا نشیبی
پہاڑی علاقہ، وادٔی یردن اور اسرائیل کے پہاڑ اُن کے دامن کی
یوں سمیتپہاڑ شامل تھے۔ اب17 یشوع کی جنوبپہنچ میں 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 نے اسرائیلیوں سے صلح نہ کی۔ اِس لئے اسرائیل کو اُن
سب پر جنگ کر کے ہی قبضہ کرنا پڑا۔ رب20 ہی نے اُنہیں
اکڑنے دیا تھا تاکہ اسرائیلوہ اورکریںجنگسے اُن پر نہرحم کیا
جائے بلـکہ پورےاُنہیں طور ربپر حوالےکے کر ہلاککے کیا
جائے۔ لازم تھا کہ اُنہیں یوں نیست و نابود کیا طرحجسجائے
رب نے موسٰی کو حکم دیا تھا۔

21 اُس وقت یشوع نے اُن تمام عناقیوں ہلاککو کر دیا جو
حبرون، دبیر، عناب اور اُن تمام جگہوں میں ہتے ر تھے جو یہوداہ
اور اسرائیل پہاڑیکے علاقے میں تھیں۔ اُس نے سباُن کو اُن
کے سمیتشہروں الله کے حوالے کر کے تباہ کر دیا۔ اسرائیل22
پورےکے علاقے میں عناقیوں میں ایکسے بھی نہ صرفبچا۔
جاتغزہ، اور اشدود میں کچھ زندہ رہے۔

غرض23 یشوع ملـکپورےنے پر یوں قبضہ جسکیا طرح
رب نے موسٰی کو بتایا تھا۔ پھر اُس نے اُسے قبیلوں میں تقسیم کر
اسرائیلکے جنگدیا۔دےمیںمیراثکو ہوئی،ختم ملـکاور
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 ہے جنہیں اسرائیلیوں دیشکستنے تھی اور جن کے
علاقے پر اُنہوں نے قبضہ کیا تھا۔ یہ میںجنوبعلاقہ وادٔی ارنون
سے لے شمالکر میں حرمون تکپہاڑ تھا، اور اُس میں وادٔی یردن
کا پورا مشرقی شاملحصہ تھا۔

2 پہلے کا نام سیحون تھا۔ وہ یوں امور کا بادشاہ تھا اور اُس
کا دار الحکومت حسبون تھا۔ عروعیر شہر یعنی وادٔی ارنون کے
درمیان سے لے کر عمونیوں کی سرحد یائے در یبوق تک سارا
علاقہ اُس کی گرفت میں تھا۔ اِس میں ِجلعاد کا آدھا حصہ بھی
شامل تھا۔ 3 اِس کے علاوہ سیحون کا قبضہ یائے در یردن کے
پورے کنارےمشرقی پر ِکنّرت یعنی گلیل کی جھیل سے لے کر
بحـیرۂ مُردار پاسکے تکیسیموتبیتشہر بلـکہ اُس جنوبکے
پہاڑیمیں سلسلے پِسگہ تکدامنکے تھا۔

4 دوسرا بادشاہ جس شکستنے کھائی تھی بسن کا بادشاہ
عوج تھا۔ وہ رفائیوں کے دیو قیامت 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 شہر۔ بسن 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 نے رب 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
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7 درِج ذیل یائے در یردن کے مغرب کے اُن بادشاہوں کی

فہرست اسرائیلیوںجنہیںہے یشوعنے کی راہنمائی شکستمیں
دی تھی اور جن کی سلطنت وادٔی لبنان کے شہر بعل جد سے
لے کر سعیر کی طرف ھنے بڑ والے پہاڑ تکخلق تھی۔ بعد میں
یشوع یہنے اسرائیلملـکسارا قبیلوںکے میں تقسیم کر اُنہیںکے
میراث دےمیں دیا 8 یعنی پہاڑی علاقہ، مغرب کا نشیبی پہاڑی
علاقہ، یردن کی وادی، اُس مغربکے میں واقع پہاڑی ڈھلانیں،
یہوداہ کا یگستان ر اور دشِت نجب۔ پہلے یہ سب کچھ ِحتّیوں،
یوں، امور کنعانیوں، یوں، فرِزّ یوں ِحوّ اور یبوسیوں کے ہاتھ میں
تھا۔ ذیل کے ہر شہر کا اپنا بادشاہ تھا، اور ایکہر شکستنے
:کھائی 9 یریحو، عَی بیتنزد ایل، 10 یروشلم، حبرون، 11 یرموت،
لـکیس، 12 عجلون، جزر، 13 دبیر، جدر، 14 حُرمہ، عراد، 15 لِبناہ،
عدُلام، 16 مقیدہ، بیت ایل، 17 تّفوح، ِحفر، 18 افیق، لشرون،
19 مدون، حصور، ِسمرون20 مرون، اَکشاف، 21 تعنک، مجِّدو،
22 قادس، کرمل کا یُقنعام، نافت23 دور میں واقع دور، ِجلجال
کا گوئیم 24 اور تِرضہ۔ بادشاہوں کی کُل تعداد 31 تھی۔

13
کنعان کے باقی علاقوں پر قبضہ کرنے کا حکم

یشوعجب1 بوڑھا تھا تو رب نے اُس سے کہا، تُو” بہت بوڑھا
ہو چکا ہے، لیکن ابھی کافی کچھ باقی رہ گیا جسہے پر قبضہ
کرنے ضرورتکی ہے۔ اِس2-3 میں فلستیوں کے تمام علاقے اُن
کے شاہی شہروں غزہ، اشدود، جاتاسقلون، اور سمیتعقرون
شامل ہیں اور اِسی طرح جسور کا جسعلاقہ کی جنوبی سرحد
وادٔی سیحور ہے مصرجو مشرقکے میں کیجساورہے شمالی
سرحد عقرون ہے۔ اُسے بھی ملـِک کنعان کا حصہ قرار دیا جاتا
یوںہے۔ ّ عَو کا علاقہ بھی 4 جنوبجو میں تکابہے اسرائیل
کے قبضے میں نہیں آیا۔ یہی بات شمال پر بھی صادق آتی ہے۔
صیدانیوں کے شہر معارہ سے لے کر افیق شہر اور یوں امور کی
اسرائیلتکابکچھسبتکسرحد سےحکومتکی باہر ہے۔
اِس5 کے علاوہ جبلیوں ملـککا اور مشرق میں پورا لبنان حرمون
پہاڑ کے دامن میں بعل جد سے لے کر لبو تکحمات باقی رہ گیا
ہے۔ اِس6 میں اُن صیدانیوں کا تمام علاقہ شاملبھی لبنانجوہے
کے پہاڑوں اور مسرفات مائم کے درمیان کے پہاڑی علاقے میں
آباد ہیں۔ اسرائیلیوں کے ھتے بڑ ھتے بڑ مَیں ہیخود اِن لوگوں کو اُن
کے منے سا سے نکال دوں گا۔ لیکن لازم ہے کہ تُو قرعہ ڈال کر
یہ میرےملـکپورا حکم مطابقکے اسرائیلیوں میں تقسیم کرے۔
اُسے7 نو باقی قبیلوں اور منسّی کے قبیلےآدھے دےمیںوراثتکو
“دے۔

یردن مشرقکے ملـکمیں کی تقسیم
رب8 کا خادم موسٰی روبن، جد اور منسّی باقیکے آدھے قبیلے

کو یائے یردندر کا مشرقی دےعلاقہ تھا۔چکا یوں9-10 حسبون
اموریکے بادشاہ سیحون تمامکے شہر اُن میںقبضےکے آ تھےگئے

یعنی جنوبی وادٔی ارنون کنارےکے پر شہر عروعیر اور اُسی وادی
کے بیچ کے شہر سے لے کر شمال میں عمونیوں کی سرحد تک۔
دیبون اور میدبا درمیانکے کا میداِن مرتفع بھی اِس شاملمیں تھا
یوںِجلعاد،طرحاِسیاور11 معکاتیوںاورجسور کا حرمونعلاقہ،
پہاڑیکا علاقہ اور سلـکہ تکشہر بسن کا سارا علاقہ بھی۔

پہلے12 یہ سارا علاقہ بسن کے بادشاہ عوج کے قبضے میں تھا
جس کی حکومت کے مرکز عستارات 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 قبیلےکے کو زمینکوئی نہ ملی، کیونکہ اُن کا
موروثی حصہ جلنے والی وہ قربانیاں ہیں ربجو اسرائیل کے خدا
کے لئے چڑھائی جاتی ربہیں۔ نے یہی کچھ موسٰی کو بتایا تھا۔

روبن کا قبائلی علاقہ
موسٰی15 قبیلےکےروبننے اُسکو ذیلمطابقکےکنبوںکے

کا علاقہ دیا۔ 16 وادٔی ارنون کنارےکے پر شہر عروعیر اور اُسی
وادی بیچکے کرلےسےشہرکے وہاںتک۔حسبوناور17میدبا
کے میداِن مرتفع پر واقع تمام شہر بھی روبن کے سپرد کئے گئے یعنی
دیبون، بامات بعل، بیت بعل معون، 18 یہض، قدیمات، مِفعت،
یَتائم،19 قِر ِسبماہ، ضرۃ السحر جو بحـیرۂ مُردار میںمشرقکے واقع
پہاڑی علاقے میں ہے، بیت20 فغور، پِسگہ کے پہاڑی سلسلے پر
موجود آبادیاں اور بیت یسیموت۔ 21 میداِن مرتفع کے تمام شہر
روبن قبیلےکے کو دیئے گئے یعنی یوں امور کے بادشاہ سیحون کی
پوری جسبادشاہی کا الحکومتدار حسبون شہر تھا۔ موسٰی نے
سیحون کو مار ڈالا تھا اور اُس کے ساتھ پانچ مِدیانی رئیسوں کو
بھی جنہیں سیحون نے اپنے ملـک میں مقرر کیا تھا۔ اِن رئیسوں
کے نام اِوی، رقم، صور، حور اور ربع تھے۔ جن22 لوگوں کو
اُس وقت مارا گیا اُن میں سے بلعام بن بعور بھی تھا جو غیب دان
تھا۔ روبن23 کے قبیلے کی مغربی سرحد یائے در یردن تھی۔ یہی
شہر اور آبادیاں روبن قبیلےکے کو اُس کنبوںکے دیمطابقکے
گئیں، اور وہ اُس میراثکی ٹھہریں۔

جد قبیلےکے کا علاقہ
24 موسٰی نے جد قبیلےکے کو اُس کنبوںکے مطابقکے ذیل

کا علاقہ دیا۔ 25 یعزیر کا علاقہ، ِجلعاد کے تمام شہر، عمونیوں
کا آدھا حصہ ربّہ کے قریب شہر تکعروعیر 26-27 اور حسبون
کے بادشاہ سیحون کی بادشاہی کا باقی شمالی حصہ یعنی 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
جھیلکی کنارہجنوبیکا یہی28تھا۔ شہر آبادیاںاور قبیلےکےجد
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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 کی تمام بادشاہی پر مشتمل تھا۔ اُس میں ملـِک بسن اور وہ
60 آبادیاں شامل تھیں جن پر یائیر نے فتح پائی تھی۔ 31 ِجلعاد کا
آدھا عوجحصہ حکومتکی کے دو عستاراتمراکز اور اِدرعی
سمیت مکیر بن منسّی کی اولاد کو اُس کے کنبوں کے مطابق دیا
گیا۔ 32 موسٰی نے اِن موروثی زمینوں کی تقسیم اُس وقت کی تھی
جب وہ یائے در یردن کے مشرق میں موآب کے میدانی علاقے
میں یریحو شہر مقابلکے تھا۔

لاویلیکن33 کو موسٰی کوئیسے موروثی زمین نہیں ملی تھی،
ربکیونکہ اسرائیل کا خدا اُن کا موروثی حصہ طرحجسہے
اُس نے اُن سے وعدہ کیا تھا۔

14
کنعان کی تقسیم

1 اسرائیل کے باقی ساڑھے نو قبیلوں کو یائے در یردن کے
مغرب میں یعنی ملـِک میںکنعان ملزمین اِسگئی۔ کے لئے اِلی
عزر امام، یشوع بن نون اور قبیلوں آبائیکے گھرانوں سربراہوںکے
نے 2 قرعہ ڈال کر مقرر کیا کہ ہر قبیلے کو کون کون سا علاقہ
مل جائے۔ یوں ویسا ہی ربطرحجسہوا نے موسٰی کو حکم
دیا تھا۔ 3-4 موسٰی اڑھائی قبیلوں کو اُن کی موروثی زمین یائے در
یردن کے مشرق 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 کو زمین نہ
دی بلـکہ اُنہیں صرف رہائش کے لئے شہر اور یوڑوں ر کے لئے
چراگاہیں دیں۔ 5 یوں اُنہوں نے زمین کو اُن ہی ہدایات کے
مطابق 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۔
مَیں7 40 سال کا تھا ربجب کے خادم موسٰی نے مجھے ملـِک
کنعان کا جائزہ لینے کے لئے قادس برنیع بھیجسے واپسجبدیا۔
آیا تو مَیں نے موسٰی دیانتکو داری سبسے کچھ بتایا جو دیکھا
تھا۔ افسوس8 کہ جو میرےبھائی ساتھ گئے تھے اُنہوں لوگوںنے
لیکنڈرایا۔کو ربمَیں اپنے خدا کا وفادار رہا۔ اُس9 دن موسٰی
قَسمنے کھا کر مجھ سے وعدہ کیا، پرتیرےزمینجس’ پاؤں چلے
ہیں وہ تیریتکہمیشہ اور تیری اولاد وراثتکی میں رہے گی۔
کیونکہ تُو میرےرب خدا کا وفادار رہا ‘ہے۔ 10 اور اب ایسا
ہی ہوا ربطرحجسہے نے وعدہ کیا تھا۔ اُس نے ابمجھے

تک زندہ ہنے ر دیا ربہے۔ کو موسٰی سے یہ بات کئے 45 سال
گزر گئے ہیں۔ سارےاُس عرصے میں ہم یگستان ر میں متے گھو
پھرتے رہے ہیں۔ آج مَیں 85 سال کا ہوں، 11 اور تکاب اُتنا
ہی طاقت ور ہوں جتنا کہ اُس وقت تھا جب مَیں جاسوس تھا۔
میریتکاب باہر نکلنے جنگاور قوتوہیکیکرنے قائم ہے۔
مجھےاب12 پہاڑیوہ جسدیںدےعلاقہ کا اُسنےربوعدہ
سےمجھدن کیا آپتھا۔ خودنے سنا بڑےوہاںعناقیکہہے قلعہ
بند شہروں میں بستے ہیں۔ لیکن میرےربشاید ساتھ ہو اور مَیں
اُنہیں نکال طرحجسدوں اُس نے فرمایا “ہے۔

تب13 یشوع کالبنے بن یفُنّہ دےبرکتکو کر اُسے وراثت
میں دےحبرون دیا۔ پہلے14-15 حبرون یَت قِر اربع یعنی اربع کا
شہر کہلاتا تھا۔ اربع عناقیوں سبکا سے بڑا آدمی تھا۔ تکآج یہ
کالبشہر کی اولاد ملـکیتکی رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کالبکہ
رب اسرائیل کے خدا کا وفادار رہا۔ پھر جنگ ختم ہوئی، اور
ملـک میں امن و امان قائم ہو گیا۔

15
یہوداہ کی سرحدیں

اسرائیلیوںجب1 ڈالقرعہنے ملـککر کو تقسیم کیا تو یہوداہ
کے قبیلے کو اُس کے کنبوں کے مطابق 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
شروع ہو کر طرفکیجنوب3 چلتی چلتی درۂ پہنچعقربیم گئی۔
وہاں سے وہ صین کی طرف جاری ہوئی اور قادس برنیع کے
جنوب میں سے آگے نکل کر تکحصرون پہنچ گئی۔ حصرون
سے وہ ادّار کی طرف چڑھ گئی اور پھر قرقع کی طرف مُڑی۔
اِس4 کے بعد وہ عضمون سے ہو کر مصر کی سرحد 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 ساتھکے چلساتھ کر
وہاں ختم ہوئی جہاں یائے در یردن بحـیرۂ مُردار میں بہتا ہے۔
یہوداہ کی شمالی سرحد یہیں سے شروع ہو کر بیت6 ُحجلاہ کی

طرف چڑھ گئی، پھر بیت عرابہ کے شمال میں سے گزر کر روبن
کے بیٹے بوہن کے پتھر تک پہنچ گئی۔ 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 کے مقابل ہے
مُڑ گئی یہ) درہ وادی جنوبکے میں ۔(ہے یوں وہ چلتی چلتی
شمالی سرحد شمسعین اور عین پہنچتکراجل گئی۔ وہاں8 سے
وہ وادٔی بن ہنوم میں گزرتیسے یبوسیوںہوئی کے شہر یروشلم کے
جنوب میں سے آگے نکل گئی اور پھر اُس پہاڑ پر چڑھ گئی جو
وادٔی بن ہنوم کے مغرب اور میداِن رفائیم کے شمالی کنارے پر
ہے۔ وہاں9 سرحد مُڑ کر چشمہ بنام نفتوح کی طرف بڑھ گئی
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اور پہاڑیپھر علاقے عِفرون شہروںکے پاسکے سے گزر کر بعلہ
یعنی یَت قِر یعریم تک پہنچ گئی۔ 10 بعلہ سے مُڑ کر یہوداہ کی یہ
مغربسرحد میں سعیر پہاڑیکے علاقے طرفکی بڑھ گئی اور
یعریم پہاڑ یعنی کسلون شمالیکے دامن ساتھکے چلساتھ بیتکر
شمس طرفکی اُتر کر تِمنت پہنچ گئی۔ وہاں11 سے وہ عقرون
کے شمال میں سے گزر گئی اور پھر مُڑ کر ِسکرون اور بعلہ پہاڑ کی
بڑھطرف یبنئیلکر پہنچ وہاںگئی۔ 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 مطابقکے مل گیا۔

حبرون اور دبیر پر فتح
رب13 کے حکم کے مطابق یشوع نے کالب 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 باپکا ۔(تھا
تینمیںحبرون14 بنامعناقی تلمیاورماناخیسیسی، گھرانوںاپنے
سمیت ہتے ر کالبتھے۔ تینوںنے حبرونکو نکالسے دیا۔ 15 پھر
وہ آگے دبیر باشندوںکے سے لڑنے چلا گیا۔ دبیر کا پرانا نام یَت قِر
ِسفر تھا۔ کالب16 نے کہا، جو” یَت قِر ِسفر پر فتح پا کر قبضہ
کرے اُسگا مَیںساتھکے اپنی بیٹی عکسہ باندھوںرشتہکا “گا۔
کالب17 کے بھائی غُتنی ایل بن قنز نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ چنانچہ
کالب نے اُس کے ساتھ اپنی بیٹی عکسہ شادیکی کر دی۔

جب18 عکسہ غُتنیایل کے ہاں جا رہی تھی تو اُس نے اُسے
اُبھارا کہ کالبوہ کھیتکوئیسے پانے درخواستکی کرے۔
اچانک وہ گدھے سے اُتر گئی۔ کالب نے پوچھا، کیا” بات
“ہے؟ 19 عکسہ جوابنے دیا، جہیز” کے لئے ایکمجھے چیز
سے نوازیں۔ آپ نے مجھے دشِت نجب میں دیدےزمین ہے۔
اب مجھے چشمے دےبھی “دیجئے۔ چنانچہ کالب نے اُسے اپنی
ملـکیت میں سے اوپر اور نیچے والے دےبھیچشمے دیئے۔

یہوداہ قبیلےکے کے شہر
20 جو موروثی زمین یہوداہ کے قبیلے کو اُس کے کنبوں کے

مطابق ملی اُس21 میں ذیل کے شاملشہر میںجنوبتھے۔ 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 یوتحدتہ، قر حصرون یعنی حصور، 26 اَمام،
سمع، مولادہ، 27 حصار جدہ، حشمون، بیت فلط، 28 حصار
سوعال، بیرسبع، یوتیاہ، بِز 29 بعلہ، عیّیم، عضم، 30 اِلتولد، کسیل،
حُرمہ، 31 ِصقلاج، مدمنّہ، سنسنّہ، 32 لباؤت، ِسلحیم، عین اور
رِمّون۔ اِن شہروں کی تعداد 29 تھی۔ 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،
38 دلعان، مِصفاہ، یُقتئیل، 39 لـکیس، بُصقت، عجلون، 40 کبّون،
لحماس، کِتلیس، 41 جدیروت، بیت دجون، نعمہ اور مقیدہ۔ اِن
شہروں کی تعداد 16 تھی۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس
کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔

اِس42 میںعلاقے یہ بھیشہر :تھے لِبناہ، عتر، عسن، یفتاح،43
اسنہ، نصیب، اکزیبقعیلہ،44 اور مریسہ۔ اِن شہروں کی 9تعداد
تھی۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس کے ساتھ گنی جاتی
تھیں۔

45 اِن کے علاوہ یہ شہر بھی :تھے عقرون اُس کے گرد و نواح
آبادیوںکی اور دیہاتوں سمیت، پھر46 عقرون کیمغربکرلےسے
طرف تکاشدود تمام قصبے اور آبادیاں۔ 47 اشدود خود بھی اُس
نواحوگردکے آبادیوںکی اور شاملمیںاِسسمیتدیہاتوں تھا اور
اِسی طرح غزہ اُس کے گرد و نواح کی آبادیوں اور دیہاتوں سمیت
یعنی تمام آبادیاں مصر کی سرحد پر واقع وادئی مصر اور سمندر کے
ساحل تک۔

پہاڑی48 علاقے کے یہ شہر یہوداہ کے قبیلے کے :تھے سمیر،
یتیر، سوکہ، 49 دنّہ، یَت قِر سنّہ یعنی دبیر، 50 عناب، اِستموہ، عنیم،
51 جشن، َحولون اور ِجلوہ۔ اِن شہروں کی تعداد 11 تھی، اور اُن
کے گرد و نواح کی آبادیاں بھی اُن کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔

52 اِن یہعلاوہکے :تھےبھیشہر اراب، دُومہ، ینوم،53اِشعان،
بیت تّفوح، افیقہ، 54 حُمطہ، یَت قِر اربع یعنی حبرون اور صیعور۔
اِن شہروں کی تھی۔9تعداد ہر شہر گردکے نواحو آبادیاںکی اُس
میں گنی جاتی تھیں۔

55 اِن کے علاوہ یہ شہر بھی :تھے معون، کرمل، زیف، یوطہ،
یزرعیل،56 یُقدعام، زنوح، قَین،57 ِ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 معرات، بیت عنوت اور اِلتقون۔ اِن شہروں کی تعداد 6 تھی۔
ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔

60 پھر یَت قِر بعل یعنی یَت قِر یعریم اور ربّہ بھی یہوداہ پہاڑیکے
علاقے تھے۔شاملمیں ہر شہر گردکے نواحو آبادیاںکی اُس کے
ساتھ گنی جاتی تھیں۔

یگستان61 ر میں یہ شہر یہوداہ کے قبیلے کے بیت:تھے عرابہ،
مّدین، سکاکہ، 62 نمکنبسان، کا شہر اور عین جدی۔ اِن شہروں
کی 6تعداد تھی۔ ہر شہر کے گرد نواحو کی آبادیاں اُس کے ساتھ
گنی جاتی تھیں۔

لیکن63 یہوداہ یبوسیوںقبیلہکا کو یروشلم لنےسے میںنکا ناکام
رہا۔ اِس لئے اُن کی اولاد تکآج یہوداہ کے قبیلے کے درمیان
رہتی ہے۔



یشوع 16:1 175 یشوع 17:18
16

افرائیم اور منسّی کی جنوبی سرحد
1 قرعہ لنے ڈا یوسفسے کی اولاد کا علاقہ مقرر کیا گیا۔ اُس

کی سرحد یریحو قریبکے یائے در یردن شروعسے ہوئی، شہر کے
مشرق میں چشموں کے پاس سے گزری اور یگستان ر میں سے
چلتی بیتچلتی ایل پہاڑیکے تکعلاقے پہنچی۔ لُوز2 بیتیعنی
ایل سے آگے نکل کر وہ ارکیوں کے علاقے عطاراتمیں پہنچی۔
وہاں3 سے مغربوہ طرفکی اُترتی اُترتی یفلیطیوں کے علاقے
میں داخل ہوئی جہاں وہ بیتنشیبی َحورون میں سے گزر کر جزر
کے پیچھے سمندر پر ختم ہوئی۔ 4 یہ اُس علاقے کی جنوبی سرحد
تھی جو یوسف کی اولاد افرائیم اور منسّی کے قبیلوں کو وراثت
میں دیا گیا۔

افرائیم کا علاقہ
5 افرائیم کے قبیلے کو اُس کے کنبوں کے مطابق یہ علاقہ مل

:گیا اُس کی جنوبی سرحد عطارات ادّار اور بالائی بیت َحورون
سے ہو کر سمندر6-8 پر ختم ہوئی۔ اُس کی شمالی مغربسرحد میں
سمندر ہوئیشروعسے اور ندیقاناہ ساتھکے چلتی تکتّفوحچلتی
پہنچی۔ وہاں سے وہ شمال کی طرف مُڑی اور مِکمتاہ تک پہنچ
کر دوبارہ مشرق کی طرف چلنے لـگی۔ پھر وہ تانت َسیلا سے ہو
یانوحکر پہنچی۔ مشرقی یانوحمیںشمالسرحد شروعسے ہوئی اور
ہوسےعطارات یائےکر یردندر اُتریتککنارےمغربیکے اور
کنارےپھر چلتیطرفکیجنوبساتھکے چلتی نعرہ اور اِس کے
بعد یریحو پہنچی۔ وہاں وہ یائے در یردن پر ختم ہوئی۔ یہی افرائیم
اور اُس کنبوںکے کی سرحدیں تھیں۔

9 اِس کے علاوہ کچھ شہر اور اُن کے گرد و نواح کی آبادیاں
افرائیم کے لئے مقرر کی گئیں جو منسّی کے علاقے میں تھیں۔
10 افرائیم مردوںکے نے جزر میں آباد کنعانیوں کو نہ نکالا۔ اِس
لئے اُن کی اولاد تکآج وہاں رہتی ہے، البتہ اُسے بیگار میں کام
کرنا پڑتا ہے۔

17
منسّی کا علاقہ

یوسف1 کے پہلوٹھے منسّی کی اولاد کو دو علاقے مل گئے۔
یائے یردندر میںمشرقکے مکیر ِجلعادکوگھرانےکے بسناور
گئے۔دیئے مکیر منسّی کا پہلوٹھا اور ِجلعاد باپکا تھا، اور اُس کی
اولاد ماہر فوجی تھی۔ اب2 قرعہ لنے ڈا سے یائے در یردن کے
مغرب میں وہ علاقہ مقرر کیا گیا جہاں منسّی کے باقی بیٹوں کی
اولاد کو آباد ہونا تھا۔ اِن کے چھ کنبے تھے جن کے نام ابی عزر،
اسریخلق، ایل، ِسکم، ِحفر اور سمیدع تھے۔

ِصلاِفحاد3 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
کے پاس آئیں اور کہنے لـگیں، رب” نے موسٰی کو حکم دیا تھا

کہ وہ ہمیں بھی قبائلی علاقے کا کوئی حصہ “دے۔ یشوع نے
رب کا حکم مان کر نہ صرف منسّی کی نرینہ اولاد کو زمین دی
بلـکہ اُنہیں بھی۔ نتیجے5 میں منسّی قبیلےکے کو یائے یردندر کے
مغرب میں زمین ملحصےدسکے گئے مشرقاور میں ِجلعاد اور
بسن۔ مغرب6 میں نہ صرف منسّی کی نرینہ اولاد کے خاندانوں
کو زمین ملی بلـکہ بیٹیوں کے خاندانوں کو بھی۔ اِس برعکسکے
مشرق میں ِجلعاد کی صرفزمین نرینہ اولاد میں تقسیم کی گئی۔

7 منسّی کے قبیلے کے علاقے کی سرحد آشر سے شروع ہوئی
اور ِسکم کے مشرق میں واقع مِکمتاہ سے ہو جنوبکر طرفکی
تّفوحعینہوئیچلتی پہنچی۔تکآبادیکی تّفوح8 نواحوگردکے
کی زمین افرائیم کی ملـکیت تھی، لیکن منسّی کی سرحد پر کے یہ
شہر منسّی کی ملـکیتاپنی تھے۔ وہاں9 سے سرحد قاناہ ندی کے
تککنارےجنوبی اُتری۔ پھر ندی کے ساتھ چلتی چلتی وہ سمندر
پر ندیہوئی۔ختم کنارےجنوبیکے پر کچھ شہر افرائیم ملـکیتکی
تھے اگرچہ وہ منسّی کے علاقے میں تھے۔ لیکن10 مجموعی طور پر
منسّی قبائلیکا علاقہ ندیقاناہ میںشمالکے تھا اور افرائیم کا علاقہ
اُس جنوبکے میں۔ دونوں قبیلوں کا علاقہ مغرب میں سمندر پر
ختم ہوا۔ منسّی کے علاقے کے شمال میں آشر 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 کے قبیلے افرائیم اور منسّی یائے در یردن مغربکے

میں زمین پانے کے بعد یشوع پاسکے آئے اور کہنے لـگے، آپ”
ہمارےنے لئے قرعہ ڈال کر زمین کا ایکصرف حصہ کیوں
مقرر کیا؟ ہم بہتتو یادہ لوگز ہیں، ربکیونکہ برکتہمیںنے
دے بڑیکر قوم بنایا “ہے۔

یشوع15 جوابنے دیا، آپاگر” اِتنے یادہ ز ہیں آپاور کے
لئے افرائیم پہاڑیکا علاقہ کافی نہیں ہے تو پھر یوں فرِزّ اور رفائیوں
پہاڑیکے جنگلوں میں جائیں اور اُنہیں کاٹ کاشتکر قابلکے
بنا “لیں۔

یوسف16 قبیلوںکے پہاڑی”کہا،نے ہمارےعلاقہ لئے کافی
نہیں اورہے، میدانی علاقے میں آباد کنعانیوں پاسکے لوہے کے
رتھ ہیں، اُن پاسکے بھی جو وادٔی یزرعیل میں ہیں اور اُن کے
بھیپاس اُساورشانبیتجو نواحوگردکے آبادیوںکی میں ہتے ر
“ہیں۔

لیکن17 یشوع جوابنے میں کہا، آپ” اِتنی بڑی اور طاقت
ور قوم ہیں آپکہ کا ایکعلاقہ ہی حصے پر محدود نہیں رہے
گا 18 بلـکہ جنگل کا پہاڑی علاقہ بھی آپ کی ملـکیت میں آئے
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گا۔ اُس کے جنگلوں کو کاٹ 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 پر غالب آنے کے بعد اسرائیل کی پوری جماعت َسیلا
شہر میں جمع ہوئی۔ وہاں اُنہوں ملاقاتنے کا خیمہ کھڑا کیا۔

اب2 تک سات قبیلوں کو زمین نہیں ملی تھی۔ 3 یشوع نے
اسرائیلیوں کو سمجھا کر کہا، آپ” کتنی دیر تک ُسست رہیں
گے؟ آپ تککب اُس ملـک پر قبضہ نہیں کریں گے جو رب
آپ کے باپ دادا کے خدا آپنے دےکو دیا ہے؟ اب4 ہر
قبیلے کے تین تین آدمیوں کو چن لیں۔ اُنہیں مَیں ملـک کا دورہ
کرنے لئےکے بھیج دوں گا تاکہ وہ تمام قبائلی علاقوں فہرستکی
تیار کریں۔ اِس کے بعد وہ میرے پاس واپس آ کر ملـک5 کو
علاقوںسات میں تقسیم لیکنکریں۔ رکھیںدھیان میںجنوبکہ
یہوداہ کا علاقہ اور شمال میں افرائیم اور منسّی کا علاقہ ہے۔ اُن
کی متسرحدیں !چھیڑنا 6 وہ آدمی لـکھ لیں ساتکہ 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۔ 7 یاد رہے کہ یوں لاو
کو کوئی علاقہ نہیں ملنا ہے۔ اُن کا حصہ یہ ہے کہ ربوہ کے
امام ہیں۔ اور جد، روبن اور منسّی کے آدھے قبیلے کو بھی مزید
کچھ نہیں ملنا ہے، کیونکہ رباُنہیں خادمکے موسٰی سے یائے در
یردن مشرقکے میں اُن کا ملحصہ چکا “ہے۔

تب8 وہ آدمی روانہ ہونے کے لئے تیار ہوئے جنہیں ملـک
کا دورہ کرنے کے لئے چنا گیا تھا۔ یشوع نے اُنہیں حکم پورے”دیا، ملـک میں سے گزر کر تمام شہروں کی فہرست بنائیں۔
جب فہرست مکمل ہو جائے تو اُسے میرے پاس لے آئیں۔ پھر
مَیں َسیلا میں رب کے آپحضور کے لئے قرعہ ڈال دوں “گا۔
آدمی9 چلے گئے ملـکپورےاور میں سے گزر کر تمام شہروں کی
فہرست بنا لی۔ اُنہوں ملـکنے کو سات حصوں میں تقسیم کر
اورکیںدرجمیںکتابتفصیلاتتمامکے کتابیہ َسیلا خیمہکی
یشوعمیںگاہ یشوعپھر10دی۔دےکو قرعہحضورکےربنے
ڈال کر یہ علاقے قبیلوںساتباقی اور اُن میںکنبوںکے تقسیم کر
دیئے۔

بن یمین کا علاقہ
جب11 قرعہ ڈالا گیا تو بن یمین کے قبیلے اور اُس کے کنبوں

کو پہلا ملحصہ گیا۔ اُس کی زمین یہوداہ یوسفاور کے قبیلوں
درمیانکے تھی۔ اُس12 کی شمالی سرحد یائے یردندر شروعسے
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 کی طرف بڑھ کر شہر کے

جنوب میں پہاڑی ڈھلان پر چلتی چلتی آگے نکل گئی۔ وہاں سے
عطاراتوہ ادّار اور پہنچیتکپہاڑیاُس جو بیتنشیبی َحورون
کے جنوب میں ہے۔ 14 پھر وہ جنوب کی طرف مُڑ کر مغربی
سرحد کے طور پر یَت قِر بعل یعنی یَت قِر یعریم کے پاس آئی جو
یہوداہ کے قبیلے کی ملـکیت تھی۔ 15 بن یمین کی جنوبی سرحد
یَت قِر یعریم کنارےمغربیکے شروعسے ہو نفتوحکر تکچشمہ
پہنچی۔ 16 پھر وہ اُس پہاڑ کے دامن پر اُتر آئی جو وادٔی بن ہنوم
مغربکے میں اور میداِن رفائیم کے شمال میں واقع ہے۔ اِس کے
بعد سرحد یبوسیوں کے شہر کے جنوب میں سے گزری اور یوں
وادٔی ہنوم کو پار کر راجلعینکے پاسکے آئی۔ 17 پھر وہ شمال
طرفکی مُڑ کر شمسعین پاسکے گزریسے اور درۂ ادُمیم کے
مقابل تکجلیلوتشہر پہنچ کر روبن کے بیٹے بوہن کے پتھر کے
پاس اُتر آئی۔ 18 وہاں سے وہ اُس ڈھلان کے شمالی رُخ پر سے
گزری جو وادٔی یردن کنارےمغربیکے پر پھرہے۔ وادیوہ 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 کے
قبیلے کو اُس کنبوںکے مطابقکے دیا گیا۔

ذیل21 کے شہر اِس علاقے :تھےشاملمیں بیتیریحو، ُحجلاہ،
ِعمق قصیص، بیت22 عرابہ، صمریم، بیت ایل، 23 عویم، فارہ،
عُفرہ، 24 کفر العمونی، عُفنی اور ِجبع۔ یہ کُل 12 شہر تھے۔ ہر
شہر نواحوگردکے آبادیاںکی اُس اِن25تھیں۔جاتیگنیساتھکے
کے علاوہ یہ شہر بھی :تھے ِجبعون، رامہ، بیروت، 26 مِصفاہ،
کفیرہ، موضہ، 27 رقم، اِرفئیل، ترالہ، 28 ضلع، الف، یبوسیوں کا
شہر یروشلم، ِجبعہ اور یَت قِر یعریم۔ اِن شہروں کی تعداد 14 تھی۔
ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔
یہ تمام شہر بن یمین اور اُس کنبوںکے ملـکیتکی تھے۔

19
شمعون کا علاقہ

قرعہجب1 ڈالا گیا تو شمعون قبیلےکے اور اُس کنبوںکے کو
دوسرا حصہ مل 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 تعداد 13 تھی۔ ہر شہر کے گرد و نواح
کی آبادیاں اُس کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔ 7 اِن کے علاوہ یہ چار
شہر بھی شمعون کے :تھے عین، رِمّون، عتر اور عسن۔ ہر شہر کے
گرد و نواح کی آبادیاں اُس کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔ 8 اِن شہروں
کے گرد و نواح کی تمام آبادیاں بعلات بیر یعنی نجب کے تکرامہ
اُن ساتھکے جاتیگنی تھیں۔ یہ تھی شمعون اور اُس کنبوںکے کی
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ملـکیت۔ یہ9 اِسجگہیں لئے یہوداہ قبیلےکے کے علاقے لیسے
گئیں کہ یہوداہ کا علاقہ اُس کے لئے بہت یادہ ز تھا۔ یہی وجہ
ہے شمعونکہ کا علاقہ یہوداہ بیچکے میں ہے۔

زبولون کا علاقہ
قرعہجب10-12 ڈالا گیا تو زبولون قبیلےکے اور اُس کنبوںکے

کو تیسرا ملحصہ گیا۔ اُس کی جنوبی سرحد یُقنعام ندیکی سے
شروع ہوئی اور مشرقپھر طرفکی دباست، مرعلہ اور سارید سے
ہو کر کسلوت تبور کے تکعلاقے پہنچی۔ اِس کے بعد وہ مُڑ
کر مشرقی سرحد کے طور دابرتپر پاسکے آئی اور چڑھتی چڑھتی
یفیع پہنچی۔ 13 وہاں سے وہ مزید مشرق کی طرف بڑھتی ہوئی
جات ِحفر، عیت قاضین اور رِمّون سے ہو کر نیعہ پاسکے آئی۔
زبولون14 شمالیکی اور میںحناتونسرحدمغربی گزرتیگزرتیسے
وادٔی اِفتاح ایل پر ختم ہوئی۔ 15 بارہ شہر اُن کے گرد و نواح کی
زبولونسمیتآبادیوں میںملـکیتکی میںجنآئے قطات، نہلال،
ِسمرون، اِدالہ بیتاور تھے۔شامللحم زبولون16 قبیلےکے یہیکو
کچھ اُس کنبوںکے مطابقکے مل گیا۔

اِشکار کا علاقہ
جب17 قرعہ ڈالا گیا تو اِشکار کے قبیلے اور اُس کے کنبوں

کو چوتھا گیا۔ملحصہ اُس18 کا یزرعیلعلاقہ سے لے شمالکر
پھیلطرفکی گیا۔ یہ شہر اُس میں شامل :تھے کسولوت، شونیم،
19 حفاریم، شیون، اناخرت، 20 ربیت، قِسیون، اِبض، 21 ریمت،
عین جنیم، عین حّدہ اور بیت فصیص۔ شمال22 میں یہ سرحد تبور
پہاڑ ہوئیشروعسے اور ہوسےشمسبیتاورشخصومہ کر یائے در
یردن تک اُتر آئی۔ 16 شہر اُن کے گرد و نواح کی آبادیوں سمیت
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، 26 ـِک، َل الم عمعاد اور مِسال۔ اُس
سلسلےپہاڑیکےکرملہوئیچلتیساتھساتھکےسمندرسرحدکی
اُترتیاورگزریسےمیںدامنکے اُترتی پہنچی۔تکلِبناتسیحور
27 وہاں وہ مشرق میں بیت دجون کی طرف مُڑ کر زبولون کے
تکعلاقے پہنچی اور اُس کی مغربی سرحد کے ساتھ چلتی چلتی
شمال میں وادٔی اِفتاح ایل تک پہنچی۔ آگے بڑھتی ہوئی وہ بیت
ِعمق اور نعی ایل سے ہو شمالکر مُڑیطرفکی کابولجہاں تھا۔
پھر28 وہ عِبرون، حمونرحوب، اور قاناہ ہوسے بڑےکر شہر صیدا
تک پہنچی۔ اِس29 کے بعد آشر کی سرحد رامہ طرفکی مُڑ کر
فصیل دار شہر صور پاسکے آئی۔ وہاں وہ حوسہ مُڑیطرفکی
اور چلتی چلتی اکزیب کے قریب سمندر پر ختم ہوئی۔ 3022 شہر
اُن گردکے نواحو سمیتآبادیوںکی آشر ملـکیتکی میں آئے۔ اِن

میں عُمہ، افیق رحوباور شامل تھے۔ آشر31 کو اُس کے کنبوں
مطابقکے یہی کچھ ملا۔

نفتالی کا علاقہ
قرعہجب32 ڈالا گیا تو نفتالی قبیلےکے اور اُس کنبوںکے کو

یائےسرحدکیاُسمیںجنوب34-33گیا۔ملحصہچھٹا یردندر
پر لقوم سے شروع ہوئی اور مغرب کی طرف چلتی چلتی یبنئیل،
ادامی نقب، ایلون ضعننیم اور حلف سے ہو کر ازنوت تبور تک
پہنچی۔ وہاں سے وہ مغربی سرحد کی حیثیت سے حقوق کے
پاس آئی۔ نفتالی کی جنوبی سرحد زبولون کی شمالی سرحد اور
مغرب میں آشر کی مشرقی سرحد تھی۔ یائے در یردن اور *یہوداہ
اُس کی مشرقی سرحد تھی۔ ذیل35 کے فصیل دار شہر نفتالی کی
ملـکیت میں :آئے صّدیم، صیر، حمّت، رقّت، ِکنّرت، 36 ادامہ،
رامہ، حصور، 37 قادس، اِدرعی، عین حصور، 38 اِرون، ِمجدل
ایل، یم، حُر بیت عنات اور بیت شمس۔ ایسے 19 شہر تھے۔ ہر
شہر کے گرد نواحو کی آبادیاں بھی اُس ساتھکے گنی جاتی تھیں۔
نفتالی39 کو یہی کچھ اُس کنبوںکے مطابقکے ملا۔

دان کا علاقہ
جب40 قرعہ ڈالا گیا تو دان کے قبیلے اور اُس کے کنبوں

کو ساتواں حصہ ملا۔ 41 اُس کے علاقے میں یہ شہر شامل
:تھے صُرعہ، اِستال، عیرشمس، شعلبّین،42 ایالون، اِتلاہ، ایلون،43
تِمنت، عقرون، اِلتقِہ،44 ِجبّتون، بعلات، یہود،45 بنی جاتبرق،
رِمّون، 46 یرقونمے اور رقون اُس سمیتعلاقے جو یافا مقابلکے
ہے۔ دانافسوس،47 کا قبیلہ اپنے اِس علاقے پر قبضہ میںکرنے
کامیاب نہ ہوا، اِس لئے اُس کے مردوں نے لشم شہر پر حملہ کر
اُسکے فتحپر پائی اور اُس باشندوںکے تلوارکو ڈالا۔مارسے پھر
وہ وہاںخود آباد ہوئے۔ وقتاُس 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 کے گرد و نواح کی آبادیاں مل گئیں۔

یشوع کو بھی زمین ملتی ہے
ملـکپورے49 کو تقسیم کرنے کے بعد اسرائیلیوں نے یشوع

بن نون کو بھی اپنے درمیان کچھ موروثی دےزمین دی۔ رب50
کے حکم پر اُنہوں اُسےنے افرائیم کا یشوعدیا۔دےسِرحتِمنتشہر
نے خود اِس کی درخواست کی تھی۔ وہاں جا کر اُس نے شہر
کو از سرِ نو تعمیر کیا اور اُس میں آباد ہوا۔

غرض51 یہ وہ تمام زمینیں ہیں جو اِلی عزر امام، یشوع بن نون
اور قبیلوں کے آبائی گھرانوں سربراہوںکے نے َسیلا ملاقاتمیں
خیمےکے دروازےکے پر قرعہ ڈال کر تقسیم کی تھیں۔ یوں تقسیم
کرنے کا یہ کام مکمل ہوا۔

20
پناہ کے چھ شہر

* 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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رب1 نے یشوع سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو دےحکم کہ اُن

ہدایات مطابقکے پناہ کے شہر چن لو جنہیں مَیں 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 ایسا شخص پناہ کے شہر کے
پاس پہنچنے پر شہر دروازےکے کے پاس بیٹھے بزرگوں کو اپنا
پیشمعاملہ اُسکرے۔ سنباتکی بزرگکر اُسے اپنے شہر میں
داخل 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 ہاتھکے میں نہ دیں، کیونکہ موتیہ
غیرارادی طور پر اور نفرت رکھے بغیر ہوئی ہے۔ 6 وہ اُس وقت
تک شہر میں تکجبرہے عدالتمقامی معاملے کا فیصلہ نہ کر
دے۔ عدالتاگر اُسے بےگناہ دےقرار تو وہ وقتاُس کے اماِم
اعظم اُستکموتکی میںشہر اِسرہے۔ بعدکے اُسے اپنے اُس
شہر اور گھر واپسکو اجازتکیجانے وہسےجسہے فرار ہو
کر آیا “ہے۔

7 اسرائیلیوں نے پناہ کے یہ شہر چن لئے : نفتالی کے پہاڑی
علاقے گلیلمیں کا قادس، افرائیم پہاڑیکے علاقے میں ِسکم اور
یہوداہ پہاڑیکے علاقے میں یَت قِر اربع یعنی حبرون۔ 8 یائے در
یردن مشرقکے میں اُنہوں نے بصر کو چن لیا جو یریحو سے کافی
دُور میداِن مرتفع میں ہے اور روبن کے قبیلے کی ملـکیت ہے۔
ملـِک ِجلعاد میں رامات جو جد کے قبیلے کا ہے اور بسن میں
جولان جو منسّی قبیلےکے کا ہے چنا گیا۔

یہ9 اسرائیلیوںتمامشہر میںاسرائیلاور ہنے ر اجنبیوںوالے کے
لئے مقرر کئے جسگئے۔ بھیسے غیرارادی طور پر ہلاککوئی
ہوا اُسے اِن میں پناہ لینے اجازتکی تھی۔ اِن میں وہ تکوقتاُس
بدلہ لینے والوں سے محفوظ رہتا تھا تکجب 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
کے سربراہوں پاسکے آئے 2 جو اُس وقت َسیلا میں جمع تھے۔
یوں لاو نے موسٰینےرب”کہا، معرفتکی حکم دیا تھا ہمیںکہ
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 دےکو
دیں۔

قرعہ4 ڈالا گیا لاویتو کے قِہاتگھرانے اُسکو کنبوںکے
کے مطابق پہلا حصہ مل گیا۔ پہلے ہارون کے کنبے کو یہوداہ،
شمعون بناور یمین قبیلوںکے 13کے شہر گئے۔دیئے باقی5 قِہاتیوں
کو دان، افرائیم اور مغربی منسّی قبیلوںکے 10کے شہر مل گئے۔

جَیرسون6 کے گھرانے کو اِشکار، آشر، نفتالی اور منسّی کے
قبیلوں 13کے شہر یہگئے۔دیئے منسّی کا وہ علاقہ تھا جو یائے در
یردن مشرقکے میں ملـِک بسن میں تھا۔

مِراری7 کے گھرانے کو اُس کے کنبوں کے مطابق روبن،
جد اور زبولون قبیلوںکے کے 12 شہر مل گئے۔

یوں8 اسرائیلیوں نے قرعہ ڈال کر یوں 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 ملحصہ 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 کے ارد گرد کی آبادیاں اور کالبکھیت بن یفُنّہ
ملـکیتکی رہے۔ ہارون13 کے کنبے کا یہ شہر پناہ کا بھیشہر تھا
میںجس ہر شخصوہ پناہ لے سکتا غیرارادیکوئیسےجستھا
طور ہلاکپر ہوا تھا۔ اِس کے علاوہ ہارون کے کنبے کو لِبناہ،
یتیر،14 اِستموع، َحولون،15 دبیر، عین،16 یوطہ شمسبیتاور کے
بھیشہر مل گئے۔ اُسے یہوداہ اور شمعون قبیلوںکے کے 9کُل شہر
اُن کی سمیتچراگاہوں مل گئے۔ 17-18 اِن کے علاوہ بن یمین کے
قبیلے کے چار شہر اُس کی ملـکیت میں آئے یعنی ِجبعون، ِجبع،
عنتوت اور علمون۔ ہارونغرض19 کے کنبے کو 13 شہر اُن کی
گئے۔ملسمیتچراگاہوں لاوی20 قبیلےکے کے قِہاتگھرانے
کے باقی کنبوں کو قرعہ لتے ڈا وقت افرائیم کے قبیلے کے شہر مل
گئے۔ 21 اِن میں افرائیم کے پہاڑی علاقے کا شہر ِسکم شامل تھا
میںجس ہر شخصوہ پناہ لے سکتا غیرارادیکوئیسےجستھا
طور پر ہلاک ہوا تھا، پھر جزر، 22 قبضیم اور بیت َحورون۔ اِن
شہروںچار ملبھیچراگاہیںکی گئیں۔ دان23-24 قبیلےکے نے
اُنہیںبھی چار شہر اُن سمیتچراگاہوںکی یعنیدیئے اِلتقِہ، ِجبّتون،
ایالون منسّی25رِمّون۔جاتاور اُنہیںسےحصےمغربیکے دو شہر
تعنک رِمّونجاتاور اُن گئے۔ملسمیتچراگاہوںکی غرض26
قِہات کے باقی کنبوں کو کُل 10 شہر اُن کی چراگاہوں سمیت
ملے۔

جَیرسون کے گھرانے کے شہر
لاوی27 قبیلےکے کے جَیرسونگھرانے کو منسّی مشرقیکے

حصے کے دو شہر اُن کی سمیتچراگاہوں دیئے :گئے ملـِک بسن
میںجسجولانمیں ہر پناہشخصوہ لے سکتا کوئیسےجستھا
غیرارادی طور پر ہلاک ہوا تھا، اور بعستراہ۔ 28-29 اِشکار کے
قبیلے نے اُسے چار شہر اُن کی چراگاہوں سمیت :دیئے قِسیون،
دابرت، یرموت اور عین جنیم۔ 30-31 اِسی طرح اُسے آشر کے
قبیلے کے بھی چار شہر اُن کی سمیتچراگاہوں دیئے :گئے مِسال،
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عبدون، ِخلقت اور رحوب۔ 32 نفتالی کے قبیلے نے تین شہر اُن
سمیتچراگاہوںکی :دیئے گلیل میںجسقادسکا ہر شخصوہ
پناہ لے سکتا جستھا سے غیرارادیکوئی طور ہلاکپر ہوا تھا،
حمّاتپھر دور اور قرتان۔ جَیرسونغرض33 گھرانےکے 13کو
شہر اُن کی سمیتچراگاہوں مل گئے۔

مِراری کے گھرانے کے شہر
34-35 اب رہ گیا لاوی کے قبیلے کا گھرانا مِراری۔ اُسے

زبولون کے قبیلے کے چار شہر اُن کی چراگاہوں سمیت مل :گئے
یُقنعام، قرتاہ، دِمنہ اور نہلال۔ اِسی36-37 طرح اُسے روبن کے
قبیلے کے بھی چار شہر اُن کی چراگاہوں سمیت مل :گئے بصر،
قدیماتیہض، اور مِفعت۔ جد38-39 قبیلےکے نے اُسے چار شہر
اُن کی سمیتچراگاہوں :دیئے ملـِک ِجلعاد جسراماتکا میں
ہر وہ شخص پناہ لے سکتا تھا جس سے کوئی غیرارادی طور پر
ہلاک ہوا تھا، پھر محنائم، حسبون اور یعزیر۔ غرض40 مِراری
کے گھرانے کو کُل 12 شہر اُن کی سمیتچراگاہوں مل گئے۔

اسرائیل41 مختلفکے علاقوں میں جو یوں لاو کے شہر اُن کی
تھےسمیتچراگاہوں اُن کی تھی۔48تعدادکُل ہر42 شہر اردکے
گرد چراگاہیں تھیں۔

الله نے اپنا وعدہ پورا کیا
ربیوں43 اسرائیلیوںنے کو وہ دےملـکپورا جسدیا کا

وعدہ اُس نے اُن باپکے دادا سے قَسم کھا کر کیا تھا۔ وہ اُس پر
قبضہ کر کے اُس میں ہنے ر لـگے۔ 44 اور رب نے طرفچاروں
امن و امان مہیا طرحجسکیا اُس نے اُن باپکے دادا سے قَسم
کھا کر وعدہ کیا اُسیتھا۔ مددکی اسرائیلیسے تمام دشمنوں غالبپر
آئے تھے۔ 45 جو ربوعدےاچھے اسرائیلنے سے کئے تھے اُن
میں نامکملبھیایکسے نہ رہا پورےسبکےسببلـکہ گئے۔ہو

22
مشرقی قبیلوں کو واپسگھر جانے اجازتکی

پھر1 یشوع اورجدروبن،نے منسّی کے قبیلےآدھے مردوںکے
پاساپنےکو بُلا بھیجو”کہا،2کر موسٰیخادمکےربحکم نے
کوآپ دیا تھا آپاُسے نے پورا کیا۔ آپاور میرینے باتہر مانی
بھائیوںاپنےتکآجسےعرصےکافینےآپ3ہے۔ نہیںترککو
کیا بلـکہ بالکل کچھوہی کیا تھی۔مرضیکیربجوہے رباب4
آپ کے خدا آپنے بھائیوںکے کو دےملـکموعودہ دیا ہے،
اور وہ سلامتی میںاُسساتھکے رہ اِسہیں۔رہے لئے وقتاب آ
گیا اپنےآپکہہے میںملـکاُسجائیں،چلےواپسگھر ربجو
کے خادم موسٰی آپنے کو یائے در یردن کے دےپار دیا ہے۔
لیکن5 احتیاطخبردار، سے ہدایاتاُن پر چلتے رہیں ربجو کے
خادم موسٰی آپنے ربدیں۔دےکو اپنے خدا سے پیار کریں،
اُس کی تمام راہوں پر چلیں، اُس کے احکام مانیں، اُس کے ساتھ
لپٹے رہیں، پورےاور دل و جان اُسسے خدمتکی “کریں۔ 6 یہ

کہہ کر یشوع نے اُنہیں برکت دے کر رُخصت کر دیا، اور وہ
اپنے گھر چلے گئے۔

7 منسّی کے آدھے قبیلے کو موسٰی سے ملـِک بسن میں زمین
مل گئی دوسرےتھی۔ حصے کو یشوع سے زمین مل گئی تھی،
یعنی یائے یردندر باقیجہاںمیںمغربکے قبیلے آباد تھے۔ہوئے
منسّی کے مردوں رُخصتکو وقتکرتے یشوع نے اُنہیں برکت
دے کر 8 کہا، آپ” بڑی دولت کے ساتھ اپنے گھر لوٹ رہے
آپہیں۔ بڑےکو یوڑ، ر سونا، چاندی، لوہا بہتاور کپڑےسے
مل آپجبہیں۔گئے اپنے پہنچیںگھر توگے غنیمتماِل اُن کے
ساتھ بانٹیں جو گھر میں رہ گئے “ہیں۔

9 پھر روبن، جد اور منسّی کے آدھے قبیلے کے مرد باقی
اسرائیلیوں کو َسیلا میں چھوڑ کر ملـِک ِجلعاد کی طرف روانہ
ہوئے جو یائے در یردن کے مشرق میں ہے۔ وہاں 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 کے مغرب میں ایک جگہ

جسپہنچے کا نام گلیلوت تھا۔ وہاں یعنی ملـِک کنعان میں ہی
اُنہوں نے ایک بڑی اور شاندار قربان گاہ بنائی۔ 11 اسرائیلیوں
کو خبر دی گئی، روبن،” جد اور منسّی کے آدھے قبیلے نے
سرحدکیکنعان قربانمیںگلیلوتپر گاہ بنا لی یہہے۔ قربان گاہ
یائے در یردن مغربکے میں ہمارےیعنی ہی علاقے میں “!ہے

تب12 اسرائیل کی پوری جماعت مشرقی قبیلوں سے لڑنے کے
لئے َسیلا میں جمع ہوئی۔ لیکن13 پہلے اُنہوں اِلینے عزر امام کے
فینحاسبیٹے ملـِککو ِجلعاد کو بھیجا جہاں روبن، جد اور منسّی
کا آدھا قبیلہ آباد تھے۔ 14 اُس کے ساتھ 10 آدمی یعنی ہر مغربی
قبیلے کا ایک نمائندہ تھا۔ ہر ایک اپنے آبائی گھرانے اور کنبے
کا سربراہ تھا۔ 15 ِجلعاد میں پہنچ کر اُنہوں نے مشرقی قبیلوں سے
بات کی۔ آپجماعتپوریکیرب”16 سے پوچھتی ہے آپکہ
اسرائیل کے خدا سے کیوںبےوفا ہو گئے آپہیں؟ ربنے سے
اپنا منہ پھیر کر یہ قربان گاہ کیوں بنائی اِسہے؟ آپسے ربنے
سرکشیسے کی ہے۔ 17 کیا یہ کافی نہیں تھا کہ ہم سے فغور کے
بُت کی پوجا کرنے کا گناہ سرزد ہوا؟ ہم تو پورےتکآج طور پر
اُس گناہ نہیںصافپاکسے ہوئے جماعتکیربوقتاُسگو
کو وبا کی صورت میں سزا مل گئی تھی۔ 18 تو پھر آپ کیا کر
رہے آپہیں؟ ربدوبارہ سے اپنا منہ پھیر کر دُور ہو رہے ہیں۔
دیکھیں، ربآجآپاگر سرکشیسے کریں تو کل وہ اسرائیل کی
جماعتپوری ناراضساتھکے ہو گا۔ 19 آپاگر سمجھتے ہیں کہ
آپ ناپاکملـککا اِسآپاورہے لئے اُس خدمتکیربمیں
نہیں کر سکتے ربپاسہمارےتو ملـککے میں آئیں ربجہاں
کی سکونت گاہ ہے، اور ہماری زمینوں میں شریک ہو جائیں۔
ربلیکن سے یا ہم متسرکشیسے ہمارےربکرنا۔ خدا کی
قربان گاہ کے علاوہ اپنے لئے کوئی اَور قربان گاہ نہ !بنائیں 20 کیا
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اسرائیل کی پوری جماعت پر الله کا غضب نازل نہ ہوا جب عکن
بن زارح نے غنیمتماِل میں چوریکچھسے 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 سربراہوںکے جوابکو دیا، رب”22 مطلققادرِ
ربہاںخدا، مطلققادرِ حقیقتخدا جانتا بھیاسرائیلاورہے،
باتیہ جان !لے نہ سرکشہم ہوئے ہیں، ربنہ سے بےوفا۔
اگر جھوٹہم بولیں تو آج ہی ہمیں مار !ڈالیں ہم23 نے یہ قربان
اِسگاہ لئے نہیں بنائی دُورسےربکہ ہو اُسہمجائیں۔ پر کوئی
بھی قربانی چڑھانا نہیں ہتے، چا نہ بھسم ہونے والی قربانیاں، نہ غلہ
کی نذریں اور نہ ہی سلامتی کی قربانیاں۔ اگر جھوٹہم بولیں تو
رب عدالتہماریخود کرے۔ حقیقت24 میں ہم نے یہ قربان
گاہ اِس لئے تعمیر کی کہ ہم ڈرتے ہیں کہ مستقبل میں کسی
دن آپ کی اولاد ہماری اولاد سے کہے، آپ’ کا رب اسرائیل
کے ساتھکےخدا کیا واسطہ ہے؟ 25 ہمارےنےربآخر آپاور
درمیانکے یائے یردندر سرحدکی آپچنانچہہے۔کیمقرر کو
رب کی عبادت کرنے کا کوئی حق ‘!نہیں ایسا کرنے آپسے
کی ہماریاولاد اولاد خدمتکیربکو 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 بلـکہ
آپ کو اور آنے والی نسلوں کو اِس بات کی یاد دلانے کے لئے
کہ ہمیں بھی رب کے خیمے میں بھسم ہونے والی قربانیاں، ذبح
قربانیاںکی اور قربانیاںکیسلامتی چڑھانے قربانیہہے۔حقکا
ہمارےگاہ آپاور درمیانکے گواہ اولادکیآپابگی۔رہے
ہماریبھیکبھی اولاد نہیںسے سکےکہہ گی، آپ’ کیربکو
جماعت ‘نہیں۔حاصلحقوقکے اور28 اگر باتیہوقتکسیوہ
کرے تو ہماری اولاد کہہ سکے گی، یہ’ قربان گاہ دیکھیں جو
رب قربانکی گاہ کی ہوبہو نقل باپہمارےہے۔ دادا نے اِسے
بنایا تھا، لیکن اِس لئے نہیں ہمکہ اِس پر بھسم ہونے والی قربانیاں
اور ذبح کی قربانیاں چڑھائیں بلـکہ آپ کو اور ہمیں گواہی دینے
کے لئے کہ ہمیں مل کر رب کی عبادت کرنے کا حق ‘ہے۔
بھیکبھیحالات29 تکیہاں نہ پہنچیں سرکشیسےربہمکہ
کر کے اپنا منہ اُس سے پھیر لیں۔ نہیں، ہم نے یہ قربان گاہ بھسم
ہونے والی قربانیاں، غلہ کی نذریں اور ذبح کی قربانیاں چڑھانے
کے لئے نہیں بنائی۔ ربصرفہم اپنے خدا سکونتکی گاہ کے
منے سا کی قربان گاہ پر ہی اپنی پیشقربانیاں کرنا ہتے چا “ہیں۔

فینحاسجب30 اور جماعتاسرائیلی کنبوںکے سربراہوںکے
نے ِجلعاد میں روبن، جد اور منسّی کے آدھے قبیلے کی یہ باتیں
سنیں تو وہ مطمئن ہوئے۔ فینحاس31 نے اُن سے کہا، اب” ہم
جانتے ہیں کہ رب آئندہ بھی ہمارے درمیان رہے گا، کیونکہ
آپ اُس سے بےوفا نہیں ہوئے آپہیں۔ نے اسرائیلیوں ربکو
کی سزا سے بچا لیا “ہے۔

اِس32 کے فینحاسبعد اور باقی اسرائیلی سردار روبن، جد اور

منسّی کے قبیلےآدھے ملـِککو ِجلعاد میں چھوڑ ملـِککر کنعان
لوٹمیں آئے۔ وہاں اُنہوں سبنے کچھ بتایا جو ہوا تھا۔ باقی33
اسرائیلیوں باتیہکو پسند آئی، اور وہ الله تمجیدکی کر روبنکے اور
جد جنگسے کرنے اور اُن کا علاقہ تباہ کرنے ارادےکے سے
باز روبن34آئے۔ اور قبیلوںکےجد قرباننئینے گاہ نامکا گواہ
رکھا، اُنہوںکیونکہ نے یہ”کہا، قربان ہمارےگاہ دوسرےاور
قبیلوں درمیانکے گواہ ہے ربکہ ہمارا بھی خدا “ہے۔

23
یشوع آخریکی نصیحتیں

اب1 اسرائیلی کافی دیر سے سلامتی سے ملـکاپنے میں ہتے ر
تھے، کیونکہ رب نے اُنہیں ارد گرد کے دشمنوں کے حملوں سے
محفوظ بہتیشوعجبرکھا۔ بوڑھا ہو گیا تھا 2 تو اُس اسرائیلنے
تمامکے بزرگوں، قاضیوںسرداروں، نگہبانوںاور کو پاساپنے بُلا
کر کہا، اب” مَیں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ آپ3 نے اپنی آنکھوں سے
دیکھا کہ رب نے اِس علاقے کی تمام قوموں کے ساتھ کیا کچھ
کیا آپربہے۔ کے خدا ہی آپنے کے لئے جنگ کی۔ 4 یاد
مَیںکہرکھیں میںمشرقنے یائے یردندر میںمغربکرلےسے
تکسمندر آپملـکسارا قبیلوںکے میں تقسیم کر دیا بہتہے۔
سی قوموں پر مَیں نے فتح پائی، لیکن ایکچند تکاب باقی رہ
گئی ہیں۔ آپربلیکن5 کا آپخدا کے آگے آگے چلتے ہوئے
اُنہیں بھی نکال کر آپگا۔دےبھگا اُن زمینوںکی پر قبضہ کر لیں
آپربطرحجسگے کے خدا نے وعدہ کیا ہے۔

باتہرسےہمتپوریاب6 کریںعملپر شریعتکیموسٰیجو
کتابکی میں لـکھی ہوئی ہے۔ نہ دائیں اور نہ بائیں طرف ہٹیں۔
7 اُن دیگر قوموں سے مترشتہ باندھنا ملـکتکابجو میں باقی
رہ گئی ہیں۔ اُن کے بُتوں کے نام اپنی زبان پر نہ لانا، نہ اُن کے
نام لے کر قَسم کھانا۔ نہ اُن خدمتکی کرنا، نہ اُنہیں سجدہ کرنا۔
اپنےرب8 خدا یوںساتھکے لپٹے تکآجطرحجسرہنا لپٹے رہے
ہیں۔

رب9 آپنے کے آگے آگے چل کر بڑی بڑی اور طاقت ور
قومیں نکال دی ہیں۔ آپتکآج کے منے سا کوئی نہیں کھڑا رہ
سکا۔ آپ10 میں شخصایکسے ہزار دشمنوں کو بھگا دیتا ہے،
آپربکیونکہ کا خدا آپخود کے لئے لڑتا طرحجسہے اُس
نے وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ11 سنجیدگی دھیانسے دیں ربآپکہ
اپنے پیارسےخدا کریں، اِسیزندگیکیآپکیونکہ پر ہے۔منحصر
12 اگر آپ اُس سے دُور ہو کر اُن دیگر قوموں لپٹسے جائیں جو
ملـکتکاب میں باقی ہیں اور اُن کے ساتھ رشتہ باندھیں 13 تو
آپرب کا ًخدا یقینا اِن قوموں آپکو کے آگے سے نہیں نکالے
اِسگا۔ بجائےکے آپیہ پھنسانےکو لئےکے پھندا بنیںجالاور
گے۔ ًیہ آپیقینا کی پیٹھوں کے لئے کوڑے اور آنکھوں کے لئے
کانٹے بن جائیں گے۔ آخر آپمیں اُس ملـکاچھے میں مٹسے
جائیں گے آپربجو کے خدا آپنے دےکو دیا ہے۔
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آج14 مَیں وہاں جا رہا ہوں کسیجہاں نہ دنکسی دنیا کے

شخصہر کو جانا ہوتا ہے۔ لیکن آپ پورےنے دل و جان سے
جان لیا ہے کہ جو بھی آپربوعدہ کے خدا آپنے کے ساتھ
کیا وہ پورا ہوا ایکہے۔ بھی ادھورا نہیں رہ گیا۔ جسلیکن15
وعدہہرنےربطرح پورا کیا آپآفتیںتماموہطرحاُسیبالکلہے
پر کرےنازل گا جن بارےکے میں اُس آپنے کو خبردار کیا
ہے آپاگر اُس تابعکے نہ رہیں۔ پھر آپوہ اُسکو ملـکاچھے
میں سے دےمٹا گا اُسجو آپنے دےکو دیا ہے۔ 16 آپاگر
اُس عہد کو توڑیں جو اُس آپنے کے ساتھ باندھا ہے اور دیگر
معبودوں کی پوجا کر اُنہیںکے کریںسجدہ تو ربپھر کا غضبپورا
آپ پر نازل ہو گا اور آپ جلد ہی اُس ملـکاچھے میں مٹسے
جائیں گے جو اُس آپنے دےکو دیا “ہے۔

24
الله اور اسرائیل درمیانکے عہد کی تجدید

یشوعپھر1 اسرائیلنے قبیلوںتمامکے کو ِسکم کیا۔جمعمیںشہر
اُس اسرائیلنے بزرگوں،کے قاضیوںسرداروں، اور نگہبانوں کو
بُلایا، اور وہ مل کر الله کے حاضرحضور ہوئے۔

2 پھر یشوع اسرائیلی قوم مخاطبسے اسرائیلرب”ہوا۔ کا خدا
فرماتا ہے، قدیم’ باپتمہارےمیںزمانے دادا یائے فراتدر کے
پار بستے اور دیگر معبودوں کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم اور نحور کا
باپ تارح بھی وہاں آباد تھا۔ لیکن3 تمہارےمَیں باپ ابراہیم کو
وہاں سے لے کر یہاں لایا اور پورےاُسے ملـِک کنعان میں سے
دیا۔گزرنے مَیں بہتاُسےنے اولاد مَیںدی۔ اسحاقاُسےنے دیا
4 اور اسحاق یعقوبکو اور عیسَو۔ عیسَو کو مَیں پہاڑینے علاقہ
سعیر عطا کیا، یعقوبلیکن اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر چلا گیا۔

بعد5 میں مَیں نے موسٰی اور ہارون بھیجمصرکو دیا ملـکاور
پر بڑی نازلمصیبتیں کر تمہیںکے وہاں نکالسے لایا۔ 6 چلتے چلتے
باپتمہارے دادا بحرِ ُلزم ق پہنچ مصریلیکنگئے۔ رتھوںاپنے 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
درمیانکے اندھیرا پیدا کیا۔ مَیں سمندر اُن پر چڑھا لایا، اور وہ اُس
میں غرق ہو گئے۔ تمہارے باپ دادا نے اپنی ہی آنکھوں سے
دیکھا کہ مَیں مصریوںنے کے ساتھ کیا کچھ کیا۔
بڑےتم تکعرصے یگستان ر میں متے گھو پھرے۔ 8 آخرکار

مَیں تمہیںنے اُن یوں امور ملـککے میں پہنچایا جو یائے در یردن
کے مشرق میں آباد تھے۔ گو اُنہوں نے تم جنگسے کی، لیکن
مَیں نے اُنہیں تمہارے 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 بادشاہکے بلق بن صفور اسرائیلبھینے
کے جنگساتھ چھیڑی۔ اِس مقصد تحتکے اُس نے بلعام بن
بعور کو بُلایا تاکہ وہ تم لعنتپر بھیجے۔ لیکن10 مَیں بلعام باتکی
ماننے کے لئے تیار نہیں تھا بلـکہ وہ برکتتمہیں 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 لڑتےخلافتمہارےیبوسیاور لیکنرہے، مَیں
نے اُنہیں تمہارے قبضے میں کر دیا۔ 12 مَیں تمہارےنے آگے
زنبور بھیج دیئے جنہوں نے یوں امور کے دو بادشاہوں ملـککو
نکالسے دیا۔
تمہاریکچھسبیہ اپنی تلوار اور کمان نہیںسے ہوا میرےبلـکہ

ہاتھہی سے۔ مَیں13 تمہیںنے بیج بونے کے لئے جسےدیزمین
تیار کرنے کے لئے تمہیں محنت 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

14 یشوع باتنے جاری رکھتے ہوئے کہا، چنانچہ” رب کا
خوف مانیں اور پوری وفاداری کے ساتھ اُس خدمتکی کریں۔
اُن بُتوں کو نکال پھینکیں جن کی آپپوجا باپکے دادا یائے در
فرات کے پار اور مصر میں کرتے ربابرہے۔ ہی خدمتکی
!کریں لیکن15 رباگر خدمتکی آپکرنا کو بُرا لـگے تو آج ہی
فیصلہ کریں کسکہ خدمتکی کریں گے، اُن دیوتاؤں کی جن
کی آپپوجا باپکے دادا یائےنے فراتدر پارکے کی یوںیا امور
دیوتاؤںکے آپمیںملـککےجنکی رہ لیکنہیں۔رہے جہاں
تک میرا میرےاور خاندان کا تعلق ہے ربہم ہی خدمتکی
کریں “گے۔

عوام16 نہکبھیایسا”دیا،جوابنے ہو ترککوربہمکہ
کیمعبودوںدیگرکےکر ہمارارب17کریں۔پوجا ہمارےہیخدا
باپ دادا کو مصر کی غلامی نکالسے لایا اور ہماری آنکھوں کے
منے سا ایسے عظیم پیشنشان بہتہمیںجبکئے۔ قوموں میں سے
گزرنا پڑا تو اُسی نے حفاظتہماریوقتہر کی۔ 18 رباور ہی
ہمارےنے آگے چلآگے کر ملـکاِس میں آباد یوں امور اور باقی
قوموں کو نکال دیا۔ ہم بھی اُسی کی خدمت کریں گے، کیونکہ
وہی ہمارا خدا “!ہے

یہ19 سن کر یشوع نے کہا، خدمتکیربآپ” کر نہیںہی
سکتے، کیونکہ قدوسوہ اور غیور خدا ہے۔ آپوہ کی سرکشی
گناہوںاور آپوہبےشک20گا۔کرےنہیںمعافکو پر مہربانی
کرتا رہا لیکنہے، ربآپاگر ترککو کر کے اجنبی معبودوں
کی پوجا کریں تو وہ آپ خلافکے ہو آپکر پر بلائیں لائے گا
آپاور نیستکو و نابود دےکر “گا۔

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۔ جوابنے دیا، جی” ہاں، ہم اِس کے گواہ “!ہیں
یشوع23 نے تو”کہا، پھر اپنے درمیان بُتوںموجود کو تباہ دیںکر
اور دلوںاپنے اسرائیلربکو کے تابعکےخدا “رکھیں۔ عوام24
نے یشوع سے کہا، ربہم” اپنے خدا خدمتکی کریں گے اور
اُسی کی سنیں “گے۔
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اُس25 دن یشوع نے اسرائیلیوں کے لئے رب سے عہد باندھا۔

وہاں ِسکم میں اُس نے اُنہیں احکام اور دےقواعد کر 26 الله کی
شریعت کتابکی میں درج کئے۔ پھر اُس ایکنے بڑا پتھر لے کر
اُسے اُس بلوط کے سائے میں کھڑا کیا جو رب کے مقدِس کے
پاس تھا۔ اُس27 نے تمام لوگوں سے کہا، اِس” پتھر کو !دیکھیں
یہ گواہ ہے، کیونکہ اِس سبنے کچھ سن لیا ہے ربجو نے
ہمیں بتا دیا ہے۔ اگر آپ کبھی الله کا انکار کریں تو یہ آپ کے
خلاف “گا۔دےگواہی

28 پھر یشوع نے اسرائیلیوں کو فارغ کر دیا، اور ایکہر اپنے
اپنے قبائلی علاقے میں چلا گیا۔

یشوع اور اِلی عزر کا انتقال
کچھ29 دیر کے بعد رب کا خادم یشوع بن نون فوت ہوا۔ اُس

کی عمر 110 سال تھی۔ 30 اُسے اُس کی موروثی زمین میں دفنایا
گیا، یعنی تِمنت سِرح میں جو افرائیم کے پہاڑی علاقے جعسمیں
پہاڑ شمالکے میں ہے۔

تکجب31 یشوع اور وہ بزرگ زندہ رہے جنہوں نے اپنی
آنکھوں سبسے کچھ دیکھا تھا ربجو نے اسرائیل کے لئے کیا
تھا رباسرائیلتکوقتاُس کا وفادار رہا۔

ہڈیاںکییوسفاسرائیلیوقتچھوڑتےکومصر32 ساتھاپنے
لائے اُنہوںابتھے۔ اُنہیںنے ِسکم شہر کی اُس زمین دفنمیں کر
دیا جو یعقوب نے ِسکم باپکے حمور کی اولاد سے چاندی کے
َسو ِسکوں کے بدلے خرید لی تھی۔ یہ یوسفزمین کی اولاد کی
وراثت میں آ گئی تھی۔

اِلی33 عزر بن ہارون فوتبھی ہوا۔ اُسے ِجبعہ میں دفنایا گیا۔
افرائیم پہاڑیکے علاقے کا یہ شہر اُس کے فینحاسبیٹے کو دیا گیا
تھا۔
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قُضاۃ
جنوبی کنعان پر مکمل قابو نہیں پایا جاتا

یشوع1 موتکی اسرائیلیوںبعدکے کون”پوچھا،سےربنے
سا قبیلہ پہلے نکل کر کنعانیوں پر حملہ “کرے؟ رب2 جوابنے
دیا، یہوداہ” کا قبیلہ شروع کرے۔ مَیں نے ملـک کو اُن کے
قبضے میں کر دیا “ہے۔

تب3 یہوداہ کے قبیلے نے اپنے بھائیوں شمعون کے قبیلے سے
ہمارےآئیں،”کہا، ساتھ نکلیں تاکہ ملہم کنعانیوںکر اُسکو
علاقے سے نکال دیں جو قرعہ نے یہوداہ کے قبیلے کے لئے مقرر
اِسہے۔کیا آپجبگےکریںمددکیآپمیںبعدہمبدلےکے
اپنے علاقے پر قبضہ کرنے کے لئے نکلیں “گے۔ چنانچہ شمعون
مردکے یہوداہ ساتھکے نکلے۔ یہوداہجب4 دشمننے 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 نامکا بزقادونی
اُسجبتھا۔ نے دیکھا کنعانیکہ اور فرِزّی ہار ہیںگئے 6 تو وہ
فرار لیکنہوا۔ اسرائیلیوں اُسنے تعاقبکا کر اُسےکے پکڑ لیا اور
اُس ہاتھوںکے اور پیروں انگوٹھوںکے کاٹکو لیا۔ تب7 ادونی
بزق نے کہا، مَیں” نے خود ستر بادشاہوں کے ہاتھوں اور پیروں
انگوٹھوںکے کو کٹوایا، اور میریاُنہیں میز گرےنیچےکے ہوئے
کھانے ٹکڑےردیکے جمع کرنے ابپڑے۔ الله مجھے اِس کا
دےبدلہ رہا “ہے۔ اُسے یروشلم لایا گیا جہاں وہ مر گیا۔

8 یہوداہ مردوںکے نے یروشلم پر بھی حملہ کیا۔ اُس پر فتح پا کر
اُنہوں نے اُس باشندوںکے کو تلوار سے مار ڈالا اور شہر کو جلا
دیا۔ اِس9 بعدکے وہ آگے بڑھ کر اُن کنعانیوں سے لڑنے لـگے جو
پہاڑی مغرباورنجبدشِتعلاقے، پہاڑینشیبیکے میںعلاقے
ہتے ر تھے۔ اُنہوں10 حبروننے شہر پر حملہ کیا جو پہلے یَت قِر اربع
کہلاتا تھا۔ وہاں اُنہوں نے سیسی، اخی مان اور تلمی کی فوجوں
دی۔شکستکو 11 پھر وہ آگے دبیر باشندوںکے سے لڑنے چلے
گئے۔ دبیر کا پرانا نام یَت قِر ِسفر تھا۔

کالب12 نے کہا، جو” یَت قِر ِسفر پر فتح پا کر قبضہ کرے
گا اُس کے ساتھ مَیں اپنی بیٹی عکسہ کا رشتہ باندھوں “گا۔
کالب13 کے چھوٹے بھائی غُتنی ایل بن قنز نے شہر پر قبضہ کر
لیا۔ کالبچنانچہ اُسنے ساتھکے اپنی بیٹی عکسہ شادیکی کر
دی۔ جب14 عکسہ غُتنی ایل کے ہاں جا رہی تھی تو اُس نے
اُسے اُبھارا کہ وہ کالب سے کوئی کھیت پانے کی درخواست
اچانککرے۔ وہ گدھے سے اُتر گئی۔ کالب نے پوچھا، کیا”
بات “ہے؟ 15 عکسہ جوابنے دیا، جہیز” کے لئے ایکمجھے
چیز سے نوازیں۔ آپ نے مجھے دشِت نجب میں زمین دے دی

ابہے۔ مجھے چشمے دےبھی “دیجئے۔ کالبچنانچہ نے اُسے
ملـکیتاپنی میں سے اوپر اور نیچے والے دےبھیچشمے دیئے۔

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 کے ُسسر یترو کی اولاد ۔(تھے وہاں وہ دشِت
میںنجب عراد شہر لوگوںدوسرےقریبکے درمیانکے آبادہی
ہوئے۔

17 یہوداہ کا قبیلہ اپنے بھائیوں شمعون کے قبیلے کے ساتھ آگے
بڑھا۔ اُنہوں نے کنعانی ِصفتشہر پر حملہ کیا اور اُسے الله کے لئے
مخصوص کر مکملکے طور پر تباہ دیا۔کر اِس لئے اُس کا نام حُرمہ
یعنی الله کے لئے تباہی پڑا۔ 18 پھر یہوداہ کے فوجیوں نے غزہ،
اسقلون اور عقرون کے شہروں پر اُن کے گرد و نواح کی آبادیوں
اُنرب19پائی۔فتحسمیت ساتھکے تھا، اِس لئے پہاڑیوہ علاقے
پر قبضہ لیکنسکے۔کر وہ سمندر ساتھکے میدانیکے میںعلاقے
آباد لوگوں کو نکال نہ سکے۔ وجہ یہ تھی کہ اِن لوگوں پاسکے
لوہے کے رتھ تھے۔ 20 موسٰی وعدےکے کے مطابق کالب کو
حبرون شہر مل گیا۔ اُس نے اُس میں سے عناق کے تین بیٹوں کو
اُن سمیتگھرانوںکے نکال دیا۔

21 لیکن 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 نے اپنے
جاسوسوں کو شہر تفتیشکی کرنے کے لئے بھیجا ربتو اُن کے
ساتھ تھا۔ 24 اُن کے جاسوسوں ایکملاقاتکی آدمی سے ہوئی
جو شہر نکلسے رہا تھا۔ اُنہوں نے اُس سے کہا، ہمیں” شہر میں
داخل ہونے کا راستہ دکھائیں تو ہم آپ پر رحم کریں “گے۔
25 اُس نے اُنہیں اندر جانے کا راستہ دکھایا، اور اُنہوں نے اُس
گھسمیں کر تمام باشندوں کو تلوار سے مار ڈالا سوائے مذکورہ
آدمی اور اُس کے خاندان کے۔ 26 بعد میں وہ ِحتّیوں ملـککے
میں گیا اُسجہاں ایکنے شہر تعمیر کر اُسکے کا نام لُوز رکھا۔
یہ نام تکآج رائج ہے۔

لیکن27 منسّی نے ہر 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
اسرائیلجبمیں بڑھطاقتکی گئی تو اِن کنعانیوں کو بیگار میں
کام کرنا پڑا۔ لیکن اسرائیلیوں نے اُس وقت بھی ملـکاُنہیں سے
نہ نکالا۔

اِسی29 طرح افرائیم کے قبیلے نے بھی جزر باشندوںکے کو نہ
نکالا، اور یہ کنعانی اُن درمیانکے آباد رہے۔

زبولون30 قبیلےکے بھینے قطرون اور نہلال باشندوںکے کو
نہ نکالا بلـکہ یہ اُن کے درمیان آباد رہے، البتہ اُنہیں بیگار میں کام
کرنا پڑا۔
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آشر31 کے قبیلے نے نہ عّکو کے باشندوں کو نکالا، نہ صیدا،

احلاب، اکزیب، حلبہ، افیق رحوبیا باشندوںکے کو۔ اِس32
وجہ آشرسے لوگکے کنعانی باشندوں درمیانکے ہنے ر لـگے۔

نفتالی33 قبیلےکے شمسبیتنے عناتبیتاور باشندوںکے
کو نہ نکالا بلـکہ وہ بھی کنعانیوں کے درمیان ہنے ر لـگے۔ لیکن
شمسبیت عناتبیتاور باشندوںکے کو بیگار میں کام کرنا پڑا۔

دان34 قبیلےکے میدانینے علاقے پر قبضہ کوششکیکرنے
تو لیکنکی، یوں امور اُنہیںنے آنے نہ دیا بلـکہ پہاڑی تکعلاقے
محدود رکھا۔ پورےاموری35 عزم کے ساتھ حرِس پہاڑ، ایالون
اور سعلبیم میں ٹکے رہے۔ لیکن جب افرائیم اور منسّی طاقتکی
بڑھ گئی تو یوں امور کو بیگار میں کام کرنا پڑا۔

36 یوں امور کی سرحد درۂ عقربیم سے لے کر سلع پرےسے
تک تھی۔

2
رب کا فرشتہ اسرائیل ملامتکو کرتا ہے

رب1 کا ِجلجالفرشتہ چڑھسے کر بوکیم پہنچا۔ وہاں اُس نے
اسرائیلیوں سے کہا، مَیں” تمہیں مصر نکالسے کر ملـکاُس میں
جسلایا کا وعدہ مَیں قَسمنے کھا باپتمہارےکر دادا سے کیا
تھا۔ وقتاُس مَیں نے کہا کہ تمہارےمَیں ساتھ اپنا عہد کبھی
نہیں توڑوں گا۔ 2 اور مَیں نے حکم دیا، ملـکاِس’ کی قوموں کے
متعہدساتھ باندھنا بلـکہ اُن گاہوںقربانکی کو لیکن‘دینا۔گرا
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 بنیںکانٹے اورگے، اُن کے تمہارےدیوتا لئے پھندا بنے
رہیں “گے۔

رب4 کے فرشتے کی یہ بات سن کر اسرائیلی خوب روئے۔
5 یہی وجہ ہے کہ اُس جگہ کا نام بوکیم یعنی رونے والے پڑ گیا۔
پھر اُنہوں نے ربوہاں کے پیشقربانیاںحضور کیں۔

اسرائیل بےوفا ہو جاتا ہے
یشوع6 کے قوم رُخصتکو کرنے کے بعد ایکہر قبیلہ اپنے

علاقے پر قبضہ کرنے کے لئے روانہ ہوا تھا۔ یشوعتکجب7 اور
بزرگوہ زندہ جنہوںرہے وہنے دیکھےکامعظیم تھےہوئے جو
رب نے اسرائیلیوں کے لئے کئے تھے اُس تکوقت اسرائیلی رب
وفاداریکی رہے۔کرتےخدمتسے ربپھر8 بنیشوعخادمکا
نون انتقال کر گیا۔ اُس کی سال110عمر تھی۔ تِمنتاُسے9 حرِس
میں اُس کی اپنی موروثی زمین میں دفنایا گیا۔ یہ) شہر افرائیم کے
پہاڑی علاقے جعسمیں پہاڑ شمالکے میں (ہے۔

مرسباسرائیلیعصرہمجب10 کر باپاپنے دادا سے ملےجا
تو نئی نسل اُبھر آئی جو نہ ربتو کو جانتی، نہ اُن کاموں واقفسے
تھی ربجو اسرائیلنے کے لئے کئے تھے۔ وقتاُس11 وہ ایسی
حرکتیں کرنے لـگے ربجو کو بُری لـگیں۔ اُنہوں نے بعل دیوتا
بُتوںکے کی پوجا کر کے رب12 باپاپنے 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
اِسلـگے۔ ربسے اُنغضبکا پر اُنہوںکیونکہ13بھڑکا، اُسنے
خدمتکی چھوڑ کر بعل دیوتا اور عستارات دیوی کی پوجا کی۔
رب14 یہ دیکھ کر اسرائیلیوں ناراضسے ہوا اور اُنہیں ڈاکوؤں
کے حوالے کر دیا جنہوں نے اُن کا مال لُوٹا۔ اُس نے اُنہیں ارد
گرد دشمنوںکے ہاتھکے بیچ ڈالا، اور وہ اُن کا مقابلہ کرنے کے
قابل نہ رہے۔ بھیجب15 اسرائیلی لڑنے کے لئے نکلے ربتو کا
ہاتھ اُن ًتھا۔خلافکے نتیجتا وہ ہارتے اُسطرحجسگئے نے
قَسم کھا کر فرمایا تھا۔
جب وہ اِس طرح بڑی مصیبت میں تھے 16 تو رب اُن کے

قاضیدرمیان پا بر کرتا جو اُنہیں لُوٹنے والوں کے ہاتھ سے بچاتے۔
لیکن17 وہ اُن کی نہ سنتے بلـکہ زنا کر کے دیگر معبودوں پیچھےکے
لـگے اور اُن کی پوجا کرتے ہتے۔ ر گو اُن باپکے ربدادا کے
احکام کے تابع رہے تھے، لیکن وہ خود بڑی جلدی سے اُس راہ
ہٹسے جسجاتے پر اُن باپکے دادا چلے تھے۔ جبلیکن18
بھی وہ دشمن کے ظلم اور دباؤ تلے ہنے کرا لـگتے تو رب کو اُن پر
ترس آ جاتا، اور وہ کسی قاضی کو برپا کرتا اور اُس کی مدد کر
اُنہیںکے بچاتا۔
جتنے قاضیتکعرصے زندہ رہتا اُتنی تکدیر اسرائیلی دشمنوں

کے ہاتھ محفوظسے ہتے۔ ر لیکن19 اُس کے مرنے پر وہ دوبارہ
اپنی پرانی راہوں پر چلنے لـگتے، وہجببلـکہ مُڑ کر معبودوںدیگر کی
پیروی اور پوجا کرنے لـگتے تو اُن کی باپروِش دادا روِشکی سے
بُریبھی ہوتی۔ وہ اپنی شریر حرکتوں ہٹاور دھرم راہوں سے باز
آنے کے لئے تیار ہی نہ ہوتے۔ اِس20 لئے الله کو اسرائیل پر بڑا
غصہ آیا۔ اُس نے کہا، اِس” قوم نے وہ عہد توڑ دیا ہے مَیںجو
نے اِس باپکے دادا سے باندھا تھا۔ یہ میری نہیں سنتی، اِس21
لئے مَیں اُن قوموں کو نہیں نکالوں گا جو یشوع موتکی سے لے
کر ملـکتکآج میں رہ گئی ہیں۔ یہ قومیں اِس میں آباد رہیں
گی، اور22 مَیں اُن اسرائیلیوںسے کو آزما دیکھوںکر گا کہ آیا وہ
باپاپنے دادا ربطرحکی کی راہ پر چلیں گے یا “نہیں۔

23 چنانچہ رب 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 کئی ایک قوموں کو ملـِک کنعان میں ہنے ر دیا
تاکہ اُن تمام اسرائیلیوں کو آزمائے جو خود کنعان کی جنگوں
میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ 2 نیز، وہ نئی نسل کو جنگ کرنا
سکھانا چاہتا تھا، کیونکہ جنگوہ کرنے ناواقفسے تھی۔ ذیل
کی قومیں کنعان میں رہ گئی :تھیں 3 فلستی اُن کے پانچ حکمرانوں
سمیت، تمام کنعانی، صیدانی اور لبنان پہاڑیکے علاقے میں ہنے ر
والے ِحوّی جو بعل حرمون پہاڑ سے لے کر لبو حمات تک آباد
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تھے۔ 4 اُن اسرائیلیوںربسے کو آزمانا تھا۔چاہتا وہ دیکھنا چاہتا
تھا کہ کیا میرےیہ اُن احکام پر عمل ہیںکرتے یا نہیں مَیںجو نے
موسٰی معرفتکی اُن باپکے دادا کو دیئے تھے۔

غُتنی ایل قاضی
اسرائیلیچنانچہ5 ِحتّیوں،کنعانیوں، یوں، امور یوں، یوںفرِزّ ِ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 کرنے لـگے۔ اسرائیلیوں7 ایسینے حرکتیں کیں جو
رب کی نظر میں بُری تھیں۔ رب کو بھول کر اُنہوں نے بعل دیوتا
یسیرتاور دیوی خدمتکی کی۔

ربتب8 اُنغضبکا نازلپر ہوا، اور اُس اُنہیںنے مسوپتامیہ
کے بادشاہ کوشن رِسعتَیم کے حوالے کر دیا۔ اسرائیلی آٹھ سال
تک کوشن کے غلام رہے۔ اُنہوںجبلیکن9 نے مدد کے لئے
رب کو پکارا تو اُس نے اُن کے لئے ایک نجات دہندہ برپا کیا۔
کالب کے چھوٹے بھائی غُتنی ایل بن قنز نے اُنہیں دشمن کے ہاتھ
سے بچایا۔ اُس10 وقت غُتنی ایل پر رب کا روح نازل ہوا، اور وہ
اسرائیل کا قاضی بن گیا۔ جب جنگوہ کرنے کے لئے نکلا تو
رب مسوپتامیہنے کے بادشاہ کوشن رِسعتَیم اُسکو کے حوالے
کر دیا، اور وہ اُس غالبپر آ گیا۔

ملـکتب11 چالیسمیں امنتکسال و امان قائم رہا۔ لیکن
جب غُتنی ایل بن فوتقنز ہوا 12 تو اسرائیلی دوبارہ وہ کچھ کرنے
لـگے جو رب کی نظر میں بُرا تھا۔ اِس لئے اُس نے موآب کے
بادشاہ عجلون کو اسرائیل پر غالب آنے دیا۔ عجلون13 نے عمونیوں
اور عمالیقیوں کے ساتھ مل کر اسرائیلیوں جنگسے کی 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 کا عادی تھا۔ اِسی
شخص کو اسرائیلیوں نے عجلون 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 ڈیڑھ فٹ لمبی تھی۔ وقتجاتے اُس
نے اُسے اپنی کمر کے دائیں طرف باندھ کر اپنے لباس میں چھپا
لیا۔ عجلونوہجب17 کے دربار میں پہنچ گیا تو اُس موآبنے کے
بادشاہ کو پیشخراج کیا۔ عجلون بہت موٹا آدمی تھا۔ 18 پھر اہود
نے اُن آدمیوں رُخصتکو کر دیا جنہوں اُسنے خراجساتھکے
اُٹھا کر اُسے تکدربار پہنچایا تھا۔ اہود19-20 بھی وہاں سے روانہ
ہوا، لیکن ِجلجال کے بُتوں کے قریب وہ مُڑ کر عجلون کے پاس
واپس گیا۔
عجلون بالاخانے میں بیٹھا تھا جو یادہ ز ٹھنڈا تھا اور اُس کے

ذاتی استعمال کے لئے مخصوص تھا۔ اہود نے اندر جا کر بادشاہ
سے کہا، آپمیری” کے لئے خفیہ خبر “ہے۔ بادشاہ نے کہا،

“!خاموش” باقی تمام کمرےحاضرین سے چلے گئے تو اہود نے
کہا، جو” آپپاسمیرےخبر کے لئے ہے وہ الله طرفکی سے
سنیہ“!ہے عجلونکر لیکن21لگا،ہونےکھڑا اہود لمحےاُسینے
اپنے بائیں ہاتھ سے کمر کے دائیں طرف بندھی ہوئی تلوار کو پکڑ
کر اُسے میان سے نکالا اور عجلون پیٹکے میں دھنسا دیا۔ تلوار22
دھنساِتنی 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 کو بند کر کنڈیکے لگائی اور
ساتھ کمرےوالے میں نکلسے کر چلا گیا۔

تھوڑی24 دیر کے بعد بادشاہ کے نوکروں نے آ کر دیکھا کہ
دروازوں پر کنڈی لـگی ہے۔ اُنہوں دوسرےایکنے سے حاجتوہ”کہا، رفع کر ہوںرہے “گے، اِس25 لئے کچھ دیر کے لئے
ٹھہرے۔ لیکن دروازہ نہ کھلا۔ انتظار کرتے کرتے وہ تھک
گئے، لیکن بےسود، بادشاہ نے دروازہ نہ کھولا۔ آخرکار اُنہوں
نے چابی ڈھونڈ کر دروازوں کو کھول دیا اور دیکھا مالـککہ
فرشلاشکی پر پڑی ہوئی ہے۔

نوکروں26 کے جھجکنے کی وجہ سے اہود بچ نکلا اور ِجلجال
بُتوںکے سے گزر کر پہنچسعیرہ گیا جہاں محفوظوہ تھا۔ وہاں27
افرائیم کے پہاڑی علاقے میں اُس نے نرسنگا پھونک دیا تاکہ
اسرائیلی لڑنے لئےکے جمع جائیں۔ہو اکٹھےوہ ہوئے اور اُس کی
میںراہنمائی یردنوادٔی میں اُتر گئے۔ اہود28 پیچھےمیرے”بولا،
ہو لیں، کیونکہ الله آپنے کے موآبدشمن 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۔ اُنہوںوقتاُس29 موآبنے
طاقت10,000کے ور کرنےجنگاور قابلکے آدمیوں کو مار
ایکڈالا۔ بھی نہ بچا۔

اُس30 اسرائیلدن موآبنے کو زیر کر دیا، تکسال80اور
ملـک میں امن و امان قائم رہا۔

قاضیشمجر
اہود31 کے دور بعدکے اسرائیل ایککا نجاتاور دہندہ اُبھر

آیا، بنشمجر اُسعنات۔ بَیلنے آنکسکے فلستیوں600سے کو
مار ڈالا۔

4
دبورہ نبیہ اور لشکر کا سردار برق

جب1 اہود فوت ہوا تو اسرائیلی دوبارہ ایسی حرکتیں کرنے
لـگے جو رب نزدیککے بُری تھیں۔ 2-3 اِس لئے رب نے اُنہیں
کنعان کے بادشاہ یابین کے حوالے کر دیا۔ یابین کا الحکومتدار
حصور تھا، اور اُس پاسکے 900 لوہے کے رتھ 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 دنوں میں دبورہ نبیہ اسرائیل قاضیکی تھی۔ اُس کا شوہر
لفیدوت تھا، 5 اور وہ دبورہ’ کے ‘کھجور پاسکے رہتی تھی جو
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افرائیم کے پہاڑی علاقے میں رامہ اور بیت ایل کے درمیان تھا۔
میںسائےکےدرختاِس اسرائیلیوںوہ معاملاتکے فیصلےکے
کیا کرتی تھی۔ دنایک6 دبورہ برقنے بن ابی نوعم کو بُلایا۔ برق
نفتالی کے قبائلی علاقے کے شہر قادس میں رہتا تھا۔ دبورہ نے
برق سے اسرائیلرب”کہا، کا آپخدا کو حکم دیتا ہے، نفتالی’
اور زبولون کے قبیلوں میں سے 10,000 مردوں کو جمع کر کے
اُن کے ساتھ تبور پہاڑ پر چڑھ !جا مَیں7 یابین کے لشکر کے سردار
سیسرا کو اُس کے رتھوں اور فوج تیرےسمیت قریب کی قیسون
ندی پاسکے لاؤںکھینچ وہاںگا۔ مَیں تیرےاُسے ہاتھ میں کر
دوں “۔‘گا

برق8 جوابنے دیا، مَیں” صرف اِس صورت میں جاؤں گا
آپجائیں۔ساتھبھیآپکہ بغیرکے “گا۔جاؤںنہیںمَیں دبورہ9
نے کہا، ٹھیک” مَیںہے، آپضرور ساتھکے جاؤں لیکنگی۔
آپمیںصورتاِس کو سیسرا غالبپر آنے نہیںحاصلعزتکی
ہو گی عورتایکبلـکہ کو۔ ربکیونکہ سیسرا عورتایککو
کے حوالے “گا۔دےکر
چنانچہ دبورہ برق کے ساتھ قادس گئی۔ 10 وہاں برق نے

زبولون اور نفتالی کے قبیلوں کو پاساپنے بُلا لیا۔ 10,000 آدمی
اُس کی راہنمائی میں تبور پہاڑ پر چلے گئے۔ دبورہ بھی ساتھ گئی۔

11 اُن دنوں میں ایک قینی بنام ِحبر نے اپنا خیمہ قادس کے
ایلونقریب میںضعننیم لگایا ہوا تھا۔ قینی موسٰی حوبابسالےکے
کی اولاد میں سے تھا۔ لیکن دوسرےِحبر قینیوں الـگسے رہتا
تھا۔

اب12 سیسرا دیاطلاعکو گئی برقکہ بن ابی نوعم فوج لے
کر پہاڑ تبور پر چڑھ گیا ہے۔ 13 یہ سن کر ہروستوہ ہگوئیم سے
روانہ ہو کر رتھوں900اپنے اور باقی لشکر ساتھکے ندیقیسون 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 آگے چل رہا “ہے۔ چنانچہ برق اپنے
آدمیوں10,000 ساتھکے تبور پہاڑ سے اُتر آیا۔ اُنہوںجب15 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 نے بھاگنے والے فوجیوں اور اُن رتھوںکے
کا تعاقب کر کے اُن کو ہروست تکہگوئیم مارتے ایکگئے۔
بھی نہ بچا۔

سیسرا کا انجام
17 اِتنے میں سیسرا پیدل چل کر قینی آدمی ِحبر بیویکی یاعیل

کے خیمے کے پاس بھاگ آیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ حصور کے
بادشاہ یابین کے ِحبر کے گھرانے کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔
یاعیل18 خیمے سے نکل کر سیسرا سے ملنے 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 نے کہا، پیاسمجھے” لـگی ہے، کچھ پانی پلا “دو۔
یاعیل دودھنے کا کھولمشکیزہ 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۔

21 یہ کہہ کر سیسرا گہری نیند سو گیا، کیونکہ وہ نہایت تھکا
ہوا تھا۔ تب یاعیل میخنے اور ہتھوڑا پکڑ لیا اور دبے پاؤں سیسرا
پاسکے جا کر میخ کو اِتنے زور سے اُس کی کنپٹی ٹھونکمیں
دیا میخکہ زمین دھنسمیں گئی اور وہ مر گیا۔

کچھ22 دیر کے بعد برق سیسرا تعاقبکے میں وہاں سے گزرا۔
یاعیل خیمے نکلسے کر اُس سے ملنے آئی اور آئیں،”بولی، آپمَیں
کو وہ آدمی دکھاتی ہوں آپجسے ڈھونڈ رہے “ہیں۔ برق 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۔

اللهدناُس23 یابینبادشاہکنعانینے اسرائیلیوںکو منےکے سا
زیر کر دیا۔ 24 اِس کے بعد اُن کی طاقت بڑھتی گئی جبکہ یابین
کمزور ہوتا گیا اور آخرکار اسرائیلیوں ہاتھوںکے تباہ ہو گیا۔

5
دبورہ اور برق گیتکا

فتح1 دبورہدنکے نوعمابیبنبرقنے گایا،گیتیہساتھکے
2 الله” کی ستائش !ہو کیونکہ اسرائیل کے سرداروں نے

راہنمائی کی، اور عوام نکلنے کے لئے تیار ہوئے۔
بادشاہو،اے3 باتمیریحکمرانو،اے!سنو پر توجہ !دو مَیں

رب کی تمجید گاؤںگیتمیں اسرائیلربگی، کے خدا مدحکی
سرائی کروں گی۔

جبرب،اے4 تُو سعیر نکلسے آیا اور ادوم میدانکھلےکے
سے روانہ ہوا تو زمین کانپ اُٹھی اور آسمان سے پانی ٹپکنے لگا،
بادلوں بارشسے برسنے لـگی۔

5 ِ کوہ سینا کے رب 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 سے ہٹ کر بل کھاتے
ہوئے چھوٹے چھوٹے راستوں پر چل کر اپنی منزل تک پہنچتے
تھے۔

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 لیا۔چنکو اسرائیلوقتاُس مردوں40,000کے کے
ایکپاس بھی ڈھال یا نیزہ نہ تھا۔

9 میرا اسرائیلدل سرداروںکے ساتھکے اورہے اُن ساتھکے
خوشیجو جنگسے کے لئے ربنکلے۔ ستائشکی !کرو
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اے10 تم جو سفید گدھوں کپڑےپر بچھا کر اُن پر سوار ہو،

الله کی تمجید !کرو اے تم جو پیدل چل رہے ہو، الله یفکی تعر
!کرو

11 !سنو جہاں جانوروں کو پانی پلایا جاتا ربلوگوہاںہے
بخشنجاتکے کاموں تعریفکی کر رہے ہیں، اُن بخشنجات
کاموں کی جو اُس نے اسرائیل کے دیہاتیوں کی خاطر کئے۔ تب
رب لوگکے شہر دروازوںکے پاسکے اُتر آئے۔

دبورہ،اے12 اُٹھیں، !اُٹھیں اُٹھیں، ہاں اُٹھیں !گائیںگیتاور
اے کھڑےبرق، ہو اے!جائیں ابی نوعم کے بیٹے، اپنے قیدیوں
کو باندھ کر !جائیںلے

13 پھر بچے ہوئے پہاڑیفوجی علاقے سے اُتر کر قوم کے شرفا
کے پاس آئے، رب کی قوم سورماؤں کے ساتھ میرے پاس اُتر
آئی۔

14 افرائیم ہیںمیںعمالیقجڑیںکیجسسے 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 کے رئیس 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 درمیانکے چرواہوں بانسریوںکی کی آوازیں سننے کے لئے؟
روبن کا قبیلہ اپنے علاقے میں رہ کر سوچ بچار میں اُلجھا رہا۔

17 ِجلعاد کے گھرانے یائے در یردن کے مشرق ٹھہرےمیں
رہے۔ اور دان کا قبیلہ، وہ کیوں بحری جہازوں پاسکے رہا؟
آشر کا قبیلہ بھی ساحل پر بیٹھا رہا، وہ آرام سے اپنی بندرگاہوں
پاسکے ٹھہرا رہا،

18 جبکہ زبولون اور نفتالی اپنی جان پر کھیل کر جنگمیداِن
میں آ گئے۔

بادشاہ19 آئے اور کنعانلڑے، بادشاہکے ندیمجِّدو تعنکپر
پاسکے اسرائیل لیکنلڑے۔سے وہاں سے چاندیوہ کا لُوٹا ہوا
واپسمال نہ لائے۔

آسمان20 سے ستاروں نے سیسرا پر حملہ کیا، اپنی آسمانی راہوں
کو چھوڑ کر وہ اُس سے اور اُس کی قوم سے لڑنے آئے۔

ندیقیسون21 اُنہیں اُڑا لے گئی، ندیوہ جو قدیم زمانے سے
بہتی میریاےہے۔ جان، مضبوطی سے آگے چلتی !جا

22 اُس وقت ٹاپوں کا بڑا شور سنائی دیا۔ دشمن کے زبردست
سرپٹگھوڑے دوڑ رہے تھے۔

رب23 کے فرشتے نے کہا، میروز’ شہر پر لعنت کرو، اُس کے
باشندوں پر خوب لعنت !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 میخسے اور اپنے ہنے د ہاتھ سے
مزدوروں کا ہتھوڑا پکڑ کر سیسرا سرکا پھوڑ دیا، اُس کھوپڑیکی
ٹکڑےٹکڑے کر کے اُس کی کنپٹی کو چھید دیا۔

اُس27 پاؤںکے میں اُٹھا۔تڑپوہ وہ گر وہیںکر پڑا رہا۔ ہاں،
وہ اُس پاؤںکے میں گر ہلاککر ہوا۔

28 سیسرا کی ماں نے کھڑکی میں سے جھانکا اور دریچے میں
سے دیکھتی دیکھتی روتی رہی، اُس’ کے رتھ کے پہنچنے میں اِتنی
دیر کیوں ہو رہی ہے؟ رتھوں کی آواز تکاب کیوں سنائی نہیں
دے ‘رہی؟

اُس29 دانشکی اُسےخواتینمند تسلی ہیںدیتی 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 دار
لباس ہو گا۔ ہاں، رنگوہ لباسدار اور میری گردن کو سجانے
کے لئے رنگنفیسدو کپڑےدار لا رہے ہوں ‘گے۔

اے31 رب، تیرے تمام دشمن سیسرا کی طرح ہلاک ہو
!جائیں لیکن جو تجھ سے پیار کرتے ہیں پورےوہ زور طلوعسے
ہونے والے سورج کی مانند “ہوں۔
برق کی اِس فتح کے بعد اسرائیل میں سال40 امن و امان قائم

رہا۔
6

مِدیانی اسرائیلیوں کو دباتے ہیں
1 پھر اسرائیلی دوبارہ وہ کچھ کرنے لـگے جو رب کو بُرا لگا،

اور اُس نے اُنہیں سات تکسال مِدیانیوں کے حوالے کر دیا۔
مِدیانیوں2 کا دباؤ اِتنا یادہ ز بڑھ گیا کہ اسرائیلیوں نے اُن سے پناہ
لینے کے لئے پہاڑی علاقے میں شگاف، غار اور گڑھیاں بنا لیں۔
3 کیونکہ جب بھی وہ اپنی فصلیں لگاتے تو مِدیانی، عمالیقی اور
مشرق کے دیگر فوجی اُن پر حملہ کر کے ملـک4 کو گھیر لیتے اور
فصلوں کو غزہ تکشہر تباہ کرتے۔ وہ کھانے والی کوئی بھی
چیز نہیں چھوڑتے تھے، نہ کوئی بھیڑ، نہ کوئی بَیل، اور نہ کوئی
گدھا۔ جباور5 وہ اپنے مویشیوں اور خیموں ساتھکے 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۔ 6 اسرائیلی مِدیان سببکے سے اِتنے پست حال ہوئے کہ
آخرکار مدد کے لئے رب کو پکارنے لـگے۔

اُستب7-8 ایکمیںاُننے بھیجنبی رب”کہا،نےجسدیا
اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ مَیں ہی تمہیں مصر کی غلامی سے
نکال لایا۔ مَیں9 نے تمہیں مصر کے ہاتھ سے اور اُن تمام ظالموں
ہاتھکے سے بچا لیا تمہیںجو دبا تمہارےاُنہیںمَیںتھے۔رہے آگے
آگے نکالتا گیا اور اُن کی زمین دےتمہیں دی۔ اُس10 وقت مَیں
تمہیںنے بتایا، ربمَیں’ تمہارا یوںجنہوں۔خدا امور ملـککے
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میں تم رہ ہورہے اُن دیوتاؤںکے لیکن‘ماننا۔متخوفکا تم نے
میری نہ “سنی۔

جدعونرب کو بُلاتا ہے
ایک11 دن رب کا فرشتہ آیا اور عُفرہ میں بلوط کے ایک

درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ یہ درخت ابی عزر کے خاندان
ایککے آدمی کا جستھا کا نام یوآس تھا۔ وہاں انگور رسکا
لنے نکا کا حوض تھا، اور اُس میں یوآس کا بیٹا جدعون چھپ
کر گندم جھاڑ رہا تھا، حوض میں اِس لئے کہ گندم مِدیانیوں
محفوظسے رہے۔ رب12 کا فرشتہ جدعون پر ظاہر ہوا اور زبردستاے”کہا، تیرےربسورمے، ساتھ “!ہے

13 جدعون نے جواب دیا، نہیں” جناب، اگر رب ہمارے
ساتھ ہو تو کیوںساتھہمارےکچھسبیہ ہو رہا اُسہے؟ وہکے
معجزےتمام آج کہاں نظر آتے ہیں جن بارےکے ہمارےمیں
باپ دادا ہمیں بتاتے رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں تھےکہتے ہمیںربکہ
مصر نکالسے لایا؟ نہیں، ابجناب۔ ایسا نہیں نےربابہے۔
ترکہمیں 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۔

15 لیکن جدعون اعتراضنے کیا، اے” رب، مَیں اسرائیل
کسکو طرح بچاؤں؟ میرا خاندان منسّی کے قبیلے کا سب سے
خاندانکمزور اورہے، مَیں باپاپنے سےسبمیںگھرکے چھوٹا
“ہوں۔

رب16 نے جواب دیا، مَیں” تیرے ساتھ ہوں گا، اور تُو
مِدیانیوں کو مارےیوں گا ایکجیسے ہی آدمی “کو۔

تب17 جدعون نے کہا، اگر” مجھ تیرےپر کرم کی نظر ہو تو
مجھے الٰہیکوئی نشان دکھا ثابتتاکہ ہو جائے ہیربواقعیکہ
میرے باتساتھ کر رہا ہے۔ مَیں18 ابھی جا کر قربانی تیار کرتا
ہوں اور واپسپھر آ کر اُسے پیشتجھے کروں گا۔ تکوقتاُس
روانہ نہ ہو “جانا۔
رب نے کہا، ٹھیک” ہے، مَیں تیری واپسی کا انتظار کر کے

ہی جاؤں “گا۔
جدعون19 چلا گیا۔ اُس نے بکری کا بچہ ذبح کر کے تیار کیا

اور پورے 16 کلو گرام میدے سے بےخمیری روٹی بنائی۔ پھر
گوشت کو ٹوکری میں رکھ کر اور اُس کا الـگشوربہ برتن میں
ڈال کر وہ سب کچھ رب کے فرشتے پاسکے لایا اور اُسے بلوط
کے سائے پیشمیں کیا۔

رب20 کے فرشتے نے کہا، گوشت” اور بےخمیری روٹی کو
لے کر اِس پتھر پر رکھ دے، پھر شوربہ اُس پر ُنڈیل ا “دے۔
جدعون نے ایسا ہی کیا۔ رب21 کے فرشتے کے ہاتھ میں لاٹھی
تھی۔ اب اُس نے لاٹھی سرےکے سے گوشت اور بےخمیری
روٹی کو اچانکدیا۔چھو پتھر بھڑکآگسے اُٹھی خوراکاور
بھسم ہو گئی۔ ساتھ ربساتھ کا فرشتہ اوجھل ہو گیا۔

22 پھر جدعون کو یقین آیا کہ یہ واقعی رب کا فرشتہ تھا، اور
وہ بول اُٹھا، ربہائے” قادرِ !مطلق مجھ پر افسوس، کیونکہ مَیں
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’ ‘ہے رکھا۔ یہ تکآج ابی عزر خاندانکے کے
شہر عُفرہ میں موجود ہے۔

بعلجدعون کی قربان گاہ گرا دیتا ہے
اُسی25 رات رب جدعون سے ہم کلام ہوا، اپنے” باپ کے

بَیلوں میں بَیلدوسرےسے سالساتجوکو کا پھرلے۔چنہے
باپاپنے کی وہ قربان گاہ جسدےگرا پر بعل دیوتا کو قربانیاں
چڑھائی جاتی ہیں، اور یسیرت دیوی کا وہ کھمبا کاٹ ڈال جو
ساتھ کھڑا ہے۔ اِس26 کے بعد اُسی پہاڑی قلعے کی چوٹی ربپر
اپنے خدا لئےکے قربانصحیح گاہ بنا یسیرتدے۔ کے کیکھمبے
کٹی لـکڑیہوئی اور بَیل کو اُس پر رکھ کر مجھے بھسم ہونے والی
پیشقربانی “کر۔

27 چنانچہ جدعون نے اپنے دس نوکروں کو ساتھ لے کر وہ
کچھ جسکیا کا ربحکم نے اُسے دیا تھا۔ لیکن وہ اپنے خاندان
اور شہر کے لوگوں سے ڈرتا تھا، اِس لئے اُس نے یہ کام دن کے
راتبجائے وقتکے کیا۔

صبح28 شہرجبوقتکے اُٹھےلوگکے تو دیکھا بعلکہ کی
قربان گاہ دیڈھا گئی ہے یسیرتاور دیوی کا ساتھ والا کھمبا
کاٹ دیا گیا ہے۔ اِن کی ایکجگہ نئی قربان گاہ بنائی گئی ہے
جس پر بَیل کو چڑھایا گیا ہے۔ اُنہوں29 دوسرےایکنے سے
پوچھا، کس” نے یہ “کیا؟ جب وہ اِس بات تفتیشکی کرنے
لـگے تو کسی نے اُنہیں بتایا کہ جدعون یوآسبن نے سبیہ کچھ
کیا ہے۔

تب30 یوآسوہ کے گھر گئے اور تقاضا کیا، اپنے” بیٹے کو گھر
نکالسے لائیں۔ لازم ہے کہ وہ مر جائے، کیونکہ اُس بعلنے
کی قربان گاہ کو گرا کر ساتھ والا یسیرت دیوی کا کھمبا بھی
کاٹ ڈالا “ہے۔

یوآسلیکن31 اُننے اُسجوسے منےکے تھےکھڑےسا کیا”کہا، آپ بعل کے دفاع میں لڑنا ہتے چا ہیں؟ جو بھی بعل کے لئے
لڑے گا اُسے تکصبحکل مار دیا گا۔جائے بعلاگر واقعی خدا
ہے تو وہ خود اپنے دفاع جبلڑےمیں کوئی اُس کی قربان گاہ
کو ڈھا “دے۔

32 چونکہ جدعون بعلنے کی قربان گاہ دیگرا تھی 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 کے خاندان کے مردوں
کو اپنے پیچھے ہو لینے کے لئے بُلایا۔ 35 ساتھ ساتھ اُس نے اپنے
قاصدوں کو منسّی قبیلےکے اور آشر، زبولون اور نفتالی قبیلوںکے
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پاسکے بھی بھیج دیا۔ تب وہ بھی آئے اور جدعون کے مردوں
کے ساتھ مل کر اُس پیچھےکے ہو لئے۔

اللهنےجدعون36 سے دعا اگر”کی، تُو اسرائیلواقعی کو اپنے
وعدے کے میرےمطابق یعے ذر بچانا چاہتا ہے 37 تو مجھے یقین
دلا۔ راتمَیں کو تازہ کتری ہوئی اُون گندم ہنے گا فرشکے پر
رکھ دوں گا۔ کل صبح اگر صرف اُون پر اوس پڑی ہو اور ارد
گرد کا خشکفرشسارا ہو تو مَیں جان لوں گا کہ واقعی تُو اپنے
وعدے مطابقکے اسرائیل میرےکو یعے ذر بچائے “گا۔

38 وہی کچھ ہوا جس کی درخواست جدعون نے کی تھی۔
اگلے سویرےصبحوہجبدن اُٹھا تو اوساُون سے تر جبتھی۔
اُس نے اُسے نچوڑا تو اِتنا پانی تھا کہ برتن بھر گیا۔

39 پھر جدعون نے الله سے مجھ”کہا، غصےسے نہ ہو جانا اگر
بارایکسےتجھمَیں دفعہآخریایکمجھےکروں۔درخواستپھر
اُون کے یعے ذر تیری مرضی جانچنے اجازتکی دے۔ اِس دفعہ
خشکاُون اوررہے ارد گرد فرشسارےکے پڑیاوسپر “ہو۔
40 اُس رات الله نے ایسا ہی کیا۔ صرف 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 کے پاس آیا۔ وہاں اُنہوں نے اپنے ڈیرے
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 ز لوگ !ہیں
مَیں اِس قسم کے بڑے لشکر کو مِدیانیوں پر فتح نہیں دوں گا،
ورنہ اسرائیلی میرے منے سا ڈینگیں مار کر کہیں گے، ہم’ نے
اپنی طاقتہی سے آپاپنے کو بچایا ‘!ہے اِس3 لئے لشکرگاہ میں
اعلان کر کہ جو ڈر پریشانمارےکے ہو وہ اپنے واپسگھر چلا
“جائے۔ جدعون نے یوں کیا تو 22,000 مرد واپس چلے گئے
جبکہ جدعون10,000 پاسکے رہے۔

باتسےجدعوندوبارہنےربلیکن4 تکابھی”کی، یادہ ز
لوگ !ہیں اِن کے ساتھ اُتر کر چشمے پاسکے جا۔ وہاں مَیں
اُنہیں جانچ کر اُن کو مقرر کروں گا تیرےجنہیں ساتھ جانا “ہے۔
5 چنانچہ جدعون اپنے آدمیوں کے ساتھ چشمے پاسکے اُتر آیا۔
رب نے اُسے حکم دیا، جو” بھی اپنا ہاتھ پانی سے بھر کر اُسے
ُکتے چاٹطرحکی طرفایکاُسےلے طرفدوسریکر۔کھڑا
اُنہیں کھڑا کر جو ٹیکگھٹنے کر پانی پیتے “ہیں۔ 6300 آدمیوں
نے اپنا ہاتھ پانی سے بھر کر چاٹاُسے لیا جبکہ باقی سب پینے کے
لئے جھک گئے۔

7 ربپھر نے جدعون سے فرمایا، مَیں” اِن 300 چاٹنے والے
آدمیوں کے یعے ذر اسرائیل کو بچا کر مِدیانیوں تیرےکو حوالے
کر دوں گا۔ باقی تمام مردوں کو فارغ کر۔ سبوہ اپنے 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 اپنے پاس رکھ جنگکر کے لئے تیار
ہوئے۔ وقتاُس مِدیانی خیمہ گاہ اسرائیلیوں نیچےکے وادی میں
تھی۔

مِدیانیوں پر جدعون فتحکی
جب9 رات ہوئی تو رب جدعون سے ہم کلام ہوا، اُٹھ،”

مِدیانی خیمہ گاہ پاسکے اُتر کر اُس پر حملہ کر، کیونکہ مَیں اُسے
تیرے ہاتھ دوںدےمیں گا۔ لیکن10 اگر تُو اِس سے ڈرتا ہے تو
پہلے اپنے نوکر فُوراہ کے ساتھ اُتر کر 11 وہ باتیں سن لے جو وہاں
لوگکے کہہ رہے ہیں۔ تب اُن پر حملہ کرنے کی جرأت بڑھ
جائے “گی۔
جدعون فُوراہ ساتھکے خیمہ گاہ کنارےکے پاسکے اُتر آیا۔

12 مِدیانی، عمالیقی اور مشرق کے دیگر فوجی ٹڈیوں کے دَل کی
پھیلےمیںوادیطرح تھے۔ہوئے اُن کیریتکیساحلاونٹکے
طرح بےشمار تھے۔ جدعون13 دبے پاؤں دشمن کے اِتنے قریب
پہنچ گیا کہ اُن کی باتیں سن سکتا تھا۔ عین اُس ایکوقت فوجی
دوسرے کو اپنا خواب سنا رہا تھا، مَیں” خوابنے میں دیکھا
کہ َجو بڑیکی روٹی لُڑھکتی ہماریلُڑھکتی خیمہ میںگاہ اُتر آئی۔
یہاں وہ خیمےسےشدتاِتنی سے ٹکرا گئی کہ ُلٹخیمہ ا کر زمین
بوس ہو “گیا۔ دوسرے14 نے جواب دیا، اِس” کا صرف یہ
مطلب ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی مرد جدعون بن یوآس کی تلوار
غالب آئے !گی الله اُسے مِدیانیوں اور پوری لشکرگاہ پر فتح دے
“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 اپنے 300 مردوں کو َسو َسو کے تین گروہوں
میں تقسیم کر کے ایکہر ایککو نرسنگا اور ایک دےگھڑا
دیا۔ گھڑےہر میں مشعل تھی۔ 17-18 اُس نے حکم دیا، جو”
کچھ مَیں کروں گا اُس پر غور کر کے وہی کچھ پوریکریں۔ خیمہ
گاہ کو گھیر لیں اور عین وہی کچھ کریں جو مَیں کروں جبگا۔
مَیں اپنے َسو لوگوں کے ساتھ 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 کے
لئے ‘!“

19 ً تقریبا آدھی رات کو جدعون اپنے َسو مردوں کے ساتھ
مِدیانی خیمہ گاہ کنارےکے پہنچ تھوڑیگیا۔ دیر پہرےپہلے دار
بدل گئے اچانکتھے۔ اسرائیلیوں نے اپنے نرسنگوں کو بجایا اور
ٹکڑےٹکڑےکوگھڑوںاپنے 20ًدیا۔کر فورا َسو َسو دوسرےکے
دو گروہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اپنے ہنے د ہاتھ میں نرسنگا اور
بائیں میںہاتھ مشعلبھڑکتی پکڑ کر وہ نعرہ لگاتے کےرب”رہے،
لئے اور جدعون کے لئے !“ لیکن21 وہ خیمہ گاہ میں داخل نہ
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ہوئے بلـکہ وہیں اُس کے ارد کھڑےگرد دشمنرہے۔ میں بڑی
تفریافرا مچ گئی۔ چیختے بھاگسبچلّاتے کوششکیجانے
آدمی300کےجدعون22لـگے۔کرنے نرسنگےاپنے بجاتے رہے
جبکہ رب نے خیمہ گاہ میں ایسی بڑ گڑ پیدا کی لوگکہ ایک
دوسرے سے لڑنے لـگے۔ آخرکار پورا لشکر بیت ِسّطہ، صریرات
اور ابیل محولہ کی تکسرحد فرار ہوا طبّاتجو قریبکے ہے۔

23 پھر جدعون نے نفتالی، آشر اور پورے منسّی کے مردوں
کو بُلا لیا، اور اُنہوں نے مل کر مِدیانیوں کا تعاقب کیا۔ 24 اُس
نے اپنے قاصدوں یعےکے ذر افرائیم پہاڑیپورےکے علاقے کے
باشندوں کو بھی پیغام بھیج دیا، اُتر” آئیں اور مِدیانیوں بھاگکو
جانے سے !روکیں بیت تکبارہ اُن تمام جگہوں پر قبضہ کر لیں
دشمنجہاں یائے در یردن کو پا پیادہ پار کر سکتا “ہے۔
افرائیمی مان گئے، 25 اور اُنہوں نے دو مِدیانی سرداروں کو پکڑ

کر اُن کے سر قلم کر دیئے۔ سرداروں کے نام عوریب اور زئیب
تھے، اُنہیںجہاںاور پکڑا گیا نامکےجگہوںاُن ‘چٹانکیعوریب’
اور زئیب’ کا انگور رسکا لنے نکا ‘حوضوالا پڑ گیا۔ اِس کے
بعد وہ دوبارہ مِدیانیوں کا تعاقب کرنے لـگے۔ یائے در یردن کو
پار پرکرنے اُن اُنہوںاورہوئی،سےجدعونملاقاتکی دونوںنے
سرداروں سرکے اُس کے سپرد کر دیئے۔

8
ناراضافرائیم ہو جاتا ہے

لیکن1 افرائیم کے مردوں نے شکایت کی، آپ” نے ہم سے
سلوککیسا کیا؟ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بُلایا جب مِدیان سے
لڑنے ایسی“گئے؟ باتیں کرتے کرتے اُنہوں نے جدعون کے ساتھ
بحثسخت کی۔ لیکن2 جدعون جوابنے دیا، آپکیا” مجھ سے
کہیں یادہ ز کامیاب نہ ہوئے؟ اور جو انگور فصل جمع کرنے
کے بعد افرائیم باغوںکے میں رہ جاتے ہیں کیا میرےوہ چھوٹے
خاندان ابی عزر کی پوری فصل سے یادہ ز نہیں ہوتے؟ 3 الله نے
تو مِدیان کے سرداروں عوریب اور زئیب آپکو کے حوالے کر
دیا۔ اِس نسبتکی مجھ سے کیا حاصلکامیابی ہوئی “ہے؟ یہ سن
کر افرائیم مردوںکے کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔

ُسکات اور فنوایل جدعون کی مدد نہیں کرتے
4 جدعون اپنے 300 مردوں سمیت یائے در یردن کو پار کر

چکا تھا۔ دشمن تعاقبکا کرتے کرتے تھکوہ گئے تھے۔ اِس5
لئے جدعون قریبنے کے ُسکاتشہر کے باشندوں گزارشسے
فوجیوںمیرے”کی، کچھکو دیں۔دےروٹی تھکوہ گئے ہیں،
کیونکہ ہم مِدیانی سردار زبح اور ضلمُنّع تعاقبکا کر رہے “ہیں۔
ُسکاتلیکن6 بزرگوںکے جوابنے دیا، آپہم” فوجیوںکے
کو روٹی کیوں دیں؟ کیا آپ زبح اور ضلمُنّع کو پکڑ چکے ہیں کہ
ہم ایسا “کریں؟ 7 یہ سن کر جدعون نے کہا، جوں” ربہی اِن
دو سرداروں زبح اور ضلمُنّع میرےکو ہاتھ میں دےکر مَیںگا تم

یگستانکو ر کی یوںکانٹےدار جھاڑ اونٹاور کٹاروں سے گاہ کر
تباہ کر دوں “گا۔

8 وہ آگے نکل کر فنوایل شہر پہنچ گیا۔ وہاں بھی اُس نے روٹی
مانگی، لیکن فنوایل کے باشندوں نے ُسکات کا سا جواب دیا۔
یہ9 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 تھے۔ 15,000 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 پیچھےکے چلتے ہوئے خانہ بدوشوں کا وہ راستہ استعمال
کیا جو نوبح اور یگبہا مشرقکے میں اِسہے۔ یقے طر اُسسے نے
اُن کی لشکرگاہ پر اُس وقت حملہ کیا جب وہ اپنے آپ کو محفوظ
سمجھ رہے تھے۔ 12 دشمن میں افرا تفری پیدا ہوئی اور زبح اور
ضلمُنّع فرار ہو گئے۔ لیکن جدعون نے اُن تعاقبکا کرتے کرتے
اُنہیں پکڑ لیا۔

اِس13 بعدکے لوٹا۔جدعون ابھیوہ حرِس درہکے سے اُتر رہا
تھا 14 ُسکاتکہ ایککے آدمیجوان ملا۔سے جدعون اُسےنے
پکڑ کر مجبور کیا کہ وہ شہر کے راہنماؤں اور بزرگوں فہرستکی
لـکھ کر دے۔ بزرگ77 تھے۔ 15 جدعون 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 ہم آپ کے تھکے ہارے فوجیوں
کو روٹی کیوں دیں؟ کیا آپ زبح اور ضلمُنّع کو پکڑ چکے ہیں کہ
ہم ایسا “کریں؟ 16 پھر جدعون نے شہر بزرگوںکے کو گرفتار کر
کے اُنہیں کانٹےدار یوں جھاڑ اور اونٹ کٹاروں سے گاہ کر سبق
سکھایا۔ 17 پھر وہ فنوایل گیا اور وہاں کا بُرج گرا کر شہر کے
مردوں کو مار ڈالا۔

18 اِس کے بعد جدعون زبح اور ضلمُنّع سے مخاطب 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، ہر ایک شہزادہ

لـگ رہا “تھا۔
جدعون19 بولا، میرےوہ” سگے بھائی تھے۔ رب حیاتکی

قَسم،کی اگر تم اُن زندہکو “کرتا۔نہہلاکتمہیںمَیںتوچھوڑتے
20 پھر وہ اپنے پہلوٹھے یتر مخاطبسے ہو کر بولا، اِن” کو مار

لیکن“!ڈالو یتر اپنی تلوار میان سے لنے نکا سے جھجکا، کیونکہ وہ
ابھی بچہ تھا اور ڈرتا تھا۔ تب21 زبح اور ضلمُنّع نے کہا، ہیآپ”
ہمیں مار !دیں کیونکہ جیسا آدمی ویسی اُس جدعون“!طاقتکی
کھڑےنے ہو کر اُنہیں تلوار سے مار ڈالا اور اُن کے اونٹوں کی
گردنوں پر لـگے تعویذ اُتار کر پاساپنے رکھے۔

جدعون سببکے اسرائیلسے بُت پرستی میں اُلجھ جاتا ہے
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اسرائیلیوں22 نے جدعون پاسکے آ کر کہا، آپ” نے ہمیں

مِدیانیوں سے بچا لیا ہے، اِس لئے ہم پر حکومت کریں، آپآپ،
کے آپبعد کا بیٹا اور اُس کے آپبعد کا “پوتا۔

آپمَیںنہ”دیا،جوابنےجدعونلیکن23 کروںحکومتپر
گا، نہ میرا بیٹا۔ رب ہی آپ پر حکومت کرے گا۔ میری24
ایکصرف گزارش ہے۔ ہر ایک مجھے اپنے لُوٹے ہوئے مال
میں ایکایکسے بالی دے “دے۔ بات یہ تھی کہ دشمن کے
تمام افراد نے بالیاںکیسونے پہن رکھی تھیں، کیونکہ وہ اسماعیلی
تھے۔

اسرائیلیوں25 نے کہا، ہم” خوشی سے بالی دیں ایک“گے۔
چادر زمین پر بچھا کر ایکہر ایکایکنے بالی اُس پر پھینک
دی۔ 26 سونے کی اِن بالیوں کا وزن ً تقریبا 20 کلو گرام تھا۔
اِس کے علاوہ اسرائیلیوں نے مختلف تعویذ، کان کے آویزے،
ارغوانی رنگ کے شاہی لباس اور اونٹوں کی گردنوں میں لـگی
قیمتی زنجـیریں دےبھی دیں۔

اِس27 *افودایکنےجدعونسےسونے بنا اُسےکر اپنے آبائی
شہر عُفرہ میں کھڑا کیا جہاں وہ اُس کے اور تمام خاندان کے لئے
پھندا بن گیا۔ صرفنہ 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۔

بعدکےجنگ29 یوآسبنجدعون دوبارہ عُفرہ میں ہنے ر لگا۔
اُس30 یاںسیبہتکی بیو 70اور بیٹے تھے۔ اُس31 ایککی 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 فوتجبتھا ہوا۔ اُسے ابی یوں عزر کے شہر عُفرہ میں اُس
یوآسباپکے کی قبر میں دفنایا گیا۔

جدعون33 کے مرتے ہی اسرائیلی دوبارہ زنا کر کے بعل کے
بُتوں کی پوجا کرنے لـگے۔ وہ بعل بریت کو خاصاپنا دیوتا بنا کر
اپنےرب34 بھولکوخدا اُنہیںنےجسگئے ارد دشمنوںکےگرد
سے بچا لیا اُنہوں35تھا۔ یرُبعلنے خاندانکےجدعونیعنی بھیکو
اُس احسان کے لئے کوئی مہربانی نہ دکھائی جدعونجو نے اُن پر
کیا تھا۔

9
ـِکابی مَل بادشاہ بن جاتا ہے

یرُبعلدنایک1 یعنی جدعون کا بیٹا ـِکابی مَل ماموؤںاپنے اور
ماں باقیکے داروںرشتے ملنےسے لئےکے ِسکم گیا۔ اُس نے اُن سے
کہا، ِسکم”2 شہر کے تمام باشندوں سے پوچھیں، آپکیا آپاپنے
پر جدعون بیٹوں70کے حکومتکی یادہ ز پسند کریں گے ایکیا
شخصہی کی؟ یاد رہے کہ مَیں آپ کا خونی رشتے دار “!ہوں
3 ـِکابی 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 لـگپیچھے گئے۔ اُنہوں4 نے اُسے بعل
بریت دیوتا کے مندر چاندیسے کے ِسکے70 دےبھی دیئے۔
اِن پیسوں سے ـِکابی مَل نے اپنے ارد گرد آوارہ اور بدمعاش

آدمیوں کا گروہ جمع کیا۔ اُنہیں5 اپنے ساتھ لے کر وہ عُفرہ پہنچا
باپجہاں خاندانکا اُسوہاںتھا۔رہتا بھائیوںتماماپنےنے یعنی
جدعون بیٹوں70کے ایککو ہی پتھر پر قتل کر یوتامصرفدیا۔
جو جدعون کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا کہیں چھپ کر بچ نکلا۔
اِس6 کے بعد ِسکم بیتاور مِلّو کے لوگتمام بلوطاُس کے سائے
میں جمع ہوئے جو ِسکم کے ستون پاسکے تھا۔ وہاں اُنہوں نے
ـِکابی مَل کو اپنا بادشاہ مقرر کیا۔

یوتام کی ـِکابی مَل اور ِسکم لعنتپر
جب7 یوتام کو اِس کی اطلاع ملی تو وہ گرزیم پہاڑ 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 سے بات کی، ہمارے’ بادشاہ بن
‘!جائیں 9 لیکن زیتون کے درخت نے جواب دیا، کیا’ مَیں اپنا
تیل پیدا کرنے سے باز کیجسآؤں الله اور انسان اِتنی قدر کرتے
ہیں تاکہ درختوں پر حکومت کروں؟ ہرگز ‘!نہیں اِس10 کے بعد
درختوں انجـیرنے باتسےدرختکے کی، ہمارےآئیں،’ بادشاہ
بن ‘!جائیں لیکن11 انجـیر درختکے جوابنے دیا، کیا’ مَیں اپنا
میٹھا اور اچھا پھل لانے سے باز آؤں تاکہ درختوں پر حکومت
کروں؟ ہرگز ‘!نہیں 12 پھر درختوں نے انگور کی بیل سے بات
کی، ہمارےآئیں،’ بادشاہ بن ‘!جائیں لیکن13 انگور کی بیل نے
جواب دیا، کیا’ مَیں رساپنا پیدا کرنے سے باز جسآؤں سے الله
اور انسان خوش ہو جاتے ہیں تاکہ درختوں پر حکومت کروں؟
‘!نہیںہرگز پاسکےجھاڑیکانٹےداردرختآخرکار14 آئے اور
کہا، آئیں’ اور ہمارے بادشاہ بن ‘!جائیں 15 کانٹےدار جھاڑی
نے جواب دیا، اگر’ تم واقعی مجھے مسح کر کے اپنا بادشاہ بنانا
ہتے چا ہو تو آؤ میرےاور سائے میں پناہ لو۔ اگر تم ایسا نہیں کرنا
ہتے چا تو جھاڑی آگسے نکل کر لبنان کے دیودار کے درختوں
کو بھسم “۔‘دےکر

یوتام16 رکھجاریباتنے کر مجھےاب”کہا، بتائیں، آپکیا
نے وفاداری اور سچائی کا اظہار کیا آپجب نے ـِکابی مَل کو
اپنا بادشاہ بنا لیا؟ آپکیا اورجدعوننے اُس خاندانکے ساتھکے
کیا؟سلوکاچھا آپکیا اُسنے شکرگزاریپر اظہاروہکا جسکیا
لائقکے وہ تھا؟ باپمیرے17 کیآپنے آپکی۔جنگخاطر
کو مِدیانیوں سے بچانے کے لئے اُس نے اپنی خطرےجان میں
ڈال دی۔ لیکن18 آج آپ جدعون کے گھرانے خلافکے اُٹھ

* 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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کھڑے ہوئے آپہیں۔ اُسنے بیٹوں70کے ایککو ہی پتھر
پر ذبح کر لونڈیکیاُسکے بیٹےکے ـِکابی مَل کو ِسکم کا بادشاہ بنا
لیا اورہے، اِسصرفیہ لئے کہ آپوہ کا رشتے دار ہے۔ اب19
!سنیں آپاگر اورجدعوننے اُس خاندانکے وفاداریساتھکے
اور سچائی کا اظہار کیا ہے تو پھر کرےالله کہ ـِکابی آپمَل کے
لئے خوشی کا باعث ہو اور آپ اُس کے لئے۔ لیکن20 اگر ایسا
نہیں تھا تو کرےالله کہ ـِکابی مَل آگسے نکل سبآپکر کو
بھسم دےکر جو ِسکم اور بیت مِلّو میں ہتے ر !ہیں آگاور آپ
نکلسے کر ـِکابی مَل بھیکو بھسم “!دےکر یہ21 کہہ کر یوتام
بھاگنے کر بیر میں پناہ لی، کیونکہ وہ اپنے بھائی ـِکابی مَل سے
ڈرتا تھا۔

ِسکم باشندےکے ـِکابی مَل خلافکے ہو جاتے ہیں
22 ابی ـِک مَل کی اسرائیل پر حکومت تین سال تک رہی۔

لیکن23 پھر الله بُریایکنے روح بھیج جسدی ـِکابینے مَل
اور ِسکم باشندوںکے میں نااتفاقی پیدا کر نتیجےدی۔ میں ِسکم کے
لوگوں بغاوتنے کی۔ یوں24 الله نے اُسے اِس کی سزا دی کہ
اُس نے اپنے بھائیوں یعنی جدعون کے 70 بیٹوں کو قتل کیا تھا۔
ِسکم کے باشندوں کو بھی سزا ملی، کیونکہ اُنہوں نے اِس میں ابی
ـِک مَل کی مدد کی تھی۔

وقتاُس25 ِسکم لوگکے ارد گرد کی چوٹیوں پر چڑھ کر ابی
ـِک مَل تاککی میں بیٹھ گئے۔ جو بھی وہاں سے گزرا اُسے اُنہوں
لُوٹنے لیا۔ باتاِس کی خبر ـِکابی تکمَل پہنچ گئی۔

26 اُن دنوں ایکمیں آدمی اپنے بھائیوں کے ساتھ ِ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۔ 27 انگور کی فصل
پک گئی لوگتھی۔ شہر سے نکلے اور اپنے باغوں میں انگور توڑ
کر اُن سے رس لنے نکا لـگے۔ پھر اُنہوں نے اپنے دیوتا کے مندر
میں جشن منایا۔ جب وہ خوب کھا پی رہے تھے تو ابی ـِک مَل پر
لعنت کرنے لـگے۔ بنجعل28 عبد نے کہا، ِسکم” کا ـِکابی مَل
ساتھکے کیا واسطہ کہ ہم اُس کے تابع رہیں؟ وہ یرُبعلصرفتو
کا بیٹا جسہے، کا نمائندہ زبول ہے۔ اُس متخدمتکی کرنا
بلـکہ ِسکم کے بانی حمور کے لوگوں !کی ہم ـِکابی مَل خدمتکی
کیوں کریں؟ کاش29 شہر کا میرےانتظام ہاتھ میں !ہوتا پھر مَیں
ـِکابی مَل کو جلد نکالہی دیتا۔ مَیں اُسے چیلنج دیتا کہ آؤ، اپنے
فوجیوں کو جمع کر ہمکے سے “!لڑو

ـِکابی مَل ِسکم سے لڑتا ہے
30 جعل بن عبد کی بات سن کر ِسکم کا سردار زبول بڑے

میںغصے آ اُسمعرفتکیقاصدوںاپنے31گیا۔ ـِکابینے مَل کو
اطلاعسےچپکے بنجعل”دی، عبد اپنے بھائیوں ساتھکے ِسکم آ

گیا پورےوہجہاںہے شہر آپکو ہوکھڑےخلافکے جانے
کے لئے اُکسا رہا ہے۔ اب32 ایسا یں کر راتکہ وقتکے اپنے
سمیتفوجیوں اِدھر آئیں اور تاکمیںکھیتوں میں رہیں۔ صبح33
سورججبسویرے طلوع ہو گا تو شہر پر حملہ جعلجبکریں۔
اپنے آدمیوں کے ساتھ آپ خلافکے لڑنے آئے گا تو اُس کے
ساتھ وہ کچھ کریں جو آپ مناسب سمجھتے “ہیں۔ 34 یہ سن کر
ـِکابی مَل رات وقتکے اپنے سمیتفوجیوں روانہ ہوا۔ اُس نے
اُنہیں میںگروہوںچار تقسیم کیا جو ِسکم کو گھیر بیٹھمیںتاککر
گئے۔

35 صبح کے وقت جب جعل گھر سے نکل کر شہر کے
دروازے میں کھڑا ہوا تو ـِکابی مَل اور اُس کے فوجی اپنی چھپنے
کی جگہوں نکلسے آئے۔ اُنہیں36 دیکھ کر جعل زبولنے سے
لوگدیکھو،”کہا، پہاڑوں چوٹیوںکی سے اُتر زبول“!ہیںرہے
جوابنے دیا، نہیں،” نہیں، آپجو کو لـگآدمی رہے ہیں وہ
پہاڑوںصرف کے سائے “ہیں۔ لیکن37 جعل کو تسلی نہ ہوئی۔
وہ دوبارہ بول اُٹھا، دیکھو،” لوگ دنیا کی *ناف سے اُتر رہے
ہیں۔ ایکاور اَور گروہ رمّالوں بلوطکے 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، ابی’ ـِک مَل کون ہے کہ ہم اُس
کے تابع اب‘رہیں؟ لوگیہ آ گئے ہیں جن کا مذاق 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
تکدروازےکے اُس تعاقبکا کیا۔ بھاگتے بھاگتے ِسکم بہتکے
افرادسے راستے میں گر ہلاککر ہو گئے۔ 41 پھر ـِکابی مَل ارُومہ
چلا گیا جبکہ زبول نے پیچھے رہ کر جعل اور اُس کے بھائیوں کو
شہر نکالسے دیا۔

دناگلے42 ِسکم لوگکے شہر نکلسے میدانکر میں آنا ہتے چا
ـِکابیجبتھے۔ مَل کو یہ خبر ملی 43-44 تو اُس نے اپنی فوج کو
میںگروہوںتین کیا۔تقسیم یہ دوبارہگروہ ِسکم گھاتکرگھیرکو
میں بیٹھ لوگجبگئے۔ شہر نکلےسے تو ـِکابی مَل اپنے گروہ کے
ساتھ چھپنے کی جگہ سے نکل آیا اور شہر دروازےکے میں کھڑا
ہو گیا۔ باقی دو میدانگروہ میں موجود افراد پڑےٹوٹپر 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 کے
تمام باشندوں موتکو گھاٹکے اُتار دیا۔ اُس نے شہر کو تباہ
کیا اور کھنڈرات 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 میں چھپ گئے۔ جب47
ابی ـِک مَل کو پتا چلا 48 تو وہ اپنے فوجیوں سمیت ضلمون پہاڑ پر
چڑھ گیا۔ وہاں اُس کلہاڑینے کاٹشاخسے کر اپنے کندھوں

* 9:37 دنیا ًمطلب:نافکی غالبا کوہِ گرزیم ہے۔
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پر رکھ لی اور اپنے فوجیوں کو حکم دیا، جلدی” !کرو سب ایسا
ہی “کرو۔ 49 فوجیوں نے بھی شاخیں کاٹیں 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
بُرجکے ًکے تقریبا 1,000 مرد و بھسمسبخواتین ہو گئے۔

ـِکابی مَل موتکی
وہاں50 ـِکابیسے تیبضمَل بڑھخلافکے گیا۔ اُس شہرنے

کا محاصرہ کر کے اُس پر قبضہ کر لیا۔ لیکن51 شہر کے بیچ میں
ایک مضبوط بُرج تھا۔ تمام مرد و خواتین اُس میں فرار ہوئے اور
بُرج کے دروازوں پر کنڈی لگا چھتکر پر چڑھ گئے۔

ـِکابی52 مَل لڑتے بُرجلڑتے دروازےکے پہنچقریبکے گیا۔
وہ اُسے کرنےکوششکیجلانے چکّینےعورتایکتو53لگا
کا اوپر اُسپاٹکا سرکے پھینکپر دیا، اور اُس پھٹکھوپڑیکی
گئی۔ ـِکابیسےجلدی54 مَل سلاحاپنےنے بردار بُلایا۔کو اُس
اپنی”کہا،نے تلوار کھینچ مجھےکر مار !دو کہیںلوگورنہ گے
نوجوانچنانچہ“ڈالا۔مارمجھےنےعورتایککہ اپنینے تلوار
اُس بدنکے میں اوردیگزارسے 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 اُس بدی کا بدلہ دیا جو اُس نے
اپنے 70 بھائیوں کو قتل کر کے اپنے باپ خلافکے کی تھی۔
57 اور الله نے ِسکم کے باشندوں کو بھی اُن کی شریر حرکتوں کی
مناسب سزا دی۔ یوتام بن یرُبعل لعنتکی پوری ہوئی۔

10
تولع اور یائیر

ـِکابی1 مَل موتکی کے بعد تولع بن فُوّہ بن دودو اسرائیل کو
بچانے کے لئے اُٹھا۔ وہ اِشکار کے قبیلے سے تھا اور افرائیم کے
پہاڑی علاقے کے شہر سمیر میں رہائش پذیر تھا۔ 2 تولع 23 سال
اسرائیل قاضیکا رہا۔ پھر فوتوہ ہوا اور سمیر میں دفنایا گیا۔

3 اُس کے بعد ِجلعاد کا ہنے ر والا یائیر قاضی بن گیا۔ اُس نے
اسرائیلسال22 کی راہنمائی کی۔ 4 یائیر 30کے بیٹے تھے۔ ہر بیٹے
ایکایککا گدھا اور ِجلعاد آبادیایکایکمیں تھی۔ تکآج
اِن کا نام حووت’ ‘یائیر یعنی یائیر بستیاںکی ہے۔ یائیرجب5 انتقال
کر گیا تو اُسے قامون میں دفنایا گیا۔

اسرائیل ربدوبارہ سے دُور ہو جاتا ہے
6 یائیر کی موت کے بعد اسرائیلی دوبارہ ایسی حرکتیں کرنے

لـگے جو رب کو بُری لـگیں۔ وہ کئی دیوتاؤں کے پیچھے لـگ
گئے جن میں بعل دیوتا، عستارات دیوی اور شام، صیدا، موآب،
عمونیوں اور فلستیوں کے دیوتا شامل تھے۔ یوں ربوہ پرستشکی
اور خدمت کرنے سے باز آئے۔ تب7 اُس کا غضب اُن پر نازل
ہوا، اور اُس نے اُنہیں فلستیوں اور عمونیوں کے حوالے کر دیا۔

اُسی8 سال کے دوران اِن قوموں نے ِجلعاد میں اسرائیلیوں کے
اُس علاقے پر قبضہ کیا جس میں پرانے زمانے میں اموری آباد
تھے اور جو یائے در یردن مشرقکے میں تھا۔ فلستی اور 18عمونی
اسرائیلیوںتکسال کو کچلتے اور دباتے رہے۔ صرفنہ9 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 جوابنے میں کہا، جب” مصری، اموری،
عمونی، فلستی، 12 صیدانی، عمالیقی اور ماعونی تم پر ظلم تھےکرتے
اور تم مدد کے لئے مجھے پکارنے لـگے تو کیا مَیں تمہیںنے نہ بچایا؟
اِس13 کے باوجود تم بار بار ترکمجھے کر کے دیگر معبودوں کی
پوجا کرتے اِسہو۔رہے لئے اب تمہاریمَیںسے کروںنہیںمدد
گا۔ 14 جاؤ، اُن دیوتاؤں کے منے سا چیختے چلّاتے رہو جنہیں تم
چننے لیا !ہے وہی مصیبتتمہیں سے “نکالیں۔

15 لیکن اسرائیلیوں نے رب سے یاد فر کی، ہم” سے غلطی
بھیکچھجوہے۔ہوئی مناسبتُو سمجھتا کر۔ساتھہمارےوہہے
لیکن تُو ہی ہمیں آج “بچا۔ 16 وہ اجنبی معبودوں کو اپنے بیچ میں
نکالسے ربکر کی خدمتدوبارہ کرنے تبلـگے۔ اسرائیلوہ
کا برداشتدُکھ نہ کر سکا۔

اِفتاح قاضی بن جاتا ہے
17 اُن دنوں میں عمونی اپنے فوجیوں کو جمع کر کے ِجلعاد

میں خیمہ زن ہوئے۔ جواب میں اسرائیلی بھی جمع ہوئے اور
مِصفاہ میں اپنے لگائے۔خیمے ِجلعاد18 راہنماؤںکے اعلاننے
کیا، ہمیں” ایسے آدمی کی ضرورت ہے ہمارےجو آگے چل کر
عمونیوں پر حملہ کرے۔ جو کوئی ایسا کرے وہ ِجلعاد کے تمام
باشندوں کا سردار بنے “گا۔

11
ِجلعادوقتاُس1 زبردستایکمیں اِفتاحبنامسورما باپتھا۔

کا نام ِجلعاد تھا جبکہ ماں کسبی تھی۔ لیکن2 باپ کی بیوی کے
بیٹے بھی تھے۔ جب بالغ ہوئے تو اُنہوں نے اِفتاح سے کہا، ہم”
تیرےمیراث ساتھ نہیں بانٹیں گے، کیونکہ تُو ہمارا سگا بھائی نہیں
“ہے۔ اُنہوں نے اُسے بھگا دیا، 3 اور وہ وہاں ہجرتسے کر کے
طوبملـِک میں جا بسا۔ وہاں کچھ لوگآوارہ اُس کے پیچھے ہو
لئے جو اُس کے ساتھ اِدھر اُدھر متے گھو پھرتے رہے۔

جب4 کچھ دیر کے بعد عمونی فوج اسرائیل سے لڑنے آئی 5 تو
ِجلعاد بزرگکے اِفتاح واپسکو لانے کے لئے طوبملـِک میں
آئے۔ 6 اُنہوں نے گزارش کی، آئیں،” عمونیوں سے لڑنے میں
ہماری راہنمائی “کریں۔ لیکن7 اِفتاح اعتراضنے اِسآپ”کیا،
پاسمیرےوقت کیوں آئے مصیبتجبہیں میں آپہیں؟ ہی
مجھنے نفرتسے کر باپمجھےکے کے گھر نکالسے دیا “تھا۔
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8 بزرگوں نے جواب دیا، ہم” اِس لئے آپ کے پاس واپس

آئے ہیں آپکہ عمونیوں کے ہماریمیںجنگساتھ مدد کریں۔
اگر آپ ایسا کریں تو ہم آپ پورےکو ِجلعاد کا حکمران بنا لیں
“گے۔ اِفتاح9 نے پوچھا، اگر” مَیں آپ کے ساتھ عمونیوں کے
لڑوںخلاف مجھےرباور اُن پر تودےفتح مجھےواقعیآپکیا اپنا
حکمران بنا لیں “گے؟ اُنہوں10 جوابنے 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
12 پھر اِفتاح نے عمونی بادشاہ پاسکے اپنے قاصدوں کو بھیج

کر پوچھا، ہمارا” آپ سے کیا واسطہ کہ آپ ہم سے لڑنے آئے
“ہیں؟ 13 بادشاہ جوابنے اسرائیلیجب”دیا، مصر نکلےسے تو
اُنہوں نے ارنون، یبوق اور یردن کے یاؤں در درمیانکے کا علاقہ
مجھ سے چھین 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 سے زمین چھینی۔ حقیقت16 یہ ہے ہماریجبکہ قوم
نکلیسےمصر تو یگستانوہ گزرسےمیںر کر ُلزمبحرِ ق سےوہاںاور
ہو قادسکر پہنچ گئی۔ قادس17 اُنہوںسے نے ادوم کے بادشاہ
کے پاس قاصد بھیج کر گزارش کی، ہمیں’ اپنے ملـک میں سے
گزرنے ‘دیں۔ لیکن اُس نے انکار کیا۔ پھر اسرائیلیوں موآبنے
بادشاہکے درخواستسے لیکنکی، اُس بھینے ملـکاپنے میں
اجازتکیگزرنےسے نہ اِسدی۔ ہماریپر قوم کچھ دیر کے لئے
قادس میں رہی۔ 18 آخرکار وہ یگستان ر میں واپس جا کر ادوم
اور موآب جنوبکے میں چلتے چلتے موآب کے کنارےمشرقی 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۔ وہاں19 سے اسرائیلیوں نے حسبون کے ہنے ر
والے اموری بادشاہ سیحون کو پیغام بھجوایا، ہمیں’ ملـکاپنے
میں سے گزرنے دیں تاکہ ہم ملـکاپنے میں داخل ہو ‘سکیں۔
لیکن20 سیحون ہوا۔شککو اُسے یقین نہیں تھا کہ میںملـکوہ
سے گزر کر آگے بڑھیں گے۔ اُس نے صرفنہ انکار کیا بلـکہ اپنے
فوجیوں جمعکو کر یہضکے شہر میں زنخیمہ ہوا اور اسرائیلیوں
کے ساتھ لڑنے لگا۔

لیکن21 رب اسرائیل کے خدا نے سیحون اور اُس کے تمام
فوجیوں کو اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ اُنہوں نے اُنہیں شکست
یوںکردے امور ملـکپورےکے پر قبضہ لیا۔کر یہ22 تمام علاقہ
میںجنوب یائے ارنوندر سے لے میںشمالکر یائے تکیبوقدر
مشرقاور یگستانکے ر لےسے میںمغربکر یائے تکیردندر

ہمارے قبضے میں آ گیا۔ 23 دیکھیں، رب اسرائیل کے خدا نے
اپنی قوم آگےکے یوںآگے امور نکالکو دیا توہے۔ آپپھر اِسکا
ملـک پر قبضہ کرنے کا کیا حق ہے؟ آپ24 بھی سمجھتے ہیں کہ
آپجسے کے کموسدیوتا آپنے کے آگے نکالسے دیا اُسہے
ملـککے پر قبضہ کرنے آپکا ربجسےطرحاِسیہے۔حقکا
ہمارے خدا ہمارےنے آگے آگے نکال دیا ہے اُس ملـککے
پر قبضہ کرنے کا حق ہمارا ہے۔ 25 کیا آپ اپنے آپ کو موآبی
بادشاہ بلق بن صفور سے بہتر سمجھتے ہیں؟ اُس نے تو اسرائیل سے
لڑنے بلـکہ تکجھگڑنے کی ہمت نہ کی۔ اب26 اسرائیلی 300
اورحسبونسےسال عروعیر میںشہروںکے اُن نواحوگردکے کی
آبادیوں سمیت آباد ہیں اور اِسی طرح یائے در ارنون کنارےکے پر
کے شہروں آپمیں۔ نے اِس دوران اِن جگہوں پر قبضہ کیوں نہ
کیا؟ 27 چنانچہ مَیں آپنے سلوکغلطسے نہیں کیا بلـکہ آپ ہی
میرے ساتھ غلط سلوک کر رہے ہیں۔ کیونکہ مجھ جنگسے
چھیڑنا غلط ربہے۔ منصفجو ہے وہی آج اسرائیل اور عمون
جھگڑےکے کا “!کرےفیصلہ

لیکن28 عمونی بادشاہ اِفتاحنے کے پیغام پر دھیان نہ دیا۔
اِفتاح کی فتح

29 پھر رب کا روح اِفتاح پر نازل ہوا، اور وہ ِجلعاد اور منسّی
میں سے گزر گیا، پھر ِجلعاد کے مِصفاہ پاسکے واپس 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 اور31 لوٹوںسلامتصحیحمَیں تو بھیکچھجو
میرےپہلے گھر دروازےکے نکلسے کر مجھ ملےسے تیرےوہ
لئے مخصوص کیا جائے گا۔ مَیں اُسے بھسم ہونے والی قربانی کے
طور پیشپر کروں “گا۔

32 پھر اِفتاح عمونیوں سے لڑنے گیا، رباور نے اُسے اُن پر فتح
دی۔ اِفتاح33 نے عروعیر میں دشمن کو شکست دی اور اِسی
مِنّیتطرح اور ابیل تککرامیم بیسمزید شہروں پر قبضہ کر لیا۔
یوں اسرائیل عموننے کو زیر کر دیا۔

اِفتاح واپسیکی
اِس34 کے بعد اِفتاح واپسمِصفاہ چلا گیا۔ وہ ابھی گھر کے

قریب تھا کہ اُس کی اکلوتی بیٹی دف بجاتی اور ناچتی ہوئی گھر
نکلسے آئی۔ اِفتاح کا کوئی اَور بیٹا یا بیٹی نہیں تھی۔ اپنی35 بیٹی
کو دیکھ کر وہ رنج مارےکے اپنے کپڑے پھاڑ کر چیخ اُٹھا،
میریہائے” !بیٹی تُو نے خاکمجھے میں دبا کر تباہ کر دیا ہے،
مَیںکیونکہ ربنے کے منے ایسیسا قَسم کھائی بدلیجوہے نہیں
جا “سکتی۔

36 بیٹی نے کہا، ابو،” آپ نے قَسم کھا ربکر سے وعدہ کیا
اِسہے، لئے لازم قَسمکیجسکریںکچھوہساتھمیرےکہہے
آپ نے کھائی ہے۔ آخر اُسی آپنے کو دشمن سے بدلہ لینے کی
بخشکامیابی دی ہے۔ لیکن37 ایکمیری گزارش ہے۔ مجھے
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دو ماہ کی مہلت دیں تاکہ مَیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پہاڑوں میں
جا کر اپنی غیرشادی حالتشدہ پر ماتم “کروں۔

اِفتاح38 اجازتنے دی۔ پھر بیٹی دو ماہ کے لئے اپنی سہیلیوں
میںپہاڑوںساتھکے اورگئیچلی غیرشادیاپنی حالتشدہ پر ماتم
کیا۔ 39 پھر وہ باپاپنے واپسپاسکے آئی، اور اُس نے اپنی قَسم
کا وعدہ پورا کیا۔ بیٹی غیرشادی شدہ تھی۔
اُس وقت سے اسرائیل میں دستور رائج ہے 40 کہ اسرائیل کی

جوان عورتیں سالانہ چار دن کے لئے اپنے 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 کے بعد افرائیم کے قبیلے کے آدمی جمع ہوئے
اور یائے یردندر پارکو کر اِفتاحکے پاسکے آئے میںصفونجو
تھا۔ اُنہوں نے شکایت کی، آپ” کیوں ہمیں بُلائے بغیر عمونیوں
لڑنےسے آپہمابگئے؟ آپکو دیںجلاسمیتگھرکے “!گے

اِفتاح2 اعتراضنے میریجب”کیا، میریاور قوم عمونیوںکا
کے سختساتھ جھگڑا چھڑ گیا تو مَیں آپنے کو بُلایا، لیکن آپ
نے مجھے اُن کے ہاتھ سے نہ بچایا۔ مَیںجب3 نے دیکھا آپکہ
مدد نہیں کریں گے تو اپنی خطرےجان میں ڈال آپکر کے بغیر
عمونیوںہی سے لڑنے گیا۔ رباور مجھےنے اُن پر فتح اببخشی۔
مجھے بتائیں آپکہ پاسمیرےکیوں آ کر مجھ پر حملہ کرنا ہتے “ہیں؟چا

4 افرائیمیوں نے جواب دیا، تم” جو ِجلعاد میں ہتے ر ہو بس
افرائیم اور منسّی کے قبیلوں سے نکلے بھگوڑےہوئے “ہو۔ تب
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 کے مرد کہتے، تو”
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 نے اسرائیلسالچھ کی راہنمائی فوتجبکی۔ ہوا
تو اُسے ِجلعاد کسیکے شہر میں دفنایا گیا۔

اِبضان، ایلون اور عبدون
اِفتاح8 کے بعد اِبضان اسرائیل کا قاضی بنا۔ وہ بیت لحم میں

آباد تھا، 9 اور اُس کے 30 بیٹے اور 30 بیٹیاں تھیں۔ اُس کی تمام
بیٹیاں شادی شدہ تھیں اور اِس وجہ باپسے کے گھر میں نہیں
رہتی تھیں۔ لیکن اُسے 30 بیٹوں کے لئے یاں بیو مل گئی تھیں،
اور سب اُس کے گھر میں ہتے ر تھے۔ اِبضان ساتنے سال کے
دوران اسرائیل کی راہنمائی کی۔ 10 پھر وہ انتقال کر گیا اور بیت
لحم میں دفنایا گیا۔

اُس11 کے بعد ایلون قاضی بنا۔ وہ زبولون قبیلےکے سے تھا اور
10 سال کے دوران اسرائیل کی راہنمائی کرتا رہا۔ جب12 وہ
کوچ کر گیا تو اُسے زبولون ایالونکے میں دفن کیا گیا۔

13 پھر قاضیہِلیلبنعبدون بنا۔ وہ شہر فِرعاتون کا تھا۔ اُس14
کے 40 بیٹے اور 30 پوتے تھے جو 70 گدھوں پر سفر کیا کرتے
تھے۔ عبدون نے آٹھ سال کے دوران اسرائیل کی راہنمائی کی۔
15 پھر وہ بھی جاں بحق ہو گیا، اور اُسے عمالیقیوں کے پہاڑی
علاقے کے شہر فِرعاتون میں دفنایا گیا، جو اُس وقت افرائیم کا
حصہ تھا۔

13
سمسون پیدائشکی پیشکی گوئی

پھر1 اسرائیلی ایسیدوبارہ حرکتیں لـگےکرنے ربجو بُریکو
لـگیں۔ اِس لئے اُس اُنہیںنے فلستیوں حوالےکے کر دیا اُنہیںجو
سال40 دباتے رہے۔ ایکوقتاُس2 آدمی صُرعہ شہر میں رہتا
جستھا کا نام منوحہ تھا۔ دان قبیلےکے کا یہ آدمی بےاولاد تھا،
کیونکہ اُس بیویکی بانجھ تھی۔

ایک3 ربدن 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 چیز مت پینا، نہ
ناپاککوئی چیز کھانا۔ 5 کیونکہ جو بیٹا پیدا ہو گا وہ پیدائش
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 شوہر منوحہ پاسکے گئی اور کچھسباُسے بتایا،
الله” ایککا پاسمیرےبندہ آیا۔ وہ الله کا لـگفرشتہ رہا تھا،
تکیہاں کہ سختمَیں گھبرا گئی۔ مَیں نے اُس سے نہ پوچھا کہ
وہ کہاں سے ہے، اور خود اُس نے مجھے اپنا نام نہ بتایا۔ لیکن7
اُس مجھےنے 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 موت تک الله کے لئے مخصوص ہو
“۔‘گا

8 یہ سن کر منوحہ ربنے سے دعا کی، اے” رب، براہِ کرم
مردِ خدا کو پاسہمارےدوبارہ 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 بیویکی پاسکے
بھیج دیا۔ اُس وقت وہ شوہر کے بغیر کھیت میں تھی۔ 10 فرشتے
کو دیکھ کر وہ جلدی سے منوحہ پاسکے آئی اور اُسے اطلاع
دی، جو” آدمی پچھلے دنوں میرےمیں پاس آیا وہ دوبارہ مجھ ظاہرپر ہوا “!ہے

11 منوحہ اُٹھ کر اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے فرشتے پاسکے آیا۔
اُس نے پوچھا، کیا” آپ وہی آدمی ہیں جس نے پچھلے دنوں
میں میری بیوی باتسے کی “تھی؟ فرشتے جوابنے دیا، جی،”
مَیں ہی “تھا۔ 12 پھر منوحہ نے سوال کیا، آپجب” پیشکی

* 12:6 :شبولیت ندی۔
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گوئی پوری ہو جائے گی تو ہمیں بیٹے کے طرزِ زندگی سلوکاور
سلسلےکے میں باتوںکنکن کا خیال کرنا “ہے؟

فرشتےکےرب13 جوابنے لازم”دیا، بیویتیریکہہے اُن
تمام چیزوں سے کرےپرہیز 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 ہدایتہر پر
عمل “کرے۔

منوحہ15 فرشتےکےربنے گزارشسے مہربانی”کی، کر کے
تھوڑی پاسہمارےدیر ٹھہریں تاکہ ہم بکری کا بچہ ذبح کر کے
آپ کے لئے کھانا تیار کر “سکیں۔ تکاب16 منوحہ باتیہنے
نہیں پہچانی تھی مہمانکہ 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 بچہ رب کو بھسم ہونے
والی قربانی کے طور پیشپر “کر۔

منوحہ17 آپ”پوچھا،سےاُسنے کا نامکیا جبکیونکہہے؟
آپ کی یہ باتیں پوری ہو جائیں گی تو آپہم عزتکی کرنا چاہیں
“گے۔ 18 فرشتے سوالنے تُو”کیا، میرا نام کیوں جاننا چاہتا ہے؟
وہ تیریتو سمجھ سے باہر “ہے۔ 19 پھر منوحہ بڑےایکنے پتھر
پر رب کو بکری کا بچہ اور غلہ کی نذر پیش کی۔ تب رب نے
منوحہ اور اُس بیویکی کے دیکھتے حیرتایکدیکھتے انگیز کام
کیا۔ آگجب20 شعلےکے آسمان طرفکی بلند ہوئے ربتو 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 کو سمجھ آئی کہ رب کا فرشتہ ہی تھا۔ 22 وہ
پکار جائیںمرہمہائے،”اُٹھا، ہمکیونکہگے، اللهنے کو دیکھا
“!ہے لیکن23 اُس بیویکی اعتراضنے کیا، رباگر” ہمیں مار
ڈالنا چاہتا تو ہماریوہ قربانی قبول نہ کرتا۔ پھر نہ وہ ہم پر سبیہ
کچھ ظاہر کرتا، نہ ہمیں ایسی باتیں “بتاتا۔

کچھ24 دیر کے بعد منوحہ کے ہاں بیٹا پیدا بیویہوا۔ نے اُس
کا نام سمسون رکھا۔ بچہ بڑا ہوتا گیا، رباور برکتاُسےنے دی۔
الله25 پہلیروحکا بار میںدانمحنے اِستالاورصُرعہجو درمیانکے
اُسہے پر نازل ہوا۔

14
سمسون کی عورتفلستی شادیسے

ایک1 دن سمسون تِمنت میں فلستیوں پاسکے ٹھہرا ہوا تھا۔
وہاں اُس ایکنے دیکھیعورتفلستی اُسےجو پسند آئی۔ 2 اپنے
لوٹگھر کر اُس نے اپنے والدین کو بتایا، مجھے” تِمنت ایککی
فلستی عورت پسند آئی ہے۔ اُس کے ساتھ میرا رشتہ ھنے باند کی
کوشش “کریں۔ 3 اُس کے والدین جوابنے دیا، کیا” آپ کے
رشتے داروں اور قوم میں کوئی قابِل قبول عورت نہیں ہے؟ آپ
کو نامختون اور بےدین فلستیوں پاسکے جا کر اُن میں سے کوئی
عورت ڈھونڈنے کی کیا ضرورت “تھی؟ لیکن سمسون بضد رہا،

اُسی” کے ساتھ میری شادی !کرائیں وہی مجھے ٹھیک لـگتی
“ہے۔

اُس4 کے باپماں کو معلوم نہیں تھا کہ سبیہ ربکچھ کی
طرف سے ہے جو فلستیوں سے لڑنے کا تلاشموقع کر رہا تھا۔
کیونکہ وقتاُس فلستی اسرائیل پر حکومت کر رہے تھے۔

5 چنانچہ سمسون اپنے تِمنتسمیتباپماں کے لئے روانہ ہوا۔
تِمنتوہجب انگورکے باغوںکے پہنچےقریبکے تو سمسون اپنے
ماں باپ الـگسے ہو ایکاچانکگیا۔ جوان ببر شیر دہاڑتا ہوا
اُس ٹوٹپر پڑا۔ تب6 الله کا روح اِتنے زور سمسونسے پر نازل ہوا
اُسکہ ہاتھوںاپنےنے سے شیر یوںکو پھاڑ عامطرحجسڈالا،
بکریآدمی کے بچےچھوٹے کو پھاڑ ڈالتا لیکنہے۔ اُس نے اپنے
والدین کو اِس بارےکے میں کچھ نہ بتایا۔ 7 آگے نکل کر تِمنتوہ
پہنچ گیا۔ مذکورہ فلستی عورت باتسے ہوئی اور وہ ٹھیکاُسے
لـگی۔

کچھ8 دیر کے بعد وہ شادی کرنے کے لئے تِمنتدوبارہ گئے۔
شہر پہنچنے پہلےسے سمسون راستے ہٹسے کر ببر شیر لاشکی کو
دیکھنے گیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ شہد کی مکھیوں نے شیر کے
پنجر میں اپنا چھتا بنا لیا ہے۔ 9 سمسون نے اُس میں ہاتھ ڈال کر
شہد کو نکال لیا اور اُسے کھاتے ہوئے جبچلا۔ وہ اپنے ماں
باپ پاسکے پہنچا تو اُس اُنہیںنے بھی کچھ دیا، مگر یہ نہ بتایا کہ
کہاں ملسے گیا ہے۔

پہنچتِمنت10 سمسونکر دُلھنباپکا ملاسےخاندانکے جبکہ
اُسطرحجسکیضیافتایسیسےحیثیتکیدُولھےنےسمسون
زمانے میں دستور تھا۔

فلستی سمسون کو دھوکا دیتے ہیں
دُلھنجب11 کے والوںگھر کو پتا چلا تِمنتسمسونکہ پہنچ

گیا ہے تو اُنہوں نے اُس پاسکے 30 جوان آدمی بھیج دیئے کہ
اُس منائیں۔خوشیساتھکے سمسون12 اُننے آپمَیں”کہا،سے
پہیلیسے پوچھتا ہوں۔ ضیافتآپاگر دنوںساتکے دورانکے
اِس کا حل بتا سکیں تو آپمَیں کو کتان 30کے قیمتی کُرتے اور
30 شاندار دےسوٹ دوں گا۔ لیکن13 اگر آپ مجھے اِس کا
مطلبصحیح نہ بتا سکیں آپتو کو 30مجھے قیمتی کُرتے 30اور
سوٹشاندار دینے پڑیں “گے۔ اُنہوں جوابنے دیا، اپنی” پہیلی
“سنائیں۔

14 سمسون نے کہا، کھانے” والے میں سے کھانا نکلا اور
زورآور میں سے “مٹھاس۔
تین دن گزر گئے۔ جوان پہیلی مطلبکا نہ بتا سکے۔ چوتھے15

اُنہوںدن دُلھننے پاسکے جا کر اُسے دھمکی اپنے”دی، شوہر
کو ہمیں پہیلی کا مطلب بتانے پر اُکساؤ، ورنہ ہم تمہارےتمہیں
سمیتخاندان دیںجلا گے۔ کیا تم لوگوں اِسصرفہمیںنے لئے
دیدعوت کہ لُوٹہمیں “لو؟

دُلھن16 سمسون کے پاس گئی اور آنسو بہا بہا کر کہنے تُو”لـگی، مجھے پیار نہیں میںحقیقت!کرتا تُو مجھ نفرتسے کرتا ہے۔ تُو
میرینے قوم کے لوگوں سے پہیلی پوچھی لیکنہے مجھے اِس کا
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نہیںمطلب سمسون“بتایا۔ مَیں”دیا،جوابنے نے باپماںاپنے
کو بھی اِس مطلبکا نہیں بتایا تو تجھے کیوں “بتاؤں؟ ضیافت17
پورےکے ہفتے دورانکے دُلھن اُس کے منے سا روتی رہی۔
ساتویں دن سمسون دُلھن کی التجاؤں سے تنگاِتنا آ گیا کہ اُس

نے اُسے پہیلی کا حل بتا دیا۔ تب دُلھن نے پُھرتی سے سب کچھ
فلستیوں کو سنا دیا۔ سورج18 کے غروب ہونے سے پہلے پہلے
شہر کے مردوں نے سمسون کو پہیلی کا مطلب بتایا، کیا” کوئی
شہدچیز یادہسے میٹھیز اور ببر شیر یادہسے 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
فلستیوں30کر کو مار ڈالا اور اُن لباسکے لے کر اُن آدمیوں کو
دے دیئے جنہوں نے اُسے پہیلی مطلبکا بتا دیا تھا۔
اِس بعدکے میںغصےبڑےوہ باپماںاپنے گیا۔چلاگھرکے

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

دنکچھ1 گزر گندمجبگئے۔ کی کٹائی ہونے لـگی تو سمسون
بکری بچہکا بیویاپنیکرلےساتھاپنے ُسسرگیا۔ملنےسے گھرکے
پہنچ کر اُس بیوینے میںکمرےکے جانے درخواستکی کی۔
لیکن باپ نے انکار کیا۔ 2 اُس نے کہا، یہ” نہیں ہو !سکتا مَیں
نے بیٹی آپشادیکی کے شہ بالے سے دیکرا اصلہے۔ میں
مجھے یقین ہو گیا تھا آپابکہ اُس نفرتسختسے کرتے ہیں۔
لیکن باتکوئی نہیں۔ اُس کی چھوٹی بہن شادیسے کر لیں۔ وہ
یادہ صورتخوبز “ہے۔

سمسون3 بولا، اِس” دفعہ مَیں فلستیوں خوبسے بدلہ لوں گا،
اور کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ مَیں حق پر نہیں “ہوں۔ وہاں4
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 لگا
دی 5 اور پھر مشعلوں کو جلا کر لومڑیوں کو فلستیوں کے اناج
میںکھیتوںکے بھگا دیا۔ پڑےمیںکھیتوں پُولے اُس سمیتاناج
بھسم ہوئے تکابجو کاٹا نہیں گیا تھا۔ انگور اور زیتون باغکے
بھی تباہ ہو گئے۔

فلستیوں6 یافتنے در کیا کہ کسیہ کا کام ہے۔ پتا چلا کہ
سمسون نے سبیہ کچھ کیا ہے، اور کہ وجہ یہ ہے تِمنتکہ میں
اُس ُسسرکے اُسنے بیویکی کو اُس چھینسے کر اُس کے شہ
بالے دےکو دیا ہے۔ یہ سن کر تِمنتفلستی 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 نے پوچھا، کیا” وجہ ہے آپکہ ہم سے لڑنے آئے
“ہیں؟ فلستیوں جوابنے دیا، ہم” سمسون کو پکڑنے آئے ہیں
تاکہ اُس کے ساتھ وہ کچھ کریں جو اُس نے ہمارے ساتھ کیا
“ہے۔

تب11 یہوداہ کے 3,000 مرد عیطام پہاڑ کے غار کے پاس
آئے اور سمسون سے کہا، یہ” آپ ہمارےنے ساتھ کیا کِیا؟ آپ
کو تو پتا ہے کہ فلستی ہم پر حکومت کرتے “ہیں۔ سمسون نے
جواب مَیں”دیا، نے اُن صرفساتھکے وہ کچھ کیا اُنہوںجو نے
میرے ساتھ کیا “تھا۔

12 یہوداہ کے مرد بولے، ہم” آپ کو باندھ کر فلستیوں کے
حوالے کرنے آئے “ہیں۔ سمسون نے کہا، ٹھیک” ہے، لیکن
قَسم کھائیں آپکہ خود مجھے قتل نہیں کریں “گے۔

اُنہوں13 جوابنے دیا، آپہم” کو ہرگز قتل نہیں کریں گے
آپبلـکہ باندھصرفکو کر اُن حوالےکے “گے۔دیںکر چنانچہ
اُسےوہ دو تازہ باندھسےرّسوںتازہ فلستیوںکر پاسکے گئے۔لے

ابھیسمسون14 لحی سے دُور تھا کہ نعرےفلستی لگاتے ہوئے
اُس دوڑےطرفکی ربتبآئے۔ کا بڑےروح زور سے اُس
پر نازل ہوا۔ اُس بازوؤںکے سے بندھے ہوئے َسنرسّے جلےکے
ہوئے دھاگے جیسے کمزور ہو گئے، اور وہ پگھل کر ہاتھوں سے
گئے۔گر کہیں15 سے گدھے کا تازہ جبڑا پکڑ کر اُس اُسنے کے
یعے ذر ہزار افراد کو مار ڈالا۔

وقتاُس16 اُس نے نعرہ لگایا، گدھے” جبڑےکے سے مَیں
اُننے ڈھیرکے !ہیںلگائے مَیںسےجبڑےکےگدھے ہزارنے
مردوں کو مار ڈالا “!ہے 17 اِس کے بعد اُس نے گدھے کا یہ
پھینکجبڑا دیا۔ اُس جگہ لحیرامتنامکا یعنی پہاڑیجبڑا پڑ گیا۔

سمسون18 کو پیاسبڑیوہاں لـگی۔ اُس ربنے کو پکار کر
تُو”کہا، اسرائیلسےہاتھکےخادماپنےنےہی نجاتبڑییہکو
دلائی ابلیکنہے۔ پیاسمَیں سے مر کر نامختون دشمن ہاتھکے
میں آ جاؤں “گا۔ تب19 الله نے لحی میں زمین کو چھیدا، اور
گڑھے سے پھوٹپانی 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۔

فلستیوں20 اسرائیلتکسال20سمسونمیںدورکے قاضیکا
رہا۔

16
سمسون غزہ کا دروازہ اُٹھا لے جاتا ہے

سمسوندنایک1 فلستی شہر میںغزہ آیا۔ وہاں ایکوہ کسبی
دیکھکو اُسکر باشندوںکےشہرجب2ہوا۔داخلمیںگھرکے
اطلاعکو ملی سمسونکہ میںشہر اُنہوںتوہے گھرکےکسبینے
کو گھیر لیا۔ ساتھ ساتھ وہ رات کے وقت شہر دروازےکے پر
تاک میں رہے۔ فیصلہ یہ رات”ہوا، نہیںکچھہموقتکے کریں
جبگے، پَو پھٹے تبگی اُسے مار ڈالیں “گے۔
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تکابسمسون3 کسبی کے گھر میں سو رہا تھا۔ لیکن آدھی

رات کو وہ اُٹھ کر شہر کے دروازے کے پاس گیا اور دونوں
دروازےاورکنڈےکوکواڑوں سمیتبازوؤںدونوںکے اُکھاڑ
کر اپنے کندھوں پر رکھ لیا۔ یوں چلتے چلتے کچھسبوہ پہاڑیاُس
کی چوٹی پر لے گیا جو حبرون مقابلکے ہے۔

سمسون اور دلیلہ
کچھ4 دیر کے بعد عورتایکسمسون محبتکی میں گرفتار ہو

گیا جو وادٔی سورق میں رہتی تھی۔ اُس کا نام دلیلہ تھا۔ 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 ہم کس طرح اُس پر غالب آ کر اُسے یوں باندھ
سکیں کہ ہمارےوہ قبضے میں رہے۔ آپاگر یہ معلوم کر سکیں
تو ہم میں سے ایکہر آپ کو چاندی کے 1,100 دےِسکے
“گا۔

دلیلہچنانچہ6 طاقتبڑیاپنیمجھے”کیا،سوالسےسمسوننے
کا بھید بتائیں۔ کیا آپ کو ایسیکسی چیز سے باندھا جا سکتا ہے
آپجسے توڑ نہیں “سکتے؟ سمسون7 جوابنے دیا، اگر” مجھے
جانوروں ساتکی تازہ نسوں سے باندھا جائے تو پھر مَیں عام آدمی
جیسا کمزور ہو جاؤں “گا۔ 8 فلستی سرداروں نے دلیلہ ساتکو
تازہ نسیں مہیا کر دیں، اور اُس نے سمسون کو اُن سے باندھ لیا۔
9 کچھ فلستی آدمی ساتھ والے کمرے میں چھپ گئے۔ پھر دلیلہ
چلّا اُٹھی، سمسون،” فلستی آپ کو پکڑنے آئے “!ہیں یہ سن کر
سمسون نسوںنے یوںکو توڑ ٹوٹڈوریطرحجسدیا جاتی ہے
آگجب میں سے گزرتی ہے۔ چنانچہ اُس کی طاقت کا پول نہ
کھلا۔

10 دلیلہ کا منہ لٹک گیا۔ آپ” نے جھوٹ بول کر مجھے
بےوقوف بنایا ابہے۔ آئیں، مہربانی کر کے مجھے بتائیں کہ آپ
کسکو طرح باندھا جا سکتا “ہے۔ سمسون11 جوابنے اگر”دیا، مجھے غیراستعمال رّسوںشدہ سے باندھا جائے تو پھر ہی مَیں
عام آدمی جیسا کمزور ہو جاؤں “گا۔ 12 دلیلہ نے نئے رسّے لے
کر اُسے اُن باندھسے لیا۔ اِس مرتبہ بھی فلستی ساتھ کمرےوالے
چھپمیں گئے تھے۔ پھر دلیلہ چلّا اُٹھی، سمسون،” آپفلستی کو
پکڑنے آئے لیکن“!ہیں اِس بار بھی سمسون رّسوںنے یوںکو توڑ
طرحجسلیا عام آدمی ڈوری کو توڑ لیتا ہے۔

دلیلہ13 شکایتنے بارآپ”کی، بولجھوٹبار کر مذاقمیرا
اُڑا رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ کسکو طرح باندھا جا
لازم”دیا،جوابنےسمسون“ہے۔سکتا ساتمیریآپکہہے
زُلفوں کھڈیکو کے تانے ساتھکے بُنیں۔ پھر ہی عام آدمی جیسا
کمزور ہو جاؤں “گا۔ سمسونجب14 سو رہا تھا تو دلیلہ نے ایسا
ہی کیا۔ اُس کی سات زُلفوں کو تانے کے ساتھ بُن کر اُس نے
اُسے شٹل کے یعے ذر کھڈی کے ساتھ لگایا۔ پھر وہ چلّا سمسون،”اُٹھی، آپفلستی کو پکڑنے آئے جاگسمسون“!ہیں اُٹھا اور
اپنے بالوں کو کھڈیسمیتشٹل نکالسے لیا۔

15 یہ دیکھ کر دلیلہ نے منہ پُھلا کر ملامت کی، کسآپ”
طرح دعوٰی کر سکتے ہیں کہ مجھ محبتسے رکھتے آپابہیں؟

نے تین مرتبہ میرا مذاق اُڑا کر مجھے اپنی بڑی طاقت کا بھید نہیں
“بتایا۔ 16 روز بہ روز وہ اپنی باتوں سے اُس ناککی میں دم کرتی
رہی۔ آخرکار سمسون تنگاِتنا آ گیا کہ اُس کا جینا دوبھر ہو گیا۔
17 پھر اُس نے اُسے کھل باتکر بتائی، پیدائشمَیں” ہی سے الله
کے لئے مخصوص ہوں، اِس لئے میرے بالوں کو کبھی نہیں کاٹا
گیا۔ اگر سر کو منڈوایا جائے تو میری طاقت جاتی رہے گی اور
مَیں دوسرےہر آدمی جیسا کمزور ہو جاؤں “گا۔

18 دلیلہ نے جان لیا کہ اب سمسون نے مجھے پوری حقیقت
بتائی ہے۔ اُس نے فلستی سرداروں کو اطلاع دی، آؤ،” کیونکہ
اِس مرتبہ اُس نے مجھے 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 زُلفوںساتکی کو
منڈوایا۔ یوں وہ اُسے پست کرنے لـگی، اور اُس کی طاقت جاتی
رہی۔ 20 پھر وہ چلّا اُٹھی، سمسون،” فلستی آپ کو پکڑنے آئے
“!ہیں جاگسمسون اُٹھا اور سوچا، مَیں” پہلے کی ابطرح 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 جہاںگئے 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

دنایک23 فلستی سردار بڑا جشن منانے کے لئے جمع ہوئے۔
اُنہوں نے اپنے دجوندیوتا پیشقربانیاںسیبہتکیجانوروںکو
کر کے اپنی فتح کی خوشی منائی۔ وہ بولے، ہمارے” دیوتا نے
سمسوندشمنہمارے ہمارےکو حوالے کر سمسون24“ہے۔دیا
کو دیکھ کر عوام نے دجون کی تمجید کر کے کہا، ہمارے”
دیوتا ہمارےنے دشمن کو ہمارے حوالے کر دیا !ہے جس
ہمارےنے ملـک کو تباہ کیا اور ہم میں سے اِتنے لوگوں کو
مار ڈالا وہ ہمارےاب قابو میں آ گیا “!ہے 25 اِس قسم کی باتیں
کرتے کرتے اُن کیخوشیکی انتہا نہ تبرہی۔ وہ چلّانے سمسون”لـگے، کو بُلاؤ تاکہ ہمارےوہ دلوں کو “بہلائے۔
چنانچہ اُسے اُن کی تفریح کے لئے جیل سے لایا گیا اور دو

ستونوں کے درمیان کھڑا کر دیا گیا۔ 26 سمسون اُس لڑکے سے
مخاطب ہوا جو اُس کا ہاتھ پکڑ کر اُس کی راہنمائی کر رہا چھتمجھے”تھا، کو اُٹھانے ستونوںوالے پاسکے جاؤلے تاکہ مَیں
اُن کا سہارا “لوں۔ عمارت27 مردوں اور عورتوں بھریسے تھی۔
فلستی آئےسببھیسردار چھتصرفتھے۔ہوئے پر سمسون کا
تماشا دیکھنے ًوالے تقریبا 3,000 افراد تھے۔

28 پھر سمسون نے دعا کی، رباے” قادرِ مطلق، مجھے یاد
ایکبسکر۔ دفعہ اَور پہلےمجھے قوتطرحکی عطا فرما تاکہ مَیں
ایک ہی وار سے فلستیوں سے اپنی آنکھوں کا بدلہ لے “سکوں۔
29 یہ کہہ کر سمسون نے اُن دو مرکزی ستونوں کو پکڑ لیا جن پر
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چھت کا پورا وزن تھا۔ اُن کے درمیان کھڑے ہو کر اُس نے
پوری طاقت سے زور لگایا 30 اور دعا کی، مجھے” فلستیوں کے
ساتھ “!دےمرنے اچانک ستون ہل گئے اور چھت دھڑام سے
فلستیوں کے تمام سرداروں اور باقی لوگوں پر گر گئی۔ اِس طرح
سمسون نے پہلے کی نسبت مرتے وقت کہیں یادہ ز فلستیوں کو
مار ڈالا۔

سمسون31 کے بھائی اور باقی گھر والے آئے اور اُس لاشکی
کو اُٹھا کر اُس باپکے منوحہ کی قبر پاسکے لے گئے۔ وہاں
یعنی صُرعہ اور اِستال کے درمیان اُنہوں نے اُسے دفنایا۔ سمسون
اسرائیلسال20 قاضیکا رہا۔

17
میکاہ کا بُت

1 افرائیم پہاڑیکے علاقے ایکمیں آدمی رہتا جستھا کا نام
میکاہ تھا۔ ایک2 دن اُس نے اپنی ماں سے بات کی، آپ” کے
چاندی کے 1,100 ِسکے چوری ہو گئے تھے، نا؟ اُس وقت آپ
میرےنے منے سا ہی چور پر لعنت بھیجی تھی۔ اب دیکھیں، وہ
میرےپیسے پاس ہیں۔ مَیں ہی چور “ہوں۔ یہ سن کر ماں نے
جواب دیا، میرے” بیٹے، رب تجھے برکت “!دے 3 میکاہ نے
اُسے تمام واپسپیسے کر دیئے، اور ماں نے اعلان کیا، اب” سے
یہ ربچاندی کے لئے مخصوص !ہو مَیں آپ کے لئے تراشا اور
ڈھالا ہوا بُت بنوا آپچاندیکر واپسکو کر دیتی “ہوں۔

بیٹےجبچنانچہ4 واپسپیسےنے کر دیئے تو ماں اُسنے کے
ِسکے200 سنار پاسکے لے جا لـکڑیکر کا تراشا اور ڈھالا ہوا
بُت بنوایا۔ میکاہ نے یہ بُت اپنے گھر میں کھڑا کیا، 5 کیونکہ اُس
کا اپنا مقدِس تھا۔ اُس نے مزید بُت ایکاور بھی*افود بنوایا اور
ایکپھر بیٹے کو اپنا امام بنا لیا۔ اُس6 زمانے اسرائیلمیں کا کوئی
بادشاہ نہیں تھا بلـکہ ہر کوئی وہی کچھ کرتا جو اُسے درست لگتا
تھا۔

7 اُن دنوں میں لاوی کے قبیلے 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 کہاںآپ”پوچھا، سے آئے جوان“ہیں؟ جوابنے
دیا، مَیں” لاوی ہوں۔ مَیں یہوداہ کے بیتشہر لحم کا ہنے ر والا
ہوں رہائشلیکن کسیکی اَور جگہ تلاشکی میں “ہوں۔

10 میکاہ بولا، یہاں” میرے پاس اپنا گھر بنا کر میرے باپ
اور امام بنیں۔ تب آپ کو سال میں چاندی کے دس ِسکے اور
ضرورت کپڑےمطابقکے خوراکاور ملے “گی۔

لاوی11 متفق ہوا۔ وہ وہاں آباد ہوا، اور میکاہ نے اُس کے
ساتھ بیٹوں کا سلوکسا کیا۔ 12 اُس نے اُسے امام مقرر کر کے
سوچا، 13 رباب” مجھ پر کرےمہربانی گا، کیونکہ لاوی میرا
امام بن گیا “ہے۔

18
دان کا قبیلہ زمین تلاشکی کرتا ہے

1 اُن اسرائیلمیںدنوں کا بادشاہ نہیں تھا۔ دانتکاباور کے
قبیلے کو اپنا قبائلیکوئی علاقہ نہیں ملا تھا، اِس لئے اُس لوگکے
کہیں آباد ہونے تلاشکی میں رہے۔ اُنہوں2 نے اپنے خاندانوں
میں سے صُرعہ اور اِستال کے پانچ تجربہ کار فوجیوں کو چن کر
ملـکاُنہیں تفتیشکی کرنے کے لئے بھیج دیا۔ یہ مرد افرائیم کے
پہاڑی علاقے میں سے گزر کر میکاہ کے گھر پاسکے پہنچ گئے۔
جب وہ وہاں رات کے لئے ٹھہرے ہوئے تھے 3 تو اُنہوں نے
دیکھا کہ جوان لاوی بیت لحم کی بولی بولتا ہے۔ اُس پاسکے
جا کر اُنہوں نے پوچھا، آپکون” کو یہاں لایا آپہے؟ یہاں کیا
کرتے ہیں؟ اور آپ کا اِس گھر میں ہنے ر کا کیا مقصد “ہے؟
لاوی4 اُنہیںنے اپنی کہانی میکاہ”سنائی، دےنوکریمجھےنے
کر اپنا امام بنا لیا “ہے۔ 5 پھر اُنہوں اُسنے گزارشسے الله”کی،
یافتسے در کریں کہ ہمارےکیا سفر کا مقصد پورا ہو جائے گا
یا “نہیں؟ لاوی6 نے اُنہیں تسلی دی، سلامتی” سے آگے بڑھیں۔
آپ کے سفر کا مقصد رب کو قبول ہے، اور وہ آپ کے ساتھ
“ہے۔

تب7 یہ پانچ آدمی آگے نکلے اور سفر کرتے لَیسکرتے پہنچ
گئے۔ اُنہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ صیدانیوں کی طرح
پُرسکون اور بےفکر زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی نہیں تھا جو اُنہیں
دباتا یا اُن پر بھییہکرتا۔ظلم معلوم ہوا اگرکہ اُن پر حملہ کیا توجائے
اُن اتحادیکا شہر صیدا اُن اِتنیسے دُور اُنکہہے نہیںمددکی کر
سکے گا، اور قریب اتحادیکوئی نہیں ہے جو اُن کا ساتھ دے۔
8 وہ پانچ جاسوس صُرعہ اور اِستال واپس چلے گئے۔ جب وہاں
پہنچے تو دوسروں نے سفر”پوچھا، کیسا “رہا؟ جاسوسوں9 نے
جواب میں کہا، آئیں،” ہم جنگ کے لئے !نکلیں ہمیں ایک
بہترین علاقہ مل گیا آپہے۔ جھجککیوں رہے ہیں؟ جلدی
کریں، ہم نکلیں اور ملـکاُس پر قبضہ کر !لیں وہاں10 لوگکے
بےفکر ہیں اور حملے کی توقع ہی نہیں کرتے۔ اور زمین وسیع اور
زرخیز اُسہے، بھیکسیمیں چیز کمیکی نہیں ہے۔ آپالله کو
ملـکوہ دینے کا ارادہ رکھتا “ہے۔

دان کے مرد میکاہ کا بُت سمیتامام چھین لیتے ہیں
دان11 کے قبیلے کے 600 مسلح آدمی صُرعہ اور اِستال سے

روانہ ہوئے۔ 12 راستے میں اُنہوں نے اپنی لشکرگاہ یہوداہ کے شہر
یَت قِر یعریم قریبکے لگائی۔ اِس لئے یہ تکآججگہ دانمحنے یعنی
دان کی خیمہ گاہ کہلاتی ہے۔ وہاں13 سے وہ افرائیم پہاڑیکے
علاقے میں داخل ہوئے اور چلتے چلتے میکاہ کے پہنچگھر گئے۔

جن14 پانچ مردوں لَیسنے تفتیشکی تھیکی اُنہوں نے اپنے
ساتھیوں سے آپکیا”کہا، معلومکو کہہے اِن ایکمیںگھروں

* 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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ایکافود، تراشا اور ڈھالا ہوا بُت اور دیگر بُتکئی سوچابہیں؟
لیں کہ کیا کِیا “جائے۔

پانچوں15 نے میکاہ کے داخلمیںگھر ہو لاویجوانکر کو
سلام کیا 16 جبکہ باقی 600 مسلح مرد گیٹ پر کھڑے رہے۔
لاویجب17 کھڑےباہر مردوں پاسکے گیا تو اِن پانچوں نے
اندر گھس کر تراشا اور ڈھالا ہوا بُت، افود اور باقی بُت چھین
لئے۔ 18 یہ دیکھ لاویکر چیخنے لگا، کیا” کر رہے “!ہو

اُنہوں19 !چپ”کہا،نے باتکوئی نہ کرو ساتھہمارےبلـکہ
جا باپہمارےکر اور امام ہمارےبنو۔ ساتھ جاؤ گے پورےتو
قبیلے کے امام بنو گے۔ کیا ایکیہ ہی خاندان خدمتکی کرنے
کہیںسے بہتر نہیں ہو “گا؟ سنیہ20 ہوا۔خوشامامکر وہ افود،
تراشا ہوا بُت اور باقی بُتوں کو لے شریکمیںمسافروںکر ہو گیا۔
دانپھر21 ہوئے۔روانہمردکے اُن بالکے مویشیبچے، اور قیمتی
مال و متاع اُن کے آگے آگے تھا۔

جب22 میکاہ باتکو کا پتا چلا تو وہ اپنے پڑوسیوں کو جمع
کر کے اُن کے پیچھے دوڑا۔ اِتنے میں دان لوگکے گھر سے دُور
نکل چکے تھے۔ جب23 وہ منے سا نظر آئے تو میکاہ اور اُس کے
ساتھیوں نے چیختے چلّاتے اُنہیں رُکنے کو کہا۔ دان کے مردوں
پیچھےنے دیکھ کر میکاہ سے کہا، باتکیا” ہے؟ اپنے 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
میرےہے۔ امام بھیکو ساتھ لے گئے پاسمیرےہو۔ کچھ نہیں
رہا ابتو تم پوچھتے ہو کہ باتکیا “ہے؟

دان25 افرادکے !خاموش”بولے، لوگکچھہمارےخبردار،
تیز مزاج ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ غصے میں آ کر تم کو تمہارے
سمیتخاندان مار “ڈالیں۔ یہ26 کہہ کر اُنہوں نے اپنا جاریسفر
رکھا۔ میکاہ نے جان لیا کہ مَیں تھوڑےاپنے آدمیوں کے ساتھ
اُن کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا، اِس لئے وہ مُڑ کر اپنے واپسگھر
گیا۔چلا اُس27 بُتکے دان قبضےکے میں رہے، اور امام بھی اُن
ٹکمیں گیا۔

لَیس پر قبضہ اور دان کی بُت پرستی
پھر لَیسوہ کے علاقے میں داخل جسہوئے باشندےکے

پُرسکون اور بےفکر زندگی گزار رہے تھے۔ دان کے فوجی اُن پر
پڑےٹوٹ سباور کو تلوار قتلسے کر کے شہر بھسمکو کر دیا۔
کسی28 نے بھی اُن کی مدد نہ کی، کیونکہ بہتصیدا دُور تھا،
اور قریب کوئی اتحادی نہیں تھا جو اُن کا ساتھ دیتا۔ یہ شہر بیت
رحوب وادیکی میں تھا۔ دان کے افراد شہر کو از 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

اُنہوںوہاں30 نے تراشا ہوا بُت رکھ کر پوجا انتظامکے پر یونتن
مقرر کیا جو موسٰی کے بیٹے جَیرسوم کی اولاد میں سے تھا۔ جب
یونتن فوت ہوا تو اُس کی اولاد قوم کی جلاوطنی تک دان کے
قبیلے میں خدمتیہی کرتی رہی۔

31 میکاہ کا بنوایا ہوا دانتکتببُت میں تکجبرہا الله کا
گھر َسیلا میں تھا۔

19
لاویایک کی اپنی داشتہ کے ساتھ صلح

1 اُس زمانے میں جب اسرائیل 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۔ 2 لیکن ایک دن عورت مرد سے
ناراض ہوئی اور واپسمیکے چلی گئی۔ چار ماہ کے بعد لاوی3
دو اورگدھے اپنے نوکر کو لے بیتکر لحم لئےکے روانہ ہوا تاکہ
داشتہ کا غصہ ٹھنڈا کر کے واپساُسے آنے پر آمادہ کرے۔
اُسجب ملاقاتکی داشتہ سے ہوئی تو وہ اُسے باپاپنے کے

گھر میں لے گئی۔ اُسے دیکھ کر ُسسر اِتنا خوش 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۔ 5 چوتھے دن
لاوی سویرےصبح اُٹھ کر اپنی داشتہ کے ساتھ روانہ ہونے کی
یاں تیار کرنے لگا۔ لیکن ُسسر اُسے روک کر بولا، پہلے” تھوڑا
بہت کھا کر تازہ دم ہو جائیں، پھر چلے “جانا۔ 6 دونوں دوبارہ
کھانے پینے کے لئے بیٹھ گئے۔
ُسسر نے کہا، براہِ” ایککرم اَور رات یہاں ٹھہر کر اپنا دل

“بہلائیں۔ مہمان7 جانے یاںکی تیار کرنے تو لگا، لیکن ُسسر نے
اُسے ایک اَور رات ٹھہرنے پر مجبور کیا۔ چنانچہ وہ ہار مان کر
رُک گیا۔

8 پانچویں دن آدمی سویرےصبح اُٹھا اور جانے کے لئے تیار
ُسسرہوا۔ زورنے پہلے”دیا، کچھ کھانا کھا تازہکر دم جائیں۔ہو
آپ دوپہر وقتکے بھی جا سکتے “ہیں۔ چنانچہ دونوں کھانے
کے لئے بیٹھ گئے۔

9 دوپہر لاویوقتکے اپنی بیوی اور نوکر ساتھکے جانے کے
لئے اُٹھا۔ اعتراضُسسر کرنے لگا، اب” دیکھیں، دن ڈھلنے والا
ہے۔ رات ٹھہر کر اپنا دل بہلائیں۔ بہتر ہے کہ آپ کل صبح
سویرے ہی اُٹھ کر گھر کے لئے روانہ ہو “جائیں۔ لیکن10-11
اب لاوی کسی صورتبھی ایکمیں اَور رات ٹھہرنا نہیں چاہتا
تھا۔ وہ اپنے گدھوں پر ین زِ کس کر اپنی بیوی اور نوکر کے ساتھ
روانہ ہوا۔
چلتے چلتے دن ڈھلنے لگا۔ وہ یبوس یعنی یروشلم کے قریب پہنچ

گئے تھے۔ شہر کو دیکھ کر نوکر مالـکنے سے کہا، آئیں،” ہم
یبوسیوں کے اِس شہر میں جا کر وہاں رات “گزاریں۔ لیکن12
لاوی اعتراضنے کیا، نہیں،” یہ اجنبیوں کا شہر ہمیںہے۔ ایسی
جگہ رات نہیں گزارنا ہئے چا جو اسرائیلی نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ
ہم آگے جا کر ِجبعہ طرفکی بڑھیں۔ 13 اگر ہم جلدی کریں تو
ہو سکتا ِجبعہکہہے یا اُس سے آگے پہنچتکرامہ وہاںسکیں۔
آرام راتسے گزار سکیں “گے۔
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14 چنانچہ وہ آگے نکلے۔ جب غروبسورج ہونے لگا تو وہ

بن یمین کے قبیلے کے شہر ِجبعہ قریبکے پہنچ گئے 15 اور راستے
لیکنہوئے۔داخلمیںشہرکرہٹسے کوئی اُن نوازیمہمانکی
نہیں کرنا چاہتا تھا، اِس لئے وہ شہر میںچوککے رُک گئے۔

ایکمیںاندھیرےپھر16 بوڑھا میںاصلگزرا۔سےوہاںآدمی
وہ افرائیم پہاڑیکے علاقے کا ہنے ر والا تھا اور ِجبعہ میں اجنبی
تھا، کیونکہ باقی باشندے بن یمینی تھے۔ اب وہ کھیت میں اپنے
کام فارغسے ہو کر شہر واپسمیں آیا تھا۔ مسافروں17 چوککو
میں دیکھ کر اُس نے پوچھا، آپ” کہاں سے آئے اور کہاں
جا رہے “ہیں؟ لاوی18 نے جواب دیا، ہم” یہوداہ کے بیت
لحم سے آئے ہیں اور افرائیم پہاڑیکے علاقے ایککے دُوردراز
تککونے سفر کر رہے ہیں۔ وہاں میرا گھر ہے اور وہیں سے
مَیں روانہ ہو بیتکر لحم چلا گیا تھا۔ وقتاِس ربمَیں 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 ہے،
ہمارےاور لئے بھی کافی روٹی اور َمے ہے۔ ہمیں کسی بھی چیز
ضرورتکی نہیں “ہے۔

20 بوڑھے نے کہا، پھر” مَیں آپ کو اپنے گھر میں خوش
آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی چیز درکار ہو تو مَیں اُسے
مہیا کروں گا۔ ہر صورت میں چوک میں رات مت “گزارنا۔
مسافروںوہ21 کو اپنے گھر لے گیا اور گدھوں کو کھلایا۔چارا
مہمانوں نے اپنے پاؤں دھو کر کھانا کھایا اور َمے پی۔

ِجبعہ لوگوںکے کا جرم
22 وہ یوں کھانے رفاقتکی لطفسے اندوز ہو رہے تھے کہ

ِجبعہ کے کچھ شریر مرد گھر کو گھیر دروازےکر کو زور سے
کھٹکھٹانے لـگے۔ وہ چلّائے، اُس” آدمی کو باہر لا تیرےجو
گھر میں ٹھہرا ہوا ہے تاکہ ہم اُس سے یادتی ز “!کریں 23 بوڑھا
آدمی باہر گیا تاکہ اُنہیں نہیں،”سمجھائے، بھائیو، ایسا عملشیطانی
مت کرنا۔ یہ اجنبی میرا مہمان ہے۔ ایسی ناکشرم متحرکت
!کرنا اِس24 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 کے مردوں نے اُس کی نہ سنی۔ تب لاوی اپنی
داشتہ کو پکڑ کر باہر لے گیا اور اُس پیچھےکے دروازہ بند کر دیا۔
شہر کے راتپوریآدمی اُس کی بےحرمتی کرتے جبرہے۔ پَو
پھٹنے لـگی تو اُنہوں اُسےنے فارغ دیا۔کر طلوعکےسورج26 ہونے
اُسعورتپہلےسے گھر واپسپاسکے میںجسآئی شوہر ٹھہرا
ہوا تکدروازےتھا۔ تو وہ پہنچ گئی لیکن پھر گر کر وہیں کی
پڑیوہیں رہی۔
جب دن چڑھ گیا 27 تو لاوی جاگ اُٹھا اور سفر کرنے کی

یاں تیار دروازہجبلگا۔کرنے کھولا تو کیا دیکھتا داشتہکہہے
منے سا زمین پر پڑی ہے اور ہاتھ دہلیز پر رکھے ہیں۔ 28 وہ بولا،

اُٹھو،” ہم چلتے لیکن“ہیں۔ داشتہ جوابنے نہ دیا۔ یہ دیکھ کر
آدمی نے اُسے گدھے پر لاد لیا اور اپنے گھر چلا گیا۔

جب29 پہنچا تو اُس نے چھری لے کر عورت لاشکی کو
12 ٹکڑوں میں کاٹ لیا، پھر اُنہیں اسرائیل کی ہر جگہ بھیج دیا۔
جس30 نے بھی یہ دیکھا اُس نے گھبرا کر کہا، ایسا” جرم
ہمارے درمیان کبھی نہیں ہوا۔ جب سے ہم مصر سے نکل کر
آئے ہیں ایسی حرکت دیکھنے میں نہیں آئی۔ اب لازم ہے کہ ہم
غور سے سوچیں دوسرےایکاور سے مشورہ کر کے اگلے قدم
بارےکے میں فیصلہ “کریں۔

20
ِجبعہ کو سزا دینے کا فیصلہ

تمام1 ایکاسرائیلی دل ہو کر مِصفاہ ربمیں کے حضور جمع
ہوئے۔ شمال کے دان سے لے کر جنوب کے بیرسبع تک سب
آئے۔ یائے در یردن کے پار ِجلعاد سے لوگبھی آئے۔ اسرائیلی2
قبیلوں کے سردار بھی آئے۔ اُنہوں نے مل ایککر بڑی فوج تیار
کی، تلواروں لیسسے 4,00,000 مرد جمع ہوئے۔ بن3 یمینیوں
کو جماعتاِس بارےکے میں اطلاع ملی۔
اسرائیلیوں بتائیںہمیں”پوچھا،نے کسجرمناکہیبتیہکہ

طرح سرزد “ہوا؟ 4 مقتولہ کے شوہر اُنہیںنے اپنی کہانی مَیں”سنائی، اپنی داشتہ کے ساتھ ِجبعہ میں آ ٹھہرا جو بن یمینیوں کے
علاقے میں ہے۔ ہم وہاں رات گزارنا ہتے چا تھے۔ 5 یہ دیکھ
کر شہر کے مردوں میرےنے میزبان کے گھر کو گھیر لیا تاکہ
مجھے قتل کریں۔ مَیں تو بچ گیا، لیکن میری داشتہ سے اِتنی یادتی ز
ہوئی کہ وہ مر گئی۔ 6 یہ دیکھ کر مَیں نے اُس کی لاش کو
ٹکڑےٹکڑے کر اسرائیلٹکڑےیہکے میراثکی کی ہر بھیججگہ
دیئے تاکہ ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے ملـک میں
کتنا گھنونا جرم سرزد ہوا ہے۔ اِس7 یہاںسبآپپر جمع ہوئے
اسرائیلہیں۔ لازمابمردو،کے سےدوسرےایکآپکہہے
مشورہ کر کے فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہئے۔ “چا

تمام8 ایکمرد دل ہو کھڑےکر سبہوئے۔ کا فیصلہ ہم”تھا، میں سے کوئی بھی اپنے گھر واپس نہیں جائے گا جب9
تک ِجبعہ کو مناسب سزا نہ دی جائے۔ لازم ہے کہ ًہم فورا
شہر پر حملہ کریں اور اِس کے لئے قرعہ ڈال کر رب سے ہدایت
لیں۔ ہم10 یہ فیصلہ بھی کریں ہماریکونکونکہ فوج کے لئے
کھانے پینے بندوبستکا اِسگا۔کرائے کام لئےکے میںہم سے
دسواںہر آدمی کافی لوگسبباقیہے۔ سیدھے ِجبعہ سے لڑنے
جائیں تاکہ اُس ناکشرم جرم مناسبکا بدلہ لیں اسرائیلجو میں
ہوا “ہے۔

یوں11 تمام اسرائیلی متحد ہو کر ِجبعہ سے لڑنے کے لئے گئے۔
12 اُنہوںمیںراستے یمینبننے ہرکے کنبے پیغامکو آپ”بھجوایا،
درمیانکے جرمگھنونا ہے۔ہوا ِجبعہاب13 کے اِن آدمیوںشریر
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کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم اُنہیں سزائے موت دے کر
اسرائیل میں سے بُرائی مٹا “دیں۔
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 کے 700
تجربہ کار فوجیوں کے علاوہ تلواروں سے لیس 26,000 افراد
تھے۔ 16 اِن فوجیوں میں سے 700 ایسے مرد بھی تھے جو اپنے
بائیں ہاتھ سے فلاخن چلانے کی اِتنی مہارت رکھتے تھے کہ پتھر
بال جیسے چھوٹے نشانے پر لـگبھی جاتا تھا۔ طرفدوسری17
اسرائیل کے 4,00,000 کھڑےفوجی ہوئے، اور ایکہر کے
پاس تلوار تھی۔

18 پہلے اسرائیلی بیت ایل چلے گئے۔ وہاں اُنہوں نے الله سے
یافت در کیا، کون” سا قبیلہ ہمارے آگے آگے چلے جب ہم بن
یمینیوں پر حملہ جوابنےرب“کریں؟ آگےسےسبیہوداہ”دیا،
“چلے۔

بن یمین جنگخلافکے
اگلے19 دن اسرائیلی روانہ ہوئے اور ِجبعہ قریبکے پہنچ کر

اپنی لشکرگاہ لگائی۔ 20 پھر وہ حملہ کے لئے نکلے اور ترتیب سے
لڑنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ 21 یہ دیکھ کر بن یمینی شہر سے
نکلے اور اُن پر ٹوٹ پڑے۔ نتیجے میں 22,000 اسرائیلی شہید ہو
گئے۔

بیتاسرائیلی22-23 ایل چلے گئے اور ربتکشام کے حضور
روتے رہے۔ اُنہوں ربنے سے پوچھا، کیا” ہم دوبارہ اپنے بن
یمینی بھائیوں سے لڑنے رب“جائیں؟ جوابنے دیا، ہاں،” اُن پر
حملہ “!کرو یہ سن اسرائیلیوںکر کا بڑھحوصلہ گیا اور اگلےوہ دن
ہوکھڑےوہیں لیکن24تھے۔ہوئےکھڑےدنپہلےجہاںگئے
جب وہ شہر قریبکے پہنچے 25 تو بن یمینی پہلے طرحکی شہر سے
نکل کر اُن ٹوٹپر تلواردناُسپڑے۔ اسرائیلی18,000لیسسے
شہید ہو گئے۔

26 پھر اسرائیل کا پورا لشکر بیت ایل چلا گیا۔ وہاں وہ شام
ربتک کے حضور روتے اور روزہ رکھتے رہے۔ اُنہوں ربنے
بھسمکو ہونے والی قربانیاں اور سلامتی پیشقربانیاںکی کر کے
اُس27 یافتسے در کیا کہ ہم کیا کریں۔ وقتاُس) الله کے عہد
میںایلبیتصندوقکا بنفینحاسجہاں28تھا اِلی ہارونبنعزر
امام (تھا۔ اسرائیلیوں نے پوچھا، کیا” ایکہم اَور مرتبہ اپنے بن
یمینی بھائیوں سے لڑنے جائیں یا اِس سے باز جوابنےرب“آئیں؟
دیا، اُن” پر حملہ کرو، کیونکہ کل ہی مَیں تمہارےاُنہیں حوالے
کر دوں “گا۔

بن یمین ستیاناسکا
29 اِس دفعہ کچھ اسرائیلی ِجبعہ کے ارد گرد گھات میں بیٹھ

گئے۔ 30 باقی افراد پہلے دو دنوں کی سی ترتیب کے مطابق لڑنے
کے لئے کھڑے ہو گئے۔ بن31 یمینی دوبارہ شہر نکلسے کر اُن پر
ٹوٹ پڑے۔ جو ایلبیتراستے اور ِجبعہ ہیںجاتےلےطرفکی
اُن پر اور کھلے میدان میں اُنہوں ًنے تقریبا 30 اسرائیلیوں کو مار

ڈالا۔ یوں لڑتے لڑتے وہ شہر دُورسے ہوتے گئے۔ وہ32 اب”پکارے، ہم اُنہیں پہلی دو مرتبہ دیںشکستطرحکی “!گے
لیکن اسرائیلیوں نے منصوبہ باندھ لیا تھا، ہم” اُن کے آگے

آگے بھاگتے ہوئے اُنہیں شہر سے دُور راستوں پر کھینچ لیں “گے۔
یوں33 وہ بھاگنے لـگے اور بن یمینی اُن کے پیچھے پڑ گئے۔ لیکن بعل
تمر رُکاسرائیلیقریبکے کر مُڑ اورگئے اُن کا سامنا لـگے۔کرنے
باقیاب اسرائیلی ِجبعجو اردکے گرد گھاتمیںمیدانکھلےاور
میں بیٹھے تھے اپنی چھپنے کی جگہوں سے نکل آئے۔ اچانک34
ِجبعہ کے بن یمینیوں کو 10,000 بہترین فوجیوں کا سامنا کرنا
پڑا، اُن مردوں کا پورےجو اسرائیل سے چنے گئے تھے۔ بن یمینی
اُن خوبسے لڑنے لـگے، لیکن اُن کی آنکھیں ابھی اِس بات کے
لئے بند تھیں کہ اُن کا قریبانجام آ گیا ہے۔ اُس35 دن اسرائیلیوں
ربنے کی مدد سے فتح پا کر تلوار لیسسے 25,100 بن یمینی
فوجیوں موتکو گھاٹکے اُتار دیا۔ تب36 بن یمینیوں نے جان
لیا دشمنکہ ہم غالبپر آ گئے ہیں۔ کیونکہ اسرائیلی فوج نے اپنے
بھاگ جانے سے اُنہیں ِجبعہ سے دُور کھینچ لیا تھا تاکہ شہر کے
ارد گھاتگرد میں بیٹھے مردوں کو شہر پر حملہ کرنے کا موقع
مہیا یہتب37کریں۔ نکلمرد کر شہر پڑےٹوٹپر اور تلوار تمامسے
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۔
تکوقتاُس بن یمینیوں ًنے تقریبا 30 اسرائیلیوں کو مار ڈالا

تھا، اور اُن کا خیال تھا کہ ہم اُنہیں پہلے کی دےشکستطرح
رہے ہیں۔ اچانک40 اُن کے پیچھے دھوئیں کا بادل آسمان کی
طرف اُٹھنے لگا۔ جب بن یمینیوں نے مُڑ کر دیکھا کہ شہر کے
نکلدھواںسےکونےکونے رہا ہے اسرائیلتو41 رُکمردکے
گئے پلٹاور کر اُن کا سامنا کرنے لـگے۔
بن یمینی سخت گھبرا گئے، کیونکہ اُنہوں نے جان لیا کہ ہم

تباہ ہو گئے ہیں۔ تب42-43 اُنہوں نے مشرق کے یگستان ر کی
طرف فرار ہونے کی کوشش کی۔ لیکن اب وہ مرد بھی اُن
کا تعاقب کرنے لـگے جنہوں نے گھات میں بیٹھ کر ِجبعہ پر
حملہ کیا تھا۔ یوں اسرائیلیوں نے مفروروں کو گھیر کر مار ڈالا۔
یمینبنوقتاُس44 تجربہ18,000کے ہوئے۔ہلاکفوجیکار
45 جو بچ گئے یگستانوہ ر رِمّونچٹانکی بھاگطرفکی نکلے۔
لیکن اسرائیلیوں نے راستے میں اُن 5,000کے افراد موتکو کے
گھاٹ اُتار دیا۔ اِس کے بعد اُنہوں نے تکِجدعوم اُن تعاقبکا
کیا۔ بن2,000مزید یمینبنطرحاِس46ہوئے۔ہلاکیمینی کے
کُل 25,000 تلوار لیسسے اور تجربہ کار مارےفوجی گئے۔

مرد600صرف47 بچ رِمّونکر پہنچتکچٹانکی وہاںگئے۔
وہ چار ٹکےتکمہینے رہے۔ تعاقباسرائیلیتب48 بازسےکرنے آ
کر بن یمین قبائلیکے علاقے واپسمیں آئے۔ وہاں اُنہوں نے جگہ
بہ جگہ جا کر سب کچھ موت گھاٹکے اُتار دیا۔ جو بھی اُنہیں
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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

اسرائیلیجب1 مِصفاہ میں جمع تھےہوئے سبتو قَسمنے 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 کر اُنہوں نے دعا کی،
اسرائیلرب،اے”3 کے ہماریخدا، 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 ایکوہ
دوسرے سے پوچھنے ہمجب”لـگے، مِصفاہ ربمیں حضورکے
جمع ہوئے تو ہماری قوم میں سے کون کون اجتماع شریکمیں
نہ “ہوا؟ کیونکہ اُس وقت اُنہوں نے قَسم کھا کر اعلان کیا تھا،
جس” نے یہاں رب کے حضور آنے سے انکار کیا اُسے ضرور
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 طرح مہیا کر
سکتے ہیں؟ ہم نے تو رب کے حضور قَسم کھائی ہے کہ اپنی
بیٹیوں کا اُن ساتھکے رشتہ نہیں باندھیں گے۔ لیکن8 ہو سکتا ہے
خاندانکوئی مِصفاہ اجتماعکے میں نہ آیا ہو۔ آؤ، ہم پتا “کریں۔
معلوم ہوا یبیسکہ ِجلعاد باشندےکے نہیں آئے تھے۔ 9 یہ بات
فوجیوں کو گننے سے پتا چلی، کیونکہ گنتے یبیسوقت ِجلعاد کا
کوئی فوجشخصبھی میں نہیں تھا۔

تب10 اُنہوں نے 12,000 فوجیوں کو چن کر اُنہیں حکم دیا،
یبیس” ِجلعاد پر حملہ کر کے تمام باشندوں کو بال 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۔ 13 وہاں
سے اُنہوں نے اپنے قاصدوں کو رِمّون کی چٹان کے پاس بھیج
کر بن یمینیوں کے ساتھ صلح کر لی۔ 14 پھر بن یمین کے 600
مرد یگستان ر واپسسے آئے، اور اُن کے یبیسساتھ ِجلعاد کی
یوں کنوار شادیکی لیکنہوئی۔ سبیہ کے لئے کافی نہیں تھیں۔

15 اسرائیلیوں کو بن یمین پر افسوس ہوا، کیونکہ رب نے
اسرائیل کے قبیلوں میں خلا ڈال دیا تھا۔ جماعت16 کے بزرگوں
نے دوبارہ پوچھا، ہمیں” بن یمین کے باقی مردوں کے لئے کہاں
سے یاں بیو ملیں گی؟ اُن کی تمام عورتیں تو ہلاک ہو گئی ہیں۔
17 لازم ہے کہ اُنہیں اُن کا موروثی واپسعلاقہ مل جائے۔ ایسا
نہ ہو کہ وہ بالکل مٹ جائیں۔ لیکن18 ہم اپنی بیٹیوں کی اُن کے
شادیساتھ نہیں کرا سکتے، کیونکہ ہم قَسمنے کھا کر اعلان کیا

ہے، جو’ اپنی بیٹی کا رشتہ بن یمین کسیکے مرد سے باندھے گا
اُس پر الله لعنتکی “۔‘ہو

یوں19 اُنہیںسوچتےسوچتے آخرکار ترکیبیہ دیرکچھ”سوجھی،
کے بعد یہاں َسیلا ربمیں کی سالانہ عید منائی جائے گی۔ َسیلا
بیت ایل کے شمال میں، لبونہ کے جنوب میں اور اُس راستے کے
مشرق میں ہے جو بیت ایل سے تکِسکم لے جاتا ہے۔ اب20
بن یمینی مردوں کے لئے ہمارا مشورہ ہے کہ عید کے دنوں میں
انگور کے باغوں میں چھپ کر گھات میں بیٹھ جائیں۔ جب21
لوکلڑکیاں 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 گھر
لے جائے۔ جب22 اُن باپکے اور پاسہمارےبھائی آ آپکر
شکایتکی کریں گے تو ہم اُن سے کہیں گے، بن’ یمینیوں ترسپر
کھائیں، جبکیونکہ ہم یبیسنے پر فتح پائی تو ہم اُن کے لئے
کافی عورتیں حاصل نہ کر آپسکے۔ بےقصور ہیں، آپکیونکہ
نے اُنہیں اپنی بیٹیوں ًکو ارادتا تو نہیں “۔‘دیا 23 بن یمینیوں نے
بزرگوں کی اِس ہدایت پر عمل کیا۔ عید کے دنوں لڑکیاںجبمیں
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 سے چلے گئے۔ ہر ایک اپنے قبائلی علاقے میں واپس چلا
اُس25گیا۔ تھا۔نہیںبادشاہکوئیمیںاسرائیلمیںزمانے 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
پڑا۔کالمیںاسرائیل یہوداہ اِفراتیایکمیںلحمبیتشہرکے آدمی
رہتا جستھا کا نام ـِکاِلی 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 کے بعد ـِکاِلی مَل فوت ہو گیا، اور نعومی اپنے
دو بیٹوں ساتھکے اکیلی رہ گئی۔ محلون4 اور کلیون موآبنے کی
عورتوںدو شادیسے کر ایکلی۔ کا نام عُرفہ تھا دوسریاور کا
ًلیکنروت۔ سالدستقریبا بعدکے دونوں5 بیٹے بھی بحقجاں ہو
ابگئے۔ نعومی کا نہ شوہر اور نہ بیٹے ہی رہے تھے۔

روتنعومی کے واپسساتھ چلی جاتی ہے
ایک6-7 دن نعومی کو موآبملـِک میں خبر ملی ربکہ اپنی

قوم پر رحم کر کے اُسے دوبارہ اچھی دےفصلیں رہا تبہے۔
وہ وطناپنے یہوداہ کے لئے روانہ ہوئی۔ عُرفہ بھیروتاور ساتھ
چلیں۔
اُسوہجب راستے پر آ تکیہوداہجوگئیں پہنچاتا تو8ہے نعومی

نے اپنی بہوؤں سے کہا، اب” اپنے باپماں کے واپسگھر چلی
آپربجائیں۔ پر اُتنا کرےرحم آپجتنا مرحوموںنے اور مجھ
پر کیا ہے۔ 9 آپوہ کو نئے گھر اور نئے شوہر مہیا کر سکونکے
“دے۔
یہ کہہ کر اُس نے اُنہیں بوسہ دیا۔ دونوں رو پڑیں 10 اور

اعتراض کیا، ہرگز” نہیں، ہم آپ کے ساتھ آپ کی قوم پاسکے
جائیں “گی۔ لیکن11 نعومی نے اصرار کیا، بیٹیو،” بس کریں اور
اپنے اپنے گھر واپس چلی جائیں۔ میرےاب ساتھ جانے کا کیا
فائدہ؟ مجھ توسے مزید کوئی بیٹا پیدا نہیں ہو گا آپجو کا بنشوہر
سکے۔ نہیں12 واپسبیٹیو، چلی مَیںجائیں۔ تو اِتنی بوڑھی ہو چکی
ہوں کہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی۔ اور اگر اِس کی اُمید بھی
ہوتی بلـکہ میری شادی راتآج کو ہوتی میرےاور ہاں بیٹے پیدا
ہوتے تو13 آپکیا اُن بالغکے ہو انتظارتکجانے کر سکتیں؟ کیا
آپ اُس تکوقت کسی اَور سے شادی کرنے سے انکار کرتیں؟
نہیں، رببیٹیو۔ نے اپنا خلافمیرےہاتھ اُٹھایا ہے، آپتو اِس
لعنت کی زد میں کیوں “آئیں؟

تب14 عُرفہ اور روت دوبارہ رو پڑیں۔ عُرفہ نے اپنی ساس
کو چوم کر الوداع کہا، لیکن روت نعومی کے ساتھ لپٹی رہی۔
15 نعومی نے اُسے سمجھانے کی کوشش کی، دیکھیں،” عُرفہ
اپنی قوم اور اپنے دیوتاؤں واپسپاسکے چلی گئی آپابہے۔
بھی ایسا ہی “کریں۔

روتلیکن16 جوابنے دیا، آپمجھے” کو چھوڑ واپسکر
جانے پر مجبور نہ کیجئے۔ جہاں آپ جائیں گی مَیں جاؤں گی۔

آپجہاں رہیں گی وہاں مَیں بھی رہوں گی۔ آپ کی قوم میری
قوم اور آپ کا خدا میرا خدا ہے۔ آپجہاں17 مریں گی وہیں
مَیں مروں گی اور وہیں دفن ہو جاؤں موتصرفگی۔ ہی مجھے
الـگسےآپ اگرہے۔سکتیکر میرا یہ وعدہ پورا نہ ہو تو الله سختمجھے “!دےسزا

نعومی18 جاننے لیا روتکہ ساتھکا جانے کا پکا ارادہ ہے،
اِس لئے خاموشوہ ہو گئی اور اُسے سمجھانے سے باز آئی۔ 19 وہ
چل پڑیں اور چلتے بیتچلتے لحم پہنچ داخلجبگئیں۔ ہوئیں تو
پورے چلہلمیںشہر عورتیںگئی۔مچ کہنے کیا”لـگیں، یہ نعومی
نہیں “ہے؟

20 نعومی نے جواب دیا، اب” مجھے مت*نعومی کہنا بلـکہ
†مارہ، کیونکہ قادرِ مطلق نے مجھے سخت مصیبت میں ڈال دیا
ہے۔ 21 یہاں سے جاتے وقت میرے ہاتھ بھرے ہوئے تھے،
لیکن اب رب مجھے خالی ہاتھ واپس لے آیا ہے۔ چنانچہ مجھے
نعومی مت ربکہنا۔ نے خلافمیرےخود گواہی دی ہے،
قادرِ مطلق مجھےنے مصیبتاِس میں ڈالا “ہے۔

نعومیجب22 اپنی موآبی بہو بیتساتھکے پہنچیلحم 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 نامکا بوعز تھا۔ وہ اثر رسوخو رکھتا تھا، اور اُس زمینیںکی
تھیں۔

روتدنایک2 میںکھیتوںمَیں”کہا،سےساساپنینے جا
کر فصل کی کٹائی سے بچی ہوئی بالیں چن لوں۔ کوئی نہ کوئی تو
مجھے اِس دےاجازتکی “گا۔ نعومی جوابنے دیا، ٹھیک”
ہے بیٹی، “جائیں۔ روت3 کھیتکسی میں گئی اور مزدوروں
پیچھےکے پیچھے چلتی بچیہوئی ہوئی بالیں چننے لـگی۔ اُسے معلوم نہ
تھا کھیتکہ مالـککا ُسسر کا رشتے دار بوعز ہے۔

4 اِتنے میں بوعز بیت لحم سے پہنچا۔ اُس نے اپنے مزدوروں
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 نے جواب دیا، یہ” موآبی عورت نعومی کے ساتھ ملـِک
موآب سے آئی ہے۔ 7 اِس نے مجھ سے مزدوروں کے پیچھے چل
بچیکر ہوئی بالیں چننے اجازتکی لی۔ تھوڑییہ جھونپڑیدیر کے
سائے میں آرام کرنے کے صبحسوا سے لے تکابکر کام میں
لـگی رہی “ہے۔

8 یہ سن کر بوعز نے روت سے بات کی، بیٹی،” میری بات
!سنیں کسی کھیتاَور میں بچی ہوئی بالیں چننے کے لئے نہ جائیں
بلـکہ میرییہیں نوکرانیوں ساتھکے رہیں۔ کھیت9 اُسکے حصے
پر دھیان دیں جہاں فصل کی کٹائی ہو رہی ہے اور نوکرانیوں کے
پیچھے پیچھے چلتی رہیں۔ مَیں آدمیوںنے آپکو کو چھیڑنے سے

* 1:20 خوش:نعومی خوشیگوار، والی۔ † 1:20 :مارہ کڑوی۔
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منع کیا آپبھیجبہے۔ پیاسکو لـگے تو اُن برتنوں سے پانی پینا
جو آدمیوں نے کنوئیں سے بھر رکھے “ہیں۔

روت10 منہ جھکبلکے گئی اور بولی، مَیں” اِس لائق نہیں
آپکہ مجھ پر اِتنی مہربانی کریں۔ مَیں تو پردیسی آپہوں۔ کیوں
میری قدر کرتے “ہیں؟ 11 بوعز جوابنے دیا، مجھے” وہ کچھ
بتایا گیا ہے آپجو نے اپنے شوہر وفاتکی سے لے کر تکآج
اپنی ساس کے لئے کیا آپہے۔ اپنے باپماں اور اپنے وطن کو
چھوڑ کر ایک قوم میں بسنے آئی ہیں جسے پہلے سے نہیں جانتی
تھیں۔ اسرائیلربآپ12 کے خدا پَروںکے تلے پناہ لینے آئی ہیں۔
اب آپوہ نیکیکیآپکو کا پورا اجر “دے۔ آقا،میرے”کہا،نےروت13 مَیںکہکرےالله کیآپبھیآئندہ منظورِ رہوں۔نظر
نوکرانیوںکیآپمَیںگو نہیںبھیحیثیتکی آپتوبھیرکھتی نے
مجھ بھریشفقتسے باتیں کر مجھےکے تسلی دی “ہے۔

14 کھانے وقتکے بوعز روتنے کو بُلا کر کہا، اِدھر” آ
کر روٹی کھائیں اور اپنا نوالہ سرکے میں ڈبو روت“دیں۔ اُس کے
بیٹھساتھکےمزدوروں بوعزاورگئی، اُسےنے َجو بُھنےکے ہوئے
روتدیئے۔دےدانے جینے بھر کر کھانا کھایا۔ پھر بھی کچھ
بچ گیا۔ وہجب15 جاریکام رکھنے کے لئے اُٹھی تو بوعز نے حکم
دیا، اُسے” پُولوں کے درمیان بھی بالیں جمع کرنے دو، اور اگر وہ
کرےایسا تو اُس کی کرنا۔متبےعزتی صرفنہ16 یہ بلـکہ کام
وقتکرتے اِدھر اُدھر پُولوں بالیںکچھکی زمین پر جبدو۔گرنے
وہ اُنہیں جمع کرنے آئے تو متاُسے “!جھڑکنا

روت17 میںکھیتنے تکشام جاریکام اُسجبرکھا۔
نے بالوں کو کوٹ لیا تو دانوں ًکے تقریبا 13 کلو گرام نکلے۔
18 پھر وہ سب کچھ اُٹھا کر اپنے واپسگھر لے آئی اور ساس کو
دکھایا۔ ساتھ ساتھ اُس نے اُسے وہ بُھنے ہوئے دانے بھی دیئے
جو دوپہر کے کھانے سے بچ تھے۔گئے نعومی19 نے آپ”پوچھا،
نے یہ سب کچھ کہاں سے جمع کیا؟ بتائیں، آپ کہاں تھیں؟ الله
جسدےبرکتاُسے آپنے کی اِتنی قدر کی “!ہے
روت نے کہا، آدمیجس” کھیتکے میں مَیں نے آج کام

کیا اُس کا نام بوعز “ہے۔ 20 نعومی پکار اُٹھی، رب” اُسے برکت
!دے وہ تو ہمارا قریبی رشتے دار شریعتاورہے، مطابقکے اُس
حقکا ہماریوہکہہے مدد مجھےابکرے۔ معلوم ہوا کہہے
الله ہم پر ہمارےاور مرحوم شوہروں پر رحم کرنے سے باز نہیں
“!آیا

روت21 بولی، اُس” نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ کہیں اَور نہ
جانا بلـکہ کٹائی کے میرےتکاختتام مزدوروں کے پیچھے 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 کہ آپ
محفوظ رہیں کسیگی۔ اَور کھیتکے میں جائیں تو ہو سکتا ہے
کہ آپکوئی تنگکو “کرے۔

23 روتچنانچہ َجو اور گندم کی کٹائی پورےکے موسم میں
بوعز نوکرانیوںکی پاسکے جاتی بالیںہوئیبچیاور شامچنتی۔ کو
وہ ساساپنی کے واپسگھر چلی جاتی تھی۔

3
روت شادیکی کی کوششیں

ایک1 دن نعومی روت مخاطبسے ہوئی، بیٹی،” آپمَیں کے
لئے گھر بندوبستکا کرنا چاہتی ہوں، ایسی جگہ آپجہاں کی
یات ضرور آئندہ بھی پوری ہوتی رہیں گی۔ اب2 جسدیکھیں،
آدمی کی نوکرانیوں کے آپساتھ نے بالیں چنی ہیں وہ ہمارا قریبی
رشتے دار آجہے۔ شام کو بوعز ہنے گا کی جگہ پر َجو پھٹکے گا۔
3 تو سن لیں، اچھی طرح نہا کر تیلخوشبودار لگا لیں اور سباپنا
لباسصورتخوبسے پہن لیں۔ پھر ہنے گا کی لیکنجائیں۔جگہ
اُسے پتا نہ چلے آپکہ آئی جبہیں۔ وہ کھانے پینے فارغسے ہو
جائیں 4 تو دیکھ لیں کہ بوعز سونے کے لئے لیٹکہاں جاتا ہے۔
وہجبپھر جائےسو کمبلاورجائیںوہاںتوگا اُسکو پیروںکے
سے اُتار کر اُن پاسکے لیٹ جائیں۔ باقی جو کچھ کرنا ہے آپوہ
وقتاُسیکو بتائے “گا۔

ٹھیک”دیا،جوابنےروت5 آپبھیکچھجوہے۔ نے کہا
ہے مَیں کروں “گی۔ 6 وہ اپنی ساس کی ہدایت کے مطابق تیار
ہوئی اور شام کے وقت ہنے گا کی جگہ پر پہنچی۔ 7 وہاں بوعز
کھانے پینے اور خوشی منانے کے بعد َجو کے ڈھیر لیٹپاسکے
کر سو گیا۔ روتپھر چپکے اُسسے پاسکے آئی۔ اُس پیروںکے
کمبلسے ہٹا کر وہ اُن لیٹپاسکے گئی۔

راتآدھی8 کو بوعز گھبرا گیا۔ ٹٹول ٹٹول کر اُسے پتا چلا کہ
پیروں پڑیعورتپاسکے ہے۔ اُس9 نے پوچھا، کون” “ہے؟
روت جوابنے کیآپ”دیا، گزارشایکمیریروت۔خادمہ
ہے۔ میرےآپچونکہ قریبی رشتے دار ہیں اِس لئے آپ کا حق
ہے کہ میری یات ضرور پوری کریں۔ مہربانی کر کے اپنے لباس
کا دامن مجھ پر بچھا کر ظاہر کریں میرےکہ ساتھ شادی کریں
“گے۔

10 بوعز بولا، بیٹی،” رب آپ کو برکت !دے اب آپ نے
اپنے ُسسرال وفاداریسے کا پہلے نسبتکی یادہ ز اظہار کیا ہے،
کیونکہ آپ جوان آدمیوں کے پیچھے نہ لـگیں، خواہ غریب ہوں
یا امیر۔ 11 بیٹی، اب فکر نہ کریں۔ مَیں ضرور آپ کی یہ گزارش
پوری کروں گا۔ آخر تمام لوگمقامی جان ہیںگئے شریفآپکہ
عورت ہیں۔ آپ12 کی بات سچ ہے کہ مَیں آپ کا قریبی رشتے
دار ہوں اور یہ میرا حق ہے آپکہ یاتکی پوریضرور کروں۔
ایکلیکن اَور آدمی جسہے آپکا سے یادہ ز قریبی رشتہ ہے۔
رات13 کے لئے یہاں !ٹھہریں کل مَیں اُس آدمی باتسے کروں
گا۔ اگر وہ آپ سے شادی کر کے رشتے داری کا حق ادا کرنا
چاہے ٹھیکتو ہے۔ اگر نہیں ربتو کی قَسم، مَیں یہ کروںضرور
آپگا۔ صبح تکوقتکے یہیں لیٹی “رہیں۔

14 روتچنانچہ بوعز کے پیروں پاسکے لیٹی رہی۔ لیکن وہ
صبح منہ اندھیرے اُٹھ کر چلی گئی تاکہ کوئی اُسے پہچان نہ
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سکے، کیونکہ بوعز نے کہا تھا، کسی” کو پتا نہ چلے کہ کوئی
یہاںعورت ہنے گا کی جگہ پاسمیرےپر آئی “ہے۔ روت15 کے
جانے سے پہلے بوعز بولا، اپنی” چادر بچھا “!دیں پھر اُس نے
کوئی برتن چھ دفعہ َجو کے دانوں سے بھر کر چادر میں ڈال دیا
اور روتاُسے سرکے پر رکھ دیا۔ پھر وہ شہر واپسمیں چلا گیا۔

جب16 روت گھر پہنچی تو ساس نے پوچھا، بیٹی،” وقت
کیسا “رہا؟ روت نے اُسے سب کچھ سنایا جو بوعز جوابنے
میں کیا تھا۔ روت17 بولی، َجو” کے یہ دانے بھی اُس طرفکی
سے ہیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مَیں خالی آپہاتھ واپسپاسکے
“آؤں۔ 18 یہ سن کر نعومی روتنے کو تسلی دی، بیٹی،” جب
تک کوئی نتیجہ نہ نکلے یہاں ٹھہر جائیں۔ اب یہ آدمی آرام نہیں
کرے گا بلـکہ آج ہی معاملے کا حل نکالے “گا۔

4
بوعز1 شہر دروازےکے پاسکے جا کر بیٹھ گیا بزرگجہاں

فیصلے کیا تھے۔کرتے کچھ دیر بعدکے وہ رشتے وہاںدار سے گزرا
کاجس بوعزذکر سےروتنے کیا تھا۔ بوعز اُس مخاطبسے دوست،”ہوا، 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 باتسے نعومی”کی، موآبملـِک واپسسے آ کر اپنے شوہر ـِکاِلی مَل کی زمین
فروخت کرنا چاہتی ہے۔ 4 یہ زمین ہمارے خاندان کا موروثی
حصہ ہے، اِس لئے مَیں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو اطلاع
دوں تاکہ آپ یہ زمین خرید لیں۔ بیت لحم بزرگکے اور ساتھ
بیٹھے اِسراہنما لازمگے۔ہوںگواہکے ہمارےزمینیہکہہے
خاندان کا حصہ رہے، اِس لئے بتائیں کہ کیا آپ اِسے خرید کر
چھڑائیں آپگے؟ 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 کر
چھڑاؤں “گا۔ 5 پھر بوعز بولا، اگر” آپ نعومی سے زمین خریدیں
آپتو کو اُس کی موآبی روتبہو شادیسے پڑےکرنی گی تاکہ
مرحوم شوہر کی جگہ اولاد پیدا یں کر جو اُس کا نام رکھ کر یہ
زمین “سنبھالیں۔

داررشتےکرسنیہ6 مَیںپھر”کہا،نے اِسے نہیںخریدنا چاہتا،
کیونکہ ایسا کرنے میریسے موروثی زمین کو نقصان پہنچے گا۔
آپ ہی اِسے خرید کر “چھڑائیں۔

7 اُس زمانے میں اگر ایسے کسی معاملے میں کوئی زمین
خریدنے کا اپنا دوسرےکسیحق منتقلکو کرنا چاہتا تھا تو وہ
اپنی چپل اُتار کر دےاُسے دیتا تھا۔ اِس یقے طر سے فیصلہ قانونی
طور پر طے ہو جاتا تھا۔ 8 روتچنانچہ کے یادہ ز قریبی رشتے دار
نے اپنی چپل اُتار کر بوعز دیدےکو اور کہا، آپ” ہی زمین
کو خرید “لیں۔ تب9 بوعز نے بزرگوں اور باقی لوگوں کے منے سا
اعلان کیا، آج” آپ گواہ ہیں کہ مَیں نے نعومی سے سب کچھ
خرید لیا ہے جو اُس کے مرحوم شوہر ـِکاِلی 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
نہیںچھن جائے گی، اور اُس کا ہمارےنام خاندان بیتاور لحم
باشندوںکے میں قائم رہے سبآپآجگا۔ گواہ “!ہیں

بزرگوں11 اور شہر دروازےکے پر بیٹھے دیگر مردوں نے اِس
کی تصدیق کی، ہم” گواہ آپرب!ہیں کے گھر میں آنے والی
عورتاِس کو اُن برکتوں نوازےسے جن اُسسے راخلنے اور
لیاہ کو نوازا، جن سے تمام اسرائیلی کرےربنکلے۔ آپکہ کی
دولت عزتاور اِفراتہ بیتیعنی لحم میں بڑھتی جائے۔ 12 آپوہ
اور آپ کی بیوی کو اُتنی اولاد بخشے جتنی تمر اور یہوداہ کے بیٹے
فارص خاندانکے بخشیکو “تھی۔

13 چنانچہ روت بوعز کی بیوی بن گئی۔ اور رب کی مرضی
شادیروتسے کے بعد حاملہ اُسجبہوئی۔ کے بیٹا ہوا 14 تو
بیت لحم کی عورتوں نے نعومی سے کہا، رب” کی تمجید آپ!ہو
یہکو بچہ عطا اُسسےکرنے نے شخصایسا مہیا کیا آپجوہے کا
اسرائیلپورےشہرتکیاُسکہکرےاللهگا۔سنبھالےخاندان
پھیلمیں اُس15جائے۔ تازہآپسے دم اورگی،جائیںہو بُڑھاپے
میں آپوہ کو گا۔دےسہارا آپکیونکہ کی بہو آپجو کو پیار
کرتی ہے اور جس کی قدر و قیمت سات بیٹوں سے بڑھ کر ہے
اُسی 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
داؤدعوبید بادشاہ باپکے یسّی فارصمیںذیل18تھا۔باپکا

کا داؤد تک نسب نامہ :ہے فارص، حصرون، 19 رام، عمی
نداب، 20 نحسون، سلمون، 21 بوعز، عوبید، 22 یسّی اور داؤد۔
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سموئیل-۱
حنّہ الله سے بچہ مانگتی ہے

1 افرائیم پہاڑیکے علاقے شہرکے راماتائم یعنیصوفیم رامہ میں
ایک 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 بےاولاد تھی۔

اِلقانہ3 سالہر سمیتخانداناپنے سفر َسیلاکےکر مقدِسکے
پاسکے جاتا تاکہ ربوہاں الافواج کے حضور قربانی گزرانے
اور اُس کی پرستش کرے۔ اُن دنوں میں عیلی امام کے دو بیٹے
ُحفنی فینحاساور َسیلا میں امام انجامخدمتکی دیتے تھے۔ 4 ہر
سال اِلقانہ اپنی پیشقربانی کرنے بعدکے قربانی گوشتکے کے
ٹکڑے فنِنّہ اور اُس کے بیٹے بیٹیوں میں تقسیم کرتا۔ 5 حنّہ کو بھی
گوشت ملتا، لیکن جہاں دوسروں 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 تنگاُسے 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 باتیںکی سنسن کر رو پڑتی
اور کھا پی نہ سکتی۔ 8 پھر اِلقانہ پوچھتا، حنّہ،” تُو کیوں رو رہی
ہے؟ تُو نہیںکیوںکھانا اُداسرہی؟کھا کیہونے کیا ضرورت؟
مَیں تو ہوں۔ کیا دسیہ بیٹوں سے کہیں بہتر “نہیں؟

تھےمیںَسیلاوہجبدنایک9 تو پینےکھانےحنّہ بعدکے دعا
لئےکےکرنے اُٹھی۔ عیلی مقدِسکےربامام دروازےکے کے
پاس کرسی پر بیٹھا تھا۔ 10 حنّہ شدید پریشانی کے عالم میں پھوٹ
پھوٹ کر رونے ربلـگی۔ سے دعا کرتے کرتے اُس11 قَسمنے
کھائی، رباے” الافواج، میری بُری حالت پر نظر ڈال کر مجھے
یاد !کر اپنی خادمہ کو مت بھولنا بلـکہ بیٹا عطا !فرما اگر تُو ایسا
کرے تو مَیں اُسے تجھے واپس کر دوں 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 دےنہیں رہی، کیونکہ حنّہ دل ہی دل میں دعا
لیکنتھی۔رہیکر عیلی کو لـگایسا رہا تھا کہ دُھتمیںنشےوہ
ہے، اِس14 لئے اُس نے اُسے جھڑکتے ہوئے کہا، تُو” تککب
نشے دُھتمیں رہے گی؟ َمے پینے سے باز “!آ

15 حنّہ میرے”دیا،جوابنے ایسیآقا، باتکوئی نہیں ہے۔
مَیں نے نہ َمے، نہ کوئی اَور نشہ آور چیز چکھی باتہے۔ یہ ہے

بڑیمَیںکہ رنجیدہ ہوں، اِس لئے رب کے حضور اپنے دل کی آہ
و زاری ُنڈیل ا دی ہے۔ * 16 یہ نہ سمجھیں کہ مَیں نکمی عورت
ہوں، بلـکہ بڑےمَیں غم اور اذیت میں دعا کر رہی “تھی۔

یہ17 سن کر عیلی جوابنے دیا، سلامتی” سے اپنے گھر چلی
!جا اسرائیل کا پوریدرخواستتیریخدا “کرے۔ 18 حنّہ نے
اپنی”کہا، خادمہ کیآپپر نظرِ “ہو۔کرم پھر اُس نے جا کچھکر
کھایا، اور اُس کا اُداسچہرہ نہ رہا۔

سموایل پیدائشکی اور بچـپن
اگلے19 دن پورا خاندان سویرےصبح اُٹھا۔ اُنہوں نے مقدِس

میں جا ربکر پرستشکی کی، پھر واپسرامہ چلے گئے جہاں اُن
کا گھر تھا۔ اور رب نے حنّہ کو یاد کر کے اُس کی دعا سنی۔
اِلقانہ20 اور حنّہ کے بیٹا پیدا ہوا۔ حنّہ اُسنے کا نام سموایل اُس’یعنی کا نام الله ‘ہے رکھا، کیونکہ اُس نے کہا، مَیں” نے اُسے
رب سے “مانگا۔

اگلے21 سال اِلقانہ خاندان کے ساتھ معمول کے مطابق َسیلا
گیا تاکہ رب کو سالانہ قربانی پیش کرے اور اپنی مَنت پوری
کرے۔ 22 لیکن حنّہ نہ گئی۔ اُس نے اپنے شوہر سے کہا،
جب” بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا تب ہی مَیں اُسے لے کر
رب کے پیشحضور کروں گی۔ اُس وقت سے وہ ہمیشہ وہیں
“گا۔رہے اِلقانہ23 جوابنے وہ”دیا، کچھ کر مناسبتجھےجو
لـگے۔ بچے کا دودھ تکچھڑانے یہاں رہ۔ لیکن رب اپنا کلام
قائم “رکھے۔ چنانچہ حنّہ بچے کے دودھ تکچھڑانے گھر میں
رہی۔

جب24 سموایل نے دودھ پینا چھوڑ دیا تو حنّہ اُسے َسیلا
میں رب کے مقدِس پاسکے لے گئی، گو بچہ ابھی چھوٹا تھا۔
قربانیوں کے لئے اُس پاسکے تین میدےبَیل، ًکے 16تقریبا کلو
گرام اور َمے تھی۔مشککی بَیل25 قربانکو گاہ پر چڑھانے کے
بعد اِلقانہ اور حنّہ بچے کو عیلی کے پاس لے گئے۔ 26 حنّہ نے
کہا، میرے” آقا، آپ حیاتکی کی قَسم، مَیں عورتوہی ہوں
جو کچھ سال پہلے یہاں آپ کی موجودگی میں کھڑی دعا کر رہی
تھی۔ 27 اُس وقت مَیں التماسنے کی تھی ربکہ مجھے بیٹا عطا
کرے، رباور میرینے سنی ہے۔ 28 ابچنانچہ مَیں اپنا وعدہ
پورا کر کے بیٹے ربکو واپسکو کر دیتی ہوں۔ عمر بھر وہ رب
لئےکے مخصوص ہو اُستب“گا۔ کیا۔سجدہحضورکےربنے

2
حنّہ گیتکا

وہاں1 حنّہ نے گیتیہ میرا”گایا، خوشیکیربدل مناتا ہے، کیونکہ اُس قوتمجھےنے
عطا کی ہے۔ میرا منہ دلیری سے اپنے دشمنوں کے خلاف بات
کرتا ہے، کیونکہ مَیں نجاتتیری باعثکے باغ باغ ہوں۔

رب2 قدوسجیسا نہیںکوئی تیرےہے، سوا نہیںکوئی ہے۔
ہمارے نہیںچٹانکوئیجیسیخدا ہے۔ ڈینگیں3 مارنے بازسے

* 1:15 دل کی آہ :زاریو لفظی :ترجمہ جان
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!آؤ متباتیںگستاخ !بکو ربکیونکہ ایسا خدا ہے کچھسبجو
جانتا ہے، وہ تمام اعمال کو تول کر پرکھتا ہے۔ اب4 بڑوں کی
ٹوٹکمانیں گئی ہیں جبکہ گرنے قوتوالے سے کمربستہ ہو گئے
ہیں۔ 5 پہلےجو تھےسیر وہ روٹی ملنے کے لئے مزدوری ہیںکرتے
جبکہ جو پہلے بھوکے تھے وہ سیر ہو گئے ہیں۔ بےاولاد عورت
بچےساتکے پیدا ہیںہوئے جبکہ وافر بچوں ماںکی مُرجھا رہی
ہے۔

ایکرب6 کو مرنے دیتا اور دوسرے کو زندہ ہونے دیتا
ہے۔ ایکوہ پاتالکو میں اُترنے دیتا دوسرےاور وہاںکو سے
نکل آنے دیتا ہے۔ رب7 ہی غریب اور امیر بنا دیتا ہے، وہی
پست کرتا اور وہی سرفراز کرتا ہے۔ 8 خاکوہ میں دبے آدمی
کو کھڑا کرتا ہے اور راکھ میں ضرورتلیٹے مند کو سرفراز کرتا
ہے، پھر اُنہیں رئیسوں کے عزتساتھ کی کرسی پر بٹھا دیتا ہے۔
کیونکہ دنیا کیرببنیادیںکی ہیں، اُسیاور نے اُن پر رکھیزمین
ہے۔

9 وہ اپنے وفادار پیروکاروں کے پاؤں محفوظ رکھے گا جبکہ
شریر یکی تار جائیںہوچپمیں انسانکیونکہگے۔ طاقتاپنی سے
کامیاب نہیں ہوتا۔ 10 ربجو سے لڑنے جرأتکی کریں پاشوہ
پاش جائیںہو آسمانربگے۔ سے اُن گرجخلافکے کر دنیا کی
گا۔کرےعدالتکیسبتکانتہا وہ اپنے بادشاہ تقویتکو اور
اپنے مسح کئے ہوئے خادم قوتکو کرےعطا “گا۔

11 پھر اِلقانہ اور حنّہ رامہ میں اپنے واپسگھر چلے لیکنگئے۔
اُن کا بیٹا عیلی امام پاسکے رہا اور مقدِس ربمیں خدمتکی
کرنے لگا۔

عیلی بیٹوںکے کی بےدین زندگی
لیکن12 عیلی کے بدمعاشبیٹے تھے۔ نہ ربوہ کو جانتے تھے،

13 نہ امام کی حیثیت سے اپنے فرائض صحیح طور پر ادا کرتے
تھے۔ بھیجبکیونکہ کوئی آدمی اپنی پیشقربانی کر کے رفاقتی
کھانے کے لئے گوشت اُبالتا تو عیلی کے بیٹے اپنے نوکر کو وہاں
بھیج دیتے۔ یہ نوکر سہ شاخہ کانٹا دیگ14 میں ڈال کر گوشت
کا ہر وہ ٹکڑا اپنے مالـکوں پاسکے لے جاتا جو کانٹے لـگسے
جاتا۔ یہی اُن کا تمام اسرائیلیوں کے سلوکساتھ تھا جو َسیلا میں
قربانیاں چڑھانے آتے تھے۔ 15 صرفنہ یہ بلـکہ کئی بار نوکر اُس
بھیوقت آ جانورجبجاتا ابھیچربیکی قربان گاہ پر جلانی ہوتی
تھی۔ پھر وہ تقاضا مجھے”کرتا، امام کے لئے !دودےگوشتکچا
اُسے اُبلا گوشت منظور نہیں بلـکہ صرف کچا گوشت، کیونکہ وہ
اُسے بھوننا چاہتا “ہے۔ پیشقربانی16 کرنے اعتراضوالا پہلے”کرتا، تو رب کے لئے چربی جلانا ہے، اِس کے بعد ہی جو جی
“لیں۔لےچاہے پھر بدتمیزینوکر نہیں،”کرتا، دو،دےابھیاُسے
مَیںورنہ زبردستی لوںلے “گا۔ 17 اِن اماموںجوان کا یہ ربگناہ
کی نظر میں نہایت سنگین تھا، کیونکہ وہ رب کی قربانیاں حقیر
جانتے تھے۔

باپماں سموایل سے ملنے آتے ہیں

لیکن18 چھوٹا ربسموایل کے خدمتحضور کرتا رہا۔ اُسے
دوسرےبھی اماموں کی طرح کتان بالاپوشکا دیا گیا تھا۔ 19 ہر
سال جب اُس کی ماں خاوند کے ساتھ قربانی پیش کرنے کے
لئے َسیلا آتی تو وہ نیا چوغہ سی کر دےاُسے دیتی۔ 20 اور روانہ
ہونے پہلےسے سموایلعیلی باپماںکے دےبرکتکو کر اِلقانہ
سے کہتا، حنّہ” ربنے سے مانگبچہ لیا اور جب ملا تو اُسے
رب واپسکو آپربابدیا۔کر کیبچےاِسکو بچےمزیدجگہ
اِس“دے۔ بعدکے وہ اپنے جاتے۔چلےگھر اور21 ربواقعی،
نے حنّہ کو مزید تین بیٹے اور دو بیٹیاں عطا کیں۔ یہ بچے میںگھر
رہے، لیکن سموایل رب کے خدمتحضور کرتے کرتے جوان
ہو گیا۔

عیلی کے باپبیٹے کی نہیں سنتے
عیلی22 بہتوقتاُس بوڑھا ہو چکا تھا۔ بیٹوں کا تمام اسرائیل

ساتھکے اُسسلوکبُرا پہنچتککانوںکے گیا تھا، بلـکہ بھییہ کہ
بیٹے تعلقاتناجائزسےعورتوںاُن ہیںرکھتے ملاقاتجو خیمےکے
دروازےکے خدمتپر کرتی ہیں۔ اُس23 اُنہیںنے سمجھایا بھی
تھا، ایسیآپ” حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے تمام لوگوں سے
آپ کے شریر کاموں کی خبریں ملتی رہتی ہیں۔ 24 بیٹو، ایسا مت
!کرنا جو باتیں آپ بارےکے ربمیں کی قوم میں پھیل گئی ہیں
وہ اچھی نہیں۔ 25 دیکھیں، اگر انسان دوسرےکسی انسان کا
گناہ کرے تو ہو سکتا ہے الله دونوں کا درمیانی بن کر قصوروار
شخص پر رحم کرے۔ لیکن اگر کوئی رب کا گناہ کرے 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۔
سموایللیکن26 اُن فرقسے تھا۔ جتنا وہ بڑا ہوتا گیا اُتنی اُس کی

رب 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 گھرانا مصر کے بادشاہ
کے غلام تھے تو مَیں نے اپنے آپ کو اُس پر ظاہر نہ کیا؟ 28 گو
اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے لیکن مَیں نے مقرر کیا کہ اُسی کے
گھرانے کے میرےمرد امام بن کر قربان گاہ کے منے خدمتسا
کریں، میرےاورجلائیںبخور امامحضور بالاپوشکا پہنیں۔ ساتھ
ساتھ مَیں نے اُنہیں قربان گاہ پر جلنے والی قربانیوں ایککا حصہ
ملنے کا دیا۔دےحق 29 تو پھر لوگتم ذبح اور غلہ کی وہ قربانیاں
کیوںحقیر جانتے ہو مجھےجو پیشہی کی جاتی ہیں اور مَیںجو
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 ہر
قربانی کے بہترین حصے کھا کھا کر موٹے ہو گئے ‘ہو۔

30 چنانچہ رب جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، وعدہ’ تو
مَیں نے کیا تھا کہ لاوی کے قبیلے کا تیرا گھرانا ہمیشہ ہی امام
کی خدمت دےسرانجام گا۔ لیکن اب مَیں اعلان کرتا ہوں کہ
ایسا کبھی نہیں ہو !گا کیونکہ جو میرا احترام کرتے ہیں اُن کا
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مَیں احترام کروں گا، لیکن جو مجھے حقیر جانتے ہیں اُنہیں حقیر
جانا جائے گا۔ 31 اِس لئے !سن ایسے دن آ رہے ہیں جب مَیں
تیری تیرےاور گھرانے طاقتکی یوں توڑ ڈالوں گا کہ گھر کا
بزرگبھیکوئی نہیں پایا جائے گا۔ اور32 تُو مقدِس مصیبتمیں
دیکھے گا حالانکہ مَیں اسرائیل کے ساتھ بھلائی کرتا رہوں گا۔
تیرے بزرگبھیکبھیمیںگھر نہیں پایا گا۔جائے مَیں33 تم میں
سے ایکہر کو تو خدمتاپنی نکالسے ہلاککر نہیں کروں گا
جب تیری آنکھیں دُھندلی سی پڑ جائیں گی اور تیری جان ہلکان
ہو جائے گی۔ لیکن تیری تمام اولاد غیرطبعی مرےموت گی۔
تیرے34 بیٹے ُحفنی اور فینحاس دونوں ایک ہی ہلاکدن ہو
جائیں گے۔ اِس نشان سے تجھے یقین آئے گا کہ جو کچھ مَیں نے
فرمایا ہے وہ سچ ہے۔

تب35 مَیں اپنے لئے ایک امام کھڑا کروں گا جو وفادار رہے
گا۔ بھیجو میرا دل اور میری جان چاہے گی وہی کرےوہ گا۔
مَیں اُس کے گھر کی مضبوط بنیادیں رکھوں گا، اور وہ ہمیشہ
میرےتک مسح کئے ہوئے خادم کے حضور آتا جاتا رہے گا۔
36 اُس تیرےوقت گھر کے بچے ہوئے تمام افراد اُس امام کے
منے جائیںجھکسا اورگے پیسے اور مانگروٹی التماسکر یں کر
مجھےگے، امام کی کوئی نہ کوئی دیںداریذمہ تاکہ روٹی کا ٹکڑا
مل “۔‘جائے

3
الله سموایل سے ہم کلام ہوتا ہے

1 سموایلچھوٹا عیلی زیرِکے ربنگرانی خدمتحضورکے کرتا
تھا۔ اُن دنوں ربمیں طرفکی بہتسے کم پیغام یا یائیں رو ملتی
تھیں۔ راتایک2 جسعیلی کی آنکھیں اِتنی کمزور ہو گئی تھیں
کہ ًدیکھنا تقریبا ناممکن تھا معمول مطابقکے سو گیا تھا۔ سموایل3
بھی لیٹ گیا تھا۔ وہ رب کے مقدِس میں سو رہا تھا جہاں عہد
کا صندوق پڑا تھا۔ شمع ربتکابدان کے جلحضور رہا تھا
4-5 رباچانککہ نے آواز دی، سموایل“!سموایل” جوابنے
دیا، جی،” مَیں ابھی آتا “ہوں۔ بھاگوہ کر عیلی پاسکے گیا اور
کہا، جی” جناب، مَیں حاضر ہوں۔ آپ نے مجھے “بُلایا؟ عیلی
بولا، نہیں،” مَیں نے تمہیں نہیں بُلایا۔ واپس جا کر دوبارہ لیٹ
“جاؤ۔ چنانچہ سموایل لیٹدوبارہ گیا۔

لیکن6 رب ایکنے بار پھر آواز دی، “!سموایل” لڑکا دوبارہ
اُٹھا اور عیلی پاسکے جا کر بولا، جی” جناب، مَیں حاضر ہوں۔
آپ نے مجھے “بُلایا؟ عیلی نے جواب دیا، نہیں” بیٹا، مَیں نے
تمہیں نہیں بُلایا۔ دوبارہ سو “جاؤ۔

7 اُس وقت سموایل رب کی آواز نہیں پہچان سکتا تھا، کیونکہ
ابھی اُسے رب کا کوئی پیغام نہیں ملا تھا۔ 8 چنانچہ رب نے
تیسری بار آواز دی، “!سموایل” ایک اَور مرتبہ سموایل اُٹھ کھڑا
ہوا اور عیلی پاسکے جا کر بولا، جی” جناب، مَیں حاضر ہوں۔
آپ نے مجھے “بُلایا؟ یہ سن کر عیلی نے جان لیا ربکہ سموایل
ہمسے کلام ہو رہا ہے۔ اِس9 لئے اُس نے لڑکے کو اب”بتایا،

دوبارہ لیٹ جاؤ، لیکن اگلی دفعہ جب آواز دےسنائی تو تمہیں
کہنا ہے، اے’ رب، فرما۔ تیرا خادم سن رہا “۔‘ہے
ایکسموایل بار پھر اپنے بستر لیٹپر گیا۔ آرب10 وہاںکر کھڑا

ہوا اور پہلے طرحکی پکارا، !سموایل” “!سموایل لڑکے جوابنے
فرما۔رب،اے”دیا، تیرا سنخادم سموایلربپھر11“ہے۔رہا
سے ہم کلام ہوا، دیکھ،” مَیں اسرائیل میں اِتنا ناکہول کام
کروں گا کہ جسے بھی اِس کی خبر ملے گی اُس کے کان بجنے
لـگیں گے۔ 12 اُس وقت مَیں شروع سے لے کر آخر تک وہ تمام
باتیں پوری کروں گا جو مَیں نے عیلی اور اُس کے گھرانے کے
بارے میں کی ہیں۔ مَیں13 عیلی کو آگاہ کر چکا ہوں کہ اُس کا
گھرانا تکہمیشہ میری عدالت کا نشانہ بنا رہے گا۔ کیونکہ گو
اُسے صاف معلوم تھا کہ اُس کے بیٹے اپنی غلط حرکتوں سے میرا
غضب آپاپنے پر لائیں گے توبھی اُس نے اُنہیں کرنے دیا اور نہ
روکا۔ مَیں14 قَسمنے کھائی ہے کہ عیلی کے گھرانے کا قصور
نہ ذبح اور نہ غلہ قربانیکسیکی سے دُور کیا جا سکتا بلـکہہے اِس
کا کفارہ کبھی بھی نہیں دیا جا سکے “!گا

15 اِس کے بعد سموایل تکصبح اپنے بستر پر لیٹا رہا۔ پھر وہ
معمول کے مطابق اُٹھا اور رب کے گھر کے دروازے کھول
دیئے۔ وہ عیلی کو اپنی یا رو بتانے سے ڈرتا تھا، لیکن16 عیلی نے
اُسے بُلا کر کہا، میرےسموایل،” “!بیٹے سموایل جوابنے جی،”دیا، مَیں حاضر “ہوں۔ عیلی17 نے پوچھا، رب” تمہیںنے کیا
بتایا ہے؟ کوئی باتبھی مجھ متسے !چھپانا الله تمہیں سخت سزا
دے اگر ایکتم لفظ بھی مجھ سے پوشیدہ “رکھو۔ 18 پھر سموایل
نے اُسے کھل سبکر کچھ بتا دیا ایکاور بات بھی نہ چھپائی۔
عیلی نے کہا، وہی” رب ہے۔ جو کچھ اُس کی نظر ٹھیکمیں
ہے اُسے وہ “کرے۔

سموایل19 جوان ہوتا گیا، اور رب اُس کے ساتھ تھا۔ اُس نے
سموایل کی باتہر پوری ہونے دی۔ پورے20 اسرائیل نے دان
سے لے کر بیرسبع تک جان لیا کہ رب نے اپنے نبی سموایل کی
تصدیق کی ہے۔ اگلے21 سالوں میں رببھی َسیلا میں اپنے کلام
سموایلسے پر ظاہر ہوتا رہا۔

4
1 یوں سموایل کا کلام َسیلا سے نکل کر پورے اسرائیل میں

پھیل گیا۔
فلستی عہد صندوقکا چھین لیتے ہیں

ایک دن اسرائیل کی فلستیوں کے ساتھ جنگ چھڑ گئی۔
اسرائیلیوں نے لڑنے کے لئے نکل کر ابن عزر کے پاس اپنی
لشکرگاہ لگائی فلستیوںجبکہ افیقنے پاسکے ڈالے۔ڈیرےاپنے
2 پہلے فلستیوں نے اسرائیلیوں پر حملہ کیا۔ لڑتے لڑتے اُنہوں نے
اسرائیل کو شکست ًدی۔ تقریبا 4,000 اسرائیلی میداِن جنگ
ہلاکمیں ہوئے۔

فوج3 آئیواپسمیںلشکرگاہ اسرائیلتو بزرگکے فلستیوںنےرب”لـگے،سوچنے ہمکو پر فتحکیوں پانے دی؟ آؤ، کےربہم
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عہد کا صندوق َسیلا سے لے آئیں تاکہ ہمارےوہ ساتھ چل کر
ہمیں دشمن سے “بچائے۔

4 چنانچہ عہد کا جسصندوق کے اوپر رب الافواج کروبی
فرشتوں تختدرمیانکے نشین ہے َسیلا سے لایا گیا۔ عیلی کے دو
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۔

6 یہ سن کر چونکفلستی اُٹھے دوسرےایکاور سے پوچھنے
لـگے، یہ” کیسا شور ہے جو اسرائیلی لشکرگاہ میں ہو رہا “ہے؟
جب پتا چلا کہ رب 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 ہے۔ ہائے، ستیاناسہمارا ہو گیا !ہے پہلے تو ایسا کبھی
نہیں ہوا ہے۔ 8 ہم پر !افسوس کون ہمیں اِن طاقت ور دیوتاؤں
سے بچائے گا؟ کیونکہ اِن ہی نے یگستان ر میں مصریوں کو ہر
قسم کی بلا سے مار ہلاککر کر دیا تھا۔ 9 اببھائیو، دلیر ہو اور
مردانگی دکھاؤ، ورنہ ہم اُسی طرح عبرانیوں کے غلام بن جائیں
جیسےگے ہمارےتکابوہ غلام تھے۔ مردانگی دکھا کر “!لڑو
آپس10 ایسیمیں باتیں کرتے کرتے فلستی لڑنے کے لئے نکلے اور
اسرائیل قتلطرفہردی۔شکستکو عام نظر آیا، 30,000اور
پیادے اسرائیلی کام آئے۔ باقی سب فرار ہو کر اپنے اپنے گھروں
عیلی11گئے۔چھپمیں دوکے بیٹے ُحفنی دناُسیبھیفینحاساور
اورہوئے،ہلاک الله عہدکے فلستیوںصندوقکا میںقبضےکے
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
پر خاک تھی۔ 13-15 سڑکعیلی کنارےکے اپنی کرسی پر بیٹھا
تھا۔ وہ اب اندھا ہو چکا تھا، کیونکہ اُس کی عمر 98 سال تھی۔
وہ بڑی بےچینی سے راستے پر دےدھیان رہا تھا جنگتاکہ کی
کوئی تازہ خبر مل جائے، کیونکہ اُسے اِس بات کی بڑی فکر تھی
کہ الله کا صندوق لشکرگاہ میں ہے۔
جب وہ آدمی شہر میں داخل ہوا اور لوگوں کو سارا ماجرا

سنایا تو پورا شہر چلّانے لگا۔ جب عیلی نے شور سنا تو اُس نے
پوچھا، یہ” کیا شور “ہے؟ بن یمینی دوڑ کر عیلی پاسکے آیا اور
بولا، 16 مَیں” میداِن جنگ سے آیا ہوں۔ آج ہی مَیں وہاں سے
فرار “ہوا۔ عیلی نے پوچھا، بیٹا،” کیا “ہوا؟ قاصد17 جوابنے
دیا، اسرائیلی” فلستیوں کے منے سا فرار ہوئے۔ فوج کو طرفہر
ماننیشکست پڑی، آپاور دونوںکے بیٹے ُحفنی فینحاساور بھی
مارے گئے ہیں۔ افسوس، الله کا صندوق بھی دشمن کے قبضے
میں آ گیا “ہے۔

صندوقکےعہد18 کا کرسیاپنیعیلیہیسنتےذکر پر پیچھےسے
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
وقتاُس19 عیلی کی بہو فینحاسیعنی بیویکی کا پاؤں بھاری

تھا اور بچہ پیدا اُسجبتھا۔والاہونے اللهکہسنانے صندوقکا
دشمن کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور کہ ُسسر اور شوہر دونوں مر گئے
ہیں تو اُسے اِتنا سخت صدمہ پہنچا کہ وہ شدید دردِ زہ میں مبتلا
ہو گئی۔ جھکوہ گئی، اور بچہ پیدا ہوا۔ اُس20 کی جان نکلنے
لـگی تو دائیوں نے اُس کی حوصلہ افزائی کر کے کہا، !متڈرو”
تمہارے بیٹا پیدا ہوا لیکن“ہے۔ ماں نے جوابنہ دیا، باتنہ پر
دھیان دیا۔ 21-22 کیونکہ وہ الله صندوقکے چھنکے جانے اور
ُسسر اور اُستھی۔گئیہوبےدلنہایتباعثکےموتکیشوہر
نے کہا، بیٹے” کا نام یکبود یعنی جلال’ کہاں ‘رہا ہے، کیونکہ
الله کے صندوق کے چھن جانے سے الله کا جلال اسرائیل سے
جاتا رہا “ہے۔

5
فلستیوں میں عہد صندوقکا

1 فلستی الله کا صندوق ابن عزر سے اشدود شہر میں لے گئے۔
اُنہوںوہاں2 اُسےنے اپنے میںمندرکےدجوندیوتا بُت قریبکے
رکھ دیا۔ 3 اگلے دن صبح سویرے جب اشدود کے باشندے
مندر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دجون کا مجسمہ منہ
رببلکے صندوقکے کے منے سا ہی پڑا اُنہوںہے۔ دجوننے
کو اُٹھا کر دوبارہ اُس کی جگہ پر کھڑا کیا۔ لیکن4 اگلے جبدن
سویرےصبح آئے تو دجون دوبارہ منہ کے رببل صندوقکے
کے منے سا پڑا ہوا تھا۔ لیکن اِس مرتبہ بُت کا سر اور ٹوٹہاتھ کر
دہلیز پڑےپر صرفتھے۔ دھڑ رہ گیا تھا۔ 5 یہی وجہ ہے کہ آج
دجونتک پجاریبھیکوئیکا یا مہمان اشدود مندرکے کی دہلیز
پر قدم نہیں رکھتا۔

6 پھر رب نے اشدود اور گرد و نواح کے دیہاتوں پر سخت دباؤ
ڈال کر باشندوں کو پریشان کر دیا۔ اُن میں اچانک اذیت ناک
پھوڑوں کی وبا پھیل گئی۔ جب7 اشدود کے لوگوں نے اِس 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 نے تمام فلستی حکمرانوں کو اکٹھا کر کے پوچھا، ہم”
اسرائیل کے خدا صندوقکے ساتھکے کیا “کریں؟
اُنہوں میںشہرجاتاُسے”دیا،مشورہنے لیکن9“جائیں۔لے

عہدجب جاتصندوقکا میں 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 ناکاذیت پھوڑے نکل آئے۔ تب10 اُنہوں
نے عہد صندوقکا آگے عقرون بھیج دیا۔
لیکن صندوق ابھی پہنچنے والا تھا کہ عقرون کے باشندے

اسرائیلوہ”لـگے،چیخنے کے خدا پاسہمارےصندوقکا لائے
ہیں ہلاکہمیںتاکہ تمام11“!دیںکر دوبارہکوحکمرانوںفلستی
بُلایا گیا، اور عقرونیوں نے تقاضا کیا کہ صندوق کو شہر سے دُور
کیا جائے۔ وہ بولے، اِسے” وہاں واپس بھیجا جائے جہاں سے
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آیا ہے، ورنہ یہ ہمیں بلـکہ پوری قوم ہلاککو کر ڈالے “گا۔
کیونکہ شہر پر رب سختکا دباؤ حاوی ہو گیا مہلـکتھا۔ وبا کے
باعث اُس کیہراسوخوفمیں لہر دوڑ گئی۔ جو12 مرنے سے
بچا اُسے کم از پھوڑےکم نکل لوگوںطرفچاروںآئے۔ چیخکی
پکار فضا میں بلند ہوئی۔

6
عہد واپساسرائیلصندوقکا لایا جاتا ہے

1 الله کا صندوق اب سات مہینے فلستیوں کے پاس رہا تھا۔
2 آخرکار اُنہوں نے اپنے تمام یوں پجار اور رمّالوں کو بُلا کر اُن سے
مشورہ ربہماب”کیا، صندوقکے کا کیا کریں؟ ہمیں بتائیں کہ
طرحکساِسے اِس کے ملـکاپنے واپسمیں “بھیجیں۔

3 یوں پجار اور رمّالوں نے جواب دیا، اگر” آپ اُسے واپس
بھیجیں تو متویسے بھیجنا بلـکہ قصور کی قربانی ساتھ تببھیجنا۔
آپ کو ملےشفا گی، لیںجانآپاور گے کہ آپوہ کو سزا دینے
کیوںسے نہیں باز “آیا۔

فلستیوں4 نے پوچھا، ہم” قسمکساُسے کی قصور کی قربانی
“بھیجیں؟
اُنہوں جوابنے فلستیوں”دیا، کے پانچ حکمران ہیں، اِس لئے

سونے کے پانچ پھوڑے اور پانچ چوہے بنوائیں، کیونکہ آپ سب
ایکاِس 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، کے دیوتاؤں ملـکاور کو سزا دینے سے باز
آئے۔ آپ6 کیوں پرانے زمانے کے مصریوں اور اُن کے بادشاہ
کی طرح اَڑ جائیں؟ کیونکہ اُس وقت الله نے مصریوں کو اِتنی
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
گائیں ہوں جن دودھکے پینے والے بچے ہوں اور جن تکابپر
جوا نہ رکھا گیا ہو۔ گائیوں کو بَیل گاڑی کے آگے جوتیں، لیکن
اُن کے بچوں کو ساتھ جانے نہ دیں بلـکہ اُنہیں کہیں بند رکھیں۔
8 پھر رب کا صندوق بَیل گاڑی پر رکھا جائے اور اُس کے ساتھ
ایک جستھیلا میں 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۔
اگر اسرائیل شمسبیتکے طرفکی چلیں تو پھر معلوم ہو گا کہ
رب ہم پر یہ بڑی مصیبت لایا ہے۔ لیکن اگر وہ کہیں اَور چلیں
تو مطلب ہو گا کہ اسرائیل کے دیوتا نے ہمیں سزا نہیں دی بلـکہ
سب اتفاقکچھ سے ہوا “ہے۔

فلستیوں10 نے ایسا ہی کیا۔ اُنہوں نے دو گائیں نئی بَیل گاڑی
میں جوت کر اُن کے چھوٹے بچوں کو کہیں بند رکھا۔ 11 پھر
اُنہوں نے عہد کا صندوق اُس تھیلے جسسمیت میں 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 بائیں طرف ہٹیں۔
فلستیوں کے شمسبیتسردار کی تکسرحد اُن پیچھےکے چلے۔

13 اُس وقت بیت شمس باشندےکے نیچے وادی میں گندم
کی فصل کاٹ رہے تھے۔ عہد کا صندوق دیکھ کر وہ نہایت
خوش ہوئے۔ 14 بَیل گاڑی ایک کھیت تک پہنچی جس کا
مالـک بیت شمس کا ہنے ر والا یشوع تھا۔ وہاں وہ ایک بڑے
پتھر پاسکے رُک گئی۔ لوگوں نے بَیل گاڑی کی لـکڑی ٹکڑے
ٹکڑے کر کے اُسے جلا دیا اور گائیوں کو ذبح کر کے رب کو
بھسم ہونے والی قربانی کے طور پیشپر کیا۔ لاوی15 کے قبیلے
کے کچھ مردوں ربنے کے صندوق کو بَیل گاڑی سے اُٹھا کر
سونے کی چیزوں کے تھیلے سمیت پتھر پر رکھ دیا۔ اُس دن بیت
شمس لوگوںکے بھسمکوربنے والیہونے اور ذبح قربانیاںکی
پیش کیں۔

16 یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد فلستی سردار اُسی دن عقرون
واپس چلے گئے۔ فلستیوں17 نے اپنا قصور دُور کرنے کے لئے ہر
ایک شہر کے لئے سونے ایککا پھوڑا بنا لیا تھا یعنی اشدود، غزہ،
اسقلون، جات اور عقرون کے لئے ایکایک 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 یشوع بیت شمسی کھیتکے میں
باتاِس کی گواہی دیتا ہے۔

عہد صندوقکا یَت قِر یعریم میں
ربلیکن19 شمسبیتنے باشندوںکے کو سزا دی، کیونکہ

اُن میں بعضسے نے عہد کے صندوق میں نظر ڈالی تھی۔ اُس
70وقت ہلاکافراد ربہوئے۔ کی سختیہ سزا دیکھ بیتکر
شمس لوگکے ماتم لـگے۔کرنے وہ20 مُقّدساِسکون”بولے،
خدا کے حضور قائم رہ سکتا ہے؟ ہمارےیہ بس کی بات نہیں،
لیکن ہم رب کا صندوق کس کے پاس “بھیجیں؟ 21 آخر میں
اُنہوں نے یَت قِر یعریم کے باشندوں کو پیغام بھیجا، فلستیوں” نے
رب واپسصندوقکا کر دیا آئیںابہے۔ اور اُسے پاساپنے لے
“!جائیں

7
1 یہ سن کر یَت قِر یعریم کے مرد 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 کا صندوق سال20 یلکے طو تکعرصے یَت 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 آپاگر”کہا، ربواقعی واپسپاسکے آنا ہتے چا
ہیں تو اجنبی معبودوں اور عستارات دیوی کے بُت دُور کر دیں۔
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پورے دل کے ساتھ رب کے تابع ہو کر اُسی کی خدمت کریں۔
پھر ہی آپوہ کو فلستیوں سے بچائے “گا۔

4 اسرائیلیوں نے اُس کی بات مان لی۔ وہ بعل اور عستارات
بُتوںکے پھینککو لـگے۔کرنےخدمتکیربصرفکر تب5
سموایل نے اعلان کیا، پورے” اسرائیل کو مِصفاہ میں جمع کریں
تو مَیں وہاں رب سے دعا کر کے آپ کی سفارش کروں “گا۔
6 چنانچہ وہ سب مِصفاہ میں جمع ہوئے۔ توبہ کا اظہار کر کے
اُنہوں نے کنوئیں سے پانی نکال کر رب کے حضور ُنڈیل ا دیا۔
ساتھ ساتھ اُنہوں نے پورا دن روزہ رکھا اور اقرار کیا، ہم” نے
رب کا گناہ کیا وہاں“ہے۔ مِصفاہ سموایلمیں اسرائیلیوںنے 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 سے منت کی، دعا” کرتے !رہیں
رب ہمارے خدا سے التماس کرنے سے نہ رُکیں تاکہ وہ ہمیں
فلستیوں “بچائے۔سے سموایلتب9 نے بھیڑ دودھکا پیتا چنبچہ
بھسمکوربکر قربانیوالیہونے طورکے ساتھساتھکیا۔پیشپر
ربوہ التماسسے کرتا رہا۔
رباور نے اُس کی سنی۔ سموایل10 ابھی 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 سے اُنہیں دےشکست سکے۔ اسرائیلیوں11 نے
مِصفاہ سے نکل کر بیت کار کے نیچے تک دشمن کا تعاقب کیا۔
راستے بہتمیں سے ہلاکفلستی ہوئے۔

اِس12 فتح کی یاد میں سموایل نے مِصفاہ اور شین درمیانکے
ایک بڑا پتھر نصب کر دیا۔ اُس نے پتھر کا نام ابن عزر یعنی مدد’
کا ‘پتھر رکھا۔ کیونکہ اُس نے کہا، ربتکیہاں” ہمارینے
مدد کی “ہے۔ 13 اِس طرح فلستیوں کو مغلوب کیا گیا، اور وہ
دوبارہ اسرائیل کے علاقے میں نہ سموایلتکجبگھسے۔ جیتا
رہا فلستیوں پر رب کا سخت دباؤ رہا۔ 14 اور عقرون سے لے
کر تکجات جتنی اسرائیلی آبادیاں فلستیوں کے ہاتھ میں آ گئی
تھیں سبوہ اُن کی سمیتزمینوں دوبارہ اسرائیل کے قبضے میں آ
گئیں۔ یوں امور کے ساتھ بھی صلح ہو گئی۔

15 سموایل اپنے جیتے جی اسرائیل کا قاضی اور راہنما رہا۔
16 ہر سال بیتوہ ایل، ِجلجال اور مِصفاہ کا دورہ کرتا، کیونکہ
اِن تین جگہوں پر وہ اسرائیلیوں کے لئے کچہری لگایا کرتا تھا۔
اِس17 بعدکے وہ دوبارہ رامہ اپنے واپسگھر آ مستقلجہاںجاتا
تھی۔کچہری وہاں اُس لئےکےربنے قربان بھیگاہ بنائی تھی۔

8
اسرائیل بادشاہ کا تقاضا کرتا ہے

سموایلجب1 بوڑھا ہوا تو اُس نے اپنے دو بیٹوں کو اسرائیل
قاضیکے مقرر کیا۔ بڑے2 کا نام یوایل تھا اور چھوٹے کا ابیاہ۔

دونوں بیرسبع میں لوگوں کی کچہری لگاتے تھے۔ لیکن3 باپوہ
نمونےکے نہیںپر چلتے رشوتبلـکہ فیصلےغلطکرکھا تھے۔کرتے

4 پھر اسرائیل بزرگکے مل سموایلکر پاسکے آئے، جو رامہ
میں تھا۔ اُنہوں5 نے کہا، آپدیکھیں،” بوڑھے ہو گئے ہیں اور
آپ کے بیٹے آپ کے نمونے پر نہیں چلتے۔ اب ہم پر بادشاہ مقرر
کریں تاکہ وہ ہماری اُس طرح راہنمائی جسکرے طرح دیگر
اقوام میں دستور “ہے۔

6 جب بزرگوں نے راہنمائی کے لئے بادشاہ کا تقاضا کیا
تو سموایل نہایت ناخوش ہوا۔ چنانچہ اُس نے رب سے ہدایت
مانگی۔ بھیکچھجو”دیا،جوابنےرب7 ہیںمانگتےسےتجھوہ
اُنہیں دے دے۔ اِس سے وہ تجھے رد نہیں کر رہے بلـکہ مجھے،
کیونکہ وہ نہیں ہتے چا کہ مَیں اُن کا بادشاہ رہوں۔ جب8 سے
مَیں اُنہیں مصر سے نکال لایا وہ مجھے چھوڑ کر دیگر معبودوں کی
خدمت کرتے آئے ہیں۔ اباور وہ تجھ سے بھی 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 نے بادشاہ کا تقاضا کرنے والوں کچھسبکو کہہ

سنایا جو رب نے اُسے بتایا تھا۔ 11 وہ بولا، جو” بادشاہ آپ پر
کرےحکومت گا اُس کے یہ حقوق ہوں :گے آپوہ کے بیٹوں
کی بھرتی کر کے اُنہیں اپنے رتھوں اور گھوڑوں کو لنے سنبھا کی
اُنہیںگا۔دےداریذمہ اُس رتھوںکے آگےآگےکے پڑےدوڑنا
گا۔ کچھ12 اُس کی فوج کے جنرل اور کپتان بنیں گے، کچھ اُس
کے کھیتوں میں ہل چلانے اور فصلیں کاٹنے پر مجبور ہو جائیں
بعضاورگے، اُسکو ہتھیارکے اور رتھ سامانکا پڑےبنانا گا۔
آپبادشاہ13 بیٹیوںکی لےچھینسےآپکو گا تاکہ وہ اُس کے
لئے کھانا پکائیں، روٹی بنائیں اور خوشبو تیار کریں۔ 14 آپوہ کے
کھیتوں اور آپ کے انگور اور زیتون کے باغوں کا بہترین حصہ
چن کر اپنے ملازموں دےدےکو گا۔ 15 آپبادشاہ اناجکے
اور انگور کا دسواں حصہ لے کر اپنے افسروں اور ملازموں کو
دےدے گا۔ آپ16 کے نوکر نوکرانیاں، آپ کے تازےموٹے
بَیل اور گدھے اُسی کے استعمال میں آئیں گے۔ 17 وہ آپ کی
یوں بھیڑبکر دسواںکا کرےطلبحصہ گا، آپاور اُسخود کے
غلام ہوں گے۔

آپتب18 پچھتا کہیںکر گے، ہم’ نے بادشاہ کا تقاضا کیوں
‘کیا؟ لیکن ربآپجب کے حضور چیختے چلّاتے مدد چاہیں
گے تو آپوہ کی نہیں سنے “گا۔

لیکن19 لوگوں نے سموایل 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
اور جنگ 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
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پھر سموایل نے اسرائیل کے مردوں سے کہا، ایکہر” اپنے
اپنے واپسشہر چلا “جائے۔

9
باپساؤل کی تلاشگدھیاں کرتا ہے

بن1 یمین کے قبائلی علاقے ایکمیں بن یمینی قیسبنام رہتا تھا
کاجس اچھا اثرخاصا باپتھا۔رسوخو نامکا بنایلابی بنصرور
بکورت بن افیخ تھا۔ قیس2 کا بیٹا جوانساؤل صورتخوباور
تھا بلـکہ اسرائیل میں کوئی اَور اِتنا خوب صورت نہیں تھا۔ ساتھ
ساتھ وہ اِتنا لمبا تھا اُسصرفلوگسبباقیکہ تککندھوںکے
آتے تھے۔

ایک3 دن ساؤل باپکے قیس کی گدھیاں گم ہو گئیں۔ یہ
دیکھ کر اُس نے اپنے بیٹے ساؤل کو حکم دیا، نوکر” کو اپنے ساتھ
آدمیدونوں4“لائیں۔ڈھونڈکوگدھیوںکرلے افرائیم پہاڑیکے
علاقے اور سلیسہ کے علاقے میں سے گزرے، لیکن بےسود۔
پھر اُنہوں نے سعلیم کے علاقے میں کھوج لگایا، لیکن وہاں بھی
گدھیاں نہ ملیں۔ اِس کے بعد وہ بن یمین کے علاقے میں متے گھو
پھرے، لیکن بےفائدہ۔ 5 چلتے چلتے وہ صوف کے قریب پہنچ
گئے۔ ساؤل نے نوکر سے کہا، آؤ،” ہم واپسگھر چلیں، ایسا نہ
ہو کہ والد گدھیوں کی نہیں بلـکہ ہماری فکر “کریں۔

لیکن6 نوکر نے کہا، اِس” شہر ایکمیں مردِ خدا لوگہے۔
اُس کی بڑی عزت کرتے ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی وہ کہتا ہے
وہ پورا ہو جاتا ہے۔ کیوں نہ ہم اُس کے پاس جائیں؟ شاید وہ
ہمیں بتائے کہ گدھیوں کو کہاں ڈھونڈنا ہئے۔ “چا

ساؤل7 لیکن”پوچھا،نے ہم اُسے کیا دیں؟ ہمارا کھانا ختم ہو
گیا ہے، پاسہمارےاور اُس کے لئے تحفہ نہیں “ہے۔

8 نوکر نے جواب دیا، کوئی” بات نہیں، میرے پاس چاندی
کا چھوٹا یہہے۔*ِسکہ مَیں مردِ خدا دوںدےکو گا تاکہ بتائے
کہ طرفکسہم “ڈھونڈیں۔

ساؤل9-11 نے کہا، ٹھیک” ہے، “چلیں۔ وہ شہر طرفکی
پڑےچل تاکہ مردِ خدا سے بات کریں۔ جب پہاڑی ڈھلان پر
شہر کی طرف چڑھ رہے تھے تو کچھ لڑکیاں پانی بھرنے کے لئے
نکلیں۔ آدمیوں نے اُن سے پوچھا، کیا” غیب بین شہر میں “ہے؟
پرانے) زمانے میں نبی غیب بین کہلاتا تھا۔ اگر کوئی الله
سے کچھ معلوم کرنا چاہتا تو کہتا، آؤ،” ہم غیب بین کے پاس
(“چلیں۔

لڑکیوں12-13 جوابنے دیا، جی،” وہ ابھی ابھی پہنچا ہے،
کیونکہ شہر لوگکے آج پہاڑی پر قربانیاں چڑھا کر عید منا رہے
ہیں۔ کریںجلدیاگر پہاڑیتو پر ھنے پہلےسےچڑ اُس ملاقاتسے
ہو جائے گی۔ اُس وقت تک ضیافت شروع نہیں ہو گی جب
غیبتک بین پہنچ نہ جائے۔ کیونکہ اُسے پہلے کھانے برکتکو
دینا ہے، پھر ہی مہمانوں کو کھانا کھانے اجازتکی ابہے۔
جائیں، آپوقتاِسیکیونکہ اُس باتسے کر سکتے “ہیں۔

14 چنانچہ ساؤل اور نوکر شہر کی طرف بڑھے۔ شہر کے
دروازے پر ہی سموایل سے ملاقات ہو گئی جو وہاں سے نکل
کر قربان گاہ پہاڑیکی پر ھنے چڑ کو تھا۔

سموایل ساؤل کی مہمان نوازی کرتا ہے
سموایلرب15 ایککو دن پہلے دےپیغام چکا تھا، کل”16

مَیں اِسی وقت ملـِک بن یمین ایککا تیرےآدمی پاس بھیج دوں
گا۔ اُسے مسح کر کے میری قوم اسرائیل پر بادشاہ مقرر کر۔ وہ
میری قوم فلستیوںکو سے بچائے گا۔ مَیںکیونکہ اپنینے قوم کی
مصیبت پر دھیان دیا ہے، اور مدد کے لئے اُس کی چیخیں مجھ
تک پہنچ گئی “ہیں۔ سموایلجباب17 نے شہر دروازےکے
سے نکلتے ہوئے ساؤل کو دیکھا سموایلربتو ہمسے کلام دیکھ،”ہوا، یہی وہ آدمی جسہے کا ذکر مَیں نے کل کیا تھا۔ یہی
میری قوم کرےحکومتپر “گا۔

18 وہیں شہر دروازےکے پر ساؤل سموایل سے مخاطب مہربانی”ہوا، کر کے مجھے بتائیے کہ غیب بین کا گھر کہاں “ہے؟
19 سموایل نے جواب دیا، مَیں” ہی غیب بین ہوں۔ آئیں، اُس
پہاڑی پر ضیافتپرجسچلیں ہو رہی میرےآپآجکیونکہہے،
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
باپکے گھرانےکے اسرائیلکو کی ہر قیمتی “ہے۔حاصلچیز
ساؤل21 مَیںطرح؟کسیہ”پوچھا،نے تو اسرائیل سےسبکے
قبیلےچھوٹے بن یمین کا ہوں، اور میرا خاندان قبیلے سبمیں سے
چھوٹا “ہے۔

سموایل22 ساؤل کو نوکر سمیت اُس ہال میں لے جسگیا میں
ضیافت ہو رہی تھی۔ ً تقریبا 30 مہمان تھے، لیکن سموایل نے
آدمیوںدونوں کیعزتسےسبکو جگہ پر بٹھا دیا۔ 23 خانسامے
کو اُس نے حکم دیا، گوشتاب” کا وہ ٹکڑا لے آؤ جو مَیں نے
تمہیں دے کر کہا تھا کہ الـگاُسے رکھنا “ہے۔ 24 خانسامے
نے قربانی کی ران لا کر اُسے ساؤل کے منے سا رکھ دیا۔ سموایل
بولا، یہ” آپ کے لئے محفوظ رکھا گیا ابہے۔ کھائیں، کیونکہ
دوسروں دعوتکو دیتے وقت مَیں نے یہ آپگوشت کے لئے
اور اِس موقع کے لئے الـگ کر لیا “تھا۔ ساؤلچنانچہ اُسنے دن
سموایل کے ساتھ کھانا کھایا۔

ضیافت25 کے بعد وہ پہاڑی سے اُتر کر شہر واپس آئے، اور
سموایل اپنے گھر کی چھت پر ساؤل سے بات چیت کرنے لگا۔
26 اگلے دن جب پَو پھٹنے لـگی تو سموایل نے نیچے سے ساؤل کو
جو چھت پر سو رہا تھا آواز دی، !اُٹھیں” مَیں آپ کو رُخصت
جاگساؤل“کروں۔ اُٹھا اور ملوہ کر روانہ ہوئے۔ وہجب27
شہر کنارےکے پر پہنچے تو سموایل ساؤلنے سے کہا، اپنے” نوکر
کو آگے جب“بھیجیں۔ نوکر چلا گیا تو سموایل بولا، ٹھہر” جائیں،
کیونکہ آپمجھے کو الله ایککا پیغام سنانا “ہے۔

* 9:8 چاندی کا چھوٹا :ِسکہ لفظی چاندی:ترجمہ ِسکےکے ایککی چوتھائی
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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 جب آپ بن یمین کی سرحد کے شہر ضلضخ کے
قریب راخل کی قبر پاسکے سے گزریں گے تو آپ کی ملاقات
دو آدمیوں سے ہو گی۔ آپوہ سے کہیں گے، جو’ آپگدھیاں
ڈھونڈنے گئے وہ مل گئی ہیں۔ اور اب آپ کے باپ گدھیوں
کی نہیں آپبلـکہ کی فکر کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مَیں
طرحکس اپنے بیٹے کا پتا ‘کروں؟

آپ3 آگے جا کر تبور کے بلوط کے درخت پاسکے پہنچیں
گے۔ وہاں تین آدمی آپ سے ملیں گے جو الله کی عبادت کرنے
کے لئے بیت ایل جا رہے ہوں ایکگے۔ کے پاس تین چھوٹی
یاں، دوسرےبکر پاسکے تین روٹیاں تیسرےاور پاسکے َمے
مشککی گی۔ہو آپوہ4 سلامکو کہہ کر دیںروٹیاںدو گے۔
اُن کی یہ روٹیاں قبول کریں۔

اِس5 کے بعد آپ الله کے ِجبعہ جائیں گے جہاں فلستیوں کی
ہے۔چوکی شہر میں داخل آپوقتہوتے ملاقاتکی نبیوں کے
جلوسایک سے ہو گی جو پہاڑیوقتاُس کی قربان گاہ سے اُتر
رہا گا۔ہو اُن آگےکے آگے ستار، بانسریاںدف، اور سرود بجانے
والے چلیں گے، اور وہ نبوّت حالتکی میں ہوں گے۔ رب6 کا
آپروح پر بھی نازل ہو گا، آپاور اُن ساتھکے نبوّت یں کر گے۔
شخصفرقآپوقتاُس میں تبدیل ہو جائیں گے۔

جب7 یہ تمام نشان وجود میں آئیں گے تو وہ کچھ کریں 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 پیشقربانیاں کروں گا۔ آپلیکن کو
سات دن میرا انتظار کرنا ہے۔ پھر مَیں آ آپکر کو بتا دوں گا کہ
آگے کیا کرنا “ہے۔

ساؤل9 روانہ ہونے لئےکے سموایل پاسکے سے مُڑا تو الله نے
اُس کا دل تبدیل کر دیا۔ جن نشانوں کی پیشبھی گوئی سموایل
تھیکینے اُسیوہ پوریدن ہوئی۔ ساؤلجب10 اور اُس کا نوکر
ِجبعہ پہنچے تو وہاں اُن ملاقاتکی 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 کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا
ساؤل کو بھی نبیوں میں شمار کیا جاتا “ہے؟ ایک12 مقامی آدمی
جوابنے دیا، کون” اِن باپکا “ہے؟ بعد میں یہ محاورہ بن کیا”گیا، ساؤل کو بھی نبیوں میں شمار کیا جاتا “ہے؟

13 نبوّت کرنے کے اختتام پر ساؤل پہاڑی پر چڑھ گیا جہاں
قربان گاہ تھی۔ جب14 ساؤل نوکر سمیت وہاں پہنچا تو اُس کے

چچا نے پوچھا، کہاںآپ” ساؤل“تھے؟ جوابنے دیا، ہم” گم
شدہ گدھیوں کو ڈھونڈنے کے لئے نکلے تھے۔ لیکن جب 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
کہ ملگدھیاں گئی لیکن“ہیں۔ جو کچھ سموایل نے بادشاہ بننے
بارےکے میں بتایا تھا اُس کا ذکر اُس نے نہ کیا۔

ساؤل بادشاہ بن جاتا ہے
کچھ17 دیر کے بعد سموایل نے عوام کو بُلا کر مِصفاہ ربمیں

جمعحضورکے کیا۔ اُس18 اسرائیلرب”کہا،نے کا خدا فرماتا
ہے، اسرائیلمَیں’ مصرکو نکالسے لایا۔ مَیں تمہیںنے 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 اب!کرو اپنے اپنے قبیلوں اور خاندانوں
ترتیبکی ربمطابقکے کے کھڑےحضور ہو “۔‘جاؤ

20 یہ کہہ کر سموایل نے تمام قبیلوں ربکو کے پیشحضور
کیا۔ قرعہ ڈالا گیا تو بن یمین قبیلےکے کو گیا۔چنا سموایلپھر21 نے
بن یمین کے قبیلے سارےکے خاندانوں ربکو کے پیشحضور
کیا۔ مطری کے خاندان کو چنا گیا۔ یوں قرعہ لتے ڈا لتے ڈا ساؤل
قیسبن کو چنا گیا۔ لیکن جب ساؤل کو ڈھونڈا گیا تو وہ غائب
تھا۔

اُنہوں22 ربنے یافتسے در کیا، کیا” ساؤل یہاں پہنچ چکا
“ہے؟ رب نے جواب دیا، وہ” سامان کے بیچ میں چھپ گیا
“ہے۔ 23 لوگکچھ دوڑ کر اُسے سامان میں سے نکال کر عوام
پاسکے لے جبآئے۔ وہ لوگوں میں کھڑا ہوا تو اِتنا لمبا تھا کہ
صرفلوگسبباقی اُس تککندھوںکے آتے تھے۔

24 سموایل نے کہا، یہ” آدمی دیکھو جسے رب نے چن لیا
ہے۔ عوام میں اُس جیسا کوئی نہیں “!ہے لوگتمام خوشی کے
مارے بادشاہ” زندہ “!باد کا نعرہ لگاتے رہے۔ سموایل25 نے
بادشاہ کے حقوق تفصیل سے سنائے۔ اُس نے سب کچھ کتاب
میں لـکھ دیا اور اُسے رب کے مقدِس میں محفوظ رکھا۔ پھر اُس
نے عوام رُخصتکو کر دیا۔

ساؤل26 بھی اپنے گھر چلا گیا جو ِجبعہ میں تھا۔ کچھ فوجی
اُس دلوںکےجنچلےساتھکے کو الله نے چھو دیا تھا۔ لیکن27
ایسے لوگشریر بھی تھے جنہوں نے اُس کا مذاق اُڑا کر بھلا”پوچھا، طرحکسیہ ہمیں بچا سکتا “ہے؟ وہ اُسے حقیر جانتے تھے
اور اُسے پیشتحفے کرنے لئےکے بھی تیار نہ لیکنہوئے۔ ساؤل
اُن کی باتیں نظرانداز کر خاموشکے ہی رہا۔

11
ساؤل عمونیوں پر فتح پاتا ہے

1 کچھ 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 آپآئندہ تابعکے
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رہیں “گے۔ ناحس2 نے جواب دیا، ٹھیک” ہے، لیکن اِس
شرط پر کہ مَیں ایکہر کی دہنی آنکھ نکال کر تمام اسرائیل کی
بےعزتی کروں “!گا یبیس3 کے بزرگوں نے درخواست ایکہمیں”کی، مہلتکیہفتے دیجئے تاکہ ہم قاصدوںاپنے اسرائیلکو
کی ہر جگہ بھیجیں۔ اگر کوئی ہمیں بچانے کے لئے نہ آئے تو ہم
ہتھیار ڈال کر شہر آپکو کے حوالے کر دیں “گے۔

قاصد4 ساؤل کے شہر ِجبعہ بھی پہنچ مقامیجبگئے۔ لوگوں
نے اُن کا پیغام سنا تو پورا شہر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اُس5
وقت ساؤل اپنے بَیلوں کو کھیتوں واپسسے لا رہا تھا۔ اُس نے
کیا”پوچھا، ہوا کیوںلوگہے؟ رو “ہیں؟رہے اُسے قاصدوں کا
پیغام سنایا گیا۔ ساؤلتب6 پر الله کا روح نازل ہوا، اور سختاُسے
غصہ آیا۔ اُس7 نے بَیلوں کا جوڑا لے کر ٹکڑےٹکڑےاُنہیں کر
دیا۔ پھر قاصدوں کو ٹکڑےیہ پکڑا کر اُس نے اُنہیں یہ دےپیغام
اسرائیلکر کی ہر بھیججگہ دیا، ساؤلجو” اور سموایل پیچھےکے
چل کر عمونیوں سے لڑنے نہیں جائے گا اُس کے بَیل اِسی طرح
ٹکڑےٹکڑے کر دیئے جائیں “!گے
یہ خبر سن کر لوگوں پر رب کی دہشت طاری ہو گئی، اور

سب ایکسبکے دل ہو کر عمونیوں سے لڑنے کے لئے نکلے۔
بزق8 قریبکے ساؤل فوجنے کا جائزہ لیا۔ یہوداہ 30,000کے
افراد تھے اور باقی قبیلوں کے ۔3,00,000

اُنہوں9 یبیسنے ِجلعاد کے قاصدوں واپسکو بھیج کر کل”بتایا، دوپہر سے پہلے پہلے آپ کو بچا لیا جائے “گا۔ وہاں کے
باشندے یہ خبر سن خوشبہتکر ہوئے۔ اُنہوں10 عمونیوںنے
اطلاعکو ہمکل”دی، ہتھیار ڈال کر شہر کھولدروازےکے
دیں گے۔ پھر وہ کچھ کریں آپجو ٹھیککو “لـگے۔

اگلے11 دن سویرےصبح ساؤل فوجنے کو تین حصوں میں
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 کر دیا۔ لوگبہتتھوڑےجو بچ گئے
وہ یوں تتر بتر ہو گئے کہ دو بھی اکٹھے نہ رہے۔

ساؤل کی دوبارہ تصدیق
12 فتح کے بعد لوگ سموایل کے پاس آ کر کہنے لـگے، وہ”

لوگ کہاں ہیں جنہوں اعتراضنے کیا کہ ساؤل ہم پر حکومت
اُنہیںکرے؟ آئیںلے تاکہ اُنہیںہم مار “دیں۔ ساؤللیکن13 نے
اُسدیا۔روکاُنہیں آجنہیں،”کہا،نے تو بھائیبھیکسیہم کو
موتسزائے نہیں دیں گے، کیونکہ اِس ربدن اسرائیلنے کو
رِہائی بخشی “!ہے 14 پھر سموایل نے اعلان کیا، آؤ،” ہم ِجلجال
جا کر دوبارہ اِس کی تصدیق کریں ساؤلکہ ہمارا بادشاہ “ہے۔

15 چنانچہ تمام لوگوں نے ِجلجال جا کر رب کے حضور اِس
کی تصدیق کی ساؤلکہ ہمارا بادشاہ اِسہے۔ کے بعد اُنہوں نے
رب کے حضور سلامتی کی پیشقربانیاں کر کے بڑا جشن منایا۔

12
سموایل کی الوداعی تقریر

سموایلتب1 اسرائیلتمام مخاطبسے مَیں”ہوا، کیآپنے ہر
بات مان کر آپ پر بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اب2 یہی آپ کے آگے
چلآگے آپکر کی مَیںگا۔کرےراہنمائی خود بوڑھا ہوں، اور
میرے بال سفید ہو گئے ہیں میرےجبکہ آپبیٹے درمیانکے ہی
ہتے ر ہیں۔ مَیں جوانی سے لے کر آپتکآج کی راہنمائی کرتا
آیا ہوں۔ مَیںاب3 ہوں۔حاضر اگر مجھ غلطیکوئیسے 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 کبھینے
کسی رشوتسے لے غلطکر فیصلہ کیا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو مجھے
!بتائیں پھر سبمَیں واپسکچھ کر دوں “گا۔

اجتماع4 جوابنے آپنہ”دیا، ہمنے غلطسے فائدہ اُٹھایا،
نہ ہم پر ظلم کیا سموایل5“لی۔نہیںرشوتبھیکبھینےآپہے۔
اُساورربآج”بولا، مسحکا کیا ہوا بادشاہ ہیںگواہ کوآپکہ
مجھ پر الزام لگانے کا سببکوئی نہ “ملا۔ عوام نے کہا، جی،”
ایسا ہی “ہے۔ سموایل6 جاریباتنے خودرب”رکھی، موسٰی
ہاروناور اسرائیلکو کے راہنما بنا آپکر باپکے دادا مصرکو
عدالتتخِتکےربیہاںاب7لایا۔نکالسے منےکے کھڑےسا
ہو جائیں تو آپمَیں کو اُن تمام بھلائیوں کی یاد دلاؤں گا ربجو
آپنے آپاور باپکے دادا سے کی ہیں۔

آپ8 یعقوبباپکا مصر آیا۔ مصریجب اُس کی اولاد کو
دبانے لـگے تو اُنہوں نے چیختے ربچلّاتے سے مدد تبمانگی۔
اُس نے موسٰی اور ہارون کو بھیج دیا تاکہ وہ پوری قوم کو مصر
سے نکال کر یہاں ملـکاِس میں لائیں۔ لیکن9 جلد ہی وہ رب
اپنے خدا بھولکو گئے، اِس لئے اُس نے اُنہیں دشمن کے حوالے
کر دیا۔ کبھی حصور شہر کے بادشاہ کا کمانڈر سیسرا اُن سے لڑا،
کبھی فلستی اور موآبکبھی کا بادشاہ۔ 10 ہر آپدفعہ باپکے
دادا نے چیختے چلّاتے رب سے مدد مانگی اور اقرار کیا، ہم’
نے گناہ کیا ہے، کیونکہ ہم نے رب ترککو کر کے بعل اور
عستارات کے بُتوں کی پوجا کی ہے۔ لیکن اب ہمیں دشمنوں سے
!بچا پھر تیریصرفہم کریںخدمتہی ‘گے۔ اور11 ہر رببار
بھیجکوکسینہکسینے کبھیبرق،کبھیجدعون،کبھیدیا،
اِفتاح اور سموایلکبھی کو۔ اُن آدمیوں معرفتکی الله آپنے کو
ارد گرد کے تمام دشمنوں سے بچایا، ملـکاور میں امن و امان قائم
ہو گیا۔

12 لیکن جب عمونی بادشاہ ناحس آپ سے لڑنے آیا تو آپ
پاسمیرے آ کر تقاضا لـگےکرنے کہ ہمارا اپنا بادشاہ ہو ہمجو پر
حکومت کرے، آپحالانکہ جانتے تھے ربکہ ہمارا خدا ہمارا
بادشاہ ہے۔ اب13 وہ بادشاہ دیکھیں مانگآپجسے !تھےرہے
رب آپنے پوریخواہشکی کر کے آپاُسے پر مقرر کیا ہے۔
ربچنانچہ14 خوفکا مانیں، اُس کریںخدمتکی اور اُس کی
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سرکشسنیں۔ ہو اُسکر احکامکے کرنا۔متورزیخلافکی
آپاگر آپاور کا رببادشاہ سے وفادار رہیں گے تو آپوہ کے
ساتھ ہو گا۔ لیکن15 آپاگر اُس تابعکے نہ رہیں سرکشاور ہو
کر اُس کے احکام خلافکی ورزی کریں تو وہ آپ کی مخالفت
کرے طرحجسگا، اُس آپنے باپکے دادا کی مخالفتبھی
کی۔

کھڑےاب16 ہو کر دیکھیں ربکہ کیا کرنے والا ہے۔ وہ
آپ کی آنکھوں کے منے سا ہی بڑا کرےمعجزہ گا۔ وقتاِس17
گندم کی کٹائی کا موسم ہے۔ گو اِن دنوں بارشمیں نہیں ہوتی،
لیکن مَیں دعا کروں گا تو رب گرجتے بادل اور بارش بھیجے گا۔
تب آپ جان لیں گے کہ آپ نے بادشاہ کا تقاضا کرتے ہوئے
رب نزدیککے باتبُریکتنی کی “ہے۔

سموایل18 نے پکار ربکر سے دعا کی، اور اُس ربدن نے
گرجتے بادل بارشاور بھیج دی۔ یہ دیکھ کر سختاجتماع گھبرا
سموایلکر رباور سے ڈرنے لگا۔ سموایلنےسب19 التماسسے
کی، رب” اپنے خدا سے دعا کر کے ہماری سفارش کریں تاکہ
ہم مر نہ جائیں۔ کیونکہ بادشاہ کا تقاضا کرنے سے ہم نے اپنے
گناہوں میں اضافہ کیا “ہے۔

20 سموایل نے لوگوں کو تسلی دے کر کہا، مت” ڈریں۔
بےشک آپ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن آئندہ خیال رکھیں کہ
ربآپ سے دُور نہ ہو جائیں پورےبلـکہ دل اُسسے خدمتکی
کریں۔ بُتوںبےمعنی21 پڑنا۔متپیچھےکے نہ فائدےوہ باعثکا
ہیں، نہ آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اُن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
رب22 اپنے عظیم نام کی خاطر اپنی قوم کو نہیں چھوڑے گا،
اُسکیونکہ آپنے اپنیکو قوم بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جہاں23
تک میرا تعلق مَیںہے، اِس ربمیں کا گناہ نہیں کروں گا آپکہ
سفارشکی 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 اُسکہ آپنے کے لئے کتنے عظیم کام ہیں۔کئے
لیکن25 اگر آپ غلط کام کرنے پر ُلے ت رہیں تو آپ اپنے بادشاہ
سمیت دنیا میں مٹسے جائیں “گے۔

13
فلستیوں جنگسے

سال30ساؤل1 کا تختجبتھا نشین ہوا۔ دو حکومتسال
کرنے کے بعد اُس2 نے اپنی فوج کے لئے 3,000 اسرائیلی چن
لئے۔ جنگ لڑنے قابلکے باقی آدمیوں کو اُس نے فارغ کر دیا۔
2,000 فوجیوں کی مِکماسڈیوٹی اور بیت ایل پہاڑیکے علاقے
میں لگائی گئی جہاں ساؤل خود تھا۔ باقی 1,000 افراد یونتن کے
پاس بن یمین کے شہر ِجبعہ میں تھے۔

ایک3 دن یونتن نے ِجبعہ کی فلستی چوکی پر حملہ کر کے اُسے
شکست دی۔ جلد ہی یہ دوسرےخبر تکفلستیوں پہنچ گئی۔
ساؤل ملـکنے کے کونے کونے میں قاصد بھیج دیئے، اور وہ

نرسنگا بجاتے بجاتے لوگوں کو یونتن کی فتح سناتے گئے۔ 4 تمام
اسرائیل میں پھیلخبر ساؤل”گئی، ِجبعہنے کی فلستی چوکی کو
تباہ کر دیا اسرائیلاباورہے، فلستیوں نفرتخاصکی کا نشانہ
بن گیا ساؤل“ہے۔ تمامنے مردوں فلستیوںکو سے لڑنے کے لئے
ِجلجال میں بُلایا۔

5 فلستی بھی اسرائیلیوں سے لڑنے کے لئے جمع ہوئے۔ اُن
کے 30,000 رتھ، 6,000 گھڑسوار اور ساحل ریتکی جیسے
بےشمار پیادہ فوجی تھے۔ اُنہوں نے بیت آون کے مشرق میں
مِکماس قریبکے اپنے خیمے لگائے۔ اسرائیلیوں6 نے دیکھا کہ
خطرےبڑےہم میں آ گئے ہیں، اور دشمن ہم پر بہت دباؤ ڈال
رہا توہے پریشانی کے عالم میں غاروںکچھ اور میںدراڑوں 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 جدکے اور ِجلعاد کے
علاقے میں چلے گئے۔

ساؤل بےصبریکی
ساؤل تکاب ِجلجال میں تھا، لیکن جو آدمی اُس کے ساتھ

رہے تھے وہ خوف مارےکے تھرتھرا رہے تھے۔ سموایل8 نے
ساؤل کو ہدایت دی تھی کہ سات دن میرا انتظار کریں۔ لیکن
سموایلاورگئے،گزردنسات نہ ساؤلآیا۔ منتشرفوجیکے ہونے
لـگے 9 تو ساؤل نے حکم دیا، بھسم” ہونے والی اور سلامتی کی
قربانیاں لے “آؤ۔ پھر اُس نے خود پیشقربانیاں کیں۔

10 وہ ابھی اِس کام سے فارغ ہی ہوا تھا کہ سموایل پہنچ گیا۔
ساؤل خوشاُسے آمدید کہنے کے لئے نکلا۔ لیکن11 سموایل نے
پوچھا، آپ” نے کیا “کِیا؟
ساؤل منتشرلوگ”دیا،جوابنے ہو تھے،رہے وقتآپاور

پر نہ مَیںجبآئے۔ نے دیکھا مِکماسفلستیکہ قریبکے جمع ہو
رہے ہیں 12 تو مَیں نے سوچا، فلستی’ یہاں ِجلجال میں آ کر مجھ پر
حملہ کرنے کو ہیں، حالانکہ مَیں نے ابھی رب سے دعا نہیں کی
کہ وہ ہم پر مہربانی ‘کرے۔ اِس لئے مَیں جرأتنے کر خودکے
پیشقربانیاں “کیں۔

سموایل13 بولا، یہ” کیسی احمقانہ حرکت !تھی آپ ربنے
اپنے خدا کا حکم نہ مانا۔ رب تو آپ اور آپ کی اولاد کو ہمیشہ
کے لئے اسرائیل پر مقرر کرنا چاہتا تھا۔ 14 لیکن اب آپ کی
بادشاہت قائم نہیں رہے گی۔ آپچونکہ نے اُس کی نہ سنی اِس
لئے رب اَورکسینے چنکو اپنیکر قوم کا راہنما مقرر کیا ہے،
ایک ایسے آدمی کو جو اُس سوچکی رکھے “گا۔

15 پھر سموایل ِجلجال سے چلا گیا۔
کیجنگ یاں تیار

بچے ہوئے اسرائیلی ساؤل کے پیچھے دشمن سے لڑنے گئے۔ وہ
ِجلجال سے روانہ ہو کر ِجبعہ پہنچ 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 میں ٹک گئے جبکہ فلستی
مِکماس پاسکے خیمہ زن تھے۔ کچھ17 دیر کے بعد فلستیوں کے
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تین ملـکدستے کو لُوٹنے کے لئے ایکنکلے۔ سوعال کے علاقے
کے شہر عُفرہ چلطرفکی پڑا، 18 بیتدوسرا َحورون طرفکی
اور تیسرا اُس پہاڑی سلسلے کی طرف 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 چا تھے کہ اسرائیلی تلواریں نیزےیا بنائیں۔
20 اپنے ہلوں، کدالوں، یوں کلہاڑ یا درانتیوں کو تیز کروانے کے
لئے تمام اسرائیلیوں کو فلستیوں کے پاس جانا پڑتا تھا۔ 21 فلستی
ہلوں، کدالوں، کانٹوں اور یوں کلہاڑ کو تیز کرنے کے لئے اور
آنکسوں ٹھیکنوککی کرنے کے لئے چاندی کے ِسکے کی دو
تہائی لیتے تھے۔ نتیجے22 میں اُس ساؤلدن اور یونتن کے کسیسوا
بھی اسرائیلی پاسکے تلوار یا نیزہ نہیں تھا۔

یونتن فلستیوں پر حملہ کرتا ہے
فلستیوں23 مِکماسنے درےکے پر قبضہ کر کے وہاں چوکی

قائم کی تھی۔
14

ایک1 دن یونتن نے اپنے سلاحجوان بردار سے کہا، آؤ،” ہم
فوجفلستیجہاںجائیںطرفپرلی لیکن“ہے۔چوکیکی اُس نے
باپاپنے کو اطلاع نہ دی۔

ساؤل2 اُس وقت انار درختکے کے سائے میں بیٹھا تھا جو
ِجبعہ قریبکے مجرونکے میں 600تھا۔ مرد اُس پاسکے تھے۔
اخیاہ3 امام بھی ساتھ تھا امامجو بالاپوشکا پہنے تھا۔ہوئے اخیاہ
یکبود کے بھائی اخی طوب کا بیٹا تھا۔ اُس کا دادا فینحاس اور
پردادا عیلی تھا، جو پرانے زمانے میں َسیلا میں رب کا امام تھا۔
کسی بھیکو معلوم نہ تھا کہ یونتن چلا گیا ہے۔

فلستی4-5 تکچوکی پہنچنے کے لئے یونتن تنگایکنے راستہ
اختیار کیا جو دو کڑاڑوں کے درمیان سے گزرتا تھا۔ پہلے کا نام
بوصیص تھا، اور وہ شمال مِکماسمیں مقابلکے دوسرےتھا۔ کا
نام سنہ تھا، اور وہ جنوب میں ِجبع کے مقابل تھا۔ 6 یونتن نے
اپنے سلاحجوان بردار سے آؤ،”کہا، ہم جہاںجائیںطرفپرلی
اِن نامختونوں کی چوکی ہماریربشایدہے۔ مدد کرے، کیونکہ
اُس نزدیککے کوئی فرق نہیں کہ ہم یادہ ز ہوں یا “کم۔ اُس7
بردارسلاحکا ٹھیکآپکچھجو”بولا، سمجھتے کریں۔وہیہیں،
ضرور جائیں۔ جو کچھ بھی آپ کہیں گے، مَیں حاضر “ہوں۔
8 یونتن بولا، ٹھیک” ہے۔ پھر ہم یوں دشمنوں کی طرف ھتے بڑ
جائیں گے، کہ ہم اُنہیں صاف نظر آئیں۔ 9 اگر وہ ہمیں دیکھ
کر پکاریں، رُک’ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں مار دیں ‘!گے تو ہم اپنے
منصوبے سے باز آ کر اُن پاسکے نہیں جائیں گے۔ لیکن10 اگر وہ
پکاریں، پاسہمارےآؤ،’ آ ‘!جاؤ تو ہم ضرور اُن پاسکے چڑھ
جائیں گے۔ کیونکہ یہ اِس کا نشان ہو گا کہ رب اُنہیں ہمارے
قبضے میں دےکر “گا۔

11 چنانچہ وہ چلتے چلتے فلستی چوکی کو نظر آئے۔ فلستی شور
مچانے دیکھو،”لـگے، اسرائیلی اپنے چھپنے بلوںکے نکلسے رہے

“!ہیں 12 چوکی کے فوجیوں نے دونوں کو چیلنج کیا، آؤ،”
پاسہمارے آؤ تو ہم تمہیں سبق سکھائیں “گے۔ یہ سن کر یونتن
نے اپنے سلاح بردار کو آواز دی، میرےآؤ،” پیچھے !چلو رب
اُنہیںنے اسرائیل حوالےکے کر دیا “ہے۔ دونوں13 ہاتھوںاپنے
اور پیروں کے بل ھتے چڑ ھتے چڑ تکچوکی جا پہنچے۔ جب یونتن
آگے آگے چل کر فلستیوں پاسکے پہنچ گیا تو وہ اُس کے منے سا
گرتے گئے۔ ساتھ سلاحساتھ بردار پیچھے لوگوںسے 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، نہ صرف لشکرگاہ
بلـکہ کھلے میدان میں بھی۔ چوکی کے مرد اور لُوٹنے والے دستے
بھی تھرتھرانے لـگے۔ ساتھ ساتھ زلزلہ آیا۔ رب نے تمام فلستی
فوجیوں دلوںکے دہشتمیں پیدا کی۔

فلستیوںرب پر فتح دیتا ہے
ساؤل16 پہرےجوکے دار ِجبعہ حرکتوںکیدشمنسے پر غور

کر رہے تھے اُنہوں اچانکنے دیکھا کہ فلستی فوج میں ہل چل
مچ گئی ہے، افرا تفری کبھی اِس طرف، کبھی اُس طرف بڑھ
رہی ہے۔ ساؤل17 ًنے فورا حکم فوجیوں”دیا، گنکو کر معلوم
کرو کونکہ چلا گیا “ہے۔ معلوم ہوا یونتنکہ اور اُس سلاحکا
بردار موجود نہیں ہیں۔ 18 ساؤل 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 شور بہت 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 کو قتل کر رہے ہیں، اور طرفہر
ہنگامہ ہی ہنگامہ ہے۔

فلستیوں21 نے کافی اسرائیلیوں کو اپنی فوج میں شامل کر لیا
ابتھا۔ فلستیوںلوگیہ چھوڑکو ساؤلکر اور یونتن پیچھےکے 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 ربطرح نے اُس دن
اسرائیلیوں کو بچا لیا۔

ساؤل کی لعنتسمجھےبےسوچے
لڑائیسختاسرائیلیدناُس24 تھے۔میںمصیبتبڑیباعثکے

اِس لئے ساؤل نے قَسم کھا کر کہا، اُس” پر لعنت جو شام سے
پہلے پہلےکھائے۔کھانا مَیں اپنے دشمن انتقامسے لوں گا، پھر ہی
سب کھا پی سکتے “ہیں۔ اِس وجہ کسیسے نے روٹی کو ہاتھ
تک نہ لگایا۔ پوری25 فوج جنگل میں داخل ہوئی تو وہاں زمین
پر شہد کے چھتے تھے۔ جبلوگتمام26 اُن پاسکے گزرےسے
تو دیکھا کہ اُن سے ٹپکشہد رہا لیکنہے۔ کسی نے تھوڑا بھی
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لے کر جرأتکیکھانے نہ کی، لعنتکیساؤلسبکیونکہ سے
ڈرتے تھے۔

27 یونتن کو لعنت کا علم نہ تھا، اِس لئے اُس نے اپنی لاٹھی
کا کسیسرا میںچھتے ڈال کر چاٹاُسے لیا۔ اُس کی ًآنکھیں فورا
اُٹھیں،چمک اور وہ تازہ دم دیکھنےکسی28گیا۔ہو یونتنکر کو
بتایا، آپ” باپکے نے فوج سے قَسم کھلا کر اعلان کیا ہے کہ
اُس لعنتپر اِسجو اِسیکھائے۔کچھدن وجہ سبہمسے اِتنے
نڈھال ہو گئے “ہیں۔ یونتن29 جوابنے دیا، میرے” باپ نے
ملـک میںمصیبتکو ڈال دیا !ہے دیکھو، تھوڑےاِس شہدسے
کو آنکھیںمیریسےچکھنے اُٹھیںچمککتنی اور مَیں کتنا تازہ دم
ہو گیا۔ 30 بہتر ہوتا لوگہمارےکہ دشمن سے لُوٹے ہوئے مال
میں کچھسے نہ کچھ لیتے۔کھا لیکن میںحالتاِس فلستیوںہم کو
طرحکس یادہ ز نقصان پہنچا سکتے “ہیں؟

31 اُس دن اسرائیلی فلستیوں کو مِکماس سے مار مار کر ایالون
تک پہنچ گئے۔ لیکن شام وقتکے وہ نہایت نڈھال ہو گئے تھے۔
32 پھر وہ لُوٹے ہوئے یوڑوں ر پر ٹوٹ پڑے۔ اُنہوں نے جلدی
جلدی یوں، بھیڑبکر گائےبَیلوں اور بچھڑوں کو ذبح بھوککیا۔ کی
شدت کی وجہ سے اُنہوں نے خون صحیحکو طور سے نکلنے نہ دیا
زمینکوجانوروںبلـکہ پر کھانےسمیتخونکوگوشتکرچھوڑ
لـگے۔

کسی33 نے ساؤل کو اطلاع دی، لوگدیکھیں،” رب کا
گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ گوشتوہ کھا ابمیںجسہیںرہے
تک 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 پاسکے جا کر
اُنہیں بتا دینا، اپنے’ جانوروں میرےکو پاس لے آئیں تاکہ اُنہیں
پتھر پر ذبح کر کے کھائیں۔ ورنہ آپ خون آلودہ گوشت کھا کر
رب 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 ربدفعہ کی
تعظیم میں قربان گاہ بنائی۔

36 پھر اُس نے اعلان کیا، آئیں،” ہم ابھی اِسی رات فلستیوں
کا تعاقب کر کے اُن میں لُوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھیں تاکہ
ایک بھی نہ فوجیوں“بچے۔ جوابنے دیا، ٹھیک” ہے، وہ کچھ
کریں جو آپ کو مناسب “لـگے۔ لیکن امام بولا، پہلے” ہم الله
سے ہدایت “لیں۔ 37 چنانچہ ساؤل نے الله سے پوچھا، کیا” ہم
فلستیوں تعاقبکا جاری رکھیں؟ کیا تُو اُنہیں اسرائیل کے حوالے
دےکر لیکن“گا؟ اِس مرتبہ الله جوابنے نہ دیا۔

38 یہ دیکھ کر ساؤل نے فوج کے تمام راہنماؤں کو بُلا کر
گناہنےکسی”کہا، کیا معلومہے۔ کریںکوششکیکرنے کہ
کون قصوروار ہے۔ رب39 کی حیات کی قَسم جو اسرائیل کا
نجات دہندہ قصوروارہے، ًکو فورا دیموتسزائے جائے گی،
خواہ وہ میرا بیٹا یونتن کیوں نہ خاموشسبلیکن“ہو۔ رہے۔

تب40 ساؤل نے دوبارہ اعلان کیا، پوری” فوج ایک طرف
کھڑی ہو جائے اور یونتن اور مَیں دوسری “طرف۔ لوگوں نے
جواب دیا، جو” آپ کو مناسب لـگے وہ “کریں۔ 41 پھر ساؤل
اسرائیلربنے کے خدا سے دعا ہمیںرب،اے”کی، دکھا کہ
کون قصوروار “!ہے
قرعہجب ڈالا گیا تو یونتن ساؤلاور گروہکے قصوروارکو قرار

دیا گیا اور باقی فوج بےقصور۔کو 42 پھر ساؤل نے حکم اب”دیا،
قرعہ ڈال کر پتا یں کر کہ مَیں قصوروار ہوں یا “یونتن۔ جب قرعہ
ڈالا گیا تو یونتن قصوروار ٹھہرا۔ ساؤل43 نے پوچھا، آپبتائیں،”
نے کیا “کِیا؟ یونتن جوابنے دیا، مَیں” صرفنے تھوڑا سا شہد
چکھ لیا جو میری لاٹھی سرےکے پر لگا تھا۔ لیکن مَیں مرنے
کے لئے تیار “ہوں۔ 44 ساؤل نے کہا، یونتن،” الله مجھے سخت
دےسزا اگر مَیں آپ کو اِس کے لئے سزائے موت نہ “دوں۔
لیکن45 فوجیوں اعتراضنے کیا، یہ” باتکیسی ہے؟ یونتن ہی
نے زبردستاپنے حملے اسرائیلسے آجکو بچا لیا کساُسےہے۔
طرح دیموتسزائے جا سکتی کبھیہے؟ !نہیں الله حیاتکی
کی قَسم، اُس ایککا بال بھی بیکا نہیں ہو گا، آجکیونکہ اُس نے
الله کی مدد سے فتح پائی “ہے۔ یوں فوجیوں نے یونتن کو موت
سے بچا لیا۔

ساؤلتب46 فلستیوںنے تعاقبکا کرنا چھوڑ دیا اور اپنے گھر
چلا گیا۔ فلستی بھی ملـکاپنے واپسمیں چلے گئے۔

ساؤل کی جنگیں
تختساؤلجب47 نشین ہوا تو ملـکوہ کے ارد گرد کے تمام

دشمنوں لڑا۔سے اِن میں موآب، عمون، ادوم، ضوباہ بادشاہکے اور
فلستی شامل تھے۔ اور وہاںچھڑیجنگبھیجہاں 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

بڑیکی میرببیٹی اور چھوٹی بیٹی میکل تھی۔ بیوی50 کا نام اخی
نوعم بنت اخی معض تھا۔ ساؤل کی فوج کا کمانڈر ابنیر تھا، جو
ساؤل کے چچا نیر کا بیٹا تھا۔ ساؤل51 کا باپ قیس اور ابنیر کا
باپ نیر سگے بھائی تھے جن باپکا ابی ایل تھا۔

ساؤل52 کے جیتے جی فلستیوں جاریجنگسختسے رہی۔
اِس لئے جب بھی کوئی بہادر اور لڑنے کے قابل آدمی نظر آیا تو
ساؤل نے اُسے اپنی فوج میں بھرتی کر لیا۔

15
تمام عمالیقیوں ہلاککو کرنے کا حکم

ایک1 دن سموایل نے ساؤل پاسکے آ کر اُس باتسے رب”کی، ہی نے مجھے آپ کو مسح کر کے اسرائیل پر مقرر کرنے
کا حکم دیا تھا۔ اب رب کا پیغام سن !لیں رب2 الافواج فرماتا
ہے، عمالیقیوںمَیں’ قوممیریکا سکتا۔بھولنہیںسلوکساتھکے
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اُس وقت جب اسرائیلی مصر سے نکل کر کنعان کی طرف سفر
کر تھےرہے تو عمالیقیوں نے راستہ بند کر دیا تھا۔ وقتاب3 آ گیا
ہے کہ تُو اُن پر حملہ کچھسبکرے۔ تباہ کر میرےکے حوالے
کر کچھدے۔ بھی بچنے نہ دے، بلـکہ تمام مردوں، عورتوں، بچوں
شیرخواروں سمیت، گائےبَیلوں، یوں، بھیڑبکر اونٹوں اور گدھوں
موتکو گھاٹکے “۔‘دےاُتار

4 ساؤل نے اپنے فوجیوں کو بُلا کر طلائم میں اُن کا جائزہ
لیا۔ کُل پیادے2,00,000 فوجی تھے، نیز یہوداہ کے 10,000
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 چلےسے جائیں، آپورنہ
اُن ہلاکساتھکے جائیںہو گے۔ اسرائیلیجبکیونکہ مصر سے
نکل یگستانکر ر میں سفر کر تھےرہے آپتو نے اُن پر مہربانی کی
“تھی۔
یہ خبر ملتے ہی قینی عمالیقیوں الـگسے ہو کر چلے گئے۔ تب7

ساؤل نے عمالیقیوں پر حملہ کر کے اُنہیں یلہ حو سے لے کر مصر
کی مشرقی سرحد ُشور تک شکست دی۔ پوری8 قوم کو تلوار
سے مارا صرفگیا، اُن کا بادشاہ اجاج زندہ پکڑا گیا۔ ساؤل9 اور
اُس کے فوجیوں نے اُسے زندہ چھوڑ دیا۔ اِسی طرح سب سے
اچھی یوں، بھیڑبکر گائےبَیلوں، موٹے تازے 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 صرفنے اُن تمام کمزور
جانوروں کو ختم کیا جن کی قدر قیمتو نہ تھی۔

فرماں برداری قربانیوں سے اہم ہے
10 پھر رب سموایل سے ہم کلام ہوا، 11 مجھے” دُکھ ہے کہ

مَیں ساؤلنے کو بادشاہ بنا لیا ہے، کیونکہ اُس نے مجھ سے دُور
ہو کر میرا حکم نہیں “مانا۔ سموایل کو اِتنا غصہ آیا کہ وہ پوری
رات بلند آواز سے رب سے یاد فر کرتا رہا۔ 12 اگلے دن وہ اُٹھ
کر ساؤل سے ملنے گیا۔ کسی نے اُسے بتایا، ساؤل” کرمل چلا
گیا۔ وہاں اپنے لئے یادگار کھڑا کر کے وہ آگے ِجلجال چلا گیا
“ہے۔ سموایلجب13 ِجلجال پہنچا تو ساؤل نے کہا، مبارک”
!ہو مَیں ربنے کا حکم پورا کر دیا “ہے۔ سموایل14 نے جانوروں”پوچھا، 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
گائےبَیلوںاچھے اور یوں بھیڑبکر کو زندہ چھوڑ دیا تاکہ رباُنہیں
آپ کے خدا کے حضور قربان کریں۔ لیکن ہم نے باقی سب کو
رب کے حوالے کر کے مار “دیا۔

16 سموایل بولا، !خاموش” پہلے وہ بات سن لیں جو رب
نے مجھے پچھلی رات “فرمائی۔ ساؤل جوابنے دیا، “بتائیں۔”
17 سموایل نے کہا، جب” آپ تمام قوم کے راہنما بن گئے تو
کمتریاحساِس مسحکوآپنےربتوبھیتھے۔شکارکا کےکر
اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔ اور18 اُس آپنے بھیجکو کر حکم دیا،

جا’ اور عمالیقیوں پورےکو طور ہلاکپر کر میرےکے حوالے
کر۔ اُس تکوقت اِن شریر لوگوں سے لڑتا رہ تکجب وہ سب
مٹسبکے نہ ‘جائیں۔ اب19 مجھے بتائیں آپکہ ربنے کی
کیوں نہ آپسنی؟ لُوٹے مالہوئے پر ٹوٹکیوں پڑے؟ یہ ربتو
نزدیککے گناہ “ہے۔

ساؤل20 اعتراضنے مَیںلیکن”کیا، سنی۔کیربضرورنے
جس 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 سبباقی موتکو گھاٹکے اُتار ربکر کے حوالے
دیا۔کر فوجیمیرے21 لُوٹے میںمالہوئے سےسبصرفسے
اچھی یاں بکر بھیڑ اور گائےبَیل چن کر لے آئے، کیونکہ وہ اُنہیں
یہاں ِجلجال میں رب آپ کے خدا کے حضور قربان کرنا ہتے چا
“تھے۔

لیکن22 سموایل جوابنے دیا، رب” کو کیا بات یادہ ز پسند
بھسمکیآپہے، ہونے والی اور ذبح قربانیاںکی یا یہ اُسآپکہ
کی سنتے ہیں؟ قربانیسننا کہیںسے بہتر اور دھیان دینا مینڈھے کی
دانیغیبسرکشی23ہے۔عمدہکہیںسےچربی گناہکے برابرکے
ہے اور غرور بُت پرستی کے گناہ سے کم نہیں ہوتا۔ آپ ربنے
کا حکم رد کیا اِسہے، لئے اُس آپنے کو رد کر کے بادشاہ کا
آپعُہدہ چھینسے لیا “ہے۔

تب24 ساؤل نے اقرار کیا، مجھ” سے گناہ ہوا ہے۔ مَیں نے
آپ ہدایتکی رباور کے حکم ورزیخلافکی کی ہے۔ مَیں
لوگوںنے سے ڈر کر اُن باتکی مان لی۔ ابلیکن25 مہربانی کر
کریںمعافمجھےکے میرےاور واپسساتھ آئیں تاکہ آپمَیں کی
موجودگی میں رب پرستشکی کر “سکوں۔ لیکن26 سموایل نے
جواب آپمَیں”دیا، واپسساتھکے نہیں چلوں آپگا۔ 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 کا دامن اِتنے زور سے پکڑ لیا کہ پھٹوہ کر اُس کے ہاتھ
میں رہ گیا۔ سموایل28 بولا، جس” طرح کپڑا پھٹ کر آپ کے
ہاتھ میں رہ گیا بالکل اُسی ربطرح آجنے اسرائیلہی آپپر کا
آپاختیار سے چھین کر کسی اَور دےکو دیا ہے، شخصایسے
کو آپجو کہیںسے بہتر ہے۔ 29 اسرائیلجو کی شان شوکتو
وہہے جھوٹنہ بولتا، نہ سوچاپنیکبھی کو بدلتا کیونکہہے، وہ
انسان نہیں باتایککہ کہہ کر بعد میں اُسے “بدلے۔

مَیںبےشک”کی،منتدوبارہنےساؤل30 گناہنے ہے۔کیا
لیکن براہِ کرم کم از کم میری قوم کے بزرگوں اور اسرائیل کے
منے سا تو عزتمیری میرےکریں۔ واپسساتھ آئیں تاکہ آپمَیں
کی موجودگی آپربمیں کے خدا پرستشکی کر “سکوں۔

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 کو میرے پاس لے “!آؤ
اجاج اطمینان سے سموایل کے پاس آیا، کیونکہ اُس نے سوچا،
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بےشک” موت کا خطرہ ٹل گیا “ہے۔ 33 لیکن سموایل تیری”بولا، تلوار سے بےشمار مائیں اپنے بچوں سے محروم ہو گئی ہیں۔
تیریاب بھیماں ہوبےاولاد “گی۔جائے یہ کہہ سموایلکر نے
ِجلجالوہیں ربمیں اجاجحضورکے کو تلوار ٹکڑےٹکڑےسے
کر دیا۔

34 پھر وہ واپسرامہ چلا گیا، اور ساؤل اپنے گھر گیا جو ِجبعہ
میں تھا۔ اِس35 کے بعد سموایل جیتے ساؤلجی کبھیسے نہ ملا،
کیونکہ وہ ساؤل کا ماتم کرتا رہا۔ ربلیکن کو دُکھ تھا کہ مَیں
ساؤلنے اسرائیلکو پر کیوں مقرر کیا۔

16
نئے بادشاہ داؤد کو مقرر کیا جاتا ہے

ایک1 سموایلربدن سے ہم کلام ہوا، تُو” ساؤلتککب
کا ماتم کرے گا؟ مَیں نے تو اُسے رد کر کے بادشاہ کا عُہدہ
اُس سے لے لیا ابہے۔ مینڈھے سینگکا زیتون کے تیل سے
بھر کر بیت لحم چلا جا۔ وہاں ایک آدمی سے مل جس کا نام
یسّی ہے۔ کیونکہ مَیں نے اُس بیٹوںکے میں ایکسے چنکو لیا
ہے کہ وہ نیا بادشاہ بن “جائے۔ لیکن2 سموایل اعتراضنے کسمَیں”کیا، طرح جا سکتا ہوں؟ ساؤل یہ سن کر مجھے مار ڈالے
رب“گا۔ جوابنے دیا، ایک” جوان گائے اپنے ساتھ لے کر
لوگوں کو دےبتا کہ مَیں رباِسے کے قربانحضور کرنے کے
لئے آیا ہوں۔ 3 یسّی دےدعوتکو کہ وہ قربانی ضیافتکی میں
شریک ہو جائے۔ آگے مَیں تجھے بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ مَیں
تجھے دکھاؤں گا کسکہ بیٹے میرےکو لئے مسح کر کے چن
لینا “ہے۔

سموایل4 مان گیا۔ جب وہ بیت لحم پہنچ گیا تو لوگ چونک
اُٹھے۔ لرزتے لرزتے شہر بزرگکے اُس سے ملنے آئے اور خیریت”پوچھا، تو ہے ہمارےآپکہ پاس آ گئے “ہیں؟ سموایل5 نے
اُنہیں قربانیحضورکےربمَیںہے۔خیریت”کہا،کردےتسلی
پیش کرنے کے لئے آیا ہوں۔ آپاپنے ربکو کے لئے مخصوص
مُقّدسو کریں اور میرےپھر ساتھ قربانی ضیافتکی شریکمیں
سموایل“جائیں۔ہو یسّینے اور اُس بیٹوںکے دیدعوتبھیکو
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 یہبےشک”سوچا، وہ ہے
مسحربجسے کر کے بادشاہ بنانا چاہتا “ہے۔ ربلیکن7 نے
اِس”فرمایا، اورصورتوشکلکی لمبے قد سے متاثر نہ ہو، کیونکہ
یہ مجھے نامنظور مَیںہے۔ انسان کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ کیونکہ
انسان صورتظاہری پر غور کر کے فیصلہ کرتا ہے ربجبکہ کو
ایکہر کا صافصافدل نظر آتا “ہے۔

8 پھر یسّی نے اپنے دوسرے بیٹے ابی نداب کو بُلا کر سموایل
منےکے سا سموایلدیا۔گزرنےسے بھیاِسےنےربنہیں،”بولا،
نہیں “چنا۔ اِس9 کے بعد یسّی تیسرےنے بیٹے سمّہ پیشکو کیا۔
لیکن یہ بھی نہیں چنا گیا تھا۔ یوں10 یسّی نے ساتاپنے بیٹوں کو
ایکایک کر سموایلکے کے منے سا سے گزرنے دیا۔ اِن میں سے

ربکوئی کا چنا ہوا بادشاہ نہ سموایلآخرکار11نکلا۔ اِن”پوچھا،نے کے علاوہ کوئی اَور بیٹا تو نہیں “ہے؟ یسّی جوابنے سب”دیا، سے چھوٹا بیٹا ابھی باقی رہ گیا ہے، لیکن وہ باہر کھیتوں
میں یوں بھیڑبکر کی نگرانی کر رہا “ہے۔ سموایل نے کہا، اُسے”
ً فورا بُلا لیں۔ اُس کے تکآنے ہم کھانے کے لئے نہیں بیٹھیں
“گے۔

چنانچہ12 یسّی چھوٹے بُلاکو کر اندر آیا۔لے یہ بیٹا تھا۔گورا
اُس کی آنکھیں خوب صورت اور شکل و صورت قابِل یف تعر
ربتھی۔ سموایلنے کو یہی”بتایا، اُٹھہے۔ کر “کر۔مسحاِسے
سموایل13 نے تیل سے بھرا ہوا مینڈھے کا سینگ لے کر اُسے
داؤد کے سر پر ُنڈیل ا سبدیا۔ بھائی موجود تھے۔ اُسی ربوقت
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 کے روح نے ساؤل کو چھوڑ دیا تھا۔ اِس کے

رببجائے طرفکی بُریایکسے روح دہشتاُسے زدہ کرنے
لـگی۔ ساؤلدنایک15 ملازموںکے اُسنے سے الله”کہا، کی
طرف ایکسے بُری روح آپ کے دل میں دہشت پیدا کر رہی
ہے۔ 16 ہمارا آقا اپنے خادموں کو حکم دے کہ وہ کسی کو
ڈھونڈ لائیں جو سرود بجا سکے۔ جب بھی الله کی طرف سے یہ
بُری روح آپ پر آئے تو وہ اپنا ساز بجا کر آپ کو سکون دلائے
“گا۔

ساؤل17 ٹھیک”دیا،جوابنے ہے، ایسا کوکسیکرو۔ہی
بُلا لاؤ جو ساز بجانے میں ماہر “ہو۔ ایک18 ملازم بولا، مَیں”
ایکنے آدمی کو دیکھا ہے خوبجو بجا سکتا بیتوہہے۔ لحم
کے ہنے ر والے یسّی کا بیٹا وہہے۔ مہارتصرفنہ سرودسے بجا
سکتا ہے بلـکہ بڑا بھیجنگجو یہہے۔ بھی اُس ایککی خوبی ہے
وہکہ ہر موقع پر داریسمجھ باتسے کر سکتا اورہے۔ خوبوہ
بھیصورت 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۔ 20 یہ سن کر یسّی نے روٹی، َمے کا
مشکیزہ ایکاور جوان بکری 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۔ 22 ساؤل نے یسّی کو اطلاع بھیجی، داؤد”
بہتمجھے پسند آیا اِسہے، لئے اُسے مستقل طور پر خدمتمیری
اجازتکیکرنے “دیں۔ بُریبھیجباور23 ساؤلروح پر آتی تو
داؤد اپنا سرود بجانے لگتا۔ تب ساؤل سکونکو ملتا بُریاور روح
اُس پر سے دُور ہو جاتی۔
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جالوتجاتی

ایک1 دن فلستیوں نے اپنی فوج کو یہوداہ کے شہر سوکہ کے
قریب جمع کیا۔ وہ اِفس دَمّیم میں خیمہ زن ہوئے جو سوکہ اور
عزیقہ کے درمیان ہے۔ جواب2 میں ساؤل نے اپنی فوج کو بُلا
کر وادٔی ایلہ میں جمع کیا۔ وہاں اسرائیل کے جنگمرد کے لئے
ترتیب کھڑےسے ہوئے۔ 3 یوں فلستی ایک پہاڑی پر کھڑے
تھے اور اسرائیلی پہاڑیدوسری پر۔ اُن بیچکے میں وادی تھی۔

4 پھر فلستی صفوں جاتسے شہر کا پہلوان نکل کر اسرائیلیوں
منےکے سا اُسہوا۔کھڑا جالوتنامکا تھا اور یادہسےفٹ9وہ ز
لمبا اُس5تھا۔ لئےکےحفاظتنے پیتل رکھیپہنچیزیںکئیکی
: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 چلکر رہا تھا اُس کا کھڈیدستہ کے شہتیر جیسا موٹا
اور لمبا تھا، اور اُس کے لوہے نوککی کا وزن 7 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، تم” سب
کیوں لڑنے کے لئے صف آرا ہو گئے ہو؟ کیا مَیں فلستی نہیں ہوں
جبکہ صرفتم ساؤل کے نوکر چاکر ہو؟ ایکچلو، آدمی کو چن
کر اُسے یہاں پاسمیرےنیچے بھیج دو۔ 9 اگر وہ مجھ سے لڑ سکے
اور مجھے دےمار تو تمہارےہم غلام بن جائیں گے۔ لیکن اگر
اُسمَیں غالبپر آ اُسےکر ڈالوںمار تو بنغلامہمارےتم گے۔جاؤ
آج10 مَیں اسرائیلی صفوں کی بدنامی کر اُنہیںکے چیلنج کرتا ہوں
ایکمجھےکہ آدمی دو میرےجو ساتھ “لڑے۔ جالوت11 کی یہ
باتیں سن کر ساؤل اور تمام اسرائیلی گھبرا گئے، اور اُن پر دہشت
طاری ہو گئی۔

داؤد بھائیوں سے ملنے کے لئے فوج پاسکے جاتا ہے
وقتاُس12 داؤد باپکا یسّی کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ اُس کے

8کُل بیٹے تھے، اور وہ اِفراتہ علاقےکے میںلحمبیتکے تھا۔رہتا
لیکن13 اُس بڑےسےسبتینکے بیٹے فلستیوں لڑنےسے کے لئے
میںفوجکیساؤل بھرتی ہو بڑےسےسبتھے۔گئے کا نام اِلیاب،
دوسرے کا ندابابی تیسرےاور کا سمّہ تھا۔ داؤد14-15 سبتو
سے چھوٹا بھائی تھا۔ وہ دوسروں کی طرح پورا وقت ساؤل کے
پاس 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 صبحدن40جالوتجب16 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 دسیہ روٹیاں اپنے ساتھ لے جلدیجلدیکر اُدھر
پہنچ جاؤ۔ 18 پنیر کی یہ دس 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۔ وہ19 وادٔی ایلہ ساؤلمیں
اور فوجاسرائیلی فلستیوںساتھکے سے لڑ “ہیں۔رہے دناگلے20
داؤدسویرےصبح یوڑنے ر اَورکسیکو سپردکے سامانکےکر
اُٹھایا اور یسّی ہدایتکی مطابقکے چلا جبگیا۔ کیمپوہ کے
پاس پہنچ گیا تو اسرائیلی نعرےفوجی لگا لگا کر جنگمیداِن کے
لئے نکل رہے تھے۔ 21 وہ لڑنے کے لئے ترتیب کھڑےسے ہو
گئے، اور طرفدوسری فلستی صفیں بھی تیار ہوئیں۔ 22 یہ دیکھ
کر داؤد نے اپنی چیزیں اُس آدمی کے پاس چھوڑ دیں جو لشکر
کے سامان کی نگرانی کر رہا تھا، بھاگپھر کر جنگمیداِن میں
بھائیوں سے ملنے چلا گیا۔
ابھیوہ اُن پوچھحالکا ہی رہا تھا معمولجالوتجاتیکہ23

کے مطابق فلستیوں کی صفوں سے نکل کر اسرائیلیوں 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 کس طرح
ہماری بدنامی کر کے ہمیں چیلنج کر رہا ہے۔ بادشاہ نے اعلان
کیا ہے کہ شخصجو اِسے دےمار اُسے بڑا اجر ملے شہزادیگا۔
سے اُس شادیکی ہو گی، اور آئندہ اُس باپکے خاندانکے کو
ٹیکس نہیں پڑےدینا “گا۔

26 داؤد نے ساتھ والے فوجیوں سے پوچھا، کیا” کہہ رہے
اُسہیں؟ آدمی کو کیا انعام ملے گا اِسجو فلستی مارکو ہماریکر
قوم کی رُسوائی کرےدُور گا؟ یہ نامختون فلستی کون کہہے زندہ
خدا کی فوج کی بدنامی کر کے اُسے چیلنج “!کرے 27 لوگوں
نے دوبارہ داؤد کو بتایا کہ بادشاہ اُس آدمی کو دےکیا گا جو
جالوت 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 ہے؟ بیابان
میں اپنی ایکچند یوں بھیڑبکر کسکو پاسکے چھوڑ آیا ہے؟
مَیں تیری شوخی اور دل شرارتکی خوب جانتا ہوں۔ تُو صرف
جنگ کا تماشا دیکھنے آیا “!ہے داؤد29 مجھاب”پوچھا،نے سے
کیا غلطی ہوئی؟ مَیں نے تو صرف سوال “پوچھا۔ 30 وہ اُس سے
مُڑ اَورکسیکر پاسکے گیا اور باتوہی پوچھنے لگا۔ جوابوہی
ملا۔

ہتھیار کا چناؤ
31 داؤد کی یہ باتیں سن کر کسی نے ساؤل کو اطلاع دی۔

ساؤل نے اُسے ً فورا بُلایا۔ 32 داؤد نے بادشاہ سے کہا، کسی”
کو اِس فلستی کی وجہ ہمتسے نہیں ہارنا ہئے۔ چا مَیں اُس سے
لڑوں “گا۔ ساؤل33 بولا، آپ؟” آپ جیسا لڑکا کس طرح 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 اصرارنے مَیں”کیا، باپاپنے یوںکی بھیڑبکر کی
نگرانی کرتا ہوں۔ جب کبھی کوئی شیرببر یا ریچھ یوڑ ر کا جانور
چھین بھاگکر جاتا 35 تو مَیں اُس پیچھےکے جاتا اور اُسے مار مار
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کر بھیڑ کو اُس کے منہ سے چھڑا لیتا تھا۔ اگر شیر یا جوابریچھ
میں مجھ پر حملہ کرتا تو مَیں اُس سرکے بالوںکے کو پکڑ کر اُسے مار
دیتا تھا۔ اِس36 آپطرح کے خادم نے کئی شیروں اور ریچھوں
کو مار ڈالا یہہے۔ نامختون بھی اُن ہلاکطرحکی ہو جائے گا،
کیونکہ اُس نے زندہ خدا کی فوج کی بدنامی کر کے اُسے چیلنج
کیا ہے۔ ربجس37 مجھےنے شیر اور ریچھ پنجےکے سے بچا لیا
ہے وہ مجھے اِس فلستی کے ہاتھ بھیسے بچائے “گا۔
ساؤل بولا، ٹھیک” ہے، جائیں اور رب آپ کے ساتھ “ہو۔

38 اُس نے داؤد کو اپنا زرہ بکتر اور پیتل کا خود پہنایا۔ 39 پھر
داؤد تلوارکیساؤلنے باندھ کر لیکنکی۔کوششکیچلنے اُسے
بہت لـگمشکل رہا تھا۔ اُس ساؤلنے سے مَیں”کہا، یہ چیزیں
پہن کر نہیں لڑ سکتا، کیونکہ مَیں اِن کا عادی نہیں “ہوں۔ اُنہیں
اُتار کر 40 اُس نے ندی سے پانچ ِچکنے ِچکنے پتھر چن کر اُنہیں
اپنی چرواہے کی تھیلی میں ڈال لیا۔ پھر چرواہے کی اپنی لاٹھی
اور فلاخن پکڑ کر وہ فلستی سے لڑنے کے لئے اسرائیلی صفوں سے
نکلا۔

داؤد کی فتح
جالوت41 داؤد جانبکی بڑھا۔ ڈھال کو اُٹھانے والا اُس کے

آگے آگے چل رہا تھا۔ اُس42 حقارتنے آمیز نظروں سے داؤد
کا جائزہ لیا، کیونکہ وہ نوجوانصورتخوباورگورا تھا۔ وہ43
گرجا، کیا” مَیں کُتا ہوں کہ تُو لاٹھی لے کر میرا مقابلہ کرنے
آیا “ہے؟ اپنے دیوتاؤں کے نام لے کر وہ داؤد پر لعنت بھیج کر
اِدھر”چلّایا،44 آ مَیںتاکہ پرندوںگوشتتیرا اور جانوروںجنگلی
کو “کھلاؤں۔

داؤد45 جوابنے دیا، آپ” تلوار، نیزہ اور شمشیر لے کر میرا
مقابلہ کرنے آئے ہیں، لیکن مَیں رب الافواج کا نام لے کر آتا
ہوں، اُسی کا نام جو اسرائیلی فوج کا خدا ہے۔ کیونکہ آپ نے
اُسی کو چیلنج کیا ہے۔ آج46 ہی آپرب میرےکو ہاتھ میں
گا،دےکر اور آپمَیں سرکا قلم دوںکر اِسیگا۔ مَیںدن فلستی
فوجیوں کی لاشیں پرندوں اور جانوروںجنگلی کو دوںکھلا گا۔
تمامتب اسرائیلکہگیلےجاندنیا کا یہاںجوسب47ہے۔خدا
موجود ہیں جان لیں گے ربکہ کو ہمیں بچانے کے لئے تلوار یا
نیزے نہیںضرورتکی ہوتی۔ وہ جنگہیخود کر رہا اورہے،
آپوہی ہمارےکو قبضے میں دےکر “گا۔

جالوت48 داؤد پر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھا، اور داؤد بھی
اُس دوڑا۔طرفکی 49 چلتے چلتے اُس اپنینے تھیلی سے پتھر نکالا
اور رکھمیںفلاخناُسے پتھرچلایا۔سےزورکر اُڑتا اُڑتا فلستی کے
ماتھے پر جا لگا۔ دھنسمیںکھوپڑیوہ گیا، اور پہلوان منہ بلکے
گیا۔گر یوں50-51 فلاخنداؤد اور پتھر فلستیسے غالبپر آیا۔ اُس
کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی۔ تب اُس جالوتنے طرفکی دوڑ
اُسیکر کی تلوار میان کھینچسے کر فلستی کا کاٹسر ڈالا۔
فلستیوںجب نے دیکھا کہ ہلاکپہلوانہمارا ہو گیا توہے وہ

بھاگ نکلے۔ اسرائیل52 اور یہوداہ فتحمردکے نعرےکے لگا لگا
کر فلستیوں ٹوٹپر پڑے۔ اُن تعاقبکا کرتے کرتے جاتوہ اور

عقرون کے تکدروازوں پہنچ گئے۔ جو راستہ شعریم جاتسے
اور تکعقرون جاتا ہے اُس پر ہر طرف فلستیوں کی لاشیں نظر
آئیں۔ 53 پھر اسرائیلیوں واپسنے آ کر فلستیوں کی چھوڑی ہوئی
لشکرگاہ لُوٹکو لیا۔

54 بعد میں داؤد جالوت کا سر یروشلم کو لے آیا۔ فلستی کے
ہتھیار اُس نے اپنے خیمے میں رکھ لئے۔

ساؤل داؤد خاندانکے کا پتا کرتا ہے
جب55 داؤد جالوت سے لڑنے گیا تو ساؤل نے فوج کے

کمانڈر ابنیر سے پوچھا، اِس” جوان آدمی باپکا کون “ہے؟ ابنیر
نے جواب دیا، آپ” کی حیات کی قَسم، مجھے معلوم “نہیں۔
56 بادشاہ بولا، پھر” پتا یں “!کر جب57 داؤد فلستی کا سر قلم کر
واپسکے آیا تو ابنیر اُسے بادشاہ پاسکے لایا۔ داؤد ابھی جالوت
سرکا اُٹھائے پھر رہا تھا۔ ساؤل58 آپ”پوچھا،نے باپکا کون
“ہے؟ داؤد جوابنے دیا، مَیں” بیت لحم کے ہنے ر والے آپ
کے خادم یسّی کا بیٹا “ہوں۔

18
داؤد اور یونتن کی دوستی

اِس1 بعدکےگفتگو ملاقاتکیداؤد بادشاہ بیٹےکے یونتن سے
ہوئی۔ اُن ًمیں فورا گہری دوستی پیدا ہو گئی، اور یونتن داؤد کو
اپنی جان کے برابر عزیز رکھنے لگا۔ اُس2 دن سے ساؤل نے داؤد
کو اپنے دربار میں رکھ لیا اور باپاُسے کے واپسگھر جانے نہ
دیا۔ اور3 یونتن نے داؤد عہدسے باندھا، کیونکہ وہ داؤد کو اپنی
جان کے برابر عزیز رکھتا تھا۔ عہد4 تصدیقکی کے لئے یونتن نے
اپنا چوغہ اُتار کر اُسے اپنے زرہ بکتر، تلوار، کمان اور پیٹی سمیت
داؤد دیا۔دےکو

جہاں5 بھی ساؤل نے داؤد کو لڑنے کے لئے بھیجا وہاں وہ
کامیاب ہوا۔ یہ دیکھ کر ساؤل نے اُسے فوج کا بڑا افسر بنا دیا۔
باتیہ عوام اور ساؤل افسروںکے کو پسند آئی۔

ساؤل داؤد سے حسد کرتا ہے
جب6 داؤد فلستیوں کو شکست دینے سے واپس آیا تو تمام

شہروں سے عورتیں نکل کر ساؤل بادشاہ سے ملنے آئیں۔ دف اور
ساز بجاتے ہوئے خوشیوہ گیتکے گا گا کر ناچنے لـگیں۔ اور7
ناچتے ناچتے وہ گاتی رہیں، ساؤل” نے تو ہلاکہزار کئے جبکہ
داؤد دسنے “ہزار۔

8 ساؤل بڑے غصے میں آ گیا، کیونکہ عورتوں کا گیت اُسے
نہایت بُرا لگا۔ اُس نے اُن”سوچا، کی نظر میں داؤد ہزاردسنے
ہلاک کئے مَیںجبکہ باتیہصرفابہزار۔صرفنے رہ گئی
اُسےکہہے بادشاہ مقرر کیا “جائے۔ وقتاُس9 ساؤلسے داؤد
شککو کی نظر سے دیکھنے لگا۔ اگلے10-11 دن الله نے دوبارہ
ساؤل پر بُری روح آنے دی، اور وہ گھر کے اندر وجد حالتکی
میں آ گیا۔ داؤد معمول کے مطابق ساز بجانے لگا تاکہ بادشاہ کو
سکون ملے۔ ساؤل کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ اچانک اُس نے اُسے
پھینک کر داؤد کو دیوار ساتھکے چھید لنے ڈا کوششکی کی۔
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لیکن ایکداؤد ہٹطرف کر بچ ایکنکلا۔ اَور دفعہ ایسا ہوا،
لیکن داؤد پھر بچ گیا۔

یہ12 دیکھ داؤدساؤلکر ڈرنےسے لگا، اُسکیونکہ جاننے
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 کے ساتھ مختلفداؤد جنگوں کے لئے نکلتا رہا۔
اور14 بھیکچھجو وہ کامیابمیںاُسکرتا رہتا، اُسربکیونکہ
کے ساتھ تھا۔ ساؤلجب15 نے دیکھا کہ داؤد کو کتنی یادہ ز
کامیابی ہوئی ہے تو وہ اُس مزیدسے ڈر گیا۔ لیکن16 اسرائیل اور
یہوداہ کے لوگباقی داؤد بہتسے محبت رکھتے تھے، کیونکہ وہ
میںجنگہر وقتنکلتے سے لے کر واپسگھر تکوقتآتے اُن
کے آگے آگے چلتا تھا۔

داؤد ساؤل کا داماد بن جاتا ہے
ایک17 دن ساؤل نے داؤد باتسے کی، مَیں” اپنی بڑی بیٹی

میرب کا رشتہ آپ کے ساتھ باندھنا چاہتا ہوں۔ لیکن پہلے ثابت
یں کر کہ آپ اچھے فوجی ہیں، جو رب کی جنگوں میں خوب
لیکن“لے۔حصہ دل ساؤلمیںدلہی نے خود”سوچا، تو مَیں
داؤد پر ہاتھ نہیں اُٹھاؤں گا، بہتر ہے کہ وہ فلستیوں کے ہاتھوں
مارا “جائے۔ لیکن18 داؤد اعتراضنے مَیں”کیا، ہوںکون کہ
بادشاہ کا داماد بنوں؟ اسرائیل میں میرےتو خاندان اور آبائی کنبے
کی حیثیتکوئی “نہیں۔

توبھی19 شادی کی یاں تیار کی گئیں۔ لیکن جب وقتمقررہ
آ گیا تو ساؤل میربنے کی ایکشادی اَور آدمی بنام عدری ایل
محولاتی سے کروا دی۔

20 اِتنے میں ساؤل کی چھوٹی بیٹی میکل داؤد محبتسے کرنے
لـگی۔ جب ساؤل کو اِس کی خبر ملی تو وہ خوش ہوا۔ 21 اُس
نے سوچا، اب” مَیں بیٹی کا رشتہ اُس کے ساتھ باندھ کر اُسے
یوں پھنسا دوں گا کہ وہ فلستیوں سے لڑتے لڑتے مر جائے “گا۔
داؤد اُسسے آپآج”کہا،نے کو میرا داماد بننے کا دوبارہ موقع
ملے “گا۔

22 پھر اُس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ چپکے سے
داؤد کو آپسنیں،”بتائیں، بادشاہ پسندکو ہیں، اور اُس تمامکے
پیارکوآپبھیافسر بادشاہضرورآپہیں۔کرتے کشپیشکی
قبول کر اُسکے کا داماد بن “جائیں۔ لیکن23 داؤد اعتراضنے
کیا، کیا” آپ دانستکی میں بادشاہ کا داماد بننا چھوٹی باتسی
مَیںہے؟ تو غریب آدمی ہوں، اور میری حیثیتکوئی “نہیں۔

ملازموں24 نے بادشاہ پاسکے واپس جا کر اُسے داؤد کے
الفاظ بتائے۔ ساؤل25 نے اُنہیں پھر داؤد پاسکے بھیج کر اُسے
اطلاع دی، بادشاہ” 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 کے ِجلد کا کٹا ہوا حصہ
بادشاہ کے پاس لانا پڑے “گا۔ شرط کا مقصد یہ تھا کہ داؤد
فلستیوں ہاتھوںکے مارا جائے۔

داؤدجب26 کو یہ خبر ملی تو اُسے ساؤل پسندکشپیشکی
آئی۔ وقتمقررہ سے پہلے اُس27 نے اپنے آدمیوں کے ساتھ نکل

کر 200 فلستیوں کو مار دیا۔ لاشوں کا ختنہ کر کے وہ ِجلد کے
کُل ٹکڑے200 بادشاہ پاسکے لایا تاکہ بادشاہ کا داماد بنے۔
یہ دیکھ کر ساؤل نے اُس شادیکی میکل سے کروا دی۔

ساؤل28 کو ماننا پڑا ربکہ داؤد کے ساتھ ہے اور میریکہ
بیٹی میکل اُسے بہت پیار کرتی ہے۔ تب29 وہ داؤد سے اَور بھی
ڈرنے لگا۔ اِس کے بعد وہ جیتے جی داؤد کا دشمن بنا رہا۔ 30 اُن
دنوں میں فلستی سردار اسرائیل سے لڑتے رہے۔ لیکن جب بھی
جنگوہ کے لئے نکلے تو داؤد ساؤل کے باقی افسروں نسبتکی
یادہ ز کامیاب ہوتا تھا۔ نتیجے میں اُس کی پورےشہرت ملـک
میں پھیل گئی۔

19
یونتن داؤد سفارشکی کرتا ہے

ساؤلاب1 نے اپنے بیٹے یونتن اور تمام ملازموں صافکو بتایا
کہ داؤد ہلاککو کرنا لیکنہے۔ داؤد یونتن بہتکو پیارا تھا،
اِس2 لئے اُس نے اُسے آگاہ کیا، آپباپمیرا” کو مار دینے کے
مواقع ڈھونڈ رہا ہے۔ کل صبح خبردار رہیں۔ کہیں چھپ کر
میرا انتظار کریں۔ 3 پھر مَیں اپنے باپ کے ساتھ شہر سے نکل کر
آپ کے قریب سے گزروں گا۔ وہاں مَیں اُن سے آپ کا معاملہ
چھیڑ کر معلوم کروں گا کہ وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ جو کچھ بھی
وہ کہیں آپمَیںگے کو بتا دوں “گا۔

4 اگلی جبصبح یونتن نے اپنے باپ باتسے کی تو اُس نے
داؤد سفارشکی کر کے کہا، بادشاہ” اپنے خادم داؤد کا گناہ نہ
کریں، اُسکیونکہ آپنے کا گناہ نہیں کیا بلـکہ آپہمیشہ کے لئے
فائدہ مند رہا ہے۔ اُسی5 نے اپنی جان خطرےکو میں ڈال کر
فلستی کو مار ڈالا، اور رب نے اُس کے وسیلے سے تمام اسرائیل
نجاتبڑیکو بخشی۔ آپوقتاُس خود سببھی کچھ دیکھ کر
خوش ہوئے۔ تو پھر آپ گناہ کر کے اُس جیسے بےقصور آدمی
کو کیوں بلاوجہ مروانا ہتے چا “ہیں؟

یونتن6 باتیںکی سن مانساؤلکر گیا۔ اُس وعدہنے رب”کیا،
کیحیاتکی قَسم، داؤد کو مارا نہیں “گا۔جائے بعد7 میں یونتن
نے داؤد کو بُلا کر اُسے سب 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 داؤد نکل کر فلستیوں سے

لڑا۔ اِس دفعہ بھی اُس نے اُنہیں یوں دیشکست کہ وہ فرار ہو
گئے۔ ایکلیکن9 ساؤلجبدن اپنا پکڑےنیزہ میںگھر بیٹھا تھا
تو الله کی بھیجی ہوئی بُری روح اُس پر غالب آئی۔ اُس وقت داؤد
سرود بجا رہا تھا۔ ساؤلاچانک10 نیزےنے پھینککو کر داؤد
کو دیوار کے ساتھ چھید لنے ڈا کوششکی کی۔ لیکن ایکوہ
ہٹطرف گیا اور نیزہ اُس قریبکے گزرسے کر دیوار دھنسمیں
گیا۔ بھاگداؤد گیا اور راتاُس ساؤل ہاتھکے سے بچ گیا۔

ساؤل11 ًنے فورا آدمیوںاپنے داؤدکو بھیجپاسکےگھرکے
دیا تاکہ کیمکانوہ داریپہرا داؤدکےکر قتلوقتکےصبحکو
کر دیں۔ لیکن داؤد بیویکی میکل نے اُس کو آگاہ کر دیا، آج”



19:12سموئیل-۱ 224 20:14سموئیل-۱

رات یہاںہیکو جائیں،چلےسے نہیںآپورنہ بچـیں بلـکہگے کل
صبح ہی مار دیئے جائیں “گے۔ 12 چنانچہ داؤد گھر کی کھڑکی
میں نکلا،سے میکلاور اُترنےنے اُسمیں داؤدتبکی۔مددکی
بھاگ کر بچ گیا۔

13 میکل نے داؤد کی چارپائی پر بُت رکھ کر اُس کے سر پر
یوں بکر کے بال لگا دیئے اور باقی حصے پر کمبل بچھا دیا۔ جب14
ساؤل کے آدمی داؤد کو پکڑنے کے لئے آئے تو میکل نے وہ”کہا، بیمار “ہے۔ فوجیوں15 نے ساؤل کو اطلاع دی تو اُس نے
اُنہیں حکم دیا، اُسے” چارپائی سمیت میرےہی پاس لے آؤ تاکہ
اُسے مار “دوں۔

وہجب16 داؤد کو لے جانے کے لئے آئے تو کیا دیکھتے ہیں
کہ اُس کی چارپائی پر بُت پڑا جسہے کے سر پر یوں بکر کے بال
لـگے ہیں۔ ساؤل17 نے اپنی بیٹی بہتکو جھڑکا، تُو” نے مجھے
اِس طرح دھوکا دے میرےکر دشمن کی فرار ہونے میں مدد
کیوں کی؟ تیری ہی وجہ سے وہ بچ “گیا۔ میکل جوابنے دیا،
اُس” نے مجھے دھمکی دی کہ مَیں تجھے قتل کر دوں گا اگر تُو
فرار ہونے میریمیں مدد نہ “کرے۔

داؤد رامہ میں سموایل پاسکے
18 اِس طرح داؤد بچ نکلا۔ وہ رامہ میں سموایل 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۔ 19 ساؤل
کو اطلاع دی گئی، داؤد” رامہ نیوتکے میں ٹھہرا ہوا “ہے۔
20 اُس ًنے فورا اپنے آدمیوں کو اُسے پکڑنے کے لئے بھیج دیا۔
جب وہ پہنچے تو دیکھا کہ نبیوں کا پورا گروہ وہاں 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
لـگے۔کرنے ساؤل تیسرینے بار آدمیوں بھیجکو لیکندیا، یہی
کچھ اُن کے ساتھ بھی ہوا۔

22 آخر میں ساؤل خود رامہ کے لئے روانہ ہوا۔ چلتے چلتے وہ
سیکو حوضبڑےکے پر پہنچا۔ وہاں اُس لوگوںنے سے داؤد”پوچھا، اور سموایل کہاں “ہیں؟ اُنہوں 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 وہاں پورے دن اور پوری
رات پڑا اِسیرہا۔ وجہ سے یہ قول مشہور ہوا، کیا” ساؤل کو بھی
نبیوں میں شمار کیا جاتا “ہے؟

20
داؤد اور یونتن عہد ھتے باند ہیں

اب1 داؤد رامہ نیوتکے سے بھاگبھی گیا۔ چپکے سے وہ
یونتن پاسکے آیا اور پوچھا، مجھ” سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ میرا کیا

قصور ہے؟ مجھ سے آپ باپکے خلافکے کیا جرم سرزد ہوا
ہے کہ وہ مجھے قتل کرنا ہتے چا “ہیں؟

یونتن2 اعتراضنے یہ”کیا، نہیںکبھی ہو نہیںآپ!سکتا مریں
گے۔ باپمیرا تو مجھے کچھسبہمیشہ بتا دیتا ہے، بڑیباتخواہ
ہو یا چھوٹی۔ تو پھر وہ ایسا کوئی منصوبہ مجھ کیوںسے چھپائے؟
آپ کی باتیہ غلطسراسر “ہے۔

لیکن3 داؤد قَسمنے کھا کر اصرار ظاہر”کیا، آپکہہے کو
اِس میںبارےکے علم آپنہیں۔ باپکے معلومصافکو کہہے
آپمَیں کو پسند ہوں۔ وہ تو سوچتے ہوں گے، یونتن’ کو باتاِس
کا علم نہ ہو، ورنہ وہ کرےمحسوسدُکھ ربلیکن‘گا۔ کی اور
آپ 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
کروں “گا۔ تب5 داؤد نے اپنا پیشمنصوبہ کیا۔ کل” نئے چاند
کی عید اورہے، بادشاہ توقع کریں گے مَیںکہ اُن میںضیافتکی
شریک ہوں۔ لیکن اِس مرتبہ مجھے پرسوں شام تک باہر کھلے
میدان میں چھپا ہنے ر کی اجازت دیں۔ 6 اگر آپ کے باپ میرا
پتا یں کر تو اُنہیں کہہ دینا، داؤد’ بڑےنے زور سے مجھ سے اپنے
بیتشہر لحم کو جانے اجازتکی مانگی۔ اُسے بڑی جلدی تھی،
کیونکہ اُس کا پورا خاندان اپنی سالانہ قربانی چڑھانا چاہتا ‘ہے۔
7 اگر آپ باپکے جواب دیں ٹھیککہ ہے تو پھر معلوم ہو گا
کہ ٹلخطرہ گیا لیکنہے۔ اگر بڑےوہ میںغصے آ جائیں تو یقین
جانیں کہ نقصانمجھےوہ 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 آپتو
خود مجھے مار ڈالیں۔ لیکن میںصورتکسی بھی مجھے باپاپنے
کے حوالے نہ “کریں۔

یونتن9 فکر”دیا،جوابنے نہ کبھیمَیںکریں، ایسا کروںنہیں
گا۔ جب بھی مجھے اشارہ مل جائے کہ میرا باپ آپ 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؟

11 یونتن 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 وقت تک مَیں اپنے باپ
باتسے معلوم کر لوں گا۔ اگر آپوہ بارےکے میں اچھی سوچ
رکھے اور مَیں آپ کو اطلاع نہ دوں 13 تو رب مجھے سخت سزا
لیکندے۔ اگر مجھے پتا چلے کہ آپباپمیرا کو مار دینے پر تُلا
ہوا ہے تو مَیں آپ کو اِس کی اطلاع بھی دوں گا۔ اِس صورت
میں مَیں آپ 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۔ 14 لیکن درخواست ہے کہ میرے
جیتے جی مجھ پر رب کی سی مہربانی کریں تاکہ مَیں مر نہ جاؤں۔
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میرے15 خاندان پر بھی تکہمیشہ مہربانی کریں۔ وہ کبھی بھی
آپ کی مہربانی سے محروم نہ ہو جائے، اُس وقت بھی نہیں جب
دشمنوںتمامکےآپنےرب زمینرُوئےکو پر سے مٹا دیا “گا۔ہو

16 چنانچہ یونتن نے داؤد سے عہد باندھ کر کہا، رب” داؤد
کے دشمنوں سے بدلہ “لے۔ 17 وہ بولا، قَسم” کھائیں آپکہ یہ
عہد اُتنے ارادےپختہ سے رکھیںقائم محبتسےمجھآپجتنیگے
رکھتے “ہیں۔ کیونکہ یونتن داؤد کو اپنی جان کے برابر عزیز رکھتا
تھا۔

18 پھر یونتن نے اپنا منصوبہ پیش کیا۔ کل” تو نئے چاند کی
عید ہے۔ جلدی سے پتا چلے گا کہ آپ نہیں آئے، کیونکہ آپ
کرسیکی خالی رہے گی۔ اِس19 لئے پرسوں شام وقتکے کھلے
میدان میں وہاں چلے جائیں جہاں پہلے چھپ گئے تھے۔ پتھر کے
ڈھیر قریبکے بیٹھ جائیں۔ وقتاُس20 مَیں گھر نکلسے کر تین
تیر پتھر کے چلاؤںطرفکیڈھیر گا یا کسیمَیںگو چیز نشانہکو
بنا کر مشق کر رہا ہوں۔ 21 پھر مَیں لڑکے کو تیروں کو لے آنے
کے لئے بھیج دوں گا۔ اگر مَیں اُسے بتا دوں، تیر’ پڑےطرفاُرلی
ہیں، اُنہیں جا کر لے ‘آؤ خوفآپتو کھائے بغیر چھپنے کی جگہ
سے نکل میرےکر پاس آ سکیں ربگے۔ کی حیات کی قَسم،
اِس صورت میں کوئی خطرہ نہیں ہو گا۔ لیکن22 اگر مَیں لڑکے
کو بتا دوں، تیر’ پڑےطرفپرلی ‘ہیں آپتو ًکو ہجرتفورا کرنی
پڑے گی۔ اِس صورت میں رب آپخود کو یہاں سے بھیج رہا
ہو گا۔ لیکن23 جو باتیں ہم نے آج آپس میں کی ہیں رب خود
تکہمیشہ اِن کا گواہ “رہے۔

ساؤل کی داؤد سے علانیہ دشمنی
24 چنانچہ داؤد کھلے میدان چھپمیں گیا۔ نئے چاند کی عید

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۔

اُس26 دن ساؤل باتنے نہ چھیڑی، کیونکہ اُس نے داؤد”سوچا، کسی وجہ ناپاکسے ہو گیا ہو گا، اِس لئے نہیں “آیا۔
لیکن27 اگلے دن جب 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 سے بیت لحم جانے کی اجازت مانگی۔
29 اُس نے کہا، مہربانی’ کر کے مجھے جانے دیں، کیونکہ میرا
خاندان ایک خاص قربانی چڑھا رہا ہے، اور میرے بھائی نے
مجھے آنے کا حکم دیا ہے۔ آپاگر کو منظور ہو تو براہِ کرم مجھے
اپنے بھائیوں پاسکے جانے اجازتکی ‘دیں۔ یہی وجہ ہے کہ
وہ بادشاہ ضیافتکی شریکمیں نہیں “ہوا۔

30 یہ سن کر ساؤل آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ گرجا، حرام”
!زادے خوبمجھے معلوم ہے کہ تُو نے داؤد کا ساتھ دیا ہے۔
شرم باتکی تیرےہے، لئے تیریاور ماں لئے۔کے تکجب31
یسّی کا بیٹا زندہ تکتبہے نہ تُو اور نہ تیری بادشاہت قائم رہے
ابگی۔ جا، اُسے لے آ، کیونکہ اُسے مرنا ہی “ہے۔

32 یونتن نے کہا، کیوں؟” اُس نے کیا کِیا جو سزائے موت
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۔
بڑے34 غصے کے عالم میں وہ کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ اُس دن اُس
نے کھانا کھانے سے انکار کیا۔ اُسے بہت دُکھ تھا کہ میرا باپ
داؤد کی اِتنی بےعزتی کر رہا ہے۔

اگلے35 یونتندن صبح وقتکے نکلسےگھر میدانکھلےکر
میں اُس جگہ آ گیا داؤدجہاں سے ملنا ایکتھا۔ لڑکا اُس ساتھکے
تھا۔ اُس36 نے لڑکے کو حکم دیا، چلو،” طرفاُس بھاگنا شروع
مَیںطرفجسکرو تیروں کو چلاؤں گا تاکہ تجھے معلوم ہو کہ
وہ کہاں “ہیں۔ چنانچہ لڑکا دوڑنے لگا، اور یونتن نے تیر اِتنے
زور سے چلایا کہ وہ اُس سے آگے کہیں دُور جا گرا۔ جب37
لڑکا تیر 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 واپسپاسکے آ گیا۔ نہیںوہ39 جانتا تھا کہ
اِس پیچھےکے کیا مقصد یونتنصرفہے۔ اور داؤد کو علم تھا۔

40 پھر یونتن کماننے 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 کے جنوب سے نکل کر یونتن کے
پاس آیا۔ تین مرتبہ یونتنوہ کے منے سا منہ ایکگیا۔جھکبلکے
پھر42داؤد۔کرخاصروئے،خوبدونوںکرچومکودوسرے
یونتن سلامتی”بولا، !جائیںسے اور کبھی وعدےوہ نہ بھولیں جو
ہم قَسمکیربنے کھا دوسرےایککر سے کئے ہیں۔ یہ عہد
آپ کے میرےاور آپاور 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

میںنوبداؤد1 ـِکاخی مَل امام پاسکے گیا۔ ـِکاخی مَل کانپتے
ہوئے اُس سے ملنے کے لئے آیا اور پوچھا، آپ” اکیلے کیوں آئے
ہیں؟ آپکوئی کے ساتھ “نہیں۔ داؤد2 جوابنے دیا، بادشاہ”
نے خاصایکمجھے ذمہ داری دی جسہے کا تکذکر کرنا
منع بھیکوکسیہے۔ اِس بارےکے میں نہیںجاننا ہئے۔ مَیںچا
نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا ہے فلاںکہ فلاں جگہ پر میرا انتظار
کریں۔ مجھےاب3 ذرا بتائیں کہ کھانے کے لئے کیا مل سکتا ہے؟
مجھے پانچ دےروٹیاں دیں، یا جو کچھ آپبھی پاسکے “ہے۔

4 امام جوابنے دیا، میرے” پاس عام روٹی نہیں ہے۔ مَیں
آپ ربصرفکو کے لئے مخصوص شدہ دےروٹی سکتا ہوں۔
شرط یہ ہے کہ آپ کے آدمی پچھلے دنوں میں عورتوں سے ہم
بستر نہ ہوئے “ہوں۔ 5 داؤد نے اُسے تسلی دے کر کہا، فکر”
نہ کریں۔ پہلے کی طرح ہمیں اِس مہم کے دوران بھی عورتوں سے
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دُور رہنا پڑا مہموںعامفوجیمیرےہے۔ لئےکے بھی آپاپنے کو
پاک رکھتے ہیں، تو اِس دفعہ وہ کہیں یادہ صافپاکز “ہیں۔

6 پھر امام نے داؤد کو مخصوص شدہ روٹیاں دیں یعنی وہ
روٹیاں جو ملاقات کے خیمے میں رب کے حضور رکھی جاتی
تھیں اور اُسی دن تازہ روٹیوں سے تبدیل ہوئی تھیں۔ 7 اُس وقت
ساؤل چرواہوںکے کا ادومی دوئیگانچارج وہاں تھا۔ وہ کسی
مجبوری ٹھہراحضورکےربباعثکے تھا۔ہوا اُس موجودگیکی
میں 8 داؤد نے اخی ـِک مَل سے پوچھا، کیا” آپ پاسکے کوئی
نیزہ یا تلوار مجھےہے؟ بادشاہ کی مہم کے لئے اِتنی جلدی سے نکلنا
پڑا کہ اپنی تلوار یا کوئی اَور ہتھیار ساتھ لانے کے لئے فرصت نہ
“ملی۔

ـِکاخی9 مَل جوابنے وادٔیہے۔جی”دیا، ایلہ آپمیں کے
مارےہاتھوں گئے فلستی جالوتمرد کی پاسمیرےتلوار ہے۔
کپڑےایکوہ میں بالاپوشمیرےلپٹی 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 سکے۔ اسرائیل

کو چھوڑ کر وہ فلستی جاتشہر کے اَکیسبادشاہ پاسکے گیا۔
11 لیکن اَکیس کے ملازموں نے بادشاہ کو آگاہ کیا، کیا” یہ
ملـک کا بادشاہ داؤد نہیں اِسیہے؟ بارےکے میں اسرائیلی ناچ
گیتکر گاتے ہیں، ساؤل’ نے ہلاکہزار کئے جبکہ داؤد نے
دس “۔‘ہزار

12 یہ سن کر داؤد گھبرا گیا اور جات کے بادشاہ اَکیس سے
بہت ڈرنے لگا۔ اچانک13 وہ پاگل آدمی روپکا بھر کر اُن کے
درمیان عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگا۔ شہر دروازےکے کے
پاس جا اُسکر اُسنے نشانسےبےتُکےپر لگائے داڑھیاپنیاور
پر رال ٹپکنے دی۔

14 یہ دیکھ اَکیسکر نے اپنے ملازموں کو جھڑکا، تم” اِس
آدمی پاسمیرےکو کیوں لے آئے ہو؟ تم خود دیکھ سکتے ہو
پاگلیہکہ ہے۔ 15 پاسمیرےکیا پاگلوں کمیکی کہہے 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 وہ بیت لحم سے آ کر وہاں اُس کے ساتھ جا ملے۔
2 اَور لوگ بھی جلدی سے اُس کے گرد جمع ہو گئے، ایسے جو
مصیبتکسی میں پھنسے ہوئے تھے یا قرضاپنا ادا نہیں کر سکتے
تھے اور ایسے بھی جن کا دل تلخی سے بھرا ہوا تھا۔ ہوتے ہوتے
ًداؤد تقریبا 400 افراد کا راہنما بن گیا۔

داؤد3 عدُلام روانہسے ہو موآبملـِککر شہرکے مِصفاہ چلا
گیا۔ اُس نے موآبی بادشاہ گزارشسے کی، میرے” باپماں کو
یہاںتکوقتاُس پناہ مجھےتکجبدیں پتا نہ ہو کہ میرےالله
لئے کیا ارادہ رکھتا “ہے۔ 4 وہ اپنے باپماں کو بادشاہ پاسکے
لے آیا، اور وہ اُتنی دیر تک وہاں ٹھہرے جتنی دیر داؤد اپنے
پہاڑی قلعے میں رہا۔

ایک5 دن جاد نبی نے داؤد سے کہا، یہاں” پہاڑی قلعے میں
رہیںمت بلـکہ دوبارہ یہوداہ کے علاقے واپسمیں چلے “جائیں۔
داؤد اُس کی سن حارتکر جنگلکے میں جا بسا۔

نوبساؤل اماموںکے سے بدلہ لیتا ہے
ساؤل6 کو دیاطلاع گئی کہ داؤد اور اُس کے آدمی دوبارہ

پہنچمیںیہوداہ ساؤلوقتاُسہیں۔گئے اپنا پکڑےنیزہ کےجھاؤ
اُس درخت کے سائے میں بیٹھا تھا جو ِجبعہ کی پہاڑی پر تھا۔
ساؤل کے ارد گرد اُس کے کھڑےملازم تھے۔ 7 وہ پکار بن”اُٹھا، یمین کے !مردو سنیں، کیا یسّی کا سبآپبیٹا کھیتکو اور
انگور کے دےباغ گا؟ کیا وہ فوج میں آپ کو ہزار ہزار اور َسو
َسو افراد پر کرےمقرر گا؟ 8 لگتا ہے آپکہ اِس کی اُمید رکھتے
ہیں، ورنہ آپ 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 کہ یونتن میرےنے ملازم داؤد کو اُبھارا
ہے کہ وہ تاکمیری میں بیٹھ جائے۔ کیونکہ آج تو ایسا ہی ہو
رہا “ہے۔

دوئیگ9 ادومی ساؤل کے افسروں کے ساتھ وہاں کھڑا تھا۔
اب وہ بول اُٹھا، مَیں” نے یسّی کے بیٹے کو دیکھا ہے۔ وقتاُس
نوبوہ میں ـِکاخی مَل بن طوباخی سے ملنے آیا۔ ـِکاخی10 مَل
ربنے یافتسے در کیا کہ داؤد کا اگلا قدم کیا ہو۔ ساتھ ساتھ
اُس نے اُسے سفر کے لئے کھانا اور فلستی مرد جالوت کی تلوار
بھی “دی۔

11 بادشاہ ًنے فورا ـِکاخی مَل بن طوباخی اور اُس باپکے
پورےکے خاندان کو بُلایا۔ سب نوب میں امام تھے۔ جب12
پہنچے تو ساؤل بولا، اخی” طوب کے بیٹے، “سنیں۔ اخی ـِک مَل
جوابنے میرےجی”دیا، آقا، “حکم۔ ساؤل13 الزامنے لگا کر
یسّینےآپ”کہا، بیٹےکے داؤد سازشیںخلافمیرےساتھکے
کیکیوں ہیں؟ آپبتائیں، اُسےنے روٹی اور تلوار کیوں آپدی؟
اللهنے یافتسے کیوںدر کیا داؤدکہ آگے کیا کیہیآپکرے؟
مدد سرکشوہسے ہو تاکمیریکر میں بیٹھ گیا آجکیونکہہے،
تو ایسا ہی ہو رہا “ہے۔

14 اخی ـِک مَل بولا، لیکن” میرے آقا، کیا ملازموں میں سے
کوئی آپاَور دامادکے داؤد جیسا ثابتوفادار ہوا وہہے؟ آپتو
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 ہدایتسے
مانگی۔ اِس معاملے میں بادشاہ مجھ اور میرے خاندان پر الزام نہ
لگائے۔ مَیں نے تو سازشکسی کا تکذکر نہیں “سنا۔
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لیکن16 بادشاہ بولا، اخی” ـِک، مَل تجھے اور تیرے باپ 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 اُن سب کو
قتل کر دیا۔ کتان کا بالاپوش پہننے والے کُل 85 آدمی اُس دن
مارے گئے۔ 19 پھر اُس نے جا کر اماموں کے نوبشہر کے تمام
باشندوں کو مار ڈالا۔ شہر کے مرد، عورتیں، بچے شیرخواروں
سمیت، گائےبَیل، گدھے اور یاں بکر بھیڑ سب اُس دن ہلاک
ہوئے۔

ایکصرف20 شخصہی بچ گیا، ابیاتر جو ـِکاخی مَل بن اخی
طوب کا بیٹا تھا۔ بھاگوہ کر داؤد پاسکے آیا اور21 اُسے اطلاع
دی کہ ساؤل ربنے کے اماموں کو قتل کر دیا ہے۔ 22 داؤد
نے کہا، اُس” جبدن مَیں دوئیگنے ادومی کو وہاں دیکھا
تو مجھے معلوم تھا کہ وہ ضرور ساؤل کو خبر پہنچائے گا۔ یہ میرا
ہی قصور ہے آپکہ باپکے کا پورا ہلاکخاندان ہو گیا ہے۔
رہیںساتھمیرےاب23 ڈریں۔متاور آپآدمیجو قتلکو کرنا
چاہتا ہے وہ مجھے بھی قتل کرنا چاہتا میرےآپہے۔ ساتھ رہ
محفوظکر رہیں “گے۔

23
داؤد قعیلہ کو بچاتا ہے

ایک1 دن داؤد کو خبر ملی کہ فلستی قعیلہ شہر پر حملہ کر کے
ہنے گا کی جگہوں اناجسے لُوٹ رہے ہیں۔ 2 داؤد ربنے سے
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 اعتراضآدمیکے پہلےہم”لـگے،کرنے یہاںسے
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 قعیلہ”ملا، کو !جا مَیں فلستیوں تیرےکو حوالے کر دوں “گا۔

5 چنانچہ داؤد اپنے آدمیوں کے ساتھ قعیلہ چلا گیا۔ اُس نے
فلستیوں پر حملہ اوردیشکستبڑیاُنہیںکےکر اُن یوںکی بھیڑبکر
کو چھین کر قعیلہ کے باشندوں کو بچایا۔ وہاں6 قعیلہ میں ابیاتر
داؤد اُسہوا۔شاملمیںلوگوںکے پاسکے امام بالاپوشکا تھا۔

ساؤلجب7 کو ملیخبر داؤدکہ قعیلہ میںشہر ٹھہرا ہوا توہے
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۔

9 لیکن داؤد کو پتا چلا کہ ساؤل اُس کے خلاف یاں تیار
کر رہا ہے۔ اُس نے ابیاتر امام سے کہا، امام” بالاپوشکا 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 کر دیں گے؟ کیا ساؤل
واقعی آئے اےگا؟ رب، اسرائیل کے خدا، اپنے خادم کو “!بتا
رب جوابنے دیا، ہاں،” وہ آئے “گا۔ 12 پھر داؤد نے مزید
یافت در کیا”کیا، شہر بزرگکے مجھے میرےاور لوگوں ساؤلکو
حوالےکے دیںکر ہاں،”کہا،نےرب“گے؟ وہ “گے۔دیںکر

13 لہٰذا داؤد ًاپنے تقریبا 600 آدمیوں کے ساتھ قعیلہ سے چلا
گیا اور اِدھر اُدھر پھرنے لگا۔ ساؤلجب کو اطلاع ملی کہ داؤد
قعیلہ نکلسے کر بچ گیا ہے تو وہاں جانے سے باز آیا۔

یونتن داؤد سے ملتا ہے
داؤداب14 بیابان پہاڑیکے قلعوں اور زیفدشِت پہاڑیکے

علاقے میں ہنے ر لگا۔ ساؤل تو مسلسل اُس کا کھوج لگاتا رہا،
لیکن الله ہمیشہ داؤد کو ساؤل کے ہاتھ سے بچاتا رہا۔ ایک15
جبدن داؤد حورِش قریبکے تھا تو اُسے اطلاع ملی کہ ساؤل
آپ ہلاککو کرنے کے لئے نکلا ہے۔ اُس16 وقت یونتن نے
داؤد پاسکے آ کر اُس کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ الله پر بھروسا
رکھے۔ 17 اُس نے کہا، ڈریں” میرےمت۔ باپ کا ہاتھ آپ
تک نہیں پہنچے ایکگا۔ دن آپ ضرور اسرائیل کے بادشاہ بن
جائیں اورگے، میرا آپرُتبہ گا۔آئےہیبعدکے اِسبھیباپمیرا
حقیقت واقفخوبسے “ہے۔ دونوں18 ربنے کے حضور
عہد باندھا۔ پھر یونتن اپنے گھر چلا گیا جبکہ داؤد وہاں حورِش
میں ٹھہرا رہا۔

زیفداؤد میں بچ جاتا ہے
19 دشِت زیف میں آباد کچھ لوگ ساؤل کے پاس آ گئے جو

وقتاُس ِجبعہ میں تھا۔ اُنہوں نے ہم”کہا، ہیںجانتے داؤدکہ
چھپکہاں گیا ہے۔ وہ حورِش پہاڑیکے قلعوں میں ہے، اُس
پہاڑی پر جس کا نام حکیلہ ہے اور جو یشیمون کے جنوب میں
ہے۔ اے20 بادشاہ، جب آپبھی کا دل چاہے آئیں تو ہم اُسے
پکڑ کر آپ کے حوالے کر دیں “گے۔ ساؤل21 جوابنے آپرب”دیا، برکتکو بخشے آپکہ مجھکو ترسپر آیا ہے۔ اب22
واپس جا کر مزید یاں تیار کریں۔ پتا یں کر کہ کہاںوہ آتا جاتا ہے
کساور نے اُسے وہاں دیکھا ہے۔ کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ
ہے۔چالاکبہتوہ ہر23 جگہ چھپوہجہاںلگائیںکھوجکا
تفصیلاتساریکوآپجبہے۔جاتا ہوںمعلوم پاسمیرےتو
آئیں۔ پھر مَیں آپ کے ساتھ وہاں پہنچوں 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 دشِت معون میں یشیمون جنوبکے میں تھے۔
جب داؤد کو اطلاع ملی کہ ساؤل اُس کا تعاقب کر رہا ہے تو
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وہ یگستان ر میںجنوبمزیدکے چلا گیا، وہاں بڑیجہاں چٹان
نظر آتی ساؤللیکنہے۔ کو پتا اورچلا ًوہ یگستانفورا میںر داؤد
پیچھےکے گیا۔

26 چلتے ساؤلچلتے داؤد قریبکے پہنچہی گیا۔ صرفآخرکار
ایک پہاڑی اُن کے درمیان رہ گئی۔ پہاڑیساؤل ایککے دامن
میں تھا جبکہ داؤد اپنے دامندوسرےسمیتلوگوں میں بھاگتا ہوا
بادشاہ سے بچنے کوششکی کر رہا تھا۔ ساؤل ابھی اُنہیں گھیر کر
پکڑنے کو تھا 27 اچانککہ قاصد ساؤل پاسکے نےجسپہنچا
کہا، جلدی” !آئیں ملـکہمارےفلستی گھسمیں آئے “ہیں۔
ساؤل28 کو داؤد کو چھوڑنا پڑا، اور وہ فلستیوں سے لڑنے گیا۔
وقتاُس پہاڑیسے کا نام علیٰحدگی” کی “چٹان پڑ گیا۔

داؤد29 وہاں سے چلا گیا اور عین جدی پہاڑیکے قلعوں میں
ہنے ر لگا۔

24
داؤد ساؤل قتلکو کرنے سے انکار کرتا ہے

فلستیوںساؤلجب1 تعاقبکا کرنے واپسسے آیا تو اُسے خبر
ملی کہ داؤد عین جدی کے یگستان ر میں ہے۔ 2 وہ تمام اسرائیل
کے 3,000 چیدہ فوجیوں کو لے کر پہاڑی یوں بکر کی چٹانوں
کے لئے روانہ ہوا تاکہ داؤد کو پکڑ لے۔

3 چلتے چلتے وہ بھیڑوں کے کچھ باڑوں سے گزرنے لـگے۔ وہاں
ایک غار دیکھکو ساؤلکر اندر گیا تاکہ کرے۔رفعحاجتاپنی
اتفاق سے داؤد اور اُس کے آدمی اُسی غار کے پچھلے حصے میں
چھپے بیٹھے تھے۔ داؤد4 آدمیوںکے نے آہستہ سے اُس سے رب”کہا، 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 آگے ساؤل کے
قریب پہنچ گیا۔ چپکے سے اُس نے ساؤل لباسکے کنارےکے
کا ٹکڑا کاٹ لیا اور پھر واپس آ گیا۔ لیکن5 جب اپنے لوگوں کے
پاس پہنچا تو اُس کا ضمیر ملامتاُسے کرنے لگا۔ اُس6 نے اپنے
آدمیوں سے کہا، رب” نہ کرے کہ مَیں اپنے آقا کے ساتھ ایسا
سلوک کر ربکے کے مسح کئے ہوئے بادشاہ کو ہاتھ لگاؤں۔
مسحاُسےخودنےربکیونکہ کر چنکے لیا “ہے۔ یہ7 کہہ کر
داؤد نے اُن کو سمجھایا اور اُنہیں ساؤل پر حملہ کرنے روکسے
دیا۔
تھوڑی دیر بعدکے ساؤل غار نکلسے کر آگے چلنے لگا۔ جب8

وہ کچھ فاصلے پر تھا تو داؤد بھی نکلا اور پکار اُٹھا، اے” بادشاہ
میرےاےسلامت، ساؤل“!آقا پیچھےنے دیکھا تو داؤد منہ کے
جھکبل کر 9 بولا، آپلوگجب” کو بتاتے ہیں کہ آپداؤد
کو نقصان پہنچانے پر تُلا ہوا ہے تو آپ کیوں دھیان دیتے ہیں؟
10 آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہی
جھوٹ ہے۔ غار میں آپ الله کی مرضی میرےسے قبضے میں آ
لوگوںمیرےتھے۔گئے زورنے دیا مارکوآپمَیںکہ لیکندوں،
مَیں نے آپ کو نہ چھیڑا۔ مَیں بولا، مَیں’ کبھی بھی بادشاہ کو
نقصان نہیں پہنچاؤں گا، ربکیونکہ نے خود اُسے مسح کر کے

چن لیا ‘ہے۔ میرے11 باپ، یہ دیکھیں میرےجو ہاتھ میں !ہے
آپ لباسکے کا یہ ٹکڑا مَیں کاٹ سکا، اور پھر بھی مَیں آپنے
ہلاککو نہ ابکیا۔ جان لیں کہ نہ آپمَیں نقصانکو پہنچانے
کا ارادہ رکھتا ہوں، نہ مَیں آپنے کا گناہ کیا ہے۔ پھر بھی آپ
تعاقبمیرا کرتے ہوئے مجھے مار لنے ڈا کے درپَے ہیں۔ رب12
خود فیصلہ کرے کسکہ سے غلطی ہو رہی ہے، آپ سے یا
مجھ سے۔ آپوہی سے میرا بدلہ لیکنلے۔ خود مَیں آپکبھی پر
اُٹھاؤںنہیںہاتھ 13گا۔ قولقدیم بیانباتیہی کرتا ہے، بدکاروں’
بدکاریسے پیدا ہوتی نیتمیری‘ہے۔ اِسہے،صافتو لئے مَیں
کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اسرائیل14 کا خلافکےکسبادشاہ
نکل آیا جسہے؟ کا تعاقب آپ کر رہے ہیں اُس کی تو کوئی
حیثیت نہیں۔ وہ مُردہ کُتا یا پِّسو ہی ہے۔ رب15 ہمارا منصف
ہو۔ وہی ہم دونوں کا فیصلہ کرے۔ میرےوہ معاملے پر دھیان
میرےدے، کرےباتمیںحق اور مجھے بےالزام ٹھہرا آپکر
کے ہاتھ سے “بچائے۔

16 داؤد خاموش ہوا تو ساؤل نے پوچھا، میرےداؤد” بیٹے،
کیا آپ کی آواز “ہے؟ اور پھوٹپھوٹوہ کر رونے لگا۔ اُس17
نے کہا، آپ” مجھ سے یادہ ز راست باز ہیں۔ آپ نے مجھ سے
سلوکاچھا کیا آپمَیںجبکہ سے سلوکبُرا کرتا رہا ہوں۔ آج18
آپ نے میرے ساتھ بھلائی کا ثبوت دیا، کیونکہ گو رب نے
مجھے آپ کے حوالے کر دیا تھا توبھی آپ نے مجھے ہلاک نہ
کیا۔ کسیجب19 کا دشمن اُس کے قبضے میں آ جاتا ہے تو وہ
اُسے نہیںجانے دیتا۔ آپلیکن نے ایسا ہی آپربکیا۔ اُسکو
مہربانی کا مجھآجنےآپجودےاجر پر مَیںاب20ہے۔کی 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 ہلاککو کریں
گے، میرےنہ آبائی گھرانے میں سے میرا نام مٹا دیں “گے۔

22 داؤد نے قَسم کھا کر ساؤل سے وعدہ کیا۔ پھر ساؤل اپنے
چلاگھر گیا داؤدجبکہ لوگوںاپنےنے قلعےپہاڑیایکساتھکے
میں پناہ لے لی۔

25
سموایل موتکی

1 اُن ہوا۔فوتسموایلمیںدنوں اسرائیلتمام جنازےمیںرامہ
لئےکے اُسہوا۔جمع کا ماتم کرتے اُنہوںہوئے اُسےنے 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 خاندانکے ایککا آدمی رہتا جستھا کا

نام نابال تھا۔ وہ نہایت امیر تھا۔ کرمل قریبکے اُس کی 3,000
بھیڑیں یاں1,000اور بکر بیویتھیں۔ کا نام ابی تھا۔جیل وہ ذہین
بھی تھی اور خوب صورت بھی۔ اُس کے مقابلے میں نابال سخت
مزاج اور کمینہ تھا۔ ایک دن نابال اپنی بھیڑوں کے بال کترنے
کے لئے کرمل آیا۔
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جب داؤد کو خبر ملی 5 تو اُس نے 10 جوانوں کو بھیج کر
کہا، کرمل” جا نابالکر ملیںسے اور اُسے میرا سلام دیں۔ اُسے6
بتانا، الله’ آپ کو یل طو زندگی عطا کرے۔ آپ کی، آپ کے
خاندان کی اور آپ کی تمام ملـکیت کی سلامتی ہو۔ 7 سنا ہے
کہ بھیڑوں کے بال کترنے کا وقت آ گیا ہے۔ کرمل میں آپ
کے چرواہے ہمارےہمیشہ ساتھ رہے۔ پورےاُس عرصے میں
نہ اُنہیں طرفہماری نقصانکوئیسے پہنچا، نہ کوئی چوریچیز
ہوئی۔ 8 اپنے لوگوں سے خود پوچھ !لیں وہ اِس کی تصدیق کریں
گے۔ آج آپ خوشی منا رہے ہیں، اِس لئے میرے جوانوں پر
مہربانی کریں۔ جو کچھ آپ خوشی دےسے سکتے ہیں وہ اُنہیں
اور اپنے بیٹے داؤد “۔‘دیںدےکو

داؤد9 کے آدمی نابال پاسکے گئے۔ اُسے داؤد کا دےسلام
اُنہوںکر اُسنے کا پیغام دیا اور جوابپھر کا انتظار کیا۔ لیکن10
نابال کرختنے لہجے میں کہا، یہ” داؤد کون ہے؟ کون ہے
یسّی کا بیٹا؟ آج بہتکل سے ایسے غلام ہیں جو مالـکاپنے سے
بھاگے ہوئے ہیں۔ 11 مَیں اپنی روٹی، اپنا پانی اور کترنے والوں
کے لئے ذبح کیا گیا گوشت لے کر ایسے آوارہ پھرنے والوں کو
دےکیوں دوں؟ کیا پتا ہے کہ یہ کہاں سے آئے “ہیں۔

داؤد12 داؤداورگئےچلےآدمیکے کچھسبکو بتا تب13دیا۔
داؤد نے حکم دیا، اپنی” تلواریں باندھ “!لو سب نے اپنی تلواریں
باندھ لیں۔ اُس بھینے ایسا کیا اور 400پھر افراد کرملساتھکے
کے لئے روانہ ہوا۔ باقی 200 مرد سامان پاسکے رہے۔

ابی جیل داؤد کا غصہ ٹھنڈا کرتی ہے
14 اِتنے میں نابال ایککے نوکر نے اُس کی بیوی کو اطلاع

داؤد”دی، یگستاننے قاصدوںاپنےسےمیںر نابالکو پاسکے
بھیجا تاکہ مبارکاُسے باد دیں۔ لیکن اُس جوابنے میں گرج
کر اُنہیں گالیاں دی ہیں، 15 حالانکہ اُن لوگوں ہمارےکا ساتھ
سلوک ہمیشہ اچھا رہا ہمہے۔ 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 حفاظت کرتے
رہے۔ سوچاب17 لیں کہ کیا کِیا !جائے کیونکہ مالـکہمارا اور
اُس کے تمام گھر میںخطرےبڑےوالے ہیں۔ وہ خود اِتنا شریر
ہے کہ اُس باتسے کرنے کا کوئی فائدہ “نہیں۔

18 جتنی جلدی ہو سکا ابی جیل نے کچھ سامان اکٹھا کیا
200میںجس روٹیاں، َمے کی دو مشکیں، کھانے کے لئے تیار
کی گئی پانچ بھیڑیں، بُھنے ہوئے اناج کے ساڑھے 27 کلو گرام،
100کیکشمش اور انجـیر ٹکیاں200کی شامل کچھسبتھیں۔
گدھوں پر لاد کر 19 اُس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا، میرے”
نکلآگے تمہارےمَیںجاؤ، پیچھے پیچھے آؤں “گی۔ اپنے شوہر کو
اُس نے کچھ نہ بتایا۔ ابیجب20 جیل پہاڑ کی آڑ میں اُترنے لـگی
تو داؤد اپنے سمیتآدمیوں اُس طرفکی ھتے بڑ ہوئے نظر آیا۔ پھر
اُن کی ملاقات ہوئی۔ 21 داؤد تو ابھی بڑےتک غصے میں تھا،

کیونکہ وہ سوچ رہا تھا، اِس” آدمی کی مدد کرنے کا کیا فائدہ
!تھا ہم یگستان ر میں اُس کے یوڑوں ر حفاظتکی کرتے رہے
اور اُس بھیکوئیکی چیز گم نہ توبھیدی۔ہونے اُس ہمارینے
نیکی جوابکے میں ہماری بےعزتی کی ہے۔ 22 الله سختمجھے
دےسزا اگر مَیں تکصبحکل اُس ایککے آدمی کو بھی زندہ
چھوڑ “!دوں

داؤد23-24 کو دیکھ کر ابی جلدیجیل سے گدھے پر سے اُتر
اُسکر منےکے منہسا اُسگئی۔جھکبلکے میرے”کہا،نے
آقا، مجھے ہی قصوروار ٹھہرائیں۔ مہربانی کر کے اپنی خادمہ کو
لنے بو دیں اور اُس باتکی سنیں۔ مالـکمیرے25 اُس شریر آدمی
نابال پر یادہ ز دھیان نہ دیں۔ اُس نامکے احمقمطلبکا اورہے وہ
ہے ہی احمق۔ افسوس، میری اُن آدمیوں ملاقاتسے نہیں ہوئی
بھیجےپاسہمارےنےآپجو کیآپاورکیربلیکن26تھے۔
کیحیات ربقَسم، آپنے کو اپنے ہاتھوں بدلہسے لینے اور قاتل
بننے سے بچایا ہے۔ اور کرےالله کہ آپبھیجو سے دشمنی رکھتے
اور آپ کو نقصان پہنچانا ہتے چا ہیں اُنہیں نابال کی سی سزا مل
جائے۔ گزارشاب27 ہے کہ برکتجو ہمیں ملی ہے اُس میں
آپ 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
ربکیجئے۔ میرےضرور آقا کا گھرانا تکہمیشہ قائم رکھے گا،
ربآپکیونکہ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں۔ آپوہ کو جیتے جی
غلطیاں کرنے سے بچائے رکھے۔ جب29 کوئی آپ کا تعاقب
کر آپکے 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 وہ فلاخن کے پتھر کی طرح پھینکدُور کر
ہلاک کر دے گا۔ جب30 رب اپنے تمام وعدے پورے کر
آپکے کو اسرائیل کا بادشاہ بنا دے گا 31 تو کوئی ایسی بات
منے نہیںسا ٹھوکرجوگیآئے میرےہو۔باعثکا آقا کا صافضمیر
ہو گا، کیونکہ آپ بدلہ لے کر قاتل نہیں بنے ہوں گزارشگے۔
ہے آپربجبکہ کو دےکامیابی تو اپنی خادمہ کو بھی یاد
“کریں۔

32 داؤد بہت خوش ہوا۔ رب” اسرائیل کے خدا تعریفکی
ہو جس نے آج آپ کو مجھ سے ملنے کے لئے بھیج دیا۔ آپ33
مبارکبصیرتکی !ہے مبارکآپ ہیں، آپکیونکہ نے مجھے
اِس دن اپنے ہاتھوں سے بدلہ لے کر قاتل بننے روکسے دیا ہے۔
رب34 اسرائیل کے خدا کی جسقَسم نے آپمجھے کو نقصان
پہنچانے سے روک دیا، کل صبح نابال کے تمام آدمی ہلاک
ہوتے آپاگر اِتنی جلدی سے مجھ سے ملنے نہ “آتیں۔

35 داؤد نے ابی جیل پیشکی کردہ چیزیں قبول کر کے اُسے
رُخصت کیا اور کہا، سلامتی” سے جائیں۔ مَیں آپنے کی سنی
آپاور باتکی منظور کر لی “ہے۔

نابالرب کو سزا دیتا ہے
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ابیجب36 جیل اپنے پہنچیگھر تو دیکھا رونقبہتکہ ہے،
کیونکہ نابال بادشاہ کی سی ضیافت کر کے خوشیاں منا رہا تھا۔
چونکہ وہ نشے دُھتمیں تھا اِس لئے ابی جیل نے اُسے اُس وقت
کچھ نہ بتایا۔

37 اگلی صبح جب نابال ہوش میں آ گیا تو ابی جیل نے اُسے
سب کچھ کہہ سنایا۔ یہ سنتے ہی نابال کو دورہ پڑ گیا، اور وہ پتھر
سا بن گیا۔ دندس38 کے رببعد نے اُسے مرنے دیا۔ جب39
داؤد کو نابال کی موت کی خبر مل گئی تو وہ پکارا، رب” کی
تعریف میرےنےجسہو لئے نابال سے لڑ میریکر بےعزتی کا
بدلہ لیا اُسہے۔ کی مہربانی ہے غلطمَیںکہ 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 کی اُس کے ساتھ شادی پیشدرخواستکی
کریں۔ 40 چنانچہ اُس کے ملازم کرمل میں ابی جیل پاسکے جا
کر بولے، داؤد” نے ہمیں شادی کا دےپیغام کر بھیجا “ہے۔
41 ابی جیل کھڑی ہوئی، پھر منہ کے جھکبل کر بولی، مَیں”
اُن میںخدمتکی حاضر ہوں۔ مَیں مالـکاپنے خادموںکے کے
پاؤں 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 تھیہوئیسے یزرعیلجو تھی۔سے ساؤلتکجہاں44
کی بیٹی میکل تعلقکا تھا ساؤل اُسےنے داؤد سے لے کر اُس کی
شادیدوبارہ فلطی ایل لَیسبن سے کروائی تھی جو جلّیم کا ہنے ر
والا تھا۔

26
داؤد ساؤل دوسریکو بار بچنے دیتا ہے

ایک1 دن دشِت زیف کے کچھ باشندے دوبارہ ِجبعہ میں
ساؤل پاسکے آ گئے۔ اُنہوں نے بادشاہ کو بتایا، ہم” جانتے ہیں
کہ داؤد کہاں چھپ گیا ہے۔ وہ اُس پہاڑی پر ہے جو حکیلہ
کہلاتی ہے اور یشیمون کے مقابل “ہے۔ 2 یہ سن کر ساؤل
اسرائیل 3,000کے فوجیوںچیدہ کو لے میںزیفدشِتکر گیا
تاکہ داؤد کو ڈھونڈ نکالے۔ 3 حکیلہ پہاڑی پر یشیمون کے مقابل
وہ رُک گئے۔ جو راستہ پہاڑ پر سے گزرتا ہے اُس پاسکے اُنہوں
نے کیمپاپنا لگایا۔ داؤد وقتاُس یگستان ر چھپمیں 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 کا کیمپ تھا۔ اُس کو معلوم ہوا کہ ساؤل اور

اُس کمانڈرکا ابنیر بن میںبیچعینکےکیمپنیر 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 ساتھ کیمپ میں گھس کر ساؤل پاسکے جائے “گا؟
ابی شے جوابنے دیا، مَیں” ساتھ جاؤں “گا۔ 7 چنانچہ دونوں
رات کے وقت کیمپ میں گھس آئے۔ سوئے ہوئے فوجیوں
اور ابنیر سے گزر کر وہ پہنچتکساؤل گئے جو زمین پر لیٹا سو رہا
تھا۔ اُس کا نیزہ سر قریبکے زمین میں گڑا ہوا تھا۔ ابی8 شے نے
آہستہ سے داؤد سے کہا، آج” الله آپنے دشمنکے آپکو کے
قبضے میں کر دیا ہے۔ اگر اجازت ہو تو مَیں اُسے اُس کے اپنے
نیزے سے زمین کے ساتھ چھید دوں۔ مَیں 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۔
حیاتکیرب10 کی ربقَسم، ساؤلخود موتکی کرےمقرر
گا، وہخواہ بوڑھا ہو مرکر میںجنگخواہجائے، لڑتے ہوئے۔
رب11 مجھے اِس سے محفوظ رکھے کہ مَیں اُس کے مسح کئے
ہوئے خادم کو نقصان پہنچاؤں۔ نہیں، ہم کچھ اَور یں کر 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 چپکےکر چلےسے کسیمیںکیمپگئے۔ بھیکو
پتا نہ چلا، کوئی نہ جاگا۔ سب سوئے رہے، کیونکہ رب نے
اُنہیں گہری نیند ُسلا دیا تھا۔

13 داؤد وادی کو پار کر کے پہاڑی پر چڑھ گیا۔ جب ساؤل
سے فاصلہ کافی تھا 14 تو داؤد نے فوج اور ابنیر کو اونچی آواز
سے پکار کر ابنیر،اے”کہا، نہیںجوابمجھےآپکیا دیں “گے؟
ابنیر پکارا، ہیںکونآپ” کہ بادشاہ کو اِس طرح اونچیکی آواز
“دیں؟ 15 داؤد ًنے جوابطنزا دیا، کیا” آپ مرد نہیں ہیں؟ اور
اسرائیل میں کون آپ جیسا ہے؟ تو پھر آپ نے اپنے بادشاہ کی
حفاظتصحیح کیوں نہ کی جب کوئی اُسے قتل کرنے کے لئے
آیا؟گھسمیںکیمپ 16 آپجو نے کیا ٹھیکوہ نہیں ربہے۔
حیاتکی کی آپقَسم، آپاور کے آدمی موتسزائے لائقکے
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، کیا آپ کی آواز “ہے؟ 18 داؤد جوابنے دیا، جی،”
بادشاہ میرےسلامت۔ آقا، آپ میرا تعاقب کیوں کر رہے ہیں؟
مَیں تو آپ کا خادم ہوں۔ مَیں نے کیا کِیا؟ مجھ سے کیا جرم سرزد
ہوا ہے؟ گزارش19 کہہے میرا آقا اور بادشاہ اپنے خادم باتکی
سنے۔ رباگر آپنے خلافمیرےکو اُکسایا ہو تو میریوہ غلہ
قبولنذرکی لیکنکرے۔ انساناگر اِس پیچھےکے ہیں کےربتو
منے سا اُن !لعنتپر اپنی حرکتوں اُنہوںسے میریمجھےنے موروثی
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زمین سے نکال دیا ہے اور نتیجے میں مَیں رب کی قوم میں نہیں
رہ میںحقیقتسکتا۔ وہ کہہ رہے ہیں، جاؤ،’ دیگر معبودوں کی
پوجا ‘!کرو 20 ایسا نہ ہو وطنمَیںکہ رباورسے سےحضورکے
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 کی
طرح کر رہے “ہیں۔

ساؤلتب21 اقرارنے مَیں”کیا، نے گناہ کیا میرےداؤدہے۔
واپسبیٹے، ابآئیں۔ آپمَیںسے نقصانکو پہنچانے کوششکی
نہیں کروں گا، کیونکہ آج میری آپجان کی نظر میں قیمتی تھی۔
بڑیمَیں بےوقوفی کر گیا ہوں، اور مجھ بڑیسے غلطی ہوئی “ہے۔

داؤد22 میںجوابنے بادشاہ”کہا، کا نیزہ پاسمیرےیہاں
آپہے۔ کا کوئی جوان آ کر اُسے لے جائے۔ رب23 ہر اُس
شخص کو اجر دیتا ہے انصافجو کرتا اور وفادار رہتا ہے۔ آج
رب نے آپ میرےکو حوالے کر دیا، لیکن مَیں نے اُس کے
مسح کئے ہوئے بادشاہ ہاتھکو لگانے انکارسے کیا۔ میریاور24
دعا ہے کہ جتنی قیمتی آپ کی جان آج میری نظر میں تھی، اُتنی
قیمتی میری جان رببھی کی نظر میں ہو۔ وہی مجھے مصیبتہر
سے بچائے “رکھے۔ ساؤل25 جوابنے دیا، میرے” بیٹے داؤد،
رب آپ کو برکت دے۔ آئندہ آپ کو بڑی کامیابی حاصل ہو
“گی۔
اِس کے بعد داؤد نے اپنی راہ لی اور ساؤل اپنے گھر چلا گیا۔

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 جاؤں۔ تب ساؤل
پورے اسرائیل میں میرا کھوج لگانے سے باز آئے گا، اور مَیں
محفوظ رہوں “گا۔ 2 چنانچہ وہ اپنے 600 آدمیوں کو لے کر
جات کے بادشاہ اَکیس بن معوک پاسکے چلا گیا۔ 3 اُن کے
خاندان ساتھ تھے۔ داؤد کی دو یاں بیو اخی نوعم یزرعیلی اور نابال
کی بیوہ بھیکرملیجیلابی اَکیستھیں۔ساتھ جاتاُنہیںنے شہر
میں ہنے ر اجازتکی دی۔ ساؤلجب4 کو خبر ملی کہ داؤد نے
جات میں پناہ لی ہے تو وہ اُس کا کھوج لگانے سے باز آیا۔

داؤددنایک5 اَکیسنے باتسے کیآپاگر”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 الحکومت
میں “رہوں؟ اَکیس6 متفق ہوا۔ اُس دن اُس نے اُسے ِصقلاج
شہر دے دیا۔ یہ شہر اُس وقت سے یہوداہ کے بادشاہوں کی
ملـکیت میں رہا ہے۔ ایکداؤد7 سال اور چار مہینے ملـکفلستی
میں ٹھہرا رہا۔

ِصقلاج8 سے داؤد اپنے آدمیوں کے ساتھ مختلف جگہوں پر
حملہ کرنے کے لئے نکلتا کبھیرہا۔ یوںوہ 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۔ جب9
بھی کوئی مقام داؤد کے قبضے میں آ جاتا تو وہ کسی بھی مرد

یا عورت کو زندہ نہ ہنے ر دیتا لیکن یوں، بھیڑبکر گائےبَیلوں،
گدھوں، اونٹوں اور کپڑوں کو اپنے ساتھ ِصقلاج لے جاتا۔
جب بھی داؤد کسی حملے واپسسے آ کر بادشاہ اَکیس سے

ملتا 10 تو وہ پوچھتا، آپآج” کسنے پر 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 وہ تمام باشندوں موتکو کے
اُتارگھاٹ دیتا اور نہ مرد، عورتنہ زندہکو چھوڑ لاتا۔جاتکر
اُسکیونکہ ایسا”سوچا،نے نہ ہو فلستیوںکہ کو پتا چلے مَیںکہ
اصل میں اسرائیلی آبادیوں پر حملہ نہیں کر “رہا۔
جتنا وقت داؤد نے فلستی ملـک میں گزارا وہ ایسا ہی کرتا

اَکیس12رہا۔ داؤدنے پر پورا بھروسا کیا، اُسکیونکہ داؤداب”سوچا،نے میںخدمتمیریتکہمیشہکو پڑےرہنا گا، کیونکہ
ایسی حرکتوں سے اُس کی اپنی قوم اُس سے سخت متنفر ہو گئی
“ہے۔

28
1 اُن میںدنوں اسرائیلفلستی لڑنےسے کے لئے اپنی فوجیں جمع

کرنے لـگے۔ اَکیس نے داؤد سے بھی بات کی، توقع” ہے کہ
آپ اپنے میرےسمیتفوجیوں ساتھ مل جنگکر کے لئے نکلیں
“گے۔

داؤد2 جوابنے دیا، آپابضرور۔” دیکھیںخود گے کہ
آپ خادمکا کیا کرنے قابلکے اَکیس“!ہے ٹھیک”بولا، ہے۔
جنگپوری محافظمیرےآپدورانکے ہوں “گے۔

ساؤل جادوگرنی طرفکی رجوع کرتا ہے
اُس3 وقت سموایل 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

نہیںدانغیب تھے، نکالسےملـکپورےاُنہیںنےساؤلکیونکہ
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۔ 5 فلستیوں کی بڑی فوج دیکھ کر وہ سخت دہشت
اُس6لگا۔کھانے کوششکیکرنےحاصلہدایتسےربنے
کی، لیکن جوابکوئی نہ ملا، نہ خواب، نہ مُقّدس قرعہ لنے ڈا
سے اور نہ نبیوں کی معرفت۔ تب7 ساؤل نے اپنے ملازموں کو
حکم دیا، میرے” لئے مُردوں سے رابطہ کرنے والی ڈھونڈو تاکہ
مَیں جا کر اُس سے معلومات حاصل کر “لوں۔ ملازموں نے
جواب دیا، عین” دور میں عورتایسی “ہے۔

بھیسساؤل8 بدل کر دو آدمیوں کے ساتھ عین دور کے لئے
روانہ ہوا۔
رات کے وقت وہ جادوگرنی کے پاس پہنچ گیا اور بولا،

مُردوں” رابطہسے کر روحاُسکے پاتالکو بُلاسے جسدیں کا
نام آپمَیں کو بتاتا “ہوں۔ جادوگرنی9 اعتراضنے کیا، آپکیا”
مجھے مروانا ہتے چا ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ ساؤل نے تمام غیب
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دانوں اور مُردوں رابطہسے والوںکرنے ملـککو میں سے مٹا دیا
کیوںمجھےآپہے۔ پھنسانا ہتے چا “ہیں؟ ساؤلتب10 رب”کہا،نے حیاتکی کی آپقَسم، کو یہ کرنے کے لئے سزا نہیں ملے
“گی۔ عورت11 نے پوچھا، کسمَیں” کو “بُلاؤں؟ ساؤل نے
جواب دیا، سموایل” کو بُلا “دیں۔

جب12 سموایل عورت 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
نے پوچھا، اُس” شکلکی کیسیصورتو “ہے؟ جادوگرنی نے
کہا، چوغے” میں لپٹا ہوا بوڑھا آدمی “ہے۔
یہ سن کر ساؤل نے جان لیا کہ سموایل ہی ہے۔ وہ منہ کے

بل زمین جھکپر گیا۔ سموایل15 بولا، تُو” نے مجھے پاتال سے بُلوا
کر مضطربکیوں کر دیا ساؤل“ہے؟ جوابنے دیا، بڑیمَیں”
مصیبت میں ہوں۔ فلستی مجھ سے لڑ رہے ہیں، اور الله نے مجھے
ترک کر دیا نہہے۔ وہ نبیوں معرفتکی ہدایتمجھے دیتا ہے، نہ
خواب کے یعے۔ ذر اِس لئے مَیں آپنے کو بُلوایا ہے تاکہ آپ
مجھے بتائیں کہ مَیں کیا “کروں۔

لیکن16 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 تیرےوقت ساتھ وہ کچھ کر رہا جسہے پیشکی
گوئی اُس نے میری معرفت کی تھی۔ اُس تیرےنے ہاتھ سے
بادشاہی چھین اَورکسیکر یعنی داؤد ہے۔دیدےکو جب18
عمالیقیوںتجھےنےرب پر اُس نازلغضبسختکا کرنے کا حکم
دیا تھا تو تُو اُسنے کی نہ اِستجھےابسنی۔ کی سزا پڑےبھگتنی
گی۔ رب19 تجھے اسرائیل سمیت فلستیوں کے حوالے دےکر
گا۔ کل ہی تُو تیرےاور بیٹے میرےیہاں پاس پہنچیں ربگے۔
تیری پوری فوج بھی فلستیوں قبضےکے میں دےکر “گا۔

20 یہ سن کر سختساؤل گھبرا گیا، اور وہ گر کر زمین پر دراز
ہو گیا۔ جسم کی پوری طاقت ختم ہو گئی تھی، کیونکہ اُس نے
پورےپچھلے دن راتاور روزہ رکھا تھا۔

جادوگرنیجب21 ساؤلنے پاسکے جا کر دیکھا اُسکہ کے
ہوکھڑےرونگٹے ہیںگئے تو اُس مَیںجناب،”کہا،نے آپنے
کا مانحکم کر اپنی میںخطرےجان ڈال دی۔ اب22 میریذرا
بھی سنیں۔ اجازتمجھے دیں کہ آپمَیں کو کچھ کھانا کھلاؤں
تقویتآپتاکہ پا واپسکر جا “سکیں۔ لیکن23 ساؤل نے انکار
کیا، مَیں” کچھ نہیں کھاؤں تب“گا۔ اُس کے آدمیوں عورتنے
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 کے
پاس موٹا تازہ بچھڑا تھا۔ اُسے اُس جلدینے سے ذبح کروا کر تیار
کیا۔ اُس نے کچھ آٹا بھی لے کر گوندھا اور اُس سے بےخمیری
روٹی بنائی۔ 25 پھر اُس نے کھانا ساؤل اور اُس ملازموںکے کے
منے دیا،رکھسا اُنہوںاور پھرکھایا۔نے راتاُسیوہ روانہدوبارہ
ہو گئے۔

29
فلستی داؤد کرتےہیںشکپر

1 فلستیوں نے اپنی فوجوں کو افیق کے پاس جمع کیا، جبکہ
اسرائیلیوں کی لشکرگاہ یزرعیل کے چشمے پاسکے تھی۔ 2 فلستی
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 “ہیں؟ اَکیس جوابنے دیا، یہ” داؤد ہے، جو
پہلے اسرائیلی بادشاہ ساؤل کا فوجی افسر تھا اور اب کافی دیر سے
میرے ساتھ سےجبہے۔ وہ ساؤل کو چھوڑ پاسمیرےکر آیا
مَیںہے نے اُس عیبمیں نہیں “دیکھا۔

4 لیکن فلستی کمانڈر غصے سے بولے، اُسے” اُس شہر واپس
بھیج دیں آپجو نے اُس کے لئے مقرر کیا !ہے کہیں ایسا نہ ہو
کہ ہمارےوہ ساتھ نکل اچانککر ہم پر ہی حملہ کر دے۔ کیا
مالـکاپنے صلحسے کرانے کا کوئی بہتر یقہ طر ہے کہ وہ اپنے
مالـک ہمارےکو کٹے ہوئے پیشسر کرے؟ 5 کیا یہ وہی داؤد
بارےکےجسنہیں میں اسرائیلی ناچتے ہوئے گاتے تھے، ساؤل’
نے ہلاکہزار کئے جبکہ داؤد دسنے “؟‘ہزار

اَکیسچنانچہ6 داؤدنے بُلاکو کر کیحیاتکیرب”کہا،
دیانتآپقَسم، دار ہیں، اور تھیخواہشمیری اسرائیلآپکہ
سے لڑنے کے لئے میرے ساتھ نکلیں، میریآپسےجبکیونکہ
خدمت لـگےکرنے ہیں مَیں آپنے عیبمیں 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۔

8 داؤد نے پوچھا، مجھ” سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ کیا آپ نے
اُس دن سے مجھ نقصمیں پایا جبہے سے مَیں آپ خدمتکی
کرنے لگا ہوں؟ مَیں مالـکاپنے اور بادشاہ دشمنوںکے سے لڑنے
کے لئے کیوں نہیں نکل “سکتا؟

اَکیس9 جوابنے دیا، نزدیکمیرے” آپتو الله کے فرشتے
اچھےجیسے لیکنہیں۔ فلستی کمانڈر باتاِس پر بضد ہیں آپکہ
اسرائیل سے لڑنے کے لئے ہمارے ساتھ نہ نکلیں۔ 10 چنانچہ کل
سویرےصبح اُٹھ کر اپنے آدمیوں کے ساتھ روانہ ہو جانا۔ جب
دن 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
سویرےصبح اُٹھ کر ملـکفلستی واپسمیں چلے گئے جبکہ فلستی
یزرعیل کے لئے روانہ ہوئے۔

30
ِصقلاج کی تباہی اور داؤد کا بدلہ

تیسرے1 دن جب داؤد ِصقلاج پہنچا تو دیکھا کہ شہر کا
ستیاناس ہو گیا ہے۔ اُن کی غیرموجودگی میں عمالیقیوں نے دشِت
نجب میں آ کر ِصقلاج پر بھی حملہ کیا تھا۔ شہر کو جلا کر 2 وہ
تمام باشندوں چھوٹوںکو سے لے تکبڑوںکر اپنے ساتھ لے گئے
تھے۔ لیکن ہلاککوئی نہیں ہوا تھا بلـکہ وہ سب کو اپنے ساتھ
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لے گئے تھے۔ 3 چنانچہ جب داؤد اور اُس کے آدمی واپس آئے
تو دیکھا کہ شہر بھسم ہو گیا ہے اور تمام بال بچے چھن گئے ہیں۔
4 وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لـگے، اِتنے روئے کہ آخرکار رونے
ہیسکتکی نہ رہی۔ داؤد5 کی یوںدو بیو اخی نوعم یزرعیلی اور
ابی جیل کرملی کو بھی اسیر کر لیا گیا تھا۔

6 داؤد کی جان بڑے خطرے میں آ گئی، کیونکہ اُس کے
مرد غم آپسمارےکے میں اُسے سنگسار کرنے کی باتیں کرنے
لـگے۔ کیونکہ بیٹے بیٹیوں کے چھن جانے کے باعث سب سخت
رنجیدہ تھے۔ لیکن داؤد ربنے اپنے خدا میں پناہ لے تقویتکر
پائی۔ اُس7 نے ابیاتر بن ـِکاخی مَل کو حکم دیا، قرعہ” لنے ڈا کے
لئے امام بالاپوشکا بالاپوشامامجب“آئیں۔لے لے تو8آیا داؤد
یافتسےربنے در کیا”کیا، مَیں لٹیروں تعاقبکا کروں؟ کیا مَیں
اُن کو جا لوں “گا؟ رب نے جواب دیا، اُن” کا تعاقب !کر تُو
نہ صرف اُنہیں جا لے گا بلـکہ اپنے لوگوں کو بچا بھی لے “گا۔
داؤدتب9-10 مردوں600اپنے ساتھکے روانہ ہوا۔ چلتے چلتے وہ
بسور ندی پاسکے پہنچ گئے۔ 200 افراد اِتنے نڈھال ہو گئے تھے
کہ وہ وہیں رُک گئے۔ باقی 400 مرد ندی کو پار کر کے آگے
بڑھے۔

11 راستے میں اُنہیں کھلے میدان ایکمیں مصری آدمی ملا اور
اُسے داؤد پاسکے لا کر کچھ پانی پلایا اور کچھ روٹی، 12 انجـیر کی
ٹکی کا ٹکڑا کشمشاور کی دو ٹکیاں تبکھلائیں۔ اُس کی جان
میں جان آ گئی۔ اُسے تین دن اور رات سے نہ کھانا، نہ پانی ملا
تھا۔ 13 داؤد نے پوچھا، تمہارا” مالـک کون ہے، اور تم کہاں
کے “ہو؟ اُس جوابنے دیا، مَیں” مصری غلام ہوں، ایکاور
عمالیقی مَیںجبہے۔مالـکمیرا بیماردورانکےسفر ہو گیا تو اُس
یہاںمجھےنے یہاںسےدنتینمَیںابدیا۔چھوڑ پڑا پہلے14ہوں۔
ہم نے کریتیوں یعنی فلستیوں کے جنوبی علاقے اور پھر یہوداہ
کے علاقے پر حملہ کیا تھا، خاص کر یہوداہ کے جنوبی حصے پر
کالبجہاں کی اولاد آباد ہے۔ شہر ِصقلاج کو ہم بھسمنے کر
دیا “تھا۔

15 داؤد نے سوال کیا، کیا” تم مجھے بتا سکتے ہو کہ لٹیرےیہ
طرفکس گئے مصری“ہیں؟ جوابنے پہلے”دیا، الله کی قَسم
کھا کر وعدہ کریں آپکہ مجھے ہلاکنہ کریں گے، میرےنہ
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 اُدھر بکھرے
ہوئے بڑا جشن منا رہے ہیں۔ وہ طرفہر کھانا کھاتے اور َمے
پیتے ہوئے نظر آ رہے تھے، کیونکہ جو مال اُنہوں نے فلستیوں اور
یہوداہ کے علاقے لُوٹسے لیا تھا بہتوہ یادہ ز تھا۔

17 صبح سویرے جب ابھی تھوڑی روشنی تھی داؤد نے اُن
پر حملہ کیا۔ لڑتے لڑتے اگلے دن کی شام ہو گئی۔ دشمن ہار گیا
اور سب ہلاکسبکے صرفہوئے۔ 400 جوان بچ گئے جو
اونٹوں پر سوار ہو کر فرار ہو گئے۔ 18 داؤد سبنے کچھ چھڑا لیا
عمالیقیوںجو لُوٹنے لیا تھا۔ اُس یاںدوکی بیو سلامتصحیحبھی

نہ19گئیں۔مل نہبچہ بزرگ، نہ بیٹا نہ بیٹی، مالنہ یا اَورکوئی لُوٹی
ہوئی چیز رہی جو واپسداؤد نہ لایا۔ عمالیقیوں20 گائےبَیلکے
اور یاں بکر بھیڑ داؤد کا حصہ بن گئیں، اور اُس 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 اپنے آدمیوں 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
ہوئے مال کا حصہ پانے کا حق بسنہیں۔ وہ اپنے بال بچوں کو
لے کر چلے “جائیں۔

23 لیکن داؤد نے انکار کیا۔ نہیں،” میرے بھائیو، ایسا مت
!کرنا یہ سب ربکچھ طرفکی سے اُسیہے۔ نے ہمیں محفوظ
رکھ کر حملہ آور لٹیروں پر فتح بخشی۔ 24 تو پھر ہم آپ کی بات
طرحکس مانیں؟ جو پیچھے رہ کر سامان حفاظتکی کر رہا تھا
اُسے بھی اُتنا ہی ملے گا جتنا کہ اُسے جو دشمن سے لڑنے گیا تھا۔
ہم سبیہ کچھ برابر برابر تقسیم کریں “گے۔

25 اُس وقت سے یہ اصول بن گیا۔ داؤد نے اِسے اسرائیلی
قانون کا حصہ بنا دیا جو آج تک جاری ہے۔ ِصقلاج26 واپس
پہنچنے پر داؤد نے لُوٹے ہوئے مال کا ایک حصہ یہوداہ کے
بزرگوں کے پاس بھیج دیا جو اُس کے دوست تھے۔ ساتھ ساتھ
اُس نے پیغام بھیجا، آپ” کے لئے یہ تحفہ رب کے دشمنوں سے
لُوٹ لیا گیا “ہے۔ 27 یہ تحفے اُس نے ذیل کے شہروں میں بھیج
بیت:دیئے راماتایل، نجب، یتیر، عروعیر،28 ِسفموت، اِستموع،
29-31 رکل، حُرمہ، عتاکبورعسان، اور حبرون۔ اِس کے علاوہ
اُس نے تحفے یرحمئیلیوں، قینیوں اور باقی اُن تمام شہروں کو بھیج
دیئے میںجن وہ کبھی ٹھہرا تھا۔

31
ساؤل اور اُس بیٹوںکے کا انجام

1 اِتنے میں فلستیوں اور اسرائیلیوں جنگدرمیانکے چھڑ گئی
تھی۔ لڑتے لڑتے اسرائیلی فرار ہونے لـگے، لیکن بہت لوگسے
ِجلبوعہ پہاڑیکے سلسلے پر شہید ہو گئے۔

2 پھر فلستی ساؤل اور اُس کے بیٹوں یونتن، ندابابی اور ملـکی
شوع پاسکے جا پہنچے۔ تینوں بیٹے ہلاک ہو گئے 3 جبکہ لڑائی
ساؤل کے ارد گرد عروج تک پہنچ گئی۔ پھر وہ تیراندازوں کا
نشانہ بن کر بُری طرح زخمی ہو گیا۔ 4 اُس نے اپنے سلاح بردار
کو حکم دیا، اپنی” تلوار میان سے کھینچ کر مجھے مار ڈال، ورنہ
یہ نامختون مجھے چھید کریںبےعزتکر لیکن“گے۔ سلاح بردار
نے انکار کیا، کیونکہ بہتوہ ڈرا ہوا تھا۔ آخر میں ساؤل اپنی تلوار
لے کر خود اُس پر گر گیا۔
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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 چھوڑےفلستی شہروںہوئے پر قبضہ کر کے
اُن میں بسنے لـگے۔

لاشوںفلستیدناگلے8 کو لُوٹنے لئےکے دوبارہ جنگمیداِن
میں آ جبگئے۔ اُنہیں ِجلبوعہ پہاڑیکے سلسلے پر ساؤل اور اُس
کے تینوں بیٹے مُردہ ملے 9 تو اُنہوں نے ساؤل کا کاٹسر کر اُس
کا زرہ بکتر اُتار لیا اور قاصدوں کو پورےاپنے ملـک میں بھیج
کر اپنے بُتوں کے مندر میں اور اپنی قوم کو فتح کی اطلاع دی۔
10 ساؤل کا زرہ بکتر اُنہوں نے عستارات دیوی کے مندر میں
محفوظ کر لیا اور اُس کی لاش کو بیت شان کی فصیل سے لٹکا
دیا۔

یبیسجب11 ِجلعاد باشندوںکے کو خبر ملی فلستیوںکہ نے
ساؤل لاشکی کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے 12 تو شہر کے تمام لڑنے
کے قابل آدمی بیت شان کے لئے روانہ ہوئے۔ پوری رات چلتے
ہوئے وہ شہر کے پاس 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

داؤدجب1 عمالیقیوں شکستکو دینے واپسسے آیا تو ساؤل
بادشاہ مر چکا تھا۔ وہ ابھی دو ہی ِصقلاجدن میں ٹھہرا تھا 2 کہ
ایک آدمی ساؤل کی لشکرگاہ سے پہنچا۔ دُکھ کے اظہار کے لئے
اُس نے کپڑوںاپنے پھاڑکو کر سراپنے تھی۔رکھیڈالخاکپر
داؤد پاسکے آ کر احترامبڑےوہ اُسساتھکے منےکے جھکسا
گیا۔ 3 داؤد نے پوچھا، آپ” کہاں سے آئے “ہیں؟ آدمی نے
جواب دیا، مَیں” بال بال بچ کر اسرائیلی لشکرگاہ سے آیا “ہوں۔
4 داؤد نے پوچھا، بتائیں،” حالات کیسے “ہیں؟ اُس نے ہمارے”بتایا، بہت سے آدمی جنگمیداِن میں کام آئے۔ بھاگباقی
گئے ہیں۔ ساؤل اور اُس کا بیٹا یونتن ہلاکبھی ہو گئے “ہیں۔

5 داؤد نے سوال کیا، آپ” کو کیسے معلوم ہوا کہ ساؤل
اور یونتن مر گئے “ہیں؟ جوان6 جوابنے دیا، اتفاق” سے مَیں
ِجلبوعہ کے پہاڑی سلسلے پر سے گزر رہا تھا۔ وہاں مجھے ساؤل
نظر آیا۔ وہ نیزے کا سہارا لے کر کھڑا تھا۔ دشمن کے رتھ اور
ًگھڑسوار تقریبا اُسے پکڑنے ہی والے تھے 7 کہ اُس نے مُڑ کر
مجھے دیکھا اور اپنے پاس بُلایا۔ مَیں نے کہا، جی،’ مَیں حاضر
‘ہوں۔ اُس8 نے پوچھا، تم’ کون ‘ہو؟ مَیں جوابنے دیا، مَیں’
عمالیقی ‘ہوں۔ 9 پھر اُس مجھےنے حکم دیا، آؤ’ اور مجھے مار !ڈالو
کیونکہ گو مَیں زندہ ہوں میری جان نکل رہی ‘ہے۔ 10 چنانچہ
مَیں نے اُسے مار دیا، کیونکہ مَیں جانتا تھا کہ بچنے کا کوئی امکان
نہیں رہا تھا۔ پھر مَیں اُس کا تاج اور بازوبند لے کر مالـکاپنے
پاسکے یہاں لے آیا “ہوں۔

سنکچھسبیہ11 داؤدکر اور اُس تمامکے لوگوں غمنے کے
مارے کپڑےاپنے پھاڑ لئے۔ اُنہوںتکشام12 نے رو رو کر اور
روزہ رکھ کر ساؤل، اُس کے بیٹے یونتن رباور 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، کہاںآپ” کے “ہیں؟ اُس جوابنے دیا، مَیں” عمالیقی
ہوں اجنبیجو طورکے آپپر ملـککے میں رہتا “ہوں۔ داؤد14
مسحکےربنےآپ”بولا، کئے ہوئے بادشاہ قتلکو کیکرنے
جرأت کیسے “کی؟ اُس15 نے اپنے کسی جوان کو بُلا کر حکم
دیا، اِسے” مار “!ڈالو اُسی وقت جوان نے عمالیقی کو مار ڈالا۔
16 داؤد نے کہا، آپ” نے اپنے آپ کو خود مجرم ٹھہرایا ہے،
کیونکہ آپ نے اپنے منہ سے اقرار کیا ہے کہ مَیں نے رب کے
مسح کئے ہوئے بادشاہ کو مار دیا “ہے۔

ساؤل اور یونتن پر ماتم گیتکا
17 پھر داؤد نے ساؤل اور یونتن پر ماتم کا گیت گایا۔ 18 اُس

نے ہدایت دی کہ یہوداہ کے باشندےتمام یہ گیت یاد کریں۔

گیت کا نام کمان’ کا ‘گیت ہے اور یاشر’ کی ‘کتاب میں درج
گیتہے۔ یہ ہے،

اےہائے،”19 !اسرائیل تیری شان تیریشوکتو بلندیوں پر
ماری گئی ہے۔ تیرےہائے، طرحکسسورمے گر گئے !ہیں

جات20 میں جا کر یہ خبر مت سنانا۔ اسقلون کی گلیوں میں
اِس کا متاعلان کرنا، ورنہ فلستیوں کی بیٹیاں منائیںخوشی گی،
نامختونوں کی بیٹیاں فتح نعرےکے لگائیں گی۔

اے21 ِجلبوعہ کے !پہاڑو اے پہاڑی !ڈھلانو آئندہ تم پر نہ
اوس پڑے، بارشنہ برسے۔ سورماؤںکیونکہ ناپاکڈھالکی ہو
گئی ابہے۔ سے ساؤل کی ڈھال تیل مَل کر استعمال نہیں کی
جائے گی۔

یونتن22 زبردستکمانکی ہاتھخالیکبھیتلوارکیساؤلتھی،
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، اور موتاب بھی الـگاُنہیں نہ
کر سکی۔ عقابوہ سے تیز اور ببر شیر طاقتسے ور تھے۔

اسرائیلاے24 !خواتینکی ساؤل لئےکے آنسو بہائیں۔ کیونکہ
اُسی آپنے رنگقرمزیکو 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۔
اےہائے اسرائیل، یونتن تیریمیںحالتمُردہ بلندیوں پر پڑا ہے۔

اے26 یونتن میرے بھائی، مَیں تیرے بارے میں کتنا دُکھی
ہوں۔ تُو مجھے کتنا عزیز تھا۔ تیری مجھ محبتسے انوکھی تھی، وہ
عورتوں محبتکی بھیسے انوکھی تھی۔

27 ہائے، ہمارے!ہائے طرحکسسورمے گر کر شہید ہو
گئے جنگہیں۔ کے ہتھیار تباہ ہو گئے “ہیں۔

2
داؤد یہوداہ کا بادشاہ بن جاتا ہے

اِس1 کے بعد داؤد ربنے یافتسے در کیا، کیا” مَیں یہوداہ
ہاں،”دیا،جوابنےرب“جاؤں؟چلاواپسمیںشہرکسیکے
داؤد“جا۔واپس میںشہرکسمَیں”کیا،سوالنے رب“جاؤں؟
جوابنے “میں۔حبرون”دیا، چنانچہ2 داؤد اپنی یوںدو بیو اخی
نوعم یزرعیلی اور نابال کی بیوہ کرملیجیلابی میںحبرونساتھکے
جا بسا۔

داؤد3 نے اپنے آدمیوں کو بھی اُن سمیتخاندانوںکے حبرون
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 اُنہیںنے پیغام آپرب”بھیجا، کو
اِس کے لئے دےبرکت آپکہ نے مالـکاپنے ساؤل کو دفن
کر اُسکے پر مہربانی ہے۔کی آپربمیںجواب6 پر اپنی مہربانی
وفاداریاور کا اظہار بھیمَیںکرے۔ عملنیکاِس کا اجر دوں
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گا۔ مضبوطاب7 اور دلیر آپہوں۔ کا آقا ساؤل فوتتو ہوا ہے،
لیکن یہوداہ قبیلےکے مجھےنے اُس کی چنجگہ لیا “ہے۔

اِشبوست اسرائیل کا بادشاہ بن جاتا ہے
8 اِتنے میں ساؤل کی فوج کے کمانڈر ابنیر بن نیر نے ساؤل کے

بیٹے اِشبوست کو محنائم شہر میں لے جا کر 9 بادشاہ مقرر کر دیا۔
ِجلعاد، یزرعیل، آشر، افرائیم، بن یمین اور تمام اسرائیل اُس کے
قبضے میں رہے۔ صرف10 یہوداہ کا قبیلہ داؤد کے ساتھ رہا۔
سال40اِشبوست کی عمر میں بادشاہ بنا، اور اُس حکومتکی دو
سال قائم رہی۔ 11 داؤد حبرون میں یہوداہ پر ساڑھے سات سال
حکومت کرتا رہا۔

اسرائیل اور یہوداہ جنگدرمیانکے
ایک12 دن ابنیر اِشبوست بن ساؤل کے ملازموں کے ساتھ

محنائم سے نکل کر ِجبعون آیا۔ 13 یہ دیکھ کر داؤد کی فوج یوآب
بن یاہ ضرو کی راہنمائی میں اُن سے لڑنے کے لئے نکلی۔ دونوں
ِجبعونملاقاتکیفوجوں تالابکے پر ہوئی۔ ابنیر تالابفوجکی
کی اُرلی طرف رُک گئی اور یوآب کی فوج پرلی طرف۔ 14 ابنیر
یوآبنے سے کہا، ہمارےآؤ،” چند ہمارےجوان منے ایکسا
دوسرے کا مقابلہ یوآب“کریں۔ بولا، ٹھیک” “ہے۔ چنانچہ15
ہر فوج نے بارہ جوانوں کو چن کر مقابلے کے لئے پیش کیا۔
اِشبوست یمینبناور قبیلےکے داؤدجوانبارہکے جوانوںبارہکے
کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ جب16 مقابلہ شروع ہوا تو ہر
ایک ایکنے ہاتھ سے مخالفاپنے بالوںکے کو پکڑ دوسرےکر
ہاتھ سے اپنی تلوار اُس پیٹکے گھونپمیں سبدی۔ سبکے
ایک ساتھ مر گئے۔ بعد میں ِجبعون کی اِس جگہ کا نام ِخلقت
ہضوریم پڑ گیا۔

17 پھر دونوں فوجوں کے درمیان نہایت سخت لڑائی چھڑ گئی۔
لڑتے لڑتے ابنیر اور اُس کے مرد ہار گئے۔ یوآب18 کے دو بھائی
ابی شے اور عساہیل بھی لڑائی میں حصہ لے رہے تھے۔ عساہیل
غزال کی طرح تیز دوڑ سکتا تھا۔ 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، “عساہیل؟ اُس جوابنے دیا، جی،” مَیں ہی “ہوں۔
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 تعاقبکا کرنے سے باز نہ آیا۔ 22 ابنیر نے

اُسے آگاہ پیچھےمیرےخبردار۔”کیا، کوآپورنہجائیں،ہٹسے
مار دینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ پھر آپ کے بھائی یوآب کسکو
طرح منہ دکھاؤں “گا؟ توبھی23 عساہیل نے پیچھا نہ چھوڑا۔ یہ
دیکھ کر ابنیر نے نیزےاپنے کا دستہ اِتنے زور سے اُس پیٹکے
میں گھونپ دیا کہ اُس کا سرا طرفدوسری نکل گیا۔ عساہیل
وہیں گر کر جاں بحق ہو جسگیا۔ نے بھی وہاں سے گزر کر یہ
دیکھا وہ وہیں رُک گیا۔

لیکن24 یوآب اور ابی شے ابنیر کا تعاقب کرتے رہے۔ جب
غروبسورج ہونے لگا تو پہاڑیایکوہ پہنچپاسکے جسگئے
کا نام امّہ تھا۔ یہ جیاح کے مقابل اُس راستے کے پاس ہے جو
مسافر کو ِجبعون سے یگستان ر میں پہنچاتا ہے۔ 25 بن یمین کے
قبیلے لوگکے وہاں پہاڑی پر ابنیر کے پیچھے جمع ہو کر دوبارہ
لڑنے کے لئے تیار ہو گئے۔ 26 ابنیر یوآبنے کو آواز دی، کیا”
یہ ضروری ہے کہ ہم دوسرےایکتکہمیشہ کو موت کے
گھاٹ اُتارتے جائیں؟ آپکیا کو سمجھ نہیں آئی ایسیکہ حرکتیں
صرف تلخی پیدا کرتی ہیں؟ آپ کب اپنے مردوں کو حکم دیں
گے کہ وہ اپنے اسرائیلی بھائیوں تعاقبکا کرنے سے باز “آئیں؟

یوآب27 نے جواب دیا، رب” کی حیات کی قَسم، اگر آپ
لڑنے کا حکم نہ دیتے لوگمیرےتو آج صبح ہی اپنے بھائیوں کا
تعاقب کرنے سے باز آ “جاتے۔ 28 اُس نے نرسنگا بجا دیا، اور
اُس آدمیکے رُک دوسروںکر تعاقبکا کرنے بازسے یوںآئے۔
لڑائی ختم ہو گئی۔

راتپوریاُس29 دورانکے ابنیر اور اُس آدمیکے چلتے گئے۔
یائے در یردن وادیکی 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 کے لوگوں کو چھوڑ واپسکر چلا
اُسجبگیا۔ نے اپنے آدمیوں کو جمع کر کے گنا تو معلوم ہوا کہ
عساہیل کے علاوہ داؤد کے 19 مارےآدمی گئے ہیں۔ 31 اِس
کے مقابلے میں ابنیر کے 360 ہلاکآدمی ہوئے تھے۔ سب بن
یمین قبیلےکے یوآب32تھے۔کے اُساور ساتھیوںکے عساہیلنے
لاشکی اُٹھا کر اُسے بیت 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 بیٹے اِشبوست اور داؤد کے درمیان جنگیہ بڑی

تکدیر جاری رہی۔ لیکن آہستہ آہستہ داؤد زور پکڑتا گیا جبکہ
اِشبوست طاقتکی کم ہوتی گئی۔

داؤد کا خاندان حبرون میں
حبرون2 میں داؤد بعضکے بیٹے پیدا ہوئے۔ پہلے کا نام امنون

یزرعیلینوعماخیماںکیاُستھا۔ کِلیابپھر3تھی۔ پیدا جسہوا
ماںکی 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 دیر تک اِشبوست اور داؤد کے درمیان جنگ رہی،

اُتنی تکدیر ابنیر ساؤل کے گھرانے کا وفادار رہا۔
7 لیکن ایک دن اِشبوست ابنیر سے ناراض ہوا، کیونکہ وہ

مرحومساؤل ایککی داشتہ ہمسے بستر ہو گیا عورتتھا۔ نامکا
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رِصفہ بنت ایّاہ تھا۔ اِشبوست نے شکایت کی، آپ” میرےنے
باپ کی داشتہ سے سلوکایسا کیوں “کیا؟ 8 بڑےابنیر غصے میں
آ کر گرجا، کیا” مَیں یہوداہ کا *کُتا ہوں کہ آپ مجھے ایسا یہ رو
دکھاتے آپمَیںتکآجہیں؟ باپکے گھرانےکے اور اُس کے
رشتے داروں اور دوستوں کے لئے لڑتا رہا ہوں۔ میری ہی وجہ
سے آپ اب تک داؤد کے ہاتھ سے بچے رہے ہیں۔ کیا یہ اِس
کا معاوضہ ہے؟ کیا ایک ایسی عورت کے سبب سے آپ مجھے
مجرم ٹھہرا رہے ہیں؟ 9-10 الله مجھے سخت دےسزا اگر اب سے
ہر ممکن کوشش نہ کروں کہ پورےداؤد اسرائیل اور یہوداہ پر
بادشاہ بن جائے، شمال میں دان سے لے کر جنوب میں بیرسبع
تک۔ آخر رب نے خود قَسم کھا کر داؤد سے وعدہ کیا ہے کہ
مَیں بادشاہی ساؤل کے گھرانے چھینسے کر تجھے دوں “گا۔

11 یہ سن کر اِشبوست ابنیر سے اِتنا ڈر گیا کہ مزید کچھ کہنے
جرأتکی جاتی رہی۔

ابنیر کے داؤد مذاکراتسے
12 ابنیر داؤدنے کو پیغام کسملـک”بھیجا، کا میرےہے؟

ساتھ معاہدہ کر لیں تو پورےمَیں 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 میریجو بیوی میرےہے گھر پہنچائیں، ورنہ مَیں آپ
اِشبوستنےداؤد14“گا۔ملوںنہیںسے بھیجقاصدبھیپاسکے
کر تقاضا شادیسےجسمیکلبیویمیریمجھے”کیا، کرنے کے
لئے مَیں فلستیوںَسونے کو واپسمارا “دیں۔کر 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 تکبحوریم بیویاپنی
کے پیچھے چلتا رہا۔ تب ابنیر نے اُس سے کہا، اب” واپس!جاؤ
چلے تب“!جاؤ واپسوہ چلا۔

17 ابنیر اسرائیلنے بزرگوںکے باتبھیسے توآپ”کی، کافی
دیر سے ہتے چا ہیں کہ آپداؤد کا بادشاہ بن جائے۔ اب18 قدم
اُٹھانے وقتکا آ گیا !ہے ربکیونکہ داؤدنے سے وعدہ کیا اپنے’ہے، خادم داؤد سے مَیں اپنی قوم اسرائیل کو 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 پاسکے آیا تاکہ اُس کے منے سا اسرائیل اور بن یمین کے
بزرگوں کا پیشفیصلہ کرے۔

آدمیبیس20 ابنیر پہنچحبرونساتھکے گئے۔ اُن استقبالکا کر
کے داؤد نے ضیافت کی۔ 21 پھر ابنیر نے داؤد سے کہا، اب”
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۔ آپپھر ملـکپورےاُس کریںحکومتپر گے

آپطرحجس کا دل چاہتا “ہے۔ پھر داؤد نے ابنیر کو سلامتی
رُخصتسے کر دیا۔

ابنیر کو قتل کیا جاتا ہے
تھوڑی22 دیر کے بعد یوآب داؤد کے آدمیوں کے ساتھ کسی

لڑائی واپسسے آیا۔ اُن بہتپاسکے سا لُوٹا مالہوا 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 کے
پاس تھا، اور بادشاہ نے اُسے سلامتی رُخصتسے کر دیا “ہے۔
یوآب24 ً فورا بادشاہ کے پاس گیا اور بولا، آپ” نے یہ کیا کِیا
جبہے؟ آپابنیر پاسکے آیا آپتو نے اُسے کیوں سلامتی سے
رُخصت ابکیا؟ اُسے پکڑنے کا موقع جاتا رہا ہے۔ توآپ25 اُسے
جانتے ہیں۔ حقیقت میں وہ اِس لئے آیا کہ آپ کو منوا کر آپ
کے آنے جانے اور باقی کاموں بارےکے میں معلومات حاصل
“کرے۔

یوآب26 دربارنے نکلسے قاصدوںکر کو ابنیر بھیجپیچھےکے
دیا۔ وہ ابھی سفر کرتے کرتے سیرہ حوضکے پر سے گزر رہا تھا
کہ قاصد اُس پاسکے پہنچ گئے۔ اُن دعوتکی پر وہ اُن ساتھکے
واپس گیا۔ لیکن بادشاہ کو اِس کا علم نہ تھا۔ جب27 ابنیر دوبارہ
داخلمیںحبرون ہونے لگا یوآبتو شہر میںدروازےکے اُس کا
استقبال کر کے ایکاُسے طرف لے گیا جیسے وہ اُس کے ساتھ
کوئی باتخفیہ کرنا چاہتا ہو۔ اچانکلیکن اُس نے اپنی تلوار
کو میان سے کھینچ کر ابنیر پیٹکے میں گھونپ دیا۔ اِس طرح
یوآب نے اپنے بھائی عساہیل کا بدلہ لے کر ابنیر کو مار ڈالا۔

داؤدجب28 اطلاعکیاِسکو ملی تو اُس اعلاننے 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 گھرانا قصوروار ربہیں۔ اُسے اور اُس باپکے کے گھرانے
مناسبکو سزا ابدے۔ تکابدسے اُس کی نسلہر میں کوئی
نہ کوئی ہو جسے ایسے زخم لـگ جائیں جو بھر نہ پائیں، کسی
کو لـگکوڑھ کسیجائے، کو بےساکھیوں کی مدد سے چلنا
پڑے، کوئی غیرطبعی موت مر جائے، یا کسی خوراککو کی
مسلسل کمی “رہے۔ یوں30 یوآب 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 لڑتے موتوقت کے
گھاٹ اُتار دیا تھا۔

داؤد ابنیر کا ماتم کرتا ہے
داؤد31-32 یوآبنے اور اُس ساتھیوںکے کو حکم دیا، اپنے”

کپڑے پھاڑ دو اور ٹاٹ اوڑھ کر ابنیر کا ماتم “!کرو جنازے کا
بندوبست حبرون میں کیا گیا۔ داؤد جنازےخود کے عین پیچھے

* 3:8 :کُتا لفظی :ترجمہ ُکتے کا سر
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چلا۔ قبر پر بادشاہ اونچی آواز سے رو پڑا، اور باقی لوگسب بھی
پھر33لـگے۔رونے داؤد ابنیرنے گایا،گیتماتمیمیںبارےکے

34 ہائے،” ابنیر کیوں بےدین کی طرح مارا گیا؟ تیرے ہاتھ
بندھے ہوئے نہ تیرےتھے، پاؤں زنجـیروں جکڑےمیں ہوئے نہ
شریروںکوئیطرحجستھے۔ ہاتھکے میں آ کر مر جاتا اُسیہے
طرح ہلاکتُو “ہوا۔
لوگتمامتب مزید روئے۔ داؤد35 جنازےنے دنکے روزہ

سبرکھا۔ منتنے کی کہ وہ کچھ کھائے، لیکن اُس نے قَسم
کھا کر الله”کہا، سختمجھے دےسزا سورجمَیںاگر غروبکے
ہونے پہلےسے روٹی ایککا ٹکڑا بھی کھا “لوں۔ 36 بادشاہ کا یہ
یہ لوگوںرو بھیویسےآیا۔پسندبہتکو داؤد کا لوگوںعملہر کو
پسند آتا تھا۔ یوں37 تمام حاضرین بلـکہ تمام اسرائیلیوں نے جان لیا
کہ بادشاہ کا ابنیر قتلکو ہاتھمیںکرنے نہ تھا۔ داؤد38 اپنےنے
یوں دربار سے کہا، آپکیا” کو سمجھ نہیں آئی آجکہ اسرائیل کا
بڑا سورما فوت ہوا ہے؟ 39 مجھے ابھی ابھی مسح کر کے بادشاہ
بنایا گیا اِسہے، لئے میری طاقتاِتنی نہیں کہ یاہ ضرو کے اِن دو
بیٹوں یوآب اور ابی شے کو کنٹرول ربکروں۔ اُنہیں اُن کی اِس
حرکتشریر مناسبکی “!دےسزا

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 گھبرا گیا۔ اِشبوست2 کے دو آدمی تھے جن کے نام بعنہ اور
یکاب ر تھے۔ جب کبھی اِشبوست کے فوجی چھاپہ مارنے کے
لئے نکلتے تو یہ دو بھائی اُن پر مقرر تھے۔ اُن کا باپ رِمّون بن یمین
کے قبائلی علاقے کے بیروتشہر کا ہنے ر والا بیروتتھا۔ بھی بن
یمین میں شمار کیا جاتا ہے، 3 اگرچہ اُس کے باشندوں کو ہجرت
کر کے ِجتّیم میں بسنا پڑا جہاں وہ تکآج پردیسی حیثیتکی سے
ہتے ر ہیں۔

یونتن4 ایککا بیٹا زندہ رہ گیا جستھا کا نام بوستمفی تھا۔
پانچ سال کی عمر میں یزرعیل سے خبر آئی تھی کہ ساؤل اور یونتن
مارے اُستبہیں۔گئے کی آیا اُسے لے کہیںکر پناہ لینے کے لئے
بھاگ گئی تھی۔ جلدیلیکن کی وجہ بوستمفیسے گر کر لنگڑا
ہو گیا تھا۔ وقتاُس سے اُس کی دونوں ٹانگیں مفلوج تھیں۔

رِمّوندنایک5 بیروتی یکاببیٹےکے ر اور بعنہ دوپہر وقتکے
اِشبوست کے گھر گئے۔ گرمی عروج پر تھی، اِس لئے اِشبوست
آرام کر رہا تھا۔ 6-7 دونوں آدمی یہ بہانہ پیش کر کے گھر کے
کمرےاندرونی میں گئے کہ ہم اناجکچھ لے جانے کے لئے آئے
اِشبوستجبہیں۔ پہنچےمیںکمرےکے تو وہ چارپائی پر لیٹا سو
رہا تھا۔ یہ دیکھ اُنہوںکر اُسنے پیٹکے میں دیگھونپتلوار
اور پھر اُس کا کاٹسر کر وہاں سے سلامتی نکلسے آئے۔
پوری رات سفر کرتے کرتے وہ یائے در یردن کی وادی میں

گزرسے کر پہنچحبرون8 اُنہوںوہاںگئے۔ داؤدنے اِشبوستکو

کا سر دکھا کر کہا، یہ” دیکھیں، ساؤل کے اِشبوستبیٹے کا سر۔
آپ کا دشمن ساؤل بار آپبار کو مار دینے کوششکی کرتا رہا،
لیکن آج رب نے اُس سے اور اُس کی اولاد سے آپ کا بدلہ لیا
“ہے۔

داؤد قاتلوں کو سزا دیتا ہے
لیکن9 داؤد جوابنے دیا، رب” کی حیات کی قَسم جس

نے دےفدیہ کر مجھے ہر مصیبت سے بچایا ہے، جس10 آدمی
مجھےنے ِصقلاجوقتاُس میں ساؤل موتکی دیاطلاعکی 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
ایسیاُسے 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 کیقتلاِسکو میںملـکتمہیںکردےسزا سے مٹا “دوں؟

داؤد12 دونوںنے کو مار دینے کا دیا۔حکم اُس ملازموںکے
اُنہیںنے مار کر اُن ہاتھوںکے اور پیروں کاٹکو ڈالا اور اُن کی
لاشوں کو حبرون تالابکے قریبکے کہیں لٹکا دیا۔ اِشبوست
کے سر کو اُنہوں نے ابنیر کی قبر میں دفنایا۔

5
پورےداؤد اسرائیل کا بادشاہ بن جاتا ہے

1 اُس وقت اسرائیل کے تمام قبیلے حبرون میں داؤد پاسکے
آئے اور قومکیہیآپہم”کہا، آپاور ہی رشتےکے دار ہیں۔
ماضی2 میں ساؤلجببھی بادشاہ تھا آپتو ہی فوجی مہموں میں
اسرائیل قیادتکی کرتے رہے۔ اور رب آپنے سے وعدہ بھی
کیا ہے کہ تُو میری قوم اسرائیل کا چرواہا بن کر اُس پر حکومت
کرے “گا۔ اسرائیلجب3 کے بزرگتمام حبرون پہنچے تو داؤد
بادشاہ ربنے حضورکے اُن ساتھکے عہد باندھا، اور اُنہوں نے
اُسے مسح کر اسرائیلکے کا بادشاہ بنا دیا۔

4 داؤد 30 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا۔ اُس کی حکومت
40 تکسال جاری رہی۔ 5 پہلے ساڑھے سات سال وہ صرف
یہوداہ کا بادشاہ تھا اور اُس کا الحکومتدار حبرون رہا۔ 33باقی
سال وہ یروشلم میں رہ کر یہوداہ اسرائیلاور دونوں حکومتپر کرتا
رہا۔

داؤد یروشلم پر قبضہ کرتا ہے
بادشاہ6 بننے بعدکے داؤد فوجیوںاپنے ساتھکے یروشلم گیا تاکہ

اُس پر حملہ یبوسیتکابوہاںکرے۔ آباد تھے۔ داؤد دیکھکو
کر یبوسیوں نے اُس کا مذاق اُڑایا، ہمارےآپ” شہر میں کبھی
داخل نہیں ہو پائیں !گے آپ کو روکنے کے لئے لنگڑےہمارے
اور اندھے کافی “ہیں۔ اُنہیں پورا یقین تھا کہ داؤد شہر میں کسی
بھی یقے طر نہیںسے آ سکے گا۔

7 توبھی داؤد نے صیون کے قلعے پر قبضہ کر لیا جو آج کل
داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے۔ دنجس8 اُنہوں نے شہر پر حملہ کیا
اُس اعلاننے یبوسیوںبھیجو”کیا، پر فتح پانا اُسےچاہے پانی کی
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میںسرنگ گزرسے کر میںشہر پڑےگھسنا گا تاکہ اُن لنگڑوں اور
اندھوں نفرتجانمیریسےجنمارےکو اِس“ہے۔کرتی لئے
تکآج کہا جاتا لنگڑوں”ہے، اور اندھوں کو میںگھر کیجانے
اجازت “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 اردکام شروعسےچبوتروںکےگرد ہوا اور ہوتے
ہوتے تکقلعے پہنچ گیا۔

یوں10 داؤد زور پکڑتا گیا، کیونکہ رب الافواج اُس کے ساتھ
تھا۔

داؤد کی ترقی
ایک11 دن صور کے بادشاہ حیرام نے داؤد کے پاس وفد

بھیجا۔ بڑھئی اور راج بھی ساتھ تھے۔ اُن پاسکے دیودار لـکڑیکی
تھی، اور اُنہوں داؤدنے لئےکے محل بنا دیا۔ یوں12 داؤد جاننے
لیا ربکہ نے مجھے اسرائیل کا بادشاہ بنا کر میری بادشاہی اپنی
قوم اسرائیل کی خاطر سرفراز دیکر ہے۔

حبرون13 سے یروشلم میں منتقل ہونے کے بعد داؤد نے مزید
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، ناتن،سوباب، اِبحار،15سلیمان، اِلی نفج،سوع، یفیع،
اِلی16 سمع، اِلیَدع اور اِلی فلط۔

فلستیوں پر فتح
جب17 فلستیوں کو اطلاع ملی کہ داؤد کو مسح کر کے

اسرائیل بادشاہکا بنایا گیا اُنہوںتوہے فوجیوںاپنےنے اسرائیلکو
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 فلستیوںنے دی۔شکستکو بعد میں اُس گواہینے
جتنے”دی، زور بندسے ٹوٹکے جانے پر پانی اُس پھوٹسے نکلتا
ہے اُتنے زور سے میرےربآج دیکھتے دیکھتے دشمن کی صفوں
میں پھوٹسے نکلا “ہے۔ چنانچہ اُس جگہ کا نام بعل پراضیم یعنی
پھوٹ’ نکلنے ‘مالـککا پڑ گیا۔ 21 فلستی اپنے بُت چھوڑ بھاگکر
گئے، اور وہ داؤد اور اُس آدمیوںکے قبضےکے میں آ گئے۔

ایک22 بار پھر فلستی آ کر وادٔی رفائیم میں پھیل گئے۔ جب23
داؤد ربنے یافتسے در کیا تو اُس جوابنے دیا، اِس” مرتبہ
اُن کا متسامنا کرنا بلـکہ اُن پیچھےکے جا کر بکا درختوںکے کے
منے سا اُن پر حملہ کر۔ جب24 اُن درختوں کی چوٹیوں قدموںسے
چاپکی دےسنائی تو !خبردار یہ اِس کا اشارہ ہو گا ربکہ

تیرےخود آگے آگے چل کر فلستیوں کو مارنے کے لئے نکل آیا
“ہے۔

25 داؤد نے ایسا ہی کیا اور نتیجے میں فلستیوں کو شکست
دے کر ِجبعون سے لے کر تکجزر اُن تعاقبکا کیا۔

6
داؤد عہد صندوقکا یروشلم میں لے آتا ہے

ایک1 بار پھر داؤد اسرائیلنے آدمیوںچنیدہکے کیا۔جمعکو
30,000 افراد تھے۔ 2 اُن ملساتھکے کر وہ یہوداہ کے بعلہ پہنچ
گیا تاکہ الله کا صندوق اُٹھا کر یروشلم لے جائیں، وہی صندوق
جس الافواجربپر کے نام کا ٹھپا لگا ہے اور جہاں وہ صندوق
کے اوپر کروبی فرشتوں کے درمیان تخت نشین ہے۔ 3-4 لوگوں
نے الله کے صندوق کو پہاڑی پر واقع ابی نداب کے گھر سے
نکال ایککر نئی بَیل گاڑی پر رکھ دیا، اور ندابابی کے دو بیٹے
عُّزہ اور اخیو اُسے یروشلم طرفکی لے جانے لـگے۔ گاڑیاخیو
کے آگے آگے 5 اور داؤد باقی تمام لوگوں کے ساتھ پیچھے چل رہا
ربسبتھا۔ پورےحضورکے زور خوشیسے منانے گیتاور
گانے مختلفلـگے۔ ساز بھی بجائے جا رہے تھے۔ فضا ستاروں،
سرودوں، دفوں، یوں *خنجر اور جھانجھوں کی آوازوں سے گونج
اُٹھی۔

گندموہ6 ہنے ایککیگا جگہ پہنچپر مالـککےجسگئے کا
نام نکون تھا۔ وہاں اچانکبَیل بےقابو ہو گئے۔ عُّزہ جلدینے
سے الله کا صندوق پکڑ لیا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ اُسی7 لمحے رب
کا غضب اُس پر نازل ہوا، کیونکہ اُس نے الله کے صندوق کو
چھونے جرأتکی کی تھی۔ وہیں الله کے صندوق پاسکے ہی
عُّزہ گر ہلاککر ہو گیا۔ داؤد8 کو بڑا رنج ہوا ربکہ غضبکا
عُّزہ پر ٹوٹیوں پڑا ہے۔ وقتاُس سے اُس جگہ کا پرضنام عُّزہ
یعنی عُّزہ’ ٹوٹپر ‘پڑنا ہے۔

اُس9 دن داؤد ربکو خوفسے آیا۔ اُس نے سوچا، رب”
کا صندوق کس میرےطرح پاس پہنچ سکے “گا؟ 10 چنانچہ
اُس نے فیصلہ کیا کہ ہم رب کا صندوق یروشلم نہیں لے جائیں
گے بلـکہ اُسے عوبید ادوم جاتی کے گھر میں محفوظ رکھیں گے۔
وہاں11 وہ تین تکماہ پڑا رہا۔
اِن تین مہینوں کے دوران رب نے عوبید ادوم اور اُس کے

پورے گھرانے برکتکو دی۔ ایک12 دن داؤد کو دیاطلاع
اللهسےجب”گئی، عوبیدصندوقکا ادوم کے میںگھر اُسہے
وقت سے رب نے اُس کے گھرانے اور اُس کی پوری ملـکیت
برکتکو دی “ہے۔ یہ سن کر داؤد عوبید ادوم کے گھر گیا اور
خوشی مناتے ہوئے الله کے صندوق کو داؤد کے شہر لے آیا۔
قدموںچھ13 کے بعد داؤد ربنے صندوقکا اُٹھانے والوں کو
روک ایککر سانڈ اور ایک موٹا تازہ بچھڑا قربان کیا۔ جب14
جلوس آگے نکلا تو داؤد پورے زور کے ساتھ رب کے حضور

* 6:5 یوں :خنجر عبرانی میں اِس سے مراد ُجھنُجھنے جیسا کوئی ساز ہے۔
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ناچنے لگا۔ کتانوہ بالاپوشکا پہنے نعرےکےخوشی15تھا۔ہوئے
لگا لگا پھونکپھونکنرسنگےاورکر اورداؤدکر تمام رباسرائیلی
صندوقکا یروشلم لے آئے۔

رب16 کا صندوق داؤد کے شہر میں داخل ہوا تو داؤد کی
تھی۔رہیدیکھکوجلوسسےمیںکھڑکیساؤلبنتمیکلبیوی
اورکودتاحضورکےرببادشاہجب ناچتا ہوا نظر آیا میکلتو نے
دل میں اُسے حقیر جانا۔

رب17 کا صندوق اُس تنبو کے درمیان میں رکھا گیا جو داؤد
نے اُس کے لئے لـگوایا تھا۔ پھر داؤد ربنے کے حضور بھسم
ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں پیش کیں۔ 18 اِس کے بعد
اُس نے قوم کو رب الافواج کے نام سے برکت دے کر 19 ہر
اسرائیلی مرد عورتاور ایککو روٹی، کھجور ایککی ٹکی اور
کشمش ایککی دےٹکی دی۔ پھر لوگتمام اپنے اپنے گھروں
واپسکو چلے گئے۔

20 داؤد بھی اپنے گھر لوٹا تاکہ اپنے خاندان کو برکت دے
کر سلام کرے۔ وہ ابھی محل کے اندر نہیں پہنچا تھا کہ میکل
نکل کر اُس سے ملنے آئی۔ اُس ًنے طنزا کہا، واہ” جی واہ۔ آج
اسرائیل کا بادشاہ کتنی شان کے ساتھ لوگوں کو نظر آیا !ہے
اپنے لوگوں کی لونڈیوں کے منے سا ہی اُس نے کپڑےاپنے اُتار
دیئے، بالکل اُسی طرحجسطرح گنوار کرتے “ہیں۔ 21 داؤد
جوابنے دیا، ربمَیں” ہی کے ناچحضور رہا جستھا، نے
آپ باپکے اور اُس کے خاندان ترککو کر کے مجھے چن لیا
اور اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا اُسیہے۔ کی تعظیم میں مَیں آئندہ بھی
ناچوں گا۔ 22 ہاں، مَیں اِس سے بھی یادہ ز ذلیل ہونے کے لئے
تیار ہوں۔ تکجہاں لونڈیوں کا تعلق ہے، وہ عزتمیریضرور
کریں “گی۔

23 جیتے میکلجی بےاولاد رہی۔
7

رب داؤد ابدیسے بادشاہی کا وعدہ کرتا ہے
1 داؤد بادشاہ سکون سے اپنے محل میں ہنے ر لگا، ربکیونکہ

نے ارد گرد دشمنوںکے کو اُس پر حملہ کرنے روکسے دیا تھا۔
ایک2 دن داؤد نے ناتن نبی سے بات کی، دیکھیں،” مَیں یہاں
دیودار کے محل میں رہتا ہوں جبکہ الله کا تکابصندوق تنبو
میں پڑا ہے۔ مناسبیہ نہیں “!ہے

ناتن3 نے بادشاہ کی افزائیحوصلہ آپبھیکچھجو”کی، کرنا
ہتے چا ہیں وہ آپربکریں۔ ساتھکے “ہے۔

لیکن4 ناتنربراتاُسی سے ہم کلام ہوا، میرے”5 خادم
داؤد پاسکے جا کر اُسے دےبتا ربکہ فرماتا ہے، کیا’ میریتُو
رہائش کے لئے مکان کرےتعمیر گا؟ ہرگز !نہیں تکآج6 مَیں
کسی مکان میں نہیں رہا۔ جب سے مَیں اسرائیلیوں کو مصر سے
نکال لایا وقتاُس مَیںسے میںخیمے رہ کر جگہ بہ جگہ پھرتا رہا
ہوں۔ دورانجس7 مَیں تمام اسرائیلیوں کے ساتھ اِدھر اُدھر پھرتا
رہا کیا مَیں اسرائیلنے کے اُن راہنماؤں اِسکبھیسے 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؟

8 میرےچنانچہ خادم داؤد کو بتا دے، رب’ الافواج فرماتا
ہے کہ مَیں ہی نے تجھے چراگاہ میں بھیڑوں کی گلہ بانی کرنے
سے فارغ کر کے اپنی قوم اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ جہاں9
بھی تُو قدمنے تیرےمَیںوہاںرکھا ساتھ تیرےہوں۔رہا دیکھتے
مَیںدیکھتے تیرےنے تمام دشمنوں ہلاککو کر دیا مَیںابہے۔
تیرا نام سرفراز کر دوں گا، وہ دنیا سبکے سے عظیم آدمیوں کے
ناموں کے برابر ہی ہو گا۔ 10 اور مَیں اپنی قوم اسرائیل کے لئے
وطنایک مہیا کروں پودےگا، اُنہیںطرحکی یوں لگا دوں گا کہ
وہ جڑ پکڑ کر محفوظ رہیں گے اور کبھی بےچین نہیں ہوں گے۔
قومیںبےدین اُنہیں نہیںطرحاُس دبائیں میںماضیطرحجسگی
کیا کرتی تھیں، 11 اُس وقت جبسے مَیں قوم پر قاضی مقرر کرتا
تھا۔ تیرےمَیں دشمنوں کو تجھ سے دُور رکھ کر تجھے امن و امان
ربآجگا۔کروںعطا فرماتا مَیںکہہے تیرےہی لئے بناؤںگھر
گا۔

تُوجب12 بوڑھا ہو جائےکرکوچکر اورگا باپاپنے دادا کے
ساتھ کرےآرام گا تو تیریمَیں تیرےجگہ بیٹوں میں ایکسے کو
تخت پر بٹھا اُسگا۔دوں بادشاہیکی مضبوطمَیںکو بنا گا۔دوں
میرےوہی13 نام کے لئے گھر کرےتعمیر گا، اور مَیں اُس کی
بادشاہی تختکا تکابد قائم رکھوں گا۔ مَیں14 اُس باپکا ہوں
گا، اور وہ میرا بیٹا ہو گا۔ جب کبھی اُس سے غلطی ہو گی تو
مَیں اُسے یوں چھڑی سے سزا دوں طرحجسگا انسانی باپ اپنے
بیٹے کی تربیت کرتا ہے۔ لیکن15 میری نظرِ کرم کبھی اُس سے
نہیں ہٹے گی۔ اُس کے ساتھ مَیں سلوکوہ نہیں کروں گا جو مَیں
ساؤلنے ساتھکے تیرےاُسےجبکیا منے سا سے ہٹا دیا۔ 16 تیرا
گھرانا اور تیری بادشاہی میرےہمیشہ حضور قائم رہے گی، تیرا
تخت مضبوطہمیشہ رہے “۔‘گا

داؤد شکرگزاریکی
ناتن17 نے داؤد پاسکے جا کر اُسے سب کچھ سنایا ربجو

اُسےنے یا رو میں بتایا تھا۔ داؤدتب18 عہد صندوقکے پاسکے
گیا رباور کے بیٹھحضور کر دعا کرنے لگا،

اے” رب قادرِ مطلق، مَیں کون ہوں اور میرا خاندان کیا
حیثیت رکھتا کہہے تُو تکیہاںمجھےنے پہنچایا ہے؟ اباور19
رباے قادرِ مطلق، تُو مجھے اَور بھی یادہ ز عطا کرنے کو ہے،
کیونکہ تُو نے اپنے خادم مستقبلکےگھرانےکے بارےکے میں
بھی وعدہ کیا ہے۔ کیا تُو عام طور پر انسان کے ساتھ ایسا سلوک
کرتا ہے؟ ہرگز !نہیں لیکن20 مَیں مزید کیا رباےکہوں؟ قادرِ
مطلق، تُو تو اپنے خادم کو 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۔
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رباے22 قادرِ مطلق، تُو کتنا عظیم !ہے تجھ جیسا کوئی
نہیں ہمہے۔ نے اپنے کانوں سنسے لیا ہے تیرےکہ سوا کوئی
اَور خدا نہیں ہے۔ 23 دنیا میں کون سی قوم تیری اُمّت اسرائیل
کی مانند ہے؟ تُو نے ایکاِسی قوم کا دےفدیہ کر اُسے غلامی
سے چھڑایا اور اپنی قوم بنا لیا۔ تُو اسرائیلنے بڑےواسطےکے اور
ناکہیبت کام کر کے اپنے نام شہرتکی پھیلا دی۔ ہمیں مصر
سے رِہا کر کے تُو نے قوموں اور اُن کے دیوتاؤں ہمارےکو آگے
نکالسے دیا۔ رب،اے24 تُو اسرائیل کو ہمیشہ کے لئے اپنی قوم
بنا کر اُن کا خدا بن گیا ہے۔ 25 رباےچنانچہ قادرِ مطلق، جو
بات تُو نے اپنے خادم اور اُس کے گھرانے بارےکے میں کی
ہے اُسے ابد تک قائم رکھ اور اپنا وعدہ پورا کر۔ تب26 تیرا نام
تکابد مشہور رہے گا لوگاور تسلیم کریں گے ربکہ الافواج
اسرائیل کا خدا ہے۔ تیرےپھر خادم داؤد کا گھرانا تیرےبھی
حضور قائم رہے گا۔

رباے27 الافواج، اسرائیل کے خدا، تُو نے اپنے خادم کے
کان کو باتاِس کے لئے کھول دیا ہے۔ تُو ہی نے فرمایا، مَیں’
تیرے لئے گھر تعمیر کروں اِسیصرف‘گا۔ لئے تیرے خادم نے
یوں تجھ سے دعا کرنے کی جرأت کی ہے۔ اے28 رب 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 رہے۔ کیونکہ تُو ہی نے یہ فرمایا
ہے، اور چونکہ تُو اے رب قادرِ مطلق نے برکت دی ہے اِس
لئے تیرے خادم کا گھرانا مبارکتکابد رہے “گا۔

8
داؤد کی جنگیں

1 پھر ایسا وقت آیا کہ داؤد نے فلستیوں دےشکستکو کر
اُنہیں اپنے تابع کر لیا باگکیحکومتاور ڈور اُن ہاتھوںکے سے
چھین لی۔

اُس2 موآبیوںنے پر بھی فتح پائی۔ موآبی قیدیوں کی قطار بنا کر
اُس اُنہیںنے زمین پر لٹا دیا۔ پھر رسّی کا ٹکڑا لے کر اُس نے قطار
ناپکا لیا۔ لوگجتنے رسّی کی لمبائی میں آ گئے ایکوہ گروہ بن
یوںگئے۔ داؤد لوگوںنے گروہوںکو میں تقسیم کیا۔ پھر اُس نے
گروہوں کے تین حصے بنا کر دو حصوں کے سر قلم کئے ایکاور
حصے کو زندہ چھوڑ دیا۔ لیکن جتنے قیدی چھوٹ گئے وہ داؤد
کے تابع رہ کر اُسے خراج دیتے رہے۔

3 داؤد 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
گھوڑوں کو اُس نے اپنے لئے محفوظ رکھا، جبکہ باقیوں کی اُس

دیںکاٹکونچـیںنے تاکہ وہ لئےکےجنگآئندہ استعمال نہ ہو
سکیں۔

دمشقجب5 کے باشندےاَرامی ضوباہ کے بادشاہ ہدد عزر
کی مدد کرنے آئے تو داؤد نے اُن 22,000کے ہلاکافراد کر
دیئے۔ 6 پھر اُس دمشقنے میںعلاقےکے اپنی فوجی چوکیاں قائم
اَرامیکیں۔ اُس تابعکے ہو اورگئے خراجاُسے جہاںرہے۔دیتے
بھی داؤد گیا ربوہاں نے اُسے کامیابی بخشی۔ 7 سونے کی جو
ڈھالیں ہدد عزر افسروںکے پاسکے تھیں اُنہیں داؤد یروشلم لے
گیا۔ ہدد8 عزر شہروںدوکے بطاہ اور بیروتی اُسسے کثرتنے
کا پیتل چھین لیا۔

جب9 حمات کے بادشاہ تُوعی کو اطلاع ملی کہ داؤد نے
ہدد عزر کی پوری فوج پر فتح پائی ہے 10 تو اُس نے اپنے بیٹے
یورام کو داؤد کے پاس بھیجا تاکہ اُسے سلام کہے۔ یورام نے
داؤد کو ہدد عزر پر فتح کے لئے مبارک باد دی، کیونکہ ہدد
تُوعیعزر دشمنکا تھا، اور اُن تھی۔رہیجنگدرمیانکے یورام
نے داؤد کو سونے، چاندی اور پیتل کے تحفے پیشبھی کئے۔
11 داؤد نے یہ ربچیزیں 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 چاندیسونا
رب پیشکو کی گئی۔

داؤدجب13 ادومیوںمیںوادیکینمکنے فتحپر پائی تو اُس
شہرتکی مزید پھیل گئی۔ جنگاُس میں دشمن کے 18,000
ہلاکافراد ہوئے۔ داؤد14 ادومنے ملـکپورےکے میں اپنی
چوکیاںفوجی قائم کیں، اور تمام ادومی داؤد تابعکے ہو داؤدگئے۔
جہاں بھی ربجاتا اُس کی مدد کر کے اُسے فتح بخشتا۔

داؤد کے اعلٰی افسر
15 جتنی دیر پورےداؤد اسرائیل پر حکومت کرتا رہا اُتنی دیر

تک اُس نے دھیان دیا کہ قوم کے ہر ایک شخص کو انصاف
مل جائے۔ یوآب16 بن یاہ فوجضرو پر مقرر تھا۔ یہوسفط بن اخی
لُود بادشاہ کا خاصمشیرِ تھا۔ صدوق17 بن اخی طوب اور اخی
ـِک مَل بن ابیاتر امام تھے۔ سرایاہ میرمنشی 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۔

ایک2 آدمی کو بُلایا گیا جو ساؤل کے گھرانے کا ملازم تھا۔
اُس کا نام ضیبا تھا۔ داؤد نے سوال کیا، کیا” آپ ضیبا “ہیں؟
ضیبا جوابنے دیا، آپجی،” کا خادم حاضر “ہے۔ 3 بادشاہ
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یافتنے 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 تکاببیٹا زندہ ہے۔ وہ دونوں ٹانگوں
سے مفلوج “ہے۔ 4 داؤد نے پوچھا، وہ” کہاں “ہے؟ ضیبا نے
جواب دیا، وہ” لو دبار میں مکیر بن عمی ایل کے ہاں رہتا “ہے۔
داؤد5 نے ًاُسے فورا دربار میں بُلا لیا۔

6 یونتن جسکے بیٹے کا ذکر ضیبا نے کیا وہ مفی بوست تھا۔
جب اُسے داؤد کے منے سا لایا گیا تو اُس نے منہ کے جھکبل
کر اُس کی عزت کی۔ داؤد نے کہا، مفی” “!بوست اُس نے
جواب آپجی،”دیا، کا حاضرخادم “ہے۔ داؤد7 ڈریں”بولا،
آجمت۔ آپمَیں باپکے یونتن ساتھکے کیا ہوا وعدہ پورا کر کے
آپ پر اپنی مہربانی کا اظہار کرنا چاہتا ابہوں۔ !سنیں مَیں آپ
کو آپ کے دادا ساؤل کی تمام زمینیں واپس کر دیتا ہوں۔ اِس
کے علاوہ مَیں چاہتا ہوں آپکہ میرےروزانہ ساتھ کھانا کھایا
“کریں۔

بوستمفی8 نے جھکدوبارہ کر بادشاہ کی تعظیم مَیں”کی،
کون ہوں کہ آپ مجھ جیسے مُردہ ُکتے پر دھیان دے کر ایسی
مہربانی “!فرمائیں 9 داؤد نے ساؤل کے پرانے ملازم ضیبا کو بُلا
مَیں”دی،ہدایتاُسےکر مالـککےآپنے پوتےکے ساؤلکو
اُساور کیآپاب10ہے۔دیدےملـکیتتمامکیخاندانکے
داریذمہ 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
کی میرےطرح 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 حکم آپ دیں گے مَیں کرنے کے لئے تیار “ہوں۔
سےدناُس12-13 تمامکےگھرانےکےضیبا افراد بوستمفی کے
ملازم ہو گئے۔ مفی بوست خود جو دونوں ٹانگوں سے مفلوج تھا
یروشلم رہائشمیں پذیر ہوا اور روزانہ داؤد بادشاہ کے ساتھ کھانا
کھاتا رہا۔ اُس ایککا چھوٹا بیٹا جستھا کا نام میکا تھا۔

10
عمونی داؤد کی بےعزتی کرتے ہیں

کچھ1 دیر کے بعد عمونیوں کا بادشاہ فوت ہوا، اور اُس کا بیٹا
نشینتختحنون داؤد2ہوا۔ ناحس”سوچا،نے مجھہمیشہنے 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۔
جبلیکن داؤد کے سفیر عمونیوں کے دربار میں پہنچ گئے 3 تو

ملـکاُس بزرگکے حنون بادشاہ میںکانکے منفی باتیں بھرنے
کیا”لـگے، داؤد آدمیوںاِننے اِسصرفواقعیکو لئے بھیجا ہے
کہ وہ افسوس کر آپکے باپکے کا احترام کریں؟ ہرگز !نہیں
یہ صرف بہانہ ہے۔ اصل میں یہ جاسوس ہیں جو ہمارے دار
الحکومت بارےکے میں معلومات حاصل کرنا ہتے چا ہیں تاکہ

اُس پر قبضہ کر “سکیں۔ 4 چنانچہ حنون نے داؤد کے آدمیوں
کو پکڑوا کر اُن کی داڑھیوں کا آدھا حصہ منڈوا دیا اور اُن کے
لباس کو کمر سے لے کر پاؤں تک کاٹ کر اُتروایا۔ اِسی حالت
میں بادشاہ نے اُنہیں فارغ کر دیا۔

جب5 داؤد کو اِس کی خبر ملی تو اُس نے اپنے قاصدوں
کو اُن سے ملنے کے لئے بھیجا تاکہ اُنہیں بتائیں، یریحو” میں اُس
ٹھہرےتکوقت رہیں آپتکجب کی داڑھیاں دوبارہ بحال
نہ ہو “جائیں۔ کیونکہ وہ اپنی داڑھیوں کی وجہ بڑیسے شرمندگی
محسوس کر رہے تھے۔

عمونیوں جنگسے
عمونیوں6 معلومخوبکو تھا داؤدہمسےحرکتاِسکہ کے

دشمن بن گئے ہیں۔ اِس لئے اُنہوں نے کرائے پر کئی جگہوں سے
اوررحوببیتکئے۔طلبفوجی اَرامی20,000کےضوباہ پیادہ
سپاہی، معکہ کا بادشاہ 1,000 فوجیوں سمیت اور ملـِک طوب
کے 12,000 سپاہی اُن کی مدد کرنے آئے۔ جب7 داؤد کو
اِس کا علم ہوا تو اُس یوآبنے فوجپوریکو ساتھکے اُن کا مقابلہ
کرنے کے لئے بھیج دیا۔ عمونی8 اپنے الحکومتدار ربّہ نکلسے
کر شہر دروازےکے کے منے سا صفہی آرا ہوئے جبکہ اُن کے
اتحادیاَرامی ضوباہ اورطوبملـِکرحوباور معکہ مردوںکے
سمیت کچھ فاصلے پر کھلے میدان کھڑےمیں ہو گئے۔

یوآبجب9 جاننے لیا کہ منے سا اور پیچھے طرفدونوں سے
حملے خطرہکا اُستوہے فوجاپنینے میںحصوںدوکو تقسیم کر
دیا۔ سب سے اچھے فوجیوں کے ساتھ 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۔ ایک11
دوسرے الـگسے ہونے سے پہلے یوآب نے ابی شے سے اگر”کہا، شام کے فوجی مجھ پر غالب آنے لـگیں تو میرے پاس آ کر
میری مدد کرنا۔ لیکن اگر آپ عمونیوں 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 کچھوہ ہونے
دے 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
فرارسے ہو کر شہر داخلمیں ہوئے۔ یوآبپھر عمونیوں سے لڑنے
سے باز آیا اور واپسیروشلم چلا گیا۔

شام جنگخلافکے
فوجیوںکےشامجب15 بےعزتیکیشکستکو احساسکا

ہوا تو وہ دوبارہ جمع ہو گئے۔ ہدد16 عزر نے یائے فراتدر کے
پار میںمسوپتامیہ آباد اَرامیوں کو بُلایا تاکہ وہ اُس کی کریں۔مدد
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 نے
اسرائیل کے تمام لڑنے کے قابل آدمیوں کو جمع کیا اور یائے در
یردن کو پار کر کے پہنچحلام گیا۔ شام صففوجیکے آرا ہو کر
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اسرائیلیوں کا مقابلہ کرنے لـگے۔ لیکن18 اُنہیں دوبارہ شکست
مان کر فرار ہونا پڑا۔ اِس دفعہ اُن کے 700 رتھ بانوں کے علاوہ
40,000 پیادہ ہلاکسپاہی ہوئے۔ داؤد نے فوج کے کمانڈر
سوبک کو اِتنا زخمی کر دیا کہ وہ میداِن جنگ ہلاکمیں ہو
گیا۔

19 جو اَرامی بادشاہ پہلے ہدد عزر کے تابع تھے اُنہوں ابنے
ہار مان کر اسرائیلیوں سے صلح کر لی اور اُن کے تابع ہو گئے۔
اُس وقت سے اَرامیوں نے عمونیوں کی مدد کرنے کی پھر جرأت
نہ کی۔

11
داؤد اور بت سبع

1 بہار کا موسم آ گیا، جبوقتوہ جنگبادشاہ کے لئے نکلتے
ہیں۔ داؤد بادشاہ نے بھی اپنے فوجیوں کو لڑنے کے لئے بھیج
دیا۔ یوآب کی راہنمائی میں اُس کے افسر اور پوری فوج عمونیوں
سے لڑنے کے لئے روانہ ہوئے۔ وہ دشمن کو تباہ کر کے دار
الحکومت ربّہ کا محاصرہ کرنے لـگے۔ داؤد خود یروشلم میں رہا۔

ایک2 دن وہ دوپہر کے وقت سو گیا۔ جب شام کے وقت
جاگ اُٹھا تو محل چھتکی پرٹہلنے اچانکلگا۔ اُس کی ایکنظر
عورت پڑیپر جو میںصحناپنے نہا رہی خوبنہایتعورتتھی۔
صورت تھی۔ 3 داؤد کسینے کو اُس بارےکے معلوماتمیں
حاصل کرنے کے لئے بھیج واپسدیا۔ آ کر اُس نے اطلاع دی،
عورت” اِلیوہہے۔سبعبتنامکا عام بیٹیکی اور یاہ اُور ِحتّی کی
بیوی “ہے۔ تب4 داؤد نے قاصدوں کو بت سبع پاسکے بھیجا
تاکہ اُسے محل میں لے آئیں۔ عورت آئی تو داؤد اُس سے ہم بستر
ہوا۔ بتپھر سبع اپنے واپسگھر چلی گئی۔ تھوڑی) دیر پہلے
اُس نے وہ رسم ادا کی جستھی کا تقاضا شریعت ماہواری کے
بعد کرتی ہے عورتتاکہ صافپاکدوبارہ ہو ۔(جائے

دیرکچھ5 بعدکے اُسے معلوم ہوا کہ بھاریپاؤںمیرا ہو ہے۔گیا
اُس نے داؤد کو اطلاع دی، میرا” پاؤں بھاری ہو گیا “ہے۔ یہ6
سنتے ہی داؤد یوآبنے کو پیغام بھیجا، یاہ” اُور ِحتّی میرےکو
بھیجپاس یوآب“!دیں بھیجاُسےنے دیا۔ یاہجب7 اُور دربار میں
پہنچا تو داؤد یوآبسےاُسنے فوجاور معلومحالکا کیا اور پوچھا
چلطرحکسجنگکہ رہی ہے؟

8 پھر اُس نے یاہ اُور کو بتایا، اب” اپنے گھر جائیں اور پاؤں
دھو کر آرام “کریں۔ یاہ اُور ابھی محل سے دُور نہیں گیا تھا ایککہ
ملازم اُسنے بھاگپیچھےکے اُسےکر بادشاہ تحفہسےطرفکی
دیا۔ لیکن9 یاہ اُور اپنے گھر نہ گیا بلـکہ رات کے لئے بادشاہ کے
محافظوں ساتھکے ٹھہرا رہا پاسکےدروازےکےمحلجو سوتے
تھے۔

داؤد10 باتاِسکو کا پتا چلا تو اُس اُسےدناگلےنے 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 یوآبہیں۔رہے اور بادشاہ افسرکے بھی میدانکھلے میں
ٹھہرے ہیںہوئے تو مناسبکیا ہے مَیںکہ اپنے گھر جا کر آرام
سے کھاؤں پیوں اور اپنی بیوی سے ہم بستر ہو جاؤں؟ ہرگز !نہیں
آپ حیاتکی کی قَسم، مَیں کبھی ایسا نہیں کروں “گا۔

12 داؤد نے اُسے کہا، ایک” اَور دن یہاں ٹھہریں۔ کل مَیں
آپ واپسکو دوںجانے “گا۔ چنانچہ یاہ ایکاُور اَور دن یروشلم
میں ٹھہرا رہا۔

شام13 وقتکے داؤد نے اُسے کھانے دعوتکی دی۔ اُس
اُسےنے اِتنی َمے پلائی کہ یاہ اُور نشے دُھتمیں 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 دن صبح داؤد یوآبنے خطکو لـکھ کر یاہ اُور کے

ہاتھ بھیج دیا۔ 15 اُس میں لـکھا تھا، یاہ” اُور کو سب سے اگلی
صف میں کھڑا کریں، جہاں لڑائی سب سختسے ہوتی ہے۔ پھر
اچانک پیچھے کی طرف ہٹ کر اُسے چھوڑ دیں تاکہ دشمن اُسے
مار “دے۔

16 یہ پڑھ کر یوآب نے یاہ اُور ایککو ایسی جگہ پر کھڑا کیا
بارےکےجس میں اُسے علم تھا دشمنکہ زبردستسےسبکے
فوجی وہاں لڑتے ہیں۔ عمونیوںجب17 نے شہر نکلسے کر اُن پر
حملہ کیا تو کچھ اسرائیلی شہید ہوئے۔ یاہ اُور ِحتّی بھی اُن شاملمیں
تھا۔

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؟ کیا آپ
معلومکو نہ تھا فصیلدشمنکہ سے تیر چلائیں گے؟ 21 آپکیا کو
یاد نہیں کہ قدیم زمانے میں جدعون کے بیٹے ـِکابی مَل کے ساتھ
کیا تیبضہوا؟ شہر میں ایک عورت ہی نے اُسے مار ڈالا۔ اور
وجہ یہ تھی کہ وہ قلعے کے اِتنے قریب آ گیا تھا عورتکہ دیوار پر
سے چکّی کا اوپر پاٹکا اُس پھینکپر سکی۔ شہر کی فصیل کے
اِس قریبقدر لڑنے کی ضرورتکیا ‘تھی؟ اگر آپبادشاہ پر ایسے
الزامات لگائیں تو جواب میں بس اِتنا ہی کہہ دینا، یاہ’ اُور ِحتّی
بھی مارا گیا “۔‘ہے

قاصد22 روانہ جبہوا۔ یروشلم پہنچا تو اُس داؤدنے یوآبکو
کا پورا پیغام سنا دیا، دشمن”23 ہم سے یادہ ز طاقت ور تھے۔ وہ
شہر نکلسے کر کھلے میدان میں ہم ٹوٹپر پڑے۔ لیکن ہم نے
اُن کا سامنا یوں کیا کہ وہ پیچھے ہٹ گئے، بلـکہ ہم نے اُن کا
تعاقب شہر تکدروازےکے کیا۔ لیکن24 افسوس کہ پھر کچھ
تیرانداز ہم پر فصیل پر سے تیر برسانے لـگے۔ آپ کے کچھ خادم
کھیت آئے اور یاہ اُور ِحتّی بھی اُن میں شامل “ہے۔ داؤد25 نے
جواب یوآب”دیا، کو بتا دینا کہ یہ آپمعاملہ ہمتکو ہارنے نہ
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ایسیتوجنگدے۔ یہاںکوئیکبھیہے۔ہوتیہی تلوار کا لقمہ
ہو جاتا ہے، کبھی پورےوہاں۔ عزم کے ساتھ شہر جنگسے
جاری رکھ کر اُسے تباہ کر دیں۔ یہ کہہ کر یوآب کی حوصلہ
افزائی “کریں۔

بتجب26 سبع کو اطلاع ملی کہ یاہ اُور نہیں رہا تو اُس نے
اُس کا ماتم کیا۔ 27 ماتم وقتکا پورا ہوا تو داؤد اُسےنے 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

ناتننےرب1 نبی داؤدکو بھیجپاسکے دیا۔ بادشاہ پاسکے
پہنچ کر وہ میںشہرکسی”لگا،کہنے آدمیدو ہتے ایکتھے۔ر امیر
تھا، دوسرا غریب۔ 2 امیر بہتکی 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 پلیٹکی اُسکھاتی،سے پیالےکے پیتیسے راتاور اُسکو
بازوؤںکے میں سو غرضجاتی۔ غریببھیڑ کے لئے بیٹی سیکی
حیثیت رکھتی تھی۔ ایک4 دن امیر کے ہاں مہمان آیا۔ جب اُس
کے لئے کھانا پکانا تھا تو امیر کا دل نہیں کرتا تھا کہ اپنے یوڑ ر میں
جانورکسیسے کو ذبح اِسکرے، لئے اُس آدمیغریبنے 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 ہے کہ وہ بھیڑ کی بچی غریبعوضکے کو بھیڑ کے چار
بچے دے۔ یہی اُس کی مناسب سزا ہے، کیونکہ اُس نے ایسی
حرکت کر غریبکے ترسپر نہ “کھایا۔

ناتن7 نے داؤد سے کہا، ہیآپ” وہ آدمی اسرائیلرب!ہیں
کا خدا فرماتا ہے، مَیں’ تجھےنے مسح کر اسرائیلکے کا بادشاہ
بنا دیا، اور مَیں ہی نے تجھے ساؤل محفوظسے رکھا۔ ساؤل8 کا
گھرانا اُس کی یوں بیو سمیت مَیں نے تجھے دے دیا۔ ہاں، پورا
اسرائیل اور یہوداہ بھی تیرے تحت آ گئے ہیں۔ اور اگر یہ تیرے
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 جسہے سے مجھے نفرت ہے؟ تُو نے یاہ اُور ِحتّی کو
قتل کروا کے اُس کی بیوی کو چھین لیا ہے۔ ہاں، تُو قاتل ہے،
کیونکہ تُو نے حکم دیا یاہکہ اُور عمونیوںکو لڑتےسے لڑتے مروانا
ہے۔ 10 چونکہ تُو مجھےنے جانحقیر کر یاہ اُور ِحتّی بیویکی کو
اُس چھینسے لیا اِس لئے آئندہ تیرےتلوار گھرانے نہیںسے ہٹے
‘گی۔

رب11 فرماتا ہے، مَیں’ ہونے دوں گا تیرےکہ اپنے خاندان
میں مصیبتسے تجھ پر آئے تیرےگی۔ دیکھتے دیکھتے مَیں تیری
یوں بیو تجھکو چھینسے قریبتیرےکر آدمیکے حوالےکے کر

دوں گا، اور وہ علانیہ اُن ہمسے بستر ہو گا۔ 12 تُو سےچپکےنے
گناہ لیکنکیا، میںجوابمَیںکچھجو دوںہونے گا وہ علانیہ اور
پورے اسرائیل کے دیکھتے دیکھتے ہو “۔‘گا

داؤدتب13 اقرارنے مَیں”کیا، ربنے کا گناہ کیا ناتن“ہے۔
جوابنے دیا، رب” آپنے معافکو کر دیا ہے آپاور نہیں
مریں گے۔ لیکن14 حرکتاِس آپسے ربنے دشمنوںکے کو
کفر بکنے کا موقع فراہم کیا اِسہے، لئے بت سبع سے ہونے والا
بیٹا مر جائے “گا۔

تب15 ناتن اپنے گھر چلا گیا۔
داؤد کا بیٹا مر جاتا ہے

ربپھر بتنے سبع کے بیٹے کو چھو دیا، اور سختوہ بیمار ہو
گیا۔ 16 داؤد نے الله التماسسے کی کہ بچے کو بچنے دے۔ روزہ
رکھ کر راتوہ وقتکے فرشننگے پر سونے لگا۔ 17 گھر کے
بزرگ اُس اردکے کرتےکوششکھڑےگرد رہے فرشوہکہ
سے اُٹھ جائے، لیکن بےفائدہ۔ وہ اُن کے ساتھ کھانے کے لئے
بھی تیار نہیں تھا۔

دنساتویں18 فوتبیٹا گیا۔ہو داؤد ملازموںکے اُسےنے خبر
پہنچانے کی جرأت نہ کی، کیونکہ اُنہوں نے سوچا، جب” بچہ
ابھی زندہ تھا تو ہم اُسےنے سمجھانے کوششکی لیکنکی، اُس
ایکہمارینے بھی نہ ابسنی۔ اگر بچے موتکی کی دیںخبر تو
خطرہ ہے کہ وہ کوئی نقصان دہ قدم “اُٹھائے۔

19 لیکن داؤد نے دیکھا کہ ملازم دھیمی آواز میں ایک
دوسرے باتسے کر رہے ہیں۔ اُس نے پوچھا، کیا” بیٹا مر گیا
اُنہوں“ہے؟ جوابنے دیا، جی،” وہ مر گیا “ہے۔

20 یہ سن کر داؤد فرش پر سے اُٹھ گیا۔ وہ نہایا اور جسم کو
خوشبودار تیل سے مَل کر کپڑےصاف پہن لئے۔ پھر اُس نے
رب کے میںگھر جا کر اُس پرستشکی کی۔ اِس بعدکے وہ محل
واپسمیں گیا اور کھانا منگوا کر کھایا۔ اُس21 کے ملازم حیران
ہوئے اور بولے، جب” بچہ زندہ تھا تو آپ روزہ رکھ کر روتے
ابرہے۔ بچہ بحقجاں ہو گیا ہے آپتو اُٹھ کر دوبارہ کھانا کھا
ہیں۔رہے کیا داؤد22“ہے؟وجہ بچہتکجب”دیا،جوابنے
زندہ تھا تو مَیں روزہ رکھ کر روتا رہا۔ خیال یہ تھا کہ شاید رب
مجھ پر رحم کر کے اُسے زندہ چھوڑ دے۔ جبلیکن23 کوچوہ
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 کے
پاس 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 سے ہم بستر تبہوا۔ اُس ایککے اَور بیٹا پیدا ہوا۔
داؤد نے اُس کا نام سلیمان یعنی امن پسند رکھا۔ یہ بچہ رب کو
پیارا تھا، اِس25 لئے اُس نے ناتن نبی معرفتکی اطلاع دی کہ
اُس کا نام یدیدیاہ یعنی رب’ کو ‘پیارا رکھا جائے۔

ربّہ شہر پر فتح
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اب26 تک یوآب عمونی دار الحکومت ربّہ کا محاصرہ کئے
ہوئے تھا۔ پھر وہ شہر ایککے حصے بنام شاہی’ ‘شہر پر قبضہ
کامیابمیںکرنے گیا۔ہو اُس27 داؤدنے اطلاعکو مَیں”دی،
نے ربّہ پر حملہ کر اُسکے جگہ پر قبضہ کر لیا دستپانیجہاںہے
یاب ہے۔ 28 چنانچہ اب فوج کے باقی افراد کو لا کر خود شہر
پر قبضہ کر لیں۔ لوگورنہ سمجھیں گے کہ مَیں ہی شہر کا فاتح
“ہوں۔

29 چنانچہ داؤد فوج کے باقی افراد کو لے کر ربّہ جبپہنچا۔
شہر پر حملہ کیا تو وہ اُس کے قبضے میں آ گیا۔ 30 داؤد نے حنون
بادشاہ کا تاج اُس کے سر سے اُتار کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ سونے
کے اِس تاج کا وزن 34 کلو گرام تھا، اور اُس میں ایک بیش
قیمت جوہر جڑا ہوا تھا۔ داؤد نے شہر سے بہت سا لُوٹا ہوا مال
لے کر اُس31 کے باشندوں کو غلام بنا لیا۔ اُنہیں پتھر کاٹنے کی
یاں، آر لوہے کدالیںکی اور یاں گئیںدیکلہاڑ تاکہ مزدوریوہ
کریں اور بھٹوں پر کام کریں۔ سلوکیہی باقی عمونی شہروں کے
باشندوں کے ساتھ بھی کیا گیا۔
جنگ کے اختتام پر پوریداؤد فوج کے ساتھ لوٹیروشلم آیا۔

13
تمر دریعصمتکی

داؤد1 کے بیٹے ابی جستھیبہنصورتخوبکیسلوم نامکا
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 تمر کنواری تھی، اور امنون کو اُس قریبکے آنے کا
کوئی راستہ نظر نہ آیا۔

امنون3 ایککا دوست تھا جس 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 رہے ہیں۔ آپکیا مجھے نہیں بتائیں گے باتکہ
کیا “ہے؟ امنون بولا، مَیں” ابی سلوم کی بہن تمر سے محبتشدید
یوندب5“ہوں۔کرتا دوستاپنےنے مشورہکو بستر”دیا، لیٹپر
جائیں اور ایسا ظاہر کریں یا گو بیمار ہیں۔ آپجب کے والد آپ
حالکا پوچھنے آئیں گے تو اُن درخواستسے کرنا، بہنمیری’ تمر آ
کر مجھے مریضوں کا کھانا کھلائے۔ میرےوہ منے سا کھانا تیار
کرے تاکہ مَیں اُسے دیکھ کر اُس ہاتھکے سے “۔‘کھاؤںکھانا

امنونچنانچہ6 نے بستر لیٹپر کر بیمار ہونے کا بہانہ جبکیا۔
بادشاہ اُس کا حال پوچھنے آیا تو امنون نے گزارش کی، میری”
بہن پاسمیرےتمر آئے میرےاور منے مریضوںسا کا کھانا بنا کر
مجھے اپنے ہاتھ سے “کھلائے۔

7 داؤد نے تمر کو اطلاع دی، آپ” کا بھائی امنون بیمار ہے۔
اُس پاسکے جا کر اُس کے لئے مریضوں کا کھانا تیار “کریں۔
8 تمر نے امنون 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 کے پاس لا کر پیش
کیا۔ لیکن اُس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اُس نے حکم دیا،

تمام” کمرےنوکر سے باہر نکل چلےسبجب“!جائیں گئے 10 تو
اُس نے تمر سے کہا، کھانے” میرےکو سونے کمرےکے میں
آئیںلے تاکہ آپمَیں ہاتھکے سے کھا “سکوں۔ تمر کھانے کو
لے کر سونے کمرےکے میں اپنے بھائی پاسکے آئی۔

جب11 وہ اُسے کھانا کھلانے لـگی تو امنون نے اُسے پکڑ کر
کہا، آ” میری بہن، میرے ساتھ ہم بستر “!ہو 12 وہ نہیں،”پکاری، میرے !بھائی میری عصمت دری نہ کریں۔ ایسا عمل
اسرائیل میں منع ہے۔ ایسی بےدین حرکت مت !کرنا 13 اور
ایسی بےحرمتی بعدکے مَیں کہاں آپتکجہاںجاؤں؟ تعلقکا
اسرائیلہے آپمیں بُریکی طرح بدنامی ہو جائے گی، سباور
سمجھیں گے آپکہ نہایت شریر آدمی ہیں۔ آپ بادشاہ باتسے
نہیںکیوں ًکرتے؟ یقینا آپوہ مجھکو شادیسے کرنے نہیںسے
روکیں “گے۔ لیکن14 امنون نے اُس کی نہ سنی بلـکہ اُسے پکڑ کر
اُس دریعصمتکی کی۔

لیکن15 اچانکپھر اُس نفرتسختمحبتکی میں بدل گئی۔
پہلے تو وہ تمر محبتشدیدسے کرتا تھا، ابلیکن وہ اِس بڑھسے کر
اُس نفرتسے کرنے لگا۔ اُس نے حکم دیا، اُٹھ،” دفع ہو “!جا
16 تمر التماسنے ہائے،”کی، متایسا کرنا۔ مجھےآپاگر نکالیں
گے تو یہ پہلے گناہ سے یادہ ز سنگین جرم ہو لیکن“گا۔ امنون اُس
کی سننے کے لئے تیار نہ تھا۔ 17 اُس نے اپنے نوکر کو بُلا کر حکم
دیا، عورتاِس” کو یہاں سے نکال دو اور اِس کے پیچھے دروازہ
بند کر “!لگاؤکنڈیکے 18 نوکر تمر کو باہر لے گیا اور پھر اُس کے
پیچھے دروازہ بند کر کنڈیکے لگا دی۔
ایکتمر لمبے بازوؤں فراکوالا پہنے ہوئے تھی۔ بادشاہ کی تمام

کنواری بیٹیاں لباسیہی پہنا کرتی تھیں۔ رنجشبڑی19 کے عالم
میں اُس نے اپنا لباسیہ پھاڑ کر اپنے سر پر راکھ ڈال لی۔ پھر اپنا
ہاتھ سر پر رکھ کر وہ چیختی وہاںچلّاتی چلیسے گئی۔ جب20
گھر پہنچ گئی تو ابی سلوم نے اُس سے پوچھا، میری” بہن، کیا
امنون آپنے سے یادتی ز کی خاموشابہے؟ ہو جائیں۔ وہ تو
آپ بھائیکا معاملےاِسہے۔ یادہسےحدکو “دینا۔متاہمیتز
وقتاُس سے تمر اکیلی ہی اپنے بھائی ابی سلوم کے میںگھر رہی۔

داؤدجب21 کو اِس واقعے کی خبر ملی تو سختاُسے آیا۔غصہ
ابی22 سلوم امنوننے باتبھیایکسے نہ کی۔ نہ اُس اُسنے پر
کوئی الزام لگایا، نہ کوئی باتاچھی کی، کیونکہ تمر عصمتکی
دری کی وجہ سے وہ اپنے بھائی نفرتسختسے کرنے لگا تھا۔

ابی سلوم کا انتقام
23 دو سال گزر گئے۔ ابی سلوم کی بھیڑیں افرائیم قریبکے کے

بعل حصور میں لائی گئیں تاکہ اُن کے بال کترے جائیں۔ اِس
موقع پر ابی سلوم نے بادشاہ کے تمام بیٹوں دعوتکو دی کہ وہ
ضیافتوہاں شریکمیں ہوں۔ 24 وہ داؤد بادشاہ پاسکے بھی
گیا اور اِن”کہا، دنوں میں مَیں اپنی بھیڑوں بالکے کترا رہا ہوں۔
بادشاہ اور اُن کے افسروں کو میرےبھی ساتھ خوشی منانے کی
دعوت “ہے۔
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لیکن25 داؤد انکارنے میرےنہیں،”کیا، بیٹے، توسبہم نہیں
آ سکتے۔ آپلوگاِتنے لئےکے بوجھ ابی“گے۔جائیںبنباعثکا
بہتسلوم اصرار کرتا رہا، لیکن داؤد دعوتنے کو قبول نہ کیا
بلـکہ دےبرکتاُسے رُخصتکر کرنا چاہتا تھا۔

ابیآخرکار26 ساتھہمارےآپاگر”کی،درخواستنےسلوم
جا نہ سکیں تو پھر کم از کم میرے بھائی امنون کو آنے “دیں۔
بادشاہ نے پوچھا، خاص” کر امنون کو “کیوں؟ 27 لیکن ابی
سلوم اِتنا زور دیتا رہا کہ داؤد امنوننے کو باقی سمیتبیٹوں بعل
حصور جانے دےاجازتکی دی۔

ضیافت28 سے پہلے ابی سلوم نے اپنے ملازموں کو حکم امنونجب!سنیں”دیا، پیپیَمے جائےہوخوشکر آپمَیںتوگا کو
امنون کو مارنے کا حکم دوں گا۔ آپپھر کو اُسے مار ڈالنا ہے۔
ڈریں مت، کیونکہ مَیں ہی آپنے کو یہ حکم دیا مضبوطہے۔
اور دلیر “!ہوں

ملازموں29 نے ایسا ہی کیا۔ اُنہوں نے امنون کو مار ڈالا۔ یہ
دیکھ کر بادشاہ دوسرےکے بیٹے اُٹھ کر خچروںاپنے پر سوار ہوئے
بھاگاور گئے۔ 30 وہ ابھی راستے میں ہی تھے کہ افواہ تکداؤد
ابی”پہنچی، سلوم بیٹوںتمامکےآپنے قتلکو کر ایکہے۔دیا
بھی نہیں “بچا۔

31 بادشاہ اُٹھا اور اپنے کپڑے پھاڑ کر فرش پر لیٹ گیا۔ اُس
درباریکے بھی دُکھ میں کپڑےاپنے پھاڑ پھاڑ کر اُس پاسکے
رہے۔کھڑے پھر32 داؤد کا یوندببھتیجا بول میرے”اُٹھا، آقا،
آپ سوچیںنہ اُنہوںکہ شہزادوںتمامنے مارکو صرفہے۔ڈالا
امنون مر گیا ہو گا، اُسسےجبکیونکہ تمرنے دریعصمتکی
کی وقتاُس سے ابی سلوم کا یہی ارادہ تھا۔ 33 لہٰذا اِس خبر کو
اہمیتاِتنی نہ دیں تمامکہ ہلاکبیٹے امنونصرفہیں۔ہوئے مر
گیا ہو “گا۔

34 اِتنے میں ابی سلوم فرار ہو گیا تھا۔ پھر یروشلم کی فصیل پر
پہرےکھڑے دار اچانکنے دیکھا مغربکہ لوگوںسے کا بڑا
گروہ شہر طرفکی بڑھ رہا ہے۔ وہ پہاڑی کے دامن میں چلے آ
تھے۔رہے یوندبتب35 بادشاہنے لو،”کہا،سے بادشاہ بیٹےکے
آ رہے آپطرحجسہیں، 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 دیر تک امنون کا ماتم کرتا رہا۔ لیکن ابی سلوم
نے فرار ہو کر جسور کے بادشاہ تلمی بن عمی ہود پاسکے پناہ
لی جو اُس کا نانا تھا۔ وہاں38 وہ تین تکسال رہا۔ 39 ایکپھر
وقت آ گیا کہ داؤد کا امنون کے لئے دُکھ دُور ہو گیا، اور اُس کا
ابی سلوم پر غصہ تھم گیا۔

14
یوآب ابی سلوم سفارشکی کرتا ہے

یوآب1 بن یاہ ضرو کو معلوم ہوا کہ بادشاہ اپنے بیٹے ابی سلوم
کو چاہتا ہے، اِس2 لئے اُس تقوعنے عورتمنددانشایکسے
یوآببُلایا۔کو ہدایتاُسےنے ماتم”دی، بھریںروپکا جیسے

آپ دیر کسیسے کا ماتم کر رہی ہوں۔ ماتم کپڑےکے 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۔

4 داؤد کے دربار میں آ کر عورت نے اوندھے جھکمنہ کر
التماس کی، اے” بادشاہ، میری مدد “!کریں داؤد5 یافتنے در
کیا، کیا” مسئلہ “ہے؟ عورت نے جواب دیا، مَیں” بیوہ ہوں،
میرا شوہر فوت ہو گیا ہے۔ 6 اور میرے دو بیٹے تھے۔ ایک دن
وہ باہر کھیت میں ایک دوسرے سے اُلجھ پڑے۔ اور چونکہ
کوئی موجود نہیں تھا جو دونوں الـگکو کرتا اِس لئے ایک نے
دوسرے کو مار ڈالا۔ 7 اُس وقت سے پورا خلافمیرےکنبہ
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
اِسہے، لئے ہم میںبدلے اُسے دیںموتسزائے طرحاِسگے۔
وارث بھی نہیں رہے ‘گا۔ یوں وہ میری اُمید کی آخری کرن کو
ختم کرنا ہتے ہیں۔چا کیونکہ اگر میرا یہ بھیبیٹا مر میرےتوجائے
شوہر کا نام قائم نہیں رہے گا، اور اُس کا خاندان رُوئے زمین پر
مٹسے جائے “گا۔ 8 بادشاہ عورتنے سے کہا، اپنے” گھر
چلی جائیں اور فکر نہ کریں۔ مَیں معاملہ حل کر دوں “گا۔

بادشاہ،اے”کی،گزارشنےعورتلیکن9 ڈر لوگکہہے
پھر بھی مجھے مجرم ٹھہرائیں گے میرےاگر بیٹے کو موتسزائے نہ
آپجائے۔دی پر تو وہ الزام لگائیںنہیں داؤد10“گے۔ اصرارنے
کیا، اگر” آپکوئی کرےتنگکو تو پاسمیرےاُسے آئیں۔لے
پھر وہ آپآئندہ نہیںکو ستائے “!گا عورت11 تسلیکو نہ ہوئی۔
اُس گزارشنے کی، اے” بادشاہ، براہِ کرم رب اپنے خدا کی
قَسم کھائیں کسیآپکہ موتبھیکو کا بدلہ نہیں لینے دیں گے۔
ورنہ نقصان میں اضافہ ہو گا اور میرا دوسرا بیٹا بھی ہلاک ہو
جائے “گا۔ داؤد جوابنے دیا، رب” حیاتکی کی آپقَسم،
کے بیٹے ایککا بال بھی بیکا نہیں ہو “گا۔

12 پھر عورت اصل بات پر آ گئی، میرے” آقا، براہِ کرم اپنی
خادمہ ایککو اَور بات کرنے کی اجازت “دیں۔ بادشاہ کریں”بولا، “بات۔ عورتتب13 نے کہا، آپ” خود کیوں الله کی
قوم خلافکے ایسا ارادہ آپجسےہیںرکھتے ابھینے غلطابھی
قرار دیا آپہے؟ نے خود فرمایا ہے کہ ٹھیکیہ نہیں، اور یوں
آپ نے اپنے آپ کو ہی مجرم ٹھہرایا ہے۔ آپکیونکہ نے اپنے
بیٹے کو رد کر کے واپساُسے آنے نہیں دیا۔ سبہمبےشک14
وقتکسیکو مرنا زمینسبہمہے۔ پر ُنڈیلے ا گئے پانی کی مانند
ہیں جسے جذبزمین کر لیتی ہے اور جو دوبارہ جمع نہیں کیا جا
سکتا۔ لیکن الله ہماری زندگی کو بلاوجہ مٹا نہیں دیتا بلـکہ ایسے
منصوبے تیار رکھتا یعےکےجنہے اُسبھیشخصمردودذر کے
واپسپاس اُساورسکےآ دُورسے نہ میرےبادشاہاے15رہے۔
آقا، مَیں اِس وقت اِس لئے آپ کے حضور آئی ہوں کہ میرے
لوگ مجھے ڈرانے کوششکی کر ہیں۔رہے مَیں نے مَیںسوچا،



14:16سموئیل-۲ 247 15:10سموئیل-۲

بادشاہ باتسے کرنے جرأتکی کروں گی، شاید وہ میری سنیں
16 اور مجھے اُس آدمی سے بچائیں جو مجھے میرےاور بیٹے کو اُس
زمینموروثی محرومسے رکھنا چاہتا اللهجوہے دیدےہمیںنے
ہے۔ خیال17 یہ تھا کہ اگر بادشاہ معاملہ حل کر دیں تو پھر مجھے
دوبارہ سکون ملے گا، کیونکہ آپ اچھی اور بُری باتوں کا امتیاز
کرنے میں الله کے فرشتے جیسے ہیں۔ رب آپ کا خدا آپ کے
ساتھ “ہو۔

18 یہ سب کچھ سن کر داؤد بول اُٹھا، اب” مجھے ایک بات
بتائیں۔ اِس کا جوابصحیح “دیں۔ عورت جوابنے دیا، جی”
میرے آقا، بات “فرمایئے۔ داؤد نے پوچھا، کیا” یوآب آپنے
سے یہ کام “کروایا؟ عورت19 پکاری، بادشاہ” کی حیات کی
قَسم، جو کچھ بھی میرے آقا فرماتے ہیں وہ نشانے پر لـگ جاتا
ہے، خواہ بندہ بائیں یا دائیں طرف ہٹنے کی کوشش کیوں نہ
کرے۔ جی ہاں، آپ کے یوآبخادم نے مجھے آپ کے حضور
بھیج دیا۔ اُس لفظمجھےنے کچھسبلفظبہ بتایا آپمجھےجو کو
عرض کرنا تھا، 20 کیونکہ آپوہ باتیہکو پیشنہیںراستبراہِ
کرنا چاہتا تھا۔ میرےلیکن آقا کو الله کے فرشتے کی حکمتسی
حاصل ہے۔ جو کچھ ملـکبھی میں وقوع میں آتا ہے اُس آپکا
کو پتا چل جاتا “ہے۔

ابی سلوم واپسیکی
21 داؤد یوآبنے کو بُلا کر اُس سے کہا، ٹھیک” ہے، مَیں

آپ کی درخواست پوری کروں گا۔ میرےجائیں، بیٹے ابی سلوم
کو واپس لے “آئیں۔ یوآب22 اوندھے منہ جھک گیا اور رب”بولا، بادشاہ کو برکت !دے میرے آقا، آج مجھے معلوم ہوا
ہے کہ مَیں آپ کو منظور ہوں، کیونکہ آپ نے اپنے خادم کی
درخواست کو پورا کیا “ہے۔ یوآب23 روانہ ہو کر جسور چلا
گیا اور وہاں سے ابی سلوم واپسکو لایا۔ جبلیکن24 وہ یروشلم
پہنچے تو بادشاہ اُسے”دیا،حکمنے اپنے میںگھر ہنے اجازتکیر
لیکنہے، مجھےکبھیوہ نظر نہ ابیچنانچہ“آئے۔ سلوم اپنے گھر
میں دوبارہ ہنے ر لگا، لیکن بادشاہ ملاقاتکبھیسے نہ ہو سکی۔

اسرائیلپورے25 میں ابی سلوم آدمیصورتخوبجیسا نہیں
تھا۔ سب اُس تعریفخاصکی کرتے تھے، کیونکہ سر سے لے
کر تکپاؤں اُس میں نقصکوئی نظر نہیں آتا تھا۔ سال26 میں وہ
ایک 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 اور
ایک بیٹی تھی۔ بیٹی کا نام تمر تھا اور تھی۔صورتخوبنہایتوہ

28 دو سال گزر گئے، پھر بھی ابی سلوم کو بادشاہ سے ملنے کی
اجازت نہ ملی۔ 29 پھر اُس یوآبنے اطلاعکو بھیجی کہ وہ اُس
سفارشکی یوآبلیکنکرے۔ نے آنے سے انکار کیا۔ ابی سلوم
نے اُسے دوبارہ بُلانے کوششکی کی، لیکن اِس بار بھی یوآب
اُس پاسکے نہ آیا۔ تب30 ابی سلوم نے اپنے نوکروں کو حکم دیا،
یوآبدیکھو،” کھیتمیرےکھیتکا سے ملحق ہے، اور اُس

میں َجو رہیپکفصلکی جاؤ،ہے۔ آگاُسے لگا “!دو نوکر گئے
اور ایسا ہی کیا۔

جب31 کھیت میں آگ لـگ گئی تو یوآب بھاگ کر ابی
سلوم کے پاس آیا اور شکایت کی، آپ” کے نوکروں میرےنے
کھیت آگکو کیوں لگائی “ہے؟ 32 ابی سلوم جوابنے دیا،
آپدیکھیں،” نہیں جبآئے مَیں آپنے کو بُلایا۔ کیونکہ مَیں
ہوںچاہتا آپکہ بادشاہ پاسکے جا کر اُن پوچھیںسے مجھےکہ
جسور کیوںسے لایا گیا۔ بہتر ہوتا کہ مَیں وہیں ابرہتا۔ بادشاہ
ملیںسےمجھ یا اگر قصوروارمجھےتکابوہ ہیںٹھہراتے مجھےتو
موتسزائے “دیں۔

یوآب33 نے بادشاہ پاسکے جا کر اُسے یہ پیغام پہنچایا۔ پھر
داؤد نے اپنے بیٹے بُلایا۔کو ابی سلوم اندر آیا اور بادشاہ کے منے سا
اوندھے جھکمنہ گیا۔ پھر بادشاہ نے ابی سلوم کو بوسہ دیا۔

15
ابی سلوم سازشکی

کچھ1 دیر کے بعد ابی سلوم رتھنے خریدےگھوڑےاور اور
ساتھ ساتھ 50 محافظ بھی رکھے جو اُس کے آگے آگے دوڑیں۔
2 روزانہ وہ سویرےصبح اُٹھ کر شہر دروازےکے پر جبجاتا۔
کبھی شخصکوئی اِس مقصد سے شہر میں داخل ہوتا کہ بادشاہ
اُس کسیکے مقدمے ابیتوکرےفیصلہکا اُسسلوم مخاطبسے
ہو کر پوچھتا، آپ” کس شہر سے “ہیں؟ اگر وہ جواب مَیں”دیتا، اسرائیل کے فلاں قبیلے سے “ہوں، 3 تو ابی سلوم آپبےشک”کہتا، اِس مقدمے جیتکو سکتے ہیں، لیکن !افسوس
بادشاہ کا بھیکوئی بندہ اِس پر دھیانصحیح “گا۔دےنہیں 4 پھر
جاریباتوہ رکھتا، مَیںکاش” ملـکہی پر اعلٰی قاضی مقرر کیا
گیا !ہوتا پھر لوگسب اپنے مقدمے پیشمجھے کر سکتے اور مَیں
اُن انصافصحیحکا کر “دیتا۔ اور5 اگر قریبکوئی آ کر ابی سلوم
کے منے سا جھکنے لگتا تو وہ روکاُسے کر اُس کو گلے لگاتا اور
بوسہ دیتا۔ 6 یہ اُس کا اُن تمام اسرائیلیوں کے سلوکساتھ تھا جو
اپنے مقدمے بادشاہ پیشکو کرنے کے لئے آتے تھے۔ یوں اُس
اسرائیلیوںنے دلوںکے کو مائلطرفاپنی کر لیا۔

7 یہ سلسلہ چار سال جاری ایکرہا۔ دن ابی سلوم نے داؤد
باتسے کی، مجھے” حبرون جانے اجازتکی دیجئے، کیونکہ مَیں
ربنے ایسیسے مَنت مانی جسہے کے لئے ضروری ہے کہ
حبرون جاؤں۔ 8 کیونکہ جب مَیں جسور میں تھا تو مَیں نے قَسم
کھا کر وعدہ کیا تھا، اے’ رب، اگر تُو مجھے یروشلم واپس لائے
تو مَیں حبرون پرستشتیریمیں کروں “۔‘گا 9 بادشاہ جوابنے
دیا، ٹھیک” ہے۔ سلامتی سے “جائیں۔

10 لیکن حبرون پہنچ کر ابی سلوم نے خفیہ طور پر اپنے
قاصدوں کو اسرائیل کے تمام قبائلی علاقوں میں بھیج دیا۔ جہاں
بھی وہ اُنہوںگئے اعلاننے نرسنگےہیجوں”کیا، کی آواز سنائی
سبآپدے کو کہنا ہے، ابی’ سلوم حبرون میں بادشاہ بن گیا
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“!‘ہے ابی11 سلوم کے ساتھ 200 مہمان یروشلم سے حبرون آئے
تھے۔ بےلوثوہ تھے، اور اُنہیں اِس بارےکے میں علم ہی نہ تھا۔

جب12 حبرون میں قربانیاں چڑھائی جا رہی تھیں تو ابی سلوم
نے داؤد ایککے مشیر کو بُلایا جو ِجلوہ کا ہنے ر والا تھا۔ اُس
نامکا تُفلاخی تھا۔جلونی وہ آیا اور ابی سلوم یوںگیا۔ملساتھکے
ابی سلوم پیروکاروںکے میں اضافہ ہوتا گیا اور اُس سازشیںکی زور
پکڑنے لـگیں۔

داؤد یروشلم ہجرتسے کرتا ہے
ایک13 قاصد نے داؤد کے پاس پہنچ کر اُسے اطلاع دی،

ابی” سلوم آپ کے خلاف 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
کرےکوششوہ گا کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں پہنچے۔ اگر
ہم وقتاُس شہر سے نکلے نہ ہوں تو وہ ہم پر آفت لا کر شہر کے
باشندوں کو مار ڈالے “گا۔ 15 بادشاہ کے ملازموں جوابنے
بھیجو”دیا، ہمارےفیصلہ آقا اور بادشاہ کریں “ہیں۔حاضرہم

بادشاہ16 پورےاپنے خاندان ساتھکے روانہ دسصرفہوا۔
داشتائیں محل کو لنے سنبھا کے لئے پیچھے رہ گئیں۔ داؤدجب17
اپنے تمام لوگوں 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
کے ساتھ جات سے یہاں آئے تھے اور آخر میں باقی تمام لوگوں
کو۔ جب19 فلستی شہر جات کا آدمی اِتّی داؤد کے منے سا سے
گزرنے لگا تو بادشاہ اُس سے مخاطب ہوا، آپ” ہمارے ساتھ
کیوں جائیں؟ نہیں، واپس چلے جائیں اور نئے بادشاہ کے ساتھ
آپرہیں۔ تو غیرملـکی ہیں اور اِس لئے اسرائیل میں ہتے ر ہیں کہ
آپ کو جلاوطن کر دیا گیا ہے۔ آپ20 کو یہاں آئے تھوڑی دیر
ہوئی ہے، تو کیا مناسب ہے کہ آپ کو دوبارہ میری وجہ سے
کبھی اِدھر کبھی اُدھر گھومنا پڑے؟ کیا پتا ہے کہ مجھے کہاں
کہاں جانا پڑے۔ اِس لئے واپس چلے جائیں، اور اپنے ہم وطنوں
بھیکو اپنے ساتھ آپربجائیں۔لے پر اپنی مہربانی وفاداریاور
کا اظہار “کرے۔

لیکن21 اِتّی اعتراضنے کیا، میرے” آقا، رب اور بادشاہ کی
حیات کی قَسم، مَیں آپ 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 کے خاندانوں کے
ساتھ آگے نکلا۔ 23 آخر میں داؤد نے وادٔی قدرون کو پار کر کے
یگستان ر طرفکی رُخ کیا۔ گرد و نواح کے لوگتمام بادشاہ کو
اُس روانہسمیتپیروکاروںکے دیکھہوئےہوتے پھوٹپھوٹکر
کر رونے لـگے۔

صدوق24 امام اور تمام لاوی بھی داؤد کے ساتھ شہر نکلسے
لاویتھے۔آئے عہد چلاُٹھائےصندوقکا اُنہوںابتھے۔رہے
نے اُسے شہر سے باہر زمین پر رکھ دیا، اور ابیاتر وہاں قربانیاں
چڑھانے لگا۔ لوگوں کے شہر سے نکلنے کے پورے عرصے کے
قربانیاںوہدوران پھر25رہا۔چڑھاتا الله”ہوا،مخاطبسےصدوقداؤد کا صندوق شہر واپسمیں لے جائیں۔ اگر رب کی نظرِ کرم
مجھ پر ہوئی تو وہ کسی دن مجھے شہر میں واپس لا کر عہد کے
صندوق اور اُس کی سکونت گاہ کو دوبارہ دیکھنے کی اجازت
دے گا۔ 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 کا تعلق ہے، اپنے بیٹے معضاخی کو ساتھ
لے کر صحیح سلامت شہر میں واپس چلے جائیں۔ ابیاتر اور اُس
کا بیٹا یونتن بھی ساتھ جائیں۔ مَیں28 خود یگستان ر میں یائے در
یردن کی اُس جگہ رُک جاؤں گا جہاں ہم آسانی سے یا در کو پار
کر سکیں آپوہاںگے۔ مجھے یروشلم حالاتکے بارےکے میں
پیغام بھیج سکتے ہیں۔ آپمَیں کے انتظار میں رہوں “گا۔

صدوقچنانچہ29 اور ابیاتر عہد صندوقکا شہر واپسمیں لے
جا کر وہیں رہے۔ داؤد30 روتے روتے زیتون کے پہاڑ پر ھنے چڑ
لگا۔ اُس کا سر ڈھانپا ہوا تھا، اور وہ ننگے پاؤں چل رہا تھا۔ باقی
سب کے سر بھی ڈھانپے ہوئے تھے، سب روتے روتے ھنے چڑ
لـگے۔ 31 راستے میں داؤد کو دیاطلاع گئی، اخی” تُفل بھی ابی
سلوم کے ساتھ مل گیا “ہے۔ یہ سن کر داؤد نے دعا کی، اے”
دےبخشرب، کہ اخی تُفل مشورےکے ناکام ہو “جائیں۔

چلتے32 داؤدچلتے پہاڑ چوٹیکی پہنچپر اللهجہاںگیا پرستشکی
ارکیحوسیوہاںتھی۔جاتیکی اُس سے ملنے آیا۔ اُس کپڑےکے
پھٹے ہوئے تھے، اور سر خاکپر تھی۔ داؤد33 نے اُس سے اگر”کہا، آپ میرے ساتھ جائیں تو آپ صرف بوجھ کا باعث بنیں
گے۔ 34 بہتر ہے لوٹآپکہ کر شہر میں جائیں اور ابی سلوم سے
کہیں، اے’ بادشاہ، مَیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلے
آپمَیں باپکے خدمتکی کرتا تھا، آپاباور ہی خدمتکی
کروں ‘گا۔ آپاگر ایسا یں کر آپتو اخی تُفل مشورےکے ناکام
بنانے میں میری بڑی مدد کریں گے۔ آپ35-36 اکیلے نہیں ہوں
گے۔ دونوں امام صدوق اور ابیاتر بھی یروشلم میں پیچھے رہ گئے
ہیں۔ دربار میں جو بھی 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 ٹھہرےمیں ہوئے “ہیں۔

داؤدتب37 گیا۔چلاواپسحوسیدوستکا پہنچوقتاُسوہ
جبگیا ابی سلوم یروشلم میں داخل ہو رہا تھا۔

16
ضیبا بوستمفی بارےکے جھوٹمیں بولتا ہے
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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۔ 2 بادشاہ نے پوچھا، آپ” اِن چیزوں کے ساتھ 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
تھک “جائیں۔ 3 بادشاہ سوالنے کیا، آپ” کے مالـکپرانے کا
پوتا بوستمفی کہاں “ہے؟ ضیبا نے کہا، وہ” یروشلم میں ٹھہرا
ہوا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ آج اسرائیلی مجھے بادشاہ بنا دیں گے،
کیونکہ مَیں ساؤل کا پوتا “ہوں۔ 4 یہ سن کر داؤد بولا، آج” ہی
جاتیکیمنتقلنامکےآپملـکیتتمامکیبوستمفی “!ہے ضیبا
نے کہا، آپمَیں” کے منے سا اپنے گھٹنے ٹیکتا کرےربہوں۔
کہ مَیں اپنے آقا اور بادشاہ کا منظورِ نظر “رہوں۔

ِسمعی داؤد لعنکو طعن کرتا ہے
جب5 داؤد بادشاہ بحوریم قریبکے پہنچا ایکتو آدمی وہاں

نکلسے کر اُس پر لعنتیں بھیجنے لگا۔ آدمی کا نام ِسمعی بن جیرا تھا،
اور وہ ساؤل کا رشتے دار تھا۔ 6 وہ داؤد اور اُس کے افسروں پر
پتھر بھی پھینکنے لگا، اگرچہ داؤد بائیںکے اور دائیں ہاتھ اُس کے
محافظ 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
ساؤلجو کی تختجگہ نشین ہو گیا اِسہے مناسبکی دےسزا
رہا اُسہے۔ تیرےنے بیٹے ابی سلوم تیریکو تختجگہ نشین کر
تجھےکے تباہ کر دیا قاتلہے۔ صحیحکو معاوضہ مل گیا “!ہے

9 ابی شے بن یاہ ضرو بادشاہ سے کہنے لگا، یہ” کیسا مُردہ کُتا
میرےجوہے آقا بادشاہ لعنتپر اجازتمجھےکرے؟ دیں، تو مَیں
جا اُسکر سرکا قلم لیکن10“دوں۔کر بادشاہ دیا،روکاُسےنے
آپمیرا” آپاور یوآببھائیکے سے کیا واسطہ؟ نہیں، لعنتاُسے
کرنے دیں۔ ہو سکتا ربہے نے اُسے یہ کرنے کا حکم دیا ہے۔
تو پھر ہیںکونہم اُسےکہ “روکیں۔ پھر11 داؤد تمام افسروں سے
مخاطببھی 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، اِسےنےربکیونکہ یہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ شاید12
مصیبتمیریرب لحاظکا کر ِسمعیکے برکتلعنتیںکی میں بدل
“دے۔

داؤد13 اور اُس لوگوںکے نے جاریسفر رکھا۔ ِسمعی قریب
پہاڑیکی ڈھلان پر اُس کے برابر چلتے چلتے اُس پر لعنتیں بھیجتا اور
پتھر اور مٹی ڈھیلےکے پھینکتا رہا۔ ماندےتھکےسب14 یائے در
یردن پہنچکو گئے۔ وہاں داؤد تازہ دم ہو گیا۔

ابی سلوم یروشلم میں

ابیمیںاِتنے15 سلوم پیروکاروںاپنے ساتھکے داخلمیںیروشلم
ہوا تھا۔ اخی تُفل بھی اُن کے ساتھ مل گیا تھا۔ تھوڑی16 دیر کے
بعد داؤد کا دوست حوسی ارکی ابی سلوم کے دربار میں حاضر
ہو کر پکارا، بادشاہ” زندہ !باد بادشاہ زندہ “!باد 17 یہ سن کر
ابی سلوم نے اُس ًسے طنزا کہا، یہ” وفاداریکیسی ہے آپجو
دوستاپنے داؤد کو دکھا رہے آپہیں؟ دوستاپنے کے ساتھ
روانہ کیوں نہ “ہوئے؟ حوسی18 جوابنے دیا، نہیں،” جس
آدمی اورربکو اسرائیلیوںتمام مقررنے کیا وہیہے، مالـکمیرا
ہے، اور اُسی خدمتکی میں مَیں حاضر رہوں گا۔ 19 دوسرے،
کرنیخدمتکیکسیاگر توہے کیا داؤد کے بیٹے خدمتکی کرنا
مناسب نہیں جسہے؟ طرح مَیں آپ باپکے کی خدمت کرتا
رہا اُسیہوں آپابطرح کروںخدمتکی “گا۔

20 پھر ابی سلوم اخی تُفل سے مخاطب ہوا، آگے” کیا کرنا
ہئے؟ چا مجھے اپنا مشورہ پیش “کریں۔ 21 اخی تُفل نے جواب
دیا، آپ” باپکے نے اپنی کچھ داشتاؤں کو محل لنے سنبھا کے
لئے یہاں چھوڑ دیا ہے۔ اُن کے ساتھ ہم بستر ہو جائیں۔ پھر تمام
اسرائیل کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے اپنے باپ کی ایسی
بےعزتی کی ہے کہ صلح کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر
سب آپجو کے ساتھ ہیں مضبوط ہو جائیں “گے۔ ابی22 سلوم
مان گیا، اور محل چھتکی پر اُس کے لئے خیمہ لگایا گیا۔ اُس میں
پورےوہ اسرائیل کے دیکھتے دیکھتے اپنے باپ 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

1 اخی تُفل نے ابی سلوم ایککو اَور مشورہ بھی دیا۔ مجھے”
اجازت دیں تو فوجیوں12,000مَیں راتاِسیساتھکے داؤد کا
تعاقب کروں۔ 2 مَیں اُس پر حملہ کروں گا جب وہ تھکاماندہ اور
وہتبہے۔بےدل اُساورگا،جائےگھبرا تمامکے بھاگفوجی
جائیں ًگے۔ نتیجتا صرفمَیں بادشاہ ہی کو مار دوں گا 3 اور باقی
تمام لوگوں کو آپ کے پاس واپس لاؤں گا۔ جو آدمی آپ پکڑنا
ہتے چا ہیں اُس موتکی پر واپسسب آ جائیں گے۔ اور قوم میں
امن و امان قائم ہو جائے “گا۔

4 یہ مشورہ ابی سلوم اور اسرائیل کے تمام بزرگوں کو پسند آیا۔
5 تاہم ابی سلوم نے کہا، پہلے” ہم حوسی ارکی سے بھی مشورہ
لیں۔ کوئی اُسے بُلا “لائے۔ حوسی6 آیا تو ابی سلوم نے اُس کے
منے سا اخی تُفل کا منصوبہ بیان کر کے پوچھا، آپ” کا کیا خیال
ہے؟ کیا ہمیں ایسا کرنا ہئے، چا آپیا کی کوئی اَور رائے “ہے؟

حوسی7 جوابنے دیا، جو” مشورہ اخی تُفل نے دیا ہے وہ
اِس ٹھیکدفعہ نہیں۔ آپ8 تو اپنے والد اور اُن کے آدمیوں سے
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ہیں۔فوجیماہرسبوہہیں۔واقف اُسوہ شدتسیکیریچھنی
سے لڑیں جسگے سے اُس کے بچے چھین لئے گئے ہیں۔ یہ بھی
میںذہن رکھنا ہئے چا آپکہ باپکا تجربہ امکانہے۔فوجیکار
نہیں کہ راتوہ کو اپنے فوجیوں گزارےدرمیانکے گا۔ 9ً غالبا
کھائیگہریبھیوقتاِسوہ یا چھپاَورکہیں گیا ہوہے۔ سکتا
وہاںوہہے نکلسے آپکر دستوںکے پر اورکرےحملہ ابتدا ہی
آپمیں بہتتھوڑےکے افراد مر جائیں۔ پھر پھیلافواہ گیجائے
کہ ابی سلوم دستوںکے میں قتِل عام شروع ہو گیا ہے۔ 10 یہ سن
آپکر تمامکے افراد ڈر جائیںہوبےدلمارےکے وہخواہگے،
ببر شیر جیسے بہادر کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ تمام اسرائیل جانتا ہے
آپکہ باپکا بہترین فوجی ہے اور کہ اُس کے ساتھی بھی دلیر
ہیں۔

یہ11 پیِش نظر رکھ کر آپمَیں ایککو اَور مشورہ دیتا ہوں۔
شمال میں دان سے لے جنوبکر میں تکبیرسبع لڑنے کے قابل
تمام اسرائیلیوں کو بُلائیں۔ اِتنے جمع کریں کہ وہ ساحل کی ریت
مانندکی ہوں آپاورگے، خود اُن چلآگےکے کر لڑنے کے لئے
نکلیں۔ 12 پھر ہم داؤد کھوجکا لگا کر اُس پر حملہ کریں ہمگے۔
اُسطرحاُس ٹوٹپر پڑیں زمیناوسطرحجسگے پر گرتی ہے۔
ہلاکسبکےسب جائیںہو اورگے، نہ وہ اور نہ اُس آدمیکے
بچ پائیں گے۔ 13 اگر داؤد کسی شہر میں پناہ لے تو تمام اسرائیلی
فصیل کے ساتھ رسّے لگا پورےکر شہر کو وادی میں گھسیٹ
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 “ہے۔ حقیقت میں اخی تُفل کا
مشورہ کہیں بہتر تھا، ربلیکن اُسےنے ناکام ہونے دیا تاکہ ابی
سلوم مصیبتکو میں ڈالے۔

داؤد کو ابی سلوم کا منصوبہ بتایا جاتا ہے
حوسی15 نے دونوں اماموں صدوق اور ابیاتر کو وہ منصوبہ

بتایا جو اخی تُفل نے ابی سلوم اور اسرائیل کے بزرگوں پیشکو
کیا تھا۔ ساتھ ساتھ اُس نے اُنہیں اپنے مشورے بارےکے میں
بھی آگاہ کیا۔ اُس16 نے کہا، ًاب” فورا داؤد کو اطلاع دیں کہ
میںصورتکسی بھی راتاِس کو یائے در یردن کی اُس جگہ پر
نہ گزاریں لوگجہاں یا در کو پار کرتے ہیں۔ لازم ہے آپکہ
آج ہی یا در کو عبور کر لیں، آپورنہ تمام سمیتساتھیوں برباد ہو
جائیں “گے۔

یونتن17 اور معضاخی یروشلم سے باہر کے چشمے عین راجل
کے پاس انتظار کر رہے تھے، کیونکہ وہ شہر میں داخل ہو کر
کسی کو نظر آنے کا نہیںمولخطرہ لے ایکتھے۔سکتے نوکرانی
شہر سے نکل آئی اور اُنہیں حوسی کا پیغام دے دیا تاکہ وہ آگے
نکل کر اُسے داؤد تک پہنچائیں۔ لیکن18 ایک جوان نے اُنہیں
بھاگاوردیکھا ابیکر سلوم جلدیجلدیدونوںدی۔اطلاعکو
وہاں سے چلے گئے اور ایک آدمی کے گھر میں چھپ گئے جو
بحوریم میں رہتا تھا۔ اُس کے صحن میں کنواں تھا۔ اُس میں وہ

اُتر گئے۔ 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 ندیوہ کو پار کرنا
ہتے چا آدمیوںدونوںسپاہی“تھے۔ کھوجکا لگاتے تھکلگاتے
گئے۔ آخرکار وہ خالی ہاتھ لوٹیروشلم گئے۔

جب21 چلے گئے تو معضاخی اور یونتن کنوئیں سے نکل کر
سیدھے داؤد بادشاہ کے پاس 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۔ داؤد22 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۔

اخیجب23 تُفل نے دیکھا کہ میرا مشورہ رد کیا گیا ہے تو وہ
اپنے گدھے پر ین کسزِ کر اپنے وطنی واپسشہر چلا گیا۔ وہاں
اُس نے گھر معاملاتتمامکے بندوبستکا کیا، پھر جا پھانسیکر
لے لی۔ اُسے اُس باپکے کی قبر میں دفنایا گیا۔

داؤدجب24 محنائم پہنچ گیا تو ابی سلوم اسرائیلی فوج کے ساتھ
یائے یردندر کو پار لگا۔کرنے اُس25 نے عماسا فوجکو پر مقرر
کیا تھا، یوآبکیونکہ تو داؤد تھا۔ساتھکے ایکعماسا اسماعیلی بنام
اِترا کا بیٹا تھا۔ اُس ماںکی ناحسبنتجیلابی تھی، اور یوآبوہ
ماںکی یاہ ابی26تھی۔بہنکیضرو اُساورسلوم ساتھیوںکے نے
ملـِک ِجلعاد میں پڑاؤ ڈالا۔

داؤدجب27 محنائم پہنچا تو تین آدمیوں اُسنے استقبالکا کیا۔
سوبی ناحسبن عمونیوں کے الحکومتدار ربّہ سے، مکیر بن عمی
ایل لو دبار سے اور برزلی ِجلعادی راجلیم سے آئے۔ تینوں28 نے
داؤد اور اُس کے لوگوں کو بستر، باسن، مٹی کے برتن، گندم،
َجو، اناجمیدہ، بُھنےکے ہوئے دانے، لوبیا، مسور، شہد،29 دہی،
یاں بکر بھیڑ اور گائے دودھکے کا پنیر مہیا کیا۔ کیونکہ اُنہوں نے
سوچا، لوگیہ” یگستان ر میں چلتے چلتے ضرور بھوکے، پیاسے اور
ماندےتھکے ہو گئے ہوں “گے۔

18
جنگ کے لئے یاں تیار

داؤد1 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 نے فوجیوں کو بتایا، مَیں” خود بھی آپ کے ساتھ لڑنے

لئےکے نکلوں “گا۔ لیکن3 اُنہوں اعتراضنے ایسا”کیا، نہ یں !کر
اگر ہمیں بھاگنا پڑےبھی یا ہمارا آدھا حصہ مارا بھی جائے تو ابی
سلوم کے فوجیوں کے لئے اِتنا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ آپ
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ہی کو پکڑنا ہتے چا ہیں، آپکیونکہ اُن نزدیککے ہم میں سے
10,000 افراد سے یادہ ز اہم ہیں۔ چنانچہ بہتر ہے آپکہ شہر
ہی میں رہیں اور وہاں حمایتہماریسے “کریں۔

4 بادشاہ جوابنے دیا، ٹھیک” ہے، جو آپکچھ کو معقول
لگتا ہے وہی کروں “گا۔ وہ شہر دروازےکے پر کھڑا ہوا، اور
تمام مرد َسو َسو اور ہزار ہزار میںگروہوںکے اُس کے منے سا سے
گزر کر باہر نکلے۔ 5 یوآب، ابی شے اور اِتّی کو اُس نے حکم میری”دیا، ابیجوانخاطر سلوم نرمیسے پیشسے “!آنا تمام فوجیوں
تینوںنے کمانڈروں سے باتیہ سنی۔

ابی سلوم شکستکی
6 داؤد لوگکے کھلے میدان میں اسرائیلیوں سے لڑنے گئے۔

افرائیم کے جنگل میں اُن کی ٹکر ہوئی، 7 اور داؤد کے فوجیوں
مخالفوںنے دی۔فاششکسِتکو اُن ہلاکافراد20,000کے
ہوئے۔ 8 لڑائی پورے جنگل میں پھیلتی گئی۔ یہ جنگل اِتنا
خطرناک تھا کہ اُس دن تلوار کی نسبت یادہ لوگز اُس کی زد
میں آ ہلاککر ہو گئے۔

اچانک9 داؤد کچھکے فوجیوں کو ابی سلوم نظر آیا۔ وہ خچر پر
بلوطسوار درختبڑےایککے کے سائے میں سے گزرنے لگا
تو اُس درختبالکے شاخوںکی میں اُلجھ گئے۔ اُس کا خچر آگے
نکل گیا جبکہ ابی سلوم وہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکا رہا۔
جن10 آدمیوں نے یہ دیکھا اُن میں ایکسے یوآب پاسکے گیا
اور اطلاع دی، مَیں” نے ابی سلوم کو دیکھا ہے۔ وہ بلوط کے
درختایک میں لٹکا ہوا “ہے۔

یوآب11 آپکیا”پکارا، اُسےنے دیکھا؟ تو اُسے وہیں کیوں نہ
مار دیا؟ پھر آپمَیں انعامکو طورکے چاندیپر ِسکےدسکے اور
ایک لیکن12“دیتا۔دےکمربند آدمی اعتراضنے آپاگر”کیا،
مجھے چاندی کے ہزار ِسکے بھی دیتے توبھی مَیں بادشاہ کے بیٹے
ہاتھکو نہ ہمارےلگاتا۔ سنتے سنتے بادشاہ ابیآپ،نے اورشے اِتّی
کو حکم دیا، میری’ ابیخاطر سلوم نقصانکو نہ ‘پہنچائیں۔ اور13
اگر مَیں چپکے سے بھی اُسے قتل کرتا توبھی اِس کی خبر کسی نہ
وقتکسی بادشاہ تککانوںکے پہنچتی۔ کیونکہ باتبھیکوئی
بادشاہ سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ اگر مجھے صورتاِس میں پکڑا جاتا
حمایتمیریآپتو نہ “کرتے۔

یوآب14 بولا، میرا” وقت مزید متضائع “کرو۔ اُس نے تین
نیزے لے کر ابی سلوم کے دل میں گھونپ دیئے جب وہ ابھی
زندہ حالت میں درخت سے لٹکا ہوا تھا۔ 15 پھر یوآب کے دس
سلاح برداروں نے ابی سلوم کو گھیر کر ہلاکاُسے کر دیا۔

تب16 یوآب نے نرسنگا بجا دیا، اور اُس کے فوجی دوسروں
کا تعاقب کرنے سے باز آ کر واپس آ گئے۔ 17 باقی اسرائیلی اپنے
اپنے بھاگگھر گئے۔ یوآب کے آدمیوں نے ابی سلوم کی لاش
گہرےایککو گڑھے پھینکمیں کر اُس پر پتھروں کا بڑا ڈھیر
لگا دیا۔

کچھ18 دیر پہلے ابی سلوم اِس خیال سے بادشاہ کی وادی میں
اپنی یاد ستونایکمیں 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
یوآبنےصدوقبنمعضاخی19 درخواستسے مجھے”کی،

دوڑ کر بادشاہ کو خوش خبری سنانے دیں کہ رب نے اُسے
دشمنوں سے بچا لیا “ہے۔ لیکن20 یوآب نے انکار کیا، جو” پیغام
آپ کو تکبادشاہ پہنچانا ہے وہ اُس کے لئے خبریخوش نہیں
ہے، کیونکہ اُس کا بیٹا مر گیا ہے۔ کسی اَور وقت مَیں ضرور
آپ کو اُس پاسکے بھیج دوں گا، لیکن آج “نہیں۔ اُس21 نے
ایتھوپیا ایککے آدمی کو جائیں”دیا،حکم اور بادشاہ “بتائیں۔کو
یوآبآدمی کے منے سا اوندھے جھکمنہ گیا اور پھر دوڑ کر چلا
گیا۔

لیکن22 خوشمعضاخی نہیں تھا۔ وہ اصرار کرتا رہا، کچھ”
بھی ہو جائے، مہربانی کر مجھےکے اُس کے پیچھے دوڑنے “!دیں
ایک اَور بار یوآب نے اُسے روکنے کی کوشش کی، بیٹے،” آپ
جانے کے لئے کیوں تڑپتے ہیں؟ جو پہنچانیخبر اُسہے کے لئے
آپ انعامکو نہیں ملے “گا۔ معضاخی23 جوابنے کوئی”دیا،
بات نہیں۔ کچھ بھی ہو جائے، مَیں صورتہر میں دوڑ کر بادشاہ
پاسکے جانا چاہتا “ہوں۔ یوآبتب نے اُسے جانے دیا۔ اخی
معض نے یائے در یردن کے کھلے میدان 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 پہرےجبتھا۔ دروازےدار کے اوپر
فصیلکی پر چڑھا تو ایکاُسے تنہا آدمی نظر آیا جو دوڑتا ہوا اُن کی
طرف آ رہا تھا۔ پہرے25 دار نے دےآواز کر بادشاہ کو اطلاع
دی۔ داؤد بولا، اگر” اکیلا ہو تو 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 کی طرف 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 نے کہا، وہ” بھی اچھی خبر لے کر آ رہا “ہے۔
27 پھر پہرے دار پکارا، لگتا” ہے کہ پہلا آدمی اخی معض بن
صدوق ہے، کیونکہ وہی یوں چلتا “ہے۔ داؤد کو تسلی معضاخی”ہوئی، اچھا بندہ ہے۔ وہ ضرور اچھی 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 سا جھک کر آپرب”بولا، کے خدا کی تمجید !ہو اُس آپنے کو اُن لوگوں سے
بچا لیا ہے میرےجو آقا اور بادشاہ خلافکے کھڑےاُٹھ ہوئے
“تھے۔ 29 داؤد نے پوچھا، اور” میرا بیٹا ابی سلوم؟ کیا وہ محفوظ
“ہے؟ اخی معض نے جواب دیا، جب” یوآب نے مجھے اور
بادشاہ دوسرےکے خادم کو آپ پاسکے رُخصت کیا تو اُس
بڑیوقت افرا تفری تھی۔ مجھے تفصیل سے معلوم نہ ہوا کہ کیا ہو
بادشاہ30“ہے۔رہا نے ہوطرفایک”دیا،حکم پاسمیرےکر
کھڑے ہو “!جائیں معضاخی نے ایسا ہی کیا۔
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پھر31 ایتھوپیا پہنچآدمیکا گیا۔ اُس میرے”کہا،نے بادشاہ،
خبریخوشمیری !سنیں ربآج آپنے کو لوگوںسباُن سے
نجات دلائی ہے جو آپ خلافکے اُٹھ کھڑے ہوئے “تھے۔
32 بادشاہ نے سوال کیا، اور” میرا بیٹا ابی سلوم؟ کیا وہ محفوظ
“ہے؟ ایتھوپیا کے آدمی جوابنے دیا، میرے” طرحجسآقا،
اُس 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 ایکپر ابتھا۔کمرا بادشاہ روتے سیڑھیوںروتے پر ھنے چڑ
لگا اور میںکمرےاُسچلّاتےچیختے چلا میرےہائے”گیا، بیٹے
ابی !سلوم میرے میرےبیٹے، بیٹے ابی !سلوم کاش مَیں ہی تیری
جگہ مر جاتا۔ ہائے ابی میرےسلوم، میرےبیٹے، “!بیٹے

19
یوآب داؤد کو سمجھاتا ہے

یوآب1 کو اطلاع دی گئی، بادشاہ” روتے روتے ابی سلوم
کا ماتم کر رہا “ہے۔ فوجیوںجب2 کو خبر ملی کہ بادشاہ اپنے
بیٹے کا ماتم کر رہا ہے تو فتح پانے پر اُن کی ساری خوشی کافور
ہو گئی۔ طرفہر ماتم اور غم کا سماں تھا۔ 3 اُس دن داؤد کے
آدمی چوری چوری شہر میں گھس آئے، ایسے لوگوں کی طرح
جو فرارسےجنگمیداِن ہونے پر شرماتے شہرسےچپکےہوئے
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 بیٹے، میرے “!بیٹے تب5 یوآب اُس کے پاس جا کر اُسے
سمجھانے لگا، آج” آپ کے خادموں نے نہ آپصرف کی جان
بچائی آپبلـکہہے بیٹوں،کے بیٹیوں، یوں بیو اور داشتاؤں جانکی
بھی۔ توبھی آپ نے اُن کا منہ کالا کر دیا ہے۔ 6 جو آپ سے
نفرت کرتے ہیں اُن محبتآپسے رکھتے ہیں جبکہ آپجو سے
پیار کرتے ہیں اُن نفرتآپسے کرتے ہیں۔ آپآج صافنے
ظاہر کر دیا آپکہہے کمانڈرکے اور آپدستے کی نظر میں کوئی
نہیںحیثیت رکھتے۔ آجہاں، مَیں جاننے لیا کہہے اگر ابی سلوم
زندہ ہوتا تو آپ خوش ہوتے، خواہ ہم باقی تمام لوگ ہلاک
کیوں نہ ہو جاتے۔ اب7 اُٹھ کر باہر جائیں اور اپنے خادموں کی
حوصلہ افزائی کریں۔ رب کی قَسم، اگر آپ باہر نہ نکلیں گے تو
ایکتکرات بھی آپ کے ساتھ نہیں رہے گا۔ پھر آپ پر ایسی
مصیبت آئے گی آپجو کی جوانی سے لے آپتکآجکر پر نہیں
آئی “ہے۔

تب8 داؤد اُٹھا اور شہر دروازےکے کے پاس 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 تمامکے
قبیلوں آپسلوگمیں بحثمیں مباحثہ کرنے داؤد”لـگے، بادشاہ
ہمارےہمیںنے دشمنوں سے بچایا، اُسیاور ہمیںنے فلستیوں کے
ہاتھ سے آزاد کر دیا۔ لیکن ابی سلوم کی وجہ سے ملـکوہ سے
ہجرت کر گیا ہے۔ جباب10 ابی سلوم جسے ہم نے مسح کر
کے بادشاہ بنایا تھا مر گیا ہے تو آپ بادشاہ کو واپس لانے سے
کیوں جھجکتے “ہیں؟

11 داؤد نے صدوق اور ابیاتر اماموں کی معرفت یہوداہ کے
بزرگوں کو اطلاع دی، یہ” بات تکمجھ پہنچ گئی ہے کہ تمام
اسرائیل اپنے بادشاہ کا استقبال کر کے اُسے محل میں واپس لانا
چاہتا ہے۔ تو آپپھر کیوں دیر کر رہے ہیں؟ آپکیا واپسمجھے
لانے میں سب سے آخر میں آنا ہتے چا ہیں؟ میرےآپ12 بھائی،
میرے قریبی رشتے دار ہیں۔ تو آپپھر بادشاہ واپسکو لانے میں
آخر میں کیوں آ رہے “ہیں؟ 13 اور ابی سلوم کے کمانڈر عماسا کو
دونوں اماموں نے داؤد کا یہ پیغام پہنچایا، سنیں،” آپ میرے
بھتیجے ہیں، اِس لئے اب آپسے یوآبہی کی جگہ میری فوج
کے کمانڈر ہوں گے۔ الله سختمجھے دےسزا اگر مَیں اپنا یہ وعدہ
پورا نہ “کروں۔

داؤدطرحاِس14 یہوداہ تمامکے دلوں سباورسکا،جیتکو
کے سب اُس کے پیچھے لـگ گئے۔ اُنہوں نے اُسے پیغام واپس”بھیجا، آئیں، آپ بھی اور آپ کے لوگتمام “بھی۔ تب15 داؤد
یروشلم واپس چلنے لگا۔ جب وہ یائے در تکیردن پہنچا تو یہوداہ
لوگکے ِجلجال میں آئے تاکہ اُس سے ملیں اور اُسے یا در کے
تککنارےدوسرے پہنچائیں۔

داؤد ِسمعی معافکو کر دیتا ہے
16 بن یمینی شہر بحوریم کا ِسمعی بن جیرا بھی بھاگ کر یہوداہ

کے آدمیوں کے ساتھ داؤد سے ملنے آیا۔ بن17 یمین کے قبیلے کے
ہزار آدمی اُس ساتھکے تھے۔ ساؤل کا پرانا نوکر بھیضیبا 15اپنے
بیٹوں سمیتنوکروں20اور اُن شاملمیں تھا۔ بادشاہ یردنکے کے
تککنارے پہنچنے سے پہلے پہلے 18 وہ جلدی سے یا در کو عبور
کر کے اُس پاسکے آئے تاکہ بادشاہ کے گھرانے کو یا در کے
تککنارےدوسرے پہنچائیں اور ہر طرح سے بادشاہ خوشکو
رکھیں۔
داؤد یا در کو پار کرنے کو تھا کہ ِسمعی اوندھے منہ اُس کے

منے سا گر گیا۔ 19 اُس التماسنے کی، میرے” آقا، مجھے معاف
کریں۔ یادتیجو مَیںز کوآپجبکیسےآپدناُسنے یروشلم
کو چھوڑنا پڑا وہ یاد نہ کریں۔ براہِ کرم باتیہ اپنے ذہن نکالسے
دیں۔ مَیں20 نے جان لیا ہے کہ مجھ سے بڑا جرم سرزد ہوا ہے،
اِس لئے آج مَیں یوسف کے گھرانے کے تمام افراد سے پہلے ہی
اپنے آقا اور بادشاہ کے حضور آ گیا “ہوں۔

ابی21 بنشے یاہ ضرو ِسمعی”بولا، موتسزائے لائقکے !ہے
اُس نے رب کے مسح کئے ہوئے بادشاہ پر لعنت کی “ہے۔
لیکن22 داؤد نے اُسے ڈانٹا، میرا” آپ اور آپ کے بھائی یوآب
ساتھکے کیا ایسیواسطہ؟ باتوں آپسے اِس مخالفمیرےدن بن
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گئے !ہیں آج تو اسرائیل میں کسی کو موتسزائے دینے کا نہیں
بلـکہ خوشی کا دن ہے۔ دیکھیں، اِس دن مَیں دوبارہ اسرائیل کا
بادشاہ بن “!ہوںگیا پھر23 بادشاہ ِسمعی مخاطبسے کیرب”ہوا،
آپقَسم، نہیں مریں “گے۔

بوستمفی داؤد سے ملنے آتا ہے
24 ساؤل کا پوتا مفی بوست بھی بادشاہ سے ملنے آیا۔ اُس دن

جبسے داؤد کو یروشلم کو چھوڑنا پڑا جبتکآج وہ سلامتی
واپسسے پہنچا بوستمفی ماتم میںحالتکی رہا تھا۔ نہ اُس نے
اپنے پاؤں 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؟

اُس26 جوابنے دیا، میرے” آقا اور بادشاہ، مَیں جانے کے
لئے تیار تھا، لیکن میرا نوکر مجھےضیبا 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۔ لیکن میرے آقا اور بادشاہ
الله کے ساتھمیرےہیں۔جیسےفرشتے کریںکچھوہی آپجو کو
مناسب لـگے۔ میرے28 دادا پورےکے گھرانے ہلاکآپکو
کر لیکنتھے،سکتے آپبھیپھر عزتمیرینے مہمانوںاُنکےکر
میں شامل کر لیا جو روزانہ آپ کی میز پر کھانا کھاتے ہیں۔
چنانچہ میرا کیا حق ہے مَیںکہ بادشاہ سے مزید اپیل “کروں۔

29 بادشاہ بولا، بساب” کریں۔ مَیں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ
آپ کی زمینیں آپ اور ضیبا میں برابر تقسیم کی “جائیں۔ 30 مفی
بوست نے جواب دیا، وہ” سب کچھ لے میرےلے۔ لئے یہی
کافی ہے کہ میرےآج آقا اور بادشاہ سلامتی سے اپنے محل میں
واپس آ پہنچے “ہیں۔

داؤد اور برزلی
31 برزلی ِجلعادی راجلیم سے آیا تھا تاکہ بادشاہ کے ساتھ

یائے در یردن کو پار کر کے اُسے رُخصت کرے۔ 32 برزلی 80
سال کا تھا۔ محنائم میں ہتے وقتر اُسی نے داؤد کی مہمان نوازی
تھی،کی بہتوہکیونکہ داؤداب33تھا۔امیر برزلینے دعوتکو
دی، میرے” ساتھ یروشلم جا کر وہاں !رہیں آپمَیں کا طرحہر
خیالسے رکھوں “گا۔

لیکن34 برزلی نے انکار میری”کیا، زندگی تھوڑےکے دن باقی
کیوںمَیںہیں، میںیروشلم میری35بسوں؟جا نہہے۔سال80عمر
مَیں اچھی بُریاور میںچیزوں امتیاز کر سکتا، نہ مجھے کھانے پینے
کی چیزوں کا مزہ آتا گیتہے۔ گانے والوں کی آوازیں بھی مجھ
سے سنی نہیں جاتیں۔ میرےنہیں آقا اور بادشاہ، اگر آپمَیں کے
ساتھ جاؤں آپتو کے لئے بوجھصرف باعثکا ہوں گا۔ اِس36
نہیںضرورتکی مجھےآپکہ اِس قسم کا معاوضہ دیں۔ بسمَیں
آپ ساتھکے یائے یردندر کو پار کروں گا اور37 پھر اجازتاگر
ہو واپستو چلا جاؤں گا۔ مَیں اپنے ہی شہر میں مرنا چاہتا ہوں،

میرےجہاں ماں باپ کی قبر ہے۔ لیکن میرا بیٹا کِمہام آپ کی
خدمت میں حاضر ہے۔ آپوہ کے ساتھ چلا جائے تو آپ اُس
کے لئے وہ کچھ کریں آپجو مناسبکو “لـگے۔

38 داؤد نے جواب دیا، ٹھیک” ہے، کِمہام میرے ساتھ
جائے۔ اور جو کچھ بھی آپ چاہیں گے مَیں اُس کے لئے کروں
گا۔ اگر کوئی کام ہے جو مَیں آپ کے لئے کر سکتا ہوں تو مَیں
حاضر “ہوں۔

39 پھر داؤد نے اپنے ساتھیوں سمیت یا در کو عبور کیا۔ برزلی
کو دےبوسہ کر اُس نے برکتاُسے دی۔ برزلی اپنے واپسشہر
چل پڑا 40 جبکہ داؤد ِجلجال طرفکی بڑھ 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 کے پاس آ کر شکایت

کرنے لـگے، ہمارے” بھائیوں یہوداہ کے لوگوں آپنے آپکو
کے گھرانے اور فوجیوں سمیت چوری چوری کیوں یائے در
یردن کے 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 غصہ کیوں
آ گیا ہے؟ نہ ہم نے بادشاہ کا کھانا کھایا، نہ اُس سے کوئی تحفہ
پایا “ہے۔

توبھی43 اسرائیل کے مردوں اعتراضنے کیا، دسہمارے”
قبیلے ہیں، اِس لئے ہمارا بادشاہ کی خدمت کرنے کا دس گُنا
یادہ ز حق ہے۔ تو پھر آپ ہمیں حقیر کیوں جانتے ہیں؟ ہم نے
تو پہلے اپنے بادشاہ واپسکو لانے باتکی کی “تھی۔ یوں بحث
مباحثہ جاری رہا، لیکن یہوداہ کے مردوں کی باتیں یادہ ز سخت
تھیں۔

20
سبع داؤد خلافکے اُٹھ کھڑا ہوتا ہے

1 جھگڑنے والوں میں ایکسے بدمعاش تھا جس کا نام سبع
بن بِکری تھا۔ وہ بن یمینی تھا۔ اب اُس نے نرسنگا بجا کر اعلان
نہ”کیا، ہمیں داؤد میراثسے میں ملےکچھ گا، نہ یسّی کے بیٹے سے
کچھ ملنے اُمیدکی اسرائیل،اےہے۔ ایکہر اپنے واپسگھر چلا
“!جائے تب2 تمام اسرائیلی داؤد کو چھوڑ کر سبع بن بِکری کے
لـگپیچھے صرفگئے۔ یہوداہ کے مرد اپنے بادشاہ کے ساتھ لپٹے
رہے اور اُسے یردن سے لے کر تکیروشلم پہنچایا۔

3 جب داؤد اپنے محل میں داخل ہوا تو اُس نے اُن دس
داشتاؤں بندوبستکا جنکرایا اُسکو محلنے کو لنے سنبھا کے
لئے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ خاصایکاُنہیں گھر الـگمیں رکھ
کر اُن کی تمام یات ضرور پوری کرتا رہا لیکن اُن سے کبھی ہم
بستر نہ ہوا۔ وہ کہیں جا نہ سکیں، اور اُنہیں زندگی آخریکے لمحے
تک بیوہ سیکی زندگی گزارنی پڑی۔
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4 پھر داؤد نے عماسا کو حکم دیا، یہوداہ” کے تمام فوجیوں کو
پاسمیرے بُلا لائیں۔ تین دن کے اندر اندر اُن ساتھکے حاضر ہو
“جائیں۔ 5 عماسا روانہ ہوا۔ لیکن جب تین دن کے لوٹبعد نہ آیا
6 تو داؤد ابی شے مخاطبسے ہوا، آخر” میں سبع بِکریبن ہمیں ابی
سلوم کی نسبت یادہ ز نقصان پہنچائے گا۔ جلدی میرےکریں،
دستوں کو لے کر اُس تعاقبکا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ قلعہ بند
شہروں قبضےکو میں اورلےلے یوں ہمارا بڑا نقصان ہو “جائے۔
یوآبتب7 سپاہی،کے بادشاہ کا کریتیدستہ و فلیتی اور تمام ماہر
فوجی یروشلم نکلسے کر سبع بن بِکری تعاقبکا 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۔
یوآب اپنا فوجی لباس پہنے ہوئے تھا، اور اُس پر اُس نے کمر میں
اپنی تلوار کی پیٹی باندھی ہوئی تھی۔ اب جب وہ عماسا سے ملنے
گیا تو اُس نے اپنے بائیں ہاتھ سے تلوار میانچوریچوریکو سے
نکال لیا۔ 9 اُس نے سلام کر کے کہا، بھائی،” کیا ٹھیکسب
“ہے؟ اور پھر اپنے ہنے د ہاتھ سے عماسا کی داڑھی کو یوں پکڑ لیا
جیسے اُسے بوسہ دینا چاہتا ہو۔ 10 عماسا یوآبنے دوسرےکے
ہاتھ میں تلوار پر دھیان نہ دیا، یوآباچانکاور نے اُسے اِتنے زور
پیٹسے میں گھونپ دیا کہ اُس کی یاں انتڑ پھوٹ کر زمین پر گر
گئیں۔ تلوار کو استعمالدوبارہ نہیںہیضرورتکیکرنے تھی،
کیونکہ ًعماسا فورا مر گیا۔
یوآبپھر اور ابی سبعشے تعاقبکا کرنے کے لئے آگے بڑھے۔

یوآب11 کا ایک فوجی عماسا کی لاش کے پاس کھڑا رہا اور
گزرنے والے فوجیوں کو آواز دیتا رہا، یوآبجو” اور داؤد کے
ساتھ ہے وہ یوآب کے پیچھے ہو “!لے 12 لیکن جتنے وہاں سے
گزرے وہ عماسا کا خون آلودہ اور پتا تڑ ہوا جسم دیکھ کر رُک
آدمیجبگئے۔ نے دیکھا رکاوٹلاشکہ باعثکا بن گئی ہے
تو اُس نے اُسے راستے سے ہٹا کھیتکر گھسیٹمیں لیا اور اُس
پر کپڑا ڈال دیا۔ لاش13 غائبکے ہو جانے پر یوآبلوگسب
پیچھےکے چلے گئے اور سبع تعاقبکا کرنے لـگے۔

14 اِتنے میں پورےسبع اسرائیل سے گزرتے شمالگزرتے کے
بیتابیلشہر پہنچتکمعکہ گیا بِکریتھا۔ تمامکےخاندانکے مرد
بھی اُس کے لـگپیچھے کر وہاں پہنچ گئے تھے۔ یوآبتب15 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 دیوار تک پہنچ گئے۔ وہاں وہ
دیوار کی توڑ پھوڑ کرنے لـگے تاکہ وہ گر جائے۔

شہرتب16 دانشایککی عورتمند فصیلنے یوآبسے کے
لوگوں کو آواز دی، !سنیں” یوآب کو یہاں بُلا لیں تاکہ مَیں اُس
باتسے کر “سکوں۔ یوآبجب17 دیوار پاسکے آیا تو عورت
نے سوال کیا، کیا” یوآبآپ “ہیں؟ یوآب جوابنے دیا، مَیں”
ہی عورت“ہوں۔ درخواستنے میریذرا”کی، باتوں پر دھیان
یوآب“دیں۔ ٹھیک”بولا، سنمَیںہے، عورتپھر18“ہوں۔رہا

نے اپنی پیشبات کی، پرانے” زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ابیل
شہر سے مشورہ لو تو بات بنے گی۔ 19 دیکھیں، ہمارا شہر اسرائیل
یادہسےسبکا امنز پسند اور وفادار شہر ایکآپہے۔ ایسا شہر
تباہ کوششکیکرنے کر ہیںرہے جو اسرائیل’ ‘ماںکی کہلاتا
ربآپہے۔ میراثکی کو ہڑپکیوں کر لینا ہتے چا “ہیں؟

یوآب20 الله”دیا،جوابنے آپمَیںکہکرےنہ شہرکے کو
ہڑپ یا تباہ کروں۔ میرے21 آنے ایککا اَور مقصد ہے۔ افرائیم
پہاڑیکے علاقے ایککا آدمی داؤد بادشاہ اُٹھخلافکے کھڑا
ہوا نامکاجسہے بِکریبنسبع ڈھونڈاُسےہے۔ اُسےہیں۔رہے
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۔ 22 اُس نے ابیل بیت معکہ کے
باشندوں باتسے اورکی قائلاُنہیںسےحکمتاپنی کیا کہ ایسا ہی
ہئے۔کرنا اُنہوںچا سبعنے سرکا قلم یوآبکےکر پھینکپاسکے
یوآبتبدیا۔ نے نرسنگا بجا کر شہر کو چھوڑنے کا حکم دیا، اور
تمام فوجی اپنے اپنے واپسگھر چلے یوآبگئے۔ 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 تھا۔خاصمشیرِ 25 میرمنشیِسوا تھا صدوقاور
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 سال تک
جاری رہا۔ جب داؤد نے اِس کی یافتوجہ در کی تو رب نے
اِسکال”دیا،جواب لئے نہیںختم ہو رہا ِجبعونیوںنےساؤلکہ
قتلکو کیا “تھا۔

تب2 بادشاہ ِجبعونیوںنے کو بُلا لیا تاکہ اُن باتسے کرے۔
اصل میں وہ اسرائیلی نہیں بلـکہ یوں امور کا بچا کھچا حصہ تھے۔
کنعانملـِک پر قبضہ اسرائیلیوںوقتکرتے قَسمنے کھا وعدہکر
کیا تھا کہ ہم آپ کو ہلاک نہیں کریں گے۔ لیکن ساؤل نے
اسرائیل اور یہوداہ کے لئے جوش میں آ کر اُنہیں ہلاک کرنے
کوششکی کی تھی۔

3 داؤد نے ِجبعونیوں سے پوچھا، مَیں” اُس یادتی ز کا کفارہ
کس دےطرح سکتا ہوں جو آپ سے ہوئی ہے؟ مَیں آپ کے
لئے کیا کروں تاکہ آپ دوبارہ اُس زمین کو برکت دیں جو رب
نے ہمیں میراث میں دی “ہے؟ 4 اُنہوں نے جواب دیا، جو”
ساؤل نے ہمارے اور ہمارے خاندانوں کے ساتھ کیا ہے اُس
کا ازالہ سونے چاندی سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی مناسب نہیں
کہ ہم اِس عوضکے کسی اسرائیلی کو مار “دیں۔ داؤد نے
سوال کیا، تو” پھر مَیں آپ کے لئے کیا “کروں؟ 5 ِجبعونیوں نے
کہا، ساؤل” ہی ہلاکہمیںنے کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، وہی
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ہمیں تباہ کرنا چاہتا تھا تاکہ ہم اسرائیل کی کسی بھی جگہ قائم
نہ رہ سکیں۔ 6 اِس لئے ساؤل کی اولاد میں سے سات مردوں
ہمارےکو حوالے کر دیں۔ ہم رباُنہیں کے چنے ہوئے بادشاہ
ساؤل کے وطنی شہر ِجبعہ میں رب کے پہاڑ پر موت گھاٹکے
اُتار کر اُس کے حضور لٹکا “دیں۔
بادشاہ نے جواب دیا، مَیں” اُنہیں آپ کے حوالے کر دوں

یونتن7“گا۔ کا بیٹا ساؤلبوستمفی کا پوتا تو لیکنتھا، بادشاہ نے
اُسے نہ اُسکیونکہچھیڑا، قَسمکیربنے کھا یونتنکر وعدہسے
کیا تھا کہ مَیں آپ کی اولاد کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔
8 چنانچہ اُس نے ساؤل کی داشتہ رِصفہ بنت ایّاہ کے دو بیٹوں
ارمونی اور بوستمفی کو اور اِس کے علاوہ ساؤل کی میرببیٹی
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۔ وہ ایکسب ہی دن
مر گئے۔ وقتاُس َجو کی فصل کی کٹائی شروع ہوئی تھی۔

تب10 رِصفہ بنت ایّاہ ساتوں لاشوں پاسکے گئی اور پتھر پر
اپنے لئے ٹاٹ کا کپڑا بچھا دنلـگی۔کرنےحفاظتکیلاشوںکر
وقتکے پرندوںوہ بھگاتیکو راتاور وقتکے جانوروںجنگلی
کو لاشوں سے دُور رکھتی رہی۔ وہ بہار کے موسم میں فصل کی
کٹائی کے پہلے دنوں سے لے کر اُس تکوقت وہاں ٹھہری رہی
بارشتکجب نہ ہوئی۔

جب11 داؤد کو معلوم ہوا کہ ساؤل کی داشتہ رِصفہ نے
کیا کِیا ہے 12-14 تو یبیسوہ ِجلعاد کے باشندوں پاسکے گیا اور
اُن سے ساؤل اور اُس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو لے کر ساؤل
قیسباپکے کی قبر میں دفنایا۔ فلستیوںجب) نے ِجلبوعہ کے
پہاڑی علاقے میں اسرائیلیوں کو شکست دی تھی تو اُنہوں نے
ساؤل اور یونتن کی لاشوں کو بیت شان چوککے میں لٹکا دیا
یبیستبتھا۔ ِجلعاد وہاںچوریچوریآدمیکے آ لاشوںکر کو
پاساپنے لے گئے (تھے۔ داؤد نے ِجبعہ تکابمیں ساتلٹکی
لاشوں کو بھی اُتار کر ضلع قیسمیں کی قبر میں دفنایا۔ ضلع بن
یمین قبیلےکے آبادیکی ہے۔
سبجب کچھ داؤد کے حکم کے مطابق کیا گیا تھا تو رب نے

ملـک کے لئے دعائیں سن لیں۔
فلستیوں سے جنگیں

ایک15 اَور بار فلستیوں اور اسرائیلیوں جنگدرمیانکے چھڑ
داؤدگئی۔ اپنی فلستیوںسمیتفوج سے لڑنے کے لئے جبنکلا۔
وہ لڑتا نڈھاللڑتا ہو گیا ایکتو16تھا فلستی اُسنے پر حملہ جسکیا
کا نام بنوباِشبی تھا۔ یہ آدمی قامتدیو مرد رفا نسلکی سے تھا۔
اُس پاسکے نئی تلوار اور اِتنا لمبا نیزہ تھا صرفکہ اُس کی پیتل
نوککی کا ًوزن تقریبا ساڑھے 3 کلو گرام تھا۔ لیکن17 ابی شے
بن یاہ ضرو دوڑ کر داؤد کی مدد کرنے آیا اور فلستی کو مار ڈالا۔

اِس کے بعد داؤد کے فوجیوں نے قَسم کھائی، آئندہ” آپ لڑنے
کے لئے ہمارے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ اسرائیل کا
چراغ بجھ “جائے۔

اِس18 اسرائیلیوںبعدکے فلستیوںبھیقریبکےجوبکو سے
لڑنا پڑا۔ وہاں ِسبکی حوساتی نے قامتدیو مرد رفا کی اولاد میں
ایکسے آدمی کو مار جسڈالا کا سفنام تھا۔

جوب19 ایکقریبکے اَور لڑائی چھڑ گئی۔ اِس کے دوران
بیت لحم کے اِلحنان بن یعرے اُرجیم نے جاتی جالوت کو موت
گھاٹکے اُتار جالوتدیا۔ کا کھڈینیزہ کے شہتیر جیسا بڑا تھا۔
ایک20 اَور دفعہ جات کے پاس لڑائی ہوئی۔ فلستیوں کا ایک
فوجی جو رفا کی نسل کا تھا بہت لمبا تھا۔ اُس کے ہاتھوں اور
پیروں اُنگلیاںچھچھکی ملیعنی اُنگلیاں24کر تھیں۔ وہجب21
اسرائیلیوں مذاقکا اُڑانے لگا تو داؤد بھائیکے ِسمعہ کے بیٹے یونتن
نے اُسے مار ڈالا۔ جات22 کے یہ دیو قامت مرد رفا کی اولاد
تھے، اور وہ داؤد اور اُس فوجیوںکے ہلاکہاتھوںکے ہوئے۔

22
داؤد گیتکا

ربدنجس1 نے داؤد کو تمام دشمنوں اور ساؤل کے ہاتھ
سے بچایا اُس دن بادشاہ گیتنے گایا،

میریرب”2 چٹان، میرا قلعہ اور نجاتمیرا دہندہ ہے۔
3 میرا چٹانمیریخدا مَیںمیںجسہے پناہ لیتا ہوں۔ میریوہ

نجاتمیریڈھال، کا پہاڑ، میرا بلند میریاورحصار پناہ ہے۔گاہ
تُو نجاتمیرا دہندہ ہے مجھےجو ظلم و تشدد سے بچاتا ہے۔

پکارتاکوربمَیں4 تمجیدکیاُسہوں، دشمنوںمجھےوہتب!ہو
سے چھٹکارا دیتا ہے۔

موجوںکیموت5 مجھےنے ہلاکتلیا،گھیر نےسیلابکے
میرے دل طاریدہشتپر کی۔

پاتال6 رّسوںکے مجھےنے جکڑ موتلیا، میرےنے میںراستے
پھندےاپنے ڈال دیئے۔

پھنسمیںمصیبتمَیںجب7 گیا تو مَیں مَیںپکارا۔کوربنے
نے مدد کے لئے اپنے خدا سے یاد فر کی تو اُس نے اپنی سکونت
گاہ سے میری آواز سنی، میری چیخیں اُس کے کان تک پہنچ
گئیں۔

تب8 زمین لرز اُٹھی اور تھرتھرانے لـگی، آسمان کی بنیادیں رب
غضبکے کے منے سا کانپنے اور لنے جھو لـگیں۔

نکلدھواںسےناککیاُس9 آیا، اُس بھسمسےمنہکے کرنے
والے شعلے اور دہکتے بھڑککوئلے اُٹھے۔

آسمان10 کو جھکا کر وہ نازل جبہوا۔ اُتر 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۔

12 اُس اندھیرےنے کو اپنی چھپنے کی جگہ بنایا، بارش کے
کالے اور گھنے بادل خیمے طرحکی اپنے ارد گرد لگائے۔
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13 اُس کے حضور کی تیز روشنی سے شعلہ زن کوئلے پھوٹ
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۔
ڈانٹانےرب16 تو وادیاںکیسمندر ظاہر غصےوہجبہوئیں،

میں گرجا تو اُس کے دم کے جھونکوں سے زمین کی بنیادیں نظر
آئیں۔

بلندیوں17 پر سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اُس مجھےنے پکڑ گہرےلیا،
پانی میں کھینچسے کر مجھے نکال لایا۔

اُس18 نے میرےمجھے زبردست دشمن سے بچایا، اُن سے جو
مجھ نفرتسے کرتے ہیں، جن پر غالبمَیں نہ آ سکا۔

دنجس19 مصیبتمَیں پھنسمیں گیا اُس دن اُنہوں نے مجھ
پر حملہ کیا، ربلیکن میرا سہارا بنا رہا۔

اُس20 نے تنگمجھے جگہ نکالسے کر چھٹکارا دیا، کیونکہ
وہ مجھ خوشسے تھا۔

رب21 مجھے میری راست بازی کا اجر دیتا میرےہے۔ ہاتھ
صاف ہیں، اِس لئے وہ برکتمجھے دیتا ہے۔

راہوںکیربمَیںکیونکہ22 پر چلتا رہا بدیمَیںہوں، کر نے
سے اپنے خدا سے دُور نہیں ہوا۔

23 اُس کے تمام میرےاحکام منے سا رہے ہیں، مَیں اُس کے
فرمانوں سے نہیں ہٹا۔

اُس24 کے منے سا مَیںہی بےالزام رہا، گناہ کرنے بازسے رہا
ہوں۔

اِس25 لئے بازیراستمیریمجھےنےرب کا اجر دیا، کیونکہ
اُس کی آنکھوں کے منے سا ہی ثابتصافپاکمَیں ہوا۔

اے26 الله، جو وفادار ہے اُس کے ساتھ وفاداریسلوکتیرا
کا ہے، جو بےالزام اُسہے کے ساتھ سلوکتیرا بےالزام ہے۔

27 پاکجو اُسہے ساتھکے پاکسلوکتیرا لیکنہے۔ جو
کج رَو اُسہے کے ساتھ سلوکتیرا بھی رَویکج کا ہے۔

28 حالوںپستتُو نجاتکو دیتا تیریاورہے، آنکھیں مغروروں
پر لـگی رہتی ہیں تاکہ اُنہیں پست کریں۔

اے29 رب، تُو ہی میرا چراغ ربہے، اندھیرےمیرےہی
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، کا خالصفرمان ہے۔ جو بھی
اُس میں پناہ لے اُس کی وہ ڈھال ہے۔

32 ربکیونکہ کے سوا کون خدا ہمارےہے؟ خدا کے سوا
کون چٹان ہے؟

33 الله قوتمجھے سے کمربستہ کرتا، میریوہ راہ کاملکو کر
دیتا ہے۔

34 وہ میرے پاؤں کو ہرن کی سی پُھرتی عطا کرتا، مجھے
مضبوطی میریسے بلندیوں پر کھڑا کرتا ہے۔

ہاتھوںمیرےوہ35 تربیتکیکرنےجنگکو دیتا ابہے۔
میرے بازو پیتل کی کمان کو بھی تان لیتے ہیں۔

اے36 رب، تُو مجھےنے نجاتاپنی کی دیبخشڈھال ہے،
تیری نرمی مجھےنے بڑا بنا دیا ہے۔

37 میرےتُو قدموں کے لئے راستہ بنا دیتا اِسہے، لئے میرے
ٹخنے نہیں ڈگمگاتے۔

مَیں38 نے اپنے دشمنوں کا تعاقب کر کے اُنہیں کچل دیا، مَیں
باز نہ آیا تکجب وہ ختم نہ ہو گئے۔

مَیں39 اُنہیںنے تباہ کر پاشپاشیوںکے کر دیا کہ اُٹھدوبارہ
نہ سکے بلـکہ گر میرےکر پاؤں پڑےتلے رہے۔

کیونکہ40 تُو لئےکےکرنےجنگمجھےنے قوت کمربستہسے
کر دیا، تُو میرےنے مخالفوں میرےکو منے سا جھکا دیا۔

41 تُو دشمنوںمیرےنے میرےکو منے سےسا بھگا دیا، مَیںاور
نفرتنے کرنے والوں کو تباہ کر دیا۔

42 وہ مدد کے لئے چیختے چلّاتے رہے، لیکن بچانے والا
کوئی نہیں تھا۔ وہ رب کو پکارتے رہے، لیکن اُس جوابنے
نہ دیا۔

مَیں43 اُنہیںنے ُچور ُچور طرحکیگردکےکر میںہَوا اُڑا دیا۔
مَیں اُنہیںنے گلی میں مٹی طرحکی پاؤں تلے روند کر ریزہ ریزہ کر
دیا۔

44 تُو میریمجھےنے قوم جھگڑوںکے سے بچا کر اقوام پر میری
حکومت قائم رکھی جسہے۔ قوم سے ناواقفمَیں تھا وہ میری
خدمت کرتی ہے۔

دبکپردیسی45 کر میری خوشامد کرتے ہیں۔ جوں ہی مَیں
بات کرتا ہوں تو میریوہ سنتے ہیں۔

46 ہمتوہ ہار کر کانپتے ہوئے اپنے قلعوں نکلسے آتے ہیں۔
رب47 زندہ !ہے میری چٹان کی تمجید !ہو میرے خدا کی

تعظیم ہو نجاتمیریجو کی چٹان ہے۔
وہی48 خدا جوہے میرا انتقام لیتا، اقوام میرےکو تابع کر دیتا
اور49 دشمنوںمیرےمجھے سے چھٹکارا دیتا ًہے۔ یقینا تُو مجھے

مخالفوںمیرے پر سرفراز ظالموںمجھےکرتا، بچائےسے ہے۔رکھتا
اے50 رب، اِس لئے مَیں اقوام میں تیری حمد و ثنا کروں گا،

تیرے نام یفکی تعر گیتمیں گاؤں گا۔
51 کیونکہ رب اپنے بادشاہ کو بڑی نجات دیتا ہے، وہ اپنے

مسح بادشاہہوئےکئے داؤد اور اُس اولادکی پر مہربانتکہمیشہ
رہے “گا۔

23
داؤد الفاظآخریکے

1 درِج ذیل داؤد الفاظآخریکے :ہیں
بنداؤد” یسّی اللهجسےفرمانکا سرفرازنے کیا، یعقوبجسے

کے خدا مسحنے کر کے بادشاہ بنا دیا تھا، جساور تعریفکی
اسرائیل گیتکے کرتے ہیں،
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روحکےرب2 باتمعرفتمیرینے اُسکی، میریفرمانکا
زبان پر تھا۔

اسرائیل3 کے خدا نے فرمایا، اسرائیل کی چٹان مجھ سے ہم
کلام ہوئی، انصافجو’ حکومتسے کرتا جوہے، الله خوفکا
مان کر حکمرانی کرتا ہے،

4 وہ صبح کی روشنی کی مانند ہے، اُس آفتابطلوِع کی مانند
بادلجب نہیںچھائے اُسجبہوتے۔ بارشکرنیںکی بعدکے
زمین پر پڑتی ہیں پھوٹپودےتو نکلتے ‘ہیں۔

5ً یقینا میرا گھرانا مضبوطی سے الله کے ساتھ ہے، کیونکہ اُس
میرےنے ساتھ ابدی عہد باندھا ہے، ایسا جسعہد کا ہر پہلو
منظم اور محفوظ ہے۔ نجاتمیریوہ تکتکمیل 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۔

اُنہیںلوگ7 لوہے کے اوزار نیزےیا کے دستے جمعسے کر کے
وہیں وہیںکے جلا دیتے “ہیں۔

داؤد کے سورما
8 درِج ذیل داؤد کے سورماؤں فہرستکی ہے۔ جو تین افسر

یوآب بھائیکے ابی عینکےشے بعد تھےآتے اُن بشیبتیوشیبمیں
تحکمونی پہلے نمبر پر آتا ایکتھا۔ بار اُس نے نیزےاپنے سے 800
آدمیوں کو مار دیا۔

9 اِن تین افسروں میں سے دوسری جگہ پر اِلی عزر بن دودو بن
اخوحی آتا اُنہوںجبمیںجنگایکتھا۔ فلستیوںنے چیلنجکو
دیا تھا اور اسرائیلی بعد میں پیچھے ہٹ گئے تو اِلی عزر داؤد کے
فلستیوں10ساتھ کا مقابلہ دناُسرہا۔کرتا فلستیوںوہ مارتےکو
مارتے تھکاِتنا گیاکہ آخرکار تلوار اُٹھا نہ سکا بلـکہ ہاتھ تلوار کے
ساتھ جم ربگیا۔ اُسنے بڑیمعرفتکی فتح بخشی۔ باقی دستے
لاشوںصرف کو لُوٹنے کے لئے لوٹ آئے۔

اُس11 کے بعد تیسری جگہ پر سمّہ بن اجی ہراری 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 کھیتسمّہ تکدرمیانکے بڑھ گیا اور وہاں 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 نے بیت لحم پر بھی قبضہ کر
لیا تھا۔ فصل کا موسم تھا۔ داؤد تیسکے اعلٰی افسروں میں سے
تین اُس سے ملنے آئے۔ داؤد15 کو پیاسشدید لـگی، اور وہ کہنے
لگا، میرےکون” لئے بیت لحم دروازےکے پر حوضکے سے
کچھ پانی لائے “گا؟ 16 یہ سن کر تینوں افسر فلستیوں کی لشکرگاہ
پر حملہ کر کے اُس میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے بیت لحم کے
تکحوض پہنچ گئے۔ اُس سے کچھ پانی بھر کر وہ اُسے داؤد کے

پاس لیکنآئے۔لے اُس نے پینے انکارسے کر دیا بلـکہ اُسے قربانی
کے طور پر ُنڈیل ا ربکر پیشکو کیا 17 اور بولا، رب” 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۔

یوآب18-19 بن یاہ ضرو کا بھائی ابی شے مذکورہ تین سورماؤں
پر مقرر ایکتھا۔ دفعہ اُس نے نیزےاپنے سے 300 آدمیوں کو
مار تینوںڈالا۔ نسبتکی اُس کی جاتیکیعزتدُگنی لیکنتھی،
وہ خود اُن میں گنا نہیں جاتا تھا۔

20 ِنایاہ ب بن یہویدع زبردستبھی فوجی تھا۔ قبضئیلوہ کا ہنے ر
والا تھا، اور اُس بہتنے دفعہ اپنی مردانگی موآبدکھائی۔ کے
دو بڑے سورما اُس کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ ایک بار جب
برفبہت پڑ گئی تو اُس حوضایکنے میں اُتر ایککر ببر شیر
کو مار ڈالا جو اُس میں گر گیا تھا۔ ایک21 اَور موقع پر اُس کا
ایکواسطہ دیو قامت مصری سے پڑا۔ مصری کے ہاتھ میں نیزہ
تھا جبکہ اُس پاسکے صرف لاٹھی 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۔ ایسی22 بہادری دکھانے کی بنا پر ِنایاہ ب بن
یہویدع مذکورہ تین آدمیوں کے برابر مشہور ہوا۔ تیس23 افسروں
کے دیگر مردوں کی نسبت اُس کی یادہ ز عزت کی جاتی تھی،
لیکن وہ مذکورہ تین آدمیوں میں گنا نہیں جاتا تھا۔ داؤد نے اُسے
اپنے محافظوں پر مقرر کیا۔

ذیل24 کے آدمی بادشاہ کے سورماؤں30 میں شامل تھے۔
یوآب کا بھائی عساہیل، بیت لحم کا اِلحنان بن دودو، 25 سمّہ

حرودی، اِلیقہ حرودی، خلِص26 فلطی، تقوع کا عیرا بن عقیس،
عنتوت27 کا ابی عزر، مبونی حوساتی، ضلمون28 اخوحی، مَہری
نطوفاتی، 29 حلِب بن بعنہ نطوفاتی، بن یمینی شہر ِجبعہ کا اِتّی
بن ریبی، 30 ِنایاہ ب فِرعاتونی، نحلے جعس کا ہِّدی، 31 ابی علبون
عزماوتعرباتی، برحومی، 32-33 اِلیَحبا سعلبونی، بنی یسین، یونتن
بن سمّہ ہراری، اخی آم بن سرار ہراری، 34 اِلی فلط بن احسبی
معکاتی، اِلی بنعام تُفلاخی جلونی، فعریکرملی،حصرو35 اربی،
36 ضوباہ کا اِجال بن ناتن، بانی جادی، ِصلق37 یوآبعمونی، بن
یاہ ضرو کا سلاح بردار نحری بیروتی، 38 عیرا اِتری، جریب اِتری
39 اور یاہ اُور ِحتّی۔ آدمیوں کی کُل تعداد 37 تھی۔

24
داؤد کی شماریمردم

ایک1 بار پھر رب کو اسرائیل پر غصہ آیا، اور اُس نے داؤد
کو اُنہیں مصیبت میں لنے ڈا پر اُکسا کر اُس 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 بیرسبع تک اسرائیل کے تمام قبیلوں میں سے گزرتے
جنگہوئے کرنے کے قابل مردوں کو گن لیں تاکہ معلوم ہو
جائے کہ اُن کی کُل تعداد کیا “ہے۔ لیکن3 یوآب اعتراضنے
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کیا، اے” بادشاہ میرے آقا، کاش رب آپ کا خدا آپ کے
دیکھتے دیکھتے فوجیوں کی تعداد َسو گُنا بڑھائے۔ میرےلیکن آقا
اور بادشاہ اُن کی مردم شماری کیوں کرنا ہتے چا “ہیں؟ لیکن4
یوآببادشاہ فوجاور افسروںبڑےکے اعتراضاتکے باوجودکے
باتاپنی پر ڈٹا رہا۔ چنانچہ وہ دربار سے روانہ ہو اسرائیلکر کے
مردوں فہرستکی تیار کرنے لـگے۔

5 یائے در یردن کو عبور کر کے اُنہوں نے عروعیر اور وادٔی
ارنون کے بیچ کے شہر میں شروع کیا۔ وہاں سے وہ جد اور یعزیر
سے ہو کر 6 ِجلعاد اور ِحتّیوں کے ملـک کے 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
شہروں تک پہنچ گئے۔ آخرکار اُنہوں نے یہوداہ کے جنوب کی
شماریمردم تکبیرسبع کی۔

ملـکپورےیوں8 میں سفر کرتے کرتے مہینوں9وہ 20اور
دنوں کے بعد یروشلم واپس آئے۔ یوآب9 نے بادشاہ کو مردم
شماری پیشرپورٹپوریکی اسرائیلکی۔ میں تلوار چلانے کے
قابل 8 لاکھ افراد تھے جبکہ یہوداہ کے 5 لاکھ مرد تھے۔

ابلیکن10 داؤد کا ضمیر اُس ملامتکو لگا۔کرنے اُس نے
رب سے دعا مجھ”کی، سنگینسے گناہ سرزد ہوا اےہے۔ رب،
اب اپنے خادم کا قصور معاف کر۔ مجھ سے بڑی حماقت ہوئی
“ہے۔

اگلے11 داؤدجبدن صبح وقتکے اُٹھا تو اُس غیبکے بین
جاد نبی ربکو طرفکی سے پیغام مل گیا، 12 داؤد” پاسکے
جا کر اُسے بتا دینا، تجھےرب’ تین پیشسزائیں کرتا ہے۔ اِن میں
ایکسے چن “۔‘لے 13 جاد داؤد پاسکے گیا اور اُسے رب کا
پیغام سنا دیا۔ اُس سوالنے کیا، کسآپ” سزا ترجیحکو دیتے
ہیں؟ ملـکاپنے سالساتمیں دورانکے کال؟ یا یہ آپکہ کے
آپدشمن کو بھگا کر تین آپتکماہ تعاقبکا کرتے رہیں؟ یا یہ
تکدنتینمیںملـککےآپکہ پھیلوبا اِسسےدھیانجائے؟
بارےکے میں سوچیں تاکہ مَیں اُسے آپ جوابکا پہنچا سکوں
جس مجھےنے بھیجا “ہے۔

14 داؤد نے جواب دیا، ہائے،” مَیں کیا کہوں؟ مَیں بہت
پریشان ہوں۔ لیکن آدمیوں کے ہاتھ میں پڑنے نسبتکی بہتر ہے
ربمَیںکہ ہی ہاتھکے میں پڑ جاؤں، کیونکہ اُس کا رحم عظیم
“ہے۔

ربتب15 اسرائیلنے میں وبا پھیلنے دی۔ اُسیوہ شروعصبح
ہوئی اور تین دن تک لوگوں کو موت کے گھاٹ اُتارتی گئی۔
شمال میں دان سے لے جنوبکر 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 کی
مصیبت کو دیکھ ترسکر کھایا اور تباہ کرنے والے فرشتے کو
بازاب!کربس”دیا،حکم ربوقتاُس“آ۔ وہاںفرشتہکا کھڑا
تھا جہاں ارَوناہ یبوسی اپنا اناج گاہتا تھا۔

جب17 داؤد نے فرشتے کو لوگوں کو مارتے ہوئے دیکھا تو
اُس نے رب التماسسے کی، مَیں” ہی نے گناہ کیا ہے، یہ میرا
ہی قصور ہے۔ اِن بھیڑوں سے کیا غلطی ہوئی براہِہے؟ کرم اِن کو
چھوڑ کر مجھے میرےاور خاندان کو سزا “دے۔

اُسی18 دن جاد داؤد کے پاس آیا اور اُس سے کہا، ارَوناہ”
یبوسی کی ہنے گا کی جگہ کے پاس جا کر اُس پر رب کی قربان
گاہ بنا “لے۔ چنانچہ19 داؤد چڑھ کر ہنے گا کی جگہ پاسکے آیا
ربطرحجس نے جاد معرفتکی فرمایا تھا۔

ارَوناہجب20 بادشاہنے اور اُس یوںکے دربار طرفاپنیکو
چڑھتا ہوا دیکھا تو نکلوہ بادشاہکر منےکے سا اوندھے جھکمنہ
گیا۔ اُس21 نے پوچھا، میرے” آقا اور پاسمیرےبادشاہ کیوں
آ “گئے؟ داؤد جوابنے آپمَیں”دیا، کی ہنے گا کی جگہ خریدنا
چاہتا ہوں تاکہ رب کے لئے قربان گاہ تعمیر کروں۔ کیونکہ یہ
کرنے سے وبا رُک جائے “گی۔

22 ارَوناہ نے کہا، میرے” آقا اور بادشاہ، جو کچھ آپ کو
لـگےاچھا اُسے بھسمبَیلیہچڑھائیں۔کرلے قربانیوالیہونے کے
لئے حاضر ہیں۔ اور اناج کو ہنے گا اور بَیلوں کو جوتنے سامانکا
قربان گاہ پر رکھ دیں۔جلاکر بادشاہ23 سےخوشیمَیںسلامت،
آپ دےکچھسبیہکو دیتا ہوں۔ دعا ربآپکہہے اپنے خدا
کو پسند “آئیں۔

24 لیکن بادشاہ نے انکار کیا، نہیں،” مَیں ضرور ہر چیز کی
قیمتپوری ادا کروں گا۔ ربمَیں اپنے خدا ایسیکو بھسمکوئی
ہونے والی قربانی پیش نہیں کروں گا جو مجھے مفت میں مل
“جائے۔
چنانچہ داؤد نے بَیلوں سمیت ہنے گا کی جگہ چاندی کے 50

ِسکوں عوضکے خرید لی۔ اُس25 نے ربوہاں کی تعظیم میں
قربان گاہ تعمیر کر کے اُس پر بھسم ہونے والی اور سلامتی کی
قربانیاں ربتبچڑھائیں۔ ملـکنے کے لئے دعا سن کر وبا کو
روک دیا۔
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سلاطِین-۱
ادونیاہ سازشکی

داؤد1 بہتبادشاہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اُسے ہمیشہ سردی لـگتی
تھی، اور اُس پر مزید بستر لنے ڈا سے کوئی فائدہ نہ ہوتا تھا۔
2 یہ دیکھ کر ملازموں نے بادشاہ سے کہا، اگر” اجازت ہو تو
ہم بادشاہ کے لئے ایک نوجوان کنواری ڈھونڈ لیں جو آپ کی
خدمت میں حاضر رہے آپاور کی دیکھ بھال کرے۔ لڑکی آپ
لیٹساتھکے آپکر کو گرم “رکھے۔ چنانچہ3 ملـکپورےوہ
میں صورتخوبکسی لڑکی تلاشکی کرنے لـگے۔ ڈھونڈتے
ڈھونڈتے شاگابی شونیمی کو چن کر بادشاہ پاسکے لایا گیا۔
اب4 سے وہ اُس کی خدمت میں حاضر ہوتی اور اُس کی دیکھ
بھال کرتی رہی۔ صورتخوبنہایتلڑکی تھی، لیکن بادشاہ نے
کبھی اُس صحبتسے نہ کی۔

5 -6 اُن دنوں میں ادونیاہ بادشاہ بننے سازشکی کرنے لگا۔ وہ
حجیتبیویکیداؤد کا بیٹا یوںتھا۔ ابیوہ سلوم بھائیسوتیلاکا اور
اُس کے مرنے پر داؤد سےسبکا بڑا بیٹا تھا۔ شکل صورتو کے
لحاظ لوگسے اُس کی یفبڑی تعر کیا کرتے تھے، اور بچـپن سے
اُس باپکے نہیںکبھیاُسےنے ڈانٹا تھا کہ تُو کیا کر ابہے۔رہا
ادونیاہ اپنے آپ کو لوگوں کے منے پیشسا کر کے اعلان کرنے
مَیں”لگا، ہی بادشاہ بنوں اِس“گا۔ مقصد اُستحتکے نے اپنے
لئے رتھ اور گھوڑے خرید کر 50 آدمیوں کو رکھ لیا تاکہ وہ
جہاں بھی جائے اُس کے آگے آگے چلتے رہیں۔ اُس7 یوآبنے
بن یاہ ضرو اور ابیاتر امام باتسے 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 نہیںساتھکے تھے، نہ ِسمعی، یعی ر
یا داؤد کے محافظ۔

ایک9 دن ادونیاہ نے عین راجل چشمے قریبکے کی چٹان
زُحلت کے پاس ضیافت کی۔ کافی یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل اور
موٹے تازے بچھڑے ذبح کئے گئے۔ ادونیاہ نے بادشاہ کے تمام
بیٹوں اور یہوداہ کے تمام شاہی افسروں کو دعوت دی تھی۔
10 کچھ لوگوں کو جان بوجھ کر اِس میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔
اُن میں اُس کا بھائی سلیمان، ناتن نبی، ِنایاہ ب اور داؤد کے محافظ
شامل تھے۔

داؤد سلیمان کو بادشاہ قرار دیتا ہے
تب11 ناتن سلیمان کی ماں بت سبع سے ملا اور بولا، کیا” یہ

خبر تکآپ نہیں پہنچی کہ حجیت کے بیٹے ادونیاہ نے اپنے آپ
کو بادشاہ بنا لیا ہے؟ اور ہمارے آقا داؤد کو اِس کا علم تک
!نہیں آپ12 کی آپاور کے بیٹے سلیمان کی خطرےبڑےزندگی
میں ہے۔ اِس لئے لازم ہے مشورےمیرےآپکہ ًپر فورا عمل
کریں۔ 13 داؤد 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 نشینتختبعدمیرےسلیمان ہو گا؟ تو پھر کیوںادونیاہ
بادشاہ بن گیا ‘ہے؟ کیآپ14 بادشاہ سے ابھیگفتگو نہیںختم 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۔ وقتاُس تو بہتوہ عمر رسیدہ ہو چکا تھا، اور ابی
شاگ اُس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ بت16 کمرےسبع میں
داخل ہو کر بادشاہ کے منے سا منہ گئی۔جھکبلکے داؤد نے
باتکیا”پوچھا، میرے”کہا،نےسبعبت17“ہے؟ آپآقا، نے
تو رب اپنے خدا کی قَسم کھا کر مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرا بیٹا
نشینتختبعدمیرےسلیمان ادونیاہابلیکن18گا۔ہو بنبادشاہ
بیٹھا میرےاورہے آقا اور بادشاہ اِسکو کا نہیں۔تکعلم اُس19
لئےکےضیافتنے اوربچھڑےتازےموٹےگائےبَیل،سےبہت
یاں بکر بھیڑ ذبح شہزادوںتمامکےکر ابیاترہے۔دیدعوتکو امام
فوجاور بھییوآبکمانڈرکا آپلیکنہیں،شاملمیںاِن خادمکے
سلیمان دعوتکو نہیں ملی۔ اے20 میرےبادشاہ آقا، وقتاِس
تمام اسرائیل کی آنکھیں آپ پر لـگی ہیں۔ آپسب سے یہ جاننے
کے لئے تڑپتے ہیں آپکہ بعدکے 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۔

22 -23 بت 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 منہ جھک
گیا۔ 24 پھر اُس نے کہا، میرے” آقا، لگتا ہے آپکہ اِس حق
میں ہیں کہ آپادونیاہ کے تختبعد نشین ہو۔ 25 آجکیونکہ اُس
نے عین راجل جا کر بہت سے گائےبَیل، بچھڑےتازےموٹے
اور یوں بکر بھیڑ کو ذبح کیا ہے۔ ضیافت کے لئے اُس نے تمام
شہزادوں، تمام فوجی افسروں اور ابیاتر امام دعوتکو دی ہے۔
اِس وقت وہ اُس کے ساتھ کھانا کھا کھا کر اور َمے پی پی کر
نعرہ لگا رہے ہیں، ادونیاہ’ بادشاہ زندہ ‘!باد 26 کچھ لوگوں کو
بوجھجان نہیںدعوتکر دی۔ اُن میں آپمَیں کا صدوقخادم،
امام، ِنایاہ ب بن یہویدع اور آپ کا خادم سلیمان 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 شخصیہ
بادشاہ بنے “گا؟

جواب28 میں داؤد نے کہا، بت” سبع کو “!بُلائیں واپسوہ
آئی اور بادشاہ کے منے سا کھڑی ہو گئی۔ 29 بادشاہ بولا، رب”
حیاتکی کی جسقَسم نے دےفدیہ کر مجھے ہر مصیبت سے
بچایا ہے، آپ30 کا بیٹا میرےسلیمان بعد بادشاہ ہو گا بلـکہ آج
تختمیرےہی پر بیٹھ جائے گا۔ ہاں، آج ہی مَیں وہ وعدہ پورا
کروں گا جو مَیں ربنے اسرائیل کے خدا کی قَسم کھا آپکر
سے کیا “تھا۔ 31 یہ سن کر بت سبع اوندھے جھکمنہ گئی اور
کہا، مالـکمیرا” داؤد بادشاہ زندہ “!باد

32 پھر داؤد نے حکم دیا، صدوق” امام، ناتن نبی اور ِنایاہ ب بن
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یہویدع بُلاکو تینوں“لائیں۔ آئے 33 تو بادشاہ اُن مخاطبسے میرے”ہوا، بیٹے سلیمان میرےکو خچر پر بٹھائیں۔ میرےپھر افسروں
کو ساتھ لے کر اُسے جیحون تکچشمے پہنچا دیں۔ 34 وہاں
صدوق اور ناتن اُسے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنا دیں۔
نرسنگے کو بجا بجا کر نعرہ لگانا، سلیمان’ بادشاہ زندہ ‘!باد اِس35
کے میرےبعد بیٹے کے ساتھ واپسیہاں آ جانا۔ وہ محل میں داخل
ہو تختمیرےکر پر بیٹھ جائے اور میری حکومتجگہ کرے،
مَیںکیونکہ اسرائیلاُسےنے اور یہوداہ مقررحکمرانکا “ہے۔کیا

36 ِنایاہ ب بن یہویدع نے جواب دیا، آمین،” ایسا ہی !ہو رب
میرے آقا کا خدا اِس فیصلے پر اپنی برکت دے۔ 37 اور جس
طرح رب آپ کے ساتھ رہا اُسی طرح وہ سلیمان کے ساتھ بھی
ہو، بلـکہ اُسوہ یادہکہیںسےتختکےآپکوتختکے سربلندز
“!کرے 38 پھر صدوق امام، ناتن نبی، ِنایاہ ب بن یہویدع اور بادشاہ
کے محافظ کریتیوں اور فلیتیوں نے سلیمان کو بادشاہ کے خچر پر
بٹھا کر اُسے جیحون تکچشمے پہنچا دیا۔ صدوق39 پاسکے
تیل سے بھرا مینڈھے کا وہ سینگ تھا جو مُقّدس خیمے میں پڑا
رہتا تھا۔ اب اُس نے یہ تیل لے کر سلیمان کو مسح کیا۔ پھر
نرسنگا بجایا گیا لوگاور مل کر نعرہ لگانے سلیمان”لـگے، بادشاہ
زندہ !باد سلیمان بادشاہ زندہ بانسریلوگتمام40“!باد بجاتے اور
خوشی مناتے سلیمانہوئے پیچھےکے چلنے وہجبلـگے۔ دوبارہ
یروشلم میں داخل ہوا تو اِتنا شور تھا کہ زمین لرز اُٹھی۔

ادونیاہ شکستکی
41 لوگوں کی یہ آوازیں ادونیاہ اور اُس کے مہمانوں تک بھی

پہنچ گئیں۔ تھوڑی دیر پہلے وہ کھانے سے فارغ ہوئے تھے۔
نرسنگے کی آواز سن چونکیوآبکر اُٹھا اور پوچھا، یہ” کیا ہے؟
شہر سے اِتنا شور کیوں دےسنائی رہا “ہے؟ 42 وہ ابھی یہ بات
کر ہی رہا تھا کہ ابیاتر کا بیٹا یونتن پہنچ یوآبگیا۔ ہمارے”بولا،
پاس آئیں۔ آپ جیسے لائق آدمی اچھی خبر لے کر آ رہے ہوں
“گے۔

43 یونتن نے جواب دیا، افسوس،” ایسا نہیں ہے۔ ہمارے
آقا داؤد بادشاہ نے سلیمان کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ 44 اُس نے
اُسے صدوق امام، ناتن نبی، ِنایاہ ب بن یہویدع اور بادشاہ محافظکے
کریتیوں اور فلیتیوں کے ساتھ جیحون چشمے پاسکے بھیج دیا
ہے۔ سلیمان بادشاہ کے خچر پر سوار تھا۔ جیحون45 چشمے کے
امامصدوقپاس اور ناتن نبی اُسےنے مسح کر کے بادشاہ بنا دیا۔
پھر وہ خوشی مناتے ہوئے شہر میں واپس چلے پورےگئے۔ شہر
میں چلہل مچ گئی۔ یہی وہ شور ہے آپجو کو دےسنائی رہا
ہے۔ تختسلیماناب46 پر بیٹھ چکا ہے، ہمارےدرباریاور47
آقا داؤد بادشاہ بادمبارککو لئےکےدینے اُس پہنچپاسکے گئے
ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، آپ’ کا کرےخدا کہ سلیمان کا نام
آپ نامکے بھیسے یادہ ز مشہور ہو جائے۔ اُس آپتختکا کے
تخت سے کہیں یادہ ز سربلند ‘ہو۔ بادشاہ نے اپنے بستر جھکپر
کر الله پرستشکی کی اور48 کہا، اسرائیلرب’ کے تمجیدکیخدا
بیٹوںمیرےنےجسہو میں ایکسے میریکو تختجگہ پر بٹھا
دیا اُسہے۔ کا شکر مَیںکہہے آنکھوںاپنی دیکھیہسے “۔‘سکا

یونتن49 کے منہ سے یہ سنخبر کر ادونیاہ تمامکے مہمان گھبرا
اُٹھسبگئے۔ کر طرفچاروں منتشر ہو گئے۔ 50 ادونیاہ سلیمان
خوفسے کھا مُقّدسکر خیمے پاسکے گیا اور قربان گاہ کے
سینگوں لپٹسے گیا۔ کسی51 نے سلیمان پاسکے جا کر اُسے
اطلاع دی، ادونیاہ” کو سلیمان بادشاہ خوفسے ہے، اِس لئے
وہ قربان گاہ کے سینگوں سے لپٹے ہوئے کہہ رہا ہے، سلیمان’
بادشاہ پہلے قَسم کھائے موتمجھےوہکہ اُتارےنہیںگھاٹکے
“۔‘گا سلیمان52 نے وعدہ کیا، اگر” وہ لائق ثابت ہو تو اُس کا
ایک 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 پاسکے پہنچائیں۔ ادونیاہ آیا اور سلیمان منےکے سا
اوندھے جھکمنہ گیا۔ سلیمان بولا، اپنے” گھر چلے “!جاؤ

2
داؤد ہدایاتآخریکی

داؤدجب1 محسوسکو ہوا کوچکہ کر جانے قریبوقتکا
ہے تو اُس نے اپنے بیٹے سلیمان ہدایتکو کی، اب”2 مَیں وہاں
جا رہا ہوں جہاں دنیا کے شخصہر کو جانا ہوتا ہے۔ چنانچہ
مضبوط ہوں اور مردانگی دکھائیں۔ 3 جو کچھ رب آپ کا خدا
آپ سے چاہتا ہے وہ کریں اور اُس کی راہوں پر چلتے رہیں۔ الله
کی شریعت میں درج ہر حکم اور ہدایت پر پورے طور پر عمل
کریں۔ پھر جو کچھ بھی کریں گے اور جہاں بھی جائیں گے آپ
کو کامیابی نصیب ہو گی۔ 4 پھر میرےرب ساتھ اپنا وعدہ پورا
کرے گا۔ کیونکہ اُس نے فرمایا ہے، اگر’ تیری اولاد اپنے چال
چلن پر دےدھیان پورےکر دل و جان میریسے وفادار رہے تو
اسرائیل پر اُس حکومتکی تکہمیشہ قائم رہے ‘گی۔

ایکدو5 اَور باتیں بھی آپہیں۔ معلومخوبکو یوآبکہہے
بن یاہ ضرو میرےنے ساتھ سلوککیسا کیا اسرائیلہے۔ کے دو
کمانڈروں ابنیر بن نیر اور عماسا بن یتر کو اُس نے قتل کیا۔ جب
نہیںجنگ تھی اُس جنگنے خونکا بہا کر اپنی پیٹی اور جوتوں
کو بےقصور خون سے آلودہ کر لیا ہے۔ 6 اُس کے ساتھ وہ کچھ
کریں آپجو مناسبکو لـگے۔ یوآب بوڑھا تو ہے، لیکن دھیان
دیں کہ وہ موتطبعی نہ مرے۔ تاہم7 برزلی ِجلعادی 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
ہوئےکرتے گزرسےمحنائم رہا تھا تو اُس مجھنے لعنتیںپر بھیجیں۔
واپسیمیریلیکن پر وہ یائے یردندر پر مجھ سے ملنے آیا اور مَیں نے
رب کی قَسم کھا کر اُس سے وعدہ کیا کہ اُسے موت گھاٹکے
نہیں اُتاروں گا۔ آپلیکن9 اُس کا جرم نظرانداز نہ یں کر بلـکہ اُس
مناسبکی سزا دانشآپدیں۔ مند ہیں، اِس لئے آپ ضرور سزا
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دینے کا کوئی نہ کوئی یقہ طر ڈھونڈ نکالیں گے۔ وہ بوڑھا تو ہے،
لیکن دھیان دیں کہ وہ موتطبعی نہ “مرے۔

10 پھر داؤد مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا۔ اُسے یروشلم کے
اُس حصے میں دفن کیا گیا جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے۔ 11 وہ
کُل 40 تکسال اسرائیل کا بادشاہ رہا، سات سال حبرون میں
اور 33 سال یروشلم میں۔ سلیمان12 باپاپنے داؤد کے بعد تخت
نشین ہوا۔ اُس مضبوطیحکومتکی سے قائم ہوئی۔

ادونیاہ موتکی
ایک13 دن داؤد حجیتبیویکی کا بیٹا ادونیاہ سلیمان ماںکی

بت سبع پاسکے بتآیا۔ سبع امنآپکیا”پوچھا،نے پسند ارادہ
رکھ کر آئے “ہیں؟ ادونیاہ بولا، جی،” 14 بلـکہ میری آپ سے
گزارش “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
شونیمیشاگ شادیسے کرنا چاہتا ہوں۔ براہِ کرم سلیمان بادشاہ
کے منے سفارشمیریسا کریں باتتاکہ بن جائے۔ باتآپاگر
کریں تو وہ راضیسبعبت18“گا۔کرےنہیںانکار چلیں،”ہوئی،
ٹھیک آپمَیںہے۔ کا یہ معاملہ بادشاہ پیشکو کروں “گی۔

19 چنانچہ بت سبع سلیمان بادشاہ کے پاس گئی تاکہ اُسے
ادونیاہ کا معاملہ پیش کرے۔ جب دربار میں پہنچی تو بادشاہ
اُٹھ اُسکر ملنےسے آیا اور اُس منےکے گیا۔جھکسا پھر وہ دوبارہ
تخت پر بیٹھ گیا اور حکم دیا ماںکہ لئےکے تختبھی جائے۔رکھا
بادشاہ کے ہنے د ہاتھ بیٹھ کر 20 اُس نے اپنا معاملہ پیش میری”کیا، آپ ایکسے چھوٹی سی گزارش ہے۔ اِس سے انکار نہ
“کریں۔ بادشاہ جوابنے دیا، امی،” بتائیں اپنی بات، مَیں انکار
نہیں کروں “گا۔ بت21 سبع بولی، اپنے” بھائی ادونیاہ کو ابی
شاگ شونیمی شادیسے کرنے “دیں۔

22 یہ سن کر بھڑکسلیمان اُٹھا، ادونیاہ” کی ابی شاگ سے
!!شادی یہ باتکیسی ہے پیشآپجو کر رہی ہیں؟ اگر آپ
یہ چاہتی ہیں تو کیوں نہ براہِ راست تقاضا یں کر کہ ادونیاہ میری
بیٹھپرتختجگہ آخرجائے۔ وہ میرا بڑا بھائی اورہے، ابیاتر امام اور
بنیوآب یاہ اُسبھیضرو دےساتھکا سلیمانپھر23“ہیں۔رہے
بادشاہ قَسمکیربنے کھا ادونیاہسےدرخواستاِس”کہا،کر
نے اپنی موت پر مُہر لگائی ہے۔ الله مجھے سخت دےسزا اگر مَیں
موتاُسے گھاٹکے نہ اُتاروں۔ میرینےجسقَسمکیرب24
تصدیق کر باپمیرےمجھےکے داؤد تختکے پر بٹھا دیا اور اپنے
وعدے کے میرےمطابق لئے گھر تعمیر کیا ہے، ادونیاہ کو آج
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 کہا، اب” یہاں سے چلے جائیں۔

میںعنتوت اپنے رہیںمیںگھر اپنیوہاںاور سنبھالیں۔زمینیں گو
آپ موتسزائے کے لائق ہیں توبھی مَیں اِس آپوقت کو نہیں
مار دوں گا، کیونکہ میرےآپ باپ داؤد کے منے سا رب قادرِ
مطلق کے عہد صندوقکا اُٹھائے ہر جگہ اُن کے ساتھ آپگئے۔
باپمیرے کے تکلیفتمام دہ اور مشکل لمحاتترین شریکمیں
رہے “ہیں۔ 27 یہ کہہ کر سلیمان نے ابیاتر کا رب کے حضور
امام سرانجامخدمتکی دینے منسوخحقکا کر دیا۔ ربیوں کی
پیشوہ پوریگوئی ہوئی اُسجو َسیلانے میں عیلی گھرانےکے
بارےکے میں کی تھی۔

یوآب28 کو جلد ہی پتا چلا کہ ادونیاہ اور ابیاتر سے کیا کچھ
ہوا وہہے۔ ابی سلوم میںسازشوںکی شریکتو نہیں ہوا تھا لیکن
بعد میں ادونیاہ بنساتھیکا گیا تھا۔ اِس لئے اب بھاگوہ ربکر
مُقّدسکے خیمے میں داخل ہوا اور قربان گاہ کے سینگوں کو
پکڑ لیا۔ سلیمان29 بادشاہ کو اطلاع دی گئی، بھاگیوآب” کر
رب مُقّدسکے خیمے میں گیا ابہے۔ وہ وہاں قربان گاہ کے
پاس کھڑا “ہے۔ یہ سن کر سلیمان نے ِنایاہ ب بن یہویدع کو حکم
دیا، یوآبجاؤ،” کو مار “!دو

30 ِنایاہ ب رب کے خیمے میں جا کر یوآب سے مخاطب بادشاہ”ہوا، فرماتا نکلسےخیمےکہہے یوآبلیکن“!آؤ جوابنے
دیا، نہیں،” اگر مرنا ہے تو یہیں مروں “گا۔ ِنایاہ ب بادشاہ پاسکے
واپس آیا اور اُسے یوآب کا جواب سنایا۔ تب31 بادشاہ نے حکم
چلو،”دیا، اُس !مرضیکی اُسے وہیں مار دفنکر کر دو تاکہ مَیں
باپمیرےاور کا قتلوںاُنگھرانا ٹھہریںنہدہجوابکے اُسجو
نے بلاوجہ کئے ہیں۔ رب32 اُسے اُن دو آدمیوں قتلکے کی سزا
دے جو اُس کہیںسے یادہ شریفز اور اچھے تھے یعنی اسرائیلی
فوج کا کمانڈر ابنیر بن نیر اور یہوداہ فوجکی کا کمانڈر عماسا بن یتر۔
یوآب نے دونوں کو تلوار سے مار ڈالا، میرےحالانکہ باپ کو
اِس کا نہیںعلم تھا۔ یوآب33 اور اُس اولادکی تکہمیشہ قتلوںاِن
کے قصوروار ٹھہریں۔ لیکن رب داؤد، اُس کی اولاد، گھرانے
تختاور کو تکہمیشہ سلامتی عطا “کرے۔

تب34 ِنایاہ ب نے مُقّدس خیمے میں جا کر یوآب 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
اِس36 بعدکے بادشاہ ِسمعینے کو بُلا کر اُسے حکم یہاں”دیا،

یروشلم میں اپنا گھر بنا کر رہنا۔ آئندہ آپ کو شہر سے نکلنے کی
اجازت نہیں ہے، آپخواہ بھیکہیں جانا چاہیں۔ یقین37 جانیں
جوںکہ آپہی شہر دروازےکے نکلسے کر وادٔی قدرون کو
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پار یں کر گے آپتو کو مار دیا جائے آپتبگا۔ خود موتاپنی
ذمہکے دار ٹھہریں “گے۔ ِسمعی38 جوابنے ٹھیک”دیا، ہے،
جو میرےکچھ آقا نے فرمایا مَیںہے کروں “گا۔
ِسمعی بادشاہتکدیر کے مطابقکےحکم یروشلم تین39رہا۔میں

سال یوں ہی گزر گئے۔ لیکن ایک دن اُس کے دو غلام بھاگ
گئے۔ چلتے چلتے جاتوہ کے اَکیسبادشاہ بن معکہ پاسکے پہنچ
گئے۔ کسی نے ِسمعی کو اطلاع دی، آپ” کے غلام جات میں
ٹھہرے ہوئے “ہیں۔ 40 وہ ً فورا اپنے گدھے پر ین زِ کس کر
غلاموں لئےکےڈھونڈنےکو اَکیسمیںجات گیا۔چلاپاسکے
دونوں غلام تکاب وہیں تھے تو ِسمعی اُنہیں پکڑ کر یروشلم واپس
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 کہ یقین جانیں کہ جوں آپہی یروشلم سے نکلیں
مارکوآپگے دیا بھیکہیںآپخواہگا،جائے اورچاہیں۔جانا
آپکیا جوابنے ربمیں کی قَسم کھا کر نہیں کہا تھا، ٹھیک’
مَیںہے، ایسا کروںہی ‘گا؟ آپابلیکن43 اپنینے قَسم توڑ کر
میرے آپیہہے۔کیورزیخلافکیحکم کیوںنے کیا “ہے؟
پھر44 بادشاہ ہیںجانتےخوبآپ”کہا،نے آپکہ میرےنے
باپ داؤد کے ساتھ کتنا سلوکبُرا کیا۔ آپرباب کو اِس کی
دےسزا گا۔ لیکن45 سلیمان بادشاہ کو برکتوہ دیتا رہے گا،
اور داؤد ربتختکا کے حضور تکابد قائم رہے “گا۔

46 پھر بادشاہ نے ِنایاہ ب بن یہویدع کو حکم دیا کہ وہ ِسمعی کو
مار دے۔ ِنایاہ ب نے اُسے باہر لے جا کر تلوار سے مار دیا۔ یوں
سلیمان کی اسرائیل پر مضبوطحکومت ہو گئی۔

3
ربسلیمان حکمتسے مانگتا ہے

سلیمان1 فرعون کی بیٹی سے شادی کر مصریکے بادشاہ کا
بنداماد اُسمیںشروعگیا۔ بیویکی شہر میںحصےاُسکے رہتی
تھی جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا تھا۔ کیونکہ وقتاُس 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 قربانیاں مختلف اونچی جگہوں پر چڑھاتے تھے۔
ربسلیمان3 سے پیار کرتا تھا اور اِس لئے باپاپنے داؤد کی تمام
ہدایات کے مطابق زندگی گزارتا تھا۔ لیکن وہ بھی جانوروں کی
اپنی قربانیاں اور بخور ایسے ہی مقاموں ربپر پیشکو کرتا تھا۔

بادشاہدنایک4 ِجبعون گیا بھسموہاںاور 1,000والیہونے
قربانیاں چڑھائیں، اُسکیونکہ اونچیکیشہر قربانیاںجگہ چڑھانے
کا سب سے اہم مرکز تھی۔ جب5 وہ وہاں ٹھہرا ہوا تھا تو رب
خواب میں اُس پر ظاہر ہوا اور فرمایا، تیرا” دل کیا چاہتا ہے؟
مجھے دےبتا تو مَیں پوریخواہشتیری کروں “گا۔

سلیمان6 باپمیرےتُو”دیا،جوابنے داؤد بڑیپر مہربانی کر
وجہہے۔چکا یہ تھی کہ تیرا خادم انصافوفاداری، خلوصاور

دلی تیرےسے حضور تیریرہا۔چلتا اُس پر جاریتکآجمہربانی
رہی ہے، کیونکہ تُو اُسنے کا بیٹا اُس کی تختجگہ نشین کر دیا
ہے۔ میرےرباے7 خدا، تُو نے اپنے خادم میرےکو باپ
داؤد کی تختجگہ پر بٹھا دیا ہے۔ لیکن مَیں ابھی چھوٹا بچہ ہوں
جسے اپنی ذمہ یاں دار صحیح طور پر لنے سنبھا کا تجربہ نہیں ہوا۔
8 توبھی تیرے خادم کو تیری چنی ہوئی قوم کے بیچ میں کھڑا
کیا گیا ہے، اِتنی عظیم قوم کے درمیان کہ اُسے گنا نہیں جا سکتا۔
مجھےچنانچہ9 سننے دلوالا عطا فرما تاکہ تیریمَیں قوم انصافکا
کروں اور صحیح غلطاور باتوں میں امتیاز کر سکوں۔ کیونکہ کون
تیری اِس عظیم قوم انصافکا کر سکتا “ہے؟

سلیمان10 کی ربدرخواستیہ پسندکو آئی، اِس11 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 کی
صلاحیت 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 دےبھی دوں گا جو
تُو نہیںنے مانگا، دولتیعنی اور تیرےعزت۔ جیتے کوئیجی اَور
تیرےبادشاہ برابر نہیں پایا جائے گا۔ 14 اگر تُو میری راہوں پر چلتا
رہے اور باپاپنے داؤد کی میرےطرح احکام مطابقکے زندگی
گزارے تو پھر مَیں تیری عمر دراز کروں “گا۔

15 جاگسلیمان اُٹھا تو معلوم ہوا کہ مَیں نے خواب دیکھا
ہے۔ وہ یروشلم واپسکو چلا گیا اور رب کے عہد کے صندوق
کے منے سا کھڑا ہوا۔ وہاں اُس بھسمنے ہونے والی اور سلامتی
پیشقربانیاںکی کیں، میںجسکیضیافتبڑیپھر درباریتمام
شریک ہوئے۔

دو کسبیوں بچےکے بارےکے میں سلیمان کا فیصلہ
ایک16 دن دو کسبیاں بادشاہ کے پاس آئیں۔ ایک17 بات

کرنے لـگی، میرے” آقا، ہم ایکدونوں ہی میںگھر بستی ہیں۔
کچھ دیر پہلے اِس کی موجودگی میں گھر میرےمیں بچہ پیدا ہوا۔
بعدکےدندو18 اِس بھیکے اکیلیہمہوا۔بچہ ہی ہمارےتھیں،
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۔ راتوں20 رات اِسے معلوم ہوا کہ بیٹا مر گیا ہے۔ مَیں
ابھی گہری نیند سو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اِس میرےنے بچے
کو اُٹھایا اور مُردےاپنے بیٹے میریکو گود میں رکھ دیا۔ پھر وہ
میرے بیٹے کے ساتھ سو گئی۔ صبح21 وقتکے جب مَیں اپنے
بیٹے کو دودھ پلانے کے لئے اُٹھی تو دیکھا کہ اُس جانسے نکل
گئی لیکنہے۔ جب دن مزید چڑھا اور مَیں غور سے اُسے دیکھ
سکی تو کیا دیکھتی ہوں کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے جسے مَیں نے جنم
دیا “!ہے

عورتدوسری22 اُسنے کاٹباتکی کر !نہیںہرگز”کہا،
یہ جھوٹ ہے۔ میرا بیٹا زندہ ہے اور تیرا تو مر گیا “ہے۔ پہلی
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عورت چیخ اُٹھی، کبھی” بھی !نہیں زندہ بچہ میرا اور مُردہ
بچہ تیرا “ہے۔ ایسی باتیں کرتے کرتے دونوں بادشاہ کے منے سا
جھگڑتی رہیں۔

23 پھر بادشاہ بولا، سیدھی” سی بات یہ ہے کہ دونوں ہی
دعوٰی کرتی ہیں کہ زندہ بچہ میرا ہے اور مُردہ بچہ دوسری کا
ہے۔ ٹھیک24 ہے، پھر میرے پاس تلوار لے “!آئیں اُس کے
پاس تلوار لائی گئی۔ تب25 اُس نے حکم دیا، زندہ” بچے کو برابر
کے دو کاٹمیںحصوں کر عورتہر ایکایککو دےحصہ
“دیں۔ یہ26 سن بچےکر کی ماںحقیقی جسنے دلکا اپنے بیٹے
کے لئے پتا تڑ تھا بادشاہ التماسسے میرےنہیں”کی، آقا، متاُسے
!ماریں ِ براہ کرم اُسے اِسی “دیجئے۔دےکو
لیکن عورتدوسری بولی، ٹھیک” ہے، کاٹاُسے دیں۔ اگر

یہ میرا نہیں ہو گا تو کم از کم تیرا بھی نہیں ہو “گا۔
27 یہ دیکھ کر بادشاہ نے حکم دیا، !رُکیں” بچے پر تلوار مت

چلائیں بلـکہ اُسے عورتپہلی دیںدےکو چاہتیجو زندہکہہے
اُسوہیرہے۔ “ہے۔ماںکی سلیمانہیجلد28 فیصلےاِسکے
کی پھیلمیںملـکپورےخبر لوگوںاورگئی، پر بادشاہ خوفکا
چھا گیا، کیونکہ اُنہوں جاننے لیا کہ الله نے انصافاُسے کرنے
حکمتخاصکی عطا کی ہے۔

4
سلیمان سرکاریکے افسروں فہرستکی

پورےسلیماناب1 اسرائیل حکومتپر کرتا تھا۔ یہ2 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 نے ملـِک اسرائیل کو بارہ ضلعوں میں تقسیم کر کے

ہر ضلع ایکپر افسر مقرر کیا تھا۔ اِن افسروں ایککی داریذمہ
یہ تھی کہ دربار یاتکی پوریضرور کریں۔ ہر افسر سالکو میں
ایک ماہ یاتکی پوریضرور کرنی تھیں۔ 8 درِج ذیل 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،
:لُوداخیبنبعنہ12 تعنک، شانبیتاُساورمجِّدو کا پورا علاقہ

جو ضرتان پڑوسکے میں یزرعیل نیچےکے واقع ہے، بیتنیز شان
سے لے ابیلکر تکمحولہ کا پورا علاقہ بشمول یُقمعام،

بن13 :جبر ِجلعاد راماتمیں کا علاقہ بشمول یائیر بن منسّی کی
بستیاں، پھر بسن ارجوبمیں کا علاقہ۔ اِس میں 60 ایسے فصیل
دار شہر شامل تھے جن کے دروازوں پر پیتل کنڈےکے لـگے
تھے،

نداباخی14 بن :عِّدو محنائم،
سلیمان15 کی باسمتبیٹی کا شوہر :معضاخی نفتالی کا قبائلی

علاقہ،
16 بعنہ بن :حوسی آشر کا قبائلی علاقہ اور بعلوت،
یہوسفط17 بن :فروح اِشکار کا قبائلی علاقہ،
ِسمعی18 بن :ایلہ بن یمین کا قبائلی علاقہ،
19 :اُوریبنجبر ِجلعاد کا وہ پرجسعلاقہ اموریپہلے بادشاہ

سیحون اور بسن کے بادشاہ عوج کی حکومت تھی۔ پورےاِس
علاقے صرفپر ایکیہی افسر مقرر تھا۔

سلیمان حکومتکی عظمتکی
اُس20 اسرائیلمیںزمانے اور یہوداہ ریتکیساحللوگکے

کی مانند بےشمار تھے۔ لوگوں کو کھانے اور پینے چیزیںسبکی
یابدست تھیں، اور خوشوہ تھے۔

سلیمان21 یائے فراتدر سے لے کر فلستیوں کے علاقے اور
مصری تکسرحد ممالـکتمام پر حکومت کرتا تھا۔ اُس کے جیتے
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
میدہ، 2310 تازےموٹے بَیل، چراگاہوں میں پلے 20ہوئے عام
بَیل، 100 یاں، بکر بھیڑ اور اِس کے علاوہ ہرن، مِرگغزال، اور
مختلف قسم کے تازےموٹے مرغ۔

24 ممالـکجتنے یائے در فرات مغربکے میں تھے اُن سب پر
سلیمان حکومتکی تھی، یعنی تِفسَح سے لے کر غزہ کسیتک۔
بھی ملـکپڑوسی سے اُس کا جھگڑا نہیں تھا، بلـکہ سب کے ساتھ
صلح تھی۔ 25 اُس کے جیتے جی پورے یہوداہ اور اسرائیل میں
صلح سلامتی رہی۔ شمال میں دان سے لے جنوبکر میں بیرسبع
تک ہر ایک سلامتی سے انگور کی اپنی بیل اور انجـیر کے اپنے
درخت کے سائے میں بیٹھ سکتا تھا۔

26 اپنے رتھوں گھوڑوںکے کے لئے سلیمان نے تھان4,000
بنوائے۔ اُس تھے۔گھوڑے12,000کے 27 بارہ ضلعوں پر مقرر
افسر باقاعدگی سلیمانسے بادشاہ اور اُس دربارکے یاتکی ضرور
پوری کرتے رہے۔ ایکہر کو سال ایکمیں ماہ کے لئے سب
کچھ مہیا کرنا تھا۔ اُن محنتکی کی وجہ سے دربار میں کوئی کمی
نہ ہوئی۔ 28 بادشاہ ہدایتکی مطابقکے وہ رتھوں کے گھوڑوں
دوسرےاور گھوڑوں کے لئے درکار َجو اور بھوسا راستبراہِ اُن
تکتھانوںکے پہنچاتے تھے۔

29 الله نے سلیمان بہتکو یادہ ز حکمت اور سمجھ عطا کی۔
اُسے ساحل کی ریت جیسا وسیع علم حاصل ہوا۔ 30 اُس کی
حکمت اسرائیل کے مشرق میں ہنے ر والے اور مصر کے ِموں عال
سے کہیں یادہ ز تھی۔ 31 اِس لحاظ سے کوئی بھی اُس کے برابر
نہیں تھا۔ وہ ایتان اِزراحی اور محول کے بیٹوں ہیمان، کلـکول اور
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دردع پر بھی سبقت لے گیا تھا۔ اُس شہرتکی ارد گرد کے تمام
ممالـک میں پھیل گئی۔ اُس32 نے 3,000 کہاوتیں اور 1,005
گیت لـکھ دیئے۔ 33 وہ تفصیل مختلفسے قسم کے پودوں کے
بارے میں بات کر سکتا تھا، لبنان میں دیودار بڑےکے درخت
لےسے کر پودےچھوٹے تکزوفا دیوارجو میںدراڑوںکی اُگتا
ہے۔ مہارتوہ سے چوپایوں، پرندوں، رینگنے والے جانوروں اور
مچھلیوں تفصیلاتکی بھی بیان کر سکتا تھا۔ چنانچہ34 ممالـکتمام
بادشاہوںکے نے سفیروںاپنے سلیمانکو 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۔
اُسےجب ملیخبر داؤدکہ سلیمانبعدکے مسحکو بادشاہکےکر
بنایا گیا ہے تو اُس نے اپنے سفیروں کو مبارکاُسے باد دینے کے
لئے بھیج دیا۔ تب2 سلیمان نے حیرام کو پیغام بھیجا، 3 آپ”
جانتے ہیں میرےکہ باپ داؤد رب اپنے خدا کے نام کے لئے
گھر تعمیر کرنا ہتے چا تھے۔ لیکن یہ اُن کے بس کی بات نہیں
تھی، کیونکہ اُن کے جیتے جی ارد گرد ممالـککے اُن جنگسے
کرتے رہے۔ ربگو داؤدنے کو تمام دشمنوں پر بخشیفتح تھی،
لیکن لڑتے لڑتے ربوہ کا گھر نہ بنا سکے۔ حالاتاب4 فرق
:ہیں میرےرب خدا نے مجھے پورا سکون عطا کیا ہے۔ چاروں
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۔
میرےکیونکہ باپ داؤد کے جیتے ربجی نے اُن سے وعدہ کیا
تھا، تیرے’ جس بیٹے کو مَیں تیرے بعد تخت پر بٹھاؤں گا وہی
میرے نام کے لئے گھر بنائے ‘گا۔ گزارشاب6 آپکہہے کے
لـکڑہارے لبنان میں میرے لئے دیودار کے درخت کاٹ دیں۔
لوگمیرے اُن کے ساتھ مل کر کام کریں آپگے۔ کے لوگوں
کی مزدوری مَیں ہی ادا کروں گا۔ جو کچھ بھی آپ کہیں گے
مَیں اُنہیں دوں آپگا۔ خوبتو ہیںجانتے ہمارےکہ ہاں صیدا
لـکڑہاروںکے جیسے ماہر نہیں “ہیں۔

جب7 حیرام کو سلیمان کا پیغام ملا تو وہ خوشبہت ہو کر
بول اُٹھا، ربآج” کی حمد جسہو نے داؤد کو اِس بڑی قوم پر
کرنےحکومت لئےکے دانشاِتنا مند بیٹا عطا کیا “!ہے سلیمان8
کو حیرام جوابنے بھیجا، آپمجھے” کا پیغام مل گیا ہے، اور
مَیں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ دیودار اور جونیپر کی جتنی
آپلـکڑی کو ہئے چا وہ آپمَیں پاسکے پہنچا دوں گا۔ میرے9
لوگ درختوں کے تنے لبنان کے پہاڑی علاقے سے نیچے ساحل
تک لائیں جہاںگے ہم اُن بیڑےکے باندھ کر سمندر پر اُس جگہ
پہنچا دیں گے جو آپ مقرر کریں گے۔ وہاں ہم تنوں کے رسّے
کھول دیں گے، اور آپ اُنہیں لے جا سکیں گے۔ معاوضے میں
آپ مجھے خوراکاِتنی مہیا کریں میرےکہ دربار یاتکی ضرور
پوری 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
4,40,000 لٹر زیتون کا تیل بھیجتا رہا۔ 12 اِس کے علاوہ
سلیمان اور حیرام آپسنے میں صلح کا معاہدہ کیا۔ ربیوں نے
سلیمان حکمتکو عطا طرحجسکی اُس نے اُس سے وعدہ کیا
تھا۔

رب کا گھر بنانے کی پہلی یاں تیار
13-14 سلیمان بادشاہ نے لبنان میں یہ کام کرنے کے لئے

اسرائیل میں آدمیوں30,000سے کی بیگار پر بھرتی کی۔ اُس نے
ادونیرام کو اُن پر مقرر کیا۔ ہر ماہ وہ باری باری 10,000 افراد
کو لبنان میں بھیجتا رہا۔ یوں ہر ایکمزدور ماہ لبنان میں اور دو
ماہ رہتا۔میںگھر سلیمان15 آدمیوں80,000نے میںکانوںکو
لگایا تاکہ وہ پتھر 70,000نکالیں۔ افراد یہ پتھر یروشلم لاتے تھے۔
16 اُن لوگوں پر 3,300 نگران مقرر تھے۔ 17 بادشاہ کے حکم پر وہ
کانوں سے بہترین پتھر ٹکڑےبڑےبڑےکے نکال لائے اور اُنہیں
تراش کر رب کے گھر کی بنیاد کے لئے تیار کیا۔ جبل18 کے
گروںکاری سلیماننے اور حیرام گروںکاریکے کی مدد کی۔
اُنہوں نے مل کر پتھر ٹکڑےبڑےبڑےکے اور لـکڑی تراشکو
ربکر کے گھر کی تعمیر کے لئے تیار کیا۔

6
رب کے گھر کی تعمیر

سلیمان1 حکومتاپنینے سالچوتھےکے دوسرےکے مہینے
زیب ربمیں کے کیگھر تعمیر شروع اسرائیلکی۔ مصرکو سے
نکلے سال480 گزر چکے تھے۔

عمارت2 کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی فٹ30 اور اونچائی 45
فٹ تھی۔ 3 منے ایکسا برآمدہ بنایا گیا عمارتجو جتنا چوڑا یعنی
فٹ30 اور آگے فٹ15طرفکی لمبا تھا۔ عمارت4 کی دیواروں
میں کھڑکیاں تھیں جن پر جنگلے لـگے تھے۔ عمارت5 سے باہر آ
کر سلیمان نے دائیں بائیں کی دیواروں اور پچھلی دیوار کے ساتھ
ایک ڈھانچا کھڑا تینکیجسکیا تھیںمنزلیں مختلفمیںجساور
کمرے تھے۔ 6 نچلی منزل کی اندر کی چوڑائی ساڑھے 7 فٹ،
اورفٹ9کیمنزلدرمیانی اوپر کیمنزلکی تھی۔فٹ10ساڑھے
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 کی ضرورت نہیں تھی بلـکہ اُنہیں دیوار پر ہی رکھا
گیا۔

7 جو ربپتھر کے گھر کی تعمیر کے لئے استعمال ہوئے اُنہیں
پتھر کانکی اندرکے تراشہی کر تیار کیا گیا۔ اِس لئے اُنہیںجب
ِ زیر عمارتتعمیر پاسکے لا کر جوڑا گیا تو نہ ہتھوڑوں، نہ چھینی
نہ لوہے کسیکے اَور اوزار کی آواز سنائی دی۔

اِس8 داخلمیںڈھانچے ہونے کے لئے عمارت کی دہنی دیوار
میں دروازہ بنایا گیا۔ وہاں سے ایک سیڑھی پرستار کو درمیانی
اور اوپر کی تکمنزل پہنچاتی تھی۔ یوں9 سلیمان عمارتنے کو
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تکتکمیل پہنچایا۔ چھت کو دیودار کے شہتیروں اور تختوں سے
بنایا گیا۔ 10 جو ڈھانچا عمارت کے تینوں طرف کھڑا کیا گیا اُسے
دیودار شہتیروںکے عمارتسے کی باہر والی دیوار ساتھکے جوڑا
اُسگیا۔ اونچائیکیمنزلوںتینوںکی تھی۔فٹساتساتساڑھے

ایک11 دن رب سلیمان سے ہم کلام ہوا، 12 تکجہاں”
میری سکونت گاہ کا تعلق ہے جو میرےتُو لئے بنا رہا ہے، اگر
میرےتُو تمام احکام ہدایاتاور مطابقکے گزارےزندگی تو مَیں
تیرے لئے وہ کچھ کروں گا جس 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
دیواریںکیعمارتجب14 تو15ہوئیںمکملچھتاور اندرونی

دیواروں پر فرش سے لے کر تکچھت دیودار کے تختے لگائے
فرشگئے۔ پر جونیپر کے تختے لگائے گئے۔ عمارتتکاب16 کا
ایک ہی کمرا تھا، لیکن اب اُس نے دیودار کے تختوں فرشسے
کھڑیدیوارتکچھتکرلےسے الـگمیںحصےپچھلےکےکر
کمرا بنا تھی۔فٹ30لمبائیکیجسدیا ترینمُقّدسیہ گیا۔بنکمرا
17 جو حصہ منے سا رہ گیا اُسے مُقّدس کمرا مقرر کیا گیا۔ اُس کی
لمبائی فٹ60 تھی۔ عمارت18 کی تمام اندرونی دیواروں پر دیودار
کے تختے یوں لـگے تھے کہ بھیکہیں پتھر نظر نہ آیا۔ تختوں پر تُونبے
اور پھول کندہ کئے گئے تھے۔

19 پچھلے کمرے میں رب کے عہد کا صندوق رکھنا تھا۔
20 اِس کمرے کی لمبائی 30 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی
تھی۔فٹ30 سلیمان اِسنے کی تمام دیواروں فرشاور خالصپر
سونا مُقّدسچڑھایا۔ کمرےترین کے منے سا دیودار کی قربان گاہ
تھی۔ اُس پر بھی سونا منڈھا گیا 21 بلـکہ عمارت کے منے سا والے
فرشاورچھتدیواروں،کیکمرے بھیپر سونا مُقّدسگیا۔منڈھا
ترین کمرے کے دروازے پر سونے کی زنجـیریں لگائی گئیں۔
تمامکیعمارتچنانچہ22 اندرونی فرشاورچھتدیواروں، پر سونا
منڈھا گیا، اور اِسی مُقّدسطرح کمرےترین کے منے سا کی قربان
گاہ پر بھی۔

23 پھر سلیمان زیتوننے لـکڑیکی کروبیدوسے فرشتے بنوائے
جنہیں مُقّدس ترین کمرے میں رکھا گیا۔ اِن مجسموں کا قد فٹ15 تھا۔ دونوں24-25 شکل و صورت ایکمیں جیسے تھے۔ ہر
ایک کے دو پَر تھے، اور ہر پَر کی لمبائی ساڑھے سات سات فٹ
تھی۔ ایکچنانچہ پَر سرےکے دوسرےسے پَر تکسرےکے
کا فاصلہ فٹ15 تھا۔ 26 ہر ایک کا قد فٹ15 تھا۔ 27 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 طرفبائیں ایکہر کا دوسرا پَر دیوار کے ساتھ لگتا تھا۔ 28 اِن
فرشتوں پر بھی سونا منڈھا گیا۔

مُقّدس29 ترینمُقّدساور دیواروںکیکمروں پر کروبی فرشتے،
پھولاوردرختکےکھجور کےکمروںدونوں30گئے۔کئےکندہ
فرش پر بھی سونا منڈھا گیا۔ 31 سلیمان مُقّدسنے ترین کمرے

کا دروازہ زیتون کی لـکڑی سے بنوایا۔ اُس کے دو کواڑ تھے، اور
لـکڑیکیچوکھٹ کے پانچ کواڑوںکےدروازے32تھے۔کونے
پر کروبی فرشتے، کھجور درختکے اور پھول کندہ کئے گئے۔ اِن
کواڑوں پر بھی فرشتوں اور کھجور سمیتدرختوںکے سونا منڈھا
گیا۔ سلیمان33 عمارتنے میں داخل ہونے دروازےوالے کے
لئے بھی زیتون لـکڑیکی چوکھٹسے بنوائی، لیکن اُس لـکڑیکی
کے چار کونے تھے۔ 34 اِس دروازے کے دو کواڑ جونیپر کی
لـکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ دونوں کواڑ دیوار تک 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۔

بنیادکیگھرکےرب37 سلیمان سالچوتھےکےحکومتکی
دوسرےکے مہینے *زیب میں ڈالی گئی، 38 اور اُس حکومتکی
کے گیارھویں سال کے آٹھویں مہینے †بُول میں عمارت مکمل ہوئی۔
نقشےکچھسب مطابقعینکے بنا۔ اِس کام پر لـگسالساتکُل
گئے۔

7
سلیمان کا محل

1 محلجو سلیمان نے بنوایا وہ سال13 کے بعد مکمل ہوا۔
اُس2-3 ایککی عمارت کا نام لبنان’ کا ‘جنگل تھا۔ عمارت

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 منزلدوسریتھے۔ کمرےمختلفکے
تھے، اور چھت بھی دیودار کی لـکڑی سے بنائی گئی تھی۔ ہال4
کی دونوں لمبی دیواروں میں تین تین کھڑکیاں تھیں، ایکاور دیوار
کی کھڑکیاں دوسری دیوار کی کھڑکیوں کے بالکل مقابل تھیں۔
5 اِن دیواروں کے تین دروازےتین دوسرےایکبھی مقابلکے
تھے۔ اُن کی چوکھٹوں لـکڑیکی کے چار چار کونے تھے۔

6 اِس کے علاوہ سلیمان نے ستونوں کا ہال بنوایا جس کی
لمبائی فٹ75 اور چوڑائی فٹ45 تھی۔ ہال کے منے سا ستونوں
کا برآمدہ تھا۔ اُس7 دیواننے بھی تعمیر کیا جو دیواِن عدل کہلاتا
تھا۔ اُس میں اُس تختکا تھا، اور وہاں وہ لوگوں عدالتکی کرتا
تھا۔ دیوان کی چاروں دیواروں پر فرش سے لے کر چھت تک
دیودار کے تختے لـگے ہوئے تھے۔

دیوان8 صحنپیچھےکے میںجستھا بادشاہ تھا۔محلرہائشیکا
محل دیوانڈیزائنکا تھا۔جیسا اُس بیٹیکیفرعونبیویمصریکی
کا محل بھی ڈیزائن میں دیوان مطابقتسے رکھتا تھا۔

9 یہ تمام عمارتیں بنیادوں سے لے کر تکچھت اور باہر سے
لے بڑےکر تکصحن اعلٰی قسم کے پتھروں سے بنی ہوئی تھیں،

* 6:37 دوسرے مہینے :زیب یل اپر تا مئی۔ † 6:38 آٹھویں مہینے :بُول اکتوبر تا نومبر۔
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ایسے پتھروں سے جو طرفچاروں آری ناپسے کے عین مطابق
کاٹے گئے تھے۔ 10 بنیادوں کے لئے عمدہ قسم کے بڑے بڑے
پتھر استعمال بعضہوئے۔ کی لمبائی 12 اور بعض کی فٹ15
تھی۔ 11 اِن پر اعلٰی قسم کے پتھروں کی دیواریں کھڑی کی گئیں۔
دیواروں میں دیودار کے شہتیر بھی لگائے گئے۔ بڑے12 صحن کی
چاردیواری یوں بنائی گئی کہ پتھروں کے ہر تین ردّوں کے بعد
دیودار شہتیروںکے ایککا ردّا لگایا گیا تھا۔ ربصحناندرونیجو
کے گھر کے ارد گرد تھا اُس کی چاردیواری بھی اِسی طرح ہی
بنائی گئی، اور اِسی ربطرح کے گھر برآمدےکے کی دیواریں
بھی۔

رب کے گھر کے منے سا کے ستونخاصدو
13 پھر سلیمان بادشاہ نے صور ایککے آدمی کو بُلایا جس

کا نام حیرام تھا۔ اُس14 کی ماں اسرائیلی قبیلے نفتالی کی بیوہ تھی
جبکہ اُس کا باپ صور کا ہنے ر والا اور پیتل کا کاری گر تھا۔
حیرام بڑی حکمت، سمجھ داری اور مہارت سے پیتل کی ہر چیز
بنا سکتا تھا۔ اِس قسم کا کام کرنے کے لئے وہ سلیمان بادشاہ کے
پاس آیا۔

پہلے15 اُس نے پیتل کے دو ستون ڈھال دیئے۔ ہر ستون کی
اونچائی فٹ27 اور گھیرا فٹ18 تھا۔ 16 پھر اُس نے ہر ستون
کے لئے پیتل کا بالائی ڈھالحصہ اونچائیکیجسدیا 7ساڑھے
فٹ تھی۔ 17 ہر بالائی حصے دوسرےایککو کے خوبساتھ
ملائیسےصورتی زنجـیروںساتگئی آراستہسے 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 حصے
ستونوں پر لگائے گئے۔ بالائی حصوں کی سوسن پھولکے کی سی
شکل تھی، اور یہ پھول فٹ6 اونچے تھے۔ 21 حیرام نے دونوں
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 سوسنحصےبالائی22رکھا۔‘بوعز’ نما تھے۔ مکملکامچنانچہ
ہوا۔

پیتل حوضکا
23 اِس 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 کو بَیلوں کے 12 مجسموں پر رکھا گیا۔ تین بَیلوں
کا رُخ شمال کی طرف، تین کا رُخ مغرب کی طرف، تین کا رُخ
تیناورطرفکیجنوب کا تھا۔طرفکیمشرقرُخ اُن پچھلےکے
تھے،طرفکیحوضحصے اُنحوضاور پرکندھوںکے پڑا تھا۔
حوض26 کا کنارہ پیالے بلـکہ سوسن کے پھول کی طرح باہر کی
طرف مُڑا تھا۔ہوا اُس ًدیوارکی تینتقریبا انچ موٹی تھی، حوضاور
میں پانی ًکے تقریبا 44,000 لٹر سما جاتے تھے۔

پانی باسنکے اُٹھانے کی ہتھ یاں گاڑ
27 پھر حیرام نے پانی کے باسن اُٹھانے کے لئے پیتل کی ہتھ

یاں گاڑ بنائیں۔ ہر گاڑی کی لمبائی 6 فٹ، چوڑائی 6 فٹ اور
اونچائی ساڑھے فٹ4 تھی۔ 28 ہر گاڑی کا اوپر کا حصہ سریوں
مضبوطسے کیا گیا 29تھا۔فریم فریم بیرونیکے پہلو ببروں، بَیلوںشیر
اور کروبی فرشتوں سجےسے ہوئے تھے۔ شیروں اور بَیلوں کے اوپر
اور نیچے پیتل سہرےکے لـگے ہوئے تھے۔ 30 ہر گاڑی 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 جساندر
جگہ باسن کو رکھا جاتا تھا وہ گول تھی۔ اُس کی اونچائی ڈیڑھ
فٹ تھی، اور اُس کا منہ سوا دو فٹ چوڑا تھا۔ اُس کے بیرونی
پہلو پر چیزیں کندہ کی گئی تھیں۔ گاڑی کا فریم گول نہیں بلـکہ
چورس تھا۔ گاڑی32 کے فریم کے نیچے مذکورہ چار پہئے تھے جو
دُھروں دُھرےتھے۔جُڑےسے فریم ڈھلہیساتھکے تھے۔گئے
ہر پہیہ سوا دو فٹ چوڑا تھا۔ 33 پہئے رتھوں کے پہیوں کی مانند
تھے۔ اُن کے دُھرے، کنارے، تار اور نابھیں سب پیتلسبکے
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 ہر گاڑی
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۔ سہرےطرفچاروں بھی کندہ کئے گئے۔
37 حیرام نے دسوں یوں گاڑ ایککو ہی سانچے میں ڈھالا، اِس
لئے ایکسب جیسی تھیں۔

38 حیرام نے ہر گاڑی کے لئے پیتل کا باسن ڈھال دیا۔ ہر
تھا،چوڑافٹ6باسن 880میںاُساور لٹر پانی سما اُس39تھا۔جاتا
نے پانچ یاں ربگاڑ کے گھر دائیںکے ہاتھ اور پانچ اُس بائیںکے
ہاتھ کھڑی حوضکیں۔ بنام سمندر کو اُس نے رب کے گھر
مشرقجنوبکے میں رکھ دیا۔

اُس سامان فہرستکی جو حیرام نے بنایا
40 حیرام نے باسن، بیلچے اور چھڑکاؤ کے کٹورے بھی

بنائے۔ یوں اُس ربنے کے میںگھر وہ سارا مکملکام جسکیا
کے لئے سلیمان بادشاہ نے اُسے بُلایا تھا۔ اُس ذیلنے کی چیزیں
:بنائیں

41 دو ستون،
ستونوں پر لـگے پیالہ نما بالائی حصے،
بالائی حصوں پر لـگی زنجـیروں کا ڈیزائن،
زنجـیروں42 اوپرکے لـگے انار بالائیفی) ،(عدد200حصہ
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۔
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یہ تمام سامان جو حیرام نے سلیمان کے حکم پر رب کے گھر
لئےکے پیتلبنایا ڈھالسے پالشکر کیا گیا تھا۔ بادشاہ46 اُسےنے
یردنوادٔی ُسکاتمیں ضرتاناور ایکوہاںڈھلوایا۔درمیانکے
فونڈری تھی جہاں حیرام گارےنے کے سانچے بنا کر ہر چیز
ڈھال دی۔ 47 اِس سامان کے لئے سلیمان بادشاہ نے اِتنا یادہ ز
پیتل استعمال کیا کہ اُس کا کُل وزن معلوم نہ ہو سکا۔

رب کے گھر کے اندر سونے کا سامان
گھرکےرب48 اندرکے کے لئے سلیمان نے سامانذیلدرِج

:بنوایا
سونے کی قربان گاہ،
سونے کی وہ میز جس پر رب کے لئے مخصوص روٹیاں رہتیپڑی تھیں،
خالص49 سونے دانشمع10کے کمرےترینمُقّدسجو 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۔
تکمیلکیگھرکےرب51 پر سلیمان بادشاہ وہنے چاندیسونا

اور باقی تمام قیمتی ربچیزیں کے گھر خزانوںکے میں رکھوا دیں
جو اُس باپکے داؤد ربنے کے لئے مخصوص کی تھیں۔

8
عہد ربصندوقکا کے گھر میں لایا جاتا ہے

1 پھر سلیمان اسرائیلنے تمامکے بزرگوں اور قبیلوں اور کنبوں
کے تمام سرپرستوں کو اپنے پاس یروشلم میں بُلایا، کیونکہ رب
کے عہد کا صندوق تکاب یروشلم کے اُس حصے میں تھا جو
داؤد’ کا ‘شہر یا صیون کہلاتا سلیمانہے۔ چاہتا تھا کہ قوم کے
نمائندے میںگھرکےربسےوہاںکوصندوقجبہوںحاضر
پہنچایا اسرائیلچنانچہ2جائے۔ تمامکے ساتویںکےسالمرد مہینے
*اِتانیم میں سلیمان بادشاہ کے پاس یروشلم میں جمع ہوئے۔ اِسی
مہینے میں یوں جھونپڑ کی عید منائی جاتی تھی۔

جب3 سب جمع ہوئے تو امام رب کے صندوق کو اُٹھا کر
رب4 کے گھر میں لائے۔ یوں لاو کے ساتھ مل کر اُنہوں نے
ملاقات خیمےکے بھیکو اُس مُقّدستمامکے ربسمیتسامان
کے گھر میں پہنچایا۔ وہاں5 صندوق کے منے سا سلیمان بادشاہ
باقیاور تمام اسرائیلیوںہوئےجمع یاںاِتنینے بکر بھیڑ گائےبَیلاور
قربان کئے کہ اُن کی تعداد گنی نہیں جا سکتی تھی۔

اماموں6 ربنے عہدکے پچھلےصندوقکا مُقّدسیعنی ترین
کمرے میں لا کر کروبی فرشتوں کے پَروں کے نیچے رکھ دیا۔

فرشتوں7 کے پرصندوقپورےپَر اُس اُٹھانےکی یوںکی سمیتلـکڑ
پھیلے رہے۔ توبھی8 اُٹھانے کی یہ یاں لـکڑ اِتنی لمبی تھیں کہ اُن کے
سرے 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 کے دامن میں اُس میں رکھ دیا
تھا، اُس ربجبوقت نے مصر سے نکلے ہوئے اسرائیلیوں کے
ساتھ عہد باندھا تھا۔

جب10-11 امام کمرےمُقّدس سے نکل کر صحن میں آئے تو
رب کا بادلایکگھر سے بھر گیا۔ امام انجامخدمتاپنی دےنہ
سکے، ربکیونکہ کا اُسگھر جلالکے بادلکے معمورسے ہو
گیا تھا۔ 12 یہ دیکھ کر سلیمان نے دعا کی، رب” نے فرمایا ہے
کہ مَیں گھنے بادل اندھیرےکے میں رہوں گا۔ 13ً یقینا مَیں نے
تیرے لئے سکونتعظیم گاہ بنائی ایکہے، مقام تیریجو ابدی
سکونت لائقکے “ہے۔

رب کے گھر مخصوصیتکی پر سلیمان کی تقریر
14 پھر بادشاہ نے مُڑ کر رب کے گھر کے منے سا کھڑی

اسرائیل جماعتپوریکی طرفکی رُخ کیا۔ اُس نے اُنہیں برکت
دے کر کہا،

15 رب” اسرائیل کے خدا کی تعریف ہو جس نے وہ وعدہ
پورا کیا ہے جو اُس باپمیرےنے داؤد سے کیا تھا۔ کیونکہ اُس
نے فرمایا، 16 دنجس’ مَیں اپنی قوم اسرائیل کو مصر سے نکال
لایا مَیںتکآجکرلےسےدناُس نہکبھینے فرمایا اسرائیلیکہ
قبیلوں ناممیرےمیںشہرکسیکے کی میںتعظیم گھر بنایا جائے۔
لیکن مَیں نے داؤد کو اپنی قوم اسرائیل کا بادشاہ بنایا ‘ہے۔

باپمیرے17 داؤد تھیخواہشبڑیکی اسرائیلربکہ کے
خدا کے نام کی تعظیم میں گھر بنائے۔ ربلیکن18 اعتراضنے
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
وعدے عینکے مطابق باپاپنے داؤد کی اسرائیلجگہ کا بادشاہ
بن کر تخت پر بیٹھ گیا ہوں۔ اور اب مَیں نے رب اسرائیل کے
خدا کے نام کی تعظیم میں گھر بھی بنایا ہے۔ اُس21 میں مَیں نے
صندوقاُس کے لئے مقام تیار کر رکھا شریعتمیںجسہے کی
پڑیتختیاں تختیاںکیعہداُسہیں، باپہمارےنےربجو 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

رب کی قربان گاہ کے منے سا کھڑا ہوا۔ اُس نے اپنے ہاتھ آسمان
طرفکی اُٹھا کر 23 دعا اسرائیلرباے”کی، کے تجھخدا، جیسا کوئی نہیںخدا نہہے،
آسمان اور نہ زمین پر۔ تُو اپنا وہ عہد قائم رکھتا جسےہے تُو اپنینے

* 8:2 ساتویں مہینے :اِتانیم ستمبر تا اکتوبر



سلاطِین-۱ 8:24 268 سلاطِین-۱ 8:52

قوم کے ساتھ باندھا ہے اور اپنی مہربانی اُن سب پر ظاہر کرتا ہے
دلپورےجو تیریسے راہ پر ہیں۔چلتے 24 تُو نے اپنے داؤدخادم
سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔ باتجو تُو نے اپنے منہ میرےسے
باپ کیسے وہ تُو نے اپنے ہاتھ آجسے پوریہی ہے۔کی اے25
رب اسرائیل کے ابخدا، اپنی باتدوسری بھی پوری کر جو تُو
نے اپنے خادم داؤد سے کی تھی۔ کیونکہ تُو باپمیرےنے سے
وعدہ کیا تھا، اگر’ تیری اولاد تیری طرح اپنے چال چلن پر دھیان
دے میرےکر حضور چلتی رہے تو اسرائیل پر اُس حکومتکی
تکہمیشہ قائم ‘گی۔رہے اسرائیلاے26 کے ابخدا، 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 طرحکسہے تیری سکونت گاہ بن سکتا ہے؟ رباے28
میرے خدا، توبھی اپنے خادم کی دعا اور التجا جبسن مَیں آج
تیرے حضور پکارتے التماسہوئے کرتا ہوں 29 کہ براہِ کرم دن
رات عمارتاِس کی نگرانی !کر کیونکہ یہ وہ جگہ جسہے کے
بارے میں تُو نے خود فرمایا، یہاں’ میرا نام کرےسکونت ‘گا۔
چنانچہ اپنے خادم کی گزارش سن جو مَیں اِس مقام کی طرف
رُخ کئے ہوئے کرتا ہوں۔ ہمجب30 اِس مقام طرفکی رُخ کر
کے دعا کریں تو اپنے خادم اور اپنی قوم کی التجا سن۔ آسمان پر
تختاپنے ہماریسے سن۔ جباور سنے گا ہمارےتو گناہوں کو
معاف !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
ہوںبےقصور 32 تو براہِ کرم آسمان پر سنسے کر اپنے خادموں کا
انصاف کر۔ قصوروار مجرمکو 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۔

ہو33 سکتا تیریوقتکسیہے اسرائیلقوم تیرا اورکرےگناہ
نتیجے دشمنمیں کے منے کھائے۔شکستسا اگر اسرائیلی آخرکار
لوٹپاستیرے آئیں تیرےاور نام کی تمجید کر کے یہاں اِس گھر
میں تجھ سے دعا اور التماس یں کر 34 تو آسمان پر سے اُن کی یاد فر
سن لینا۔ اپنی قوم اسرائیل کا معافگناہ کر کے اُنہیں دوبارہ اُس
ملـک واپسمیں لانا جو تُو نے اُن باپکے دادا دےکو دیا تھا۔

35 ہو سکتا اسرائیلیہے تیرا اِتنا سنگین گناہ کریں پڑےکالکہ
بڑیاور بارشتکدیر نہ برسے۔ اگر وہ آخرکار اِس طرفکیگھر
رُخ کر تیرےکے نام کی تمجید کریں اور تیری سزا کے باعث اپنا
گناہ چھوڑ کر لوٹ آئیں 36 تو آسمان پر سے اُن کی یاد فر سن لینا۔
اپنے خادموں اور اپنی قوم اسرائیل کو معاف کر، کیونکہ تُو ہی
اُنہیں اچھی راہ کی تعلیم دیتا تبہے۔ ملـکاُس پر بارشدوبارہ
دےبرسا جو تُو نے اپنی قوم میراثکو دےمیں دیا ہے۔

ہو37 سکتا اسرائیلہے کالمیں پڑ اناججائے، کسیفصلکی
بیماری، پھپھوندی، ٹڈیوں یا کیڑوں سے متاثر ہو جائے، یا دشمن
کسی شہر کا محاصرہ کرے۔ مصیبتبھیجو بیمارییا ہو، 38 اگر
کوئی اسرائیلی یا تیری پوری قوم اُس جانسببکا کر اپنے ہاتھوں
کو اِس گھر کی طرف بڑھائے اور تجھ سے التماس کرے 39 تو
آسمان پر اپنے تخت سے اُن کی یاد فر سن لینا۔ اُنہیں معاف کر کے
وہ کچھ کر ضروریجو ہے۔ ایکہر کو اُس کی تمام حرکتوں کا
بدلہ دے، صرفکیونکہ تُو ہی ہر انسان کے دل کو جانتا ہے۔
40 پھر جتنی دیر وہ اُس ملـک میں زندگی گزاریں گے جو تُو نے
باپہمارے دادا کو دیا تھا اُتنی دیر وہ خوفتیرا مانیں گے۔

41 آئندہ پردیسی تیرےبھی نام سببکے سے ممالـکدُوردراز
سے آئیں گے۔ اگرچہ وہ تیری قوم اسرائیل کے نہیں ہوں گے
توبھی42 تیرےوہ عظیم قدرتبڑیتیرینام، زبردستتیرےاور
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 اسرائیلقوم ہیطرحکی مانیںخوفتیرا
اور لیںجان کہ عمارتجو مَیں نے تعمیر کی اُسہے تیرےپر ہی
نام کا ٹھپا لگا ہے۔

44 ہو سکتا تیریہے قوم کے تیریمرد ہدایت مطابقکے اپنے
دشمن سے لڑنے کے لئے نکلیں۔ اگر تیرےوہ چنے ہوئے شہر اور
عمارتاُس طرفکی رُخ کر کے دعا کریں جو مَیں تیرےنے نام
کے لئے تعمیر کی ہے 45 تو آسمان پر سے اُن کی دعا التماساور سن
کر اُن انصافمیںحقکے قائم رکھنا۔

46 ہو سکتا ہے وہ تیرا گناہ کریں، ایسی حرکتیں تو سبہم سے
سرزد ہوتی رہتی ہیں، اور نتیجے میں ناراضتُو ہو کر اُنہیں دشمن
کے حوالے دےکر جو اُنہیں قید کر کے اپنے کسی دُوردراز یا
میںملـکقریبی شاید47جائے۔لے وہ میںجلاوطنی توبہ کر کے
کریںرجوعطرفتیریدوبارہ اور تجھ التماسسے کریں، ہم’ نے
گناہ کیا ہے، ہم غلطیسے ہوئی ہمہے، بےدیننے حرکتیں کی
48‘ہیں۔ اگر وہ ایسا میںملـککےدشمنکےکر ودلپورےاپنے
جان سے رجوعطرفتیریدوبارہ کریں طرفتیریاور باپسے
دادا کو دیئے گئے تیرےملـک، چنے ہوئے شہر اور اُس عمارت
کی طرف رُخ کر کے دعا کریں جو مَیں تیرےنے 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 معافکو کر جسدینا۔ بھی جرم سے اُنہوں نے تیرا گناہ
کیا معافوہہے اُنہیںکہدےبخشدینا۔کر گرفتار والےکرنے
اُن پر رحم کریں۔ 51 کیونکہ یہ تیری ہی قوم کے افراد ہیں، تیری
میراثہی جسے تُو مصر کے بھڑکتے بھٹے نکالسے لایا۔

اے52 الله، تیری آنکھیں میری التجاؤں اور تیری قوم اسرائیل
کی یادوں فر کے لئے کھلی بھیجبرہیں۔ وہ مدد کے لئے تجھے
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پکاریں تو اُن کی سن !لینا 53 کیونکہ تُو، اے رب قادرِ مطلق
نے اسرائیل کو دنیا کی تمام قوموں الـگسے کر کے خاصاپنی
ملـکیت بنا لیا باپہمارےہے۔ دادا کو مصر سے لتے وقتنکا تُو
نے موسٰی معرفتکی حقیقتاِس کا اعلان “کیا۔

آخری دعا برکتاور
54 اِس دعا کے بعد سلیمان کھڑا ہوا، کیونکہ دعا کے دوران

اُس ربنے کی قربان گاہ کے منے سا اپنے گھٹنے ٹیکے اور اپنے
ہاتھ آسمان کی طرف اُٹھائے ہوئے تھے۔ اب55 وہ اسرائیل کی
پوری جماعت کے منے سا کھڑا ہوا اور بلند آواز سے اُسے برکت
دی،

56 رب” کی تمجید ہو جس نے اپنے وعدے کے عین مطابق
اپنی قوم اسرائیل کو آرام و سکون فراہم کیا ہے۔ جتنے خوببھی
وعدےصورت اُس نے اپنے خادم موسٰی کی معرفت کئے ہیں
وہ سب کے پورےسب ہو گئے ہیں۔ جس57 طرح رب ہمارا
باپہمارےخدا دادا ساتھکے طرحاُسیتھا ہمارےوہ بھیساتھ
رہے۔ نہ وہ ہمیں چھوڑے، کرےترکنہ 58 ہمارےبلـکہ دلوں
کو کرےمائلطرفاپنی تاکہ ہم اُس کی تمام راہوں پر چلیں اور
اُن تمام احکام ہدایاتاور تابعکے رہیں جو اُس باپہمارےنے
دادا دیکو ہیں۔

رب59 کے حضور میری یہ یاد فر دن رات ہمارےرب خدا
قریبکے رہے تاکہ وہ میرا اور اپنی قوم انصافکا قائم رکھے اور
ہماری یاتروزانہ پوریضرور کرے۔ تب60 تمام اقوام جان لیں
گی ہیربکہ خدا اورہے کہ اُس کے سوا کوئی اَور معبود نہیں
ہے۔

لیکن61 لازم ہمارےربآپکہہے سےدلپورےکےخدا
وفادار رہیں۔ ہمیشہ اُس ہدایاتکی اور احکام مطابقکے زندگی
گزاریں، بالکل اُسی آجآپطرحجسطرح کر رہے “ہیں۔

رب کے گھر مخصوصیتکی پر جشن
62-63 پھر بادشاہ اور تمام اسرائیل ربنے کے قربانیاںحضور

پیش کر کے رب کے گھر کو مخصوص کیا۔ اِس سلسلے میں
سلیمان نے گائےبَیلوں22,000 اور یوں1,20,000 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 کہ پیتل کی قربان گاہ اِتنی قربانیاں پیش کرنے
کے لئے چھوٹی تھی، کیونکہ بھسم ہونے والی قربانیوں اور غلہ
کی نذروں کی تعداد بہت یادہ ز تھی۔ اِس کے علاوہ سلامتی کی
قربانیوںبےشمار کی چربی کو بھی جلانا تھا۔

65 عید 14 دن تک منائی گئی۔ پہلے ہفتے میں سلیمان اور
تمام اسرائیل ربنے کے گھر مخصوصیتکی منائی دوسرےاور
ہفتے میں یوں جھونپڑ کی عید۔ بہت یادہ ز لوگ شریک ہوئے۔
وہ دُوردراز علاقوں سے یروشلم آئے تھے، شمال میں لبو حمات سے
لے میںجنوبکر تکوادیاُس مصرجو کی سرحد تھی۔ دو66
ہفتوں بعدکے سلیمان اسرائیلیوںنے رُخصتکو کیا۔ بادشاہ کو
دےبرکت کر وہ اپنے اپنے گھر چلے شادمانسبگئے۔ اور دل

تھےخوشسے ربکہ نے اپنے خادم داؤد اور اپنی قوم اسرائیل
پر اِتنی مہربانی کی ہے۔

9
سلیمانرب سے ہم کلام ہوتا ہے

1 چنانچہ سلیمان نے رب کے گھر اور شاہی محل کو تکمیل
تک پہنچایا۔ جو کچھ بھی اُس نے ٹھان لیا تھا وہ پورا ہوا۔ 2 اُس
دوبارہربوقت اُس پر ظاہر ہوا، ِجبعونوہطرحجسطرحاُس
میں اُس پر ظاہر ہوا تھا۔ اُس3 سلیماننے سے جو”کہا، دعا اور التجا تُو میرےنے اُسےکیحضور مَیں سننے کر
عمارتاِس کو جو تُو بنائینے اپنےہے لئے مخصوص مُقّدسو کر
لیا اُسہے۔ میں مَیں اپنا نام تکابد قائم رکھوں میریگا۔ آنکھیں
گے۔رہیںحاضروہاںتکابددلاور تکجہاں4 تیرا تعلق ہے،
باپاپنے داؤد داریدیانتطرحکی اور راستی میرےسے حضور
چلتا رہ۔ کیونکہ اگر تُو میرے تمام احکام اور ہدایات کی پیروی
کرتا رہے تو5 تیریمَیں اسرائیل تکہمیشہحکومتپر قائم رکھوں
گا۔ پھر میرا وہ وعدہ قائم رہے گا مَیںجو باپتیرےنے داؤد سے
کیا تھا اسرائیلکہ پر تیری اولاد حکومتکی تکہمیشہ قائم رہے
گی۔

لیکن6 !خبردار اگر تُو یا تیری اولاد مجھ سے دُور ہو میرےکر
دیئے گئے احکام اور ہدایات کے تابع نہ رہے بلـکہ دیگر معبودوں
رجوعطرفکی کر کے اُن خدمتکی کرےپرستشاور 7 تو مَیں
اسرائیل میںملـکاُسکو سے دوںمٹا گا مَیںجو اُننے دےکو
دیا تھا۔ صرفنہ یہ بلـکہ مَیں اِس گھر کو بھی رد کر دوں گا جو
مَیں نے اپنے نام کے لئے مخصوص مُقّدسو کر لیا وقتاُسہے۔
اسرائیل تمام اقوام میں مذاق اور لعن طعن کا نشانہ بن جائے گا۔
اِس8 شاندار گھر حالتبُریکی دیکھ کر یہاں سے گزرنے والے
تمام لوگوں کے کھڑےرونگٹے ہو جائیں گے، اور وہ حقارتاپنی
کا اظہار کر کے پوچھیں گے، رب’ نے ملـکاِس اور اِس گھر
سے کیوںسلوکایسا ‘کیا؟ دیںجوابلوگتب9 گے، اِس’ لئے
کہ ربگو اُن کا خدا اُن باپکے دادا مصرکو نکالسے یہاںکر
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 اُنہیںنے اِس مصیبتساری میں ڈال دیا “۔‘ہے

حیرام کی مدد کا صلہ
رب10 کے گھر اور شاہی محل کو تعمیر کرنے میں 20 سال

صَرف ہوئے تھے۔ 11 اُس دوران صور کا بادشاہ 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
20کےگلیلمیںمعاوضےکوحیرامنے لیکن12دیئے۔دےشہر
حیرامجب اُن معائنہکا لئےکےکرنے گلیلسےصور آیا تو اُسےوہ
پسند نہ آئے۔ اُس13 سوالنے کیا، میرے” بھائی، یہ کیسے شہر
ہیں آپجو مجھےنے دیئے “ہیں؟ اور اُس اُسنے علاقے کا نام
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کابول یعنی بھیکچھ’ ‘نہیں رکھا۔ یہ نام تکآج رائج ہے۔ بات14
یہ تھی کہ حیرام نے اسرائیل کے بادشاہ ًکو تقریبا 4,000 کلو
گرام سونا بھیجا تھا۔

سلیمان مہماتمختلفکی
سلیمان15 نے تعمیریاپنے کام کے لئے بیگاری لگائے۔ ایسے

ہی لوگوں کی مدد سے اُس نے ربصرفنہ کا گھر، اپنا محل،
ارد گرد چبوترےکے اور یروشلم کی فصیل بنوائی بلـکہ تینوں شہر
حصور، مجِّدو اور جزر کو بھی۔

جزر16 شہر پر مصر کے بادشاہ فرعون نے حملہ کر قبضہکے کر
لیا تھا۔ اُس کے کنعانی باشندوں کو قتل کر کے اُس پورےنے
شہر کو جلا دیا تھا۔ جب سلیمان کی فرعون کی بیٹی سے شادی
ہوئی تو مصری بادشاہ نے جہیزکے طور پر اُسے یہ علاقہ دے
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 کی کسی اَور جگہ بنوانا چاہتا تھا وہ
اُس نے بنوایا۔

آدمیوںجن20-21 سلیمانکی نے بیگار پر بھرتی کی وہ اسرائیلی
نہیں تھے بلـکہ اموری، ِحتّی، فرِزّی، ِحوّی اور یبوسی یعنی کنعان
کے پہلے باشندوں کی وہ اولاد تھے جو باقی رہ گئے ملـکتھے۔ پر
قبضہ اسرائیلیوقتکرتے قوموںاِن پورےکو طور پر مٹا نہ سکے،
تکآجاور اِن کی اولاد اسرائیلکو کے لئے میںبےگار کام کرنا
پڑتا ہے۔ لیکن22 سلیمان نے اسرائیلیوں میں سے کسی کو بھی
ایسے کام کرنے پر مجبور نہ کیا بلـکہ وہ اُس کے فوجی، سرکاری
افسر، فوج کے افسر اور رتھوں کے فوجی بن گئے، اور اُنہیں اُس
رتھوںکے اور گھوڑوں پر مقرر کیا گیا۔ سلیمان23 تعمیریکے کام
پر بھی 550 اسرائیلی مقرر تھے جو ضلعوں پر مقرر افسروں کے تابع
تھے۔ تعمیریلوگیہ کام کرنے والوں کی نگرانی کرتے تھے۔

فرعونجب24 کی بیٹی یروشلم کے پرانے حصے بنام داؤد’ کا
‘شہر سے اُس محل میں منتقل ہوئی جو سلیمان نے اُس کے لئے
تعمیر کیا تھا تو وہ ارد گرد چبوترےکے بنوانے لگا۔ سلیمان25
سال میں تین بار رب کو بھسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں
پیش کرتا تھا۔ وہ اُنہیں رب کے گھر کی اُس قربان گاہ پر چڑھاتا
تھا جو اُس ربنے کے لئے بنوائی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ بخور بھی
جلاتا تھا۔ یوں اُس ربنے کے گھر تکتکمیلکو پہنچایا۔

اِس26 سلیمانعلاوہکے بادشاہ جہازوںبحرینے 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۔ 27 حیرام
بادشاہ اُسےنے تجربہ بھیجےملاحکار تاکہ سلیمانوہ آدمیوںکے
ملساتھکے جہازوںکر چلائیں۔کو اُنہوں28 نے تکاوفیر سفر

کیا اور وہاں ًسے تقریبا 14,000 کلو گرام سونا سلیمان پاسکے
لے آئے۔

10
سبا کی ملـکہ سلیمان سے ملتی ہے

شہرتکیسلیمان1 کیسبا پہنچتکملـکہ اُسجبگئی۔ نے
اُس بارےکے میں سنا اور یہ بھی اُسکہ نامکےربنے لئےکے
کیا کچھ کیا ہے تو وہ سلیمان سے ملنے کے لئے روانہ ہوئی تاکہ اُسے
مشکل پیشپہیلیاں کر کے اُس دانشکی مندی جانچ لے۔ 2 وہ
بڑےنہایت قافلے کے ساتھ یروشلم جسپہنچی اونٹکے بلسان،
کثرت کے سونے اور قیمتی جواہر لدےسے ہوئے تھے۔
ملـکہ کی سلیمان ملاقاتسے ہوئی تو اُس نے اُس سے وہ تمام

سوالاتمشکل پوچھے جو اُس ذہنکے میں تھے۔ سلیمان3 اُس
کے ہر سوال کا جواب دے سکا۔ کوئی بھی بات اِتنی پیچیدہ
نہیں تھی کہ بادشاہ اُس کا مطلب ملـکہ کو بتا نہ سکتا۔ 4 سبا کی
ملـکہ سلیمان اورحکمتوسیعکی اُس کے محلنئے بہتسے متاثر
ہوئی۔ 5 اُس نے بادشاہ کی میزوں پر مختلفکے کھانے دیکھے
اور یہ کہ اُس کے افسر کس ترتیب سے اُس پر بٹھائے جاتے
تھے۔ اُس بیروںنے کی خدمت، اُن کی وردیوںشاندار ساقیوںاور
پر بھی غور اُسجبکیا۔ 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۔

6 وہ بول اُٹھی، واقعی،” جو کچھ مَیں نے ملـکاپنے میں آپ
شاہکاروںکے حکمتاور بارےکے میں سنا تھا درستوہ ہے۔
مَیںتکجب7 خودنے آ آنکھوںاپنیکچھسبیہکر نہسے دیکھا
مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ بلـکہ حقیقت میں آپمجھے بارےکے میں
آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ آپ کی حکمت اور دولت اُن رپورٹوں
سے کہیں یادہ ز ہے جو مجھ تک پہنچی تھیں۔ آپ8 لوگکے
مبارککتنے آپ!ہیں افسرکے مبارککتنے ہیں آپمسلسلجو
کے منے کھڑےسا ہتے ر اور آپ دانشکی بھری باتیں سنتے !ہیں
رب9 آپ کے خدا کی تمجید ہو جس نے آپ کو پسند کر کے
اسرائیل تختکے پر بٹھایا اسرائیلربہے۔ محبتابدیسے رکھتا
اِسیہے، لئے اُس آپنے کو بادشاہ بنا دیا ہے انصافتاکہ اور
بازیراست قائم “رکھیں۔

10 پھر ملـکہ سلیماننے ًکو 4,000تقریبا کلو گرام بہتسونا،
یادہ بلسانز اور بھیکبھیمیںبعددیئے۔جواہر اُتنا اسرائیلبلسان
میں نہیں لایا گیا جتنا وقتاُس سبا کی ملـکہ لائی۔

11 حیرام کے جہاز اوفیر سے نہ صرف 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
آج تک کبھی یہوداہ میں نہیں لائی گئی۔ اِس لـکڑی سے بادشاہ
نے رب کے گھر اور اپنے محل کے لئے کٹہرے بنوائے۔ یہ
موسیقاروں سرودکے اور ستار بنانے کے لئے بھی استعمال ہوئی۔

سلیمان13 بادشاہ سےطرفاپنینے کیسبا ملـکہ بہتکو سے
تحفے دیئے۔ نیز، جو کچھ بھی ملـکہ چاہتی تھی یا اُس نے مانگا وہ
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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۔

16-17 سلیمان بادشاہ نے 200 بڑی اور 300 چھوٹی ڈھالیں
بنوائیں۔ اُن پر سونا منڈھا گیا۔ ہر بڑی ڈھال کے لئے ً تقریبا 7 کلو
گرام سونا استعمال ہوا اور ہر ڈھالچھوٹی کے لئے ً 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 آراستہ ایک بڑا
تخت بنوایا جس خالصپر سونا چڑھایا گیا۔ تخت19-20 کی پشت
کا اوپر کا گولحصہ تھا، اور اُس کے ہر بازو ساتھکے ببر شیر کا
مجسمہ کچھتختتھا۔ اونچا تھا، اور بادشاہ چھ پائے والی سیڑھی پر
چڑھ 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 خالصبرتن 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 ملساتھکےجہازوںکے جگہوںمختلفکر پر تھے۔جاتے
ہر تین سال کے بعد وہ سونے چاندی، ہاتھی دانت، بندروں اور
موروں لدےسے واپسہوئے آتے تھے۔

23 سلیمان کی دولت اور حکمت دنیا کے تمام بادشاہوں سے
یادہکہیں پوری24تھی۔ز اُسدنیا رہیکرتیکوششکیملنےسے
تاکہ اللهجولےسنحکمتوہ اُسنے تھی۔دیڈالمیںدلکے
سال25 بہ سال بھیجو سلیمان کے دربار میں آتا وہ کوئی نہ کوئی
تحفہ لاتا۔ یوں اُسے چاندیسونے کے برتن، قیمتی لباس، ہتھیار،
گھوڑےبلسان، اور خچر ملتے رہے۔

سلیمان26 کے 1,400 رتھ اور گھوڑے12,000 تھے۔ کچھ
اُس نے رتھوں کے لئے مخصوص کئے گئے شہروں میں اور کچھ
یروشلم میں اپنے پاس رکھے۔ 27 بادشاہ کی سرگرمیوں کے باعث
چاندی پتھر جیسی عام ہو گئی اور دیودار کی قیمتی لـکڑی یہوداہ
مغربکے کے پہاڑینشیبی علاقے انجـیرتوتکی کی لـکڑیسستی
جیسی عام ہو گئی۔ 28 بادشاہ گھوڑےاپنے مصر قوےاور یعنی
کلـِکیہ درآمدسے کرتا تھا۔ اُس کے تاجر اِن جگہوں پر جا اُنہیںکر
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 ِسکے150 تھی۔ سلیمان کے تاجر گھوڑےیہ
برآمد کرتے تمامہوئے ِحتّی اور اَرامی بھیتکبادشاہوں پہنچاتے
تھے۔

11
ربسلیمان سے دُور ہو جاتا ہے

لیکن1 سلیمان بہت سی غیرملـکی خواتین سے محبت 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 گھروں میں آئیں، ورنہ تمہارےیہ دل اپنے
دیوتاؤں مائلطرفکی دیںکر توبھی“گے۔ بڑےسلیمان پیار سے
اپنی اِن یوں بیو سے لپٹا رہا۔ 3 اُس کی شاہی خاندانوں سے تعلق
رکھنے والی 700 یاں بیو اور 300 داشتائیں تھیں۔ اِن عورتوں نے
آخرکار اُس کا ربدل سے دُور کر دیا۔ جب4 وہ بوڑھا ہو گیا تو
اُنہوں اُسنے دلکا دیگر معبودوں مائلطرفکی کر دیا۔ یوں وہ
بُڑھاپے میں باپاپنے داؤد دلپورےطرحکی ربسے کا وفادار
نہ رہا 5 بلـکہ صیدانیوں کی عستاراتدیوی اور عمونیوں کے دیوتا
ملـکوم کی پوجا کرنے لگا۔ اُسغرض6 نے ایسا کام کیا ربجو
کو ناپسند تھا۔ وہ وفاداری نہ جسرہی سے اُس باپکے داؤد
ربنے خدمتکی کی تھی۔

7 یروشلم کے مشرق میں سلیمان نے ایک پہاڑی پر دو مندر
بنائے، ایک موآب کے گھنونے دیوتا کموس کے لئے اور ایک
عمون کے گھنونے ـِکدیوتا مَل یعنی ملـکوم کے لئے۔ ایسے8 مندر
اُس نے اپنی تمام غیرملـکی یوں بیو کے لئے تعمیر کئے تاکہ وہ اپنے
دیوتاؤں کو بخور اور ذبح کی پیشقربانیاں کر سکیں۔

رب9 کو سلیمان پر بڑا غصہ آیا، کیونکہ وہ اسرائیل کے خدا
سے دُور ہو گیا تھا، اُسربحالانکہ پر دو بار ظاہر ہوا تھا۔ 10 گو
اُس نے اُسے دیگر معبودوں کی پوجا کرنے صافسے منع کیا تھا
توبھی سلیمان نے اُس کا حکم نہ مانا۔ 11 اِس لئے رب نے اُس
سے کہا، چونکہ” میرےتُو عہد اور احکام مطابقکے زندگی نہیں
گزارتا، اِس لئے مَیں بادشاہی کو تجھ سے چھین تیرےکر کسی
افسر کو دوں گا۔ یہ بات یقینی ہے۔ لیکن12 تیرے باپ داؤد
کی خاطر مَیں تیرےیہ جیتے جی نہیں کروں گا بلـکہ بادشاہی کو
تیرے بیٹے ہی سے چھینوں گا۔ 13 اور مَیں پوری مملـکت اُس کے
ہاتھ نہیںسے 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 سے ایک 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
کو شکست دی تو اُس کا فوجی کمانڈر یوآب میداِن جنگ میں
پڑی تمام اسرائیلی لاشوں کو دفنانے کے لئے ادوم آیا۔ جہاں بھی
گیا وہاں اُس نے ہر ادومی مرد کو مار ڈالا۔ 16 وہ چھ تکماہ
اپنے فوجیوں ساتھکے ہر جگہ پھرا اور تمام ادومی مردوں کو مارتا
گیا۔ ہدد17 وقتاُس بچ گیا اور باپاپنے کے سرکاریایکچند
افسروں کے ساتھ فرار ہو کر مصر میں پناہ لے سکا۔
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18 راستے میں اُنہیں فاراندشِت ملـِککے مِدیان سے گزرنا پڑا۔
وہاں وہ مزید آدمیوںکچھ جمعکو سکےکر اور سفر کرتے کرتے
مصر پہنچ گئے۔ ہدد مصر کے بادشاہ فرعون پاسکے گیا تو اُس
اُسےنے زمینکچھگھر، خوراکاور مہیا کی۔ فرعونہدد19 کو
اِتنا پسند آیا کہ اُس نے اُس کی شادی اپنی بیوی ملـکہ تحفنیس
کی بہن کے ساتھ کرائی۔ اِس20 بہن کے بیٹا پیدا جسہوا کا نام
جنوبت رکھا تحفنیسگیا۔ نے اُسے شاہی محل میں پالا جہاں وہ
فرعون بیٹوںکے کے ساتھ پروان چڑھا۔

ایک21 دن ہدد کو خبر ملی کہ داؤد اور اُس کا یوآبکمانڈر
فوت ہو گئے ہیں۔ تب اُس نے فرعون 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 “ہو؟ ہدد جوابنے دیا، مَیں” بھیکسی چیز
سے محروم نہیں رہا، لیکن پھر بھی مجھے جانے “دیجئے۔

23 الله ایکنے اَور آدمی کو بھی سلیمان خلافکے برپا کیا۔
اُس کا نام رزون بن اِلیَدع تھا۔ پہلے وہ ضوباہ کے بادشاہ ہدد عزر
خدمتکی انجام دیتا تھا، ایکلیکن دن اُس نے مالـکاپنے سے
بھاگ کر 24 کچھ آدمیوں کو اپنے گرد جمع کیا اور ڈاکوؤں کے
جتھے کا سرغنہ بن گیا۔ جب 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
سلیمان26 بھیافسرسرکاریایککا اُس اُٹھخلافکے کھڑا

ہوا۔ اُس کا نام ُبعام یر بن نباط تھا، اور وہ افرائیم کے شہر صریدہ
کا تھا۔ اُس کی ماں صروعہ بیوہ تھی۔ جب27 ُبعام 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 اِسہے، لئے اُس نے اُسے افرائیم اور منسّی قبیلوںکے کے
تمام میںبےگار کام کرنے والوں پر مقرر کیا۔

دنایک29 ُبعام یر شہر نکلسے رہا تھا تو اُس ملاقاتکی َسیلا
نبیکے اخیاہ ہوئی۔سے اخیاہ نئی چادر اوڑھے پھر تھا۔رہا کھلے
میدان میں جہاں کوئی اَور نظر نہ آیا 30 اخیاہ نے اپنی چادر کو
پکڑ کر بارہ ٹکڑوں میں پھاڑ لیا 31 اور ُبعام یر سے کہا،

چادر” ٹکڑےدسکے پاساپنے !رکھیں اسرائیلربکیونکہ
کا خدا فرماتا ہے، اسرائیلمَیںوقتاِس’ بادشاہیکی سلیمانکو
سے چھیننے والا ہوں۔ جب ایسا ہو گا تو مَیں اُس دسکے قبیلے
تیرے حوالے کر دوں گا۔ ایک32 ہی قبیلہ اُس پاسکے رہے
گا، اور یہ بھی صرف اُس کے باپ داؤد اور اُس شہر کی خاطر
جسے مَیں نے تمام قبیلوں میں سے چن لیا ہے۔ اِس33 طرح مَیں

سلیمان کو سزا دوں گا، کیونکہ وہ اور اُس لوگکے ترکمجھے
کر عستاراتدیویکیصیدانیوںکے موآبیوںکی، کے کموسدیوتا
کی اور عمونیوں کے دیوتا ملـکوم کی پوجا کرنے لـگے ہیں۔ وہ
میری راہوں پر نہیں چلتے بلـکہ وہی کچھ کرتے ہیں جو مجھے بالکل
ناپسند طرحجسہے۔ میرےداؤد احکام ہدایاتاور پیرویکی
کرتا تھا اُس طرح اُس کا بیٹا نہیں کرتا۔

نہیںسےہاتھکےسلیمانبادشاہیپوریوقتاِسمَیںلیکن34
چھینوں گا۔ اپنے خادم داؤد کی خاطر جسے مَیں نے چن لیا اور
میرےجو احکام اور ہدایات کے تابع رہا مَیں سلیمان کے جیتے
جی یہ نہیں کروں گا۔ وہ خود بادشاہ رہے گا، لیکن35 اُس کے
بیٹے سے مَیں بادشاہی چھین دسکر تیرےقبیلے حوالے کر دوں
گا۔ ایکصرف36 قبیلہ سلیمان کے بیٹے کے سپرد رہے گا تاکہ
میرے خادم داؤد کا چراغ میرےہمیشہ حضور یروشلم میں جلتا
رہے، اُس شہر میں جو مَیں نے اپنے نام سکونتکی کے لئے چن
لیا ہے۔ لیکن37 اےتجھے، ُبعام، یر مَیں اسرائیل پر بادشاہ بنا دوں
گا۔ جو کچھ بھی تیرا جی چاہتا ہے اُس پر تُو کرےحکومت گا۔
وقتاُس38 اگر میریطرحکیداؤدخادممیرےتُو باتہر مانے
میریگا، راہوں پر چلے گا میرےاور احکام ہدایاتاور کے تابع
رہ کر وہ کرےکچھ گا جو مجھے پسند ہے تو پھر تیرےمَیں ساتھ
رہوں گا۔ پھر مَیں تیرا شاہی خاندان اُتنا ہی قائم و دائم کر دوں گا
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

اِس40 سلیمانبعدکے ُبعامنے یر کی،کوششکیمروانےکو
لیکن ُ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 کے بارے میں مزید سلیمان’باتیں کے ‘اعمال کتابکی میں بیان کی گئی ہیں۔ سلیمان42

40 سال پورے اسرائیل پر حکومت کرتا رہا۔ اُس کا دار
الحکومت یروشلم تھا۔ وہجب43 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 تخترحبعام نشین ہوا۔

12
شمالی الـگقبیلے ہو جاتے ہیں

رحبعام1 ِسکم گیا، کیونکہ وہاں تمام اسرائیلی اُسے بادشاہ مقرر
کرنے کے لئے جمع ہو گئے تھے۔ 2 ُبعام یر بن نباط یہ خبر سنتے ہی
مصر سے جہاں اُس نے سلیمان بادشاہ بھاگسے کر پناہ لی تھی
اسرائیل واپس آیا۔ اسرائیلیوں3 نے اُسے بُلایا تاکہ اُس کے ساتھ
پہنچاجبجائیں۔ِسکم ُبعامجماعتپوریکیاسرائیلتو یر ساتھکے
مل کر رحبعام سے ملنے گئی۔ اُنہوں نے بادشاہ سے کہا، 4 جو”
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آپجوا باپکے نے ہم پر ڈال دیا تھا اُسے اُٹھانا مشکل تھا، اور
وقتجو اور پیسے ہمیں بادشاہ خدمتکی صَرفمیں کرنے تھے
وہ ناقابِل برداشت ابتھے۔ دونوں کو کم کر دیں۔ پھر ہم خوشی
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 جیجیتے بادشاہ خدمتکی کرتے تھے۔رہے اُس آپ”پوچھا،نے کا کیا خیال ہے؟ مَیں اِن لوگوں کو کیا جواب “دوں؟
بزرگوں7 جوابنے دیا، ہمارا” مشورہ ہے کہ اِس وقت اُن کا
بنخادم کر اُن کریںخدمتکی اور اُنہیں 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 چڑھے تھے۔ اُس9 نے پوچھا، مَیں” اِس قوم کو جوابکیا
یہدوں؟ تقاضا کر ہیںرہے مَیںکہ وہ جوا ہلکا میرےجودوںکر
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
باپکے کا جوا ہلکا کیا اُنہیںجائے؟ بتا دینا، میری’ چھوٹی اُنگلی
باپمیرے کی کمر سے یادہ ز موٹی !ہے جوبےشک11 اُسجوا
نے آپ پر ڈال دیا اُسے اُٹھانا مشکل تھا، لیکن میرا جوا اَور بھی
بھاری باپمیرےجہاںگا۔ہو وہاںلگائےکوڑےکوآپنے
آپمَیں کی بچھوؤں تادیبسے کروں “!‘گا

تین12 دن ُبعامجببعدکے یر تمام اسرائیلیوں ساتھکے رحبعام
کا فیصلہ سننے کے لئے واپس آیا 13 تو بادشاہ جوابسختاُنہیںنے
دیا۔ بزرگوں کا مشورہ رد کر کے 14 اُس نے اُنہیں جوانوں کا
جواب جوبےشک”دیا، باپمیرےجوا آپنے پر ڈال دیا اُسے
لیکنتھا،مشکلاُٹھانا میرا بھاریبھیاَورجوا میرےجہاںگا۔ہو
باپ نے آپ کوڑےکو لگائے وہاں مَیں آپ کی بچھوؤں سے
تادیب کروں “!گا یوں15 رب کی مرضی پوری ہوئی کہ رحبعام
لوگوں باتکی نہیں مانے گا۔ ربابکیونکہ کی پیشوہ گوئی
ہوئیپوری َسیلاجو نبیکے اخیاہ ُبعامنے نباطبنیر بتائیکو تھی۔

اسرائیلیوںجب16 نے دیکھا کہ بادشاہ باتہماری سننے کے
لئے تیار نہیں ہے تو اُنہوں نے اُس سے کہا، نہ” ہمیں داؤد سے
میراث میں ملےکچھ گا، نہ یسّی کے بیٹے کچھسے ملنے کی اُمید ہے۔
اپنےسباسرائیل،اے اپنے ابداؤد،اے!چلیںواپسگھر اپنا
گھر سنبھالخود “!لو یہ کہہ کر چلےسبوہ گئے۔

صرف17 یہوداہ قبیلےکے شہروںکے میں ہنے ر والے اسرائیلی
رحبعام تحتکے رہے۔ 18 پھر رحبعام بادشاہ نے یوں بےگار پر
مقرر افسر ادونیرام کو شمالی قبیلوں پاسکے بھیج دیا، لیکن اُسے
دیکھ کر تمام لوگوں اُسےنے سنگسار تبکیا۔ جلدیرحبعام سے
اپنے رتھ پر سوار ہوا بھاگاور کر یروشلم پہنچ گیا۔ یوں19 اسرائیل

کے شمالی قبیلے داؤد کے شاہی گھرانے الـگسے ہو گئے اور آج
تک اُس حکومتکی نہیں مانتے۔

جب20 خبر شمالی اسرائیل میں پھیلی کہ ُبعام یر مصر واپسسے
آ گیا ہے تو لوگوں نے قومی اجلاس منعقد کر کے اُسے بُلایا اور
وہاں اُسے اپنا بادشاہ بنا صرفلیا۔ یہوداہ کا قبیلہ رحبعام اور اُس
کے گھرانے کا وفادار رہا۔

رحبعام اسرائیلکو جنگسے کرنے اجازتکی نہیں ملتی
جب21 رحبعام یروشلم پہنچا تو اُس نے یہوداہ اور بن یمین کے

قبیلوں کے چیدہ فوجیوںچیدہ اسرائیلکو 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
متجنگسے کرنا۔ ایکہر اپنے اپنے واپسگھر 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۔ لیکن26 دل میں اندیشہ رہا کہ
اسرائیلکہیں دوبارہ داؤد گھرانےکے میںہاتھکے نہ آ جائے۔
اُس27 باقاعدگیلوگ”سوچا،نے یروشلمسے آتے ہیںجاتے تاکہ
وہاں رب کے گھر میں اپنی قربانیاں پیش کریں۔ اگر یہ سلسلہ
توڑا نہ جائے تو آہستہ آہستہ اُن دلکے دوبارہ یہوداہ کے بادشاہ
رحبعام مائلطرفکی ہو جائیں آخرکارگے۔ وہ قتلمجھے کر کے
رحبعام کو اپنا بادشاہ بنا لیں “گے۔

افسروںاپنے28 اُسپرمشورےکے بچھڑےدوکےسونےنے
بنوائے۔ لوگوں کے منے سا اُس اعلاننے کیا، ہر” قربانی کے لئے
یروشلم مشکلجانا اسرائیلاے!ہے دیکھ، تیرےیہ ہیںدیوتا جو
نکالسےمصرتجھے ایک29“لائے۔ بُت اُس جنوبینے بیتشہر
ایل میں کھڑا کیا اور دوسرا شمالی شہر دان میں۔ یوں30 ُبعام یر نے
اسرائیلیوں کو گناہ کرنے پر لوگاُکسایا۔ تکدان سفر کیا کرتے
تھے تاکہ وہاں کے بُت کی پوجا کریں۔

31 اِس کے علاوہ ُبعام یر نے بہت سی اونچی جگہوں پر مندر
بنوائے۔ اُنہیں لنے سنبھا کے لئے اُس نے لوگایسے مقرر کئے جو
لاوی قبیلےکے نہیںکے بلـکہ لوگعام تھے۔ اُس32 ایکنے نئی
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 تھی۔
بیت ایل میں اُس نے خود قربان گاہ پر جا کر اپنے بنوائے ہوئے

* 12:32 آٹھویں :ماہ اکتوبر تا نومبر
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بچھڑوں پیشقربانیاںکو کیں، اور وہیں اُس نے اپنے اُن مندروں
کے اماموں کو مقرر کیا جو اُس نے اونچی جگہوں پر تعمیر کئے
تھے۔

نبی ُبعام یر بُریکو خبر پہنچاتا ہے
33 چنانچہ ُبعام یر کے مقرر کردہ دن یعنی آٹھویں مہینے کے

پندرھویں دن اسرائیلیوں بیتنے ایل میں عید منائی۔ تمام مہمانوں
کے منے سا ُبعام یر قربان گاہ پر چڑھ گیا تاکہ پیشقربانیاں کرے۔

13
1 وہ ابھی قربان گاہ پاسکے کھڑا اپنی پیشقربانیاں کرنا ہی

چاہتا تھا ایککہ مردِ خدا آن پہنچا۔ رب نے اُسے یہوداہ سے
بیت ایل بھیج دیا تھا۔ 2 بلند آواز سے وہ قربان گاہ سے مخاطب
قرباناے”ہوا، قرباناے!گاہ رب!گاہ فرماتا ہے، داؤد’ کے
سےگھرانے بیٹا پیدا ہو جسگا نامکا یوسیاہ ہو تجھگا۔ پر وہ اُن
اماموں کو قربان دےکر گا جو اونچی جگہوں کے مندروں میں
خدمت کرتے اور یہاں قربانیاں پیش کرنے کے لئے آتے ہیں۔
تجھ پر انسانوں کی ہڈیاں جلائی جائیں “۔‘گی 3 پھر مردِ خدا نے
الٰہی نشان بھی پیش کیا۔ اُس نے اعلان کیا، ایک” نشان ثابت
کرے گا کہ رب میری معرفت بات کر رہا !ہے یہ قربان گاہ
پھٹ جائے گی، اور اِس پر موجود چربی ملی راکھ زمین پر بکھر
جائے “گی۔

ُبعام4 یر قربانتکاببادشاہ گاہ پاسکے اُسجبتھا۔کھڑا
ایلبیتنے قربانکی گاہ خلافکے مردِ باتکیخدا سنی تو وہ
ہاتھ سے اُس طرفکی اشارہ کر کے گرجا، اُسے” “!پکڑو لیکن
ہیجوں بادشاہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا وہ سوکھ گیا، اور وہ واپساُسے
نہ کھینچ سکا۔ اُسی5 لمحے قربان پھٹگاہ گئی اور اُس پر موجود
راکھ زمین پر بکھر گئی۔ بالکل وہی کچھ جسہوا کا اعلان مردِ
خدا ربنے طرفکی سے کیا تھا۔

تب6 بادشاہ التماس کرنے لگا، رب” اپنے خدا کا غصہ ٹھنڈا
کر میرےکے لئے دعا کریں تاکہ میرا ہاتھ بحال ہو “جائے۔ مردِ
خدا نے اُس شفاعتکی کی تو ُبعام یر کا ًہاتھ فورا بحال ہو گیا۔

ُبعامتب7 یر بادشاہ نے مردِ میرےآئیں،”دی،دعوتکوخدا
گھر میں کھانا کھا کر تازہ دم ہو جائیں۔ مَیں آپ کو تحفہ بھی
دوں “گا۔ لیکن8 اُس نے انکار کیا، آپمَیں” پاسکے نہیں آؤں
گا، چاہے آپ مجھے اپنی ملـکیت کا آدھا حصہ کیوں نہ دیں۔
مَیں یہاں نہ روٹی کھاؤں گا، نہ کچھ پیوں گا۔ 9 ربکیونکہ نے
مجھے حکم دیا ہے، میںراستے’ نہ کچھ اورکھا نہ پی۔کچھ واپساور
وقتجاتے وہ راستہ نہ جسلے پر سے بیتتُو ایل پہنچا “۔‘ہے

10 یہ کہہ کر وہ فرق راستہ اختیار کر کے اپنے گھر کے لئے
روانہ ہوا۔

نبی کی نافرمانی
بیت11 ایل ایکمیں بوڑھا نبی رہتا اُسجبتھا۔ کے بیٹے اُس

دن واپسگھر آئے تو اُنہوں نے کچھسباُسے کہہ سنایا جو مردِ
خدا نے بیت ایل میں کیا اور ُبعام یر بادشاہ کو بتایا تھا۔ باپ12

نے پوچھا، وہ” طرفکس “گیا؟ بیٹوں نے اُسے وہ راستہ بتایا
جو یہوداہ کے مردِ خدا نے لیا تھا۔ باپ13 نے حکم دیا، میرے”
ینسےجلدیپرگدھے زِ بیٹوں“!کسو نے ایسا کیا تو وہ اُس پر بیٹھ
کر 14 مردِ خدا کو ڈھونڈنے گیا۔
چلتے چلتے مردِ خدا بلوط درختکے کے سائے میں بیٹھا نظر

بزرگآیا۔ نے پوچھا، کیا” آپ وہی مردِ خدا ہیں جو یہوداہ سے
بیت ایل آئے “تھے؟ اُس جوابنے دیا، جی،” مَیں وہی “ہوں۔
بزرگ15 نبی دعوتاُسےنے میرےآئیں،”دی، مَیںساتھ۔ 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 کی اجازت ہے۔
17 ربکیونکہ نے مجھے حکم دیا، راستے’ میں نہ کچھ کھا اور نہ
پی۔کچھ واپساور وقتجاتے وہ راستہ نہ پرجسلے سے بیتتُو
ایل پہنچا “۔‘ہے

بزرگ18 نبی اعتراضنے کیا، مَیں” بھی آپ 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 واپسساتھکے 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۔ 21 اُس نے بلند آواز سے یہوداہ کے مردِ خدا
سے کہا، رب” فرماتا ہے، تُو’ نے رب کے کلام کی خلاف
ورزی کی !ہے جو حکم تیرےرب خدا نے تجھے دیا تھا وہ تُو
نے نظرانداز کیا ہے۔ 22 اُسگو نے فرمایا تھا یہاںکہ نہ کچھ کھا
اور نہ کچھ پی توبھی تُو واپسنے آ کر یہاں روٹی کھائی اور پانی پیا
اِسہے۔ لئے وقتمرتے باپتیرےتجھے دادا کی قبر میں دفنایا
نہیں جائے “۔‘گا

23 کھانے کے بزرگبعد کے گدھے پر ین زِ کسا گیا اور مردِ
خدا کو اُس پر بٹھایا گیا۔ 24 وہ دوبارہ روانہ ہوا تو راستے ایکمیں
ببر شیر نے اُس پر حملہ کر کے اُسے مار ڈالا۔ لیکن اُس لاشنے
کو نہ چھیڑا بلـکہ وہ وہیں راستے پڑیمیں 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 بیتنے ایل بزرگجہاں نبی رہتا تھا آ کر لوگوں کو اطلاع
دی۔ بزرگجب26 کو خبر ملی تو اُس نے کہا، وہی” مردِ خدا
جسہے ربنے فرمانکے ورزیخلافکی ابکی۔ وہ کچھ
ہوا ہے ربجو نے اُسے فرمایا تھا یعنی اُس نے اُسے ببر شیر کے
کرحوالے دیا تاکہ اُسےوہ پھاڑ بزرگ27“ڈالے۔مارکر اپنےنے
بیٹوں کو گدھے پر ین زِ کسنے کا حکم دیا، اور28 وہ اُس پر بیٹھ کر
روانہ وہاںجبہوا۔ پہنچا تو دیکھا تکابلاشکہ راستے میں
پڑی ہے اور گدھا اور شیر دونوں ہی اُس کھڑےپاسکے ہیں۔
ببر شیر نے لاشنہ کو چھیڑا اور نہ گدھے کو پھاڑا تھا۔
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بزرگ29 نبی لاشنے کو اُٹھا کر اپنے گدھے پر رکھا اور اُسے
بیت ایل لایا تاکہ اُس کا ماتم کر کے اُسے وہاں دفنائے۔ اُس30
لاشنے اپنیکو خاندانی دفنمیںقبر کیا، لوگوںاور ہائے،”نے
میرے “بھائی کہہ کر اُس کا ماتم کیا۔ جنازے31 بزرگبعدکے
نبی نے اپنے بیٹوں سے کوچمَیںجب”کہا، جاؤںکر گا تو مجھے
مردِ خدا کی قبر میں دفنانا۔ میری ہڈیوں کو اُس کی ہڈیوں کے
پاس ہی رکھیں۔ 32 کیونکہ باتیںجو اُس ربنے کے حکم بیتپر
ایل کی قربان گاہ اور سامریہ کے شہروں کی اونچی جگہوں کے
مندروں بارےکے میں کی ہیں ًوہ یقینا پوری ہو جائیں “گی۔

ُبعام یر پھر بھی نافرمان رہتا ہے
33 اِن واقعات کے باوجود ُبعام یر اپنی شریر حرکتوں سے باز نہ

آیا۔ عام لوگوں کو امام بنانے کا جاریسلسلہ رہا۔ جو بھیکوئی
امام بننا چاہتا اُسے وہ اونچی جگہوں کے مندروں میں خدمت
کرنے کے لئے مخصوص کرتا تھا۔ ُبعام34 یر کے گھرانے اِسکے
سنگین گناہ کی وجہ سے وہ آخرکار تباہ ہوا اور رُوئے زمین پر سے
مٹ گیا۔

14
ُبعام یر کو الٰہی سزا ملتی ہے

ایک1 دن ُبعام یر کا بیٹا ابیاہ بہت بیمار ہوا۔ تب2 ُبعام یر نے
اپنی بیوی سے کہا، جا” کر بھیساپنا بدلیں تاکہ کوئی نہ پہچانے
بیویمیریآپکہ ہیں۔ پھر َسیلا وہاںجائیں۔ اخیاہ نبی رہتا ہے
تھیدیاطلاعمجھےنےجس اِسمَیںکہ قوم کا بادشاہ جاؤںبن
گا۔ اُس3 دسپاسکے روٹیاں، بسکٹکچھ اور شہد کا مرتبان
لے جائیں۔ وہ آپآدمی کو ضرور دےبتا گا کہ لڑکے کے ساتھ
کیا ہو جائے “گا۔

4 چنانچہ ُبعام یر بیویکی بھیساپنا بدل کر روانہ ہوئی اور چلتے
چلتے َسیلا میں اخیاہ کے گھر پہنچ گئی۔ اخیاہ عمر رسیدہ ہونے
باعثکے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ربلیکن5 نے اُسے آگاہ کر ُبعام”دیا، یر کی بیوی تجھ سے ملنے آ رہی ہے تاکہ اپنے بیمار بیٹے کے
بارے میں معلومات حاصل کرے۔ لیکن وہ اپنا بھیس بدل کر
آئے گی تاکہ اُسے پہچانا نہ “جائے۔ ربپھر نے نبی کو بتایا کہ
اُسے جوابکیا دینا ہے۔

جب6 اخیاہ نے عورت کے قدموں کی آہٹ سنی تو ُبعام”بولا، یر کی بیوی، اندر !آئیں روپ بھرنے کی کیا ضرورت؟ مجھے
آپ کو بُری خبر پہنچانی ہے۔ 7 جائیں، ُبعام یر کو رب اسرائیل
کے خدا طرفکی سے پیغام دیں، مَیں’ نے تجھے 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 تجھے دے دیا۔
لیکن افسوس، تُو میرے خادم داؤد کی طرح زندگی نہیں گزارتا
میرےجو احکام کے تابع رہ پورےکر دل میریسے پیروی کرتا
رہا اور ہمیشہ وہ کچھ کرتا تھا جو مجھے پسند تھا۔ 9 جو تجھ سے
پہلے تھے اُن نسبتکی تُو نے کہیں یادہ ز بدی 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 مصیبتکو میں ڈال دوں اسرائیلگا۔ میں مَیں ُبعام یر کے
تمام مردوں ہلاککو دوںکر گا، ہوںبچےوہخواہ یا جسبالغ۔
طرح گوبر کو دےجھاڑو کر دُور کیا جاتا ہے اُسی طرح ُبعام یر
کے گھرانے کا نام و مٹنشان جائے گا۔ 11 تم میں سے جو شہر
میں مریں گے اُنہیں ُکتے کھا جائیں گے، اور جو کھلے میدان میں
مریں گے اُنہیں پرندے چٹ کر جائیں گے۔ کیونکہ یہ رب کا
فرمان “۔‘ہے

پھر12 اخیاہ ُبعامنے یر بیویکی اپنےآپ”کہا،سے واپسگھر
چلی جائیں۔ جوں ہی آپ شہر میں داخل ہوں گی لڑکا فوت ہو
جائے گا۔ 13 پورا اسرائیل اُس کا ماتم کر کے اُسے کرےدفن
گا۔ آپوہ کے خاندان کا واحد فرد ہو گا جسے صحیح طور سے
دفنایا جائے گا۔ کیونکہ رب اسرائیل کے خدا نے صرف اُسی
میں کچھ پایا جو اُسے پسند تھا۔ اسرائیلرب14 ایکپر بادشاہ مقرر
کرے گا ُبعامجو یر خاندانکے آجگا۔کرےہلاککو ہی سے
یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ رب15 اسرائیل کو بھی دےسزا
گا، کیونکہ وہ یسیرت دیوی کے کھمبے بنا کر اُن کی پوجا کرتے
ہیں۔ چونکہ ربوہ دلاتےطیشکو اِسہیں،رہے لئے وہ اُنہیں
مارے گا، اور وہ پانی میں سرکنڈے کی طرح ہل جائیں گے۔
رب اُنہیں اِس ملـکاچھے سے اُکھاڑ کر یائے در فرات کے پار
منتشر دےکر گا۔ 16 یوں وہ اسرائیل کو اُن گناہوں کے باعث
کرےترک گا ُبعامجو یر نے کئے اسرائیلاور کو کرنے پر اُکسایا
“ہے۔

17 ُبعام یر کی بیوی تِرضہ میں اپنے گھر واپس چلی گئی۔ اور
گھر داخلمیںدروازےکے اُسہیہوتے کا بیٹا مر گیا۔ تمام18
اسرائیل نے اُسے دفنا کر اُس کا ماتم کیا۔ سب کچھ ویسے 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 اسرائیلشاہاِن’وہ کی ‘تاریخ کتابکی درجمیں کتاباُسہے۔ میں

پڑھا جا سکتا ہے کہ حکومتطرحکسوہ کرتا تھا اور اُس نے
جنگیںسیکونکون کیں۔ ُبعام20 سال22یر بادشاہ جبرہا۔
وہ مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُس کا بیٹا تختندب نشین
ہوا۔

یہوداہ کا بادشاہ رحبعام
حکومتسلیمانبنرحبعاممیںیہوداہ21 تھا۔کرتا اُس ماںکی

نعمہ عمونی تھی۔ 41 سال کی عمر میں وہ تخت نشین ہوا اور 17
سال بادشاہ رہا۔ اُس کا دار الحکومت یروشلم تھا، وہ شہر جسے
رب نے تمام اسرائیلی قبیلوں میں سے چن لیا تاکہ اُس میں اپنا نام
قائم کرے۔
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لیکن22 یہوداہ باشندےکے بھی ایسی حرکتیں کرتے تھے جو
ناپسندکورب تھیں۔ گناہوںاپنے دلاتےطیشاُسےوہسے رہے،
کیونکہ اُن کے یہ گناہ اُن کے باپ دادا کے گناہوں سے کہیں
یادہ اُنہوں23تھے۔سنگینز پرجگہوںاونچیبھینے بنائے۔مندر
ہر اونچی پہاڑی پر اور ہر درختگھنے کے سائے میں اُنہوں نے
مخصوص پتھر یا یسیرت دیوی کے کھڑےکھمبے کئے، 24 یہاں
تک کہ مندروں میں فروشجسم مرد اور عورتیں تھے۔ غرض،
اُنہوں نے اُن قوموں تمامکے رسمگھنونے رواجو اپنا لئے جن کو
رب اسرائیلیوںنے کے آگے آگے نکال دیا تھا۔

25 رحبعام بادشاہ حکومتکی کے پانچویں سال میں مصر کے
بادشاہ سیسق نے یروشلم پر حملہ کر کے گھرکےرب26 اور شاہی
محل تمامکے لُوٹخزانے لئے۔ سونے کی وہ ڈھالیں بھی چھین لی
گئیں سلیمانجو بنوائینے تھیں۔ 27 اِن کی جگہ رحبعام پیتلنے
کی ڈھالیں بنوائیں اور اُنہیں اُن محافظوں کے افسروں کے سپرد کیا
جو شاہی محل دروازےکے کی پہرا داری کرتے تھے۔ جب28
بھی رببادشاہ میںگھرکے محافظتبجاتا یہ ڈھالیں اُٹھا کر ساتھ
لے جاتے۔ اِس کے بعد وہ اُنہیں پہرے داروں کمرےکے میں
واپس لے جاتے تھے۔

باقی29 جو کچھ رحبعام بادشاہ حکومتکی دورانکے ہوا اور
اُسکچھجو نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی درجمیںکتابکی‘تاریخ
ہے۔ دونوں30 بادشاہوں رحبعام اور ُبعام یر کے جیتے جی اُن کے
جاریجنگدرمیان رہی۔ رحبعامجب31 مر کر باپاپنے دادا
سے جا ملا تو اُسے یروشلم کے اُس حصے میں جو داؤد’ کا ‘شہر
کہلاتا خاندانیہے میںقبر نعمہماںکیاُسگیا۔دفنایا تھی۔عمونی
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
میںسالویں18 یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ وہ2 تین سال بادشاہ رہا،
اور اُس کا دار الحکومت یروشلم تھا۔ اُس کی ماں معکہ بنت ابی
سلوم تھی۔ 3 ابیاہ سے وہی گناہ سرزد ہوئے جو اُس باپکے نے
کئے تھے، اور پورےوہ دل ربسے اپنے خدا کا وفادار نہ رہا۔
گو وہ اِس میں اپنے پردادا داؤد فرقسے تھا ربتوبھی4 اُس کے
خدا ابیاہنے کا یروشلم میں چراغ جلنے دیا۔ داؤد کی اُسخاطر نے
اُسے جانشین عطا کیا اور یروشلم کو قائم رکھا، 5 کیونکہ داؤد نے
وہ کچھ کیا تھا ربجو کو پسند تھا۔ جیتے جی وہ رب کے احکام
کے تابع رہا، سوائے اُس جرم جبکے اُس نے یاہ اُور ِحتّی کے
سلسلے غلطمیں قدم اُٹھائے تھے۔

6 رحبعام اور ُبعام یر کے درمیان جنگکی ابیاہ کی حکومت
دورانکے بھی جاری رہی۔ باقی7 جو کچھ ابیاہ حکومتکی کے
دوران ہوا اور جو کچھ اُس نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کی
کتاب میں درج ہے۔ جب8 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 تختآسا نشین ہوا۔

یہوداہ کا بادشاہ آسا
9 آسا اسرائیل کے بادشاہ ُبعام یر سالویں20کے میں یہوداہ

کا بادشاہ بن گیا۔ اُس10 حکومتکی کا سال41دورانیہ تھا، اور
اُس کا دار الحکومت 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۔ اُس12 نے اُن فروشجسم مردوں
اور عورتوں کو نکال دیا جو مندروں میں نام نہاد خدمت کرتے
تھے اور اُن تمام بُتوں کو تباہ کر دیا اُسجو باپکے دادا بنائےنے
تھے۔ اور13 گو اُس ماںکی بادشاہ ماںکی ہونے بہتباعثکے
اثر رسوخو رکھتی تھی، تاہم آسا یہنے عُہدہ ختم کر ماںجبدیا
یسیرتنے دیوی کا گھنونا کھمبا بنوا لیا۔ آسا نے یہ بُت کٹوا کر
وادٔی قدرون میں جلا دیا۔ افسوس14 اُسکہ اونچینے جگہوں
مندروںکے دُورکو نہ توبھیکیا۔ آسا ربسےدلپورےجیجیتے
کا وفادار رہا۔ 15 سونا چاندی اور باقی جتنی چیزیں اُس باپکے
اور اُس ربنے کے لئے مخصوص کی تھیں اُن سب کو وہ رب
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 سے نکل سکے۔ جواب18 میں آسا نے شام کے بادشاہ بن
ہدد پاسکے وفد بھیجا۔ بن ہدد کا باپ طاب رِمّون بن یون حز
تھا، اور اُس کا دار الحکومت دمشق تھا۔ آسا ربنے کے گھر
اور شاہی محل خزانوںکے کا تمام بچا ہوا سونا اور چاندی وفد کے
سپرد کر کے دمشق کے بادشاہ کو پیغام بھیجا، میرا”19 آپ کے
ساتھ عہد میرےطرحجسہے باپ آپکا باپکے کے ساتھ
عہد تھا۔ گزارش ہے آپکہ سونے چاندی کا یہ تحفہ قبول کر
اسرائیلکے بادشاہکے بعشا ساتھکے اپنا منسوخعہد دیںکر تاکہ
ملـکمیرےوہ نکلسے “جائے۔

بن20 ہدد متفق ہوا۔ اُس نے اپنے فوجی افسروں کو اسرائیل
شہروںکے پر حملہ لئےکےکرنے بھیج دیا اُنہوںتو عِیون،نے دان،
بیتابیل معکہ، ِکنّرتتمام اور نفتالی پر قبضہ کر لیا۔ بعشاجب21
کو اِس کی خبر ملی تو وہ رامہ کی قلعہ بندی 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۔
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23 باقی جو کچھ آسا کی حکومت 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
ذکر بُڑھاپےہے۔ میں اُس پاؤںکے لـگبیماریکو گئی۔ جب24
وہ مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم کے اُس حصے
میں جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے خاندانی قبر میں دفنایا گیا۔ پھر
اُس کا بیٹا یہوسفط اُس کی تختجگہ نشین ہوا۔

اسرائیل کا ندببادشاہ
25 ندب بن ُبعام یر یہوداہ کے بادشاہ آسا کی حکومت کے

دوسرے سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس کی حکومت کا
دورانیہ دو سال تھا۔ اُس26 کا طرزِ ربزندگی کو پسند 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 دن جب ندب اسرائیلی فوج کے ساتھ فلستی شہر
ِجبّتون کا محاصرہ کئے ہوئے تھا تو اِشکار کے قبیلے کے بعشا بن
اخیاہ نے اُس سازشخلافکے کر کے اُسے مار ڈالا اور خود
اسرائیل کا بادشاہ بن گیا۔ یہ یہوداہ کے بادشاہ آسا کی حکومت
تیسرےکے سال میں ہوا۔

تخت29 پر بیٹھتے ہی بعشا ُبعامنے یر خاندانپورےکے کو مروا
دیا۔ اُس ایکنے بھیکو زندہ نہ یوںچھوڑا۔ پوریباتوہ ہوئی
جو رب نے َسیلا کے ہنے ر والے اپنے خادم اخیاہ کی معرفت
فرمائی تھی۔ 30 کیونکہ جو گناہ ُبعام یر نے کئے اور اسرائیل کو
پرکرنے اُکسایا تھا اُن اُسسے اسرائیلربنے طیشکوخداکے
دلایا تھا۔

باقی31 جو ندبکچھ حکومتکی کے دوران ہوا اور جو کچھ
اُس نے کیا وہ اسرائیلشاہاِن’ کی ‘تاریخ کتابکی درجمیں 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
کے اور یہوداہ کے بادشاہ آسا درمیانکے زندگی جاریجنگبھر
رہی۔ 34 لیکن 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 دن رب نے یاہو بن حنانی کو بعشا پاسکے بھیج کر

فرمایا، پہلے”2 تُو کچھ نہیں تھا، لیکن مَیں میںخاکتجھےنے سے
اُٹھا کر اپنی قوم اسرائیل کا حکمران بنا دیا۔ توبھی تُو نے ُبعام یر کے
نمونے پر چل کر میری قوم اسرائیل کو گناہ کرنے پر اُکسایا اور
مجھے طیش دلایا ہے۔ 3 اِس لئے مَیں تیرے گھرانے کے ساتھ
وہی کچھ کروں گا جو ُبعام یر بن نباط کے گھرانے کے ساتھ کیا
تھا۔ بعشا کی پوری 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۔

5 باقی جو کچھ بعشا حکومتکی کے دوران ہوا، جو کچھ اُس
نے کیا اور کامیابیاںجو اُسے ہوئیںحاصل وہ اسرائیلشاہاِن’ کی
کتابکی‘تاریخ ہیں۔درجمیں مروہجب6 کر باپاپنے دادا سے
جا ملا تو اُسے تِرضہ میں دفن کیا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا تختایلہ نشین
ہوا۔ رب7 کی سزا کا جو پیغام حنانی کے بیٹے یاہو نبی نے بعشا
اور اُس کے خاندان کو سنایا اُس کی دو وجوہات تھیں۔ پہلے،
بعشا نے ُبعام یر خاندانکے طرحکی وہ کچھ کیا ربجو کو ناپسند
تھا اور اُسے طیش دلایا۔ دوسرے، اُس نے ُبعام یر پورےکے
خاندان ہلاککو کر دیا تھا۔

اسرائیل کا بادشاہ ایلہ
ایلہ8 بن بعشا یہوداہ بادشاہکے آسا ویں26کےحکومتکی

سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس کی حکومت کے دو سال
کے دوران اُس کا دار الحکومت تِرضہ رہا۔ 9 ایلہ ایککا افسر
بنام زِمری تھا۔ زِمری رتھوں کے آدھے حصے پر مقرر تھا۔ اب
وہ بادشاہ سازشیںخلافکے کرنے ایکلگا۔ دن ایلہ تِرضہ میں
محل انچارجکے ارضہ کے میںگھر بیٹھا َمے پی رہا نشےجبتھا۔
میں دُھت ہوا 10 تو زِمری نے اندر جا کر اُسے مار ڈالا۔ پھر وہ
خود تخت پر بیٹھ گیا۔ یہ یہوداہ کے بادشاہ آسا کی حکومت کے
سالویں27 میں ہوا۔

تخت11 پر بیٹھتے ہی زِمری نے بعشا کے پورے خاندان کو
ہلاک کر دیا۔ اُس کسینے بھی مرد کو زندہ نہ چھوڑا، خواہ
وہ دُور کا رشتے دار تھا، خواہ دوست۔ یوں12 وہی کچھ ہوا جو
رب نے یاہو نبی کی معرفت بعشا کو فرمایا تھا۔ 13 کیونکہ بعشا
اور اُس کے بیٹے ایلہ سے سنگین گناہ سرزد ہوئے تھے، اور ساتھ
ساتھ اُنہوں اسرائیلنے بھیکو یہ کرنے پر اُکسایا تھا۔ اپنے باطل
دیوتاؤں اُنہوںسے اسرائیلربنے کے خدا طیشکو دلایا تھا۔

باقی14 ایلہکچھجو دورانکےحکومتکی ہوا اور اُسکچھجو
نے کیا وہ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کتابکی میں درج ہے۔

اسرائیل کا بادشاہ زِمری
زِمری15 یہوداہ کے بادشاہ آسا کی حکومت کے ویں27

سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ لیکن تِرضہ میں اُس حکومتکی
تکدنساتصرف قائم رہی۔ وقتاُس اسرائیلی فوج فلستی شہر
ِجبّتون کا محاصرہ کر رہی تھی۔ فوججب16 میں خبر پھیل گئی
زِمریکہ نے بادشاہ سازشخلافکے کر کے اُسے قتل کیا ہے
تو تمام اسرائیلیوں نے لشکرگاہ میں آ کر اُسی دن اپنے کمانڈر عُمری
کو بادشاہ بنا دیا۔ عُمریتب17 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 کے بُرج
میں جا کر آگاُسے لگائی۔ یوں وہ جل کر مر گیا۔
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19 اِس طرح اُسے بھی مناسب سزا مل گئی، کیونکہ اُس نے
بھی وہ کچھ کیا تھا ربجو کو ناپسند تھا۔ ُبعام یر کے نمونے پر چل
کر اُس نے وہ تمام گناہ کئے جو ُبعام یر نے کئے اور اسرائیل کو
کرنے پر اُکسایا تھا۔ 20 جو کچھ زِمری کی حکومت کے دوران
ہوا اور جو سازشیں اُس نے کیں وہ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ
کتابکی میں درج ہیں۔

اسرائیل کا بادشاہ عُمری
زِمری21 کی موت کے بعد اسرائیلی دو فرقوں میں بٹ گئے۔

ایک فرقہ تِبنی بن جینت کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا، دوسرا عُمری
کو۔ عُمریلیکن22 کا فرقہ تِبنی کے فرقے نسبتکی یادہ طاقتز
ور نکلا۔ چنانچہ تِبنی مر گیا اور پوریعُمری قوم پر بادشاہ بن گیا۔

عُمری23 یہوداہ کے بادشاہ آسا کی حکومت کے ویں31
سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس حکومتکی کا دورانیہ 12
سال تھا۔ پہلے چھ سال الحکومتدار تِرضہ رہا۔ اِس24 کے بعد
اُس ایکنے آدمی بنام سمر کو چاندی کے 6,000 دےِسکے
کر اُس سے سامریہ پہاڑی خرید لی اور وہاں اپنا نیا الحکومتدار
تعمیر کیا۔ مالـکپہلے سمر کی یاد میں اُس نے شہر کا نام سامریہ
رکھا۔

عُمریلیکن25 کچھوہیبھینے کیا ناپسندکوربجو 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 کامیابیاںجو اُسے ہوئیںحاصل وہ اسرائیلشاہاِن’ کی
‘تاریخ کتابکی 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
عُمریبناباخی29 یہوداہ کے بادشاہ آسا سالویں38کے

میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس حکومتکی کا دورانیہ 22 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
نسبتکی 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 بھیشادیسے نتیجےکی۔ میں وہ
اُس کے دیوتا بعل کے منے جھکسا کر اُس کی پوجا کرنے لگا۔
32 سامریہ میں اُس نے بعل کا مندر تعمیر کیا اور دیوتا کے لئے
قربان گاہ بنا کر اُس میں رکھ دیا۔ 33 اباخی یسیرتنے دیوی
کا بُت بھی بنوا دیا۔ یوں اُس نے اپنے گھنونے کاموں ماضیسے
تمامکے بادشاہوںاسرائیلی یادہکہیںنسبتکی اسرائیلربز کے
خدا طیشکو دلایا۔

34 اخی اب حکومتکی کے دوران بیت ایل کے ہنے ر والے
حی ایل نے یریحو شہر کو سرےنئے سے تعمیر کیا۔ جب اُس کی
بنیاد رکھی گئی تو اُس سبکا سے بڑا بیٹا ابیرام مر گیا، اور جب
اُس نے شہر دروازےکے لگا دیئے تو اُس سبکے سے چھوٹے
سجوببیٹے اپنیکو دینیجان پڑی۔ کیربیوں پوریباتوہ ہوئی
جو اُس نے یشوع بن نون معرفتکی فرمائی تھی۔

17
الیاسکوّے نبی کو کھانا کھلاتے ہیں

الیاسدنایک1 نبی ِجلعادجونے تِشبیشہرکے کا تھا اباخی
بادشاہ اسرائیلرب”کہا،سے کے خدمتکیجسقَسمکیخدا
مَیں کرتا ہوں، آنے والے سالوں میں نہ اوس، نہ پڑےبارش گی
تکجب مَیں نہ “کہوں۔

2 پھر رب الیاسنے سے کہا، 3 یہاں” سے چلا !جا مشرق
طرفکی سفر کر کے وادٔی کریت میں چھپ جسجا ندیکی
یائے در یردن میں بہتی ہے۔ 4 پانی تُو ندی سے پی سکتا ہے، اور
مَیں نے کوّوں کو تجھے وہاں کھانا کھلانے کا حکم دیا “ہے۔
الیاس5 رب کی سن کر روانہ ہوا اور وادٔی کریت میں ہنے ر لگا
جس ندیکی یائے در یردن میں بہتی ہے۔ صبح6 و شام کوّے
اُسے روٹی پہنچاتےگوشتاور اوررہے، پانی ندیوہ سے پیتا تھا۔

الیاس صارپت کی بیوہ پاسکے
7 پورےاِس عرصے میں بارش نہ ہوئی، اِس لئے ندی آہستہ

آہستہ سوکھ گئی۔ جب اُس کا پانی بالکل ختم ہو گیا 8 تو رب
الیاسدوبارہ کلامہمسے ہوا، یہاں”9 روانہسے ہو کر کےصیدا
شہر صارپت میں جا بس۔ مَیں نے وہاں ایککی بیوہ کو تجھے
کھانا کھلانے کا حکم دیا “ہے۔ 10 الیاسچنانچہ صارپت کے
لئے روانہ ہوا۔
سفر کرتے کرتے وہ شہر کے دروازے کے پاس پہنچ گیا۔

ایکوہاں بیوہ جلانے کے لئے یاں لـکڑ چن کر جمع کر رہی تھی۔
اُسے بُلا الیاسکر نے کہا، ذرا” کسی برتن میں پانی بھر کر تھوڑامجھے 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
یہ12 سن کر بیوہ رُک گئی اور بولی، آپرب” کے خدا کی قَسم،
پاسمیرے کچھ نہیں ہے۔ ایکبس، برتن میں مٹھی 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 آپجو نے میرےپہلےلیکنہے۔کہا لئے روٹیسیچھوٹی
بنا پاسمیرےکر آئیں۔لے پھر جو باقی رہ گیا ہو اُس سے اپنے اور
اپنے بیٹے لئےکے اسرائیلربکیونکہ14بنائیں۔روٹی کا خدا فرماتا
ہے، بارشربتکجب’ برسنے میدےتکتبدےنہ اور تیل
برتنکے خالی نہیں ہوں “۔‘گے
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عورت15-16 نے جا کر ویسا ہی کیا الیاسجیسا نے اُسے کہا
تھا۔ واقعی میدہ اور تیل کبھی ختم نہ ہوا۔ روز بہ روز الیاس، بیوہ
اور اُس کے بیٹے کے لئے یابدستکھانا کچھسبرہا۔ ویسا ہی
ہوا ربجیسا الیاسنے معرفتکی فرمایا تھا۔

دنایک17 بیوہ کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ اُس خراببہتطبیعتکی
ہوئی، اور ہوتے ہوتے اُس نکلجانکی گئی۔ تب18 الیاسبیوہ
لـگی،کرنےشکایتسے مردِ” خدا، آپمیرا ساتھکے کیا واسطہ؟
آپ اِسصرفتو مقصد یہاںسے ہیںآئے میرےکوربکہ گناہ
کی یاد دلا میرےکر بیٹے کو مار “!ڈالیں

الیاس19 میںجوابنے اپنے”کہا، بیٹے “دیں۔دےمجھےکو
وہ لڑکے عورتکو کی میںگود سے اُٹھا چھتکر پر کمرےاپنے
میں لے گیا اور وہاں اُسے چارپائی پر رکھ کر 20 دعا کرنے میرےرباے”لگا، خدا، تُو نے اِس بیوہ کو جس کا مہمان مَیں
ہوں ایسی مصیبت میں کیوں ڈال دیا ہے؟ تُو نے اُس کے بیٹے کو
مرنے کیوں “دیا؟ 21 وہ تین بار لاش پر دراز ہوا اور ساتھ ساتھ
رب سے التماس کرتا رہا، میرےرباے” خدا، براہِ کرم بچے
کی جان کو اُس واپسمیں “!دےآنے

رب22 الیاسنے کی سنی، اور لڑکے کی جان اُس واپسمیں
آئی۔ الیاس23 اُسے اُٹھا کر نیچے لے آیا اور اُسے اُس کی ماں کو
دےواپس کر بولا، آپدیکھیں،” کا بیٹا زندہ “!ہے عورت24
جوابنے دیا، اب” مَیں نے جان لیا ہے آپکہ الله کے پیغمبر
ہیں اور لتےسےطرفکیربآپکچھجوکہ بو ہیں وہ “ہے۔سچ

18
الیاس واپساسرائیل جاتا ہے

دنبہت1 گزر گئے۔ پھر کال تیسرےکے سال الیاسربمیں
سے ہم کلام ہوا، اب” جا کر اپنے آپ کو اخی اب کے منے سا
پیش کر۔ بارشمَیں کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دوں “گا۔

الیاسچنانچہ2 اباخی سے ملنے کے لئے اسرائیل گیا۔چلا اُس
وقت سامریہ کال کی سخت گرفت میں تھا، 3 اِس لئے اخی اب
محلنے انچارجکے عبدیاہ بُلایا۔کو ربعبدیاہ) خوفکا
مانتا تھا۔ ایزبلجب4 ربنے 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
چیزیںکی پہنچاتا رہتا (تھا۔ اباخیاب5 عبدیاہنے کو حکم ملـکپورے”دیا، میں سے گزر کر تمام چشموں اور وادیوں کا معائنہ
اورگھوڑوںاپنےہمجوجائےملگھاسکچھکہیںشایدکریں۔
خچروں کو کھلا کر اُنہیں بچا سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں کھانے
قلتکی باعثکے کچھ جانوروں کو ذبح کرنا “پڑے۔

6 اُنہوں نے مقرر کیا کہ اخی اب کہاں جائے گا اور عبدیاہ
کہاں، پھر دوسرےایکدونوں الـگسے ہو گئے۔ 7 چلتے چلتے
عبدیاہ الیاساچانککو اُس طرفکی آتے ہوئے نظر آیا۔ جب
عبدیاہ اُسےنے پہچانا تو وہ منہ جھکبلکے کر میرے”بولا، آقا
الیاس، آپکیا ہی “ہیں؟

الیاس8 نے جواب دیا، جی،” مَیں ہی ہوں۔ جائیں، اپنے
مالـک کو اطلاع دیں الیاسکہ آ گیا “ہے۔

9 عبدیاہ اعتراضنے کیا، مجھ” سے کیا غلطی ہوئی ہے آپکہ
مجھے اخی اب سے مروانا ہتے چا ہیں؟ رب10 آپ کے خدا کی
قَسم، بادشاہ نے اپنے بندوں کو ہر قوم اور ملـک میں بھیج دیا
ہے تاکہ آپ کو ڈھونڈ نکالیں۔ اور جوابجہاں ملا الیاسکہ
یہاں نہیں ہے وہاں لوگوں کو قَسم کھانی پڑی کہ ہم الیاس کا
کھوج لگانے میں ناکام رہے ہیں۔ آپاباور11 ہتے چا ہیں کہ
مَیں بادشاہ پاسکے جا کر اُسے بتاؤں الیاسکہ یہاں ہے؟ عین12
ممکن آپمَیںجبکہہے چھوڑکو جاؤںچلاکر ربتو روحکا
آپ کو اُٹھا کسیکر نامعلوم جگہ جائے۔لے اگر بادشاہ میری یہ
اطلاع سن یہاںکر آئے آپاور کو نہ پائے تو مجھے مار ڈالے گا۔
یاد رہے کہ مَیں جوانی سے لے ربتکآجکر خوفکا مانتا آیا
ہوں۔ 13 میرےکیا تکآقا یہ خبر نہیں پہنچی ربایزبلجبکہ
نبیوںکے قتلکو تھیرہیکر تو مَیں نے کیا کِیا؟ مَیں میںغاروںدو
پچاسپچاس نبیوں کو چھپا کر اُنہیں کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتا
رہا۔ 14 آپاباور ہتے چا ہیں کہ مَیں اباخی پاسکے جا کر
دوںاطلاعاُسے الیاسکہ یہاں آ گیا مجھےوہہے؟ مارضرور ڈالے
“گا۔

الیاس15 نے الافواجرب”کہا، حیاتکی کیجسقَسمکی
مَیںخدمت کرتا آجہوں، مَیں آپاپنے کو ضرور بادشاہ پیشکو
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، اسرائیلتو لئےکے مصیبت نہیںباعثکا بنا
آپبلـکہ آپاور باپکے احکامکےربآپگھرانا۔کا چھوڑ کر
بعل کے بُتوں کے لـگپیچھے گئے ہیں۔ اب19 آپمَیں چیلنجکو
دیتا ہوں، تمام اسرائیل کو بُلا کر کرمل پہاڑ پر جمع کریں۔ ساتھ
بعلساتھ دیوتا نبیوں450کے ایزبلاورکو کی میز ہونےشریکپر
یسیرتوالے دیوی کے نبیوں400 کو بھی “بُلائیں۔

گیا۔ماناباخی20 اُس تمامنے اسرائیلیوں نبیوںاور بُلایا۔کو
جب وہ کرمل پہاڑ پر جمع ہو گئے 21 تو الیاس اُن کے منے سا جا
کھڑا ہوا اور کہا، تککبآپ” کبھی اِس طرف، کبھی اُس
طرف لنگڑاتے رہیں *گے؟ اگر رب خدا ہے تو صرف اُسی کی
پیروی کریں، لیکن اگر بعل واحد خدا ہے تو اُسی کے لـگپیچھے
“جائیں۔
خاموشلوگ رہے۔ الیاس22 باتنے جاری رکھی، رب”

نبیوںکے میں صرفسے مَیں ہی باقی رہ گیا طرفدوسریہوں۔
بعل دیوتا کے یہ 450 کھڑےنبی ہیں۔ اب23 دو بَیل لے آئیں۔
بعل کے ایکنبی کو پسند کریں اور پھر ٹکڑےٹکڑےاُسے کر کے

* 18:21 لنگڑاتے رہیں :گے آیتدیکھئے ۔26
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اپنی قربان گاہ یوںکی لـکڑ پر لیکندیں۔رکھ یوںوہ لـکڑ نہآگکو
بَیلدوسرےمَیںلگائیں۔ تیارکو قرباناپنیکےکر یوںکیگاہ لـکڑ
پر رکھ دوں گا۔ لیکن مَیں بھی آگاُنہیں نہیں لگاؤں گا۔ 24 پھر
آپ اپنے دیوتا کا نام پکاریں جبکہ ربمَیں کا نام پکاروں گا۔ جو
قربانیمعبود جلاکو وہیگادےجوابکر لوگتمام“ہے۔خدا
بولے، ٹھیکآپ” کہتے “ہیں۔

الیاسپھر25 بعلنے نبیوںکے کیونکہکریں،شروع”کہا،سے
آپ بہت ایکہیں۔ بَیل کو چن کر اُسے تیار کریں۔ لیکن اُسے
آگ مت لگانا بلـکہ اپنے دیوتا کا نام پکاریں تاکہ وہ آگ بھیج
“دے۔ 26 اُنہوں نے بَیلوں میں سے ایک کو چن کر اُسے تیار
کیا، پھر بعل کا نام پکارنے لـگے۔ صبح سے لے کر دوپہر تک
وہ مسلسل چیختے چلّاتے رہے، اے” بعل، ہماری “!سن ساتھ
ساتھ قرباناُسوہ گاہ اردکے گرد ناچتے †رہے اُنہوںجو بنائینے
تھی۔ لیکن نہ کوئی آواز سنائی دی، نہ کسی جوابنے دیا۔

دوپہر27 الیاسوقتکے اُن مذاقکا اُڑانے یادہ”لگا، اونچیز
آواز سے !بولیں شاید وہ سوچوں میں غرق ہو یا اپنی حاجت رفع
لئےکےکرنے طرفایک گیا ہو۔ بھییہ ہو سکتا کہیںوہکہہے
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 خونکہ بہنے لگا۔ 29 دوپہر گزر گئی، اور وہ شام
تکوقتاُسکے وجد میں جبرہے غلہ کی پیشنذر کی جاتی
ہے۔ لیکن 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
میرے پاس “!آئیں سب قریب آئے۔ وہاں رب کی ایک قربان
گاہ تھی جو گرائی گئی تھی۔ اب الیاس نے وہ دوبارہ کھڑی
کی۔ 31 اُس نے یعقوب سے نکلے ہر قبیلے کے لئے ایک ایک
پتھر چن لیا۔ بعد) میں رب یعقوبنے کا نام اسرائیل رکھا
۔(تھا 32 اِن بارہ پتھروں کو لے کر الیاس نے رب کے نام کی
قربانمیںتعظیم بنائی۔گاہ اِس اردکے اُسگرد نے اِتنا چوڑا گڑھا
کھودا کہ اُس ًمیں تقریبا 15 لٹر پانی سما سکتا تھا۔ 33 پھر 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، گھڑےچار”
پانی سے بھر کر قربانی اور یوں لـکڑ پر ُنڈیل ا “!دیں جب34 اُنہوں
نے ایسا کیا تو اُس نے دوبارہ ایسا کرنے کا حکم دیا، پھر تیسری
بار۔ آخرکار35 اِتنا پانی تھا اُسکہ قربانطرفچاروںنے گاہ سے
ٹپک کر گڑھے کو بھر دیا۔

36 شام کے وقت جب غلہ کی نذر پیش کی جاتی الیاسہے
نے قربان گاہ پاسکے جا کر بلند آواز سے دعا کی، اے” رب،
اے ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کے آجخدا، لوگوں پر ظاہر کر کہ
اسرائیل میں تُو ہی خدا ہے اور کہ مَیں تیرا خادم ہوں۔ ثابت کر

کہ مَیں نے یہ سب تیرےکچھ حکم کے مطابق کیا ہے۔ اے37
میریرب، دعا میری!سن سن تاکہ لوگیہ جان لیں کہ اےتُو،
رب، خدا ہے اور کہ تُو ہی اُن کے دلوں کو دوبارہ اپنی طرف
مائل کر رہا “ہے۔

اچانک38 آسمان سے رب کی آگ نازل ہوئی۔ آگ نے نہ
قربانیصرف لـکڑیاور بھسمکو کر دیا بلـکہ قربان گاہ پتھروںکے
اور اُس کے نیچے کی مٹی کو بھی۔ گڑھے میں پانی بھی ایک دم
سوکھ گیا۔

یہ39 دیکھ اسرائیلیکر اوندھے منہ گر کر پکارنے رب”لـگے،
ہی خدا ہیرب!ہے خدا “!ہے 40 الیاسپھر اُنہیںنے 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 وہاں
سب موتکو گھاٹکے اُتار دیا۔

بارش ہوتی ہے
41 پھر الیاس نے اخی اب سے کہا، اب” جا کر کچھ کھائیں

اور پئیں، کیونکہ بارشموسلادھار کا شور دےسنائی رہا “ہے۔
اباخیچنانچہ42 کھانے پینے لئےکے چلا گیا کرملالیاسجبکہ
پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ وہاں اُس جھکنے کر اپنے سر کو
دونوں گھٹنوں بیچکے میں چھپا لیا۔ 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 بھیکچھ”دی، نظر نہیں الیاسلیکن“آتا۔ نے اُسے دوبارہ
دیکھنے کے لئے بھیج دیا۔ اِس دفعہ بھی کچھ معلوم نہ ہو سکا۔
سات الیاسبار نے نوکر کو دیکھنے کے لئے بھیجا۔ جبآخرکار44
دفعہساتویںنوکر گیا تو اُس واپسنے آ اطلاعکر ایک”دی، چھوٹا
سا بادل سمندر میں سے نکل کر اوپر چڑھ رہا ہے۔ وہ آدمی کے
ہاتھ کے برابر “ہے۔
تب الیاس نے حکم دیا، جاؤ،” اخی اب کو اطلاع دو،

گھوڑوں’ ًکو فورا رتھ جوتمیں کر چلےگھر جائیں، بارشورنہ
آپ روککو لے “۔‘گی 45 نوکر اطلاع دینے چلا گیا تو جلد ہی
آندھی آئی، آسمان پر کالے کالے بادل چھا گئے اور موسلادھار
بارش برسنے لـگی۔ اخی اب جلدی سے رتھ پر سوار ہو کر یزرعیل
کے لئے روانہ ہو گیا۔ 46 اُس وقت رب نے الیاس کو خاص
طاقت دی۔ سفر کے لئے کمربستہ ہو کر وہ اباخی کے رتھ کے
آگے آگے دوڑ کر اُس پہلےسے یزرعیل پہنچ گیا۔

19
بھاگالیاس جاتا ہے

اباخی1 ایزبلنے کچھسبکو سنایا الیاسجو نے کہا تھا،
یہ بھی کہ اُس بعلنے کے نبیوں طرحکسکو تلوار سے مار دیا
تھا۔ ایزبلتب2 قاصدنے الیاسکو پاسکے بھیج کر اُسے اطلاع
سختمجھےدیوتا”دی، دیںسزا اگر آپتکوقتاِسکلمَیں کو
اُن نبیوں سیکی سزا نہ “دوں۔

† 18:26 ناچتے :رہے لفظی :ترجمہ لنگڑاتے ہوئے ناچتے ًرہے۔ غالبا بعل کی تعظیم قسمخاصایکمیں کا رقص۔ لہٰذا الیاسمیں21آیت کا سوال، …تککبآپ” لنگڑاتے
رہیں “گے؟
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الیاس3 سخت ڈر گیا اور اپنی جان بچانے کے لئے بھاگ گیا۔
چلتے چلتے وہ یہوداہ پہنچتکبیرسبعشہرکے گیا۔ وہاں وہ اپنے نوکر
کو چھوڑ کر 4 آگے یگستان ر میں جا ایکنکلا۔ دن کے سفر کے
بعد پہنچپاسکےجھاڑیکیسینکوہ گیا اور اُس میںسائےکے
بیٹھ کر دعا کرنے لگا، اے” رب، مجھے مرنے اببسدے۔
کافی جانمیریہے۔ لے،لے مَیںکیونکہ باپاپنے دادا سے بہتر
نہیں “ہوں۔ 5 پھر جھاڑیوہ کے سائے لیٹمیں کر سو گیا۔
اچانک ایک فرشتے نے اُسے چھو کر کہا، اُٹھ،” کھانا کھا

“!لے جب6 اُس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ سرہانے
قریبکے کوئلوں پر بنائی گئی روٹی اور پانی کی پڑیصراحی ہے۔
اُس نے روٹی کھائی، پانی پیا اور دوبارہ سو گیا۔ لیکن7 رب کا
ایکفرشتہ بار پھر آیا اور اُسے ہاتھ لگا کر کہا، اُٹھ،” کھانا کھا
لے، ورنہ آگے کا لمبا بستیرےسفر باتکی نہیں ہو “گی۔

تب8 الیاس نے اُٹھ کر دوبارہ کھانا کھایا اور پانی پیا۔ اِس
خوراک نے اُسے اِتنی تقویت دی کہ چالیسوہ دن چالیساور
رات سفر کرتے کرتے الله کے پہاڑ حورب یعنی سینا تک پہنچ
گیا۔ وہاں9 راتوہ گزارنے کے لئے ایک غار میں چلا گیا۔

الیاسرب کی حوصلہ افزائی کرتا ہے
غار ربمیں اُس سے ہم کلام ہوا۔ اُس نے پوچھا، الیاس،”

تُو یہاں کیا کر رہا “ہے؟ الیاس10 جوابنے مَیں”دیا، نے رب،
آسمانی لشکروں کے خدا خدمتکی کرنے کی کوششسرتوڑ کی
ہے، کیونکہ اسرائیلیوں نے تیرے عہد کو ترک کر دیا ہے۔
اُنہوں تیرینے قربان گاہوں کو گرا تیرےکر نبیوں کو تلوار سے
قتل کر دیا مَیںہے۔ اکیلا ہی بچا ہوں، اور وہ مجھے بھی مار لنے ڈا
کے درپَے “ہیں۔

غار”فرمایا،نےربمیںجواب11 نکلسے کر پہاڑ ربپر کے
منے سا کھڑا ہو “!جا ربپھر وہاں سے گزرا۔ اُس کے آگے آگے
بڑی اور زبردست آندھی جسآئی نے پہاڑوں کو چیر کر چٹانوں
ٹکڑےٹکڑےکو کر دیا۔ لیکن رب آندھی میں نہیں تھا۔ 12 اِس
کے بعد زلزلہ آیا، لیکن رب زلزلے میں نہیں تھا۔ 13 زلزلے کے
بعد بھڑکتی آگہوئی وہاں سے گزری، لیکن آگرب 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 ایکگیا۔ آواز اُس مخاطبسے الیاس،”ہوئی، تُو یہاں کیا کر رہا “ہے؟ الیاس14 جوابنے 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 تیرینے قربان گاہوں کو گرا تیرےکر نبیوں کو
تلوار قتلسے کر دیا مَیںہے۔ اکیلا ہی بچا ہوں، اور وہ مجھے بھی
مار لنے ڈا کے درپَے “ہیں۔

میںجوابنےرب15 یگستان”کہا، ر میں اُس راستے سے ہو
واپسکر تجھےنےجسجا یہاں پہنچایا ہے۔ پھر دمشق چلا جا۔
وہاں حزائیل کو تیل مسحسے کر کے شام کا بادشاہ قرار دے۔
اِسی16 طرح یاہو بن نِمسی مسحکو کر اسرائیلکے کا بادشاہ قرار

دے 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 تکابجو 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 گیا۔چلاسے اسرائیل واپسمیں آ کر اُسے الیشع

بن سافط ملا جو بَیلوں کی بارہ یوں جوڑ کی مدد ہلسے چلا رہا
تھا۔ خود جوڑیبارھویںوہ چلساتھکے رہا الیاستھا۔ اُسنے
پاسکے آ کر اپنی چادر اُس کندھوںکے پر دیڈال اور رُکے بغیر
آگے نکل گیا۔

20 الیشع ً فورا اپنے بَیلوں کو چھوڑ الیاسکر کے پیچھے بھاگا۔
اُس نے کہا، پہلے” مجھے اپنے باپماں کو دےبوسہ کر خیرباد
کہنے دیجئے۔ پھر آپمَیں پیچھےکے ہو لوں الیاس“گا۔ جوابنے
دیا، واپسچلیں،” جائیں۔ لیکن وہ کچھ یاد رہے جو مَیں 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 نے گوشت پکانے کے لئے جلا دیا۔ جب گوشت
تیار تھا تو اُس نے اُسے لوگوں میں تقسیم کر کے اُنہیں کھلا دیا۔
اِس کے بعد الیشع الیاس کے پیچھے ہو کر اُس خدمتکی کرنے
لگا۔

20
شام فوجکی سامریہ کا محاصرہ کرتی ہے

ایک1 دن شام کے بادشاہ بن ہدد نے اپنی پوری فوج کو جمع
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 سے جنگ کا اعلان کیا۔ 2 اُس نے اپنے قاصدوں
کو شہر میں بھیج کر اسرائیل کے بادشاہ اباخی کو اطلاع دی،
آپسےاب”3 اورخواتینچاندی،سونا،کا “ہیں۔ہیمیرےبیٹے
اسرائیل4 کے بادشاہ جوابنے دیا، میرے” آقا اور آپبادشاہ،
کی مرضی۔ مَیں اور جو کچھ میرا آپہے ملـکیتکی “ہے۔

تھوڑی5 دیر کے بعد قاصد بن ہدد کی نئی خبر لے کر مَیں”آئے، آپنے سے سونے، چاندی، خواتین اور بیٹوں کا تقاضا کیا
ہے۔ اب6 غور !کریں کل اِس وقت مَیں اپنے ملازموں آپکو
پاسکے بھیج دوں گا، اور وہ آپ کے محل اور آپ کے افسروں
تلاشیکیگھروںکے لیں گے۔ آپبھیکچھجو کو پیارا اُسےہے
وہ جائیںلے “گے۔

تب7 اخی اب بادشاہ ملـکنے کے تمام بزرگوں کو بُلا کر
اُن باتسے کی، دیکھیں” یہ آدمی کتنا بُرا ارادہ رکھتا جبہے۔
اُس نے میری خواتین، بیٹوں، سونے اور چاندی کا تقاضا کیا تو
مَیں نے انکار نہ “کیا۔ بزرگوں8 اور باقی لوگوں ملنے کر مشورہ
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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 کو جواب دینا، جو کچھ آپ نے پہلی مرتبہ مانگ لیا وہ
آپمَیں کو دینے کے لئے تیار ہوں، لیکن یہ آخری 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 کو نیست و نابود نہ کر دوں۔ اِتنا بھی نہیں رہے گا
کہ میرا ہر فوجی مٹھی خاکبھر اپنے واپسساتھ لے “!سکےجا
اسرائیل11 کے بادشاہ نے قاصدوں جوابکو دیا، اُسے” بتا دینا
کہ جو ابھی جنگ کی یاں تیار کر رہا ہے وہ فتح نعرےکے نہ
“لگائے۔

ہددبنجب12 اطلاعیہکو ملی تو وہ میںلشکرگاہ اتحادیاپنے
بادشاہوں ساتھکے َمے پی رہا تھا۔ اُس نے اپنے افسروں کو حکم
دیا، حملہ” کرنے کے لئے یاں تیار “!کرو چنانچہ وہ شہر پر حملہ
کرنے کی یاں تیار کرنے لـگے۔

شام فوجکی سے جنگپہلی
اِس13 ایکدوران نبی اخی اب بادشاہ پاسکے آیا اور رب”کہا، فرماتا ہے، کیا’ تجھے دشمن کی یہ بڑی فوج نظر آ رہی ہے؟

توبھی مَیں اِسے آج تیرےہی حوالے کر دوں تبگا۔ تُو جان لے
گا کہ مَیں “۔‘ہوںربہی

اباخی14 سوالنے کرےسےوسیلےکےکسیہرب”کیا،
“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
کیا۔ 7,000 افراد تھے۔ 16-17 دوپہر کو وہ لڑنے کے لئے نکلے۔
ضلعوں پر مقرر افسروں کے جوان سب سے آگے تھے۔ بن ہدد
اور اتحادی32 بادشاہ لشکرگاہ میں بیٹھے نشے میں دُھت َمے پی
تھےرہے اچانککہ شہر کا جائزہ لینے کے لئے بن ہدد بھیجےکے
گئے سپاہی اندر آئے اور کہنے سامریہ”لـگے، آدمیسے نکل رہے
“ہیں۔ بن18 ہدد نے حکم 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۔ جساور بھی دشمن کا مقابلہ ہوا اُسے
مارا گیا۔ تب شام کی پوری بھاگفوج گئی۔ اسرائیلیوں نے اُن
تعاقبکا کیا، لیکن شام کا بادشاہ بن گھوڑےہدد پر سوار ہو کر
گھڑسواروںایکچند ساتھکے بچ نکلا۔ اسرائیلوقتاُس21 کا
جنگبادشاہ کے لئے نکلا اور گھوڑوں اور رتھوں کو تباہ کر کے
اَرامیوں شکستزبردستکو دی۔

شام فوجکی جنگدوسریسے

بعد22 میں نبیمذکورہ اسرائیلدوبارہ بادشاہکے پاسکے آیا۔
وہ بولا، اب” مضبوط ہو کر بڑے دھیان سے سوچیں کہ آنے
والے دنوں میں کیا کیا یاں تیار کرنی چاہئیں، اگلےکیونکہ بہار کے
موسم میں شام کا بادشاہ آپدوبارہ پر کرےحملہ “گا۔

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
ہمارا ایک اَور مشورہ بھی ہے۔ 32 بادشاہوں کو ہٹا کر اُن کی
جگہ اپنے افسروں کو مقرر کریں۔ 25 ایکپھر نئی فوج تیار یں کر
جو تباہ شدہ پرانی فوج طاقتجیسی ور ہو۔ اُس کے اُتنے ہی رتھ
ہوںگھوڑےاور جتنے پہلے تھے۔ ہمجبپھر میدانی علاقے میں
اُن سے لڑیں گے تو اُن پر غالبضرور آئیں “گے۔
بادشاہ اُن باتکی مان کر یاں تیار کرنے لگا۔ جب26 بہار کا

موسم آیا تو وہ شام کے فوجیوں کو جمع کر اسرائیلکے سے لڑنے
کے لئے افیق شہر گیا۔ 27 اسرائیلی فوج بھی لڑنے کے لئے جمع
ہوئی۔ کھانے پینے کی اشیا بندوبستکا کیا گیا، اور وہ دشمن سے
لڑنے کے لئے نکلے۔ جب وہاں پہنچے تو اُنہوں نے اپنے خیموں
کو دو جگہوں پر لگایا۔ یہ دو گروہ شام کی وسیع فوج کے مقابلے
یوںمیں بکر دوکے یوڑوںچھوٹے لـگجیسےر تھے،رہے کیونکہ
پورا میدان شام فوجیوںکے سے بھرا تھا۔

28 پھر مردِ خدا نے اخی اب پاسکے آ کر کہا، رب” فرماتا
ہے، شام’ ہیںکرتےخیاللوگکے پہاڑیربکہ دیوتا اِسہے
لئے میدانی ناکاممیںعلاقے مَیںچنانچہگا۔رہے اُن زبردستکی
فوج تیرےکو حوالے دوںکر تبگا۔ تُو جان لے گا مَیںکہ ہی
“۔‘ہوںرب

دوسرےایکفوجیںدونوںتکدنسات29 صفمقابلکے
لڑائیدنساتویںرہیں۔آرا کا آغاز اسرائیلیہوا۔ اِس بھیمرتبہ شام
فوجکی غالبپر آئے۔ اُس دن اُنہوں نے اُن ایککے لاکھ پیادہ
فوجیوں کو مار دیا۔ باقی30 فرار ہو کر افیق شہر گھسمیں گئے۔
ً تقریبا 27,000 آدمی تھے۔ اچانکلیکن شہر کی فصیل اُن پر گر
گئی، تو وہ ہلاکبھی ہو گئے۔

اباخی شام کے بادشاہ پر رحم کرتا ہے
بن ہدد بادشاہ بھی افیق میں فرار ہوا تھا۔ اب وہ کبھی اِس

کمرے میں، کبھی اُس میں کھسک کر چھپنے کی کوشش کر
رہا تھا۔ 31 پھر اُس افسروںکے اُسےنے مشورہ سنا”دیا، کہہے
اسرائیل کے بادشاہ نرم دل ہوتے ہیں۔ کیوں نہ ہم ٹاٹ اوڑھ
کر اور اپنی گردنوں میں ڈالرسّے اسرائیلکر کے بادشاہ پاسکے
جائیں؟ شاید آپوہ کو زندہ چھوڑ “دے۔

32 چنانچہ بن ہدد کے افسر ٹاٹ اوڑھ کر اور اپنی گردنوں
میں رسّے ڈال کر اسرائیل کے بادشاہ کے پاس آئے۔ اُنہوں نے
آپ”کہا، کا بنخادم گزارشہدد کرتا مجھےکہہے زندہ چھوڑ
کیا”کیا،سوالنےاباخی“دیں۔ زندہتکابوہ تووہہے؟ میرا
بھائی “!ہے بنجب33 ہدد افسروںکے جاننے لیا کہ اباخی
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کا طرفکسرُجحان ہے تو اُنہوں جلدینے اِسسے تصدیقکی
بنجی،”کی، آپہدد کا بھائی “!ہے اباخی نے حکم جا”دیا،
کر اُسے بُلا “لائیں۔
تب بن ہدد نکل آیا، اور اخی اب نے اُسے اپنے رتھ پر سوار

ہونے دعوتکی دی۔ بن34 ہدد نے اخی اب سے کہا، مَیں”
آپ کو وہ تمام واپسشہر کر دیتا ہوں باپمیرےجو آپنے کے
باپ سے چھین لئے تھے۔ ہمارےآپ دار الحکومت دمشق میں
تجارتی مراکز بھی قائم کر سکتے باپمیرےطرحجسہیں، نے
پہلے سامریہ میں کیا “تھا۔ اخی اب بولا، ٹھیک” ہے۔ اِس کے
بدلے میں مَیں آپ کو رِہا کر دوں “گا۔ اُنہوں نے معاہدہ کیا،
پھر اباخی نے شام کے بادشاہ کو رِہا کر دیا۔

نبی اباخی ملامتکو کرتا ہے
ربوقتاُس35 نبیوںنے میں ایکسے ہدایتکو کی، جا”

کر اپنے ساتھی کو دےکہہ کہ وہ تجھے “مارے۔ نبی نے ایسا
کیا، لیکن ساتھی نے انکار کیا۔ 36 پھر نبی بولا، آپچونکہ” نے
رب کی نہیں سنی، اِس لئے جوں آپہی مجھ سے چلے جائیں گے
آپشیرببر پھاڑکو “گا۔ڈالے اور ایسا وہاںساتھیجبہوا۔ہی
سے نکلا تو ببر شیر نے اُس پر حملہ کر کے اُسے پھاڑ ڈالا۔

نبی37 کسیملاقاتکی اَور سے ہوئی تو اُس نے اُس بھیسے
کہا، مہربانی” کر مجھےکے “!ماریں اُس آدمی نے نبی کو مار مار
کر زخمی کر دیا۔ تب38 نبی نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ
اُسے پہچانا نہ جائے، پھر راستے کنارےکے پر اباخی بادشاہ کے
انتظار میں کھڑا ہو گیا۔

جب39 بادشاہ وہاں سے گزرا تو نبی چلّا کر اُس مخاطبسے
ہوا، جناب،” مَیں جنگمیداِن میں لڑ رہا تھا اچانککہ کسی
آدمی پاسمیرےنے آ کر اپنے قیدی 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
پڑے گی آپیا ایککو چاندیمن ادا پڑےکرنی ‘گی۔ لیکن40
مَیں اِدھر اُدھر مصروف رہا، اور اِتنے میں قیدی غائب ہو “گیا۔
اخی اب بادشاہ نے جواب دیا، آپ” نے خود اپنے بارے میں
فیصلہ دیا آپابہے۔ کو اِس کا نتیجہ پڑےبھگتنا “گا۔

41 پھر نبی نے جلدی 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 ہے، لیکن تُو نے اُسے
رِہا کر دیا اُسابہے۔ کی جگہ تُو مرےہی گا، اور اُس کی قوم
کی تیریجگہ قوم کو نقصان پہنچے “۔‘گا

43 اسرائیل کا بادشاہ بڑے غصے اور بدمزاجی کے عالم میں
سامریہ میں اپنے محل میں چلا گیا۔

21
ایزبل کے نبوتہاتھوں کا قتل

اِس1 ایکبعدکے اَور قابِل باتذکر یزرعیلہوئی۔ میں سامریہ
بادشاہکے اباخی محلایککا تھا۔ محل زمینکی ساتھساتھکے

انگور کا باغ مالـکتھا۔ کا نبوتنام تھا۔ ایک2 دن اباخی نے
نبوت باتسے کی، انگور” کا آپ کا میرےباغ 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 باغ
دے دوں گا۔ لیکن آپاگر پیسے کو ترجیح دیں آپتو کو اُس
پوریکی رقم ادا کر دوں “گا۔

نبوتلیکن3 جوابنے الله”دیا، کرےنہ آپمَیںکہ کو وہ
دوںزمینموروثی باپمیرےجو دادا میرےنے کیسپرد “!ہے

بڑےاباخی4 میںغصے اپنے واپسگھر چلا گیا۔ وہ بےزار
تھا نبوتکہ اپنے باپ دادا کی موروثی زمین بیچنا نہیں چاہتا۔ وہ
پلنگ پر لیٹ گیا اور اپنا منہ دیوار طرفکی کر کے کھانا کھانے
سے انکار کیا۔ 5 اُس کی بیوی ایزبل اُس پاسکے آئی اور پوچھنے
باتکیا”لـگی، کیوںآپہے؟ اِتنے ہیںبےزار کہ نہیںبھیکھانا
کھانا ہتے؟ “چا اباخی6 جوابنے دیا، یزرعیل” کا ہنے ر والا
نبوت مجھے انگور کا باغ نہیں دینا چاہتا۔ گو مَیں اُسے پیسے دینا
چاہتا تھا بلـکہ اُسے اِس کی جگہ کوئی اَور باغ دینے کے لئے تیار
تھا توبھی وہ بضد “رہا۔

ایزبل7 بولی، کیا” آپ اسرائیل کے بادشاہ ہیں کہ نہیں؟ اب
!اُٹھیں کھائیں، پئیں اور اپنا دل بہلائیں۔ مَیں ہی آپ کو نبوت
یزرعیلی کا انگور کا باغ دلا دوں “گی۔ اُس8 اباخینے نامکے
خطوطسے لـکھ کر اُن پر بادشاہ کی مُہر لگائی اور اُنہیں نبوت کے
شہر کے بزرگوں اور شرفا کو بھیج دیا۔ خطوں9 میں ذیل کی خبر
لـکھی شہر”تھی، اعلانمیں کریں دنایککہ کا روزہ جبجائے۔رکھا
لوگ اُس دن جمع ہو جائیں گے تو نبوت کو لوگوں کے منے سا
کرسیکیعزت پر بٹھا دیں۔ لیکن10 اُس مقابلکے دو بدمعاشوں
کو بٹھا دینا۔ اجتماع کے دوران یہ آدمی سب کے منے نبوتسا پر
الزام لگائیں، شخصاِس’ نے الله اور بادشاہ پر لعنت بھیجی !ہے
ہم اِس کے گواہ ‘ہیں۔ پھر اُسے شہر سے باہر لے جا کر سنگسار
“کریں۔

یزرعیل11 کے بزرگوں اور شرفا نے ایسا ہی کیا۔ اُنہوں12 نے
روزے کے دن کا اعلان لوگجبکیا۔ مقررہ دن جمع ہوئے تو
نبوت کو لوگوں کے منے عزتسا کرسیکی پر بٹھا دیا گیا۔ 13 پھر
بدمعاشدو آئے اور اُس مقابلکے بیٹھ گئے۔ اجتماع دورانکے
یہ آدمی سب کے منے سا نبوت پر الزام لگانے لـگے، شخصاِس”
نے الله اور بادشاہ پر لعنت بھیجی !ہے ہم اِس کے گواہ “ہیں۔
نبوتتب کو شہر سے باہر لے جا کر سنگسار کر دیا گیا۔ 14 پھر
شہر بزرگوںکے ایزبلنے اطلاعکو نبوت”دی، مر گیا اُسےہے،
سنگسار کیا گیا “ہے۔

15 یہ خبر ملتے ہی ایزبل نے اخی اب سے بات کی، جائیں،”
نبوت یزرعیلی کے اُس باغ پر قبضہ کریں جو وہ آپ کو بیچنے سے
انکار کر رہا ابتھا۔ وہ آدمی زندہ نہیں رہا بلـکہ مر گیا “ہے۔

16 یہ سن کر اخی اب ً فورا نبوت کے انگور کے باغ پر قبضہ
کرنے کے لئے روانہ ہوا۔
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الیاس اباخی کو سزا سناتا ہے
تب17 رب الیاس تِشبی سے ہم کلام ہوا، 18 اسرائیل” کے

بادشاہ اخی اب سے جو سامریہ میں رہتا ہے ملنے جا۔ اِس وقت
نبوتوہ انگورکے باغکے میں کیونکہہے، وہ اُس پر قبضہ کرنے
لئےکے وہاں اُسے19ہے۔پہنچا بتا دینا، فرماتارب’ کہہے تُو نے
ایک آدمی کو بلاوجہ قتل کر کے اُس ملـکیتکی پر قبضہ کر لیا
ربہے۔ فرماتا ہے کہ جہاں ُکتوں نبوتنے کا خون چاٹا ہے
وہاں وہ تیرا خون بھی چاٹیں “۔‘گے

الیاسجب20 اباخی پاسکے پہنچا تو بادشاہ بولا، میرے”
دشمن، آپکیا مجھےنے ڈھونڈ نکالا الیاس“ہے؟ جوابنے مَیںجی،”دیا، آپنے کو ڈھونڈ نکالا ہے، آپکیونکہ نے آپاپنے
کو بدی کے ہاتھ میں بیچ کر ایسا کام کیا ہے ربجو کو ناپسند
ہے۔ ربسنیںاب21 کا فرمان، مَیں’ میںمصیبتیوںتجھے ڈال
دوں گا کہ تیرا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ مَیں اسرائیل میں
تیرےسے خاندان کے ہر مرد کو مٹا دوں گا، خواہ وہ بالغ ہو یا
بچہ۔ 22 تُو نے مجھے 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 رببھی کی سزا آئے ربگی۔ فرماتا ہے، ُکتے’
یزرعیل کی فصیل پاسکے ایزبل کو کھا جائیں گے۔ اباخی24
میںخاندانکے مریںمیںشہرجوسے اُنہیںگا ُکتے جائیںکھا گے،
اور جو کھلے میدان میں مریں گے اُنہیں پرندے چٹ کر جائیں
“۔‘گے

25 اور یہ حقیقت ہے کہ اخی اب جیسا شخصخراب کوئی
نہیں تھا۔ کیونکہ ایزبل کے اُکسانے پر اُس نے آپاپنے بدیکو
کے ہاتھ میں بیچ کر ایسا کام کیا ربجو کو ناپسند تھا۔ سب26
سے گھنونی بات یہ تھی کہ وہ بُتوں کے پیچھے لگا رہا، بالکل اُن
یوں امور کی طرح ربجنہیں اسرائیلنے نکالسے دیا تھا۔

جب27 اخی اب الیاسنے کی یہ باتیں سنیں تو اُس نے اپنے
کپڑے پھاڑ ٹاٹکر اوڑھ لیا۔ روزہ رکھ کر وہ حالتغمگین میں
پھرتا رہا۔ ٹاٹ اُس نے سوتے وقت بھی نہ اُتارا۔ تب28 رب
دوبارہ الیاس تِشبی سے ہم کلام ہوا، 29 کیا” تُو نے غور کیا ہے
اباخیکہ نے آپاپنے میرےکو منے سا پستکتنا کر دیا ہے؟
چونکہ اُس عاجزیاپنینے کا اظہار کیا اِسہے لئے مَیں اُس کے
جیتے جی اُس کے خاندان کو مذکورہ مصیبت میں نہیں ڈالوں گا
بلـکہ اُسجبوقتاُس کا تختبیٹا پر بیٹھے “گا۔

22
جھوٹے نبیوں اور میکایاہ کا مقابلہ

1 تین سال تک شام اور اسرائیل کے درمیان صلح رہی۔
تیسرے2 سال یہوداہ کا بادشاہ یہوسفط اسرائیل کے بادشاہ اخی
اب سے ملنے گیا۔ اسرائیلوقتاُس3 کے بادشاہ نے اپنے افسروں
باتسے کی، دیکھیں،” رامات ِجلعاد ہمارا ہی شہر ہے۔ تو پھر
ہم کیوں کچھ نہیں کر ہمیںرہے؟ اُسے شام کے بادشاہ قبضےکے

سے چھڑوانا ہئے۔ “چا اُس4 یہوسفطنے سوالسے کیا، آپکیا”
میرے ساتھ رامات ِ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 گھوڑےاپنے !سمجھیں
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 اِس ارادے سے
باز “رہوں؟ نبیوں جوابنے دیا، جی” کریں، کیونکہ رب اُسے
بادشاہ کے حوالے “گا۔دےکر

لیکن7 یہوسفط مطمئن نہ ہوا۔ اُس نے پوچھا، کیا” ربیہاں
کا کوئی نبی نہیں جس سے ہم یافت در کر “سکیں؟ اسرائیل8
کا بادشاہ بولا، ایکہاں،” تو جسہے کے یعے ذر ربہم کی
مرضی معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن مَیں اُس نفرتسے کرتا ہوں،
کیونکہ وہ میرے بارے میں کبھی بھی اچھی پیش گوئی نہیں
کرتا۔ وہ ہمیشہ بُری پیش گوئیاں سناتا ہے۔ اُس کا نام میکایاہ
بن اِملہ “ہے۔ یہوسفط نے اعتراض کیا، بادشاہ” ایسی بات نہ
“!کہے اسرائیلتب9 کے بادشاہ کسینے ملازم کو بُلا کر حکم
دیا، میکایاہ” بن اِملہ ًکو پاسہمارےفورا پہنچا “!دینا

10 اخی اب اور یہوسفط اپنے شاہی لباس پہنے ہوئے سامریہ
کے دروازے کے قریب اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے۔ یہ ایسی
کھلی جگہ تھی جہاں اناج گاہا جاتا تھا۔ تمام 400 نبی وہاں اُن
کے منے سا پیشاپنی پیشگوئیاں کر رہے تھے۔ ایک11 نبی بنام
ِصدقیاہ بن کنعانہ نے اپنے لئے لوہے سینگکے بنا کر اعلان کیا،
رب” فرماتا ہے کہ اِن سینگوں سے تُو شام کے فوجیوں کو مار
مار ہلاککر دےکر “گا۔ دوسرے12 نبی بھی اِس قسم کی
پیش گوئیاں کر رہے تھے، رامات” ِجلعاد پر حملہ کریں، کیونکہ
آپ کامیابضرور ہو جائیں ربگے۔ شہر آپکو کے حوالے
“گا۔دےکر

ملازمجس13 کو میکایاہ کو بُلانے کے لئے بھیجا گیا تھا اُس
نے راستے میں اُسے سمجھایا، دیکھیں،” باقی تمام نبی مل کر کہہ
ہیںرہے کہ بادشاہ کو حاصلکامیابی ہو آپگی۔ ایسیبھی ہی
باتیں آپکریں، بھی فتح پیشکی گوئی “!کریں لیکن14 میکایاہ
اعتراضنے کیا، حیاتکیرب” 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، شہرربکیونکہ کامیابیکوآپکےکرحوالےکےآپکو
بخشے “گا۔ 16 بادشاہ ناراض ہوا، مجھے” کتنی دفعہ آپ کو
پڑےسمجھانا گا قَسمآپکہ کھا ربمجھےکر نامکے صرفمیں
وہ کچھ سنائیں حقیقتجو “ہے۔

تب17 میکایاہ نے جواب میں کہا، مجھے” تمام اسرائیل گلہ
بان سے محروم یوں بھیڑبکر کی طرح پہاڑوں پر بکھرا ہوا نظر آیا۔ پھر
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کلامہمسےمجھرب ہوا، اِن’ نہیںمالـککوئیکا ایکہرہے۔
سلامتی سے اپنے واپسگھر چلا “۔‘جائے

اسرائیل18 کے بادشاہ یہوسفطنے سے کہا، لو،” کیا مَیں نے
نہیںکوآپ بتایا تھا پیشبُریمیںبارےمیرےہمیشہشخصیہکہ
گوئیاں کرتا “ہے؟

لیکن19 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۔ رب20 نے
پوچھا، اباخیکون’ راماتکو ِجلعاد پر حملہ کرنے پر اُکسائے
گا تاکہ وہ وہاں جا کر مر ‘جائے؟ ایک نے یہ مشورہ دیا،
دوسرے نے وہ۔ 21 آخرکار ایک روح رب کے منے سا کھڑی
ہوئی اور کہنے لـگی، مَیں’ اُسے اُکساؤں ‘گی۔ رب22 نے سوال
کیا، روح‘طرح؟کس’ دیا،جوابنے نکلمَیں’ اُسکر تمامکے
نبیوں پر یوں قابو پاؤں گی کہ وہ جھوٹ ہی بولیں ‘گے۔ رب نے
فرمایا، تُو’ کامیاب ہو گی۔ جا اور یوں ہی ‘!کر اے23 بادشاہ،
رب آپنے پر آفت لانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اِس لئے اُس نے
روحجھوٹی آپکو کے اِن تمام نبیوں کے منہ میں ڈال دیا “ہے۔

تب24 ِصدقیاہ بن کنعانہ نے آگے بڑھ کر میکایاہ کے منہ پر
تھپڑ مارا اور بولا، رب” طرحکسروحکا مجھ نکلسے گیا تاکہ
تجھ باتسے “کرے؟ 25 میکایاہ جوابنے دیا، آپدنجس”
کبھی اِس کمرے میں، کبھی اُس میں کھسک کر چھپنے کی
کریںکوشش گے اُس آپدن کو پتا چلے “گا۔

تب26 اخی اب بادشاہ نے حکم دیا، میکایاہ” کو شہر پر مقرر
افسر امون میرےاور یوآسبیٹے واپسپاسکے بھیج !دو اُنہیں27
بتا دینا، اِس’ آدمی کو جیل میں ڈال کر میرے صحیح سلامت
واپس تکآنے کم سے کم روٹی اور پانی دیا “۔‘کریں 28 میکایاہ
بولا، اگر” آپ واپسسلامتصحیح آئیں تو مطلب ہو گا ربکہ
باتمعرفتمیرینے نہیں “کی۔ پھر وہ لوگوںکھڑےساتھ سے
مخاطب ہوا، لوگتمام” دھیان “!دیں

راماتاباخی قریبکے مر جاتا ہے
اِس29 اسرائیلبعدکے کا بادشاہ اباخی اور یہوداہ کا بادشاہ

یہوسفط مل راماتکر ِجلعاد پر حملہ کرنے کے لئے روانہ ہوئے۔
پہلےسےجنگ30 اباخی یہوسفطنے مَیں”کہا،سے بھیساپنا
بدل کر جنگمیداِن میں جاؤں گا۔ لیکن آپ اپنا لباسشاہی نہ
“اُتاریں۔ اسرائیلچنانچہ کا بادشاہ بدلبھیساپنا کر جنگمیداِن
میں آیا۔ شام31 بادشاہکے رتھوںنے پر مقرر افسروں32اپنے کو
حکم دیا تھا، صرف” اور صرف بادشاہ پر حملہ کریں۔ کسی اَور
متسے لڑنا، خواہ وہ چھوٹا ہو یا “بڑا۔

جب32 لڑائی چھڑ گئی تو رتھوں کے افسر یہوسفط پر ٹوٹ
پڑے، اُنہوںکیونکہ کہا،نے یقیناً” اسرائیلیہی کا بادشاہ “!ہے
لیکن یہوسفطجب مدد کے لئے چلّا اُٹھا 33 تو دشمنوں کو معلوم
ہوا کہ یہ اخی اب بادشاہ نہیں ہے، اور وہ اُس کا تعاقب کرنے
سے باز آئے۔ لیکن34 کسی خاصنے نشانہ باندھے بغیر اپنا تیر
چلایا تو وہ اباخی کو ایسی جگہ جا لگا جہاں زرہ بکتر کا جوڑ

تھا۔ بادشاہ نے اپنے رتھ بان کو حکم دیا، رتھ” کو موڑ کر مجھے
میداِن جنگ سے باہر لے !جاؤ مجھے لـگچوٹ گئی “ہے۔
لیکن35 چونکہ پورےاُس دن شدید قسم کی لڑائی جاری رہی،
اِس لئے بادشاہ اپنے رتھ ٹیکمیں لگا کر دشمن کے مقابل کھڑا
رہا۔ خون زخم سے رتھ فرشکے پر ٹپکتا رہا، اور شام وقتکے
اباخی مر گیا۔ غروبسورججب36 ہونے لگا تو اسرائیلی فوج
میں بلند آواز اعلانسے کیا ایکہر”گیا، اپنے شہر اور اپنے علاقے
واپسمیں چلا “!جائے

37 بادشاہ کی موت کے بعد اُس کی لاش کو سامریہ لا کر
دفنایا گیا۔ شاہی38 رتھ کو سامریہ تالابایککے پاسکے لایا
گیا جہاں کسبیوں کی نہانے کی جگہ تھی۔ وہاں اُسے یا دھو گیا۔
ُکتے بھی آ کر خون کو چاٹنے لـگے۔ ربیوں کا فرمان پورا ہوا۔

باقی39 دورانکےحکومتکیاباخیکچھجو ہوا وہ شاہاِن’
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۔ جب40 وہ مر کر باپاپنے دادا سے
جا ملا تو اُس کا بیٹا یاہ تختاخز نشین ہوا۔

یہوداہ کا بادشاہ یہوسفط
41 آسا کا اسرائیلیہوسفطبیٹا بادشاہکے حکومتکیاباخی

کے چوتھے سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ 42 اُس وقت اُس کی
عمر 35 سال تھی۔ اُس کا دار الحکومت یروشلم رہا، اور اُس کی
حکومت کا دورانیہ 25 سال تھا۔ ماں کا نام عزوبہ بنت ِسلحی
تھا۔ 43 وہ ہر کام میں باپاپنے آسا کے نمونے پر چلتا اور وہ کچھ
کرتا رہا اُسلیکنتھا۔پسندکوربجو مقاموںاونچےبھینے کے
مندروں کو ختم نہ کیا۔ ایسی جگہوں پر جانوروں کو قربان کرنے
اور بخور جلانے کا انتظام جاری رہا۔ یہوسفط44 اور اسرائیل
کے بادشاہ درمیانکے صلح قائم رہی۔

باقی45 یہوسفطکچھجو دورانکےحکومتکی ہوا وہ شاہاِن’
یہوداہ کی ‘تاریخ کی کتاب میں درج ہے۔ اُس کی کامیابیاں اور
سبجنگیں اُس میں بیان کی گئی ہیں۔ 46 جو فروشجسم مرد
عورتیںاور آسا میںزمانےکے بچ یہوسفطاُنہیںتھےگئے ملـکنے
میں سے مٹا دیا۔ 47 اُس وقت 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 جابر میں تباہ ہو گئے۔ 49 تباہ ہونے
سے پہلے اسرائیل کے بادشاہ یاہ اخز بن اخی اب یہوسفطنے سے
درخواست کی تھی کہ اسرائیل کے لوگکچھ جہازوں پر ساتھ
چلیں۔ لیکن یہوسفط نے انکار کیا تھا۔

یہوسفطجب50 مر کر باپاپنے دادا سے ملاجا تو اُسے یروشلم
میںحصےکے جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا خاندانیہے قبر میں دفنایا
گیا۔ پھر اُس کا بیٹا تختیہورام نشین ہوا۔

اسرائیل کا بادشاہ یاہ اخز
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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 دار الحکومت
تھا۔ 52 جو کچھ اُس نے کیا ربوہ کو ناپسند تھا، کیونکہ وہ اپنے
باپماں اور ُبعام یر بن نباط کے نمونے پر چلتا رہا، اُسی ُبعام یر کے
نمونے جسپر نے اسرائیل کو گناہ کرنے پر اُکسایا تھا۔ 53 اپنے
باپ کی طرح بعل دیوتا کی خدمت اور پوجا کرنے سے اُس نے
اسرائیلرب، کے خدا طیشکو دلایا۔



سلاطِین-۲ 1:1 287 سلاطِین-۲ 2:5

سلاطِین-۲
یاہ اخز کے لئے الیاس کا پیغام

موآببعدکےموتکیاباخی1 باغیملـککا ہو اسرائیلکر
کے تابع نہ رہا۔

2 سامریہ کے شاہی محل کے بالاخانے کی ایک دیوار میں
جنگلا لگا ایکتھا۔ دن یاہ اخز بادشاہ جنگلے کے لـگساتھ گیا
تو وہ ٹوٹ گیا اور بادشاہ زمین پر گر کر بہت زخمی ہوا۔ اُس نے
قاصدوں کو فلستی شہر عقرون بھیج کر کہا، جا” کر عقرون کے
دیوتا بعل زبوب سے پتا کریں کہ میری صحت بحال ہو جائے گی
کہ “نہیں۔ تب3 رب کے فرشتے نے الیاس تِشبی کو حکم دیا،
اُٹھ،” سامریہ بادشاہکے قاصدوںکے سے ملنے جا۔ اُن سے یافتآپ’پوچھ، در کرنے لئےکے عقرون کے زبوببعلدیوتا پاسکے
کیوں جا ہیں؟رہے اسرائیلکیا میں کوئی نہیںخدا ہے؟ چنانچہ4
رب 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۔ 5 اُس کا پیغام سن کر قاصد

بادشاہ کے پاس واپس گئے۔ اُس نے پوچھا، آپ” اِتنی جلدی
واپس کیوں “آئے؟ اُنہوں6 جوابنے دیا، ایک” آدمی ہم سے
ملنے جسآیا نے آپہمیں واپسپاسکے بھیج آپکر کو یہ خبر
پہنچانے کو کہا، رب’ فرماتا ہے کہ 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 ہے اِس لئے جس بستر پر تُو پڑا ہے اُس سے تُو
کبھی نہیں اُٹھنے کا۔ ًتُو یقینا مر جائے “۔‘گا

7 یاہ اخز نے پوچھا، کسیہ” قسم کا آدمی جستھا آپنے
سے مل آپکر کو یہ بات “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
9ً فورا اُس افسرایکنے الیاسسمیتفوجیوں50کو پاسکے

بھیج جبدیا۔ الیاسفوجی پاسکے پہنچے تو ایکوہ پہاڑی کی
چوٹی پر بیٹھا تھا۔ افسر بولا، اے” مردِ خدا، بادشاہ کہتے ہیں کہ
نیچے اُتر “!آئیں الیاس10 جوابنے اگر”دیا، مَیں مردِ ہوںخدا تو
آسمان آگسے نازل ہو آپکر آپاور کے 50 فوجیوں کو بھسم
کر “دے۔ ً فورا آسمان آگسے نازل ہوئی اور افسر کو اُس کے
سمیتلوگوں بھسم کر دیا۔ 11 بادشاہ ایکنے اَور افسر الیاسکو
کے پاس بھیج دیا۔ اُس کے ساتھ بھی 50 فوجی تھے۔ اُس کے
پہنچپاس افسرکر اے”بولا، مردِ خدا، بادشاہ ہیںکہتے ًکہ فورا
اُتر “آئیں۔ الیاس12 نے دوبارہ پکارا، اگر” مَیں مردِ خدا ہوں تو
آسمان آگسے نازل ہو آپکر آپاور کے 50 فوجیوں کو بھسم

ً“دے۔کر فورا آسمان اللهسے نازلآگکی ہوئی اور افسر اُسکو
کے سمیتفوجیوں50 بھسم کر دیا۔

13 پھر بادشاہ نے تیسری بار ایک افسر کو 50 فوجیوں کے
الیاسساتھ پاسکے بھیج دیا۔ لیکن یہ الیاسافسر پاسکے اوپر
چڑھ آیا اور اُس منےکے سا ٹیکگھٹنے التماسکر اے”لگا،کرنے
مردِ میریخدا، اور اپنے کیجانوںکیخادموں50اِن قدر کریں۔
آگدیکھیں،14 آسماننے نازلسے ہو پہلےکر افسروںدو کو اُن
کے آدمیوں سمیت بھسم کر دیا ہے۔ لیکن براہِ ہمارےکرم ساتھ
ایسا نہ میریکریں۔ جان کی قدر “کریں۔

ربتب15 کے فرشتے الیاسنے سے کہا، اِس” متسے ڈرنا
بلـکہ اِس کے ساتھ اُتر “!جا الیاسچنانچہ اُٹھا اور افسر کے ساتھ
اُتر کر بادشاہ کے پاس گیا۔ 16 اُس نے بادشاہ سے کہا، رب”
فرماتا ہے، تُو’ نے اپنے قاصدوں کو عقرون کے دیوتا بعل زبوب
سے یافت در کرنے کے لئے کیوں بھیجا؟ کیا اسرائیل میں کوئی
خدا نہیں ہے؟ چونکہ تُو نے یہ کیا ہے اِس لئے جس بستر پر تُو پڑا
ہے اُس سے تُو کبھی نہیں اُٹھنے کا۔ ًتُو یقینا مر جائے “۔‘گا

یاہ اخز موتکی
17 ویسا ہی ہوا جیسا رب نے الیاس 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

1 پھر وہ دن آیا جب رب نے الیاس کو آندھی میں آسمان پر
اُٹھا لیا۔ اُس الیاسدن اور الیشع ِجلجال شہر سے روانہ ہو کر سفر
کر رہے تھے۔ 2 راستے الیاسمیں الیشع سے کہنے لگا، یہیں” ٹھہر
جائیں، کیونکہ رب نے مجھے بیت ایل بھیجا “ہے۔ لیکن الیشع
نے انکار کیا، رب” آپاور حیاتکی کی قَسم، آپمَیں کو نہیں
چھوڑوں “گا۔
دونوںچنانچہ چلتے ایلبیتچلتے پہنچ گئے۔ نبیوں3 کا جو گروہ

وہاں رہتا تھا وہ شہر نکلسے کر اُن سے ملنے آیا۔ الیشع مخاطبسے
ہو اُنہوںکر آپکیا”پوچھا،نے معلومکو کےآپربآجکہہے
آقا پاسکےآپکو سے اُٹھا الیشع“گا؟جائےلے جی،”دیا،جوابنے مجھے پتا “!خاموشہے۔ 4 دوبارہ الیاس اپنے ساتھی سے
کہنے لگا، الیشع،” یہیں ٹھہر جائیں، کیونکہ رب نے مجھے یریحو
بھیجا “ہے۔ الیشع جوابنے دیا، رب” اور آپ کی حیات کی
قَسم، آپمَیں کو نہیں چھوڑوں “گا۔
چنانچہ دونوں چلتے چلتے یریحو پہنچ گئے۔ 5 نبیوں کا جو گروہ

وہاں رہتا تھا اُس بھینے الیشع پاسکے آ اُسکر کیا”پوچھا،سے
آپ کو معلوم ہے کہ آج رب آپ کے آقا کو آپ پاسکے سے
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اُٹھا لے جائے “گا؟ الیشع جوابنے دیا، جی،” مجھے پتا ہے۔
“!خاموش

الیاس6 تیسری بار الیشع سے کہنے لگا، یہیں” ٹھہر جائیں،
ربکیونکہ نے مجھے یائے در یردن پاسکے بھیجا “ہے۔ الیشع
نے جواب دیا، رب” اور آپ کی حیات کی قَسم، مَیں آپ کو
نہیں چھوڑوں “گا۔
چنانچہ دونوں آگے بڑھے۔ پچاس7 نبی بھی اُن کے ساتھ چل

الیاسجبپڑے۔ اور الیشع یائے یردندر کنارےکے پر پہنچے تو
دوسرے اُن کچھسے گئے۔ہوکھڑےدُور الیاس8 اپنینے چادر
اُتار کر لپیٹاُسے لیا اور اُس کے ساتھ پانی پر مارا۔ پانی تقسیم ہوا،
زمینخشکآدمیدونوںاور پر چلتے ہوئے یا میںدر گئے۔گزرسے
کنارےدوسرے9 پر پہنچ الیاسکر نے الیشع سے کہا، میرے”
آپ پاسکے سے اُٹھا لئے جانے سے پہلے مجھے بتائیں آپکہ کے
لئے کیا “کروں؟ الیشع جوابنے دیا، آپمجھے” روحکی کا دُگنا
حصہ میراث میں *“ملے۔ الیاس10 بولا، جو” درخواست آپ
نے کی ہے اُسے پورا کرنا مشکل ہے۔ اگر آپ مجھے اُس وقت
دیکھ سکیں گے جب مجھے آپ کے پاس سے اُٹھا لیا جائے گا
تو مطلب ہو گا کہ آپ کی درخواست پوری ہو گئی ہے، ورنہ
“نہیں۔ دونوں11 آپس میں باتیں کرتے ہوئے چل رہے تھے کہ
ایکاچانک آتشیں رتھ نظر آیا جسے کھینچگھوڑےآتشیں رہے
تھے۔ رتھ نے دونوں الـگکو کر دیا، اور الیاس کو آندھی میں
آسمان پر اُٹھا لیا گیا۔ 12 یہ دیکھ کر الیشع چلّا اُٹھا، میرےہائے”
!باپمیرےباپ، اسرائیل کے رتھ اور اُس “!گھوڑےکے
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۔
14 چادر کو پانی پر مار کر وہ بولا، رب” الیاساور کا خدا کہاں
“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” کی روح الیشع پر ٹھہری ہوئی “!ہے
وہ اُس سے ملنے گئے اور اوندھے منہ اُس کے منے سا جھک کر
16 بولے، ہمارے” طاقت50 ور آدمی خدمت کے لئے حاضر
ہیں۔ اجازتاگر ہو تو ہم اُنہیں بھیج دیں گے تاکہ آپوہ کے آقا
تلاشکو کریں۔ ہو سکتا روحکےربہے اُسےنے اُٹھا کسیکر
پہاڑ یا وادی میں رکھ چھوڑا “ہو۔
الیشع نے منع کرنے کی کوشش کی، نہیں،” اُنہیں مت

“بھیجنا۔ 17 لیکن اُنہوں نے یہاں تک اصرار کیا کہ آخرکار وہ
مان گیا اور کہا، چلو،” اُنہیں بھیج “دیں۔ اُنہوں نے 50 آدمیوں
کو بھیج دیا جو تین الیاستکدن کا کھوج لگاتے رہے۔ لیکن
وہ کہیں نظر نہ آیا۔ ہمت18 ہار کر وہ یریحو واپس آئے جہاں

الیشع ٹھہرا ہوا تھا۔ اُس نے کیا”کہا، مَیں نہیںنے کہا تھا کہ نہ
“جائیں؟

الیشع معجزےکے
ایک19 دن یریحو کے آدمی الیشع پاسکے آ شکایتکر کرنے

لـگے، ہمارے” آقا، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اِس شہر میں
اچھا گزارہ ہوتا ہے۔ لیکن پانی خراب ہے، اور نتیجے میں بہت
دفعہ بچے ماں پیٹکے میں ہی مر جاتے “ہیں۔

20 الیشع نے حکم دیا، ایک” غیراستعمال شدہ برتن نمکمیں
ڈال پاسمیرےاُسےکر اُسبرتنجب“آئیں۔لے پاسکے لایا گیا
21 تو وہ اُسے لے کر شہر سے نکلا اور چشمے پاسکے گیا۔ وہاں
اُس نمکنے پانیکو ڈالمیں دیا اور ساتھساتھ رب”کہا، فرماتا
ہے کہ مَیں نے اِس پانی کو بحال کر دیا ابہے۔ سے یہ کبھی
موت یا بچوں کے ضائع ہونے باعثکا نہیں بنے “گا۔

اُسی22 لمحے پانی بحال ہو گیا۔ الیشع کے کہنے مطابقکے یہ آج
ٹھیکتک رہا ہے۔

یریحو23 ایلبیتالیشعسے واپسکو وہجبگیا۔چلا 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 نامکے
میں اُن لعنتپر تببھیجی۔ نکلسےجنگلریچھنیاںدو لڑکوںکر
ٹوٹپر پڑیں اور کُل لڑکوں42 کو پھاڑ ڈالا۔

الیاس25 آگے نکلا اور چلتے کرملچلتے پہاڑ پاسکے آیا۔ وہاں
واپسسے آ کر سامریہ پہنچ گیا۔

3
اسرائیل کا بادشاہ یورام

1 اخی اب کا بیٹا یورام یہوداہ کے بادشاہ یہوسفط کے
ویں18 سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس کی حکومت کا
دورانیہ سال12 تھا اور اُس کا الحکومتدار سامریہ رہا۔ اُس2
ربچلنچالکا ناپسندکو تھا، اگرچہ وہ باپماںاپنے نسبتکی
کچھ بہتر تھا۔ کیونکہ اُس بعلنے دیوتا کا وہ ستون دُور کر دیا جو
اُس باپکے نے بنوایا توبھی3تھا۔ ُبعاموہ یر نباطبن گناہوںاُنکے
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

کے ایک 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۔

6 تب یورام بادشاہ نے سامریہ سے نکل کر تمام اسرائیلیوں
کی بھرتی کی۔ 7 ساتھ ساتھ اُس نے یہوداہ کے بادشاہ یہوسفط
کو اطلاع دی، موآب” کا بادشاہ سرکش ہو گیا ہے۔ کیا آپ

* 2:9 روح کا دُگنا میراثحصہ میں :ملے الیشع پہلوٹھے کا مانگحصہ رہا ہے دوسرےجو وارثوں نسبتکی دُگنا ہوتا ہے۔
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میرے ساتھ اُس سے لڑنے جائیں “گے؟ یہوسفط نے جواب
بھیجا، آپمَیںجی،” ساتھکے جاؤں گا۔ ہم تو بھائی میریہیں۔
قوم کو اپنی قوم میرےاور گھوڑوں کو گھوڑےاپنے سمجھیں۔
8 کسہم راستے سے “جائیں؟ یورام نے جواب دیا، ہم” ادوم
یگستانکے ر سے ہو کر جائیں “گے۔

9 چنانچہ اسرائیل کا بادشاہ یہوداہ کے بادشاہ کے ساتھ مل کر
روانہ ہوا۔ ملـِک ادوم کا بادشاہ بھی ساتھ تھا۔ اپنے منصوبے کے
مطابق اُنہوں نے یگستان ر کا راستہ اختیار کیا۔ لیکن چونکہ وہ
سیدھے نہیں بلـکہ متبادل راستے سے ہو کر گئے اِس لئے سات دن
بعدکےسفرکے اُن پانیپاسکے نہ نہرہا، اُن لئے،کے جانوروںنہ
کے لئے۔

اسرائیل10 کا بادشاہ ہمیںربہائے،”بولا، اِس لئے یہاں بُلا
لایا ہے کہ ہم تینوں بادشاہوں موآبکو کے حوالے “کرے۔

یہوسفطلیکن11 ربیہاںکیا”کیا،سوالنے نہیںنبیکوئیکا
جسہے معرفتکی ہم رب کی مرضی جان “سکیں؟ اسرائیل
کے بادشاہ کے کسی افسر جوابنے دیا، ایک” تو ہے، الیشع
بن سافط الیاسجو کا قریبی شاگرد تھا، وہ اُس ہاتھوںکے پر پانی
لنے ڈا خدمتکی انجام دیا کرتا “تھا۔ یہوسفط12 بولا، رب” کا
کلام اُس پاسکے تینوں“ہے۔ بادشاہ الیشع پاسکے گئے۔

لیکن13 الیشع اسرائیلنے کے بادشاہ سے آپمیرا”کہا، کے
ساتھ کیا واسطہ؟ اگر کوئی بات ہو تو اپنے ماں باپ کے نبیوں
پاسکے اسرائیل“جائیں۔ کے بادشاہ جوابنے دیا، نہیں،” ہم
اِس لئے یہاں آئے ہیں ربکہ ہی ہم تینوں کو یہاں بُلا لایا ہے
تاکہ ہمیں موآب کے حوالے “کرے۔ الیشع14 نے کہا، رب”
الافواج کی حیات کی قَسم جس کی خدمت مَیں کرتا ہوں، اگر
یہوداہ کا بادشاہ یہاں موجود نہ ہوتا تو پھر آپمَیں لحاظکا نہ کرتا
طرفکیآپبلـکہ بھیدیکھتا یہوسفطمَیںلیکننہ۔ خیالکا کرتا
ہوں، اِس15 لئے کسی کو بُلائیں جو سرود بجا “سکے۔
کوئی سرود بجانے لگا تو رب کا ہاتھ الیشع پر آ ٹھہرا، 16 اور

اُس نے اعلان کیا، رب” فرماتا ہے کہ اِس وادی میں طرفہر
گڑھوں کی کھدائی کرو۔ 17 گو تم نہ ہَوا اور بارشنہ دیکھو گے
وادیتوبھی پانی بھرسے پانیگی۔جائے اِتنا ہو گا تمہارےتم،کہ
یوڑ ر اور باقی تمام گے۔سکیںپیجانور لیکن18 ربیہ نزدیککے
کچھ نہیں ہے، وہ موآب کو بھی تمہارے حوالے دےکر 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 خرابسے کرو “گے۔

20 اگلی ًصبح تقریبا اُس جبوقت غلہ کی پیشنذر کی جاتی
ہے ملـِک ادوم کی طرف سیلابسے آیا، اور نتیجے میں وادی
کے تمام گڑھے پانی سے بھر گئے۔

موآب پر فتح

21 اِتنے میں تمام موآبیوں کو پتا چل گیا تھا کہ تینوں بادشاہ ہم
سے لڑنے آ رہے ہیں۔ چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک جو بھی
اپنی تلوار چلا سکتا تھا اُسے بُلا کر سرحد کی طرف بھیجا گیا۔
22 سویرےصبح جب موآبی لڑنے کے لئے تیار ہوئے تو طلوِع
آفتاب کی سرخ روشنی میں وادی کا پانی خون کی سرخطرح نظر
آیا۔ موآبی23 چلّانے لـگے، یہ” تو خون !ہے تینوں بادشاہوں نے
آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو مار دیا ہو گا۔ آؤ، ہم اُن کو
لُوٹ “!لیں

لیکن24 جب وہ اسرائیلی لشکرگاہ قریبکے پہنچے تو اسرائیلی
اُن پر ٹوٹ پڑے اور اُنہیں مار کر بھگا دیا۔ پھر اُنہوں نے اُن کے
داخلمیںملـک ہو موآبکر چلتے25دی۔شکستکو اُنہوںچلتے
تمامنے شہروں کو برباد بھیجبکیا۔ کھیتاچھےکسیوہ سے
گزرے تو ہر سپاہی نے ایک پتھر اُس پر پھینک دیا۔ یوں تمام
کھیت پتھروں سے بھر گئے۔ اسرائیلیوں نے تمام چشموں کو بھی
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 اپنے ساتھ لیا اور ادوم
کے بادشاہ کے قریب دشمن کا محاصرہ توڑ کر نکلنے کی کوشش
کی، لیکن بےفائدہ۔ 27 پھر اُس نے اپنے پہلوٹھے کو جسے اُس
کے بعد بادشاہ بننا تھا لے فصیلکر پر اپنے دیوتا کے لئے قربان کر
کے جلا دیا۔ تب اسرائیلیوں پر بڑا نازلغضب ہوا، اور وہ شہر کو
چھوڑ کر واپسملـکاپنے چلے گئے۔

4
الیشع اور بیوہ کا تیل

ایک1 ایکدن بیوہ الیشع پاسکے آئی جس کا شوہر جب
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 کا خوف مانتا تھا۔ اب جب وہ فوت ہو گیا
ہے تو اُس کا ایک ساہوکار آ کر دھمکی دے رہا ہے کہ اگر
قرض ادا نہ کیا گیا تو تیرےمَیں دو بیٹوں کو غلام بنا کر جاؤںلے
“گا۔

الیشع2 بتائیں،کروں؟مددکیآپطرحکسمَیں”پوچھا،نے
گھر آپمیں پاسکے کیا “ہے؟ بیوہ جوابنے دیا، کچھ” نہیں،
صرف زیتون کے تیل کا چھوٹا سا “برتن۔ الیشع3 بولا، جائیں،”
اپنی تمام پڑوسنوں سے خالی برتن مانگیں۔ لیکن دھیان رکھیں کہ
تھوڑے برتن نہ !ہوں 4 پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ گھر میں جا کر
دروازے لگائیں۔کنڈیپر تیل کا اپنا برتن لے تمامکر برتنوںخالی
میں تیل ُنڈیلتی ا جائیں۔ ایکجب بھر جائے تو اُسے ایک طرف
رکھ دوسرےکر کو بھرنا شروع “کریں۔

5 بیوہ نے جا کر ایسا ہی کیا۔ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ گھر میں
گئی دروازےاور پر کنڈی لگائی۔ بیٹے اُسے خالی برتن دیتے گئے
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اور ماں اُن میں تیل ُنڈیلتی ا گئی۔ برتنوں6 میں تیل لتے ڈ لتے سبڈ
لبالب بھر گئے۔ ماں بولی، ایکمجھے” اَور دےبرتن “دو ایکتو
لڑکے نے جواب دیا، اَور” کوئی نہیں “ہے۔ تب تیل کا سلسلہ
رُک گیا۔

جب7 بیوہ نے مردِ خدا کے پاس جا کر اُسے اطلاع دی تو
الیشع نے کہا، اب” جا کر تیل کو بیچ دیں اور قرضے کے پیسے
ادا کریں۔ جو بچ جائے اُسے آپ اور آپ کے بیٹے اپنی یات 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 نے زبردستی 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 عورتدن نے اپنے شوہر سے
بات کی، مَیں” نے جان لیا ہے کہ جو ہمارےآدمی ہاں آتا رہتا
ہے وہ الله کا مُقّدس پیغمبر ہے۔ 10 کیوں نہ ہم اُس کے لئے
چھت پر چھوٹا سا کمرا بنا کر اُس میں چارپائی، کرسیمیز، اور شمع
دان رکھیں۔ بھیجبپھر پاسہمارےوہ آئے تو وہ اُس میں ٹھہر
سکتا “ہے۔

ایک11 جبدن الیشع آیا تو وہ کمرےاپنے میں جا کر بستر پر
لیٹ گیا۔ اُس12 نے اپنے نوکر جیحازی سے کہا، شونیمی” میزبان
بُلاکو وہجب“لاؤ۔ آ کر اُس کے منے ہوئیکھڑیسا 13 تو الیشع
نے جیحازی سے کہا، اُسے” بتا دینا کہ آپ نے ہمارے لئے
تکلیفبہت اُٹھائی آپہمابہے۔ کے لئے کیا کچھ کریں؟ کیا ہم
بادشاہ یا فوج کے کمانڈر باتسے کر آپکے سفارشکی “کریں؟
عورت جوابنے دیا، نہیں،” اِس کی ضرورت نہیں۔ مَیں اپنے
ہی لوگوں درمیانکے رہتی “ہوں۔

بعد14 میں الیشع جیحازینے باتسے ہم”کی، اُس کے لئے
کیا جیحازی“کریں؟ جوابنے دیا، باتایک” تو ہے۔ اُس کا
کوئی بیٹا نہیں، اور اُس کا شوہر کافی بوڑھا “ہے۔ الیشع15 بولا،
اُسے” واپس “بُلاؤ۔ عورت واپس آ دروازےکر میں کھڑی ہو
گئی۔ الیشع نے اُس سے کہا، 16 اگلے” سال اِسی وقت آپ کا
اپنا آپبیٹا کی گود میں ہو عورتشونیمی“گا۔ اعتراضنے نہیں”کیا، میرےنہیں، آقا۔ مردِ ایسیخدا باتیں کر اپنیکے خادمہ کو
جھوٹی متتسلی “دیں۔

لیکن17 ایسا ہی ہوا۔ کچھ دیر کے بعد عورت کا پاؤں بھاری
ہو گیا، اور ایکعین سال کے بعد اُس ہاںکے بیٹا پیدا سبہوا۔
کچھ ویسا ہی ہوا جیسا الیشع نے کہا تھا۔ بچہ18 پروان چڑھا، اور
دنایک وہ نکلسےگھر میںکھیتکر باپاپنے پاسکے گیا جو
فصل کی کٹائی کرنے والوں کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اچانک19
لڑکا چیخنے لگا، ہائے” میرا سر، ہائے میرا “!سر باپ کسینے
ملازم کو لڑکے”بتایا، کو اُٹھا ماںکر پاسکے “جاؤ۔لے 20 نوکر

اُسے اُٹھا کر لے گیا، اور وہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا رہا۔ لیکن
دوپہر کو وہ مر گیا۔

21 ماں لڑکے کی لاش 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، ایکذرا” نوکر ایکاور میرےگدھی پاس بھیج دیں۔
ًمجھے فورا مردِ خدا پاسکے جانا مَیںہے۔ جلد واپسہی آ جاؤں
“گی۔ 23 شوہر حیراننے ہو کر پوچھا، آج” اُس پاسکے کیوں
جانا ہے؟ نہ تو نئے چاند کی عید ہے، سبتنہ کا بیوی“دن۔ نے
“ہے۔خیریتسب”کہا، گدھی24 پر ین اُسکرکسزِ نے نوکر
کو تیزکوگدھی”دیا،حکم چلا جبجائیں۔پہنچجلدیہمتاکہ
مَیں 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 لگا،
دیکھو،” شونیم عورتکی آ رہی !ہے بھاگ26 کر اُس پاسکے
جاؤ اور پوچھو کہ کیا آپ، آپ کا شوہر اور بچہ ٹھیک “ہیں؟
جیحازی نے جا کر اُس کا حال پوچھا تو عورت جوابنے ٹھیکسبجی،”دیا، “ہے۔ لیکن27 جوں ہی وہ پہاڑ پاسکے پہنچ
گئی تو الیشع کے منے سا گر کر اُس کے پاؤں سے چمٹ گئی۔ یہ
دیکھ کر جیحازی اُسے ہٹانے کے لئے قریب آیا، لیکن مردِ خدا
بولا، چھوڑ” !دو کوئی بات اِسے بہت تکلیف دے رہی ہے،
لیکن رب نے وجہ مجھ سے چھپائے رکھی ہے۔ اُس نے مجھے
اِس بارےکے میں کچھ نہیں “بتایا۔

بولعورتشونیمیپھر28 آقا،میرے”اُٹھی، مَیںکیا سےآپنے
بیٹے درخواستکی کی تھی؟ کیا مَیں نہیںنے کہا تھا غلطمجھےکہ
اُمید نہ “دلائیں؟ تب29 الیشع نے نوکر کو حکم دیا، جیحازی،”
سفر کے لئے کمربستہ ہو کر میری لاٹھی کو لے لو بھاگاور کر
شونیم پہنچو۔ اگر راستے میں کسی سے ملو تو اُسے سلام تک نہ
اورکرنا، توکہےسلامکوئیاگر وہاںجبدینا۔متجواباُسے
پہنچو لاٹھیمیریتوگے لڑکے لیکن30“دینا۔رکھپرچہرےکے
ماں اعتراضنے کیا، رب” کی اور آپ حیاتکی کی قَسم، آپ
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 ہوئی۔حرکتکوئی وہ الیشع واپسپاسکے آیا اور
بولا، لڑکا” تکابھی مُردہ ہی “ہے۔

الیشعجب32 پہنچ گیا تو تکابلڑکا میںحالتمُردہ اُس کے
بستر پر پڑا تھا۔ وہ33 اکیلا ہی اندر گیا دروازےاور کنڈیپر لگا کر
رب سے دعا لگا۔کرنے 34 پھر وہ لڑکے لیٹپر گیا، یوں اُسکہ کا
منہ بچے کے منہ سے، اُس کی آنکھیں بچے کی آنکھوں سے اور اُس
کے ہاتھ بچے کے ہاتھوں لـگسے گئے۔ اور جوں ہی وہ لڑکے
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پر جھک گیا تو اُس کا جسم گرم ہونے لگا۔ 35 الیشع کھڑا ہوا
اور گھر میں اِدھر اُدھر پھرنے لگا۔ پھر ایکوہ اَور مرتبہ لڑکے پر
لیٹ گیا۔ اِس دفعہ لڑکے بارساتنے مارچھینکیں اپنیکر آنکھیں
کھول دیں۔

الیشع36 جیحازینے کو دےآواز کر کہا، عورتشونیمی”
کو بُلا “لاؤ۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو الیشع بولا، آئیں،”
اپنے بیٹے کو اُٹھا کر لے “جائیں۔ 37 وہ آئی اور الیشع کے منے سا
اوندھے جھکمنہ گئی، پھر اپنے بیٹے کو اُٹھا کمرےکر سے باہر
چلی گئی۔

الیشع یلے زہر سالن کو کھانے قابلکے بنا دیتا ہے
38 الیشع ِجلجال کو لوٹ آیا۔ اُن دنوں میں ملـک کال کی

گرفت میں ایکتھا۔ نبیوںجبدن کا گروہ اُس کے منے سا بیٹھا
تھا تو اُس نے اپنے نوکر کو حکم دیا، دیگبڑی” لے کر نبیوں کے
لئے کچھ پکا “لو۔

آدمیایک39 نکلباہر میںمیدانکھلےکر گیا۔ڈھونڈنےکدو
بیلایککہیں نظر پرجسآئی لـگیسبزیکوئیجیسیکدو تھی۔
اِن کدوؤں سے اپنی چادر بھر کر واپسوہ آیا اور کاٹکاٹاُنہیں
میںدیگکر ڈال دیا، کسیحالانکہ بھیکو معلوم نہیں تھا کہ کیا
چیز ہے۔

پکسالن40 کر نبیوں میں تقسیم ہوا۔ لیکن اُسے چکھتے ہی وہ
چیخنے لـگے، مردِ” سالنخدا، میں زہر !ہے اِسے کھا کر بندہ مر
جائے “گا۔ وہ اُسے بالکل نہ کھا سکے۔ 41 الیشع نے حکم دیا،
مجھے” کچھ میدہ لا کر “دیں۔ پھر اُسے دیگ میں ڈال کر اب”بولا، اِسے لوگوں کو کھلا اب“دیں۔ 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 کی 20 روٹیاں اور کچھ دےاناج دیا۔
الیشع جیحازینے کو حکم دیا، اِسے” لوگوں کو کھلا “دو۔

ہوحیرانجیحازی43 ممکنکیسےیہ”بولا،کر یہہے؟ 100تو
آدمیوں لئےکے نہیںکافی لیکن“ہے۔ الیشع اصرارنے 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 ہوا۔ جب نوکر نے آدمیوں میں کھانا تقسیم کیا
تو اُنہوں نے جی بھر کر کھایا، بلـکہ کچھ کھانا بچ بھی گیا۔ ویسا ہی
ہوا ربجیسا نے فرمایا تھا۔

5
نعمان کی شفا

1 اُس وقت شام کی فوج کا کمانڈر نعمان تھا۔ بادشاہ اُس کی
بہت قدر کرتا تھا، دوسرےاور بھی اُس عزتخاصکی کرتے
تھے، شاممعرفتکیاُسنےربکیونکہ دشمنوںکے بخشیفتحپر
تھی۔ لیکن زبردست فوجی ہونے کے باوجود وہ سنگین ِجلدی
بیماری کا مریض تھا۔ 2 نعمان کے گھر میں ایک اسرائیلی لڑکی

فوجیوںکےشامجبوقتکسیتھی۔رہتی اسرائیلنے پر چھاپہ
مارا تھا تو وہ اُسے گرفتار کر یہاںکے نعمانلڑکیابتھے۔آئےلے
کی بیوی کی خدمت کرتی تھی۔ ایک3 دن اُس نے اپنی مالـکن
باتسے 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 کے پاس جا کر لڑکی کی بات
دہرائی۔ 5 بادشاہ بولا، ضرور” جائیں اور اُس نبی سے ملیں۔ مَیں
آپ کے ہاتھ اسرائیل کے بادشاہ کو سفارشی خط بھیج دوں
“گا۔ نعمانچنانچہ روانہ ہوا۔ اُس ًپاسکے 340تقریبا کلو گرام
چاندی، 68 کلو گرام سونا اور 10 قیمتی سوٹ تھے۔ 6 جو خط
وہ ساتھ لے کر گیا اُس میں لـکھا تھا، جو” آدمی آپ کو یہ خط
پہنچا رہا ہے وہ میرا نعمانخادم مَیںہے۔ نے آپاُسے پاسکے
بھیجا ہے آپتاکہ اُسے اُس ِجلدیکی بیماری سے شفا “دیں۔

پڑھخط7 یورامکر مارےکےرنجشنے پھاڑےکپڑےاپنے
اور پکارا، اِس” آدمی مریضنے میرےکو پاس بھیج دیا ہے
تاکہ مَیں اُسے شفا !دوں کیا مَیں الله ہوں کہ کسی کو جان سے
ماروں یا اُسے زندہ ابکروں؟ غور کریں اور دیکھیں کہ کسوہ
میرےطرح ساتھ جھگڑنے کا موقع ڈھونڈ رہا “ہے۔

الیشعجب8 کو خبر ملی کہ بادشاہ نے گھبرا کر کپڑےاپنے
پھاڑ لئے ہیں تو اُس نے یورام کو پیغام بھیجا، آپ” نے اپنے
کپڑے کیوں پھاڑ لئے؟ آدمی پاسمیرےکو بھیج دیں تو وہ جان
لے گا اسرائیلکہ میں نبی “ہے۔

تب9 نعمان اپنے رتھ پر سوار الیشع کے گھر دروازےکے پر
پہنچ گیا۔ الیشع10 خود نہ نکلا بلـکہ کسی کو باہر بھیج کر اطلاع
جا”دی، ساتکر بار یائے یردندر میں نہا لیں۔ آپپھر جسمکے
کو شفا ملے گی صافپاکآپاور ہو جائیں “گے۔

سنیہ11 نعمانکر کو غصہ آیا اور وہ یہ کہہ چلاکر مَیں”گیا،
نے سوچا کہ وہ کم از کم باہر آ کر مجھ ملےسے 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 کی ضرورت ہے تو مَیں کیوں نہ اُن میں نہا کر
صافپاک ہو “جاؤں؟
یوں بڑبڑاتے ہوئے بڑےوہ غصے میں چلا گیا۔ لیکن13 اُس

کے ملازموں نے اُسے سمجھانے کوششکی کی۔ ہمارے” آقا،
اگر آپنبی کاممشکلکسیسے کا تقاضا کرتا تو آپکیا وہ کرنے
کے لئے تیار نہ ابہوتے؟ جبکہ اُس صرفنے یہ کہا ہے کہ
نہا کر پاک صاف ہو جائیں تو آپ کو یہ ضرور کرنا ہئے۔ “چا
14 آخرکار نعمان مان گیا اور یردن کی وادی میں اُتر گیا۔ یا در پر
پہنچ کر اُس ساتنے بار اُس میں ڈُبکی لگائی اور واقعی اُس کا
جسم لڑکے جسمکے صحتجیسا مند صافپاکاور ہو گیا۔

تب15 نعمان اپنے تمام ملازموں کے ساتھ مردِ خدا پاسکے
واپس گیا۔ اُس کے منے کھڑےسا ہو کر اُس نے کہا، مَیںاب”
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جان گیا ہوں کہ اسرائیل کے خدا کے سوا پوری دنیا میں خدا
نہیں ہے۔ ذرا اپنے خادم سے تحفہ قبول “کریں۔ لیکن16 الیشع
نے انکار کیا، حیاتکیرب” مَیںخدمتکیجسقَسمکی کرتا
مَیںہوں، نہیںکچھ لوں نعمان“گا۔ اصرار کرتا توبھیرہا، وہ کچھ
لینے کے لئے تیار نہ ہوا۔

17 آخرکار نعمان مان گیا۔ اُس نے کہا، ٹھیک” ہے، لیکن
مجھے ایکذرا کام کرنے اجازتکی دیں۔ مَیں یہاں سے اِتنی مٹی
اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں جتنی دو خچر اُٹھا کر لے جا سکتے
ہیں۔ کیونکہ آئندہ مَیں اُس پر رب کو بھسم ہونے والی اور ذبح
کی قربانیاں چڑھانا چاہتا ہوں۔ اب سے مَیں کسی اَور معبود کو
قربانیاں پیش نہیں کروں گا۔ لیکن18 رب مجھے ایک بات کے
لئے میراجبکرے۔معاف بادشاہ پوجا لئےکےکرنے 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 لگا، میرے” آقا نے شام کے بندےاِس نعمان پر حد سے
یادہ ز نرم دلی کا اظہار کیا ہے۔ ہئے چا تو تھا کہ وہ اُس تحفےکے
قبول کر لیتا۔ رب حیاتکی کی قَسم، مَیں اُس کے پیچھے دوڑ کر
کچھ نہ کچھ اُس سے لوںلے “گا۔

21 چنانچہ جیحازی نعمان کے پیچھے بھاگا۔ جب نعمان نے
اُسے دیکھا تو وہ رتھ سے اُتر کر جیحازی سے ملنے گیا اور خیریتسبکیا”پوچھا، “ہے؟ جیحازی22 جوابنے دیا، سبجی،”
خیریت میرےہے۔ آقا نے مجھے آپ کو اطلاع دینے بھیجا ہے
کہ ابھی ابھی نبیوں کے گروہ کے دو جوان افرائیم کے پہاڑی
علاقے میرےسے پاس آئے ہیں۔ مہربانی کر کے اُنہیں 34 کلو
گرام چاندی اور دو قیمتی سوٹ دے “دیں۔ 23 نعمان ضرور،”بولا، 68بلـکہ کلو چاندیگرام “لیں۔لے باتاِس پر وہ بضد
رہا۔ اُس 68نے کلو یوںچاندیگرام بور لپیٹمیں لی، سوٹدو
چن لئے سباور کچھ اپنے دو نوکروں دےکو دیا تاکہ وہ سامان
جیحازی کے آگے آگے لے چلیں۔

جب24 وہ اُس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جہاں الیشع رہتا
تھا تو جیحازی نے سامان نوکروں سے لے کر اپنے گھر میں رکھ
چھوڑا، پھر دونوں رُخصتکو کر دیا۔ 25 پھر وہ جا کر الیشع کے
منے سا کھڑا ہو گیا۔ الیشع نے پوچھا، جیحازی،” تم کہاں سے
آئے “ہو؟ اُس جوابنے دیا، مَیں” کہیں نہیں گیا “تھا۔

لیکن26 الیشع اعتراضنے کیا، کیا” میری تمہارےروح ساتھ
نہیں تھی جب نعمان اپنے رتھ سے اُتر کر تم سے ملنے آیا؟ کیا آج
زیتونکپڑے،چاندی، اور انگور باغ،کے یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل،
نوکر اور نوکرانیاں حاصل کرنے کا وقت تھا؟ اب27 نعمان کی

ِجلدی بیماری ہمیشہ تک تمہیں اور تمہاری اولاد کو لـگی رہے
“گی۔
نکلاسےکمرےجیحازیجب بیماریِجلدیتو لـگاُسے 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 کر شکایت کرنے لـگے،

تنگجس” جگہ پر ہم آپ پاسکے آ ٹھہرےکر ہیں اُس میں
ہمارے لئے ہے۔مشکلرہنا نہکیوں2 ہم یائے یردندر پر جائیں
اور ہر آدمی وہاں سے شہتیر لے آئے تاکہ ہم ہنے ر کی نئی جگہ بنا
“سکیں۔ الیشع بولا، ٹھیک” ہے، “جائیں۔ کسی3 گزارشنے
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۔

5 کاٹتے کسیاچانککاٹتے کلہاڑیکی کا لوہا پانی میں گر گیا۔
وہ چلّا اُٹھا، میرےہائے” !آقا یہ میرا نہیں تھا، مَیں نے تو اُسے
کسی سے اُدھار لیا “تھا۔ الیشع6 نے سوال کیا، لوہا” کہاں پانی
میں آدمی“گرا؟ اُسےنے تودکھائیجگہ نبی سےدرختکسینے
کاٹشاخ کر پانی پھینکمیں اچانکدی۔ 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
شام8 اور اسرائیل جنگدرمیانکے کبھیجبتھی۔ بادشاہ

اپنے افسروں سے مشورہ کر کے کہتا، ہم” فلاں فلاں جگہ اپنی
لشکرگاہ لگا لیں “گے 9 تو ً فورا مردِ خدا اسرائیل کے بادشاہ کو
آگاہ فلاں”کرتا، گزرنا،متسےجگہ شامکیونکہ وہاںفوجیکے
میںگھات بیٹھے “ہیں۔ اسرائیلتب10 کا بادشاہ اپنے لوگوں کو
مذکورہ جگہ پر بھیجتا اور وہاں سے گزرنے محتاطسے رہتا ایساتھا۔ ایکصرفنہ یا دو دفعہ بلـکہ کئی مرتبہ ہوا۔

11 آخرکار شام کے بادشاہ بہتنے رنجیدہ ہو کر اپنے افسروں
کو بُلایا اور پوچھا، کیا” کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ہم میں سے
کون اسرائیل کے بادشاہ کا ساتھ دیتا “ہے؟ کسی12 افسر نے
جواب دیا، میرے” آقا اور بادشاہ، ہم میں سے کوئی نہیں ہے۔
مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کا نبی الیشع اسرائیل کے بادشاہ کو وہ
بھیباتیں بتا دیتا اپنےآپجوہے بیانمیںکمرےکےسونے کرتے
“ہیں۔ 13 بادشاہ نے حکم دیا، جائیں،” اُس کا پتا یں کر تاکہ ہم
اپنے فوجیوں بھیجکو کر اُسے پکڑ “لیں۔
بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ الیشع دوتین نامی شہر میں ہے۔

14 اُس ًنے فورا ایک بڑی فوج رتھوں اور گھوڑوں سمیت وہاں
بھیج دی۔ اُنہوں نے رات کے وقت پہنچ کر شہر کو گھیر لیا۔
الیشعجب15 کا جاگسویرےصبحنوکر اُٹھا اور نکلاسےگھر تو
کیا دیکھتا ہے کہ پورا ایکشہر بڑی فوج سے گھرا ہوا جسہے
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میں رتھ اور گھوڑے 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 نوکررب،اے”کی، تاکہکھولآنکھیںکی نےرب“سکے۔دیکھوہ
الیشع کے نوکر کی آنکھیں کھول دیں تو اُس نے دیکھا کہ پہاڑ پر
الیشع کے ارد گرد گھوڑےآتشیں اور رتھ پھیلے ہوئے ہیں۔

جب18 دشمن الیشع کی طرف ھنے بڑ لگا تو اُس نے دعا اے”کی، رب، اِن کو اندھا “!دےکر رب نے الیشع کی سنی اور
اُنہیں اندھا دیا۔کر پھر19 الیشع اُن پاسکے گیا اور یہ”کہا، راستہ
غلطآپنہیں۔صحیح شہر پہنچپاسکے گئے میرےہیں۔ پیچھے ہو
لیں تو آپمَیں آدمیاُسکو پاسکے دوںپہنچا ڈھونڈآپجسےگا
رہے “ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اُنہیں سامریہ لے گیا۔

جب20 وہ شہر میں داخل ہوئے تو الیشع نے دعا کی، اے”
فوجیوںرب، آنکھیںکی دےکھول تاکہ وہ دیکھ تب“سکیں۔
رب نے اُن کی آنکھیں کھول دیں، اور اُنہیں معلوم ہوا کہ ہم
سامریہ پھنسمیں گئے ہیں۔

اسرائیلجب21 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 منعنے کریں۔متایسا”کیا،
کیا آپ اپنے جنگی قیدیوں کو مار دیتے ہیں؟ نہیں، اُنہیں کھانا
کھلائیں، پانی پلائیں اور پھر اُن مالـککے پاسکے واپس بھیج
“دیں۔

چنانچہ23 بادشاہ نے اُن کے لئے ضیافتبڑی کا اہتمام کیا اور
کھانے پینے فارغسے ہونے پر اُنہیں اُن مالـککے واپسپاسکے
بھیج دیا۔ اِس کے بعد اسرائیل پر شام طرفکی لُوٹسے مار کے
چھاپے بند ہو گئے۔

سامریہ کا محاصرہ
کچھ24 دیر کے بعد شام کا بادشاہ بن ہدد اپنی پوری فوج جمع

کر کے اسرائیل پر چڑھ آیا اور سامریہ کا محاصرہ کیا۔ 25 نتیجے
میں شہر میں کالشدید پڑا۔ آخر میں گدھے چاندیسرکا 80کے
ِسکوں میں اور کبوتر کی مٹھی بھر بیٹ چاندی کے 5 ِسکوں میں
ملتی تھی۔

ایک26 دن اسرائیل کا بادشاہ یورام شہر کی فصیل پر سیر کر
رہا تھا تو ایک عورت نے اُس التماسسے کی، میرےاے” آقا
اور بادشاہ، میری مدد “کیجئے۔ 27 بادشاہ جوابنے دیا، اگر”
نہیںمددکیآپرب کرتا تو نہکروں؟مددکیآپطرحکسمَیں
مَیں ہنے کیگا جگہ جا آپکر دےاناجکو سکتا ہوں، نہ انگور کا
لنےرس جگہکینکا پہنچارسکوآپکرجا بھیپھر28ہوں۔سکتا
مجھے بتائیں، مسئلہ کیا “ہے؟ عورت بولی، اِس” عورت نے مجھ
سے کہا تھا، آئیں،’ آپآج اپنے بیٹے کو قربان کریں تاکہ ہم اُسے
کھا لیں، تو پھر کل میرےہم بیٹے کو کھا لیں ‘گے۔ 29 چنانچہ
ہم میرےنے بیٹے کو پکا کر کھا لیا۔ اگلے دن مَیں نے اُس سے

کہا، اب’ اپنے بیٹے دےکو دیں تاکہ اُسے بھی کھا ‘لیں۔ لیکن
اُس نے اُسے چھپائے “رکھا۔

30 یہ سن کر بادشاہ رنجشنے مارےکے کپڑےاپنے پھاڑ
ڈالے۔ چونکہ وہ تکابھی فصیل پر کھڑا تھا اِس لئے لوگوںسب
کو نظر آیا کہ کپڑوں نیچےکے ٹاٹوہ پہنے ہوئے تھا۔ اُس31 نے
الله”پکارا، سختمجھے دےسزا اگر مَیں الیشع سافطبن آجکا ہی
سر قلم نہ “!کروں

32 اُس ایکنے آدمی کو الیشع پاسکے بھیجا اور خود بھی
اُس کے پیچھے چل پڑا۔ الیشع اُس وقت گھر میں 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 کسینے کو میرا سر قلم کرنے کے لئے بھیج دیا اُسےہے۔
اندر آنے نہ دیں بلـکہ دروازے پر کنڈی لگائیں۔ اُس کے پیچھے
پیچھے اُس مالـککے کے قدموں کی آہٹ بھی دےسنائی رہی
“ہے۔

الیشع33 باتابھی کر ہی رہا تھا کہ پہنچقاصد گیا اور اُس کے
پیچھے بادشاہ بھی۔ بادشاہ بولا، رب” ہی نے ہمیں اِس مصیبت
میں پھنسا دیا ہے۔ مَیں مزید اُس کی مدد کے انتظار میں کیوں
“رہوں؟

7
تب1 الیشع بولا، رب” کا فرمان !سنیں رب فرماتا ہے کہ

کل اِسی وقت شہر کے دروازے پر ساڑھے 5 کلو گرام بہترین
میدہ اور 11 کلو گرام َجو چاندی ایککے ِسکے کے لئے بِکے
“گا۔ جس2 افسر کے بازو کا سہارا بادشاہ لیتا تھا وہ مردِ خدا
کی بات سن کر بول اُٹھا، یہ” ناممکن ہے، خواہ رب آسمان کے
دریچے کیوں نہ کھول “دے۔ الیشع جوابنے دیا، آپ” اپنی
آنکھوں سے اِس کا مشاہدہ کریں گے، لیکن خود اُس میں سے
کچھ نہ کھائیں “گے۔

شام کے فوجی فرار ہو جاتے ہیں
3 شہر سے باہر دروازے کے قریب کوڑھ کے چار مریض

بیٹھے ابتھے۔ یہ دوسرےایکآدمی سے کہنے لـگے، ہم” یہاں
بیٹھ موتکر کا انتظار کیوں کریں؟ 4 شہر میں کال ہے۔ اگر اُس
میں جائیں تو بھوکے مر جائیں لیکنگے، یہاں ہنے ر بھیسے 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 کوئی فرق پڑےنہیں گا۔
یہاں رہ کر بھی ہمیں مرنا ہی “ہے۔

5 شام کے دُھندلـکے میں وہ روانہ ہوئے۔ لیکن جب لشکرگاہ
پہنچےتککنارےکے ایکتو بھی آدمی نظر نہ آیا۔ 6 ربکیونکہ
نے شام کے فوجیوں کو رتھوں، گھوڑوں ایکاور بڑی فوج کا
شور سنا دیا تھا۔ دوسرےایکوہ سے کہنے لـگے، اسرائیل” کے
بادشاہ نے ِحتّی بادشاہوںمصریاور اُجرتکو پر بُلایا تاکہ ہموہ
پر حملہ “!کریں ڈر7 مارےکے وہ شام دُھندلـکےکے میں فرار ہو
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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 نے ایک
میںخیمے جا کر جی بھر کر کھانا کھایا اور َمے پی۔ پھر اُنہوں نے
چاندیسونا، کپڑےاور اُٹھا کر کہیں چھپا دیئے۔ 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 ہیں ٹھیک نہیں۔ آج خوشی کا دن ہے، اور ہم یہ خوش
خبری دوسروں تک نہیں پہنچا رہے۔ اگر ہم صبح تک انتظار
یں کر تو قصوروار ٹھہریں گے۔ آئیں، ًہم فورا واپس جا کر بادشاہ
کے گھرانے کو اطلاع “دیں۔

چنانچہ10 وہ شہر دروازےکے پاسکے داروںپہرےاورگئے
کو دےآواز کر اُنہیں سب کچھ سنایا، ہم” شام کی لشکرگاہ میں
گئے تو وہاں نہ کوئی دکھائی دیا، نہ کسی کی آواز سنائی دی۔
گھوڑے اور گدھے بندھے ہوئے تھے اور خیمے ترتیب سے
کھڑے تھے، لیکن ایکآدمی بھی موجود نہیں “!تھا

دروازے11 کے پہرے داروں نے آواز دے کر دوسروں
کو خبر پہنچائی تو شہر کے اندر بادشاہ کے گھرانے کو اطلاع
دی گئی۔ 12 راتگو کا وقت تھا توبھی بادشاہ نے اُٹھ کر اپنے
افسروں کو بُلایا اور آپمَیں”کہا، کو ہوںبتاتا فوجیکےشامکہ
کیا کر رہے ہیں۔ وہ تو خوب جانتے ہیں کہ ہم بھوکے مر رہے
ابہیں۔ اپنیوہ لشکرگاہ چھوڑکو گئےچھپمیںمیدانکھلےکر
ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیلی خالی لشکرگاہ کو دیکھ
کر شہر سے ضرور نکلیں گے اور پھر ہم اُنہیں زندہ پکڑ کر شہر میں
داخل ہو جائیں “گے۔

ایکلیکن13 افسر نے مشورہ بہتر”دیا، ہے ہمکہ ایکچند
آدمیوں کو پانچ بچے ساتھکےگھوڑوںہوئے بھیجیں۔میںلشکرگاہ
اگر پکڑےوہ جائیں تو باتکوئی نہیں۔ کیونکہ اگر وہ یہاں رہیں
تو پھر بھی ہمارےاُنہیں ساتھ مرنا ہی “ہے۔

14 چنانچہ دو رتھوں کو سمیتگھوڑوں تیار کیا گیا، اور بادشاہ
اُنہیںنے کیشام لشکرگاہ بھیجمیں دیا۔ بانوںرتھ اُسکو نے حکم
دیا، جائیں” اور پتا کریں کہ کیا ہوا “ہے۔ 15 وہ روانہ ہوئے اور
شام کے فوجیوں کے پیچھے پیچھے چلنے لـگے۔ راستے میں طرفہر
کپڑے اور سامان بکھرا پڑا تھا، فوجیوںکیونکہ نے بھاگتے بھاگتے
سب پھینککچھ کر راستے میں چھوڑ دیا تھا۔ اسرائیلی رتھ سوار
یائے در تکیردن پہنچے اور پھر بادشاہ واپسپاسکے آ سبکر
کچھ کہہ سنایا۔

تب16 سامریہ باشندےکے شہر سے نکل آئے اور شام کی
لشکرگاہ میں جا لُوٹکچھسبکر لیا۔ یوں وہ کچھ پورا ہوا ربجو
نے فرمایا تھا کہ 5ساڑھے کلو گرام بہترین میدہ 11اور 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۔ لوگجبلیکن

باہر نکلے تو افسر اُن کی زد میں آ کر اُن پیروںکے تلے کچلا گیا۔ یوں
ویسا ہی ہوا جیسا مردِ خدا وقتاُسنے کہا بادشاہجبتھا اُس
گھرکے آیا تھا۔ الیشعکیونکہ18 بادشاہنے کو بتایا اِسیکل”تھا،
وقت شہر دروازےکے پر 5ساڑھے کلو گرام بہترین میدہ 11اور
کلو گرام َجو چاندی ایککے ِسکے کے لئے بِکے “گا۔ افسر19
اعتراضنے کیا تھا، یہ” ناممکن ہے، ربخواہ آسمان کے دریچے
کیوں نہ کھول “دے۔ اور مردِ خدا نے جواب دیا تھا، آپ”
اپنی آنکھوں سے اِس کا مشاہدہ کریں گے، لیکن خود اُس میں
سے کچھ نہیں کھائیں “گے۔

اب20 یہ پیش گوئی پوری ہوئی، کیونکہ بےقابو لوگوں نے
اُسے شہر دروازےکے پر پاؤں تلے کچل دیا، اور وہ مر گیا۔

8
یورام بادشاہ عورتشونیمی کی واپسزمین کر دیتا ہے

دنایک1 الیشع عورتاُسنے جسکو کا بیٹا اُس نے زندہ
کیا تھا مشورہ دیا، اپنے” خاندان کو لے کر عارضی طور پر بیروِن
ملـک چلی جائیں، کیونکہ رب نے حکم دیا ہے کہ ملـک میں
کالتکسالسات ہو “گا۔ 2 شونیم عورتکی نے مردِ خدا کی
بات مان لی۔ اپنے خاندان کو لے کر وہ چلی گئی ساتاور سال
ملـکفلستی میں رہی۔ سالسات3 گزر گئے تو وہ ملـکاُس سے
واپس آئی۔ لیکن کسی اَور نے اُس کے گھر اور زمین پر قبضہ کر
رکھا تھا، اِس لئے وہ مدد کے لئے بادشاہ پاسکے گئی۔

4 عین اُس وقت جب وہ دربار میں پہنچی تو بادشاہ مردِ خدا
الیشع کرگفتگوسےجیحازینوکرکے تھا۔رہا بادشاہ سےاُسنے
درخواست کی مجھے”تھی، وہ بڑےتمام کام سنا دو الیشعجو نے
جیحازیجباباور5“ہیں۔کئے سنا رہا تھا الیشعکہ مُردہنے
لڑکے کسکو طرح زندہ کر دیا تو اُس کی ماں اندر آ کر بادشاہ
التماسسے کرنے لـگی، گھر” اور واپسزمین ملنے میں میری مدد
دیکھاُسے“کیجئے۔ بادشاہنےجیحازیکر میرے”کہا،سے 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 عورت“ہے؟ تصدیقنے میں اُسے کچھسبدوبارہ
اُستبسنایا۔ عورتنے کا درباریکسیمعاملہ افسر سپردکے
کر کے حکم دیا، دھیان” دیں کہ اِسے پوری ملـکیت واپس مل
!جائے اور جتنے پیسے قبضہ کرنے والا عورت کی غیرموجودگی
میں زمین کی فصلوں سے کما سکا وہ بھی عورت 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
اُسے ملنے جائیں۔ یافتسےربوہ کرےدر کہ کیا بیماریمَیں سے
شفا پاؤں گا یا “نہیں؟
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حزائیل9 40 اونٹوں پر دمشق کی بہترین پیداوار لاد کر الیشع
سے ملنے گیا۔ اُس پہنچپاسکے کر وہ اُس کے منے سا کھڑا ہوا اور
آپ”کہا، کے بیٹے شام بادشاہکے بن ہدد آپمجھےنے پاسکے
بھیجا ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا مَیں اپنی بیماری سے شفا
پاؤں گا یا “نہیں؟

10 الیشع نے جواب دیا، جائیں” اور اُسے اطلاع دیں، آپ’
ضرور شفا پائیں ‘گے۔ لیکن رب نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ وہ
حقیقت میں مر جائے “گا۔ 11 الیشع خاموش ہو گیا اور ٹکٹکی
باندھ بڑیکر تکدیر اُسے گھورتا رہا، پھر رونے لگا۔ 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 جیسےمجھ”بولا، ُکتے کی حیثیتکیا کہہے اِتنا
بڑا کام “کروں؟ الیشع نے کہا، رب” مجھےنے دکھا دیا ہے کہ
آپ شام کے بادشاہ بن جائیں “گے۔

اِس14 کے بعد حزائیل چلا گیا اور مالـکاپنے واپسپاسکے
آیا۔ بادشاہ نے پوچھا، الیشع” آپنے کو کیا “بتایا؟ حزائیل نے
جواب دیا، اُس” نے مجھے یقین دلایا کہ آپ شفا پائیں “گے۔
لیکن15 اگلے دن حزائیل نے کمبل لے کر پانی میں بھگو دیا اور
اُسے بادشاہ کے منہ پر رکھ دیا۔ بادشاہ سانسکا رُک گیا اور وہ
مر گیا۔ پھر تختحزائیل نشین ہوا۔

یہوداہ کا بادشاہ یہورام
16 یہورام بن یہوسفط اسرائیل کے بادشاہ یورام کی حکومت

پانچویںکے سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ شروع میں وہ باپاپنے
حکومتساتھکے کرتا تھا۔ سال32یہورام17 کی عمر میں بادشاہ
بنا، اور وہ یروشلم میں رہ حکومتتکسال8کر رہا۔کرتا اُس18
اسرائیلشادیکی کے بادشاہ اباخی کی بیٹی ہوئیسے تھی، اور
وہ اسرائیل کے بادشاہوں خاصاور کر اباخی کے خاندان کے
بُرے نمونے پر چلتا رہا۔ اُس کا چال چلن رب کو ناپسند تھا۔
19 توبھی وہ اپنے خادم داؤد کی خاطر یہوداہ کو تباہ نہیں کرنا
چاہتا تھا، کیونکہ اُس نے داؤد سے وعدہ کیا تھا کہ تیرا اور تیری
اولاد کا چراغ تکہمیشہ جلتا رہے گا۔

یہورام20 حکومتکی دورانکے ادومیوں بغاوتنے کی اور
یہوداہ کی حکومت کو رد کر کے اپنا بادشاہ مقرر کیا۔ تب21
یہورام اپنے تمام رتھوں کو لے کر صعیر قریبکے جنگجبآیا۔
چھڑ گئی تو ادومیوں نے اُسے اور اُس کے رتھوں پر مقرر افسروں
کو راتلیا۔گھیر بادشاہکو والوںگھیرنے توڑنےکوصفوںکی
کامیابمیں ہو گیا، لیکن اُس کے فوجی اُسے چھوڑ کر اپنے اپنے
گھر بھاگ گئے۔ 22 اِس وجہ سے ملـِک ادوم آج تک دوبارہ

یہوداہ کی حکومت کے تحت نہیں آیا۔ اُسی وقت لِبناہ شہر بھی
سرکش ہو کر خود مختار ہو گیا۔

باقی23 جو کچھ یہورام حکومتکی دورانکے ہوا اور جو کچھ
اُس نے کیا وہ شاہاِن’ یہوادہ کی ‘تاریخ کتابکی میں بیان کیا گیا
یہورامجب24ہے۔ مر کر باپاپنے دادا سے ملاجا تو اُسے یروشلم
کے اُس 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 اخی اب کی

حکومت کے ویں12 سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ 26 وہ 22
سال کی عمر میں تخت نشین ہوا اور یروشلم میں رہ کر ایک سال
بادشاہ رہا۔ اُس کی ماں عتلیاہ اسرائیل کے بادشاہ عُمری کی پوتی
تھی۔ 27 یاہ اخز بھی اخی اب کے خاندان بُرےکے نمونے پر چل
پڑا۔ اخی اب کے گھرانے کی طرح اُس کا چال چلن رب کو
ناپسند تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اُس کا رشتہ اباخی کے خاندان کے
ساتھ بندھ گیا تھا۔

ایک28 دن یاہ اخز بادشاہ یورام بن اخی اب 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
29 اور جنگمیداِن کو چھوڑ کر یزرعیل واپس آیا تاکہ زخم بھر
جائیں۔ جب وہ وہاں ٹھہرا ہوا تھا تو یہوداہ کا بادشاہ یاہ اخز بن
یہورام اُس کا حال پوچھنے کے لئے یزرعیل آیا۔

9
الیشع یاہو کو مسح کرتا ہے

ایک1 دن الیشع نبی نے نبیوں کے گروہ میں سے ایک کو
بُلا کر کہا، سفر” کے لئے کمربستہ ہو راماتکر ِجلعاد کے لئے
روانہ ہو جائیں۔ زیتون تیلکے کی یہ ُکپّی اپنے ساتھ لے جائیں۔
وہاں2 پہنچ کر یاہو بن یہوسفط بن نِمسی کو تلاش کریں۔ جب
اُس سے ملاقات ہو تو اُسے اُس کے ساتھیوں الـگسے کر کے
کسی اندرونی کمرے میں لے جائیں۔ 3 وہاں ُکپّی لے کر یاہو
کے سر پر تیل ُنڈیل ا دیں اور کہیں، رب’ فرماتا ہے کہ مَیں تجھے
تیل مسحسے کر اسرائیلکے کا بادشاہ بنا دیتا اِس‘ہوں۔ بعدکے
دیر نہ کریں ًبلـکہ دروازےفورا کھولکو بھاگکر “!جائیں

4 چنانچہ جوان نبی رامات ِجلعاد کے لئے روانہ ہوا۔ جب5
وہاں پہنچا تو ملافسرفوجی بیٹھےکر تھے۔ہوئے وہ اُن قریبکے
گیا اور بولا، میرے” پاس کمانڈر کے لئے پیغام “ہے۔ یاہو نے
لئے؟کےکسسےمیںہم”کیا،سوال نبی“ آپ”دیا،جوابنے
ہی کے لئے۔ “

6 یاہو کھڑا ہوا اور اُس کے ساتھ گھر میں گیا۔ وہاں نبی نے
یاہو سرکے ُنڈیلتیلپر ا کر اسرائیلرب”کہا، کا خدا فرماتا مَیں’ہے، مسحتجھےنے کر اپنیکے قوم کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ تجھے7
مالـکاپنے اباخی پورےکے خاندان ہلاککو کرنا یوںہے۔
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مَیں اُن نبیوں کا انتقام لوں گا خدمتمیریجو کرتے ہوئے شہید
ہو گئے ہیں۔ ہاں، مَیں رب کے اُن تمام خادموں کا بدلہ لوں گا
جنہیں ایزبل نے قتل کیا ہے۔ 8 اخی اب کا پورا گھرانا تباہ ہو
جائے گا۔ مَیں اُس کے خاندان کے ہر مرد 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 ساتھکے کیا۔ ایزبلتکجہاں10 کا تعلق ہے اُسے
دفنایا نہیں جائے گا بلـکہ ُکتے اُسے یزرعیل کی زمین پر کھا جائیں
“۔‘گے یہ کہہ کر نبی دروازہ کھول بھاگکر گیا۔

جب11 یاہو نکل کر اپنے ساتھی افسروں کے پاس واپس آیا
تو اُنہوں نے پوچھا، کیا” سب خیریت ہے؟ یہ دیوانہ آپ سے کیا
چاہتا “تھا؟ یاہو آپخیر،”بولا، تو اِس قسم لوگوںکے کو جانتے
ہیں کہ کس طرح کی گپیں ہانکتے “ہیں۔ 12 لیکن اُس کے
ساتھی اِس جواب سے مطمئن نہ ہوئے، !جھوٹ” صحیح بات
“بتائیں۔ پھر یاہو نے اُنہیں کھل کر بات بتائی، آدمی” نے رب’کہا، فرماتا ہے کہ مَیں تجھےنے مسح کر اسرائیلکے کا بادشاہ
بنا دیا “۔‘ہے

13 یہ سن کر افسروں نے جلدی جلدی 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 اُس وقت پوری اسرائیلی
راماتسمیتفوج ِجلعاد قریبکے دمشق کے بادشاہ حزائیل سے
لڑ رہا تھا۔ لیکن شہر کا دفاع کرتے کرتے 15 بادشاہ شام کے
فوجیوں ہاتھوںکے زخمی ہو گیا تھا اور جنگمیداِن کو چھوڑ کر
واپسیزرعیل 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 اطلاع دے “دے۔ 16 پھر وہ رتھ پر سوار ہو کر
یزرعیل چلا گیا جہاں یورام آرام کر رہا تھا۔ اُس وقت یہوداہ کا
بادشاہ یاہ اخز بھی یورام سے ملنے کے لئے یزرعیل آیا ہوا تھا۔

یزرعیلجب17 بُرجکے دارپہرےکھڑےپر یاہونے غولکے
کو شہر طرفکی آتے ہوئے دیکھا تو اُس نے بادشاہ کو اطلاع
دی۔ یورام نے حکم دیا، ایک” گھڑسوار کو اُن طرفکی بھیج
کر اُن معلومسے کریں خیریتسبکہ ہے یا “نہیں۔ گھڑسوار18
شہر سے نکلا اور یاہو پاسکے آ کر کہا، بادشاہ” پوچھتے ہیں کہ
کیا خیریتسب “ہے؟ یاہو جوابنے دیا، اِس” آپسے کا کیا
واسطہ؟ آئیں، میرے پیچھے ہو “لیں۔ بُرج پر پہرےکے دار نے
بادشاہ اطلاعکو قاصد”دی، پہنچتکاُن گیا لیکنہے، واپسوہ
نہیں آ “رہا۔

تب19 بادشاہ ایکنے اَور گھڑسوار کو بھیج دیا۔ یاہو کے
پاس پہنچ کر اُس نے بھی کہا، بادشاہ” پوچھتے ہیں کہ کیا سب

خیریت “ہے؟ یاہو جوابنے دیا، اِس” آپسے کا کیا واسطہ؟
میرے پیچھے ہو “لیں۔ بُرج20 پر پہرےکے دار نے یہ دیکھ کر
بادشاہ کو اطلاع دی، ہمارا” قاصد پہنچتکاُن گیا لیکنہے، یہ
بھی واپس نہیں آ رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ اُن کا راہنما یاہو بن نِمسی
ہے، کیونکہ وہ اپنے رتھ کو دیوانے طرحکی چلا رہا “ہے۔

21 یورام نے حکم دیا، میرے” رتھ کو تیار “!کرو پھر وہ اور
یہوداہ کا بادشاہ اپنے اپنے رتھ میں سوار ہو کر یاہو سے ملنے کے
لئے شہر نکلے۔سے اُن باغاُسملاقاتکی ہوئیپاسکے نبوتجو
یزرعیلی چھینسے لیا گیا تھا۔ یاہو22 پہچانکو یورامکر یاہو،”پوچھا،نے “ہے؟خیریتسبکیا یاہو سکتیہوکیسےخیریت”بولا،
ایزبلماںتیریجبہے بُتکی پرستی پھیلیطرفہرجادوگریاور
ہوئی یورام23“ہے؟ بادشاہ چلّا یاہ،اے”اُٹھا، “!غداریاخز اور
مُڑ کر بھاگنے لگا۔

24 یاہو ًنے فورا اپنی کمان کھینچ کر تیر چلایا جو سیدھا یورام
کے کندھوں درمیانکے یوں لگا کہ دل میں سے گزر گیا۔ بادشاہ
ایک دم اپنے رتھ میں گر پڑا۔ 25 یاہو نے اپنے ساتھ والے افسر
بِدقر سے کہا، اِس” لاشکی اُٹھا کر اُس باغ پھینکمیں دیں جو
نبوت یزرعیلی چھینسے لیا گیا تھا۔ یںیاددنوہکیونکہ ہمجبکر
دونوں اپنے رتھوں کو اِس باپکے اباخی کے پیچھے چلا رہے
تھے رباور اباخینے بارےکے میں اعلان کیا، 26 یقین’ جان
نبوتکلکہ اور اُس بیٹوںکے کا قتل مجھ سے چھپا نہ رہا۔ اِس
کا معاوضہ مَیں نبوتتجھے اِسیکی زمین پر دوں ‘گا۔ ابچنانچہ
یورام کو اُٹھا کر اُس زمین پھینکپر دیں تاکہ رب باتکی پوری
ہو “جائے۔

یہوداہجب27 بادشاہکے یاہ اخز یہنے دیکھا تو گانبیتوہ کا
راستہ لے کر فرار ہو گیا۔ یاہو اُس تعاقبکا کرتے ہوئے اُسے”چلّایا، بھی مار “!دو اِبلیعام قریبکے جہاں راستہ جور طرفکی
چڑھتا ہے یاہ اخز اپنے رتھ میں چلتے چلتے زخمی ہوا۔ وہ بچ تو نکلا
لیکن مجِّدو پہنچ کر مر گیا۔ اُس28 لاشملازمکے رتھکو پر رکھ
کر یروشلم لائے۔ وہاں اُسے یروشلم کے اُس حصے میں جو داؤد’
کا ‘شہر کہلاتا ہے خاندانی قبر میں دفنایا گیا۔ 29 یاہ اخز یورام بن
اباخی حکومتکی میںسالویں11کے یہوداہ کا بادشاہ بن
گیا تھا۔

ایزبل کا انجام
30 اِس کے بعد یاہو یزرعیل چلا گیا۔ جب ایزبل کو اطلاع

ملی تو اُس نے اپنی آنکھوں میں سُرمہ لگا کر اپنے بالوں خوبکو
صورتی سے سنوارا اور پھر کھڑکی سے باہر جھانکنے لـگی۔ جب31
یاہو محل گیٹکے میں داخل ہوا تو ایزبل چلّائی، اے” زِمری
نےجس مالـکاپنے قتلکو کر دیا ہے، خیریتسبکیا “ہے؟
32 یاہو نے اوپر دیکھ کر آواز دی، کون” میرے ساتھ ہے،
“کون؟ دو یا تین سراؤںخواجہ سےکھڑکینے باہر دیکھ کر اُس
پر نظر ڈالی 33 تو یاہو نے اُنہیں حکم دیا، اُسے” پھینکنیچے “!دو
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اُنہوںتب نے ملـکہ کو پھینکنیچے دیا۔ وہ اِتنے زور زمینسے
پر گری کہ خون کے چھینٹے دیوار اور گھوڑوں پر پڑ گئے۔ یاہو اور
اُس کے لوگوں نے اپنے رتھوں کو اُس کے اوپر سے گزرنے دیا۔
34 پھر یاہو محل میں داخل ہوا اور کھایا اور پیا۔ اِس کے بعد اُس
نے حکم دیا، کوئی” جائے اور اُس عورتلعنتی دفنکو کرے،
کیونکہ وہ بادشاہ کی بیٹی “تھی۔

35 لیکن جب ملازم اُسے دفن کرنے کے لئے باہر نکلے تو
دیکھا کیاُسصرفکہ ہاتھکھوپڑی، پاؤںاور باقی رہ ہیں۔گئے
36 یاہو واپسپاسکے جا اُنہوںکر اُسےنے آگاہ اُستبکیا۔ نے
کہا، سباب” کچھ پورا ہوا ہے ربجو نے اپنے الیاسخادم
تِشبی معرفتکی فرمایا تھا، یزرعیل’ کی زمین پر ُکتے ایزبل لاشکی
کھا جائیں گے۔ 37 اُس کی لاش یزرعیل کی زمین پر گوبر کی
پڑیطرح گیرہے تاکہ یقینکوئی سے نہ سکےکہہ کہ کہاںوہ
“۔‘ہے

10
یاہو اباخی کی اولاد ہلاککو کرتا ہے

میںسامریہ1 اباخی 70کے بیٹے ابتھے۔ یاہو لـکھخطنے
کر سامریہ بھیج دیئے۔ یزرعیل کے افسروں، شہر کے بزرگوں اور
اباخی بیٹوںکے سرپرستوںکے کو یہ ملخط گئے، اور اُن میں
ذیل کی خبر لـکھی تھی،

آپ”2 مالـککے کے آپبیٹے پاسکے آپہیں۔ قلعہ بند شہر
میں ہتے ر ہیں، اور آپ کے پاس ہتھیار، رتھ اور گھوڑے بھی
ہیں۔ اِس لئے مَیں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ یہ خط ھتے پڑ ہی
3 اپنے مالـک کے سب سے اچھے اور لائق بیٹے کو چن کر اُسے
اُس کے باپ کے تخت پر بٹھا دیں۔ پھر اپنے مالـک کے خاندان
کے لئے “!لڑیں

لیکن4 سامریہ بزرگکے بےحد سہم گئے آپساور میں کہنے
لـگے، اگر” دو بادشاہ اُس کا مقابلہ نہ کر سکے تو ہم کیا کر سکتے
“ہیں؟ اِس5 لئے محل کے انچارج، سامریہ پر مقرر افسر، شہر کے
بزرگوں اور اخی اب 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۔

6 یہ پڑھ کر یاہو ایکنے اَور خط لـکھ کر سامریہ بھیجا۔ اُس
میں لـکھا ہیںساتھمیرےواقعیآپاگر”تھا، تابعمیرےاور رہنا
ہتے چا ہیں تو مالـکاپنے کے بیٹوں کے سروں کاٹکو کر کل
اِس وقت تک یزرعیل میں میرے پاس لے “آئیں۔ کیونکہ اخی
اب کے 70 بیٹے سامریہ کے بڑوں پاسکے رہ پرورشکر پا رہے
تھے۔ خطجب7 اُن پاسکے پہنچ گیا تو اِن آدمیوں نے 70 کے
شہزادوں70 کو ذبح کر دیا اور اُن سروںکے ٹوکروںکو میں رکھ
کر یزرعیل میں یاہو پاسکے بھیج دیا۔

ایک8 قاصد نے یاہو کے پاس آ کر اطلاع دی، وہ” بادشاہ
کے بیٹوں کے سر لے کر آئے تب“ہیں۔ یاہو نے حکم دیا، شہر”
دروازےکے پر اُن کے دو ڈھیر لگا دو اور اُنہیں تکصبح وہیں
ہنے ر “دو۔ اگلے9 دن یاہو صبح وقتکے نکلا دروازےاور کے
کھڑےپاس ہو کر لوگوں مخاطبسے ہوا، یورام” موتکی کے
ناتے آپسے بےالزام ہیں۔ مَیں ہی نے مالـکاپنے خلافکے
منصوبے باندھ کر اُسے مار ڈالا۔ لیکن کس نے اِن تمام بیٹوں
کا سر قلم کر دیا؟ 10 چنانچہ آج جان لیں کہ جو کچھ رببھی 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 اباخی باقیکے تمام رشتے بڑےداروں، افسروں،
قریبی دوستوں اور یوں پجار ہلاککو کر ایکدیا۔ بھی نہ بچا۔

12 پھر وہ سامریہ کے لئے روانہ ہوا۔ راستے بیتجبمیں عِقد
روئیم کے قریب پہنچ گیا 13 تو اُس ملاقاتکی یہوداہ کے بادشاہ
یاہ اخز ایکچندکے ہوئی۔سےداروںرشتے یاہو آپ”پوچھا،نے
کون “ہیں؟ اُنہوں جوابنے دیا، ہم” 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 دیا، اُنہیں” زندہ
“!پکڑو اُنہوں نے اُنہیں زندہ پکڑ بیتکر عِقد حوضکے پاسکے
مار ڈالا۔ آدمیوں42 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 دل میرے بارے میں
مخلص ہے جیسا کہ میرا دل آپ 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”
میرے ساتھ ربمیریاور کے لئے جد و جہد “دیکھیں۔ چنانچہ
یوندب یاہو کے ساتھ سامریہ چلا گیا۔

پہنچسامریہ17 کر یاہو اباخینے خاندانکے افرادجتنےکے
تکاب بچ گئے ہلاکتھے کر ربطرحجسدیئے۔ الیاسنے
کو فرمایا تھا اُسی طرح اباخی کا پورا مٹگھرانا گیا۔

یاہو بعل کے تمام یوں پجار قتلکو کرتا ہے
اِس18 کے بعد یاہو نے تمام لوگوں کو جمع کر کے اعلان اخی”کیا، اب نے بعل دیوتا کی پرستش 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 بڑیکو پیشقربانی کروں گا۔
بھیجو آنے کرےانکارسے اُسے دیموتسزائے “گی۔جائے
اِس طرح یاہو نے بعل خدمتکے گزاروں کے لئے جال بچھا

دیا تاکہ وہ اُس میں پھنس ہلاککر ہو جائیں۔ 20-21 اُس نے
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پورے اسرائیل میں قاصد بھیج کر اعلان کیا، بعل” دیوتا کے لئے
مُقّدس عید “!منائیں چنانچہ بعل کے تمام پجاری آئے، اور ایک
اجتماعبھی دُورسے نہ رہا۔ اِتنے جمع ہوئے بعلکہ کا ایکمندر
سرے تکسرےدوسرےسے بھر گیا۔

22 یاہو نے عید کپڑوںکے انچارجکے کو حکم دیا، بعل” کے
تمام یوں پجار کو عید “دینا۔دےلباسکے سبچنانچہ 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 دھیان”کہا، دیں کہ آپیہاں کے ربساتھ کا کوئی خادم موجود نہ
بعلصرفہو۔ پجاریکے ہونے “چاہئیں۔

24 دونوں آدمی منے سا گئے تاکہ ذبح کی اور بھسم ہونے والی
قربانیاں پیش کریں۔ اِتنے میں یاہو کے 80 آدمی باہر مندر کے
ارد کھڑےگرد ہو گئے۔ یاہو نے اُنہیں دےحکم کر کہا تھا،
!خبردار” جو پوجا کرنے والوں میں کسیسے کو دےبچنے اُسے
دیموتسزائے جائے “گی۔

ہیجوں25 یاہو بھسم ہونے والی قربانی کو چڑھانے فارغسے
ہوا تو اُس نے اپنے محافظوں اور افسروں کو حکم دیا، اندر” جا کر
سب کو مار ایکدینا۔ بھی بچنے نہ “پائے۔ وہ داخل ہوئے اور
تلواروںاپنی کھینچکو لاشوںڈالا۔مارکوسبکر اُنہوںکو نے
پھینکباہر دیا۔ پھر وہ مندر سبکے 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 گئی۔ تکآج وہ اِس کے لئے استعمال
ہوتا ہے۔

یاہو حکومتکی
28 اِس طرح یاہو نے اسرائیل میں بعل دیوتا کی پوجا ختم کر

دی۔ توبھی29 وہ ُبعام یر بن نباط کے اُن گناہوں سے باز نہ آیا جو
کرنے پر ُبعام یر نے اسرائیل کو اُکسایا تھا۔ بیت ایل اور دان میں
قائم سونے بچھڑوںکے کی پوجا ختم نہ ہوئی۔

ایک30 دن رب نے یاہو سے کہا، جو” کچھ مجھے پسند ہے
اُسے تُو نے اچھی طرح سرانجام دیا ہے، کیونکہ تُو نے اخی اب
کے گھرانے کے ساتھ سب کچھ کیا ہے جو میری مرضی تھی۔
اِس وجہ سے تیری اولاد چوتھی پشت تک اسرائیل پر حکومت
کرتی رہے “گی۔ لیکن31 یاہو پورےنے دل ربسے اسرائیل
کے خدا کی شریعت کے مطابق زندگی نہ گزاری۔ وہ اُن گناہوں
سے باز آنے کے لئے تیار نہیں تھا جو کرنے پر ُبعام یر نے اسرائیل
کو اُکسایا تھا۔

32 یاہو کی حکومت کے دوران رب اسرائیل کا علاقہ چھوٹا
کرنے لگا۔ شام کے بادشاہ حزائیل نے اسرائیل کے پورےاُس
علاقے پر قبضہ کر یائےجو33لیا یردندر تھا۔میںمشرقکے 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 جو کچھ یاہو حکومتکی کے دوران ہوا، جو اُس نے
کیا اور جو کامیابیاں اُسے حاصل ہوئیں وہ شاہاِن’ اسرائیل کی
‘تاریخ کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ 35-36 وہ 28 سال سامریہ
میں بادشاہ رہا۔ وہاں وہ دفن بھی جبہوا۔ وہ مر کر باپاپنے
دادا سے جا ملا تو اُس کا بیٹا تختیہوآخز نشین ہوا۔

11
یہوداہ میں عتلیاہ کی حکومتظالمانہ

یاہجب1 اخز ماںکی عتلیاہ معلومکو ہوا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے
تو وہ یاہ اخز کی تمام اولاد کو قتل کرنے لـگی۔ لیکن2 یاہ اخز کی
بہنسگی یہوسبع نے یاہ اخز کے چھوٹے یوآسبیٹے چپکےکو سے
اُن شہزادوں میں سے نکال لیا جنہیں قتل کرنا تھا اور اُسے اُس کی
دایہ ایکساتھکے سٹور میں چھپا میںجسدیا بستر محفوظوغیرہ
رکھے جاتے تھے۔ اِس طرح وہ بچ گیا۔ 3 بعد میں یوآس ربکو
کے گھر میں منتقل کیا گیا جہاں وہ اُس کے ساتھ اُن چھ سالوں
دورانکے چھپا جبرہا عتلیاہ ملـکہ تھی۔

عتلیاہ کا انجام یوآساور بادشاہ بن جاتا ہے
4 عتلیاہ حکومتکی کے ساتویں سال میں یہویدع امام نے َسو

سپاہیوںَسو پر مقرر محافظوںشاہیاوردستوںنامیکاریافسروں،
ربکو کے گھر میں بُلا لیا۔ وہاں اُس نے قَسم کھلا کر اُن سے
عہد باندھا۔ پھر اُس نے بادشاہ کے بیٹے یوآس پیشکو کر کے
اُنہیں5 ہدایت کی، اگلے” سبت کے آپدن میں سے جتنے ڈیوٹی
پر آئیں گے وہ تین حصوں میں تقسیم ہو ایکجائیں۔ حصہ شاہی
محل پر پہرا دے، 6 دوسرا صور دروازےنامی پر اور تیسرا شاہی
محافظوں کے پیچھے دروازےکے پر۔ یوں آپ رب کے گھر کی
حفاظت کریں گے۔ دوسرے7 دو گروہ سبتجو کے دن ڈیوٹی
نہیں رباُنہیںکرتے میںگھرکے آ یوآسکر بادشاہ کی داریپہرا
کرنی ہے۔ 8 وہ اُس کے ارد گرد دائرہ بنا کر اپنے ہتھیاروں کو
پکڑے رکھیں اور جہاں بھی وہ جائے گھیرےاُسے رکھیں۔ جو
بھی دائرےاِس میں گھسنے کرےکوششکی اُسے مار “ڈالنا۔

9 َسو َسو سپاہیوں پر مقرر افسروں نے ایسا ہی کیا۔ سبتاگلے
کے دن وہ سب اپنے فوجیوں سمیت یہویدع امام پاسکے آئے۔
وہ بھی آئے جو ڈیوٹی پر تھے اور وہ بھی جن ابکی چھٹی تھی۔
امام10 افسروںنے کو داؤد بادشاہ کے نیزےوہ اور ڈھالیں دیں
جو تکاب رب کے گھر میں محفوظ رکھی ہوئی تھیں۔ 11 پھر
محافظ ہتھیاروں کو ہاتھ پکڑےمیں بادشاہ کے کھڑےگرد ہو
قربانگئے۔ گاہ رباور گھرکے درمیانکے اُن کا ربدائرہ کے
جنوبیکیگھر دیوار سے لے اُسکر کی شمالی تکدیوار پھیلا ہوا
تھا۔ 12 پھر یہویدع بادشاہ کے بیٹے یوآس کو باہر لایا اور اُس کے
سر پر تاج رکھ کر اُسے قوانین دےکتابکی دی۔ یوآسیوں کو
بادشاہ بنا دیا گیا۔ اُنہوں نے اُسے مسح کر تالیاںکے بجائیں اور بلند
آواز سے نعرہ لگانے لـگے، بادشاہ” زندہ “!باد

محافظوںجب13 اور باقی لوگوں کا شور تکعتلیاہ پہنچا تو وہ
رب کے گھر صحنکے میں اُن پاسکے آئی۔ وہاں14 پہنچ کر وہ
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کیا دیکھتی ہے کہ نیا بادشاہ اُس ستون پاسکے کھڑا جہاںہے
بادشاہ رواج کے مطابق کھڑا ہوتا ہے، اور وہ افسروں اور تُرم
بجانے والوں سے گھرا ہوا تمامہے۔ اُمّت بھی تُرمکھڑیساتھ بجا
بجا خوشیکر منا رہی رنجشعتلیاہہے۔ مارےکے کپڑےاپنے
پھاڑ کر چیخ اُٹھی، “!غداریغداری،”

یہویدع15 امام نے َسو َسو فوجیوں پر مقرر اُن افسروں کو بُلایا
جن کے فوجسپرد کی گئی تھی اور اُنہیں حکم دیا، اُسے” باہر لے
جائیں، کیونکہ مناسب نہیں کہ اُسے رب کے گھر پاسکے مارا
جائے۔ اور جو بھی اُس پیچھےکے آئے اُسے تلوار سے مار “دینا۔

وہ16 عتلیاہ کو پکڑ کر اُس راستے پر لے پرجسگئے چلتے ہوئے
محلگھوڑے پاسکے پہنچتے ہیں۔ وہاں اُسے مار دیا گیا۔ 17 پھر
یہویدع نے بادشاہ اور قوم ملساتھکے ربکر باندھعہدسے کر
وعدہ کیا قومکیربہمکہ رہیں اِسگے۔ علاوہکے بادشاہ نے
یہویدع معرفتکی قوم سے بھی عہد باندھا۔ اِس18 کے بعد اُمّت
بعللوگتمامکے مندرکے پڑےٹوٹپر اور اُسے ڈھا دیا۔ اُس کی
قربان گاہوں اور بُتوں ٹکڑےٹکڑےکو کر اُنہوںکے بعلنے کے
پجاری متان کو قربان گاہوں کے منے سا ہی مار ڈالا۔
رب کے گھر پہرےپر کھڑےدار کرنے کے بعد یہویدع19

َسو َسو فوجیوں پر مقرر افسروں، کاری نامی دستوں، محل کے
محافظوں اور باقی پوری اُمّت کے جلوسہمراہ نکال کر بادشاہ کو
رب میںمحلسےگھرکے گیا۔لے وہ محافظوں دروازےکے سے
ہو بادشاہہوئے۔داخلکر تختشاہی پر بیٹھ 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 اسرائیلوہ کے بادشاہ یاہو حکومتکی ساتویںکے سال میں

یہوداہ کا بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اُس کی حکومت کا دورانیہ
تھا۔سال40 اُس ماںکی ِضبیاہ بیرسبع کی ہنے ر والی تھی۔ جب2
تک یہویدع اُس کی راہنمائی کرتا تھا یوآس وہ کچھ کرتا رہا جو
رب کو پسند تھا۔ 3 توبھی اونچی جگہوں کے مندر دُور نہ کئے
گئے۔ عوام معمول کے مطابق وہاں 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 پیسے رب کے گھر میں لائے جاتے ہیں اُن
سب کو جمع کریں، چاہے وہ مردم شماری *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
سے آپ کو جہاں بھی ضرورت ہے رب کے گھر کی دراڑوں

مرمتکی کروانی “ہے۔ یوآسلیکن6 حکومتکی کے 23 ویں
میںسال اُس نے دیکھا ربتکابکہ دراڑوںکیگھرکے کی
مرمت نہیں ہوئی۔ اُستب7 یہویدعنے اور باقی اماموں کو بُلا کر
پوچھا، ربآپ” کے گھر مرمتکی کیوں نہیں کرا ابرہے؟
سے آپ کو اِن پیسوں سے آپ کی اپنی یات ضرور پوری کرنے
اجازتکی نہیں بلـکہ تمام ربپیسے کے گھر مرمتکی کے لئے
استعمال کرنے “ہیں۔

امام8 مان گئے ابکہ لوگوںہمسے نہیںہدیہسے لیں اورگے
اِسکہ بدلےکے ربہمیں نہیںمرمتکیگھرکے پڑےکروانی
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 ربپرستارسے
کے گھر کے صحن میں داخل ہوتے تھے۔ لوگجب اپنے ہدیہ
جات رب کے گھر میں پیش کرتے تو دروازے کی پہرا داری
کرنے والے امام تمام پیسوں میںصندوقکو ڈال دیتے۔ جب10
کبھی پتا چلتا صندوقکہ بھر گیا توہے بادشاہ میرمنشیکا اور اماِم
اعظم آتے اور تمام گنپیسے تھیلیوںکر ڈالمیں تھے۔دیتے پھر11
یہ گنے پیسےہوئے داروںٹھیکےاُن سپردکےجنجاتےدیئےکو
مرمتکیگھرکےرب کامکا کیا تھا۔گیا پیسوںاِن مرمتوہسے
اُجرتکیگروںکاریوالےکرنے ادا تھے۔کرتے میںاِن بڑھئی،
عمارت پر کام کرنے والے، راج12 اور پتھر تراشنے والے شامل
تھے۔ اِس کے علاوہ اُنہوں نے یہ پیسے دراڑوں کی مرمت کے
لئے درکار لـکڑی اور تراشے ہوئے پتھروں کے لئے بھی استعمال
کئے۔ باقی جتنے اخراجات رب کے گھر کو بحال کرنے کے لئے
ضروری تھے وہ سب اِن پیسوں سے پورے کئے گئے۔ 13 لیکن
اِن ہدیہ جات سے سونے یا چاندی کی چیزیں نہ بنوائی گئیں، نہ
چاندی کے باسن، بتی کترنے کے اوزار، چھڑکاؤ کٹورےکے یا
تُرم۔ 14 صرفیہ صرفاور ٹھیکے داروں کو دیئے گئے تاکہ وہ
رب کے گھر مرمتکی کر سکیں۔ ٹھیکے15 داروں حسابسے
نہ لیا گیا جب اُنہیں کاری گروں کو پیسے دینے تھے، کیونکہ وہ
قابِل اعتماد تھے۔

محض16 وہ پیسے جو قصور اور گناہ کی قربانیوں کے لئے ملتے
تھے رب کے گھر کی مرمت کے لئے استعمال نہ ہوئے۔ وہ
اماموں کا حصہ رہے۔

خراج ملنے پر حزائیل یروشلم کو چھوڑتا ہے
17 اُن میںدنوں شام حزائیلبادشاہکے پرجاتنے 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 بھیوہ جمع کئے اُسجو ربخودنے کے گھر
لئےکے مخصوص تھے۔کئے یہ سارےاُسچیزیں ساتھکےسونے
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ملا کر اورگھرکےربجو محلشاہی میںخزانوںکے تھا اُس نے
حزائیلکچھسب حزائیلتبدیا۔بھیجکو یروشلم چلاکرچھوڑکو
گیا۔

یوآس موتکی
باقی19 جو یوآسکچھ حکومتکی دورانکے ہوا اور جو کچھ

اُس نے کیا اُس کا ذکر شاہاِن’ ‘یہوداہ کتابکی میں کیا گیا ہے۔
ایک20 دن اُس کے افسروں نے اُس سازشخلافکے کر کے
اُسے قتل کر جبدیا بیتوہ مِلّو پاسکے اُس راستے پر تھا جو ِسلّا
طرفکی اُتر تھا۔جاتا قاتلوں21 نامکے یوزبد ِسمعاتبن اور یہوزبد
بن شومیر یوآستھے۔ 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 یوآسبادشاہ بن یاہ اخز حکومتکی
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 چلن رب کو ناپسند تھا، کیونکہ وہ بھی ُبعام یر بن
نباط بُرےکے نمونے پر چلتا رہا۔ اُس نے وہ گناہ جاری رکھے
جو کرنے پر ُبعام یر اسرائیلنے کو اُکسایا تھا۔ اُس بُت پرستی سے
وہ کبھی باز نہ آیا۔ اِس3 وجہ اسرائیلربسے ناراضبہتسے
ہوا، اور وہ شام کے بادشاہ حزائیل اور اُس کے بیٹے بن ہدد کے
وسیلے سے اُنہیں بار بار دباتا رہا۔

لیکن4 پھر یہوآخز ربنے غضبکا ٹھنڈا کیا، اُسنےرباور
منتیںکی سنیں، اُسےکیونکہ معلوم تھا شامکہ کا اسرائیلبادشاہ پر
کتنا ظلم کر رہا ہے۔ بھیجکوکسینےرب5 اُنہیںنےجسدیا
شام کے ظلم آزادسے کروایا۔ اِس بعدکے وہ پہلے سکونطرحکی
ساتھکے میںگھروںاپنے رہ توبھی6تھے۔سکتے وہ گناہوںاُن سے
باز نہ آئے جو کرنے پر ُبعام یر نے اُنہیں اُکسایا تھا بلـکہ اُن کی یہ
بُت پرستی جاری یسیرترہی۔ دیوی کا بُت بھی سامریہ سے ہٹایا
نہ گیا۔

7 آخر میں یہوآخز کے صرف 50 گھڑسوار، 10 رتھ اور
10,000 پیادہ سپاہی رہ فوجگئے۔ کا باقی حصہ شام کے بادشاہ
نے تباہ کر دیا تھا۔ اُس نے اسرائیلی فوجیوں کو کچل کر یوں اُڑا
دیا دُھولطرحجستھا اناج کو ہتے وقتگا اُڑ جاتی ہے۔

باقی8 کچھجو یہوآخز حکومتکی دورانکے ہوا، اُسکچھجو
نے کیا اور کامیابیاںجو اُسے ہوئیںحاصل وہ اسرائیلشاہاِن’ کی
‘تاریخ کتابکی میں بیان کی گئی ہیں۔ وہجب9 مر کر باپاپنے
دادا سے ملاجا تو اُسے میںسامریہ گیا۔دفنایا پھر اُس کا یہوآسبیٹا
تخت نشین ہوا۔

اسرائیل کا یہوآسبادشاہ
یہوآس10 بن یہوآخز یہوداہ کے بادشاہ یوآس حکومتکی کے

اسرائیلمیںسالویں37 کا بادشاہ بنا۔ یہوآس11 چلنچالکا

رب کو ناپسند تھا۔ وہ اُن گناہوں سے باز نہ آیا جو کرنے پر ُبعام یر
نباطبن اسرائیلنے کو اُکسایا تھا بلـکہ یہ بُت پرستی جاری رہی۔
باقی12 جو یہوآسکچھ حکومتکی کے دوران ہوا، جو کچھ اُس
نے کیا اور کامیابیاںجو اُسے ہوئیںحاصل وہ اسرائیلشاہاِن’ کی
‘تاریخ کتابکی درجمیں ہیں۔ اُس میں اُس کی یہوداہ کے بادشاہ
اَمَصیاہ کے جنگساتھ کا ذکر بھی ہے۔

یہوآسجب13 مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُسے سامریہ
میں شاہی قبر میں دفنایا گیا۔ پھر ُبعام یر تختدوم پر بیٹھ گیا۔

مرگبسترِ یہوآسپر کی الیشع ملاقاتسے
یہوآس14 کے حکومتدورِ میں الیشع شدید بیمار ہو جبگیا۔

وہ مرنے کو تھا تو اسرائیل کا یہوآسبادشاہ اُس سے ملنے گیا۔ اُس
کے اوپر جھک کر وہ خوب رو پڑا اور چلّایا، ہائے،” میرے
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 پاسکے آیا۔لے پھر16 الیشع کمان”بولا،
بادشاہجب“پکڑیں۔کو کماننے کو پکڑ لیا تو الیشع نے اپنے ہاتھ
اُس کے ہاتھوں پر رکھ دیئے۔ 17 پھر اُس نے حکم دیا، مشرقی”
کھڑکی کو کھول “دیں۔ بادشاہ نے اُسے کھول دیا۔ الیشع نے
کہا، تیر” “!چلائیں بادشاہ نے تیر چلایا۔ الیشع پکارا، یہ” رب
کا فتح دلانے والا تیر ہے، شام پر فتح کا !تیر آپ افیق پاسکے
شام فوجکی مکملکو طور پر تباہ کر دیں “گے۔

پھر18 اُس بادشاہنے کو باقیاب”دیا،حکم تیروں “پکڑیں۔کو
بادشاہ اُنہیںنے پکڑ لیا۔ پھر الیشع اِن”بولا، زمینکو پر پٹخ “دیں۔
بادشاہ نے تین مرتبہ تیروں کو زمین پر پٹخ دیا اور پھر رُک گیا۔
19 یہ دیکھ کرمردِ خدا غصے ہو گیا اور بولا، آپ” کو تیروں کو
پانچ یا چھ مرتبہ زمین پر پٹخنا ہئے چا تھا۔ اگر ایسا کرتے تو شام کی
فوج کو دےشکست کر مکمل طور پر تباہ کر دیتے۔ لیکن اب
آپ صرفاُسے تین دیںشکستمرتبہ “گے۔

تھوڑی20 دیر کے بعد الیشع فوت ہوا اور اُسے دفن کیا گیا۔ اُن
دنوں میں موآبی لٹیرے ہر سال موسِم بہار کے ملـکدوران میں
تھے۔آتےگھس کسیدنایک21 کا جنازہ ہو رہا تھا اچانکتو
یہ لٹیرے نظر آئے۔ ماتم کرنے والے لاش کو قریب کی الیشع
کی قبر پھینکمیں بھاگکر گئے۔ لیکن جوں لاشہی الیشع کی
ہڈیوں سے ٹکرائی اُس میں جان آ گئی اور وہ آدمی کھڑا ہو گیا۔

الیشع پورےالفاظآخریکے ہو جاتے ہیں
22 یہوآخز کے جیتے جی شام کا بادشاہ حزائیل اسرائیل کو دباتا

رہا۔ ربتوبھی23 اپنیکو قوم آیا۔ترسپر اُس نے اُن پر رحم کیا،
کیونکہ اُسے وہ عہد یاد رہا جو اُس نے ابراہیم، اسحاق یعقوباور
سے باندھا اُنہیںوہتکآجتھا۔ تباہ کرنے یا اپنے خارجسےحضور
کرنے کے لئے تیار نہیں ہوا۔
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جب24 شام کا بادشاہ حزائیل فوت ہوا تو اُس کا بیٹا بن
تختہدد نشین ہوا۔ یہوآستب25 بن یہوآخز نے بن ہدد سے وہ
اسرائیلی شہر دوبارہ چھین لئے جن پر بن ہدد باپکے حزائیل نے
قبضہ کر لیا تھا۔ تین بار یہوآس نے بن 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۔ 2 اُس وقت وہ 25 سال
کا تھا۔ وہ یروشلم میں رہ کر 29 حکومتسال کرتا رہا۔ اُس کی
ماں یہوعدان یروشلم کی ہنے ر والی تھی۔ 3 جو کچھ اَمَصیاہ نے کیا
وہ رب کو پسند تھا، اگرچہ وہ اُتنی وفاداری ربسے کی پیروی
نہیں کرتا تھا جتنی اُس کے باپ داؤد نے کی تھی۔ ہر کام میں
وہ اپنے یوآسباپ کے نمونے پر چلا، لیکن4 اُس نے بھی اونچی
جگہوں کے مندروں کو دُور نہ کیا۔ عام لوگ اب تک وہاں
قربانیاں چڑھاتے اور بخور جلاتے رہے۔

جوں5 ہی اَمَصیاہ کے پاؤں مضبوطی سے جم گئے اُس نے اُن
افسروں کو دیموتسزائے جنہوں باپنے قتلکو کر دیا تھا۔
لیکن6 اُن کے بیٹوں کو اُس نے زندہ ہنے ر دیا اور یوں موسوی
شریعت تابعکے ربمیںجسرہا فرماتا والدین”ہے، کو اُن کے
بچوں کے جرائم موتسزائےسےسببکے دینہ نہجائے، بچوں
کو اُن والدینکے کے جرائم سببکے سے۔ کسیاگر کو سزائے
دینیموت ہو تو اُس گناہ اُسجوسےسببکے خودنے “ہے۔کیا

7 اَمَصیاہ نے ادومیوں نمککو کی وادی میں شکست دی۔
وقتاُس اُن 10,000کے فوجی اُس سے لڑنے آئے جنگتھے۔
کے دوران 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 پیغامکو آئیں،”بھیجا، دوسرےایکہم کا مقابلہ “!کریں
9 لیکن اسرائیل کے بادشاہ یہوآس نے جواب دیا، لبنان” میں
ایک دیودارنےجھاڑیکانٹےدار باتسےدرختایککے میرے’کی، بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ ‘باندھو۔ لیکن اُسی وقت
لبنان کے جنگلی جانوروں نے اُس کے اوپر سے گزر کر اُسے پاؤں
تلے کچل ڈالا۔ ملـِک10 ادوم پر فتح پانے سببکے آپسے کا
دل مغرور ہو گیا لیکنہے۔ میرا مشورہ ہے آپکہ اپنے میںگھر
رہ کر فتح میں حاصل شہرتہوئی کا مزہ لینے پر اکتفا آپکریں۔
ایسی مصیبت کو کیوں دعوت دیتے ہیں جو آپ اور یہوداہ کی
تباہی باعثکا بن “جائے؟

لیکن11 اَمَصیاہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھا، اِس لئے یہوآس
اپنی فوج لے کر یہوداہ پر چڑھ آیا۔ بیت شمس پاسکے اُس کا
یہوداہ کے بادشاہ کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ اسرائیل12 کی فوج نے

فوجکییہوداہ اوردی،شکستکو ایکہر اپنے اپنے بھاگگھر
گیا۔ اسرائیل13 کے بادشاہ یہوآس نے یہوداہ کے بادشاہ اَمَصیاہ
یوآسبن بن یاہ اخز کو شمسبیتوہیں میں گرفتار کر لیا۔ پھر وہ
یروشلم گیا اور شہر کی فصیل افرائیم دروازےنامی سے کونے کے
تکدروازے ًلمبائیکیحصےاِسدی۔گرا تھی۔فٹ600تقریبا
14 بھیجتنا چاندیسونا، اور اورگھرکےربسامانقیمتی 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 یہوآسکچھ کی حکومت کے دوران ہوا، جو کچھ

اُس نے کیا اور ہوئیںحاصلاُسےکامیابیاںجو وہ اسرائیلشاہاِن’
کی ‘تاریخ کی کتاب میں درج ہیں۔ اُس میں اُس کی یہوداہ کے
بادشاہ اَمَصیاہ کے جنگساتھ کا ذکر بھی ہے۔ یہوآسجب16
مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اُسے سامریہ میں اسرائیل کے
بادشاہوں کی قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا ُبعام یر دوم تخت
نشین ہوا۔

یہوداہ کے بادشاہ اَمَصیاہ موتکی
اسرائیل17 بنیہوآسبادشاہکے یہوآخز بعدکےموتکی یہوداہ

کا بادشاہ اَمَصیاہ یوآسبن سال15مزید باقی18رہا۔جیتا کچھجو
اَمَصیاہ دورانکےحکومتکی ہوا وہ یہوداہشاہاِن’ کی کی‘تاریخ
کتاب ہے۔درجمیں لوگدنایک19 یروشلم میں اُس خلافکے
سازش کرنے لـگے۔ آخرکار اُس نے فرار ہو لـکیسکر میں پناہ
لی، لیکن سازش کرنے والوں نے اپنے لوگوں کو اُس کے پیچھے
بھیجا، اور وہ وہاں اُسے قتل کرنے کامیابمیں ہو گئے۔ اُس20
گھوڑےلاشکی پر اُٹھا کر یروشلم لائی گئی جہاں اُسے شہر کے
میںحصےاُس جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا خاندانیہے قبر میں دفنایا
گیا۔

21 یہوداہ کے تمام لوگوں نے اَمَصیاہ کے بیٹے یّاہ *عُز باپکو
تختکے پر بٹھا دیا۔ اُس کی تھیسال16عمر اُسجب22 باپکا
مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا۔ بادشاہ بننے کے بعد یّاہ عُز نے
ایلات شہر پر قبضہ کر کے اُسے 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۔
24 اُس 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 تکمُردار اُن تمام
علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر سکا جو پہلے اسرائیل کے تھے۔ یوں وہ
وعدہ پورا ہوا اسرائیلربجو کے خدا نے اپنے جاتخادم ِحفر

* 14:21 یّاہ :عُز یہاں کئی جگہوں پر عبرانی میں یّاہ عُز کا دوسرا نام یاہ عزر مستعمل ہے۔
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کے ہنے ر والے نبی یونس بن امِتّی کی معرفت کیا تھا۔ 26 کیونکہ
رب اسرائیلنے حالتبُرینہایتکی پر دھیان دیا تھا۔ اُسے معلوم
تھا کہ بڑےچھوٹے ہلاکسب ہونے والے ہیں اور کہ اُنہیں
چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ رب27 کبھینے نہیں کہا تھا کہ
مَیں اسرائیل قوم کا نام و نشان مٹا دوں گا، اِس لئے اُس نے اُنہیں
ُبعام یر یہوآسبن وسیلےکے نجاتسے دلائی۔

28 باقی جو کچھ ُبعام یر دوم کی حکومت کے دوران ہوا، جو
کچھ اُس نے کیا اور جو جنگی کامیابیاں اُسے حاصل ہوئیں اُن کا
ذکر شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کتابکی میں ہوا ہے۔ اُس میں یہ
بھی بیان کیا گیا ہے کہ اُس کسنے طرح دمشق اور حمات پر
دوبارہ قبضہ کر لیا۔ جب29 ُبعام یر مر کر اپنے باپ دادا سے جا
ملا تو اُسے سامریہ میں بادشاہوں کی قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا
بیٹا یاہ تختزکر نشین ہوا۔

15
یہوداہ کا بادشاہ یّاہ عُز

1 یّاہ عُز بن اَمَصیاہ اسرائیل کے بادشاہ ُبعام یر دوم حکومتکی
کے سالویں27 میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ وقتاُس2 اُس کی
سال16عمر تھی، اور وہ یروشلم میں رہ حکومتسال52کر کرتا
رہا۔ اُس کی ماں یکولیاہ یروشلم کی ہنے ر والی تھی۔ 3 اپنے باپ
اَمَصیاہ طرحکی اُس ربچلنچالکا پسندکو تھا، لیکن4 اونچی
نہدُورکوجگہوں کیا گیا، اور قربانیاںاپنیوہاںلوگعام چڑھاتے
اور بخور جلاتے رہے۔

ایک5 دن رب نے بادشاہ کو سزا دی کہ اُسے لـگکوڑھ
گیا۔ یّاہ عُز جیتے بیماریاِسجی 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۔

6 باقی جو کچھ یّاہ عُز حکومتکی کے دوران ہوا اور جو کچھ
اُس نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کتابکی میں درج ہے۔
جب7 وہ مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم کے اُس
میںحصے جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا خاندانیہے میںقبر گیا۔دفنایا
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

ویں38 سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس کا دار الحکومت
بھی سامریہ تھا، لیکن چھ ماہ کے بعد اُس کی حکومت 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۔ یبیسبنسلّوم10 اُسنے خلافکے
سازش کر کے اُسے سب کے منے سا قتل کیا۔ پھر وہ اُس کی جگہ
بادشاہ بن گیا۔

باقی11 جو کچھ یاہ زکر حکومتکی کے دوران ہوا اُس کا شاہاِن’ذکر اسرائیل کی ‘تاریخ کتابکی میں کیا گیا ہے۔

یوں12 رب 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
سلّوم13 یبیسبن یہوداہ کے بادشاہ یّاہ عُز سالویں39کے

میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ وہ سامریہ میں رہ ایکصرفکر ماہ
تختتک پر بیٹھ سکا۔ 14 پھر مناحم بن جادی نے تِرضہ سے آ کر
سلّوم کو قتلمیںسامریہ کر دیا۔ اِس بعدکے وہ تختخود پر بیٹھ
گیا۔

15 باقی جو کچھ سلّوم کی حکومت کے دوران ہوا اور جو
سازشیں اُس کیںنے وہ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کتابکی میں
بیان کیا گیا ہے۔

وقتاُس16 مناحم نے تِرضہ سے آ کر شہر تِفسَح کو اُس کے
باشندوںتمام اور نواحوگرد سمیتعلاقےکے تباہ کیا۔ تھییہوجہ
اُسکہ باشندےکے اپنے دروازوں کھولکو اُسکر تابعکے 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
دار الحکومت تھا، اور اُس حکومتکی کا دورانیہ 10 سال تھا۔
اُس18 ناپسندکوربچلنچالکا تھا، اور وہ زندگی بھر اُن گناہوں
بازسے نہ آیا پرکرنےجو ُبعام یر نباطبن اسرائیلنے کو تھا۔اُکسایا

19-20 مناحم کے دورِ حکومت 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 تبکرے۔ اسور کا بادشاہ اسرائیل کو چھوڑ کر
اپنے ملـک واپس چلا گیا۔ چاندی کے یہ پیسے مناحم نے امیر
اسرائیلیوں سے جمع کئے۔ ہر ایک کو چاندی کے 50 ِسکے ادا
کرنے پڑے۔

باقی21 مناحمکچھجو حکومتکی دورانکے ہوا اور کچھجو
اُس نے کیا وہ اسرائیلشاہاِن’ کی ‘تاریخ کتابکی درجمیں ہے۔
جب22 وہ مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُس کا بیٹا فِقَحیاہ
تخت پر بیٹھ گیا۔

اسرائیل کا بادشاہ فِقَحیاہ
23 فِقَحیاہ بن مناحم یہوداہ کے بادشاہ یّاہ عُز کے ویں50

سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ سامریہ میں رہ کر اُس کی
حکومت کا دورانیہ دو سال تھا۔ 24 فِقَحیاہ کا چال ربچلن 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 کے 50 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر
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اُس نے فِقَحیاہ کو سامریہ کے محل کے بُرج میں مار ڈالا۔ اُس
وقت دو اَور افسر ارجوببنام اور یہ ار بھی اُس کی زد میں آ کر مر
گئے۔ اِس کے بعد تختفِقَح پر بیٹھ گیا۔

باقی26 کچھجو فِقَحیاہ حکومتکی دورانکے ہوا اور کچھجو
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

ویں52 سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ سامریہ میں رہ کر وہ
20 تکسال حکومت کرتا رہا۔ 28 فِقَح کا چال چلن رب کو
ناپسند تھا۔ وہ اُن گناہوں سے باز نہ آیا جو کرنے پر ُبعام یر بن نباط
اسرائیلنے کو اُکسایا تھا۔

29 فِقَح کے دورِ حکومت میں اسور کے بادشاہ تِگلت پِل ایسر
نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ ذیل کے تمام شہر اُس کے قبضے میں آ
:گئے عِیون، ابیل بیت معکہ، قادسیانوح، اور حصور۔ ِجلعاد اور
گلیل کے علاقے بھی نفتالی پورےکے قبائلی علاقے سمیت اُس
کی گرفت میں آ گئے۔ اسور کا بادشاہ اِن تمام جگہوں میں آباد
لوگوں کو گرفتار کر کے ملـکاپنے اسور لے گیا۔

ایک30 دن ہوسیع بن ایلہ نے فِقَح سازشخلافکے کر کے
اُسے موت کے گھاٹ اُتار دیا۔ پھر وہ خود تخت پر بیٹھ گیا۔ یہ
یہوداہ کے بادشاہ یوتام بن یّاہ عُز حکومتکی سالویں20کے
میں ہوا۔

31 باقی جو کچھ فِقَح کی حکومت کے دوران ہوا اور جو کچھ
اُس نے کیا وہ اسرائیلشاہاِن’ کی ‘تاریخ کتابکی درجمیں ہے۔

یہوداہ کا بادشاہ یوتام
یّاہ32 عُز کا بیٹا یوتام اسرائیل بادشاہکے فِقَح کےحکومتکی

میںسالدوسرے یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ کیسال25وہ33 میںعمر
بادشاہ بنا اور یروشلم میں رہ حکومتسال16کر اُسرہا۔کرتا کی
ماں یروسہ بنت صدوق تھی۔ 34 وہ اپنے باپ یّاہ عُز کی طرح وہ
کچھ کرتا رہا جو رب کو پسند تھا۔ توبھی35 اونچی جگہوں کے
مندر ہٹائے نہ لوگگئے۔ وہاں اپنی قربانیاں چڑھانے اور بخور
جلانے سے باز نہ آئے۔ یوتام ربنے کے گھر کا بالائی دروازہ
تعمیر کیا۔

36 باقی جو کچھ یوتام کی حکومت کے دوران ہوا اور جو کچھ
اُس نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کتابکی میں قلم بند ہے۔
37 اُن دنوں ربمیں شام کے بادشاہ رضین اور فِقَح بن رملیاہ کو
یہوداہ خلافکے بھیجنے لگا تاکہ اُس سے لڑیں۔ یوتامجب38 مر
کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم اُسکے میںحصے جو
داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے خاندانی قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا
بیٹا تختآخز پر بیٹھ گیا۔

16
یہوداہ کا بادشاہ آخز

1 آخز بن یوتام اسرائیل کے بادشاہ فِقَح بن رملیاہ کی حکومت
کے سالویں17 میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ وقتاُس2 آخز 20
سال کا تھا، اور وہ یروشلم میں رہ کر حکومتسال16 کرتا رہا۔
وہ باپاپنے داؤد نمونےکے پر نہ بلـکہچلا کچھوہ کرتا رہا ربجو
کو ناپسند تھا۔ 3 کیونکہ اُس نے اسرائیل 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 رسمگھنونے رواجو ادا کرنے لگا
ربجنہیں اسرائیلیوںنے کے ملـکآگے 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 آئے۔گھسمیں اُنہوں
نے شہر کا محاصرہ تو کیا لیکن اُس پر قبضہ میںکرنے ناکام رہے۔
6 اُن دنوںہی میں رضین ایلاتنے پر دوبارہ قبضہ کر شامکے کا
بناحصہ لیا۔ یہوداہ لوگوںکے نکالسےوہاںکو اُسکر وہاںنے
ادومیوں کو بسا دیا۔ یہ ادومی تکآج وہاں آباد ہیں۔

7 آخز نے اپنے قاصدوں کو اسور کے بادشاہ تِگلت پِل ایسر
کے پاس بھیج کر اُسے اطلاع دی، مَیں” آپ کا خادم اور بیٹا
ہوں۔ مہربانی کر آئیںکے اور مجھے شام اور اسرائیل بادشاہوںکے
سے بچائیں جو مجھ پر حملہ کر رہے “ہیں۔ 8 ساتھ ساتھ آخز نے
وہ چاندی اور سونا جمع کیا جو رب کے گھر اور شاہی محل کے
خزانوں میں تھا اور اُسے تحفے کے طور پر اسور کے بادشاہ بھیجکو
دیا۔ تِگلت9 پِل ایسر راضی ہو گیا۔ اُس نے دمشق پر حملہ کر کے
شہر پر قبضہ کر لیا اور اُس کے باشندوں کو گرفتار کر کے قیر کو
لے گیا۔ رضین کو اُس قتلنے کر دیا۔

ربآخز کے گھر کی بےحرمتی کرتا ہے
10 آخز بادشاہ اسور کے بادشاہ تِگلت پِل ایسر سے ملنے کے لئے

دمشق گیا۔ وہاں ایک 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۔ جب11 یاہ اُور ہدایاتکو ملیں
تو اُس نے اُن ہی مطابقکے یروشلم ایکمیں قربان گاہ بنائی۔ آخز
دمشقکے واپسسے آنے پہلےسے پہلے اُسے تیار کر لیا گیا۔

واپسبادشاہجب12 آیا تو اُس نئینے قربان گاہ کا معائنہ کیا۔
پھر اُس سیڑھیکی پر چڑھ کر اُس13 قربانیاںخودنے اُس پیشپر
بھسمکیں۔ ہونے والی قربانی اور غلہ کی نذر جلا کر اُس 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 کے درمیان تکاب پیتل
کی پرانی قربان گاہ تھی۔ اب آخز نے اُسے اُٹھا کر رب کے گھر
منےکے سا منتقلسے کر قرباننئیکے گاہ پیچھےکے کیشمالیعنی
طرف رکھوا دیا۔ 15 یاہ اُور امام کو اُس نے حکم دیا، اب” سے



سلاطِین-۲ 16:16 304 سلاطِین-۲ 17:20

آپ کو تمام قربانیوں کو نئی قربان گاہ پر پیش 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 کے تمام خون کو بھی صرف نئی قربان
گاہ پر چھڑکنا ہے۔ آئندہ پیتل کی پرانی قربان گاہ میرےصرف
ذاتی استعمال کے لئے ہو مجھےجبگی الله یافتکچھسے در کرنا
ہو “گا۔ یاہ16 اُور امام نے ویسا ہی کیا جیسا بادشاہ اُسےنے حکم
دیا۔

لیکن17 آخز بادشاہ رب کے گھر میں مزید تبدیلیاں بھی لایا۔
ہتھ یوں گاڑ فریموںجنکے پر باسن رکھے تھےجاتے اُنہیں توڑ کر
اُس نے باسنوں کو دُور کر دیا۔ اِس کے علاوہ اُس نے ‘سمندر’
پیتلکوحوضبڑےنامی کے بَیلوںاُن اُتارسے جندیا پر شروعوہ
سے پڑا تھا اور اُسے پتھر چبوترےایککے پر رکھوا دیا۔ 18 اُس
نے اسور کے بادشاہ خوشکو رکھنے کے لئے ایک اَور کام بھی
اُسکیا۔ وہسےگھرکےربنے دُورچبوترا کر پرجسدیا بادشاہ
تختکا رکھا جاتا تھا اور وہ دروازہ بند کر دیا جو رببادشاہ کے
گھر میں داخل ہونے کے لئے استعمال کرتا تھا۔

19 باقی جو کچھ آخز کی حکومت کے دوران ہوا اور جو کچھ
اُس نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کتابکی میں درج ہے۔
وہجب20 مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم اُسکے
میںحصے جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا خاندانیہے میںقبر گیا۔دفنایا
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 چلن رب کو ناپسند تھا، لیکن اسرائیل کے اُن
بادشاہوں نسبتکی جو اُس پہلےسے تھے وہ کچھ بہتر تھا۔

دنایک3 اسور بادشاہکے سلمنسر اسرائیلنے پر حملہ تبکیا۔
شکستہوسیع مان کر اُس کے تابع ہو گیا۔ اُسے اسور کو خراج
ادا کرنا پڑا۔ لیکن4 چند سال کے بعد سرکشوہ ہو گیا۔ اُس نے
خراج بندسلسلہسالانہکا کر سفیروںاپنےکے بادشاہکےمصرکو
سو پاسکے بھیجا تاکہ اُس سے مدد حاصل کرے۔ جب اسور
کے بادشاہ کو پتا چلا تو اُس نے اُسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔

سامریہ کا انجام
ملـکپورےسلمنسر5 میں سے گزر کر تکسامریہ پہنچ گیا۔

تین اُسےتکسال شہر کا محاصرہ کرنا پڑا، لیکن6 آخرکار وہ ہوسیع
کامیابمیںسالنویںکےحکومتکی ہوا اور شہر پر قبضہ کر کے
اسرائیلیوں جلاوطنکو اُنہیںدیا۔کر اسور لا اُسکر خلحکچھنے
علاقےکے جوزانکچھمیں، یائےکے در خابور کنارےکے پر اور
کچھ مادیوں شہروںکے میں بسائے۔

7 کچھسبیہ اِس لئے ہوا کہ اسرائیلیوں ربنے اپنے خدا کا
گناہ کیا تھا، حالانکہ وہ اُنہیں مصری بادشاہ فرعون کے قبضے سے
رِہا نکالسےمصرکےکر لایا تھا۔ وہ کیمعبودوںدیگر پوجا کرتے
اور8 اُن قوموں رسمکے رواجو پیرویکی جنکرتے ربکو نے
اُن کے آگے نکالسے دیا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ اُن رسموں بھیسے لپٹے
رہے جو اسرائیل کے بادشاہوں نے شروع کی تھیں۔ اسرائیلیوں9
کو رب اپنے خدا کے خلاف بہت ترکیبیں سوجھیں ٹھیکجو
نہیں چوکیچھوٹیسےسبتھیں۔ 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 درختگھنے کے سائے
میں اُنہوں نے پتھر کے اپنے دیوتاؤں کے ستون اور یسیرت دیوی
کے کھڑےکھمبے کئے۔ 11 ہر اونچی جگہ پر وہ بخور جلا دیتے
تھے، بالکل اُن اقوام ربجنہیںطرحکی نے اُن کے آگے نکالسے
دیا غرضتھا۔ اسرائیلیوں بہتسے 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 کریں، اپنی” شریر راہوں
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 اپنے باپ دادا کی
طرح اَڑ گئے، کیونکہ وہ بھی رب اپنے خدا پر بھروسا نہیں کرتے
تھے۔ 15 اُنہوں نے اُس کے احکام اور اُس عہد کو رد کیا جو
اُس نے اُن باپکے دادا سے باندھا تھا۔ جب بھی اُس نے اُنہیں
باتکسی سے آگاہ کیا تو اُنہوں نے اُسے حقیر جانا۔ بےکار بُتوں
کی پیروی کرتے کرتے وہ خود بےکار ہو گئے۔ وہ گرد و نواح
کی قوموں کے نمونے پر پڑےچل حالانکہ رب نے اِس سے منع
کیا تھا۔ رب16 اپنے خدا کے تمام احکام کو مسترد کر کے اُنہوں
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 بعلاورگئےجھکسا دیوتا پرستشکی لـگے۔کرنے
17 اپنے بیٹے بیٹیوں کو اُنہوں نے اپنے بُتوں کے لئے قربان کر کے
جلا دیا۔ نجومیوں سے مشورہ لینا اور جادوگری کرنا عام ہو گیا۔
غرض اُنہوں نے آپاپنے بدیکو کے ہاتھ میں بیچ کر ایسا کام
کیا ربجو کو ناپسند تھا اور جو اُسے غصہ دلاتا رہا۔

ربتب18 کا غضب اسرائیل پر نازل ہوا، اور اُس نے اُنہیں
اپنے حضور سے خارج کر دیا۔ صرف یہوداہ کا قبیلہ ملـک میں
باقی رہ گیا۔

لیکن19 یہوداہ افرادکے رببھی اپنے خدا احکامکے تابعکے
ہنے ر لئےکے تیار نہیں تھے۔ بھیوہ رسمبُرےاُن پیرویکیرواجو
کرتے رہے اسرائیلجو شروعنے تھے۔کئے ربپھر20 پورینے
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پوریکی قوم ردکو دیا۔کر تنگاُنہیں کر اُنہیںوہکے لٹیروں کے
حوالے کرتا رہا، ایکاور دن اُس اُنہیںنے بھی اپنے حضور سے
خارج کر دیا۔

21 رب 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 کو ایک سنگین
گناہ کرنے پر اُکسا ربکر کی پیروی کرنے سے دُور کئے رکھا۔
اسرائیلی22 ُبعام یر بُرےکے نمونے پر چلتے رہے اور کبھی اِس سے
باز نہ آئے۔

23 یہی وجہ ہے کہ ربجوکچھ نے اپنے خادموں یعنی نبیوں
کی معرفت 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، عَوّا، حمات اور ِسفروائم

لوگوںسے اسرائیلکو میں لا کر سامریہ اسرائیلیوںکے سے خالی
کئے گئے شہروں میں بسا دیا۔ لوگیہ سامریہ پر قبضہ کر کے اُس
شہروںکے میں بسنے لـگے۔ لیکن25 وقتآتے ربوہ پرستشکی
نہیں اِستھے،کرتے لئے اُننےرب درمیانکے ببر بھیجشیر دیئے
جنہوں نے ایککئی کو پھاڑ ڈالا۔

26 اسور کے بادشاہ کو اطلاع دی گئی، لوگوںجن” آپکو
نے جلاوطن کر کے سامریہ کے شہروں میں بسا دیا ہے وہ نہیں
جانتے کہ ملـکاُس کا دیوتا کن کن باتوں کا تقاضا کرتا ہے۔
نتیجے میں اُس نے اُن درمیانکے ببر شیر بھیج دیئے ہیں جو اُنہیں
پھاڑ ہیں۔رہے اور وجہ یہی ہے کہ وہ اُس صحیحکی پوجا کرنے
سے واقف 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 وہاںکر دوبارہ آباد ہو جائے اور لوگوں کو
سکھائے کہ ملـکاُس کا دیوتا اپنی پوجا کے لئے باتوںکنکن
کا تقاضا کرتا “ہے۔

ایکتب28 امام جلاوطنی واپسسے آیا۔ بیت ایل میں آباد ہو
کر اُس نے نئے باشندوں کو سکھایا ربکہ عبادتمناسبکی
ساتھساتھلیکن29ہے۔جاتیکیطرحکس وہ دیوتاؤںذاتیاپنے
کی پوجا بھی کرتے رہے۔ شہر بہ شہر ہر قوم نے اپنے اپنے بُت
بنا کر اُن تمام اونچی جگہوں کے مندروں میں کھڑے کئے جو
سامریہ کے لوگوں نے بنا چھوڑے تھے۔ 30 بابل کے باشندوں
بناتُسکاتنے بُت،کے کوتہ لوگوںکے نیرگلنے مجسمے،کے
حمات والوں نے اسیما کے بُت 31 اور عَوّا کے لوگوں نے نبحاز اور
ترتاق کے کھڑےمجسمے کئے۔ ِسفروائم باشندےکے اپنے بچوں
کو اپنے دیوتاؤں ـِک ل ادرمَّ اور ـِک ل عنمَّ کے لئے قربان کر کے
جلا دیتے تھے۔ ربسبغرض32 پرستشکی کے ساتھ ساتھ
اپنے دیوتاؤں کی پوجا بھی کرتے اور اپنے لوگوں میں مختلفسے

قسم کے افراد کو چن کر پجاری مقرر کرتے تھے تاکہ وہ اونچی
جگہوں کے مندروں کو سنبھالیں۔ 33 وہ رب کی عبادت بھی
کرتے اور ساتھ ساتھ اپنے دیوتاؤں کی اُن قوموں کے رواجوں کے
عبادتمطابق بھی کرتے تھے جن میں سے اُنہیں یہاں لایا گیا تھا۔

یہ34 جاریتکآجسلسلہ سامریہہے۔ باشندےکے اپنے اُن
پرانے رواجوں مطابقکے زندگی گزارتے ہیں ربصرفاور کی
پرستش کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ وہ اُس کی ہدایات اور
احکام کی پروا نہیں کرتے اور اُس شریعت کی پیروی نہیں کرتے
ربجو یعقوبنے کی اولاد دیکو تھی۔ رب) یعقوبنے کا
نام اسرائیل میں بدل دیا (تھا۔ 35 ربکیونکہ اسرائیلنے 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۔ پرستشکیربصرف36 کرو قدرتبڑیجو اور کامعظیم
دکھا کر تمہیں مصر سے نکال اُسیصرفلایا۔ کے منے جھکسا
اُسیصرفجاؤ، کو اپنی پیشقربانیاں کرو۔ 37 لازم ہے کہ تم
دھیان سے اُن تمام ہدایات، احکام اور قواعد کی پیروی کرو جو
مَیں تمہارےنے لئے قلم بند کر اَورکسیہیں۔دیئے دیوتا کی پوجا
متعہدوہ38کرنا۔مت بھولنا مَیںجو تمہارےنے باندھساتھ لیا
ہے، اور دیگر معبودوں پرستشکی نہ کرو۔ صرف39 صرفاور
رب اپنے خدا عبادتکی کرو۔ وہی تمہارےتمہیں تمام دشمنوں
کے ہاتھ سے بچا لے “گا۔

لوگلیکن40 یہ سننے لئےکے تیار تھےنہیں بلـکہ اپنے رسمپرانے
و رواج کے ساتھ لپٹے رہے۔ 41 ربچنانچہ عبادتکی کے ساتھ
ہی سامریہ کے باشندےنئے اپنے بُتوں کی پوجا کرتے آجرہے۔
تک اُن کی اولاد یہی کچھ کرتی آئی ہے۔

18
یہوداہ کا بادشاہ ِحزقیاہ

اسرائیل1 کے بادشاہ ہوسیع بن ایلہ حکومتکی تیسرےکے
سال میں ِحزقیاہ بن آخز یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ 2 اُس وقت اُس کی
سال25عمر تھی، اور وہ یروشلم میں رہ حکومتسال29کر کرتا
رہا۔ اُس کی ماں ابی بنت یاہ زکر تھی۔ 3 باپاپنے داؤد کی طرح
اُس ایسانے کام کیا اُس4تھا۔پسندکوربجو جگہوںاونچینے
مندروںکے کو گرا دیا، پتھر کے اُن ستونوں ٹکڑےٹکڑےکو 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
ٹکڑےنے ٹکڑے کر دیا، کیونکہ اسرائیلی اُن ایام تک اُس کے
منے سا بخور جلانے آتے تھے۔ نخُشتانسانپ) کہلاتا (تھا۔

5 ربِحزقیاہ اسرائیل کے خدا پر بھروسا رکھتا تھا۔ یہوداہ میں
نہ اِس سے پہلے اور نہ اِس کے بعد ایسا بادشاہ ہوا۔ 6 ربوہ کے
ساتھ لپٹا رہا اور اُس پیرویکی کرنے بھیکبھیسے باز نہ آیا۔ وہ
اُن احکام پر عمل کرتا رہا ربجو نے موسٰی کو دیئے تھے۔ اِس7
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لئے رب اُس کے ساتھ رہا۔ جب بھی وہ کسی مقصد کے لئے
نکلا تو اُسے کامیابی حاصل ہوئی۔
چنانچہ وہ اسور کی حکومت سے آزاد ہو گیا اور اُس کے تابع

نہ رہا۔ فلستیوں8 کو اُس سبنے سے چھوٹی چوکی سے لے کر
بڑے بڑےسے قلعہ بند شہر تک شکست دی اور اُنہیں مارتے
مارتے غزہ شہر اور اُس کے تکعلاقے پہنچ گیا۔

اسوری اسرائیل پر قبضہ کرتے ہیں
9 ِحزقیاہ کی حکومت کے چوتھے سال میں اور اسرائیل کے

بادشاہ ہوسیع حکومتکی کے ساتویں سال میں اسور کے بادشاہ
سلمنسر نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ سامریہ شہر کا محاصرہ کر کے
10 وہ تین سال کے بعد اُس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ یہ
ِحزقیاہ حکومتکی کے سالچھٹے اور اسرائیل کے بادشاہ ہوسیع
کی حکومت کے نویں سال میں ہوا۔ 11 اسور کے بادشاہ نے
اسرائیلیوں کو جلاوطن کر کے کچھ خلح کے علاقے میں، کچھ
جوزان کے یائے در خابور کے کنارے پر اور کچھ مادیوں کے
شہروں میں بسائے۔

12 یہ سب کچھ اِس لئے ہوا کہ وہ رب اپنے خدا کے تابع نہ
رہے بلـکہ اُس کے اُن کے ساتھ بندھے ہوئے عہد کو توڑ کر اُن
تمام احکام کے فرماں بردار نہ رہے ربجو کے خادم موسٰی نے
اُنہیں دیئے تھے۔ نہ وہ اُن کی سنتے اور نہ اُن پر عمل کرتے تھے۔

اسوری یروشلم کا محاصرہ کرتے ہیں
13 ِحزقیاہ بادشاہ کی حکومت کے ویں14 سال میں اسور

کے بادشاہ سنحیرب نے یہوداہ کے تمام قلعہ بند شہروں پر دھاوا
بول کر اُن پر قبضہ کر لیا۔ اسورجب14 کا لـکیسبادشاہ آسکے
پاس پہنچا تو یہوداہ کے بادشاہ ِحزقیاہ نے اُسے اطلاع دی، مجھ”
سے غلطی ہوئی مجھےہے۔ چھوڑ دیں تو جو کچھ آپبھی مجھ سے
طلب کریں آپمَیںگے کو ادا کروں “گا۔
سنحیربتب نے ِحزقیاہ سے چاندی ًکے تقریبا 10,000 کلو

گرام اور سونے ًکے تقریبا 1,000 کلو مانگگرام لیا۔ 15 ِحزقیاہ
نے اُسے وہ تمام چاندی دے دی جو رب کے گھر اور شاہی
محل خزانوںکے پڑیمیں 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 کو بھیج دیا۔ یہ سونا اُس نے خود
دروازوں اور چوکھٹوں پر چڑھوایا تھا۔

17 پھر بھی اسور کا بادشاہ مطمئن نہ ہوا۔ اُس نے اپنے سب
سے اعلٰی افسروں کو بڑی فوج کے ساتھ لـکیس سے یروشلم کو
بھیجا اُن) کی اپنی زبان میں افسروں کے عُہدوں کے نام ترتان،
رب ساریس اور ربشاقی ۔(تھے یروشلم پہنچ کر وہ اُس نالے کے
پاس رُک گئے جو پانی کو اوپر تکتالابوالے پہنچاتا ہے یہ)
تالاب اُس راستے پر ہے جو دھوبیوں کے گھاٹ تک لے جاتا
۔(ہے 18 اِن تین اسوری افسروں نے اطلاع دی کہ بادشاہ ہم
سے ملنے آئے، لیکن ِحزقیاہ نے محل کے انچارج 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 کسبھروسا چیز
پر ہے؟ 20 تم سمجھتے ہو کہ خالی باتیں کرنا فوجی حکمِت عملی اور
برابرکےطاقت باتکیسییہہے۔ پرکستمہے؟ اعتماد کر رہے
ہو کہ مجھ سرکشسے ہو گئے ہو؟ 21 کیا تم مصر پر بھروسا کرتے
ہو؟ وہ تو ٹوٹا ہوا سرکنڈا بھیجوہے۔ہی اُس ٹیکپر لگائے اُس
کا ہاتھ وہ چیر کر زخمی دےکر گا۔ یہی کچھ اُن سب کے ساتھ
ہو جائے فرعونبادشاہکےمصرجوگا پر !کریںبھروسا شاید22 تم
کہو، ربہم’ اپنے خدا پر توکل لیکن‘ہیں۔کرتے طرحکسیہ
ہو ِحزقیاہہے؟سکتا اُستونے اُسکیونکہہے۔کیبےحرمتیکی
مندروںکےجگہوںاونچینے قرباناور گاہوں کو ڈھا کر یہوداہ
اور یروشلم سے کہا ہے صرفکہ یروشلم کی قربان گاہ کے منے سا
پرستش کریں۔

23 آؤ، میرے آقا اسور کے بادشاہ سے سودا کرو۔ مَیں تمہیں
گھوڑے2,000 دوں گا بشرطیکہ تم اُن کے لئے سوار مہیا کر
سکو۔ لیکن پاستمہارےافسوس، اِتنے گھڑسوار ہیں ہی !نہیں
24 میرےتم آقا اسور بادشاہکے افسرچھوٹےسےسبکے بھیکا
مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا مصر کے رتھوں پر بھروسا رکھنے کا کیا
فائدہ؟ 25 شاید تم سمجھتے ہو کہ مَیں رب کی مرضی کے بغیر ہی
اِس جگہ پر حملہ کرنے آیا ہوں تاکہ سب کچھ برباد کروں۔ لیکن
ایسا نہیںہرگز مجھےخودنےرب!ہے کہا ملـکاِسکہ 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 کے ساتھ گفتگو کیجئے، کیونکہ ہم یہ اچھی طرح بول
لیتے ہیں۔ عبرانی زبان استعمال نہ کریں، ورنہ شہر کی فصیل پر
لوگکھڑے آپ کی باتیں سن لیں “گے۔ 27 لیکن ربشاقی نے
کیا”دیا،جواب تم سمجھتے ہو مالـکمیرےکہ یہنے صرفپیغام
تمہیں مالـکتمہارےاور کو بھیجا ہے؟ ہرگز !نہیں وہ ہتے چا ہیں
لیں۔سنباتیںیہلوگتمامکہ طرحتمہاریبھیوہکیونکہ اپنا فضلہ
کھانے اور پیشاباپنا پینے پر مجبور ہو جائیں “گے۔

28 پھر وہ فصیل طرفکی مُڑ کر بلند آواز سے عبرانی زبان میں
عوام مخاطبسے ہوا، سنو،” شہنشاہ، اسور کے بادشاہ فرمانکے
پر دھیان !دو 29 بادشاہ فرماتے ہیں کہ ِحزقیاہ تمہیں دھوکا نہ
دے۔ وہ تمہیں میرے ہاتھ سے بچا نہیں سکتا۔ بےشک30 وہ
تمہیں تسلی ہے،کہتاکےکرکوششکیدلانے ہمیںرب’ ضرور
دےچھٹکارا گا، یہ شہر اسوریبھیکبھی بادشاہ قبضےکے میں
نہیں لیکن‘گا۔آئے قسماِس باتوںکی تسلیسے پا ربکر پر بھروسا
مت کرنا۔ 31 ِحزقیاہ کی باتیں نہ مانو بلـکہ اسور کے بادشاہ کی۔
کیونکہ وہ فرماتے میرےہیں، ساتھ صلح کرو اور شہر سے نکل
پاسمیرےکر آ جاؤ۔ پھر میںتم ایکہرسے انگور بیلاپنیکی اور
انجـیر کے درختاپنے کا پھل کھائے گا اور حوضاپنے کا پانی
پیئے گا۔ 32 پھر کچھ دیر کے بعد مَیں تمہیں ایک ایسے ملـک میں
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لے جاؤں گا تمہارےجو اپنے ملـک کی مانند ہو گا۔ اُس میں
بھی اناج، نئی َمے، روٹی اور انگور کے باغ، زیتون درختکے اور
شہد موتغرض،ہے۔ کی راہ اختیار نہ کرنا بلـکہ زندگی کی راہ۔
ِحزقیاہ کی مت سننا۔ جب وہ کہتا ہے، رب’ ہمیں بچائے ‘گا
تو وہ تمہیں دےدھوکا رہا ہے۔ 33 کیا دیگر اقوام کے دیوتا اپنے
ملـکوں کو شاہِ اسور سے بچانے قابلکے 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؟ نہیں،35 بھیکوئی 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 جوابکہ ایکمیں
بھیلفظ نہ کہیں۔ محلپھر37 انچارجکا اِلیاقیم بن میرمنشیِخلقیاہ،
شبناہ اور یوآخخاصمشیرِ رنجشآسفبن مارےکے لباساپنے
پھاڑ کر ِحزقیاہ واپسپاسکے گئے۔ دربار میں پہنچ کر اُنہوں نے
بادشاہ کچھسبکو کہہ سنایا جو ربشاقی نے اُنہیں کہا تھا۔

19
رب ِحزقیاہ کو تسلی دیتا ہے

1 یہ باتیں سن کر ِحزقیاہ نے پھاڑےکپڑےاپنے اور ٹاٹ کا
ماتمی لباس پہن کر رب کے گھر میں گیا۔ 2 ساتھ ساتھ اُس نے
محل انچارجکے اِلیاقیم، میرمنشی شبناہ اور اماموں کے بزرگوں کو
آموص کے بیٹے یسعیاہ نبی کے پاس بھیجا۔ سب ٹاٹ کے ماتمی
لباس پہنے ہوئے تھے۔ 3 نبی کے پاس پہنچ کر اُنہوں نے ِحزقیاہ
کا پیغام سنایا، آج” ہم بڑی مصیبت میں ہیں۔ سزا کے اِس دن
یوں اسور نے ہماری سخت بےعزتی کی ہے۔ ہمارا حال دردِ زہ
میں مبتلا اُس عورت کا سا جسہے پیٹکے سے بچہ نکلنے کو
لیکنہے، اِسجو لئے نکلنہیں سکتا رہیجاتیطاقتکیماںکہ
ہے۔ لیکن4 شاید آپرب کے خدا نے ربشاقی کی وہ تمام باتیں
سنی ہوں جو اُس کے آقا اسور کے بادشاہ نے زندہ خدا کی توہین
میں بھیجی ہیں۔ ہو سکتا آپربہے کا اُسخدا باتیںکی سن کر
اُسے سزا دے۔ براہِ ہمارےکرم لئے بچےتکابجو ہوئے ہیں
دعا “کریں۔

ِحزقیاہجب5 افسروںکے یسعیاہنے کو بادشاہ کا پیغام پہنچایا
تو6 نبی اپنے”دیا،جوابنے آقا کو بتا دینا فرماتاربکہ ہے، اُن’
دھمکیوں سے خوف مت کھا جو اسوری بادشاہ کے ملازموں
اہانتمیرینے کر ہیں۔دیکے 7 دیکھ، مَیں اُس کا ارادہ بدل
دوں گا۔ وہ افواہ سن کر اِتنا مضطرب ہو جائے گا کہ اپنے ہی
ملـک واپس چلا جائے گا۔ وہاں مَیں اُسے تلوار سے مروا دوں
“۔‘گا

سنحیرب کی دھمکیاں اور ِحزقیاہ کی دعا
8 ربشاقی یروشلم کو چھوڑ کر اسور کے بادشاہ پاسکے واپس

چلا گیا جو اُس لـکیسوقت سے روانہ ہو کر لِبناہ پر چڑھائی کر
رہا تھا۔

9 پھر سنحیرب کو اطلاع ملی، ایتھوپیا” کا بادشاہ تِرہاقہ آپ
لڑنےسے آ اُستب“ہے۔رہا قاصدوںاپنےنے دوبارہکو یروشلم
بھیج دیا تاکہ ِحزقیاہ پیغامکو پہنچائیں، دیوتاجس”10 پر تم بھروسا
نہفریبسےاُسہورکھتے وہجبکھاؤ کہتا کبھییروشلمکہہے
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 تم کس
طرح 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، کوئی بھی دیوتا اُن کی مدد نہ کر سکا میرےجب
باپ دادا نے اُنہیں تباہ کیا۔ 13 دھیان دو، اب حمات، ارفاد،
ِسفروائم شہر، ہینع اور عِوّا کے بادشاہ کہاں “ہیں؟

خط14 ملنے پر ِحزقیاہ نے اُسے پڑھ لیا اور ربپھر کے گھر کے
صحن میں گیا۔ خط کو رب کے منے سا بچھا کر 15 اُس نے رب
سے دعا اے”کی، رب اسرائیل کے خدا جو کروبی فرشتوں کے درمیان
تخت نشین ہے، تُو اکیلا ہی دنیا کے تمام ممالـک کا خدا ہے۔ تُو
ہی نے آسمان و زمین کو خلق کیا ہے۔ اے16 میریرب، !سن
اپنی آنکھیں کھول کر سنحیرب!دیکھ کی اُن باتوں پر دےدھیان
جو اُس نے اِس مقصد تکہمسے پہنچائی ہیں کہ زندہ خدا کی
اہانت کرے۔ اے17 رب، باتیہ سچ ہے اسوریکہ بادشاہوں
نے اِن قوموں کو اُن کے ملـکوں سمیت تباہ کر دیا ہے۔ 18 وہ تو
اُن کے بُتوں آگکو پھینکمیں کر بھسم کر سکتے تھے، کیونکہ
وہ زندہ نہیں بلـکہ صرف انسان کے ہاتھوں سے بنے ہوئے لـکڑی
اور پتھر کے بُت تھے۔ ہمارےرباے19 ابخدا، مَیں تجھ سے
التماس کرتا ہوں اسوریہمیںکہ بادشاہ ہاتھکے سے بچا تاکہ دنیا
کے ممالـکتمام جان لیں کہ اےتُو رب، واحد خدا “ہے۔

اسوری کی لعن طعن پر الله جوابکا
20 پھر یسعیاہ بن آموص نے ِحزقیاہ کو پیغام بھیجا، رب”

اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ مَیں نے اسوری بادشاہ سنحیرب
بارےکے تیریمیں دعا ہے۔سنی رباب21 اُسکا خلافکے
فرمان سن،
کنواری صیون بیٹی تجھے حقیر جانتی ہاںہے، یروشلم بیٹی اپنا

سر ہلا ہلا کر حقارت آمیز نظر تیرےسے پیچھے دیکھتی ہے۔
22 کیا تُو نہیں جانتا کسکہ کو گالیاں دیں اور کس کی اہانت
کی ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ تُو خلافکےکسنے آواز بلند
کی جسہے؟ طرفکی تُو غرور کی نظر سے دیکھ رہا ہے وہ
اسرائیل قدوسکا !ہے

23 اپنے قاصدوں کے یعے ذر تُو نے رب کی اہانت کی ہے۔
تُو ڈینگیں مار کر کہتا ہے، مَیں’ اپنے بےشمار رتھوں سے پہاڑوں
کی چوٹیوں اور لبنان کی انتہا تک چڑھ گیا ہوں۔ مَیں دیودار کے
بڑےبڑے اور جونیپر کے بہترین درختوں کاٹکو کر لبنان کے
دُورترین کونوں تک، اُس سےسبکے پہنچتکجنگلگھنے گیا
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ہوں۔ مَیں24 نے غیرملـکوں میں کنوئیں کھدوا کر اُن کا پانی پی
لیا میرےہے۔ تلووں تلے مصر کی تمام خشکندیاں ہو ‘گئیں۔

اسوریاے25 بادشاہ، کیا تُو نے نہیں سنا بڑیکہ دیر مَیںسے
نے یہ سب کچھ مقرر کیا؟ قدیم زمانے میں ہی مَیں نے اِس کا
منصوبہ باندھ لیا، اور اب مَیں اِسے وجود میں لایا۔ میری مرضی
تھی کہ تُو قلعہ بند شہروں خاککو میں ملا کر پتھر کے ڈھیروں
بدلمیں دے۔ اِسی26 لئے اُن باشندوںکے جاتیطاقتکی رہی،
وہ گھبرائے اور شرمندہ ہوئے۔ گھاسوہ طرحکی کمزور تھے،
پرچھت اُگنے اُسوالی یالی مانندکیہر تھوڑیجو دیر لئےکے پھلتی
پھولتی تو لیکنہے، لُو ایکوقتچلتے دم مُرجھا ہے۔جاتی مَیں27
تو تجھ واقفخوبسے ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تُو کہاں ٹھہرا
ہوا اورہے، تیرا آنا مجھجانا پوشیدہسے نہیں مجھےرہتا۔ پتا کہہے
خلافمیرےتُو میںطیشکتنے آ گیا ہے۔ 28 طیشتیرا اور غرور
دیکھ کر مَیں ناکتیری میں نکیل تیرےاور منہ میں لگام ڈال کر
تجھے اُس راستے پر گھسیٹواپسسے جاؤںلے پرجسگا سے تُو
یہاں آ پہنچا ہے۔

ِحزقیاہ،اے29 مَیں اِس نشان تجھےسے تسلی دلاؤں گا اِسکہ
سال اور آنے سالوالے تم وہ کچھ کھاؤ میںکھیتوںجوگے خود
بخود اُگے گا۔ لیکن تیسرے سال تم بیج بو کر فصلیں کاٹو گے
اور انگور کے باغ لگا کر اُن کا پھل کھاؤ گے۔ 30 یہوداہ کے بچے
ایکباشندےہوئے بار پھر جڑ پکڑ کر پھل لائیں گے۔ 31 کیونکہ
یروشلم سے قوم کا بقیہ نکل آئے گا، اور کوہِ صیون کا بچا کھچا
حصہ ملـکدوبارہ میں پھیل جائے ربگا۔ الافواج کی غیرت
یہ کچھ دےسرانجام گی۔

تکجہاں32 اسوری 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 کرےحملہ گا، نہ شہر کی
فصیل ساتھکے مٹی کا ڈھیر لگائے گا۔ راستےجس33 بادشاہسے
یہاں آیا اُسی راستے پر سے وہ واپسملـکاپنے چلا جائے گا۔ اِس
میںشہر 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 ڈالا۔ لوگجب صبح
سویرے اُٹھے تو طرفچاروں لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں۔

یہ36 دیکھ سنحیربکر اُکھاڑخیمےاپنے کر واپسملـکاپنے
چلا گیا۔ نینوہ شہر پہنچ کر وہ وہاں ٹھہر گیا۔ ایک37 جبدن وہ
اپنے نِسروکدیوتا کے مندر میں پوجا کر رہا تھا تو اُس کے بیٹوں
ـِک 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

1 اُن دنوں میں ِحزقیاہ اِتنا بیمار ہوا کہ مرنے نوبتکی آ پہنچی۔
آموص کا بیٹا یسعیاہ نبی اُس سے ملنے آیا اور کہا، رب” فرماتا ہے
کہ اپنے گھر بندوبستکا کر لے، کیونکہ تجھے مرنا ہے۔ تُو اِس
بیماری سے شفا نہیں پائے “گا۔

2 یہ سن کر ِحزقیاہ نے اپنا منہ دیوار طرفکی پھیر کر دعا کی،
اے”3 رب، یاد کر کہ مَیں وفاداری خلوصاور دلی 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 واپسپاسکے جا کر اُسے بتا دینا باپتیرےربکہ داؤد
کا خدا فرماتا ہے، مَیں’ تیرینے لیسندعا تیرےاور دیکھےآنسو
ہیں۔ مَیں تجھے شفا دوں گا۔ پرسوں تُو ربدوبارہ 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 انجـیر”دیا، کی ٹکی لا کر بادشاہ ناسورکے
پر باندھ جب“!دو ایسا کیا گیا تو ِحزقیاہ کو شفا ملی۔ پہلے8 ِحزقیاہ
نے یسعیاہ سے پوچھا کونمجھےرب”تھا، دےنشانسا جسگا
سے مجھے یقین آئے کہ وہ مجھے دےشفا گا اور کہ مَیں پرسوں
دوبارہ رب کے گھر عبادتکی شریکمیں ہوں “گا؟ 9 یسعیاہ
نے جواب دیا، رب” دھوپ گھڑی کا سایہ دس درجے آگے
کرے گا یا دس درجے پیچھے۔ اِس آپسے جان لیں گے کہ وہ
اپنا وعدہ کرےپورا آپگا۔ کیا ہتے چا ہیں، کیا دسسایہ درجے
آگے چلے یا دس درجے “پیچھے؟ 10 ِحزقیاہ نے جواب دیا، یہ”
کروانا دسسایہکہ آسانچلےآگےدرجے نہیں،ہے۔کام دسوہ
درجے پیچھے “جائے۔

تب11 یسعیاہ نبی ربنے سے دعا کی، اور رب نے آخز کی
بنائی گھڑیدھوپہوئی کا دسسایہ درجے پیچھے کر دیا۔

ِحزقیاہ سے سنگین غلطی ہوتی ہے
تھوڑی12 دیر کے بعد بابل کے مرودکبادشاہ بلَدان بن بلَدان

نے ِحزقیاہ کی بیماری کی خبر سن کر وفد کے ہاتھ خط اور تحفے
بھیجے۔ 13 ِحزقیاہ نے وفد کا استقبال کر کے اُسے وہ تمام خزانے
دکھائے ذخیرہجو رکھےمحفوظمیںخانے تھےگئے یعنی تمام سونا
بلسانچاندی، تیلکا اور باقی قیمتی تیل۔ اُس نے اسلحہ خانہ اور
سبباقی کچھ بھی دکھایا جو اُس خزانوںکے میں پورےتھا۔ محل
ملـکپورےاور میں خاصکوئی چیز نہ رہی جو اُس نے اُنہیں
نہ دکھائی۔ تب14 یسعیاہ نبی ِحزقیاہ بادشاہ پاسکے آیا اور آدمیوںاِن”پوچھا، نے کیا “ہیں؟آئےسےکہاںکہا؟ ِحزقیاہ جوابنے
ملـکدُوردراز”دیا، بابل سے آئے “ہیں۔ 15 یسعیاہ اُنہوں”بولا،
نے محل میں کیا کچھ “دیکھا؟ ِحزقیاہ نے کہا، اُنہوں” نے محل
سبمیں کچھ دیکھ لیا میرےہے۔ خزانوں میں کوئی چیز نہ رہی
جو مَیں نے اُنہیں نہیں “دکھائی۔
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یسعیاہتب16 رب”کہا،نے !سنیںفرمانکا دنایک17 آنے
والا ہے تیرےکہ محل کا تمام مال چھین لیا جائے گا۔ جتنے بھی
خزانے تُو باپتیرےاور دادا جمعتکآجنے ہیںکئے کوسباُن
دشمن بابل لے جائے ربگا۔ فرماتا ہے ایککہ بھی چیز پیچھے
نہیں گی۔رہے تیرے18 بیٹوں میں بعضبھیسے چھین لئے جائیں
ایسےگے، تکابجو پیدا نہیں تبہوئے۔ وہ خواجہ سرا بن کر
شاہِ بابل محلکے خدمتمیں کریں “گے۔

19 ِحزقیاہ بولا، رب” کا جو پیغام آپ نے مجھے دیا ہے وہ
ٹھیک “ہے۔ اُسکیونکہ باتبڑی”سوچا،نے یہ میرےکہہے
جیتے امنجی و امان ہو “گا۔

ِحزقیاہ موتکی
20 باقی جو کچھ ِحزقیاہ کی حکومت کے دوران ہوا اور جو

کامیابیاں اُسے حاصل ہوئیں وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کتابکی
وہاںہیں۔درجمیں یہ بھی بیان کیا گیا اُسکہہے طرحکسنے
تالاب بنوا کر یعےکےجسکھدوائیسرنگوہ چشمےذر پانیکا
تکشہر پہنچتا ہے۔ جب21 ِحزقیاہ مر کر باپاپنے دادا سے جا
ملا تو اُس کا بیٹا تختمنسّی نشین ہوا۔

21
یہوداہ کا بادشاہ منسّی

1 منسّی 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اُس
حکومتکی کا سال55دورانیہ تھا۔ اُس کی ماں ِحفصیباہ تھی۔
2 منسّی کا چال چلن رب کو ناپسند تھا۔ اُس نے اُن قوموں کے
قابِل رسمگھن رواجو اپنا لئے ربجنہیں اسرائیلیوںنے کے آگے
سے نکال دیا تھا۔ اونچی3 جگہوں کے جن مندروں کو اُس کے
باپ ِحزقیاہ نے ڈھا دیا تھا اُنہیں اُس نے نئے سرے سے تعمیر
کیا۔ اُس بعلنے دیوتا قربانکی بنوائیںگاہیں دیوییسیرتاور کا
کھمبا کھڑا کیا، بالکل اُسی طرحجسطرح اسرائیل کے بادشاہ
اخی اب نے کیا تھا۔ اِن کے علاوہ وہ سورج، چاند بلـکہ آسمان
پورےکے لشکر کو سجدہ کر کے اُن کی خدمت کرتا تھا۔ 4 اُس
ربنے کے میںگھر بھی اپنی قربان کھڑیگاہیں کیں، حالانکہ
رب نے اِس مقام بارےکے میں فرمایا تھا، مَیں” یروشلم میں اپنا
نام قائم کروں “گا۔ 5 لیکن منسّی نے پروا نہ کی بلـکہ رب کے
گھر کے دونوں صحنوں میں آسمان پورےکے لشکر کے لئے قربان
گاہیں بنوائیں۔ تکیہاں6 کہ اُس نے اپنے بیٹے کو بھی قربان کر
جادوگریدیا۔جلاکے دانیغیباور کرنے علاوہکے مُردوںوہ
روحوںکی رابطہسے والوںکرنے اور رمّالوں بھیسے مشورہ کرتا
تھا۔
غرض اُس نے بہت کچھ کیا جو رب کو ناپسند تھا اور اُسے

طیش دلایا۔ یسیرت7 دیوی کا کھمبا بنوا کر اُس نے اُسے رب
کے گھر میں کھڑا کیا، حالانکہ رب نے داؤد اور اُس کے بیٹے
سلیمان سے کہا تھا، اِس” گھر اور اِس شہر یروشلم میں جو مَیں
تمامنے اسرائیلی قبیلوں میں چنسے لیا مَیںہے اپنا نام تکابد قائم

رکھوں گا۔ 8 اگر اسرائیلی احتیاط میرےسے اُن تمام احکام کی
پیروی کریں جو موسٰی نے شریعت میں اُنہیں دیئے تو مَیں کبھی
نہیں ہونے دوں گا اسرائیلیوںکہ کو ملـکاُس جلاوطنسے کر
دیا جائے جو مَیں نے اُن باپکے دادا کو عطا کیا “تھا۔ لیکن9
لوگ رب کے تابع نہ رہے، اور منسّی نے اُنہیں ایسے غلط کام
کرنے پر اُکسایا جو اُن قوموں بھیسے نہیںسرزد تھےہوئے جنہیں
رب ملـکنے میں داخل وقتہوتے اُن کے آگے سے تباہ کر دیا
تھا۔

10 آخرکار رب نے اپنے خادموں یعنی نبیوں معرفتکی اعلان
کیا، یہوداہ”11 کے بادشاہ منسّی سے قابِل گھن گناہ سرزد ہوئے
ہیں۔ اُس کی حرکتیں ملـک میں اسرائیل سے پہلے ہنے ر والے
یوں امور نسبتکی کہیں یادہ ز شریر ہیں۔ اپنے بُتوں سے اُس نے
یہوداہ کے باشندوں کو گناہ کرنے پر اُکسایا ہے۔ 12 ربچنانچہ
اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، مَیں’ یروشلم اور یہوداہ نازلآفتایسیپر
کروں گا اِسبھیجسےکہ کی اُسگیملےخبر کانکے لـگیںبجنے
گے۔ مَیں13 یروشلم کو اُسی ناپ سے ناپوں جسگا سے سامریہ
ناپکو مَیںہوں۔چکا اُسے اُس ترازو میں رکھ تولوںکر جسگا
میں اخی اب کا گھرانا تول چکا ہوں۔ جس طرح برتن صفائی
وقتکرتے پونچھ کر لٹے ُ ا رکھے جاتے اُسیہیں طرح مَیں یروشلم
کا صفایا کر دوں گا۔ 14 اُس وقت مَیں اپنی میراث کا بچا کھچا
ترکبھیحصہ دوںکر مَیںگا۔ اُنہیں اُن دشمنوںکے حوالےکے
کر دوں گا جو اُن لُوٹکی مار کریں گے۔ 15 اور وجہ یہی ہو گی
کہ اُن ایسیسے حرکتیں سرزد ہیںہوئی مجھےجو ناپسند ہیں۔ اُس
دن سے لے جبکر اُن باپکے دادا مصر نکلسے آئے تکآج
وہ طیشمجھے دلاتے رہے “۔‘ہیں

لیکن16 منسّی نے صرفنہ یہوداہ باشندوںکے کو بُت پرستی
اور ایسے کام کرنے پر اُکسایا ربجو ناپسندکو تھے بلـکہ اُس نے
بےشمار لوگوںبےقصور قتلکو بھی کیا۔ اُن خونکے سے یروشلم
سرےایک تکسرےدوسرےسے بھر گیا۔

باقی17 جو کچھ منسّی حکومتکی دورانکے ہوا اور جو کچھ
اُس نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کتابکی میں درج ہے۔
اُس میں اُس گناہوںکے کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ وہجب18 مر کر
اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اُسے اُس کے محل کے باغ میں دفنایا
گیا جو عُّزا باغکا پھرہے۔کہلاتا اُس کا بیٹا نشینتختامون ہوا۔

یہوداہ کا بادشاہ امون
سال22امون19 کی عمر میں بادشاہ بنا اور دو تکسال یروشلم

حکومتمیں کرتا رہا۔ اُس حروصبنتمسلّمتماںکی یُطبہ کی
ہنے ر والی تھی۔ 20 اپنے باپ منسّی کی طرح امون ایسا غلط کام
کرتا رہا ربجو کو ناپسند تھا۔ 21 وہ ہر طرح سے باپاپنے کے
بُرے نمونے پر چل کر اُن بُتوں کی خدمت اور پوجا کرتا رہا جن
کی پوجا اُس باپکا کرتا آیا تھا۔ رب22 اپنے باپ دادا کے خدا
کو اُس ترکنے کیا، اور وہ اُس کی راہوں پر نہیں چلتا تھا۔
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اموندنایک23 افسروںکچھکے اُسنے سازشخلافکے
کر کے اُسے محل میں قتل کر دیا۔ لیکن24 اُمّت نے تمام سازش
کرنے والوں کو مار ڈالا اور امون کے بیٹے یوسیاہ کو بادشاہ بنا
دیا۔

25 باقی جو کچھ امون حکومتکی کے دوران ہوا اور جو کچھ
اُس نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کتابکی میں بیان کیا گیا
ہے۔ اُسے26 عُّزا باغکے میں اُس کی اپنی قبر میں دفن کیا گیا۔ پھر
اُس کا بیٹا تختیوسیاہ نشین ہوا۔

22
یہوداہ کا بادشاہ یوسیاہ

1 یوسیاہ 8 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں رہ کر
اُس حکومتکی کا سال31دورانیہ تھا۔ اُس کی ماں بنتیدیدہ
بُصقتعدایاہ کی ہنے ر والی تھی۔ یوسیاہ2 کچھوہ کرتا رہا ربجو
تھا۔پسندکو وہ میںباتہر باپاپنے داؤد اچھےکے نمونے پر چلتا
رہا اور اُس سے نہ دائیں، نہ طرفبائیں ہٹا۔

حکومتاپنی3 میںسالویں18کے یوسیاہ بادشاہ نے اپنے
بنسافنمیرمنشی بناصلیاہ مسُلّام بھیجپاسکےگھرکےربکو
کر کہا، اماِم”4 اعظم ِخلقیاہ پاسکے 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 دیںدےکو ربجو کے گھر کی
مرمت کروا رہے ہیں تاکہ وہ کاری گروں، تعمیر کرنے والوں
اور راجوں کی اُجرت ادا کر سکیں۔ اِن پیسوں سے وہ دراڑوں
ٹھیککو کرنے کے لئے درکار لـکڑی اور تراشے ہوئے پتھر بھی
خریدیں۔ ٹھیکے7 داروں اخراجاتکو کتابحسابکا 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

ایکاُسے کتاب دکھا کر کہا، ربمجھے” کے گھر میں شریعت
کی کتاب ملی “ہے۔ اُس نے اُسے سافن دےکو جسدیا نے
اُسے پڑھ لیا۔ 9 تب سافن بادشاہ کے پاس گیا اور اُسے اطلاع
دی، ہم” ربنے کے گھر میں جمع شدہ پیسے مرمت پر مقرر
ٹھیکے داروں اور باقی کام کرنے والوں کو دے دیئے “ہیں۔
10 پھر سافن نے بادشاہ کو بتایا، ِخلقیاہ” نے مجھے ایک کتاب
دی “ہے۔ کتاب کو کھول کر وہ بادشاہ کی موجودگی میں اُس
تلاوتکی کرنے لگا۔

کتاب11 باتیںکی سن کر بادشاہ نے رنجیدہ ہو کر کپڑےاپنے
پھاڑ لئے۔ 12 اُس نے ِخلقیاہ امام، اخی قام بن سافن، عکبور بن
میکایاہ، میرمنشی سافن اور اپنے خاص خادم عسایاہ کو بُلا کر
اُنہیں حکم دیا، جا”13 میریکر اور قوم بلـکہ تمام یہوداہ کی خاطر
رب کتاباِسسے میں درج باتوں بارےکے یافتمیں در کریں۔
رب کا غضبجو ہم پر نازل ہونے والا ہے سختنہایتوہ ہے،
ہمارےکیونکہ باپ دادا نہ کتاب کے فرمانوں کے تابع رہے، نہ

ہدایاتاُن مطابقکے گزاریزندگی ہے اُسجو ہمارےمیں لئے
درج کی گئی “ہیں۔

ِخلقیاہچنانچہ14 امام، اخی قام، اورسافنعکبور، عسایاہ خُلدہ
نبیہ کو ملنے گئے۔ خُلدہ کا شوہر بنسلّوم تِقوَہ ربخرخسبن کے
گھر کپڑےکے سنبھالتا تھا۔ وہ یروشلم کے نئے علاقے میں ہتے ر
تھے۔ 15-16 خُلدہ جواباُنہیںنے اسرائیلرب”دیا، کا خدا فرماتا آدمیجسکہہے تمہیںنے 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 کتابنے میں پڑھی ہیں۔ 17 کیونکہ میری
قوم ترکمجھےنے کر معبودوںدیگرکے ہیںکیپیشقربانیاںکو
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۔

لیکن18 یہوداہ کے بادشاہ پاسکے جسجائیں آپنے کو
رب سے یافت در کرنے کے لئے بھیجا ہے اور اُسے بتا دیں کہ
اسرائیلرب کا خدا فرماتا ہے، میری’ باتیں سن کر 19 تیرا دل نرم
ہو گیا تجھےجبہے۔ پتا چلا کہ مَیں نے اِس مقام اور اِس کے
باشندوں بارےکے میں فرمایا ہے کہ وہ لعنتی اور تباہ ہو جائیں
گے تو تُو نے اپنے آپ کو رب کے منے سا پست کر دیا۔ تُو نے
رنجیدہ ہو کر پھاڑکپڑےاپنے لئے میرےاور پھوٹپھوٹحضور
کر یا۔ رو رب فرماتا ہے کہ یہ دیکھ کر مَیں تیرینے سنی ہے۔
جب20 میرےتُو کہنے پر مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملے گا تو
سلامتی سے دفن ہو گا۔ آفتجو مَیں شہر پر نازل کروں گا وہ تُو
خود نہیں دیکھے “۔‘گا
افسر بادشاہ پاسکے واپس گئے اور اُسے خُلدہ کا جواب سنا

دیا۔
23

ربیوسیاہ سے عہد باندھتا ہے
تب1 بادشاہ یہوداہ اور یروشلم تمامکے بزرگوں کو بُلا کر رب2

کے گھر میں گیا۔ لوگسب چھوٹے سے لے تکبڑےکر اُس
ساتھکے 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۔

3 پھر بادشاہ ستوننے کھڑےپاسکے ہو ربکر حضورکے
عہد باندھا اور وعدہ یںپیرویکیربہم”کیا، پورےہمگے،کر
دل جانو اُسسے احکامکے پوریہدایاتاور کر کتاباِسکے
میں درج عہد کی باتیں قائم رکھیں “گے۔ پوری قوم عہد میں
شریک ہوئی۔

یوسیاہ بُت پرستی کو ختم کرتا ہے
اب4 بادشاہ نے اماِم اعظم ِخلقیاہ، دوسرے درجے پر مقرر

اماموں اور دربانوں کو حکم دیا، رب” کے گھر میں سے وہ تمام
چیزیں نکال دیں بعلجو یسیرتدیوتا، دیوی اور آسمان پورےکے
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لشکر کی پوجا کے لئے استعمال ہوئی “ہیں۔ پھر اُس نے یہ سارا
سامان یروشلم کے باہر وادٔی قدرون کھلےکے میدان میں جلا دیا
اور اُس راکھکی اُٹھا ایلبیتکر گیا۔لے اُس5 نے اُن پرستبُت
یوں پجار بھیکو ہٹا دیا جنہیں یہوداہ بادشاہوںکے نے یہوداہ کے
شہروں اور یروشلم کے گرد و نواح کے مندروں میں پیشقربانیاں
کرنے کے لئے مقرر کیا تھا۔ یہ پجاری بعلصرفنہ دیوتا کو اپنے
پیشنذرانے کرتے تھے بلـکہ سورج، چاند، جھرمٹوں اور آسمان
پورےکے لشکر دیوییسیرت6بھی۔کو کا یوسیاہکھمبا ربنے
کے گھر سے نکال کر شہر کے باہر وادٔی قدرون میں جلا دیا۔
پھر اُس نے پیساُسے کر اُس کی راکھ غریب لوگوں کی قبروں
پر بکھیر دی۔ رب7 کے گھر پاسکے ایسے مکان تھے جو جسم
فروش مردوں اور عورتوں کے لئے بنائے گئے تھے۔ اُن میں عورتیں
یسیرت دیوی کے لئے کپڑے بھی بُنتی تھیں۔ اب بادشاہ نے اُن
کو بھی گرا دیا۔

8 پھر یوسیاہ تمام اماموں کو یروشلم واپس لایا۔ ساتھ ساتھ اُس
نے یہوداہ کے شمال میں ِجبع سے لے جنوبکر میں تکبیرسبع
اونچی جگہوں کے اُن تمام مندروں کی بےحرمتی کی جہاں امام
پہلے پیشقربانیاں تھے۔کرتے یروشلم دروازےاُسکے 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 طرفبائیں نظر آتے (تھے۔ اماموںجن9 نے اونچی
اُنہیںتھیکیخدمتپرجگہوں قربانیاںحضورکےربمیںیروشلم
پیش 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 سورجنے دیوتا کی تعظیم اُنہیںتھےکئےکھڑےمیں بھی
یوسیاہ نے گرا دیا اور اُن رتھوںکے کو دیا۔جلا ربگھوڑےیہ
کے گھر کے صحن میں دروازے کے ساتھ کھڑے تھے، وہاں
جہاں درباری افسر بنام ناتن ـِک مَل کا کمرا تھا۔ 12 آخز بادشاہ
نے اپنی چھت ایکپر کمرا بنایا جستھا چھتکی پر مختلفبھی
بادشاہوں کی بنی ہوئی قربان گاہیں تھیں۔ اب یوسیاہ نے اِن کو
بھی ڈھا دیا اور اُن دو قربان گاہوں بھیکو جو منسّی ربنے کے
گھر کے دو صحنوں میں کھڑی کی تھیں۔ اِن ٹکڑےٹکڑےکو کر
اُسکے ملبہنے وادٔی قدرون پھینکمیں دیا۔ نیز،13 بادشاہ نے
یروشلم کے مشرق میں اونچی جگہوں کے مندروں کی بےحرمتی
کی۔ یہ مندر ہلاکت کے پہاڑ کے جنوب میں تھے، اور سلیمان
بادشاہ نے اُنہیں تعمیر کیا تھا۔ اُس نے اُنہیں صیدا کی ناکشرم
دیوی موآبعستارات، کے مکروہ کموسدیوتا اور عمون کے قابِل
گھن دیوتا ملـکوم کے لئے بنایا تھا۔ 14 یوسیاہ دیوتاؤںنے کے لئے
مخصوص کئے گئے ستونوں ٹکڑےٹکڑےکو کر یسیرتکے دیوی
کے کھمبے کٹوا دیئے مقاماتاور پر انسانی ہڈیاں بکھیر کر اُن کی

بےحرمتی کی۔
بیتیوسیاہ ایل اور سامریہ مندروںکے کو گرا دیتا ہے

بیت15-16 ایل میں تکاب اونچی جگہ پر وہ مندر اور قربان
گاہ پڑی تھی جو ُبعام یر بن نباط نے تعمیر کی تھی۔ ُبعام یر ہی نے
اسرائیل کو گناہ کرنے پر اُکسایا تھا۔ جب یوسیاہ نے دیکھا کہ
جس پہاڑ پر قربان گاہ اُسہے کی ڈھلانوں بہتپر سی قبریں 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 نے مندر اور قربان گاہ کو گرا دیا۔ اُس یسیرتنے دیوی
کا کوٹکوٹمجسمہ کر آخر سبمیں کچھ جلا دیا۔

17 پھر یوسیاہ کو ایک اَور قبر نظر آئی۔ اُس نے شہر کے
باشندوں قبرکیکسیہ”پوچھا،سے اُنہوں“ہے؟ یہ”دیا،جوابنے یہوداہ کے اُس مردِ خدا کی قبر جسہے نے بیت ایل کی
قربان گاہ بارےکے میں عین پیشوہ گوئی کی تھی جو آج آپ
کے وسیلے سے پوری ہوئی “ہے۔ 18 یہ سن کر بادشاہ نے حکم
اِسے”دیا، چھوڑ !دو بھیکوئی اِس ہڈیوںکی کو نہ “چھیڑے۔
اُسچنانچہ کی اور اُس نبی ہڈیاںکی گئیںبچ سامریہجو اُسسے
سے ملنے آیا اور بعد میں اُس کی قبر میں دفنایا گیا تھا۔

جس19 طرح یوسیاہ نے بیت ایل کے مندر کو تباہ کیا اُسی
طرح اُس نے سامریہ کے تمام شہروں کے مندروں کے ساتھ کیا۔
اُنہیں اونچی جگہوں پر بنا کر اسرائیل کے بادشاہوں ربنے کو
طیش دلایا تھا۔ 20 اِن مندروں کے یوں پجار کو اُس نے اُن کی
اپنی اپنی قربان گاہوں پر دیموتسزائے اور پھر انسانی ہڈیاں اُن
پر جلا کر اُن کی بےحرمتی کی۔ اِس کے بعد وہ لوٹیروشلم گیا۔

فسح کی عید منائی جاتی ہے
21 یروشلم میں آ کر بادشاہ نے حکم دیا، پوری” قوم رب اپنے

خدا کی تعظیم فسحمیں کی عید عہدطرحجسمنائے، کتابکی
میں فرمایا اُس22“ہے۔گیا اسرائیلقاضیجبکرلےسےزمانے
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 ایسیبھی عید نہیں منائی گئی تھی۔ 23 یوسیاہ حکومتکی
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 مُردوںنے روحوںکی سے رابطہ کرنے والوں،
رمّالوں، یلو گھر بُتوںدوسرےبُتوں، اور باقی تمام چیزوںمکروہ کو
ختم کر دیا۔ نہ25 یوسیاہ سے پہلے، نہ اُس بعدکے اُس جیسا کوئی
بادشاہ جسہوا نے اُس پورےطرح دل، پوری جان اور پوری



سلاطِین-۲ 23:26 312 سلاطِین-۲ 24:17

طاقت کے ربساتھ واپسپاسکے آ شریعتموسویکر کے ہر
فرمان کے مطابق زندگی گزاری ہو۔ توبھی26 رب یہوداہ پر اپنے
غصے سے باز نہ آیا، کیونکہ منسّی نے اپنی غلط حرکتوں سے اُسے
حد سے یادہ طیشز دلایا تھا۔ اِسی27 لئے رب نے فرمایا، جو”
کچھ مَیں نے اسرائیل کے ساتھ کیا وہی کچھ یہوداہ کے ساتھ بھی
کروں گا۔ مَیں اُسے اپنے حضور خارجسے کر دوں گا۔ اپنے چنے
ہوئے شہر یروشلم کو مَیں رد کروں گا اور ساتھ ساتھ اُس گھر کو
جسبھی بارےکے میں مَیں نے کہا، وہاں’ میرا نام ہو “۔‘گا

باقی28 جو کچھ یوسیاہ حکومتکی دورانکے ہوا اور جو کچھ
اُس نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کتابکی میں بیان کیا گیا
ہے۔

29 یوسیاہ حکومتکی کے دوران مصر کا بادشاہ نکوہ فرعون
یائے فراتدر کے لئے روانہ ہوا تاکہ اسور کے بادشاہ لڑے۔سے
میںراستے یوسیاہ اُس لڑنےسے لئےکے مجِّدوجبلیکننکلا۔ کے
قریب اُن دوسرےایککا کے ساتھ مقابلہ ہوا تو نکوہ نے اُسے
مار دیا۔ 30 یوسیاہ کے ملازم اُس کی لاش رتھ پر رکھ کر مجِّدو
سے یروشلم لے آئے جہاں اُسے اُس کی اپنی قبر میں دفن کیا گیا۔
پھر اُمّت نے اُس کے بیٹے یہوآخز مسحکو کر باپکے تختکے پر
بٹھا دیا۔

یہوداہ کا بادشاہ یہوآخز
31 یہوآخز 23 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اُس

حکومتکی تیندورانیہکا تھا۔ماہ اُس بنتحموطلماںکی یرمیاہ
لِبناہ کی ہنے ر والی تھی۔ 32 اپنے باپ دادا کی طرح 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
چاندیگرام 34اور کلو گرام سونا ادا کرنا پڑا۔ 34 یہوآخز کی جگہ
فرعون نے یوسیاہ ایککے اَور بیٹے تختکو پر بٹھایا۔ اُس کے نام
اِلیاقیم کو اُس نے یقیم یہو میں بدل دیا۔ یہوآخز کو وہ اپنے ساتھ
مصر لے گیا جہاں وہ بعد میں مرا بھی۔

چاندیمطلوبہ35 اور رقمکیسونے ادا کرنے لئےکے یقیم یہو
نے لوگوں ٹیکسخاصسے لیا۔ اُمّت کو اپنی دولت مطابقکے
پیسے دینے پڑے۔ اِس یقے طر سے یقیم یہو فرعون خراجکو ادا کر
سکا۔

یہوداہ کا بادشاہ یقیم یہو
36 یقیم یہو 25 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور وہ یروشلم میں

رہ کر 11 حکومتسال کرتا رہا۔ اُس کی ماں زبودہ بنت فِدایاہ
روماہ کی ہنے ر والی تھی۔ باپ37 دادا طرحکی اُس کا چلنچال
رببھی کو ناپسند تھا۔

24
1 یقیم یہو بابلدورانکےحکومتکی کے بادشاہ نبوکدنضر نے

یہوداہ پر حملہ کیا۔ نتیجے میں یقیم یہو اُس کے تابع ہو گیا۔ لیکن
تین سال کے بعد وہ سرکش ہو گیا۔ تب2 رب 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۔ یہ3 آفتیں اِس لئے یہوداہ پر آئیں ربکہ نے
اِن کا حکم دیا تھا۔ وہ منسّی گناہوںسنگینکے کی وجہ یہوداہسے
کو اپنے حضور سے خارج کرنا چاہتا تھا۔ 4 وہ یہ حقیقت بھی
نظرانداز نہ کر سکا کہ منسّی نے یروشلم کو بےقصور لوگوں کے
خون سے بھر دیا ربتھا۔ معافیہ کرنے کے لئے تیار نہیں تھا۔

باقی5 جو کچھ یقیم یہو حکومتکی دورانکے ہوا اور جو کچھ
اُس نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کتابکی میں درج ہے۔
وہجب6 مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُس کا بیٹا یاکین یہو
تخت نشین ہوا۔ وقتاُس7 مصر کا بادشاہ دوبارہ ملـکاپنے سے
نکل نہ سکا، بابلکیونکہ بادشاہکے بنامسرحدکیمصرنے وادٔی
مصر لےسے کر یائے تکفراتدر کا سارا مصرعلاقہ قبضےکے
سے چھین لیا تھا۔

یاکین یہو حکومتکی اور یروشلم پر بابل کا قبضہ
یاکین8 یہو سال18 کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اُس

حکومتکی کا دورانیہ تین ماہ تھا۔ اُس کی ماں بنتنحُشتا اِلناتن
یروشلم کی ہنے ر والی تھی۔ 9 باپاپنے کی طرح یاکین یہو بھی ایسا
کام کرتا رہا ربجو کو ناپسند تھا۔

10 اُس کی حکومت کے دوران بابل کے بادشاہ نبوکدنضر کی
فوج تکیروشلم بڑھ کر اُس کا محاصرہ کرنے لـگی۔ نبوکدنضر11
خود شہر محاصرےکے پہنچدورانکے گیا۔ یاکینتب12 یہو نے
شکست مان کر اپنے آپ کو اپنی ماں، ملازموں، افسروں اور
یوں دربار سمیت بابل کے بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ نے
اُسے گرفتار کر لیا۔
یہ نبوکدنضر حکومتکی آٹھویںکے سال میں ہوا۔ کاجس13

رباعلان پہلےنے کیا تھا ابوہ پورا ہوا، نبوکدنضر ربنے کے
اورگھر محلشاہی تمامکے لئے۔چھینخزانے اُس سونےنے کا
وہ سارا سامان لُوٹبھی لیا جو سلیمان ربنے کے گھر کے لئے
بنوایا تھا۔ اور14 جتنے کھاتے لوگپیتے یروشلم میں تھے سباُن کو
بادشاہ نے جلاوطن کر دیا۔ اُن میں تمام افسر، دستفوجی، کار
اور دھاتوں کا کام کرنے والے شامل تھے، کُل 10,000 افراد۔
اُمّت پیچھےلوگغریبصرفکے رہ گئے۔ نبوکدنضر15 یاکین یہو
قیدیبھیکو بنا بابلکر لے گیا اور اُس ماں،کی یوں، یوںبیو 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 والوںکرنے جلاوطنکو کر بابلکے میں بسا دیا۔ سبیہ
ماہر جنگاور کرنے قابلکے آدمی تھے۔ 17 یروشلم میں بابل کے
بادشاہ یاکیننے یہو کی جگہ اُس کے چچا متنیاہ تختکو پر بٹھا کر
اُس کا نام ِصدقیاہ میں بدل دیا۔

یہوداہ کا بادشاہ ِصدقیاہ
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18 ِصدقیاہ 21 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اُس
کی حکومت کا دورانیہ 11 سال تھا۔ اُس کی ماں حموطل بنت
یرمیاہ لِبناہ شہر کی ہنے ر والی تھی۔ 19 یقیم یہو طرحکی ِصدقیاہ ایسا
کام کرتا رہا ربجو کو ناپسند تھا۔ رب20 یروشلم اور یہوداہ کے
باشندوں سے ناراضاِتنا ہوا کہ آخر میں اُس اُنہیںنے 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 حکومتکی نویںکے سال میں بابل کی فوج یروشلم کا

محاصرہ کرنے لـگی۔ یہ کام دسویں مہینے کے دسویں *دن شروع
پورےہوا۔ شہر کے ارد گرد بادشاہ نے پُشتے بنوائے۔ 2 ِصدقیاہ
حکومتکی کے تکسالویں11 یروشلم قائم رہا۔ لیکن3 پھر
کال نے شہر میں زور پکڑا، اور عوام کے لئے کھانے چیزیںکی نہ
رہیں۔
چوتھے مہینے کے نویں †دن بابل4 کے فوجیوں نے فصیل میں

رخنہ ڈال دیا۔ اُسی رات ِصدقیاہ اپنے تمام فوجیوں سمیت فرار
ہونے میں کامیاب ہوا، اگرچہ شہر دشمن سے گھرا ہوا تھا۔ وہ
فصیل کے دروازےاُس سے نکلے جو شاہی باغ کے ساتھ ملحق
دیواروںدو تھا۔میںبیچکے وہ یردنوادٔی بھاگنےطرفکی لـگے،
لیکن5 بابل کی فوج نے بادشاہ کا تعاقب کر کے اُسے یریحو کے
میدان میں پکڑ لیا۔ اُس کے فوجی اُس سے الـگ ہو کر چاروں
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۔ 7 ِصدقیاہ کے دیکھتے دیکھتے اُس بیٹوںکے
کو قتل کیا گیا۔ اِس کے بعد فوجیوں نے اُس کی آنکھیں نکال کر
اُسے پیتل کی زنجـیروں میں جکڑ لیا اور بابل لے گئے۔

یروشلم رباور کے گھر کی تباہی
8 ِ شاہ بابل نبوکدنضر کی حکومت کے ویں19 سال میں

بادشاہ خاصکا افسر نبوزرادان یروشلم پہنچا۔ وہ شاہی محافظوں
پر مقرر تھا۔ پانچویں مہینے کے ساتویں ‡دن اُس نے آ کر رب9 کے
گھر، شاہی محل اور یروشلم کے تمام مکانوں کو جلا دیا۔ ہر بڑی
عمارت بھسم ہو گئی۔ 10 اُس نے اپنے تمام فوجیوں سے شہر کی
فصیل کو بھی گرا دیا۔ 11 پھر نبوزرادان نے سب کو جلاوطن
کر دیا جو یروشلم اور یہوداہ میں پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ بھی اُن میں
تھےشامل غداریدورانکےجنگجو کر بابلشاہِکے پیچھےکے
لـگ گئے تھے۔ لیکن12 نبوزرادان نے سب سے نچلے طبقے کے

بعض لوگوں کو ملـِک یہوداہ میں چھوڑ دیا تاکہ وہ انگور کے
باغوں اور کھیتوں کو سنبھالیں۔

13 بابل کے فوجیوں نے رب کے گھر میں جا کر پیتل کے
دونوں ستونوں، پانی کے باسنوں کو اُٹھانے والی ہتھ یوں گاڑ اور
سمندر نامی پیتل حوضکے کو توڑ دیا اور سارا پیتل اُٹھا کر بابل
لے گئے۔ 14 وہ رب کے گھر خدمتکی سرانجام دینے کے لئے
درکار سامان بھی لے گئے یعنی بالٹیاں، بیلچے، بتی کترنے کے
اوزار، برتن اور پیتل کا باقی سارا سامان۔ خالص15 سونے اور
چاندی کے برتن بھی اِس میں شامل تھے یعنی جلتے ہوئے کوئلے
کے برتن اور چھڑکاؤ کے کٹورے۔ شاہی محافظوں کا افسر سارا
سامان اُٹھا کر بابل لے گیا۔ جب16 دونوں ستونوں، سمندر نامی
حوض 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۔ 17 ہر ستون کی اونچائی
فٹ27 تھی۔ اُن کے بالائی حصوں کی اونچائی ساڑھے چار فٹ
تھی، اور وہ پیتل کی جالی اور اناروں سے سجے ہوئے تھے۔

شاہی18 محافظوں کے افسر نبوزرادان ذیلنے قیدیوںکے کو
الـگ کر :دیا اعظماماِم اُسسرایاہ، بعدکے آنے اماموالا صفنیاہ،
رب کے گھر تینکے دربانوں، 19 شہر ہوؤںبچےکے میں اُسسے
افسر کو جو شہر کے فوجیوں پر مقرر تھا، ِصدقیاہ بادشاہ کے پانچ
مشیروں، اُمّت بھرتیکی افسروالےکرنے اور میںشہر اُسموجود
مردوں60کے کو۔ نبوزرادان20 سباِن الـگکو کر صوبہکے
حمات کے شہر بلہ رِ لے گیا جہاں بابل کا بادشاہ تھا۔ 21 وہاں
نبوکدنضر نے اُنہیں موتسزائے دی۔
یوں یہوداہ باشندوںکے کو جلاوطن کر دیا گیا۔

ِجدلیاہ حکومتکی
22 جن لوگوں کو بابل کے بادشاہ نبوکدنضر نے یہوداہ میں

پیچھے چھوڑ دیا تھا، اُن پر اُس نے ِجدلیاہ بن اخی قام بن سافن مقرر
کیا۔ فوججب23 کے بچے 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،
سرایاہ تنحومتبن نطوفاتی اور یازنیاہ بن معکاتی تھے۔ اُن کے فوجی
بھی ساتھ آئے۔

24 ِجدلیاہ قَسمنے کھا کر اُن سے وعدہ بابل”کیا، افسروںکے
متسے ملـک!ڈرنا میں رہ کر بابل کے بادشاہ خدمتکی کریں
آپتو کی سلامتی ہو “گی۔

لیکن25 اُس سال کے ساتویں 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
بھی قتل کیا۔ یہ26 دیکھ کر یہوداہ کے باشندےتمام چھوٹے سے

* 25:1 دسویں مہینے کے دسویں :دن جنوری15 † 25:3 چوتھے مہینے نویںکے :دن 18 جولائی ‡ 25:8 پانچویں مہینے کے ساتویں :دن اگست14
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لے بڑےکر تک فوجی افسروں سمیت ہجرت 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 اُسدنویں27کے یاکیننے یہو قیدخانےکو
سے آزاد کر دیا۔ 28 اُس نے اُس سے نرم باتیں کر کے اُسے
عزت کی ایسی کرسی پر بٹھایا جو بابل میں جلاوطن کئے گئے باقی
بادشاہوں نسبتکی یادہ ز اہم تھی۔ یاکین29 یہو کو قیدیوں کے
کپڑے اُتارنے اجازتکی ملی، اور اُسے زندگی بھر بادشاہ کی میز
پر باقاعدگی شریکسے ہونے رہا۔حاصلشرفکا بادشاہ30 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

تکنوح1 آدم کی اولاد سیت، انوس، قینان،2 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 اشکناز، یفت ر اور ُتجرمہ تھے۔ یاوان7
کے بیٹے اِلیسہ ترسیساور تھے۔ ِکتّی اور بھیرودانی اُس کی اولاد
ہیں۔

8 حام کے بیٹے کوش، مصر، فوط اور کنعان تھے۔ کوش9
کے بیٹے ِسبا، یلہ، حو سبتہ، رعمہ اور سبتکہ تھے۔ رعمہ کے بیٹے
سبا اور ددان تھے۔ 10 نمرود بھی کوش کا بیٹا تھا۔ وہ زمین پر
پہلا سورما تھا۔ ذیلمصر11 قوموںکی باپکا :تھا لودی، عنامی،
لِہابی، نفتوحی، 12 فتروسی، کسلوحی جن) سے فلستی (نکلے اور
کفتوری۔ 13 کنعان کا پہلوٹھا صیدا تھا۔ کنعان اِن قوموں کا
باپ بھی :تھا ِحتّی 14 یبوسی، اموری، جرجاسی، 15 ِحوّی، عرقی،
سینی، 16 اروادی، صماری اور حماتی۔

17 سِم کے بیٹے عیلام، اسور، ارفکسد، لُود اور اَرام تھے۔ اَرام
کے بیٹے عُوض، حول، جتر اور مسک تھے۔ 18 ارفکسد کا بیٹا
سلح اور سلح کا بیٹا عِبر تھا۔ 19 عِبر کے دو بیٹے پیدا ہوئے۔
ایک کا نام فلج یعنی تقسیم تھا، کیونکہ اُن ایام میں دنیا تقسیم
ہوئی۔ فلج کے بھائی کا نام یُقطان تھا۔ یُقطان20 کے بیٹے الموداد،
سلف، حصرماوت، اِراخ، 21 ہدورام، اُوزال، دِقلہ، 22 عوبال،
ابی مائیل، سبا، 23 اوفیر، یلہ حو اور یوباب تھے۔ یہ سب اُس کے
بیٹے تھے۔

24 سِم کا یہ نسب 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 پہلوٹھا نبایوت 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 مِدیانجبکہ33 بیٹےکے عیفہ، عِفر، ابیداعحنوک، 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۔
لوطانتِمنع) بیٹےکےسوبل40(تھی۔بہنکی 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 تینکے 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 رحوبوتپر شہر کا

تھا۔
اُس49 موتکی پر بعل حنان بن عکبور۔
اُس50 موتکی پر ہدد جو فاعُو شہر کا تھا۔ بیوی) کا نام

مہیطب بنتایل میزاہاببنتمطرِد (تھا۔ 51 پھر ہدد مر گیا۔
ادومی قبیلوں کے سردار تِمنع، علیاہ، یتیت، اُہلی52 بامہ، ایلہ،

قنز،53فینون، تیمان، ایلمجدی54مِبصار، اور تھے۔عِرام ادومیہی
کے سردار تھے۔

2
یعقوب یعنی اسرائیل کے بیٹے

اسرائیل1 کے بارہ بیٹے روبن، شمعون، لاوی، یہوداہ، اِشکار،
زبولون، 2 دان، یوسف، بن یمین، نفتالی، جد اور آشر تھے۔

یہوداہ نسبکا نامہ
3 یہوداہ کی شادی کنعانی عورت سے ہوئی جو سوع کی بیٹی

تھی۔ اُن کے تین بیٹے عیر، اونان اور سیلہ پیدا ہوئے۔ یہوداہ کا
پہلوٹھا ربعیر نزدیککے شریر تھا، اِس لئے اُس نے اُسے 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 تھا جس نے
اُس لُوٹے ہوئے مال میں سے کچھ لیا ربجو کے لئے مخصوص
تھا۔ ایتان8 کے بیٹے کا نام یاہ عزر تھا۔

حصرون9 تینکے بیٹے یرحمئیل، رام اور کلوبی کالبیعنی تھے۔
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رام کی اولاد
10 رام کے ہاں ندابعمی اور ندابعمی کے ہاں یہوداہ کے

قبیلے کا سردار نحسون پیدا ہوا۔ 11 نحسون 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، 14 نتنی ایل، ردّی، اوضم15 اور داؤد تھے۔ ساتکُل بھائی
تھے۔ 16 اُن کی دو بہنیں یاہ ضرو اور ابی جیل تھیں۔ یاہ ضرو کے
تین بیٹے ابی یوآبشے، اور عساہیل تھے۔ ابی17 جیل ایککے بیٹا
عماسا پیدا باپہوا۔ یتر اسمٰعیلی تھا۔

کالب کی اولاد
بنکالب18 بیویکیحصرون عزوبہ ہاںکے بیٹی یعوتبنام یر

یعوتہوئی۔پیدا یر بیٹےکے عزوبہ19تھے۔اردوناورسوبابیشر،
وفاتکے پانے پر کالب اِفراتنے سے شادی کی۔ اُن کے بیٹا
حور پیدا ہوا۔ 20 اُوریحور کا اور اُوری بضلی ایل باپکا تھا۔

21 60 سال کی عمر میں کالب کے باپ حصرون نے دوبارہ
بیویکی۔شادی ِجلعاد باپکے مکیر کی بیٹی تھی۔ اِس رشتے سے
سجوببیٹا پیدا ہوا۔ سجوب22-23 کا بیٹا وہ یائیر ِجلعادکیجستھا
کے علاقے میں 23 بستیاں بنام یائیر’ کی ‘بستیاں تھیں۔ لیکن بعد
میں جسور اور شام کے فوجیوں نے اُن پر قبضہ کر لیا۔ اُس وقت
بھیقناتاُنہیں گرد نواحو ہوا۔حاصلسمیتعلاقےکے اُن دنوں
میں آبادیاں60کُل اُن ہاتھکے میں آ گئیں۔ اِن کے باشندےتمام
ِجلعاد باپکے مکیر کی اولاد تھے۔ جسحصرون24 کی بیوی
ابیاہ تھی فوت ہوا تو کالب اور اِفراتہ کے ہاں بیٹا اشحور پیدا ہوا۔
بعد میں اشحور تقوع شہر کا بانی بن گیا۔

یرحمئیل کی اولاد
25 حصرون کے پہلوٹھے یرحمئیل کے بیٹے بڑے سے لے کر

تکچھوٹے رام، بونہ، اورن، اوضم اور اخیاہ تھے۔ یرحمئیل26
بیویدوسریکی عطارہ ایککا بیٹا اونام تھا۔

یرحمئیل27 کے پہلوٹھے رام کے بیٹے معض، یمین 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
کے دو فلتبیٹے اور زازا پیدا یرحمئیلسبہوئے۔ کی اولاد تھے۔
سیسان34-35 کے بیٹے نہیں تھے بلـکہ بیٹیاں۔ ایک بیٹی کی شادی
اُس نے اپنے مصری غلام یرخع سے کروائی۔ اُن کے بیٹا عتّی پیدا
ہوا۔ 36 عتّی کے ہاں ناتن پیدا ہوا اور ناتن کے زبد، 37 زبد کے
اِفلال، اِفلال کے عوبید، 38 عوبید کے یاہو، یاہو کے یاہ، عزر
39 یاہ عزر کے خلِص، خلِص کے اِلعاسہ، 40 اِلعاسہ کے ِسسمی،
ِسسمی کے سلّوم، سلّوم41 کے یقمیاہ اور یقمیاہ کے اِلی سمع۔

کالب کی اولاد ایککا نسباَور نامہ
42 ذیل میں یرحمئیل کے بھائی کالب کی اولاد :ہے اُس کا

زیفمیسعپہلوٹھا باپکا تھا اور دوسرا بیٹا حبرونمریسہ باپ۔کا
حبرون43 چارکے بیٹے قورح، تّفوح، رقم اور سمع تھے۔ سمع44 کے
بیٹے رخم کے ہاں یرقعام پیدا ہوا۔ رقم سمّی کا باپ تھا، 45 سمّی
معون کا اور بیتمعون صور کا۔

کالب46 کی داشتہ عیفہ کے بیٹے حاران، موضا اور جازز پیدا
ہوئے۔ حاران کے بیٹے کا نام جازز تھا۔ یہدی47 کے بیٹے رجم،
یوتام، جیسان، فلط، عیفہ شعفاور تھے۔

48 کالب کی دوسری داشتہ معکہ کے بیٹے ِشبر، تِرحنہ،
شعف49 مدمّنہ) (باپکا اور ِسوا مکبینہ) اور ِجبعہ
کا (باپ پیدا ہوئے۔ کالب کی ایک 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 53 اور یَت قِر یعریم کے خاندان اِتری، فوتی،
سُماتی اور مِسراعی۔ اِن سے صُرعتی اور اِستالی نکلے ہیں۔

54 سلما سے ذیل کے گھرانے :نکلے بیت لحم کے باشندے،
بیتعطراتنطوفاتی، مانحتیوآب، کا آدھا صُرعیحصہ، اور55
یعبیض میں آباد منشیوں خاندانکے تِرعاتی، ِسمعاتی اور یہسوکاتی۔
سب قینی تھے جو یکابیوں ر باپکے حمّت نکلےسے تھے۔

3
داؤد بادشاہ کی اولاد

حبرون1 میں داؤد بادشاہ کے درِج ذیل بیٹے پیدا :ہوئے
پہلوٹھا امنون تھا جس کی ماں اخی نوعم یزرعیلی تھی۔ دوسرا

دانیال ماںکیجستھا تھی۔کرملیجیلابی 2 تیسرا ابی تھا۔سلوم
اُس کی ماں معکہ تھی جو جسور کے بادشاہ تلمی کی بیٹی تھی۔
چوتھا ادونیاہ تھا جس کی ماں حجیت تھی۔ پانچواں3 سفطیاہ تھا
جس کی ماں ابی طال تھی۔ چھٹا اِترعام تھا جس کی ماں ِعجلہ
تھی۔ 4 داؤد کے یہ چھ بیٹے اُن ساڑھے سات سالوں کے دوران
پیدا حبرونجبہوئے اُس کا الحکومتدار تھا۔
اِس کے بعد وہ یروشلم میں منتقل ہوا اور وہاں مزید 33 سال

حکومت کرتا رہا۔ اُس5 دوران اُس کی بیوی بت بنتسبع عمی
ایل بیٹےچارکے ِسمعا، ناتنسوباب، سلیماناور پیدا مزید6ہوئے۔
بیٹے بھی پیدا ہوئے، اِبحار، اِلی سوع، اِلی فلط، 7 نوجہ، نفج، یفیع،
اِلی8 اِلیَدعسمع، اور اِلی فلط۔ کُل نو بیٹے تمر9تھے۔ اُن تھی۔بہنکی
اِن کے علاوہ داؤد کی داشتاؤں کے بیٹے بھی تھے۔

سلیمان10 ہاںکے رحبعام پیدا ہوا، رحبعام ابیاہ،کے 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
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یّاہ، عُز یّاہ عُز کے یوتام، یوتام13 کے آخز، آخز کے ِحزقیاہ، ِحزقیاہ
کے منسّی، 14 منسّی امونکے اور امون کے یوسیاہ۔

15 یوسیاہ کے چار بڑےبیٹے سے لے کر تکچھوٹے یوحنان،
یقیم، یہو ِصدقیاہ اور سلّوم تھے۔

16 یقیم یہو یاکین *یہو کا اور یاکین یہو ِصدقیاہ کا باپ تھا۔
یاکین17 †یہو بابلکو میں جلاوطن کر دیا گیا۔ اُس ساتکے 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

سلومیت بھی پیدا ہوئی۔ باقی20 پانچ بیٹوں کے نام 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۔

24 اِلیوعینی کے سات بیٹے یاہ، ہوداو اِلیاسب، فِلایاہ، عّقوب،
یوحنان، دِلایاہ اور عنانی تھے۔

4
یہوداہ کی اولاد

1 فارص، حصرون، کرمی، حور اور سوبل یہوداہ کی اولاد
تھے۔

2 یایاہ ر بن سوبل کے ہاں یحت، یحت کے اخومی اور اخومی
کے لاہد پیدا ہوا۔ یہ صُرعتی خاندانوں باپکے دادا تھے۔

3 عیطام کے تین بیٹے یزرعیل، اِسما اور اِدباس تھے۔ اُن کی بہن
کا نام ِلفونی ہَضل تھا۔

4 اِفراتہ کا پہلوٹھا حور بیت لحم کا باپ 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 عنوببیٹے اور ہّضوبیبہ تھے۔ اُس اخرخیلسے بن

حروم خاندانکے بھی نکلے۔
یعبیض9 کی اپنے بھائیوں کی نسبت یادہ ز عزت تھی۔ اُس

کی ماں نے اُس کا نام یعبیض یعنی وہ’ تکلیف دیتا ‘ہے رکھا،
اُسکیونکہ پیدا”کہا،نے تکلیفبڑیمجھےوقتہوتے “ہوئی۔
یعبیض10 نے بلند آواز سے اسرائیل کے خدا سے التماس کاش”کی، تُو مجھے برکت دے کر میرا علاقہ وسیع کر دے۔ تیرا
میرےہاتھ ساتھ ہو، اور نقصانمجھے سے بچا تاکہ تکلیفمجھے نہ
“پہنچے۔ اور الله نے اُس کی سنی۔

11 سوخہ کے کلوببھائی محـیر کا اور محـیر اِستون باپکا تھا۔
اِستون12 کے بیتبیٹے رفا، فاسح اور تخِنّہ تھے۔

ناحستخِنّہ شہر باپکا کیجستھا اولاد یکہ ر میں آباد ہے۔
13 قنز کے بیٹے غُتنی ایل اور سرایاہ تھے۔ غُتنی ایل بیٹوںکے کے نام
حتت اور معوناتی تھے۔

معوناتی14 عُفرہ باپکا تھا۔
یوآبسرایاہ باپکا تھا جو کاریوادٔی’ ‘گر بانیکا آبادیتھا۔

کا یہ نام اِس لئے پڑ گیا کہ اُس باشندےکے کاری گر تھے۔
کالب15 بن یفُنّہ کے بیٹے عیرو، ایلہ اور نعم تھے۔ ایلہ کا بیٹا قنز

تھا۔
16 یہلّل ایل کے چار بیٹے زیف، یفہ، ز یاہ تیر اور اسرایل تھے۔
17-18 عزرہ کے چار بیٹے یتر، مرد، عِفر اور یلون تھے۔ مرد کی

مصریشادی بادشاہ فرعون کی بیٹی بِتیاہ سے ہوئی۔ اُس کے تین
بچے مریم، سمّی اور اِسباح پیدا ہوئے۔ اِسباح اِستموع باپکا تھا۔
مرد کی دوسری بیوی یہوداہ کی تھی، اور اُس کے تین بیٹے جدور
باپکا یرد، سوکہ باپکا ِحبر اور زنوح باپکا یقوتی ایل تھے۔

19 ہودیاہ کی بیوی نحم کی بہن تھی۔ اُس کا ایک بیٹا قعیلہ
جرمی باپکا اور دوسرا اِستموع معکاتی تھا۔

سیمون20 بیٹےکے امنون، تیلوناورحنانبنرِنّہ، تھے۔ یِسعی کے
زوِحتبیٹے اور زوِحتبن تھے۔

21 سیلہ بن یہوداہ کی درِج ذیل اولاد :تھی لیکہ کا باپ عیر،
مریسہ باپکا کتانباریکآبادمیںاشبیعبیتلعدہ، کرنےکامکا
والوں کے خاندان، 22 یوقیم، کوزیبا کے باشندے، یوآساور اور
ساراف جو قدیم روایت کے مطابق موآب پر حکمرانی کرتے تھے
لیکن بعد بیتمیں واپسلحم آئے۔ 23 وہ نتاعیم اور جدیرہ میں رہ
کر کمہار اور بادشاہ کے ملازم تھے۔

شمعون کی اولاد
24 شمعون کے بیٹے یموایل، یمین، یریب، زارح اور ساؤل تھے۔

25 ساؤل کے ہاں سلّوم پیدا ہوا، سلّوم کے مِبسام، مِبسام کے
مِشماع، 26 مِشماع کے حموایل، حموایل کے زکور اور زکور کے
ِسمعی۔ 27 ِسمعی کے 16 بیٹے اور چھ بیٹیاں تھیں، لیکن اُس کے
بھائیوں کے کم بچے پیدا ہوئے۔ نتیجے میں شمعون کا قبیلہ یہوداہ
قبیلےکے نسبتکی چھوٹا رہا۔

ذیل28 کے شہر اُن کے گرد نواحو کی سمیتآبادیوں شمعون کا
قبائلی علاقہ :تھا بیرسبع، مولادہ، حصار سوعال، 29 بِلہاہ، عضم،
تولد، بتوایل،30 حُرمہ، ِصقلاج، بیت31 مرکبوت، سوسیم،حصار
بیت بِری اور شعریم۔ داؤد کی تکحکومت یہ قبیلہ اِن جگہوں
میں آباد تھا، 32 نیز عیطام، عین، رِمّون، توکن اور عسن میں بھی۔
33 اِن پانچ آبادیوں کے گرد و نواح دیہاتکے بھی تکبعل شامل
تھے۔ ہر مقام کے اپنے اپنے نسبتحریری نامے تھے۔

شمعون34 خاندانوںکے :تھےسرپرستذیلدرِجکے مِسوباب،
یملیک، یوشہ بن اَمَصیاہ، 35 یوایل، یاہو بن یوِسبیاہ بن سرایاہ بن

* 3:16 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا یکونیاہ مستعمل ہے۔ † 3:17 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا یکونیاہ مستعمل ہے۔
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اِلیوعینی،36ایل،عسی یعقوبہ، یشوخایہ، یسیمیایل،عدیعسایاہ،
ایل، ِنایاہ، ب 37 زیزا بن ِشفعی بن الّون بن یدایاہ بن ِسمری بن سمعیاہ۔

38 درِج بالا آدمی اپنے خاندانوں کے سرپرست تھے۔ اُن کے
بہتخاندان بڑھ گئے، اِس39 لئے وہ اپنے یوڑوں ر کو چَرانے کی
وادیڈھونڈتےڈھونڈتےجگہیں میںمشرقکے پھیلتکجدور
گئے۔ اُنہیںوہاں40 اچھی گئیں۔ملچراگاہیںشاداباور علاقہ
پُرسکونکھلا، 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 کے تنبوؤں کو تباہ کر سبکے کو مار ایکدیا۔ بھی
نہ بچا۔ پھر وہ خود وہاں آباد ابہوئے۔ اُن یوڑوںکے ر کے لئے
کافی چراگاہیں تھیں۔ تکآج اِسیوہ علاقے میں ہتے ر ہیں۔

ایک42 دن شمعون 500کے آدمی یِسعی کے بیٹوںچار 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 جنہوںدیا نے بچ وہاںکر پناہ لی تھی۔ پھر وہ وہاںخود
ہنے ر لـگے۔ تکآج وہ وہیں آباد ہیں۔

5
روبن کی اولاد

اسرائیل1 کا پہلوٹھا روبن تھا۔ لیکن چونکہ اُس نے اپنے باپ
کی داشتہ سے ہم بستر ہونے باپسے کی بےحرمتی کی تھی اِس
لئے پہلوٹھے کا موروثی اُسحق کے یوسفبھائی بیٹوںکے کو دیا
گیا۔ اِسی وجہ سے نسب ناموں میں روبن کو پہلوٹھے کی حیثیت
سے بیان نہیں کیا گیا۔ 2 یہوداہ دیگر بھائیوں نسبتکی یادہ ز طاقت
ور تھا، اور اُس سے قوم کا بادشاہ نکلا۔ یوسفتوبھی کو پہلوٹھے
کا موروثی حاصلحق تھا۔

اسرائیل3 پہلوٹھےکے روبن چارکے بیٹے حنوک، فلّو، حصرون
اور کرمی تھے۔

یوایل4 کے ہاں سمعیاہ پیدا ہوا، سمعیاہ کے جوج، جوج کے
ِسمعی5ِسمعی، میکاہ،کے میکاہ یایاہ،کے ر یایاہ ر بعلکے بعل6اور
بئیرہ۔کے بئیرہ اسورکو تِگلتبادشاہکے پِل ایسر جلاوطننے کر
دیا۔ بئیرہ روبن کے قبیلے کا سرپرست تھا۔ 7 اُن کے نسب ناموں
میں اُس کے بھائی اُن خاندانوںکے مطابقکے درج کئے گئے ہیں،
سرِفہرست یعی ایل، پھر یاہ زکر 8 اور بالع بن عزز بن سمع بن یوایل۔
روبن کا قبیلہ عروعیر سے لے کر نبو اور بعل معون تک کے

علاقے میں آباد ہوا۔ 9 مشرق 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۔

ایامکےساؤل10 اُنہوںمیں یوںنے لڑسےہاجر ہلاکاُنہیںکر
کر دیا اور خود اُن کی آبادیوں میں ہنے ر لـگے۔ یوں ِجلعاد کے
مشرق کا پورا علاقہ روبن قبیلےکے ملـکیتکی میں آ گیا۔

جد کی اولاد

جد11 کا قبیلہ روبن قبیلےکے بسنملـکپڑوسیکے میں سلـکہ
آبادتک اُس12تھا۔ یوایلسربراہکا تھا، پھر یعنیسافم، سافط۔اور
بسنسبوہ میں آباد تھے۔ 13 اُن کے بھائی اُن سمیتخاندانوںکے
میکائیل، مسُلّام، سبع، یوری، یعکان، یع ز اور عِبر تھے۔ 14 یہ
سات آدمی ابی خیل بن حوری بن یاروح بن ِجلعاد بن میکائیل بن
یسیسی بن یحدو بن بوز کے بیٹے تھے۔ اخی15 ایلعبدیبن بن جونی
اِن خاندانوں سرپرستکا تھا۔

جد16 کا قبیلہ ِجلعاد اور بسن کے علاقوں کی آبادیوں میں آباد
تھا۔ شارون سے لے کر سرحد تک کی پوری چراگاہیں بھی اُن
کے قبضے میں تھیں۔ 17 یہ تمام خاندان یہوداہ کے بادشاہ 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 یطور، نفیس اور نودب جنگسے کی۔ 20 لڑتے
وقت اُنہوں نے الله سے مدد کے لئے یاد فر کی، تو اُس نے اُن
کی سن کر یوں ہاجر کو اُن کے اتحادیوں سمیت اُن کے حوالے
کر دیا۔ اُنہوں21 نے اُن بہتسے لُوٹکچھ :لیا 50,000 اونٹ،
2,50,000 یاں بھیڑبکر اور 2,000 گدھے۔ ساتھ ساتھ اُنہوں
نے 1,00,000 لوگوں کو قید بھی کر لیا۔ 22 جنگمیداِن میں
مارےدشمنبےشمار گئے، جنگکیونکہ الله کی تکجبتھی۔
اسرائیلیوں کو اسور میں جلاوطن نہ کر دیا گیا وہ اِس علاقے میں
آباد رہے۔

منسّی کا آدھا قبیلہ
23 منسّی کا آدھا قبیلہ بہت بڑا تھا۔ اُس لوگکے بسن سے لے

کر بعل حرمون اور سنیر یعنی حرمون کے پہاڑی تکسلسلے پھیل
گئے۔ 24 اُن کے خاندانی سرپرست عِفر، یِسعی، اِلی ایل، عزری
ایل، یرمیاہ، یاہ ہوداو ایلیحدیاور سبتھے۔ ماہر فوجی، مشہور
آدمی اور خاندانی سربراہ تھے۔

مشرقی قبیلوں کی جلاوطنی
لیکن25 یہ مشرقی قبیلے باپاپنے دادا کے خدا سے بےوفا ہو

گئے۔ وہ زنا کر ملـککے کے اُن اقوام دیوتاؤںکے لـگپیچھےکے
گئے جن کو الله نے اُن کے آگے سے مٹا دیا تھا۔ 26 یہ دیکھ کر
اسرائیل کے خدا نے اسور کے بادشاہ تِگلت پِل ایسر کو اُن کے
خلاف برپا جسکیا نے روبن، جد اور منسّی کے آدھے قبیلے کو
جلاوطن کر دیا۔ وہ اُنہیں خلح، یائے در خابور، ہارا اور یائے در
جوزان کو لے گیا جہاں وہ تکآج آباد ہیں۔

6
اماِم اعظم کی نسل لاوی) کا (قبیلہ

لاوی1 کے بیٹے قِہاتجَیرسون، اور مِراری تھے۔ قِہات2 کے
بیٹے عمرام، اِضہار، حبرون اور عُزی ایل تھے۔
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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 ہاں فینحاس پیدا ہوا، فینحاس کے ابی سوع،
5 ابی سوع کے بُقی، بُقی کے عُّزی، عُّزی6 کے زرخیاہ، زرخیاہ
کے مِرایوت، مِرایوت7 کے امریاہ، امریاہ اخیکے طوب، اخی8
طوب کے صدوق، صدوق کے اخی معض، 9 اخی معض کے
یاہ، عزر یاہ عزر کے یوحنان 10 اور یوحنان کے یاہ۔ عزر یہی
یاہ عزر رب کے اُس گھر کا پہلا اماِم اعظم تھا جو سلیمان نے
یروشلم میں بنوایا تھا۔ 11 اُس کے ہاں امریاہ پیدا ہوا، امریاہ کے
اخی سلّوم13سلّوم،کےصدوقصدوق،کےطوباخی12طوب،
کے ِخلقیاہ، ِخلقیاہ کے یاہ، عزر 14 یاہ عزر کے سرایاہ اور سرایاہ
یہوصدق۔کے نبوکدنضرنےربجب15 ہاتھکے سے یروشلم اور
پورے 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۔

17 جَیرسوم 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۔
جَیرسوم20 لِبنیہاںکے پیدا ہوا، لِبنی زِمّہ،کےیحتیحت،کے

21 زِمّہ کے یوآخ، یوآخ کے عِّدو، عِّدو کے زارح اور زارح کے
یتری۔

قِہات22 کے ہاں عمی نداب پیدا ہوا، عمی نداب کے قورح،
قورح کے اّسیر، 23 اّسیر کے اِلقانہ، اِلقانہ کے ابی آسف، آسفابی
کے اّسیر، 24 اّسیر کے تحتتحت، اُوریکے ایل، اُوری ایل کے
یّاہ عُز اور یّاہ عُز کے ساؤل۔ 25 اِلقانہ کے بیٹے عماسی، موتاخی
26 اور اِلقانہ تھے۔ اِلقانہ کے ہاں ضوفی پیدا ہوا، ضوفی کے نحت،
نحت27 کے اِلیاباِلیاب، کے یروحام، یروحام کے اِلقانہ اور اِلقانہ
کے سموایل۔ سموایل28 کا پہلا بیٹا یوایل اور دوسرا ابیاہ تھا۔

مِراری29 ہاںکے محلی پیدا ہوا، محلی کے لِبنی، لِبنی کے ِسمعی،
ِسمعی کے عُّزہ، 30 عُّزہ کے ِسمعا، ِسمعا کے حجیاہ اور حجیاہ کے
عسایاہ۔

لاوی کی ذمہ یاں دار
جب31 عہد کا صندوق یروشلم میں لایا گیا تاکہ آئندہ وہاں

رہے تو داؤد بادشاہ نے کچھ یوں لاو ربکو کے گھر گیتمیں
گانے کی ذمہ داری دی۔ 32 اِس سے پہلے کہ سلیمان ربنے
کا گھر بنوایا لوگیہ اپنی ملاقاتخدمت کے خیمے کے منے سا
سرانجام دیتے تھے۔ وہ سب کچھ مقررہ ہدایات کے مطابق ادا
کرتے تھے۔ ذیل33 میں اُن کے نام اُن کے بیٹوں کے ناموں سمیت
درج ہیں۔
قِہات خاندانکے کا ہیمان پہلا گلوکار تھا۔ اُس کا پورا نام یہ

:تھا ہیمان بن یوایل بن سموایل بن34 اِلقانہ بن یروحام بن اِلی ایل بن

توخ بنصوفبن35 اِلقانہ عماسیبنمحتبن بن36 اِلقانہ یوایلبن بن
یاہ عزر بن صفنیاہ تحتبن37 بن اّسیر بن آسفابی بن قورح بن38
اِضہار قِہاتبن بن لاوی بن اسرائیل۔

ہیمان39 کے ہنے د آسفہاتھ کھڑا ہوتا تھا۔ اُس کا پورا نام یہ
آسف:تھا 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۔

44 ہیمان کے بائیں ہاتھ ایتان کھڑا ہوتا تھا۔ وہ مِراری کے
خاندان کا فرد تھا۔ اُس کا پورا نام یہ :تھا ایتان بن قیسی بن عبدی
ملّوکبن بن45 بنحسبیاہ اَمَصیاہ بن ِخلقیاہ امصیبن46 بن بانی بن
سمر بن47 محلی بن مُوشی بن مِراری بن لاوی۔

یوںدوسرے48 لاو کو الله سکونتکی میںگاہ باقی ماندہ ذمہ
یاں دار دی گئی تھیں۔

49 لیکن صرف ہارون اور اُس کی اولاد بھسم ہونے والی
پیشقربانیاں کرتے اور بخور کی قربان 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 کرتے تھے جو الله کے خادم موسٰی
اُنہیںنے دی تھیں۔

50 ہارون کے ہاں اِلی عزر پیدا ہوا، اِلی عزر کے فینحاس،
فینحاس کے ابی سوع، ابی51 سوع کے بُقی، بُقی کے عُّزیعُّزی،
کے زرخیاہ، 52 زرخیاہ کے مِرایوتمِرایوت، کے امریاہ، امریاہ
کے اخی طوب، 53 اخی طوب کے صدوق، صدوق کے اخی
معض۔

یوں لاو کی آبادیاں
ذیل54 میں وہ آبادیاں اور چراگاہیں درج ہیں جو یوں لاو کو

قرعہ ڈال دیکر گئیں۔
قرعہ لتے ڈا وقت پہلے ہارون کے بیٹے قِہات کی اولاد کو

جگہیں مل گئیں۔ 55 اُسے یہوداہ کے قبیلے سے حبرون شہر اُس
کی چراگاہوں سمیت مل گیا۔ 56 لیکن 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 تھا جس 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، علمتِجبع، عنتوتاور اُن
کی سمیتچراگاہوں دیئے گئے۔ اِس طرح ہارون 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 13کے شہر یہگئے۔دیئے منسّی کا وہ علاقہ تھا جو یائے در
یردن مشرقکے میں ملـِک بسن میں تھا۔
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مِراری63 کی اولاد کو روبن، جد اور زبولون کے قبیلوں کے
12 شہر مل گئے۔

یوں64-65 اسرائیلیوں نے قرعہ ڈال کر یوں لاو کو مذکورہ شہر
سبدیئے۔دے یہوداہ، شمعون اور بن یمین کے قبائلی علاقوں میں
تھے۔

قِہات66 کے ایکچند خاندانوں کو افرائیم کے قبیلے سے شہر
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 پر ہلاک ہوا ہوتا تھا، پھر جزر،
بیتیُقمعام،68 َحورون، ایالون69 رِمّون۔جاتاور قِہات70 کے
باقی کنبوں کو منسّی کے مغربی حصے کے دو شہر عانیر اور بلعام
اُن کی سمیتچراگاہوں مل گئے۔

71 جَیرسوم کی اولاد کو ذیل کے شہر بھی اُن کی چراگاہوں
سمیت مل :گئے منسّی کے مشرقی حصے سے جولان جو بسن
میں ہے اور عستارات۔ 72 اِشکار کے قبیلے سے قادس، دابرت،
73 رامات اور عانیم۔ 74 آشر کے قبیلے سے مِسال، عبدون،
نفتالیاور76رحوب۔اورحقوق75 قبیلےکے گلیلسے قادس،کا
حمون اور یَتائم۔ قِر

مِراری77 باقیکے خاندانوں ذیلکو کے شہر اُن چراگاہوںکی
سمیت مل :گئے زبولون کے قبیلے سے رِمّون اور تبور۔ روبن78-79
کے قبیلے سے یگستان ر کا بصر، یہض، قدیمات اور مِفعت یہ)
شہر یائے در یردن کے مشرق میں یریحو کے مقابل واقع ۔(ہیں
80 جد کے قبیلے سے ِجلعاد کا رامات، محنائم، 81 حسبون 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 تھے۔ سب اپنے خاندانوں سرپرستکے تھے۔ نسب 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 افراد جنگ کرنے کے قابل
تھے۔ اِن کی تعداد اِس لئے یادہ ز تھی عُّزیکہ کی اولاد بہتکے
بال بچے تھے۔ 5 اِشکار کے قبیلے کے خاندانوں کے کُل 87,000
کرنےجنگآدمی قابلکے ناموںنسبسبتھے۔ تھے۔درجمیں

بن یمین اور نفتالی کی اولاد
بن6 یمین کے تین بیٹے بالع، بکر اور یدیع ایل تھے۔ بالع7 کے پانچ

بیٹے اِصبون، عُّزی، عُزی ایل، یریموت اور عیری تھے۔ سب اپنے
خاندانوں سرپرستکے تھے۔ اُن ناموںنسبکے مطابقکے 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 کے نسب ناموں میں
اُن کے سرپرست 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 سحر تھے۔ سب11 اپنے خاندانوں
سرپرستکے تھے۔ اُن کے جنگ17,200 کرنے قابلکے مرد
تھے۔

ُسّفی12 اور ُحّفی عیر کی اور ُحشی احیر کی اولاد تھے۔
13 نفتالی 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 سے شادی 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 اور شرس پیدا
شرسہوئے۔ دوکے بیٹے اُولام اور رقم تھے۔ اُولام17 کے بیٹے کا
نام بِدان تھا۔ یہی ِجلعاد بن مکیر بن منسّی کی اولاد تھے۔

ِجلعاد18 مولـکتبہنکی تینکے بیٹے اِشہود، ابی عزر اور محلاہ
تھے۔ سمیدع19 کے چار بیٹے اخیان، ِسکم، لِقحی اور انیعام تھے۔

افرائیم کی اولاد
20 افرائیم سوتلحہاںکے پیدا برد،کےسوتلحہوا، برد تحت،کے

تحت کے اِلِعَدہ، اِلِعَدہ کے تحت، تحت21 کے زبد اور زبد کے
سوتلح۔
افرائیم کے مزید دو بیٹے عزر اور اِلِعَد تھے۔ یہ دو ایکمرد دن

جات گئے تاکہ وہاں کے یوڑ ر لُوٹ 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 اِسجب23دیں۔ اُسبعدکے بیویکی کے بیٹا پیدا ہوا تو اُس
نے اُس کا نام یعہ بر مصیبتیعنی رکھا، کیونکہ وقتاُس خاندان
مصیبت میں آ گیا تھا۔ 24 افرائیم کی بیٹی َسیرہ نے بالائی اور نشیبی
بیت َحورون اور عُّزن َسیرہ کو بنوایا۔

25 افرائیم کے مزید دو بیٹے رفح رسفاور رسفتھے۔ ہاںکے
تِلح پیدا تِلحہوا، تحن،کے تحن26 لعدان،کے لعدان عمیکے 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،
مغرب میں تکجزر گرد و نواح کی آبادیوں سمیت، شمال میں ِسکم
اور تکعیّاہ گرد نواحو کی آبادیوں سمیت۔ بیت29 شان، تعنک،
مجِّدو اور دور گرد و نواح کی آبادیوں سمیت منسّی کی اولاد کی
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ملـکیت بن گئے۔ اِن تمام مقاموں یوسفمیں بن اسرائیل کی اولاد
رہتی تھی۔

آشر کی اولاد
آشر30 کے چار بیٹے یِمنہ، اِسواہ، اِسوی اور یعہ بر تھے۔ اُن کی

بہن 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 بہن

سوع تھی۔
یفلیط33 تینکے بیٹے بِمہالفاسک، تھے۔عسواتاور 34 شومیر

چارکے بیٹے اخی، روہجہ، ُحبّہ اور اَرام تھے۔ اُس35 بھائیکے 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۔
آشر40 درِجکے بالا تمام افراد اپنے خاندانوںاپنے سرپرستکے

تھے۔ سب چیدہ مرد، ماہر فوجی اور سرداروں کے سربراہ تھے۔
نسب ناموں میں جنگ26,000 کرنے قابلکے مرد 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۔

اہود6-7 تینکے بیٹے نعمان، اخیاہ اور تھے۔جیرا یہ اُن خاندانوں
سرپرستکے تھے پہلےجو ِجبع میں ہتے ر تھے لیکن جنہیں بعد میں
جلاوطن کر مانحتکے میں 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 کی ہودسبیوی ساتکے بیٹے یوباب،
ِضبیہ، میسا، ملکام، 10 یعوض، سکیاہ اور مِرمہ پیدا سبہوئے۔
بعد میں اپنے خاندانوں سرپرستکے بن گئے۔ 11 پہلی بیوی ُحشیم
کے دو بیٹے طوبابی اور اِلفَعل پیدا ہوئے۔

اِلفَعل12-14 کے آٹھ بیٹے عِبر، مِشعام، ِسمد، یعہ، بر سمع، اخیو،
شاشق اور یریموت تھے۔ ِسمد اونو، لُود اور گرد و نواح کی آبادیوں
کا بانی تھا۔ یعہ بر اور سمع ایالون کے باشندوں کے سربراہ تھے۔ اُن
ہی جاتنے باشندوںکے کو نکال دیا۔

15-16 یعہ بر کے بیٹے زبدیاہ، عراد، عِدر، میکائیل، اِسفاہ اور
یوخا تھے۔

اِلفَعل17 مزیدکے بیٹے زبدیاہ، مسُلّام، ِحزقی، ِحبر، یِسمری،18
یِزلیاہ یوباباور تھے۔

19-21 ِسمعی 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۔

یروحام26-27 کے بیٹے سَمسَری، یاہ، شحار عتلیاہ، الیاسیَعرسیاہ،
اور زِکری تھے۔ 28 یہ تمام سرپرستخاندانی نسب ناموں میں درج
تھے اور یروشلم میں ہتے ر تھے۔

ِجبعون میں ساؤل کا خاندان
ِجبعون29 باپکا میںِجبعونایلیعی تھا۔رہتا اُس بیویکی کا

نام تھا۔معکہ تکچھوٹےکرلےسےبڑے30 اُن بیٹےکے عبدون،
قیس،صور، بعل، ندب، اخیو،جدور،31 زکر مِقلوتاور32 تھے۔
مِقلوت کا بیٹا ِسماہ تھا۔ وہ بھی اپنے رشتے داروں کے ساتھ یروشلم
میں ہتے ر تھے۔

33 قیسنیر باپکا تھا قیساور ساؤل کا۔ ساؤل کے چار 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 جستھا تینکے بیٹے عزماوتعلمت، اور

زِمری زِمریتھے۔ ہاںکے موضا پیدا ہوا، 37 موضا کے ِنعہ، ب ِنعہ ب
کے رافہ، رافہ کے اِلعاسہ اور اِلعاسہ کے اصیل۔

38 اصیل کے چھ بیٹے عزری قام، بوکرو، اسمٰعیل، یاہ، سعر
عبدیاہ اور حنان تھے۔ اصیل39 کے بھائی عیشق کے تین بڑےبیٹے
سے لے کر تکچھوٹے یعوساُولام، اور اِلی فلط تھے۔

40 اُولام کے بیٹے تجربہ کار فوجی تھے جو مہارت سے تیر چلا
سکتے تھے۔ اُن بہتکے سے بیٹے اور پوتے تھے، کُل 150 افراد۔
تمام مذکورہ آدمی اُن سمیتخاندانوںکے بن یمین کی اولاد تھے۔

9
جلاوطنی کے بعد یروشلم باشندےکے

1 تمام اسرائیل شاہاِن اسرائیل کی کتاب کے نسب ناموں میں
درج ہے۔
پھر یہوداہ کے باشندوں کو بےوفائی کے باعث بابل میں

جلاوطن کر دیا گیا۔ 2 لوگجو واپسپہلے آ کر دوبارہ شہروں میں
اپنی موروثی زمین پر ہنے ر لـگے وہ امام، ربلاوی، کے گھر کے
خدمت گار اور باقی چند ایک اسرائیلی تھے۔ 3 یہوداہ، بن یمین،
افرائیم اور منسّی قبیلوںکے کے لوگکچھ یروشلم میں جا بسے۔

4 یہوداہ کے قبیلے کے درِج ذیل خاندانی سرپرست وہاں آباد
:ہوئے
عوتی بن عمی ہود بن عُمری بن اِمری بن بانی۔ بانی فارص بن

یہوداہ کی اولاد میں سے تھا۔
َسیلا5 خاندانکے کا پہلوٹھا عسایاہ اور اُس کے بیٹے۔
زارح6 خاندانکے کا یعوایل۔ یہوداہ کے اِن خاندانوں کی کُل

تعداد 690 تھی۔
7-8 بن یمین کے قبیلے کے درِج ذیل خاندانی سرپرست یروشلم

میں آباد :ہوئے
َسلّو بن مسُلّام بن یاہ ہوداو بن سنوآہ۔
اِبنیاہ بن یروحام۔
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ایلہ بن عُّزی بن مِکری۔
مسُلّام بن سفطیاہ بن رعوایل بن اِبنیاہ۔
نسب9 ناموں مطابقکے بن یمین کے اِن خاندانوں کی کُل تعداد

956 تھی۔
10 جو امام جلاوطنی واپسسے آ کر یروشلم میں آباد ہوئے وہ

ذیل میں درج :ہیں
یدعیاہ، یہویریب، یکین، 11 الله کے گھر کا انچارج یاہ عزر بن

ِخلقیاہ بن مسُلّام بن صدوق بن مِرایوت بن اخی طوب، 12 عدایاہ
بن یروحام بن فشحور بن ملکیاہ اور معسی بن عدی ایل بن یحزیراہ
بن مسُلّام بن مِسلِّمِت بن اِمّیر۔ اماموں13 کے اِن خاندانوں کی کُل
تھی۔1,760تعداد اُن سرانجامخدمتمیںگھرکےربمردکے
دینے قابلکے تھے۔

14 لاویجو جلاوطنی واپسسے آ کر یروشلم میں آباد ہوئے وہ
درِج ذیل :ہیں
مِراری کے خاندان کا سمعیاہ بن حسوب بن عزری قام بن

بقبقر،15حسبیاہ، بنمتنیاہجلال،حرس، بنزِکریبنمیکا آسف،
16 عبدیاہ بن سمعیاہ بن جلال بن یدوتون اور برکیاہ بن آسا بن اِلقانہ۔
برکیاہ نطوفاتیوں کی آبادیوں کا ہنے ر والا تھا۔

17 ذیل کے دربان بھی واپس :آئے سلّوم، عّقوب، طلمون،
اخی مان اور اُن کے بھائی۔ سلّوم اُن کا انچارج تھا۔ آج18 تک
اُس کا ربخاندان کے گھر مشرقکے میں دروازےشاہی کی
پہرا داری کرتا ہے۔ یہ دربان یوں لاو کے خیموں کے افراد تھے۔
19 سلّوم بن قورے بن ابی آسف بن قورح اپنے بھائیوں کے ساتھ
قورح کے خاندان کا تھا۔ جس طرح اُن کے باپ دادا کی ذمہ
داری رب کی خیمہ گاہ میں ملاقات کے خیمے دروازےکے
کی پہرا داری کرنی تھی اِسی طرح اُن کی ذمہ داری مقدِس کے
دروازے کی پہرا داری کرنی تھی۔ 20 قدیم زمانے میں فینحاس
بن اِلی عزر اُن پر مقرر تھا، اور رب اُس کے ساتھ تھا۔ 21 بعد میں
یاہ زکر بن ملاقاتمسلمیاہ خیمےکے دروازےکے کا دربان تھا۔

مردوں212کُل22 تھی۔گئیدیداریذمہکیدربانکو اُن
کے نام اُن کی مقامی جگہوں نسبکے ناموں میں درج تھے۔ داؤد
اور سموایل غیب بین نے اُن کے باپ دادا کو یہ ذمہ داری دی
تھی۔ 23 وہ اور اُن کی اولاد پہلے رب کے گھر یعنی ملاقات کے
دروازوںکےخیمے پر داریپہرا تھے۔کرتے کےربدربانیہ24
گھر طرفچاروںکے دروازوںکے کی پہرا داری کرتے تھے۔

لاوی25 کے لوگاکثر یروشلم میں نہیں ہتے ر تھے بلـکہ باری
ایکباری ہفتے لئےکے سےدیہات یروشلم تھےآتے اپنیوہاںتاکہ
خدمت سرانجام دیں۔ صرف26 دربانوں کے چار انچارج مسلسل
یروشلم میں ہتے ر تھے۔ یہ چار لاوی الله کے گھر کے کمروں اور
خزانوں بھیکو لتے سنبھا راتاور27 بھیکو الله کے گھر اردکے
گرد گزارتے تھے، کیونکہ اُن ہی کو اُس کی حفاظت کرنا اور
صبح وقتکے اُس دروازوںکے کو کھولنا تھا۔

عبادتدربانبعض28 سامانکا لتے بھیجبتھے۔سنبھا 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 مستعمل
باریک میدہ، َمے، زیتون کا تیل، بخور اور بلسان مختلفکے تیل
بھی اِن میں شامل تھے۔ 30 لیکن بلسان کے تیلوں کو تیار کرنا
اماموں کی ذمہ داری تھی۔ قورح31 کے خاندان کا لاوی متِتیاہ
سلّومجو کا پہلوٹھا تھا قربانی لئےکے روٹیمستعمل بنانے انتظامکا
چلاتا تھا۔ قِہات32 کے خاندان بعضکے یوں لاو کے ہاتھ میں
وہ روٹیاں بنانے کا انتظام تھا جو ہر ہفتے دنکے ربکو کے لئے
مخصوص کر کیکمرےمُقّدسکےگھرکےربکے میز پر رکھی
جاتی تھیں۔

موسیقار33 لاویبھی تھے۔ اُن کے سربراہ باقی میںخدمتتمام
نہیںحصہ لیتے تھے، اُنہیںکیونکہ وقتہر اپنی سرانجامخدمتہی
دینے کے لئے تیار رہنا پڑتا تھا۔ اِس لئے وہ رب کے گھر کے
کمروں میں ہتے ر تھے۔

یوں34 لاو کے یہ تمام خاندانی سرپرست نسب ناموں میں درج
تھے اور یروشلم میں ہتے ر تھے۔

ِجبعون میں ساؤل خاندانکے
ِجبعون35 باپکا میںِجبعونایلیعی تھا۔رہتا اُس بیویکی کا

نام تھا۔معکہ تکچھوٹےکرلےسےبڑے36 اُن بیٹےکے عبدون،
صور، قیس، بعل، نیر، ندب، 37 جدور، اخیو، یاہ زکر اور مِقلوت
تھے۔ مِقلوت38 کا بیٹا ِسماہ تھا۔ وہ بھی اپنے بھائیوں کے مقابل
یروشلم میں ہتے ر تھے۔

39 قیسنیر باپکا تھا قیساور ساؤل کا۔ ساؤل کے چار بیٹے
یونتن، ملـکی شوع، ندابابی اور اِشبعل تھے۔

یونتن40 بعلمری باپکا تھا بعلمریاور میکاہ کا۔ 41 میکاہ
کے چار بیٹے فیتون، ـِک، مَل یع تحر اور آخز تھے۔ 42 آخز کا بیٹا یعرہ
تھا۔ یعرہ کے تین بیٹے عزماوتعلمت، اور زِمری تھے۔ زِمری 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 چھڑ گئی۔ لڑتے لڑتے اسرائیلی فرار ہونے لـگے،
لوگبہتلیکن وہیں شہید ہو گئے۔

2 پھر فلستی ساؤل اور اُس کے بیٹوں یونتن، ندابابی اور ملـکی
شوع پاسکے جا پہنچے۔ تینوں ہلاکبیٹے ہو گئے، 3 جبکہ لڑائی
ساؤل کے ارد گرد عروج تک پہنچ گئی۔ پھر وہ تیراندازوں کا
نشانہ بن کر زخمی ہو گیا۔ اُس4 نے اپنے سلاح بردار کو حکم اپنی”دیا، تلوار میان کھینچسے مجھےکر !ڈالمار ورنہ یہ نامختون مجھے
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کریںبےعزت لیکن“گے۔ 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 اور اُس کا تمام ہلاکگھرانا ہو گئے۔ جب7 میداِن یزرعیل
اسرائیلیوںکے کو خبر ملی کہ اسرائیلی بھاگفوج گئی اور ساؤل
اپنے سمیتبیٹوں مارا گیا توہے وہ اپنے شہروں کو چھوڑ بھاگکر
نکلے، اور فلستی چھوڑے ہوئے شہروں پر قبضہ کر کے اُن میں
بسنے لـگے۔

لاشوںفلستیدناگلے8 کو لُوٹنے لئےکے دوبارہ جنگمیداِن
میں آ جبگئے۔ اُنہیں ِجلبوعہ پہاڑیکے سلسلے پر ساؤل اور اُس
کے تینوں بیٹے مُردہ ملے 9 تو اُنہوں نے ساؤل کا کاٹسر کر اُس
کا زرہ بکتر اُتار لیا اور قاصدوں کو ملـکپورےاپنے بھیجمیں کر
اپنے بُتوں اور اپنی قوم کو فتح کی اطلاع دی۔ ساؤل10 کا زرہ
بکتر اُنہوں نے اپنے دیوتاؤں کے مندر میں محفوظ کر لیا اور اُس
کے سر کو دجون دیوتا کے مندر میں لٹکا دیا۔

یبیسجب11 ِجلعاد باشندوںکے کو خبر ملی فلستیوںکہ نے
ساؤل لاشکی کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے 12 تو شہر کے تمام لڑنے
کے قابل آدمی بیت شان کے لئے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر وہ
اُساورساؤل بیٹوںکے لاشوںکی اُتارکو یبیسکر جہاںگئےلے
اُنہوں اُننے ہڈیوںکی یبیسکو میںسائےکےدرختبڑےکے
دفنایا۔ اُنہوں نے روزہ رکھ پورےکر تکہفتے اُن کا ماتم کیا۔

ساؤل13 اِسکو لئے مارا گیا کہ ربوہ کا وفادار نہ رہا۔ اُس
ہدایاتکیاُسنے نہعملپر اُسکہتکیہاںکیا، کیمُردوںنے
روح سے رابطہ کرنے والی جادوگرنی سے مشورہ کیا، 14 حالانکہ
رباُسے یافتسے در کرنا ہئے چا تھا۔ یہی وجہ ہے ربکہ نے
اُسے دےموتسزائے سلطنتکر کو داؤد بن یسّی کے حوالے
کر دیا۔

11
پورےداؤد اسرائیل کا بادشاہ بن جاتا ہے

وقتاُس1 تمام اسرائیل حبرون میں داؤد پاسکے آیا اور آپہم”کہا، ہی کی قوم آپاور ہی کے رشتے دار ہیں۔ ماضی2 میں
ساؤلجببھی بادشاہ تھا آپتو ہی فوجی مہموں میں اسرائیل کی
قیادت کرتے رہے۔ آپرباور کے خدا آپنے سے وعدہ بھی
کیا ہے کہ تُو میری قوم اسرائیل کا چرواہا بن کر اُس پر حکومت
کرے “گا۔

اسرائیلجب3 پہنچےحبرونبزرگتمامکے تو داؤد بادشاہ نے
رب 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 اُسکرے۔ زمانے میں اُس کا یبوسنام تھا، اور
یبوسی میںاُس بستے تھے۔ داؤد5 دیکھکو یبوسیوںکر اُسنے سے
کہا، ہمارےآپ” شہر میں داخلکبھی نہیں ہو پائیں “!گے
توبھی داؤد صیوننے قلعےکے پر قبضہ کر لیا کلآججو داؤد’

کا ‘شہر ہے۔کہلاتا یبوس6 پر حملہ کرنے پہلےسے داؤد نے کہا
تھا، جو” بھی یبوسیوں پر حملہ کرنے میں کرےراہنمائی وہ فوج
کا کمانڈر بنے “گا۔ یوآبتب بن یاہ ضرو نے پہلے 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 اور8 اُس اردکے 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
دیا۔کر یوں9 داؤد زور پکڑتا گیا، الافواجربکیونکہ اُس ساتھکے
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 کو رب کے فرمان کے مطابق اپنا بادشاہ بنا
دیا۔

11 جو تین افسر یوآب کے بھائی ابی شے کے عین بعد آتے تھے
اُن میں یسوبعام حکمونی پہلے نمبر پر آتا تھا۔ ایک بار اُس نے اپنے
نیزے سے 300 آدمیوں کو مار دیا۔ 12 اِن تین افسروں میں سے
دوسری جگہ پر اِلی بنعزر بندودو اخوحی آتا تھا۔ یہ13 فَس دَمّیم
میں داؤد ساتھکے فلستیجبتھا وہاں لڑنے کے لئے جمع ہو گئے
تھے۔ میںجنگمیداِن َجو کھیتکا تھا، اور لڑتے لڑتے اسرائیلی
فلستیوں کے منے سا بھاگنے لـگے۔ لیکن14 اِلی عزر داؤد کے ساتھ
فلستیوںمیںبیچکےکھیت مقابلہکا فلستیوںرہا۔کرتا مارتےکو
اُنہوںمارتے کھیتنے دفاعکا کر فتحبڑیسےمددکیربکے
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 کے دستوں نے بیت لحم پر بھی قبضہ کر
لیا تھا۔ داؤد تیسکے اعلٰی افسروں میں تینسے اُس سے ملنے آئے۔
داؤد17 کو پیاسشدید لـگی، اور وہ کہنے لگا، میرےکون” لئے
بیت لحم دروازےکے پر حوضکے کچھسے پانی لائے “گا؟

یہ18 سن تینوںکر افسر فلستیوں کی لشکرگاہ پر حملہ کر اُسکے
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 کر رب 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
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کھیل پانیکر لائے اِس“ہیں۔ لئے وہ اُسے پینا نہیں چاہتا تھا۔ یہ
اِن تین سورماؤں زبردستکے کاموں ایککی مثال ہے۔

یوآب20-21 کا بھائی ابی شے مذکورہ تین سورماؤں پر مقرر تھا۔
ایک دفعہ اُس نے اپنے نیزے سے 300 آدمیوں کو مار ڈالا۔
تینوں نسبتکی اُس کی یادہ عزتز کی جاتی تھی، لیکن وہ خود
اِن میں گنا نہیں جاتا تھا۔

22 ِنایاہ ب بن یہویدع زبردستبھی فوجی تھا۔ قبضئیلوہ کا ہنے ر
والا تھا، اور اُس بہتنے دفعہ اپنی مردانگی موآبدکھائی۔ کے
بڑےدو اُسسورما ایکہوئے۔ہلاکہاتھوںکے بہتجببار
برف پڑ گئی تو اُس میںحوضایکنے اُتر ایککر ببر شیر کو مار
ڈالا جو اُس میں گر گیا تھا۔ ایک23 اَور موقع پر اُس کا واسطہ
ایک مصری سے پڑا جس کا قد ساڑھے سات فٹ تھا۔ مصری
ہاتھکے کھڈیمیں کے شہتیر جیسا بڑا نیزہ تھا اُسجبکہ کے اپنے
پاس صرف لاٹھی 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۔ تیس25 افسروں کے دیگر مردوں
نسبتکی اُس کی یادہ عزتز 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 بیتعساہیل، لحم اِلحنانکا بن دودو، سمّوت27

ہروری، خلِص فلونی، تقوع28 کا عیرا بن عنتوتعقیس، کا ابی
عزر، 29 ِسبکی حوساتی، عیلی اخوحی، مَہری30 نطوفاتی، حلِد بن
بعنہ نطوفاتی، بن31 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 بنفل اُور، 36 ِحفر مکیراتی، اخیاہ
فلونی، 37 حصرو کرملی، نعری بن ازبی، 38 ناتن کا بھائی یوایل،
مِبخار بن ہاجری، ِصلق39 یوآبعمونی، بن یاہ ضرو سلاحکا بردار
نحری بیروتی، 40 عیرا اِتری، جریب اِتری، 41 یاہ اُور ِحتّی، زبد
بن اخلی، 42 ادینہ بن سیزا روبن) کے قبیلے کا یہ سردار 30
فوجیوں پر مقرر ،(تھا 43 حنان بن معکہ، یوسفط مِتنی، 44 یّاہ عُز
عستراتی، خوتام عروعیری کے بیٹے سماع اور یعی ایل، 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

ذیل1 آدمیکے ِصقلاج میں داؤد ملساتھکے گئے، وقتاُس
جب وہ ساؤل قیسبن سے چھپا رہتا تھا۔ یہ اُن فوجیوں میں سے
تھے جنگجو میں داؤد کے ساتھ مل کر لڑتے تھے 2 اور بہترین
تیرانداز تھے، کیونکہ یہ نہ صرف ہنے د بلـکہ بائیں ہاتھ سے بھی

مہارت سے تیر اور فلاخن کا پتھر چلا سکتے تھے۔ اِن آدمیوں میں
سے درِج ذیل بن یمین کے قبیلے اور ساؤل خاندانکے سے تھے۔

3 اُن کا راہنما اخی عزر، پھر یوآس دونوں) سماعہ ِجبعاتی
کے بیٹے یزی،(تھے ایل اور فلط 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۔

قورح6 کے خاندان میں سے اِلقانہ، یِسیاہ، عزرایل، یوعزر اور
یسوبعام داؤد کے ساتھ تھے۔

7 اِن کے علاوہ یروحام جدوری کے بیٹے یوعیلہ اور زبدیاہ بھی
تھے۔

8 جد کے قبیلے سے بھی کچھ بہادر اور تجربہ کار فوجی ساؤل
الـگسے ہو داؤدکر ملساتھکے یگستانوہجبگئے ر قلعےکے
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 کے دس 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
طاقتسےسب ور آدمی ہزار کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ 15 اِن ہی نے
بہار کے موسم میں یائے در یردن کو پار کیا، جب وہ کناروں سے
باہر آ گیا تھا، اور مشرق مغرباور کی وادیوں کو بند کر رکھا۔

بن16 یمین اور یہوداہ کے قبیلوں کے کچھ 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 آپمَیں کا اچھا ساتھی رہوں گا۔
لیکن اگر آپ مجھے دشمنوں کے حوالے کرنے کے لئے آئے ہیں
حالانکہ مجھ سے کوئی بھی ظلم نہیں ہوا ہے ہمارےتو باپ دادا
کا خدا اِسے دیکھ آپکر کو سزا “دے۔

18 پھر القدسروح 30 افسروں کے راہنما عماسی پر نازل ہوا،
اور اُس نے داؤد،اے”کہا، تیرےہم لوگہی اےہیں۔ یسّی
کے بیٹے، تیرےہم ساتھ ہیں۔ سلامتی، سلامتی تجھے حاصل ہو،
اور سلامتی اُنہیں حاصل ہو تیریجو مدد کرتے ہیں۔ کیونکہ تیرا
تیریخدا کرےمدد “گا۔ یہ سن کر داؤد اُنہیںنے قبول کر کے
اپنے چھاپہ مار دستوں پر مقرر کیا۔

19 منسّی کے قبیلے کے کچھ مرد بھی ساؤل الـگسے ہو کر
داؤد پاسکے آئے۔ وقتاُس وہ فلستیوں کے ساتھ مل کر ساؤل
سے لڑنے جا رہا تھا، لیکن بعد میں اُسے میداِن جنگ 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۔
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جب20 داؤد واپسِصقلاج جا رہا تھا تو منسّی کے قبیلے کے
افسرذیلدرِج ساؤل الـگسے ہو اُسکر ساتھکے ہو لئے : عدنہ،
یوزبد، یدیع ایل، میکائیل، یوزبد، اِلیہو اور ِضلّتی۔ منسّی میں ہر
ایک کو ہزار ہزار فوجیوں پر مقرر کیا گیا تھا۔ اُنہوں21 نے لُوٹنے
والے عمالیقی دستوں کو پکڑنے میں داؤد کی مدد کی، کیونکہ وہ
سب دلیر اور قابل فوجی اُسسبتھے۔ فوجکی 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 کی فہرست ہے جو حبرون میں

داؤد پاسکے آئے تاکہ اُسے ساؤل کی جگہ بادشاہ جسبنائیں،
ربطرح نے حکم دیا تھا۔

24 یہوداہ قبیلےکے ڈھالکے نیزےاور 6,800لیسسے مرد
تھے۔

شمعون25 قبیلےکے کے 7,100 تجربہ کار فوجی تھے۔
لاوی26 قبیلےکے 27تھے۔مرد4,600کے اُن ہارونمیں کے

خاندان سرپرستکا یہویدع بھی شامل 3,700ساتھکےجستھا
آدمی تھے۔ صدوق28 نامی ایک دلیر اور جوان فوجی بھی شامل
تھا۔ اُس کے ساتھ اُس کے اپنے خاندان کے 22 افسر تھے۔

29 ساؤل کے قبیلے بن یمین کے بھی 3,000 مرد تھے، لیکن
اِس قبیلے کے اکثر ساؤلتکابفوجی خاندانکے ساتھکے لپٹے
رہے۔

30 افرائیم کے قبیلے کے 20,800 فوجی تھے۔ سب اپنے
خاندانوں میں اثر و رسوخ رکھنے والے تھے۔

31 منسّی کے آدھے قبیلے کے 18,000 مرد تھے۔ اُنہیں داؤد
کو بادشاہ بنانے کے لئے چن لیا گیا تھا۔

32 اِشکار قبیلےکے افسر200کے اپنے دستوں ساتھکے تھے۔
وقتلوگیہ سمجھضرورتکی کر تھےجانتے اسرائیلکہ کو کیا
کرنا ہے۔

زبولون33 قبیلےکے 50,000کے تجربہ کار فوجی تھے۔ وہ ہر
ہتھیار لیسسے اور پوری وفاداری سے داؤد کے لئے لڑنے کے
لئے تیار تھے۔

34 نفتالی کے قبیلے کے 1,000 افسر تھے۔ اُن تحتکے ڈھال
نیزےاور مسلحسے 37,000 آدمی تھے۔

دان35 قبیلےکے تھےمرد28,600کے لڑنےسبجو لئےکے
مستعد تھے۔

آشر36 قبیلےکے 40,000کے تھےمرد لڑنےسبجو کے لئے
تیار تھے۔

یائے37 یردندر قبیلوںآبادمیںمشرقکے اورجدروبن، منسّی
کے آدھے حصے کے 1,20,000 مرد تھے۔ ایکہر ہر قسم کے
ہتھیار لیسسے تھا۔

ترتیبسب38 آئےحبرونسے پورےتاکہ داؤدساتھکےعزم
پورےکو اسرائیل کا بادشاہ بنائیں۔ باقی تمام اسرائیلی بھی متفق
تھے کہ داؤد ہمارا بادشاہ بن جائے۔ یہ39 فوجی تین تکدن داؤد
پاسکے جسرہے دوران اُن کے قبائلی بھائی اُنہیں کھانے پینے

کی چیزیں مہیا کرتے رہے۔ قریب40 کے ہنے ر والوں 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 اور کشمش 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

1 داؤد نے تمام افسروں سے مشورہ کیا۔ اُن میں ہزار ہزار اور
َسو َسو فوجیوں پر مقرر افسر شامل تھے۔ 2 پھر اُس اسرائیلنے کی
پوری جماعت سے کہا، اگر” آپ کو منظور ہو اور ہمارےرب
خدا کی مرضی ہو تو آئیں ہم پورے ملـک کے اسرائیلی بھائیوں
دعوتکو دیں کہ آ ہمارےکر ساتھ جمع ہو جائیں۔ وہ امام اور
لاوی بھی شریک ہوں جو اپنے اپنے شہروں اور چراگاہوں میں
بستے ہیں۔ پھر3 ہم اپنے خدا عہدکے دوبارہصندوقکا پاساپنے
واپس لائیں، کیونکہ ساؤل کے حکومتدورِ میں ہم اُس کی فکر
نہیں کرتے “تھے۔

متفقجماعتپوری4 ہوئی، کیونکہ یہ سبمنصوبہ درستکو
لگا۔ 5 چنانچہ داؤد پورےنے اسرائیل جنوبکو میں مصر کے
سیحور سے لے کر شمال میں لبو حمات تک بُلایا تاکہ سب مل
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 کا صندوق اُٹھا کر یروشلم لے جائیں، وہی جسصندوق پر
رب کے نام کا ٹھپا لگا ہے اور جہاں وہ صندوق کے اوپر کروبی
فرشتوں کے تختدرمیان نشین ہے۔ 7 یَت قِر یعریم پہنچ کر لوگوں
نے الله صندوقکے کو ندابابی کے گھر نکالسے ایککر نئی
بَیل گاڑی پر رکھ دیا، اور عُّزہ اور اخیو اُسے یروشلم طرفکی لے
جانے لـگے۔ داؤد8 اور تمام گاڑیاسرائیلی پیچھےکے چل پڑے۔
سب الله کے پورےحضور زور سے خوشی منانے لـگے۔ جونیپر
لـکڑیکی مختلفکے ساز بھی بجائے جا رہے تھے۔ فضا ستاروں،
سرودوں، تُرموںاورجھانجھوںدفوں، آوازوںکی سے اُٹھی۔گونج

گندموہ9 ہنے ایککیگا جگہ پہنچپر مالـککےجسگئے کا
نام تھا۔کیدون اچانکبَیلوہاں بےقابو گئے۔ہو عُّزہ جلدینے
سے عہد کا صندوق پکڑ لیا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ اُسی10 لمحے
رب غضبکا اُس پر نازل ہوا، کیونکہ اُس نے عہد صندوقکے
کو چھونے جرأتکی کی تھی۔ وہیں الله کے حضور عُّزہ گر کر
ہلاک ہوا۔ داؤد11 کو بڑا رنج ہوا ربکہ غضبکا عُّزہ پر یوں
ٹوٹ پڑا ہے۔ وقتاُس سے اُس جگہ کا پرضنام عُّزہ یعنی عُّزہ’
ٹوٹپر ‘پڑنا ہے۔

12 اُس دن داؤد کو الله خوفسے آیا۔ اُس نے سوچا، مَیں”
طرحکس الله صندوقکا پاساپنے پہنچا سکوں “گا؟ چنانچہ13
اُس نے فیصلہ کیا کہ ہم عہد کا صندوق یروشلم نہیں لے جائیں
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گے بلـکہ اُسے عوبید ادوم جاتی کے گھر میں محفوظ رکھیں گے۔
14 وہاں وہ تین ماہ تک پڑا رہا۔ اِن تین مہینوں کے دوران رب
عوبیدنے ادوم کے گھرانے اور اُس ملـکیتپوریکی برکتکو
دی۔

14
داؤد کی ترقی

بادشاہکےصوردنایک1 داؤدنےحیرام بھیجا۔وفدپاسکے
راج اور بڑھئی بھی ساتھ تھے۔ اُن پاسکے دیودار کی لـکڑی تھی
تاکہ داؤد کے لئے محل بنائیں۔ یوں2 داؤد جاننے لیا ربکہ نے
مجھے اسرائیل کا بادشاہ بنا میریکر بادشاہی اپنی قوم اسرائیل کی
بہتخاطر سرفراز دیکر ہے۔

3 میںیروشلم جا بسنے داؤدبعدکے نتیجےکیں۔شادیاںمزیدنے
میں یروشلم میں اُس کے کئی بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے۔ 4 جو بیٹے وہاں
پیدا ہوئے وہ یہ :تھے سموع، سوباب، ناتن، سلیمان، 5 اِبحار، اِلی
سوع، اِلفلط، نوجہ،6 نفج، یفیع، اِلی7 بعلسمع، یدع اور اِلی فلط۔

فلستیوں پر فتح
8 جب فلستیوں کو اطلاع ملی کہ داؤد کو مسح کر کے

اسرائیل بادشاہکا بنایا گیا اُنہوںتوہے فوجیوںاپنےنے اسرائیلکو
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 نے رب سے یافت در کیا،
کیا” مَیں فلستیوں پر حملہ کروں؟ کیا تُو مجھے اُن پر فتح بخشے “گا؟
رب جوابنے دیا، ہاں،” اُن پر حملہ !کر مَیں تیرےاُنہیں قبضے
میں کر دوں “گا۔ 11 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 کے ٹوٹ جانے پر پانی اُس
پھوٹسے نکلتا ہے اُتنے زور آجسے میرےالله وسیلے سے دشمن
کی صفوں میں پھوٹسے نکلا “ہے۔ چنانچہ اُس جگہ کا نام بعل
پراضیم یعنی پھوٹ’ نکلنے ‘مالـککا پڑ گیا۔ 12 فلستی اپنے دیوتاؤں
چھوڑکو بھاگکر اورگئے، داؤد اُنہیںنے جلا دینے کا دیا۔حکم

ایک13 بار پھر فلستی آ کر وادٔی رفائیم میں پھیل گئے۔ 14 اِس
دفعہ جب داؤد نے الله سے یافت در کیا تو اُس نے جواب اِس”دیا، مرتبہ اُن کا متسامنا کرنا بلـکہ اُن کے پیچھے جا کر بکا کے
منےکےدرختوں سا اُن پر چوٹیوںکیدرختوںاُنجب15کر۔حملہ
قدموںسے تودےسنائیچاپکی !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 کو
دےشکست کر ِجبعون سے لے کر تکجزر اُن تعاقبکا کیا۔

17 داؤد کی شہرت تمام ممالـک میں پھیل گئی۔ رب نے تمام
قوموں دلوںکے میں داؤد ڈالخوفکا دیا۔

15
یروشلم میں عہد صندوقکے کے لئے یاں تیار

1 یروشلم کے اُس حصے میں جس کا نام داؤد’ کا ‘شہر پڑ
گیا تھا داؤد نے اپنے لئے چند عمارتیں بنوائیں۔ اُس نے الله کے
صندوق کے لئے بھی ایک جگہ تیار کر کے وہاں خیمہ لگا دیا۔
2 پھر اُس نے حکم دیا، سوائے” یوں لاو کسیکے بھیکو الله کا
صندوق اُٹھانے اجازتکی نہیں۔ ربکیونکہ نے اِن ہی ربکو
کا صندوق اُٹھانے اور ہمیشہ کے لئے اُس خدمتکی کرنے کے
لئے چن لیا “ہے۔

اِس3 بعدکے داؤد تمامنے اسرائیل کو یروشلم بُلایا تاکہ ملوہ
ربکر کا صندوق اُس جگہ لے جائیں جو اُس نے اُس کے لئے
تیار کر رکھی تھی۔ 4 بادشاہ نے ہارون اور باقی یوں لاو کی اولاد
بھیکو بُلایا۔ 5 ذیلدرِج لاویاُن سرپرستوں فہرستکی جوہے
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 ندابعمیسے مردوں112 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 آپکہ اپنے قبائلی بھائیوں کے
ساتھ اپنے آپ مخصوصکو و مُقّدس کر کے رب اسرائیل کے
خدا صندوقکے اُسکو جگہ جائیںلے مَیںجو اُسنے کے لئے
تیار کر رکھی ہے۔ 13 پہلی مرتبہ جب ہم نے اُسے یہاں لانے
کوششکی کی تو آپیہ یوں لاو کے یعے ذر نہ ہوا، اِس لئے رب
ہمارے خدا کا قہر ہم پر ٹوٹ پڑا۔ اُس وقت ہم نے اُس سے
یافت نہیںدر کیا تھا اُسےکہ اُٹھا کر جانےلے کا مناسبکیا یقہ طر
“ہے۔ تب14 اماموں اور یوں لاو نے اپنے آپ کو مخصوص و
مُقّدس 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 رکھہی طرحجسپڑےچلکر
موسٰی ربنے کے کلام مطابقکے فرمایا تھا۔

16 داؤد نے لاوی سربراہوں کو یہ حکم بھی دیا، اپنے” قبیلے
میں آدمیوںایسےسے لیںچنکو ساز،جو سرودستار، 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 خاندان کا ایتان بن
قوسایاہ۔ دوسرے18 مقام پر اُن کے یہ بھائی :آئے یاہ، زکر یعزی
ایل، سمیراموت، یحی ایل، عُنّی، اِلیاب، ِنایاہ، ب معسیاہ، متِتیاہ، اِلی
فلیہو، مِقنیاہ، عوبید ادوم اور یعی ایل۔ یہ دربان تھے۔ 19 ہیمان،
آسف اور ایتان گلوکار تھے، اور اُنہیں پیتل جھانجھکے بجانے کی
ذمہ داری دی گئی۔ 20 یاہ، زکر عَزی ایل، سمیراموت، یحی ایل،
عُنّی، اِلیاب، معسیاہ اور ِنایاہ ب کو علاموت کے طرز پر ستار بجانا
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تھا۔ 21 متِتیاہ، اِلی فلیہو، مِقنیاہ، عوبید ادوم، یعی ایل اور یاہ عزز
شمینیتکو کے طرز پر سرود بجانے کے لئے چنا گیا۔

22 کننیاہ نے یوں لاو کی کوائر کی راہنمائی کی، کیونکہ وہ
اِس میں ماہر تھا۔

23-24 برکیاہ، اِلقانہ، عوبید ادوم اور یحیاہ عہد صندوقکے کے
دربان تھے۔ سبنیاہ، یوسفط، نتنی ایل، عماسی، یاہ، زکر ِنایاہ ب اور
اِلی عزر کو تُرم بجا کر الله صندوقکے کے آگے آگے چلنے کی ذمہ
دیداری گئی۔ ساتوں امام تھے۔

داؤد عہد صندوقکا یروشلم میں لے آتا ہے
25 پھر داؤد، اسرائیل بزرگکے اور ہزار ہزار فوجیوں پر مقرر

افسر خوشی مناتے ہوئے نکل کر عوبید ادوم کے گھر گئے تاکہ
رب کے عہد کا صندوق وہاں سے لے کر یروشلم پہنچائیں۔
جب26 ظاہر ہوا کہ الله عہد کے صندوق کو اُٹھانے والے
یوں لاو کی مدد کر رہا ہے تو سات جوان سانڈوں اور سات
مینڈھوں قربانکو کیا کتانباریکداؤد27گیا۔ لباسکا پہنے ہوئے
تھا، اور عہدطرحاِس اُٹھانےصندوقکا والے لاوی، اورگلوکار
کوائر کا لیڈر کننیاہ بھی۔ اِس کے علاوہ داؤد کتان کا بالاپوش
پہنے ہوئے تھا۔ 28 تمام اسرائیلی خوشی کے نعرے لگا لگا کر،
نرسنگے اور تُرم پھونک پھونک کر اور جھانجھ، ستار اور سرود
بجا بجا ربکر کے عہد صندوقکا یروشلم لائے۔

رب29 عہدکا داؤدصندوقکا داخلمیںشہرکے ہوا تو داؤد
بیویکی بنتمیکل ساؤل کھڑکی میں جلوسسے کو دیکھ رہی
بادشاہجبتھی۔ اورکودتا ناچتا ہوا نظر آیا میکلتو اُسےنے 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
والیہونے اور اِس2کیں۔پیشقربانیاںکیسلامتی بعدکے داؤد
نے قوم ربکو کے نام دےبرکتسے کر 3 ہر اسرائیلی مرد اور
عورت ایککو روٹی، ٹکیایککیکھجور ایککیکشمشاور
دےٹکی دی۔ 4 اُس نے کچھ یوں لاو ربکو کے صندوق کے
منے خدمتسا کرنے کی ذمہ داری دی۔ اُنہیں رب اسرائیل کے
تمجیدکیخدا اور حمد و ثنا تھی۔کرنی 5 اُن کا جھانجھآسفسربراہ
تھا۔بجاتا اُس نائبکا یاہ تھا۔زکر پھر یعی ایل، یحیسمیراموت، ایل،
متِتیاہ، اِلیاب، ِنایاہ، ب ادومعوبید اور تھےایلیعی اورستارجو سرود
بجاتے تھے۔ 6 ِنایاہ ب اور یحزی ایل اماموں کی ذمہ داری الله کے
عہد صندوقکے کے منے سا تُرم بجانا تھی۔

شکر گیتکا
اُس7 دن داؤد نے پہلی آسفدفعہ اور اُس ساتھیکے یوں لاو

کے ذیلحوالے گیتکا کر رباُنہیںکے ستائشکی کرنے کی
داریذمہ دی۔

8 رب” کا شکر کرو اور اُس کا نام !پکارو اقوام میں اُس کے
کاموں کا اعلان کرو۔

9 ساز بجا کر اُس کی مدح سرائی کرو۔ اُس کے تمام عجائب کے
بارے میں لوگوں کو بتاؤ۔

10 اُس کے مُقّدس نام پر فخر کرو۔ رب کے طالب دل سے
خوش ہوں۔

رب11 اور اُس قدرتکی یافتکی در کرو، وقتہر اُس کے
چہرے طالبکے رہو۔

12 اُسمعجزےجو نے اُنہیںکئے یاد اُسکرو۔ الٰہیکے نشان
اور اُس کے منہ فیصلےکے دہراتے رہو۔

13 تم اُسجو اسرائیلخادمکے اولادکی یعقوباور فرزندکے
ہو، جو اُس کے لوگبرگزیدہ ہو، سبتمہیں کچھ یاد !رہے

14 وہی رب ہمارا خدا ہے، وہی پوری دنیا کی عدالت کرتا
ہے۔

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۔

اُس17 یعقوباُسےنے کے لئے قائم کیا تاکہ وہ اُس مطابقکے
زندگی گزارے، اُس نے تصدیق کی کہ یہ میرا اسرائیل ابدیسے
عہد ہے۔

اُسساتھساتھ18 فرمایا،نے گا۔دوںکنعانملـِکتجھےمَیں’
یہ میراثتیری کا حصہ ہو ‘گا۔

19 اُس وقت وہ تعداد میں کم تھوڑےاور ہی تھے ملـکبلـکہ
میں اجنبی ہی تھے۔

تکاب20 مختلفوہ قوموں اور سلطنتوں میں متے گھو تھے۔پھرتے
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 کو مت میرےچھیڑنا،

نبیوں کو متنقصان ‘پہنچانا۔
پوریاے23 ربدنیا، کی تمجید گیتمیں !گا روز بہ روز اُس

نجاتکی خبریخوشکی سنا۔
قوموں24 میں اُس کا جلال اور تمام اُمّتوں میں اُس عجائبکے

بیان کرو۔
25 کیونکہ رب عظیم اور ستائش کے بہت لائق ہے۔ وہ تمام

معبودوں مہیبسے ہے۔
کیونکہ26 قوموںدیگر تمامکے معبود بُت ہیںہی نےربجبکہ

آسمان کو بنایا۔
27 اُس کے حضور شان و شوکت، اُس کی سکونت گاہ میں

قدرت اور جلال ہے۔
قوموںاے28 تمجیدکیربقبیلو،کے جلالکےربکرو، اور

قدرت 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۔
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آسمان31 شادمان ہو، اور زمین جشن منائے۔ قوموں میں کہا
جائے ربکہ بادشاہ ہے۔

سمندر32 اور میںاُسکچھجو اُٹھے،گرجسےخوشیہے 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 شفقتکی
ابدی ہے۔

اُس35 التماسسے کرو، نجاتہماریاے’ ہمیںخدا،کے !بچا
جمعہمیں کر قوموںدیگرکے ہاتھکے تیرےہمہیتبچھڑا۔سے
مُقّدس نام ستائشکی کریں گے تیرےاور قابِل یف 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
داؤد37 آسفنے اور اُس یوںساتھیکے لاو عہدکےربکو

کے صندوق کے منے سا چھوڑ کر کہا، آئندہ” یہاں باقاعدگی سے
روزانہ خدمتضروریکی کرتے “جائیں۔

38 اِس گروہ میں عوبید ادوم اور مزید لاوی68 شامل تھے۔
عوبید ادوم بن یدوتون اور حوسہ دربان بن گئے۔

لیکن39 صدوق امام اور اُس کے ساتھی اماموں کو داؤد نے
سکونتاُسکیرب گاہ پاسکے چھوڑ دیا ِجبعونجو پہاڑیکی
پر تھی۔ 40 کیونکہ لازم تھا کہ وہ وہاں ہر صبح اور شام بھسمکو
ہونے والی پیشقربانیاں کریں اور باقی تمام ہدایات پر عمل کریں
ربجو طرفکی اسرائیلسے کے لئے شریعت میں بیان کی گئی
ہیں۔ داؤد41 نے ہیمان، یدوتون اور مزید کچھ چیدہ یوں لاو کو
بھی ِجبعون میں اُن پاسکے چھوڑ دیا۔ وہاں اُن خاصکی ذمہ
داری رب کی حمد و ثنا کرنا تھی، کیونکہ اُس کی شفقت ابدی
ہے۔ 42 اُن پاسکے تُرم، جھانجھ اور باقی ایسے ساز تھے جو الله
یفکی تعر میں گائے جانے والے گیتوں ساتھکے بجائے جاتے
تھے۔ یدوتون بیٹوںکے کو دربان بنایا گیا۔

لوگسببعدکےجشن43 اپنے اپنے بھیداؤدگئے۔چلےگھر
اپنے گھر لوٹا تاکہ اپنے خاندان دےبرکتکو کر سلام کرے۔

17
رب داؤد کے لئے ابدی بادشاہی کا وعدہ کرتا ہے

بادشاہداؤد1 میںمحلاپنےسےسلامتی ہنے اُسدنایکلگا۔ر
ناتننے نبی باتسے دیکھیں،”کی، مَیں یہاں دیودار میںمحلکے
ہوںرہتا عہدکےربجبکہ تکابصندوقکا تنبو میں پڑا ہے۔
یہ مناسب “!نہیں 2 ناتن نے بادشاہ کی حوصلہ افزائی کی، جو”
کچھ آپبھی کرنا ہتے چا ہیں وہ کریں۔ آپالله کے ساتھ “ہے۔

لیکن3 اُسی رات الله ناتن سے ہم کلام ہوا، 4 میرے” خادم
داؤد پاسکے جا کر اُسے بتا دے ربکہ فرماتا ہے، تُو’ میری
رہائش کے لئے مکان تعمیر کرےنہیں گا۔ تکآج5 مَیں کسی

مکان میں نہیں رہا۔ جب سے مَیں اسرائیلیوں کو مصر سے نکال
لایا میںخیمےمَیںسےوقتاُس رہ کر بہجگہ جگہ پھرتا ہوں۔رہا
دورانجس6 مَیں تمام اسرائیلیوں ساتھکے اِدھر اُدھر پھرتا رہا کیا
مَیں اسرائیلنے راہنماؤںاُنکے اِسکبھیسے ناتے شکایتسے
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 میرےنے لئے دیودار
کا گھر کیوں نہیں ‘بنایا؟

7 میرےچنانچہ خادم داؤد کو بتا دے، رب’ الافواج فرماتا
ہے کہ مَیں ہی نے تجھے چراگاہ میں بھیڑوں کی گلہ بانی کرنے
سے فارغ کر کے اپنی قوم اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ جہاں8
بھی تُو قدمنے تیرےمَیںوہاںرکھا ساتھ تیرےہوں۔رہا دیکھتے
مَیںدیکھتے تیرےنے تمام دشمنوں ہلاککو کر دیا مَیںابہے۔
تیرا نام سرفراز کر دوں گا، وہ دنیا سبکے سے عظیم آدمیوں کے
ناموں کے برابر ہی ہو گا۔ اور9 مَیں اپنی اسرائیلقوم کے لئے ایک
وطن پودےگا،کروںمہیا اُنہیںطرحکی یوں دوںلگا گا وہکہ جڑ
پکڑ محفوظکر رہیں گے اور نہیںبےچینکبھی ہوں بےدینگے۔
اُنہیںقومیں میںماضیطرحجسگیدبائیںنہیںطرحاُس کیا کرتی
تھیں، 10 اُس وقت جبسے مَیں قوم پر قاضی مقرر کرتا تھا۔ مَیں
تیرے دشمنوں خاککو میں ملا دوں گا۔ آج مَیں فرماتا ہوں کہ
تیرےہیرب لئے بنائےگھر گا۔ تُوجب11 بوڑھا ہو کوچکر کر
جائے گا اور باپاپنے دادا سے ملےجا گا تو تیریمَیں تیرےجگہ
بیٹوں میں ایکسے تختکو پر بٹھا دوں گا۔ اُس کی بادشاہی کو
مضبوطمَیں بنا دوں گا۔ میرےوہی12 لئے گھر کرےتعمیر گا،
اور مَیں اُس تختکا تکابد قائم رکھوں گا۔ مَیں13 اُس باپکا
ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہو گا۔ میری نظرِ کرم ساؤل پر نہ رہی،
لیکن مَیں تیرےاُسے بیٹے سے کبھی نہیں ہٹاؤں گا۔ مَیں14 اُسے
اپنے گھرانے اور اپنی بادشاہی پر ہمیشہ قائم رکھوں گا، اُس کا
تخت مضبوطہمیشہ رہے “۔‘گا

داؤد شکرگزاریکی
ناتن15 نے داؤد پاسکے جا کر اُسے سب کچھ سنایا ربجو

اُسےنے یا رو میں بتایا تھا۔ داؤدتب16 عہد صندوقکے پاسکے
گیا رباور کے بیٹھحضور کر دعا کرنے لگا،

اے” رب خدا، مَیں کون ہوں اور میرا خاندان کیا حیثیت
رکھتا ہے کہ تُو نے مجھے تکیہاں پہنچایا ہے؟ 17 اور اےاب
الله، تُو مجھے اَور بھی یادہ ز عطا کرنے کو کیونکہہے، تُو نے اپنے
خادم گھرانےکے مستقبلکے بارےکے بھیمیں وعدہ کیا ہے۔
رباے خدا، تُو یوںنے مجھ پر نگاہ ڈالی ہے یا گو کہ مَیں کوئی
بہت اہم بندہ ہوں۔ لیکن18-19 مَیں مزید کیا جبکہوں تُو نے
یوں اپنے خادم عزتکی کی اےہے؟ رب، تُو تو اپنے خادم کو
جانتا ہے۔ تُو نے اپنے خادم کی خاطر اور اپنی مرضی کے مطابق
یہ عظیم کام کر کے اِن عظیم وعدوں کی اطلاع دی ہے۔
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اے20 رب، تجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے کانوں
سنسے لیا ہے تیرےکہ سوا کوئی اَور نہیںخدا ہے۔ 21 دنیا میں
کون سی قوم تیری اُمّت اسرائیل کی مانند ہے؟ تُو نے ایکاِسی
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 کو
ہمارے آگے نکالسے دیا۔ رب،اے22 اسرائیلتُو ہمیشہکو کے
لئے اپنی قوم بنا کر اُن کا خدا بن گیا ہے۔

23 اےچنانچہ رب، جو بات تُو نے اپنے خادم اور اُس کے
گھرانے بارےکے میں کی ہے اُسے ابد تک قائم رکھ اور اپنا
وعدہ پورا مضبوطوہتب24کر۔ رہے اورگا تیرا نام مشہورتکابد
گا۔رہے لوگپھر کریںتسلیم اسرائیلکہگے کا الافواجربخدا
واقعی اسرائیل کا خدا ہے، تیرےاور خادم داؤد کا گھرانا بھی
ابد تیرےتک حضور قائم رہے گا۔ میرےاے25 خدا، تُو نے
اپنے خادم کے کان کو اِس بات کے لئے کھول دیا ہے۔ تُو ہی
نے فرمایا، مَیں’ تیرے لئے گھر تعمیر کروں ‘گا۔ صرف اِسی
لئے تیرے خادم نے یوں تجھ سے دعا کرنے جرأتکی کی ہے۔
اے26 رب، تُو ہی خدا ہے۔ تُو نے اپنے خادم سے اِن اچھی
چیزوں کا وعدہ کیا ہے۔ اب27 تُو اپنے خادم کے گھرانے کو
برکت دینے پر راضی ہو گیا ہے تاکہ وہ تیرےتکہمیشہ منے سا
قائم رہے۔ کیونکہ تُو ہی نے برکتاُسے دی اِسہے، لئے وہ ابد
مبارکتک رہے “گا۔

18
داؤد کی جنگیں

1 پھر ایسا وقت آیا کہ داؤد نے فلستیوں دےشکستکو کر
اُنہیں اپنے تابع کر لیا جاتاور شہر پر گرد و نواح کی سمیتآبادیوں
قبضہ کر لیا۔

2 اُس 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 قریبکے ہرا دیا جب ہدد عزر یائے فراتدر پر قابو
پانے کے لئے نکل آیا تھا۔ 4 داؤد نے 1,000 رتھوں، 7,000
گھڑسواروں 20,000اور پیادہ سپاہیوں کو گرفتار کر لیا۔ رتھوں
گھوڑوں100کے اُسکو نے اپنے لئے محفوظ رکھا باقیوںجبکہ
کی اُس نے کونچـیں کاٹ دیں تاکہ وہ آئندہ جنگ کے لئے
استعمال نہ ہو سکیں۔

دمشقجب5 کے باشندےاَرامی ضوباہ کے بادشاہ ہدد عزر
کی مدد کرنے آئے تو داؤد نے اُن کے 22,000 افراد ہلاک
کر دیئے۔ 6 پھر اُس دمشقنے کے علاقے میں اپنی فوجی چوکیاں
قائم کیں۔ اَرامی اُس کے تابع ہو گئے اور اُسے خراج دیتے رہے۔
داؤدبھیجہاں کیسونے7بخشی۔کامیابیاُسےنےربوہاںگیا
جو ڈھالیں ہدد عزر کے افسروں پاسکے تھیں اُنہیں داؤد یروشلم

لے گیا۔ ہدد8 عزر کے دو شہروں ُکون طِبختاور سے اُس نے
کثرت 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۔

جب9 حمات کے بادشاہ تُوعی کو اطلاع ملی کہ داؤد نے
ضوباہ کے بادشاہ ہدد عزر کی پوری فوج پر فتح پائی ہے 10 تو
اُس نے اپنے بیٹے ہدورام کو داؤد پاسکے بھیجا تاکہ اُسے سلام
کہے۔ ہدورام نے داؤد کو ہدد عزر پر فتح کے لئے مبارک
باد دی، کیونکہ ہدد عزر تُوعی کا دشمن تھا، اور اُن کے درمیان
جنگ رہی تھی۔ ہدورام نے داؤد کو سونے، چاندی اور پیتل
بہتکے تحفےسے پیشبھی کئے۔ داؤد11 نے یہ ربچیزیں کے
لئے مخصوص کر دیں۔ جہاں بھی وہ دوسری قوموں پر غالب آیا
وہاں کی سونا چاندی اُس نے رب کے لئے مخصوص کر دی۔
یوں ادوم، موآب، عمون، فلستیہ اور عمالیق کی سونا چاندی رب
پیشکو کی گئی۔

ابی12 بنشے یاہ ضرو نمکنے وادیکی میں ادومیوں پر فتح پا
18,000کر ہلاکافراد کر دیئے۔ اُس13 نے ادوم پورےکے
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
14 جتنی دیر پورےداؤد اسرائیل پر حکومت کرتا رہا اُتنی دیر

تک اُس دھیاننے دیا کہ قوم کے شخصایکہر انصافکو مل
جائے۔ یوآب15 بن یاہ فوجضرو پر مقرر تھا۔ یہوسفط بن اخی لُود
بادشاہ کا تھا۔خاصمشیرِ بنصدوق16 طوباخی اور ـِکابی مَل
بن ابیاتر امام تھے۔ میرمنشیَشوشا تھا۔ ِنایاہ17 ب بن یہویدع داؤد کے
خاص 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 کے بعد عمونیوں کا فوتناحسبادشاہ ہوا، اور اُس
کا نشینتختبیٹا داؤد2ہوا۔ ناحس”سوچا،نے مجھہمیشہنے 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۔
داؤدجبلیکن کے عمونیوںسفیر پہنچمیںدربارکے گئے تاکہ

حنون منےکے افسوسسا کا کریںاظہار تو3 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 آپکے باپکے کا احترام کریں؟ ہرگز !نہیں یہ صرف بہانہ
اصلہے۔ میں جاسوسیہ ہیں ملـکہمارےجو بارےکے میں
معلومات حاصل کرنا ہتے چا ہیں تاکہ اُس پر قبضہ کر “سکیں۔
4 چنانچہ حنون نے داؤد کے آدمیوں کو پکڑوا کر اُن کی داڑھیاں
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منڈوا دیں اور اُن لباسکے کو کمر سے لے کر کاٹتکپاؤں کر
اُتروایا۔ حالتاِسی میں بادشاہ نے اُنہیں فارغ کر دیا۔

جب5 داؤد کو اِس کی خبر ملی تو اُس نے اپنے قاصدوں
کو اُن سے ملنے کے لئے بھیجا تاکہ اُنہیں بتائیں، یریحو” میں اُس
ٹھہرےتکوقت رہیں آپتکجب کی داڑھیاں دوبارہ بحال
نہ ہو “جائیں۔ کیونکہ وہ اپنی داڑھیوں کی وجہ بڑیسے شرمندگی
محسوس کر رہے تھے۔

عمونیوں جنگسے
6 عمونیوں کو خوب معلوم تھا کہ اِس حرکت سے ہم داؤد

بندشمنکے ہیں۔گئے اِس لئے حنون اور عمونیوں مسوپتامیہ،نے
اَرام معکہ اور ضوباہ چاندیکو 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
ساتھکے اُن متحدسے ہوا۔ میدبا اُنہوںقریبکے اپنینے لشکرگاہ
لگائی۔ عمونی بھی اپنے شہروں سے نکل کر جنگ کے لئے جمع
ہوئے۔ داؤدجب8 کو اِس کا علم ہوا تو اُس یوآبنے پوریکو
فوج کے ساتھ اُن کا مقابلہ کرنے کے لئے بھیج دیا۔ عمونی9 اپنے
دار الحکومت ربّہ سے نکل کر شہر دروازےکے کے منے سا ہی
آراصف ہوئے ممالـکدوسرےجبکہ آئےسے ہوئے بادشاہ کچھ
فاصلے پر کھلے میدان کھڑےمیں ہو گئے۔

یوآبجب10 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 سبدیا۔ سے اچھے فوجیوں کے ساتھ وہ خود شام کے
سپاہیوں سے لڑنے کے لئے تیار ہوا۔ 11 باقی آدمیوں کو اُس نے
اپنے بھائی ابی شے کے حوالے کر دیا تاکہ وہ عمونیوں سے لڑیں۔
دوسرےایک12 الـگسے ہونے یوآبپہلےسے ابینے سےشے
کہا، اگر” شام کے فوجی مجھ پر غالب آنے لـگیں پاسمیرےتو آ
میریکر مدد کرنا۔ لیکن آپاگر عمونیوں پر قابو نہ پا سکیں تو مَیں
آ آپکر کی کروںمدد گا۔ !رکھیںحوصلہ13 دلیریہم اپنیسے
قوم اور اپنے خدا شہروںکے کے لئے لڑیں۔ رباور کچھوہ ہونے
دے 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۔ یہ15 دیکھ کر عمونی بھی اُس
بھائیکے ابی شے سے فرار ہو کر شہر میں داخل یوآبتبہوئے۔
واپسیروشلم چلا گیا۔

شام جنگخلافکے
فوجیوںکےشامجب16 بےعزتیکیشکستکو احساسکا

ہوا تو اُنہوں نے یائے فراتدر کے پار مسوپتامیہ میں آباد اَرامیوں
پاسکے قاصد بھیجے تاکہ وہ بھی لڑنے میں مدد کریں۔ ہدد عزر
کا سوفککمانڈر اُن پر مقرر ہوا۔ داؤدجب17 کو خبر ملی تو اُس
اسرائیلنے تمامکے لڑنے آدمیوںقابلکے جمعکو کیا اور یائے در
یردن کو پار کر کے اُن کے مقابل صف 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
کے 7,000 رتھ بانوں کے علاوہ 40,000 پیادہ ہلاکسپاہی
ہوئے۔ داؤد فوجنے کے سوفککمانڈر بھیکو مار ڈالا۔

19 جو اَرامی پہلے ہدد عزر کے تابع تھے اُنہوں ابنے ہار مان
کر اسرائیلیوں سے صلح کر لی اور اُن کے تابع ہو گئے۔ اُس وقت
اَرامیوںسے نے عمونیوں کی مدد کرنے کی جرأتپھر نہ کی۔

20
ربّہ شہر پر فتح

1 بہار کا موسم آ گیا، جبوقتوہ جنگبادشاہ کے لئے نکلتے
ہیں۔ تب یوآب نے فوج لے کر عمونیوں کا ملـک تباہ کر دیا۔
لڑتے لڑتے وہ ربّہ تک پہنچ گیا اور اُس کا محاصرہ کرنے لگا۔
لیکن خودداؤد یروشلم رہا۔میں یوآبپھر نے ربّہ شکستبھیکو
دے خاککر میں ملا دیا۔ داؤد2 نے حنون بادشاہ کا تاج اُس
کے سر سے اُتار کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ سونے کے اِس تاج کا
وزن 34 کلو گرام تھا، اور اُس میں ایک بیش قیمت جوہر جڑا
ہوا تھا۔ داؤد نے شہر سے بہت سا لُوٹا ہوا مال لے کر 3 اُس
کے باشندوں کو غلام بنا لیا۔ اُنہیں پتھر کاٹنے کی یاں، آر لوہے
کی کدالیں اور یاں کلہاڑ دی گئیں تاکہ وہ مزدوری کریں۔ یہی
باقیسلوک شہروںعمونی باشندوںکے بھیساتھکے جنگگیا۔کیا
کے اختتام پر پوریداؤد فوج کے ساتھ لوٹیروشلم آیا۔

فلستیوں جنگسے
اِس4 اسرائیلیوںبعدکے فلستیوںقریبکےجزرکو سے لڑنا پڑا۔

وہاں ِسبکی حوساتی قامتدیونے مرد رفا کی اولاد میں ایکسے
آدمی کو مار جسڈالا کا نام سفی تھا۔ یوں فلستیوں کو تابع کر
لیا گیا۔ 5 اُن ایکسے اَور لڑائی دورانکے اِلحنان بن یائیر نے جاتی
جالوت کے بھائی لحمی کو موت گھاٹکے اُتار دیا۔ اُس کا نیزہ
کھڈی کے شہتیر جیسا بڑا تھا۔ ایک6 اَور دفعہ جات پاسکے
لڑائی ہوئی۔ فلستیوں کا ایک فوجی جو رفا کی نسل کا تھا بہت
لمبا تھا۔ اُس کے ہاتھوں اور پیروں کی چھ اُنگلیاںچھ یعنی مل کر
اُنگلیاں24 تھیں۔ اسرائیلیوںوہجب7 مذاقکا اُڑانے لگا تو داؤد
کے بھائی ِسمعا کے بیٹے یونتن نے اُسے مار ڈالا۔ جات8 کے یہ دیو
قامت مرد رفا کی اولاد تھے، اور وہ داؤد اور اُس فوجیوںکے کے
ہلاکہاتھوں ہوئے۔

21
داؤد کی شماریمردم

ایک1 ابلیسدن اسرائیل خلافکے اُٹھ کھڑا ہوا اور داؤد
کو اسرائیل کی مردم شماری کرنے پر اُکسایا۔ 2 داؤد یوآبنے
اور قوم کے بزرگوں کو حکم دیا، دان” سے لے کر بیرسبع تک
اسرائیل کے تمام قبیلوں میں سے گزرتے جنگہوئے کرنے کے
قابل مردوں کو گن لیں۔ پھر واپس آ کر مجھے اطلاع دیں تاکہ
معلوم ہو جائے کہ اُن کی کُل تعداد کیا “ہے۔
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لیکن3 یوآب اعتراضنے کیا، اے” میرےبادشاہ کاشآقا،
رب اپنے فوجیوں کی تعداد َسو گُنا بڑھا دے۔ کیونکہ یہ تو سب
میرےلیکنہیں۔خادمکےآپ آقا اُن کیوںشماریمردمکی کرنا
ہتے “ٹھہرے؟قصوروارکیوںسےسببکےآپاسرائیلہیں؟چا

لیکن4 یوآببادشاہ اعتراضاتکے کے باوجود باتاپنی پر ڈٹا
رہا۔ یوآبچنانچہ دربار روانہسے ہوا اسرائیلپورےاور میں سے
گزر کر اُس کی مردم شماری کی۔ اِس کے بعد وہ یروشلم واپس
آ گیا۔ 5 وہاں اُس نے داؤد کو مردم شماری کی پوری رپورٹ
پیش اسرائیلکی۔ 11,00,000میں تلوار چلانے قابلکے افراد
تھے جبکہ یہوداہ کے 4,70,000 مرد تھے۔ 6 یوآبحالانکہ نے
لاوی اور بن یمین کے قبیلوں کو مردم شماری میں شامل نہیں کیا
تھا، کیونکہ اُسے یہ کام کرنے گھنسے آتی تھی۔

الله7 بُریحرکتیہکیداؤدکو لـگی، اِس لئے اُس اسرائیلنے
کو داؤدتب8دی۔سزا اللهنے سے دعا گناہسنگینسےمجھ”کی،
سرزد ہوا ابہے۔ اپنے خادم کا معافقصور کر۔ مجھ بڑیسے
حماقت ہوئی “ہے۔ ربتب9 داؤد غیبکے بین جاد نبی ہمسے
کلام ہوا، داؤد”10 پاسکے جا کر اُسے بتا دینا، رب’ تجھے تین
پیشسزائیں کرتا ہے۔ اِن میں ایکسے چن “۔‘لے

11 جاد داؤد پاسکے گیا اور اُسے رب کا پیغام سنا دیا۔ اُس
سزاکسآپ”کیا،سوالنے ترجیحکو سالسات12ہیں؟دیتے
دورانکے کال؟ یا یہ آپکہ دشمنکے تین آپتکماہ کو تلوار
سے مار مار آپکر تعاقبکا کرتے رہیں؟ یا یہ ربکہ کی تلوار
اسرائیل میں سے گزرے؟ اِس صورت میں رب کا ملـکفرشتہ
میں وبا پھیلا پورےکر اسرائیل ستیاناسکا دےکر “گا۔

13 داؤد نے جواب دیا، ہائے” مَیں کیا کہوں؟ مَیں بہت
پریشان لیکنہوں۔ آدمیوں ہاتھوںکے میں پڑ جانے نسبتکی بہتر
ہے ہیربہمکہ ہاتھوںکے میں پڑ جائیں، کیونکہ اُس کا رحم
نہایت 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 نے لوگوں مصیبتکی کو دیکھ ترسکر
کھایا اور تباہ کرنے والے فرشتے کو حکم دیا، بس” !کر اب باز
ربوقتاُس“آ۔ کا فرشتہ وہاں کھڑا تھا اُرنانجہاں یعنی ارَوناہ
یبوسی اپنا اناج گاہتا تھا۔ 16 داؤد نے اپنی نگاہ اُٹھا کر رب کے
فرشتے آسمانکو زمینو دیکھا۔کھڑےدرمیانکے اپنی تلوار میان
سے کھینچ کر اُس نے اُسے یروشلم کی طرف بڑھایا تھا کہ داؤد
سمیتبزرگوں 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 جائے۔ مَیں ہی نے گناہ کیا ہے، یہ
میرا ہی قصور ہے۔ اِن بھیڑوں سے کیا غلطی ہوئی رباےہے؟
میرے خدا، براہِ کرم اِن کو چھوڑ مجھےکر میرےاور خاندان کو
سزا دے۔ اپنی قوم سے وبا دُور “!کر

ربپھر18 فرشتےکے معرفتکیجادنے داؤد پیغامکو ارَوناہ”بھیجا، یبوسی کی ہنے گا کی جگہ پاسکے جا کر اُس پر رب کی
قربان گاہ بنا “لے۔

چنانچہ19 چڑھداؤد کر ہنے گا کی جگہ پاسکے طرحجسآیا
رب نے جاد معرفتکی فرمایا تھا۔ اُس20 وقت ارَوناہ اپنے چار
بیٹوں کے ساتھ گندم گاہ رہا تھا۔ جب اُس نے پیچھے دیکھا تو
فرشتہ نظر آیا۔ ارَوناہ کے بھاگبیٹے 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 دےجگہ دیں
تاکہ مَیں یہاں رب کے لئے قربان گاہ تعمیر کروں۔ کیونکہ یہ
سےکرنے رُکوبا اِسمجھےگی۔جائے قیمتپوریکی “بتائیں۔

23 ارَوناہ نے داؤد سے کہا، میرے” آقا اور بادشاہ، اِسے لے
کر کریںکچھوہ آپجو کو اچھا لـگے۔ آپمَیںدیکھیں، 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 ہے۔ مَیں خوشی آپسے کو یہ سب کچھ
دے دیتا “ہوں۔ لیکن24 داؤد بادشاہ نے انکار کیا، نہیں،” مَیں
ضرور ہر چیز قیمتپوریکی ادا کروں گا۔ آپجو کی ہے اُسے
مَیں لے ربکر پیشکو نہیں کروں گا، نہ مَیں ایسی کوئی بھسم
ہونے والی قربانی چڑھاؤں گا جو مفتمجھے میں مل “جائے۔

25 چنانچہ داؤد نے ارَوناہ کو اُس جگہ کے لئے سونے کے
دیئے۔دےِسکے600 اُس26 کیربوہاںنے تعظیم قربانمیں
گاہ تعمیر کر کے اُس پر بھسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں
چڑھائیں۔ جب اُس نے رب التماسسے کی تو رب نے اُس کی
سنی میںجواباور آسمان بھسمسے ہونے والی قربانی بھیجآگپر
دی۔ 27 پھر رب موتنے کے فرشتے کو حکم دیا، اور اُس نے
اپنی تلوار کو دوبارہ میان میں ڈال دیا۔

28 یوں داؤد نے جان لیا کہ رب نے ارَوناہ یبوسی کی گہنے
کی جگہ میریپر مَیںجبسنی یہاںنے قربانیاں چڑھائیں۔ اُس29
وقت رب کا وہ مُقّدس خیمہ جو موسٰی نے یگستان ر میں بنوایا
تھا ِجبعون پہاڑیکی پر تھا۔ قربانیوں کو قربانکیجلانے بھیگاہ
وہیں تھی۔ لیکن30 اب داؤد میں وہاں جا کر رب کے حضور
اُس کی مرضی یافت در کرنے کی جرأت نہ رہی، کیونکہ رب
کے فرشتے کی تلوار کو دیکھ کر اُس پر اِتنی شدید دہشت طاری
ہوئی کہ وہ جا ہی نہیں سکتا تھا۔

22
1 اِس لئے داؤد نے فیصلہ کیا، رب” ہمارے خدا کا گھر

ہنے اِسکیگا پرجگہ ہو یہاںاورگا، قربانوہ بھیگاہ جسگیہو
پر اسرائیل کے لئے بھسم ہونے والی قربانی جلائی جاتی “ہے۔

ربداؤد کا گھر بنانے کی یاں تیار کرتا ہے
2 چنانچہ اُس اسرائیلنے میں ہنے ر والے پردیسیوں کو بُلا کر

اُنہیں الله کے گھر کے لئے درکار تراشے ہوئے پتھر تیار کرنے کی
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داریذمہ دی۔ اِس3 کے علاوہ داؤد دروازوںنے کواڑوںکے
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 بہتکی یادہ لـکڑیز یروشلم لائی گئی۔ اورصیدا 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 ابھیکا اِتنا نہیںتجربہ حالانکہہے، لئےکےربگھرجو بنوانا
اُسےہے اِتنا بڑا اور شاندار ضرورتکیہونے تمامکہہے دنیا ہکا
بکا رہ کر اُس یفکی تعر اِسکرے۔ لئے مَیں تکجہاںخود ہو
سکے اُسے بنوانے کی یاں تیار کروں “گا۔ یہی وجہ تھی کہ داؤد
نے موتاپنی پہلےسے اِتنا سامان جمع کرایا۔

داؤد سلیمان ربکو کا گھر بنوانے کی داریذمہ دیتا ہے
پھر6 داؤد اپنےنے بیٹے سلیمان بُلاکو کر اسرائیلرباُسے کے

خدا کے لئے سکونت گاہ بنوانے کی ذمہ دےداری کر 7 میرے”کہا، بیٹے، مَیں خود رب اپنے خدا کے نام کے لئے گھر بنانا
چاہتا تھا۔ لیکن8 اجازتمجھے نہیں ملی، مجھربکیونکہ ہمسے
کلام ہوا، تُو’ نے شدید قسم کی جنگیں لڑ کر بےشمار لوگوں کو
مار دیا نہیں،ہے۔ میرےتُو نام کے لئے گھر تعمیر کرےنہیں گا،
میرےکیونکہ دیکھتے دیکھتے بہتتُو ریزیخوں سببکا بنا ہے۔
تیرےلیکن9 ایک بیٹا پیدا ہو گا جو امن 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
ہوں گا۔ اور مَیں اسرائیل پر اُس کی بادشاہی تختکا تکہمیشہ
قائم رکھوں “۔‘گا

11 داؤد باتنے جاری رکھ کر کہا، میرے” بیٹے، آپرب
کے ساتھ ہو تاکہ آپ کو کامیابی حاصل ہو اور آپ رب اپنے
خدا کا گھر اُس وعدےکے کے مطابق تعمیر کر سکیں۔ آپ12
کو اسرائیل پر مقرر کرتے وقت رب آپ کو حکمت اور سمجھ
کرےعطا ربآپتاکہ اپنے خدا شریعتکی پر عمل کر سکیں۔
13 اگر آپ احتیاط سے اُن ہدایات اور احکام پر عمل کریں جو
اسرائیلمعرفتکیموسٰینےرب دیئےدےکو آپتو ضرورکو
حاصلکامیابی مضبوطگی۔ہو اور دلیر ہمتاورمتڈریںہوں۔
نہ ہاریں۔ 14 دیکھیں، مَیں بڑینے جد و جہد ربساتھکے کے
گھر کے لئے سونے کے 34,00,000 کلو گرام اور چاندی کے
3,40,00,000 کلو گرام تیار کر رکھے ہیں۔ اِس کے علاوہ مَیں
نے اِتنا پیتل اور لوہا اکٹھا کیا کہ اُسے تولا نہیں جا سکتا، لـکڑینیز
اور پتھر کا ڈھیر لگایا، آپاگرچہ اَور بھی جمع کریں گے۔ آپ15
کی مدد کرنے والے کاری بہتگر ہیں۔ اُن میں پتھر کو تراشنے
والے، راج، بڑھئی اور ایسے کاری گر شامل ہیں مہارتجو سے
ہر قسم کی چیز بنا سکتے ہیں، 16 خواہ وہ سونے، چاندی، پیتل یا

لوہے کی کیوں نہ ہو۔ لوگایسےبےشمار کھڑےتیار ابہیں۔
کام شروع کریں، آپرباور ساتھکے “!ہو

17 پھر داؤد اسرائیلنے تمامکے راہنماؤں کو اپنے بیٹے سلیمان
کی مدد کرنے کا دیا۔حکم اُس18 نے اُن سے آپرب”کہا، کا
آپخدا ساتھکے اُسہے۔ آپنے پڑوسیکو قوموں محفوظسے
رکھ کر امن و امان عطا کیا ملـکہے۔ باشندوںکے کو اُس نے
میرے حوالے کر دیا، اباور ربملـکیہ 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 صندوقکا مُقّدساور خیمے سامانکے کو اُس
گھر میں 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

2 داؤد نے اسرائیل کے تمام راہنماؤں کو اماموں اور یوں لاو
سمیت اپنے پاس بُلا لیا۔ 3 تمام اُن یوں لاو کو گنا گیا جن کی عمر
تیس سال یا اِس سے زائد تھی۔ اُن کی کُل تعداد 38,000 تھی۔
اِنہیں4 داؤد مختلفنے ذمہ یاں دار سونپیں۔ 24,000 ربافراد
کے گھر کی تعمیر کے نگران، 6,000 افسر 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۔

داؤد6 یوںنے لاو لاویکو تینکے بیٹوں قِہاتجَیرسون، اور
مِراری مطابقکے تین گروہوں میں تقسیم کیا۔

7 جَیرسون کے دو بیٹے لعدان اور ِسمعی تھے۔ 8 لعدان کے تین
بیٹے یحی ایل، زیتام اور یوایل تھے۔ 9 ِسمعی کے تین بیٹے سلومیت،
ایلحزی اور حاران تھے۔ یہ لعدان گھرانوںکے کے سربراہ تھے۔
ِسمعی10-11 زیزا،یحت،تکچھوٹےکرلےسےبڑےبیٹےچارکے
یعوس اور یعہ بر تھے۔ یعوسچونکہ اور یعہ بر کے کم بیٹے تھے اِس
لئے اُن کی اولاد مل کر خدمت کے لحاظ ایکسے ہی خاندان
اور گروہ حیثیتکی رکھتی تھی۔

قِہات12 چارکے بیٹے عمرام، ایلعُزیاورحبروناِضہار، تھے۔
13 عمرام کے دو بیٹے ہارون اور موسٰی تھے۔ ہارون اور اُس کی
اولاد الـگکو کیا گیا تاکہ وہ مُقّدستکہمیشہ ترین چیزوں کو
مخصوص مُقّدسو ربرکھیں، کے حضور پیشقربانیاں کریں،
اُس خدمتکی کریں اور اُس کے نام سے لوگوں برکتکو دیں۔
14 مردِ خدا موسٰی بیٹوںکے کو باقی یوں لاو میں شمار کیا جاتا تھا۔
15 موسٰی کے دو بیٹے جَیرسوم اور اِلی عزر تھے۔ 16 جَیرسوم کے
پہلوٹھے کا نام سبوایل تھا۔ 17 اِلی عزر ایکصرفکا بیٹا رحبیاہ
تھا۔ لیکن رحبیاہ کی اولادبےشمار تھی۔ اِضہار18 پہلوٹھےکے کا
سلومیتنام تھا۔ حبرون19 کے چار بڑےبیٹے سے لے کر چھوٹے
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تک یاہ، یر امریاہ، یحزی ایل اور یقمعام تھے۔ عُزی20 ایل کا
پہلوٹھا میکاہ دوسرےتھا۔ کا نام یِسیاہ تھا۔

مِراری21 کے دو بیٹے محلی اور مُوشی تھے۔ محلی کے دو بیٹے
اِلی عزر اور قیس تھے۔ جب22 اِلی عزر فوت ہوا تو اُس کی
بیٹیاںصرف تھیں۔ بیٹیوںاِن قیسشادیکی بیٹوںکے یعنی چچازاد
بھائیوں مُوشی23ہوئی۔سے تینکے بیٹے محلی، عِدر یریموتاور تھے۔

لاوییہغرض24 قبیلےکے خاندانکے تھے۔سرپرستاور ہر
ایک کو خاندانی رجسٹر میں درج کیا گیا تھا۔ اِن میں سے ربجو
کے خدمتمیںگھر تھےکرتے ایکہر کی عمر کم از سال20کم
تھی۔

داؤدکیونکہ25-27 پہلےپہلےسےمرنےنے حکم دیا تھا جتنےکہ
یوں لاو کی عمر کم از سال20کم ہے، خدمتوہ کے لئے رجسٹر
میں درج کئے جائیں۔ اِس ناتے سے اُس نے کہا تھا،

اسرائیلرب” اپنینےخداکے قوم امنکو امانو عطا کیا ہے،
اباور وہ ہمیشہ کے لئے یروشلم کرےسکونتمیں ابگا۔ سے
یوں لاو ملاقاتکو کا اورخیمہ اُس سامانکا اُٹھا کر بہجگہ جگہ
لے جانے نہیںضرورتکی رہی۔ اب28 سے وہ اماموں کی مدد
ربیہجبکریں خدمتمیںگھرکے ہیں۔کرتے صحنوںوہ اور
چھوٹے کمروں کو سنبھالیں اور دھیان دیں ربکہ کے گھر کے
لئے مخصوص و مُقّدس کی گئی پاکچیزیں صاف رہیں۔ اُنہیں
الله کے گھر میں کئی اَور ذمہ یاں دار بھی سونپی جائیں۔ ذیل29
کی چیزیں صرفسنبھالنا اُن ہی کی 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 لوازماتتمام کو اچھی طرح تولیں اور ناپیں۔ 30 ہر صبح اور
شام کو اُن کے ربگلوکار کی حمد و ثنا کریں۔ رببھیجب31
کو بھسم ہونے والی پیشقربانیاں کی جائیں تو لاوی مدد کریں،
سبتخواہ کو، خواہ نئے چاند کی عید یا کسی اَور عید کے موقع
پر ہو۔ لازم ہے کہ وہ روزانہ مقررہ تعداد 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
میںخدمتکیگھر اپنے قبائلی بھائیوں یعنی اماموں کی مدد کرتے
تھے۔

24
خدمت کے لئے اماموں کے گروہ

ہارون1 کی اولاد کو بھی مختلف 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 کو خدمت مختلفکے
گروہوں میں تقسیم کیا۔ صدوق اور ـِکاخی مَل نے اِس میں داؤد
کی مدد کی صدوق) اِلی عزر کی اولاد میں سے اور ـِکاخی مَل
اِتمر کی اولاد میں سے ۔(تھا 4 اِلی عزر کی اولاد کو 16 گروہوں

میں اور اِتمر کی اولاد کو 8 گروہوں میں تقسیم کیا گیا، کیونکہ اِلی
عزر کی اولاد کے اِتنے ہی یادہ ز خاندانی سرپرست تھے۔ 5 تمام
ذمہ یاں دار قرعہ ڈال کر مختلفاِن گروہوں میں تقسیم کی گئیں،
کیونکہ اِلی عزر اور اِتمر دونوں خاندانوں کے بہت سارے 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 بزرگ، صدوق امام، ـِکاخی مَل بن ابیاتر اور اماموں
اور یوں لاو کے سرپرستخاندانی حاضر تھے۔ میرمنشی سمعیاہ بن
ایلنتنی لاویخودجونے فہرستکیگروہوںاِنکےخدمتتھا
ترتیبکیذیل لـکھسے قرعہوہطرحجسلی لنے ڈا مقررسے 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 ترتیباِسیکو میںگھرکےربمطابقکے آ اپنیکر

سرانجامخدمت دینی تھی، ہدایاتاُن مطابقکے اسرائیلربجو
کے خدا اُنہیںنے اُن باپکے ہارون دیمعرفتکی تھیں۔

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،
23 حبرون کی اولاد میں بڑےسے سے لے کر تکچھوٹے

یاہ، یر امریاہ، یحزی ایل اور یقمعام،
ایلعُزی24 کی اولاد میں سے میکاہ،
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میکاہ کی اولاد میں سے سمیر،
25 میکاہ کا بھائی یِسیاہ،
یِسیاہ کی اولاد میں سے یاہ، زکر
مِراری26 کی اولاد میں سے محلی اور مُوشی،
اُس کے بیٹے یاہ یعز کی اولاد،
مِراری27 کے بیٹے یاہ یعز کی اولاد میں سے سوہم، زکور اور

عِبری،
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 اور یریموت 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 ساتھ
سلوک برابر تھا۔ اِس کارروائی کے لئے بھی داؤد بادشاہ، صدوق،
اخی ـِک مَل اور اماموں اور یوں لاو کے خاندانی سرپرست حاضر
تھے۔

25
رب کے گھر میں موسیقاروں کے گروہ

1 داؤد نے فوج کے اعلٰی افسروں کے ساتھ آسف، ہیمان اور
یدوتون کی اولاد خدمتخاصایککو کے لئے الـگ کر دیا۔
اُنہیں نبوّت میںروحکی سرود، جھانجھاورستار ذیلتھا۔بجانا کے
آدمیوں کو مقرر کیا :گیا

آسف2 کے خاندان سے آسف کے بیٹے زکور، یوسف، نتنیاہ
اسرےاور لاہ۔ اُن باپکا گروہ کا راہنما تھا، اور وہ بادشاہ کی
ہدایات مطابقکے نبوّت کی روح میں ساز بجاتا تھا۔

3 یدوتون کے خاندان سے یدوتون کے بیٹے ِجدلیاہ، ضری،
یسعیاہ، ِسمعی، حسبیاہ، اور متِتیاہ۔ اُن باپکا گروہ کا راہنما تھا،
اور وہ نبوّت حمدکیربمیںروحکی و ثنا کرتے ہوئے ستار بجاتا
تھا۔

4 ہیمان کے خاندان سے ہیمان کے بیٹے بُقیاہ، متنیاہ، عُزی
ایل، سبوایل، یریموت، حننیاہ، حنانی، اِلیاتہ، ِجّدالتی، روممتی عزر،
یسبِقاشہ، ملّوتی، یوت۔اورہوتیر سباِن5محاز داؤدہیمانباپکا
بادشاہ کا غیب 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
میںراہنمائی ساز گیتمیںگھرکےربکبھیجبتھے۔بجاتے
گائے تھےجاتے تو یہ موسیقار ساتھساتھ جھانجھ، ستار اور سرود
تھے۔بجاتے بادشاہخدمتاپنیوہ ہدایاتکی سرانجاممطابقکے
سمیتبھائیوںاپنے7تھے۔دیتے کیربجو گاتےگیتمیںتعظیم
تھے اُن کی ماہرسبکےسبتھی۔288تعدادکُل تھے۔ 8 اُن کی
مختلف ذمہ یاں دار بھی قرعہ کے یعے ذر مقرر کی گئیں۔ اِس میں
سب کے ایکسلوکساتھ جیسا تھا، خواہ جوان تھے یا بوڑھے،
خواہ اُستاد تھے یا شاگرد۔

9 قرعہ ڈال کر 24 گروہوں کو مقرر کیا گیا۔ ہر گروہ کے بارہ
بارہ آدمی تھے۔ یوں ذیل 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 صحنکے دروازوںکے پر داریپہرا کرنے کے
گروہ بھی مقرر کئے گئے۔ اُن میں ذیل کے آدمی شامل :تھے
قورح خاندانکے کا فرد مسلمیاہ قورےبن آسفجو کی اولاد

مسلمیاہ2تھا۔سےمیں بڑےبیٹےساتکے تکچھوٹےکرلےسے
یاہ، زکر یدیع ایل، زبدیاہ، یتنی ایل، 3 عیلام، یوحنان اور اِلیہوعینی
تھے۔

عوبید4-5 ادوم بھی دربان تھا۔ الله نے دےبرکتاُسے آٹھکر
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 رسوخو رکھتے تھے۔ 7 اُن نامکے عُتنی، رفائیل، عوبید اور
اِلزبد تھے۔ سمعیاہ کے رشتے دار اِلیہو اور بھیسمکیاہ شاملمیںگروہ
تھے، کیونکہ وہ حیثیتخاصبھی رکھتے تھے۔ عوبید8 ادوم سے
نکلے یہ تمام آدمی لائق تھے۔ وہ اپنے بیٹوں اور رشتے داروں سمیت
کُل 62 افراد تھے اور مہارتسب سے اپنی خدمت سرانجام دیتے
تھے۔

9 مسلمیاہ کے بیٹے اور رشتے دار کُل 18 آدمی تھے۔ سب لائق
تھے۔

10 مِراری کے خاندان کا فرد حوسہ کے چار بیٹے ِسمری،
ِخلقیاہ، طبلیاہ اور یاہ زکر تھے۔ حوسہ نے ِسمری کو خدمت کے
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گروہ کا سربراہ بنا دیا تھا اگرچہ وہ پہلوٹھا نہیں تھا۔ دوسرے11
بڑےبیٹے سے لے کر تکچھوٹے ِخلقیاہ، طبلیاہ اور یاہ زکر تھے۔
حوسہ کے کُل 13 بیٹے اور رشتے دار تھے۔

دربانوں12 کے میںگروہوںاِن سرپرستخاندانی اور تمام آدمی
شامل تھے۔ باقی یوں لاو کی طرح یہ بھی رب کے گھر میں اپنی
خدمت سرانجام دیتے تھے۔ 13 قرعہ اندازی سے مقرر کیا گیا کہ
کون سا گروہ صحن دروازےکسکے کی پہرا داری کرے۔
اِس سلسلے بڑےمیں اور چھوٹے خاندانوں میں امتیاز نہ کیا گیا۔
14 یوں جب قرعہ ڈالا گیا تو مسلمیاہ کے خاندان کا نام مشرقی
دروازے 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 کے بیٹوں کو گودام کی پہرا داری کرنے کی ذمہ
داری دی گئی۔ دروازےمغربیجب16 اور دروازےسلـکت
کے لئے قرعہ ڈالا گیا تو ُسّفیم اور حوسہ کے نام نکلے۔ سلـکت
دروازہ ھنے چڑ والے راستے پر ہے۔
پہرا داری یوںخدمتکی بانٹی :گئی
17 روزانہ دروازےمشرقی پر چھ لاوی پہرہ دیتے تھے، شمالی

اور دروازوںجنوبی پر چار افرادچار اور گودام پر دو۔ کےرب18
گھر کے صحن کے دروازےمغربی پر چھ لاوی پہرہ دیتے تھے،
چار راستے پر اور دو صحن میں۔

19 یہ سب دربانوں کے گروہ تھے۔ سب قورح اور مِراری کے
خاندانوں کی اولاد تھے۔

خدمت کے لئے یوں لاو کے مزید گروہ
دوسرے20 کچھ لاوی الله کے گھر کے خزانوں اور رب کے

لئے مخصوص کی گئی چیزیں لتے سنبھا تھے۔
بھائیدو21-22 زیتام کیخزانوںکےگھرکےربیوایلاور پہرا

داری کرتے تھے۔ وہ یحی ایل کے خاندان 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 ساتھکے مُقّدساُن چیزوں
کو سنبھالتا تھا جو داؤد بادشاہ، خاندانی سرپرستوں، ہزار ہزار اور
َسو َسو فوجیوں پر افسروںمقرر دوسرےاور اعلٰی افسروں ربنے
کے لئے مخصوص کی تھیں۔ یہ27 چیزیں جنگوں میں لُوٹے ہوئے
مال میں سے لے کر رب کے گھر کو مضبوط کرنے کے لئے
مخصوص کی گئی تھیں۔ 28 اِن میں وہ سامان بھی شامل تھا جو
غیبسموایل بین، ساؤل بن قیس، ابنیر بن نیر اور یوآب بن یاہ ضرو
نے مقدِس کے لئے مخصوص کیا تھا۔ سلومیت اور اُس کے بھائی
اِن تمام چیزوں کو لتے سنبھا تھے۔

29 اِضہار کے خاندان کے افراد یعنی کننیاہ اور اُس کے بیٹوں
باہرسےگھرکےربکو کی یاںذمہ اُنہیںگئیں۔دیدار نگرانوں
اور قاضیوں حیثیتکی اسرائیلسے پر مقرر کیا گیا۔ حبرون30 کے
خاندان کے افراد یعنی حسبیاہ اور اُس کے بھائیوں کو یائے در
یردن علاقےکےمغربکے لنےکو گئی۔دیداریذمہکیسنبھا
وہاں وہ رب کے گھر سے متعلق کاموں کے علاوہ بادشاہ کی
خدمت بھی سرانجام دیتے تھے۔ 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 بارےکے میں
معلومات حاصل ہو جائیں۔ پتا چلا کہ اُس کے کئی لائق رُکن
ِجلعاد علاقےکے شہرکے یعزیر میں آباد ہیں۔ یاہ یر اُن سرپرستکا
تھا۔ 32 داؤد بادشاہ نے اُسے روبن، جد اور منسّی کے مشرقی
علاقے کو لنے سنبھا کی ذمہ داری دی۔ یاہ یر کی اِس خدمت
میں اُس خاندانکے 2,700مزیدکے افراد بھی شامل سبتھے۔
لائق اور اپنے اپنے خاندانوں سرپرستکے تھے۔ اُس علاقے میں
وہ رب کے گھر سے متعلق کاموں کے علاوہ بادشاہ خدمتکی
بھی 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 فہرستکی 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 میں ایک ماہ کے لئے لـگتی
تھی۔ 2 جو افسر اِن گروہوں پر مقرر تھے وہ یہ :تھے
پہلا :ماہ یسوبعام زبدیبن ایل۔ 3 فارصوہ خاندانکے کا تھا

اور اُس گروہ پر مقرر کیجستھا ڈیوٹی پہلے مہینے میں ہوتی تھی۔
4 دوسرا :ماہ دودی اخوحی۔ اُس کے گروہ کے اعلٰی افسر کا

مِقلوتنام تھا۔
5 تیسرا :ماہ یہویدع امام کا بیٹا ِنایاہ۔ ب یہ6 داؤد بہترینکے دستے

بنام ‘تیس’ پر مقرر تھا اور زبردستخود فوجی تھا۔ اُس کے گروہ
کا اعلٰی افسر اُس کا بیٹا عمی زبد تھا۔

7 چوتھا :ماہ یوآب کا بھائی عساہیل۔ اُس کی موت 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
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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، کیونکہ رب نے اُس سے وعدہ کیا
تھا کہ مَیں اسرائیلیوں کو آسمان پر کے ستاروں جیسا بےشمار بنا
دوں گا۔ 24 نیز، یوآب بن یاہ ضرو نے مردم شماری کو شروع تو
کیا لیکن اُسے اختتام تک نہیں پہنچایا تھا، کیونکہ الله کا غضب
مردم شماری باعثکے اسرائیل پر نازل ہوا تھا۔ نتیجے میں داؤد
بادشاہ کی تاریخی کتاب میں اسرائیلیوں کی کُل تعداد کبھی نہیں
درج ہوئی۔

ملـکیتشاہی انچارجکے
ایلعدیبنعزماوت25 یروشلم گوداموںشاہیکے انچارجکا

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۔
بعل28 زیتونجدیریحنان انجـیرتوتاور کے اُن باغوں پر مقرر

تھا مغربجو کے نشیبی پہاڑی علاقے میں یوآستھے۔ زیتون کے
تیل گوداموںکے کی نگرانی کرتا تھا۔

29 شارون کے میدان میں چرنے والے گائےبَیل سطری
شارونی زیرِکے نگرانی تھے سافطجبکہ بن عدلی وادیوں میں چرنے
والے گائےبَیلوں کو سنبھالتا تھا۔ اوبل30 اسمٰعیلی اونٹوں پر مقرر
تھا، یحدیاہ مرونوتی گدھیوں پر 31 اور یازیز ہاجری یوں بھیڑبکر پر۔
سبیہ ملـکیتشاہی نگرانکے تھے۔

بادشاہ کے قریبی مشیر
داؤد32 کا سمجھ دار اور عالِم چچا یونتن بادشاہ کا مشیر تھا۔ یحی

ایل بن حکمونی بادشاہ کے بیٹوں تربیتکی کے لئے ذمہ دار تھا۔
اخی33 تُفل داؤد کا مشیر حوسیجبکہ ارکی داؤد دوستکا تھا۔

34 اخی 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 بیٹوںکے تربیتکی کرنے والے افسر، درباری،
ملـک کے سورما اور باقی تمام حیثیتصاحِب شامل تھے۔

داؤد2 بادشاہ اُن کے منے کھڑےسا ہو کر اُن مخاطبسے میرے”ہوا، بھائیو اور میری قوم، میری بات پر دھیان !دیں کافی
دیر ایکمَیںسے ایسا مکان تعمیر کرنا چاہتا ربمیںجستھا کے
عہد کا صندوق مستقل طور پر رکھا جا سکے۔ آخر یہ ہمارےتو
یاںمَیںسےمقصداِسہے۔چوکیکیخدا تیار لیکن3لگا۔کرنے
پھر الله مجھ سے ہم کلام ہوا، میرے’ نام کے لئے مکان بنانا تیرا
کام نہیں ہے، کیونکہ تُو نے جنگجو ہوتے بہتہوئے خون بہایا
‘ہے۔

رب4 اسرائیل کے خدا نے میرے 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 میرےنے باپ کے خاندان کو چن لیا،
میںخانداناِسیاور اُسسے پسندمجھےنے کر اسرائیلپورےکے
کا بادشاہ بنا دیا۔ رب5 نے بہتمجھے بیٹے عطا کئے ہیں۔ اُن میں
سے اُس نے مقرر کیا کہ میرےسلیمان بعد تخت پر بیٹھ کر رب
اُمّتکی کرے۔حکومتپر مجھےنےرب6 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
گا۔ہوں 7 اگر آجوہ طرحکی 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 کے تمام
احکام تابعکے !رہیں پھر آئندہ بھی یہ آپملـکاچھا ملـکیتکی
اور ہمیشہ تک آپ کی اولاد کی موروثی زمین رہے گا۔ اے9
میرےسلیمان بیٹے، باپاپنے کے خدا کو تسلیم کر پورےکے دل
دلوںتمامربکیونکہکریں۔خدمتکیاُسسےخوشیاورجانو
تحقیقکی کر لیتا اورہے، سےمنصوبوںتمامکےخیالوںہمارےوہ
واقف اُسہے۔ طالبکے رہیں آپتو اُسے پا لیں لیکنگے۔ اگر
آپ ترکاُسے کریں تو آپوہ کو ہمیشہ کے لئے رد گا۔دےکر
یاد10 ربرہے، آپنے اِسکو لئے چن لیا اُسآپکہہے کے
لئے مُقّدس گھر تعمیر کریں۔ مضبوط رہ کر اِس کام میں لـگے
“!رہیں

رب کے گھر کا نقشہ
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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
کفارے کے سمیتڈھکنے رکھنا تھا، رب12 کے گھر کے صحن،
اُس کے ارد گرد کمرےکے اور ربمیںجنکمرےوہ کے لئے
مخصوص کئے گئے سامان محفوظکو رکھنا تھا۔
داؤد روحنے ہدایتکی سے یہ پورا نقشہ تیار کیا تھا۔ اُس13

ربنے کے گھر کی خدمت کے لئے درکار اماموں اور یوں لاو
کے گروہوں کو بھی مقرر کیا، اور ساتھ ساتھ رب 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 کہ مختلف چیزوں کے لئے کتنا سونا
اور کتنی چاندی استعمال کرنی ہے۔ اِن میں ذیل کی چیزیں
شامل :تھیں 15 سونے اور چاندی چراغکے دان اور اُن کے چراغ
مختلف) چراغ دانوں کے وزن فرق تھے، کیونکہ ایکہر
کا وزن اُس مقصدکے پر منحصر ،(تھا 16 سونے کی وہ میزیں جن
پر رب کے لئے مخصوص روٹیاں رکھنی تھیں، چاندی کی میزیں،
خالص17 سونے کے کانٹے، چھڑکاؤ کٹورےکے اور صراحی،
سونے چاندی کے پیالے 18 اور بخور جلانے کی قربان گاہ پر
منڈھا داؤدسونا۔خالصہوا رتھکےربنے سلیمانبھینقشہکا
کے حوالے کر دیا، یعنی اُن کروبی فرشتوں کا نقشہ جو اپنے پَروں
کو پھیلا ربکر کے عہد صندوقکے ڈھانپکو دیتے ہیں۔

داؤد19 نے کہا، مَیں” نے یہ تفصیلاتتمام ویسے ہی قلم بند
سمجھاورحکمتمجھےنےربجیسےہیںدیکر “ہے۔کیعطا

20 پھر وہ اپنے بیٹے سلیمان مخاطبسے ہوا، مضبوط” اور دلیر
!ہوں ہارنا،متہمتاورمتڈریں ربکیونکہ خدا میرا آپخدا
ساتھکے نہہے۔ آپوہ چھوڑےکو گا، کرےترکنہ گا بلـکہ
مددکیآپتکتکمیلکیگھرکےرب کرتا خدمت21گا۔رہے
کے لئے مقرر اماموں اور یوں لاو کے آپبھیگروہ کا سہارا بن کر
رب کے گھر میں اپنی خدمت سرانجام دیں گے۔ تعمیر کے لئے
جتنے بھی ماہر کاری گروں ضرورتکی ہے خدمتوہ کے لئے
بزرگوںہیں۔کھڑےتیار کیآپسبتکلوگوںعامکرلےسے
ہدایتہر 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 کام
بہت وسیع ہے۔ اُسے تو یہ محل انسان کے لئے نہیں بنانا ہے بلـکہ
ہمارےرب خدا کے لئے۔ مَیں2 پوری جاں فشانی سے اپنے خدا
کے کیگھر تعمیر کے لئے سامان جمع کر چکا ہوں۔ اِس میں سونا
چاندی، پیتل، لوہا، لـکڑی، عقیق مختلف*احمر، جڑے ہوئے

جواہر اور کاریپچی مختلفکے پتھر بڑی مقدار میں شامل ہیں۔
3 اور چونکہ مجھ میں اپنے خدا کا گھر بنانے کے لئے بوجھ ہے
اِس لئے مَیں نے اِن چیزوں کے علاوہ اپنے ذاتی خزانوں سے بھی
دیچاندیاورسونا ًیعنی4ہے 1,00,000تقریبا خالصگرامکلو
سونا 2,35,000اور مَیںچاندی۔خالصگرامکلو ہوںچاہتا کہ
یہ کمروں کی دیواروں پر چڑھائی جائے۔ کچھ5 کاری گروں کے
باقی کاموں کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ابہے۔ مَیں آپ سے
پوچھتا کامکےربسےخوشیطرحمیریکونآجہوں، لئےکے
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
چاندی، 6,10,000 کلو گرام پیتل اور 34,00,000 کلو گرام
لوہا جمع ہوا۔ پاسکےجس8 جواہر تھے اُس نے اُنہیں یحی ایل
کرحوالےکےجَیرسونی دیا خزانچیجو تھا رباُنہیںنےجساور
کے گھر کے خزانے محفوظمیں کر لیا۔ پوری9 قوم اِس فراخ دلی
دیکھکو خوشکر ہوئی، سبکیونکہ خوشیدلینے فیاضیاور
سے اپنے ربہدیئے پیشکو کئے۔ داؤد بادشاہ خوشنہایتبھی
ہوا۔

داؤد کی دعا
اِس10 بعدکے داؤد جماعتپورینے کے منے تمجیدکیربسا

کر کے اے”کہا، ہمارےرب باپ اسرائیل کے خدا، ازل سے ابد تک
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۔ تیرےسلطنترب، ہاتھ میں ہے، اور
تُو چیزوںتمام پر ملتیسےتجھعزتاوردولت12ہے۔سرفراز ہے،
اور سبتُو پر تیرےہے۔حکمران ہاتھ طاقتمیں قدرتاور ہے،
اور ہر انسان کو تُو طاقتہی ور مضبوطاور بنا سکتا ہے۔ اے13
ہمارے خدا، یہ دیکھ کر ہم تیری ستائش اور تیرے جلالی نام
یفکی تعر کرتے ہیں۔

میری14 اور میری قوم کی کیا حیثیت ہے کہ ہم اِتنی فیاضی
یہسے سکے؟دےچیزیں ہماریآخر سےطرفتیریملـکیتتمام
ہے۔ جو کچھ بھی ہم نے دےتجھے دیا وہ تیرےہمیں ہاتھ سے
ملا ہے۔ 15 باپاپنے دادا پردیسینزدیکتیرےبھیہمطرحکی
اور غیرشہری ہیں۔ دنیا میں ہماری زندگی سائے کی عارضیطرح
ہے، موتاور سے بچنے کی کوئی اُمید نہیں۔ ہمارےرباے16
خدا، ہم نے یہ سارا تعمیری سامان اِس لئے اکٹھا کیا ہے کہ
تیرے مُقّدس نام کے لئے گھر بنایا جائے۔ لیکن حقیقت میں یہ
پہلےکچھسب تیرےسے ہاتھ حاصلسے ہوا یہہے۔ پہلے سے تیرا
ہی ہے۔ میرےاے17 خدا، مَیں جانتا ہوں کہ تُو انسان کا دل
جانچ لیتا ہے، دیانتکہ داری تجھے پسند ہے۔ جو کچھ بھی مَیں

* 29:2 عقیِق :احمر carnelian
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نے دیا مَیںوہہے نیتاچھیاورسےخوشینے سے دیا ابہے۔
مجھے یہ دیکھ خوشیکر یہاںکہہے تیریحاضر قوم بھینے اِتنی
فیاضی سے تجھے ہدیئے دیئے ہیں۔

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
تیرےسے احکام ہدایاتاور اورکرےعملپر محلاُس تکمیلکو
تک پہنچا جسسکے کے لئے مَیں یاںنے تیار کی “ہیں۔

20 پھر داؤد پورینے جماعت سے کہا، آئیں،” رب اپنے خدا
ستائشکی “!کریں ربسبچنانچہ اپنے باپ دادا کے خدا کی
تمجید کر ربکے اور بادشاہ کے منے سا منہ جھکبلکے گئے۔

21 اگلے دن تمام اسرائیل کے لئے بھسم ہونے والی بہت سی
قربانیاں اُن کی َمے ربسمیتنذروںکی پیشکو کی گئیں۔ اِس
کے لئے 1,000 جوان بَیلوں، 1,000 مینڈھوں اور 1,000 بھیڑ
کے بچوں کو چڑھایا گیا۔ ساتھ ساتھ ذبح کی بےشمار قربانیاں بھی
پیش گئیں۔کی اُنہوںدناُس22 کھاتےحضورکےربنے پیتے
بڑیہوئے خوشی منائی۔ پھر اُنہوں نے دوبارہ اِس تصدیقکی کی
کہ داؤد کا بیٹا سلیمان ہمارا بادشاہ ہے۔ تیل سے اُسے مسح کر
اُنہوںکے بادشاہحضورکےرباُسےنے امامکوصدوقاور قرار
دیا۔

سلیمان حکومتزبردستکی
23 یوں سلیمان اپنے باپ داؤد کی جگہ رب کے تخت پر بیٹھ

گیا۔ اُسے حاصلکامیابی ہوئی، اور تمام اسرائیل اُس تابعکے رہا۔
24 تمام اعلٰی افسر، بڑے بڑے فوجی اور داؤد کے باقی بیٹوں نے
بھی اپنی تابع داری کا اظہار کیا۔ اسرائیل25 کے دیکھتے دیکھتے
رب سلیماننے بہتکو سرفراز کیا۔ اُس اُسنے سلطنتکی کو
ایسی شان سےشوکتو نوازا ماضیجو اسرائیلمیں بھیکسیکے
بادشاہ حاصلکو نہیں ہوئی تھی۔

داؤد وفاتکی
26-27 داؤد بن یسّی کُل 40 تکسال اسرائیل کا بادشاہ رہا،

میںحبرونسال7 سال33اور یروشلم میں۔ بہتوہ28 عمر رسیدہ
اور عمر، دولت اور عزت سے آسودہ ہو کر انتقال کر گیا۔ پھر
تختسلیمان نشین ہوا۔

29 باقی جو کچھ داؤد کی حکومت کے دوران ہوا وہ تینوں
کتابوں سموایل’ غیب بین کی ‘تاریخ، ناتن’ نبی کی ‘تاریخ اور جاد’
بینغیب کی درجمیں‘تاریخ ہے۔ 30 اِن میں اُس حکومتکی اور
اثر و رسوخ کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، نیز وہ کچھ جو اُس
کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ اور گرد و نواح ممالـککے کے ساتھ
ہوا۔
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توارِیخ-۲
ربسلیمان حکمتسے مانگتا ہے

سلیمان1 بن داؤد مضبوطحکومتکی ہو ربگئی۔ اُس 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 کے سرپرست شامل تھے۔ 3 پھر سلیمان اُن کے ساتھ
ِجبعون کی اُس پہاڑی پر گیا جہاں الله کا ملاقات کا خیمہ تھا،
وہی ربجو کے خادم موسٰی نے یگستان ر میں بنوایا تھا۔ عہد4
کا صندوق اُس میں نہیں تھا، کیونکہ داؤد نے اُسے یَت قِر یعریم
سے یروشلم لا رکھمیںخیمےایککر دیا تھا اُسجو اُسوہاںنے
کے لئے تیار کر رکھا تھا۔ لیکن5 پیتل کی قربانجو گاہ بضلی ایل
بن اُوری بن حور نے بنائی تھی وہ تکاب ِجبعون میں رب کے
خیمے کے منے سا تھی۔ اب سلیمان اور اسرائیل اُس کے منے سا
جمع ہوئے تاکہ رب کی یافتمرضی در کریں۔ ربوہاں6 کے
حضور سلیمان نے پیتل کی اُس قربان گاہ پر بھسم ہونے والی
قربانیاں1,000 چڑھائیں۔

اُسی7 رات رب سلیمان پر ظاہر ہوا اور فرمایا، تیرا” دل کیا
چاہتا مجھےہے؟ دےبتا تو مَیں پوریخواہشتیری کروں “گا۔
سلیمان8 جوابنے دیا، تُو” میرے باپ داؤد پر بڑی مہربانی کر
چکا ہے، اور اب تُو نے اُس کی جگہ مجھے تخت پر بٹھا دیا ہے۔
9 تُو ایسیایکمجھےنے قوم پر بادشاہ بنا دیا خاککیزمینجوہے
طرحکی رباےچنانچہہے۔بےشمار خدا، وہ وعدہ پورا کر جو
تُو میرےنے باپ داؤد سے کیا ہے۔ مجھے10 حکمت اور سمجھ
عطا فرما تاکہ مَیں اِس قوم کی راہنمائی کر سکوں۔ کیونکہ کون
تیری اِس عظیم قوم انصافکا کر سکتا “ہے؟

11 الله نے سلیمان سے کہا، مَیں” خوش ہوں کہ تُو دل سے
یہی کچھ چاہتا ہے۔ تُو نے نہ مال و دولت، نہ عزت، نہ اپنے
دشمنوں ہلاکتکی اور نہ عمر کی درازی بلـکہ حکمت اور سمجھ
مانگی میریتاکہہے اُس قوم انصافکا پرجسسکےکر مَیں نے
تجھے بادشاہ بنا دیا ہے۔ اِس12 لئے تیریمَیں پوریدرخواستیہ
کر سمجھاورحکمتتجھےکے تجھےمَیںساتھساتھگا۔کروںعطا
اُتنا مال و دولت اور اُتنی عزت دوں گا جتنی نہ ماضی میں کسی
بادشاہ حاصلکو تھی، نہ مستقبل میں کسیکبھی حاصلکو ہو
“گی۔

اِس13 کے بعد سلیمان ِجبعون کی اُس پہاڑی سے جساُترا پر
ملاقات کا خیمہ تھا اور واپسیروشلم چلا گیا جہاں وہ اسرائیل پر
حکومت کرتا تھا۔

سلیمان دولتکی
سلیمان14 کے 1,400 رتھ اور گھوڑے12,000 تھے۔ کچھ

اُس نے رتھوں کے لئے مخصوص کئے گئے شہروں میں اور کچھ

یروشلم میں اپنے پاس رکھے۔ 15 بادشاہ کی سرگرمیوں کے باعث
چاندی پتھر جیسی عام ہو گئی اور دیودار کی قیمتی لـکڑی مغرب
کے نشیبی پہاڑی علاقے انجـیرتوتکی کی لـکڑیسستی جیسی عام
ہو گئی۔ بادشاہ16 مصرگھوڑےاپنے قوےاور یعنی کلـِکیہ سے
درآمد کرتا تھا۔ اُس کے تاجر اِن جگہوں پر جا اُنہیںکر خرید لاتے
تھے۔ 17 بادشاہ کے رتھ مصر سے درآمد ہوتے تھے۔ ہر رتھ کی
قیمت چاندی کے 600 ِسکے اور گھوڑےہر قیمتکی چاندی
کے 150 ِسکے تھی۔ سلیمان کے تاجر یہ گھوڑے برآمد کرتے
ہوئے تمام ِحتّی اور اَرامی تکبادشاہوں بھی پہنچاتے تھے۔

2
رب کے گھر کی تعمیر کی یاں تیار

1 پھر سلیمان نے رب کے لئے گھر اور اپنے لئے شاہی محل
بنانے کا دیا۔حکم اِس2 کے لئے اُس آدمیوں1,50,000نے کی
بھرتی کی۔ 80,000 کو اُس نے پہاڑی کانوں میں لگایا تاکہ وہ
پتھر نکالیں جبکہ 70,000 افراد کی ذمہ داری یہ پتھر یروشلم لانا
تھی۔ اِن سب پر سلیمان نے 3,600 نگران مقرر کئے۔ 3 اُس نے
صور کے بادشاہ حیرام کو اطلاع دی، میرےآپطرحجس”
باپ داؤد کو دیودار کی لـکڑی بھیجتے رہے جب وہ اپنے لئے
محل بنا رہے تھے اُسی طرح مجھے بھی دیودار کی لـکڑی بھیجیں۔
ایکمَیں4 گھر تعمیر کر کے رباُسے اپنے خدا کے نام کے لئے
مخصوص کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ ہمیں ایسی جگہ کی ضرورت
میںجسہے اُس کے حضور خوشبودار بخور جلایا ربجائے،
کے لئے مخصوص روٹیاں باقاعدگی سے میز پر رکھی جائیں اور
موقعوںخاص پر بھسم ہونے والی پیشقربانیاں کی جائیں یعنی ہر
صبح و سبتشام، کے دن، نئے چاند عیدوںکی ہمارےرباور
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 سے کہیں عظیم ہے۔ لیکن6
کون اُس کے لئے ایسا گھر بنا سکتا ہے جو اُس کے لائق ہو؟
بلندترین بھیآسمان اُس رہائشکی لئےکے توہے۔چھوٹا میریپھر
حیثیتکیا ہے کہ اُس کے لئے گھر بناؤں؟ ایسیصرفمَیں جگہ
بنا سکتا میںجسہوں اُس کے لئے قربانیاں چڑھائی جا سکیں۔

7 پاسمیرےچنانچہ ایسےکسی سمجھ کاریدار گر بھیجکو
دیں جو مہارت سے سونے چاندی، پیتل اور لوہے کا کام جانتا
ہو۔ وہ نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کا کپڑا بنانے اور کندہ
کاری کا اُستاد بھی ہو۔ شخصایسا یروشلم اور یہوداہ میرےمیں
اُن کاری گروں کا انچارج بنے میرےجنہیں باپ داؤد نے کام
پر لگایا ہے۔ 8 اِس کے علاوہ مجھے لبنان سے دیودار، جونیپر اور
دیگر قیمتی درختوں کی لـکڑی بھیج دیں۔ کیونکہ مَیں جانتا ہوں
آپکہ لوگکے عمدہ قسم لـکڑہارےکے میرےہیں۔ آپآدمی
لوگوںکے ملساتھکے کر کام کریں گے۔ لـکڑیسیبہتہمیں9
کی ضرورت ہو گی، کیونکہ جو گھر مَیں بنانا چاہتا ہوں وہ بڑا
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اور شاندار ہو گا۔ آپ10 لـکڑہاروںکے کامکے معاوضےکے میں
مَیں 32,75,000 کلو گرام گندم، 27,00,000 کلو گرام َجو،
4,40,000 لٹر َمے اور 4,40,000 لٹر زیتون کا تیل دوں “گا۔

11 صور کے بادشاہ حیرام لـکھخطنے کر سلیمان جوابکو
دیا، رب” اپنی قوم کو پیار کرتا ہے، اِس لئے اُس نے آپ کو
اُس کا بادشاہ بنایا ہے۔ اسرائیلرب12 کے حمدکیخدا جسہو
نے آسمان و زمین کو خلق کیا ہے کہ اُس نے داؤد بادشاہ کو
اِتنا دانش مند بیٹا عطا کیا ہے۔ اُس کی تمجید ہو کہ یہ عقل مند
اور سمجھ دار رببیٹا کے لئے گھر اور اپنے لئے محل کرےتعمیر
گا۔ مَیں13 آپ ایکپاسکے ماہر اور سمجھ دار کاری گر کو
بھیج دیتا ہوں جس کا نام حیرام ابی ہے۔ 14 اُس کی اسرائیلی
ماں، دان قبیلےکے کی ہے اُسجبکہ باپکا صور کا حیرامہے۔
سونے چاندی، پیتل، لوہے، پتھر اور لـکڑی کی چیزیں بنانے میں
مہارت رکھتا ہے۔ وہ نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کا کپڑا اور
کتان باریککا کپڑا بنا سکتا ہے۔ وہ ہر قسم کی کاریکندہ میں
بھی ماہر ہے۔ جو بھی منصوبہ اُسے پیش کیا جائے اُسے وہ پایہ
تکتکمیل پہنچا سکتا یہہے۔ آپآدمی کے آپاور کے باپمعزز
داؤد گروںکاریکے ملساتھکے کر گا۔کرےکام چنانچہ15
جس گندم، َجو، زیتون تیلکے اور َمے کا میرےذکر آقا نے کیا
وہ اپنے خادموں کو بھیج دیں۔ 16 معاوضے میں ہم آپ کے لئے
درکار درختوں کو لبنان میں کٹوائیں گے اور اُن بیڑےکے باندھ
کر سمندر کے یعے ذر یافا شہر تک پہنچا دیں گے۔ وہاں آپسے
اُنہیں یروشلم لے جا سکیں “گے۔

17 سلیمان نے اسرائیل میں آباد تمام غیرملـکیوں کی مردم
شماری کروائی۔ اُس) باپکے داؤد نے بھی اُن کی مردم شماری
کروائی (تھی۔ معلوم ہوا کہ اسرائیل میں 1,53,600 غیرملـکی
ہتے ر ہیں۔ 18 اِن میں اُسسے 80,000نے پہاڑیکو کانوں میں
لگایا تاکہ وہ پتھر نکالیں 70,000جبکہ افراد کی داریذمہ یہ پتھر
یروشلم لانا تھی۔ سباِن پر سلیمان نے نگران3,600 مقرر کئے۔

3
رب کے گھر کی تعمیر

سلیمان1 گھرکےربنے کو یروشلم پہاڑیکی یاہ مور پر تعمیر
کیا۔ اُس کا باپ داؤد یہ مقام مقرر کر چکا تھا۔ یہیں جہاں پہلے
اُرنان یعنی ارَوناہ یبوسی اپنا اناج گاہتا تھا رب داؤد پر ظاہر ہوا
تھا۔ 2 تعمیر کا یہ کام سلیمان کی حکومت کے چوتھے سال کے
دوسرے ماہ اور اُس دوسرےکے دن شروع ہوا۔

3 مکان 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 پر خالص سونا
منڈھوا کر اُنہیں کھجور کے درختوں اور زنجـیروں کی تصویروں

سے آراستہ کیا۔ 6 سلیمان نے رب کے گھر کو جواہر سے بھی
سجایا۔ جو سونا استعمال ہوا وہ پروائم سے منگوایا گیا تھا۔ 7 سونا
مکان، تمام شہتیروں، دیواروںدہلیزوں، اور دروازوں پر منڈھا گیا۔
دیواروں پر کروبی فرشتوں کی تصویریں بھی کندہ کی گئیں۔

مُقّدس ترین کمرا
عمارت8 اندرونیسےسبکا ترینمُقّدسبنامکمرا عمارتکمرا

جیسا چوڑا تھا۔فٹ30یعنی اُس کی لمبائی تھی۔فٹ30بھی اِس
کمرے کی تمام دیواروں 20,000پر کلو گرام زائدسے سونا منڈھا
گیا۔ کیلوںکیسونے9 ًوزنکا تھا۔گرام600تقریبا بالاخانوں کی
دیواروں پر بھی سونا منڈھا گیا۔

10 پھر سلیمان فرشتوںکروبینے کے مجسمےدو بنوائے جنہیں
مُقّدس ترین کمرے 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
فٹ30 تھی۔ ایکہر 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 ایککا دوسرےپَر
کے پَر سے لگتا دائیںجبکہ اور ایکہرطرفبائیں کا دوسرا پَر دیوار
کے ساتھ لگتا تھا۔ وہ اپنے پاؤں پر بڑےکھڑے ہال کی طرف
دیکھتے تھے۔ مُقّدس14 کمرےترین دروازےکے پر سلیمان نے
باریک کتان سے بُنا ہوا پردہ لـگوایا۔ وہ نیلے، ارغوانی اور قرمزی
رنگ کے دھاگے سے سجا ہوا تھا، اور اُس پر کروبی فرشتوں کی
تصویریں تھیں۔

رب کے گھر دروازےکے پر دو ستون
سلیمان15 نے دو ستون ڈھلوا ربکر کے گھر دروازےکے

کے منے کھڑےسا کئے۔ ایکہر فٹ27 لمبا تھا، اور ایکہر پر
ایک بالائی حصہ رکھا جسگیا کی اونچائی ساڑھے فٹ7 تھی۔
16 اِن بالائی زنجـیروںکوحصوں سے سجایا َسوسےجنگیا انار لٹکے
ہوئے تھے۔ دونوں17 ستونوں کو سلیمان ربنے کے گھر کے
دروازے دائیںکے اور طرفبائیں کیا۔کھڑا ہنے ہاتھد ستونکے
نامکا اُس نے ‘یکین’ بائیںاور ہاتھ ستونکے نامکا رکھا۔‘بوعز’

4
قربان گاہ اور سمندر حوضنامی

سلیمان1 پیتلنے قربانایککی بھیگاہ لمبائیکیجسبنوائی
30 فٹ، چوڑائی فٹ30 اور اونچائی فٹ15 تھی۔

2 اِس کے بعد اُس نے پیتل 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 نیچےکے بَیلوں کی قطاریںدو تھیں۔ ًفٹفی بَیل6تقریبا
تھے۔ بَیل حوضاور مل کر ڈھالے گئے تھے۔ حوض4 کو بَیلوں
مجسموں12کے پر رکھا گیا۔ تین بَیلوں کا رُخ شمال کی طرف، تین
کا تینطرف،کیمغربرُخ کا تیناورطرفکیجنوبرُخ کا رُخ
مشرق طرفکی تھا۔ اُن پچھلےکے طرفکیحوضحصے تھے،
حوضاور اُن کندھوںکے پر پڑا تھا۔ حوض5 کا کنارہ پیالے بلـکہ
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سوسن پھولکے طرحکی باہر طرفکی مُڑا ہوا تھا۔ اُس کی دیوار
ً تقریبا تین انچ موٹی تھی، میںحوضاور پانی ًکے 66,000تقریبا لٹر
سما جاتے تھے۔

سلیمان6 نے 10 باسن ڈھلوائے۔ پانچ کو رب کے گھر کے
دائیں ہاتھ اور پانچ کو اُس کے بائیں ہاتھ کھڑا کیا گیا۔ اِن باسنوں
گوشتمیں کے ٹکڑےوہ دھوئے جاتے جنہیں بھسم ہونے والی
قربانی کے طور پر جلانا تھا۔ لیکن ‘سمندر’ اماموںحوضنامی کے
استعمال کے لئے تھا۔ اُس میں وہ نہاتے تھے۔

سونے کے شمع دان اور میزیں
7 سلیمان نے سونے کے 10 شمع دان مقررہ تفصیلات کے

مطابق بنوا کر رب کے گھر میں رکھ دیئے، پانچ کو دائیں طرف
اور پانچ کو بائیں طرف۔ دس8 میزیں بھی بنا 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
پھر9 سلیمان صحناندرونیوہنے اماموںصرفمیںجسبنوایا

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 صحنکو مشرقجنوبکے 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 گھر میں وہ سارا کام مکمل جسکیا
کے لئے سلیمان بادشاہ نے اُسے بُلایا تھا۔ اُس ذیلنے کی چیزیں
:بنائیں

12 دو ستون،
ستونوں پر لـگے پیالہ نما بالائی حصے،
بالائی حصوں پر لـگی زنجـیروں کا ڈیزائن،
زنجـیروں13 اوپرکے لـگے انار بالائیفی) ،(عدد200حصہ
ہتھ14 یاں، گاڑ
اِن پر کے پانی کے باسن،
بنامحوض15 سمندر،
اِسے اُٹھانے والے بَیل کے 12 مجسمے،
16 بالٹیاں، گوشتبیلچے، کے کانٹے۔
تمام سامان جو حیرام ابی نے سلیمان کے حکم ربپر کے گھر

لئےکے پیتلبنایا ڈھالسے پالشکر کیا گیا تھا۔ بادشاہ17 اُسےنے
یردنوادٔی ُسکاتمیں ضرتاناور ایکوہاںڈھلوایا۔درمیانکے
فونڈری تھی جہاں حیرام گارےنے سے سانچے بنا کر ہر چیز
ڈھال دی۔ 18 اِس سامان کے لئے سلیمان بادشاہ نے اِتنا یادہ ز
پیتل استعمال کیا کہ اُس کا کُل وزن معلوم نہ ہو سکا۔

رب کے گھر کے اندر سونے کا سامان
19 الله کے گھر کے اندر کے لئے سلیمان نے درِج ذیل سامان

:بنوایا

سونے کی قربان گاہ،
سونے کی وہ میزیں جن پر رب کے لئے مخصوص روٹیاں رہتیپڑی تھیں،
خالص20 سونے کے وہ شمع دان اور چراغ جن کو قواعد 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،
چراغ22 کو کترنے خالصکے سونے اوزار،کے چھڑکاؤ کے

خالص سونے کٹورےکے اور پیالے،
جلتے ہوئے کوئلے کے لئے خالص سونے کے برتن،
مُقّدس کمرےترین بڑےاور ہال کے دروازے۔

5
تکمیلکیگھرکےرب1 پر سلیمان وہنے چاندیسونا اور باقی

تمام قیمتی ربچیزیں کے گھر خزانوںکے میں رکھوا دیں جو اُس
باپکے داؤد نے الله کے لئے مخصوص کی تھیں۔

عہد ربصندوقکا کے گھر میں لایا جاتا ہے
2 پھر سلیمان اسرائیلنے تمامکے بزرگوں اور قبیلوں اور کنبوں

کے تمام سرپرستوں کو اپنے پاس یروشلم میں بُلایا، کیونکہ رب
کے عہد کا صندوق تکاب یروشلم کے اُس حصے میں تھا جو
داؤد’ کا ‘شہر یا صیون کہلاتا سلیمانہے۔ چاہتا تھا کہ قوم کے
نمائندے حاضر ہوں جب صندوق کو وہاں سے رب کے گھر
میں پہنچایا جائے۔ اسرائیلچنانچہ3 تمامکے سالمرد ساتویںکے
*مہینے میں بادشاہ پاسکے یروشلم میں جمع ہوئے۔ اِسی مہینے میں
یوں جھونپڑ کی عید منائی جاتی تھی۔

سبجب4 جمع ہوئے تو لاوی رب کے صندوق کو اُٹھا کر
رب5 کے گھر میں لائے۔ اماموں کے ساتھ مل کر اُنہوں نے
ملاقات خیمےکے بھیکو اُس مُقّدستمامکے ربسمیتسامان
کے گھر میں پہنچایا۔ وہاں6 صندوق کے منے سا سلیمان بادشاہ
اور باقی تمام جمع شدہ اسرائیلیوں نے اِتنی یاں بکر بھیڑ اور گائےبَیل
قربان کئے کہ اُن کی تعداد گنی نہیں جا سکتی تھی۔

اماموں7 ربنے عہدکے پچھلےصندوقکا مُقّدسیعنی ترین
کمرے میں لا کر کروبی فرشتوں کے پَروں کے نیچے رکھ دیا۔
فرشتوں8 کے پرصندوقپورےپَر اُس اُٹھانےکی یوںکی سمیتلـکڑ
پھیلے رہے۔ توبھی9 اُٹھانے کی یہ یاں لـکڑ اِتنی لمبی تھیں کہ اُن کے
سرے منے سا والے کمرےمُقّدسیعنی سے نظر آتے تھے۔ لیکن
وہ باہر سے دیکھے نہیں جا سکتے تھے۔ آج تک وہ وہیں موجود
ہیں۔ صندوق10 میں صرف پتھر کی وہ دو تختیاں تھیں جن کو
موسٰی حوربنے یعنی کوہِ سینا کے دامن میں اُس میں رکھ دیا
تھا، اُس ربجبوقت نے مصر سے نکلے ہوئے اسرائیلیوں کے
ساتھ عہد باندھا تھا۔ 11 پھر کمرےمُقّدسامام نکلسے کر صحن
میں آئے۔

* 5:3 ساتویں :مہینے ستمبر تا اکتوبر
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جتنے امام آئے تھے اُن سب نے اپنے آپ پاککو صاف کیا
ہوا تھا، خواہ اُس وقت اُن کے گروہ ربکی کے گھر میں ڈیوٹی
تھی یا نہیں۔ 12 یوں لاو کے تمام گلوکار بھی حاضر تھے۔ اُن کے
راہنما آسف، ہیمان اور یدوتون اپنے بیٹوں اور رشتے سمیتداروں
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 تُرم پھونک رہے تھے۔ 13 گانے والے اور
تُرم بجانے والے مل کر رب کی ستائش کر رہے تھے۔ تُرموں،
جھانجھوں اور باقی سازوں کے ساتھ اُنہوں نے بلند آواز سے رب
کی تمجید میں گیت گایا، وہ” بھلا ہے، اور اُس شفقتکی ابدی
“ہے۔
ربتب کا ایکگھر بادل سے بھر گیا۔ 14 امام رب کے گھر

میں خدمتاپنی انجام دےنہ سکے، کیونکہ الله کا گھر اُس کے
جلال بادلکے سے معمور ہو گیا تھا۔

6
یہ1 دیکھ سلیمانکر نے دعا نےرب”کی، فرمایا ہے مَیںکہ

بادلگھنے اندھیرےکے گا۔رہوںمیں مَیں2 تیرےنے لئے عظیم
بنائیگاہسکونت ایکہے، مقام لائقکےسکونتابدیتیریجو
“ہے۔

رب کے گھر مخصوصیتکی پر سلیمان کی تقریر
پھر3 بادشاہ نے مُڑ منےکےگھرکےربکر اسرائیلکھڑیسا

جماعتپوریکی طرفکی رُخ کیا۔ اُس دےبرکتاُنہیںنے کر
کہا،

اسرائیلرب”4 کے تعریفکیخدا وہنےجسہو وعدہ پورا
کیا ہے جو اُس باپمیرےنے داؤد سے کیا تھا۔ کیونکہ اُس نے
فرمایا، 5 جس’ دن مَیں اپنی قوم کو مصر سے نکال لایا اُس دن
سے لے مَیںتکآجکر نے نہ کبھی فرمایا کہ اسرائیلی قبیلوں کے
کسی شہر میرےمیں نام کی تعظیم میں گھر بنایا جائے، نہ کسی
میریکو اسرائیلقوم حکومتپر کرنے لئےکے مقرر کیا۔ لیکن6
اب مَیں نے یروشلم کو اپنے نام سکونتکی گاہ اور داؤد کو اپنی
قوم اسرائیل کا بادشاہ بنایا ‘ہے۔

باپمیرے7 داؤد خواہشبڑیکی تھی اسرائیلربکہ کے
خدا کے نام کی تعظیم میں گھر بنائے۔ لیکن8 رب اعتراضنے
کیا، ہوںخوشمَیں’ کہ میرےتُو 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
وعدے عینکے مطابق باپاپنے داؤد کی اسرائیلجگہ کا بادشاہ
بن تختکر پر بیٹھ گیا ہوں۔ اباور مَیں اسرائیلربنے کے خدا
کے نام کی تعظیم میں گھر بھی بنایا ہے۔ 11 اُس میں مَیں نے وہ
صندوق رکھ دیا شریعتمیںجسہے کی تختیاں پڑی ہیں، اُس
عہد کی تختیاں ربجو اسرائیلیوںنے سے باندھا “تھا۔

رب کے گھر مخصوصیتکی پر سلیمان کی دعا

پھر12 سلیمان اسرائیلنے جماعتپوریکی دیکھتےکے دیکھتے
رب کی قربان گاہ کے منے کھڑےسا ہو کر اپنے ہاتھ آسمان کی
اُٹھائے۔طرف اُس13 اِسنے موقع کے لئے پیتل ایککا چبوترا
بنوا کر اُسے بیرونی صحن بیچکے 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 دیکھتے جھک
گیا۔ اپنے ہاتھوں کو آسمان طرفکی اُٹھا کر اُس14 نے دعا کی،

رباے” اسرائیل 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 کے ساتھ باندھا ہے اور اپنی مہربانی اُن سب پر ظاہر کرتا
ہے پورےجو دل تیریسے راہ پر چلتے ہیں۔ 15 تُو نے اپنے خادم
داؤد سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔ باتجو تُو نے اپنے منہ سے
باپمیرے کیسے وہ تُو نے اپنے ہاتھ آجسے پوریہی کی ہے۔
رباے16 اسرائیل کے خدا، اب اپنی دوسری بات بھی پوری
کر جو تُو نے اپنے خادم داؤد سے کی تھی۔ کیونکہ تُو میرےنے
باپ سے وعدہ کیا تھا، تیریاگر’ تیریاولاد طرح چلنچالاپنے پر
شریعتمیریکردےدھیان میرےمطابقکے چلتیحضور رہے
تو اسرائیل پر اُس حکومتکی تکہمیشہ قائم رہے ‘گی۔ اے17
اسرائیلرب کے ابخدا، براہِ کرم اپنا یہ وعدہ پورا کر جو تُو نے
اپنے خادم داؤد سے کیا ہے۔

لیکن18 کیا الله واقعی زمین پر انسان کرےسکونتدرمیانکے
گا؟ نہیں، تُو تو بلندترین آسمان میں بھی سما نہیں !سکتا تو پھر یہ مکان
جو مَیں نے بنایا کسہے طرح تیری سکونت گاہ بن سکتا ہے؟
میرےرباے19 خدا، توبھی اپنے خادم کی دعا اور التجا سن
تیرےمَیںجب حضور پکارتے التماسہوئے کرتا ہوں 20 کہ براہِ
کرم دن رات اِس عمارت کی نگرانی !کر کیونکہ یہ وہ جگہ ہے
جس بارےکے میں تُو نے خود فرمایا، یہاں’ میرا نام سکونت
کرے ‘گا۔ چنانچہ اپنے خادم گزارشکی سن جو مَیں اِس مقام
کی طرف رُخ کئے ہوئے کرتا ہوں۔ جب21 ہم اِس مقام کی
طرف رُخ کر کے دعا کریں تو اپنے خادم اور اپنی قوم کی التجائیں
سن۔ آسمان پر اپنے تخت سے ہماری سن۔ اور جب سنے گا تو
ہمارے 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
ہوںبےقصور 23 تو براہِ کرم آسمان پر سنسے کر اپنے خادموں کا
انصاف کر۔ قصوروار کو دےسزا 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۔

ہو24 سکتا تیریوقتکسیہے اسرائیلقوم تیرا اورکرےگناہ
نتیجے دشمنمیں کے منے کھائے۔شکستسا اگر اسرائیلی آخرکار
لوٹپاستیرے آئیں تیرےاور نام کی تمجید کر کے یہاں اِس گھر
میں تیرے حضور دعا اور التماس یں کر 25 تو آسمان پر سے اُن کی
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یاد فر سن لینا۔ اپنی قوم اسرائیل کا معافگناہ کر اُنہیںکے دوبارہ
ملـکاُس واپسمیں لانا جو تُو نے اُنہیں اور اُن باپکے دادا کو
دے دیا تھا۔

26 ہو سکتا اسرائیلیہے تیرا اِتنا سنگین گناہ کریں پڑےکالکہ
بڑیاور بارشتکدیر نہ برسے۔ اگر وہ آخرکار اِس طرفکیگھر
رُخ کر تیرےکے نام کی تمجید یں کر اور تیری سزا کے باعث اپنا
گناہ چھوڑ کر لوٹ آئیں 27 تو آسمان پر سے اُن کی یاد فر سن لینا۔
اپنے خادموں اور اپنی قوم اسرائیل کو معاف کر، کیونکہ تُو ہی
اُنہیں اچھی راہ کی تعلیم دیتا تبہے۔ ملـکاُس پر بارشدوبارہ
دےبرسا جو تُو نے اپنی قوم میراثکو دےمیں دیا ہے۔

ہو28 سکتا اسرائیلہے کالمیں پڑ اناججائے، کسیفصلکی
بیماری، پھپھوندی، ٹڈیوں یا کیڑوں سے متاثر ہو جائے، یا دشمن
کسی شہر کا محاصرہ کرے۔ مصیبتبھیجو بیمارییا ہو، 29 اگر
کوئی اسرائیلی یا تیری پوری قوم اُس جانسببکا کر اپنے ہاتھوں
کو اِس گھر کی طرف بڑھائے اور تجھ سے التماس کرے 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، صرفکیونکہ تُو
ہی ہر انسان دلکے کو جانتا ہے۔ 31 پھر جتنی دیر وہ ملـکاُس
میں زندگی گزاریں گے جو تُو باپہمارےنے دادا کو دیا تھا اُتنی
دیر وہ مانخوفتیرا تیریکر راہوں پر چلتے رہیں گے۔

32 آئندہ پردیسی بھی تیرے عظیم نام، تیری بڑی قدرت اور
تیرے زبردست کاموں کے سبب سے آئیں گے اور اِس گھر کی
طرف رُخ کر کے دعا کریں گے۔ اگرچہ تیریوہ قوم اسرائیل کے
نہیں ہوں گے توبھی33 آسمان پر سے اُن کی یاد فر سن لینا۔ جو بھی
درخواست پیشوہ کریں پوریوہ کرنا تاکہ دنیا کی تمام اقوام تیرا
نام جان تیریکر اسرائیلقوم ہیطرحکی مانیںخوفتیرا جاناور
لیں کہ عمارتجو مَیں نے تعمیر کی ہے اُس تیرےپر ہی نام کا
ٹھپا لگا ہے۔

34 ہو سکتا تیریہے قوم کے تیریمرد ہدایت مطابقکے اپنے
دشمن سے لڑنے کے لئے نکلیں۔ اگر تیرےوہ چنے ہوئے شہر اور
عمارتاُس طرفکی رُخ کر کے دعا کریں جو مَیں تیرےنے نام
کے لئے تعمیر کی ہے 35 تو آسمان پر سے اُن کی دعا التماساور سن
کر اُن انصافمیںحقکے قائم رکھنا۔

36 ہو سکتا ہے وہ تیرا گناہ کریں، ایسی حرکتیں تو ہم سب
سے سرزد ہوتی رہتی ہیں، اور نتیجے میں تُو ناراض ہو کر اُنہیں
دشمن کے حوالے دےکر جو اُنہیں قید کر کے کسی دُوردراز
یا ملـکقریبی میں لے جائے۔ شاید37 وہ جلاوطنی میں توبہ کر
کریںرجوعطرفتیریدوبارہکے اور تجھ التماسسے کریں، ہم’
نے گناہ کیا ہمہے، غلطیسے ہوئی ہمہے، حرکتیںبےدیننے
کی ‘ہیں۔

38 اگر وہ ایسا کر اپنیکے قید ملـککے میں پورےاپنے دل و
جان سے رجوعطرفتیریدوبارہ کریں طرفتیریاور باپسے
دادا کو دیئے گئے تیرےملـک، چنے ہوئے شہر اور اُس عمارت

کی طرف رُخ کر کے دعا کریں جو مَیں تیرےنے نام کے لئے
تعمیر کی ہے تو39 آسمان پر تختاپنے سے اُن کی دعا التماساور سن
لینا۔ اُن انصافمیںحقکے قائم کرنا، اور اپنی قوم گناہوںکے کو
معاف کر دینا۔ میرےاے40 تیریخدا، آنکھیں تیرےاور کان
اُن دعاؤں کے لئے کھلے رہیں جو اِس جگہ پر کی جاتی ہیں۔

رباے41 خدا، اُٹھ کر اپنی آرام گاہ پاسکے آ، تُو اور عہد
کا صندوق قدرتتیریجو کا اظہار رباےہے۔ تیرےخدا،
امام نجات سے ملبّس ہو جائیں، تیرےاور ایمان دار تیری بھلائی
کی خوشی منائیں۔ رباے42 خدا، اپنے مسح کئے ہوئے خادم
ردکو نہ کر بلـکہ شفقتاُس یادکو کر جو تُو نے اپنے خادم داؤد
پر کی “ہے۔

7
رب کے گھر مخصوصیتکی پر جشن

سلیمان1 کی اِس دعا کے اختتام آگپر نے آسمان پر سے نازل
ہو کر بھسم ہونے والی اور ذبح قربانیوںکی بھسمکو کر دیا۔ ساتھ
ربساتھ کا اُسگھر یوںسےجلالکے معمور ہوا 2 امامکہ اُس
میں داخل نہ ہو سکے۔ اسرائیلیوںجب3 نے دیکھا کہ آسمان پر
نازلآگسے ہوئی ہے اور ربگھر جلالکے سے معمور ہو گیا
ہے تو وہ منہ کے جھکبل کر رب کی حمد و ثنا کر کے گیت
گانے لـگے، وہ” بھلا ہے، اور اُس ابدیشفقتکی “ہے۔

4-5 پھر بادشاہ اور تمام قوم ربنے کے حضور قربانیاں پیش
کر کے الله کے گھر مخصوصکو کیا۔ اِس میںسلسلے 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
یوں“ہے۔ابدی لاو اماممقابلکے تُرم بجا تھےرہے باقیجبکہ تمام
کھڑےلوگ تھے۔ سلیمان7 نے صحن کا درمیانی حصہ قربانیاں
چڑھانے لئےکے کیا۔مخصوص وجہ یہ تھی پیتلکہ قربانکی گاہ
اِتنی پیشقربانیاں کرنے لئےکے چھوٹی تھی، بھسمکیونکہ ہونے
قربانیوںوالی اور غلہ نذروںکی بہتتعدادکی یادہ ز تھی۔ اِس کے
علاوہ سلامتی کی قربانیوںبےشمار کی چربی کو بھی جلانا تھا۔

پہلےگئی۔منائیتکدنوں14عید8-9 اورسلیمانمیںہفتے تمام
اسرائیل قرباننے گاہ منائیمخصوصیتکی دوسرےاور میںہفتے
یوں بہتمیںعیداِسعید۔کیجھونپڑ یادہ ہوئے۔شریکلوگز
وہ دُوردراز علاقوں سے یروشلم آئے تھے، شمال میں لبو حمات سے
لے میںجنوبکر تکوادیاُس مصرجو سرحدکی آخریتھی۔
دن پوری جماعت نے اختتامی جشن منایا۔ 10 یہ ساتویں ماہ کے
ویں23 دن وقوع پذیر ہوا۔ اِس کے بعد سلیمان نے اسرائیلیوں
شادمانسبکیا۔رُخصتکو دلاور تھےخوشسے نےربکہ
داؤد، سلیمان اور اپنی قوم اسرائیل پر اِتنی مہربانی کی ہے۔

سلیمانرب سے ہم کلام ہوتا ہے
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11 چنانچہ سلیمان ربنے کے گھر اور شاہی محل کو تکمیل
تک پہنچایا۔ جو بھیکچھ اُس ٹھاننے لیا تھا وہ پورا ہوا۔ ایک12
ربرات اُس پر ظاہر ہوا اور مَیں”کہا، تیرینے دعا کو سن کر طے کر لیا ہے کہ یہ گھر وہی
جگہ ہو جہاں تم مجھے قربانیاں پیش کر سکو۔ جب13 کبھی
بارشمَیں کا سلسلہ روکوں، یا خرابفصلیں کرنے کے لئے ٹڈیاں
بھیجوں یا اپنی قوم میں وبا پھیلنے دوں تو14 میریاگر قوم میرےجو
نام سے کہلاتی ہے اپنے آپ کو پست کرے اور دعا کر کے
اپنیاورہوطالبکیچہرےمیرے بازسےراہوںشریر آئے تو پھر
آسمانمَیں پر اُسسے سنکی اُسکر گناہوںکے معافکو دوںکر
گا اور ملـک کو بحال کروں گا۔ اب15 جبسے بھی یہاں دعا
مانگی جائے میریتو آنکھیں رہیںکھلی گی کانمیرےاور اُس پر
دیںدھیان گے۔ مَیںکیونکہ16 اِسنے گھر چنکو مخصوصکر
و مُقّدس کر رکھا ہے تاکہ میرا نام ہمیشہ تک یہاں قائم رہے۔
میری آنکھیں اور دل ہمیشہ اِس میں حاضر رہیں گے۔ جہاں17
تک تعلقتیرا باپاپنےہے، میرےطرحکیداؤد حضور رہ۔چلتا
کیونکہ اگر میرےتُو تمام احکام اور ہدایات کی پیروی کرتا رہے
اسرائیلتیریمَیںتو18 حکومتپر پھرگا۔رکھوںقائم میرا وہ وعدہ
قائم رہے گا مَیںجو باپتیرےنے داؤد باندھعہدسے کر کیا تھا
اسرائیلکہ پر تیری اولاد حکومتکی تکہمیشہ قائم رہے گی۔

لیکن19 !خبردار اگر تُو مجھ سے دُور ہو میرےکر دیئے گئے
احکام ہدایاتاور کرےترککو بلـکہ دیگر معبودوں طرفکی
رجوع کر کے اُن خدمتکی کرےپرستشاور 20 تو مَیں اسرائیل
کو جڑ سے اُکھاڑ کر ملـکاُس سے نکال دوں گا جو مَیں نے اُن
دےکو دیا ہے۔ 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
وقتاُسہے۔ مَیں اسرائیل کو تمام اقوام میں مذاق اور لعن طعن
کا نشانہ بنا دوں گا۔ اِس21 شاندار گھر کی بُری حالت دیکھ کر
یہاں سے گزرنے والے تمام لوگوں کے کھڑےرونگٹے ہو جائیں
گے، اور وہ پوچھیں گے، رب’ نے ملـکاِس اور اِس گھر سے
‘کیا؟کیوںسلوکایسا دیںجوابلوگتب22 گے، اِس’ لئے کہ
ربگو اُن باپکے دادا کا خدا اُنہیں مصر نکالسے کر یہاں لایا
توبھی لوگیہ ترکاُسے کر کے معبودوںدیگر چمٹسے ہیں۔گئے
چونکہ وہ اُن پرستشکی بازسےکرنےخدمتاور 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۔ 2 اِس کے بعد سلیمان نے وہ آبادیاں سرےنئے
سے تعمیر کیں حیرامجو تھیں۔دیدےاُسےنے اِن میں اُس نے
اسرائیلیوں 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
اُس نے بہت سا تعمیری کام کرایا 5-6 اور اِسی طرح بالائی اور
نشیبی بیت َحورون اور بعلات میں بھی۔ اِن شہروں کے لئے اُس
فصیلنے کنڈےاور دروازےوالے بنوائے۔ 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۔ جن7-8 آدمیوں کی سلیمان نے
بیگار پر بھرتی کی وہ اسرائیلی نہیں تھے بلـکہ ِحتّی، اموری، فرِزّی،
ِحوّی یبوسیاور یعنی کنعان باشندوںپہلےکے کی وہ اولاد تھے جو
باقی رہ گئے ملـکتھے۔ پر قبضہ وقتکرتے اسرائیلی اِن قوموں کو
پورے پرطور مٹا نہ اولادکیاِنتکآجاورسکے، اسرائیلکو کے
لئے بےگار میں کام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن9 سلیمان نے اسرائیلیوں
ایسےکو کام کرنے پر مجبور نہ کیا بلـکہ وہ اُس فوجیکے اور رتھوں
فوجیوںکے افسرکے بن گئے، اور اُنہیں رتھوں اور گھوڑوں پر مقرر
کیا گیا۔ سلیمان10 تعمیریکے کام پر 250بھی اسرائیلی مقرر تھے
جو ضلعوں پر مقرر افسروں کے تابع تھے۔ یہ لوگ تعمیری کام
کرنے والوں کی نگرانی کرتے تھے۔

فرعون11 کی بیٹی یروشلم کے پرانے حصے بنام داؤد’ کا ‘شہر
منتقلمیںمحلاُسسے ہوئی سلیمانجو اُسنے کے لئے تعمیر کیا
تھا، کیونکہ سلیمان نے کہا، لازم” ہے میریکہ اہلیہ اسرائیل
بادشاہکے داؤد میںمحلکے نہ ربچونکہرہے۔ یہاںصندوقکا
سے گزرا اِسہے، لئے یہ مُقّدسجگہ “ہے۔

رب کے گھر خدمتمیں ترتیبکی
وقتاُس12 ربسلیمانسے ربکو کے گھر بڑےکے ہال

منےکے قربانکیسا گاہ بھسمپر پیشقربانیاںوالیہونے تھا۔کرتا
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 سبتجو 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 پیشپر کی جاتی تھیں۔ سلیمان14 اماموںنے مختلفکے
گروہوں یاںذمہوہکو سونپیںدار اُسجو باپکے داؤد مقررنے
تھیں۔کی یوں لاو کی یاںذمہ دار بھی مقرر گئیں۔کی اُن ایککی
ذمہ داری رب کی حمد و ثنا کرنے میں پرستاروں کی راہنمائی
کرنی تھی۔ نیز، اُنہیں روزانہ یاتکی ضرور کے مطابق اماموں کی
مدد کرنی تھی۔ رب کے گھر کے دروازوں کی پہرا داری بھی
یوں لاو ایککی خدمت تھی۔ ہر دروازے پر ایک الـگ گروہ
ڈیوٹیکی لگائی گئی۔ یہ بھی مردِ داؤدخدا ہدایاتکی مطابقکے
ہوا۔ 15 جو بھی حکم داؤد نے اماموں، یوں لاو اور خزانوں کے
متعلق دیا تھا وہ اُنہوں نے پورا کیا۔

یوں16 سلیمان کے تمام ربمنصوبے کے گھر کی بنیاد رکھنے
سے لے کر اُس کی پورےتکتکمیل ہوئے۔
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17 بعد میں سلیمان عصیون جابر اور ایلات گیا۔ یہ شہر ادوم
ساحلکے پر واقع تھے۔ وہاں18 حیرام بادشاہ نے اپنے جہاز اور
تجربہ کار ملاح بھیجے تاکہ وہ سلیمان کے آدمیوں کے ساتھ مل
اُنہوںچلائیں۔کوجہازوںکر تکاوفیرنے سفر کیا وہاںاور سے
سلیمان کے لئے ً تقریبا 15,000 کلو گرام سونا لے کر آئے۔

9
سبا کی ملـکہ سلیمان سے ملتی ہے

شہرتکیسلیمان1 کیسبا پہنچتکملـکہ اُسجبگئی۔ نے
اُس بارےکے میں سنا تو وہ سلیمان سے ملنے کے لئے روانہ ہوئی
تاکہ اُسے مشکل پہیلیاں پیش کر کے اُس کی دانش مندی جانچ
لے۔ بڑےنہایتوہ قافلے ساتھکے یروشلم جسپہنچی اونٹکے
کثرتبلسان، کے سونے اور قیمتی جواہر لدےسے ہوئے تھے۔
ملـکہ کی سلیمان ملاقاتسے ہوئی تو اُس نے اُس سے وہ تمام

سوالاتمشکل پوچھے جو اُس ذہنکے میں تھے۔ سلیمان2 اُس
کے سوالہر سکا۔دےجوابکا باتبھیکوئی اِتنی پیچیدہ نہیں
تھی کہ وہ اُس کا مطلب ملـکہ کو بتا نہ سکتا۔ 3 سبا کی ملـکہ
سلیمان کی حکمت اور اُس کے نئے محل سے بہت متاثر ہوئی۔
اُس4 بادشاہنے میزوںکی پر مختلفکے دیکھےکھانے اور یہ کہ
اُس ترتیبکسافسرکے اُسسے پر بٹھائے تھے۔جاتے 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 میں آپ
شاہکاروںکے حکمتاور بارےکے میں سنا تھا درستوہ ہے۔
مَیںتکجب6 خودنے آ آنکھوںاپنیکچھسبیہکر نہسے دیکھا
مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ لیکن حقیقت میں مجھے آپ کی زبردست
حکمت بارےکے میں آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ وہ اُن رپورٹوں
سے کہیں یادہ ز ہے جو مجھ تک پہنچی تھیں۔ آپ7 لوگکے
مبارککتنے آپ!ہیں افسرکے مبارککتنے ہیں آپمسلسلجو
کے منے کھڑےسا ہتے ر اور آپ دانشکی بھری باتیں سنتے !ہیں
آپرب8 کے تمجیدکیخدا آپنےجسہو پسندکو کر اپنےکے
تخت پر بٹھایا ربتاکہ اپنے خدا کی آپکریں۔حکومتخاطر کا
خدا اسرائیل محبتسے رکھتا ہے، اور وہ اُسے تکابد قائم رکھنا
چاہتا اِسیہے، لئے اُس آپنے کو اُن کا بادشاہ بنا دیا ہے تاکہ
انصاف بازیراستاور قائم “رکھیں۔

9 پھر ملـکہ نے سلیمان ًکو تقریبا 4,000 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 لـکڑیقیمتی اور بھیجواہر تکاسرائیل پہنچائے۔
جتنی11 لـکڑیقیمتی اُن دنوں میں یہوداہ میں درآمد ہوئی اُتنی پہلے
کبھی وہاں لائی نہیں گئی تھی۔ اِس لـکڑی سے بادشاہ ربنے

اورگھرکے محلاپنے کے لئے بنوائیں۔سیڑھیاں یہ موسیقاروں کے
سرود اور ستار بنانے کے لئے بھی استعمال ہوئی۔

سلیمان12 بادشاہ سےطرفاپنینے کیسبا ملـکہ بہتکو سے
تحفے دیئے۔ یہ اُن چیزوں سے یادہ ز تھے جو ملـکہ ملـکاپنے سے
اُس پاسکے لائی تھی۔ جو بھی ملـکہ چاہتی تھی یا اُس نے مانگا
وہ اُسے دیا گیا۔ پھر وہ اپنے افسروںاورچاکروںنوکر ہمراہکے 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۔

15-16 سلیمان بادشاہ نے 200 بڑی 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 سلیمانگرام۔ اُنہیںنے لبنان’ نامی‘جنگلکا محفوظمیںمحل
رکھا۔

17 اِن کے علاوہ بادشاہ نے ہاتھی دانت سے آراستہ ایک بڑا
تخت جسبنوایا خالصپر سونا چڑھایا گیا۔ اُس18-19 کے ہر بازو
ساتھکے ببر شیر کا مجسمہ تختتھا۔ کچھ اونچا تھا، اور بادشاہ چھ
پائے والی سیڑھی پر چڑھ کر اُس پر بیٹھتا تھا۔ دائیں اور طرفبائیں
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
‘جنگل نامی محل میں تمام خالصبرتن سونے کے تھے۔ کوئی بھی
چیز چاندی کی نہیں تھی، کیونکہ سلیمان کے زمانے میں چاندی
کی کوئی قدر نہیں تھی۔ 21 بادشاہ کے اپنے بحری جہاز تھے جو
حیرام کے بندوں 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 تمامکے بادشاہ اُس سے ملنے کوششکی
کرتے رہے تاکہ وہ حکمت سن لیں جو الله نے اُس کے دل میں
تھی۔دیڈال سال24 بہ سال بھیجو سلیمان دربارکے میں آتا وہ
کوئی نہ کوئی تحفہ لاتا۔ یوں اُسے چاندیسونے کے برتن، قیمتی
لباس، ہتھیار، گھوڑےبلسان، اور خچر ملتے رہے۔

گھوڑوں25 اور رتھوں کو رکھنے کے لئے سلیمان کے 4,000
تھان تھے۔ اُس کے گھوڑے12,000 تھے۔ کچھ اُس نے رتھوں
لئےکے کچھاورمیںشہروںگئےکئےمخصوص میںیروشلم پاساپنے
رکھے۔ 26 سلیمان اُن تمام بادشاہوں کا حکمران تھا جو یائے در
فرات سے لے کر فلستیوں کے ملـک کی مصری سرحد تک
حکومت کرتے تھے۔ 27 بادشاہ کی سرگرمیوں باعثکے چاندی
عامجیسیپتھر اورگئیہو مغربلـکڑیقیمتیکیدیودار نشیبیکے
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پہاڑی علاقے انجـیرتوتکی کی لـکڑیسستی جیسی عام ہو گئی۔
28 بادشاہ کے گھوڑے مصر اور دیگر کئی ملـکوں سے درآمد
ہوتے تھے۔

سلیمان موتکی
سلیمان29 کی زندگی بارےکے میں مزید باتیں شروع سے لے

کر تکآخر ناتن’ نبی کی َسیلا‘تاریخ، ہنےکے ر نبیوالے اخیاہ کی
کتاب اخیاہ’ کی ‘نبوّت اور ُبعام یر بن نباط سے متعلق کتاب عِّدو’
غیب بین کی یائیں ‘رو میں درج ہیں۔

سال40سلیمان30 اسرائیلپورےدورانکے حکومتپر کرتا
رہا۔ اُس کا الحکومتدار یروشلم تھا۔ وہجب31 مر کر باپاپنے
دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم کے اُس حصے میں دفن کیا گیا جو
داؤد’ کا ‘شہر پھرہے۔کہلاتا اُس کا بیٹا نشینتخترحبعام ہوا۔

10
شمالی الـگقبیلے ہو جاتے ہیں

رحبعام1 ِسکم گیا، کیونکہ وہاں تمام اسرائیلی اُسے بادشاہ مقرر
کرنے کے لئے جمع ہو گئے تھے۔ 2 ُبعام یر بن نباط یہ خبر سنتے ہی
مصر سے جہاں اُس نے سلیمان بادشاہ بھاگسے کر پناہ لی تھی
اسرائیل واپس آیا۔ اسرائیلیوں3 نے اُسے بُلایا تاکہ اُس کے ساتھ
پہنچاجبجائیں۔ِسکم ُبعامجماعتپوریکیاسرائیلتو یر ساتھکے
مل کر رحبعام سے ملنے گئی۔ اُنہوں نے بادشاہ سے کہا، 4 جو”
آپجوا باپکے نے ہم پر ڈال دیا تھا اُسے اُٹھانا مشکل تھا، اور
وقتجو اور پیسے ہمیں بادشاہ خدمتکی صَرفمیں کرنے تھے
وہ ناقابِل برداشت ابتھے۔ دونوں کو کم کر دیں۔ پھر ہم خوشی
آپسے خدمتکی کریں “گے۔

5 رحبعام نے جواب دیا، مجھے” تین دن کی مہلت دیں، پھر
میرےدوبارہ پاس “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 ہے؟ مَیں اِن لوگوں کو جوابکیا “دوں؟ بزرگوں7 نے
جواب دیا، ہمارا” مشورہ ہے کہ اِس وقت اُن سے مہربانی سے
پیش آ کر اُن سے سلوکاچھا کریں اور جوابنرم دیں۔ 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 چڑھے تھے۔ اُس9 نے پوچھا، مَیں” اِس قوم کو جوابکیا
یہدوں؟ تقاضا کر ہیںرہے مَیںکہ وہ جوا ہلکا میرےجودوںکر
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
باپکے کا جوا ہلکا کیا اُنہیںجائے؟ بتا دینا، میری’ چھوٹی اُنگلی
باپمیرے کی کمر سے یادہ ز موٹی !ہے جوبےشک11 اُسجوا
نے آپ پر ڈال دیا اُسے اُٹھانا مشکل تھا، لیکن میرا جوا اَور بھی

بھاری باپمیرےجہاںگا۔ہو وہاںلگائےکوڑےکوآپنے
آپمَیں کی بچھوؤں تادیبسے کروں “!‘گا

تین12 دن ُبعامجببعدکے یر تمام اسرائیلیوں ساتھکے رحبعام
کا فیصلہ سننے کے لئے واپس آیا 13 تو بادشاہ جوابسختاُنہیںنے
دیا۔ بزرگوں کا مشورہ رد کر کے 14 اُس نے اُنہیں جوانوں کا
جواب جوبےشک”دیا، باپمیرےجوا آپنے پر ڈال دیا اُسے
لیکنتھا،مشکلاُٹھانا میرا بھاریبھیاَورجوا میرےجہاںگا۔ہو
باپ نے آپ کوڑےکو لگائے وہاں مَیں آپ کی بچھوؤں سے
تادیب کروں “!گا یوں15 رب کی مرضی پوری ہوئی کہ رحبعام
لوگوں باتکی نہیں مانے گا۔ ربابکیونکہ کی پیشوہ گوئی
ہوئیپوری َسیلاجو نبیکے اخیاہ ُبعامنے نباطبنیر بتائیکو تھی۔

اسرائیلیوںجب16 نے دیکھا کہ بادشاہ باتہماری سننے کے
لئے تیار نہیں ہے تو اُنہوں نے اُس سے کہا، نہ” ہمیں داؤد سے
میراث میں ملےکچھ گا، نہ یسّی کے بیٹے کچھسے ملنے کی اُمید ہے۔
اپنےسباسرائیل،اے اپنے ابداؤد،اے!چلیںواپسگھر اپنا
گھر سنبھالخود “!لو یہ کہہ کر چلےسبوہ گئے۔

صرف17 یہوداہ قبیلےکے شہروںکے میں ہنے ر والے اسرائیلی
رحبعام تحتکے رہے۔ 18 پھر رحبعام بادشاہ نے یوں بےگار پر
مقرر افسر ادونیرام کو شمالی قبیلوں پاسکے بھیج دیا، لیکن اُسے
دیکھ لوگوںکر اُسےنے اپنےسےجلدیرحبعامتبکیا۔سنگسار
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 سے جنگ کرنے
کے لئے بُلایا۔ 1,80,000 مرد جمع ہوئے تاکہ رحبعام کے لئے
اسرائیل پر دوبارہ قابو پائیں۔ لیکن2 عین وقتاُس مردِ خدا سمعیاہ
کو رب کی طرف سے پیغام ملا، 3 یہوداہ” کے بادشاہ رحبعام
بن سلیمان اور یہوداہ اور بن یمین کے تمام افراد کو اطلاع دے،
4 رب’ فرماتا ہے کہ اپنے بھائیوں متجنگسے کرنا۔ ایکہر
اپنے اپنے گھر واپس چلا جائے، کیونکہ جو کچھ ہوا ہے وہ
میرے حکم پر ہوا “۔‘ہے
تب ربوہ کی سن کر ُبعام یر سے لڑنے سے باز آئے۔

رحبعام کی قلعہ بندی
رحبعام5 کا الحکومتدار یروشلم رہا۔ یہوداہ میں اُس ذیلنے

کے شہروں کی قلعہ بندی :کی بیت6 لحم، عیطام، تقوع، بیت7
صور، سوکہ، عدُلام، 8 جات، مریسہ، زیف، 9 ادورائیم، لـکیس،
ایالونصُرعہ،10عزیقہ، اور یہوداہحبرون۔ یمینبناور اِنکے قلعہ
بند شہروں کو مضبوط11 کر کے رحبعام نے ہر شہر پر افسر مقرر
کئے۔ اُن میں اُس نے خوراک، زیتون تیلکے اور َمے کا ذخیرہ
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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 اپنی
محفوظحکومت کر لی۔

امام اور لاوی یہوداہ میں منتقل ہو جاتے ہیں
13 امامگو لاویاور تمام اسرائیل بکھرےمیں ہتے تھےر توبھی

اُنہوں نے رحبعام کا ساتھ دیا۔ 14 اپنی چراگاہوں اور ملـکیت
کو چھوڑ کر وہ یہوداہ اور یروشلم میں آباد ہوئے، کیونکہ ُبعام یر
اور اُس کے بیٹوں نے اُنہیں امام حیثیتکی ربسے خدمتکی
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 بچھڑےاور کے بُتوں خدمتکی کرتے تھے۔
16 یوں لاو کی طرح تمام قبیلوں کے بہت سے ایسے لوگ یہوداہ
میں منتقل ہوئے پورےجو دل سے رب اسرائیل کے خدا کے
طالب رہے تھے۔ وہ یروشلم آئے تاکہ رب اپنے باپ دادا کے
خدا کو پیشقربانیاں کر سکیں۔ 17 یہوداہ سلطنتکی نے ایسے
لوگوں سے تقویت پائی۔ وہ رحبعام بن سلیمان کے لئے تین سال
تک مضبوطی سببکا تھے، کیونکہ تین تکسال یہوداہ داؤد اور
سلیمان اچھےکے نمونے پر چلتا رہا۔

رحبعام کا خاندان
18 رحبعام محلتشادیکی سے ہوئی یریموتجو اور ابی خیل

کی بیٹی تھی۔ یریموت داؤد کا بیٹا اور ابی اِلیابخیل بن یسّی کی
بیٹی تھی۔ محلت19 تینکے 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۔
21 رحبعام کی 18 یاں بیو اور 60 داشتائیں تھیں۔ اِن کے کُل 28
بیٹے بیٹیاں60اور پیدا لیکنہوئیں۔ بنتمعکہ ابی سلوم رحبعام کو
سب سے یادہ ز پیاری تھی۔ اُس22 نے معکہ پہلوٹھےکے ابیاہ کو
اُس کے بھائیوں کا سربراہ بنا دیا اور مقرر کیا کہ یہ میرےبیٹا بعد
بادشاہ بنے گا۔ 23 رحبعام نے اپنے بیٹوں سے بڑی سمجھ داری
کے ساتھ سلوک کیا، کیونکہ اُس نے اُنہیں الـگ الـگ کر کے
یہوداہ اور بن یمین پورےکے قبائلی علاقے اور تمام قلعہ بند شہروں
میں بسا دیا۔ ساتھ ساتھ وہ خوراککیکثرتاُنہیں اور یاں بیو مہیا
کرتا رہا۔

12
مصر کی یہوداہ پر فتح

جب1 رحبعام سلطنتکی زور پکڑ کر مضبوط ہو گئی تو اُس
تمامنے ربسمیتاسرائیل شریعتکی ترککو کر دیا۔ 2 اُن کی
رب سے بےوفائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ رحبعام کی حکومت کے
پانچویں سال میں مصر کے بادشاہ سیسق نے یروشلم پر حملہ کیا۔
اُس3 بڑیبہتفوجکی رتھوں1,200تھی۔ کے 60,000علاوہ
اورگھڑسوار لبیا، ُسّکیوں ملـککے اور ایتھوپیا پیادہبےشمارکے
سپاہی تھے۔ یکے4 دیگرےبعد یہوداہ کے قلعہ بند شہروں پر قبضہ
کرتے مصریکرتے بادشاہ تکیروشلم پہنچ گیا۔

تب5 سمعیاہ نبی رحبعام اور یہوداہ کے اُن بزرگوں پاسکے آیا
جنہوں سیسقنے کے آگے بھاگآگے کر یروشلم میں پناہ لی تھی۔
اُس نے اُن سے کہا، رب” فرماتا ہے، تم’ نے ترکمجھے کر دیا
ہے، اِس لئے اب مَیں ترکتمہیں کر کے سیسق کے حوالے کر
دوں “۔‘گا 6 یہ پیغام سن کر رحبعام اور یہوداہ کے بزرگوں نے
انکساریبڑی ساتھکے تسلیم کیا 7ہے۔عادلہیربکہ اُن یہکی
عاجزی دیکھ ربکر نے سمعیاہ سے کہا، اُنہوںچونکہ” بڑینے
ساریخاک سے اپنا غلط یہ رو تسلیم کر لیا ہے اِس لئے مَیں اُنہیں
تباہ نہیں کروں گا بلـکہ جلد ہی اُنہیں رِہا کروں گا۔ میرا غضب
سیسق کے یعے ذر یروشلم پر نازل نہیں ہو گا۔ لیکن8 وہ اِس قوم
کو ضرور اپنے تابع کر رکھے گا۔ تب وہ سمجھ لیں گے میریکہ
خدمت کرنے اور ممالـکدیگر کے بادشاہوں کی خدمت کرنے
میں کیا فرق “ہے۔

9 مصر کے بادشاہ سیسق نے یروشلم پر حملہ کرتے وقت رب
کے گھر اور شاہی محل کے تمام لُوٹخزانے لئے۔ سونے کی وہ
ڈھالیں بھی چھین لی گئیں جو سلیمان نے بنوائی تھیں۔ 10 اِن کی
جگہ رحبعام پیتلنے کی ڈھالیں بنوائیں اور اُنہیں اُن محافظوں کے
افسروں کے سپرد کیا جو شاہی محل دروازےکے کی پہرا داری
کرتے تھے۔ بھیجب11 رببادشاہ کے میںگھر محافظتبجاتا
یہ ڈھالیں اُٹھا کر ساتھ لے جاتے۔ اِس کے بعد وہ اُنہیں پہرے
داروں کمرےکے واپسمیں لے جاتے تھے۔

12 چونکہ رحبعام انکساریبڑینے سے غلطاپنا یہ رو تسلیم کیا
اِس لئے رب کا اُس پر غضب ٹھنڈا ہو گیا، اور پورےوہ طور پر
تباہ نہ ہوا۔ حقیقتدر یہوداہ تکابمیں کچھ نہ کچھ پایا جاتا تھا
جو اچھا تھا۔

رحبعام موتکی
رحبعام13 سلطنتکی نے دوبارہ تقویت پائی، اور یروشلم میں

رہ کر وہ اپنی حکومت جاری رکھ سکا۔ 41 سال کی عمر میں
وہ تخت نشین ہوا تھا، اور وہ 17 سال بادشاہ رہا۔ اُس کا دار
الحکومت یروشلم تھا، وہ شہر جسے رب نے تمام اسرائیلی قبیلوں
میں سے چن لیا تاکہ اُس میں اپنا نام قائم کرے۔ اُس کی ماں
نعمہ عمونی تھی۔ 14 رحبعام نے اچھی زندگی نہ گزاری، کیونکہ
پورےوہ دل ربسے طالبکا نہ رہا تھا۔

باقی15 کچھجو رحبعام حکومتکی دورانکے شروع سے لے
کر آخر تک ہوا اُس کا سمعیاہ نبی اور غیب بین عِّدو کی تاریخی
کتاب میں بیان ہے۔ وہاں اُس کے نسب نامے کا ذکر بھی ہے۔
دونوں بادشاہوں رحبعام اور ُبعام یر کے جیتے جی اُن کے درمیان
جاریجنگ رہی۔ رحبعامجب16 مر کر باپاپنے دادا سے جا
ملا تو اُسے یروشلم کے اُس حصے میں دفنایا گیا جو داؤد’ کا ‘شہر
کہلاتا ہے۔ پھر اُس کا بیٹا ابیاہ تخت نشین ہوا۔

13
یہوداہ کا بادشاہ ابیاہ
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1 ابیاہ اسرائیل کے بادشاہ ُبعام یر اّول کی حکومت کے
میںسالویں18 یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ وہ2 تین سال بادشاہ رہا،
اور اُس کا الحکومتدار یروشلم تھا۔ اُس کی ماں اُوریبنتمعکہ
ایل ِجبعہ کی ہنے ر والی تھی۔
ایک دن ابیاہ اور ُبعام یر کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔

34,00,000 تجربہ کار فوجیوں کو جمع کر کے ابیاہ ُبعام یر سے
لڑنے کے لئے نکلا۔ ُبعام یر 8,00,000 تجربہ کار فوجیوں کے
ساتھ اُس صفمقابلکے آرا ہوا۔ 4 پھر ابیاہ نے افرائیم پہاڑیکے
علاقے کے پہاڑ صمریم پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا،

ُبعام” یر اور تمام اسرائیلیو، میری بات !سنیں 5 کیا آپ کو نہیں
معلوم اسرائیلربکہ کے خدا نے داؤد نمکسے ابدیکا عہد
باندھ کر اُسے اور اُس کی اولاد کو ہمیشہ کے لئے اسرائیل کی
سلطنت عطا کی ہے؟ توبھی6 سلیمان بن داؤد کا ملازم ُبعام یر بن
نباط مالـکاپنے خلافکے اُٹھ کر باغی ہو گیا۔ 7 اُس کے ارد
گرد کچھ بدمعاش جمع ہوئے اور رحبعام بن سلیمان کی مخالفت
کرنے لـگے۔ اُس وقت وہ جوان اور ناتجربہ کار تھا، اِس لئے اُن
کا صحیح مقابلہ نہ کر سکا۔

8 اور اب آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ہم رب کی بادشاہی پر
فتح پا سکتے اُسیہیں، بادشاہی پر جو داؤد کی اولاد ہاتھکے میں
آپہے۔ سمجھتے ہیں آپکہ کی بہتفوج بڑیہی ہے، اور کہ
سونے بچھڑےکے آپ کے ساتھ ہیں، وہی بُت جو ُبعام یر نے
آپ کی پوجا کے لئے تیار کر رکھے ہیں۔ آپلیکن9 ربنے کے
اماموں یعنی ہارون کی اولاد کو یوں لاو سمیت ملـک سے نکال
کر اُن کی جگہ ایسے پجاری خدمت کے لئے مقرر کئے جیسے بُت
پرست قوموں میں پائے جاتے ہیں۔ جو بھی چاہتا ہے کہ اُسے
مخصوص کر کے امام بنایا جائے اُسے ایکصرف جوان بَیل اور
سات پیشمینڈھے یہہے۔ضرورتکیکرنے اِن نام خداؤںنہاد
پجاریکا بننے کے لئے کافی ہے۔

لیکن10 تکجہاں ہمارا تعلق ہیربہے ہمارا ہمہے۔خدا
نے ترکاُسے نہیں صرفکیا۔ ہارون 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
کرتے پاکہیں۔ میز پر رب کے لئے مخصوص روٹیاں رکھنا اور
سونے کے شمع دان کے چراغ جلانا اِن ہی کی ذمہ داری رہی
ہے۔ غرض، ہم رب اپنے خدا کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں
آپجبکہ نے ترکاُسے کر دیا ہے۔ 12 چنانچہ ہمارےالله ساتھ
ہے۔ وہی ہمارا راہنما ہے، اور اُس کے امام تُرم بجا آپکر سے
لڑنے کا اعلان کریں اسرائیلگے۔ کے مردو، رب!خبردار اپنے
باپ دادا کے خدا سے مت لڑنا۔ یہ جنگ آپ جیت ہی نہیں
“!سکتے

13 اِتنے میں ُبعام یر نے چپکے سے کچھ دستوں کو یہوداہ کی
فوج کے پیچھے بھیج دیا تاکہ تاکوہاں میں بیٹھ جائیں۔ یوں اُس

فوجکی ایککا حصہ یہوداہ فوجکی کے منے سا اور دوسرا حصہ
اُس کے پیچھے تھا۔ اچانک14 یہوداہ کے فوجیوں کو پتا چلا
کہ دشمن منے سا اور پیچھے سے ہم پر حملہ کر رہا ہے۔ چیختے
چلّاتے ہوئے اُنہوں نے رب سے مدد مانگی۔ اماموں نے اپنے
تُرم بجائے 15 اور یہوداہ کے مردوں نے جنگ کا نعرہ لگایا۔
جب اُن کی آوازیں بلند ہوئیں تو الله نے ُبعام یر اور تمام اسرائیلیوں
دےشکستکو کر ابیاہ اور یہوداہ کی فوج کے منے سا سے بھگا
دیا۔ اسرائیلی16 فرار لیکنہوئے، الله اُنہیںنے یہوداہ حوالےکے
کر دیا۔ 17 ابیاہ اور اُس لوگکے اُنہیں بڑا نقصان پہنچا سکے۔
اسرائیل فوجیکارتجربہ5,00,000کے مارےمیںجنگمیداِن
گئے۔ اسرائیلوقتاُس18 بڑیکی ہوئیبےعزتی یہوداہجبکہ کو
تقویت ملی۔ باپاپنےربوہکیونکہ دادا کے پرخدا بھروسا رکھتے
تھے۔

19 ابیاہ نے ُبعام یر تعاقبکا کرتے کرتے اُس تینسے شہر گرد
و نواح کی آبادیوں سمیت چھین لئے، بیت ایل، یسانہ اور عِفرون۔
20 ابیاہ کے جیتے جی ُبعام یر دوبارہ تقویت نہ پا سکا، اور تھوڑی
دیر کے رببعد نے اُسے مار دیا۔ اُس21 کے مقابلے میں ابیاہ کی
طاقت بڑھتی گئی۔ اُس کی 14 یوں بیو کے 22 بیٹے اور 16 بیٹیاں
پیدا ہوئیں۔

22 باقی جو کچھ ابیاہ کی حکومت 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 جا ملا تو اُسے یروشلم کے

اُس حصے میں دفنایا گیا جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے۔ پھر اُس
کا بیٹا تختآسا نشین ہوا۔

یہوداہ کا بادشاہ آسا
آسا کی حکومت کے تحت ملـک میں 10 سال تک امن و

امان قائم رہا۔ 2 آسا وہ کچھ کرتا رہا جو رب اُس کے خدا کے
نزدیک اچھا ٹھیکاور تھا۔ 3 اُس نے اجنبی معبودوں کی قربان
گاہوں کو اونچی جگہوں کے مندروں سمیت گرا کر دیوتاؤں کے
لئے مخصوص کئے ستونوںگئے ٹکڑےٹکڑےکو کر دیا یسیرتاور
دیوی کے کھمبے کاٹ ڈالے۔ 4 ساتھ ساتھ اُس نے یہوداہ کے
باشندوں کو ہدایت دی کہ وہ رب اپنے باپ 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 حکومتکی دورانکے بادشاہی
میں سکون رہا۔

6 امن و امان کے اِن سالوں کے دوران آسا یہوداہ میں کئی
شہروں کی قلعہ بندی کر جنگسکا۔ کا خطرہ نہیں تھا، کیونکہ
سکوناُسےنےرب مہیا کیا۔ بادشاہ7 یہوداہنے باشندوںکے سے
کہا، آئیں،” ہم اِن شہروں کی قلعہ بندی !کریں ہم اِن کے ارد
گرد فصیلیں بنا کر اُنہیں بُرجوں، دروازوں اور کنڈوں مضبوطسے
کریں۔ ہمارےملـکتکابکیونکہ ہاتھ میں ہے۔ چونکہ ہم



توارِیخ-۲ 14:8 349 توارِیخ-۲ 16:1

رب اپنے خدا طالبکے رہے ہیں اِس لئے اُس نے ہمیں چاروں
سلامتیصلحطرف مہیا “ہے۔کی بندیقلعہچنانچہ کا شروعکام
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 چھوٹی ڈھالوں اور کمانوں
سے مسلح بن یمین کے 2,80,000 افراد تھے۔ سب تجربہ کار
فوجی تھے۔

ایک9 دن ایتھوپیا کے بادشاہ زارح نے یہوداہ پر حملہ کیا۔
اُس کے بےشمار فوجی اور 300 رتھ تھے۔ ھتے بڑ ھتے بڑ وہ مریسہ
تک پہنچ گیا۔ 10 آسا اُس کا مقابلہ کرنے کے لئے نکلا۔ وادٔی
فوجیںدونوںمیںصفاتہ لڑنے لئےکے آراصف ہوئیں۔ 11 آسا نے
رب اپنے خدا التماسسے کی، اے” صرفرب، تُو ہی بےبسوں
طاقتکو وروں کے حملوں محفوظسے رکھ سکتا رباےہے۔
ہمارے خدا، ہماری مدد !کر کیونکہ ہم تجھ پر بھروسا رکھتے
ہیں۔ تیرا ہی نام لے کر ہم بڑیاِس فوج کا مقابلہ کرنے کے لئے
نکلے اےہیں۔ رب، تُو ہی ہمارا خدا ہے۔ ایسا نہ دےہونے
کہ انسان تیری مرضی کی خلاف ورزی کرنے میں کامیاب ہو
“جائے۔

تب12 رب نے آسا اور یہوداہ کے دیکھتے دیکھتے دشمن کو
شکست دی۔ ایتھوپیا کے فوجی فرار ہوئے، 13 اور آسا نے اپنے
فوجیوں ساتھکے تکجرار اُن تعاقبکا کیا۔ دشمن کے اِتنے افراد
ہلاک ہوئے اُسکہ فوجکی بعد بحالمیں نہ ہو خودربسکی۔
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 کے شہروں پر
بھی قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے، کیونکہ مقامی لوگوں میں
پھیلدہشتکیرب نتیجےتھی۔گئی میں شہروںاِن بہتبھیسے
چھینمالسا لیا گیا۔ مہماِس15 اُنہوںدورانکے بانوںگلہنے 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

الله1 روحکا یاہ بنعزر عودید پر نازل ہوا، اور2 وہ آسا سے ملنے
کے لئے نکلا اور کہا، اے” آسا اور یہوداہ اور بن یمین کے تمام
باشندو، میری بات !سنو تمہارےرب ساتھ ہے اگر تم اُسی کے
ساتھ رہو۔ اگر تم اُس طالبکے رہو تو اُسے پا لو جبلیکنگے۔
بھی تم ترکاُسے کرو تو وہ تم ہی گا۔کرےترککو 3 لمبے عرصے
تک اسرائیلی حقیقی خدا کے بغیر زندگی گزارتے رہے۔ نہ کوئی
امام تھا جو اُنہیں الله کی راہ سکھاتا، نہ شریعت۔ 4 لیکن جب
کبھی وہ مصیبت میں پھنس جاتے تو دوبارہ رب اسرائیل کے
خدا لوٹپاسکے آتے۔ وہ تلاشاُسے کرتے اور نتیجے میں اُسے
پا لیتے۔ اُس5 زمانے میں سفر خطرناککرنا ہوتا تھا، کیونکہ امن
و امان کہیں نہیں تھا۔ ایک6 قوم دوسری قوم کے ساتھ ایکاور

دوسرےشہر ساتھکے لڑتا تھا۔رہتا اِس پیچھےکے الله تھا۔ہاتھکا
وہی اُنہیں ہر قسم کی مصیبت میں ڈالتا رہا۔ لیکن7 تکجہاں
تمہارا تعلق مضبوطہے، ہو اور ہمت نہ ہارو۔ الله تمہاریضرور
محنت کا دےاجر “گا۔

جب8 آسا نے عودید کے بیٹے یاہ عزر نبی پیشکی گوئی سنی
تو اُس کا حوصلہ بڑھ گیا، اور اُس نے اپنے پورے علاقے کے
گھنونے بُتوں کو دُور کر دیا۔ اِس میں یہوداہ اور بن یمین کے
علاوہ افرائیم پہاڑیکے علاقے کے وہ شہر شامل تھے جن پر اُس
نے قبضہ کر لیا تھا۔ ساتھ ساتھ اُس نے اُس قربان گاہ مرمتکی
کروائی ربجو کے گھر دروازےکے کے منے سا تھی۔ 9 پھر اُس
یہوداہنے یمینبناور لوگوںتمامکے کو یروشلم بُلایا۔ اسرائیلیوںاُن
کو دعوتبھی ملی جو افرائیم، منسّی اور شمعون کے قبائلی علاقوں
منتقلسے ہو کر یہوداہ میں آباد ہوئے تھے۔ کیونکہ لوگبےشمار
یہ دیکھ کر ربکہ آسا کا اُسخدا ساتھکے اسرائیلہے نکلسے
کر یہوداہ میں جا بسے تھے۔

10 آسا بادشاہ کی حکومت کے ویں15 سال اور تیسرے
مہینے میں سب یروشلم میں جمع ہوئے۔ 11 وہاں اُنہوں نے لُوٹے
میںمالہوئے بَیل700کوربسے یاں7,000اور بھیڑبکر قربان
کر دیں۔ 12 اُنہوں نے عہد باندھا، ہم’ پورے دل و جان سے
رب باپاپنے دادا کے خدا طالبکے رہیں گے۔ اور13 ربجو
اسرائیل کے خدا کا طالب نہیں رہے گا اُسے سزائے موت دی
جائے گی، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا ‘عورت۔ 14 بلند
آواز سے اُنہوں نے قَسم کھا کر رب سے اپنی وفاداری کا اعلان
کیا۔ ساتھ ساتھ تُرم اور نرسنگے بجتے رہے۔ 15 یہ عہد تمام یہوداہ
کے لئے خوشی کا باعث تھا، کیونکہ اُنہوں نے پورے دل سے
قَسم کھا کر اُسے باندھا تھا۔ اور چونکہ پورےوہ دل سے خدا کے
طالب تھے اِس لئے وہ اُسے پا بھی نتیجےسکے۔ ربمیں اُنہیںنے
امنطرفچاروں و امان مہیا کیا۔

16 آسا کی ماں معکہ بادشاہ کی ماں ہونے باعثکے بہت اثر
و رسوخ رکھتی تھی۔ لیکن آسا نے یہ عُہدہ ختم کر دیا جب ماں
یسیرتنے دیوی کا گھنونا کھمبا بنوا لیا۔ آسا نے یہ بُت کٹوا کر
ٹکڑے ٹکڑے 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 چاندیسونا اور باقی اُسچیزیںجتنی باپکے اور اُس ربنے
کے لئے مخصوص کی تھیں سباُن کو ربوہ کے گھر میں لایا۔

19 آسا حکومتکی کے ویں35 جنگتکسال دوبارہ نہ
چھڑی۔

16
شام ساتھکے آسا کا معاہدہ

1 آسا حکومتکی میںسالویں36کے اسرائیل کے بادشاہ
بعشا نے یہوداہ پر حملہ کر کے رامہ شہر کی قلعہ بندی کی۔ مقصد
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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 کے پاس وفد
تھا۔دمشقالحکومتدارکاجسبھیجا اُس اورگھرکےربنے
کیخزانوںکےمحلشاہی وفدچاندیسونا سپردکے دمشقکےکر
کے بادشاہ کو پیغام بھیجا، 3 میرا” آپ کے ساتھ عہد جسہے
باپمیرےطرح آپکا باپکے ساتھکے عہد گزارشتھا۔ ہے
آپکہ چاندیسونے کا یہ تحفہ قبول کر اسرائیلکے کے بادشاہ
بعشا کے ساتھ اپنا عہد منسوخ کر دیں تاکہ ملـکمیرےوہ سے
نکل “جائے۔

بن4 ہدد متفق ہوا۔ اُس نے اپنے فوجی افسروں کو اسرائیل
شہروںکے پر حملہ لئےکےکرنے بھیج دیا اُنہوںتو عِیون،نے دان،
ابیل مائم اور نفتالی کے اُن تمام شہروں پر قبضہ کر لیا میںجن شاہی
گودام تھے۔ جب5 بعشا کو اِس کی خبر ملی تو اُس نے رامہ کی
قلعہ بندی کرنے سے باز آ کر اپنی یہ مہم چھوڑ دی۔

6 پھر آسا بادشاہ نے یہوداہ کے تمام مردوں کی بھرتی کر کے
اُنہیں رامہ بھیج دیا تاکہ وہ اُن تمام پتھروں اور شہتیروں کو اُٹھا کر
جائیںلے جن سے بعشا بادشاہ رامہ کی قلعہ بندی کرنا چاہتا تھا۔
اِس سامان سے آسا ِجبعنے اور مِصفاہ شہروں کی بندیقلعہ کی۔

آسا آخریکے سال موتاور
7 اُس وقت غیبحنانی بین یہوداہ کے بادشاہ آسا کو ملنے آیا۔

اُس نے کہا، افسوس” کہ آپ نے رب اپنے خدا پر اعتماد نہ
کیا بلـکہ اَرام کے بادشاہ پر، کیونکہ اِس کا بُرا نتیجہ نکلا ہے۔
رب شام کے بادشاہ کی فوج آپکو کے حوالے کرنے کے لئے
تیار تھا، لیکن اب یہ موقع جاتا رہا ہے۔ 8 کیا آپ بھول گئے ہیں
کہ ایتھوپیا اور لبیا کی کتنی بڑی فوج آپ سے لڑنے آئی تھی؟ اُن
کے کثرتساتھ کے رتھ اور گھڑسوار بھی تھے۔ لیکن اُس وقت
آپ ربنے پر اعتماد کیا، اور جواب میں اُس نے اُنہیں آپ کے
حوالے کر دیا۔ رب9 تو اپنی نظر پوری رُوئے زمین پر دوڑاتا رہتا
ہے تاکہ اُن کرےتقویتکی پوریجو وفاداری سے اُس سے لپٹے
ہتے ر ہیں۔ آپ کی احمقانہ حرکت کی وجہ آپسے ابکو سے
متواتر تنگجنگیں کرتی رہیں “گی۔ 10 یہ سن کر آسا غصے سے
لال پیلا ہو گیا۔ آپے سے باہر ہو کر اُس نے حکم دیا کہ نبی کو
گرفتار کر کے اُس کے پاؤں کاٹھ میں ٹھونکو۔ اُس وقت سے آسا
اپنی قوم کے کئی لوگوں پر ظلم کرنے لگا۔

11 باقی جو کچھ شروع سے لے کر آخر تک آسا کی حکومت
کے دوران ہوا وہ شاہاِن’ یہوداہ و اسرائیل کی ‘تاریخ کی کتاب
میں بیان کیا گیا ہے۔ حکومت12 میںسالویں39کے اُس کے
پاؤں لـگبیماریکو گئی۔ گو اُس بُریکی حالت تھی توبھی اُس
نے رب تلاشکو نہ کیا بلـکہ صرف ڈاکٹروں کے پیچھے پڑ گیا۔
حکومت13 سالویں41کے میں آسا مر کر باپاپنے دادا سے
جا ملا۔ اُس14 نے یروشلم کے اُس میںحصے جو داؤد’ کا ‘شہر

کہلاتا ہے اپنے لئے چٹان میں قبر تراشی تھی۔ اب اُسے اِس میں
دفن کیا جنازےگیا۔ وقتکے لوگوں لاشنے پلنگایککو
پر لٹا دیا جو بلسان کے تیل مختلفاور قسم کے خوشبودار مرہموں
سے ڈھانپا گیا تھا۔ پھر اُس کے احترام لـکڑیمیں 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۔
یہوداہ2 تمامکے قلعہ بند شہروں میں اُس نے دستے بٹھائے۔ یہوداہ
پورےکے قبائلی علاقے میں اُس نے چوکیاں تیار کر رکھیں اور
اِسی طرح افرائیم کے اُن شہروں میں بھی جو اُس باپکے آسا نے
اسرائیل چھینسے لئے تھے۔ یہوسفطرب3 ساتھکے تھا، کیونکہ
وہ داؤد کے نمونے پر چلتا تھا اور بعل دیوتاؤں کے پیچھے نہ لگا۔
4 اسرائیل کے بادشاہوں کے برعکس وہ اپنے باپ کے خدا کا
طالب 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 اور یسیرت دیوی
کھمبوںکے کو یہوداہ سے دُور کر دیا۔

حکومتاپنی7 تیسرےکے سال یہوسفطدورانکے نے اپنے
ملازموں کو یہوداہ کے تمام شہروں میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو
رب شریعتکی کی تعلیم دیں۔ اِن افسروں میں بن خیل، عبدیاہ،
یاہ، زکر نتنی ایل اور میکایاہ شامل تھے۔ 8 اُن کے ساتھ 9 لاوی
بنام سمعیاہ، نتنیاہ، زبدیاہ، عساہیل، سمیراموت، یہونتن، ادونیاہ،
طوبیاہ، طوباور ادونیاہ تھے۔ اماموں طرفکی سے اِلی سمع اور
یہورام ساتھ گئے۔ رب9 شریعتکی کتابکی اپنے ساتھ لے کر
اِن آدمیوں نے یہوداہ میں شہر بہ شہر جا کر لوگوں کو تعلیم دی۔

10 اُس وقت یہوداہ کے پڑوسی ممالـک پر رب کا خوف چھا
گیا، اور اُنہوں نے یہوسفط جنگسے کرنے کی جرأت نہ کی۔
11 خراج 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
جگہوںکئی پر اُس قلعےنے اور شاہی گودام شہرکے تعمیر کئے۔
اُسساتھساتھ13 یہوداہنے میںشہروںکے یاِت زندگیضرور کے
ذخیرےبڑے جمع کئے اور یروشلم میں تجربہ کار فوجی رکھے۔

یہوسفط14 کی فوج کو کنبوں کے مطابق ترتیب دیا گیا تھا۔
یہوداہ کے قبیلے کا کمانڈر عدنہ تھا۔ اُس کے تحت 3,00,000
تجربہ کار فوجی تھے۔ 15 اُس کے علاوہ یوحنان تھا جس کے
افراد2,80,000تحت تھے اور16 تحتکےجسزِکریبنعمسیاہ
2,00,000 افراد تھے۔ عمسیاہ نے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور
پر رب خدمتکی کے لئے وقف کر دیا تھا۔ بن17 یمین کے قبیلے
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کا کمانڈر اِلیَدع تھا زبردستجو فوجی تھا۔ اُس تحتکے کمان اور
اُس18تھے۔فوجی2,00,000لیسسےڈھالوں یہوزبدعلاوہکے
جستھا کے مسلح1,80,000 آدمی تھے۔

فوجسب19 میں بادشاہ سرانجامخدمتکی 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 عزتاور حاصل ہوئی۔ اُس
نے اپنے پہلوٹھے کی شادی اسرائیل کے بادشاہ اخی اب کی بیٹی
سے کرائی۔

کچھ2 سال کے بعد وہ اخی اب سے ملنے کے لئے سامریہ گیا۔
اسرائیل بادشاہکے یہوسفطنے اُساور ساتھیوںکے لئےکے بہت
سی یاں بکر بھیڑ اور گائےبَیل ذبح کئے۔ پھر اُس نے یہوسفط کو
اپنے ساتھ رامات ِجلعاد جنگسے کرنے پر اُکسایا۔ 3 اخی اب
نے یہوسفط سے سوال کیا، کیا” آپ میرے ساتھ رامات ِجلعاد
جائیں گے تاکہ اُس پر قبضہ “کریں؟ اُس نے جواب دیا، جی”
ضرور، ہم تو بھائی ہیں، میری قوم کو اپنی قوم !سمجھیں آپہم
کے ساتھ مل کر لڑنے کے لئے نکلیں گے۔ لیکن4 مہربانی کر کے
ربپہلے مرضیکی معلوم کر “لیں۔

اسرائیل5 کے بادشاہ نے نبیوں400 کو بُلا کر اُن سے کیا”پوچھا، 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

لیکن6 یہوسفط مطمئن نہ ہوا۔ اُس نے پوچھا، کیا” ربیہاں
کا کوئی نبی نہیں جس سے ہم یافت در کر “سکیں؟ اسرائیل7
کا بادشاہ بولا، ایکہاں،” تو جسہے کے یعے ذر ربہم کی
مرضی معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن مَیں اُس نفرتسے کرتا ہوں،
کیونکہ وہ میرے بارے میں کبھی بھی اچھی پیش گوئی نہیں
کرتا۔ وہ ہمیشہ بُری پیش گوئیاں سناتا ہے۔ اُس کا نام میکایاہ
بن اِملہ “ہے۔ یہوسفط نے اعتراض کیا، بادشاہ” ایسی بات نہ
“!کہے اسرائیلتب8 کے بادشاہ کسینے ملازم کو بُلا کر حکم
دیا، میکایاہ” بن اِملہ ًکو پاسہمارےفورا پہنچا “!دینا

اباخی9 یہوسفطاور اپنے لباسشاہی پہنے ہوئے سامریہ کے
دروازے کے قریب اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے۔ یہ ایسی کھلی
جگہ تھی جہاں اناج گاہا جاتا تھا۔ تمام 400 نبی وہاں اُن کے
منے سا اپنی پیش گوئیاں پیش کر رہے تھے۔ ایک10 نبی بنام
ِصدقیاہ بن کنعانہ نے اپنے لئے لوہے سینگکے بنا کر اعلان کیا،
فرماتارب” کہہے سینگوںاِن سے تُو شام فوجیوںکے مارکو مار
ہلاککر دےکر “گا۔

دوسرے11 نبی بھی اِس قسم پیشکی گوئیاں کر رہے رامات”تھے، ِجلعاد پر حملہ کریں، آپکیونکہ کامیابضرور ہو جائیں
ربگے۔ شہر آپکو کے حوالے “گا۔دےکر

ملازمجس12 کو میکایاہ کو بُلانے کے لئے بھیجا گیا تھا اُس
نے راستے میں اُسے سمجھایا، دیکھیں،” باقی تمام نبی مل کر کہہ
ہیںرہے کہ بادشاہ کو حاصلکامیابی ہو آپگی۔ ایسیبھی ہی
باتیں آپکریں، بھی فتح پیشکی گوئی “!کریں لیکن13 میکایاہ
اعتراضنے کیا، حیاتکیرب” 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

حوالےکے کر دیا آپاورگا،جائے “گی۔ہوحاصلکامیابیکو
15 ناراضبادشاہ ہوا، مجھے” کتنی آپدفعہ کو پڑےسمجھانا گا
آپکہ قَسم کھا کر مجھے رب کے نام میں صرف وہ کچھ سنائیں
حقیقتجو “ہے۔

تب16 میکایاہ نے جواب میں کہا، مجھے” تمام اسرائیل گلہ
بان سے محروم یوں بھیڑبکر کی طرح پہاڑوں پر بکھرا ہوا نظر آیا۔ پھر
کلامہمسےمجھرب ہوا، اِن’ نہیںمالـککوئیکا ایکہرہے۔
سلامتی سے اپنے واپسگھر چلا “۔‘جائے

اسرائیل17 کے بادشاہ یہوسفطنے سے کہا، لو،” کیا مَیں نے
نہیںکوآپ بتایا تھا پیشبُریمیںبارےمیرےہمیشہشخصیہکہ
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، اسرائیلکون’ بادشاہکے اباخی ِجلعادراماتکو پر حملہ
کرنے پر اُکسائے گا تاکہ وہ وہاں جا کر مر ‘جائے؟ ایک نے
یہ مشورہ دیا، دوسرے نے وہ۔ 20 آخرکار ایک روح رب کے
منے کھڑیسا ہوئی اور کہنے لـگی، مَیں’ اُسے اُکساؤں رب‘گی۔
نے سوال کیا، کس’ ‘طرح؟ روح21 جوابنے دیا، مَیں’ نکل
کر اُس کے تمام نبیوں پر یوں قابو پاؤں گی کہ جھوٹوہ ہی بولیں
‘گے۔ رب نے فرمایا، تُو’ کامیاب ہو گی۔ جا اور یوں ہی ‘!کر
اے22 بادشاہ، رب آپنے پر آفت لانے کا فیصلہ کر لیا ہے،
اِس لئے اُس نے جھوٹی روح کو آپ کے اِن تمام نبیوں کے منہ
میں ڈال دیا “ہے۔

تب23 ِصدقیاہ بن کنعانہ نے آگے بڑھ کر میکایاہ کے منہ پر
تھپڑ مارا اور بولا، رب” طرحکسروحکا مجھ نکلسے گیا تاکہ
تجھ باتسے “کرے؟ 24 میکایاہ جوابنے دیا، آپدنجس”
کبھی اِس کمرے میں، کبھی اُس میں کھسک کر چھپنے کی
کریںکوشش گے اُس آپدن کو پتا چلے “گا۔

تب25 اخی اب بادشاہ نے حکم دیا، میکایاہ” کو شہر پر مقرر
افسر امون میرےاور یوآسبیٹے واپسپاسکے بھیج !دو اُنہیں26
بتا دینا، اِس’ آدمی کو جیل میں ڈال کر میرے صحیح سلامت
واپس تکآنے کم سے کم روٹی اور پانی دیا “۔‘کریں 27 میکایاہ
بولا، اگر” آپ واپسسلامتصحیح آئیں تو مطلب ہو گا ربکہ
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باتمعرفتمیرینے نہیں “کی۔ پھر وہ لوگوںکھڑےساتھ سے
مخاطب ہوا، لوگتمام” دھیان “!دیں

راماتاباخی قریبکے مر جاتا ہے
اِس28 اسرائیلبعدکے کا بادشاہ اباخی اور یہوداہ کا بادشاہ

یہوسفط مل راماتکر ِجلعاد پر حملہ کرنے کے لئے روانہ ہوئے۔
پہلےسےجنگ29 اباخی یہوسفطنے مَیں”کہا،سے بھیساپنا
بدل کر جنگمیداِن میں جاؤں گا۔ لیکن آپ اپنا لباسشاہی نہ
“اُتاریں۔ اسرائیلچنانچہ کا بادشاہ بدلبھیساپنا کر جنگمیداِن
آیا۔میں شام30 بادشاہکے رتھوںنے پر مقرر افسروںاپنے کو حکم
دیا بادشاہصرفاورصرف”تھا، پر اَورکسیکریں۔حملہ 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
یہوسفطجبلیکن مدد لئےکے چلّا اُٹھا سنی۔کیاُسنےربتو
اُس نے اُن کا دھیان یہوسفط سے کھینچ لیا، 32 کیونکہ جب
دشمنوں کو معلوم ہوا کہ یہ اباخی بادشاہ نہیں ہے تو وہ اُس کا
تعاقب بازسےکرنے نشانہخاصنےکسیلیکن33آئے۔ باندھے
بغیر اپنا تیر چلایا تو وہ اباخی ایسیکو 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 مجھے لـگچوٹ گئی
“ہے۔ لیکن34 چونکہ پورےاُس دن شدید قسم کی لڑائی جاری
رہی، اِس لئے بادشاہ اپنے رتھ ٹیکمیں لگا کر دشمن کے مقابل
کھڑا غروبسورججبرہا۔ ہونے لگا تو وہ مر گیا۔

19
لیکن1 یہوداہ کا سلامتصحیحیہوسفطبادشاہ یروشلم اور اپنے

محل میں پہنچا۔ 2 اُس وقت یاہو بن حنانی جو غیب بین تھا اُسے
ملنے کے لئے نکلا اور بادشاہ سے کہا، کیا” ٹھیکیہ ہے آپکہ
شریر کی مدد کیوںآپکریں؟ اُن کو پیار ہیںکرتے ربجو سے
نفرت کرتے ہیں؟ یہ دیکھ ربکر آپغضبکا پر نازل ہوا ہے۔
توبھی3 آپ میں اچھی باتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ آپ یسیرتنے
دیوی ملـککوکھمبوںکے دُورسے کر اللهکے 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

دوبارہ نکلا۔ اِس بار اُس میںجنوبنے بیرسبع سے لے شمالکر
میں افرائیم کے پہاڑی 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۔ 6 اُنہیں سمجھاتے ہوئے اُس نے کہا، اپنی” روِش
پر دھیان !دیں یاد رہے کہ آپ انسان کے جواب دہ نہیں ہیں
بلـکہ رب کے۔ وہی آپ کے ساتھ ہو گا آپجب فیصلے کریں
گے۔ چنانچہ7 الله مانخوفکا احتیاطکر لوگوںسے انصافکا

کریں۔ کیونکہ ربجہاں 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 معاملےکسیمتعلقسے یا یروشلم باشندوںکے درمیانکے
جھگڑے کی صورت میں اُنہیں فیصلہ کرنا تھا۔ یہوسفط9 نے
اُنہیں سمجھاتے ہوئے کہا، رب” خوفکا 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
تاکہ آپ اُن کا فیصلہ کریں۔ آپ کو قتل کے مقدموں کا فیصلہ
پڑےکرنا گا۔ معاملاتایسے بھی ہوں گے ربجو کی شریعت،
کسی حکم، ہدایت یا اصول سے تعلق رکھیں گے۔ جو بھی ہو،
لازم ہے کہ آپ اُنہیں سمجھائیں تاکہ وہ رب کا گناہ نہ کریں۔
ورنہ اُس آپغضبکا آپاور بھائیوںکے پر نازل ہو گا۔ آپاگر
یہ کریں آپتو بےقصور رہیں گے۔ 11 اماِم اعظم ربامریاہ کی
شریعت سے تعلق رکھنے والے معاملات کا حتمی فیصلہ کرے
گا۔ جو مقدمے بادشاہ سے تعلق رکھتے ہیں اُن کا حتمی فیصلہ
یہوداہ قبیلےکے کا سربراہ زبدیاہ بن کرےاسمٰعیل عدالتگا۔ کا
انتظام رکھحوصلہابگے۔کریںمددکیآپلاویمیںچلانے
دیں۔سرانجامخدمتاپنیکر کرےکامصحیحبھیجو اُسگا 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 فوج آپ سے لڑنے کے
لئے آ رہی ہے۔ وہ بحـیرۂ مُردار کنارےدوسرےکے سے بڑھتی
بڑھتی وقتاِس حصصون تمر پہنچ چکی “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 وہ رب کے گھر کے نئے صحن
میں جمع ہوئے اور یہوسفط نے منے سا آ کر 6 دعا کی،

اے” ہمارےرب، باپ دادا کے !خدا تُو ہی آسمان پر تخت
نشین خدا ہے، اور تُو ہی دنیا کے تمام ممالـک پر حکومت کرتا
تیرےہے۔ ہاتھ قدرتمیں طاقتاور کوئیہے۔ بھی تیرا مقابلہ
نہیں کر سکتا۔ ہمارےاے7 خدا، تُو نے ملـکاِس کے پرانے
باشندوں کو اپنی قوم اسرائیل کے آگے سے نکال دیا۔ ابراہیم تیرا
دوست تھا، اور اُس کی اولاد کو تُو نے ملـکیہ ہمیشہ کے لئے
دے دیا۔ اِس8 میں تیری قوم آباد تیرےہوئی۔ نام کی تعظیم میں
مقدِس بنا کر اُنہوں نے کہا، 9 جب’ بھی آفت ہم پر آئے تو ہم
تیرےیہاں حضور آ سکیں گے، چاہے جنگ، وبا، کال یا کوئی
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اَور سزا ہو۔ اگر ہم اُس وقت اِس گھر کے منے سا کھڑے ہو
کر مدد کے لئے تجھے پکاریں تو تُو ہماری سن کر ہمیں بچائے گا،
کیونکہ عمارتاِس تیرےپر ہی نام کا ٹھپا لگا ‘ہے۔

اب10 عمون، موآب اور پہاڑی ملـک سعیر کی حرکتوں کو
اسرائیلجب!دیکھ مصر سے نکلا تو تُو نے اُسے اِن قوموں پر حملہ
کرنے اور اِن کے علاقے میں سے گزرنے کی اجازت نہ دی۔
اسرائیل متبادلکو راستہ اختیار کرنا پڑا، ہلاکاِنہیںاُسےکیونکہ
کرنے اجازتکی نہ ملی۔ دےدھیاناب11 کہ یہ بدلے میں کیا
کر ہیں۔رہے یہ ہمیں اُس زمینموروثی سے نکالنا ہتے ہیںچا جو تُو
دیہمیںنے تھی۔ ہمارےاے12 خدا، کیا تُو اُن عدالتکی نہیں
کرے گا؟ ہم تو اِس بڑی فوج کے مقابلے بےبسمیں ہیں۔ اِس
کے حملے سے بچنے کا راستہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہماری آنکھیں
مدد کے لئے تجھ پر لـگی “ہیں۔

13 یہوداہ کے تمام مرد، عورتیں اور بچے ربوہاں کے حضور
کھڑے رہے۔ ربتب14 کا ایکروح لاوی بنام یحزی ایل پر
نازل جبہوا جماعتوہ درمیانکے کھڑا تھا۔ یہ آسفآدمی کے
خاندان کا تھا، اور اُس کا پورا نام یحزی ایل بن یاہ زکر بن ِنایاہ ب بن
یعی ایل بن متنیاہ تھا۔ 15 اُس نے کہا، یہوداہ” اور یروشلم کے
لوگو، میری بات !سنیں اے بادشاہ، آپ بھی اِس پر دھیان دیں۔
رب فرماتا ہے کہ ڈرو مت، اور اِس بڑی فوج کو دیکھ کر مت
گھبرانا۔ کیونکہ جنگیہ تمہارا نہیں بلـکہ میرا معاملہ ہے۔ کل16
اُن کے مقابلے کے لئے نکلو۔ اُس وقت وہ صیصدرۂ سے ہو کر
طرفتمہاری بڑھ رہے ہوں گے۔ تمہارا اُن سے مقابلہ اُس وادی
سرےکے پر ہو گا جہاں یروایل کا یگستان ر شروع ہوتا ہے۔
لیکن17 تمہیں لڑنے نہیںضرورتکی ہو دشمنبسگی۔ کے منے آ
منے سا کھڑے ہو کر رُک جاؤ اور دیکھو کہ رب کس طرح
تمہیں گا۔دےچھٹکارا یہوداہاےڈرو،متلہٰذا اور یروشلم، اور
متدہشت کھاؤ۔ کل اُن کا سامنا کرنے کے لئے نکلو، کیونکہ
تمہارےرب ساتھ ہو “گا۔

18 یہ سن یہوسفطکر منہ گیا۔جھکبلکے یہوداہ اور یروشلم
کے تمام لوگوں نے بھی اوندھے منہ جھک کر رب پرستشکی
کی۔ 19 قِہاتپھر اور قورح خاندانوںکے کھڑےلاویکچھکے
ہو بلندکر آواز اسرائیلربسے کے وحمدکیخدا ثنا لـگے۔کرنے

عمونیوں پر فتح
اگلے20 دن سویرےصبح یہوداہ کی فوج تقوع کے یگستان ر

کے لئے روانہ ہوئی۔ نکلتے وقت یہوسفط نے اُن کے منے سا
کھڑے ہو کر کہا، یہوداہ” اور یروشلم کے مردو، میری بات
!سنیں رب اپنے خدا پر بھروسا رکھیں تو آپ قائم رہیں گے۔ اُس
کے نبیوں کی باتوں کا یقین یں کر تو آپ کو کامیابی حاصل ہو
“گی۔ لوگوں21 سے مشورہ کر یہوسفطکے نے کچھ مردوں کو
کیرب لئےکےگانےگیتمیںتعظیم لباسمُقّدسکیا۔مقرر پہنے
ہوئے وہ فوج کے آگے آگے چل کر حمد و ثنا کا یہ گیت گاتے
ستائشکیرب”رہے، کرو، اُسکیونکہ ابدیشفقتکی “ہے۔

22 اُس وقت رب حملہ آور فوج کے مخالفوں کو کھڑا کر چکا
یہوداہجبابتھا۔ لـگےگانےگیتکےحمدمردکے تو تاکوہ
میں سے نکل کر بڑھتی ہوئی فوج پر ٹوٹ پڑے اور اُسے شکست
دی۔ 23 پھر عمونیوں اور موآبیوں نے مل کر پہاڑی ملـک سعیر
کے مردوں پر حملہ کیا تاکہ اُنہیں مکمل طور پر ختم کر دیں۔ جب
ہلاکیہ ہوئے تو عمونی اور دوسرےایکموآبی موتکو کے
گھاٹ اُتارنے لـگے۔ 24 یہوداہ کے فوجیوں کو اِس کا علم نہیں
تھا۔ چلتے چلتے وہ اُس مقام تک پہنچ گئے جہاں سے یگستان ر
نظر آتا ہے۔ وہاں وہ دشمن تلاشکو کرنے لـگے، لیکن لاشیں
ہی لاشیں زمین پر بکھری نظر ایکآئیں۔ بھی دشمن نہیں بچا تھا۔
یہوسفط25 اور اُس لوگوںکے کے لئے دشمنصرف کو لُوٹنے کا
کام باقی رہ گیا کثرتتھا۔ قسمجانور،کے قسم کا کپڑےسامان،
اور کئی قیمتی چیزیں تھیں۔ اِتنا سامان تھا کہ وہ ایکاُسے وقت
میں اُٹھا کر اپنے ساتھ لے نہیںجا سکتے تھے۔ مالسارا جمع کرنے
میں تین دن لـگے۔

26 چوتھے دن وہ قریب کی ایک وادی میں جمع ہوئے تاکہ
رب کی تعریف کریں۔ اُس وقت سے وادی کا نام تعریف’ کی
‘وادی پڑ گیا۔ 27 اِس کے بعد یہوداہ اور یروشلم کے تمام مرد
یہوسفط راہنمائیکی خوشیمیں مناتے ہوئے واپسیروشلم آئے۔
ربکیونکہ اُنہیںنے دشمن خوشیسےشکستکی 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۔ جب29 ارد
گرد ممالـککے نے سنا اسرائیلربطرحکسکہ کے دشمنوں
سے لڑا ہے تو اُن میں الله دہشتکی پھیل گئی۔ وقتاُس30 سے
حکومتسےسکونیہوسفط سکا،کر کیونکہ الله چاروںاُسےنے
طرف ممالـککے حملوںکے محفوظسے رکھا تھا۔

یہوسفط آخریکے سال موتاور
یہوسفط31 35 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور وہ یروشلم میں

رہ حکومتسال25کر کرتا رہا۔ اُس ماںکی بنتعزوبہ ِسلحی
تھی۔ وہ32 باپاپنے آسا کے نمونے پر چلتا اور وہ کچھ کرتا رہا جو
پسندکورب تھا۔ لیکن33 اُس مقاموںاونچےبھینے مندروںکے
کو نہختم کیا، لوگوںاور دلکے باپاپنے دادا کے طرفکیخدا
مائل نہ ہوئے۔

باقی34 جو یہوسفطکچھ حکومتکی دورانکے ہوا وہ شروع
سے لے کر تکآخر یاہو بن حنانی کی تاریخ میں بیان کیا گیا ہے۔
بعد کچھسبمیں اسرائیلشاہاِن’ کی کتابکی‘تاریخ درجمیں کیا
گیا۔

بعد35 میں یہوداہ کے بادشاہ یہوسفط نے اسرائیل کے بادشاہ
یاہ اخز سے اتحاد کیا، گو اُس کا یہ رو بےدینی کا تھا۔ دونوں36
ملنے کر تجارتی جہازوں کا ایسا بیڑا بنوایا تکترسیسجو پہنچ
سکے۔ جب یہ جہاز بندرگاہ عصیون جابر میں تیار ہوئے 37 تو
مریسہ کا ہنے ر والا اِلی بنعزر دوداواہو یہوسفطنے خلافکے
پیش گوئی کی، چونکہ” آپ یاہ اخز کے ساتھ متحد ہو گئے ہیں
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اِس لئے رب آپ 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 جا ملا تو اُسے یروشلم

کے اُس میںحصے جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا خاندانیہے قبر میں
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 قلعہکے بند شہروں پر مقرر کیا
تھا۔ لیکن یہورام کو اُس نے پہلوٹھا ہونے باعثکے اپنا جانشین
بنایا تھا۔ 4 بادشاہ بننے کے بعد جب یہوداہ کی حکومت مضبوطی
اُسسے ہاتھکے تھیمیں تو یہورام نے اپنے تمام بھائیوں کو یہوداہ
کے کچھ سمیتراہنماؤں قتل کر دیا۔

5 یہورام 32 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور وہ یروشلم میں
رہ کر 8 تکسال حکومت کرتا رہا۔ 6 اُس کی شادی اسرائیل
کے بادشاہ اخی اب کی بیٹی سے ہوئی تھی، اور وہ اسرائیل کے
بادشاہوں خاصاور کر اخی اب کے خاندان بُرےکے نمونے پر
چلتا رہا۔ اُس کا چال ربچلن کو ناپسند تھا۔ توبھی7 وہ داؤد
تباہکوگھرانےکے نہیں کرنا چاہتا تھا، اُسکیونکہ داؤدنے سے
عہد باندھ کر وعدہ کیا تھا کہ تیرا اور تیری اولاد کا چراغ ہمیشہ
تک جلتا رہے گا۔

8 یہورام کی حکومت کے دوران ادومیوں بغاوتنے کی اور
یہوداہ ردکوحکومتکی اپناکےکر بادشاہ یہورامتب9کیا۔مقرر
اپنے افسروں اور تمام رتھوں کو لے کر اُن پاسکے پہنچا۔ جب
جنگ چھڑ گئی تو ادومیوں نے اُسے اور اُس کے رتھوں پر مقرر
افسروں کو گھیر لیا، لیکن رات کو بادشاہ گھیرنے والوں کی
صفوں کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ توبھی10 ملـِک ادوم آج
تک دوبارہ یہوداہ حکومتکی تحتکے نہیں آیا۔ اُسی وقت لِبناہ
شہر سرکشبھی ہو کر خود مختار ہو گیا۔ کچھسبیہ اِس لئے ہوا
کہ یہورام ربنے اپنے باپ دادا کے خدا ترککو کر دیا تھا،
تکیہاں11 کہ اُس نے یہوداہ پہاڑیکے علاقے میں اونچیکئی
جگہوں پر مندر بنوائے اور یروشلم باشندوںکے بےوفاسےربکو
ہو جانے پر پورےاُکسایا۔ یہوداہ کو وہ بُت پرستی غلطکی راہ پر
لے آیا۔

تب12 یہورام الیاسکو نبی سے خط جسملا میں لـکھا تھا،
آپرب” باپکے 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 کی طرح تُو یروشلم پورےاور یہوداہ کے باشندوں 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 رب تیری تیرےقوم، بیٹوں اور تیری یوں بیو کو تیری
پوری ملـکیت سمیت بڑی مصیبت 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 کے پڑوس میں
ہنے ر قبیلوںعربوالے یہورامکو پر حملہ دی۔تحریککیکرنے
17 یہوداہ میں گھس کر وہ یروشلم تک پہنچ 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۔ صرف
سب سے چھوٹا بیٹا یہوآخز یعنی یاہ اخز بچ نکلا۔

اِس18 رببعدکے غضبکا بادشاہ پر نازل ہوا۔ اُسے لاعلاج
لـگبیماری اُسسےجسگئی 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 باپکے دادا کے لئے کیا تھا۔

20 یہورام 32 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور یروشلم میں رہ کر
حکومتتکسال8 کرتا رہا فوتجبتھا۔ ہوا تو کسی بھیکو
افسوس نہ ہوا۔ اُسے یروشلم شہر کے اُس حصے میں دفن تو کیا گیا
جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا لیکنہے، شاہی قبروں میں نہیں۔

22
یہوداہ کا بادشاہ یاہ اخز

1 یروشلم کے باشندوں نے یہورام کے سب سے چھوٹے بیٹے
یاہ اخز کو تخت پر بٹھا دیا۔ باقی تمام بیٹوں کو اُن لٹیروں نے قتل
کیا تھا جو عربوں کے ساتھ شاہی لشکرگاہ میں گھس آئے تھے۔
یہی تھیوجہ یہوداہکہ بادشاہکے یہورام کا بیٹا یاہ اخز بادشاہ بنا۔
2 سال22وہ کی عمر نشینتختمیں ہوا اور یروشلم میں رہ ایککر
سال بادشاہ رہا۔ اُس کی ماں عتلیاہ اسرائیل کے بادشاہ عُمری کی
پوتی تھی۔ یاہ3 اخز بھی اباخی خاندانکے غلطکے نمونے پر چل
پڑا، اُسکیونکہ ماںکی اُسے راہوںبےدین پر چلنے پر اُبھارتی رہی۔
باپ4 وفاتکی پر وہ اباخی کے گھرانے مشورےکے پر چلنے
لگا۔ نتیجے میں اُس کا چال ربچلن کو ناپسند تھا۔ آخرکار یہی
لوگ 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
راماتجبنکلا۔ ِجلعاد جنگقریبکے چھڑ گئی تو یورام شام
فوجیوںکے زخمیہاتھوںکے ہوا اور6 جنگمیداِن چھوڑکو کر
واپسیزرعیل 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۔ لیکن7 الله کی مرضی تھی کہ یہ ملاقات یاہ اخز کی
ہلاکت کا باعث بنے۔ وہاں پہنچ کر وہ یورام کے ساتھ یاہو بن
نِمسی سے ملنے کے لئے نکلا، وہی یاہو ربجسے مسحنے کر کے
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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 افسروںکچھکے اور یاہ اخز بعضکے رشتے داروں
ہوئیسے جو یاہ اخز میںخدمتکی اُس ساتھکے آئے تھے۔ اِنہیں
قتل کر کے 9 یاہو یاہ اخز کو ڈھونڈنے لگا۔ پتا چلا کہ وہ سامریہ
شہر چھپمیں گیا ہے۔ اُسے یاہو پاسکے لایا جسگیا نے اُسے
قتل کر دیا۔ توبھی عزتاُسے دفنساتھکے کیا گیا، لوگوںکیونکہ
نے کہا، آخر” وہ یہوسفط کا پوتا ہے پورےجو دل ربسے کا
طالب “رہا۔ وقتاُس یاہ اخز خاندانکے میں کوئی نہ پایا گیا جو
بادشاہ کا کام سنبھال سکتا۔

عتلیاہ کی حکومتظالمانہ
جب10 یاہ اخز کی ماں عتلیاہ کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا مر گیا

ہے تو وہ یہوداہ پورےکے شاہی خاندان کو قتل کرنے لـگی۔
لیکن11 یاہ اخز کی سگی بہن یہوسبع نے یاہ اخز کے چھوٹے بیٹے
یوآس کو چپکے سے اُن شہزادوں میں نکالسے لیا جنہیں قتل کرنا
تھا اور اُسے اُس کی دایہ کے ایکساتھ سٹور میں چھپا جسدیا
میں بستر وہاںتھے۔جاتےرکھےمحفوظوغیرہ وہ عتلیاہ گرفتکی
سے محفوظ رہا۔ یہوسبع یہویدع امام کی بیوی تھی۔ 12 بعد میں
یوآس ربکو کے منتقلمیںگھر کیا گیا جہاں وہ اُن ساتھکے اُن
چھ سالوں دورانکے چھپا جبرہا عتلیاہ ملـکہ تھی۔

23
عتلیاہ کا انجام یوآساور حکومتکی

یہویدعمیںسالساتویںکےحکومتکیعتلیاہ1 جرأتنے کر
َسوکے َسو فوجیوں پر مقرر پانچ افسروں باندھا۔عہدسے اُن نامکے
یاہ عزر بن یروحام، اسمٰعیل بن یوحنان، یاہ عزر بن عوبید، معسیاہ
بن عدایاہ اور اِلی سافط بن زِکری تھے۔ 2 اِن آدمیوں نے چپکے
سے یہوداہ کے تمام شہروں میں سے گزر کر یوں لاو اور اسرائیلی
خاندانوں کے سرپرستوں کو جمع کیا اور پھر اُن کے ساتھ مل کر
یروشلم آئے۔ 3 الله کے گھر میں پوری جماعت نے جوان بادشاہ
یوآس کے ساتھ عہد باندھا۔
یہویدع اُن سے مخاطب ہوا، ہمارے” بادشاہ کا بیٹا ہی ہم پر

حکومت کرے، ربکیونکہ نے مقرر کیا ہے کہ داؤد کی اولاد
یہ ذمہ داری سنبھالے۔ 4 چنانچہ اگلے سبت کے آپدن اماموں
اور یوں لاو میں سے جتنے ڈیوٹی پر آئیں گے وہ تین میںحصوں تقسیم
ہو ایکجائیں۔ ربحصہ کے گھر کے دروازوں پر پہرا دے،
5 دوسرا شاہی محل پر اور تیسرا بنیاد دروازےنامی پر۔ باقی سب
جمعمیںصحنوںکےگھرکےربآدمی جائیں۔ہو کرنےخدمت6
والے اماموں اور یوں لاو کے سوا کوئی اَور رب کے گھر میں
داخل نہ یہیصرفہو۔ اندر جا سکتے ہیں، اُنہیںنےربکیونکہ
اِس خدمت کے لئے مخصوص کیا ہے۔ لازم ہے کہ پوری قوم
رب ہدایاتکی پر عمل کرے۔ 7 باقی لاوی بادشاہ کے ارد گرد
دائرہ بنا کر اپنے ہتھیاروں کو پکڑے رکھیں اور جہاں بھی وہ

جائے اُسے گھیرے رکھیں۔ جو بھی رب کے گھر میں گھسنے
کرےکوششکی اُسے مار “ڈالنا۔

لاوی8 اور یہوداہ کے اِن تمام مردوں نے ایسا ہی کیا۔ اگلے
سبت کے سبدن اپنے بندوں سمیت اُس پاسکے آئے، وہ بھی
جن کی ڈیوٹی تھی اور وہ بھی جن کی اب چھٹی تھی۔ کیونکہ
یہویدع خدمتنے والوںکرنے میں کسیسے بھیکو جانے کی
اجازت نہیں دی تھی۔ 9 امام نے َسو َسو فوجیوں پر مقرر افسروں
کو داؤد بادشاہ کے نیزےوہ اور چھوٹی اور بڑی ڈھالیں دیں جو
ربتکاب کے گھر میں محفوظ رکھی ہوئی تھیں۔ 10 پھر اُس
فوجیوںنے کو بادشاہ اردکے گرد کیا۔کھڑا ایکہر اپنے ہتھیار
پکڑے تیار قربانتھا۔ درمیانکےگھرکےرباورگاہ اُن دائرہکا
رب کے جنوبیکیگھر دیوار سے لے اُسکر کی شمالی تکدیوار
پھیلا ہوا تھا۔ 11 پھر یوآسوہ کو باہر لائے اور اُس سرکے پر تاج
رکھ کر اُسے قوانین دےکتابکی دی۔ یوآسیوں کو بادشاہ بنا
دیا گیا۔ اُنہوں مسحاُسےنے کیا اور بلند آواز سے نعرہ لگانے بادشاہ”لـگے، زندہ “!باد

لوگوں12 کا شور عتلیاہ تک پہنچا، کیونکہ سب دوڑ کر جمع
ہو رہے اور بادشاہ کی خوشی نعرےمیں لگا رہے تھے۔ وہ رب
کے گھر میںصحنکے اُن پاسکے آئی 13 تو کیا دیکھتی ہے کہ نیا
دروازےبادشاہ کے قریب اُس ستون پاسکے کھڑا ہے جہاں
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 رہی ساتھہے۔ ساتھ گلوکار اپنے ساز بجا کر
حمد کے گیت گانے میں راہنمائی کر رہے ہیں۔ عتلیاہ رنجش
مارےکے کپڑےاپنے پھاڑ کر چیخ اُٹھی، “!غداریغداری،”

یہویدع14 امام نے َسو َسو فوجیوں پر مقرر اُن افسروں کو بُلایا
جن کے فوجسپرد کی گئی تھی اور اُنہیں حکم دیا، اُسے” باہر لے
جائیں، کیونکہ مناسب نہیں کہ اُسے رب کے گھر پاسکے مارا
جائے۔ اور جو بھی اُس کے پیچھے آئے اُسے تلوار سے مار “دینا۔
15 وہ عتلیاہ کو پکڑ کر وہاں سے باہر لے گئے اور اُسے گھوڑوں
دروازےکے پر مار دیا جو شاہی محل پاسکے تھا۔

پھر16 یہویدع قومنے اور بادشاہ ملساتھکے عہدسےربکر
باندھ کر وعدہ کیا کہ ربہم کی قوم رہیں گے۔ اِس17 کے بعد
سب بعل کے مندر پر پڑےٹوٹ اور اُسے ڈھا دیا۔ اُس کی قربان
گاہوں بُتوںاور 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
کو لنے سنبھا کی داریذمہ دی۔ داؤد نے اُنہیں خدمت کے لئے
گروہوں میں تقسیم کیا تھا۔ اُس ہدایاتکی مطابقکے اُن ہی کو
خوشی مناتے اور گیت گاتے ہوئے بھسم ہونے والی قربانیاں
پیش کرنی تھیں، جس طرح موسٰی کی شریعت میں لـکھا ہے۔
رب19 کے گھر کے دروازوں پر یہویدع نے کھڑےدربان کئے
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تاکہ ایسے لوگوں کو اندر آنے سے روکا جائے بھیکسیجو وجہ
ناپاکسے ہوں۔

20 پھر وہ َسو َسو فوجیوں پر مقرر افسروں، اثر و رسوخ والوں،
قوم کے حکمرانوں اور باقی پوری اُمّت کے ہمراہ جلوس نکال کر
بادشاہ کو بالائی دروازے سے ہو کر شاہی محل میں لے گیا۔
وہاں اُنہوں نے بادشاہ تختکو پر بٹھا دیا، اور21 تمام اُمّت خوشی
مناتی رہی۔ یوں یروشلم شہر سکونکو ملا، کیونکہ عتلیاہ کو تلوار
سے مار دیا گیا تھا۔

24
ربیوآس کے گھر مرمتکی کرواتا ہے

یوآس1 7 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اُس کی
حکومت کا دورانیہ 40 سال تھا۔ اُس کی ماں ِضبیاہ بیرسبع کی
ہنے ر والی تھی۔ یہویدع2 کے جیتے 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 بعد یوآس ربنے کے گھر مرمتکی کرانے
کا فیصلہ کیا۔ اماموں5 اور یوں لاو کو اپنے پاس بُلا کر اُس نے
اُنہیں حکم دیا، یہوداہ” شہروںکے میں سے گزر کر تمام لوگوں سے
کریںجمعپیسے سالبہسالآپتاکہ اپنے مرمتکیگھرکےخدا
کروائیں۔ اب جا کر جلدی “کریں۔ لیکن یوں لاو نے بڑی دیر
لگائی۔

تب6 بادشاہ نے اماِم اعظم یہویدع کو بُلا کر پوچھا، آپ”
یوںنے لاو سے مطالبہ نہیںکیوں کیا کہ وہ یہوداہ شہروںکے اور
یروشلم سے رب کے گھر کی مرمت کے پیسے جمع کریں؟ یہ تو
کوئی باتنئی نہیں ہے، ربکیونکہ کا خادم موسٰی ملاقاتبھی
کا خیمہ ٹھیک رکھنے کے لئے اسرائیلی جماعت سے ٹیکس لیتا
رہا۔ آپ7 کو خود معلوم ہے کہ اُس عورتبےدین عتلیاہ نے
اپنے پیروکاروں کے ربساتھ کے گھر میں نقب لگا کر رب کے
لئے مخصوص ہدیئے چھین لئے اور بعل کے اپنے بُتوں خدمتکی
کے لئے استعمال کئے “تھے۔

8 بادشاہ کے حکم پر ایک صندوق بنوایا گیا جو باہر، رب کے
دروازےکےصحنکےگھر پر پورے9گیا۔رکھا یہوداہ اور یروشلم
میں اعلان کیا گیا ربکہ کے لئے ٹیکسوہ ادا کیا جسجائے
کا خدا کے خادم موسٰی نے یگستان ر میں اسرائیلیوں سے مطالبہ
کیا تھا۔ 10 یہ سن کر تمام راہنما بلـکہ پوری خوشقوم ہوئی۔ اپنے
ہدیئے رب کے گھر پاسکے لا کر وہ اُنہیں صندوق میں لتے ڈا
کبھیجبرہے۔ وہ بھر جاتا 11 تو لاوی اُسے اُٹھا کر بادشاہ کے
افسروں پاسکے جاتے۔لے اگر میںاُس پیسےبہتواقعی ہوتے
تو بادشاہ میرمنشیکا اور اعظماماِم افسرایککا آ خالیاُسےکر کر
دیتے۔ لاویپھر اُسے اُس کی رکھواپسجگہ تھے۔دیتے یہ سلسلہ
جاریروزانہ رہا، اور بڑیبہتآخرکار رقم اکٹھی ہو گئی۔

12 بادشاہ اور یہویدع یہ پیسے اُن ٹھیکے داروں کو دیا کرتے
تھے مرمتکیگھرکےربجو تھے۔کرواتے پیسےیہ پتھر تراشنے
والوں، بڑھئیوں اور اُن کاری گروں کی اُجرت کے لئے صَرف
ہوئے جو لوہے اور پیتل کا کام تھے۔کرتے کیگھرکےرب13
مرمت کے نگرانوں نے محنت سے کام کیا، اور اُن کے زیرِ نگرانی
ترقی ہوتی گئی۔ آخر ربمیں کے گھر حالتکی پہلے کی سی ہو
گئی تھی بلـکہ اُنہوں نے اُسے مزید مضبوط بنا دیا۔ 14 کام کے
اختتام پر ٹھیکے دار باقی پیسے یوآس بادشاہ اور یہویدع پاسکے
لائے۔ اِن اُنہوںسے ربنے کے گھر خدمتکی کے لئے درکار
پیالے، برتنکےچاندیاورسونے اور قربانیاںجوچیزیںکئیدیگر
چڑھانے کے لئے استعمال ہوتی تھیں بنوائیں۔ یہویدع کے جیتے جی
رب کے میںگھر باقاعدگی بھسمسے ہونے والی پیشقربانیاں کی
جاتی رہیں۔

یہویدع15 نہایت بوڑھا ہو گیا۔ 130 سال کی عمر میں فوتوہ
ہوا۔ 16 اُسے یروشلم کے اُس حصے میں شاہی قبرستان میں دفنایا
گیا جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا اُسکیونکہہے، اسرائیلنے میں الله
اور اُس کے گھر کی خدمتاچھی کی تھی۔

یوآس رببادشاہ ترککو کرتا ہے
یہویدع17 موتکی کے بعد یہوداہ بزرگکے یوآس پاسکے

آ کر منہ کے جھکبل گئے۔ وقتاُس سے وہ اُن کے مشوروں پر
عمل کرنے لگا۔ اِس18 ایککا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اُن کے ساتھ
مل ربکر باپاپنے کے خدا گھرکے چھوڑکو دیوییسیرتکر
بُتوںاورکھمبوںکے کی پوجا اِسلگا۔کرنے گناہ اللهسےوجہکی
غضبکا یہوداہ اور یروشلم پر نازل ہوا۔ اُس19 نے اپنے نبیوں کو
لوگوں پاسکے بھیجا تاکہ وہ اُنہیں سمجھا ربکر واپسپاسکے
لائیں۔ لیکن بھیکوئی اُن باتکی سننے کے لئے تیار نہ ہوا۔ 20 پھر
الله کا روح یہویدع امام کے بیٹے یاہ زکر پر نازل ہوا، اور اُس نے
قوم کے منے کھڑےسا ہو کر کہا، الله” فرماتا ہے، تم’ رب کے
احکام خلافکی ورزی کیوں کرتے ہو؟ تمہیں کامیابی حاصل
نہیں ہو گی۔ چونکہ تم ربنے ترککو کر دیا ہے اِس لئے اُس
نے ترکتمہیں کر دیا “!‘ہے

لوگوںمیںجواب21 یاہنے اُسےکےکرسازشخلافکےزکر
بادشاہ کے حکم پر رب کے گھر کے صحن میں سنگسار کر دیا۔
یوآسیوں22 بادشاہ اُسنے مہربانی خیالکا نہ کیا یہویدعجو نے
اُس پر کی تھی بلـکہ اُسے نظرانداز کر کے اُس کے بیٹے قتلکو کیا۔
وقتمرتے یاہ زکر بولا، دےدھیانرب” کر میرا بدلہ “!لے

اگلے23 سال کے آغاز میں شام کی فوج یوآس سے لڑنے آئی۔
یہوداہ گھسمیں کر اُنہوں نے یروشلم پر فتح پائی اور قوم کے تمام
بزرگوں کو مار ڈالا۔ سارا لُوٹا ہوا مال دمشق کو بھیجا گیا جہاں
بادشاہ تھا۔ 24 اگرچہ شام کی فوج یہوداہ کی فوج بہتنسبتکی
تھیچھوٹی ربتوبھی فتحاُسےنے بخشی۔ چونکہ یہوداہ ربنے
اپنے باپ دادا کے خدا کو ترک کر دیا تھا اِس لئے یوآس کو
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شام کے ہاتھوں سزا ملی۔ جنگ25 کے دوران یہوداہ کا بادشاہ
شدید زخمی دشمنجبہوا۔ ملـکنے کو چھوڑ دیا یوآستو کے
افسروں اُسنے سازشخلافکے یہویدعکی۔ امام کے بیٹے کے
قتل کا انتقام لے کر اُنہوں نے اُسے مار ڈالا جب وہ بیمار حالت
میں بستر پر پڑا تھا۔ بادشاہ کو یروشلم اُسکے دفنمیںحصے کیا گیا
جو داؤد’ کا ‘شہر لیکنہے۔کہلاتا قبرستانشاہی نہیںمیں دفنایا
گیا۔ سازش26 کرنے والوں کے نام زبد اور یہوزبد تھے۔ پہلے کی
ِسمعاتماں عمونی تھی دوسرےجبکہ کی ِسمریتماں موآبی تھی۔

یوآس27 کے بیٹوں، اُس خلافکے نبیوں کے فرمانوں اور الله
کے گھر کی مرمت بارےکے میں مزید معلومات شاہان’ کی
درجمیں‘کتاب یوآسہیں۔ کے بعد اُس کا بیٹا تختاَمَصیاہ نشین
ہوا۔

25
یہوداہ کا بادشاہ اَمَصیاہ

1 سال25اَمَصیاہ کی عمر میں بادشاہ بنا اور یروشلم میں اُس کی
حکومت کا سال29دورانیہ تھا۔ اُس کی ماں یہوعدان یروشلم کی
ہنے اَمَصیاہکچھجو2تھی۔والیر نے کیا پسندکوربوہ لیکنتھا،
پیرویکیربسےدلپورےوہ نہیں تھا۔کرتا اُسہیجوں3 کے
پاؤں مضبوطی سے جم گئے اُس نے اُن افسروں کو موتسزائے
دی جنہوں باپنے کو قتل کر دیا تھا۔ لیکن4 اُن کے بیٹوں کو
اُس نے زندہ ہنے ر دیا اور یوں شریعتموسوی کے تابع جسرہا
ربمیں فرماتا ہے، والدین” کو اُن بچوںکے کے جرائم سببکے
سے سزائے موت 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۔

ادوم جنگسے
5 اَمَصیاہ نے یہوداہ اور بن یمین کے قبیلوں کے تمام مردوں کو

بُلا اُنہیںکر خاندانوں ترتیبمطابقکے دیا۔ اُس ہزارنے ہزار اور
َسو َسو فوجیوں پر افسر مقرر کئے۔ بھیجتنے 20مرد یا اِس زائدسے
تھےکےسال بھرتیکیسباُن فوجی3,00,000طرحاِسہوئی۔
جمع بڑیسبہوئے۔ ڈھالوں اور نیزوں لیسسے تھے۔ اِس6 کے
علاوہ اَمَصیاہ اسرائیلنے 1,00,000کے تجربہ کار فوجیوں کو
اُجرت پر بھرتی کیا تاکہ جنگوہ میں مدد کریں۔ اُنہیں اُس نے
چاندی ًکے تقریبا 3,400 کلو گرام دیئے۔

ایکلیکن7 مردِ خدا نے اَمَصیاہ پاسکے آ کر اُسے بادشاہ”سمجھایا، سلامت، لازم یہکہہے اسرائیلی آپفوجی ملساتھکے
کر لڑنے کے لئے نہ نکلیں۔ کیونکہ رب اُن کے ساتھ نہیں ہے،
وہ افرائیم بھیکسیکے ہنے ر والے ساتھکے نہیں ہے۔ 8 آپاگر
اُن کے ساتھ مل کر نکلیں تاکہ مضبوطی دشمنسے لڑیںسے تو الله
آپ دشمنکو منےکے سا گا۔دےگرا کیونکہ الله مددکیآپکو
کرنے آپاور کو گرانے قدرتکی حاصل “ہے۔ 9 اَمَصیاہ نے
اعتراض کیا، لیکن” مَیں اسرائیلیوں کو چاندی کے 3,400 کلو

گرام ادا کر چکا ہوں۔ اِن پیسوں کا کیا بنے “گا؟ مردِ خدا نے
یادہکہیںسےاِسکوآپرب”دیا،جواب ز عطا کر “ہے۔سکتا
چنانچہ10 اَمَصیاہ نے افرائیم سے آئے ہوئے تمام فوجیوں فارغکو
کر واپسکے بھیج دیا، اور وہ یہوداہ ناراضبہتسے ہوئے۔ ہر
طیشبڑےایک میں اپنے اپنے گھر چلا گیا۔

توبھی11 جرأتاَمَصیاہ کر جنگکے کے لئے نکلا۔ اپنی فوج
نمککو میںوادیکی لے جا اُسکر 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
نے قیدیوں ایککو اونچی چٹان کی چوٹی پر لے جا کر نیچے گرا
دیا۔ اِس پاشپاشسبطرح ہو ہلاککر ہوئے۔

13 اِتنے فارغمیں کئے فوجیوںاسرائیلیگئے سامریہنے بیتاور
َحورون کے بیچ میں واقع یہوداہ کے شہروں پر حملہ کیا تھا۔ لڑتے
لڑتے اُنہوں نے 3,000 مردوں موتکو گھاٹکے اُتار دیا اور
بہت 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 گھر واپس لایا۔ وہاں اُس
نے اُنہیں کھڑا کیا اور اُن کے منے سا اوندھے جھکمنہ کر اُنہیں
کیں۔پیشقربانیاں یہ15 دیکھ اُسربکر ناراضبہتسے ہوا۔
اُس ایکنے نبی کو اُس پاسکے بھیجا جس نے کہا، تُو” 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
بادشاہتجھےسےکبنےہم”کہا، کا مشیر بنا دیا خاموش،ہے؟
تجھےورنہ مار دیا نبی“گا۔جائے خاموشنے ہو کر اِتنا ہی مجھے”کہا، معلوم ہے کہ الله آپنے آپکو کی اِن حرکتوں کی وجہ
سے اور اِس لئے آپکہ نے میرا مشورہ قبول نہیں کیا تباہ کرنے
کا فیصلہ کر لیا “ہے۔

اَمَصیاہ اسرائیل کے یوآسبادشاہ سے لڑتا ہے
ایک17 دن یہوداہ کے بادشاہ اَمَصیاہ نے اپنے مشیروں سے

مشورہ کرنے کے بعد یوآس بن یہوآخز بن یاہو کو پیغام آئیں،”بھیجا، دوسرےایکہم کا مقابلہ “!کریں لیکن18 اسرائیل کے
بادشاہ یوآس جوابنے دیا، لبنان” ایکمیں کانٹےدار جھاڑی
نے دیودار کے ایک درخت سے بات کی، میرے’ بیٹے کے
ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ ‘باندھو۔ لیکن اُسی وقت لبنان کے جنگلی
جانوروں نے اُس کے اوپر سے گزر کر اُسے پاؤں تلے کچل ڈالا۔
19 ادوم پر فتح پانے سببکے آپسے کا دل مغرور ہو کر مزید
شہرت حاصل کرنا چاہتا لیکنہے۔ میرا مشورہ ہے آپکہ اپنے
گھر میں مصیبتایسیآپرہیں۔ دعوتکیوںکو دیتے ہیں جو
آپ اور یہوداہ کی تباہی کا باعث بن “جائے؟ 20 لیکن اَمَصیاہ
ماننے لئےکے تیار نہیں تھا۔ الله اُسے اور اُس قومکی اسرائیلیوںکو
حوالےکے کرنا چاہتا تھا، اُنہوںکیونکہ ادومیوںنے دیوتاؤںکے
طرفکی رجوع کیا تھا۔
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اسرائیلتب21 کا یوآسبادشاہ اپنی فوج لے کر یہوداہ پر چڑھ
آیا۔ بیت شمس کے پاس اُس کا یہوداہ کے بادشاہ اَمَصیاہ کے
ساتھ مقابلہ ہوا۔ اسرائیلی22 فوج نے یہوداہ کی فوج شکستکو
اوردی، ایکہر اپنے اپنے بھاگگھر اسرائیل23گیا۔ بادشاہکے
یوآس نے یہوداہ کے بادشاہ اَمَصیاہ بن یوآس بن یاہ اخز کو وہیں
بیت شمس میں گرفتار کر لیا۔ پھر وہ اُسے یروشلم لایا اور شہر کی
فصیل افرائیم دروازےنامی سے لے کر کونے تکدروازےکے
گرا دی۔ اِس حصے کی ًلمبائی تقریبا فٹ600 تھی۔ 24 جتنا بھی
سونا، چاندی اور قیمتی سامان رب 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
اسرائیل25 کے یوآسبادشاہ بن یہوآخز موتکی بعدکے یہوداہ

کا بادشاہ اَمَصیاہ یوآسبن سال15مزید باقی26رہا۔جیتا کچھجو
اَمَصیاہ حکومتکی دورانکے ہوا وہ شروع سے لے کر شاہاِن’تکآخر اسرائیل و ‘یہوداہ کی کتاب میں درج ہے۔ جب27 سے
ربوہ پیرویکی کرنے سے باز آیا وقتاُس لوگسے یروشلم میں
اُس سازشخلافکے کرنے لـگے۔ آخرکار اُس نے فرار ہو کر
لـکیس میں پناہ لی، سازشلیکن والوںکرنے نے اپنے لوگوں کو
اُس پیچھےکے بھیجا، اور وہ وہاں اُسے قتل کامیابمیںکرنے ہو
گئے۔ 28 اُس گھوڑےلاشکی پر اُٹھا کر یہوداہ کے شہر یروشلم
لائی گئی جہاں اُسے خاندانی قبر میں دفنایا گیا۔

26
یہوداہ کا بادشاہ یّاہ عُز

یہوداہ1 تمامکے لوگوں نے اَمَصیاہ کی اُسجگہ کے بیٹے یّاہ عُز
تختکو پر بٹھا دیا۔ اُس کی عمر 16 سال تھی اُسجب2 باپکا
مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا۔ بادشاہ بننے کے بعد یّاہ عُز نے
ایلات شہر پر قبضہ کر کے اُسے دوبارہ یہوداہ کا حصہ بنا لیا۔ اُس
نے شہر تعمیریبہتمیں کام کروایا۔

3 یّاہ عُز 16 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور یروشلم میں رہ کر
52 حکومتسال کرتا رہا۔ اُس کی ماں یکولیاہ یروشلم کی ہنے ر
والی تھی۔ 4 باپاپنے اَمَصیاہ کی طرح اُس کا چال ربچلن کو
پسند تھا۔ 5 اماِم اعظم یاہ زکر کے جیتے جی یّاہ عُز رب کا طالب
رہا، یاہکیونکہ اُسےزکر الله کیماننےخوفکا تعلیم جبرہا۔دیتا
رببادشاہتک طالبکا اللهتکوقتاُسرہا اُسے کامیابی بخشتا
رہا۔

6 یّاہ عُز فلستیوںنے جنگسے کر کے جات، یبنہ اور اشدود
کی فصیلوں کو ڈھا دیا۔ دیگر کئی شہروں کو اُس نے سرےنئے
تعمیرسے کیا اشدودجو قریبکے اور فلستیوں باقیکے میںعلاقے
تھے۔ لیکن7 الله نے صرفنہ فلستیوں سے وقتلڑتے یّاہ عُز کی
مدد کی بلـکہ وقتاُس جببھی بعلجور میں ہنے ر والے عربوں

اور معونیوں جنگسے چھڑ گئی۔ عمونیوں8 کو یّاہ عُز خراجکو
ادا کرنا پڑا، اور وہ اِتنا طاقت ور بنا کہ اُس کی شہرت تکمصر
پھیل گئی۔

9 یروشلم میں یّاہ عُز نے کونے کے دروازے، وادی کے
دروازے اور فصیل کے موڑ پر مضبوط بُرج بنوائے۔ 10 اُس نے
بیابان بُرجبھیمیں تعمیر ساتھساتھاورکئے پتھر حوضبےشمارکے
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 خاصکام پسند تھا۔ لوگبہت پہاڑی علاقوں
اور زرخیز وادیوں میں اُس کے کھیتوں اور انگور کے باغوں کی
نگرانی کرتے تھے۔

11 یّاہ عُز طاقتکی ور فوج تھی۔ بادشاہ کے اعلٰی افسر حننیاہ
کی راہنمائی میں میرمنشی یعی ایل نے افسر معسیاہ کے ساتھ فوج
کی بھرتی کر کے اُسے ترتیب دیا تھا۔ 12 اِن دستوں پر کنبوں کے
2,600 سرپرست مقرر تھے۔ 13 فوج جنگ3,07,500 لڑنے
مردوںقابلکے میںجنگتھی۔مشتملپر بادشاہ اُن پر پورا بھروسا
کر سکتا تھا۔ 14 یّاہ عُز نے اپنے تمام فوجیوں کو ڈھالوں، نیزوں،
فلاخناورکمانوںبکتروں،زرہخودوں، کیا۔مسلحسےسامانکے
15 اور یروشلم کے بُرجوں اور فصیل کے کونوں پر اُس نے ایسی
مشینیں لگائیں جو تیر چلا سکتی بڑےبڑےاور پھینکپتھر سکتی
تھیں۔

یّاہ عُز مغرور ہو جاتا ہے
غرض، الله کی مدد سے یّاہ عُز شہرتکی دُور تکدُور پھیل

گئی، اور اُس طاقتکی بڑھتی گئی۔
لیکن16 اِس طاقت نے اُسے مغرور کر دیا، اور نتیجے میں وہ

غلط راہ پر آ گیا۔ رب اپنے خدا کا بےوفا ہو کر ایکوہ ربدن
کے گھر گھسمیں گیا تاکہ بخور کی قربان گاہ پر بخور جلائے۔
لیکن17 اماِم اعظم یاہ عزر رب کے مزید 80 بہادر اماموں کو
اپنے ساتھ لے کر اُس کے پیچھے پیچھے گیا۔ 18 اُنہوں نے بادشاہ
یّاہ عُز کا سامنا کر کے کہا، مناسب” نہیں ربآپکہ کو بخور
کی قربانی پیش کریں۔ یہ ہارون کی اولاد یعنی اماموں کی ذمہ
داری ہے جنہیں اِس کے لئے مخصوص کیا گیا ہے۔ مقدِس سے
نکل جائیں، کیونکہ آپ الله سے بےوفا ہو گئے ہیں، اور آپ کی
یہ حرکت رب خدا کے منے سا عزت کا باعث نہیں بنے “گی۔
19 یّاہ عُز بخوردان کو پکڑے بخور کو پیش کرنے کو تھا کہ
اماموں کی باتیں سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ لیکن اُسی لمحے اُس
ماتھےکے پر پھوٹکوڑھ نکلا۔ یہ20 دیکھ کر اماِم اعظم یاہ عزر
اور دیگر اماموں نے اُسے جلدی ربسے کے گھر سے نکال دیا۔
یّاہ عُز نے خود بھی وہاں سے نکلنے کی جلدی کی، کیونکہ رب
ہی نے اُسے دیسزا تھی۔

21 یّاہ عُز جیتے جی اِس بیماری سے شفا نہ پا سکا۔ اُسے علیٰحدہ
گھر میں رہنا پڑا، اور اُسے رب کے گھر میں داخل ہونے کی
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اجازت نہیں تھی۔ اُس کے بیٹے یوتام کو محل پر مقرر کیا گیا، اور
وہی اُمّت پر حکومت کرنے لگا۔

باقی22 جو کچھ یّاہ عُز حکومتکی کے دوران شروع سے لے
کر تکآخر ہوا آموصوہ کے بیٹے یسعیاہ نبی نے قلم بند کیا ہے۔
یّاہجب23 عُز مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُسے کوڑھ کی
وجہ دوسرےسے بادشاہوں کے ساتھ نہیں دفنایا گیا بلـکہ قریب
میںکھیتایککے خاندانشاہیجو کا تھا۔ پھر اُس کا بیٹا یوتام
تخت نشین ہوا۔

27
یہوداہ کا بادشاہ یوتام

سال25یوتام1 کی عمر میں بادشاہ بنا اور یروشلم میں رہ 16کر
حکومتتکسال اُسرہا۔کرتا ماںکی تھی۔صدوقبنتیروسہ
یوتام2 کچھوہنے کیا پسندکوربجو تھا۔ وہ باپاپنے یّاہ عُز کے
نمونے پر چلتا رہا، اگرچہ اُس نے کبھی بھی باپ کی ربطرح
کے گھر میں گھس جانے کوششکی نہ کی۔ لیکن لوگعام
اپنی غلط راہوں سے نہ ہٹے۔

3 یوتام 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 مضبوطپر بنا دیا۔ یہوداہ4 پہاڑیکے علاقے میں اُس نے
شہر تعمیر کئے اور جنگلی علاقوں میں قلعے اور بُرج بنائے۔ جب5
عمونی بادشاہ کے ساتھ جنگ چھڑ گئی تو اُس نے عمونیوں کو
شکست دی۔ تین سال تک اُنہیں اُسے سالانہ خراج کے طور پر
ً تقریبا 3,400 کلو گرام چاندی، 16,00,000 کلو گرام گندم
اور 13,50,000 کلو گرام َجو ادا کرنا پڑا۔ یوں6 یوتام طاقتکی
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 کتابکی 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 حکومتسال16کر کرتا رہا۔ جب9
وہ مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم کے اُس حصے
میں جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے دفنایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا آخز
تخت نشین ہوا۔

28
یہوداہ کا بادشاہ آخز

1 آخز 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور یروشلم میں رہ کر 16
سال حکومت کرتا رہا۔ وہ اپنے باپ داؤد کے نمونے پر نہ چلا
بلـکہ وہ کچھ کرتا رہا جو رب کو ناپسند تھا۔ 2 کیونکہ اُس نے
اسرائیل کے بادشاہوں کا چال چلن اپنایا۔ بعل کے بُت ڈھلوا کر
اُس3 صرفنہنے وادٔی بن ہنوم میں بُتوں پیشقربانیاںکو کیں
بلـکہ بیٹوںاپنے قربانیبھیکو طورکے پر یوںدیا۔جلا وہ قوموںاُن
کے رسمگھنونے رواجو ادا کرنے لگا ربجنہیں اسرائیلیوںنے

کے ملـکآگے سے نکال دیا تھا۔ 4 آخز بخور جلا کر اپنی قربانیاں
اونچے یوںمقاموں، اورچوٹیوںکیپہاڑ ہر سائےکےدرختگھنے
میں چڑھاتا تھا۔

اِسی5 لئے رب اُس کے خدا نے اُسے شام کے بادشاہ کے
حوالے کر دیا۔ شام فوجکی دیشکستاُسےنے اور یہوداہ کے
بہت لوگوںسے قیدیکو بنا کر دمشق گئی۔لے آخز اسرائیلکو
بادشاہکے فِقَح بن رملیاہ بھیحوالےکے کر دیا اُسےنےجسگیا
شدید نقصان پہنچایا۔ ایک6 ہی دن میں یہوداہ کے 1,20,000
تجربہ کار فوجی شہید ہوئے۔ یہ سب کچھ اِس لئے ہوا کہ قوم
ربنے باپاپنے دادا کے خدا ترککو کر دیا تھا۔ وقتاُس7
افرائیم قبیلےکے زِکریپہلوانکے نے آخز کے بیٹے محلمعسیاہ، کے
عزریانچارج قام اور بادشاہ کے سببعد سے اعلٰی افسر اِلقانہ کو
مار ڈالا۔ اسرائیلیوں8 نے یہوداہ 2,00,000کی عورتیں اور بچے
چھین لئے کثرتاور کا لُوٹمال کر سامریہ لے گئے۔

اسرائیل قیدیوں کو رِہا کر دیتا ہے
9 سامریہ میں رب کا ایک نبی بنام عودید رہتا تھا۔ جب

اسرائیلی فوجی جنگمیداِن واپسسے آئے تو عودید اُن سے ملنے
کے لئے نکلا۔ اُس نے اُن سے کہا، آپربدیکھیں،” باپکے
دادا کا خدا یہوداہ ناراضسے تھا، اِس لئے اُس آپاُنہیںنے کے
حوالے میںطیشلوگآپلیکندیا۔کر آ کر اُن پر پڑےٹوٹیوں
کہ اُن کا قتِل عام تکآسمان پہنچ گیا ہے۔ لیکن10 یہ کافی نہیں
تھا۔ اب آپ یہوداہ اور یروشلم کے بچے ہوؤں کو اپنے غلام بنانا
ہتے چا ہیں۔ آپکیا سمجھتے ہیں کہ ہم اُن سے اچھے ہیں؟ نہیں،
آپ سے بھی رب اپنے خدا کے خلاف گناہ سرزد ہوئے ہیں۔
11 چنانچہ میری بات !سنیں اِن قیدیوں کو واپس کریں جو آپ
نے اپنے بھائیوں چھینسے لئے ہیں۔ ربکیونکہ غضبسختکا
آپ پر نازل ہونے والا “ہے۔

12 افرائیم کے قبیلے کے کچھ سرپرستوں نے بھی فوجیوں کا
کیا۔سامنا اُن نامکے یاہ بنعزر یوحنان، برکیاہ بن مِسلّموت، یحِزقیاہ
بن سلّوم اور عماسا بن خدلی تھے۔ اُنہوں13 نے کہا، اِن” قیدیوں
کو یہاں مت لے آئیں، ورنہ ربہم کے منے سا قصوروار ٹھہریں
گے۔ کیا آپ ہتے چا ہیں کہ ہم اپنے گناہوں میں اضافہ کریں؟
ہمارا پہلےقصور بہتہی بڑا اسرائیلربہاں،ہے۔ غصےسختپر
“ہے۔

تب14 فوجیوں نے اپنے قیدیوں کو آزاد کر کے اُنہیں لُوٹے
مالہوئے بزرگوںساتھکے جماعتپوریاور حوالےکے دیا۔کر
آدمیوںچارمذکورہ15 منےنے سا آ قیدیوںکر محفوظپاساپنےکو
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۔ تھکاوٹجتنے کی وجہ سے
چل نہ سکتے تھے اُنہیں اُنہوں نے گدھوں پر بٹھایا، پھر چلتے چلتے
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شہرکےکھجورکوسب تکیریحو جہاںپہنچایا اُن لوگاپنےکے
تھے۔ پھر وہ لوٹسامریہ آئے۔

آخز اسور کے بادشاہ سے مدد لیتا ہے
16 اُس وقت آخز بادشاہ نے اسور کے بادشاہ التماسسے ہماری”کی، مدد کرنے “آئیں۔ 17 کیونکہ ادومی یہوداہ میں گھس

کر کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ساتھ18
ساتھ فلستی مغربی یہوداہ کے نشیبی پہاڑی علاقے اور جنوبی
علاقے گھسمیں آئے تھے اور ذیل کے شہروں پر قبضہ کر کے
اُن میں ہنے ر لـگے :تھے بیت شمس، ایالون، جدیروت، نیز سوکہ،
تِمنت اور ِجمزو نواحوگرد آبادیوںکی نےربطرحاِس19سمیت۔
یہوداہ کو آخز کی وجہ سے زیر کر دیا، کیونکہ بادشاہ نے یہوداہ
میں بےلگام رَویبےراہ پھیلنے دی رباور سے اپنی بےوفائی کا
صاف اظہار کیا تھا۔

20 اسور کے بادشاہ تِگلت پِل ایسر اپنی فوج لے ملـککر میں
آیا، لیکن آخز کی مدد کرنے کے بجائے اُس نے تنگاُسے کیا۔
21 آخز نے رب کے گھر، شاہی محل اور اپنے اعلٰی افسروں کے
خزانوں لُوٹکو کر سارا مال اسور کے بادشاہ کو بھیج دیا، لیکن
بےفائدہ۔ اِس سے اُسے صحیح مدد نہ ملی۔

22 گو وہ اُس وقت بڑی مصیبت میں تھا توبھی رب سے اَور
دُور ہو گیا۔ 23 وہ شام کے دیوتاؤں کو پیشقربانیاں کرنے لگا،
کیونکہ اُس کا خیال تھا کہ اِن ہی نے مجھے شکست دی ہے۔
اُس نے سوچا، شام” کے دیوتا اپنے بادشاہوں کی مدد کرتے
اب!ہیں مَیںسے اُنہیں پیشقربانیاں 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 ٹکڑےٹکڑےکر کر دیا جائے۔ پھر اُس ربنے کے
گھر دروازوںکے پر تالا لگا دیا۔ اُس کی جگہ اُس نے یروشلم کے
قربانمیںکونےکونے کھڑیگاہیں دیں۔کر اُسساتھساتھ25
نے دیگر معبودوں کو پیشقربانیاں کرنے کے لئے یہوداہ کے ہر
پرجگہوںاونچیکیشہر مندر تعمیر ربوہسےحرکتوںایسیکئے۔
باپاپنے دادا کے خدا طیشکو دلاتا رہا۔

26 باقی جو کچھ اُس کی حکومت کے دوران ہوا اور جو کچھ
اُس کیانے تکآخرکرلےسےشروعوہ یہوداہشاہاِن’ ‘اسرائیلو
کتابکی میں درج ہے۔ آخزجب27 مر کر باپاپنے 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

ِحزقیاہجب1 بادشاہ بنا تو اُس کی تھی۔سال25عمر یروشلم میں
رہ کر حکومتسال29وہ کرتا رہا۔ اُس ماںکی بنتابیاہ یاہ زکر
تھی۔

2 اپنے باپ داؤد کی طرح اُس نے ایسا کام کیا جو رب کو
پسند تھا۔ حکومتاپنی3 پہلےکے سال پہلےکے مہینے میں اُس نے
رب کے گھر کے دروازوں کو کھول 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 میری بات !سنیں اپنے آپ خدمتکو کے لئے
مخصوص و مُقّدس کریں، اور رب اپنے باپ دادا کے خدا کے
گھر کو مخصوصبھی مُقّدسو کریں۔ ناپاکتمام چیزیں مقدِس
سے !نکالیں ہمارے6 باپ دادا بےوفا ہو کر وہ کچھ کرتے گئے
جو رب ہمارے خدا کو ناپسند تھا۔ اُنہوں نے اُسے چھوڑ دیا،
اپنے منہ ربکو سکونتکی گاہ سے پھیر چلطرفدوسریکر
پڑے۔ رب7 کے گھر کے منے سا برآمدےوالے کے دروازوں پر
اُنہوں نے تالا لگا چراغوںکر کو بجھا دیا۔ نہ اسرائیل کے خدا کے
لئے بخور جلایا جاتا، نہ بھسم ہونے والی قربانیاں مقدِس پیشمیں
کی جاتی تھیں۔ اِسی8 وجہ ربسے غضبکا یہوداہ اور یروشلم پر
نازل ہوا حالتہماریہے۔ دیکھکو لوگکر گھبرا گئے، اُن کے
کھڑےرونگٹے ہو گئے ہیں۔ ہم دوسروں کے لئے مذاق کا نشانہ
بن گئے آپہیں۔ خود اِس کے گواہ ہیں۔ ہماری9 بےوفائی کی
باپہمارےسےوجہ تلوار میںزدکی آ مارےکر گئے ہمارےاور
بیٹے بیٹیاں اور یاں بیو ہم سے چھین لی گئی ہیں۔ ابلیکن10 مَیں
اسرائیلرب کے عہدساتھکےخدا باندھنا ہوںچاہتا تاکہ اُس کا
نہُسستیاببیٹو،میرے11جائے۔ٹلسےہمقہرسخت دکھائیں،
ربکیونکہ آپنے چنکو کر اپنے خادم بنایا آپہے۔ کو اُس
ہوکھڑےحضورکے اُسکر اورکرنےخدمتکی 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 قیسکا بن عبدی اور یاہ عزر بن 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 و مُقّدس کیا۔ پھر وہ بادشاہ کے حکم
ربمطابقکے گھرکے لـگے۔کرنےصافپاککو کام کرتے
کرتے اُنہوں نے اِس کا خیال کیا سبکہ ربکچھ ہدایاتکی
مطابقکے ہو رہا ہو۔ ربامام16 کے میںگھر داخل ہوئے اور
اُس میں سے ناپاکہر چیز نکال کر اُسے صحن میں لائے۔ وہاں
سے یوں لاو سبنے 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
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پہنچتکبرآمدےوالے گئے ایکتھے۔ اَور پورےہفتہ گھر کو
مخصوص مُقّدسو کرنے لـگمیں گیا۔
پہلے مہینے کے ویں16 دن کام مکمل ہوا۔ 18 ِحزقیاہ بادشاہ

پاسکے جا اُنہوںکر نے کہا، ہم” ربنے پورےکے گھر کو
صافپاک کر دیا ہے۔ اِس میں جانوروں کو جلانے کی قربان
اُسگاہ اورسمیتسامانکے وہ لئےکےربپرجسمیز مخصوص
روٹیاں رکھی جاتی ہیں اُس کے سمیتسامان شامل ہے۔ 19 اور
جتنی چیزیں آخز نے بےوفا بن کر اپنی حکومت کے دوران رد
کر دی تھیں اُن سب کو ہم ٹھیکنے کر کے مخصوصدوبارہ
و مُقّدس کر دیا ابہے۔ وہ رب کی قربان گاہ کے منے سا پڑی
“ہیں۔

رب کے گھر کی مخصوصیتدوبارہ
اگلے20 دن ِحزقیاہ بادشاہ سویرےصبح شہر کے تمام بزرگوں

کو بُلا کر اُن کے ساتھ رب کے گھر کے پاس گیا۔ سات21
جوان ساتبَیل، مینڈھے اور بھیڑ ساتکے بچے بھسم ہونے والی
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۔ 22 پہلے
بَیلوں کو ذبح کیا اماموںگیا۔ نے اُن جمعخونکا کر قرباناُسےکے
گاہ پر چھڑکا۔ اِس کے بعد مینڈھوں کو ذبح کیا گیا۔ اِس بار بھی
اماموں نے اُن کا خون قربان گاہ پر چھڑکا۔ بھیڑ کے بچوں کے
خون کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا گیا۔ 23 آخر میں گناہ کی قربانی
کے لئے بکروںمخصوص کو بادشاہ جماعتاور کے منے سا لایا گیا،
اور اُنہوں نے اپنے ہاتھوں بکروںکو سروںکے پر رکھ دیا۔ 24 پھر
اماموں نے اُنہیں ذبح کر کے اُن کا خون گناہ کی قربانی کے طور
پر قربان گاہ پر چھڑکا تاکہ اسرائیل کا کفارہ دیا جائے۔ کیونکہ
بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ بھسم ہونے والی اور گناہ کی قربانی تمام
اسرائیل کے لئے پیش کی جائے۔

ِحزقیاہ25 یوںنے لاو ستارجھانجھ،کو اور سرود تھما اُنہیںکر
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 کھڑےساتھ ہو گئے
جو داؤد نے بنوائے تھے، اور امام اپنے تُرموں کو تھامے اُن کے
کھڑےساتھ ہوئے۔ 27 پھر ِحزقیاہ نے حکم دیا کہ بھسم ہونے
والی قربانی قربان گاہ پیشپر کی امامجبجائے۔ یہ کام کرنے
لـگے تو ربلاوی تعریفکی گیتمیں گانے لـگے۔ ساتھ ساتھ
تُرم اور داؤد بادشاہ کے بنوائے ہوئے ساز بجنے لـگے۔ 28 تمام
جماعت اوندھے گئیجھکمنہ گیتلاویجبکہ گاتے اور امام
تُرم بجاتے رہے۔ یہ سلسلہ اِس قربانی کی جاریتکتکمیل رہا۔
اِس29 کے بعد ِحزقیاہ اور تمام حاضرین دوبارہ منہ جھکبلکے
گئے۔ بادشاہ30 اور بزرگوں یوںنے لاو کو داؤد”کہا، آسفاور
غیب بین کے زبور گا ربکر ستائشکی “کریں۔ چنانچہ یوں لاو

نے بڑی خوشی سے حمد و ثنا کے گیت گائے۔ وہ بھی اوندھے
جھکمنہ گئے۔

31 پھر ِحزقیاہ لوگوں سے مخاطب ہوا، آج” آپ نے اپنے آپ
کو رب کے لئے وقف کر دیا ہے۔ اب وہ کچھ رب کے گھر
پاسکے لے آئیں جو آپ ذبح اور سلامتی کی قربانی کے طور پر
پیش کرنا ہتے لوگتب“ہیں۔چا ذبح اور اپنیکیسلامتی قربانیاں
لے آئے۔ نیز، جس کا بھی دل چاہتا تھا وہ بھسم ہونے والی
قربانیاں لایا۔ 32 اِس طرح بھسم ہونے والی قربانی کے لئے 70

بَیل، 100 مینڈھے اور بھیڑ کے 200 بچے جمع کر کے رب کو
پیش کئے گئے۔ 33 اُن کے بَیل600علاوہ یاں3,000اور بھیڑبکر
رب گھرکے کے لئے مخصوص گئیں۔کی لیکن34 اِتنے جانوروں
کی کھالوں کو اُتارنے کے لئے امام کم تھے، اِس لئے یوں لاو کو
اُن کی مدد کرنی پڑی۔ اِس کام کے اختتام تک بلـکہ تکجب
لئےکےخدمتاماممزید تیار نہیںپاکاور ہو مددلاویتھےگئے
کرتے رہے۔ اماموں کی نسبت یادہ ز پاکلاوی صاف ہو گئے
تھے، کیونکہ اُنہوں نے یادہ ز لـگن سے آپاپنے ربکو کے لئے
مخصوص مُقّدسو کیا تھا۔ بھسم35 ہونے والی بےشمار قربانیوں
کے علاوہ اماموں نے سلامتی کی قربانیوں کی چربی بھی جلائی۔
ساتھ ساتھ اُنہوں نے َمے کی پیشنذریں کیں۔
یوں رب کے گھر میں خدمت کا نئے سرے سے آغاز ہوا۔

36 ِحزقیاہ اور پوری قوم خوشینے منائی کہ الله نے یہ سب کچھ
اِتنی جلدی ہمیںسے مہیا کیا ہے۔

30
فسح کی عید کے لئے دعوت

1 ِحزقیاہ نے اسرائیل اور یہوداہ کی ہر جگہ اپنے قاصدوں کو
بھیج لوگوںکر میںگھرکےربکو آنے دعوتکی دی، کیونکہ
وہ اُن کے ساتھ رب اسرائیل 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۔ 3 عام طور پر یہ پہلے مہینے میں منائی جاتی
تھی، لیکن اُس وقت تک خدمت کے لئے تیار امام کافی نہیں
تھے۔ سبتکابکیونکہ آپاپنے صافپاککو نہ کر سکے۔
دوسری بات یہ تھی لوگکہ اِتنی جلدی سے یروشلم میں جمع نہ
ہو سکے۔ 4 اِن باتوں کے پیِش نظر بادشاہ اور تمام حاضرین اِس
پر متفق ہوئے کہ فسح کی عید ملتوی کی جائے۔ 5 اُنہوں نے
فیصلہ کیا کہ ہم تمام اسرائیلیوں میںجنوبکو بیرسبع سے لے کر
شمال میں دعوتتکدان دیں سبگے۔ یروشلم آئیں تاکہ ہم مل
اسرائیلربکر کے خدا کی تعظیم میں فسح کی عید منائیں۔ اصل
میں یہ بڑیعید دیر ہدایاتسے مطابقکے نہیں منائی گئی تھی۔
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6 بادشاہ کے حکم پر قاصد اسرائیل اور یہوداہ میں گزرے۔سے
ہر اُنہوںجگہ لوگوںنے کو بادشاہ اور اُس افسروںکے خطکے
پہنچا میںخطدیئے۔ لـکھا اے”تھا، اسرائیلیو، رب ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کے خدا کے
!آئیںواپسپاس پھر آپبھیوہ پاسکے بادشاہوںاسوریجو کے
ہاتھ سے بچ نکلے واپسہیں آئے گا۔ 7 باپاپنے دادا اور بھائیوں
طرحکی نہ بنیں ربجو باپاپنے دادا کے سےخدا ہوبےوفا گئے
تھے۔ یہی وجہ اُسکہہے میںحالتایسیاُنہیںنے چھوڑ دیا کہ
جس نے بھی اُنہیں دیکھا اُس کے کھڑےرونگٹے ہو آپگئے۔
خود اِس کے گواہ ہیں۔ 8 اُن کی اَڑےطرح نہ رہیں بلـکہ رب
کے تابع ہو جائیں۔ اُس کے مقدِس میں آئیں، جو اُس نے ہمیشہ
کے لئے مخصوص مُقّدسو کر دیا ربہے۔ اپنے خدا خدمتکی
کریں تاکہ آپ اُس غضبسختکے کا نشانہ نہ رہیں۔ 9 اگر آپ
رب پاسکے لوٹ آئیں تو جنہوں آپنے کے بھائیوں اور اُن کے
بال بچوں کو قید کر لیا ہے وہ اُن پر رحم کر کے اُنہیں ملـکاِس
واپسمیں آنے دیں گے۔ آپربکیونکہ کا مہربانخدا اور رحیم
ہے۔ اگر آپ اُس پاسکے واپس آئیں تو وہ اپنا منہ آپ سے نہیں
پھیرے “گا۔

10 قاصد افرائیم اور منسّی کے پورے قبائلی علاقے میں سے
گزرے اور ہر شہر کو یہ پیغام پہنچایا۔ پھر چلتے چلتے وہ زبولون
تک پہنچ گئے۔ لیکن لوگاکثر اُن کی بات سن پڑےہنسکر
اور اُن مذاقکا اُڑانے لـگے۔ آشر،صرف11 منسّی اور زبولون کے
ایکچند آدمی فروتنی کا اظہار کر مانکے گئے اور یروشلم آئے۔
12 یہوداہ میں الله نے لوگوں تحریککو دی کہ اُنہوں یکنے
دلی سے اُس حکم پر عمل کیا جو بادشاہ اور بزرگوں ربنے کے
فرمان مطابقکے دیا تھا۔

ِحزقیاہ اور قوم فسح کی عید مناتے ہیں
دوسرے13 مہینے بہتمیں یادہ روٹیبےخمیریلوگز کی عید

منانے کے لئے یروشلم پہنچے۔ پہلے14 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 کے ویں14 دن فسح کے لیلوں کو ذبح کیا
گیا۔ اماموں اور یوں لاو نے شرمندہ ہو کر اپنے آپ کو خدمت
کے لئے پاک صاف کر رکھا تھا، اور اب اُنہوں نے بھسم ہونے
والی قربانیوں ربکو کے گھر پیشمیں کیا۔ 16 وہ خدمت کے
لئے یوں کھڑے ہو جسگئے طرح مردِ خدا موسٰی کی شریعت
میں فرمایا گیا لاویہے۔ قربانیوں کا خون اماموں پاسکے لائے
جنہوں نے اُسے قربان گاہ پر چھڑکا۔

لیکن17 حاضرین میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو
صحیح طور پر پاک صاف نہیں کیا تھا۔ اُن کے لئے یوں لاو نے
فسح کے لیلوں کو ذبح کیا تاکہ اُن کی قربانیوں کو بھی رب کے
لئے مخصوص کیا جا سکے۔ خاص18 کر افرائیم، منسّی، زبولون

اور اِشکار کے اکثر لوگوں نے اپنے آپ کو صحیح طور پر پاک
نہیںصاف کیا تھا۔ چنانچہ فسحوہ میںحالتاُسمیںکھانےکے
شریک نہ جسہوئے کا تقاضا شریعت کرتی لیکنہے۔ ِحزقیاہ
نے اُن شفاعتکی کر کے دعا کی، رب” مہربانجو ہے ایکہر
کو کرےمعاف 19 پورےجو دل ربسے اپنے باپ دادا کے
خدا کا طالب ہنے ر کا ارادہ رکھتا ہے، خواہ اُسے مقدِس کے
لئے درکار پاکیزگی حاصل نہ بھی “ہو۔ ِحزقیاہنےرب20 کی دعا
سن کر لوگوں کو بحال کر دیا۔

21 اسرائیلیوںشدہجمعمیںیروشلم دنساتسےخوشیبڑینے
منائی۔عیدکیروٹیبےخمیریتک لاویدنہر اور امام اپنے ساز
بجا کر بلند آواز ربسے ستائشکی کرتے رہے۔ یوں22 لاو نے
خدمتکیرب بڑیوقتکرتے داریسمجھ 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 اور رب اپنے باپ 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 ایکسے
اَور ہفتے کے دوران عید منائی۔ تب24 یہوداہ کے بادشاہ ِحزقیاہ
نے جماعت کے لئے 1,000 بَیل اور 7,000 یاں بھیڑبکر پیش
کیں بزرگوںجبکہ جماعتنے کے لئے بَیل1,000 10,000اور
یاں بھیڑبکر چڑھائیں۔ اِتنے میں بہتمزید اماموںسے نے آپاپنے
ربکو خدمتکی کے لئے مخصوص مُقّدسو کر لیا تھا۔

25 جتنے بھی آئے تھے خوشی منا رہے تھے، خواہ وہ یہوداہ کے
باشندے تھے، خواہ امام، لاوی، اسرائیلی یا اسرائیل اور یہوداہ
میں ہنے ر والے پردیسی مہمان۔ 26 یروشلم میں بڑی شادمانی تھی،
ایسیکیونکہ عید داؤد بادشاہ کے بیٹے سلیمان کے زمانے سے لے
کر تکوقتاُس یروشلم میں منائی نہیں گئی تھی۔

عید27 اختتامکے پر اماموں اور یوں لاو کھڑےنے ہو کر قوم
کو برکت دی۔ اور الله نے اُن کی سنی، اُن کی دعا آسمان پر اُس
سکونتمُقّدسکی تکگاہ پہنچی۔

31
پورے یہوداہ میں بُت پرستی کا خاتمہ

عید1 جماعتبعدکے تمامکے اسرائیلیوں یہوداہنے شہروںکے
میں جا کر پتھر کے بُتوں ٹکڑےکو ٹکڑے کر دیا، یسیرت دیوی
کے کھمبوں کاٹکو ڈالا، اونچی جگہوں کے مندروں کو ڈھا
دیا اور غلط قربان گاہوں کو ختم کر دیا۔ تکجب اُنہوں نے یہ
کام بنیہوداہ، یمین، افرائیم اور منسّی تکمیلمیںعلاقوںپورےکے
نہیںتک پہنچایا تھا اُنہوں آرامنے نہ کیا۔ اِس بعدکے سبوہ اپنے
اپنے شہروں اور گھروں کو چلے گئے۔

رب کے گھر میں انتظام کی اصلاح
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2 ِحزقیاہ نے اماموں اور یوں لاو کو دوبارہ خدمت کے ویسے
ہی گروہوں میں تقسیم کیا جیسے پہلے تھے۔ اُن کی ذمہ یاں دار
بھسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھانا، رب کے گھر
مختلفمیں قسم خدماتکی انجام دینا اور حمد و ثنا گیتکے گانا
تھیں۔

3 جو جانور بادشاہ اپنی ملـکیت ربسے کے گھر کو دیتا رہا
وہ بھسم ہونے والی اُن قربانیوں کے لئے مقرر تھے جن کیربکو
شریعت مطابقکے صبحہر سبتشام، دن،کے چاندنئے عیدکی
اور دیگر عیدوں ربپر کے گھر پیشمیں کی جاتی تھیں۔

4 ِحزقیاہ نے یروشلم کے باشندوں کو حکم دیا کہ اپنی ملـکیت
میں اماموںسے اور یوں لاو کو کچھ دیں تاکہ وہ ربوقتاپنا کی
شریعت کی تکمیل کے لئے وقف کر سکیں۔ 5 بادشاہ کا یہ اعلان
سنتے ہی اسرائیلی فراخ دلی سے غلہ، انگور کے رس، زیتون کے
تیل، شہد اور کھیتوں کی باقی پیداوار کا پہلا پھل رب کے گھر
میں لائے۔ بہت کچھ اکٹھا ہوا، کیونکہ لوگوں نے اپنی پیداوار
کا پورا دسواں حصہ وہاں پہنچایا۔ 6 یہوداہ کے باقی شہروں کے
باشندے بھی ساتھ ہنے ر والے اسرائیلیوں سمیت اپنی پیداوار کا
دسواں ربحصہ کے گھر میں لائے۔ جو بھی بَیل، یاں بکر بھیڑ
اور باقی چیزیں اُنہوں ربنے اپنے خدا کے لئے وقف کی تھیں وہ
رب کے میںگھر پہنچیں لوگوںجہاں بڑےاُنہیںنے ڈھیر لگا کر
اکٹھا کیا۔ جمعچیزیں7 کرنے کا یہ تیسرےسلسلہ مہینے شروعمیں
ہوا اور ساتویں مہینے میں اختتام کو پہنچا۔ جب8 ِحزقیاہ اور اُس
افسروںکے نے آ کر دیکھا کہ کتنی چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں تو
اُنہوں ربنے اور اُس کی قوم اسرائیل مبارککو کہا۔

ِحزقیاہجب9 اماموںنے یوںاور لاو بارےکےڈھیروںاِنسے
میں پوچھا 10 تو صدوق کے خاندان کا اماِم اعظم یاہ عزر نے
جواب دیا، جب” لوگسے اپنے ہدیئے یہاں لے آتے ہیں اُس
وقت سے ہم جی بھر کر کھا سکتے ہیں بلـکہ کافی کچھ بچ بھی جاتا
ہے۔ ربکیونکہ اپنینے قوم کو دیبرکتاِتنی ہے کہ سبیہ
کچھ باقی رہ گیا “ہے۔

تب11 ِحزقیاہ نے حکم دیا ربکہ کے گھر میں گودام بنائے
جبجائیں۔ ایسا کیا گیا 12 تو رضاکارانہ ہدیئے، پیداوار دسواںکا
حصہ اور رب کے لئے مخصوص کئے گئے عطیات اُن میں رکھے
گئے۔ کوننیاہ لاوی اِن چیزوں کا انچارج بنا جبکہ اُس کا بھائی
ِسمعی اُس 13ہوا۔مقررمددگارکا اماِم اعظم یاہ گھرکےربعزر
پورےکے انتظام کا انچارج تھا، اِس لئے ِحزقیاہ بادشاہ نے اُس
ملساتھکے نگراندسکر مقرر ِسمعیاورکوننیاہجوکئے تحتکے
خدمت انجام دیں۔ اُن کے نام یحی ایل، یاہ، عزز نحت، عساہیل،
یریموت، یوزبد، اِلی ایل، اِسماکیاہ، محت اور ِنایاہ ب تھے۔

14 جو لاوی دروازےمشرقی کا دربان تھا اُس کا قورےنام
بن یِمنہ تھا۔ اب اُسے رب کو رضاکارانہ طور پر دیئے گئے ہدیئے
اور اُس کے لئے مخصوص کئے گئے عطیے تقسیم کرنے نگرانکا بنایا
گیا۔ 15 عدن، من یمین، یشوع، سمعیاہ، امریاہ اور سکنیاہ اُس کے

تھے۔مددگار اُن کی یوںداریذمہ لاو میںشہروںکے ہنے ر والے
اماموں کو اُن کا حصہ دینا وفاداریبڑیتھی۔ خیالوہسے رکھتے
تھے خدمتکہ مختلفکے گروہوں کے تمام اماموں کو وہ حصہ
مل جائے جو اُن کا حق بنتا تھا، خواہ بڑےوہ تھے یا چھوٹے۔
16 جو اپنے گروہ ربساتھکے کے خدمتمیںگھر کرتا تھا اُسے
اُس کا حصہ براہِ راست ملتا تھا۔ اِس سلسلے میں لاوی کے قبیلے
کے جتنے مردوں اور لڑکوں کی عمر تین سال یا اِس سے زائد تھی
اُن فہرستکی بنائی گئی۔ 17 اِن فہرستوں میں اماموں کو اُن کے
کنبوں مطابقکے درج کیا گیا۔ اِسی سال20طرح یا اِس سے زائد
یوںکے لاو کو اُن ذمہ یوں دار خدمتاور مطابقکے جو وہ اپنے
میںگروہوں لتے تھےسنبھا فہرستوں درجمیں کیا گیا۔ خاندانوں18
عورتیںکی اور بیٹے بیٹیاں بھیسمیتبچوںچھوٹے اِن فہرستوں میں
درج تھیں۔ چونکہ اُن کے مرد وفاداری سے رب کے گھر میں
خدمت کرتے تھے، اِس لئے یہ دیگر افراد مخصوصبھی مُقّدسو
سمجھے جاتے تھے۔ 19 جو امام شہروں سے باہر اُن چراگاہوں میں
ہتے ر تھے جو اُنہیں ہارون کی اولاد حیثیتکی سے ملی تھیں اُنہیں
بھی حصہ ملتا تھا۔ ہر شہر کے لئے آدمی چنے گئے جو اماموں کے
خاندانوں کے مردوں اور فہرست میں درج تمام یوں لاو کو وہ
حصہ دیا کریں جو اُن کا حق تھا۔

20 ِحزقیاہ بادشاہ نے حکم دیا پورےکہ یہوداہ میں ایسا ہی کیا
جائے۔ اُس کا ربکام نزدیککے اچھا، منصفانہ اور وفادارانہ
تھا۔ 21 جو کچھ اُس نے الله کے گھر میں انتظام دوبارہ چلانے
اور شریعت کو قائم کرنے کے سلسلے میں کیا اُس کے لئے وہ
پورے دل سے اپنے خدا کا طالب رہا۔ نتیجے میں اُسے کامیابی
حاصل ہوئی۔

32
اسوری یہوداہ گھسمیں آتے ہیں

1 ِحزقیاہ نے وفاداری سے یہ تمام منصوبے تکمیل تک
پہنچائے۔ اسوردنایکپھر فوجاپنیسنحیرببادشاہکا ساتھکے
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
افسروںفوجیاورسرکاری پیشیہخیالکیا۔مشورہسے کیا گیا کہ
یروشلم شہر کے باہر تمام چشموں کو ملبے سے بند کیا سبجائے۔
متفق ہو گئے، 4 اُنہوںکیونکہ نے اسور”کہا، کے بادشاہ یہاںکو
آ کثرتکر کا پانی کیوں بہت“ملے؟ آدمیسے جمع ہوئے اور مل
کر چشموں کو ملبے سے بند کر دیا۔ اُنہوں نے اُس زمین دوز نالے
کا منہ بھی بند کر جسدیا یعےکے ذر پانی شہر میں پہنچتا تھا۔

5 اِس کے علاوہ ِحزقیاہ نے بڑی محنت سے فصیل کے ٹوٹے
پھوٹے حصوں مرمتکی کروا کر اُس پر بُرج بنوائے۔ فصیل کے
باہر اُس ایکنے اَور چاردیواری تعمیر کی جبکہ یروشلم کے اُس
حصے چبوترےکے مزید مضبوط کروائے جو داؤد’ کا ‘شہر
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کہلاتا ساتھہے۔ ساتھ اُس بڑینے مقدار میں ہتھیار اور ڈھالیں
بنوائیں۔ 6 ِحزقیاہ لوگوںنے پر فوجی افسر مقرر کئے۔
پھر اُس سبنے دروازےکو ساتھکے چوکوالے پر اکٹھا

کر کے اُن کی حوصلہ افزائی کی، مضبوط”7 اور دلیر !ہوں اسور
کے بادشاہ اور اُس کی بڑی فوج کو دیکھ متکر ڈریں، کیونکہ
ہمارےطاقتجو ساتھ ہے وہ اُسے نہیںحاصل ہے۔ اسور8 کے
بادشاہ کے لئے صرف خاکی آدمی لڑ رہے ہیں جبکہ رب ہمارا
مددہماریوہیہے۔ساتھہمارےخدا ہمارےکےکر لئے لڑے
“!گا ِحزقیاہ بادشاہ کے الفاظاِن لوگوںسے بڑیکی افزائیحوصلہ
ہوئی۔

اسوری یروشلم کا محاصرہ کرتے ہیں
9 جب اسور کا بادشاہ سنحیرب اپنی پوری فوج کے ساتھ

لـکیس کا محاصرہ کر رہا تھا تو اُس نے وہاں سے یروشلم کو وفد
بھیجا تاکہ یہوداہ کے بادشاہ ِحزقیاہ اور یہوداہ کے تمام باشندوں
کو پیغام پہنچائے،

10 شاہِ” اسور سنحیرب فرماتے ہیں، تمہارا کسبھروسا چیز
پر ہے کہ محاصرےتم وقتکے یروشلم کو چھوڑنا نہیں ہتے؟ چا
جب11 ِحزقیاہ کہتا ہے، رب’ ہمارا خدا ہمیں اسور کے بادشاہ
سے بچائے ‘گا تو وہ تمہیں غلط راہ پر لا رہا ہے۔ اِس 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 ہے ایککہ قربانہی گاہ کے منے پرستشسا
ایککریں، قربانہی گاہ پر قربانیاں چڑھائیں۔ 13 کیا تمہیں علم نہیں
کہ مَیں میرےاور باپ دادا نے ممالـکدیگر کی تمام قوموں کے
ساتھ کیا کچھ کیا؟ کیا اِن قوموں کے دیوتا اپنے ملـکوں کو مجھ سے
بچانے قابلکے رہے ہیں؟ ہرگز !نہیں باپمیرے14 دادا نے اِن
سب کو تباہ کر دیا، اور کوئی بھی دیوتا اپنی قوم کو مجھ سے بچا
نہ سکا۔ تو پھر تمہارا دیوتا تمہیں کس طرح مجھ سے بچائے 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 باپمیرےیا دادا
قبضےکے سے چھٹکارا نہ دلا سکا۔ تو پھر تمہارا دیوتا میرےتمہیں
قبضے طرحکسسے بچائے “گا؟

ایسی16 باتیں کرتے سنحیربکرتے اسرائیلربافسرکے کے
خدا اور اُس کے خادم ِحزقیاہ پر کفر بکتے گئے۔

اسور17 کے بادشاہ نے وفد بھیخطہاتھکے میںجسبھیجا
اُس اسرائیلربنے کے خدا اہانتکی میںخطکی۔ لـکھا طرحجس”تھا، ممالـکدیگر کے دیوتا اپنی قوموں کو مجھ محفوظسے
نہ رکھ سکے اُسی طرح ِحزقیاہ کا دیوتا بھی اپنی قوم میرےکو
قبضے سے نہیں بچائے “گا۔

اسوری18 افسروں نے بلند آواز سے عبرانی زبان میں بادشاہ کا
پیغام فصیل پر کھڑے یروشلم کے باشندوں تک پہنچایا تاکہ اُن

میں خوف و ہراس پھیل جائے اور یوں شہر پر قبضہ کرنے میں
آسانی ہو جائے۔ 19 اِن افسروں نے یروشلم کے خدا کا یوں تمسخر
اُڑایا جیسا وہ دنیا کی دیگر قوموں کے دیوتاؤں کا اُڑایا کرتے تھے،
حالانکہ دیگر صرفمعبود انسانی ہاتھوں کی پیداوار تھے۔

سنحیربرب کو سزا دیتا ہے
20 پھر ِحزقیاہ بادشاہ آموصاور کے بیٹے یسعیاہ نبی نے چلّاتے

ہوئے آسمان تختپر نشین خدا التماسسے کی۔ ربمیںجواب21
نے یوں اسور کی لشکرگاہ میں ایک فرشتہ بھیجا جس نے تمام
بہترین فوجیوں کو افسروں اور کمانڈروں سمیت موت گھاٹکے
اُتار دیا۔ شرمندہسنحیربچنانچہ ہو وہاںگیا۔لوٹملـکاپنےکر
وہجبدنایک اپنے دیوتا داخلمیںمندرکے ہوا تو اُس کچھکے
بیٹوں نے اُسے تلوار قتلسے کر دیا۔

22 اِس ربطرح نے ِحزقیاہ اور یروشلم کے باشندوں کو شاہِ
اسور سنحیرب سے چھٹکارا دلایا۔ اُس نے اُنہیں دوسری قوموں
کے حملوں سے بھی محفوظ رکھا، اور چاروں طرف امن و امان
پھیل گیا۔ لوگبےشمار23 یروشلم آئے ربتاکہ پیشقربانیاںکو
کریں اور ِحزقیاہ بادشاہ کو قیمتی تحفے دیں۔ اُس وقت سے تمام
قومیں اُس کا بڑا احترام کرنے لـگیں۔

ِحزقیاہ آخریکے سال
24 اُن میںدنوں ِحزقیاہ اِتنا بیمار ہوا نوبتکیمرنےکہ آ پہنچی۔

تب اُس ربنے سے دعا کی، اور رب نے اُس کی سن ایککر
الٰہی نشان اِسسے تصدیقکی کی۔ لیکن25 ِحزقیاہ مغرور ہوا، اور
اُس نے اِس مہربانی جوابمناسبکا نہ دیا۔ نتیجے ربمیں اُس
اورسے یہوداہ اور یروشلم ناراضسے ہوا۔ 26 پھر ِحزقیاہ اور یروشلم
کے باشندوں نے پچھتا کر اپنا غرور چھوڑ دیا، اِس لئے رب کا
غضب ِحزقیاہ کے جیتے جی اُن پر نازل نہ ہوا۔

27 ِحزقیاہ دولتبہتکو حاصلعزتاور ہوئی، اور اُس نے
اپنی سونے چاندی، بلسانجواہر، کے قیمتی تیل، ڈھالوں اور باقی
قیمتی چیزوں کے لئے خاص خزانے بنوائے۔ 28 اُس نے غلہ،
انگور کا رس اور زیتون کا تیل محفوظ رکھنے کے لئے گودام
تعمیر کئے اور اپنے گائےبَیلوں اور یوں بھیڑبکر کو رکھنے کی بہت
سی جگہیں بھی بنوا لیں۔ 29 اُس کے گائےبَیلوں اور یوں بھیڑبکر
میں اضافہ ہوتا گیا، اور اُس نے کئی نئے شہروں کی بنیاد رکھی،
کیونکہ الله نے اُسے نہایت ہی امیر بنا دیا تھا۔ 30 ِحزقیاہ ہی نے
جیحون چشمے کا منہ بند کر کے اُس کا سرنگپانی کے یعے ذر
مغرب کی طرف 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 کے بارے میں معلومات حاصل
کریں جو یہوداہ میں ہوا تھا۔ اُس وقت الله نے اُسے اکیلا چھوڑ
دیا تاکہ اُس دلکے کی حالتحقیقی جانچ لے۔
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باقی32 ِحزقیاہکچھجو دورانکےحکومتکی ہوا اور نیکجو
کام اُس نے کیا وہ آموص’ کے بیٹے یسعیاہ نبی کی یا ‘رو میں قلم
بند ہے جو شاہاِن’ یہوداہ و ‘اسرائیل کی کتاب میں درج ہے۔
وہجب33 مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُسے شاہی قبرستان
کی ایک 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
کی حکومت کا دورانیہ 55 سال تھا۔ 2 منسّی کا چال چلن رب
کو ناپسند تھا۔ اُس نے اُن قوموں کے قابِل گھن رسم و رواج اپنا
لئے ربجنہیں اسرائیلیوںنے کے آگے نکالسے دیا تھا۔ اونچی3
جگہوں کے جن مندروں کو اُس باپکے ِحزقیاہ نے ڈھا دیا تھا
اُنہیں اُس نے سرےنئے سے تعمیر کیا۔ اُس نے بعل دیوتاؤں کی
قربان گاہیں بنوائیں دیوییسیرتاور کے کئے۔کھڑےکھمبے اِن
علاوہکے وہ چاندسورج، بلـکہ آسمان پورےکے لشکر کو سجدہ کر
کے اُن خدمتکی کرتا تھا۔ اُس4 ربنے کے گھر میں بھی اپنی
قربان گاہیں کھڑی کیں، ربحالانکہ نے اِس مقام بارےکے
میں فرمایا تھا، یروشلم” میں میرا نام تکابد قائم رہے “گا۔ لیکن5
منسّی پروانے نہ آسمانمیںصحنوںدونوںکےگھرکےرببلـکہکی
پورےکے لشکر کے لئے قربان گاہیں بنوائیں۔ تکیہاں6 کہ اُس
نے وادٔی بن ہنوم میں اپنے بیٹوں کو بھی قربان کر کے جلا دیا۔
دانیغیبجادوگری، گریافسوںاور علاوہکےکرنے مُردوںوہ
روحوںکی رابطہسے والوںکرنے اور رمّالوں بھیسے مشورہ کرتا
تھا۔
غرض اُس نے بہت کچھ کیا جو رب کو ناپسند تھا اور اُسے

طیش دلایا۔ دیوی7 کا بُت بنوا کر اُس نے اُسے الله کے گھر میں
کھڑا کیا، ربحالانکہ نے داؤد اور اُس کے بیٹے سلیمان سے کہا
تھا، اِس” گھر اور اِس شہر یروشلم میں جو مَیں نے تمام اسرائیلی
قبیلوں میں سے چن لیا ہے مَیں اپنا نام ابد تک قائم رکھوں گا۔
8 اگر اسرائیلی احتیاط میرےسے اُن تمام احکام اور ہدایات کی
پیروی یں کر جو موسٰی نے شریعت میں اُنہیں دیئے تو مَیں کبھی
نہیں ہونے دوں گا اسرائیلیوںکہ کو ملـکاُس جلاوطنسے کر
دیا جائے جو مَیں نے اُن باپکے دادا کو عطا کیا “تھا۔ لیکن9
منسّی نے یہوداہ اور یروشلم باشندوںکے غلطایسےکو کام کرنے
پر اُکسایا جو اُن قوموں سے بھی سرزد نہیں ہوئے تھے ربجنہیں
ملـکنے میں داخل وقتہوتے اُن کے آگے سے تباہ کر دیا تھا۔

10 ربگو منسّینے اور اپنی قوم کو لیکنسمجھایا، اُنہوں نے
پروا نہ کی۔ اسورینےربتب11 بادشاہ کمانڈروںکے یہوداہکو
پر حملہ کرنے دیا۔ اُنہوں نے منسّی کو پکڑ کر اُس ناککی میں
نکیل ڈالی اور اُسے پیتل کی زنجـیروں میں جکڑ کر بابل لے گئے۔

جب12 وہ یوں مصیبت پھنسمیں گیا تو منسّی رب اپنے خدا کا
غضب ٹھنڈا کرنے کوششکی کرنے لگا اور اپنے آپ کو اپنے
باپ دادا کے خدا کے پستحضور کر دیا۔

رباور13 اُسنے التماسکی پر دےدھیان کر اُس کی سنی۔
اُسے یروشلم واپس لا کر اُس نے اُس حکومتکی بحال کر دی۔
تب منسّی جاننے لیا ربکہ ہی خدا ہے۔

اِس14 کے بعد اُس نے داؤد’ کے ‘شہر کی بیرونی فصیل نئے
سرے بنوائی۔سے یہ فصیل چشمےجیحون مغربکے شروعسے
ہوئی اور وادٔی قدرون میں سے گزر کر مچھلی تکدروازےکے
پہنچ اِسگئی۔ دیوار ربنے پہاڑیپوریکیگھرکے بنام عوفل
احاطہکا کر لیا بلندبہتاور اِستھی۔ علاوہکے بادشاہ یہوداہنے
تمامکے قلعہ بند شہروں پر فوجی افسر مقرر کئے۔ اُس15 اجنبینے
معبودوں کو بُت سمیت رب کے گھر سے نکال دیا۔ جو قربان
گاہیں اُس ربنے کے پہاڑیکیگھر اور باقی یروشلم کھڑیمیں
تھیںکی اُنہیں بھی اُس نے ڈھا کر شہر سے پھینکباہر دیا۔ 16 پھر
اُس ربنے کی قربان گاہ کو سرےنئے سے تعمیر کر کے اُس
پر سلامتی شکرگزاریاور قربانیاںکی چڑھائیں۔ ساتھ ساتھ اُس نے
یہوداہ باشندوںکے سے کہا اسرائیلربکہ کے خدمتکیخدا
کریں۔ 17 لوگگو اِس بعدکے بھی اونچی جگہوں پر اپنی قربانیاں
پیش کرتے تھے، ابلیکن سے وہ ربصرفاِنہیں اپنے خدا کو
پیش کرتے تھے۔

18 باقی جو کچھ منسّی کی حکومت کے دوران ہوا وہ شاہاِن’
اسرائیل کی اُسوہاںہے۔درجمیںکتابکی‘تاریخ کی اپنے خدا
سے دعا بھی بیان کی گئی ہے اور وہ باتیں بھی غیبجو بینوں نے
رب اسرائیل کے خدا کے نام میں اُسے بتائی تھیں۔ غیب19 بینوں
کتابکی بھیمیں منسّی کی بیاندعا کی گئی اورہے یہ کہ الله نے
طرحکس اُس کی سنی۔ وہاں اُس کے تمام گناہوں اور بےوفائی
کا ذکر ہے، نیز اُن اونچی جگہوں درجفہرستکی اُسجہاںہے
نے الله کے تابع ہو جانے سے پہلے مندر بنا یسیرتکر دیوی کے
کھمبے اور کھڑےبُت کئے تھے۔ جب20 منسّی مر کر اپنے باپ
دادا سے جا ملا تو اُسے اُس کے محل میں دفن کیا گیا۔ پھر اُس کا
بیٹا تختامون نشین ہوا۔

یہوداہ کا بادشاہ امون
سال22امون21 کی عمر میں بادشاہ بنا اور دو تکسال یروشلم

میں حکومت کرتا رہا۔ 22 اپنے باپ منسّی کی طرح وہ ایسا غلط
کام کرتا رہا جو رب کو ناپسند تھا۔ جو بُت اُس کے باپ نے
بنوائے تھے اُن ہی کی پوجا وہ کرتا اور اُن ہی کو قربانیاں پیش
کرتا تھا۔ لیکن23 اُس میں اور منسّی میں یہ فرق تھا کہ بیٹے نے
اپنے آپ ربکو کے منے سا پست نہ کیا بلـکہ اُس کا قصور مزید
سنگین ہوتا گیا۔ ایک24 دن امون کے کچھ افسروں نے اُس کے
خلاف سازش کر کے اُسے محل میں قتل کر دیا۔ لیکن25 اُمّت
نے تمام سازش کرنے والوں کو مار ڈالا اور امون کی جگہ اُس
کے بیٹے یوسیاہ کو بادشاہ بنا دیا۔
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34
یوسیاہ بادشاہ بُت پرستی مخالفتکی کرتا ہے

کیسال8یوسیاہ1 میںعمر بادشاہ بنا، اور یروشلم میں رہ اُسکر
حکومتکی کا تھا۔سال31دورانیہ یوسیاہ2 وہ کچھ کرتا رہا جو
رب کو پسند تھا۔ وہ اپنے باپ داؤد کے اچھے نمونے پر چلتا رہا
اور اُس سے نہ دائیں، نہ طرفبائیں ہٹا۔

حکومتاپنی3 آٹھویںکے سال میں وہ باپاپنے داؤد کے خدا
تلاشمرضیکی کرنے لگا، گو وقتاُس وہ جوان ہی تھا۔ اپنی
حکومت سالویں12کے میں وہ اونچی جگہوں کے مندروں،
یسیرت دیوی کے کھمبوں اور تمام تراشے اور ڈھالے ہوئے بُتوں
ملـکپورےکو دُورسے لگا۔کرنے یوں تمام یروشلم اور یہوداہ اِن
بادشاہ4گیا۔ہوصافپاکسےچیزوں زیرِکے دیوتاؤںبعلنگرانی
کی قربان گاہوں کو ڈھا دیا گیا۔ بخور کی جو قربان گاہیں اُن کے
اوپر تھیں اُنہیں اُس ٹکڑےنے ٹکڑے کر دیا۔ یسیرت دیوی کے
کھمبوں اور تراشے اور ڈھالے ہوئے بُتوں کو زمین پر پٹخ کر اُس
پیساُنہیںنے کر اُن قبروںکی پر بکھیر دیا جنہوں نے جیتے جی اُن
پیشقربانیاںکو کی تھیں۔ 5 پرستبُت یوں پجار ہڈیوںکی کو اُن
کی اپنی قربان گاہوں پر جلایا گیا۔ اِس طرح سے یوسیاہ نے یروشلم
اور یہوداہ صافپاککو کر دیا۔ یہ6-7 اُس نے صرفنہ یہوداہ
بلـکہ منسّی، افرائیم، شمعون اور تکنفتالی شہروںکے میں ارد گرد
کھنڈراتکے سمیت بھی کیا۔ اُس نے قربان گاہوں کو گرا کر
دیوییسیرت کھمبوںکے اور بُتوں ٹکڑےٹکڑےکو کر کے ِچکنا
ُچور کر دیا۔ تمام اسرائیل کی بخور کی قربان گاہوں کو اُس نے
ڈھا دیا۔ اِس کے بعد وہ واپسیروشلم چلا گیا۔

رب کے گھر مرمتکی
8 اپنی حکومت کے ویں18 سال میں یوسیاہ نے سافن بن

اصلیاہ، یروشلم پر مقرر افسر معسیاہ اور بادشاہ کے مشیرِ خاص
یوآخ بن یوآخز ربکو اپنے خدا کے گھر پاسکے بھیجا تاکہ اُس
مرمتکی کروائیں۔ اُس ملـکوقت اور رب کے گھر پاککو
صاف کرنے کی مہم جاری تھی۔ 9 اماِم اعظم ِخلقیاہ کے پاس
جا کر اُنہوں نے اُسے وہ پیسے دیئے جو لاوی کے دربانوں نے
رب کے گھر میں جمع کئے تھے۔ یہ ہدیئے منسّی اور افرائیم کے
باشندوں، اسرائیل کے تمام بچے ہوئے لوگوں اور یہوداہ، بن یمین
اور یروشلم کے ہنے ر والوں طرفکی پیشسے کئے گئے تھے۔

اب10 یہ پیسے اُن ٹھیکے داروں کے حوالے کر دیئے گئے جو
رب کے گھر کی مرمت کروا رہے تھے۔ اِن پیسوں سے ٹھیکے
داروں نے اُن کاری گروں کی اُجرت ادا کی جو رب 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 کی لـکڑی بھی خریدی۔ عمارتوں میں شہتیروں کو لنے بد
کی ضرورت تھی، کیونکہ یہوداہ کے بادشاہوں نے اُن پر دھیان
نہیں دیا تھا، لہٰذا وہ گل گئے تھے۔ 12 اِن آدمیوں نے وفاداری

سرانجامخدمتسے دی۔ لاویچار اِن کی نگرانی تھےکرتے جن
میں یحت اور عبدیاہ مِراری کے خاندان کے تھے جبکہ یاہ زکر اور
مسُلّام قِہات کے خاندان کے تھے۔ جتنے لاوی ساز بجانے میں
ماہر تھے 13 وہ مزدوروں اور تمام دیگر کاری گروں پر مقرر تھے۔
کچھ اَور لاوی منشی، نگران اور دربان تھے۔

رب کے گھر شریعتمیں کتابکی مل جاتی ہے
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 کی معرفت دی تھی۔ 15 اُسے میرمنشی سافن دےکو کر
اُس نے کہا، مجھے” رب کے گھر میں شریعت کی کتاب ملی
“ہے۔ کتابسافنتب16 کو لے کر بادشاہ پاسکے گیا اور اُسے
اطلاع دی، جو” بھی ذمہ داری آپ کے ملازموں کو دی گئی
اُنہیں وہ اچھی طرح پورا کر رہے ہیں۔ 17 اُنہوں نے رب کے
گھر میں جمع شدہ مرمتپیسے پر مقرر ٹھیکے داروں اور باقی کام
کرنے والوں دےکو دیئے “ہیں۔ 18 پھر سافن نے بادشاہ کو
بتایا، ِخلقیاہ” نے ایکمجھے کتاب دی “ہے۔ کتاب کو کھول
کر وہ بادشاہ کی موجودگی میں اُس تلاوتکی کرنے لگا۔

کتاب19 باتیںکی سن کر بادشاہ نے رنجیدہ ہو کر کپڑےاپنے
پھاڑ لئے۔ اُس20 نے ِخلقیاہ، اخی قام بن عبدونسافن، بن میکاہ،
میرمنشی سافن اور خاصاپنے خادم عسایاہ کو بُلا کر اُنہیں حکم
دیا، جا”21 میریکر اور اسرائیل اور یہوداہ کے بچے ہوئے افراد
کی خاطر رب سے اِس کتاب میں درج باتوں کے بارے میں
یافت در ربکریں۔ کا غضبجو ہم پر نازل ہونے والا ہے وہ
سختنہایت ہے، باپہمارےکیونکہ دادا ربنہ فرمانکے کے
تابع رہے، نہ اُن ہدایات کے مطابق زندگی گزاری ہے کتابجو
میں درج کی گئی “ہیں۔

22 چنانچہ ِخلقیاہ بادشاہ کے بھیجے ہوئے چند آدمیوں کے
ساتھ خُلدہ نبیہ کو ملنے گیا۔ خُلدہ کا شوہر سلّوم بن توقہت بن
ربخسرہ کے گھر کپڑےکے سنبھالتا تھا۔ وہ یروشلم کے نئے
علاقے میں ہتے ر تھے۔ 23-24 خُلدہ جواباُنہیںنے اسرائیلرب”دیا، کا خدا فرماتا آدمیجسکہہے تمہیںنے بھیجا
ہے اُسے بتا دینا، رب’ فرماتا ہے کہ مَیں اِس شہر اور اِس کے
باشندوں پر آفت نازل کروں گا۔ وہ تمام لعنتیں پوری ہو جائیں گی
جو بادشاہ کے حضور پڑھی گئی کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔
25 کیونکہ میری قوم نے مجھے ترک 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
نہیںختم ہو ‘گا۔ لیکن26 یہوداہ کے بادشاہ پاسکے جسجائیں
آپنے یافتسےربکو در کرنے کے لئے بھیجا اورہے اُسے بتا
دیں اسرائیلربکہ کا خدا فرماتا ہے، میری’ باتیں سن کر 27 تیرا
دل نرم ہو گیا جبہے۔ تجھے پتا چلا کہ مَیں نے اِس مقام اور
اِس کے باشندوں باتخلافکے کی ہے تو تُو نے اپنے آپ کو
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الله کے منے سا پست کر دیا۔ تُو نے بڑی انکساری سے رنجیدہ ہو
کر کپڑےاپنے پھاڑ لئے میرےاور پھوٹپھوٹحضور کر یا۔ رو
رب فرماتا ہے کہ یہ دیکھ کر مَیں تیرینے سنی ہے۔ جب28 تُو
میرے کہنے پر مر کر باپاپنے دادا سے جا ملے گا تو سلامتی سے
دفن ہو گا۔ آفتجو مَیں شہر اور اُس کے باشندوں پر نازل کروں
گا وہ تُو خود نہیں دیکھے “۔‘گا
افسر بادشاہ پاسکے واپس گئے اور اُسے خُلدہ کا جواب سنا

دیا۔
ربیوسیاہ سے عہد باندھتا ہے

تب29 بادشاہ یہوداہ اور یروشلم کے تمام بزرگوں کو بُلا کر
تکبڑےکرلےسےچھوٹےلوگسبگیا۔میںگھرکےرب30
اُس ساتھکے یعنیگئے یہوداہ آدمی،کے یروشلم باشندے،کے امام
اور لاوی۔ وہاں پہنچ کر جماعت کے منے سا عہد کی اُس پوری
کتاب تلاوتکی کی گئی ربجو کے گھر میں ملی تھی۔

31 پھر بادشاہ نے اپنے ستون کھڑےپاسکے ہو ربکر کے
حضور عہد باندھا اور وعدہ کیا، ہم” رب کی پیروی کریں گے،
اُسسےجانودلپورےہم احکامکے پوریہدایاتاور کر کے
کتاباِس درجمیں عہد باتیںکی قائم رکھیں “گے۔ یوسیاہ32 نے
مطالبہ کیا کہ یروشلم اور یہوداہ باشندےتمامکے شریکمیںعہد
ہو جائیں۔ اُس وقت سے یروشلم باشندےکے اپنے باپ دادا کے
خدا کے عہد ساتھکے لپٹے رہے۔

یوسیاہ33 اسرائیلنے ملـکپورےکے تمامسے بُتوںگھنونے
کو دُور کر دیا۔ اسرائیل کے تمام باشندوں کو اُس نے تاکید رب”کی، اپنے خدا خدمتکی “کریں۔ چنانچہ یوسیاہ کے جیتے جی
ربوہ باپاپنے دادا کی راہ سے دُور نہ ہوئے۔

35
یوسیاہ فسح کی عید مناتا ہے

1 پھر یوسیاہ نے رب کی تعظیم میں فسح کی عید منائی۔ پہلے
مہینے کے ویں14 دن فسح کا لیلا ذبح کیا گیا۔ 2 بادشاہ نے
اماموں کو کام پر لگا کر اُن کی حوصلہ افزائی کی کہ ربوہ کے
گھر میں اپنی خدمت اچھی طرح انجام دیں۔ 3 یوں لاو کو تمام
اسرائیلیوں شریعتکو کی تعلیم دینے کی دیداریذمہ گئی تھی،
اور ساتھ ساتھ رباُنہیں خدمتکی کے لئے مخصوص کیا گیا تھا۔
اُن سے یوسیاہ نے مُقّدس”کہا، صندوق کو اُس عمارت میں رکھیں جو اسرائیل کے
بادشاہ داؤد کے بیٹے سلیمان نے تعمیر کیا۔ اُسے اپنے کندھوں پر
اُٹھا کر اِدھر اُدھر نہیںضرورتکیجانےلے اپناسےاببلـکہہے
اپنےربوقت اُساورخدا اسرائیلقومکی صرفمیںخدمتکی
کریں۔ 4 اُن گروہوںخاندانی لئےکےخدمتمطابقکے تیار رہیں
جن ترتیبکی داؤد بادشاہ اور اُس کے بیٹے سلیمان نے لـکھ کر
پھر5تھی۔کیمقرر اُسمیںمقدِس جائیںہوکھڑےجگہ آپجو

خاندانیکے گروہ لئےکے مقرر اورہے اُن کریںمددکیخاندانوں
قربانیاںجو چڑھانے کے لئے آتے ہیں اور خدمتکیجن کرنے
کی ذمہ آپداری دیکو گئی ہے۔ 6 اپنے آپ خدمتکو کے
لئے مخصوص کریں اور فسح کے لیلے ذبح کر کے اپنے ہم وطنوں
لئےکے طرحاِس تیار موسٰینےربطرحجسکریں معرفتکی
حکم دیا “تھا۔

7 عید کی خوشی میں یوسیاہ نے عید منانے والوں کو اپنی
ملـکیت میں سے 30,000 یوں بھیڑبکر کے بچے دیئے۔ یہ جانور
فسح کی قربانی کے طور پر چڑھائے گئے جبکہ بادشاہ کی طرف
بَیل3,000سے دیگر قربانیوں کے لئے استعمال ہوئے۔ اِس8 کے
علاوہ بادشاہ افسروںکے بھینے اماموںقوم،سےخوشیاپنی اور
یوں لاو کو جانور دیئے۔ الله کے گھر سبکے سے اعلٰی افسروں
ِخلقیاہ، یاہ زکر اور ایلیحی نے اماموںدیگر فسحکو قربانیکی کے
لئے یوں2,600 بھیڑبکر بچےکے دیئے، 300نیز بَیل۔ اِسی9 طرح
یوں لاو راہنماؤںکے نے یوںدیگر لاو فسحکو قربانیکی 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۔ خدمتایکہرجب10 کے لئے
تیار تھا تو امام اپنی اپنی جگہ پر اور لاوی اپنے اپنے گروہوں کے
کھڑےمطابق ہو جسگئے طرح بادشاہ نے ہدایت دی تھی۔
یوں11 لاو فسحنے لیلوںکے کو ذبح کر کے اُن کی اُتاریںکھالیں
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 خاندانوںمختلفکے لئےکے رکھطرفایک دیا گیا تاکہ
وہ اُسے بعد ربمیں کو قربانی کے طور پیشپر کر جسسکیں،
موسٰیطرح میںشریعتکی لـکھا بَیلوںہے۔ بھیساتھکے ایسا ہی
کیا گیا۔ فسح13 کے لیلوں ہدایاتکو کے آگمطابق پر بھونا گیا
جبکہ باقی گوشت مختلفکو قسم کی دیگوں میں اُبالا گیا۔ جوں
پکگوشتہی گیا تو یوں لاو نے اُسے جلدی سے حاضرین میں
تقسیم کیا۔ اِس14 بعدکے اُنہوں نے اپنے اور اماموں کے لئے فسح
کے لیلے تیار کئے، کیونکہ ہارون کی اولاد یعنی امام بھسم ہونے
قربانیوںوالی رہے۔مصروفتکراتمیںچڑھانےکوچربیاور

15 عید پورےکے دوران آسف کے خاندان کے گلوکار اپنی
اپنی جگہ پر کھڑے جسرہے، طرح 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 کے لیلے تیار کر رکھے۔ یوں16
اُس دن یوسیاہ کے حکم پر قربانیوں پورےکے انتظام کو ترتیب
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
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بےخمیری روٹی کی ایکعید ہفتے کے دوران منائی۔ فسح18 کی
عید اسرائیل میں سموایل نبی کے زمانے سے لے کر اُس وقت
تک اِس نہیںطرح منائی گئی تھی۔ اسرائیل بھیکسیکے بادشاہ
نے اُسے یوں نہیں منایا تھا جس طرح یوسیاہ نے اُسے اُس وقت
اماموں، یوں، لاو یروشلم اور تمام یہوداہ اسرائیلاور آئےسے ہوئے
لوگوں کے ساتھ مل کر منائی۔ 19 یوسیاہ بادشاہ حکومتکی کے
ویں18 سال میں پہلی دفعہ رب کی تعظیم میں ایسی عید منائی
گئی۔

یوسیاہ موتکی
رب20 کے گھر کی بحالی کی تکمیل کے ایکبعد دن مصر کا

بادشاہ نکوہ یائے فراتدر پر کے کرکِمیسشہر کے لئے روانہ ہوا
تاکہ وہاں دشمن سے لڑے۔ لیکن راستے میں یوسیاہ اُس کا مقابلہ
کرنے کے لئے نکلا۔ 21 نکوہ نے اپنے قاصدوں کو یوسیاہ کے
پاس بھیج کر اُسے اطلاع اے”دی، یہوداہ کے بادشاہ، میرا آپ سے کیا واسطہ؟ اِس وقت
آپمَیں پر حملہ کرنے کے لئے نہیں نکلا بلـکہ اُس شاہی خاندان پر
جس ساتھکے میرا جھگڑا ہے۔ الله نے فرمایا ہے کہ مَیں جلدی
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 باتکی نہ مانی گو الله نے اُسے اُس معرفتکی آگاہ کیا تھا۔
چنانچہ بھیسوہ بدل فرعونکر لڑنےسے کے لئے مجِّدو میدانکے
میں پہنچا۔ لڑائیجب23 چھڑ گئی تو یوسیاہ تیروں سے زخمی ہوا،
اور اُس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا، مجھے” یہاں سے لے جاؤ،
کیونکہ سختمَیں زخمی ہو گیا “ہوں۔ لوگوں24 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
قبرستانخاندانیکے دفنمیں کیا پورےگیا۔ یہوداہ اور یروشلم نے
اُس کا ماتم کیا۔

25 یرمیاہ نے یوسیاہ کی یاد میں گیتماتمی لـکھے، اور تکآج
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 کی کتاب
میں بیان کیا گیا وہاںہے۔ اُس نیککے کاموں کا ذکر ہے اور یہ
کہ اُس شریعتطرحکسنے کے احکام پر عمل کیا۔

36
یہوداہ کا بادشاہ یہوآخز

1 اُمّت 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

چاندی 34اور کلو گرام خراجسونا طورکے پر ادا کرنا پڑا۔ مصر4
کے بادشاہ نے یہوآخز کے سگے بھائی اِلیاقیم کو یہوداہ اور یروشلم
کا نیا بادشاہ بنا کر اُس کا نام یقیم یہو میں بدل دیا۔ یہوآخز کو وہ
قید کر کے اپنے ساتھ مصر لے گیا۔

یہوداہ کا بادشاہ یقیم یہو
5 یقیم یہو 25 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں رہ کر

وہ 11 تکسال حکومت کرتا رہا۔ اُس کا چال چلن رب اُس
کے خدا کو ناپسند تھا۔ ایک6 بابلدن نبوکدنضرکے نے یہوداہ پر
حملہ کیا اور یقیم یہو پیتلکو کی زنجـیروں میں جکڑ بابلکر گیا۔لے
ربنبوکدنضر7 کے گھر کی کئی قیمتی چیزیں بھی چھین کر اپنے
ساتھ بابل لے گیا اور وہاں اپنے مندر میں رکھ دیں۔

8 باقی جو کچھ یقیم یہو کی حکومت کے دوران ہوا وہ شاہاِن’
یہوداہ و ‘اسرائیل کتابکی میں درج وہاںہے۔ یہ بیان کیا گیا ہے
کہ اُس کیسینے گھنونی حرکتیں کیں اور کہ کیا کچھ اُس کے
ساتھ ہوا۔ اُس کے بعد اُس کا بیٹا یاکین تختیہو نشین ہوا۔

یاکین یہو حکومتکی
یاکین9 یہو سال18 کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اُس

کی حکومت کا دورانیہ تین ماہ اور دس دن تھا۔ اُس کا چال
چلن رب کو ناپسند تھا۔ 10 بہار کے موسم میں نبوکدنضر بادشاہ
نے حکم دیا کہ اُسے گرفتار کر کے بابل لے جایا جائے۔ ساتھ
ساتھ فوجیوں نے رب کے گھر کی قیمتی چیزیں بھی چھین کر
بابل پہنچائیں۔ یاکین یہو کی جگہ نبوکدنضر نے یاکین یہو کے چچا
ِصدقیاہ کو یہوداہ اور یروشلم کا بادشاہ بنا دیا۔

ِصدقیاہ بادشاہ اور یروشلم کی تباہی
11 ِصدقیاہ سال21 کی عمر تختمیں نشین ہوا، اور یروشلم میں

اُس کی حکومت کا دورانیہ 11 سال تھا۔ 12 اُس کا چال چلن
رب اُس کے خدا کو ناپسند جبتھا۔ یرمیاہ نبی نے رباُسے کی
طرف سے آگاہ کیا تو اُس نے آپاپنے کو نبی کے منے پستسا نہ
کیا۔ 13 ِصدقیاہ کو الله کی قَسم کھا کر نبوکدنضر بادشاہ کا وفادار
ہنے ر کا وعدہ کرنا پڑا۔ توبھی وہ کچھ دیر کے سرکشبعد ہو گیا۔
وہ اَڑ گیا، اور اُس کا دل اِتنا سخت ہو گیا کہ ربوہ اسرائیل کے
خدا طرفکی دوبارہ رجوع کرنے کے لئے تیار نہیں تھا۔

لیکن14 یہوداہ اماموںراہنماؤں،کے اور قوم بھیبےوفائیکی
بڑھتی گئی۔ پڑوسی قوموں کے گھنونے رسم و رواج اپنا کر اُنہوں
نے رب کے گھر ناپاککو کر دیا، گو اُس نے یروشلم میں یہ
عمارت اپنے لئے مخصوص کی تھی۔

بار15 رببار اُن باپکے دادا کا خدا پیغمبروںاپنے 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 پیغامکے حقیر جانے اور نبیوں لعنکو کی۔طعن آخرکار
رب کا غضب اُن پر نازل ہوا، اور بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا۔
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17 اُس نے بابل کے بادشاہ نبوکدنضر کو اُن خلافکے بھیجا تو
دشمن یہوداہ کے جوانوں کو تلوار قتلسے کرنے کے لئے مقدِس
میں بھیسےگھسنے نہ کسیجھجکے۔ پر بھی رحم نہ کیا گیا، خواہ
جوان مرد یا جوان خاتون، بزرگخواہ یا عمر رسیدہ ربہو۔ نے
سب کو نبوکدنضر کے حوالے کر دیا۔ نبوکدنضر18 نے الله کے
گھر کی تمام چیزیں چھین لیں، خواہ وہ بڑی تھیں یا چھوٹی۔ وہ
رب کے گھر، بادشاہ اور اُس کے اعلٰی افسروں کے تمام خزانے
بھی بابل لے گیا۔ فوجیوں19 ربنے کے گھر اور تمام محلوں کو
جلا کر یروشلم کی فصیل کو گرا دیا۔ 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 اولادکی پڑی۔کرنیخدمتکی اُن کی وقتاُسحالتیہ
جاریتک فارسیتکجبرہی قوم سلطنتکی شروع نہ ہوئی۔

یوں21 وہ کچھ پورا پیشکیجسہوا ربگوئی یرمیاہنے نبی
معرفتکی کی تھی، کیونکہ زمین 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 بادشاہ خورس کی حکومت کے پہلے سال میں

کچھوہنےرب پورا ہونے اُسگوئیپیشکیجسدیا یرمیاہنے
معرفتکی کی تھی۔ اُس خورسنے ذیلکو اعلانکا کرنے کی
اعلانیہدی۔تحریک زبانی تحریریاور طور پوریپر بادشاہی میں
کیا گیا۔

23 فارس” کا بادشاہ خورس فرماتا ربہے، آسمان کے خدا
نے دنیا کے تمام ممالـک میرے حوالے کر دیئے ہیں۔ اُس نے
مجھے یہوداہ کے شہر یروشلم میں اُس کے لئے گھر بنانے کی ذمہ
دیداری میںآپہے۔ سے جتنے اُس کی قوم ہیںکے یروشلم کے
لئے روانہ ہو آپربجائیں۔ کا آپخدا ساتھکے “ہو۔
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عزرا
جلاوطنی واپسیسے

فارس1 ربمیںسالپہلےکےحکومتکیخورسبادشاہکے
نے وہ کچھ پورا ہونے پیشکیجسدیا گوئی اُس نے یرمیاہ کی
معرفت کی تھی۔ اُس نے خورس کو ذیل کا اعلان کرنے کی
اعلانیہدی۔تحریک زبانی تحریریاور طور پوریپر بادشاہی میں
کیا گیا۔

2 فارس” کا بادشاہ خورس فرماتا ہے، رب آسمان کے خدا
نے دنیا کے تمام ممالـک میرے 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 ربوہاں اسرائیل کے خدا کے لئے
بنائیں،گھر اُس لئےکےخدا جو یروشلم سکونتمیں آپہے۔کرتا
کا آپخدا ہو۔ساتھکے بھیجہاں4 اسرائیلی قوم بچےکے ہوئے
لوگ ہتے ر ہیں، وہاں اُن پڑوسیوںکے فرضکا کہہے وہ سونے
چاندی اور مال مویشی سے اُن کی مدد کریں۔ اِس کے علاوہ وہ
سےخوشیاپنی یروشلم میں الله لئےکےگھرکے بھیہدیئے “دیں۔

تب5 کچھ اسرائیلی روانہ ہو کر یروشلم میں رب کے گھر کو
تعمیر کرنے کی یاں تیار کرنے لـگے۔ اُن میں یہوداہ اور بن یمین
کے خاندانی سرپرست، امام اور لاوی شامل تھے یعنی جتنے لوگوں
کو الله تھی۔دیتحریکنے 6 اُن تمامکے پڑوسیوں اُنہیںنے سونا
چاندی اور مال دےمویشی کر اُن کی مدد کی۔ اِس کے علاوہ
اُنہوں لئےکےگھرکےرببھیسےخوشیاپنینے دیئے۔ہدیئے

خورس7 بادشاہ نے وہ واپسچیزیں کر دیں جو نبوکدنضر نے
یروشلم ربمیں کے لُوٹسےگھر کر اپنے دیوتا مندرکے میں رکھ
دی تھیں۔ اُنہیں8 نکال فارسکر کے بادشاہ مِترداتنے خزانچی
کے حوالے کر جسدیا سبنے کچھ گن کر یہوداہ بزرگکے
شیس بضر دےکو دیا۔ 9 جو فہرست اُس نے لـکھی 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۔
11 سونے چاندیاور کی چیزیں5,400کُل شیستھیں۔ بضر

یہ سب کچھ اپنے ساتھ لے گیا جب وہ جلاوطنوں کے ساتھ بابل
سے یروشلم کے لئے روانہ ہوا۔

2
واپس آئے ہوئے اسرائیلیوں فہرستکی

ذیل1 میں یہوداہ کے اُن لوگوں فہرستکی ہے جو جلاوطنی
سے واپس آئے۔ بابل کا بادشاہ نبوکدنضر اُنہیں قید کر کے بابل
لے گیا تھا، لیکن اب 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، اوررحوم بعنہ واپسمیںفہرستکیذیلتھے۔ 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،
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
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ذیل40 کے لاوی 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۔

55 سلیمان کے خادموں کے درِج ذیل خاندان جلاوطنی سے
واپس آئے۔
سوطی، سوفرت، فرودا، 56 یعلہ، درقون، ِجّدیل، 57 سفطیاہ،

فوکرتخّطیل، ضبائم اور امی۔
رب58 کے گھر خدمتکے گاروں اور سلیمان کے خادموں

کے خاندانوں میں سے واپس آئے ہوئے مردوں کی تعداد 392
تھی۔

واپس59-60 آئے ہوئے خاندانوں دِلایاہ، طوبیاہ اور نقودا کے
652 مرد ثابت نہ کر سکے کہ اسرائیل کی اولاد ہیں، گو وہ تل
ملح، تل حرشا، کروب، ادون اور اِمّیر کے ہنے ر والے تھے۔

61-62 حبایاہ، ہقوض اور برزلی کے خاندانوں کے کچھ امام
بھی واپس آئے، لیکن اُنہیں رب کے گھر میں خدمت کرنے کی
اجازت نہ ملی۔ کیونکہ گو اُنہوں نے نسب ناموں میں اپنے نام
تلاش کئے اُن کا کہیں ذکر نہ ملا، اِس لئے اُنہیں ناپاک قرار دیا
گیا۔ برزلی) خاندانکے بانیکے ِجلعادیبرزلینے کی بیٹی
سے شادی کر کے اپنے ُسسر کا نام اپنا لیا (تھا۔ 63 یہوداہ کے
گورنرنے حکم دیا کہ اِن تین خاندانوں کے امام فی الحال قربانیوں
کا وہ حصہ کھانے شریکمیں نہ ہوں جو اماموں کے لئے مقرر
جبہے۔ دوبارہ اماِم اعظم مقرر کیا جائے تو وہی اُوریم اور ُمیم ت
نامی قرعہ ڈال کر معاملہ حل کرے۔

64 کُل 42,360 اسرائیلی اپنے لوٹوطن آئے، 65 نیز اُن کے
7,337 غلام اور لونڈیاں اور 200 گلوکار جن میں مرد و خواتین
شامل تھے۔

66 اسرائیلیوں کے پاس 736 گھوڑے، 245 خچر، 67 435
اونٹ اور 6,720 گدھے تھے۔

جب68 وہ یروشلم میں رب کے گھر کے پاس 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 ایکہر نے دےاُتنا دیا وقتاُسسکا۔دےجتنا سونے کے
61,000کُل 2,800کےچاندیِسکے، اماموںاورگرامکلو کے
لباس100 جمع ہوئے۔

70 امام، لاوی، ربگلوکار، کے گھر کے دربان اور خدمت
گار، اور عوام کے لوگکچھ 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۔
وقتاُس اسرائیلی اپنی آبادیوں میں دوبارہ آباد ہو گئے تھے۔ جمع2
ہونے کا مقصد اسرائیل کے خدا کی قربان گاہ کو سرےنئے
سے تعمیر کرنا تھا تاکہ مردِ خدا موسٰی شریعتکی مطابقکے اُس
پر بھسم ہونے والی قربانیاں پیش کی جا سکیں۔ چنانچہ یشوع 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 وہ
ملـک میں ہنے ر والی دیگر قوموں سے سہمے ہوئے تھے تاہم اُنہوں
قرباننے گاہ اُسکو پرانیکی بنیاد پر تعمیر کیا اُسشامصبحاور پر
رب بھسمکو ہونے والی پیشقربانیاں لـگے۔کرنے یوں4 جھونپڑ
کی عید اُنہوں شریعتنے ہدایتکی مطابقکے منائی۔ اُس ہفتے
کے ہر دن اُنہوں نے بھسم ہونے والی اُتنی قربانیاں چڑھائیں جتنی
ضروری تھیں۔

5 اُس وقت سے امام بھسم ہونے والی تمام درکار قربانیاں
باقاعدگی پیشسے کرنے لـگے، نیز نئے چاند کی عیدوں اور رب
کی باقی مخصوص و مُقّدس عیدوں کی قربانیاں۔ قوم اپنی خوشی
رببھیسے پیشقربانیاںکو کرتی تھی۔ 6 ربگو کے گھر کی
بنیاد ابھی ڈالی نہیں گئی تھی توبھی اسرائیلی ساتویں مہینے کے پہلے
دن بھسمکوربسے والیہونے پیشقربانیاں لـگے۔کرنے 7 پھر
اُنہوں نے راجوں اور کاری گروں کو دےپیسے کر کام پر لگایا
اور صور اور صیدا باشندوںکے سے دیودار لـکڑیکی منگوائی۔ یہ
لـکڑی لبنان پہاڑیکے علاقے سے تکسمندر لائی گئی اور وہاں
سے سمندر کے راستے یافا پہنچائی گئی۔ اسرائیلیوں نے معاوضے
میں کھانے پینے کی چیزیں اور زیتون فارسدیا۔دےتیلکا کے
خورسبادشاہ اُنہیںنے یہ کروانے اجازتکی دی تھی۔

رب کے گھر کی تعمیرِ نو
8 جلاوطنی سے واپس آنے دوسرےکے سال دوسرےکے

مہینے ربمیں کے گھر کی سرےنئے سے تعمیر شروع ہوئی۔ اِس
کام میں ُبابل زر بن سیالتی ایل، یشوع بن یوصدق، دیگر امام اور
لاوی اور وطن میں واپس آئے ہوئے باقی تمام اسرائیلی شریک
ہوئے۔ تعمیری کام کی نگرانی اُن یوں لاو کے ذمے لگا دی گئی
جن کی عمر سال20 یا اِس سے زائد تھی۔

9 ذیل کے لوگ 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۔
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رب10 کے گھر کی بنیاد رکھتے وقت امام اپنے مُقّدس لباس

پہنے ہوئے کھڑےساتھ ہو گئے اور تُرم بجانے لـگے۔ آسف کے
خاندان کے لاوی ساتھ ساتھ جھانجھ بجانے اور رب ستائشکی
کرنے لـگے۔ سب کچھ اسرائیل کے بادشاہ داؤد ہدایاتکی کے
مطابق ہوا۔ 11 وہ حمد و ثنا گیتکے ربسے تعریفکی کرنے
لـگے، وہ” بھلا ہے، اور اسرائیل پر اُس کی شفقت ابدی “!ہے
حاضرینجب نے دیکھا بنیادکیگھرکےربکہ رکھی رہیجا
ہے ربسبتو خوشیکی میں نعرےزوردار لگانے لـگے۔

بہتلیکن12 سے لاویامام، اور سرپرستخاندانی تھےحاضر
جنہوں ربنے کا پہلا گھر دیکھا ہوا تھا۔ جب اُن کے دیکھتے
دیکھتے رب کے نئے گھر کی بنیاد رکھی گئی تو وہ بلند آواز سے
رونے لـگے جبکہ باقی بہت لوگسارے خوشی نعرےکے لگا
رہے تھے۔ 13 اِتنا شور تھا کہ خوشی کے نعروں اور رونے کی
آوازوں میں امتیاز نہ کیا جا سکا۔ شور دُور تکدُور سنائی دیا۔

4
رب کے گھر کی تعمیر مخالفتکی

1 یہوداہ اور بن یمین دشمنوںکے کو پتا چلا وطنکہ واپسمیں
آئے ہوئے اسرائیلی رب اسرائیل کے خدا کے لئے گھر تعمیر کر
رہے ہیں۔ ُبابل2 زر اور خاندانی سرپرستوں کے پاس آ کر اُنہوں
درخواستنے کی، ہم” آپبھی کے ساتھ مل ربکر کے گھر
کو تعمیر کرنا ہتے چا ہیں۔ کیونکہ جب سے اسور کے بادشاہ
اسرحدون ہمیںنے یہاں لا کر بسایا وقتاُسہے آپہمسے کے
خدا کے طالب رہے اور اُسے قربانیاں پیش کرتے آئے “ہیں۔
لیکن3 ُبابل، زر یشوع اور اسرائیل کے باقی خاندانی سرپرستوں نے
انکار نہیں،”کیا، اِس آپمیں ہمارےکا ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔
ہم اکیلے اسرائیلربہی کے خدا کے لئے گھر بنائیں جسگے،
فارسطرح کے خورسبادشاہ ہمیںنے حکم دیا “ہے۔

4 یہ سن کر ملـک کی دوسری قومیں یہوداہ کے لوگوں کی
حوصلہ شکنی اور اُنہیں ڈرانے کوششکی کرنے لـگیں تاکہ وہ
عمارت بنانے سے باز آئیں۔ یہاں5 تک کہ وہ فارس 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
کرلےسےحکومتدورِ دارا بادشاہ رہی۔رُکیتکحکومتکی

6 بعد میں اخسویرسجب بادشاہ کی حکومت شروع ہوئی تو
اسرائیل دشمنوںکے نے یہوداہ اور یروشلم باشندوںکے پر الزام لگا
کر لـکھا۔خطشکایتی

7 پھر ارتخشستا بادشاہ کے دورِ حکومت میں اُسے یہوداہ کے
دشمنوں کی طرف سے شکایتی خط بھیجا گیا۔ خط کے پیچھے
خاص کر بِشلام، مِتردات اور طابئیل تھے۔ پہلے اُسے اَرامی زبان
میں لـکھا گیا، اور بعد میں اُس کا ترجمہ ہوا۔ 8 سامریہ کے گورنر
رحوم اور اُس کے میرمنشی شمسی نے شہنشاہ کو خط لـکھ 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 تھا،
شہنشاہ” ارتخشستا کے نام،
خادمکےآپ:از یائےجو فراتدر میںمغربکے ہتے ہیں۔ر
شہنشاہ12 کو علم ہو آپیہودیجوکہ ہمارےسےحضورکے

پاس یروشلم پہنچے ہیں وہ اِس وقت اُس باغی اور شریر شہر کو
نئے سرے سے تعمیر کر رہے ہیں۔ وہ فصیل کو بحال کر کے
بنیادوں کی مرمت کر رہے ہیں۔ 13 شہنشاہ کو علم ہو کہ اگر
شہر سرےنئے سے تعمیر ہو جائے اور اُس کی فصیل تکتکمیل
پہنچے تو یہ لوگ ٹیکس، خراج اور محصول ادا کرنے سے انکار
کر دیں گے۔ تب بادشاہ کو نقصان پہنچے گا۔ 14 ہم تو نمک
حرام نہیں ہیں، نہ شہنشاہ کی توہین برداشت کر سکتے ہیں۔ اِس
لئے گزارشہم کرتے ہیں 15 آپکہ اپنے باپ دادا کی تاریخی
دستاویزات سے یروشلم کے بارے میں معلومات حاصل کریں،
کیونکہ اُن میں اِس بات کی تصدیق ملے گی کہ یہ شہر ماضی میں
سرکش رہا۔ حقیقت میں شہر کو اِسی لئے تباہ کیا گیا کہ وہ
بادشاہوں اور صوبوں تنگکو کرتا رہا اور قدیم زمانے سے ہی
بغاوت کا منبع رہا ہے۔ غرض16 ہم شہنشاہ کو اطلاع دیتے
ہیں کہ اگر یروشلم کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور اُس کی فصیل
پہنچےتکتکمیل تو یائے فراتدر مغربیکے علاقے آپپر کا قابو
جاتا رہے “گا۔

17 شہنشاہ جوابنے میں لـکھا،
مَیں” 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 ترجمہ میری موجودگی میں

ہوا میرےاُسےاورہے منے سا پڑھا میرے19ہے۔گیا پرحکم یروشلم
معلومہیں۔گئیکیحاصلمعلوماتمیںبارےکے ہوا واقعیکہ
یہ شہر قدیم زمانے سے بادشاہوں مخالفتکی کر سرکشیکے اور
بغاوت کا منبع رہا ہے۔ 20 نیز، طاقتیروشلم ور بادشاہوں کا دار
الحکومت رہا ہے۔ اُن کی اِتنی طاقت تھی کہ یائے فراتدر کے
پورے بیمغر علاقے قسممختلفاُنہیںکو خراجاورٹیکسکے ادا
کرنا پڑا۔ 21 ابچنانچہ حکم دیں کہ یہ آدمی شہر کی تعمیر کرنے
سے باز آئیں۔ تکجب مَیں خود حکم نہ 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۔
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کاپیکیخطہیجوں23 شمسیرحوم، اور اُن خدمتہمکے

افسروں کو پڑھ کر سنائی گئی تو وہ یروشلم کے لئے روانہ ہوئے
اور یہودیوں کو زبردستی جاریکام رکھنے روکسے دیا۔

چنانچہ24 یروشلم میں الله کے گھر تعمیریکا رُککام گیا، اور
فارسوہ بادشاہکے دارا حکومتکی تکسالدوسرےکے رُکا
رہا۔

5
رب کے گھر کی تعمیر دوبارہ شروع ہوتی ہے

دنایک1 دونبی بنام حجی اور یاہ بنزکر عِّدو اُٹھ اسرائیلکر کے
خدا کے نام میں جو اُن کے اوپر تھا یہوداہ اور یروشلم کے یہودیوں
کے منے سا نبوّت کرنے لـگے۔ 2 اُن کے حوصلہ افزا الفاظ سن کر
ُبابل زر بن سیالتی ایل اور یشوع بن یوصدق نے فیصلہ کیا کہ ہم
دوبارہ یروشلم میں الله کے گھر کی تعمیر شروع کریں گے۔ دونوں
نبی اِس میں اُن کے ساتھ تھے اور اُن کی مدد کرتے رہے۔

3 لیکن جوں ہی کام شروع ہوا تو یائے در فرات کے مغربی
علاقے کے گورنر تتّنی اور شتربوزنی اپنے ہم خدمت افسروں
سمیت یروشلم پہنچے۔ اُنہوں نے آپنےکس”پوچھا، کو یہ گھر
بنانے اور اِس کا ڈھانچا تکمیل تک پہنچانے کی اجازت دی؟
اِس4 کام کے لئے ذمہ آدمیوںدار نامکے ہمیں “!بتائیں لیکن5 اُن
کا یہوداہخدا بزرگوںکے نگرانیکی کر رہا تھا، اِس لئے اُنہیں روکا
نہ گیا۔ لوگوںکیونکہ نے پہلےکہسوچا دارا بادشاہ دیاطلاعکو
تکجبجائے۔ وہ فیصلہ کرےنہ اُس تکوقت کام روکا نہ
جائے۔

6 پھر یائے در فرات کے مغربی علاقے کے گورنر تتّنی،
شتربوزنی اور اُن کے خدمتہم افسروں نے دارا بادشاہ کو ذیل
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 اُسہے۔ کے لئے بڑے تراشے
ہوئے پتھر استعمال ہو ہیںرہے اور دیواروں میں شہتیر لگائے جا
رہے بڑیلوگہیں۔ 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
تکتکمیل پہنچانے اجازتکی دی ‘ہے؟ ہم10 نے اُن کے نام
بھی معلوم کئے تاکہ لـکھ کر آپ کو بھیج سکیں۔ 11 اُنہوں نے
جوابہمیں آسمانہم’دیا، و زمین کے خدا خادمکے ہیں، اور ہم اُس گھر کو
از سرِ نو تعمیر کر ہیںرہے یہاںپہلےسالبہتجو قائم اسرائیلتھا۔
ایککے عظیم بادشاہ نے اُسے قدیم زمانے میں بنا کر تکتکمیل
پہنچایا تھا۔ 12 لیکن ہمارے باپ دادا نے آسمان کے خدا کو
دلایا،طیش نتیجےاور میں اُس بابلاُنہیںنے بادشاہکے نبوکدنضر
کے حوالے کر جسدیا ربنے کے گھر کو تباہ کر دیا اور قوم

کو قید کر کے بابل میں بسا دیا۔ لیکن13 بعد میں خورسجب
بادشاہ بن گیا تو اُس نے اپنی حکومت کے پہلے سال میں حکم دیا
کہ الله کے اِس گھر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ 14 ساتھ ساتھ
اُس نے سونے چاندی کی وہ چیزیں واپس کر دیں جو نبوکدنضر
نے یروشلم میں الله کے گھر لُوٹسے کر بابل کے مندر میں رکھ
خورستھیں۔دی یہنے ایکچیزیں آدمی سپردکے جسدیںکر
کا شیسنام بضر تھا اور جسے اُس 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
محفوظمیں رکھو۔ شیستب16 بضر نے یروشلم آ کر الله کے گھر
کی بنیاد وقتاُسیرکھی۔ سے عمارتیہ زیرِ تعمیر ہے، اگرچہ یہ
تکآج مکمل نہیں ‘ہوئی۔

17 چنانچہ اگر شہنشاہ کو منظور ہو تو تفتیشوہ یں کر کہ کیا
بابل کے شاہی دفتر میں کوئی ایسی دستاویز موجود ہے جو اِس
بات کرےتصدیقکی خورسکہ بادشاہ نے یروشلم ربمیں 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 بابلکہ کے خزانے کے دفتر میں
تفتیش کی جائے۔ اِس کا کھوج لگاتے لگاتے 2 آخرکار مادی
شہر اکبتانا قلعےکے میں طومار مل میںجسگیا لـکھا تھا،

خورس”3 بادشاہ حکومتکی کے پہلے سال میں 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 90 فٹ ہو۔ 4 دیواروں کو یوں بنایا جائے کہ تراشے
ہوئے پتھروں کے ہر تین ردّوں کے بعد دیودار کے شہتیروں کا
ایک ردّا لگایا جائے۔ اخراجات شاہی خزانے پورےسے کئے
جائیں۔ 5 نیز چاندیسونے کی نبوکدنضرچیزیںجو یروشلم اِسکے
گھر نکالسے بابلکر لایا واپسوہ پہنچائی جائیں۔ ہر چیز الله کے
گھر میں اُس کی اپنی جگہ واپسپر دیرکھ “جائے۔

6 یہ خبر پڑھ کر دارا نے یائے فراتدر کے مغربی علاقے کے
گورنر تتّنی، شتربوزنی اور اُن کے خدمتہم افسروں کو ذیل کا
بھیججواب دیا،

الله” کے اِس گھر کی تعمیر میں مداخلت مت !کرنا لوگوں7
جاریکامکو یہودیوںدیں۔رکھنے کا اورگورنر 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 کے تمام وقتاخراجات پر مہیا کریں
تاکہ کام نہ رُکے۔ یہ پیسے شاہی خزانے یعنی یائے فراتدر کے
مغربی علاقے سے جمع کئے گئے ٹیکسوں میں سے ادا کئے جائیں۔
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9 روز بہ روز اماموں کو بھسم ہونے والی قربانیوں کے لئے درکار
تمام چیزیں مہیا کرتے رہیں، خواہ وہ جوان بَیل، مینڈھے، بھیڑ
کے بچے، گندم، نمک، َمے یا زیتون تیلکا کیوں نہ مانگیں۔ اِس
میں ُسستی نہ کریں 10 تاکہ وہ آسمان کے خدا کو پسندیدہ قربانیاں
پیش کر شہنشاہکے اور اُس بیٹوںکے کی سلامتی کے لئے دعا کر
سکیں۔

11 اِس کے علاوہ مَیں حکم دیتا ہوں کہ جو بھی اِس فرمان
کی خلاف کرےورزی اُس کے گھر سے شہتیر نکال کر کھڑا
کیا جائے اور اُسے اُس پر مصلوب کیا جائے۔ ساتھ ساتھ اُس کے
گھر کو ملبے کا ڈھیر بنایا جائے۔ جس12 خدا نے وہاں اپنا نام
بسایا ہے وہ ہر بادشاہ اور قوم کرےہلاککو میرےجو اِس
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
یائے13 فراتدر مغربیکے علاقے کے گورنر تتّنی، شتربوزنی

اور اُن کے خدمتہم افسروں نے ہر طرح سے دارا بادشاہ کے
حکم کی تعمیل کی۔ 14 رببزرگیہودیچنانچہ کے گھر پر کام
جاری رکھ سکے۔ دونوں نبی حجی اور یاہ زکر بن عِّدو اپنی نبوّتوں
سے اُن کی حوصلہ افزائی کرتے رہے، اور یوں سارا کام اسرائیل
کے خدا 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
خوشیبڑیسمیتاسرائیلیوں ربسے کے مخصوصیتکیگھر کی
عید منائی۔ 17 اُنہوں نے 100 بَیل، 200 مینڈھے اور بھیڑ کے
400 بچے قربان پورےکئے۔ اسرائیل کے لئے گناہ کی قربانی بھی
پیش کی گئی، اور اِس کے لئے فی ایکقبیلہ بکرا یعنی مل کر 12
بکرے چڑھائے گئے۔ 18 پھر اماموں اور یوں لاو ربکو کے گھر
میںگروہوںمختلفکےخدمتکی تقسیم کیا موسٰیطرحجسگیا،
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 رکھا تھا۔ سب سبکے
پاک تھے۔ یوں لاو نے فسح کے لیلے جلاوطنی سے واپس آئے
ہوئے اسرائیلیوں، اُن کے بھائیوں یعنی اماموں اور اپنے لئے ذبح
کئے۔ لیکن21 صرفنہ جلاوطنی واپسسے آئے ہوئے اسرائیلی
اِس کھانے شریکمیں ہوئے ملـکبلـکہ کے وہ لوگتمام بھی
جو غیریہودی قوموں کی ناپاک راہوں سے الـگ ہو کر اُن کے

ساتھ رب اسرائیل کے خدا طالبکے ہوئے تھے۔ اُنہوں22 نے
خوشیبڑیدنسات روٹیبےخمیریسے کی عید ربمنائی۔ نے
اُن دلوںکے خوشیکو سے بھر دیا تھا، کیونکہ اُس فارسنے کے
بادشاہ کا دل اُن مائلطرفکی کر دیا تھا تاکہ اُنہیں اسرائیل کے
خدا کے گھر کو تعمیر کرنے میں مدد ملے۔

7
عزرا امام کو یروشلم بھیجا جاتا ہے

1 اِن واقعات کے کافی عرصے بعد ایک آدمی بنام عزرا بابل
کو چھوڑ کر یروشلم آیا۔ اُس وقت فارس کے بادشاہ ارتخشستا
کی حکومت تھی۔ آدمی کا پورا نام عزرا بن سرایاہ بن یاہ عزر بن
ِخلقیاہ بن2 سلّوم بن صدوق بن اخی طوب بن3 امریاہ بن یاہ عزر
مِرایوتبن بن4 زرخیاہ بن عُّزی بن بُقی بن5 ابی سوع فینحاسبن
بن اِلی عزر بن ہارون تھا۔ ہارون) اماِم اعظم ۔(تھا

6 عزرا پاک نوشتوں کا اُستاد اور اُس شریعت کا عالِم تھا
جو رب اسرائیل کے خدا نے موسٰی کی معرفت دی تھی۔ جب
عزرا بابل سے یروشلم کے لئے روانہ ہوا تو شہنشاہ نے اُس کی ہر
خواہش پوری کی، ربکیونکہ اُس کے خدا کا شفیق ہاتھ اُس
پر تھا۔ کئی7 اسرائیلی اُس ساتھکے گئے۔ امام، لاوی، گلوکار اور
دربانکےگھرکےرب بھیگارخدمتاور اُن تھے۔شاملمیں یہ
ارتخشستا بادشاہ حکومتکی کے ساتویں سال میں ہوا۔ 8-9 قافلہ
پہلے مہینے پہلےکے بابل*دن روانہسے ہوا اور پانچویں مہینے پہلےکے
سلامتصحیح†دن یروشلم پہنچا، کیونکہ الله ہاتھشفیقکا عزرا پر
تھا۔ وجہ10 یہ تھی کہ عزرا نے آپاپنے شریعتکیربکو کی
تفتیش کرنے، اُس کے مطابق زندگی گزارنے اور اسرائیلیوں کو
اُس کے احکام ہدایاتاور کی تعلیم دینے کے لئے وقف کیا تھا۔

شہنشاہ عزرا کو مختارنامہ دیتا ہے
11 ارتخشستا بادشاہ نے عزرا امام کو ذیل کا دےمختارنامہ

دیا، اُسی عزرا کو پاکجو نوشتوں کا اُستاد اور اُن احکام اور
ہدایات کا عالِم تھا ربجو نے اسرائیل کو دی تھیں۔ مختارنامے
میں لـکھا تھا،

:از”12 شہنشاہ ارتخشستا
امامعزرا آسمانجوکو کے شریعتکیخدا کا عالِم !سلامہے،

مَیں13 حکم دیتا ہوں کہ اگر سلطنتمیری میں موجود کوئی بھی
آپاسرائیلی ساتھکے یروشلم جا وہاںکر 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 آپتاکہ
الله میںروشنیکیشریعتاُسکی میںہاتھکےآپجو یہوداہہے
اور یروشلم کا حال جانچ لیں۔ 15 جو سونا چاندی شہنشاہ اور اُس
مشیروںکے نے اپنی خوشی سے یروشلم سکونتمیں کرنے والے
اسرائیل کے لئےکےخدا قربان کی اُسےہے اپنے ساتھ جائیں۔لے

* 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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16 نیز، جتنی بھی سونا چاندی آپ کو صوبہ بابل سے مل جائے
گی اور بھیجتنے 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 بچےکے اور اُن کی قربانیوں کے لئے درکار
غلہ اور َمے نذریںکی خرید لیں، اور اُنہیں یروشلم میں اپنے خدا کے
قربانکیگھر گاہ پر قربان کریں۔ پیسےجو18 جائیںبچ اُن آپکو
آپاور کے بھائی ویسے خرچ کر سکتے ہیں آپجیسے مناسبکو
لـگے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے خدا کی مرضی کے مطابق ہو۔
19 یروشلم میں اپنے خدا کو وہ تمام چیزیں پہنچائیں آپجو ربکو
کے خدمتمیںگھر کے لئے دی جائیں گی۔ باقی20 جو کچھ بھی
آپ کو اپنے خدا کے گھر کے لئے خریدنا پڑے اُس کے پیسے
شاہی خزانہ کرےادا گا۔

21 مَیں، ارتخشستا بادشاہ یائے در فرات مغربکے میں ہنے ر
والے تمام خزانچیوں کو حکم دیتا ہوں کہ ہر طرح سے عزرا امام
مالیکی کریں۔مدد آسمانبھیجو کے شریعتکیخدا کا یہ اُستاد
مانگے وہ اُسے دیا جائے۔ 22 اُسے 3,400 کلو گرام چاندی،
16,000 کلو گرام گندم، 2,200 لٹر َمے اور 2,200 لٹر زیتون
تکتیلکا نمکدینا۔ اُسے اُتنا ملے جتنا وہ چاہے۔ دھیان23 سے
کچھسب آسمانجوکریںمہیا کا اپنےخدا لئےکےگھر مانگے۔ ایسا
نہ ہو کہ شہنشاہ اور اُس بیٹوںکے سلطنتکی اُس غضبکے کا
نشانہ بن جائے۔ آپنیز،24 کو علم ہو آپکہ اللهکو اِسکے گھر
خدمتمیں کرنے والے شخصکسی بھیسے خراج یا کسی قسم
ٹیکسکا لینے اجازتکی نہیں خواہہے، وہ امام، لاوی، گلوکار،
رب کے گھر کا دربان یا اُس خدمتکا گار ہو۔

عزرا،اے25 کےآپحکمتجو کوآپنےخدا کیعطا ہے
اُس مجسٹریٹمطابقکے قاضیاور مقرر کریں آپجو کی قوم کے
اُن لوگوں انصافکا کریں جو یائے فراتدر مغربکے میں ہتے ر
ہیں۔ جتنے بھی آپ کے خدا کے احکام جانتے ہیں وہ اِس میں
شامل ہیں۔ اور جتنے اِن احکام واقفسے نہیں ہیں اُنہیں آپ کو
تعلیم اورشریعتکیخداکےآپبھیجو26ہے۔دینی شہنشاہ کے
قانون اُسےکرےورزیخلافکی سےسختی جرمجائے۔دیسزا
کی سنجیدگی لحاظکا کر کے اُسے یا تو دیموتسزائے جائے یا
جلاوطن کیا اُسجائے، کیضبطملـکیتکی جائے یا اُسے جیل
میں ڈالا “جائے۔

عزرا ستائشکی
رب27 ہمارے باپ دادا کے خدا کی تمجید ہو جس نے

شہنشاہ دلکے کو یروشلم ربمیں کے گھر کو شاندار بنانے کی
تحریک دی ہے۔ اُسی28 نے شہنشاہ، اُس کے مشیروں اور تمام
اثر رسوخو رکھنے افسروںوالے دلوںکے مائلطرفمیریکو کر
دیا ہے۔ میرےربچونکہ خدا کا شفیق 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

ذیلدرِج1 اُن فہرستکیسرپرستوںخاندانی ارتخشستاجوہے
بادشاہ کی حکومت کے میرےدوران ساتھ بابل سے یروشلم کے
لئے روانہ ہوئے۔ ہر خاندان مردوںکے کی تعداد بھی درج :ہے

فینحاس2-3 خاندانکے کا جَیرسوم،
اِتمر کے خاندان کا دانیال،
داؤد خاندانکے حّطوشکا بن سکنیاہ،
پرعوس کے خاندان کا یاہ۔ زکر 150 مرد اُس کے ساتھ نسب

نامے میں درج تھے۔
موآبپخت4 خاندانکے کا اِلیہوعینی بن زرخیاہ 200 مردوں

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 عتلیاہ مردوں70 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 کا سلومیت بن یوسفیاہ 160 مردوں کے

ساتھ،
ببی11 خاندانکے کا یاہ زکر بن ببی مردوں28 کے ساتھ،
عزجاد12 خاندانکے کا یوحنان بن مردوں110ہّقاطان کے

ساتھ،
13 ادونِقام کے خاندان کے لوگآخری اِلی فلط، یعی ایل اور

سمعیاہ مردوں60 کے ساتھ،
بِگوَئی14 کا خاندان کا عوتی اور زبود مردوں70 کے ساتھ۔
مَیں15 یعنی عزرا نے مذکورہ لوگوں کو اُس نہر پاسکے جمع

کیا جو اہاوا کی طرف بہتی ہے۔ وہاں ہم خیمے لگا کر تین دن
ٹھہرے مجھےدوراناِسرہے۔ پتا چلا کہ لوگعامگو اور امام آ
لاویبھیایکلیکنہیںگئے نہیںحاضر ہے۔ مَیںچنانچہ16 نے
اِلی عزر، اری ایل، سمعیاہ، اِلناتن، یریب، اِلناتن، ناتن، یاہ زکر اور
مسُلّام کو پاساپنے بُلا لیا۔ یہ سب سرپرستخاندانی تھے جبکہ
شریعت کے دو اُستاد بنام یویریب اور اِلناتن بھی ساتھ تھے۔ مَیں17
اُنہیںنے یوں لاو آبادیکی کاسفیاہ بزرگکے اِدّو پاسکے بھیج
کر کچھوہ بتایا اُنہیںجو اِدّو، اُس بھائیوںکے کےگھرکےرباور
خدمت گاروں 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 علاوہ مِراری کے خاندان کے حسبیاہ اور یسعیاہ
بھیکو اُن بیٹوںکے اور بھائیوں کے پاسہمارےساتھ بھیجا گیا۔
20کُل مرد تھے۔ 20 اُن ربساتھکے خدمت220کےگھرکے
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گار تھے۔ اِن کے تمام نام نسب نامے میں درج تھے۔ داؤد اور اُس
کے ملازموں نے اُن باپکے دادا کو یوں لاو خدمتکی کرنے
کی دیداریذمہ تھی۔

یروشلم کے لئے روانگی کی یاں تیار
21 وہیں اہاوا کی نہر پاسکے 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 ہمارےہمیں بال بچوں اور سامان کے ساتھ
سلامتی سے یروشلم پہنچائے۔ 22 ہمارےکیونکہ ساتھ فوجی اور
نہیںگھڑسوار تھے ہمیںجو راستے ڈاکوؤںمیں محفوظسے رکھتے۔
بات یہ تھی کہ مَیں شہنشاہ سے یہ مانگنے سے محسوسشرم کر رہا
تھا، کیونکہ ہم نے اُسے بتایا تھا، ہمارے” خدا کا شفیق ہاتھ
ایکہر پر ٹھہرتا ہے جو اُس کا طالب رہتا ہے۔ لیکن جو بھی
اُسے ترک کرے اُس پر اُس کا سخت غضب نازل ہوتا “ہے۔
23 چنانچہ ہم نے روزہ رکھ کر اپنے خدا التماسسے کی کہ وہ
حفاظتہماری کرے، اور اُس ہمارینے سنی۔

پھر24 مَیں اماموںنے راہنماؤں12کے لیا،چنکو 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 تمامکے اسرائیلیوں ہمارےنے خدا
کے گھر کے لئے عطا کیا تھا۔

مَیں26 تولنے کر ذیل کا سامان اُن کے حوالے کر :دیا ً تقریبا
22,000 کلو گرام چاندی، چاندی کا کچھ جسسامان کا کُل
ًوزن یا 3,400تقر کلو گرام 3,400تھا، کلو گرام سونا، سونے27
20کے پیالے جن کا کُل ًوزن تقریبا 8ساڑھے کلو گرام تھا، اور
پیتل کے پالشدو کئے ہوئے پیالے جو سونے کے پیالوں جیسے
قیمتی تھے۔

مَیں28 نے آدمیوں سے کہا، آپ” اور یہ تمام ربچیزیں کے
لئے لوگوںہیں۔مخصوص یہسےخوشیاپنینے ربچاندیسونا
آپ باپکے دادا کے خدا کے لئے قربان کی ہے۔ سب29 کچھ
احتیاط محفوظسے رکھیں، آپجباور یروشلم پہنچیں توگے اِسے
رب گھرکے تکخزانےکے پہنچا کر راہنما اماموں، یوں لاو اور
خاندانی سرپرستوں کی موجودگی میں دوبارہ “تولنا۔

30 پھر اماموں اور یوں لاو نے سونا چاندی اور باقی سامان لے
کر اُسے یروشلم میں ہمارے خدا کے گھر میں پہنچانے کے لئے
محفوظ رکھا۔

تکیروشلم سفر
31 ہم پہلے مہینے کے ویں12 *دن اہاوا نہر سے یروشلم کے

لئے روانہ ہوئے۔ الله کا شفیق ہاتھ ہم پر تھا، اور اُس نے ہمیں
راستے میں دشمنوں اور ڈاکوؤں سے محفوظ رکھا۔ 32 ہم یروشلم
پہنچے تو پہلے تین دن آرام کیا۔ ہمدنچوتھے33 نے اپنے خدا کے
میںگھر تولسامانمخصوصباقیاورچاندیسونا مریموتامامکر
بن یاہ اُور حوالےکے دیا۔کر اِلیوقتاُس فینحاسبنعزر اور دو

لاوی بنام یوزبد بن یشوع اور نوعدیاہ بن ِنّوئی ب اُس کے ساتھ تھے۔
34 ہر چیز گنی اور تولی گئی، پھر اُس کا پورا وزن فہرست میں
درج کیا گیا۔

اِس35 بعدکے جلاوطنی واپسسے آئے ہوئے تمام لوگوں نے
اسرائیل کے خدا کو بھسم ہونے والی قربانیاں پیش کیں۔ اِس
ناتے اُنہوںسے اسرائیلپورےنے لئےکے 12 96بَیل، مینڈھے،
بھیڑ کے بچے77 اور گناہ کی قربانی کے بکرے12 قربان کئے۔

36 مسافروں نے یائے در فرات کے مغربی علاقے کے
حاکموںاورگورنروں شہنشاہکو پہنچائیں۔ہدایاتکی اِن پڑھکو
کر اُنہوں نے اسرائیلی قوم اور الله کے گھر حمایتکی کی۔

9
غیریہودی یوں بیو افسوسپر

کچھ1-2 بعددیر قوم کے پاسمیرےراہنما آئے اور قوم”لـگے،کہنے کے عام لوگوں، اماموں اور یوں لاو نے اپنے آپ ملـککو
کی دیگر قوموں الـگسے نہیں رکھا، گو یہ گھنونے رسم و رواج
کے پیروکار ہیں۔ اُن کی عورتوں سے شادی کر کے اُنہوں نے
اپنے بیٹوں کی بھی شادی اُن کی بیٹیوں سے کرائی ہے۔ یوں الله
کی مُقّدس قوم کنعانیوں، ِحتّیوں، یوں، فرِزّ یبوسیوں، عمونیوں،
موآبیوں، مصریوں اور یوں امور سے آلودہ ہو گئی اورہے۔ 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 کے بال نوچ نوچ کر فرشننگے پر بیٹھ گیا۔ وہاں4
مَیں شام کی قربانی تک بےحس و حرکت بیٹھا رہا۔ اِتنے میں
بہت سے لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ وہ جلاوطنی سے
واپس آئے لوگوںہوئے باعثکےبےوفائیکی تھرتھرا رہے تھے،
اسرائیلوہکیونکہ تھے۔زدہخوفنہایتسےجوابکےخداکے
5 شام کی قربانی وقتکے مَیں وہاں سے اُٹھ کھڑا ہوا جہاں مَیں
توبہ میںحالتکی بیٹھا ہوا تھا۔ وہی پھٹے کپڑےہوئے پہنے ہوئے
مَیں ٹیکگھٹنے جھککر گیا اور اپنے ہاتھوں آسمانکو 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 تکآسمان پہنچ گیا ہے۔ باپہمارے7 دادا کے
زمانے تکآجکرلےسے ہمارا قصور سنجیدہ اِسیہے۔رہا وجہ
بارہمسے میںقبضےکےحکمرانوںپردیسیبار نےجنہوںہیںآئے
بادشاہوںہمارےاورہمیں اماموںاور قتلکو کیا، لُوٹکیا،گرفتار
لیا اور ہماری کی۔بےحرمتی بلـکہ حالتہماریتکآج یہی رہی
ہے۔

لیکن8 ہمارےربوقتاِس خدا تھوڑینے دیر کے لئے ہم
پر مہربانی کی ہماریہے۔ قوم بچےکے حصےکھچے کو اُس نے
دےرِہائی کر مُقّدساپنے مقام محفوظپر رکھا ہمارےیوںہے۔

* 8:31 پہلے مہینے کے :دنویں12 19 یل۔ اپر
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خدا نے ہماری آنکھوں میں دوبارہ چمک پیدا کی اور ہمیں کچھ
سکون مہیا کیا ہے، گو تکابہم غلامی میں ہیں۔ بےشک9
ہم غلام ہیں، توبھی الله نے ترکہمیں نہیں کیا بلـکہ فارس کے
بادشاہ ہمکو پر مہربانی اُسہے۔دیتحریککیکرنے ہمیںنے
از سرِ نو زندگی عطا کی تاکہہے ہم اپنے خدا کا گھر دوبارہ تعمیر
اور اُس کھنڈراتکے بحال کر سکیں۔ الله نے ہمیں یہوداہ اور
یروشلم چاردیواریمحفوظایکمیں سے گھیر رکھا ہے۔

ہمارےاےلیکن10 ابخدا، ہم کیا کہیں؟ اپنی اِن حرکتوں
کے بعد ہم کیا جواب دیں؟ ہم تیرےنے اُن احکام کو نظرانداز
کیا جو11ہے تُو نبیوںیعنیخادموںاپنےنے معرفتکی تھے۔دیئے
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 ناپاکسےسببکے دوسرےسےسرےایکملـکہے۔
تکسرے اُن کی ناپاکی سے بھر گیا ہے۔ 12 لہٰذا اپنی بیٹیوں کی
اُن کے بیٹوں کے ساتھ متشادی کروانا، نہ اپنے بیٹوں کا اُن کی
بیٹیوں ساتھکے باندھنا۔رشتہ نہکچھ اُنسےجسکرو سلامتیکی
اور کامیابی بڑھتی جائے۔ تب ہی تم طاقت ور ہو ملـککر کی
اچھی پیداوار کھاؤ گے، اور تمہاری اولاد ملـکتکہمیشہ کی
اچھی وراثتچیزیں میں پاتی رہے ‘گی۔

اب13 ہم اپنی شریر حرکتوں اور بڑے قصور کی سزا بھگت
رہے ہیں، اےگو الله، تُو نے ہمیں اِتنی سخت سزا نہیں دی جتنی
ہمیں ملنی ہئے چا تھی۔ تُو نے ہمارا یہ بچا کھچا حصہ زندہ چھوڑا
ہے۔ تو14 کیا ٹھیکیہ تیرےہمکہہے احکام ورزیخلافکی
کر کے ایسی قوموں سے رشتہ باندھیں جو اِس قسم کی گھنونی
حرکتیں کرتی ہیں؟ ہرگز !نہیں کیا اِس کا یہ نتیجہ نہیں نکلے گا
کہ تیرا غضب ہم پر نازل ہو کر سب کچھ تباہ دےکر گا اور یہ
بچا کھچا حصہ بھی ختم ہو جائے گا؟ رباے15 اسرائیل کے
خدا، تُو ہی عادل ہے۔ آج ہم بچے ہوئے حصے حیثیتکی سے
تیرے 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 کے ارد گرد اسرائیلی مردوں، عورتوں اور بچوں کا بڑا ہجوم
جمع ہو گیا۔ وہ پھوٹپھوٹبھی کر رونے لـگے۔

2 پھر عیلام کے خاندان کے سکنیاہ بن یحی ایل نے عزرا سے
واقعی”کہا، ہم نے پڑوسی قوموں کی عورتوں سے شادی کر کے
اپنے خدا سے بےوفائی کی توبھیہے۔ تکاب اسرائیل 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 بچوں سمیت واپس
بھیج دیں گے۔ جو بھی مشورہ آپ اور الله کے احکام کا خوف
ماننے والے لوگدیگر ہمیں دیں گے وہ ہم کریں سبگے۔ کچھ
شریعت کے مطابق کیا جائے۔ اب4 !اُٹھیں کیونکہ یہ معاملہ
درست کرنا آپ ہی فرضکا ہے۔ ہم آپ 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 ہمکہ سکنیاہ مشورےکے گے۔کریںعملپر پھر6 عزرا
الله کے گھر کے منے سا سے چلا گیا اور یوحنان بن اِلیاسب کے
اُسوہاںہوا۔داخلمیںکمرے کچھراتپورینے کھائے پیئے
بغیر تکابگزاری۔ 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 سے واپس آئے ہیں وہ سب تین دن کے اندر
اندر یروشلم میں جمع ہو جائیں۔ جو بھی اِس دوران حاضر نہ ہو
اُسے جلاوطنوں کی جماعت سے خارج کر دیا جائے گا اور اُس
کی تمام ملـکیت ضبط ہو جائے “گی۔ تب9 یہوداہ اور بن یمین
کے قبیلوں کے تمام آدمی تین دن کے اندر اندر یروشلم پہنچے۔ نویں
مہینے کے بیسویں لوگسب*دن الله کے گھر کے صحن میں جمع
سبہوئے۔ معاملے کی سنجیدگی اور موسم سببکے کانپسے
رہے تھے، بارشکیونکہ ہو رہی تھی۔

10 عزرا امام کھڑے ہو کر کہنے لگا، آپ” الله سے بےوفا
ہو گئے ہیں۔ غیریہودی عورتوں سے رشتہ ھنے باند سے آپ نے
اسرائیل کے قصور میں اضافہ کر دیا ہے۔ رباب11 اپنے باپ
دادا کے خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اُس کی
پوریمرضی قوموںپڑوسیکریں۔ اور پردیسیاپنی یوں بیو الـگسے
ہو “جائیں۔

جماعتپوری12 بلندنے آواز ٹھیکآپ”دیا،جوابسے کہتے
!ہیں لازم ہے کہ آپہم کی ہدایت پر عمل کریں۔ لیکن13 یہ
کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے ایکجو یا دو دن میں درست کیا جا
سکے۔ کیونکہ لوگبہتہم ہیں اور ہم سے سنجیدہ گناہ سرزد
نیز،ہے۔ہوا برساتوقتاِس موسمکا ہماورہے، یادہ ز تکدیر
باہر نہیں ٹھہر سکتے۔ 14 بہتر ہے بزرگہمارےکہ جماعتپوری
کی نمائندگی کریں۔ پھر جتنے بھی آدمیوں کی غیریہودی یاں بیو ہیں
ایکوہ دنمقررہ مقامی بزرگوں اور قاضیوں ساتھکو لے یہاںکر
آئیں اور درستمعاملہ کریں۔ اور لازم ہے یہکہ سلسلہ وقتاُس
جاریتک ربتکجبرہے غضبکا ٹھنڈا نہ ہو “جائے۔

متفقلوگتمام15 اورعساہیلبنیونتنصرفہوئے، یاہ بنیحز
تِقوَہ فیصلےنے کیمخالفتکی مسُلّامجبکہ اور لاویسبّتی اُن کے
حق میں تھے۔ توبھی16-17 اسرائیلیوں نے منصوبے پر عمل کیا۔
عزرا امام نے ایکچند خاندانی سرپرستوں کے نام لے کر اُنہیں
یہ ذمہ داری دی کہ جہاں بھی یہودیکسی مرد کی غیریہودی

* 10:9 نویں مہینے کے بیسویں :دن 19 ستمبر۔



عزرا 10:18-19 378 عزرا 10:44
عورت سے شادی ہوئی ہے وہاں وہ پورے معاملے کی تحقیق
کریں۔ اُن کا کام دسویں مہینے کے پہلے †دن شروع ہوا اور پہلے
مہینے پہلےکے تکتکمیل‡دن پہنچا۔

18-19 درِج ذیل اُن آدمیوں کی فہرست ہے جنہوں نے
اُنہوںتھی۔کیشادیسےعورتوںغیریہودی قَسمنے وعدہکرکھا
کیا ہمکہ اپنی یوں بیو الـگسے ہو جائیں ساتھساتھگے۔ ایکہر
نے قصور کی قربانی کے طور پر مینڈھا قربان کیا۔
اماموں میں سے :قصوروار
یشوع بن یو صدق اور اُس بھائیکے معسیاہ، اِلی یریبعزر، اور

ِجدلیاہ،
20 اِمیّرکے خاندان کا حنانی اور زبدیاہ،
21 حارِم کے خاندان کا معسیاہ، الیاس، سمعیاہ، یحی ایل اور

یّاہ، عُز
22 فشحور کے خاندان کا اِلیوعینی، معسیاہ، اسمٰعیل، نتنی ایل،

یوزبد اور اِلعاسہ۔
یوں23 لاو میں سے :قصوروار
یوزبد، ِسمعی، قلایاہ یعنی قلیطا، فتحیاہ، یہوداہ اور اِلی عزر۔
گلوکاروں24 میں سے :قصوروار
اِلیاسب۔
رب کے گھر دربانوںکے میں سے :قصوروار
سلّوم، طِلِم اور اُوری۔
باقی25 قصوروار :اسرائیلی
پرعوس کے خاندان کا رمیاہ، یاہ، یز ملکیاہ، 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۔
29 بانی کے خاندان کا مسُلّام، ملّوک، عدایاہ، یسوب، سیال

اور یریموت۔
پخت30 موآب کے خاندان کا عدنا، کلال، ِنایاہ، ب معسیاہ،

متنیاہ، بضلی ایل، ِنّوئی ب اور منسّی۔
31 حارِم خاندانکے اِلیکا عزر، یِسیاہ، ملکیاہ، سمعیاہ، شمعون،

بن32 ملّوکیمین، اور یاہ۔ سمر
33 حاشوم کے خاندان کا متّنی، متتاہ، زبد، اِلی فلط، یریمی،

منسّی اور ِسمعی۔
34 بانی 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،

مکندبی،40 ساسی، ساری، عزرایل،41 سلمیاہ، یاہ، سمر سلّوم،42
امریاہ اور یوسف۔

43 نبو کے خاندان کا یعی ایل، متِتیاہ، زبد، زبینا، یّدی، یوایل
اور ِنایاہ۔ ب

44 اِن تمام آدمیوں غیریہودیکی عورتوں شادیسے ہوئی 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 حکومتکی سالویں20کے ِکسلیو کے

مہینے میں سوسن کے قلعے میں تھا 2 ایککہ دن میرا بھائی حنانی
ملنےسےمجھ آیا۔ اُس ساتھکے یہوداہ آدمیایکچندکے مَیںتھے۔
نے اُن سے پوچھا، یہودیجو” بچ کر جلاوطنی سے واپسیہوداہ
گئے ہیں اُن کا کیا حال ہے؟ اور یروشلم شہر کا کیا حال “ہے؟
3 اُنہوں نے جواب دیا، جو” یہودی بچ کر جلاوطنی سے یہوداہ
واپس گئے ہیں اُن کا بہت بُرا اور ذلت آمیز حال ہے۔ یروشلم کی
تکابفصیل بوسزمین ہے، اور اُس کے دروازےتمام راکھ
ہو گئے “ہیں۔

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

آسمانرب،اے”5 کے خدا، تُو کتنا عظیم مہیباور خدا !ہے

تجھےجو پیار تیرےاور پیرویکیاحکام ہیںکرتے اُن ساتھکے تُو
اپنا عہد قائم رکھتا اور اُن پر مہربانی کرتا ہے۔ باتمیری6 سن کر
دےدھیان کہ تیرا تجھطرحکسخادم التماسسے کر رہا ہے۔
دن رات مَیں اسرائیلیوں کے لئے جو تیرے خادم ہیں دعا کرتا
مَیںہوں۔ اقرار ہوںکرتا ہمکہ نے تیرا گناہ کیا اِسہے۔ میں مَیں
باپمیرےاور کا شاملبھیگھرانا ہے۔ ہم7 خلافتیرےنے
نہایت شریر قدم اُٹھائے ہیں، کیونکہ جو احکام ہدایاتاور تُو نے
اپنے خادم موسٰی تھیںدیکو ہم اُن تابعکے نہ رہے۔ ابلیکن8
وہ کچھ یاد کر جو تُو نے اپنے خادم کو فرمایا، اگر’ تم بےوفا ہو
جاؤ منتشرمیںقوموںمختلفتمہیںمَیںتو لیکن9گا،دوںکر اگر تم
واپسپاسمیرے آ کر میرےدوبارہ احکام تابعکے ہو جاؤ تو مَیں
لاؤںواپسمیںوطنتمہارےتمہیں گا، خواہ کیزمینتم تکانتہا
پہنچنہکیوں اُستمہیںمَیںہو۔گئے لاؤںواپسجگہ مَیںجسےگا
چننے لیا ہے تاکہ میرا نام ‘کرے۔سکونتوہاں رب،اے10
لوگیہ تیرےتو اپنے خادم ہیں، تیری اپنی قوم جسے تُو نے اپنی
قدرتعظیم اور قوی ہاتھ سے دےفدیہ کر چھڑایا ہے۔ اے11
رب، اپنے خادم اور اُن تمام خادموں التماسکی سن پورےجو دل
تیرےسے نام خوفکا مانتے جبہیں۔ تیرا آجخادم شہنشاہ کے
پاس ہو گا تو اُسے کامیابی عطا دےبخشکر۔ کہ وہ مجھ پر رحم
“کرے۔
مَیں نے یہ اِس لئے کہا کہ مَیں شہنشاہ کا ساقی تھا۔

2
نحمیاہ کو یروشلم جانے اجازتکی ملتی ہے

1 چار مہینے گزر گئے۔ نیسان کے مہینے ایککے دن جب مَیں
شہنشاہ ارتخشستا کو َمے پلا رہا تھا تو مایوسیمیری اُسے نظر آئی۔
پہلے اُس اُداسکبھیمجھےنے نہیں دیکھا تھا، اِس2 لئے اُس نے
پوچھا، آپ” اِتنے غمگین کیوں دےدکھائی رہے آپہیں؟ بیمار
تو نہیں لـگتے بلـکہ آپباتکوئی دلکے تنگکو کر رہی “ہے۔
سختمَیں گھبرا گیا اور3 تکابدشہنشاہ”کہا، جیتا !رہے مَیں

کس خوشطرح ہو سکتا جسہوں؟ شہر میرےمیں باپ 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
“کروں؟ خاموشی سے آسمان کے خدا سے دعا کر کے 5 مَیں نے
شہنشاہ سے کہا، اگر” بات آپ کو منظور ہو اور آپ اپنے خادم
ہوںخوشسے تو پھر براہِ مجھےکرم یہوداہ اُسکے بھیجشہر دیجئے
جس باپمیرےمیں دادا دفن ہوئے ہیں تاکہ مَیں اُسے دوبارہ
تعمیر “کروں۔

6 اُس وقت ملـکہ بھی ساتھ بیٹھی تھی۔ شہنشاہ نے سوال سفر”کیا، کے لئے وقتکتنا درکار واپستککبآپہے؟ آ سکتے
“ہیں؟ مَیں نے اُسے بتایا کہ مَیں تککب واپس آؤں گا تو وہ
متفق ہوا۔ 7 پھر مَیں نے گزارش 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 یہوداہ تک پہنچ سکوں۔ 8 اِس کے علاوہ
شاہی جنگلات کے نگران آسف کے لئے خط لـکھوائیں تاکہ وہ
مجھے لـکڑی جبدے۔ مَیں رب 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

شہنشاہ9 افسرفوجینے اور بھیجے۔ساتھمیرےبھیگھڑسوار
یوں روانہ ہو کر مَیں یائے در فرات کے مغربی علاقے کے
گورنروں پاسکے پہنچا اور اُنہیں شہنشاہ دیئے۔خطکے جب10
گورنر سنبلّط حورونی اور عمونی افسر طوبیاہ کو معلوم ہوا کہ
کوئی اسرائیلیوں بہبودیکی کے لئے آ گیا ہے تو وہ ناخوشنہایت
ہوئے۔

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

راتمَیں12 وقتکے شہر میرےنکلا۔سے ساتھ ایکچند آدمی
تھے، اور ہمارے پاس صرف وہی جانور تھا جس پر مَیں سوار
تھا۔ اب تک مَیں نے کسی کو بھی اُس بوجھ بارےکے میں
نہیں بتایا تھا میرےجو خدا میرےنے دل پر یروشلم کے لئے ڈال
دیا تھا۔ 13 چنانچہ مَیں اندھیرے میں وادی کے دروازے سے
شہر سے نکلا اور جنوب کی طرف اژدہے کے چشمے سے ہو
کچرےکر تکدروازےکے پہنچا۔ ہر جگہ مَیں گرینے ہوئی
بھسماورفصیل دروازوںہوئے یعنیشمالمَیںپھر14کیا۔معائنہکا
چشمے دروازےکے اور تالابشاہی طرفکی بڑھا، لیکن ملبے
کیکثرتکی وجہ میرےسے جانور کو گزرنے کا راستہ نہ ملا،
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اِس15 لئے مَیں وادٔی قدرون میں سے تکابگزرا۔ اندھیرا ہی
اندھیرا تھا۔ بھیوہاں فصیلمَیں کا معائنہ گیا۔کرتا پھر مَیں مُڑا اور
وادی دروازےکے میں سے دوبارہ شہر میں داخل ہوا۔

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

کیا کر رہا تھا۔ تکاب مَیں نے نہ اُنہیں اور نہ اماموں یا دیگر اُن
لوگوں کو اپنے منصوبے آگاہسے کیا تھا جنہیں تعمیر کا یہ کام کرنا
تھا۔ لیکن17 اب مَیں اُن مخاطبسے ہوا، آپ” کو خود ہماری
مصیبت نظر آتی ہے۔ یروشلم ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے، اور اُس کے
دروازے راکھ ہو گئے ہیں۔ آئیں، ہم فصیل کو سرےنئے سے
تعمیر کریں تاکہ ہم دوسروں کے مذاق کا نشانہ نہ بنے “رہیں۔
مَیں18 نے اُنہیں بتایا کہ الله کا شفیق طرحکسہاتھ مجھ پر رہا
تھا اور کہ شہنشاہ نے مجھ قسمکسسے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ سن
اُنہوںکر جوابنے ٹھیک”دیا، آئیںہے، ہم تعمیر کا شروعکام
“!کریں چنانچہ وہ اِس اچھے کام لـگمیں گئے۔

سنبلّطجب19 عمونیحورونی، افسر طوبیاہ اور عربیجشم کو
اِس کی خبر ملی تو اُنہوں نے ہمارا مذاق اُڑا حقارتکر آمیز لہجے
میں یہ”کہا، لوگتم کیا کر ہو؟رہے کیا تم غداریسےشہنشاہ کرنا
ہتے چا “ہو؟ مَیں20 جوابنے دیا، آسمان” کا خدا ہمیں کامیابی
اُسجوہمگا۔کرےعطا ہیںخادمکے تعمیر کریںشروعکامکا
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 اعظم اِلیاسب باقی اماموں کے ساتھ مل کر تعمیری کام
لـگمیں گیا۔ اُنہوں نے بھیڑ دروازےکے کو سرےنئے سے بنا
دیا اور مخصوصاُسے کر کے اُس کے کواڑ لگا دیئے۔ اُنہوں نے
فصیل ساتھکے والے حصے بھیکو میا بُرج اور ایلحنن بُرجکے
تک بنا مخصوصکر کیا۔

2 یریحو کے آدمیوں نے فصیل کے اگلے حصے کو کھڑا کیا
جبکہ زکور اِمریبن نے اُن ملحقسےحصےکے حصے کو تعمیر
کیا۔

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

بنمریموتمرمتکیحصےاگلے4 یاہ کی۔نےہقوضبناُور
اگلا حصہ مسُلّام بن برکیاہ مشیزببن ایل کی داریذمہ تھی۔
بنصدوق بعنہ اگلےنے حصے کو تعمیر کیا۔
5 اگلا حصہ تقوع کے باشندوں نے بنایا۔ لیکن شہر بڑےکے

لوگ اپنے بزرگوں تحتکے کام کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔
6 یسانہ کا دروازہ یویدع بن فاسح اور مسُلّام بن بسودیاہ کی ذمہ

داری تھی۔ اُسے شہتیروں سے بنا اُنہوںکر نے چٹخنیاںکواڑ، اور
کنڈے لگا دیئے۔

7 اگلا 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۔

8 اگلے حصے کی مرمت ایک سنار بنام عُزی ایل بن حرہیاہ
کے ہاتھ میں تھی۔
اگلے حصے پر ایک عطر ساز بنام حننیاہ مقرر تھا۔ اِن لوگوں

فصیلنے مرمتکی موٹی’ کی۔تک‘دیوار
9 اگلے حصے کو رِفایاہ بن حور نے کھڑا کیا۔ یہ آدمی ضلع

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

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

موآبپختبنحسوب نے کھڑا کیا۔
12 اگلا حصہ سلّوم ہلّوحیشبن کی ذمہ داری تھی۔ یہ آدمی

ضلع یروشلم دوسرےکے حصےآدھے افسرکا تھا۔ اُس بیٹیوںکی
نے اُس کی مدد کی۔

زنوحنےحنون13 وادیسمیتباشندوںکے دروازےکے کو
تعمیر کیا۔ شہتیروں سے اُسے بنا کر اُنہوں نے کواڑ، چٹخنیاں اور
کنڈے لگائے۔ اِس کے علاوہ اُنہوں نے فصیل کو وہاں سے
کچرے 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۔

دروازےکےچشمے15 کی تعمیر بنسلّون کُل حوزہ ہاتھکے
میں تھی جو ضلع مِصفاہ کا افسر تھا۔ اُس دروازےنے پر چھت
بنا کر اُس کے کواڑ، چٹخنیاں کنڈےاور لگا دیئے۔ ساتھ ساتھ
اُس نے فصیل کے اُس حصے کی مرمت کی جو شاہی باغ کے
پاس والے تالاب سے گزرتا ہے۔ یہ وہی تالاب جسہے میں
پانی نالے یعےکے ذر پہنچتا سلّونہے۔ فصیلنے اُسکو سیڑھی
تک تعمیر کیا جو یروشلم اُسکے اُترتیسےحصے ہے جو داؤد’ کا
‘شہر کہلاتا ہے۔

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

ذیل17 یوںکے لاو نے اگلے حصوں کو کھڑا :کیا پہلے رحوم
بن بانی کا حصہ تھا۔
ضلع قعیلہ کے آدھے حصے کے افسر حسبیاہ نے اگلے حصے

مرمتکی کی۔
اگلے18 حصے کو یوں لاو نے ِنّوئی ب بن حنداد کے زیرِ نگرانی

کھڑا کیا جو ضلع قعیلہ دوسرےکے آدھے حصے پر مقرر تھا۔
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19 اگلا حصہ مِصفاہ کے سردار عزر بن یشوع کی ذمہ داری

تھی۔ یہ فصیلحصہ اُسکے موڑ پر تھا جہاں راستہ اسلحہ خانے
طرفکی چڑھتا ہے۔

باروککوحصےاگلے20 بن زبی محنتبڑینے سے تعمیر کیا۔
یہ حصہ فصیل کے موڑ سے شروع ہو کر اماِم اعظم اِلیاسب کے
گھر دروازےکے پر ختم ہوا۔

21 اگلا حصہ مریموت بن یاہ اُور بن ہقوض کی ذمہ داری
تھی اِلیاسباور کے گھر دروازےکے سے شروع ہو کر اُس کے
کونے پر ختم ہوا۔

ذیل22 کے حصے اُن اماموں نے تعمیر کئے جو شہر کے گرد و
نواح میں ہتے ر تھے۔

یمینبنتعمیرکیحصےاگلے23 نگرانیزیرِکےحسوباور تھی۔
یہ حصہ اُن گھروںکے کے منے سا تھا۔
یاہ عزر بن معسیاہ بن عننیاہ اگلےنے مرمتکیحصے کی۔ یہ

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

کے گھر شروعسے ہوا اور مُڑتے مُڑتے کونے پر ختم ہوا۔
اگلا25 فالالحصہ اُوزیبن کی داریذمہ تھی۔ یہ موڑحصہ

سے شروع ہوا، اور اوپر کا جو بُرج شاہی محل سے اُس جگہ نکلتا
جہاںہے محافظوں کا صحن ہے وہ بھی اِس میں شامل تھا۔
اگلا حصہ فِدایاہ پرعوسبن 26 اور پہاڑیعوفل پر ہنے ر والے

رب کے گھر گاروںخدمتکے کے ذمے تھا۔ یہ حصہ پانی کے
دروازے اور وہاں نکلےسے ہوئے بُرج پر ختم ہوا۔

27 اگلا حصہ اِس بُرج سے لے کر عوفل پہاڑی کی تکدیوار
تھا۔ تقوع باشندوںکے نے اُسے تعمیر کیا۔

گھوڑے28 کے دروازے سے آگے اماموں نے فصیل کی
مرمت کی۔ ایکہر نے اپنے گھر کے منے سا کا حصہ کھڑا کیا۔

29 اُن کے بعد بنصدوق اِمّیر کا آیا۔حصہ یہ بھی اُس کے گھر
مقابلکے تھا۔
اگلا حصہ سمعیاہ بن سکنیاہ نے کھڑا کیا۔ یہ آدمی مشرقی

دروازے پہرےکا دار تھا۔
30 اگلا حصہ حننیاہ بن سلمیاہ اور صلف کے چھٹے بیٹے حنون

کے ذمے تھا۔
اگلا حصہ مسُلّام بن برکیاہ نے تعمیر کیا جو اُس کے گھر کے

مقابل تھا۔
ایک31 سنار بنام ملکیاہ نے اگلے حصے کی مرمت کی۔ یہ

ربحصہ کے گھر گاروںخدمتکے اور تاجروں اُسکے مکان
پر ختم ہوا جو پہرے کے دروازے کے منے سا تھا۔ فصیل کے
کونے پر واقع بالاخانہ بھی اِس میں شامل تھا۔

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

4
سنبلّط یہودیوں کا مذاق اُڑاتا ہے

جب1 سنبلّط کو پتا چلا کہ ہم فصیل کو دوبارہ تعمیر کر
رہے ہیں تو آگوہ بگولا ہو گیا۔ ہمارا مذاق اُڑا اُڑا کر اُس2 نے
افسروںخدمتہماپنے اور میںموجودگیکیفوجیوںکےسامریہ
کہا، یہودیضعیفیہ” کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ واقعی یروشلم کی
بندیقلعہ کرنا ہتے ہیں؟چا کیا یہ ہیںسمجھتے قربانیاںایکچندکہ
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
سکتے “ہیں؟ عمونی3 افسر طوبیاہ اُس ساتھکے تھا۔کھڑا وہ اُنہیں”بولا، کرنے !دو دیوار اِتنی کمزور ہو گی کہ لومڑیاگر بھی اُس
چھلانگپر لگائے تو گر جائے “گی۔

4 اے ہمارے خدا، ہماری سن، کیونکہ لوگ ہمیں حقیر
جانتے ہیں۔ جن باتوں سے اُنہوں نے ہمیں ذلیل کیا ہے وہ اُن کی
ذلت کا باعث بن دےبخشجائیں۔ لوگکہ اُنہیں لُوٹ لیں اور
اُنہیں قید کر کے جلاوطن کر دیں۔ 5 اُن کا قصور نظرانداز نہ کر
بلـکہ اُن کے گناہ تجھے یاد رہیں۔ اُنہوںکیونکہ فصیلنے کو تعمیر
کرنے والوں ذلیلکو کرنے طیشتجھےسے دلایا ہے۔

مخالفت6 کے باوجود ہم فصیل کی مرمت کرتے رہے، اور
ہوتے ہوتے پوری 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 کو اطلاع ملی کہ یروشلم فصیلکی کی تعمیر میں ترقی ہو
رہی ہے بلـکہ جو کھڑےتکابحصے نہ ہو تھےسکے وہ بھی
بند ہونے لـگے ہیں تو بڑےوہ غصے میں آ گئے۔ سب8 متحد 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 کے لوگ ہنے کرا لـگے، مزدوروں” کی
طاقت ملبےتکابھیاورہے،رہیہوختم بڑےکے باقیڈھیر ہیں۔
فصیل کو بسہمارےبنانا باتکی نہیں “ہے۔

دوسری11 طرف دشمن کہہ رہے تھے، ہم” اچانک اُن پر
ٹوٹ پڑیں گے۔ اُن کو اُس وقت پتا چلے گا جب ہم اُن کے بیچ
اُنہیںہمتبگے۔ہوںمیں مار دیں اورگے رُککام “گا۔جائے

12 جو یہودی اُن قریبکے ہتے ر تھے وہ بار پاسہمارےبار آ
کر ہمیں اطلاع دیتے رہے، دشمن” طرفچاروں آپسے پر حملہ
کرنے کے لئے تیار کھڑا “ہے۔

تب13 مَیں نے لوگوں کو فصیل ایکپیچھےکے جگہ کھڑا کر
نیچیسےسبدیوارجہاںدیا تھی، اور وہ نیزوںتلواروں، کمانوںاور
لیسسے اپنے خاندانوں کے مطابق کھلے میدان کھڑےمیں ہو
گئے۔ لوگوں14 کا جائزہ لے کر مَیں کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اُن”
متسے !ڈریں رب کو یاد کریں جو عظیم اور مہیب ہے۔ ذہن
میں رکھیں کہ ہم اپنے بھائیوں، بیٹوں بیٹیوں، یوں بیو اور گھروں
کے لئے لڑ رہے “ہیں۔



نحمیاہ 4:15 382 نحمیاہ 5:18
ہمارےجب15 دشمنوں کو معلوم ہوا کہ اُن کی سازشوں کی

خبر تکہم پہنچ گئی ہے اور کہ الله نے اُن کے منصوبے کو
ناکام ہونے دیا تو سبہم اپنی اپنی جگہ پر دوبارہ تعمیر کے کام
لـگمیں گئے۔ لیکن16 دناُس جوانوںمیرےسے صرفکا آدھا
حصہ تعمیری کام میں لگا رہا۔ لوگباقی نیزوں، ڈھالوں، کمانوں
اور زرہ بکتر لیسسے پہرہ دیتے رہے۔ افسر یہوداہ کے اُن تمام
لوگوں کھڑےپیچھےکے دیوارجو17رہے کو تعمیر کر تھے۔رہے
سامان اُٹھانے ایکوالے ہاتھ پکڑےہتھیارسے کام تھے۔کرتے
18 اور جو بھی دیوار کو کھڑا کر رہا تھا اُس کی تلوار کمر میں
بندھی رہتی تھی۔ جس آدمی کو تُرم بجا کر خطرے کا اعلان
کرنا تھا وہ میرےہمیشہ ساتھ رہا۔ مَیں19 نے شرفا، بزرگوں اور
باقی لوگوں سے کہا، یہ” بہتکام ہی بڑا اور وسیع ہے، اِس لئے
دوسرےایکہم دُورسے بکھرےاور ہوئے کام کر ہیں۔رہے
جوں20 آپہی کو تُرم کی آواز دےسنائی بھاگتو کر آواز کی
طرف چلے آئیں۔ ہمارا ہمارےخدا لئے لڑے “!گا

ہم21 پَو پھٹنے مصروفمیںکامتکوقتاُسکرلےسے ہتے ر
ستارےتکجب نظر نہ آتے، اور وقتہر آدمیوں کا آدھا حصہ
پکڑےنیزے پہرہ دیتا تھا۔ اُس22 وقت مَیں سبنے کو یہ حکم
بھی دیا، ہر” آدمی اپنے مددگاروں کے راتساتھ وقتکا یروشلم
میں گزارے۔ راتآپپھر وقتکے بھیمیںداریپہرا کریںمدد
گے اور دن تعمیریوقتکے کام میں “بھی۔ 23 اُن تمام دنوں کے
دوران نہ مَیں، میرےنہ بھائیوں، میرےنہ جوانوں اور میرےنہ
پہرے داروں نے کبھی اپنے کپڑے اُتارے۔ نیز، ہر ایک اپنا
پکڑےہتھیار رہا۔

5
غریبوں کا قرضہ منسوخ

کچھ1 دیر بعد کچھ مرد و پاسمیرےخواتین آ کر اپنے یہودی
بھائیوں شکایتکی لـگے۔کرنے بعض2 نے بہتہمارے”کہا،
یادہ ز بیٹے بیٹیاں ہیں، اِس لئے ہمیں مزید اناج ملنا ہئے، چا ورنہ
ہم زندہ نہیں رہیں “گے۔ دوسروں3 شکایتنے کی، کال” کے
دوران ہمیں اپنے کھیتوں، انگور باغوںکے اور گھروں گرویکو
رکھنا پڑا تاکہ اناج مل “جائے۔ 4 کچھ اَور بولے، ہمیں” اپنے
اورکھیتوں انگور باغوںکے پر بادشاہ ٹیکسکا ادا لئےکےکرنے
اُدھار لینا پڑا۔ بھیہم5 یہودیطرحکیدوسروں قوم ہیں،کے اور
ہمارے بچے اُن سے حیثیتکم نہیں رکھتے۔ توبھی ہمیں اپنے بچوں
غلامیکو میں بیچنا پڑتا تاکہہے گزارہ ہو ہماریسکے۔ بیٹیاںکچھ
لونڈیاں بن لیکنہیں۔چکی ہم بےبسخود ہیں، ہمارےکیونکہ
کھیت 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 سے غیرمناسب سود لے رہے “!ہیں مَیں
نے اُن سے نپٹنے کے لئے ایک بڑی جماعت اکٹھی کر کے 8 کہا،

ہمارے” کئی ہم وطن بھائیوں کو غیریہودیوں کو بیچا گیا تھا۔
تکجہاں ممکن تھا ہم نے اُنہیں واپس خرید کر آزاد کرنے کی
کی۔کوشش آپاباور خود اپنے بھائیوںوطنہم بیچکو رہے
ہیں۔ کیا ہم اب اُنہیں دوبارہ واپس “خریدیں؟ وہ خاموش رہے
اور جوابکوئی دےنہ سکے۔

مَیں9 باتنے جاری رکھی، آپ” کا ٹھیکسلوکیہ نہیں۔
آپ ہمارےکو خدا کا خوف مان کر زندگی گزارنا ہئے چا تاکہ
ہم غیریہودیاپنے دشمنوں کی لعن طعن کا نشانہ نہ بنیں۔ 10 مَیں،
میرے بھائیوں اور ملازموں نے بھی دوسروں کو اُدھار کے طور
پر پیسے اور اناج دیا لیکنہے۔ آئیں، ہم اُن سے سود نہ !لیں آج11
ہی داروںقرضاپنے کو اُن اورگھرکھیت،کے انگور زیتوناور
واپسباغکے دیں۔کر لگایانےآپسودجتنا تھا واپسبھیاُسے کر
دیں، اُسےخواہ پیسوں، اناج، تازہ َمے یا زیتون صورتکیتیلکے
میں ادا اُنہوں12“ہو۔کرنا واپساُسےہم”دیا،جوابنے دیںکر
گے اور آئندہ اُن سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ جو آپکچھ نے کہا
وہ ہم کریں “گے۔
تب مَیں نے اماموں 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 الله اِسی طرح جھاڑ کر اُس کے گھر ملـکیتاور
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 کی حکومت کے ویں20 سال سے اُس کے ویں32
پورےاِستک۔سال میںعرصے نہ مَیں اورنے میرےنہ بھائیوں
نے وہ آمدنی لی ہمارےجو لئے مقرر کی گئی تھی۔ اصل15 میں
ماضی کے گورنروں نے قوم پر بڑا بوجھ ڈال دیا تھا۔ اُنہوں نے
رعایا سے روٹیصرفنہ اور َمے بلـکہ فی چاندیدن ِسکے40کے
بھی لئے تھے۔ اُن کے افسروں نے بھی عام لوگوں سے غلط فائدہ
اُٹھایا تھا۔ لیکن مَیںچونکہ الله خوفکا مانتا تھا، اِس لئے مَیں نے
اُن سے سلوکایسا نہ کیا۔ میری16 پوری طاقت فصیل کی تکمیل
صَرفمیں ہوئی، میرےاور تمام ملازم بھی اِس کام شریکمیں
مَیں17خریدی۔نہزمینبھینےکسیسےمیںہمرہے۔ کچھنے
نہ مانگا حالانکہ مجھے روزانہ یہوداہ کے 150 افسروں کی مہمان
نوازی کرنی پڑتی تھی۔ اُن میں وہ تمام مہمان شامل نہیں ہیں جو
گاہے بگاہے ممالـکپڑوسی سے آتے رہے۔ 18 ایکروزانہ بَیل،
چھ بہترین یاں بکر بھیڑ بہتاور میرےپرندےسے لئے ذبح کر کے
تیار کئے جاتے، دندسدساور بعدکے ہمیں کئی قسم بہتکی
سی پڑتیخریدنیَمے تھی۔ اخراجاتاِن مَیںباوجودکے گورنرنے
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کے لئے مقررہ وظیفہ نہ مانگا، کیونکہ قوم پر بوجھ ویسے بہتبھی
یادہ ز تھا۔

میرےاے19 خدا، جو کچھ مَیں نے اِس قوم کے لئے کیا ہے
اُس باعثکے مجھ پر مہربانی کر۔

6
نحمیاہ سازشخلافکے

1 سنبلّط، طوبیاہ، جشم عربی اور ہمارے باقی دشمنوں کو پتا
چلا کہ مَیں نے فصیل کو تکمیل تک پہنچایا ہے اور دیوار میں
بھیکہیں خالی جگہ نظر نہیں دروازوںصرفآتی۔ کے ابکواڑ
تک لگائے نہیں گئے تھے۔ تب2 سنبلّط اور جشم نے مجھے پیغام
بھیجا، ہم” وادٔی اونو کے شہر کفیریم میں آپ سے ملنا ہتے چا
“ہیں۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے نقصان پہنچانا ہتے چا
ہیں۔ 3 اِس لئے مَیں نے قاصدوں کے ہاتھ جواب بھیجا، مَیں”
اِس ایکوقت بڑا کام تکتکمیل پہنچا رہا ہوں، اِس لئے مَیں آ
نہیں سکتا۔ اگر آپمَیں سے ملنے آؤں تو پورا کام رُک جائے “گا۔

4 چار دفعہ اُنہوں نے مجھے یہی پیغام بھیجا اور ہر بار مَیں نے
جوابوہی دیا۔ پانچویں5 مرتبہ جب سنبلّط نے اپنے ملازم کو
پاسمیرے بھیجا تو اُس ہاتھکے ایکمیں تھا۔خطکھلا خط6
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 سے آپ
فصیل بنا ہیں۔رہے اِن رپورٹوں آپمطابقکے اُن کے بادشاہ بنیں
گے۔ 7 کہا جاتا ہے آپکہ نبیوںنے کو مقرر کیا ہے جو یروشلم
میں اعلان کریں کہ آپ یہوداہ کے بادشاہ ہیں۔ بےشک ایسی
افواہیں پہنچیںبھیتکشہنشاہ اِسگی۔ لئے آئیں، ملہم ایککر
دوسرے سے مشورہ کریں کہ کیا کرنا ہئے۔ “چا

مَیں8 نے اُسے جواب بھیجا، جو” آپکچھ کہہ رہے ہیں وہ
جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ کچھ نہیں ہو رہا، بلـکہ آپ نے فرضی
کہانی گھڑ لی “!ہے اصل9 میں دشمن ہمیں ڈرانا ہتے چا تھے۔
اُنہوں نے سوچا، اگر” ایسیہم باتیں کہیں تو ہمتوہ ہار کر کام
سے باز آئیں “گے۔ لیکن اب مَیں نے یادہ ز عزم کے ساتھ کام
جاری رکھا۔

ایک10 دن مَیں سمعیاہ بن دِلایاہ مہیطببن ایل سے ملنے گیا جو
تالا لگا کر میںگھر بیٹھا تھا۔ اُس مجھنے سے آئیں،”کہا، ہم الله
کے میںگھر جمع ہو جائیں اور دروازوں کو اپنے پیچھے بند کر کے
لگائیں۔کنڈی آپراتاِسیلوگکیونکہ قتلکو کرنے کے لئے
آئیں “گے۔

مَیں11 اعتراضنے کیا، کیا” ٹھیکیہ ہے کہ مجھ جیسا آدمی
بھاگ جائے؟ یا کیا مجھ شخصجیسا جو امام نہیں ہے رب کے
گھر میں داخل ہو کر زندہ رہ سکتا ہے؟ ہرگز !نہیں مَیں ایسا نہیں
کروں “!گا مَیں12 جاننے لیا کہ سمعیاہ کی باتیہ الله طرفکی
سے نہیں ہے۔ سنبلّط اور طوبیاہ نے اُسے رشوت دی تھی، اِسی

لئے اُس بارےمیرےنے میں پیشایسی گوئی کی تھی۔ اِس13
سے وہ مجھے ڈرا کر گناہ کرنے پر اُکسانا ہتے چا تھے تاکہ میریوہ
بدنامی کر مجھےکے مذاق کا نشانہ بنا سکیں۔

میرےاے14 خدا، طوبیاہ اور سنبلّط کی یہ بُری متحرکتیں
!بھولنا نوعدیاہ نبیہ اور باقی اُن نبیوں کو یاد رکھ جنہوں نے مجھے
ڈرانے کوششکی کی ہے۔

فصیل تکمیلکی
15 فصیل اِلول کے مہینے کے ویں25 *دن یعنی 52 دنوں

میں مکمل ہوئی۔ ہمارےجب16 دشمنوں کو یہ خبر ملی تو پڑوسی
ممالـک سہم گئے، اور وہ احساِس کمتری کا شکار ہو گئے۔ اُنہوں
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 اوررہے اُس جوابسے ملتے تھے۔رہے میںاصل18 یہوداہ
بہتکے لوگوںسے نے قَسم کھا کر اُس کی مدد کرنے کا وعدہ
کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ سکنیاہ بن ارخ کا داماد تھا، اور اُس
کے بیٹے یوحنان شادیکی مسُلّام بن برکیاہ کی بیٹی سے ہوئی تھی۔
19 طوبیاہ کے یہ میرےمددگار منے سا اُس نیککے کاموں کی
تعریف کرتے اوررہے میریساتھساتھ باتہر اُسے بتاتے رہے۔
پھر طوبیاہ خطمجھے بھیجتا تاکہ مَیں ڈر کر کام سے باز آؤں۔

7
فصیل1 تکمیلکی پر مَیں دروازوںنے کے کواڑ لـگوائے۔ پھر

رب گھرکے دربان،کے گلوکار لاویگزارخدمتاور مقرر کئے
گئے۔ مَیں2 نے دو آدمیوں کو یروشلم کے حکمران ایکبنایا۔ میرا
بھائی حنانی اور دوسرا قلعے کا کمانڈر حننیاہ تھا۔ حننیاہ کو مَیں
نے اِس لئے چن لیا کہ وہ وفادار تھا اور اکثر لوگوں کی نسبت
الله کا یادہ ز خوف مانتا تھا۔ مَیں3 نے دونوں سے کہا، یروشلم”
دروازےکے دوپہر دھوپجبوقتکے شدتکی ہے کھلے
نہ رہیں، اور پہرہ وقتدیتے بھی اُنہیں بند کر لگائیں۔کنڈےکے
یروشلم کے آدمیوں کو پہرا داری کے لئے مقرر کریں جن میں سے
فصیلکچھ 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 میں آبادی تھوڑی

تھی۔ ڈھائے گئے مکان اب تک دوبارہ تعمیر نہیں ہوئے تھے۔
5 میرےچنانچہ خدا میرےنے دل کو شرفا، افسروں اور عوام
کو اکٹھا کرنے دیتحریککی تاکہ خاندانوں رجسٹریکی تیار
کروں۔ اِس سلسلے میں مجھے ایک کتاب مل گئی جس میں اُن
لوگوں فہرستکی درج تھی جو ہم پہلےسے جلاوطنی واپسسے
آئے تھے۔ اُس میں لـکھا تھا،

میںذیل”6 یہوداہ کے اُن لوگوں فہرستکی جلاوطنیجوہے
واپسسے بابلآئے۔ کا بادشاہ نبوکدنضر اُنہیں قید کر بابلکے لے
گیا ابلیکنتھا، وہ یروشلم اور یہوداہ میںشہروںاُنکے پھر بسےجا
جہاں پہلے ہتے ر تھے۔

* 6:15 اِلول کے مہینے کے :دنویں25 2 اکتوبر۔
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7 اُن کے راہنما ُبابل، زر یشوع، نحمیاہ، یاہ، عزر رعمیاہ، نحمانی،

مردکی، بِلشان، مِسفرت، بِگوَئی، نحوم اور بعنہ تھے۔
ذیل فہرستکی واپسمیں آئے ہوئے خاندانوں کے مرد بیان

کئے گئے ہیں۔
پرعوس8 کا :خاندان 2,172،
9 سفطیاہ کا :خاندان 372،
ارخ10 کا :خاندان 652،
11 پخت 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۔

57 سلیمان کے خادموں کے درِج ذیل خاندان جلاوطنی سے
واپس آئے۔
سوطی، سوفرت، فرودا، 58 یعلہ، درقون، ِجّدیل، 59 سفطیاہ،

فوکرتخّطیل، ضبائم اور امون۔
رب60 کے گھر خدمتکے گاروں اور سلیمان کے خادموں

کے خاندانوں میں سے واپس آئے ہوئے مردوں کی تعداد 392
تھی۔

واپس61-62 آئے ہوئے خاندانوں میں سے دِلایاہ، طوبیاہ اور
نقودا کے 642 مرد ثابت نہ کر سکے کہ اسرائیل کی اولاد ہیں،
گو وہ تل ملح، تل حرشا، کروب، ادون اور اِمّیر کے ہنے ر والے
تھے۔

63-64 حبایاہ، ہقوض اور برزلی کے خاندانوں کے کچھ امام
بھی واپس آئے، لیکن اُنہیں رب کے گھر میں خدمت کرنے کی
اجازت نہ ملی۔ کیونکہ گو اُنہوں نے نسب ناموں میں اپنے نام
تلاش لیکنکئے اُن کا کہیں ذکر نہ ملا، اِس لئے ناپاکاُنہیں قرار
دیا گیا۔ برزلی) کے خاندان کے بانی نے برزلی ِجلعادی کی
بیٹی شادیسے کر کے اپنے ُسسر کا نام اپنا لیا (تھا۔ 65 یہوداہ کے
گورنر نے حکم دیا کہ اِن تین خاندانوں کے امام فی الحال قربانیوں
کا وہ حصہ کھانے شریکمیں نہ ہوں جو اماموں کے لئے مقرر
جبہے۔ دوبارہ اماِم اعظم مقرر کیا جائے تو وہی اُوریم اور ُمیم ت
نامی قرعہ ڈال کر معاملہ حل کرے۔

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

68 اسرائیلیوں کے پاس 736 گھوڑے، 245 خچر، 69 435
اونٹ اور 6,720 گدھے تھے۔

70 کچھ خاندانی سرپرستوں ربنے کے گھر کی تعمیرِ نو کے
لئے اپنی خوشی سے ہدیئے دیئے۔ گورنر نے سونے کے 1,000
ِسکے، کٹورے50 اور اماموں کے لباس530 دیئے۔ 71 کچھ
سرپرستوںخاندانی میںخزانےنے اورِسکے20,000کےسونے
1,200کےچاندی لوگوںباقی72دیئے۔ڈالگرامکلو سونےنے
20,000کے 1,100کےچاندیِسکے، اماموںاورگرامکلو کے
لباس67 عطا کئے۔

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

ساتویں مہینے یعنی اکتوبر اسرائیلیجبمیں اپنے اپنے شہروں میں
دوبارہ آباد ہو گئے تھے

8
مللوگسبتو1 پانیکر دروازےکے میںچوککے جمع ہو

گئے۔ اُنہوں شریعتنے کے عالِم عزرا درخواستسے کی کہ وہ
شریعت لے آئیں جو رب نے موسٰی کی معرفت اسرائیلی قوم کو
دے دی 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۔ سویرےصبح3 سے لے کر تکدوپہر عزرا پانی کے
دروازے چوککے میں پڑھتا رہا، اور تمام جماعت دھیان سے
شریعت کی باتیں سنتی رہی۔

4 لـکڑیعزرا چبوترےایککے پر کھڑا تھا خاصجو کر اِس
موقع کے لئے بنایا گیا تھا۔ اُس کے دائیں ہاتھ متِتیاہ، سمع، عنایاہ،
یاہ، اُور ِخلقیاہ اور تھے۔کھڑےمعسیاہ اُس بائیںکے 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۔ اُسجبچنانچہ کتابنے کھولکو دیا کھڑےلوگسبتو
ہو گئے۔ 6 عزرا ربنے عظیم خدا ستائشکی کی، اور سب نے
اپنے ہاتھ اُٹھا کر جواب میں کہا، آمین،” “آمین۔ پھر اُنہوں نے
جھک ربکر کو سجدہ کیا۔

لاویکچھ7 حاضر تھے جنہوں لوگوںنے کے لئے شریعت کی
تشریح کی۔ اُن کے نام یشوع، بانی، سربیاہ، یمین، عّقوب، سبّتی،
ہودیاہ، معسیاہ، قلیطا، یاہ، عزر یوزبد، حنان اور فِلایاہ تھے۔
حاضرین کھڑےتکاب تھے۔ شریعت8 کی تلاوت کے ساتھ
ساتھ مذکورہ لاوی 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
گورنر، شریعت کے عالِم عزرا امام اور شریعت کی تشریح کرنے
والے یوں لاو نے اُنہیں تسلی دے کر کہا، اُداس” نہ ہوں اور
مت !روئیں آپربآج کے خدا کے لئے مخصوص مُقّدسو عید
ہے۔ اب10 جائیں، عمدہ کھانا کھا کر اور پینے کی میٹھی چیزیں
پی کر خوشی منائیں۔ جو اپنے لئے کچھ تیار نہ کر سکیں اُنہیں اپنی
خوشی شریکمیں کریں۔ یہ ہمارےدن رب کے لئے مخصوص
مُقّدسو اُداسہے۔ نہ ہوں، ربکیونکہ آپخوشیکی کی پناہ
گاہ “ہے۔

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

12 پھر سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ وہاں اُنہوں نے بڑی
خوشی سے کھا پی کر جشن منایا۔ ساتھ ساتھ اُنہوں نے دوسروں

کو بھی اپنی خوشی شریکمیں کیا۔ اُن کی بڑی خوشی کا سبب
یہ تھا ابکہ اُنہیں اُن باتوں کی سمجھ آئی تھی جو اُنہیں سنائی گئی
تھیں۔

یوں جھونپڑ کی عید
خاندانی†دناگلے13 سرپرست، امام لاویاور شریعتدوبارہ

کے عالِم عزرا کے پاس جمع ہوئے تاکہ شریعت کی مزید تعلیم
پائیں۔ جب14 شریعتوہ کا مطالعہ کر رہے تھے تو اُنہیں پتا چلا
کہ رب نے موسٰی کی معرفت حکم دیا تھا کہ اسرائیلی ساتویں
مہینے کی عید کے دوران یوں جھونپڑ میں رہیں۔ 15 چنانچہ اُنہوں
نے یروشلم اور باقی تمام شہروں میں اعلان کیا، پہاڑوں” پر سے
زیتون، ‡آس، اورکھجور باقی سایہ درختوںدار شاخیںکی توڑ کر
اپنے گھر لے جائیں۔ وہاں اُن سے یاں جھونپڑ بنائیں، جس طرح
شریعت دیہدایتنے “ہے۔

لوگوں16 نے ایسا کیا۔ہی نکلےسےگھروںوہ کیدرختوںاور
شاخیں توڑ کر آئے۔لے اُن اُنہوںسے نے چھتوںکیگھروںاپنے
پر اور صحنوں میں یاں جھونپڑ بنا بعضلیں۔ نے اپنی یوں جھونپڑ کو
پانیصحنوں،کےگھرکےرب دروازےکے اورچوککے افرائیم
دروازےکے بھیمیںچوککے بنایا۔ 17 بھیجتنے جلاوطنی سے
واپس آئے تھے یاںسبوہ جھونپڑ بنا کر اُن میں ہنے ر لـگے۔ یشوع
بن نون کے زمانے سے لے کر اُس وقت تک یہ عید اِس طرح
نہیں منائی گئی تھی۔ سب نہایت خوشہی تھے۔ 18 عید کے ہر
دن عزرا نے الله شریعتکی تلاوتکی اسرائیلیوںدنساتکی۔
نے عید منائی، اور آٹھویں دن لوگسب اجتماع کے لئے اکٹھے
ہوئے، بالکل اُن ہدایات کے مطابق جو شریعت میں دی گئی
ہیں۔

9
اسرائیلی اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں

اُسی1 مہینے کے ویں24 *دن اسرائیلی روزہ رکھنے کے لئے
جمع ٹاٹہوئے۔ لباسکے پہنے ہوئے اور سر 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
دادا سے سرزد ہوئے تھے۔ تین3 گھنٹے کھڑےوہ رہے، اور اُس
دوران رب اُن کے خدا کی شریعت کی تلاوت کی گئی۔ پھر وہ
رب اپنے خدا کے منے سا منہ کے بل جھک کر مزید تین گھنٹے
اپنے گناہوں کا اقرار کرتے رہے۔

4 یشوع، بانی، قدمی ایل، سبنیاہ، بُنی، سربیاہ، بانی اور کنانی جو
لاوی چبوترےایکتھے کھڑےپر ہوئے اور بلند آواز ربسے
اپنے خدا سے دعا کی۔

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

* 8:2 ساتویں مہینے کا پہلا :دن 8 اکتوبر۔ † 8:13 اگلے :دن 9 اکتوبر۔ ‡ 8:15 :آس myrtle۔ * 9:1 اُسی مہینے کے :دنویں24 31 اکتوبر۔
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تیرے” جلالی نام کی تمجید ہو، جو بادیمبارکہر یفاور تعر

سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اے6 رب، تُو ہی واحد خدا !ہے تُو
آسماننے سرےایککو اُستکسرےدوسرےسے کے لشکر
سمیت خلق کیا۔ زمین اور جو کچھ اُس پر ہے، سمندر 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 اپنے وعدے پر پورا
اُترا، کیونکہ تُو قابِل اعتماد اور عادل ہے۔

9 تُو ہمارےنے باپ دادا کے مصر میں بُرے حال پر دھیان
دیا، اور بحرِ ُلزم ق کنارےکے پر مدد کے لئے اُن کی چیخیں سنیں۔
10 تُو نے الٰہی نشانوں اور معجزوں سے فرعون، اُس کے افسروں
اور اُس ملـککے کی قوم کو سزا دی، کیونکہ تُو جانتا تھا کہ
باپہمارےمصری دادا سے سلوکگستاخانہکیسا کرتے رہے
ہیں۔ یوں تیرا نام مشہور ہوا اور تکآج یاد رہا ہے۔ 11 قوم کے
دیکھتے دیکھتے تُو نے سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اور
خشکوہ زمین پر چل کر اُس میں سے گزر سکے۔ لیکن اُن کا
تعاقب کرنے والوں کو تُو نے متلاطم 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
آگوقت ستونکے سے اپنی قوم کی راہنمائی کی۔ یوں وہ راستہ
اندھیرے روشنبھیمیں اُنہیںپرجسرہا 13تھا۔چلنا تُو کوہِ سینا
پر اُتر آیا اور آسمان سے اُن سے ہم کلام ہوا۔ تُو نے اُنہیں صاف
ہدایات اور قابِل اعتماد احکام دیئے، ایسے قواعد جو اچھے ہیں۔
14 تُو نے اُنہیں سبت کے دن بارےکے میں آگاہ کیا، اُس دن
بارےکے میں تیرےجو لئے مخصوص مُقّدسو ہے۔ اپنے خادم
موسٰی کی معرفت تُو نے اُنہیں احکام اور ہدایات دیں۔ جب15
وہ بھوکے تھے تو تُو نے اُنہیں آسمان سے روٹی کھلائی، اور جب
تھےپیاسے تو تُو پانیسےچٹاناُنہیںنے پلایا۔ تُو نے دیا،حکم جاؤ،’
ملـک میں داخل ہو کر اُس پر قبضہ کر لو، کیونکہ مَیں نے ہاتھ
اُٹھا کر قَسم کھائی ہے تمہیںکہ ملـکیہ دوں ‘گا۔

16 افسوس، ہمارے باپ دادا مغرور اور ضدی ہو گئے۔ وہ
تیرے احکام کے تابع نہ رہے۔ اُنہوں17 نے تیری سننے سے انکار
کیا اور یادمعجزاتوہ نہ رکھے جو تُو نے اُن درمیانکے تھے۔کئے
تکیہاںوہ اَڑ گئے اُنہوںکہ ایکنے راہنما کو مقرر کیا اُنہیںجو
مصر کی غلامی واپسمیں لے جائے۔ لیکن معافتُو کرنے والا
خدا ہے مہربانجو اور رحیم، تحمل شفقتاور سے بھرپور ہے۔ تُو

نے ترکاُنہیں نہ کیا، اُس18 وقت بھی نہیں جب اُنہوں نے اپنے
لئے سونے کا بچھڑا ڈھال کر کہا، یہ’ تیرا خدا ہے تجھےجو مصر
قسماِس‘لایا۔نکالسے کا سنجیدہ وہکفر بکتے لیکن19رہے۔ تُو
بہت رحم دل اِسہے، لئے تُو نے اُنہیں یگستان ر میں نہ چھوڑا۔
بادلوقتکےدن ستونکا اُن راہنمائیکی کرتا رہا، راتاور کے
آگوقت وہستونکا روشنراستہ کرتا اُنہیںپرجسرہا تھا۔چلنا
یہصرفنہ20 بلـکہ تُو اُنہیںنے روحنیکاپنا عطا کیا اُنہیںجو تعلیم
بھوکاُنہیںجبدے۔ پیاساور تھی تو تُو اُنہیں مَن کھلانے اور
پانی پلانے سے باز نہ آیا۔ چالیس21 سال وہ یگستان ر میں پھرتے
رہے، اور پورےاُس میںعرصے تُو اُن یاتکی ضرور کو پورا کرتا
رہا۔ اُنہیں کوئی بھی کمی نہیں تھی۔ نہ اُن گھسکپڑےکے کر
پھٹے اور نہ اُن کے پاؤں سوجے۔

22 تُو نے ممالـک اور قومیں اُن کے حوالے کر دیں، مختلف
علاقے یکے دیگرےبعد اُن کے قبضے 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
ہوئی،بےشمارجیسی اور تُو اُنہیں میںملـکاُس وعدہکاجسلایا
تُو نے اُن باپکے دادا سے کیا تھا۔ 24 ملـکوہ میں داخل ہو کر
اُس گئے۔بنمالـککے تُو باشندوںکےکنعاننے اُنکو آگےکے
آگے زیر کر ملـکدیا۔ کے بادشاہ اور قومیں اُن کے قبضے میں آ
گئیں، اور وہ اپنی مرضی کے مطابق اُن نپٹسے سکے۔ 25 قلعہ
بند شہر اور زرخیز تیریزمینیں قوم کے قابو میں آ گئیں، نیز ہر قسم
کی اچھی چیزوں بھرےسے گھر، تیار شدہ حوض، انگور کے
باغ کثرتاور زیتونکے اور دیگر پھل دار درخت۔ وہ جی بھر کر
کھانا کھا موٹےکر ہو برکتوںتیریاورگئے اندوزلطفسے ہوتے
رہے۔

اِس26 کے باوجود وہ تابع نہ رہے سرکشبلـکہ ہوئے۔ اُنہوں
نے اپنا منہ تیری شریعت سے پھیر لیا۔ اور تیرےجب نبی اُنہیں
سمجھا سمجھا کر تیرے پاس واپس لانا ہتے چا تھے تو اُنہوں نے
بڑے بککفر کر اُنہیں قتل کر دیا۔ 27 یہ دیکھ کر تُو نے اُنہیں
اُن کے دشمنوں کے حوالے کر دیا جو اُنہیں تنگ کرتے رہے۔
جب 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 کے پاس ایسے لوگوں کو بھیج دیا جنہوں نے
اُنہیں دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ لیکن28 جوں ہی اسرائیلیوں
سکونکو ملتا وہ ایسیدوبارہ حرکتیں کرنے لـگتے تجھےجو ناپسند
تھیں۔ نتیجے میں تُو اُنہیں دوبارہ اُن دشمنوںکے میںہاتھکے چھوڑ
وہجبدیتا۔ اُن تحتکےحکومتکی پِسنے لـگتے تو ایکوہ بار پھر
چلّا چلّا التماسسےتجھکر لـگتے۔کرنے اِس بھیبار آسمانتُو 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 دوبارہ تیری شریعت کی
طرف رجوع کریں، لیکن وہ مغرور تھے تیرےاور احکام کے تابع
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نہ اُنہوںہوئے۔ ہدایاتتیرینے ورزیخلافکی 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 باوجودکےحرکتوںکی تکسالوںبہتتُو صبر رہا۔کرتا
اُنہیںروحتیرا نبیوں یعےکے ذر سمجھاتا اُنہوںلیکنرہا، دھیاننے
نہ دیا۔ تب تُو نے اُنہیں غیرقوموں کے حوالے کر دیا۔ تاہم31 تیرا
رحم سے بھرا دل اُنہیں ترک کر کے تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تُو
کتنا مہربان اور رحیم خدا !ہے

ہمارےاے32 اےخدا، عظیم، قوی اور مہیب خدا جو اپنا
عہد اور اپنی شفقت قائم رکھتا ہے، اِس وقت ہماری مصیبت پر
اوردےدھیان اُسے کم نہ !سمجھ ہمارےکیونکہ بادشاہ، بزرگ،
امام اور نبی باپہمارےبلـکہ دادا پوریاور بادشاہوںاسوریقوم
کے پہلے حملوں سے لے کر برداشتمصیبتسختتکآج کرتے
رہے ہیں۔ حقیقت33 تو یہ ہے کہ جو بھی مصیبت ہم پر آئی
ہے اُس میں تُو راست ثابت ہوا ہے۔ تُو وفادار رہا ہے، گو ہم
قصوروار ٹھہرے ہیں۔ ہمارے34 بادشاہ اور بزرگ، ہمارے
امام باپاور دادا، پیرویکیشریعتتیرینےسباُن نہ کی۔ جو
احکام اور تنبیہ تُو دیاُنہیںنے اُس پر اُنہوں دھیاننے ہی نہ دیا۔
35 تُو نے اُنہیں اُن کی اپنی بادشاہی، کثرت کی اچھی چیزوں اور
ایک وسیع اور ملـکزرخیز سے نوازا تھا۔ توبھی وہ تیری خدمت
کرنے کے لئے تیار نہ تھے اور اپنی غلط راہوں سے باز نہ آئے۔

اِس36 کا انجام یہ ہوا ہے آجکہ ہم ملـکاُس میں غلام ہیں
جو تُو باپہمارےنے دادا کو عطا کیا تھا تاکہ وہ اُس کی پیداوار
دولتاور لطفسے اندوز ہو جائیں۔ ملـک37 کی وافر پیداوار اُن
بادشاہوں تک پہنچتی ہے جنہیں تُو ہمارےنے گناہوں کی وجہ
سے ہم پر مقرر کیا ہے۔ اب وہی ہم پر اور ہمارے مویشیوں پر
ہیں۔کرتےحکومت اُن بڑیہمچنانچہہے۔چلتیمرضیکیہی
مصیبت میں پھنسے ہیں۔

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

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

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

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

9 پھر ذیل یوںکے لاو کئے۔خطدستنے

یشوع بن ازنیاہ، حنداد کے خاندان کا ِنّوئی، ب قدمی ایل، 10 اُن
کے بھائی سبنیاہ، ہودیاہ، قلیطا، فِلایاہ، حنان، 11 میکا، رحوب،
حسبیاہ، 12 زکور، سربیاہ، سبنیاہ، 13 ہودیاہ، بانی اور بنینو۔

14 اِن کے بعد ذیل کے قومی بزرگوں کئے۔خطدستنے
پرعوس، پخت موآب، عیلام، زتّو، بانی 15 بُنی، عزجاد، ببی،

16 ادونیاہ، بِگوَئی، عدین، 17 اطیر، ِحزقیاہ، عزور، 18 ہودیاہ،
حاشوم، بضی، 19 خارِف، عنتوت، نیبی، 20 مگفیعاس، مسُلّام،
حزیر 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۔

قوم28 بھیلوگباقیکے شریکمیںعہد یعنیہوئے باقی امام،
ربلاوی، گھرکے دربانکے خدمتاور گار، گلوکار، سبنیز
غیریہودیجو قوموں الـگسے ہو گئے تھے تاکہ رب شریعتکی
پیرویکی کریں۔ اُن یاںکی بیو اور وہ بیٹے بیٹیاں شریکبھی ہوئے
عہدجو سمجھکو تھے۔سکتے 29 بزرگاپنے بھائیوں ملساتھکے
کر اُنہوں نے قَسم کھا کر وعدہ کیا، ہم” اُس شریعت کی پیروی
کریں گے جو الله ہمیںنے اپنے خادم موسٰی دیمعرفتکی ہے۔
ہم احتیاط سے رب اپنے آقا کے تمام احکام اور ہدایات پر عمل
کریں “گے۔

30 نیز، اُنہوں نے قَسم کھا کر وعدہ کیا،
ہم” اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادی غیریہودیوں سے نہیں کرائیں

گے۔
غیریہودیجب31 سبتہمیں دنکے ربیا کے لئے مخصوص

کسی اَور دن اناج یا کوئی اَور مال بیچنے کوششکی کریں تو ہم
کچھ نہیں خریدیں گے۔
زمینہمسالساتویںہر کی باڑیکھیتی نہیں کریں اورگے تمام

قرضے منسوخ کریں گے۔
32 ہم سالانہ رب کے گھر کی خدمت کے لئے چاندی کا

چھوٹا دیں*ِسکہ ذیلمیںخدمتاِسگے۔ :ہیںشاملچیزیںکی
33 الله کے لئے مخصوص روٹی، غلہ کی نذر اور بھسم ہونے والی وہ
قربانیاں جو پیشروزانہ کی جاتی ہیں، سبت کے دن، نئے چاند
کی عید اور باقی عیدوں پر پیش کی جانے والی قربانیاں، خاص
مُقّدس قربانیاں، اسرائیل کا کفارہ دینے والی گناہ کی قربانیاں،
ہمارےاور خدا کے گھر کا ہر کام۔

34 ہم نے قرعہ ڈال کر مقرر کیا ہے کہ اماموں، یوں لاو اور
باقی قوم کے کون کون سے خاندان سال میں کن کن مقررہ
موقعوں ربپر کے لـکڑیمیںگھر پہنچائیں۔ ہمارےلـکڑییہ خدا
کی قربان گاہ پر قربانیاں جلانے کے لئے استعمال کی جائے گی،
شریعتطرحجس میں لـکھا ہے۔

* 10:32 چاندی کا چھوٹا چاندی:ِسکہ ًکے تقریبا 4 گرام۔
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35 ہم سالانہ اپنے کھیتوں اور درختوں کا پہلا پھل رب کے

گھر میں پہنچائیں گے۔
پہلوٹھوںاپنےہمہے،درجمیںشریعتطرحجس36 ربکو

کے گھر میں لا کر الله کے لئے مخصوص کریں گے۔ گائےبَیلوں
اور یوں بھیڑبکر کے پہلے بچے ہم خدمت گزار اماموں کو قربان
لئےکےکرنے اُنہیں37گے۔دیں پہلےکےسالہم غلہ سے گوندھا
ہوا آٹا، اپنے درختوں کا پہلا پھل، اپنی نئی َمے اور زیتون کے
نئے تیل کا پہلا دےحصہ کر رب کے گھر کے گوداموں میں
پہنچائیں گے۔
دیہات میں ہم یوں لاو کو اپنی فصلوں کا دسواں حصہ دیں

گے، کیونکہ دیہاتوہی میں یہ جمعحصہ ہیں۔کرتے دسواں38
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۔ 39 عام لوگ اور
لاوی وہاں غلہ، نئی َمے اور زیتون کا تیل لائیں گے۔ اِن کمروں
میں مقدِس کی خدمت کے لئے درکار تمام سامان محفوظ رکھا
جائے گا۔ اِس کے علاوہ وہاں اماموں، دربانوں اور گلوکاروں
کمرےکے ہوں گے۔
ہم اپنے خدا میںگھرکے فرائضتمام سرانجام غفلتمیںدینے

نہیں برتیں “گے۔
11

یروشلم اور یہوداہ باشندےکے
1 قوم بزرگکے یروشلم میں آباد ہوئے تھے۔ فیصلہ کیا گیا کہ

باقی لوگوں کے ہر دسویں خاندان مُقّدسکو شہر یروشلم میں بسنا
ہے۔ یہ خاندان قرعہ ڈال کر مقرر کئے گئے۔ باقی خاندانوں کو اُن
کی مقامی جگہوں میں ہنے ر اجازتکی تھی۔ لیکن2 لوگجتنے
سےخوشیاپنی یروشلم بسےجا اُنہیں دوسروں مبارکنے باد دی۔

ذیل3 میں صوبے کے اُن بزرگوں کی فہرست ہے جو یروشلم
میں آباد ہوئے۔ اکثر) لوگ یہوداہ کے باقی شہروں اور
دیہات میں اپنی موروثی زمین پر بستے تھے۔ اِن میں عام اسرائیلی،
امام، لاوی، رب کے گھر کے خدمت گار اور سلیمان کے
خادموں کی اولاد شامل تھے۔ لیکن4 یہوداہ اور بن یمین کے چند
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 کے خاندان کے 468 اثر و رسوخ رکھنے والے آدمی

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

ایل بن یسعیاہ۔

8 َسلّو ساتھکے جبّی اور سلّی تھے۔ 928کُل آدمی تھے۔ 9 اِن پر
یوایل بن زِکری مقرر تھا جبکہ یہوداہ بن سنوآہ شہر کی انتظامیہ میں
دوسرے نمبر پر آتا تھا۔

10 یروشلم میں ذیل کے امام ہتے ر تھے۔
یدعیاہ، یویریب، یکین 11 اور سرایاہ بن ِخلقیاہ بن مسُلّام بن

صدوق بن مِرایوت بن اخی طوب۔ سرایاہ الله کے گھر کا منتظم
تھا۔

12 اِن اماموں 822کے رببھائی کے گھر خدمتمیں کرتے
تھے۔
نیز، عدایاہ بن یروحام بن فللیاہ بن امصی بن یاہ زکر بن فشحور بن

ملکیاہ۔ 13 اُس کے ساتھ 242 بھائی تھے جو اپنے اپنے خاندانوں
سرپرستکے تھے۔
اِن کے امَشسیعلاوہ بن اخزیبنعزرایل مِسلّموتبن بن اِمّیر۔

اُس14 کے ساتھ 128 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 کے گھر سے باہر کے کام پر مقرر
تھے،

17 نیز شکرگزاری کا راہنما متنیاہ بن میکا بن زبدی آسفبن 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 بھائیوں سمیت دروازوں پہرےکے دار

تھے۔ کُل 172 مرد تھے۔
قوم20 باقیکے لوگ، امام لاویاور یروشلم سے باہر یہوداہ کے

شہروںدوسرے میں 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 گلوکارکےجسکا الله کے خدمتمیںگھر تھے۔کرتے
23 بادشاہ نے مقرر کیا تھا کہ آسف کے خاندان کے کن کن
آدمیوں کو کسکس دن رب کے گھر میں گیت گانے کی
خدمت کرنی ہے۔

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

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

یشوع،26 بیتمولادہ، فلط، بیرسبعسوعال،حصار27 گرد نواحو
کی آبادیوں سمیت، 28 ِصقلاج، مکوناہ گرد و نواح کی آبادیوں
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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، جنوبوہ میں
بیرسبع سے لے کر شمال میں وادٔی تکہنوم آباد تھے۔

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 درِج ذیل اُن اماموں اور یوں لاو فہرستکی ہے جو ُبابل زر
بن سیالتی ایل اور یشوع کے ساتھ جلاوطنی واپسسے آئے۔
:امام
سرایاہ، یرمیاہ، عزرا، 2 امریاہ، ملّوک، حّطوش، 3 سکنیاہ،

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

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

بھائیوں ربساتھکے کے میںگھر حمد و ثنا گیتکے گانے میں
راہنمائی کرتا تھا۔ بقبوقیاہ9 اور عُنّی اپنے بھائیوں عبادتساتھکے
دورانکے اُن کھڑےمقابلکے ہوتے تھے۔

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

یویدع11 یونتن کا، یونتن یّدوع کا۔
یقیمجب12 یو اماِم اعظم تھا تو ذیل امامکے اپنے خاندانوں کے

سرپرست 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 فہرستکیسرپرستوںکے تیار فارسطرحاِسیاورگئیکی
کے بادشاہ دارا کے زمانے میں اماموں سرپرستوںخاندانیکے کی
فہرست۔

لاوی23 کے خاندانی سرپرستوں کے نام اماِم اعظم یوحنان بن
اِلیاسب کے تکزمانے تاریخ کتابکی میں درج کئے گئے۔

24-25 لاوی کے خاندانی سرپرست حسبیاہ، سربیاہ، یشوع،
ِنّوئی ب اور قدمی ایل خدمت کے اُن گروہوں کی راہنمائی کرتے
تھے ربجو کے گھر میں حمد و ثنا گیتکے گاتے تھے۔ اُن کے
مقابل متنیاہ، بقبوقیاہ اور عبدیاہ اپنے گروہوں کے کھڑےساتھ
ہوتے تھے۔ گیت وقتگاتے کبھی یہ گروہ اور کبھی اُس کے
مقابل کا گروہ گاتا کچھسبتھا۔ ترتیباُس سے ہوا جو مردِ خدا
داؤد نے مقرر کی تھی۔
مسُلّام، طلمون اور عّقوب دربان تھے جو رب کے گھر کے

دروازوں کے ساتھ واقع گوداموں کی پہرا داری کرتے تھے۔
26 یہ آدمی اماِم اعظم یقیم یو بن یشوع بن یوصدق، نحمیاہ گورنر

شریعتاور کے عالِم امامعزرا سرانجامخدمتاپنیمیںزمانےکے
دیتے تھے۔

فصیل مخصوصیتکی
فصیل27 مخصوصیتکی کے لئے ملـکپورے یوںکے لاو کو

یروشلم بُلایا گیا تاکہ خوشیوہ منانے میں مدد کر حمدکے و ثنا کے
گائیںگیت اور جھانجھ، ستار اور سرود بجائیں۔ گلوکار28 یروشلم
کے گرد و نواح سے، نطوفاتیوں کے دیہات، بیت29 ِجلجال اور
ِجبع اور عزماوت کے علاقے سے آئے۔ کیونکہ گلوکاروں نے
اپنی اپنی آبادیاں یروشلم کے ارد گرد بنائی تھیں۔ پہلے30 اماموں اور
یوں لاو نے آپاپنے جشنکو کے لئے صافپاک کیا، پھر اُنہوں
نے عام لوگوں، دروازوں اور فصیل کو صافپاکبھی کر دیا۔

اِس31 بعدکے مَیں نے یہوداہ قبیلےکے بزرگوںکے فصیلکو
پر ھنے چڑ دیا اور گلوکاروں کو شکرگزاری کے بڑےدو گروہوں
میں تقسیم کیا۔ پہلا گروہ فصیل پر چلتے چلتے جنوب میں واقع
کچرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ 32 اِن گلوکاروں کے
پیچھے ہوسعیاہ یہوداہ کے آدھے بزرگوں ساتھکے 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
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میکایاہ بن زکور بن آسف 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 جلوسنے کی
راہنمائی کی۔ چشمے37 دروازےکے پاسکے آ کر وہ سیدھے
اُس سیڑھی پر چڑھ گئے جو یروشلم اُسکے تکحصے پہنچاتی ہے
جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے۔ پھر داؤد کے محل کے پیچھے سے
گزر کر وہ شہر مغربکے میں واقع پانی تکدروازےکے پہنچ
گئے۔

شکرگزاری38 کا دوسرا گروہ فصیل پر چلتے چلتے شمال میں واقع
تنوروں کے بُرج اور موٹی’ ‘دیوار طرفکی بڑھ گیا، اور مَیں باقی
لوگوں اُسساتھکے پیچھےکے ہو لیا۔ ہم39 افرائیم دروازے،کے
یسانہ کے دروازے، مچھلی کے دروازے، حنن ایل کے بُرج، میا
بُرج اور بھیڑ دروازےکے سے ہو کر محافظوں تکدروازےکے
پہنچ گئے جہاں ہم رُک گئے۔

40 پھر شکرگزاری کے دونوں گروہ رب کے گھر کے پاس
بزرگوںبھیمَیںگئے۔ہوکھڑے کے ذیلاور41حصےآدھے کے
تُرم اماموںوالےبجانے میںصحنکےگھرکےربساتھکے کھڑا
:ہوا اِلیاقیم، یمین،منمعسیاہ، میکایاہ، اِلیوعینی، یاہ اورزکر حننیاہ۔
42 معسیاہ، سمعیاہ، اِلی عزر، عُّزی، یوحنان، ملکیاہ، عیلام اور
ہمارےبھیعزر ساتھ تھے۔ گلوکار اِزرخیاہ کی راہنمائی میں حمد
و ثنا گیتکے گاتے رہے۔

دناُس43 گئیں،کیپیشقربانیاںبڑیبڑیکیذبح کیونکہ الله
نے سبہم بالکو بڑیسمیتبچوں خوشی دلائی تھی۔ خوشیوں
کا اِتنا شور مچ گیا اُسکہ کی آواز پہنچتکعلاقوںدُوردراز گئی۔

رب کے گھر گوداموںکے کی داریذمہ
آدمیوںکچھوقتاُس44 کو نگرانکےگوداموںاُن بنایا جنگیا

میں فصلوںہدیئے، پھلپہلاکا اور پیداوار محفوظحصہدسواںکا
رکھا جاتا تھا۔ اُن میں شہروں کی فصلوں کا وہ حصہ جمع کرنا تھا
شریعتجو نے اماموں اور یوں لاو کے لئے مقرر کیا تھا۔ کیونکہ
یہوداہ باشندےکے خدمت کرنے والے اماموں اور یوں لاو سے
خوش تھے 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 کے مطابق
تھے۔کرتےخدمتہی داؤدکیونکہ46 آسفاور زمانےکے سے
ہی گلوکاروں کے لیڈر الله کی حمد و ثنا کے گیتوں میں راہنمائی
کرتے تھے۔

ُبابلچنانچہ47 زر اور نحمیاہ دنوںکے میں تمام رباسرائیل کے
گھر کے گلوکاروں اور دربانوں کی روزانہ یات ضرور پوری کرتا
تھا۔ یوں لاو کو وہ حصہ دیا جاتا جو اُن کے لئے مخصوص تھا، اور
لاوی اُس میں سے اماموں کو وہ حصہ دیا کرتے تھے جو اُن کے
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 عمونیوںکہ اور موآبیوں بھیکبھیکو
الله کی قوم شریکمیں ہونے اجازتکی نہیں۔ 2 وجہ یہ ہے کہ
اِن قوموں نے مصر سے نکلتے وقت اسرائیلیوں کو کھانا کھلانے
اور پانی پلانے سے انکار کیا تھا۔ نہ صرف یہ بلـکہ اُنہوں نے بلعام
کو پیسے دیئے تھے تاکہ وہ اسرائیلی قوم پر لعنت بھیجے، اگرچہ
ہمارے خدا لعنتنے برکتکو میں تبدیل کیا۔ حاضرینجب3
نے یہ حکم سنا تو اُنہوں نے تمام غیریہودیوں جماعتکو خارجسے
کر دیا۔

رب کے گھر کے انتظام کی اصلاح
اِس4 واقعے سے ربپہلے کے گھر گوداموںکے پر مقرر امام

اِلیاسب نے اپنے رشتے دار طوبیاہ 5 کے لئے ایک بڑا کمرا خالی کر
دیا تھا جس میں پہلے غلہ کی نذریں، بخور اور کچھ آلات رکھے
جاتے تھے۔ نیز، غلہ، نئی َمے اور زیتون کے تیل کا جو دسواں
یوں،حصہ لاو گلوکاروں اور دربانوں کے لئے مقرر تھا بھیوہ اُس
میںکمرے رکھا جاتا تھا اور اماموںساتھساتھ لئےکے مقرر حصہ
بھی۔ وقتاُس6 مَیں یروشلم میں نہیں تھا، کیونکہ بابل کے بادشاہ
ارتخشستا حکومتکی میںسالویں32کے مَیں اُس دربارکے
میں واپس آ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد مَیں شہنشاہ سے اجازت لے کر
دوبارہ یروشلم کے لئے روانہ ہوا۔ پہنچوہاں7 کر مجھے پتا چلا کہ
اِلیاسب نے حرکتبُریکتنی کی ہے، اُسکہ نے اپنے رشتے دار
طوبیاہ کے لئے رب کے گھر میںصحنکے کمرا خالی کر دیا ہے۔
8 یہ بات مجھے نہایت ہی بُری لـگی، اور مَیں نے طوبیاہ کا سارا
کمرےسامان نکالسے پھینککر دیا۔ 9 پھر مَیں نے حکم دیا کہ
کمرے سرےنئے صافپاکسے کر دیئے جبجائیں۔ ایسا ہوا
تو مَیں ربنے کے گھر کا سامان، غلہ کی نذریں اور بخور دوبارہ
وہاں رکھ دیا۔

مجھے10 یہ بھی معلوم ہوا کہ لاوی اور گلوکار رب کے گھر
میں خدمتاپنی چھوڑکو کر میںکھیتوںاپنے کام کر ہیں۔رہے
وجہ یہ تھی کہ اُنہیں وہ حصہ نہیں مل رہا تھا جو اُن کا حق تھا۔
مَیںتب11 ذمہنے افسروںدار جھڑککو اللهآپ”کہا،کر کے
گھر کا انتظام اِتنی بےپروائی کیوںسے چلا رہے مَیں“ہیں؟ نے
یوں لاو گلوکاروںاور بُلاواپسکو کر دوبارہ اُن یوںذمہکی دار پر
لگایا۔ یہ12 دیکھ کر تمام یہوداہ غلہ، نئی َمے اور زیتون تیلکے کا
دسواں میںگوداموںحصہ لانے لگا۔ نگرانیکیگوداموں13 مَیں
نے سلمیاہ امام، صدوق منشی اور فِدایاہ لاوی کے سپرد کر کے
بنحنان بنزکور متنیاہ کو اُن کا مددگار مقرر کیا، چاروںکیونکہ
کو قابِل اعتماد سمجھا جاتا تھا۔ اُن ہی کو اماموں اور یوں لاو میں
اُن کے مقررہ حصے تقسیم کرنے کی دیداریذمہ گئی۔

میرےاے14 خدا، اِس کام باعثکے مجھے یاد !کر سبوہ
کچھ نہ بھول جو مَیں وفادارینے سے اپنے خدا کے گھر اور اُس
کے انتظام کے لئے کیا ہے۔

سبت کی بحالی
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مَیںوقتاُس15 یہوداہنے میں لوگوںکچھ کو دیکھا سبتجو

انگوردنکے نچوڑرسکا کر َمے بنا غلہدوسرےتھے۔رہے لا کر
َمے، انگور، انجـیر اور پیداوارکیقسممختلفدیگر گدھوںساتھکے
پر لاد رہے اور یروشلم پہنچا رہے تھے۔ یہ سب سبتکچھ کے دن
ہو رہا تھا۔ مَیں نے اُنہیں تنبیہ کی کہ سبت کے دن خوراک
فروخت نہ کرنا۔ 16 صور کے کچھ آدمی بھی جو یروشلم میں ہتے ر
اورمچھلیدنکےسبتتھے چیزیںکئیدیگر میںیروشلم لا یہوداہکر
کے لوگوں کو بیچتے تھے۔ 17 یہ دیکھ کر مَیں نے یہوداہ کے شرفا
کو ڈانٹ کر کہا، یہ” کتنی بُری بات !ہے آپ تو سبت کے دن
کی بےحرمتی کر رہے ہیں۔ آپجب18 باپکے دادا نے ایسا
کیا تو الله یہ ساری آفت ہم پر اور اِس شہر پر لایا۔ اب آپ سبت
کے دن کی بےحرمتی کرنے سے الله کا اسرائیل پر غضب مزید
بڑھا رہے “ہیں۔

مَیں19 نے حکم دیا کہ جمعہ کو یروشلم دروازےکے شام کے
اُس وقت بند کئے جائیں دروازےجب سایوں میں ڈوب جائیں،
اور کہ وہ سبت پورےکے دن بند رہیں۔ سبت کے تکاختتام
اُنہیں لنے کھو اجازتکی نہیں تھی۔ مَیں نے اپنے کچھ لوگوں کو
دروازوں پر کھڑا بھی کیا تاکہ کوئی بھی اپنا سبتسامان کے دن
شہر میں نہ لائے۔ 20 یہ دیکھ کر تاجروں اور بیچنے والوں نے کئی
راتکیسبتمرتبہ شہر گزاریباہرسے وہاںاور اپنا مال بیچنے کی
کی۔کوشش مَیںتب21 اُنہیںنے تنبیہ کی، سبتآپ” راتکی
کیوں فصیل پاسکے گزارتے ہیں؟ اگر آپ دوبارہ ایسا یں کر تو
آپ کو پولیسحوالہ کیا جائے “گا۔ اُس وقت سے سبتوہ کے
دن آنے بازسے آئے۔ یوں22 لاو مَیںکو نے حکم دیا کہ آپاپنے
صافپاککو کر شہرکے دروازوںکے کی کریںداریپہرا تاکہ
اب سبتسے کا مخصوصدن مُقّدسو رہے۔
نیکیاِسمجھےخدا،میرےاے باعثکے یاد اپنیکےکر عظیم

شفقت مطابقکے مجھ پر مہربانی کر۔
غیریہودیوں سے رشتہ باندھنا منع ہے

مجھےوقتاُس23 یہ بھی معلوم ہوا بہتکہ یہودیسے مردوں
کی شادی اشدود، عمون اور موآب کی عورتوں سے ہوئی ہے۔
24 اُن کے آدھے صرفبچے اشدود کی زبان یا کوئی اَور غیرملـکی
زبان بول لیتے تھے۔ ہماری زبان سے وہ ناواقف ہی تھے۔ تب25
مَیں نے اُنہیں جھڑکا اور اُن پر لعنت ایکبعضبھیجی۔ کے بال
نوچ نوچ کر مَیں نے اُن کی پٹائی کی۔ مَیں نے اُنہیں الله کی قَسم
کھلانے پر مجبور کیا کہ ہم اپنے بیٹے بیٹیوں شادیکی غیرملـکیوں
سے نہیں کرائیں گے۔ 26 مَیں نے کہا، اسرائیل” کے بادشاہ
سلیمان کو یاد کریں۔ ایسی ہی شادیوں نے اُسے گناہ کرنے پر
اُکسایا۔ اُس وقت اُس کے برابر کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ الله اُسے
پیار کرتا تھا اور اسرائیلپورےاُسے کا بادشاہ بنایا۔ لیکن اُسے بھی
غیرملـکی یوں بیو کی طرف سے گناہ کرنے پر اُکسایا گیا۔ اب27
آپ بارےکے میں بھی یہی کچھ سننا پڑتا !ہے آپ سے بھی یہی
بڑا گناہ سرزد ہو رہا غیرملـکیہے۔ عورتوں شادیسے کرنے سے
ہمارےآپ 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 کے عہد کی بےحرمتی کی ہے۔

30 چنانچہ مَیں اماموںنے اور یوں لاو کو ہر غیرملـکی چیز سے
پاک صاف کر کے اُنہیں اُن کی خدمت اور مختلف ذمہ یوں دار
کے لئے ہدایات دیں۔

نیز،31 مَیں دھیاننے دیا فصلکہ کی پہلی پیداوار اور قربانیوں
کو جلانے لـکڑیکی وقت ربپر کے گھر میں پہنچائی جائے۔
میرےاے خدا، مجھے یاد کر کے مجھ پر مہربانی !کر
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آستر
اخسویرس جشن مناتا ہے

اخسویرس1 بادشاہ بھارتسلطنتکی کرلےسے تکایتھوپیا
127 صوبوں پر مشتمل تھی۔ 2 جن واقعات کا ذکر ہے وہ اُس
وقت جبہوئے وہ سوسن شہر کے قلعے حکومتسے کرتا تھا۔
3 اپنی حکومت تیسرےکے سال میں اُس نے اپنے تمام بزرگوں
اور افسروں ضیافتکی فارسکی۔ اور مادی کے فوجی افسر اور
صوبوں کے شرفا اور رئیس شریکسب ہوئے۔ 4 شہنشاہ نے
پورے 180 دن تک اپنی سلطنت کی زبردست دولت اور اپنی
قوت 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 تکبڑےکر ضیافت کی۔ یہ جشن
سات دن تک شاہی باغ کے صحن میں منایا گیا۔ 6 *مرمر کے
ستونوں کے درمیان کتان کے سفید اور قرمزی رنگ کے قیمتی
پردے لٹکائے گئے تھے، اور وہ سفید اور ارغوانی رنگ کی
یوں ڈور یعےکے چاندیلـگےمیںستونوںذر چھلوںکے ساتھکے
بندھے مہمانوںتھے۔ہوئے کے لئے چاندیاورسونے صوفےکے
کاریپچی فرشایسےکے پر رکھے میںجستھےہوئے مرمر کے
علاوہ مزید تین قیمتی پتھر استعمال ہوئے تھے۔ 7 َمے سونے کے
پیالوں میں پلائی گئی۔ ہر پیالہ فرق اور لاثانی تھا، اور بادشاہ کی
فیاضی مطابقکے شاہی َمے تھی۔کثرتکی 8 ہر کوئی جتنی جی
پیچاہے سکتا تھا، کیونکہ بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ مہمانوںساقی
کی پوریخواہشہر کریں۔

وشتی ملـکہ کی برطرفی
اِس9 دوران وشتی ملـکہ نے محل کے اندر خواتین ضیافتکی

کی۔ 10 ساتویں دن جب بادشاہ کا دل َمے پی پی کر بہل گیا تھا
تو اُس نے اُن سات خواجہ سراؤں کو بُلایا جو خاص اُس کی
تھے۔کرتےخدمت اُن نامکے مہومان، بِزّتا، بونا، خر بِگتا، ابگتا، زِتار
تھے۔کرکساور اُس11 نے حکم دیا، وشتی” ملـکہ کو تاجشاہی
پہنا کر میرے حضور لے آؤ تاکہ شرفا اور باقی مہمانوں کو اُس
کی خوب صورتی معلوم ہو “جائے۔ کیونکہ وشتی نہایت خوب
صورت تھی۔ جبلیکن12 خواجہ سرا ملـکہ پاسکے گئے تو اُس
نے آنے سے انکار کر دیا۔
یہ سن کر آگبادشاہ بگولا ہو گیا 13 اور داناؤں باتسے کی

جو اوقات کے عالِم تھے، کیونکہ دستور یہ تھا کہ بادشاہ قانونی
معاملوں میں علما سے مشورہ کرے۔ 14 ِموں عال کے نام کارشینا،
ِستار، ادماتا، ترسیس، مرس، مرِسنا اور مموکان تھے۔ فارس اور
مادی کے ساتیہ آزادیشرفا سے بادشاہ کے حضور آ سکتے تھے
سلطنتاور سبمیں سے اعلٰی عُہدہ رکھتے تھے۔

اخسویرس15 قانون”پوچھا،نے لحاظکے وشتیسے ملـکہ کے
ساتھ سلوککیا کیا جائے؟ کیونکہ اُس نے خواجہ سراؤں کے ہا
تھ بھیجے ہوئے شاہی حکم کو نہیں “مانا۔

16 مموکان نے بادشاہ اور دیگر شرفا کی موجودگی میں جواب
دیا، وشتی” ملـکہ نے اِس سے نہ صرف بادشاہ کا بلـکہ اُس کے
تمام شرفا سلطنتاور تمامکے میںصوبوں ہنے ر والی قوموں کا بھی
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
گی،کہیں بادشاہگو’ وشتینے ملـکہ اپنےکو آنےحضور کا حکم
دیا توبھی اُس نے اُس کے حضور آنے سے انکار ‘کیا۔ آج18 ہی
فارس اور مادی کے شرفا کی یاں بیو ملـکہ کی باتیہ سن کر اپنے
ایساسےشوہروں کےغصےاورذلتہمتبگی۔کریںسلوکہی
جال میں اُلجھ جائیں گے۔ 19 اگر بادشاہ کو منظور ہو تو وہ اعلان
کریں کہ وشتی ملـکہ کو پھر اخسویرسکبھی بادشاہ کے حضور
آنے اجازتکی نہیں۔ اور لازم ہے کہ یہ فارساعلان مادیاور
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۔ اعلانجب20 پوری سلطنت میں کیا جائے گا تو
تمام عورتیں اپنے شوہروں کی عزت کریں گی، خواہ وہ چھوٹے
ہوں یا “بڑے۔

21 یہ بات بادشاہ اور اُس کے شرفا کو پسند آئی۔ مموکان کے
مشورے کے مطابق اخسویرس22 نے سلطنت کے تمام صوبوں
بھیجے۔خطمیں ہر اُسکوصوبے اپنےکے طرزِ میںتحریر اور ہر
قوم کو اُس کی اپنی زبان ملخطمیں گیا کہ ہر مرد اپنے گھر کا
سرپرست ہے اور کہ ہر خاندان میں شوہر کی زبان بولی جائے۔

2
نئی ملـکہ تلاشکی

بعد1 جبمیں بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو ملـکہ اُسے دوبارہ
یاد آنے لـگی۔ جو کچھ وشتی نے کیا تھا اور جو فیصلہ اُس کے
بارے میں ہوا تھا وہ بھی اُس کے ذہن میں گھومتا رہا۔ 2 پھر
اُس کے ملازموں نے خیال پیش کیا، کیوں” نہ پوری سلطنت
میں شہنشاہ کے لئے خوب صورت یاں کنوار تلاش کی جائیں؟
3 بادشاہ اپنی سلطنت کے ہر صوبے میں افسر مقرر کریں جو یہ
یاںصورتخوب کنوار چن کر سوسن قلعےکے زنانکے خانے
زناناُنہیںلائیں۔میں انچارجکےخانے خواجہہیجا نگرانیکیسرا
دیادےمیں اورجائے اُن بڑھانےصورتیخوبکی لئےکے رنگ
نکھارنے کا یقہضروریہر استعمالطر کیا جائے۔ 4 پھر لڑکیجو
بادشاہ کو سب سے یادہ ز پسند آئے وہ وشتی کی جگہ ملـکہ بن
“جائے۔
یہ منصوبہ بادشاہ کو اچھا لگا، اور اُس نے ایسا ہی کیا۔
5 اُس وقت سوسن کے قلعے میں بن یمین کے قبیلے کا ایک

یہودی رہتا تھا جس کا نام مردکی بن یائیر بن ِسمعی بن قیس تھا۔
* 1:6 :مرمر لفظی :ترجمہ سنِگ ۔alabasterجراحت، * 2:6 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا یکونیاہ مستعمل ہے۔
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6 مردکی کا خاندان اُن اسرائیلیوں میں شامل تھا جن کو بابل کا
بادشاہ نبوکدنضر یہوداہ کے بادشاہ یاکین *یہو کے ساتھ جلاوطن
کر کے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ 7 مردکی کے چچا کی ایک نہایت
خوب صورت بیٹی بنام ہدّساہ تھی جو آستر بھی کہلاتی تھی۔
اُس کے والدین کے مرنے پر مردکی نے اُسے لے کر اپنی بیٹی کی
حیثیت پالسے لیا تھا۔

جب8 بادشاہ کا حکم صادر ہوا تو بہت سی لڑکیوں کو سوسن
کے قلعے میں لا کر زنان خانے کے انچارج ہیجا کے سپرد کر
دیا گیا۔ آستر بھی اُن لڑکیوں میں شامل تھی۔ 9 وہ ہیجا کو پسند
آئی بلـکہ اُسے اُس کی خاص مہربانی حاصل ہوئی۔ خواجہ سرا
جلدینے جلدی بناؤ سنگار کا سلسلہ شروع کیا، کھانے پینے کا
مناسب انتظام کروایا اور محلشاہی ساتکی چنیدہ نوکرانیاں آستر
کے حوالے کر رہائشدیں۔ کے لئے آستر اور اُس کی لڑکیوں کو
زنان خانے سبکے کمرےاچھےسے دیئے گئے۔

10 آستر کسینے نہیںکو بتایا تھا کہ عورتیہودیمَیں ہوں،
مردکیکیونکہ اُسےنے حکم دیا تھا اِسکہ خاموشمیںبارےکے
رہے۔ 11 ہر دن مردکی زنان خانے صحنکے سے گزرتا تاکہ آستر
حالکے کا کرےپتا اور یہ کہ اُس کے ساتھ کیاکیا ہو رہا ہے۔

اخسویرس12-13 بادشاہ سے ملنے سے پہلے ہر کنواری کو بارہ
مہینوں کا مقررہ بناؤ سنگار کروانا تھا، چھ ماہ مُر تیلکے سے اور
چھ ماہ بلسان تیلکے رنگاور نکھارنے کے دیگر یقوں طر سے۔
جب اُسے بادشاہ کے محل میں جانا تھا تو زنان خانے کی جو بھی
چیز وہ اپنے ساتھ لینا چاہتی اُسے دی جاتی۔

شام14 وقتکے وہ محل میں جاتی اور اگلے دن اُسے صبح کے
زناندوسرےوقت میںخانے لایا جہاںجاتا بادشاہ داشتائیںکی
شعشجز خواجہ سرا کی نگرانی میں رہتی تھیں۔ اِس کے بعد وہ پھر
کبھی بادشاہ پاسکے نہ آتی۔ واپسمیںصورتاِسیصرفاُسے
لایا جاتا کہ وہ بادشاہ پسندخاصکو آتی اور وہ اُس کا نام لے کر
اُسے بُلاتا۔

آستر ملـکہ بن جاتی ہے
15 ہوتے ہوتے بنتآستر ابی خیل باریکی آئی خیلابی)

مردکی کاچچا تھا، اور مردکی نے اُس کی بیٹی کو پالـکلے بنا لیا
۔(تھا جب آستر سے پوچھا گیا کہ آپ زنان خانے کی کیا چیزیں
اپنے ساتھ لے جانا ہیںچاہتی تو اُس کچھوہصرفنے لے لیا جو
ہیجا خواجہ سرا نے اُس کے لئے چنا۔ اور جس نے بھی اُسے
دیکھا اُس نے اُسے سراہا۔ 16 چنانچہ اُسے بادشاہ کی حکومت
کے ساتویں سال کے دسویں مہینے بنام طیبت میں اخسویرس کے
پاس محل میں لایا گیا۔

بادشاہ17 کو لڑکیوںدوسریآستر یادہکہیںنسبتکی پیاریز
لـگی۔ دیگر یوںتمام نسبتکیکنوار اُسے اُس قبولیتخاصکی اور
ہوئی۔حاصلمہربانی چنانچہ بادشاہ اُسنے سرکے تاجپر رکھ کر
اُسے وشتی کی جگہ ملـکہ بنا دیا۔ اِس18 موقع کی خوشی میں اُس

نے آستر اعزازکے تمامکی۔ضیافتبڑیمیں شرفا اور افسروں کو
دعوت دی گئی۔ ساتھ ساتھ صوبوں میں کچھ ٹیکسوں کی معافی
کا اعلان کیا گیا اور فیاضی سے تحفے 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 کسیتکابنے کو
نہیں بتایا تھا کہ مَیں یہودی ہوں، کیونکہ مردکی نے یہ بتانے سے
منع کیا تھا۔ پہلے وہجبطرحکی اُس کے میںگھر رہتی ابتھی
بھی آستر اُس کی باتہر مانتی تھی۔

ایک21 دن جب مردکی شاہی صحن دروازےکے میں بیٹھا
تھا تو دو خواجہ سرا بنام بِگتان ترشاور غصے میں آ اخسویرسکر
قتلکو سازشیںکیکرنے کر لـگے۔نے دونوں کمروںشاہی کے
پہرے دار تھے۔ 22 مردکی کو پتا چلا تو اُس نے آستر کو خبر
پہنچائی جس نے مردکی کا نام لے کر بادشاہ کو اطلاع دی۔
23 معاملے کی تفتیش کی گئی تو درست ثابت ہوا، اور دونوں
ملازموں گئی۔دیدےپھانسیکو یہ واقعہ بادشاہ کی موجودگی
میں کتاباُس میں درج کیا میںجسگیا روزانہ اُس حکومتکی
واقعاتاہمکے لـکھے جاتے تھے۔

3
یہودیہامان قوم ہلاککو کرنا چاہتا ہے

کچھ1 دیر بعدکے بادشاہ بنہاماننے ہمّداتا اجاجی کو سرفراز
کر کے دربار میں سب سے اعلٰی عُہدہ دیا۔ کبھیجب2 ہامان آ
موجود ہوتا تو شاہی صحن دروازےکے کے تمام شاہی افسر منہ
کے جھکبل جاتے، 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 لیکنرہے، وہ نہ مانا۔ آخرکار اُنہوں نے
ہامان کو اطلاع دی، کیونکہ وہ دیکھنا ہتے چا تھے کہ کیا وہ
مردکی کرےقبولجوابکا گا یا نہیں۔

ہامانجب5 نے خود دیکھا کہ میرےمردکی 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۔ اُسےچونکہ بتایا گیا تھا یہودیمردکیکہ اِسہے لئے فارسیوہ
سلطنت میں ہنے ر والے تمام یہودیوں ہلاککو کر نے کا راستہ
ڈھونڈنے لگا۔

7 چنانچہ اخسویرس بادشاہ کی حکومت کے ویں12 سال
کے پہلے مہینے *نیسان میں ہامان کی موجودگی میں قرعہ ڈالا گیا۔
قرعہ لنے ڈا یہودیوںہامانسے قتلکو مبارکسےسبکیکرنے
تاریخ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ قرعہ) کے لئے ‘پور’ کہا جاتا (تھا۔
اِس یقے طر سے ویں12 مہینے ادار کا †دنواں13 نکلا۔ تب8

† 2:19 شاہی صحن دروازےکے میں بیٹھا :تھا شاہی صحن دروازےکے میں شاہی انتظامیہ تھی، اِس لئے عین ممکن ہے کہ مردکی شاہی ملازم ہو۔ * 3:7 پہلے مہینے
:نیسان یل اپر تا مئی۔ † 3:7 ویں12 مہینے ادار کا :دنواں13 7 مارچ، م۔ق473
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ہامان نے بادشاہ باتسے کی، آپ” سلطنتکی کے تمام صوبوں
ایکمیں قوم بکھری ہوئی ہے جو اپنے آپ کو دیگر قوموں سے
الـگ 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 !کریں

9 اگر بادشاہ منظورکو ہو کریںاعلانتو قوماِسکہ ہلاککو
کر دیا جائے۔ تب مَیں شاہی خزانوں میں 3,35,000 کلو گرام
چاندی 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 آپقوم
ہی کی ہیں، اُس ساتھکے وہ کچھ کریں آپجو 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 صوبوںگورنروں، کے حاکموںدیگر 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 ہی دن میں تمام یہودیوں ہلاککو پورےاور طور
پر تباہ کرنا ہے، خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے، بچے ہوں یا عورتیں۔
ساتھ ساتھ اُن ملـکیتکی بھی ضبط کر لی “جائے۔ اِس 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 کی تصدیق قانونی طور پر کی جائے اور
تمام قومیں مقررہ دن کے لئے تیار ہوں۔

بادشاہ15 کے حکم پر نکلے۔چلقاصد قلعےکےسوسناعلانیہ
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

جب1 مردکی 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 و زاری کرتے کرتے
شہر میں سے گزرا۔ 2 وہ شاہی صحن تکدروازےکے پہنچ گیا
لیکن داخل نہ ہوا، پہنکپڑےماتمیکیونکہ داخلکر ہونے کی
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 زاریو کرنے بہتلـگے۔ ٹاٹلوگسے
لباسکا پہن کر راکھ لیٹمیں گئے۔

نوکرانیوںکیآسترجب4 اور سراؤںخواجہ نے آ اطلاعاُسےکر
دی تو سختوہ اُسگئی۔گھبرا مردکینے بھیجکپڑےکو دیئے

جو وہ اپنے ماتمی کپڑوں کے بدلے پہن لے، لیکن اُس نے اُنہیں
قبول نہ کیا۔ تب5 آستر ہتاکنے خواجہ سرا مردکیکو پاسکے
بھیجا تاکہ وہ کرےمعلوم کہ کیا ہوا ہے، مردکی ایسی حرکتیں
کیوں کر رہا ہے۔ بادشاہ) ہتاکنے کو آستر کی خدمت
کرنے کی دیداریذمہ (تھی۔

نکلسےدروازےکےصحنشاہیہتاک6 مردکیکر پاسکے
آیا ساتھتکابجو مردکی7تھا۔میںچوکوالے ہاماناُسےنے
کا پورا منصوبہ سنا بھییہکر بتایا ہامانکہ یہودیوںنے ہلاککو
کرنے کے لئے شاہی خزانے کو کتنے پیسے دینے کا وعدہ کیا
ہے۔ اِس8 علاوہکے مردکی خواجہنے سرا اُسکو فرمانشاہی
کی کاپی دی جو سوسن میں صادر ہوا تھا جساور میں یہودیوں
نیستکو و نابود کر نے اعلانکا کیا گیا تھا۔ اُس گزارشنے یہ”کی، اعلان آستر کو دکھا کر اُنہیں تمام حالات سے باخبر کر دیں۔
دیںہدایتاُنہیں کہ بادشاہ جائیںحضورکے اور اُس سے التجا کر
کے اپنی قوم سفارشکی “کریں۔

واپسہتاک9 آیا اور مردکی کی باتوں کی خبر دی۔ 10 یہ سن
کر آستر نے اُسے دوبارہ مردکی پاسکے بھیجا تاکہ اُسے بتائے،
11 بادشاہ” کے تمام ملازم بلـکہ صوبوں کے باشندےتمام جانتے
ہیں کہ جو بھی بُلائے بغیر محل کے اندرونی صحن میں بادشاہ کے
پاس آئے اُسے سزائے موت دی جائے گی، خواہ وہ مرد ہو یا
عورت۔ میںصورتاِسصرفوہ بچ جائے گا کہ بادشاہ سونے
کا اپنا عصا اُس باتبڑھائے۔طرفکی یہ بھی ہے کہ بادشاہ کو
مجھے بُلائے دن30 ہو گئے “ہیں۔

12 آستر کا پیغام سن کر مردکی13 واپسجوابنے بھیجا، یہ”
نہ سوچنا کہ مَیں شاہی محل میں رہتی ہوں، اِس لئے گو دیگر تمام
ہلاکیہودی ہو جائیں مَیں بچ جاؤں گی۔ 14 اگر آپ اِس وقت
رہیںخاموش گی یہودیتو کہیں اَور رِہائیسے اور چھٹکارا پا لیں
گے آپجبکہ اور آپ باپکے کا ہلاکگھرانا ہو جائیں گے۔
کیا پتا ہے، آپشاید اِسی لئے ملـکہ بن گئی ہیں کہ ایسے موقع پر
یہودیوں کی مدد “کریں۔

15 آستر مردکینے ٹھیک”16بھیجا،جوابکو جائیںپھرہے،
اور میںسوسن ہنے ر والے تمام یہودیوں جمعکو میرےکریں۔ لئے
روزہ رکھ کر تین دن اور تین رات 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 شاہی لباس پہنے ہوئے محل کے
اندرونی صحن میں داخل ہوئی۔ یہ صحن اُس ہال کے منے سا تھا
تختمیںجس لگا تھا۔ وقتاُس دروازےبادشاہ مقابلکے اپنے

‡ 3:12 پہلے مہینے کے :دنویں13 17 یل۔ اپر § 3:13 ویں12 مہینے ادار کا :دنواں13 7 مارچ۔
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تخت پر بیٹھا تھا۔ 2 آستر دیکھکھڑیمیںصحنکو کر خوشوہ ہوا
اور سونے کے شاہی عصا کو اُس کی طرف بڑھا دیا۔ تب آستر
قریب آئی اور عصا سرےکے کو چھو دیا۔ 3 بادشاہ نے اُس سے
پوچھا، آستر” ملـکہ، کیا بات آپہے؟ کیا چاہتی ہیں؟ مَیں اُسے
دینے لئےکے تیار ہوں، سلطنتخواہ کا آدھا نہکیوںحصہ “!ہو

4 آستر مَیں”دیا،جوابنے آجنے لئےکے یاںکیضیافت 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 دیا، جلدی” !کرو ہامان
کو بُلاؤ تاکہ ہم آستر کی خواہش پوری کر “سکیں۔ چنانچہ
بادشاہ اور ہامان آستر کی تیار شدہ ضیافت میں شریک ہوئے۔
6 َمے پی پی کر بادشاہ نے آستر سے پوچھا، اب” مجھے بتائیں، آپ
کیا چاہتی ہیں؟ وہ آپ کو دیا جائے گا۔ اپنی پیشدرخواست
کریں، کیونکہ مَیں سلطنت کے آدھے تکحصے آپ 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
درخواست پوری 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۔

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 کے
دروازے پاسکے بیٹھا تھا۔ نہ وہ کھڑا ہوا، نہ ہامان کو دیکھ
کانپکر گیا۔ ہامان لال پیلا ہو گیا، لیکن10 آپاپنے پر قابو رکھ
کر وہ چلا گیا۔
پہنچگھر کر وہ دوستوںاپنے اور بیویاپنی زرِش کو پاساپنے

بُلا کر 11 اُن کے منے سا اپنی زبردست دولت اور متعدد بیٹوں پر
شیخی مارنے لگا۔ اُس نے اُنہیں سارےاُن موقعوں فہرستکی
سنائی جن پر بادشاہ نے اُس کی عزت کی تھی اور فخر کیا کہ
بادشاہ نے مجھے تمام باقی شرفا اور افسروں سے یادہ ز اونچا عُہدہ
دیا ہے۔ 12 ہامان نے کہا، نہ” صرف یہ، بلـکہ آج آستر ملـکہ
نے ایسی ضیافت جسکی میں بادشاہ کے صرفعلاوہ مَیں ہی
شریک تھا۔ اور مجھے ملـکہ سے کل کے لئے بھی دعوت ملی ہے
کہ بادشاہ کے ساتھ ضیافت میں شرکت کروں۔ 13 لیکن جب
تک مردکی یہودی شاہی محل کے صحن دروازےکے پر بیٹھا نظر
آتا مَیںہے چین سانسکا نہیں لوں “گا۔

اُس14 بیویکی زرِش اور باقی عزیزوں نے مشورہ دیا، سولی”
ہو۔فٹ75اونچائیکیجسبنوائیں پھر سویرےصبحکل بادشاہ
پاسکے جا کریںگزارشکر مردکیکہ اُسکو سے لٹکایا جائے۔
اِس کے بعد آپ تسلی سے بادشاہ کے ساتھ جا کر ضیافت کے
مزے لے سکتے “ہیں۔ یہ منصوبہ ہامان کو اچھا لگا، اور اُس
نے سولی تیار کروائی۔

6
بادشاہ مردکی عزتکی کرتا ہے

راتاُس1 بادشاہ کو نیند نہ آئی، اِس لئے اُس نے حکم دیا کہ
کتابوہ لائی جسجائے میں روزانہ حکومت کے اہم واقعات
لـکھے ہیں۔جاتے اُس میں سے پڑھا گیا 2 تو اِس بھیکا ذکر ہوا کہ
مردکی طرحکسنے بادشاہ کو دونوں خواجہ سراؤں بِگتانا اور
ترش کے ہاتھ سے بچایا تھا، جبکہ شاہی کمروں کے پہرےاِن
داروں اخسویرسنے قتلکو کرنے سازشکی 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 “گیا؟ ملازموں
جوابنے دیا، کچھ” بھی نہیں دیا “گیا۔

محلہامانلمحےاُسی4 میںصحنبیرونیکے آ پہنچا تھا تاکہ بادشاہ
سے مردکی کو اُس سولی سے لٹکانے کی اجازت مانگے جو اُس
اُسنے کے لئے بنوائی تھی۔ بادشاہ سوالنے باہر”کیا، میںصحن
ملازموں5“ہے؟کون “ہے۔ہامان”دیا،جوابنے بادشاہ نے
حکم دیا، اُسے” اندر آنے “دو۔

6 ہامان داخل ہوا تو بادشاہ نے اُس سے پوچھا، اُس” آدمی
کے لئے کیا کِیا کیجسجائے عزتخاصبادشاہ کرنا “چاہے؟
ہامان نے سوچا، وہ” میری باتہی کر رہا !ہے کیونکہ میری
نسبت کون جسہے کی بادشاہ یادہ ز عزت کرنا چاہتا “ہے؟
اُسچنانچہ7 عزتخاصبادشاہکیآدمیجس”دیا،جوابنے
کرنا چاہیں اُس8 کے لئے لباسشاہی چنا جائے جو بادشاہ خود
پہن چکے ایکہوں۔ گھوڑا بھی لایا جسجائے کا سر شاہی
سجاسےسجاوٹ ہوا پرجساورہو بادشاہ ہوں۔چکےہوسوارخود
9 یہ لباس اور گھوڑا بادشاہ کے اعلٰی ترین افسروں میں ایکسے
کے سپرد کیا جائے۔ وہی شخصاُس کیجسکو خاصبادشاہ
عزت کرنا ہتے چا کپڑےہیں پہنائے اور گھوڑےاُسے پر بٹھا کر
شہر میںچوککے ساتھساتھگزارے۔سے وہ اُس آگےکے آگے
چل کر اعلان کرے، یہی’ اُس کے ساتھ کیا جاتا جسہے کی
عزت بادشاہ کرنا ہتے چا “۔‘ہیں

اخسویرس10 نے ہامان سے کہا، پھر” جلدی کریں، مردکی
یہودی شاہی صحن دروازےکے پاسکے بیٹھا ہے۔ لباسشاہی
اور گھوڑا منگوا کر اُس کے ساتھ ایسا سلوکہی کریں۔ جو بھی
کرنے کا مشورہ آپ نے دیا وہی کچھ کریں، اور دھیان دیں کہ
اِس میں بھیکسی چیز کی کمی نہ “!ہو

ہامان11 کو ایسا ہی کرنا پڑا۔ لباسشاہی چنکو 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 بادشاہعزتکیجسہے کرنا “ہے۔چاہتا پھر12 مردکی
شاہی صحن دروازےکے واپسپاسکے آیا۔
لیکن ہامان اُداس ہو کر جلدی سے اپنے گھر چلا گیا۔ شرم

مارےکے اُس نے منہ پر کپڑا ڈال لیا تھا۔ اُس13 نے اپنی بیوی
زرِش اور اپنے دوستوں سبکو کچھ سنایا جو اُس کے ساتھ ہوا
تھا۔ تب اُس کے مشیروں اور بیوی نے اُس سے کہا، آپ” کا



آستر 6:14 396 آستر 8:14
بیڑا غرق ہو گیا ہے، کیونکہ مردکی یہودی ہے اور آپ اُس کے
منے سا شکست کھانے لـگے ہیں۔ آپ اُس کا مقابلہ نہیں کر
سکیں “گے۔

ابھیوہ14 اُس باتسے ہیکر تھےرہے بادشاہکہ خواجہکے
پہنچسرا گئے اور اُسے لے جلدیجلدیکر آستر پاسکے پہنچایا۔
ضیافت تیار تھی۔

7
ہامان ستیاناسکا

1 چنانچہ بادشاہ اور ہامان آستر ملـکہ کی ضیافت شریکمیں
ہوئے۔ 2 َمے پیتے وقت بادشاہ نے پہلے دن کی طرح اب بھی
پوچھا، آستر” ابملـکہ، آپبتائیں، کیا چاہتی ہیں؟ آپوہ کو دیا
جائے گا۔ اپنی پیشدرخواست کریں، کیونکہ مَیں سلطنت کے
آدھے آپتکحصے کو دینے کے لئے تیار “ہوں۔

3 ملـکہ نے جواب دیا، اگر” بادشاہ مجھ سے خوش ہوں اور
اُنہیں میری بات منظور ہو تو میری گزارش پوری کریں کہ میری
میریاور قوم بچیجانکی رہے۔ 4 مجھےکیونکہ میریاور قوم کو
اُن بیچہاتھکے ڈالا گیا ہے ہمیںجو تباہ ہلاکاور کر نیستکے
و نابود کرنا ہتے چا ہیں۔ اگر بِکہم کر غلام اور لونڈیاں بن جاتے
تو خاموشمَیں ایسیرہتی۔ مصیبتکوئی بادشاہ تنگکو کرنے
کے لئے کافی نہ “ہوتی۔

5 یہ سن کر اخسویرس نے آستر سے سوال کیا، کون” ایسی
حرکت کرنے کی جرأت کرتا ہے؟ وہ کہاں “ہے؟ 6 آستر نے
جواب دیا، ہمارا” دشمن مخالفاور یہ شریر آدمی ہامان “!ہے
تب ہامان بادشاہ اور ملـکہ دہشتسے کھانے لگا۔ 7 بادشاہ

آگ بگولا ہو کر کھڑا ہو گیا اور َمے چھوڑکو محلکر باغکے میں
ٹہلنے لگا۔ ہامان پیچھے رہ کر آستر سے التجا کرنے میری”لگا، جان
“بچائیں کیونکہ اُسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بادشاہ نے مجھے سزائے
موت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔

جب8 واپسبادشاہ آیا تو کیا دیکھتا ہے ہامانکہ اُس صوفے
پر گر گیا جسہے پر ٹیکآستر لگائے بیٹھی ہے۔ بادشاہ کیا”گرجا، یہ آدمی یہیں محل میرےمیں حضور ملـکہ کی عصمت دری
کرنا چاہتا بادشاہہیجوں“ہے؟ الفاظیہنے ملازموںکہے نے
ہامان منہکے پر دیا۔ڈالکپڑا بادشاہ9 کا خواجہ سرا بوناہ بولخر
اُٹھا، ہامان” نے اپنے گھر قریبکے سولی تیار کروائی جسہے
کی اونچائی فٹ75 ہے۔ وہ مردکی کے لئے بنوائی گئی ہے، اُس
شخص 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 گھر دے دیا۔ پھر مردکی کو بادشاہ کے منے سا لایا

گیا، کیونکہ آستر نے اُسے بتا دیا تھا کہ وہ میرا رشتے دار ہے۔
2 بادشاہ نے اپنی اُنگلی سے وہ انگوٹھی اُتاری جو مُہر لگانے کے
لئے استعمال ہوتی تھی اور جسے اُس ہاماننے واپسسے لے لیا
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 لـگی، جو” شریر منصوبہ ہامان اجاجی نے یہودیوں
باندھخلافکے لیا “دیں۔روکاُسےہے بادشاہ4 سونےنے کا
اپنا عصا آستر طرفکی بڑھایا، تو وہ اُٹھ کر اُس کے منے کھڑیسا
ہو گئی۔ اُس5 نے کہا، اگر” بادشاہ باتکو اچھی مناسباور
لـگے، اگر مجھے اُن کی مہربانی حاصل ہو اور وہ مجھ سے خوش
ہوں تو وہ ہامان بن ہمّداتا اجاجی کے اُس فرمان منسوخکو کریں
سلطنتمطابقکےجس کے تمام صوبوں میں ہنے ر والے یہودیوں
ہلاککو کرنا ہے۔ 6 اگر میری قوم اور مصیبتنسل پھنسمیں
ہلاککر ہو جائے تو مَیں برداشتطرحکسیہ کروں “گی؟

تب7 اخسویرس نے آستر اور مردکی یہودی سے کہا، مَیں”
نے آستر کو ہامان کا دےگھر دیا۔ اُسے خود مَیں نے یہودیوں
پر حملہ کرنے کی وجہ پھانسیسے دی ہے۔ لیکن8 بھیجو فرمان
بادشاہ کے نام میں صادر ہوا ہے جساور پر اُس کی انگوٹھی کی
مُہر لـگی ہے اُسے منسوخ نہیں کیا جا ایکآپلیکنسکتا۔ اَور کام
کر میرےہیں۔سکتے نام ایکمیں اَور پرجسکریںجاریفرمان
میری مُہر لـگی ہو۔ اُسے اپنی تسلی یوںمطابقکے لـکھیں یہودیکہ
محفوظ ہو “جائیں۔

اُسی9 وقت بادشاہ کے محرّر بُلائے تیسرےگئے۔ مہینے سیوان
تھا۔*دنواں23کا اُنہوں مردکینے کی ہدایاتتمام مطابقکے
فرمان لـکھ دیا یہودیوںجسے اور صوبوں127تمام گورنروں،کے
رئیسوںاورحاکموں کو بھیجنا بھارتتھا۔ کرلےسے تکایتھوپیا
فرمانیہ ہر اپنےکےصوبے طرزِ تحریر اور ہر قوم اپنیکی میںزبان
قلم بند تھا۔ یہودی قوم بھیکو اُس کے اپنے طرزِ تحریر اور اُس کی
اپنی زبان گیا۔ملفرمانمیں مردکی10 یہنے فرمان بادشاہ نامکے
میں لـکھ کر اُس پر شاہی مُہر لگائی۔ پھر اُس نے اُسے ڈاکشاہی
کے تیز رفتار گھوڑوں پر سوار قاصدوں کے حوالے کر دیا۔ فرمان
میں لـکھا تھا،

11 بادشاہ” ہر شہر کے یہودیوں کو اپنے دفاع کے لئے جمع
ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ اگر مختلف قوموں اور صوبوں کے
دشمن اُن پر حملہ کریں تو یہودیوں کو اُنہیں بال بچوں سمیت تباہ
کرنے ہلاکاور کر نیستکے و نابود کرنے کی اجازت ہے۔
نیز، وہ اُن ملـکیتکی پرقبضہ کر سکتے ہیں۔ ایک12 ہی دن یعنی
ویں12 مہینے ادار کے ویں13 †دن یہودیوں کو بادشاہ کے
تمام صوبوں میں یہ کچھ کرنے اجازتکی “ہے۔

13 ہر میںصوبے فرمان کی قانونی تصدیق کرنی تھی اور ہر قوم
کو اِس کی خبر پہنچانی تھی تاکہ مقررہ دن یہودی اپنے دشمنوں
سے انتقام لینے کے لئے تیار ہوں۔ 14 بادشاہ کے حکم پر تیز رَو قاصد

* 8:9 تیسرے مہینے سیوان کا :دنواں23 25 جون۔ † 8:12 ویں12 مہینے ادار کے :دنویں13 7 مارچ۔
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ڈاکشاہی کے بہترین گھوڑوں پر سوار ہو کر چل پڑے۔ فرمان
کا اعلان سوسن قلعےکے میں بھی ہوا۔

15 مردکی قرمزی اور رنگسفید کا شاہی نفیسلباس، کتان
اور رنگارغوانی کی چادر اور سر پر سونے کا بڑا تاج پہنے ہوئے
محل سے نکلا۔ تب سوسن نعرےباشندےکے لگا لگا کر خوشی
منانے لـگے۔ یہودیوں16 کے لئے آب و تاب، خوشی و شادمانی
اور عزت و جلال کا زمانہ شروع ہوا۔ 17 ہر صوبے اور ہر شہر
میں جہاں بھی بادشاہ کا نیا فرمان پہنچ گیا، وہاں یہودیوں نے
خوشی نعرےکے لگا لگا کر ایک دوسرے کی ضیافت کی اور
جشن منایا۔ اُس وقت دوسری قوموں بہتکے لوگسے یہودی
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
آنے کی اُمید رکھی تھی، ابلیکن اِس ُ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 ڈرسے تھے۔گئے ساتھ3
صوبوںساتھ شرفا،کے حاکموںگورنروں، اور دیگر افسروںشاہی
یہودیوںنے کی مدد کی، کیونکہ مردکی خوفکا اُن پر طاری ہو
گیا تھا، 4 اور دربار میں اُس کے عُہدےاونچے اور اُس کے ھتے بڑ
ہوئے اثر و رسوخ کی خبر تمام صوبوں میں پھیل گئی تھی۔

5 اُس دن یہودیوں نے اپنے دشمنوں کو تلوار سے مار ڈالا اور
ہلاک کر نیستکے و نابود کر دیا۔ جو بھی اُن نفرتسے رکھتا
تھا اُس ساتھکے اُنہوں نے جو جی سلوکچاہا کیا۔ سوسن6 کے
اُنہوںمیںقلعے آدمیوں500نے مارکو ڈالا، 7-10 نیز یہودیوں کے
دشمن ہامان بیٹوں10کے کو بھی۔ اُن کے نام پرشن داتا، دَلفون،
اسپاتا، پوراتا، ادلیاہ، اریداتا، پرمشتا، ارِدیاریسی، اور وَیزاتا تھے۔
لیکن یہودیوں نے اُن کا مال نہ لُوٹا۔

اُسی11 دن بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ سوسن کے قلعے
میں کتنے ہلاکافراد ہوئے تھے۔ تب12 اُس نے آستر ملـکہ سے
کہا، صرف” یہاں سوسن کے قلعے میں یہودیوں نے ہامان کے
10 بیٹوں کے علاوہ 500 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اُتار دیا
ہے۔ تو پھر اُنہوں نے دیگر صوبوں میں کیا کچھ نہ کیا ہو !گا اب
مجھے بتائیں، آپ مزید کیا چاہتی ہیں؟ وہ آپ کو دیا جائے گا۔
اپنی درخواست پیش کریں، کیونکہ وہ پوری کی جائے “گی۔
13 آستر جوابنے دیا، اگر” بادشاہ کو منظور ہو تو سوسن کے
یہودیوں اجازتکو دی جائے کہ وہ آج کی طرح کل بھی اپنے
دشمنوں پر کریں۔حملہ ہاماناور بیٹوں10کے لاشیںکی سےسولی
لٹکائی “جائیں۔

14 بادشاہ دیاجازتنے تو سوسن میں اِس کا اعلان کیا گیا۔
ہامانتب بیٹوں10کے کو سولی سے لٹکا دیا گیا، اور15 اگلے دن
یعنی مہینے کے ویں14 †دن شہر یہودیکے دوبارہ جمع ہوئے۔
اِس بار اُنہوں آدمیوں300نے قتلکو کیا۔ لیکن اُنہوں 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 سے زندگی گزار سکتے تھے۔
اگلے دن اُنہوں دوسرےایکنے کی ضیافت کر کے خوشی کا
بڑا منایا۔جشن سوسن18 یہودیوںکے نے مہینے ویں13کے اور
جمعدنویں14 ہو کر دشمنوںاپنے پر حملہ کیا تھا، اِس لئے اُنہوں
نے ویں15 خوشیدن کا بڑا جشن منایا۔ 19 یہی وجہ ہے کہ
دیہات میںشہروںکھلےاور ہنے ر ویں12تکآجیہودیوالے
مہینے کے ویں14 §دن جشن مناتے دوسرےایکہوئے کی
ضیافت کرتے دوسرےایکاور کو تحفے دیتے ہیں۔

عیدِ پوریم کی ابتدا
20 جو کچھ اُس وقت ہوا تھا اُسے مردکی نے قلم بند کر دیا۔

ساتھ ساتھ اُس سلطنتفارسینے قریبیکے اور دُوردراز تمامکے
صوبوں میں آباد یہودیوں کو خط لـکھ دیئے جن21 میں اُس نے
اعلان ادارسالانہسےاب”کیا، مہینے ویں14کے ویں15اور
دن جشن منانا ہے۔ خوشی22 مناتے دوسرےایکہوئے کی
دوسرےایککرنا،ضیافت تحفےکو دینا خیراتمیںغریبوںاور
تقسیم کرنا، کیونکہ اِن دنوں کے آپدوران کو اپنے دشمنوں سے
سکون حاصل ہوا ہے، آپ کا دُکھ ُسکھ میں اور آپ کا ماتم
شادمانی میں بدل “گیا۔

23 مردکی کی اِن ہدایات کے مطابق اِن دو دنوں کا جشن
دستور بن گیا۔

عید24-26 کا نام ‘پوریم’ پڑ گیا، یہودیوںجبکیونکہ کا دشمن
بنہامان ہمّداتا اجاجی ہلاککوسباُن کرنے کا باندھمنصوبہ
رہا تھا تو اُس نے یہودیوں کو مارنے کا سب مبارکسے دن
معلوم کرنے کے لئے قرعہ بنام ڈال‘پور’ اخسویرسجبدیا۔ کو
سب کچھ معلوم ہوا تو اُس نے حکم دیا کہ ہامان کو وہ سزا دی
جسجائے کی یاں تیار اُس نے یہودیوں 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 میں شریک ہو جائیں گے۔ 28 لازم ہے
کہ جو کچھ ہوا ہے ہر نسل اور ہر خاندان اُسے یاد کر کے مناتا
رہے، خواہ بھیکسیوہ صوبے یا شہر میں کیوں نہ ضروریہو۔

* 9:1 ویں12 مہینے ادار :دنواں13کا 7 مارچ۔ † 9:15 مہینے :دنویں14کے 8 مارچ۔ ‡ 9:16-17 مہینے :دنویں13کے 7 مارچ۔ § 9:19
ویں12 مہینے کے فروری:دنویں14 تا مارچ۔
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ہے یہودیکہ پوریم کی عید منانے کا کبھیدستور نہ بھولیں، کہ
اُس کی یاد اُن کی اولاد میں کبھیسے مٹبھی نہ جائے۔

ملـکہ29 بنتآستر اورخیلابی یہودیمردکی پورےنے اختیار
ساتھکے پوریم کی عید بارےکے ایکمیں لـکھخطاَور دیا تاکہ
اُس کی تصدیق ہو جائے۔ 30 یہ خط فارسی سلطنت کے 127
میںصوبوں آباد تمام یہودیوں کو بھیجا گیا۔ سلامتی کی دعا اور اپنی
وفاداری کا اظہار کرنے کے بعد 31 ملـکہ اور مردکی نے اُنہیں
دوبارہ ہدایت کی، طرحجس” ہم نے فرمایا ہے، یہ ًعید لازما
متعین اوقات کے عین مطابق منانی ہے۔ اِسے منانے کے لئے یوں
متفق ہو جائیں جس طرح آپ 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 نے پوری سلطنت کے تمام ممالـک پر ساحلی علاقوں
تک ٹیکس لگایا۔ 2 اُس کی تمام زبردست کامیابیوں کا شاہاِن’بیان مادی فارسو کی ‘تاریخ کتابکی میں کیا گیا ہے۔ وہاں
اِس کا بھی پورا ذکر ہے کہ اُس نے مردکی کو کس اونچے
عُہدے پر فائز کیا تھا۔ 3 مردکی بادشاہ کے بعد سلطنت کا سب
سے اعلٰی افسر تھا۔ یہودیوں میں وہ معزز تھا، اور وہ اُس کی بڑی
قدر کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنی قوم بہبودیکی طالبکا رہتا اور
تمام یہودیوں باتمیںحقکے کرتا تھا۔



ایوب 1:1 399 ایوب 2:7

ایوب
ایوب کی داریدین

1 ملـِک عُوض میں ایک بےالزام آدمی رہتا تھا جس کا نام
ایوب تھا۔ سیدھیوہ راہ پر چلتا، الله خوفکا مانتا اور بُرائیہر سے
دُور رہتا تھا۔ اُس2 ساتکے بیٹے اور تین بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ساتھ3
ساتھ اُس بہتکے مال مویشی :تھے 7,000 یاں، بکر بھیڑ 3,000
اونٹ، بَیلوں کی 500 یاں جوڑ اور 500 گدھیاں۔ اُس کے
بےشمار نوکر نوکرانیاں بھی تھے۔ غرض مشرق کے تمام باشندوں
میں اِس آدمی سبحیثیتکی بڑیسے تھی۔

اُس4 کے بیٹوں کا دستور تھا کہ باری باری اپنے گھروں میں
ضیافت کریں۔ اِس کے لئے وہ اپنی تین بہنوں کو بھی اپنے ساتھ
اورکھانے پینے دعوتکی تھے۔دیتے ہر5 ضیافتجبدفعہ کے
دن اختتام تک پہنچتے تو ایوب اپنے بچوں کو بُلا کر اُنہیں پاک
صاف کر دیتا اور صبح سویرے اُٹھ کر ہر ایک کے لئے بھسم
ہونے ایکایکوالی پیشقربانی کرتا۔ کیونکہ وہ کہتا تھا، ہو”
سکتا بچوںمیرےہے گناہنے کر میںدلکے الله لعنتپر “ہو۔کی
ایوبچنانچہ ضیافتہر کے بعد ایسا ہی کرتا تھا۔

ایوب کے کردار پر الزام
ایک6 دن *فرشتے اپنے آپ ربکو کے پیشحضور کرنے

ابلیسآئے۔ بھی اُن درمیانکے موجود تھا۔ ابلیسنےرب7 سے
پوچھا، تُو” کہاں سے آیا “ہے؟ ابلیس جوابنے دیا، مَیں” دنیا
میں اِدھر اُدھر گھومتا پھرتا “رہا۔

رب8 بولا، کیا” تُو بندےمیرےنے ایوب پر توجہ دی؟ دنیا
میں اُس جیسا کوئی اَور نہیں۔ کیونکہ وہ بےالزام سیدھیوہہے،
راہ پر چلتا، الله خوفکا مانتا اور ہر بُرائی سے دُور رہتا “ہے۔

ابلیس9 نے رب کو جواب دیا، بےشک،” لیکن 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
نتیجےدی، اُسمیں یاںکی بکر بھیڑ میںملـکپورےگائےبَیلاور
پھیل گئے ہیں۔ لیکن11 وہ کرےکیا گا اگر تُو اپنا ہاتھ ذرا بڑھا کر
کچھسب کرےتباہ جو اُسے حاصل تبہے۔ تیرےوہ منہ پر ہی
تجھ کرےلعنتپر “گا۔

رب12 ابلیسنے سے کہا، ٹھیک” ہے، بھیکچھجو اُس کا
تیرےوہہے ہاتھ میں لیکنہے۔ اُس بدنکے ہاتھکو نہ “لگانا۔
ربابلیس کے حضور سے چلا گیا۔

ایک13 ایوبدن کے بیٹے بیٹیاں معمول ضیافتمطابقکے کر
رہے تھے۔ وہ بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور َمے
پی رہے تھے۔ ایکاچانک14 ایوبقاصد پاسکے پہنچ کر کہنے
لگا، بَیل” کھیت میں ہل چلا رہے تھے اور گدھیاں ساتھ والی

زمین پر چر رہی تھیں 15 کہ سبا کے لوگوں نے ہم پر حملہ کر کے
لیا۔چھینکچھسب اُنہوں تمامنے ملازموں کو تلوار سے مار ڈالا،
صرف مَیں آپہی کو یہ بتانے کے لئے بچ نکلا “ہوں۔

16 وہ ابھی بات کر ہی رہا تھا ایککہ اَور قاصد پہنچاجس
نے اطلاع دی، الله” آگکی نے آسمان سے گر آپکر کی تمام
یوں بکر بھیڑ اور ملازموں کو بھسم کر صرفدیا۔ مَیں آپہی کو
یہ بتانے کے لئے بچ نکلا “ہوں۔

17 وہ ابھی بات 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 اور سب کچھ چھین لیا۔ تمام ملازموں کو اُنہوں
نے تلوار سے مار مَیںصرفڈالا، آپہی کو یہ بتانے کے لئے بچ
نکلا “ہوں۔

18 وہ ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ چوتھا قاصد پہنچا۔ اُس نے
کہا، آپ” کے بیٹے بیٹیاں بڑےاپنے بھائی کے میںگھر کھانا کھا
رہے اور َمے پی رہے تھے 19 اچانککہ یگستان ر جانبکی سے
ایک زوردار آندھی آئی جو گھر کونوںچاروںکے یوںسے ٹکرائی
کہ جوانوںوہ پر ہلاکسبکےسبپڑا۔گر مَیںصرفگئے۔ہو
آپہی کو یہ بتانے کے لئے بچ نکلا “ہوں۔

20 یہ سب کچھ سن کر ایوب اُٹھا۔ اپنا لباس پھاڑ کر اُس نے
اپنے سر بالکے منڈوائے۔ پھر اُس زمیننے پر گر کر اوندھے منہ
رب کو سجدہ کیا۔ 21 وہ بولا، مَیں” حالتننگی میں ماں پیٹکے
نکلاسے اور کوچمیںحالتننگی ربدیا،نےربگا۔جاؤںکر
نے ربلیا، کا مبارکنام “!ہو

22 اِس سارے معاملے میں ایوب نے نہ گناہ کیا، نہ الله کے
بارے میں کفر بکا۔

2
ایوب پر بیماری کا حملہ

ایک1 دن *فرشتے دوبارہ اپنے آپ ربکو کے پیشحضور
کرنے آئے۔ ابلیس بھی اُن کے درمیان موجود تھا۔ رب2 نے
ابلیس سے پوچھا، تُو” کہاں سے آیا ابلیس“ہے؟ جوابنے مَیں”دیا، دنیا میں اِدھر اُدھر گھومتا پھرتا “رہا۔ رب3 بولا، کیا” تُو
ایوببندےمیرےنے پر توجہ دی؟ زمین پر اُس جیسا کوئی اَور
نہیں۔ وہ بےالزام ہے، وہ سیدھی راہ پر چلتا، الله کا خوف مانتا
اور ہر بُرائی سے دُور رہتا تکابھیہے۔ وہ اپنے بےالزام کردار پر
قائم ہے حالانکہ تُو نے مجھے اُسے بلاوجہ تباہ کرنے پر “اُکسایا۔

ابلیس4 نے جواب دیا، کھال” کا بدلہ کھال ہی ہوتا !ہے
انسان اپنی جان کو بچانے کے لئے اپنا سب دےکچھ دیتا ہے۔
لیکن5 وہ 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

* 1:6 :فرشتے لفظی :ترجمہ الله کے فرزند۔ * 2:1 :فرشتے لفظی :ترجمہ الله کے فرزند۔ † 2:5 :جسم لفظی پوستگوشت:ترجمہ اور ہڈیاں۔
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ایوبتکتلوے پورےکے جسم پر بدترین قسم پھوڑےکے نکل
آئے۔ ایوبتب8 راکھ میں بیٹھ گیا ٹھیکرےاور سے اپنی ِجلد کو
کھرچنے لگا۔

اُس9 بیویکی کیا”بولی، تکابتُو اپنے بےالزام کردار پر قائم
اللهہے؟ لعنتپر کر لیکن10“!دےچھوڑدمکے اُس جوابنے
دیا، تُو” عورتاحمق سیکی باتیں کر رہی ہے۔ الله طرفکی سے
بھلائی تو ہم قبول کرتے ہیں، تو مناسبکیا نہیں کہ اُس ہاتھکے
مصیبتسے بھی قبول “کریں؟ سارےاِس معاملے 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 کہ ایوب پر
یہ تمام آفت آ گئی ہے تو ایکہر اپنے گھر سے روانہ ہوا۔ اُنہوں
ملنے کر فیصلہ کیا کہ افسوساکٹھے کرنے ایوباور کو تسلی
جائیںدینے گے۔ اُنہوںجب12 دُورنے اپنیسے نظر اُٹھا ایوبکر
کو دیکھا تو اُس تھیحالتبُریاِتنیکی کہ وہ پہچانا نہیں تھا۔جاتا
تب وہ زار و قطار لـگے۔رونے پھاڑکپڑےاپنے اُنہوںکر اپنےنے
سروں خاکپر ڈالی۔ 13 پھر وہ اُس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے۔
سات دن اور سات رات وہ اِسی حالت میں رہے۔ اِس پورے
اُنہوںمیںعرصے ایوبنے باتبھیایکسے نہ کی، اُنہوںکیونکہ
نے دیکھا کہ وہ شدید درد کا شکار ہے۔

3
ایوب کی آہ و زاری

ایوبتب1 بول اُٹھا اور اپنے جنم دن لعنتپر کرنے لگا۔ اُس2
نے کہا،

وہ”3 مٹدن مَیںجبجائے نے جنم لیا، جسراتوہ نے
کہا، پیٹ’ میں لڑکا پیدا ہوا ‘!ہے 4 وہ دن اندھیرا ہی اندھیرا ہو
بھیکرنایکجائے، روشناُسے نہ اللهکرے۔ بھی بلندیوںجو پر
اُسہے خیالکا نہ کرے۔ یکی5 تار اور گھنا اندھیرا اُس پر قبضہ
کرے، کالے کالے بادل اُس پر چھائے رہیں، ہاں وہ روشنی
سے محروم ہو دہشتسختکر زدہ ہو جائے۔ 6 گھنا اندھیرا اُس
رات کو چھین جبلے مَیں ماں پیٹکے میں پیدا ہوا۔ اُسے نہ
سال، نہ کسی مہینے دنوںکے میں شمار کیا جائے۔ 7 راتوہ بانجھ
رہے، اُس میں خوشی کا نعرہ نہ لگایا جائے۔ 8 جو دنوں پر لعنت
بھیجتے اور یاتان لِو اژدہے تحریککو میں لانے کے قابل ہوتے
ہیں وہی راتاُس پر لعنت کریں۔ راتاُس9 دُھندلـکےکے میں
ٹمٹمانے والے ستارے بجھ جائیں، فجر کا انتظار کرنا بےفائدہ
ہی رہے بلـکہ وہ رات طلوِع صبح کی *پلـکیں بھی نہ دیکھے۔
اُسکیونکہ10 ماںمیرینے مجھےکو جنم نہسےدینے روکا، ورنہ
یہ میریمصیبتتمام آنکھوں سے چھپی رہتی۔

11 مَیں پیدائش کے وقت کیوں مر نہ گیا، ماں کے پیٹ سے
وقتنکلتے جان کیوں دےنہ دی؟ ماں12 گھٹنوںکے مجھےنے

خوش آمدید کیوں کہا، اُس کی چھاتیوں نے مجھے دودھ کیوں
پلایا؟ 13 اگر یہ نہ ہوتا تو اِس وقت مَیں سکون سے لیٹا رہتا، آرام
سے یا ہوتا۔سو مَیں14 اُن ہی ساتھکے ہوتا پہلےجو بادشاہ اور دنیا
کے مشیر تھے، جنہوں کھنڈراتنے از سرِ نو تعمیر کئے۔ مَیں15
اُن ساتھکے ہوتا پہلےجو تھےحکمران اور اپنے گھروں کو سونے
چاندی سے بھر لیتے تھے۔ مجھے16 ضائع ہو جانے والے بچے کی
طرح کیوں نہ زمین میں دبا دیا گیا؟ مجھے اُس بچے کی طرح کیوں
نہ دفنایا نہروشنیکبھینےجسگیا اُس17دیکھی؟ بےدینجگہ
اپنی بےلگام حرکتوں سے باز آتے اور وہ آرام کرتے ہیں تگجو
و دَو کرتے تھککرتے گئے تھے۔ 18 وہاں قیدی اطمینان سے
ہتے ر ہیں، اُنہیں اُس ظالم کی آواز نہیں سننی پڑتی اُنہیںجو جیتے جی
ہانکتا رہا۔ 19 اُس 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 موتتو کے انتظار میں ہتے ر ہیں لیکن
بےفائدہ۔ وہ کھود کھود کر اُسے یوں تلاش کرتے ہیں جس
طرح کسی پوشیدہ خزانے کو۔ 22 اگر اُنہیں قبر نصیب ہو تو وہ
باغ باغ ہو کر جشن مناتے ہیں۔ 23 الله اُس کو زندہ کیوں رکھتا
نظروںکیجس اوجھلراستہسے ہو گیا چاروںکےجساورہے
طرف اُس نے باڑ لگائی ہے۔ 24 کیونکہ جب مجھے 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 آئی،
خوفمَیںسےجس کھاتا تھا اُس سے میرا واسطہ پڑا۔ نہ26 مجھے
اطمینان ہوا، نہ سکون یا آرام بلـکہ مجھ پر غالببےچینی “آئی۔

4
اِلی فز کا :اعتراض انسان الله کے حضور راست نہیں ٹھہر

سکتا
1 یہ کچھ سن کر اِلی فز تیمانی جوابنے دیا،
کیا”2 تجھ باتسے کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ تُو تو برداشتیہ

نہیں کر سکتا۔ لیکن دوسری طرف کون اپنے الفاظ روک سکتا
ہے؟ 3 ذرا سوچ لے، تُو نے خود بہتوں کو تربیت دی، کئی
لوگوں کے تھکے ماندے ہاتھوں کو تقویت دی ہے۔ تیرے4
الفاظ نے ٹھوکر کھانے والے کو دوبارہ کھڑا کیا، ڈگمگاتے
ہوئے گھٹنے تُو نے مضبوط کئے۔ لیکن5 اب مصیبتجب تجھ
پر آ گئی تو تُو اُسے برداشت نہیں کر سکتا، اب جب خود اُس کی
زد میں آ گیا تیرےتو کھڑےرونگٹے ہو گئے ہیں۔ 6 کیا تیرا اعتماد
اِس پر منحصر نہیں ہے کہ تُو الله خوفکا مانے، تیری اُمید اِس
پر نہیں کہ تُو بےالزام راہوں پر چلے؟

ہلاکبےگناہکوئیکبھیکیالے،سوچ7 !نہیںہرگزہے؟ہوا
جو سیدھی راہ پر چلتے ہیں وہ کبھی رُوئے زمین پر مٹسے نہیں
گئے۔ 8 تکجہاں مَیں نے دیکھا، جو ناانصافی کا ہل چلائے
اور نقصان کا بیج بوئے وہ اِس کی فصل کاٹتا ہے۔ لوگایسے9
الله پھونکایککی سے تباہ، اُس کے قہر ایککے جھونکے سے

* 3:9 :پلـکیں پلـکوں سے مراد پہلی کرنیں ہے۔
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ہلاک ہو جاتے ہیں۔ 10 ببر شیر کی دہاڑیں خاموش ہو گئیں،
جوان شیر دانتکے جھڑ گئے ہیں۔ 11 شکار نہ ملنے کی وجہ سے
ہلاکشیر ہو جاتا اور شیرنی بچےکے پراگندہ ہو جاتے ہیں۔

پاسمیرےچھپےچوریباتایکبارایک12 اُسپہنچی، کے
چند میرےالفاظ تککان 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 کن خیالات میں مبتلا ہوا۔
14 مجھ پر دہشت اور تھرتھراہٹ غالب آئی، میری تمام ہڈیاں لرز
اُٹھیں۔ 15 چہرےمیرےپھر کے منے سا سے ہَوا کا جھونکا گزر
گیا میرےاور تمام کھڑےرونگٹے ہو گئے۔ ایک16 میرےہستی
منے سا کھڑی ہوئی جسے مَیں پہچان نہ سکا، ایک شکل میری
آنکھوں کے منے سا دکھائی خاموشیدی۔ تھی، ایکپھر آواز نے
فرمایا، 17 کیا’ انسان الله کے راستحضور باز ٹھہر سکتا ہے، کیا
انسان خالقاپنے منےکے ٹھہرصافپاکسا دیکھ،18‘ہے؟سکتا
الله اپنے خادموں پر بھروسا نہیں کرتا، اپنے فرشتوں کو وہ احمق
ٹھہراتا ہے۔ 19 تو پھر وہ انسان پر کیوں بھروسا رکھے جو مٹی کے
گھر میں رہتا، ایسے مکان جسمیں کی خاکبنیاد پر ہی رکھی
گئی ہے۔ اُسے پتنگے کی طرح کچلا جاتا ہے۔ صبح20 کو وہ
زندہ لیکنہے پاشپاشتکشام ہو جاتا، ہلاکتکابد ہو جاتا
ہے، اور کوئی بھی دھیان نہیں دیتا۔ اُس21 کے خیمے کے رسّے
ڈھیلے کرو تو حاصلحکمتوہ کئے بغیر انتقال کر جاتا ہے۔

5
الله تادیبکی تسلیم کر

آوازبےشک1 لیکندے، !نہیںکوئیگا؟دےجوابکون
مُقّدسین میں سے رجوعطرفکیکستُو کر سکتا ہے؟ 2 کیونکہ
احمق کی رنجیدگی اُسے مار ڈالتی، لوحسادہ کی سرگرمی موتاُسے
اُتارگھاٹکے دیتی ہے۔ مَیں3 احمقایکخودنے کو جڑ پکڑتے
لیکندیکھا، مَیں ًنے فورا اُسہی کے گھر لعنتپر بھیجی۔ اُس4
نجاتفرزندکے دُورسے ہتے۔ ر اُنہیں شہر میںدروازےکے روندا
جاتا ہے، اور بچانے والا کوئی نہیں۔ 5 بھوکے اُس کی فصل کھا
باڑوںکانٹےدارجاتے، لیتےچھینبھیمالمحفوظمیں پیاسےہیں۔
افراد ہانپتے اُسہوئے دولتکی پیچھےکے پڑ ہیں۔جاتے کیونکہ6
خاکبُرائی نہیںسے نکلتی اور دُکھ درد مٹی نہیںسے پھوٹتا 7 بلـکہ
انسان اِسخود باعثکا دُکھہے، اُسدرد میںوراثتکی ہی پایا
جاتا ہے۔ یہ اِتنا یقینی ہے جتنا یہ آگکہ کی یاں چنگار اوپر کی
طرف اُڑتی ہیں۔

لیکن8 اگر تیریمَیں جگہ ہوتا تو الله یافتسے در کرتا، اُسے ہی
اپنا پیشمعاملہ کرتا۔ وہی9 اِتنے عظیم کام کرتا ہے کہ کوئی اُن
کی پہنچنہیںتکتہہ سکتا، معجزےاِتنے اُنہیںکوئیکہ نہیںگن
سکتا۔ وہی10 زمینرُوئے بارشکو عطا میدانکھلےکرتا، پر پانی
برسا دیتا ہے۔ پست11 حالوں کو وہ سرفراز کرتا اور ماتم کرنے
والوں کو اُٹھا محفوظکر مقام پر رکھ دیتا ہے۔ چالاکوںوہ12 کے

منصوبے توڑ دیتا ہے تاکہ اُن کے ہاتھ ناکام رہیں۔ 13 دانشوہ
مندوں کو اُن کی اپنی چالاکی پھندےکے میں پھنسا دیتا ہے تو
ہوشیاروں کی اچانکسازشیں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ دن14 کے
وقت اُن پر اندھیرا چھا جاتا، اور دوپہر وقتکے بھی وہ ٹٹول ٹٹول
کر پھرتے ہیں۔ 15 الله ضرورت مندوں کو اُن کے منہ کی تلوار
اور زبردست کے قبضے سے بچا لیتا ہے۔ یوں16 پست حالوں کو
اُمید دی جاتی اور ناانصافی کا منہ بند کیا جاتا ہے۔

مبارک17 ملامتکیجسانسانوہہے 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 بعدکے بھی کوئی آئے تو تجھے نقصان نہیں پہنچے
گا۔ 20 اگر پڑےکال تو وہ دےفدیہ کر موتتجھے سے بچائے
تلوارتجھےمیںجنگگا، میںزدکی 21گا۔دےنہیںآنے تُو زبان
محفوظسےکوڑوںکے گا،رہے تباہیجباور آئے تو کیڈرنے
ضرورت نہیں ہو گی۔ 22 تُو تباہی اور کال کی ہنسی اُڑائے گا،
زمین جانوروںوحشیکے نہیںخوفسے کھائے گا۔ 23 کیونکہ
تیرا کھلے میدان کے پتھروں کے ساتھ عہد ہو گا، اِس لئے اُس
24گے۔گزاریںزندگیسےسلامتیساتھتیرےجانورجنگلیکے تُو
جان لے گا کہ تیرا محفوظخیمہ جبہے۔ تُو اپنے گھر کا معائنہ
کرے تو معلوم ہو گا کہ کچھ گم نہیں ہوا۔ 25 تُو دیکھے گا کہ
تیری اولاد بڑھتی جائے تیرےگی، فرزند زمین گھاسپر طرحکی
پھیلتے جائیں گے۔ 26 وقتتُو پر جمع پُولوںشدہ طرحکی عمر رسیدہ
ہو کر قبر اُترےمیں گا۔

ہم27 تحقیقنے کر معلومکے کیا کہہے ایسا چنانچہہے۔ہی
باتہماری سن کر اُسے اپنا “!لے

6
ایوب ثابت:جوابکا کرو کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے

ایوبتب1 دےجوابنے کر کہا،
میریکاش”2 رنجیدگی کا وزن کیا جا سکے مصیبتمیریاور

ترازو میں تولی جا !سکے 3 کیونکہ وہ سمندر کی ریت سے یادہ ز
بھاری ہو گئی ہے۔ اِسی لئے میری باتیں بےتُکی لـگسی رہی
ہیں۔ 4 کیونکہ قادرِ مطلق کے تیر مجھ میں گڑ گئے ہیں، میری
روح اُن کا زہر پی رہی ہاں،ہے۔ الله ناکہولکے میرےحملے
صفخلاف آرا ہیں۔ 5 کیا جنگلی گدھا ڈھینچوں ڈھینچوں کرتا
ہے جب اُسے گھاس دست یاب ہو؟ یا کیا بَیل ڈکراتا ہے جب
اُسے حاصلچارا ہو؟ 6 کیا پھیکا نمککھانا کے بغیر کھایا جاتا، یا
انڈے میں*سفیدیکی ذائقہ ہے؟ ایسی7 چیز مَیںکو بھیچھوتا
نہیں، خوراکایسی مجھےسے گھن ہی آتی ہے۔

کاش8 میری گزارش 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

* 6:6 انڈے :سفیدیکی یا خطمی کا رس۔
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بلـکہ مَیں مستقل درد مارےکے پیچ و تاب کھانے کے باوجود
خوشی مناتا مَیںکہ قدوسنے خدا فرمانوںکے کا انکار نہیں کیا۔

میری11 اِتنی طاقت نہیں کہ مزید انتظار کروں، میرا کیا اچھا
انجام ہے کہ صبر کروں؟ 12 کیا مَیں پتھروں طاقتجیسا ور ہوں؟
کیا میرا جسم پیتل جیسا مضبوط ہے؟ 13 نہیں، مجھ سے ہر سہارا
چھین لیا گیا میرےہے، ساتھ سلوکایسا ہوا ہے کہ کامیابی کا
امکان ہی نہیں رہا۔

14 جو دوستاپنے پر مہربانی کرنے سے کرےانکار وہ الله کا
ترکخوف کرتا ہے۔ میرے15 بھائیوں وادینے کی اُن ندیوں
جیسی بےوفائی کی ہے جو برسات کے موسم میں اپنے کناروں
سے باہر آ جاتی ہیں۔ 16 اُس وقت وہ برف سے بھر کر گدلی ہو
جاتی ہیں، لیکن17 تکعروج پہنچتے ہی وہ سوکھ جاتی، تپتی
گرمی میں اوجھل ہو جاتی ہیں۔ قافلےتب18 اپنی راہوں ہٹسے
ہیںجاتے تاکہ پانی مل لیکنجائے، بےفائدہ۔ یگستانوہ ر میں
پہنچ کر تباہ ہو جاتے ہیں۔ 19 تیما کے قافلے اِس پانی کی تلاش
میں ہتے، ر سبا کے سفر کرنے والے تاجر اُس پر اُمید رکھتے ہیں،
لیکن20 پرجسبےسود۔ اُنہوں اعتمادنے کیا وہ مایوساُنہیں کر
دیتا وہاںجبہے۔ پہنچتے ہیں تو شرمندہ ہو جاتے ہیں۔

21 تم بھی اِتنے ہی ثابتبےکار ہوئے ہو۔ تم ناکہول بات
دیکھ دہشتکر زدہ ہو گئے ہو۔ 22 کیا مَیں نے کہا، مجھے’ دےتحفہ دو، اپنی دولت میں سے میری خاطر رشوت دو، 23 مجھے
دشمن کے ہاتھ سے چھڑاؤ، فدیہ دے کر ظالم کے قبضے سے
؟‘بچاؤ

ہدایتصافمجھے24 دو تو مَیں مان خاموشکر ہو جاؤں گا۔
مجھے بتاؤ باتکسکہ میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ سیدھی25
راہ کی باتیں تکلیفکتنی دہ ہو سکتی !ہیں لیکن ملامتتمہاری
قسمکسمجھےسے تربیتکی حاصل ہو گی؟ 26 کیا تم سمجھتے ہو
کہ الفاظخالی معاملے کریںحلکو گے، گو مایوسیتم میں مبتلا
آدمی باتکی نظرانداز کرتے ہو؟ 27 کیا تم یتیم کے لئے بھی قرعہ
لتے، ڈا دوستاپنے کے لئے بھی سودابازی کرتے ہو؟

لیکن28 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 غلطی مان لو، تکابکیونکہ مَیں
حق پر ہوں۔ 30 کیا میری جھوٹزبان بولتی ہے؟ کیا فریبمَیں دہ
باتیں پہچان نہیں سکتا؟

7
الله مجھے کیوں نہیں چھوڑتا؟

انسان1 دنیا خدمتسختمیں کرنے پر مجبور ہوتا جیجیتےہے،
وہ مزدور کی سی زندگی گزارتا ہے۔ 2 غلام کی طرح وہ شام کے
سائے کا آرزومند ہوتا، مزدور کی مزدوریطرح کے انتظار میں
رہتا ہے۔ مجھے3 بھی بےمعنی مہینے اور مصیبت کی راتیں نصیب
ہوئی ہیں۔ بسترجب4 لیٹپر جاتا تو ہوںسوچتا اُٹھکبکہ سکتا
ہوں؟ لیکن لگتا ہے راتکہ کبھی ختم نہیں ہو گی، اور مَیں فجر
تک بےچینی سے کروٹیں بدلتا رہتا ہوں۔ میرے5 جسم کی ہر

کیڑےجگہ اور پھیلکھرنڈ گئے سکڑیمیریہیں، ہوئی ِجلد میں
پیپ پڑ گئی ہے۔ میرے6 دن جولاہے *نالکی کہیںسے یادہ ز
تیزی سے گزر گئے ہیں۔ وہ اپنے تکانجام پہنچ گئے ہیں، دھاگا
ختم ہو گیا ہے۔

اے7 الله، خیال رکھ کہ میری زندگی دم بھر کی ہی !ہے
آنکھیںمیری آئندہ نہیںحالیخوشکبھی گی۔دیکھیں مجھےجو8
اِس وقت دیکھے وہ آئندہ مجھے نہیں دیکھے گا۔ تُو میری طرف
دیکھے گا، لیکن مَیں ہوں گا نہیں۔ بادلطرحجس9 اوجھل ہو
کر ختم ہو جاتا اُسیہے طرح پاتال میں اُترنے واپسوالا نہیں آتا۔
10 وہ دوبارہ اپنے واپسگھر نہیں آئے گا، اور اُس کا مقام اُسے
نہیں جانتا۔

چنانچہ11 مَیں وہ روککچھ نہیں سکتا میرےجو منہ سے نکلنا
چاہتا ہے۔ مَیں رنجیدہ حالت میں بات کروں گا، اپنے دل کی
تلخی کا اظہار کر کے آہ و زاری کروں گا۔ اے12 الله، کیا مَیں
سمندر یا سمندری اژدہا ہوں کہ تُو نے مجھے نظربند کر رکھا ہے؟
جب13 مَیں کہتا ہوں، میرا’ بستر مجھے تسلی دے، سونے سے
میرا غم ہلکا ہو ‘جائے 14 تو تُو مجھے ناکہول خوابوں ہمتسے
ہارنے دیتا، یاؤں رو دہشتمجھےسے کھلاتا ہے۔ میری15 اِتنی
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۔ 16 مَیں نے زندگی کو رد کر دیا ہے، اب مَیں یادہ ز
تکدیر زندہ نہیں رہوں گا۔ مجھے چھوڑ، میرےکیونکہ دن دم
بھر کے ہی ہیں۔

انسان17 کیا کہہے تُو اُس اِتنیکی قدر اُسکرے، 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 پہرےکے دار،
اگر مجھ غلطیسے ہوئی بھی تو اِس مَیںسے نے تیرا کیا نقصان کیا؟
تُو نے مجھے غضباپنے کا نشانہ کیوں بنایا؟ تیرےمَیں لئے بوجھ
بنکیوں گیا ہوں؟ 21 تُو میرا نہیںکیوںمعافجرم کرتا، میرا قصور
درگزر کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ جلد ہی خاکمَیں ہو جاؤں گا۔
اگر تُو تلاشمجھے کرےبھی تو نہیں ملوں گا، کیونکہ مَیں ہوں گا
“نہیں۔

8
بِلدد :جوابکا اپنے گناہ سے توبہ !کر

تب1 بِلدد سوخی دےجوابنے کر کہا،
تُو”2 تککب اِس قسم کی کرےباتیں تیرےتککبگا؟

منہ سے آندھی کے جھونکے نکلیں گے؟ 3 کیا الله انصاف کا خون
کر سکتا، کیا مطلققادرِ راستی پیچھےآگےکو کر سکتا ہے؟ تیرے4
بیٹوں نے اُس کا گناہ کیا ہے، اِس لئے اُس نے اُنہیں اُن کے جرم
کے قبضے میں چھوڑ دیا۔ تیرےاب5 لئے لازم ہے کہ تُو الله کا

* 7:6 جولاہے کی :نال شٹل۔
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طالب ہو اور قادرِ مطلق سے التجا کرے، 6 کہ تُو پاک ہو اور
سیدھی راہ پر چلے۔ پھر وہ اب بھی تیری خاطر جوش میں آ کر
تیری راست بازی کی سکونت گاہ کو کرےبحال گا۔ تب7 تیرا
مستقبل نہایت عظیم ہو گا، خواہ تیری ابتدائی حالت کتنی پست
کیوں نہ ہو۔

نسلگزشتہ8 سے ذرا پوچھ اُسلے، پر جودےدھیان اُن کے
باپ دادا تحقیقاتنے کے بعد معلوم کیا۔ 9 کیونکہ ہم خود کل
ہی پیدا ہوئے اور کچھ نہیں جانتے، زمین پر ہمارے دن سائے
جیسے عارضی ہیں۔ لیکن10 یہ تجھے دےتعلیم باتکر بتا سکتے
ہیں، یہ تجھے اپنے میںدل جمع شدہ پیشعلم کر ہیں۔سکتے 11 کیا
آبی نرسل وہاں اُگتا ہے جہاں دلدل نہیں؟ کیا سرکنڈا وہاں پھلتا
پھولتا جہاںہے پانی نہیں؟ اُس12 کی کونپلیں ابھی نکل رہی ہیں
اور اُسے توڑا نہیں گیا کہ اگر پانی نہ ملے تو باقی یالی ہر سے پہلے
ہی سوکھ جاتا ہے۔ 13 یہ ہے اُن کا انجام جو الله کو بھول جاتے
ہیں، اِسی طرح بےدین کی اُمید جاتی رہتی ہے۔ جس14 پر وہ
اعتماد کرتا ہے وہ نہایت نازکہی جسہے، پر اُس کا بھروسا
ہے وہ مکڑی کے جالے جیسا کمزور ہے۔ جب15 وہ جالے پر
ٹیک لگائے تو نہیںکھڑا اُسےجبرہتا، پکڑ لے تو قائم نہیں رہتا۔

16 بےدین دھوپ میں شاداب بیل کی مانند ہے۔ اُس کی
کونپلیں پھیلطرفچاروں جاتی، اُس17 کی جڑیں پتھر کے ڈھیر
پر چھا کر اُن ٹکمیں جاتی ہیں۔ لیکن18 اگر اُسے اُکھاڑا جائے
پہلےجگہجستو اُگ تھیرہی وہ اُس کا انکار کر کہےکے مَیں’گی، نے تجھے کبھی دیکھا بھی ‘نہیں۔ 19 یہ ہے اُس کی راہ کی
نام نہاد !خوشی جہاں پہلے تھا وہاں پودےدیگر زمین پھوٹسے
نکلیں گے۔

20ً یقینا الله بےالزام آدمی کو مسترد نہیں ًکرتا، یقینا وہ شریر
آدمی کے ہاتھ مضبوط نہیں کرتا۔ 21 وہ ایک بار پھر تجھے ایسی
خوشی بخشے گا کہ تُو ہنس اُٹھے گا اور شادمانی کے نعرے
لگائے گا۔ 22 جو تجھ نفرتسے کرتے ہیں وہ شرم سے ملبّس
ہو جائیں گے، اور بےدینوں نیستخیمےکے و نابود ہوں “گے۔

9
ایوب ثالث:جوابکا کے بغیر راستمَیں باز نہیں ٹھہر سکتا

ایوب1 دےجوابنے کر کہا،
خوبمَیں”2 جانتا ہوں تیریکہ بات درست لیکنہے۔ الله

کے حضور انسان کس طرح راست باز ٹھہر سکتا ہے؟ 3 اگر وہ
عدالت میں الله کے ساتھ لڑنا چاہے تو اُس کے ہزار سوالات پر
ایک کا بھی جواب دےنہیں سکے گا۔ 4 الله کا دانشدل مند
اور اُس قدرتکی عظیم ہے۔ کون کبھی اُس بحثسے مباحثہ
کر کامیابکے رہا ہے؟

الله5 پہاڑوں کو کھسکا دیتا اورہے، اُنہیں پتا نہیںہی 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، خوشہ پروین اور جنوبی ستاروں کے جھرمٹوں کا خالق
ہے۔ 10 وہ اِتنے عظیم کام کرتا ہے کہ کوئی اُن کی تکتہہ نہیں
پہنچ سکتا، معجزےاِتنے کرتا ہے کہ کوئی اُنہیں گن نہیں سکتا۔
جب11 وہ میرے منے سا گزرےسے تو مَیں اُسے نہیں دیکھتا،
جب میرےوہ قریب پھرےسے تو مجھے معلوم نہیں ہوتا۔ 12 اگر
وہ کچھ چھین لے تو کون اُسے روکے گا؟ اُسکون کہےسے تُو’گا، کیا کر رہا ‘ہے؟ 13 الله تو اپنا غضب نازل کرنے سے باز نہیں
آتا۔ اُس رُعبکے رہبتلے اژدہے کے مددگار دبکبھی گئے۔

تو14 پھر جواباُسےطرحکسمَیں اُسطرحکسدوں، سے
بات کرنے الفاظمناسبکے لوں؟چن 15 اگر حقمَیں پر بھیہوتا
تو اپنا دفاع نہ کر سکتا۔ مخالفاِس مَیںسے التجا کرنے کے علاوہ
اَور کچھ نہیں کر سکتا۔ 16 اگر میریوہ چیخوں جوابکا دیتا بھی
تو مجھے یقین نہ آتا کہ باتمیریوہ پر دےدھیان گا۔

تھوڑی17 سی غلطی جوابکے میں وہ مجھے پاش پاش کرتا،
بلاوجہ مجھے بار بار زخمی کرتا ہے۔ 18 وہ مجھے سانس بھی نہیں
لینے دیتا بلـکہ کڑوے زہر سے سیر کر دیتا ہے۔ جہاں19 طاقت
باتکی ہے تو قویوہی انصافجہاںہے، باتکی ہے تو کون
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۔

بھیکچھجو21 !ہوںبےالزاممَیںہو، کیجاناپنیمَیں پروا ہی
نہیں کرتا، اپنی زندگی حقیر ہوں۔جانتا ایکخیر،22 باتہی ہے،
اِس لئے مَیں کہتا ہوں، الله’ بےالزام اور بےدین دونوں کو ہی
ہلاک 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 طرفکی نہیںسے
تو طرفکیکسپھر سے ہے؟

میرے25 دن دوڑنے والے آدمی سے کہیں یادہ ز تیزی سے
بیت گئے، خوشی دیکھے بھاگبغیر نکلے ہیں۔ 26 سرکنڈےوہ
جوطرحکیعقاباُسہیں،گئےگزرطرحکیجہازوںبحریکے
اپنے شکار پر جھپٹا مارتا ہے۔ 27 اگر مَیں کہوں، آؤ’ مَیں اپنی آہیں
بھول جاؤں، اُداسیکیچہرےاپنے دُور کر خوشیکے کا اظہار
‘کروں 28 تو پھر بھی مَیں اُن تمام تکالیف سے ڈرتا ہوں جو مجھے
برداشت ہیں۔کرنی مَیںکیونکہ ہوںجانتا کہ تُو مجھے نہیںبےگناہ
ٹھہراتا۔

29 جو کچھ بھی ہو مجھے قصوروار ہی قرار دیا گیا ہے، چنانچہ
اِس کا کیا فائدہ کہ مَیں تگبےمعنی و دَو میں مصروف رہوں؟
30 گو مَیں صابن سے نہا لوں اور اپنے *سوڈےہاتھ سے دھو لوں

* 9:30 :سوڈے :مطلبلفظی قلیاب، لائی (lye)۔
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تاہم31 تُو مجھے کیگڑھے یوںمیںکیچڑ دھنسنے دیتا مجھےکہہے
اپنے کپڑوں گھنسے آتی ہے۔

32 الله تو مجھ جیسا انسان نہیں کہ مَیں جواب میں اُس سے
کہوں، آؤ’ عدالتہم میں جا دوسرےایککر کا مقابلہ ‘کریں۔
ہمارےکاش33 درمیان ثالث ہو جو ہم دونوں پر ہاتھ رکھے،
پیٹھمیریجو34 پر اللهسے کا ڈنڈا ہٹائے تاکہ اُس مجھےخوفکا
مَیںتب35کرے۔نہزدہدہشت الله بغیرکھائےخوفسے بولتا،
فطریکیونکہ طور پر مَیں ایسا نہیں ہوں۔

10
مجھے اپنی جان گھنسے آتی ہے

مجھے1 اپنی جان گھنسے آتی آزادیمَیںہے۔ سے آہ زاریو
کروں گا، کھلے طور پر اپنا دلی غم بیان کروں گا۔ مَیں2 الله سے
کہوں گا کہ مجھے مجرم نہ ٹھہرا بلـکہ بتا کہ تیرا مجھ پر کیا الزام
ہے۔ 3 کیا تُو ظلم کر کے مجھے رد کرنے میں محسوسخوشی کرتا
ہے تیرےحالانکہ اپنے ہی ہاتھوں نے مجھے بنایا؟ ساتھ ساتھ تُو
بےدینوں کے منصوبوں پر اپنی منظوری کا نور چمکاتا ہے۔ کیا یہ
تجھے اچھا لگتا ہے؟ 4 کیا تیری آنکھیں انسانی ہیں؟ کیا تُو صرف
انسان کی سی نظر سے دیکھتا ہے؟ 5 کیا تیرے دن اور سال فانی
انسان جیسے محدود ہیں؟ !نہیںہرگز 6 تو پھر ضرورتکیا کہہے تُو
میرے 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 تشکیل دے 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 دوبارہ خاک میں تبدیل
کر رہا ہے۔ 10 تُو نے خود مجھے دودھ کی طرح ُنڈیل ا کر پنیر
کی طرح جمنے دیا۔ 11 تُو ہی مجھےنے ِجلد پوستگوشتاور سے
ملبّس کیا، ہڈیوں اور نسوں سے تیار کیا۔ 12 تُو ہی مجھےنے زندگی
اور اپنی مہربانی سے نوازا، اور تیری دیکھ بھال میرینے روح کو
محفوظ رکھا۔

لیکن13 ایک بات تُو نے اپنے دل میں چھپائے رکھی، ہاں
مجھے تیرا ارادہ معلوم ہو گیا ہے۔ 14 وہ یہ ہے کہ ایوباگر’ گناہ
کرے تو مَیں اُس کی مَیںگا۔کروںداریپہرا اُسے اُس قصورکے
بَریسے نہیں کروں ‘گا۔

15 اگر مَیں ہوںقصوروار تو مجھ !افسوسپر اور اگر مَیں بےگناہ
بھی ہوں تاہم مَیں اپنا سر اُٹھانے جرأتکی نہیں کرتا، کیونکہ مَیں
شرم کھا کھا کر سیر ہو گیا ہوں۔ مصیبتخوبمجھے 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 تُو میرے خلاف نئے گواہوں کو کھڑا کرتا اور مجھ پر
میںغضباپنے اضافہ کرتا تیرےہے، مجھصفدرصفلشکر پر
حملہ کرتے ہیں۔ 18 تُو مجھے میری ماں پیٹکے سے کیوں نکال
لایا؟ بہتر ہوتا کہ مَیں اُسی وقت مر جاتا اور کسی کو نظر نہ آتا۔
یوں19 ہوتا جیسا مَیں کبھی زندہ ہی نہ تھا، مجھے سیدھا ماں کے

پیٹ 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 جلد ہی مجھے کوچ کر کے
وہاں جانا نہیںواپسکوئیسےجہاںہے آتا، جسمیںملـکاُس
میں یکی تار اور گھنے سائے ہتے ر ہیں۔ 22 وہ ملـک اندھیرا ہی
اندھیرا اور کالا ہی کالا ہے، اُس میں گھنے سائے اور بےترتیبی
وہاںہے۔ روشنی بھی اندھیرا ہی “ہے۔

11
ضوفر :جوابکا توبہ کر

1 پھر ضوفر نعماتی دےجوابنے کر کہا،
کیا”2 اِن تمام باتوں جوابکا نہیں دینا ہئے؟ چا کیا یہ آدمی اپنی

خالی باتوں کی بنا پر راستہی ٹھہرےباز گا؟ 3 کیا تیری بےمعنی
باتیں لوگوں کے منہ یوں بند یں کر گی کہ تُو آزادی سے لعن طعن
کرتا جائے اور کوئی تجھے شرمندہ نہ کر سکے؟ 4 الله سے تُو کہتا
ہے، میری’ تعلیم پاک ہے، اور تیری نظر میں مَیں پاک صاف
‘ہوں۔

کاش5 الله تیرےخود ساتھ ہم کلام ہو، وہ اپنے ہونٹوں کو
کھول کر تجھ !کرےباتسے کاش6 تیرےوہ لئے حکمت کے
بھید کھولے، کیونکہ وہ انسان کی سمجھ نزدیککے معجزے
سے ہیں۔ تب تُو جان لیتا کہ تیرےالله گناہ کا کافی حصہ درگزر
کر رہا ہے۔

7 کیا تُو الله کا راز کھول سکتا ہے؟ کیا تُو قادرِ مطلق کاملکے
تکعلم پہنچ سکتا ہے؟ 8 وہ تو آسمان سے بلند ہے، چنانچہ تُو کیا
کر سکتا ہے؟ وہ پاتال سے گہرا ہے، چنانچہ تُو کیا جان سکتا ہے؟
اُس9 کی لمبائی زمین بڑیسے اور چوڑائی سمندر سے یادہ ز ہے۔

10 اگر وہ کہیں سے گزر کر کسی کو کرےگرفتار یا عدالت
میں اُس کرےحسابکا تو کون اُسے روکے گا؟ 11 کیونکہ وہ
فریب دہ آدمیوں کو جان لیتا جبہے، بھی اُسے بُرائی نظر آئے
تو وہ اُس پر خوب دھیان دیتا ہے۔ عقل12 سے خالی کسآدمی
طرح سمجھ پا سکتا ہے؟ یہ اُتنا ہی ناممکن ہے جتنا یہ کہ جنگلی
گدھے انسانسے پیدا ہو۔

اے13 ایوب، اپنا دل پورے دھیان سے الله کی طرف مائل
کر اور اپنے ہاتھ اُس طرفکی !اُٹھا 14 تیرےاگر ہاتھ گناہ میں
ملوث ہوں تو اُسے دُور کر اور اپنے خیمے میں بُرائی بسنے !دےنہ
تب15 تُو حالتبےالزام میں اپنا چہرہ اُٹھا سکے گا، تُو مضبوطی
سے کھڑا رہے گا اور ڈرے گا نہیں۔ 16 تُو اپنا دُکھ درد بھول
جائے گا، اور وہ سیلابگزرےصرف کی طرح یاد رہے گا۔
تیری17 زندگی دوپہر کی چمکطرح دار، تیری یکی تار صبح کی
روشنمانند ہو اُمیدچونکہ18گی۔جائے اِسگیہو لئے محفوظتُو
ہو گا اور سلامتی سے لیٹ جائے گا۔ 19 تُو آرام کرے گا، اور
کوئی تجھے دہشت زدہ کرےنہیں گا بلـکہ لوگبہت تیری نظرِ
عنایت حاصل کرنے کوششکی کریں گے۔ لیکن20 بےدینوں
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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 ہے کہ تم ہی دانشواحد مند ہو، تمہارےحکمتکہ

ساتھ ہی مر جائے گی۔ لیکن3 مجھے سمجھ ہے، اِس ناتے سے
مَیں تم سے ادنیٰ نہیں ہوں۔ ویسے بھی کون ایسی 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
دوسروںہوں کے لئے مذاق کا نشانہ بن گیا !ہوں 5 سکونجو سے
زندگی گزارتا زدہمصیبتوہہے حقیرکو وہہے۔جانتا آؤ،’ہے،کہتا ہم اُسے ٹھوکر ماریں جس کے پاؤں ڈگمگانے لـگے ‘ہیں۔
غارت6 گروں کے خیموں میں آرام و سکون ہے، اور الله کو
طیش دلانے حفاظتوالے سے ہتے ر ہیں، گو وہ الله کے ہاتھ
میں ہیں۔

تاہم7 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 تجھےوہ گی،دےتعلیم بلـکہ سمندر
بھیمچھلیاںکی تجھے اِس کا مفہوم سنائیں گی۔ 9 اِن میں ایکسے
بھی نہیں جو نہ جانتا ہو کہ رب کے ہاتھ نے یہ سب کچھ کیا
ہے۔ اُسی10 کے ہاتھ میں ہر جاندار کی جان، تمام انسانوں کا دم
ہے۔ کان11 الفاظتو یوںکی پڑتالجانچ کرتا زبانطرحجسہے
کھانوں میں امتیاز کرتی ہے۔ 12 حکمتاور اُن میں پائی جاتی ہے
عمرجو رسیدہ سمجھہیں، دنمتعدد گزرنے بعدکے آتیہی ہے۔

حکمت13 قدرتاور الله کی مصلحتوہیہے، اور سمجھ کا
مالـک ہے۔ 14 جو کچھ وہ دےڈھا وہ دوبارہ تعمیر نہیں ہو گا،
جسے وہ کرےگرفتار اُسے آزاد نہیں کیا جائے گا۔ جب15 وہ
پانی روکے تو کال پڑتا جبہے، اُسے چھوڑےکھلا تو ملـکوہ
میں تباہی مچا دیتا ہے۔

اُس16 قوتپاسکے اور دانائی ہے۔ بھٹکنے اور بھٹکانے والا
دونوں ہی اُس کے ہاتھ میں ہیں۔ مشیروں17 کو وہ ننگے پاؤں
اپنے ساتھ لے جاتا ہے، قاضیوں کو احمق ثابت کرتا ہے۔ 18 وہ
بادشاہوں کا پٹکا کھول کر اُن کی کمروں میں رّسا باندھتا ہے۔
19 اماموں 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 کرنے لیاقتکی چھین
لیتا ہے۔ وہ21 شرفا پر حقارتاپنی کا اظہار کر زورآوروںکے کا
پٹکا کھول دیتا ہے۔

22 اندھیرےوہ کے پوشیدہ بھید کھول دیتا اور گہری یکی تار
کو روشنی میں لاتا ہے۔ 23 وہ قوموں کو بڑا بھی بناتا اور تباہ بھی
اُمّتوںہے،کرتا بھیمنتشرکو اورکرتا اُن بھیقیادتکی ہے۔کرتا
24 ملـکوہ کے راہنماؤں کو عقل سے محروم کر کے اُنہیں ایسے

بیابان میں آوارہ پھرنے دیتا ہے جہاں راستہ ہی نہیں۔ تب25 وہ
اندھیرے میں روشنی کے بغیر ٹٹول ٹٹول کر متے گھو ہیں۔ الله ہی
اُنہیں نشے دُھتمیں شرابیوں طرحکی بھٹکنے دیتا ہے۔

13
1 سبیہ کچھ مَیں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے

سن کر سمجھ لیا ہے۔ 2 علم لحاظکے تمہارےمَیںسے برابر ہوں۔
اِس ناتے مَیںسے تم سے نہیںکم ہوں۔ لیکن3 مَیں قادرِ مطلق سے
باتہی کرنا چاہتا ہوں، الله کے ساتھ ہی مباحثہ کرنے کی آرزو
رکھتا ہوں۔

4 جہاں تک تمہارا تعلق ہے، تم سب فریب دہ لیپ لگانے
والے اور بےکار ڈاکٹر ہو۔ کاش5 تم خاموشسراسر ہتے !ر ایسا
کرنے تمہاریسے حکمت کہیں یادہ ز ظاہر ہوتی۔ 6 مباحثے میں
ذرا موقفمیرا عدالتسنو، بیاناتمیرےمیں پر غور !کرو

7 کیا تم الله کی خاطر کج رَو باتیں پیش کرتے ہو، کیا اُسی کی
جھوٹخاطر لتے بو ہو؟ 8 کیا تم اُس کی جانب داری کرنا ہتے چا
ہو، الله میںحقکے لڑنا ہتے چا ہو؟ سوچ9 لو، اگر تمہاریوہ جانچ
کرے تو باتتمہاریکیا بنے گی؟ کیا تم اُسے یوں سکتےدےدھوکا
طرحجسہو انسان کو دھوکا دیا جاتا ہے؟

10 اگر تم طورخفیہ پر داریجانببھی دکھاؤ تو تمہیںوہ ضرور
سخت سزا دے گا۔ 11 کیا اُس کا رُعب تمہیں خوف زدہ نہیں
کرے گا؟ کیا تم اُس نہیںدہشتسختسے کھاؤ گے؟ 12 پھر جن
کہاوتوں کی یاد تم دلاتے ہتے ر ہو وہ راکھ کی امثال ثابت ہوں
گی، پتا چلے گا تمہاریکہ باتیں مٹی الفاظکے ہیں۔

خاموش13 ہو کر مجھ سے باز !آؤ جو کچھ میرےبھی ساتھ ہو
جائے، مَیں بات کرنا چاہتا ہوں۔ 14 مَیں اپنے آپ خطرےکو
میں لنے ڈا کے لئے تیار ہوں، مَیں اپنی جان پر کھیلوں گا۔ شاید15
وہ مجھے مار ڈالے۔ باتکوئی نہیں، میریکیونکہ اُمید جاتی رہی
بھیکچھجوہے۔ اُسیمَیںہو منےکے راہوںاپنیسا کروںدفاعکا
گا۔ 16 اور اِس میں مَیں پناہ لیتا ہوں کہ بےدین اُس کے حضور
آنے جرأتکی نہیں کرتا۔

17 دھیان سے میرے الفاظ سنو، اپنے کان میرے بیانات پر
دھرو۔ تمہیں18 پتا چلے گا کہ مَیں احتیاطنے ترتیباور سے اپنا
معاملہ تیار کیا ہے۔ مجھے صاف معلوم ہے کہ مَیں حق پر !ہوں
19 اگر کوئی مجھے مجرم ثابت کر سکے تو مَیں چپ ہو جاؤں گا،
دم خاموشتکچھوڑنے رہوں گا۔

ایوب مایوسیکی میں دعا
اے20 الله، صرفمیری دو درخواستیں منظور کر تاکہ مجھے

تجھ سے چھپ جانے کی ضرورت نہ ہو۔ 21 پہلے، اپنا ہاتھ
مجھ سے دُور کر تاکہ تیرا خوف مجھے دہشت زدہ نہ کرے۔
22 دوسرے، اِس کے بعد مجھے بُلا تاکہ جوابمَیں دوں، یا مجھے
پہلے لنے دےبو اور تُو ہی اِس جوابکا دے۔

23 مجھ سے کتنے گناہ اور غلطیاں ہوئی ہیں؟ مجھ پر میرا جرم
اور میرا گناہ ظاہر !کر 24 تُو اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے کیوں

* 11:20 اُن کی مایوساُمید کن ہو :گی یا اُن کی واحد اُمید اِس میں ہو گی کہ دم چھوڑیں۔
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رکھتا ہے؟ تُو مجھے کیوں اپنا دشمن سمجھتا ہے؟ 25 کیا تُو ہَوا
کے جھونکوں کے اُڑائے ہوئے پتے کو دہشت کھلانا چاہتا،
خشک بھوسے تعاقبکا کرنا چاہتا ہے؟

26 یہ تیرا ہی فیصلہ ہے کہ مَیں تلخ تجربوں سے گزروں، تیری
مرضیہی اپنیمَیںکہہے گناہوںکےجوانی کی 27*پاؤں۔سزا تُو
پاؤںمیرے ٹھونکمیںکاٹھکو کیراہوںتماممیریکر داریپہرا
کرتا ہے۔ میرےتُو ایکہر نقِش قدم پر دھیان دیتا ہے، 28 گو
مَیں َمے گھسیکی مشکپھٹی اور کیڑوں خرابکا کیا لباسہوا
ہوں۔

14
عورت1 سے پیدا ہوا انسان ایکچند دن زندہ رہتا ہے، اور

اُس کی زندگی بےچینی بھریسے رہتی ہے۔ پھول2 کی طرح وہ
چند لمحوں کے لئے پھوٹ نکلتا، پھر مُرجھا جاتا ہے۔ سائے کی
طرح تھوڑیوہ دیر اوجھلبعدکے ہو جاتا اور قائم نہیں رہتا۔ 3 کیا
تُو ایکواقعی ایسی مخلوق کا اِتنے غور سے معائنہ کرنا چاہتا ہے؟
مَیں کون ہوں کہ تُو مجھے پیشی کے لئے اپنے حضور لائے؟

ناپاککون4 چیز پاککو صاف کر سکتا ہے؟ کوئی !نہیں
انسان5 کی عمر تو مقرر ہوئی ہے، اُس کے مہینوں کی تعداد تجھے
معلوم ہے، کیونکہ تُو ہی اُسنے دنوںکے کی وہ باندھیحد ہے
جس سے آگے وہ بڑھ نہیں سکتا۔ 6 چنانچہ اپنی نگاہ اُس سے پھیر
لے اور اُسے دےچھوڑ تاکہ وہ مزدور کی طرح اپنے تھوڑے
دنوں سے کچھ مزہ لے سکے۔

7 درختاگر کو کاٹا جائے تو بہتتھوڑیاُسے اُمید باقی رہتی
ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ مُڈھ سے پھوٹکونپلیں نکلیں اور
اُس کی نئی شاخیں اُگتی جائیں۔ اُسبےشک8 جڑیںکی پرانی ہو
جائیں اور اُس کا مُڈھ مٹی میں ختم ہونے لـگے، لیکن9 پانی کی
خوشبو سونگھتے ہی وہ کونپلیں لنے نکا لـگے گا، اور پنیری سیکی
ٹہنیاں اُس سے پھوٹنے لـگیں گی۔

10 لیکن انسان فرق ہے۔ مرتے وقت اُس کی ہر طرح کی
طاقت جاتی رہتی ہے، دم وقتچھوڑتے اُس کا نام و تکنشان
نہیں رہتا۔ 11 وہ اُس جھیل کی مانند جسہے کا پانی اوجھل ہو
مانندکیندیاُسجائے، جو سکڑ وفات12جائے۔ہوخشککر
پانے والے کا لیٹوہہے۔حالیہی جاتا اُٹھےنہیںکبھیاور گا۔
آسمانتکجب قائم نہہے اُٹھےجاگوہ 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 مقرر کرے جب تُو میرا دوبارہ خیال کرے 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، اُس تکوقت انتظار کرتا تکجب سبکمیری دوشی نہ
ہو جاتی۔ تب15 تُو مجھے آواز دیتا اور مَیں جواب دیتا، تُو اپنے

ہاتھوں کے کام کا آرزومند ہوتا۔ 16 اُس وقت بھی تُو میرے ہر
قدم شمارکا لیکنکرتا، گناہوںمیرےکہسےمقصداِسصرفنہ
پر دھیان دے۔ 17 میرےتُو تھیلےجرائم باندھمیں کر اُس پر مُہر لگا
دیتا، میری ہر غلطی ڈھانککو دیتا۔

طرحجس!افسوسلیکن18 پہاڑ گر کر ُچور ُچور ہو جاتا اور
کھسکچٹان جاتی ہے، طرحجس19 بہتا پانی پتھر کو رگڑ رگڑ
کر ختم کرتا سیلاباور مٹی کو بہا لے جاتا طرحاُسیہے تُو انسان
کی خاکاُمید میں ملا دیتا ہے۔ 20 تُو مکمل طور پر اُس پر غالب
آ جاتا تو وہ کوچ کر جاتا ہے، تُو اُس کا چہرہ بگاڑ کر اُسے فارغ
کر دیتا ہے۔ 21 اگر اُس بچوںکے کو سرفراز کیا جائے تو اُسے پتا
نہیں چلتا، اگر اُنہیں پست کیا جائے تو یہ بھی اُس کے علم میں نہیں
آتا۔ 22 صرفوہ اپنے ہی جسم کا محسوسدرد کرتا اور اپنے لئے
ہی ماتم کرتا “ہے۔

15
اِلی فز ایوب:جوابکا بککفر رہا ہے

تب1 اِلی فز تیمانی دےجوابنے کر کہا،
منددانشکیا”2 میںجوابکو پیشخیالاتبےہودہ کرنے

چاہئیں؟ کیا اُسے اپنا پیٹ 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 سے کہیں بُرا ہے۔ تُو الله خوفکا چھوڑ
کر اُس کے غورحضور خوضو کرنے فرضکا حقیر جانتا ہے۔
5 تیرا قصور تیرےہی منہ کو ایسی باتیں کرنے دےتحریککی
رہا ہے، اِسی لئے تُو نے چالاکوں کی زبان اپنا لی ہے۔ مجھے6
تجھے قصوروار ٹھہرانے ضرورتکی ہی نہیں، کیونکہ تیرا اپنا ہی
منہ تجھے مجرم ٹھہراتا تیرےہے، اپنے ہی ہونٹ تیرے خلاف
گواہی دیتے ہیں۔

7 کیا تُو سب پہلےسے پیدا ہوا انسان ہے؟ کیا تُو نے پہاڑوں سے
پہلے ہی جنم لیا؟ اللهجب8 مجلسکی منعقد ہو جائے تو کیا تُو بھی
اُن باتیںکی سنتا ہے؟ تجھےصرفکیا حاصلحکمتہی ہے؟ 9 تُو
کیا جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے؟ تجھے باتکس کی سمجھ آئی
کاجسہے نہیںہمعلم بھیدرمیانہمارے10رکھتے؟ عمر رسیدہ
بزرگ ہیں، ایسے آدمی تیرےجو والد بھیسے بوڑھے ہیں۔

ایوب،اے11 تیریکیا نظر میں الله کی تسلی والیدینے باتوں کی
اہمیتکوئی نہیں؟ کیا تُو اِس کی نہیںقدر کر سکتا نرمیکہ تجھسے
باتسے کی جا رہی ہے؟ تیرے12 دل جذباتکے تجھے یوں اُڑا
کر کیوں لے جائیں، تیری آنکھیں کیوں اِتنی چمک اُٹھیں 13 کہ
آخرکار تُو اپنا غصہ الله پر اُتار ایسیکر باتیں اپنے منہ اُگلسے دے؟

بھلا14 انسان کیا ہے عورتٹھہرے؟صافپاککہ سے پیدا
ہوئی مخلوق کیا ہے راستکہ باز ثابت ہو؟ کچھ بھی !نہیں 15 الله
تو مُقّدساپنے خادموں پر بھی بھروسا نہیں رکھتا، بلـکہ آسمان بھی
اُس کی نظر پاکمیں نہیں ہے۔ 16 تو پھر وہ انسان پر بھروسا کیوں

* 13:26 سزا :پاؤں لفظی :ترجمہ میراثسزا میں پاؤں۔
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رکھے جو قابِل گھن اور بگڑا ہوا ہے، جو بُرائی کو پانی کی طرح
پی لیتا ہے۔

باتمیری17 سن، مَیں تجھے کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ مَیں تجھے
بیانکچھوہ کروں گا مجھجو پر ظاہر ہوا ہے، وہ18 کچھ دانشجو
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 واحد
لوگ ہیں جنہیں ملـکوقتاُس دیا پردیسیبھیکوئیجبگیا اُن
میں نہیں پھرتا ۔(تھا

وہ20 کہتے اپنےبےدینتھے، تمام دن ڈر مارےکے تڑپتا رہتا،
اور جتنے بھی سال ظالم کے لئے محفوظ رکھے گئے ہیں اُتنے ہی
سال وہ پیچ و تاب کھاتا رہتا ہے۔ ناکدہشت21 آوازیں اُس
کے کانوں میں گونجتی رہتی ہیں، اور امن و امان کے وقت ہی
تباہی مچانے والا اُس پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ 22 اندھیرےاُسے سے بچنے
کی اُمید ہی نہیں، کیونکہ اُسے تلوار کے لئے تیار رکھا گیا ہے۔

23 وہ مارا مارا پھرتا ہے، آخرکار وہ گِدھوں خوراککی بنے
گا۔ اُسے خود علم ہے کہ یکی تار کا دن قریب ہی ہے۔ 24 تنگی
اور مصیبت اُسے دہشت کھلاتی، حملہ آور بادشاہ کی طرح اُس
پر غالب آتی ہیں۔ 25 اور وجہ کیا ہے؟ یہ کہ اُس نے اپنا ہاتھ الله
خلافکے اُٹھایا، قادرِ مطلق کے منے سا تکبر دکھایا ہے۔ اپنی26
موٹی اور مضبوط ڈھال کی پناہ میں اکڑ کر تیزیوہ سے الله پر حملہ
کرتا ہے۔

27 گو وقتاِس اُس کا چہرہ چربی سے چمکتا اور اُس کی کمر
موٹی ہے، لیکن28 آئندہ وہ تباہ شدہ شہروں میں بسے گا، ایسے
مکانوں میں چھوڑےکےسبجو ہیںہوئے اور جلدجو ہی پتھر
کے ڈھیر بن جائیں گے۔ 29 وہ امیر نہیں ہو گا، اُس دولتکی 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
مُرجھانے دے گا، اور الله اُسے اپنے منہ ایککی پھونک سے
اُڑا کر تباہ دےکر گا۔ 31 وہ دھوکے پر بھروسا نہ کرے، ورنہ
بھٹکوہ جائے گا اور اُس کا اجر دھوکا ہی ہو گا۔ وقت32 سے
پہلے ہی اُسے اِس کا پورا معاوضہ ملے گا، اُس کی کونپل کبھی
نہیں پھلے پھولے گی۔

وہ33 انگور بیلاُسکی مانندکی ہو حالتکچیپھلکاجسگا
میں ہی گر زیتونجائے، درختاُسکے کی تمامکےجسمانند
پھول جھڑ جائیں۔ 34 کیونکہ بےدینوں کا جتھا بنجر رہے گا، اور
رشوتآگ خوروں کے خیموں کو کرےبھسم گی۔ 35 اُن کے
پاؤں دُکھ درد سے بھاری ہو جاتے، اور وہ بُرائی کو جنم دیتے
ہیں۔ اُن پیٹکا دھوکا ہی پیدا کرتا “ہے۔

16
ایوب :جوابکا مَیں ہوںبےگناہ

ایوب1 دےجوابنے کر کہا،

اِس”2 طرح کی مَیں سیبہتنے باتیں سنی تمہاریہیں، تسلی
درددُکھصرف باعثکا ہے۔ 3 کبھیلفاظیتمہاریکیا نہیںختم
ہو تجھےگی؟ کیا بےچینچیز رہیکر کہہے تُو جوابمجھے دینے
پر مجبور ہے؟ 4 اگر تمہاریمَیں جگہ ہوتا تو مَیں تمہاریبھی جیسی
باتیں کر سکتا۔ پھر مَیں پُرالفاظخلافتمہارےبھی پیشتقریریں
کر توبہکے توبہ سکتا۔کہہ لیکن5 مَیں ایسا نہ مَیںکرتا۔ تمہیں اپنی
باتوں سے تقویت دیتا، افسوس کے اظہار سے تمہیں تسکین دیتا۔
ساتھمیرےلیکن6 نہیںسلوکایسا ہو رہا۔ اگر مَیں بولوں تو مجھے
سکون نہیں ملتا، رہوںچپاگر تو میرا درد دُور نہیں ہوتا۔

لیکن7 اب الله نے مجھے تھکا دیا ہے، اُس پورےمیرےنے
گھرانے کو تباہ کر دیا ہے۔ اُس8 مجھےنے سکڑنے دیا اورہے،
یہ بات میرے خلاف گواہ بن گئی ہے۔ میری دُبلی پتلی حالت
کھڑی ہو میرےکر خلاف گواہی دیتی ہے۔ 9 الله کا غضب
مجھے پھاڑ رہا ہے، وہ میرا دشمن اور میرا مخالف بن گیا ہے جو
میرے خلاف پیسپیسدانت کر مجھے اپنی آنکھوں سے چھید
رہا *ہے۔ لوگ10 گلا پھاڑ کر میرا مذاق اُڑاتے، میرے گال
پر تھپڑ مار کر میری بےعزتی کرتے ہیں۔ سب میرےسبکے
متحدخلاف ہو الله11ہیں۔گئے شریروںمجھےنے حوالےکے کر
دیا، مجھے بےدینوں چنگلکے میں پھنسا دیا ہے۔ مَیں12 سکون
سے زندگی گزار رہا تھا کہ اُس نے پاشپاشمجھے کر دیا، مجھے
گلے سے پکڑ کر زمین پر پٹخ دیا۔ اُس نے مجھے اپنا نشانہ 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۔ بار14
بار وہ میری قلعہ بندی میں رخنہ ڈالتا رہا، پہلوان کی طرح مجھ پر
حملہ کرتا رہا۔

مَیں15 نے ٹانکے لگا کر اپنی ِجلد کے ٹاٹساتھ لباسکا جوڑ
لیا ہے، اپنی شان و خاکشوکت میں ملائی ہے۔ 16 رو رو کر
میرا سوجچہرہ گیا میریہے، پلـکوں پر گھنا اندھیرا چھا گیا ہے۔
لیکن17 وجہ کیا میرےہے؟ ہاتھ تو ظلم بَریسے 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 و زاری میرا ترجمان ہے، مَیں بےخوابی سے الله
کے انتظار میں رہتا ہوں۔ میری21 آہیں الله کے منے سا فانی انسان
کے حق میں بات کریں گی، اُس طرح جس طرح کوئی اپنے
دوست کے حق میں بات کرے۔ 22 تھوڑےکیونکہ ہی سالوں
کے بعد مَیں اُس راستے پر روانہ ہو جاؤں جسگا واپسسے نہیں
آؤں گا۔

17
الله سے التجا

1 میری روح شکستہ ہو گئی، میرے دن بجھ گئے ہیں۔
قبرستان میرےہی انتظار میں ہے۔ میرے2 مذاقطرفچاروں

* 16:9 اپنی آنکھوں سے چھید رہا :ہے لفظی :ترجمہ اپنی خلافمیرےآنکھیں تیز کرتا ہے۔
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ہی مذاق سنائی دیتا، میری آنکھیں لوگوں کا ہٹ دھرم یہ رو
دیکھتے دیکھتے تھک گئی ہیں۔ اے3 الله، میری میرےضمانت
اپنے ہاتھوں قبولسے فرما، کیونکہ اَور کوئی نہیں جو اُسے دے۔
4 اُن ذہنوںکے کو تُو بندنے کر دیا، اِس لئے تُو اُن نہیںعزتسے
پائے ہیںمانندکیآدمیاُسوہ5گا۔ دوستوںاپنےجو ضیافتکو
دعوتکی اُسحالانکہدے، بچےاپنےکے بھوکے مر ہوں۔رہے

6 الله نے مجھے مذاق کا یوں نشانہ بنایا ہے کہ مَیں قوموں میں
عبرت انگیز مثال بن گیا ہوں۔ مجھے دیکھتے لوگہی میرے منہ
پر تھوکتے ہیں۔ میری7 آنکھیں غم کھا کھا کر دُھندلا گئی ہیں،
میرے اعضا یہاں تک سوکھ گئے کہ سایہ ہی رہ گیا ہے۔ 8 یہ
دیکھ کر سیدھی راہ پر چلنے والوں کے کھڑےرونگٹے ہو جاتے
اور مشتعلخلافکےبےدینوںبےگناہ ہو ہیں۔جاتے راست9
باز اپنی راہ پر قائم ہتے، ر ہیںپاکہاتھکےجناور تقویتوہ 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
آرزوئیں خاک میں مل گئی ہیں 12 جن سے رات دن میں بدل
گئی اور اندھیرےروشنی کو دُور کر قریبکے آئی تھی۔ 13 اگر
اِتنیصرفمَیں پاتالکہرکھوںاُمیدہی میرا ہوگھر توگا کیسییہ
اُمید ہو گی؟ اگر مَیں اپنا بستر یکی تار میں بچھا کر 14 قبر سے تُو’کہوں، میرا باپ ‘ہے اور کیڑے سے، اے’ میری امی، اے میری
‘بہن 15 تو پھر یہ کیسی اُمید ہو گی؟ کون کہے گا، تیرےمجھے’
لئے اُمید نظر آتی ؟‘ہے تب16 میری اُمید میرے ساتھ پاتال میں
اُترے گی، اور ہم مل خاککر دھنسمیں جائیں “گے۔

18
:بِلدد الله بےدینوں کو سزا دیتا ہے

بِلدد1 سوخی دےجوابنے کر کہا،
تُو”2 ایسیتککب کرےباتیں گا؟ اِن سے باز آ ہوشکر میں

باتصحیحہمہیتب!آ گے۔سکیںکر 3 تُو ہمیں احمقجیسےڈنگر
کیوں سمجھتا ہے؟ 4 گو آگتُو بگولا ہو کر آپاپنے کو پھاڑ رہا
لیکنہے، باعثتیرےکیا 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 گا۔چمکےنہیں اُس6 میںخیمےکے روشنی اندھیرا ہو جائے
گی، اُس کے اوپر کی شمع بجھ جائے گی۔ اُس7 کے لمبے قدم رُک
رُک کر بڑھیںآگے اورگے، اُس کا اپنا منصوبہ گا۔دےپٹخاُسے

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۔ 10 اُسے پھنسانے کا رّسا زمین میں چھپا ہوا ہے، راستے میں
پھندا بچھا ہے۔

11 وہ ایسی چیزوں سے گھرا رہتا ہے جو اُسے قدم بہ قدم
دہشت کھلاتی اور اُس ناککی میں دم کرتی ہیں۔ آفت12 اُسے
ہڑپ کر لینا چاہتی ہے، تباہی تیار کھڑی ہے تاکہ اُسے گرتے

وقت ہی پکڑ لے۔ بیماری13 اُس کی ِجلد کو کھا موتجاتی، کا
پہلوٹھا اُس کے اعضا نگلکو لیتا ہے۔ اُسے14 اُس خیمےکے کی
حفاظت سے چھین لیا جاتا اور گھسیٹ کر دہشتوں کے بادشاہ
کے منے سا لایا جاتا ہے۔

15 اُس کے خیمے میں آگ بستی، اُس کے گھر پر گندھک
بکھر جاتی ہے۔ نیچے16 اُس کی جڑیں سوکھ جاتی، اوپر اُس کی
شاخیں مُرجھا جاتی ہیں۔ 17 زمین 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۔ قوم19 میں اُس کی نہ اولاد نہ نسل رہے گی،
پہلےجہاں رہتا تھا وہاں گا۔بچےنہیںکوئی اُس20 کا انجام دیکھ
مغربکر کے باشندوں کے کھڑےرونگٹے ہو جاتے اور مشرق
دہشتباشندےکے زدہ ہو ہیں۔جاتے یہی21 کےبےدینہے
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 ٹکڑےٹکڑےسے کرنا ہتے چا ہو؟ اب3 تم باردسنے مجھے
ملامت کی ہے، تم نے شرم کئے بغیر میرے ساتھ بدسلوکی کی
4ہے۔ اگر بھیصحیحباتیہ ہو غلطمَیںکہ راہ پر آ ہوںگیا مجھےتو
ہی اِس کا نتیجہ بھگتنا ہے۔ لیکن5 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 مجھے غلط راہ پر لا کر اپنے
دام سے گھیر لیا ہے۔

چیخمَیںگو7 کہوں،کر مجھ’ پر ظلم ہو رہا جوابلیکن‘ہے،
کوئی نہیں ملتا۔ گو مَیں مدد کے لئے پکاروں، انصافلیکن نہیں
پاتا۔ اُس8 میرےنے راستے ایسیمیں کھڑیدیوار دیکر مَیںکہ
گزر نہیں سکتا، اُس میرینے راہوں پر اندھیرا ہی چھا جانے دیا
ہے۔ اُس9 عزتمیرینے مجھ چھینسے میرےکر سر تاجسے
اُتار دیا ہے۔ اُسسےطرفچاروں10 مجھےنے ڈھا دیا تو مَیں تباہ
ہوا۔ اُس نے میری اُمید کو درخت کی طرح جڑ سے اُکھاڑ دیا
ہے۔ 11 اُس کا میرےقہر بھڑکخلاف اُٹھا ہے، اور وہ مجھے
اپنے دشمنوں میں شمار کرتا ہے۔ 12 اُس کے دستے مل کر مجھ پر
حملہ اُنہوںہیں۔آئےکرنے فصیلمیرینے مٹیساتھکے کا ڈھیر
لگایا ہے تاکہ اُس میں رخنہ ڈالیں۔ اُنہوں نے طرفچاروں سے
میرے خیمے کا محاصرہ کیا ہے۔

میرے13 بھائیوں کو اُس نے مجھ سے دُور کر دیا، میرےاور
جاننے والوں نے میرا حقہ پانی بند کر دیا ہے۔ میرے14 رشتے
داروں ترکمجھےنے کر میرےدیا، بھولمجھےدوستقریبی 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۔
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بھائی مجھے مکروہ سمجھتے ہیں۔ تکیہاں18 کہ چھوٹے بچے بھی
مجھے حقیر جانتے ہیں۔ اگر مَیں اُٹھنے کی کوشش کروں تو وہ
اپنا منہ طرفدوسری پھیر لیتے ہیں۔ میرے19 دلی دوست مجھے
کراہیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پیارےمجھےجو تھے میرےوہ
مخالف ہو گئے ہیں۔ میری20 ِجلد سکڑ کر میری ہڈیوں کے ساتھ
جا لـگی موتمَیںہے۔ بالسے بال بچ گیا *ہوں۔

21 میرے 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 میرا گوشت کھا کھا کر سیر
نہیں ہوتے؟

میریکاش23 باتیں قلم بند ہو !جائیں کاش وہ یادگار پر کندہ
کی جائیں، 24 لوہے کی چھینی اور سیسے سے ہمیشہ کے لئے پتھر
نقشمیں !جائیںکی لیکن25 مَیں ہوںجانتا کہ میرا چھڑانے والا
زندہ ہے اور میرےآخرکار حق میں زمین پر کھڑا ہو جائے گا،
26 میریگو ِجلد اُتارییوں بھی میریلیکنہو۔گئی آرزو کہہے
میںجسم ہوتے ہوئے الله کو دیکھوں، 27 کہ مَیں خود ہی اُسے
دیکھوں، نہ اجنبیکہ بلـکہ اپنی آنکھوںہی اُسسے 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 اُسیتو پنہاںمیں ‘ہے۔ لیکن29 تمہیں خود تلوار
سے ڈرنا ہئے، چا کیونکہ تمہارا غصہ تلوار کی سزا کے لائق ہے،
تمہیں جاننا ہئے چا عدالتکہ آنے والی “ہے۔

20
غلط:ضوفر کام کی منصفانہ دیسزا جائے گی

تب1 ضوفر نعماتی دےجوابنے کر کہا،
2 اورخیالاتمضطربمیرےیقیناً” احساساتوہ میرےجو

اندر سے اُبھر رہے ہیں مجھے جواب دینے پر مجبور کر رہے ہیں۔
نصیحتایسیمجھے3 پڑیسننی میریجو بےعزتی باعثکا تھی،
لیکن میری سمجھ جوابمجھے دینے دےتحریککی رہی ہے۔

4 کیا تجھے معلوم نہیں کہ قدیم زمانے سے جبیعنی انسانسے
کو زمین پر رکھا گیا 5 شریر فتحکا مند نعرہ عارضی اور کیبےدین
خوشی پل بھر کی ثابت ہوئی ہے؟ 6 گو اُس کا قد و قامت آسمان
پہنچےتک اور اُس کا بادلوںسر کو چھوئے تاہم7 وہ اپنے فضلے
تکابدطرحکی تباہ ہو جنہوںگا۔جائے اُسےنے پہلے دیکھا تھا
وہ پوچھیں گے، اب’ وہ کہاں ‘ہے؟

8 وہ خواب کی طرح اُڑ جاتا اور آئندہ کہیں نہیں پایا جائے
گا، اُسے رات کی یا رو کی طرح بُھلا دیا جاتا ہے۔ جس9 آنکھ
نے اُسے دیکھا وہ اُسے آئندہ کبھی نہیں دیکھے گی۔ اُس کا
گھر دوبارہ اُس کا مشاہدہ کرےنہیں گا۔ اُس10 کی اولاد کو
غریبوں سے بھیک مانگنی پڑے گی، اُس کے اپنے ہاتھوں کو
واپسدولت پڑےدینی گی۔ 11 جوانی طاقتجسکی سے اُس

کی ہڈیاں بھری ہیں وہ اُس کے ساتھ خاکہی میں مل جائے
گی۔

بُرائی12 بےدین کے منہ میں میٹھی ہے۔ وہ اُسے اپنی زبان تلے
چھپائے رکھتا، محفوظاُسے13 رکھ کر نہیںجانے دیتا۔ لیکن14
اُس پیٹخوراککی میں آ خرابکر ہو جاتی بلـکہ سانپ کا زہر
بن جاتی ہے۔ 15 جو دولت اُس نے نگل لی اُسے وہ اُگل دے
گا، الله ہی یہ چیزیں اُس پیٹکے سے کرےخارج گا۔ اُس16
سانپنے کا لیا،چوسزہر زبانکیہیسانپاور اُسے مار ڈالے
گی۔ 17 وہ ندیوں لطفسے اندوز نہیں ہو گا، شہد اور بالائی کی
نہروں سے مزہ نہیں لے گا۔ 18 جو کچھ اُس نے حاصل کیا اُسے
وہ ہضم کرےنہیں گا کرےواپسکچھسببلـکہ گا۔ دولتجو
اُس نے اپنے کاروبار سے کمائی اُس سے وہ لطف نہیں اُٹھائے
گا۔ 19 کیونکہ اُس پستنے حالوں پر ظلم کر کے ترکاُنہیں کیا
ہے، اُس نے ایسے گھروں کو چھین لیا ہے جنہیں اُس نے تعمیر
نہیں کیا تھا۔ 20 اُس نے پیٹ 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 چیزیں حاصل ہوں گی وہ
مصیبت میں پھنس جائے گا۔ تب دُکھ درد کا پورا زور اُس پر
آئے گا۔ کاش23 الله بےدین پیٹکا بھر کر اپنا بھڑکتا قہر اُس پر
نازل کاشکرے، وہ غضباپنا اُس پر برسائے۔

24 گو وہ لوہے کے ہتھیار بھاگسے جائے، لیکن پیتل کا
تیر اُسے چیر ڈالے گا۔ جب25 وہ اُسے اپنی پیٹھ سے نکالے تو تیر
نوککی اُس کے کلیجے میں سے نکلے گی۔ اُسے ناکدہشت
واقعات پیش آئیں گے۔ گہری26 یکی تار اُس کے خزانوں کی
تاک میں بیٹھی رہے گی۔ ایسی آگ جو انسانوں نے نہیں لگائی
اُسے کرےبھسم گی۔ اُس خیمےکے کے لوگجتنے بچ نکلے اُنہیں
وہ کھا گی۔جائے آسمان27 اُسے مجرم ٹھہرائے زمینگا، اُس کے
خلاف گواہی دینے کے لئے کھڑی ہو جائے گی۔ سیلاب28
اُس کا گھر اُڑا لے جائے غضبگا، کے شدتدن سے بہتا ہوا
پانی اُس پر گزرےسے گا۔ 29 یہ ہے وہ اجر جو الله بےدینوں کو
دے گا، وراثتوہ جسے الله نے اُن کے لئے مقرر کی “ہے۔

21
بہت:ایوب دفعہ بےدینوں کو سزا نہیں ملتی

1 ایوبپھر جوابنے میں کہا،
2 دھیان” میرےسے الفاظ !سنو یہی کرنے سے مجھے تسلی

!دو تکجب3 مَیں اپنی پیشبات نہ کروں برداشتمجھے کرو،
اِس بعدکے اگر چاہو تو مذاقمیرا اُڑاؤ۔ 4 کیا انسانکسیمَیں سے
احتجاج کر رہا ہوں؟ !نہیںہرگز تو پھر عجبکیا روحمیریکہ اِتنی
تنگ آ گئی ہے۔ مجھ5 پر نظر ڈالو تمہارےتو کھڑےرونگٹے ہو
جائیں گے اور تم حیرانی سے اپنا ہاتھ منہ پر رکھو گے۔

* 19:20 بال بال بچ گیا مطلب:ہوں مبہم سا لفظیہے۔ میرے:ترجمہ دانتوں کی ِجلد ہی بچ گئی ہے۔
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ہوں تو مَیں دہشت زدہ ہو جاتا میرےہوں، جسم پر تھرتھراہٹ
طاری ہو جاتی ہے۔ خیال7 یہ ہے کہ بےدین کیوں جیتے ہتے ر
ہیں؟ نہ صرف وہ عمر رسیدہ ہو جاتے بلـکہ اُن کی طاقت بڑھتی
رہتی 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 گھر محفوظ
ہیں۔ نہ کوئی اُنہیںچیز ڈراتی، نہ الله کی سزا اُن پر نازل ہوتی ہے۔
10 اُن نسلسانڈکا نہیںناکامکبھیمیںبڑھانے ہوتا، اُن کی گائے
وقت پر جنم دیتی، اور اُس بچےکے کبھی ضائع نہیں ہوتے۔

11 وہ اپنے بچوں کو باہر کھیلنے کے لئے بھیجتے ہیں تو وہ
یوں بھیڑبکر کے یوڑ ر کی طرح گھر سے نکلتے ہیں۔ اُن کے لڑکے
کودتے پھاندتے نظر آتے ہیں۔ اوردفوہ12 سرود بجا گیتکر
گاتے اور بانسری کی یلی سُر آواز نکال کر اپنا دل بہلاتے ہیں۔
13 اُن کی زندگی خوش حال رہتی ہے، وہ ہر دن سے پورا لطف
اُٹھاتے اور بڑےآخرکار سکون پاتالسے میں اُتر جاتے ہیں۔

14 اور یہ لوگوہ ہیں جو الله سے کہتے ہیں، ہم’ سے دُور ہو
تیریہمجا، راہوں کو نہیںجاننا ہتے۔ چا 15 قادرِ کونمطلق ہے
کہ ہم اُس کی خدمت کریں؟ اُس سے دعا کرنے سے ہمیں کیا
فائدہ ہو ‘گا؟ 16 کیا اُن خوشکی حالی اُن کے اپنے ہاتھ میں نہیں
ہوتی؟ کیا بےدینوں کے منصوبے الله سے دُور نہیں ہتے؟ ر

17 ایسا لگتا ہے بےدینوںکہ کا چراغ کبھی نہیں بجھتا۔ کیا اُن
پر مصیبتکبھی آتی ہے؟ کیا الله کبھی قہر میں آ کر اُن پر وہ تباہی
نازل کرتا جوہے اُن مناسبکا ہے؟حصہ 18 کیا ہَوا جھونکےکے
کبھی اُنہیں بھوسے طرحکی اور آندھی کبھی اُنہیں تُوڑی طرحکی
اُڑا لے جاتی ہے؟ افسوس، ایسا نہیں ہوتا۔ 19 شاید تم کہو، الله’
اُنہیں سزا دینے کے بجائے اُن کے بچوں کو دےسزا ‘گا۔ لیکن
مَیں کہتا ہوں کہ باپاُسے کو ہی سزا دینی ہئے چا تاکہ وہ اپنے
گناہوں کا نتیجہ خوب جان لے۔ اُس20 کی اپنی ہی آنکھیں اُس
کی تباہی دیکھیں، وہ خود قادرِ مطلق غضبکے کا پیالہ پی لے۔
21 اُسجبکیونکہ زندگیکی دنمقررہکے پہنچیںتکاختتام تو
اُسے کیا پروا ہو گی میرےکہ بعد گھر والوں کے ساتھ کیا ہو گا۔

لیکن22 کون الله کو علم سکھا سکتا ہے؟ وہ تو بلندیوں پر ہنے ر
والوں کی بھی عدالت کرتا ہے۔ وفاتشخصایک23 پاتے وقت
درستتنخوب ہوتا ہے۔ جیتے جی بڑےوہ سکون اور اطمینان
سے زندگی گزار سکا۔ 24 اُس کے برتن دودھ بھرےسے رہے،
اُس کی ہڈیوں کا ُگودا تر و تازہ رہا۔ 25 دوسرا شخص شکستہ
میںحالت مر جاتا اورہے اُسے حالیخوشکبھی نصیبلطفکا
نہیں ہوا۔ ملدونوںاب26 پڑےمیںخاککر ہتے ر ہیں، دونوں
کیڑے مکوڑوں سے ڈھانپے ہتے ر ہیں۔

27 سنو، خیالاتتمہارےمَیں اور اُن سازشوں واقفسے ہوں
جن سے تم مجھ پر ظلم کرنا ہتے چا ہو۔ 28 کیونکہ تم کہتے رئیس’ہو، کا گھر کہاں ہے؟ وہ خیمہ کدھر جسگیا میں بےدین

بستے تھے؟ وہ اپنے گناہوں کے سبب سے ہی تباہ ہو گئے ‘ہیں۔
لیکن29 اُن پوچھسے لو اِدھرجو اُدھر ہتےکرتےسفر تمہیںہیں۔ر
اُن گواہیکی تسلیم کرنی ہئے چا آفتکہ30 دنکے شریر صحیحکو
سلامت چھوڑا جاتا اُسےدنکےغضبکہہے، رِہائی ملتی ہے۔

31 کون اُس کے برُو رُو اُس کے چال چلن کی ملامت کرتا،
کون اُسے اُس غلطکے کام مناسبکا اجر دیتا ہے؟ لوگ32 اُس
شریکمیںجنازےکے ہو کر اُسے تکقبر ہیں۔جاتےلے اُس
کی قبر پر چوکیدار لگایا جاتا ہے۔ وادی33 کی مٹی ڈھیلےکے اُسے
میٹھے لـگتے جنازےہیں۔ پیچھےکے پیچھے تمام دنیا، اُس کے آگے
آگے اَن گنت ہجوم چلتا ہے۔ 34 چنانچہ تم مجھے عبث باتوں سے
کیوں دےتسلی رہے تمہارےہو؟ 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 کا باعث 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 ترسخدا زندگی سببکے ملامتسے نہیں کر رہا۔ یہ
نہ سوچ کہ وہ اِسی 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 اُنہیںنے اُن کپڑوںکے سے محروم کر دیا ہو گا۔ 7 تُو
نے تھکے ماندوں کو پانی پلانے سے اور بھوکے مرنے والوں کو
انکارسےکھلانےکھانا کیا گا۔ہو تیرابےشک8 یہ خیالاِسرو
پر مبنی تھا کہ وروںطاقتملـکپورا ملـکیتکی ہے، صرفکہ
لوگبڑے اُس میں رہ سکتے ہیں۔ 9 تُو نے بیواؤں کو خالی ہاتھ
موڑ دیا ہو گا، یتیموں کی طاقت پاش پاش کی ہو گی۔ اِسی10
لئے تُو پھندوں سے گھرا رہتا اچانکہے، ہی ناکدہشتتجھے
واقعات ڈراتے ہیں۔ 11 یہی وجہ ہے کہ تجھ پر ایسا اندھیرا چھا
گیا ہے کہ تُو دیکھ نہیں سکتا، سیلابکہ تجھےنے ڈبو دیا ہے۔

12 کیا الله آسمان بلندیوںکی پر نہیں ہوتا؟ وہ تو ستاروں پر نظر ڈالتا
خواہہے، وہ نہکیوںاونچےہیکتنے ہوں۔ توبھی13 تُو کہتا الله’ہے، کیا جانتا ہے؟ کیا وہ بادلوںکالے میں دیکھسے عدالتکر کر
سکتا ہے؟ 14 وہ بادلوںگھنے میں چھپا رہتا اِسہے، 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 ہیں؟رہے وہ16 تو
اپنے وقتمقررہ پہلےسے ہی سکڑ گئے، اُن سیلاببنیادیںکی سے
ہی اُڑا لی گئیں۔ اُنہوں17 نے الله سے کہا، ہم’ سے دُور ہو ‘جا،
اور ہمارےمطلققادرِ’ لئے کچھکیا کر لیکن18‘ہے؟سکتا الله ہی
نے اُن گھروںکے حالیخوشبھرپورکو نوازا،سے بےدینوںگو
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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 جائیداد کس طرح
مٹ گئی، اُن طرحکسدولتکی بھسم ہو گئی ‘!ہے

ایوب،اے21 الله صلحسے کر ہیتبکر،حاصلسلامتیکے
تُو خوش حالی پائے گا۔ 22 الله کے منہ کی ہدایت اپنا لے، اُس
کے فرمان اپنے دل میں محفوظ رکھ۔ 23 اگر تُو قادرِ مطلق کے
پاس واپس آئے تو بحال ہو جائے گا، تیرےاور خیمے بدیسے
دُور ہی رہے گی۔ 24 سونے خاککو کے برابر، اوفیر خالصکا
سونا وادی کے پتھر کے برابر سمجھ لے 25 تو قادرِ مطلق خود تیرا
سونا ہو گا، تیرےوہی لئے چاندی کا ڈھیر ہو گا۔ تب26 تُو قادرِ
مطلق لطفسے اندوز ہو گا اور الله کے حضور اپنا سر اُٹھا سکے
27گا۔ تُو اُس سے کرےالتجا گا تو تیریوہ سنے اورگا 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
شیخیجو بگھارتا اُسےہے پستالله کرتا جبکہ پستجو حال ہے
اُسے وہ نجات دیتا ہے۔ 30 وہ بےقصور کو چھڑاتا ہے، چنانچہ
تیرےاگر پاکہاتھ ہوں تو وہ تجھے چھڑائے “گا۔

23
مَیںکاش:ایوب الله کو کہیں پاتا

ایوب1 جوابنے میں کہا،
سرکشیشکایتمیریآجبےشک”2 کا اظہار ہے، حالانکہ

مَیں اپنی آہوں پر قابو پانے کوششکی کر رہا ہوں۔
مَیںکاش3 اُسے پانے کا علم رکھوں تاکہ اُس سکونتکی گاہ

تک پہنچ سکوں۔ 4 پھر مَیں اپنا معاملہ ترتیب 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 عظیم قوت مجھ سے لڑنے پر صَرف 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 کی طرف جاؤں تو وہ وہاں
نہیں ہوتا، مغرب کی جانب بڑھوں تو وہاں بھی نہیں ملتا۔ شمال9
میں اُسے ڈھونڈوں تو وہ دکھائی نہیں دیتا، جنوب طرفکی رُخ
کروں تو وہاں بھی پوشیدہ رہتا ہے۔ 10 کیونکہ وہ میری راہ کو
جانتا ہے۔ اگر وہ میری جانچ پڑتال کرتا تو مَیں خالص 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؟ جو کچھ
بھی وہ کرنا چاہے اُسے عمل میں لاتا ہے۔ 14 بھیجو منصوبہ اُس
میرےنے لئے باندھا اُسے وہ ضرور کرےپورا گا۔ اور اُس کے

ذہن میں بہتمزید ایسےسے منصوبے ہیں۔ اِسی15 لئے مَیں اُس
دہشتحضورکے مَیںبھیجبہوں۔زدہ اِن باتوں پر دوںدھیان
تو اُس سے ڈرتا ہوں۔ 16 الله نے خود مجھے شکستہ دل کیا، قادرِ
مَیںنہکیونکہ17ہے۔کھلائیدہشتمجھےنےہیمطلق یکی تار
سے تباہ ہو رہا ہوں، نہ اِس لئے کہ اندھیرےگھنے میرےنے
چہرے ڈھانپکو دیا ہے۔

24
زمین پر کتنی ناانصافی پائی جاتی ہے

1 قادرِ عدالتمطلق اوقاتکے 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 اورجاتےلے شرطاِس پر بیوہ قرضکو ہیںدیتے اُنہیںوہکہ
ضمانت کے طور پر اپنا بَیل دے۔ 4 وہ ضرورت مندوں کو راستے
سے ہٹاتے ہیں، ملـکچنانچہ غریبوںکے کو چھپسراسر جانا
پڑتا ہے۔

ضرورت5 مند بیابان میں جنگلی گدھوں کی طرح کام کرنے
کے لئے نکلتے ہیں۔ خوراک کا کھوج لگا لگا کر وہ اِدھر اُدھر
متے گھو پھرتے ہیں بلـکہ یگستان ر ہی اُنہیں اُن بچوںکے کے لئے
کھانا مہیا کرتا ہے۔ 6 کھیتجو اُن کے اپنے نہیں ہیں اُن میں وہ
فصل کاٹتے ہیں، اور انگورکےبےدینوں باغوںکے میں جا کر وہ
دو چار انگور چن لیتے ہیں فصلجو چننے بعدکے باقی رہ گئے تھے۔
کپڑوں7 سے محروم رہ کر وہ رات کو برہنہ حالت میں گزارتے
ہیں۔ سردی میں اُن پاسکے تککمبل نہیں ہوتا۔ پہاڑوں8 کی
بارش سے بھیگوہ جاتے اور پناہ گاہ نہ ہونے باعثکے پتھروں
کے لپٹساتھ جاتے ہیں۔

باپبےدین9 سے محروم بچے کو ماں کی گود سے چھین لیتے
ہیں بلـکہ شرطاِس مصیبتپر زدہ قرضکو ہیںدیتے اُنہیںوہکہ
ضمانت کے طور پر اپنا شیرخوار بچہ دے۔ غریب10 برہنہ حالت
میں کپڑےاور 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
میںحالتپیاسیہیں۔ شریروںوہ میںحوضوںکے انگور پاؤںکو
تلے کچل کر اُس 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۔

یہ13 بےدین اُن میں ہیںسے جو نور سرکشسے ہو گئے ہیں۔
نہ وہ اُس راہوںکی واقفسے ہیں، نہ اُن میں ہتے ر ہیں۔ صبح14
قاتلسویرے اُٹھتا ہے مصیبتتاکہ زدہ ضرورتاور 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۔ 16 ڈاکو اندھیرے میں گھروں میں نقب لگاتے جبکہ
دن وقتکے چھپوہ کر اپنے پیچھے کنڈی لگا لیتے ہیں۔ نور کو
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وہ جانتے ہی نہیں۔ گہری17 یکی تار ہی اُن کی صبح ہوتی ہے،
کیونکہ اُن کی گھنے اندھیرے کی دہشتوں سے دوستی ہو گئی
ہے۔

لیکن18 بےدین پانی کی سطح جھاگپر ملـکہیں، میں اُن
کا حصہ ملعون ہے اور اُن کے انگور کے باغوں طرفکی کوئی
رجوع نہیں کرتا۔ طرحجس19 کال اور ُجھلستی گرمی برف کا
پانی چھین لیتی ہیں اُسی طرح پاتال گناہ گاروں کو چھین لیتا ہے۔
ماں20 کا رِحم اُنہیں بھول جاتا، کیڑا اُنہیں چوس لیتا اور اُن کی
یاد جاتی رہتی ًہے۔ یقینا لـکڑیبےدینی ٹوٹطرحکی جاتی ہے۔
عورتبانجھبےدین21 پر ظلم اور بیواؤں بدسلوکیسے کرتے ہیں،
لیکن22 الله زبردستوں کو اپنی قدرت گھسیٹسے کر لے جاتا
مضبوطیوہہے۔ بھیکھڑےسے توبھیہوں یقینکوئی نہیں کہ
زندہ رہیں گے۔ 23 الله اُنہیں حفاظت سے آرام کرنے دیتا ہے،
لیکن اُس کی آنکھیں اُن کی راہوں کی داریپہرا کرتی رہتی ہیں۔
24 لمحہ بھر کے لئے وہ سرفراز ہوتے، لیکن پھر نیست و نابود ہو
جاتے ہیں۔ اُنہیں خاک میں ملا کر سب کی طرح جمع کیا جاتا
ہے، وہ گندم کی کٹی ہوئی بالوں کی طرح مُرجھا جاتے ہیں۔

25 کیا ایسا نہیں ہے؟ اگر کوئی متفق نہیں تو وہ کرےثابت 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 دہشت ناک ہے۔ وہی اپنی بلندیوں پر

سلامتی قائم رکھتا ہے۔ 3 کیا کوئی اُس دستوںکے کی تعداد گن
سکتا ہے؟ اُس کا نور کس پر نہیں چمکتا؟ 4 تو پھر انسان الله کے
منے کسسا طرح راست باز ٹھہر سکتا ہے؟ عورتجو سے پیدا
ہوا وہ کس پاکطرح صاف ثابت ہو سکتا ہے؟ 5 اُس کی نظر
میں نہ چاند پُرنور ہے، پاکستارےنہ ہیں۔ 6 تو پھر کسانسان
پاکطرح ٹھہر سکتا ہے جو کیڑا ہی ہے؟ آدم زاد تو مکوڑا ہی
“ہے۔

26
:ایوب تُو نے مجھے کتنے مشورےاچھے دیئے !ہیں

ایوب1 دےجوابنے کر کہا،
واہ”2 جی !واہ تُو نے اُسےخوبکیا سہارا دیا ہے،بےبسجو

خوبکیا اُس بازو مضبوطکو کر دیا بےطاقتجو !ہے 3 تُو نے
اُسے کتنے مشورےاچھے دیئے جو حکمت سے محروم ہے، اپنی
سمجھ کی کتنی گہری باتیں اُس پر ظاہر کی ہیں۔ 4 تُو کسنے
مددکی یہسے پیشکچھ کیا میںروحتیرینےکسہے؟ باتیںوہ
ڈالیں تیرےجو منہ نکلسے آئی ہیں؟

کون الله عظمتکی کا اندازہ لگا سکتا ہے؟
5 الله کے منے سا وہ تمام مُردہ ارواح جو پانی اور اُس میں ہنے ر

والوں کے نیچے بستی ہیں ڈر مارےکے تڑپ اُٹھتی ہیں۔ 6 ہاں،
اُس کے منے سا پاتال برہنہ اور اُس کی بےنقابگہرائیاں ہیں۔

الله7 ہی شمالنے ویرانکو سنسانو جگہ اوپرکے تان اُسیلیا،
زمیننے یوںکو لگا دیا کہ کسیوہ چیز لٹکیسے ہوئی نہیں ہے۔
اُس8 نے اپنے بادلوں میں لپیٹپانی لیا، لیکن وہ بوجھ تلے نہ پھٹے۔
اُس9 نے تختاپنا نظروں سے چھپا کر اپنا بادل اُس پر چھا جانے
اُس10دیا۔ پانینے پرسطحکی دائرہ بنایا اندھیرےاورروشنیجو
درمیانکے حد بن گیا۔

آسمان11 ستونکے لرز اُٹھے۔ اُس کی دھمکی پر دہشتوہ زدہ
ہوئے۔ قدرتاپنی12 اللهسے سمندرنے کو تھما دیا، حکمتاپنی
رہبسے اژدہے ٹکڑےٹکڑےکو کر دیا۔ اُس13 روحکے نے
آسمان کو صاف کیا، اُس کے ہاتھ نے فرار ہونے والے سانپ
کو چھید ڈالا۔ لیکن14 ایسے کام اُس کی راہوں کنارےکے پر
ہی کئے جاتے ہیں۔ جو کچھ ہم اُس بارےکے میں سنتے ہیں وہ
دھیمی دھیمی آواز ہمارےسے تککان پہنچتا ہے۔ تو پھر کون
اُس قدرتکی کی کڑکتی آواز سمجھ سکتا “ہے؟

27
مَیں ہوںبےقصور

1 ایوبپھر نے باتاپنی جاری رکھی،
2 الله” کی حیات کی قَسم جس نے میرا انصاف کرنے سے

انکار کیا، قادرِ مطلق کی قَسم جس نے میری زندگی تلخ کر دی
ہے، میرے3 جیتے جی، تکجبہاں الله کا ناکمیریدم میں
ہے جھوٹہونٹمیرے4 نہیں بولیں میریگے، زبان دھوکا بیان
کرےنہیں گی۔ مَیں5 کبھی تسلیم نہیں کروں گا باتتمہاریکہ
درست ہے۔ مَیں بےالزام ہوں اور مرتے تکدم اِس کے ُلٹ ا
نہیں کہوں گا۔ مَیں6 اصرار کرتا ہوں راستکہ باز ہوں اور اِس
سے کبھی باز نہیں آؤں گا۔ میرا دل میرے کسی بھی دن کے
بارے میں ملامتمجھے نہیں کرتا۔

7 کرےالله میرےکہ دشمن کے ساتھ سلوکوہی کیا جائے
ساتھکےبےدینوںجو کیا گا،جائے مخالفمیرےکہ کا انجاموہ
ہو بدکاروںجو پیشکو آئے گا۔ 8 کیونکہ وقتاُس شریر کی کیا
اُمید رہے اُسےجبگی اِس زندگی منقطعسے کیا جائے جبگا،
الله اُس اُسجانکی گا؟کرےطلبسے 9 کیا الله اُس چیخیںکی
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 کو
پکارے گا؟

اب11 مَیں تمہیں الله قدرتکی بارےکے میں تعلیم دوں گا،
قادرِ مطلق کا ارادہ تم سے نہیں چھپاؤں گا۔ 12 دیکھو، تم سب
نے اِس کا مشاہدہ کیا ہے۔ تو پھر اِس قسم کی باطل باتیں کیوں
کرتے ہو؟

بےدین زندہ نہیں رہے گا
13 بےدین الله سے کیا اجر پائے گا، ظالم کو قادرِ مطلق سے

میراث میں کیا ملے گا؟ 14 گو اُس کے بچے متعدد ہوں، لیکن
آخرکار وہ تلوار کی زد میں آئیں گے۔ اُس کی اولاد بھوکی رہے
گی۔ 15 جو بچ جائیں مہلـکاُنہیں بیماری سے قبر میں پہنچایا جائے
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گا، اور اُن بیوائیںکی ماتم نہیں پائیںکر گی۔ خاکوہبےشک16
چاندیطرحکی کا ڈھیر لگائے اور مٹی نفیسطرحکی کپڑوں کا
تودہ اکٹھا کرے، لیکن17 کپڑےجو راستاُنہیںکرےجمعوہ
باز پہن لے گا، اور جو چاندی وہ اکٹھی کرے اُسے بےقصور
کرےتقسیم گا۔ 18 جو بےدینگھر 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 لیکنہے، آخری جبدفعہ۔
اپنی آنکھیں کھول لیتا تو دولتتمام جاتی رہی ہے۔ اُس20 پر ہول
ناک واقعات کا سیلاب ٹوٹ پڑتا، اُسے رات کے وقت آندھی
چھین لیتی ہے۔ 21 مشرقی لُو اُسے اُڑا لے جاتی، اُسے اُٹھا کر اُس
مقامکے پھینکدُورسے اُسوہسےبےرحمی22ہے۔دیتی یوںپر
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؟

1ً یقینا چاندی کی کانیں ہوتی ہیں اور ایسی جگہیں جہاں سونا
خالص کیا ہے۔جاتا 2 لوہا زمین نکالاسے جاتا لوگاور پتھر پگھلا
کر تانبا بنا لیتے ہیں۔ 3 انسان اندھیرے کو ختم کر کے زمین کی
دھاتکچیتکجگہوںگہریگہری کھوجکا لگاتا ہے، خواہ
وہ اندھیرےکتنے نہکیوںمیں ہو۔ اجنبیایک4 لگاتیسرنگقوم
رّسوںجبہے۔ لٹکےسے ہوئے کام کرتے اور 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
تبدیلیوںگہرائیاںکی ہو لـگیآگمیںاُسجیسےہیںجاتی ہو۔
پتھروں6 سے سنِگ لاجورد نکالا جاتا میںجسہے سونے کے
بھیذرے پائے جاتے ہیں۔

یہ7 ایسے راستے ہیں جو شکاریبھیکوئی پرندہ نہیں جانتا، جو
کسی بھی باز نے نہیں دیکھا۔ 8 جنگل کے رُعب دار جانوروں
میں سے بھیکوئی اِن راہوں پر نہیں بھیکسیچلا، ببر شیر نے اِن
پر قدم نہیں رکھا۔ انسان9 چقماقسنِگ پر ہاتھ لگا کر پہاڑوں کو
سےجڑ ُلٹا ا دیتا ہے۔ وہ10 پتھر سرنگمیں لگا کر قسمہر کی قیمتی
چیز دیکھ لیتا 11 اور زمین دوز ندیوں کو بند کر کے پوشیدہ چیزیں
روشنی میں لاتا ہے۔

لیکن12 حکمت کہاں پائی جاتی ہے، سمجھ کہاں سے ملتی
ہے؟ 13 انسان اُس تک جانے والی راہ نہیں جانتا، کیونکہ اُسے
ملـِک حیات میں پایا نہیں جاتا۔ 14 سمندر کہتا ہے، حکمت’
پاسمیرے نہیں ‘ہے، اور اُس بیانگہرائیاںکی کرتی ہیں، یہاں’
بھی نہیں ‘ہے۔

حکمت15 کو خالصنہ سونے، نہ چاندی سے خریدا جا سکتا
ہے۔ 16 اُسے پانے کے لئے نہ اوفیر کا سونا، قیمتبیشنہ عقیِق
*احمر یا 17ہیں۔کافی†لاجوردسنِگ اورسونا اُسشیشہ مقابلہکا
نہیں کر سکتے، نہ وہ سونے کے یورات ز عوضکے مل سکتی

ہے۔ 18 اُس کی نسبت مونگا اور بلور کی کیا قدر ہے؟ حکمت
بھریسے تھیلی موتیوں سے کہیں یادہ ز قیمتی ہے۔ 19 ایتھوپیا کا
‡زبرجد اُس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، خالصاُسے سونے کے لئے
خریدا نہیں جا سکتا۔

حکمت20 کہاں سے آتی، سمجھ کہاں سے مل سکتی ہے؟
21 وہ تمام جانداروں سے پوشیدہ رہتی بلـکہ پرندوں سے بھی چھپی
رہتی ہے۔ پاتال22 اور موت اُس بارےکے میں کہتے ہیں، ہم’
نے اُس بارےکے صرفمیں افواہیں سنی ‘ہیں۔

لیکن23 الله تکاُس جانے والی راہ کو جانتا اُسےہے، معلوم
ہے ملکہاںکہ ہے۔سکتی 24 اُسیکیونکہ زمیننے کی حدود
تک دیکھا، آسمان تلے سب کچھ پر نظر ڈالی 25 تاکہ ہَوا کا وزن
پانیاورکرےمقرر پیمائشکی کرے۔متعینحدودکیاُسکےکر
اُسی26 بارشنے کے لئے فرمان جاری کیا اور بادل کی کڑکتی
بجلی کے لئے راستہ تیار کیا۔ اُسی27 وقت اُس نے حکمت کو
دیکھ کر اُس کی پڑتالجانچ کی۔ اُس اُسےنے قائم بھی کیا اور اُس
کی تحقیقتکتہہ بھی کی۔ انسان28 سے اُس نے کہا، سنو،’ الله
مانناخوفکا اورحکمتہی بُرائی دُورسے سمجھہیرہنا “۔‘ہے

29
میریکاش زندگی پہلے کی طرح ہو

ایوب1 نے باتاپنی جاری رکھ کر کہا،
2 کاش” مَیں دوبارہ ماضی کے وہ دن گزار سکوں جب الله

میری دیکھ بھال کرتا تھا، اُسجب3 کی میرےشمع سر کے اوپر
مَیںاوررہیچمکتی اُس اندھیرےسےمددکیروشنیکی میں چلتا
تھا۔ اُس4 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 میرےباعثکے قدم دہی سے
دھوئے ہتے ر اور چٹان تیلسے کی پھوٹندیاں کر نکلتی تھیں۔

جب7 کبھی مَیں شہر دروازےکے سے نکل چوککر میں
کرسیاپنی پر بیٹھ جاتا 8 تو آدمیجوان مجھے دیکھ ہٹپیچھےکر کر
چھپ بزرگجاتے، اُٹھ کھڑےکر ہتے، ر رئیس9 لنے بو سے باز
آ کر منہ پر ہاتھ رکھتے، 10 شرفا کی دبآواز جاتی اور اُن کی زبان
تالو چپکسے جاتی تھی۔

کانجس11 میرینے باتیں سنیں اُس مبارکمجھےنے کہا،
آنکھجس مجھےنے دیکھا اُس میںحقمیرےنے گواہی دی۔
12 کیونکہ مصیبتجو میں آ کر آواز دیتا اُسے مَیں بچاتا، بےسہارا
یتیم کو چھٹکارا دیتا تھا۔ 13 تباہ ہونے والے مجھے برکت دیتے
تھے۔ میرے باعث بیواؤں کے دلوں سے خوشی نعرےکے اُبھر
آتے تھے۔ بازیراستمَیں14 ملبّسسے بازیراستاور مجھ سے
ملبّس رہتی انصافتھی، میرا چوغہ اور پگڑی تھا۔

15 اندھوں کے لئے مَیں آنکھیں، لنگڑوں کے لئے پاؤں بنا رہتا
تھا۔ مَیں16 غریبوں باپکا تھا، کبھیجباور اجنبی کو مقدمہ
لڑنا پڑا تو مَیں غور سے اُس کے معاملے کا معائنہ کرتا تھا تاکہ اُس

* 28:16 عقیِق :احمر carnelian † 28:16 سنِگ :لاجورد lapis lazuli ‡ 28:19 :زبرجد peridot
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کا حق مارا نہ جائے۔ مَیں17 بےدیننے کا جبڑا توڑ کر اُس کے
دانتوں میں سے شکار چھڑایا۔

وقتاُس18 میرا خیال تھا، مَیں’ اپنے ہی گھر وفاتمیں پاؤں
گا، سیمرغ کی طرح اپنی زندگی کے دنوں میں اضافہ کروں گا۔
میری19 جڑیں تکپانی پھیلی اور میری اوسشاخیں سے تر رہیں
گی۔ میری20 عزت ہر وقت تازہ رہے گی، میرےاور ہاتھ کی
کمان کو نئی تقویت ملتی رہے ‘گی۔

میریلوگ21 سن خاموشیکر میرےسے مشوروں کے انتظار
میں ہتے ر تھے۔ باتمیرے22 کرنے پر کچھمیںجوابوہ نہ کہتے
الفاظمیرےبلـکہ سیہلـکی باندیبوندا طرحکی اُن پر ٹپکتے ہتے۔ ر
بارشسےشدتانسانطرحجس23 انتظارکے میں رہتا اُسیہے
طرح میرےوہ انتظار میں ہتے ر تھے۔ وہ منہ پسار کر بہار بارشکی
کی طرح میرے الفاظ کو جذب کر لیتے تھے۔ جب24 مَیں اُن
باتسے وقتکرتے مسکراتا تو اُنہیں یقین نہیں آتا تھا، میری اُن پر
مہربانی اُن نہایتنزدیککے قیمتی تھی۔ مَیں25 اُن کی راہ اُن کے
لئے چن کر اُن قیادتکی کرتا، اُن کے درمیان یوں بستا جستھا
طرح بادشاہ اپنے دستوں کے درمیان۔ مَیں اُس کی مانند تھا جو
ماتم کرنے والوں کو تسلی دیتا ہے۔

30
مجھے رد کیا گیا ہے

لیکن1 اب وہ میرا مذاق اُڑاتے ہیں، حالانکہ اُن کی عمر مجھ
سے کم ہے اور مَیں اُن کے باپوں کو اپنی یوں بکر بھیڑ کی دیکھ
بھال کرنے والے ُکتوں ساتھکے کام پر لگانے بھیکے لائق نہیں
سمجھتا تھا۔ میرے2 لئے اُن کے ہاتھوں کی مدد کا کیا فائدہ تھا؟
اُن کی پوری طاقت تو جاتی رہی تھی۔ خوراک3 کی کمی اور
بھوکشدید مارےکے خشکوہ زمین کی تھوڑی بہت پیداوار
کتر کتر کر کھاتے ہیں۔ وقتہر وہ تباہی اور ویرانی کے دامن
میں ہتے ر ہیں۔ 4 وہ یوں جھاڑ خطمیسے پھلکا توڑ کر کھاتے،
یوں تاپنےآگجڑیںکی*جھاڑ لئےکے اکٹھی اُنہیں5ہیں۔کرتے
آبادیوں سے خارج کیا گیا ہے، لوگاور چور’ ‘چور چلّا کر اُنہیں
بھگا دیتے ہیں۔ اُنہیں6 گھاٹیوں کی ڈھلانوں پر بسنا پڑتا، وہ زمین
غاروںکے میں اور پتھروں درمیانکے ہی ہتے ر ہیں۔ یوں7 جھاڑ
کے درمیان وہ آوازیں دیتے اور مل کر اونٹ کٹاروں تلے دبک
جاتے ہیں۔ 8 اِن کمینے اور لوگوںبےنام 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
اور میرے منہ پر تھوکنے سے نہیں رُکتے۔ 11 چونکہ الله نے میری
کمان کی تانت کھول کر میری رُسوائی کی ہے، اِس لئے وہ میری
موجودگی میں بےلگام ہو 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 مجھے خاک میں ملانے
میں کامیاب 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۔ 15 ہول ناک واقعات میرے
کھڑےخلاف ہو گئے ہیں، اور وہ تیز ہَوا کی میرےطرح وقار
کو اُڑا لے جا رہے میریہیں۔ سلامتی بادل کی اوجھلطرح ہو
گئی ہے۔

دنوںکےمصیبتمَیںہے،رہینکلجانمیریاباور16 کے
قابو میں آ گیا ہوں۔ رات17 میریکو ہڈیوں کو چھیدا جاتا ہے،
کترنے والا درد مجھے کبھی نہیں چھوڑتا۔ 18 بڑےالله زور سے
میرا کپڑا پکڑ کر یبان گر طرحکی مجھے گرفتسختاپنی میں رکھتا
ہے۔ اُس19 مجھےنے کیچڑ پھینکمیں دیا ہے، اور دیکھنے میں
خاکمَیں اور مٹی ہی بن گیا ہوں۔ مَیں20 تجھے پکارتا، لیکن تُو
نہیںجواب دیتا۔ مَیں کھڑا ہو لیکنجاتا، تُو مجھے گھورتا ہی رہتا
ہے۔ 21 تُو میرے ساتھ سلوکاپنا بدل کر مجھ پر ظلم کرنے لگا،
اپنے ہاتھ پورےکے زور سے مجھے ستانے لگا ہے۔ 22 تُو مجھے
اُڑا کر ہَوا پر سوار ہونے دیتا، گرجتے طوفان میں گھلنے دیتا ہے۔
23 ہاں، اب مَیں جانتا ہوں کہ تُو مجھے موت کے کرےحوالے
گا، اُس گھر میں پہنچائے گا ایکجہاں دن تمام جاندار جمع ہو
جاتے ہیں۔

24ً یقینا مَیں نے کبھی بھی اپنا ہاتھ کسی ضرورت مند کے
نہیںخلاف اُسجباُٹھایا میںمصیبتاپنینے آواز بلـکہ25دی۔
کسیجب کا بُرا حال تھا تو مَیں دردیہم رونےسے لگا، غریبوں
دیکھحالتکی کر مجھتاہم26لگا۔کھانےغمدلمیرا مصیبتپر
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 واسطہ
تکلیف دہ دنوں سے پڑتا ہے۔ 28 مَیں 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 کا بھائی اور
عقابی ُلّوؤں ا کا ساتھی بن گیا ہوں۔ میری30 ِجلد کالی ہو گئی،
میری ہڈیاں تپتی گرمی سببکے ُجھلسسے گئی ہیں۔ اب31
میرا صرفسرود ماتم کرنے صرفبانسریمیریاور والوںرونے
کے لئے استعمال ہوتی ہے۔

31
:باتآخریمیری مَیں ہوںبےگناہ

1 مَیں نے اپنی آنکھوں سے عہد باندھا ہے۔ تو پھر مَیں کس
طرح کسی کنواری پر نظر ڈال سکتا ہوں؟ 2 کیونکہ انسان کو
آسمان پر ہنے ر والے نصیبکیاسےطرفکیخدا بلندیوںاُسےہے،
پر بسنے والے قادرِ مطلق سے کیا وراثت پانا ہے؟ 3 کیا ایسا نہیں ہے
لئےکےشخصناراستکہ آفت اور بدکار لئےکے تباہی مقرر ہے؟
میری4 راہیں تو الله کو نظر آتی ہیں، وہ میرا ہر قدم گن لیتا ہے۔

* 30:4 یوں :جھاڑ یعنی جھاڑی سینک،broomبنام قسم جسجھاڑیکی پھولکے زرد ہوتے ہیں۔
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5 نہ مَیں کبھی دھوکے سے چلا، نہ میرے پاؤں نے کبھی

فریب دینے کے لئے پُھرتی کی۔ اگر اِس میں ذرا بھی شک ہو
6 تو الله مجھے انصاف کے ترازو میں تول لے، الله میری بےالزام
حالت معلوم کرے۔ 7 اگر میرے قدم صحیح راہ سے ہٹ گئے،
میری آنکھیں میرے دل کو غلط راہ پر لے گئیں یا میرے ہاتھ
داغ دار ہوئے 8 تو پھر جو بیج مَیں نے یا بو اُس کی پیداوار کوئی
اَور کھائے، جو فصلیں مَیں نے لگائیں اُنہیں اُکھاڑا جائے۔

9 اگر میرا دل عورتکسی سے ناجائز تعلقات رکھنے پر اُکسایا
گیا پڑوسیاپنےسےمقصداِسمَیںاور دروازےکے تاکپر لگائے
بیٹھا 10 تو پھر کرےالله میریکہ بیوی کسی اَور آدمی کی گندم
پیسے، اَورکوئیکہ اُس حرکتایسیکیونکہ11جائے۔جھکپر
ناکشرم ہوتی، ایسا جرم سزا لائقکے ہوتا ہے۔ ایسے12 گناہ کی
بھسمکچھسبتکپاتالآگ کر دیتی ہے۔ اگر وہ مجھ سے سرزد
ہوتا تو میری تمام فصل تکجڑوں راکھ کر دیتا۔

13 اگر میرا نوکر نوکرانیوں کے ساتھ جھگڑا تھا اور مَیں نے اُن
کا حق مارا 14 تو مَیں کیا کروں جب الله عدالت میں کھڑا ہو
جائے؟ جب وہ میری پوچھ گچھ کرے تو مَیں اُسے کیا جواب
دوں؟ 15 جسکیونکہ میریمجھےنے ماں پیٹکے میں بنایا اُس
اُنہیںنے بھی ایکبنایا۔ ہی اُنہیںنے بھی اور مجھے بھی رِحم میں
تشکیل دیا۔

16 کیا مَیں نے پست حالوں کی یات ضرور پوری کرنے سے
انکار کیا یا بیوہ کی آنکھوں کو بجھنے دیا؟ ہرگز !نہیں 17 کیا مَیں
نے اپنی روٹی اکیلے ہی کھائی اور یتیم کو اُس شریکمیں نہ کیا؟
18 ہرگز نہیں، بلـکہ اپنی جوانی سے لے کر مَیں نے اُس کا باپ
بن کر اُس پرورشکی کی، اپنی پیدائش سے ہی بیوہ کی راہنمائی
کی۔ کبھیجب19 مَیں نے دیکھا کہ کوئی کپڑوں کی کمی کے
باعث ہلاک ہو رہا ہے، کہ کسی غریب پاسکے تککمبل
نہیں 20 تو مَیں نے اُسے اپنی بھیڑوں کی کچھ اُون دی تاکہ وہ گرم
ہو سکے۔ لوگایسے مجھے دعا دیتے تھے۔ مَیں21 نے کبھی بھی
یتیموں خلافکے ہاتھ نہیں اُٹھایا، اُس وقت بھی نہیں جب شہر
میںحقمیرےبزرگبیٹھےمیںدروازےکے تھے۔ 22 اگر ایسا نہ
تھا تو کرےالله کہ میرا شانہ کندھے سے نکل کر گر جائے، کہ
میرا بازو جوڑ سے پھاڑا !جائے ایسی23 میرےحرکتیں لئے ناممکن
تھیں، کیونکہ اگر مَیں ایسا کرتا تو مَیں 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 دولتمیریکہ یادہ ز میرےاورہے ہاتھ بہتنے
کچھ حاصل کیا ہے؟ ہرگز !نہیں 26 کیا سورج دمکچمککی اور
کیچاند پُروقار دیکھروِش کر دلمیرے27 سےچپکےکبھیکو
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 کبھی خوش ہوا جب مجھ سے نفرت کرنے والا
تباہ ہوا؟ کیا مَیں باغ باغ ہوا جب اُس پر مصیبت آئی؟ ہرگز !نہیں
30 مَیں نے اپنے منہ کو اجازت نہ دی کہ گناہ کر کے اُس کی
جان پر لعنت بھیجے۔ 31 میرےبلـکہ خیمے کے آدمیوں 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
مسافروںدروازہ کے لئے کھلا رہتا تھا۔ 33 کیا مَیں آدمکبھینے
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 باعثکےجسکیا مجھے
ڈر چپمارےکے رہنا پڑتا اور گھر نکلسے نہیں سکتا تھا۔

کاش35 کوئی میری !سنے دیکھو، یہاں میری بات پر میرے
ابہیں،خطدست قادرِ میرےکاشدے۔جوابمجھےمطلق
مخالف لـکھ کر مجھے الزاماتوہ بتائیں جو اُنہوں نے مجھ پر لگائے
!ہیں 36 الزاماتاگر کا کاغذ ملتا تو مَیں اُسے اُٹھا کر اپنے کندھے
پر رکھتا، اُسے پگڑی کی طرح اپنے سر پر باندھ لیتا۔ مَیں37 الله کو
قدموںاپنے کا اُسطرحکیرئیسکردےکتابحسابپورا کے
قریب پہنچتا۔

38 کیا میری زمین نے مدد کے لئے پکار کر مجھ پر الزام لگایا
ہے؟ کیا اُس یاںکی یگھار سببمیرےر ملسے کر پڑیرو ہیں؟
39 کیا مَیں نے اُس کی پیداوار اجر دیئے بغیر کھائی، اُس پر محنت
مشقت کرنے والوں کے لئے آہیں بھرنے کا باعث بن گیا؟ ہرگز
!نہیں 40 اگر مَیں اِس میں قصوروار ٹھہروں تو گندم کے بجائے
یاںخاردار جھاڑ اور َجو بجائےکے ایوبیوں“اُگے۔†دھتورا کی
باتیں اختتام پہنچکو گئیں۔

32
چوتھے ساتھی ِلیہو ا کی تقریر

تب1 مذکورہ تینوں آدمی ایوب جوابکو دینے سے باز آئے،
کیونکہ تکابوہ سمجھتا تھا کہ راستمَیں 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 اپنے آپ کو الله کے منے سا راست باز ٹھہراتا تھا۔ دوسری3
ناراضبھیسےدوستوںتینوںوہطرف تھا، نہکیونکہ ایوبوہ کو
دےجوابصحیح سکے، نہ ثابت کر سکے کہ مجرم ہے۔ 4 اِلیہو
ایوبتکابنے باتسے نہیں کی دوسروںتکجبتھی۔ نے
بات پوری نہیں کی تھی وہ خاموش رہا، کیونکہ بزرگوہ تھے۔
اُسجبابلیکن5 نے دیکھا تینوںکہ آدمی مزید جوابکوئی
دےنہیں سکتے تو بھڑکوہ اُٹھا 6 جواباور میں مَیں”کہا، کم عمر ہوں سبآپجبکہ عمر رسیدہ ہیں، اِس لئے مَیں
کچھ شرمیلا تھا، آپمَیں کو اپنی 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۔

* 31:27 احترام :کیا لفظی :ترجمہ ہاتھ سے اُنہیں بوسہ دیا۔ † 31:40 ایک:دھتورا بدبودار پودا۔
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لیکن8 روحجو انسان میں ہے یعنی جو دم قادرِ مطلق اُسنے

میں پھونک دیا وہی انسان کو سمجھ عطا کرتا ہے۔ 9 نہ صرف
دانشلوگبوڑھے مند ہیں، صرفنہ انصافوہ سمجھتے جنہیں
بالکے سفید ہیں۔ گزارشمَیںچنانچہ10 ہوںکرتا کہ میریذرا
بات سنیں، مجھے بھی اپنی پیشرائے کرنے دیجئے۔

11 مَیں آپ کے الفاظ کے انتظار میں رہا۔ جب آپ موزوں
تلاشجواب کر رہے تھے تو مَیں آپ دانشکی مند باتوں پر غور
کرتا رہا۔ 12 مَیں آپنے پر پوری توجہ دی، لیکن آپ میں سے
کوئی ایوب کو غلط ثابت نہ کر سکا، کوئی اُس کے دلائل کا
جوابمناسب دےنہ پایا۔ اب13 ایسا نہ ہو آپکہ کہیں، ہم’
ایوبنے حکمتمیں پائی انسانہے، دےشکستاُسے کر بھگا
نہیں سکتا بلـکہ صرف الله ‘ہی۔ 14 ایوبکیونکہ نے اپنے دلائل
ترتیبکی سے میرا مقابلہ نہیں کیا، جوابمَیںجباور دوں گا تو
آپ کی باتیں نہیں دہراؤں گا۔

آپ15 گھبرا جوابکر دینے سے باز آئے ہیں، اب آپ کچھ
نہیں سکتے۔کہہ 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 پیشرائے
کروں گا۔ 18 میرےکیونکہ اندر سے الفاظ چھلـک رہے ہیں،
میری میرےروح اندر مجھے مجبور کر رہی ہے۔

حقیقت19 میں مَیں اندر سے اُس نئی َمے کی مانند ہوں جو بند
رکھی گئی ہو، مَیں نئی َمے بھریسے ہوئی نئی مشکوں کی طرح
پھٹنے کو ہوں۔ مجھے20 بولنا ہے تاکہ آرام پاؤں، لازم ہی ہے کہ
مَیں اپنے ہونٹوں کو کھول جوابکر دوں۔ 21ً یقینا نہ مَیں کسی
جانبکی داری، نہ کسی چاپلوسیکی کروں گا۔ 22 کیونکہ مَیں
خوشامد کر ہی نہیں سکتا، ورنہ میرا خالق مجھے جلد ہی اُڑا لے
جائے گا۔

33
الله کئی یقوں طر انسانسے سے ہم کلام ہوتا ہے

اے1 ایوب، میری تقریر میریسنیں، تمام باتوں پر کان !دھریں
مَیںاب2 اپنا منہ کھول دیتا میریہوں، زبان بولتی ہے۔ میرے3
راہسیدھیالفاظ پر اُبھرسےدلوالےچلنے آتے ہونٹمیرےہیں،
داریدیانت سے وہ کچھ بیان کرتے ہیں جو مَیں جانتا ہوں۔ 4 الله
روحکے مجھےنے بنایا، مطلققادرِ بخشی۔زندگیمجھےنےدمکے

5 آپاگر قابلاِس ہوں تو دیںجوابمجھے اور اپنی ترتیبباتیں
پیشسے کر کے میرا مقابلہ کریں۔ الله6 کی مَیںمیںنظر آپتو کے
برابر ہوں، مجھے بھی مٹی سے لے کر تشکیل دیا گیا ہے۔ 7 چنانچہ
آپمجھے کے لئے دہشت باعثکا نہیں ہونا ہئے، طرفمیریچا
آپسے پر بھاری بوجھ نہیں آئے گا۔

آپ8 میرےنے سنتے ہی کہا بلـکہ آپ کے الفاظ ابھی تک
میںکانوںمیرے گونج ہیں،رہے پاکمَیں’9 مجھہوں، جرمسے
سرزد نہیں ہوا، مَیں بےگناہ ہوں، میرا کوئی قصور نہیں۔ توبھی10
الله مجھ سے جھگڑنے مواقعکے ڈھونڈتا اور مجھے اپنا دشمن سمجھتا
ہے۔ 11 میرےوہ پاؤں کو کاٹھ میں ڈال میریکر تمام راہوں کی
پہرا داری کرتا ‘ہے۔

نہیں،درستباتیہکیآپلیکن12 کیونکہ الله انسان سے اعلٰی
ہے۔ آپ13 اُس سے جھگڑ کر کیوں کہتے ہیں، وہ’ میری کسی
باتبھی جوابکا نہیں ؟‘دیتا شاید14 انسان کو الله نظر نہ آئے،
لیکن وہ اِسکبھیضرور یقے، اُسکبھیطر یقے طر اُسسے سے
ہم کلام ہوتا ہے۔

خوابوہکبھی15 کیراتیا یا اُسمیںرو باتسے ہے۔کرتا
لوگجب بستر پر لیٹ کر گہری نیند سو جاتے ہیں 16 تو الله اُن
کے کان کھول کر اپنی نصیحتوں سے اُنہیں دہشت زدہ کر دیتا
ہے۔ یوں17 انسانوہ غلطکو کام کرنے اور مغرور ہونے بازسے
رکھ کر اُس18 کی جان گڑھے میں اُترنے اور یائے موتدر کو
عبور کرنے روکسے دیتا ہے۔

کبھی19 الله انسان کی بستر پر درد یعےکے تربیتذر کرتا ہے۔
تب اُس کی ہڈیوں میں لگاتار جنگ ہوتی ہے۔ 20 اُس کی جان
خوراککو سے گھن آتی بلـکہ اُسے لذیذترین کھانے سے بھی
نفرت ہوتی ہے۔ اُس21 پوستگوشتکا سکڑ کر غائب 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 ثالثکوئیسے اُس کے
پاس ہو انسانجو سیدھیکو راہ دکھائے اور24 اُس ترسپر کھا
کر کہے، اُسے’ گڑھے میں اُترنے سے چھڑا، مجھے فدیہ مل گیا
اُساب25ہے، نسبتکیجوانیجسمکا یادہ ز تر و تازہ ہو جائے
اور وہ دوبارہ جوانی کی سی طاقت ‘پائے 26 تو پھر شخصوہ الله
سے اورگا،کرےالتجا الله اُس پر مہربان تبگا۔ہو خوشیبڑیوہ
اللهسے کا چہرہ تکتا اللهطرحاِسیگا۔رہے انسان بازیراستکی
بحال کرتا ہے۔

27 ایسا شخص لوگوں کے منے سا گائے گا اور کہے گا، مَیں’
نے گناہ کر کے سیدھی راہ ٹیڑھی میڑھی کر دی، اور مجھے کوئی
فائدہ نہ ہوا۔ لیکن28 اُس نے دےفدیہ میریکر جان موتکو
کے گڑھے میں اُترنے سے میریابچھڑایا۔ زندگی نور لطفسے
اندوز ہو ‘گی۔

29 الله انسان کے ساتھ یہ سب کچھ دو چار مرتبہ کرتا ہے
30 تاکہ اُس کی جان گڑھے واپسسے آئے اور وہ زندگی کے نور
روشنسے ہو جائے۔

اے31 ایوب، دھیان باتمیریسے خاموشسنیں، ہو جائیں
تاکہ مَیں بات کروں۔ 32 اگر آپ جواب میں کچھ بتانا چاہیں تو
بتائیں۔ بولیں، کیونکہ مَیں آپ کو راست باز ٹھہرانے کی آرزو
لیکن33ہوں۔رکھتا بیانکچھآپاگر نہیں کر میریتوسکتے سنیں،
رہیںچپ تاکہ آپمَیں حکمتکو کی تعلیم “دوں۔

34
الله ایکہر مناسبکو اجر دیتا ہے

1 پھر اِلیہو باتنے جاری رکھ کر کہا،
دانشاے”2 الفاظمیرےمندو، ِمو،اے!سنیں عال مجھ پر کان

!دھریں 3 کیونکہ کان یوں الفاظ کی جانچ پڑتال کرتا جسہے
لیتیچکھکوخوراکزبانطرح ہمآئیں،4ہے۔ اپنے لئے کچھوہ
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لیںچن درستجو آپسہے، میں جان لیں کہ کیا کچھ اچھا ہے۔
ایوب5 نے کہا ہے، گو’ مَیں بےگناہ ہوں توبھی الله نے مجھے
میرے حقوق سے محروم کر رکھا ہے۔ 6 جو بارےمیرےفیصلہ
میں کیا گیا ہے اُسے جھوٹمَیں قرار دیتا ہوں۔ گو مَیں بےقصور
ہوں توبھی تیر نے مجھے یوں زخمی کر دیا کہ اُس کا علاج ممکن
ہی ‘نہیں۔ اب7 مجھے بتائیں، کیا ایوبکوئی جیسا بُرا ہے؟ وہ تو
کفر باتیںکی پانی طرحکی پیتے، بدکاروں8 میںصحبتکی چلتے اور
بےدینوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں۔ 9 کیونکہ وہ دعوٰی
کرتے ہیں کہ الله سے لطف اندوز ہونا انسان کے لئے بےفائدہ
ہے۔

سمجھاےچنانچہ10 دار باتمیریمردو، !سنیں یہ کیسے ہو
سکتا ہے کہ الله شریر کام کرے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ قادرِ
مطلق ناانصافی کرے۔ 11ً یقینا وہ انسان کو اُس کے اعمال کا
مناسب اجر دے کر اُس پر وہ کچھ لاتا جسہے کا تقاضا اُس
چلنچالکا کرتا ہے۔ 12ً یقینا الله نہیںحرکتیںبےدین کرتا، قادرِ
انصافمطلق کا خون نہیں کرتا۔ کس13 نے زمین کو الله کے
حوالے کیا؟ کس 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 دوبارہ خاک ہو جائیں
گے۔

اے16 ایوب، اگر آپ کو سمجھ ہے تو سنیں، میری باتوں
پر دھیان دیں۔ 17 جو انصاف سے نفرت کرے 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، اے’ ؟‘!بےدینو 19 وہ تو نہ رئیسوں کی
داریجانب کرتا، داروںعُہدےنہ حالوںپستکو ترجیحپر دیتا
ہے، سبکیونکہ ہی کو اُس کے ہاتھوں نے بنایا ہے۔ 20 وہ پل
بھر میں، راتآدھی ہی مر جاتے ہیں۔ شرفا کو ہلایا جاتا ہے تو
وہ کوچ کر جاتے طاقتہیں، وروں 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 کہ بدکار اُس چھپمیں سکے۔ 23 اور الله کسی
بھی انسان کو اُس وقت سے آگاہ نہیں کرتا جب اُسے الٰہی تخِت
عدالت کے منے سا آنا ہے۔ تحقیقاتاُسے24 ضرورتکی نہیںہی
بلـکہ وہ زورآوروں پاشپاشکو کر کے دوسروں کو اُن کی جگہ
کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ25 تو اُن واقفسےحرکتوںکی اورہے اُنہیں
رات وقتکے یوں تہہ و بالا کر سکتا ہے کہ ُچور ُچور ہو جائیں۔
26 اُن کی بےدینی جوابکے میں وہ اُنہیں سب کی نظروں کے
منے پٹخسا دیتا ہے۔ اُس27 پیرویکی سے ہٹنے اور اُس کی راہوں
نہلحاظکا کرنے نتیجہیہیکا کیونکہ28ہے۔ کےحرکتوںکیاُن
چیخیںکیحالوںپستباعث الله کے منے سا کیزدوںمصیبتاور
التجائیں اُس کے تککان پہنچیں۔ لیکن29 اگر وہ خاموش 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 حکومتپر کرتا ہے 30 تاکہ حکومتشریر نہ کریں اور قوم
پھنس نہ جائے۔

31 بہتر اللهآپکہہے کہیں،سے غلطمجھے’ راہ پر لایا گیا ہے،
آئندہ مَیں دوبارہ بُرا کام نہیں کروں گا۔ 32 جو کچھ مجھے نظر نہیں
آتا وہ مجھے سکھا، اگر مجھ سے ناانصافی ہوئی ہے تو آئندہ ایسا نہیں
کروں ‘گا۔ 33 کیا الله کو آپ کو وہ اجر دینا ہئے چا جو آپ کی
نظر میں مناسب ہے، آپگو نے اُسے رد کر دیا ہے؟ لازم ہے
آپکہ خود ہی فیصلہ کریں، نہ کہ مَیں۔ لیکن ذرا وہ پیشکچھ
کریں جو آپکچھ صحیح سمجھتے ہیں۔ سمجھ34 لوگدار بلـکہ ہر
دانش مند باتمیریجو سنے فرمائے گا، 35 ایوب’ علم کے ساتھ
بات نہیں کر رہا، اُس کے الفاظ فہم سے خالی ہیں۔ کاش36
ایوب پوریکی جانچ پڑتال کی جائے، کیونکہ وہ شریروں کے سے
پیشجواب کرتا، وہ37 اپنے گناہ میں اضافہ کر ہمارےکے برُو رُو
اپنے جرم شکپر ڈالتا اور الله پر الزاماتمتعدد لگاتا “۔‘ہے

35
آپاپنے راستکو متباز ٹھہرانا

1 پھر اِلیہو نے باتاپنی جاری رکھی،
آپ”2 کہتے ہیں، مَیں’ الله سے یادہ راستز باز ‘ہوں۔ آپکیا

یہ بات درست سمجھتے ہیں 3 یا یہ کہ مجھے’ کیا فائدہ ہے، گناہ
نہ کرنے سے مجھے کیا نفع ہوتا ‘ہے؟ 4 مَیں آپ کو اور ساتھی
دوستوں کو اِس جوابکا بتاتا ہوں۔

5 اپنی نگاہ آسمان کی طرف اُٹھائیں، بلندیوں کے بادلوں پر غور
کریں۔ 6 اگر آپ نے گناہ کیا تو الله کو کیا نقصان پہنچا ہے؟ گو
آپ سے متعدد جرائم بھی سرزد ہوئے ہوں تاہم وہ متاثر نہیں ہو
گا۔ راست7 باز زندگی گزارنے آپسے اُسے دےکیا سکتے ہیں؟
آپ ہاتھوںکے سے الله کو کیا حاصل ہو سکتا بھیکچھہے؟ !نہیں
آپ8 کے جنسہم انسان ہی آپ کی بےدینی سے متاثر ہوتے
ہیں، اور آدم زاد آپہی بازیراستکی سے فائدہ اُٹھاتے ہیں۔

لوگوںجب9 سختپر ظلم ہوتا توہے وہ چیختے چلّاتے بڑوںاور
کی یادتی ز باعثکے مدد کے لئے آواز دیتے ہیں۔ لیکن10 کوئی
نہیں کہتا، الله،’ میرا خالق کہاں کہاںوہہے؟ ہے راتجو کے
دوران نغمے عطا کرتا، 11 جو ہمیں زمین پر چلنے والے جانوروں
کی نسبت یادہ ز تعلیم دیتا، ہمیں پرندوں سے یادہ ز دانش مند بناتا
‘ہے؟ 12 اُن کی چیخوں کے باوجود جوابالله نہیں دیتا، کیونکہ
گھمنڈیوہ بُرےاور ہیں۔

13ً یقینا الله ایسی باطل یاد فر نہیں سنتا، قادرِ مطلق اُس پر دھیان
نہیںہی دیتا۔ 14 تو پھر آپوہ پر کیوں آپجبدےتوجہ 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 وہ
آپ کی کیوں سنے آپجب کہتے ہیں، الله’ غضبکا کبھی سزا
نہیں دیتا، اُسے بُرائی کی پروا ہی ؟‘نہیں ایوبجب16 منہ کھولتا
توہے باتیںبےمعنی نکلتی ہیں۔ جو الفاظمتعدد پیشوہ کرتا ہے
وہ علم سے خالی “ہیں۔
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الله کتنا عظیم ہے
1 اِلیہو نے باتاپنی جاری رکھی،
2 تھوڑی” دیر کے لئے صبر کر کے مجھے اِس کی تشریح کرنے

دیں، کیونکہ مزید بہت کچھ ہے جو الله کے حق میں کہنا ہے۔
مَیں3 دُور تکدُور پھروں گا تاکہ وہ علم حاصل جسکروں سے
میرے خالق کی ثابتراستی ہو جائے۔ 4ً یقینا جو کچھ مَیں کہوں
گا وہ فریب دہ نہیں ہو ایکگا۔ ایسا آدمی آپ کے منے سا کھڑا
خلوصنےجسہے دلی سے اپنا علم حاصل کیا ہے۔

5 گو الله قدرتعظیم مالـککا ہے تاہم خلوصوہ دلوں کو
رد نہیں کرتا۔ 6 وہ بےدین کو یادہ ز تکدیر جینے نہیں دیتا، لیکن
مصیبت زدوں انصافکا کرتا ہے۔ 7 وہ اپنی آنکھوں راستکو
بازوں سے نہیں پھیرتا بلـکہ اُنہیں بادشاہوں کے تختساتھ نشین 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 ہے کہ 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 کر اُنہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی ناانصافی سے
باز آ واپسکر آؤ۔ 11 اگر وہ مان کر اُس خدمتکی کرنے لـگیں
تو پھر وہ جیتے جی اپنے خوشدن حالی میں اور اپنے سال سکون
سے گزاریں گے۔ لیکن12 اگر نہ مانیں تو اُنہیں یائے موتدر کو
عبور پڑےکرنا گا، وہ علم سے محروم رہ کر مر جائیں گے۔

13 بےدین اپنی حرکتوں سے اپنے آپ پر الٰہی غضب لاتے
ہیں۔ الله اُنہیں باندھ بھی لیکنلے، وہ مدد لئےکے نہیں پکارتے۔
14 جوانی میں ہی اُن کی جان نکل جاتی، اُن کی زندگی مُقّدس
فرشتوں کے ہاتھوں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن15 الله مصیبت زدہ
کو اُس کی مصیبت کے یعے ذر نجات دیتا، اُس پر ہونے والے
ظلم معرفتکی اُس کا کان کھول دیتا ہے۔

16 آپوہ مصیبتبھیکو کے منہ سے نکلنے ترغیبکی دلا کر
ایک ایسی کھلی جگہ پر لانا چاہتا ہے جہاں رکاوٹ نہیں ہے،
آپجہاں کی میز عمدہ کھانوں بھریسے رہے گی۔ لیکن17 اِس
وقت آپ عدالت کا وہ پیالہ پی کر سیر ہو گئے ہیں جو بےدینوں
میںنصیبکے عدالتوقتاِسہے، انصافاور آپنے اپنیکو
گرفتسخت میں لے لیا ہے۔ 18 خبردار کہ یہ بات آپ کو کفر
بکنے پر نہ اُکسائے، ایسا نہ ہو کہ تاوان کی بڑی آپرقم غلطکو
راہ پر جائے۔لے 19 آپکیا آپدولتکی دفاعکا کر آپکے کو
مصیبت سے بچائے گی؟ یا کیا آپ کی سرتوڑ کوششیں یہ سرانجام
دے سکتی ہیں؟ ہرگز !نہیں رات20 کی آرزو نہ کریں، اُس
وقت جبکی قومیں جہاں بھی نیستہوں و نابود ہو جاتی ہیں۔
رہیںخبردار21 ناانصافیکہ نہرجوعطرفکی کریں، آپکیونکہ
اِسیکو لئے مصیبت سے آزمایا جا رہا ہے۔

22 الله قدرتاپنی میں سرفراز اُسکونہے۔ جیسا اُستاد ہے؟
کس23 نے مقرر کیا کہ اُسے کس راہ پر چلنا ہے؟ کون کہہ
سکتا ہے، تُو’ غلطنے کام ؟‘کیا کوئی !نہیں اُس24 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 کے قطرے اوپر
کھینچ کر دُھند سے بارش نکال لیتا ہے، 28 وہ بارش جو بادل
زمین پر برسا دیتے اور جس کی بوچھاڑیں انسان پر پڑتی ہیں۔
کون29 سمجھ سکتا ہے کہ طرحکسبادل چھا جاتے، کہ الله
کے مسکن سے بجلیاں کس طرح کڑکتی ہیں؟ 30 وہ اپنے ارد
گرد روشنی پھیلا کر سمندر کی تکجڑوں سب کچھ روشن کرتا
ہے۔ یوں31 وہ بادلوں سے قوموں کی پرورش کرتا، اُنہیں کثرت
خوراککی مہیا کرتا ہے۔ 32 وہ اپنی مٹھیوں کو بادل کی بجلیوں
سے بھر کر حکم دیتا ہے کہ کیا چیز اپنا نشانہ بنائیں۔ 33 اُس کے
بادلوں کی گرجتی آواز اُس غضبکے کا اعلان کرتی، ناانصافی پر
اُس کے شدید قہر کو ظاہر کرتی ہے۔

37
سوچیہ1 کر لرزدلمیرا اپنیکر اُچھلسےجگہ پڑتا سنیں2ہے۔

اور اُس کی ناکغضب آواز پر غور کریں، اُس غُراتی آواز پر جو
اُس کے منہ سے نکلتی ہے۔ آسمان3 تلے ہر مقام پر بلـکہ زمین کی
انتہا تک وہ اپنی بجلی چمکنے دیتا ہے۔ 4 اِس کے بعد کڑکتی آواز
سنائی دیتی، الله رُعبکی دار آواز گرج اُٹھتی ہے۔ اور جب اُس
کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ بجلیوں کو نہیں روکتا۔

یقےانوکھےالله5 اپنیسےطر آواز گرجنے وہساتھساتھہے۔دیتا
ایسے عظیم کام کرتا ہے ہماریجو سمجھ سے باہر ہیں۔ 6 کیونکہ
برفوہ کو فرماتا ہے، زمین’ پر پڑ ‘جا اور بارشموسلادھار اپنا’کو، پورا زور ‘دکھا۔ یوں7 وہ ہر انسان کو اُس کے میںگھر ہنے ر
پر مجبور کرتا لیںجانسبتاکہہے کہ الله ہے۔مصروفمیںکام
جنگلیتب8 بھیجانور اپنے بھٹوں جاتے،چھپمیں اپنے گھروں
میں پناہ لیتے ہیں۔

9 طوفان اپنے کمرے سے نکل آتا، شمالی ہَوا ملـک میں ٹھنڈ
پھیلا دیتی ہے۔ 10 الله پھونک مارتا تو پانی جم جاتا، اُس کی
سطح دُور دُور تک منجمد ہو جاتی ہے۔ 11 الله بادلوں کو نمی
سے بوجھل کر کے اُن کے یعے ذر تکدُور اپنی بجلی چمکاتا ہے۔
اُس12 ہدایتکی پر وہ منڈلاتے اُسہوئے کا ہر تکتکمیلحکم
پہنچاتے ہیں۔ یوں13 وہ اُنہیں لوگوں تربیتکی کرنے، اپنی زمین
برکتکو دینے یا شفقتاپنی دکھانے کے لئے بھیج دیتا ہے۔

اے14 ایوب، میری اِس بات پر دھیان دیں، رُک کر الله کے
عظیم کاموں پر غور کریں۔ 15 کیا آپ کو معلوم ہے کہ الله اپنے
کاموں کو کیسے ترتیب دیتا ہے، کہ وہ اپنے بادلوں سے بجلی
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کس طرح چمکنے دیتا ہے؟ 16 کیا آپ بادلوں کی نقل و حرکت
جانتے ہیں؟ آپکیا کو اُس کے انوکھے کاموں کی سمجھ آتی ہے
جو کامل علم رکھتا ہے؟ جب17 زمین جنوبی لُو کی زد میں آ کر
چپ ہو جاتی اور آپ کپڑےکے تپنے لـگتے ہیں 18 تو کیا آپ الله
کے ساتھ مل کر آسمان ٹھونککو ٹھونک کر پیتل کے آئینے کی
سختمانند بنا سکتے ہیں؟ ہرگز !نہیں

19 ہمیں بتائیں کہ الله سے کیا !کہیں افسوس، اندھیرے کے
باعث ہم اپنے خیالات کو ترتیب نہیں دے سکتے۔ 20 اگر مَیں
اپنی پیشبات 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 ایک21 وقت دھوپ نظر نہیں آتی اور
بادل زمین پر سایہ لتے ڈا ہیں، پھر ہَوا چلنے لـگتی اور موسم صاف
ہو جاتا ہے۔ شمال22 سے چمکسنہری قریب آتی اور الله رُعب
دار شان شوکتو سے گھرا ہوا آ پہنچتا ہے۔ ہم23 تو قادرِ مطلق
تک نہیں پہنچ سکتے۔ اُس قدرتکی اعلٰی اور راستی زورآور ہے،
وہ انصافکبھی کا خون نہیں کرتا۔ اِس24 لئے آدم زاد اُس سے
ڈرتے اور دل دانشکے مند اُس خوفکا مانتے “ہیں۔

38
الله جوابکا

1 پھر الله ایوبخود ہمسے کلام ہوا۔ میںطوفان اُسسے نے
جواباُسے دیا،

2 یہ” کون ہے جو سمجھ سے خالی باتیں کرنے سے میرے
منصوبے کے صحیح مطلب پر پردہ ڈالتا ہے؟ 3 مرد کی طرح
کمربستہ ہو !جا مَیں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور تُو مجھے دے۔تعلیم

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 کسہے؟ ناپنے کر اُس پیمائشکی
کی؟ اُس6 کسستونکے چیز پر لگائے کسگئے؟ اُسنے کے
کونے کا بنیادی پتھر رکھا، اُس7 صبحجبوقت ستارےکے
مل کر شادیانہ بجا رہے، تمام فرشتے خوشی نعرےکے لگا رہے
تھے؟

پھوٹسےرِحمسمندرجب8 نکلا بنددروازےنےکستو کر
اُسکے پر قابو پایا؟ مَیںوقتاُس9 بادلوںنے اُسکو لباسکا بنایا
اور اُسے اندھیرےگھنے میں یوں طرحجسلپیٹا نوزاد کو پوتڑوں
میں لپیٹا جاتا ہے۔ 10 اُس کی حدود مقرر کر کے مَیں نے اُسے
روکنے دروازےکے لگائے۔کنڈےاور مَیں11 بولا، یہاںتجھے’
تک آنا اِسہے، سے آگے نہ بڑھنا، رُعبتیری دار لہروں کو یہیں
رُکنا ‘ہے۔

12 کیا تُو نے کبھی صبح کو حکم دیا یا اُسے طلوع ہونے کی
جگہ دکھائی 13 تاکہ وہ زمین کے کناروں کو پکڑ کر بےدینوں کو
اُس سے جھاڑ دے؟ اُس14 کی روشنی میں زمین یوں تشکیل پاتی
طرحجسہے جسمٹی پر مُہر لگائی رنگکچھسبجائے۔ دار

لباس پہنے نظر آتا ہے۔ بےدینوںتب15 کی روشنی روکی جاتی، اُن
کا اُٹھایا ہوا بازو توڑا جاتا ہے۔

16 کیا تُو سمندر کے تکسرچشموں پہنچ کر اُس کی گہرائیوں
میں سے گزرا ہے؟ 17 موتکیا دروازےکے تجھ پر ظاہر ہوئے،
تجھے گھنے اندھیرے کے دروازے نظر آئے ہیں؟ 18 کیا تجھے
زمین کے وسیع میدانوں کی پوری سمجھ آئی ہے؟ مجھے بتا اگر یہ
سب کچھ جانتا !ہے

19 روشنی کے منبع تک لے جانے والا راستہ کہاں ہے؟
اندھیرے رہائشکی ہے؟کہاںگاہ 20 کیا تُو اُنہیں اُن مقاموںکے
تک پہنچا سکتا ہے؟ کیا تُو اُن کے گھروں تک لے جانے والی
راہوں سے واقف ہے؟ بےشک21 تُو اِس کا علم رکھتا ہے،
کیونکہ تُو وقتاُس جنم لے چکا یہجبتھا پیدا ہوئے۔ تُو تو قدیم
زمانے سے ہی زندہ !ہے

22 کیا تُو تکوہاں پہنچ گیا ہے برفجہاں ذخیرےکے جمع
ہیں؟ہوتے کیا تُو اولوںنے دیکھکوگوداموںکے لیا مَیں23ہے؟
مصیبتاُنہیں وقتکے لئےکے محفوظ رکھتا ایسےہوں، دنوں کے
لئے لڑائیجب جنگاور چھڑ جائے۔ مجھے24 بتا، اُس تکجگہ
طرحکس پہنچنا ہے جہاں روشنی تقسیم ہوتی ہے، یا اُس جگہ
جہاں سے مشرقی ہَوا نکل کر زمین پر بکھر جاتی ہے؟

25 کس نے موسلادھار بارش کے لئے راستہ اور گرجتے
طوفان کے لئے راہ بنائی 26 تاکہ انسان سے خالی زمین اور غیرآباد
یگستان ر کی آب پاشی ہو جائے، 27 تاکہ ویران و سنسان بیابان
پیاسکی بجھ جائے اور اُس سے یالی پھوٹہر نکلے؟ 28 بارشکیا
باپکا کونہے؟ شبنم قطروںکے کا والد ہے؟

کسبرف29 ماں پیٹکے سے پیدا ہوئی؟ جو پالا آسمان سے
آ کر زمین پر پڑتا کسہے نے اُسے جنم دیا؟ پانیجب30 پتھر کی
سختطرح ہو جائے گہرےبلـکہ سمندر بھیسطحکی جم جائے
تو کون یہ سرانجام دیتا ہے؟ 31 کیا تُو پروینخوشہ باندھکو سکتا یا
جوزے 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 قیادتسمیت کرنے
کے قابل ہے؟ 33 کیا تُو آسمان کے قوانین جانتا یا اُس کی زمین پر
حکومت متعین کرتا ہے؟

34 کیا جب تُو بلند آواز سے بادلوں کو دےحکم تو وہ تجھ پر
بارشموسلادھار برساتے ہیں؟ 35 کیا تُو بادل زمینبجلیکی بھیجپر
سکتا ہے؟ کیا پاستیرےوہ آ کر کہتی ہے، خدمتمَیں’ کے لئے
حاضر ؟‘ہوں مصرنےکس36 کے لق لق حکمتکو دی، مرغ
کو سمجھ عطا کی؟ کس37 کو اِتنی دانائی حاصل ہے کہ وہ
بادلوں کو گن سکے؟ کون آسمان کے اِن گھڑوں کو اُس وقت
ُنڈیل ا سکتا ہے جب38 مٹی ڈھالے ہوئے لوہے کی طرح سخت
ہو جائے اور دوسرےایکڈھیلے چپکساتھکے جائیں؟ کوئی
!نہیں
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39 کیا تُو ہی شیرنی کے لئے شکار کرتا یا شیروں کو سیر کرتا

ہے جب40 وہ اپنی چھپنے کی جگہوں دبکمیں جائیں یا گنجان
جنگل میں کہیں تاک لگائے بیٹھے ہوں؟ 41 کون کوّے کو
خوراک مہیا کرتا اُسجبہے بھوکبچےکے باعثکے الله کو
آواز دیں مارےمارےاور پھریں؟

39
1 کیا تجھے معلوم یوںپہاڑیکہہے بکر پیداکببچےکے ہوتے

ہرنیجبہیں؟ اپنا بچہ دیتیجنم توہے کیا تُو اِس ملاحظہکو کرتا
ہے؟ 2 کیا تُو وہ مہینے گنتا رہتا بچےجبہے ہرنیوں پیٹکے میں
ہوں؟ کیا تُو جانتا ہے بچےوقتکسکہ جنم دیتی ہیں؟ اُس3 دن
دبکوہ جاتی، بچے نکل آتے اور دردِ زہ ختم ہو جاتا ہے۔ 4 اُن
کے بچے طاقت ور ہو کر کھلے میدان میں پھلتے لتے، پھو ایکپھر
دن چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں واپسپاسکے نہیں آتے۔

جنگلینےکس5 گدھے کو کھلا چھوڑ کسدیا؟ اُسنے
کے رسّے کھول دیئے؟ 6 مَیں ہی نے بیابان اُس کا گھر بنا دیا،
مَیں ہی نے مقرر کیا کہ بنجر زمین اُس کی رہائش گاہ ہو۔ 7 وہ
شہر کا شور شرابہ دیکھ ہنسکر اُٹھتا، اور اُسے ہانکنے والے کی
آواز سننی نہیں پڑتی۔ 8 وہ چرنے کے لئے پہاڑی علاقے میں اِدھر
اُدھر گھومتا اور یالی ہر کا کھوج لگاتا رہتا ہے۔

9 کیا بَیلجنگلی خدمتتیری کرنے کے لئے تیار ہو گا؟ کیا وہ
کبھی رات کو تیری چرنی کے پاس گزارے گا؟ 10 کیا تُو اُسے
باندھ کر ہل چلا سکتا ہے؟ کیا وہ وادی تیرےمیں پیچھے چل کر
سہاگا پھیرے گا؟ 11 کیا تُو اُس کی بڑی طاقت دیکھ کر اُس پر
اعتماد کرے گا؟ کیا تُو اپنا سخت کام اُس کے کرےسپرد گا؟
12 کیا تُو بھروسا کر سکتا ہے کہ وہ تیرا اناج جمع کر کے ہنے گا کی
جگہ پر لے آئے؟ ہرگز !نہیں

13 ُشتر مرغ خوشی سے اپنے پَروں کو پھڑپھڑاتا ہے۔ لیکن کیا
اُس کا شاہ پَر لق لق یا باز کے شاہ پَر کی مانند ہے؟ 14 وہ تو اپنے
زمینانڈے اکیلےپر اورہے،چھوڑتا پرہیمٹیوہ 15ہیں۔پکتے ُشتر
مرغ کو خیال تک 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 سے نہ نوازا۔
توبھی18 وہ اِتنی تیزی اُچھلسے بھاگکر جاتا ہے گھوڑےکہ
اور گھڑسوار کی دوڑ دیکھ کر ہنسنے لگتا ہے۔

19 کیا کوگردنکیاُسکردےطاقتکیاُسکوگھوڑےتُو
ایال سے آراستہ کرتا ہے؟ 20 کیا تُو ہی ٹڈیاُسے طرحکی پھلانگنے
دیتا جبہے؟ وہ زور سے اپنے نتھنوں کو پُھلا کر آواز نکالتا ہے
تو کتنا رُعب دار لگتا !ہے 21 وہ وادی میں سُم مار مار کر اپنی
طاقت خوشیکی مناتا، بھاگپھر کر میںجنگمیداِن آ جاتا ہے۔

22 خوفوہ 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 و
خروش دشمنسے پر حملہ کرتا ہے بِگلکہ بھیوقتبجتے روکا نہیں
جاتا۔ جب25 بھی بِگل بجے وہ زور سے ہنہناتا اور دُور ہی سے
میداِن جنگ، کمانڈروں کا شور جنگاور نعرےکے سونگھ لیتا
ہے۔

26 کیا باز تیری حکمتہی کے یعے ذر ہَوا میں اُڑ کر اپنے پَروں
جنوبکو جانبکی پھیلا دیتا ہے؟ 27 کیا تیرےعقاب 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۔ وہاں29 وہسے اپنے شکار کھوجکا
لگاتا ہے، اُس کی آنکھیں دُور تکدُور دیکھتی ہیں۔ اُس30 کے
بچے خون کے لالچ میں ہتے، ر اور جہاں بھی لاش ہو وہاں وہ
حاضر ہوتا “ہے۔

40
ربایوب جوابکو دےنہیں سکتا

رب1 ایوبنے سے پوچھا،
2 کیا” ملامت کرنے والا عدالت میں قادرِ مطلق سے جھگڑنا

چاہتا ہے؟ الله سرزنشکی کرنے والا “!دےجواباُسے
ایوبتب3 دےجوابنے ربکر سے کہا،
مَیں”4 تو نالائق ہوں، طرحکسمَیں جوابتجھے دوں؟ مَیں

اپنے منہ پر رکھہاتھ گا۔رہوںخاموشکر ایک5 بار مَیں باتنے
اِساورکی بعدکے ایکمزید میںجوابمَیںسےابلیکندفعہ،
کچھ نہیں کہوں “گا۔

الله :جوابکا کیا میریتجھے قدرتجیسی حاصل ہے؟
تب6 الله طوفان میں ایوبسے سے ہم کلام ہوا،
7 مرد” کی طرح کمربستہ ہو !جا مَیں تجھ سے سوال کروں

اور تُو مجھے تعلیم دے۔ 8 کیا تُو واقعی میرا انصاف منسوخ کر کے
مجھے مجرم ٹھہرانا چاہتا ہے تاکہ خود راست باز ٹھہرے؟ 9 کیا
تیرا بازو الله کے بازو جیسا زورآور ہے؟ کیا تیری آواز اُس کی آواز
طرحکی ہے۔کڑکتی آ،10 آپاپنے شانکو آراستہسےشوکتو
عزتکر، و جلال سے ملبّس ہو !جا وقتبیک11 اپنا شدید قہر
جگہوںمختلف نازلپر کر، ہر مغرور کو اپنا نشانہ بنا کر خاکاُسے
میں ملا دے۔ 12 ہر متکبر پر غور کر کے اُسے پست کر۔ جہاں
وہیںہوبےدینبھی دے۔کچلاُسے 13 میںمٹیکوسباُن چھپا
اُنہیںدے، میںرّسوں جکڑ خفیہکسیکر کر۔گرفتارجگہ تب14
ہی مَیں یفتیری تعر کر کے مان جاؤں گا کہ تیرا دہنا ہاتھ تجھے
دےنجات سکتا ہے۔

الله قدرتکی حکمتاور کی دو مثالیں
*بہیموت15 پر غور کر جسے مَیں نے تجھے خلق وقتکرتے

بنایا اور جو بَیل کی گھاسطرح کھاتا ہے۔ 16 اُس کی کمر میں
کتنی طاقت، اُس پیٹکے پٹھوںکے میں قوتکتنی ہے۔ 17 وہ

* 40:15 سائنس:بہیموت دان متفق نہیں کہ یہ کون سا جانور تھا۔
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اپنی دُم کو دیودار کے درخت کی طرح لٹکنے دیتا ہے، اُس کی
رانوں کی نسیں مضبوطی ایکسے دوسری سے جُڑی ہوئی ہیں۔
اُس18 کی ہڈیاں پیتل کے سے پائپ، لوہے کے سے سریئے ہیں۔
وہ19 الله میںکاموںکے اّولسے اُسہے، ہیخالقکے اُسےنے
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 سیلابدر کی
صورت کرےاختیار تو وہ نہیں بھاگتا۔ گو یائے در یردن اُس کے
منہ توبھیپڑےپھوٹپر وہ آپاپنے محفوظکو ہے۔سمجھتا 24 کیا
کوئی اُس کی آنکھوں میں اُنگلیاں ڈال کر اُسے پکڑ سکتا ہے؟ اگر
میںپھندےاُسے بھیپکڑا توجائے ناککیاُسکوئیکیا چھیدکو
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
کر اُس میں سے رّسا گزار سکتا یا اُس جبڑےکے کو کانٹے سے
چیر سکتا ہے؟ 3 کیا وہ کبھی تجھ سے بار بار رحم مانگے گا یا نرم
الفاظنرم تیریسے کرےخوشامد گا؟ 4 کیا وہ تیرےکبھی ساتھ
کرےعہد گا کہ تُو اُسے اپنا غلام بنائے رکھے؟ ہرگز !نہیں 5 کیا
پرندےتُو کی طرح اُس کے ساتھ کھیل سکتا یا اُسے باندھ کر اپنی
لڑکیوں کو دے سکتا ہے تاکہ وہ اُس کے ساتھ کھیلیں؟ 6 کیا
سوداگر کبھی اُس کا سودا کریں گے یا اُسے تاجروں میں تقسیم
کریں !نہیںکبھیگے؟ 7 کیا تُو اُس کھالکی بھالوںکو سے یا اُس
سرکے ہارپونوںکو سے بھر سکتا ہے؟ ایک8 دفعہ اُسے ہاتھ لگایا
تو یہ لڑائی تجھے ہمیشہ یاد رہے گی، اور تُو کبھیحرکتایسیآئندہ
کرےنہیں !گا

9ً یقینا اُس پر قابو پانے کی فریباُمیدہر ثابتدہ ہو گی، کیونکہ
اُسے دیکھتے ہی انسان گر جاتا ہے۔ کوئی10 بےدھڑکاِتنا نہیں
ہے کہ اُسے مشتعل کرے۔ تو پھر کون میرا سامنا کر سکتا ہے؟
کچھمجھےنےکس11 دیا اُسمَیںکہہے آسماندوں۔معاوضہکا
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 خوب صورت ہے۔ 13 کون
اُس کی †کھال اُتار سکتا، کون اُس کے زرہ بکتر کی دو تہوں کے
تکاندر پہنچ سکتا ہے؟ کون14 اُس کے منہ کا دروازہ لنے کھو
جرأتکی کرے؟ اُس کے ناکہول دانت دیکھ کر انسان کے
کھڑےرونگٹے ہو جاتے ہیں۔ 15 اُس کی پیٹھ پر ایک دوسری
سے خوب جُڑی ہوئی ڈھالوں کی قطاریں ہوتی ہیں۔ 16 وہ اِتنی
مضبوطی دوسریایکسے سے لـگی ہوتی ہیں کہ اُن درمیانکے
سے ہَوا بھی نہیں گزر سکتی، 17 بلـکہ ایکیوں دوسری سے چمٹی

اور لپٹی رہتی ہیں کہ اُنہیں ایک دوسری الـگسے نہیں کیا جا
سکتا۔

جب18 چھینکیں مارے تو بجلی چمک اُٹھتی ہے۔ اُس کی
آنکھیں طلوِع صبح کی پلـکوں 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
دیگگئی سے۔ 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 کی ایکتہیں دوسری جُڑیخوبسے ہوئی ہیں،
وہ ڈھالے ہوئے لوہے کی طرح مضبوط اور بےلچک ہیں۔
اُس24 کا دل پتھر جیسا سخت، چکّی کے پاٹنچلے جیسا مستحکم
ہے۔

اُٹھےجب25 تو زورآور ڈر دہشتاورجاتے کھا ہٹپیچھےکر
ہیں۔جاتے ہتھیاروں26 اُسکا پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئیخواہ
تلوار، نیزے، برچھی یا تیر سے اُس پر حملہ کیوں نہ کرے۔ 27 وہ
لوہے کو بھوسا اور پیتل کو گلی سڑی لـکڑی سمجھتا ہے۔ 28 تیر
اُسے نہیں بھگا سکتے، اور اگر فلاخن کے پتھر اُس پر چلاؤ تو اُن
کا اثر بھوسے کے برابر ہے۔ 29 ڈنڈا اُسے تنکا سا لگتا ہے، اور وہ
شمشیر کا شور شرابہ سن ہنسکر اُٹھتا ہے۔ 30 اُس کے پیٹ پر
تیز ٹھیکرے سے لـگے ہیں، اور جس طرح اناج پر ہنے گا کا آلہ
چلایا جاتا اُسیہے طرح وہ کیچڑ پر چلتا ہے۔ سمندرجب31 کی
گہرائیوں میں گزرےسے تو پانی دیگاُبلتی طرحکی لنے َکھو لگتا
ہے۔ وہ مرہم مختلفکے اجزا کو ملا ملا کر تیار کرنے والے
عطار کی طرح سمندر کو حرکت میں لاتا ہے۔ 32 اپنے پیچھے وہ
چمکتا دمکتا راستہ تبہے۔چھوڑتا لگتا گہرائیوںکیسمندرکہہے
کے سفید بال ہیں۔ 33 دنیا میں اُس جیسا کوئی مخلوق نہیں، ایسا
بنایا گیا ہے کہ کبھی نہ ڈرے۔ 34 جو بھی اعلٰی ہو اُس پر وہ
حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ تمام رُعب دار جانوروں کا
بادشاہ “ہے۔

42
ایوب باتآخریکی

ایوبتب1 جوابنے ربمیں سے کہا،
مَیں”2 جاننے لیا کہہے کچھسبتُو کر پاتا تیراکہہے، کوئی

بھی منصوبہ روکا نہیں جا سکتا۔ 3 تُو نے فرمایا، یہ’ کون ہے جو
سمجھ باتیںخالیسے میرےسےکرنے منصوبے مطلبصحیحکے
پر پردہ ڈالتا ً‘ہے؟ یقینا مَیں ایسینے باتیں بیان کیں سمجھمیریجو
باہرسے ایسیہیں، باتیں اِتنیجو انوکھی ہیں مَیںکہ اُن کا علم رکھ
4سکتا۔نہیںہی تُو فرمایا،نے باتمیریسن’ تو بولوںمَیں مَیںگا۔
تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور تُو مجھے تعلیم ‘دے۔ پہلے5 مَیں نے
بارےتیرے صرفمیں سنا تھا، میریابلیکن اپنی آنکھوں نے

* 41:1 یاتان سائنس:لِو دان متفق نہیں کہ یہ کون سا جانور تھا۔ † 41:13 :کھال لفظی :ترجمہ بیرونی لباس۔
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تجھے دیکھا ہے۔ اِس6 لئے مَیں اپنی باتیں مسترد کرتا، آپاپنے پر
خاک اور راکھ ڈال کر توبہ کرتا “ہوں۔

ایوب اپنے دوستوں شفاعتکی کرتا ہے
ایوب7 سے یہ تمام باتیں کہنے کے بعد رب اِلی فز تیمانی سے ہم

کلام ہوا، مَیں” تجھ سے تیرےاور دو دوستوں سے غصے ہوں،
کیونکہ گو میرے بندے ایوب نے میرے بارے میں درست
باتیں کیں مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ 8 چنانچہ اب سات جوان بَیل
اور سات مینڈھے لے بندےمیرےکر ایوب پاسکے جاؤ اور
اپنی خاطر بھسم ہونے والی پیشقربانی کرو۔ لازم ہے ایوبکہ
شفاعتتمہاری کرے، ورنہ مَیں حماقتتمہاریتمہیں کا پورا اجر
دوں گا۔ لیکن اُس کی شفاعت پر مَیں تمہیں معاف کروں گا،
ایوببندےمیرےکیونکہ بارےمیرےنے میں وہ کچھ بیان کیا
صحیحجو ہے جبکہ تم نے ایسا نہیں “کیا۔

9 اِلی فز تیمانی، بِلدد سوخی اور ضوفر نعماتی نے وہ کچھ کیا جو
رب اُنہیںنے کرنے کو کہا تھا ربتو ایوبنے کی سنی۔

ایوبجباور10 دوستوںنے کیشفاعتکی ربتو اُسےنے
دیبرکتاِتنی کہ آخرکار اُسے پہلے نسبتکی حاصلدولتدُگنی
ہوئی۔ تب11 اُس کے تمام بھائی بہنیں اور پرانے جاننے والے اُس
پاسکے آئے اور میںگھر اُس ساتھکے کھانا کھا آفتاُسکر پر
افسوس کیا ایوبربجو پر لایا تھا۔ ایکہر نے اُسے دےتسلی
کر ایکاُسے ِسکہ اور سونے ایککا دیا۔دےچھلا

ایوبنےربسےاب12 پہلےکو یادہکہیںنسبتکی برکتز
دی۔ اُسے 14,000 یاں، بکر 6,000 اونٹ، بَیلوں کی 1,000
یاں جوڑ ہوئیں۔حاصلگدھیاں1,000اور 13 نیز، اُس مزیدکے
سات بیٹے اور تین بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 14 اُس نے بیٹیوں کے یہ
نام :رکھے پہلی کا نام یمیمہ، دوسری کا قصیعہ اور تیسری کا
قرن ہپّوک۔ 15 تمام ملـک میں ایوب کی بیٹیوں جیسی خوب
صورت خواتین پائی نہیں جاتی تھیں۔ ایوب نے اُنہیں بھی میراث
ملـکیتمیں ملـکیتایسیدی، جو اُن بھائیوںکے درمیانکے ہی
تھی۔

ایوب16 مزید 140 سال زندہ رہا، اِس لئے وہ اپنی اولاد کو
تکپشتچوتھی دیکھ سکا۔ 17 پھر وہ دراز زندگی سے آسودہ ہو
کر انتقال کر گیا۔
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زبور
پہلی :کتاب 1-41

1
دو راہیں

مبارک1 ہے وہ جو نہ بےدینوں مشورےکے پر چلتا، نہ گناہ
گاروں کی راہ پر قدم رکھتا، اور نہ طعنہ زنوں کے ساتھ بیٹھتا ہے

2 بلـکہ رب شریعتکی لطفسے اندوز ہوتا اور راتدن اُسی
پر غور خوضو کرتا رہتا ہے۔

3 وہ نہروں کنارےکے پر لـگے درخت کی مانند وقتہے۔ پر
وہ پھل لاتا، اور اُس کے پتے نہیں مُرجھاتے۔ جو کرےبھیکچھ
اُس میں کامیابوہ ہے۔

بےدینوں4 کا یہ نہیںحال ہوتا۔ وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے
ہَوا اُڑا لے جاتی ہے۔

اِس5 لئے عدالتبےدین میں قائم نہیں رہیں گے، اور گناہ گار
راستکا بازوں مجلسکی میں مقام نہیں ہو گا۔

بازوںراستربکیونکہ6 کی راہ کی داریپہرا کرتا جبکہہے
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 کھڑےاُٹھ ربحکمرانہوئے، اور اُس کے
مسیح 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 ہے، رب اُن کا
مذاق اُڑاتا ہے۔

5 پھر وہ غصے سے اُنہیں ڈانٹتا، اپنا شدید غضب اُن پر نازل کر
اُنہیںکے ڈراتا ہے۔

وہ6 فرماتا مَیں”ہے، اپنےخودنے بادشاہ کو مُقّدساپنے پہاڑ
صیون پر مقرر کیا “!ہے

آؤ،7 ربمَیں فرمانکا سناؤں۔ اُس مجھنے سے تُو”کہا، میرا
بیٹا آجہے، مَیں باپتیرا بن گیا ہوں۔

مجھ8 مانگسے تو مَیں تجھے میراث میں تمام اقوام عطا کروں
گا، دنیا کی بخشکچھسبتکانتہا دوں گا۔

9 تُو اُنہیں لوہے کے شاہی عصا کرےپاشپاشسے گا، اُنہیں
مٹی برتنوںکے کی طرح ِچکنا کرےُچور “گا۔

10 چنانچہ اے بادشاہو، سمجھ سے کام !لو اے دنیا کے
تربیتحکمرانو، قبول !کرو

خوف11 کرتے ہوئے رب کی خدمت کرو، لرزتے ہوئے
خوشی مناؤ۔

12 بیٹے کو بوسہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ غصے ہو جائے اور تم
راستے میں ہلاکہی ہو جاؤ۔ کیونکہ وہ ایک دم طیش میں آ
جاتا مبارکہے۔ ہیں سبوہ جو اُس میں پناہ لیتے ہیں۔

3
صبح کو مدد کے لئے دعا

1 داؤد کا زبور۔ اُس وقت جب اُسے اپنے بیٹے ابی سلوم سے
بھاگنا پڑا۔
اے رب، میرے دشمن کتنے یادہ ز ہیں، کتنے لوگ میرے

خلاف کھڑےاُٹھ ہوئے !ہیں
بہتیرےمیںبارےمیرے2 کہہ الله”ہیں،رہے اِسے چھٹکارا

دےنہیں “گا۔ *(سِلاہ)

لیکن3 اےتُو رب، حفاظتمیریطرفچاروں کرنے والی
ڈھال ہے۔ تُو میری عزت ہے میرےجو سر کو اُٹھائے رکھتا
ہے۔

مَیں4 بلند آواز ربسے کو پکارتا ہوں، اور وہ مُقّدساپنے پہاڑ
میریسے سنتا ہے۔ (سِلاہ)

مَیں5 آرام لیٹسے کر سو گیا، اُٹھا،جاگپھر خودربکیونکہ
مجھے سنبھالے رکھتا ہے۔

6 اُن ہزاروں سے مَیں نہیں ڈرتا جو گھیرےمجھے رکھتے ہیں۔
اے7 رب، !اُٹھ میرےاے خدا، مجھے رِہا !کر کیونکہ تُو

میرےنے تمام دشمنوں کے منہ پر تھپڑ مارا، تُو نے بےدینوں کے
دانتوں کو توڑ دیا ہے۔

رب8 کے پاس نجات ہے۔ تیری برکت تیری قوم پر آئے۔
(سِلاہ)

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 مصیبتجو میں میری مخلصی رہا ہے مجھ پر مہربانی
کر میریکے التجا !سن

آدماے2 میںخاکتککبعزتمیریزادو، ملائی جاتی
رہے گی؟ تم تککب باطل چیزوں سے لپٹے رہو تککبگے،
جھوٹ تلاشکی میں رہو گے؟ (سِلاہ)

لوجان3 ایماننےربکہ دار اپنےکو لئے الـگ کر ہے۔رکھا
میریرب سنے مَیںجبگا اُسے پکاروں گا۔

کرنا۔متگناہوقتآتےمیںغصے4 اپنے بستر لیٹپر معاملےکر
پر سوچ بچار کرو، لیکن دل میں، خاموشی سے۔ (سِلاہ)

راستی5 کی پیشقربانیاں کرو، رباور پر بھروسا رکھو۔
* 3:2 :ِسلاہ ًِسلاہ غالبا گانے بجانے بارےکے میں ہدایتکوئی مفسرینہے۔ میں اِس مطلبکے بارےکے میں اتفاِق رائے نہیں ہوتی۔
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شکبہتیرے6 کر رہے ہیں، ہمارےکون” ٹھیکحالات

کرے اے“گا؟ رب، چہرےاپنے کا نور ہم پر !چمکا
7 تُو دلمیرےنے بھرسےخوشیکو دیا سےخوشیایسیہے،

جو اُن پاسکے بھی نہیں ہوتی جن پاسکے کثرت کا اناج اور
انگور ہے۔

مَیں8 آرام سے لیٹ کر سو جاتا ہوں، کیونکہ تُو اےہی رب
حفاظتمجھے سے بسنے دیتا ہے۔

5
حفاظت کے لئے دعا

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما لئے۔کے بانسریاِسے کے
ساتھ گانا ہے۔
اے میریرب، باتیں میریسن، آہوں پر !دےدھیان
میرےاے2 میرےبادشاہ، خدا، مدد کے لئے میری چیخیں

سن، کیونکہ مَیں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔
اے3 رب، صبح کو تُو میری آواز سنتا ہے، صبح کو مَیں

تجھے سب کچھ ترتیب پیشسے کر جوابکے کا انتظار کرنے
لگتا ہوں۔

4 کیونکہ تُو ایسا خدا نہیں ہے جو بےدینی خوشسے ہو۔ جو
بُرا ہے تیرےوہ نہیںحضور ٹھہر سکتا۔

5 مغرور تیرے حضور کھڑے 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 نے بڑی 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، اپنی راست راہ پر میری راہنمائی کر میرےتاکہ
دشمن مجھ غالبپر نہ آئیں۔ اپنی راہ میرےکو آگے ہموار کر۔

9 کیونکہ اُن منہکے بھیایکسے قابِل باتاعتماد نہیں نکلتی۔
اُن کا دل تباہی سے بھرا رہتا، اُن کا گلا کھلی قبر اورہے، 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 وہ خوشسب ہوں، وہ ابد
تک شادیانہ بجائیں، کیونکہ تُو اُنہیں محفوظ رکھتا تیرےہے۔ نام
کو پیار کرنے والے تیرا جشن منائیں۔

12 کیونکہ اےتُو راسترب، باز کو برکت 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 ہے۔
اے رب، غصے میں مجھے سزا نہ طیشدے، میں مجھے تنبیہ

نہ کر۔
اے2 رب، مجھ پر رحم کر، کیونکہ مَیں نڈھال ہوں۔ اے

رب، مجھے شفا دے، میرےکیونکہ دہشتاعضا زدہ ہیں۔
میری3 خوفنہایتجان زدہ اےہے۔ رب، تککبتُو دیر

کرے گا؟
اے4 رب، واپس آ کر میری جان کو بچا۔ اپنی شفقت کی

خاطر مجھے چھٹکارا دے۔
5 کیونکہ مُردہ تجھے یاد نہیں پاتالکرتا۔ میں ستائشتیریکون

کرے گا؟
مَیں6 ہتے کرا ہتے تھککرا گیا راتپوریہوں۔ بسترسےرونے

بھیگ گیا میرےہے، آنسوؤں پلنگسے گل گیا ہے۔
غم7 مارےکے میری آنکھیں سوج گئی میرےہیں، مخالفوں

حملوںکے سے وہ ضائع ہوتی جا رہی ہیں۔
اے8 بدکارو، مجھ سے دُور ہو جاؤ، ربکیونکہ میرینے آہ

و بکا سنی ہے۔
رب9 نے میری التجاؤں کو سن لیا ہے، میری دعا رب کو

قبول ہے۔
میرے10 تمام دشمنوں کی رُسوائی ہو جائے گی، اور وہ سخت

گھبرا جائیں گے۔ وہ مُڑ اچانککر ہی شرمندہ ہو جائیں گے۔
7

انصاف کے لئے دعا
1 داؤد کا وہ ماتمی گیت جو اُس کوشنے بن یمینی کی باتوں

ربپر کی تمجید میں گایا۔
میرےرباے مَیںخدا، تجھ میں پناہ لیتا مجھےہوں۔ سباُن

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 رب میرے خدا، اگر مجھ سے یہ کچھ سرزد ہوا اور

میرے ہاتھ قصوروار ہوں،
4 مَیںاگر سلوکبُراسےاُسنے ساتھمیرےکاجسکیا جھگڑا

نہیں تھا یا اپنے دشمن کو خواہ لُوٹمخواہ لیا ہو
5 تو پھر میرا میرےدشمن پیچھے پڑ کر مجھے پکڑ لے۔ وہ میری

جان کو مٹی میں کچل عزتمیریدے، میںخاککو ملائے۔
(سِلاہ)

اُٹھرب،اے6 اور غضباپنا دشمنوںمیرے!دکھا طیشکے
خلافکے کھڑا ہو میریجا۔ مدد کرنے کے لئے جاگ !اُٹھ تُو
نے عدالتخود کا حکم دیا ہے۔

تیرےاقوام7 ارد گرد جمع ہو جبجائیں تُو اُن کے اوپر بلندیوں
پر تخت نشین ہو جائے۔

اقوامرب8 عدالتکی کرتا اےہے۔ بازیراستمیریرب،
اور بےگناہی لحاظکا کر کے انصافمیرا کر۔
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راستاے9 خدا، جو دل کی گہرائیوں 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 وقتاِس بھی دشمن اپنی تلوار کو تیز کر رہا، اپنی کمان

کو تان کر نشانہ باندھ رہا ہے۔
لیکن13 مہلـکجو ہتھیار اور جلتے ہوئے تیر اُس نے تیار کر

رکھے ہیں اُن کی زد میں وہ خود ہی آ جائے گا۔
14 دیکھ، بُرائی کا بیج اُس میں اُگ آیا ابہے۔ وہ شرارت

سے حاملہ ہو کر پھرتا جھوٹاور بچےکے جنم دیتا ہے۔
لیکن15 جو اُسگڑھا دوسروںنے پھنسانےکو لئےکے 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۔
ربمَیں17 ستائشکی کروں گا، کیونکہ راستوہ ہے۔ مَیں

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 پورینام 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

شیرخواروں زبانکی کو تیار کیا ہے تاکہ قوتتیریوہ دشمنسے
اور کینہ پرور کو ختم کریں۔

تیرےمَیںجب3 آسمان کا ملاحظہ کرتا ہوں تیریجو اُنگلیوں
کا کام چاندہے، اور ستاروں پر غور کرتا ہوں جن کو تُو نے اپنی
اپنی جگہ پر قائم کیا

4 تو انسان کون ہے کہ تُو اُسے کرےیاد یا آدم زاد کہ تُو اُس
کا خیال رکھے؟

5 تُو نے اُسے فرشتوں سے کچھ ہی کم *بنایا، تُو نے اُسے جلال
عزتاور تاجکا پہنایا۔

6 تُو نے اُسے اپنے ہاتھوں کاموںکے پر مقرر کچھسبکیا، 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 آقا، پوری دنیا میں تیرا نام کتنا شاندار !ہے

9
الله قدرتکی انصافاور

1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ علاموت:طرز
لبّین۔
اے رب، پورےمَیں دل سے تیری ستائش کروں تیرےگا،

معجزاتتمام کا بیان کروں گا۔
مَیں2 شادمان ہو مناؤںخوشیتیریکر اےگا۔ الله تعالیٰ، مَیں

تیرے 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، تُو تخت پر بیٹھ راستکر

ثابتمنصف ہوا ہے۔
5 تُو نے اقوام ملامتکو کر بےدینوںکے ہلاککو کر دیا،

اُن کا نام و نشان ہمیشہ کے لئے مٹا دیا ہے۔
6 دشمن تباہ ہو گیا، ابد تک ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے۔ تُو نے

شہروں کو اُکھاڑسےجڑ دیا اورہے، اُن کی باقیتکیاد نہیں رہے
گی۔

لیکن7 رب تختتکہمیشہ نشین رہے گا، اور اُس نے اپنے
تخت عدالتکو کرنے کے لئے کھڑا کیا ہے۔

وہ8 راستی سے دنیا کرےعدالتکی انصافگا، اُمّتوںسے 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۔

تمجیدکیرب11 گاؤگیتمیں پہاڑصیونجو نشینتختپر ہے،
اُمّتوں میں وہ کچھ سناؤ جو اُس نے کیا ہے۔

12 کیونکہ جو مقتولوں کا انتقام لیتا ہے وہ مصیبت زدوں کی
چیخیں نظرانداز نہیں کرتا۔

اے13 رب، مجھ پر رحم !کر میری اُس تکلیف پر غور کر
جو نفرت کرنے والے مجھے پہنچا رہے ہیں۔ مجھے موت کے
دروازوں میں نکالسے کر اُٹھا لے

14 تاکہ مَیں صیون بیٹی کے دروازوں میں ستائشتیری کر کے
وہ کچھ سناؤں جو تُو میرےنے لئے کیا ہے، تاکہ مَیں نجاتتیری
خوشیکی مناؤں۔

15 اقوام اُس گڑھے میں خود گر گئی ہیں جو اُنہوں نے
دوسروں پکڑنےکو لئےکے تھا۔کھودا اُن پاؤںاپنےکے جالاُس
پھنسمیں گئے ہیں جو اُنہوں نے دوسروں 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

* 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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پاتالبےدین17 میں اُتریں گے، اُمّتیںجو الله بھولکو ہیںگئی

وہاںسبوہ جائیں گی۔
18 کیونکہ ضرورتوہ مندوں کو تکہمیشہ نہیں بھولے گا،

مصیبت زدوں کی اُمید تکابد جاتی نہیں رہے گی۔
اُٹھرب،اے19 ہوکھڑا غالبانسانتاکہ نہ دےبخشآئے۔

تیرےکہ حضور اقوام عدالتکی کی جائے۔
زدہدہشتاُنہیںرب،اے20 کر تاکہ لیںجاناقوام انسانکہ

ہی ہیں۔ (سِلاہ)

10
انصاف کے لئے دعا

اے1 رب، تُو اِتنا دُور کیوں کھڑا مصیبتہے؟ وقتکے تُو
آپاپنے کو پوشیدہ کیوں رکھتا ہے؟

بےدین2 تکبر مصیبتسے زدوں لـگپیچھےکے گئے ہیں، اور
بےچارےاب اُن جالوںکے میں اُلجھنے لـگے ہیں۔

اپنیبےدینکیونکہ3 آرزوؤںدلی شیخیپر مارتا اورہے، ناجائز
نفع کمانے لعنتوالا کر ربکے کو حقیر جانتا ہے۔

بےدین4 غرور سے پھول کر کہتا ہے، الله” مجھ جوابسے
طلبی کرےنہیں “گا۔ اُس کے خیالاتتمام باتاِس پر مبنی ہیں
کہ کوئی خدا نہیں ہے۔

5 جو کچھ کرےبھی اُس میں وہ کامیاب ہے۔ تیری عدالتیں
اُسے بلندیوں میں کہیں دُور لـگتی ہیں جبکہ وہ اپنے تمام مخالفوں
خلافکے پھنکارتا ہے۔

میںدل6 وہ سوچتا نہیںکبھیمَیں”ہے، ڈگمگاؤں نسلگا، در
مصیبتنسل پنجوںکے سے بچا رہوں “گا۔

اُس7 کا منہ لعنتوں، فریب اور ظلم سے بھرا رہتا، اُس کی زبان
نقصان آفتاور پہنچانے کے لئے تیار رہتی ہے۔

8 وہ آبادیوں تاکقریبکے میں بیٹھ چپکےکر بےگناہوںسے
کو مار ڈالتا ہے، اُس کی آنکھیں بدقسمتوں گھاتکی میں رہتی
ہیں۔

جنگل9 میں بیٹھے ببر شیر تاکطرحکی میں رہ کر مصیبتوہ
زدہ پر حملہ کرنے کا موقع ڈھونڈتا اُسےجبہے۔ پکڑ لے تو 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 جاتے
ہیں۔

تب11 وہ دل میں کہتا ہے، الله” بھول گیا ہے، اُس نے اپنا
چہرہ چھپا لیا ہے، اُسے یہ کبھی نظر نہیں آئے “گا۔

اے12 رب، !اُٹھ اے الله، اپنا ہاتھ اُٹھا کر ناچاروں کی مدد
کر اور اُنہیں نہ بھول۔

بےدین13 الله کی تحقیر کیوں کرے، وہ دل میں کیوں الله”کہے، مجھ طلبجوابسے کرےنہیں ؟“گا
اے14 حقیقتالله، میں تُو کچھسبیہ دیکھتا ہے۔ تُو ہماری

تکلیف اور پریشانی پر دھیان دے کر مناسب جواب دے گا۔

ناچار اپنا معاملہ تجھ پر چھوڑ دیتا کیونکہہے، تُو یتیموں کا مددگار
ہے۔

15 شریر اور بےدین آدمی کا بازو توڑ !دے اُس سے اُس کی
شرارتوں جوابکی طلبی کر تاکہ اُس کا پورا مٹاثر جائے۔

غائباقوامدیگرسےملـککےاُسہے۔بادشاہتکابدرب16
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 میںربنے پناہ لی توہے۔ پھر مجھطرحکستم سے کہتے

ہو، پرندےچل،” کی طرح پھڑپھڑا کر پہاڑوں بھاگمیں ؟“جا
2 کیونکہ دیکھو، بےدین کمان تان کر تیر کو تانت پر لگا چکے

ابہیں۔ اندھیرےوہ میں بیٹھ کر اِس انتظار میں ہیں سےدلکہ
سیدھی راہ پر چلنے والوں پر چلائیں۔

بازراست3 کیا اُنہوںکرے؟ بنیادتونے تباہہیکو کر ہے۔دیا
لیکن4 رب اپنی مُقّدس سکونت گاہ میں ربہے، کا تخت

آسمان پر وہاںہے۔ سے وہ دیکھتا وہاںہے، سے اُس کی آنکھیں
آدم زادوں کو پرکھتی ہیں۔

راسترب5 باز کو پرکھتا تو ہے، لیکن بےدین اور ظالم سے
نفرت ہی کرتا ہے۔

بےدینوں6 پر وہ جلتے ہوئے کوئلے اور شعلہ گندھکزن برسا
دے گا۔ ُجھلسنے والی آندھی اُن کا حصہ ہو گی۔

7 راستربکیونکہ ہے، اور اُسے انصاف پیارا صرفہے۔
سیدھی راہ پر چلنے والے اُس کا چہرہ دیکھیں گے۔

12
مدد کے لئے دعا

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز شمینیت۔
اے رب، مدد !فرما ایمانکیونکہ دار ختم ہو گئے دیانتہیں۔

دار انسانوں میں مٹسے گئے ہیں۔
جھوٹسبمیںآپس2 لتے بو ہیں۔ اُن زبانکی پر چپڑیِچکنی

باتیں ہوتی ہیں جبکہ دل میں کچھ اَور ہی ہوتا ہے۔
رب3 تمام چپڑیِچکنی اور شیخی باز زبانوں کاٹکو !ڈالے
4 وہ اُن سب کو دےمٹا جو کہتے ہیں، ہم” اپنی لائق زبان

باعثکے طاقت ور ہمارےہیں۔ ہونٹ ہمیں سہارا دیتے ہیں تو
کون مالـکہمارا ہو گا؟ کوئی “!نہیں

لیکن5 رب فرماتا ہے، ناچاروں” پر تمہارے ظلم کی خبر اور
میرےآوازیںکراہتیکیمندوںضرورت منے آئیسا مَیںابہیں۔
اُٹھ کر اُنہیں اُن سے چھٹکارا دوں گا جو اُن خلافکے پھنکارتے
“ہیں۔
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رب6 کے فرمان پاک ہیں، وہ بھٹی میں سات بار صاف کی

چاندیگئی کی خالصمانند ہیں۔
اے7 رب، تُو ہی اُنہیں محفوظ رکھے گا، تُو ہی اُنہیں تکابد

اِس نسل سے بچائے رکھے گا،
آزادیبےدینگو8 اِدھرسے اُدھر پھرتے ہیں، انسانوںاور کے

درمیان کمینہ پن کا راج ہے۔
13

مدد کے لئے دعا
داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
تک؟کبرب،اے کیا بھولاتکابدمجھےتُو گا؟رہے کبتُو

تک اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے رکھے گا؟
میری2 پریشانیوںتککبجان میں مبتلا رہے، میرا کبدل

تک روز بہ روز دُکھ اُٹھاتا رہے؟ میرا تککبدشمن مجھ 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 گاؤںگیتمیں گا، کیونکہ اُس مجھنے احسانپر کیا ہے۔
14

بےدین حماقتکی
داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
احمق میںدل کہتا الله”ہے، بدچلنلوگایسے“!نہیںہیہے

ہیں، اُن کی حرکتیں قابِل گھن ایکہیں۔ بھی نہیں ہے جو اچھا
کام کرے۔

آسماننےرب2 انسانسے پر نظر ڈالی تاکہ دیکھے کہ کیا کوئی
سمجھ دار ہے؟ کیا کوئی الله طالبکا ہے؟

3 افسوس، سب صحیح راہ بھٹکسے گئے، سب سبکے بگڑ
گئے ہیں۔ کوئی نہیں جو بھلائی کرتا ایکہو، بھی نہیں۔

4 کیا بدیجو کر میریکے قوم کو روٹی کی طرح کھا لیتے ہیں
اُن میں ایکسے بھیکو نہیںسمجھ آتی؟ وہ ربتو پکارتےکو ہی
نہیں۔

تب5 اُن پر سخت دہشت چھا گئی، کیونکہ الله راست باز کی
نسل کے ساتھ ہے۔

6 تم ناچار کے منصوبوں خاککو میں ملانا ہتے چا ہو، لیکن
رب خود اُس کی پناہ گاہ ہے۔

صیونکوہِکاش7 اسرائیلسے اپنیربجب!نکلےنجاتکی
قوم کو بحال کرے 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، کون تیرے خیمے میں ٹھہر سکتا ہے؟ کس کو

مُقّدستیرے پہاڑ پر ہنے ر اجازتکی ہے؟
جسوہ2 چلنچالکا بےگناہ راستجوہے، باز زندگی گزار

کر دل سے سچ بولتا ہے۔
3 شخصایسا اپنی زبان کسیسے تہمتپر نہیں لگاتا۔ نہ وہ اپنے

پڑوسی پر یادتی ز کرتا، نہ اُس کی بےعزتی کرتا ہے۔
وہ4 مردود کو حقیر لیکنجانتا ترسخدا عزتکی کرتا ہے۔

جو وعدہ اُس نے قَسم کھا کر کیا اُسے پورا کرتا ہے، خواہ اُسے
کتنا ہی نقصان کیوں نہ پہنچے۔

5 وہ سود لئے بغیر اُدھار دیتا ہے اور اُس رشوتکی قبول نہیں
کرتا جو بےگناہ کا حق مارنا چاہتا ہے۔ شخصایسا کبھی ڈانواں
ڈول نہیں ہو گا۔

16
اعتماد کی دعا

داؤد1 ایککا سنہرا زبور۔
اے الله، محفوظمجھے رکھ، تجھکیونکہ میں مَیں پناہ لیتا ہوں۔
مَیں2 ربنے سے کہا، تُو” میرا آقا ہے، تُو ہی میری خوش

حالی کا واحد سرچشمہ “ہے۔
ملـک3 میں مُقّدسینجو ہیں میرےوہی سورمے ہیں، اُن ہی

کو مَیں پسند کرتا ہوں۔
4 لیکن جو دیگر معبودوں کے پیچھے بھاگے ہتے ر ہیں اُن کی

تکلیف بڑھتی جائے گی۔ نہ مَیں اُن کی قربانیوںکیخون پیشکو
کروں گا، نہ اُن ناموںکے کا تکذکر کروں گا۔

اے5 رب، تُو میری میراث اور میرا حصہ ہے۔ میرا نصیب
تیرے ہاتھ میں ہے۔

جب6 قرعہ ڈالا گیا تو خوشمجھے گوار زمین مل ًگئی۔ یقینا
میراثمیری بہتمجھے پسند ہے۔

کروںستائشکیربمَیں7 مجھےنےجسگا مشورہ دیا ہے۔
رات کو بھی میرا ہدایتمیریدل کرتا ہے۔

رب8 ہر وقت میری آنکھوں کے منے سا رہتا ہے۔ میرےوہ
ہنے د ہاتھ رہتا اِسہے، لئے مَیں نہیں ڈگمگاؤں گا۔

اِس9 لئے میرا دل شادمان میریہے، جان خوشی 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 سے آگاہ کرتا تیرےہے۔ حضور سے
بھرپور تیرےخوشیاں، ہنے د ہاتھ ابدیسے مسرتیں حاصل ہوتی
ہیں۔

17
شخصبےگناہ کی دعا

داؤد1 کی دعا۔
اے انصافرب، کے لئے میری یاد فر سن، میری آہ و زاری

پر دھیان میریدے۔ دعا پر غور کر، کیونکہ وہ فریب دہ ہونٹوں
سے نہیں نکلتی۔
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تیرے2 حضور انصافمیرا کیا تیریجائے، آنکھیں اُن باتوں کا

مشاہدہ کریں جو سچ ہیں۔
3 تُو میرےنے دل کو جانچ لیا، رات کو میرا معائنہ کیا ہے۔

تُو نے مجھے بھٹی میں ڈال دیا ناپاکتاکہ چیزیں دُور کرے، گو
ایسی کوئی چیز نہیں ملی۔ کیونکہ مَیں نے پورا ارادہ کر لیا ہے کہ
میرے منہ باتبُریسے نہیں نکلے گی۔

دوسرےبھیکچھجو4 مَیںہیںکرتے تیرےخودنے منہ کے
فرمان کے تابع رہ کر آپاپنے ظالموںکو کی راہوں سے دُور رکھا
ہے۔

5 مَیں قدم بہ قدم تیری راہوں میں میرےرہا، پاؤں کبھی نہ
ڈگمگائے۔

الله،اے6 مَیں تجھے پکارتا ہوں، کیونکہ میریتُو سنے کانگا۔
لگا میریکر دعا کو سن۔

7 تُو جو اپنے ہنے ہاتھد اُنہیںسے رِہائی دیتا مخالفوںاپنےجوہے
میںتجھسے پناہ لیتے طورمعجزانہہیں، پر شفقتاپنی کر۔اظہارکا

8 آنکھ کی پُتلی کی طرح میری حفاظت کر، اپنے پَروں کے
سائے میں مجھے چھپا لے۔

9 مجھجورکھمحفوظمجھےسےبےدینوںاُن پر حملےکنتباہ کر
ہیں،رہے مجھےجوسےدشمنوںاُن گھیر مارکر لنے کوششکیڈا
کر رہے ہیں۔

10 سرکشوہ ہو گئے ہیں، اُن کے منہ گھمنڈ کی باتیں کرتے
ہیں۔

اُٹھائیںقدمہمبھیجدھر11 وہاں پہنچبھیوہ ابہیں۔جاتے
اُنہوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، وہ گھور گھور کر ہمیں زمین پر پٹخنے
کا موقع ڈھونڈ رہے ہیں۔

12 وہ اُس ببر شیر کی مانند ہیں جو شکار کو پھاڑنے کے لئے
پتا تڑ اُسہے، جوان شیر کی مانند تاکجو میں بیٹھا ہے۔

اے13 رب، اُٹھ اور اُن کا سامنا کر، اُنہیں زمین پر !دےپٹخ
اپنی تلوار میریسے جان کو بےدینوں سے بچا۔

اے14 رب، اپنے ہاتھ مجھےسے اِن سے چھٹکارا اُنہیںدے۔
تو اِس دنیا میں اپنا ملحصہ چکا ہے۔ کیونکہ تُو نے اُن پیٹکے
کو اپنے مال سے بھر دیا، بلـکہ اُن کے بیٹے بھی سیر ہو گئے ہیں اور
اِتنا باقی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لئے بھی کافی کچھ چھوڑ جائیں
گے۔

15 لیکن مَیں خود راست باز ثابت ہو کر تیرے چہرے کا
مشاہدہ کروں گا، جاگمَیں کر تیری صورت سے سیر ہو جاؤں
گا۔

18
داؤد کا فتح گیتکا

رب1 کے خادم داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
داؤد لئےکےربنے گیتیہ اُسےنےربجبگایا دشمنوںتمام
اور ساؤل سے بچایا۔ وہ بولا،
میریرباے قوت، مَیں تجھے پیار کرتا ہوں۔

رب2 میری چٹان، میرا قلعہ اور میرا نجات دہندہ ہے۔ میرا
میریخدا چٹان میںجسہے مَیں پناہ لیتا ہوں۔ میریوہ ڈھال،
نجاتمیری کا پہاڑ، میرا بلند حصار ہے۔

پکارتاکوربمَیں3 تمجیدکیاُسہوں، دشمنوںمجھےوہتب!ہو
سے چھٹکارا دیتا ہے۔

موت4 رّسوںکے مجھےنے گھیر ہلاکتلیا، سیلابکے نے
میرے دل طاریدہشتپر کی۔

پاتال5 رّسوںکے مجھےنے جکڑ موتلیا، میرےنے میںراستے
پھندےاپنے ڈال دیئے۔

پھنسمیںمصیبتمَیںجب6 گیا تو مَیں مَیںپکارا۔کوربنے
نے مدد کے لئے اپنے خدا سے یاد فر کی تو اُس نے اپنی سکونت
گاہ سے میری آواز سنی، میری چیخیں اُس کے کان تک پہنچ
گئیں۔

زمینتب7 لرز اُٹھی اور تھرتھرانے لـگی، پہاڑوں رببنیادیںکی
غضبکے کے منے سا کانپنے اور لنے جھو لـگیں۔

نکلدھواںسےناککیاُس8 آیا، اُس بھسمسےمنہکے کرنے
والے شعلے اور دہکتے بھڑککوئلے اُٹھے۔

آسمان9 کو جھکا کر وہ نازل جبہوا۔ اُتر آیا تو اُس کے پاؤں
نیچےکے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔

10 وہ کروبی فرشتے پر سوار ہوا اور اُڑ کر ہَوا کے پَروں پر
منڈلانے لگا۔

11 اُس اندھیرےنے کو اپنی چھپنے کی جگہ بنایا، بارش کے
کالے اور گھنے بادل خیمے طرحکی اپنے گرداگرد لگائے۔

12 اُس کے حضور کی تیز روشنی سے اُس کے بادل اولے اور
شعلہ زن کوئلے لے کر نکل آئے۔

آسمانرب13 سے کڑکنے لگا، الله تعالیٰ کی آواز گونج اُٹھی۔ تب
اولے اور شعلہ زن کوئلے برسنے لـگے۔

اُس14 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۔

رب،اے15 تُو نے ڈانٹا تو سمندر وادیاںکی ظاہر جبہوئیں،
تُو میںغصے گرجا تیرےتو دم جھونکوںکے زمینسے بنیادیںکی
نظر آئیں۔

16 بلندیوں پر سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اُس نے مجھے پکڑ لیا، مجھے
گہرے پانی میں کھینچسے کر نکال لایا۔

اُس17 نے میرےمجھے زبردست دشمن سے بچایا، اُن سے جو
مجھ نفرتسے کرتے ہیں، جن پر غالبمَیں نہ آ سکا۔

دنجس18 مصیبتمَیں پھنسمیں گیا اُس دن اُنہوں نے مجھ
پر حملہ کیا، ربلیکن میرا سہارا بنا رہا۔

اُس19 نے تنگمجھے جگہ نکالسے کر چھٹکارا دیا، کیونکہ
وہ مجھ خوشسے تھا۔

رب20 مجھے میری راست بازی کا اجر دیتا میرےہے۔ ہاتھ
صاف ہیں، اِس لئے وہ برکتمجھے دیتا ہے۔

21 راہوںکیربمَیںکیونکہ پر چلتا رہا بدیمَیںہوں، کرنے
سے اپنے خدا سے دُور نہیں ہوا۔
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22 اُس کے تمام میرےاحکام منے سا رہے ہیں، مَیں نے اُس

فرمانوںکے کو رد نہیں کیا۔
اُس23 کے منے سا مَیںہی بےالزام رہا، گناہ کرنے بازسے رہا

ہوں۔
اِس24 لئے بازیراستمیریمجھےنےرب کا اجر دیا، کیونکہ

اُس کی آنکھوں کے منے سا ہی ثابتصافپاکمَیں ہوا۔
اے25 الله، جو وفادار ہے اُس کے ساتھ وفاداریسلوکتیرا

کا ہے، جو بےالزام اُسہے کے ساتھ سلوکتیرا بےالزام ہے۔
26 پاکجو اُسہے ساتھکے پاکسلوکتیرا لیکنہے۔ جو

کج رَو اُسہے کے ساتھ سلوکتیرا بھی رَویکج کا ہے۔
27 کیونکہ تُو پست 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، کا خالصفرمان ہے۔ جو بھی

اُس میں پناہ لے اُس کی وہ ڈھال ہے۔
31 ربکیونکہ کے سوا کون خدا ہمارےہے؟ خدا کے سوا

کون چٹان ہے؟
32 الله قوتمجھے سے کمربستہ کرتا، میریوہ راہ کاملکو کر

دیتا ہے۔
33 وہ میرے پاؤں کو ہرن کی سی پُھرتی عطا کرتا، مجھے

مضبوطی میریسے بلندیوں پر کھڑا کرتا ہے۔
ہاتھوںمیرےوہ34 تربیتکیکرنےجنگکو دیتا ابہے۔

میرے بازو پیتل کی کمان کو بھی تان لیتے ہیں۔
رب،اے35 تُو مجھےنے نجاتاپنی ہے۔دیبخشڈھالکی

تیرے ہنے د ہاتھ مجھےنے قائم تیریرکھا، نرمی مجھےنے بڑا بنا ہے۔دیا
36 میرےتُو قدموں کے لئے راستہ بنا دیتا اِسہے، لئے میرے

ٹخنے نہیں ڈگمگاتے۔
مَیں37 نے اپنے دشمنوں تعاقبکا کر کے اُنہیں پکڑ لیا، مَیں باز

نہ آیا تکجب وہ ختم نہ ہو گئے۔
مَیں38 نے اُنہیں یوں پاش پاش کر دیا کہ دوبارہ اُٹھ نہ سکے

بلـکہ گر میرےکر پاؤں پڑےتلے رہے۔
کیونکہ39 تُو لئےکےکرنےجنگمجھےنے قوت کمربستہسے

کر دیا، تُو میرےنے مخالفوں میرےکو منے سا جھکا دیا۔
40 تُو دشمنوںمیرےنے میرےکو منے سےسا بھگا دیا، مَیںاور

نفرتنے کرنے والوں کو تباہ کر دیا۔
41 وہ مدد کے لئے چیختے چلّاتے رہے، لیکن بچانے والا

کوئی نہیں تھا۔ وہ رب کو پکارتے رہے، لیکن اُس جوابنے
نہ دیا۔

42 مَیں 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
قومجسہے۔دیا ناواقفمَیںسے تھا ہے۔کرتیخدمتمیریوہ

باتمَیںہیجوں44 کرتا ہوں میریلوگتو سنتے پردیسیہیں۔
دبک میریکر خوشامد کرتے ہیں۔

45 ہمتوہ ہار کر کانپتے ہوئے اپنے قلعوں نکلسے آتے ہیں۔
رب46 زندہ !ہے میری چٹان کی تمجید !ہو میری نجات کے

خدا کی تعظیم !ہو
وہی47 خدا جوہے میرا انتقام لیتا، اقوام میرےکو تابع کر دیتا
اور48 دشمنوںمیرےمجھے سے چھٹکارا دیتا ًہے۔ یقینا تُو مجھے

مخالفوںمیرے پر سرفراز ظالموںمجھےکرتا، بچائےسے رکھتا ہے۔
اے49 رب، اِس لئے مَیں اقوام میں تیری حمد و ثنا کروں گا،

تیرے نام یفکی تعر گیتمیں گاؤں گا۔
50 کیونکہ رب اپنے بادشاہ کو بڑی نجات دیتا ہے، وہ اپنے

مسح بادشاہہوئےکئے داؤد اور اُس اولادکی پر مہربانتکہمیشہ
رہے گا۔

19
مخلوقات میں الله کا جلال

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
آسمان الله جلالکے اعلانکا کرتے ہیں، آسمانی اُسگنبد کے

ہاتھوں کا کام بیان کرتا ہے۔
ایک2 دوسرےدن کو اطلاع دیتا، ایک رات دوسری کو

خبر پہنچاتی ہے،
لیکن3 زبان سے نہیں۔ گو اُن کی آواز سنائی نہیں دیتی،
توبھی4 اُن کی آواز نکل کر پوری دنیا میں سنائی دیتی، اُن کے

الفاظ دنیا کی تکانتہا پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں الله آفتابنے کے
لئے خیمہ لگایا ہے۔

جس5 طرح دُولھا اپنی خواب گاہ سے نکلتا ہے اُسی طرح
نکلسورج اپنیطرحکیپہلوانکر دوڑنےدوڑ خوشیپر ہے۔مناتا

6 آسمان کے ایک سرے سے چڑھ کر اُس کا چکر دوسرے
تکسرے لگتا اُسہے۔ کی تپتی گرمی بھیکوئیسے چیز پوشیدہ
نہیں رہتی۔

رب7 کی شریعت 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 کی ہدایات باانصاف ہیں، اُن سے دل باغ باغ ہو جاتا
ربہے۔ کے پاکاحکام ہیں، اُن سے چمکآنکھیں اُٹھتی ہیں۔

رب9 پاکخوفکا ہے اور تکابد قائم رہے ربگا۔ کے
فرمان سچے سباور راستسبکے ہیں۔

10 وہ سونے خالصبلـکہ سونے کے ڈھیر سے یادہ ز مرغوب
ہیں۔ وہ شہد بلـکہ چھتے کے تازہ شہد سے یادہ ز میٹھے ہیں۔

11 اُن تیرےسے خادم کو آگاہ کیا جاتا ہے، اُن پر عمل کرنے
سے بڑا اجر ملتا ہے۔
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اُنہیںکونہوئیںسرزدمیںبےخبریخطائیںجو12 ہے؟جانتا

میرے پوشیدہ گناہوں معافکو !کر
13 اپنے خادم کو گستاخوں سے محفوظ رکھ تاکہ وہ مجھ پر

حکومت نہ کریں۔ تب مَیں بےالزام ہو کر سنگین گناہ پاکسے
رہوں گا۔

باتیںکیمنہمیرےکہدےبخشرب،اے14 دلمیرےاور
سوچکی تجھےبچار پسند آئے۔ تُو چٹانمیریہی اور میرا چھڑانے
والا ہے۔

20
فتح کے لئے دعا

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
مصیبت کے دن رب تیری سنے، یعقوب کے خدا کا نام تجھے

محفوظ رکھے۔
مقدِسوہ2 تیریسے مدد بھیجے، سےصیونوہ تیرا سہارا بنے۔
3 وہ تیری غلہ کی نذریں یاد کرے، تیری بھسم ہونے والی

قربانیاں قبول فرمائے۔ (سِلاہ)
4 تیرےوہ دل کی آرزو پوری تیرےکرے، تمام منصوبوں کو

کامیابی بخشے۔
تب5 ہم تیری نجات کی خوشی منائیں گے، ہم اپنے خدا کے

نام میں فتح کا جھنڈا گاڑیں ربگے۔ تیری تمام گزارشیں پوری
کرے۔

مَیںاب6 جاننے لیا ربکہہے مسحاپنے 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۔

اے9 ہماریرب، مدد !فرما بادشاہ ہماری سنے ہمجب مدد
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 دلی خواہش پوری کی اور انکار نہ کیا جب

اُس کی آرزو ہونٹوںنے پر الفاظ روپکا دھارا۔ (سِلاہ)
3 کیونکہ تُو اچھی اچھی برکتیں اپنے ساتھ لے کر اُس سے ملنے

آیا، تُو نے خالصاُسے سونے تاجکا پہنایا۔
4 اُس نے تجھ سے زندگی پانے کی آرزو کی تو تُو نے اُسے عمر

درازیکی بخشی، مزید اِتنے دن کہ اُن کی انتہا نہیں۔

ہوئی،حاصلعزتبڑیاُسےسےنجاتتیری5 تُو شاناُسےنے
شوکتو سے آراستہ کیا۔

6 کیونکہ تُو اُسے ابد تک برکت دیتا، اُسے اپنے چہرے کے
حضور لا خوشنہایتکر کر دیتا ہے۔

7 کیونکہ بادشاہ رب پر اعتماد کرتا ہے، الله تعالیٰ کی شفقت
اُسے ڈگمگانے سے بچائے گی۔

تیرےدشمنتیرے8 قبضے میں آ جائیں گے، تجھجو نفرتسے
کرتے ہیں اُنہیں تیرا دہنا ہاتھ پکڑ لے گا۔

تُوجب9 اُن پر ظاہر ہو گا تو وہ بھڑکتی بھٹی میںمصیبتسیکی
پھنس جائیں ربگے۔ ہڑپاُنہیںمیںغضباپنے کر گا،لے اور
آگ اُنہیں کھا جائے گی۔

10 تُو اُن کی اولاد کو رُوئے زمین پر سے مٹا ڈالے گا، انسانوں
میں اُن کا نام و تکنشان نہیں رہے گا۔

گو11 سازشیںخلافتیرےوہ توبھیہیںکرتے اُن بُرےکے
منصوبے ناکام رہیں گے۔

12 کیونکہ تُو اُنہیں بھگا کر اُن کے چہروں کو اپنے تیروں کا
نشانہ دےبنا گا۔

اے13 رب، اُٹھ اور اپنی قدرت کا اظہار کر تاکہ ہم تیری
قدرت کی تمجید میں ساز بجا گیتکر گائیں۔

22
راست باز کا دُکھ

داؤد1 زبور۔کا موسیقی کے راہنما لئے۔کے :طرز صبحطلوِع
کی ہرنی۔
میرےاے میرےاےخدا، خدا، تُو ترککیوںمجھےنے کر

دیا مَیںہے؟ چیخ رہا ہوں، لیکن نجاتمیری نظر نہیں آتی۔
میرےاے2 دنخدا، مَیںکو چلّاتا لیکنہوں، نہیںجوابتُو

راتدیتا۔ کو پکارتا ہوں، لیکن آرام نہیں پاتا۔
لیکن3 تُو قدوس ہے، تُو جو اسرائیل کی مدح سرائی پر تخت

نشین ہوتا ہے۔
4 تجھ ہمارےپر باپ دادا نے بھروسا رکھا، اور جب بھروسا

رکھا تو تُو نے اُنہیں رِہائی دی۔
اُنہوںجب5 مددنے کے لئے تجھے پکارا تو بچنے کا کھلراستہ

اُنہوںجبگیا۔ نے تجھ پر اعتماد کیا تو شرمندہ نہ ہوئے۔
لیکن6 مَیں کیڑا انسانمجھےہوں، نہیں میریلوگجاتا۔سمجھا

بےعزتی کرتے، مجھے حقیر جانتے ہیں۔
مجھےسب7 دیکھ کر میرا مذاق اُڑاتے ہیں۔ وہ منہ بنا کر توبہ

توبہ کرتے اور کہتے ہیں،
اُس”8 نے اپنا ربمعاملہ سپردکے کیا اُسےہیربابہے۔

بچائے۔ وہی اُسے چھٹکارا دے، کیونکہ وہی اُس سے خوش
“ہے۔

9ً یقینا تُو مجھے ماں کے پیٹ سے نکال لایا۔ مَیں ابھی ماں کا
دودھ پیتا تھا کہ تُو میرےنے دل میں بھروسا پیدا کیا۔
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10 جوں ہی مَیں پیدا ہوا مجھے تجھ پر چھوڑ دیا گیا۔ ماں کے

پیٹ سے ہی تُو میرا خدا رہا ہے۔
11 مجھ 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۔
میرے13 خلاف اُنہوں نے اپنے منہ کھول دیئے ہیں، اُس

دہاڑتے ہوئے ببر شیر کی طرح 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۔

ٹھیکرےطاقتمیری15 خشکطرحکی ہو میریگئی، زبان
تالو چپکسے گئی ہے۔ ہاں، تُو نے مجھے موت خاککی میں
لٹا دیا ہے۔

16 ُکتوں نے مجھے گھیر رکھا، شریروں کے جتھے نے میرا
احاطہ کیا ہے۔ اُنہوں میرےنے ہاتھوں اور پاؤں کو چھید ڈالا
ہے۔

17 مَیں اپنی ہڈیوں کو گن سکتا لوگہوں۔ گھور گھور کر
مصیبتمیری خوشسے ہوتے ہیں۔

آپسوہ18 بانٹکپڑےمیرےمیں لیتے لباسمیرےاور پر قرعہ
لتے ڈا ہیں۔

لیکن19 اےتُو رب، دُور نہ میریاے!رہ قوت، میری مدد
کرنے کے لئے جلدی !کر

میری20 جان کو تلوار سے بچا، میری زندگی کو ُکتے کے پنجے
سے 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 !کرو اسرائیلاے کے تمام
فرزندو، اُس خوفسے !کھاؤ

24 کیونکہ نہ اُس مصیبتنے زدہ کا دُکھ حقیر جانا، نہ اُس
کی تکلیف سے گھن کھائی۔ اُس نے اپنا منہ اُس سے نہ چھپایا
بلـکہ اُس کی جبسنی وہ مدد کے لئے چیخنے چلّانے لگا۔

اے25 خدا، بڑے 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 کریں تمہارےگے۔ دل تکابد زندہ !رہیں

لوگ27 دنیا کی انتہا تک رب کو یاد کر کے اُس کی طرف
رجوع کریں گے۔ غیراقوام کے تمام خاندان اُسے سجدہ کریں گے۔

28 کیونکہ رب کو ہی بادشاہی کا اختیار حاصل ہے، وہی
اقوام پر حکومت کرتا ہے۔

29 دنیا اُسلوگبڑےتمامکے اورگےکھائیںحضورکے سجدہ
کریں خاکگے۔ میں اُترنے والے سب اُس کے منے جھکسا
جائیں گے، سبوہ جو اپنی زندگی کو خود قائم نہیں رکھ سکتے۔

30 اُس کے فرزند اُس کی خدمت کریں ایکگے۔ آنے والی
نسل ربکو بارےکے میں سنایا جائے گا۔

ہاں،31 وہ آ اُسکر ایکراستیکی قوم سنائیںکو ابھیجوگے
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 مجھے شاداب 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 گو تاریکمَیں ترین وادی میں سے گزروں مصیبتمَیں سے

ڈروںنہیں گا، کیونکہ ساتھمیرےتُو لاٹھیتیریہے، اور تیرا عصا
مجھے تسلی دیتے ہیں۔

5 میرےتُو دشمنوں 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 اور شفقت عمر بھر میرے 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 کے

اُسیباشندے ہیں۔کے 2 کیونکہ اُس زمیننے کی بنیاد سمندروں
پر رکھی اور اُسے یاؤں در پر قائم کیا۔

کس3 ربکو کے پہاڑ پر ھنے چڑ اجازتکی ہے؟ کون اُس
مُقّدسکے مقام میں کھڑا ہو سکتا ہے؟

4 جسوہ کے پاکہاتھ اور صافدل ہیں، جو نہ فریب کا
ارادہ رکھتا، نہ قَسم کھا جھوٹکر بولتا ہے۔

5 وہ رب سے برکت پائے گا، اُسے اپنی نجات کے خدا سے
راستی ملے گی۔

یہ6 ہو گا اُن لوگوں حالکا جو الله یافتمرضیکی در کرتے،
چہرےتیرےجو طالبکے ہوتے یعقوباےہیں، کے خدا۔
(سِلاہ)

اے7 پھاٹکو، کھل !جاؤ اے قدیم دروازو، پورے طور پر
کھل جاؤ تاکہ جلال کا بادشاہ داخل ہو جائے۔

جلال8 کا بادشاہ کون ربہے؟ قویجو اور قادر ربہے،
میںجنگجو زورآور ہے۔
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اے9 پھاٹکو، کھل !جاؤ اے قدیم دروازو، پورے طور پر

کھل جاؤ تاکہ جلال کا بادشاہ داخل ہو جائے۔
10 جلال کا بادشاہ کون ہے؟ رب الافواج، وہی جلال کا

بادشاہ ہے۔ (سِلاہ)

25
معافی اور راہنمائی کے لئے دعا

داؤد1 کا زبور۔
اے رب، مَیں تیرا آرزومند ہوں۔
میرےاے2 تجھخدا، مَیںپر بھروسا مجھےہوں۔رکھتا شرمندہ

نہ دےہونے میرےکہ دشمن مجھ پر شادیانہ بجائیں۔
3 کیونکہ بھیجو تجھ پر اُمید رکھے وہ شرمندہ نہیں ہو گا جبکہ

جو بلاوجہ بےوفا ہوتے ہیں وہی شرمندہ ہو جائیں گے۔
اے4 رب، اپنی راہیں مجھے دکھا، مجھے اپنے راستوں کی دے۔تعلیم
5 اپنی سچائی کے مطابق میری راہنمائی کر، مجھے تعلیم دے۔

کیونکہ تُو میری نجات کا خدا ہے۔ دن بھر تیرےمَیں انتظار میں
رہتا ہوں۔

اے6 رب، اپنا وہ رحم اور مہربانی یاد کر جو تُو قدیم زمانے
سے کرتا آیا ہے۔

میریرب،اے7 جوانی گناہوںکے میریاور حرکتوںبےوفا
کو یاد نہ کر بلـکہ اپنی بھلائی کی خاطر اور شفقتاپنی مطابقکے
میرا خیال رکھ۔

بھلارب8 اور عادل اِسہے، لئے وہ گناہ گاروں صحیحکو راہ
پر چلنے کی تلقین کرتا ہے۔

9 وہ فروتنوں انصافکی کی راہ پر راہنمائی کرتا، حلیموں کو
اپنی راہ کی تعلیم دیتا ہے۔

10 ربجو کے عہد اور احکام مطابقکے زندگی گزاریں اُنہیں
رب مہربانی اور وفاداری کی راہوں پر لے چلتا ہے۔

اے11 رب، میرا قصور سنگین ہے، لیکن اپنے نام کی خاطر
معافاُسے کر۔

رب12 ماننےخوفکا والا کہاں اُسےخودربہے؟ اُس راہ
کی دےتعلیم گا جو اُسے چننا ہے۔

تب13 وہ خوش حال رہے گا، اور اُس کی اولاد ملـک کو
میراث میں پائے گی۔

14 ربجو مانیںخوفکا اُنہیں وہ اپنے ہم راز بنا کر اپنے عہد
کی تعلیم دیتا ہے۔

میری15 آنکھیں رب کو تکتی رہتی ہیں، کیونکہ میرےوہی
پاؤں کو جال نکالسے لیتا ہے۔

طرفمیری16 مائل ہو جا، مجھ پر مہربانی !کر کیونکہ مَیں مصیبتاورتنہا زدہ ہوں۔
میرے17 دل کی پریشانیاں دُور کر، مجھے میری تکالیف سے

رِہائی دے۔
میری18 مصیبت اور تنگی پر نظر ڈال کر میری خطاؤں کو

معاف کر۔

19 دیکھ، میرے 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۔

21 بےگناہی اور دیانت داری میری پہرا داری کریں، کیونکہ
تیرےمَیں انتظار میں رہتا ہوں۔

الله،اے22 دےفدیہ اسرائیلکر اُسکو کی تکالیفتمام سے
آزاد !کر

26
بےگناہ کا اقرار اور التجا

داؤد1 کا زبور۔
اے رب، میرا انصاف کر، کیونکہ میرا چال چلن بےقصور

ہے۔ مَیں ربنے پر بھروسا رکھا ہے، اور مَیں ڈانواں ڈول نہیں
ہو جاؤں گا۔

اے2 مجھےرب، جانچ مجھےلے، آزما کر دل کی تکتہہ میرا
معائنہ کر۔

3 تیریکیونکہ میریشفقت آنکھوں کے منے سا رہی مَیںہے،
تیری سچی راہ پر چلتا رہا ہوں۔

4 نہ مَیں دھوکے بازوں مجلسکی میں بیٹھتا، چالاکنہ لوگوں
رفاقتسے رکھتا ہوں۔

مجھے5 شریروں کے اجتماعوں نفرتسے ہے، بےدینوں کے
ساتھ مَیں بیٹھتا بھی نہیں۔

مَیںرب،اے6 اپنے ہاتھ دھو کر اپنی بےگناہی کا اظہار کرتا
ہوں۔ مَیں تیری قربان گاہ کے گرد پھر کر

بلند7 آواز تیریسے وحمد ثنا تیرےکرتا، معجزاتتمام اعلانکا
کرتا ہوں۔

سکونتتیریرب،اے8 پیاریمجھےگاہ جگہجسہے، تیرا
جلال ٹھہرتا ہے وہ مجھے عزیز ہے۔

میری9 جان کو مجھ سے چھین کر مجھے گناہ گاروں میں شامل
نہ میری!کر زندگی کو مٹا کر مجھے خوں خواروں میں شمار نہ کر،

ایسے10 لوگوں میں جن ہاتھکے ناکشرم حرکتوں سے آلودہ
ہیں، جو رشوتوقتہر کھاتے ہیں۔

11 کیونکہ مَیں بےگناہ زندگی گزارتا ہوں۔ دےفدیہ کر !دےچھٹکارامجھے 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 اور نجاتمیری ہے، کسمَیں سے ڈروں؟

میریرب جان کی پناہ گاہ کسمَیںہے، دہشتسے 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 گو فوج مجھے گھیر لے میرا خوفدل نہیں کھائے گا، گو
جنگخلافمیرے چھڑ جائے میرا بھروسا قائم رہے گا۔
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رب4 سے ایکمیری گزارش ہے، ایکمَیں ہی بات چاہتا

ہوں۔ یہ کہ جیتے ربجی کے میںگھر رہ کر اُس شفقتکی سے
لطف اندوز ہو سکوں، کہ اُس کی سکونت گاہ میں ٹھہر کر محوِ
خیال رہ سکوں۔

5 کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنی سکونت گاہ میں پناہ
دے گا، مجھے اپنے خیمے میں چھپا لے گا، مجھے اُٹھا کر اونچی
چٹان پر رکھے گا۔

مَیںاب6 دشمنوںاپنے پر اُنہوںاگرچہگا،ہوںسربلند مجھےنے
گھیر رکھا مَیںہے۔ اُس خیمےکے خوشیمیں نعرےکے لگا کر
کروںپیشقربانیاں گا، ساز بجا گا۔کروںسرائیمدحکیربکر

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 “!رہو اے رب، تیرےمَیں چہرےہی کا
طالب رہا ہوں۔

9 اپنے چہرے کو مجھ سے چھپائے نہ رکھ، اپنے خادم کو
غصے سے اپنے حضور سے نہ نکال۔ کیونکہ تُو ہی میرا سہارا رہا
نجاتمیریاےہے۔ مجھےخدا،کے نہ نہترکمجھےچھوڑ، کر۔

10 میرےکیونکہ ماں باپ نے ترکمجھے کر دیا ہے، لیکن
رب مجھے قبول کر کے اپنے گھر میں لائے گا۔

اے11 رب، مجھے اپنی راہ کی تربیت دے، ہموار راستے پر
میری راہنمائی کر تاکہ اپنے دشمنوں محفوظسے رہوں۔

مجھے12 مخالفوں کے لالچ میں نہ آنے دے، کیونکہ جھوٹے
خلافمیرےگواہ کھڑےاُٹھ ہوئے ہیں جو تشدد کرنے کے
لئے 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، اور رب کے
انتظار میں !رہ

28
مدد کے لئے دعا جواباور کے لئے شکرگزاری

داؤد1 کا زبور۔
اے رب، مَیں تجھے پکارتا اےہوں۔ میری چٹان، خاموشی

سے اپنا منہ مجھ سے نہ پھیر۔ کیونکہ اگر تُو چپ رہے تو موتمَیں
کے گڑھے میں اُترنے والوں کی مانند ہو جاؤں گا۔

میری2 التجائیں سن جب مَیں چیختے چلّاتے تجھ سے مدد
مانگتا مَیںجبہوں، اپنے سکونتتیریہاتھ گاہ ترینمُقّدسکے
کمرے طرفکی اُٹھاتا ہوں۔

مجھے3 اُن گھسیٹساتھکےبےدینوں کر سزا غلطجودےنہ
کام کرتے ہیں، جو پڑوسیوںاپنے سے بظاہر باتیںدوستانہ کرتے،
لیکن دل میں اُن بُرےخلافکے منصوبے ھتے باند ہیں۔

اُنہیں4 اُن کی حرکتوں بُرےاور کاموں کا بدلہ دے۔ جو کچھ
اُن کے ہاتھوں سے سرزد ہوا ہے اُس کی پوری سزا دے۔ اُنہیں
اُتنا نقصانہی دےپہنچا اُنہوںجتنا دوسروںنے کو پہنچایا ہے۔

5 کیونکہ نہ وہ رب کے اعمال 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 اور میری ڈھال ہے۔ اُس 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 کو !دےنجات اپنی میراث کو برکت
!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 دو۔ مُقّدس لباس 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۔
کیرب5 آواز دیودار درختوںکے کو توڑ ڈالتی لبنانربہے،

کے دیودار درختوںکے ٹکڑےٹکڑےکو کر دیتا ہے۔
لبنانوہ6 بچھڑےکو اور یونکوہِ *سِر بَیلجنگلیکو بچےکے

طرحکی کودنے پھاندنے دیتا ہے۔
کیرب7 آگآواز شعلےکے بھڑکا دیتی ہے۔
رب8 کی 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 سکونتکی گاہ میں
سب پکارتے ہیں، “!جلال”

نشینتختاوپرکےسیلابرب10 بادشاہربہے، حیثیتکی
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۔

* 29:6 ِ کوہ یون :سِر یون سِر حرمون کا دوسرا نام ہے۔
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اے رب، مَیں تیری ستائش کرتا ہوں، کیونکہ تُو نے مجھے

گہرائیوں میں سے کھینچ نکالا۔ تُو میرےنے دشمنوں کو مجھ پر
بغلیں بجانے کا موقع نہیں دیا۔

میرےرباے2 مَیںخدا، چلّاتےچیختےنے سےتجھہوئے
مدد مانگی، اور تُو نے مجھے شفا دی۔

اے3 رب، تُو میری جان کو پاتال سے نکال لایا، تُو میرینے
جان موتکو کے گڑھے میں اُترنے سے بچایا ہے۔

ایماناے4 دارو، ساز بجا ربکر تعریفکی میں گیت گاؤ۔
اُس مُقّدسکے نام کی حمد و ثنا کرو۔

5 کیونکہ وہ لمحہ بھر کے لئے غصے ہوتا، لیکن زندگی بھر کے
لئے مہربانی کرتا ہے۔ گو شام کو رونا پڑے، لیکن صبح کو ہم
خوشی منائیں گے۔

جب6 حالات پُرسکون تھے تو مَیں بولا، مَیں” کبھی نہیں
ڈگمگاؤں “گا۔

اے7 جبرب، تُو مجھ خوشسے تھا تو تُو نے مجھے مضبوط
پہاڑ پر رکھ جبلیکندیا۔ تُو نے اپنا مجھچہرہ سے چھپا لیا تو مَیں
سخت گھبرا گیا۔

مَیںرب،اے8 تجھےنے پکارا، ہاں مَیںسےخداوند نے التجا
کی،

کیا”9 فائدہ ہے اگر ہلاکمَیں ہو موتکر کے میںگڑھے اُتر
جاؤں؟ تیریخاککیا کرےستائش گی؟ کیا وہ لوگوں کو تیری
وفاداری بارےکے میں بتائے گی؟

اے10 رب، میری سن، مجھ پر مہربانی اےکر۔ رب، میری
مدد کرنے کے لئے “!آ

11 تُو نے میرا ماتم خوشی کے ناچ میں بدل دیا، تُو میرےنے
کپڑےماتمی اُتار کر مجھے شادمانی سے ملبّس کیا۔

کیونکہ12 تُو چاہتا نہخاموشجانمیریکہہے ہو گیتبلـکہ
گا کر تیری تمجید کرتی میرےرباےرہے۔ خدا، مَیں تکابد
تیری حمد و ثنا کروں گا۔

31
حفاظت کے لئے دعا

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
اے مَیںرب، تجھنے میں پناہ لی کبھیمجھےہے۔ شرمندہ نہ

دےہونے بلـکہ اپنی راستی مطابقکے مجھے !بچا
2 اپنا کان میری طرف جھکا، جلد ہی مجھے چھٹکارا دے۔

چٹان کا میرا بُرج ہو، پہاڑ کا میںجسقلعہ مَیں پناہ لے نجاتکر
پا سکوں۔

3 کیونکہ میریتُو چٹان، میرا قلعہ ہے، اپنے نام کی میریخاطر
راہنمائی، قیادتمیری کر۔

مجھےجودےنکالسےجالاُسمجھے4 پکڑنے لئےکے چپکے
سے بچھایا گیا ہے۔ کیونکہ تُو میریہی پناہ گاہ ہے۔

مَیں5 اپنی تیرےروح ہاتھوں میں سونپتا اےہوں۔ اےرب،
وفادار خدا، تُو نے دےفدیہ کر مجھے چھڑایا !ہے

مَیں6 اُن نفرتسے رکھتا ہوں جو بےکار بُتوں سے لپٹے ہتے ر
ہیں۔ مَیں ربتو پر بھروسا رکھتا ہوں۔

7 مَیں باغ باغ ہوں گا اور تیری شفقت کی خوشی مناؤں گا،
کیونکہ تُو نے میری مصیبت دیکھ کر میری جان کی پریشانی کا
خیال کیا ہے۔

8 تُو نے مجھے دشمن کے حوالے نہیں کیا میرےبلـکہ پاؤں کو
کھلے میدان میں قائم کر دیا ہے۔

اے9 رب، مجھ پر مہربانی کر، کیونکہ مَیں مصیبت میں ہوں۔
غم میریمارےکے آنکھیں سوج گئی میریہیں، جان اور جسم
گل رہے ہیں۔

میری10 زندگی دُکھ کی چکّی میں پِس رہی میرےہے، سال
آہیں بھرتے بھرتے ضائع ہو میرےہیں۔رہے قصور کی وجہ سے
ہڈیاںمیریگئی،دےجوابطاقتمیری لـگیسڑنےگلنے ہیں۔

11 مَیں اپنے دشمنوں کے لئے مذاق کا نشانہ بن گیا ہوں بلـکہ
میرے ہم سائے بھی مجھے لعن طعن میرےکرتے، جاننے والے
مجھ دہشتسے کھاتے ہیں۔ گلی میں جو بھی 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 افواہیںکی پہنچتکمجھ گئی سےطرفچاروںہیں،
ناکہول ملخبریں رہی ہیں۔ ملوہ سازشیںخلافمیرےکر
کر رہے، مجھے قتل کرنے کے منصوبے باندھ رہے ہیں۔

لیکن14 مَیں اے رب، تجھ پر بھروسا رکھتا ہوں۔ مَیں کہتا
ہوں، تُو” میرا خدا “!ہے

میری15 تیرے*تقدیر ہاتھ میں میرےمجھےہے۔ 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 میرےہے۔ منہکےبےدینوںبجائے 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۔

20 تُو اُنہیں چہرےاپنے کی آڑ میں لوگوں کے حملوں سے چھپا
لیتا، اُنہیں خیمے میں لا کر الزام تراش زبانوں سے محفوظ ہے۔رکھتا

* 31:15 میری :تقدیر لفظی میرے:ترجمہ اوقات۔
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رب21 کی تمجید ہو، جبکیونکہ شہر کا محاصرہ ہو رہا تھا تو

اُس نے معجزانہ طور پر مجھ پر مہربانی کی۔
مَیںوقتاُس22 گھبرا تیرےمَیںہائے،”بولا،کر سےحضور

منقطع ہو مَیںجبلیکن“!ہوںگیا چلّاتےچیختےنے تجھہوئے
سے مدد مانگی تو تُو میرینے التجا سن لی۔

رباے23 کے تمام ایمان دارو، اُس سے محبت !رکھو رب
وفاداروں محفوظکو رکھتا، لیکن مغروروں کو اُن کے رویے کا
پورا دےاجر گا۔

24 مضبوطچنانچہ اور دلیر ہو، سبتم ربجو کے انتظار میں
ہو۔

32
معافی برکتکی توبہ) کا دوسرا (زبور

داؤد1 کا حکمتزبور۔ کا گیت۔
مبارک ہے کےجسوہ معافجرائم کئے کےجسگئے، گناہ

ڈھانپے گئے ہیں۔
مبارک2 ہے جسوہ کا گناہ حسابرب میں 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،

میری طاقت یا گو موسِم گرما کی ُجھلستی تپش میں جاتی رہی۔
(سِلاہ)

5 تب 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 نے میرے گناہ کو معاف کر دیا۔
(سِلاہ)

اِس6 لئے تمام ایمان دار وقتاُس تجھ سے جبکریںدعا تُو مل
سکتا ًہے۔ جبیقینا سیلاببڑا آئے تو تکاُن 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 گا جس پر
تجھے جانا ہے۔ مَیں تجھے دےمشورہ تیریکر دیکھ بھال کروں
گا۔

گھوڑےناسمجھ9 یا خچر کی مانند نہ ہو، جن پر قابو پانے کے
لئے لگام اور دہانے کی ضرورت ہے، ورنہ تیرےوہ پاس نہیں
آئیں “گے۔

10 بےدین کی متعدد پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن جو رب پر
بھروسا رکھے اُسے وہ شفقتاپنی گھیرےسے رکھتا ہے۔

راستاے11 بازو، رب خوشیکی میں جشن اے!مناؤ تمام
دیانت دارو، شادمانی نعرےکے !لگاؤ

33
الله حکومتکی اور مدد تعریفکی

راستاے1 بازو، رب کی خوشی !مناؤ کیونکہ مناسب ہے
سیدھیکہ راہ پر چلنے والے اُس ستائشکی کریں۔

2 سرود بجا کر رب کی حمد و ثنا کرو۔ اُس کی تمجید میں دس
تاروں والا ساز بجاؤ۔

اُس3 کی تمجید میں گیتنیا مہارتگاؤ، سے ساز بجا خوشیکر
نعرےکے لگاؤ۔

4 کیونکہ رب 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۔

7 وہ سمندر کے پانی کا بڑا ڈھیر جمع کرتا، پانی کی گہرائیوں کو
گوداموں محفوظمیں رکھتا ہے۔

8 کُل دنیا رب کا خوف مانے، زمین کے تمام باشندے اُس
دہشتسے کھائیں۔

9 کیونکہ اُس نے فرمایا ًتو فورا وجود میں آیا، اُس نے حکم دیا
تو وقتاُسی قائم ہوا۔

اقوامرب10 کا منصوبہ ناکام ہونے دیتا، اُمّتوںوہ ارادوںکے
شکستکو دیتا ہے۔

ربلیکن11 کا منصوبہ کامیابتکہمیشہ رہتا، اُس دلکے
پشتارادےکے پشتدر قائم ہتے ر ہیں۔

مبارک12 کاجسقوموہہے اُسجسےقوموہہے،ربخدا
چننے کر میراثاپنی بنا لیا ہے۔

رب13 آسمان سے نظر ڈال کر تمام انسانوں کا ملاحظہ کرتا
ہے۔

14 تختاپنے زمینوہسے تمامکے باشندوں کا معائنہ کرتا ہے۔
جس15 نے اُن سب کے دلوں کو تشکیل دیا وہ اُن کے تمام

کاموں پر دھیان دیتا ہے۔
16 بادشاہ بڑیکی فوج اُسے نہیں چھڑاتی، اور سورمے بڑیکی

طاقت اُسے نہیں بچاتی۔
17 نہیںمددبھیگھوڑا اُسجوسکتا۔کر پر وہرکھےاُمید دھوکا

کھائے گا۔ اُس طاقتبڑیکی چھٹکارا نہیں دیتی۔
18ً یقینا رب کی آنکھ اُن پر لـگی رہتی ہے جو اُس کا خوف

مانتے اور اُس کی مہربانی کے انتظار میں ہتے ر ہیں،
19 کہ وہ اُن کی جان موت سے بچائے اور کال میں رکھے۔محفوظ
ہماری20 جان رب کے انتظار میں ہے۔ وہی ہمارا سہارا،

ہماری ڈھال ہے۔
21 ہمارا دل اُس میں خوش ہے، کیونکہ ہم اُس مُقّدسکے

نام پر بھروسا رکھتے ہیں۔
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اے22 تیریرب، مہربانی ہم پر رہے، کیونکہ ہم تجھ پر اُمید

رکھتے ہیں۔
34

الله حفاظتکی
داؤد1 کا یہ زبور وقتاُس متعلقسے اُسجبہے فلستینے

بادشاہ ـِکابی مَل کے منے پاگلسا بننے روپکا بھر لیا۔ یہ دیکھ کر
بادشاہ نے اُسے بھگا دیا۔ چلے جانے کے بعد داؤد نے یہ گیت
گایا۔
ہر وقت مَیں رب 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۔
میرےآؤ،3 کیربساتھ تعظیم کرو۔ آؤ، ملہم اُسکر کا نام

سربلند کریں۔
مَیں4 ربنے تلاشکو کیا تو اُس میرینے چیزوںجنسنی۔

دہشتمَیںسے کھا رہا تھا اُسسےسباُن رِہائیمجھےنے دی۔
جن5 کی آنکھیں اُس پر لـگی رہیں وہ خوشی سے چمکیں گے،

اور اُن کے منہ شرمندہ نہیں ہوں گے۔
6 اِس ناچار نے پکارا تو رب نے اُس کی سنی، اُس نے اُسے

اُس کی تمام مصیبتوں نجاتسے دی۔
7 ربجو خوفکا مانیں اُن کے ارد گرد اُس کا فرشتہ خیمہ

زن ہو کر اُن کو بچائے رکھتا ہے۔
بھلائیکیرب8 کا تجربہ مبارککرو۔ وہہے اُسجو میں پناہ

لے۔
رباے9 کے مُقّدسین، اُس خوفکا مانو، کیونکہ جو اُس

مانیںخوفکا اُنہیں کمی نہیں۔
10 جوان شیرببر کبھی ضرورت مند اور بھوکے ہوتے ہیں،

لیکن رب کے طالبوں کو کسی بھی اچھی چیز کی کمی نہیں ہو
گی۔

اے11 بچو، میریآؤ، باتیں !سنو مَیں ربتمہیں کیخوفکے
تعلیم دوں گا۔

12 مزےکون سے زندگی گزارنا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا
ہے؟

وہ13 اپنی زبان کو باتیںشریر اورروکےسےکرنے ہونٹوںاپنے
جھوٹکو لنے بو سے۔

14 وہ بُرائی سے منہ پھیر نیککر کام کرے، صلح سلامتی کا
طالب ہو کر اُس پیچھےکے لگا رہے۔

راستآنکھیںکیرب15 بازوں پر لـگی رہتی ہیں، اور اُس کے
کان اُن کی التجاؤں مائلطرفکی ہیں۔

ربلیکن16 کا چہرہ اُن خلافکے ہے غلطجو کام کرتے
ہیں۔ اُن کا زمین پر نام و تکنشان نہیں رہے گا۔

راستجب17 باز یاد فر کریں تو رب اُن کی سنتا، وہ اُنہیں اُن
کی مصیبتتمام سے چھٹکارا دیتا ہے۔

رب18 شکستہ دلوں کے قریب ہوتا ہے، وہ اُنہیں رِہائی دیتا
جنہے روحکی خاککو میں کچلا گیا ہو۔

راست19 باز کی تکالیفمتعدد ہوتی ہیں، لیکن رب اُسے اُن
سب سے بچا لیتا ہے۔

20 وہ اُس کی تمام ہڈیوں حفاظتکی کرتا ایکہے، بھی نہیں
توڑی جائے گی۔

بُرائی21 بےدین مارکو ڈالے گی، اور راستجو باز نفرتسے
کرے مناسباُسے اجر ملے گا۔

ربلیکن22 اپنے خادموں کی جان کا دےفدیہ گا۔ جو بھی
اُس میں پناہ لے اُسے سزا نہیں ملے گی۔

35
شریروں حملوںکے سے رِہائی کے لئے دعا

داؤد1 کا زبور۔
اے رب، اُن سے جھگڑ میرےجو ساتھ جھگڑتے ہیں، اُن سے

لڑ میرےجو ساتھ لڑتے ہیں۔
2 لمبی اور چھوٹی ڈھال پکڑ لے اور اُٹھ میریکر مدد کرنے آ۔
نیزے3 برچھیاور نکالکو جودےروکاُنہیںکر تعاقبمیرا

کر رہے میری!ہیں جان سے فرما، مَیں” نجاتتیری “!ہوں
جانمیریجو4 لئےکے ہیںکوشاں 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۔

5 وہ ہَوا میں بھوسے طرحکی اُڑ ربجبجائیں کا فرشتہ اُنہیں
بھگا دے۔

6 اُن کا تاریکراستہ اور پھسلنا ربجبہو کا فرشتہ اُن کے
پیچھے پڑ جائے۔

7 کیونکہ اُنہوں بےسببنے اور چپکے میرےسے راستے میں
جال بچھایا، بلاوجہ مجھے پکڑنے کا گڑھا کھودا ہے۔

8 اِس لئے اچانکتباہی ہی اُن پر آ پڑے، پہلے اُنہیں پتا ہی نہ
چلے۔ جو جال اُنہوں نے چپکے سے بچھایا اُس میں وہ خود اُلجھ
جسجائیں، گڑھے کو اُنہوں نے کھودا اُس میں وہ خود گر کر
تباہ ہو جائیں۔

تب9 میری ربجان کی خوشی منائے گی اور اُس نجاتکی
باعثکے شادمان ہو گی۔

میرے10 تمام اعضا کہہ اُٹھیں گے، اے” رب، کون تیری
مانند ہے؟ کوئی بھی !نہیں کیونکہ تُو ہی مصیبت زدہ کو
زبردست آدمی سے چھٹکارا دیتا، تُو ہی ناچار غریباور کو لُوٹنے
والے کے ہاتھ سے بچا لیتا “ہے۔

11 ظالم کھڑےاُٹھخلافمیرےگواہ ہو ہیں۔رہے ایسیوہ
باتوں بارےکے میں میری پوچھ گچھ کر رہے ہیں جن سے مَیں
واقف ہی نہیں۔

12 میریوہ نیکی عوضکے مجھے نقصان پہنچا رہے ابہیں۔
میری جان تن تنہا ہے۔

جب13 وہ بیمار ہوئے تو مَیں ٹاٹنے اوڑھ کر اور روزہ رکھ
کر اپنی جان کو دُکھ کاشدیا۔ میری دعا میری گود واپسمیں
!آئے



زبور 35:14 437 زبور 37:11
14 مَیں نے یوں ماتم کیا جیسے میرا کوئی دوست یا بھائی ہو۔

مَیں لباسماتمی پہن کر خاکیوں جھکمیں گیا جیسے اپنی ماں
کا جنازہ ہو۔

15 لیکن 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 خاموشیتککبتُو سے دیکھتا رہے میریگا؟
جان کو اُن کی تباہ کن حرکتوں سے بچا، میری زندگی کو جوان
شیروں سے چھٹکارا دے۔

تب18 مَیں بڑی جماعت میں تیری ستائش اور بڑے ہجوم میں
یفتیری تعر کروں گا۔

اُنہیں19 مجھ پر بغلیں بجانے دےنہ میرےبےسببجو دشمن
ہیں۔ اُنہیں مجھ ناکپر بھوں چڑھانے دےنہ جو بلاوجہ مجھ کینہسے رکھتے ہیں۔

20 کیونکہ وہ خیر اور سلامتی کی باتیں نہیں کرتے بلـکہ اُن کے
خلاف فریب دہ منصوبے ھتے باند ہیں جو امن اور سکون سے
ملـک میں ہتے ر ہیں۔

21 وہ منہ پھاڑ کر کہتے ہیں، لو” جی، ہم نے اپنی آنکھوں سے
اُس کی حرکتیں دیکھی “!ہیں

اے22 رب، سبتجھے کچھ نظر آیا خاموشہے۔ نہ اے!رہ
رب، مجھ سے دُور نہ ہو۔

میرےرباے23 جاگخدا، !اُٹھ میرے دفاع میں اُٹھ کر
اُن سے !لڑ

میرےرباے24 خدا، اپنی راستی کے مطابق میرا انصاف
کر۔ اُنہیں مجھ پر بغلیں بجانے نہ دے۔

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 اُن سب کا منہ کالا
ہو جائے، وہ شرمندہ ہو جائیں۔ جو مجھے دبا کر اپنے آپ پر فخر
کرتے ہیں وہ شرمندگی اور رُسوائی سے ملبّس ہو جائیں۔

لیکن27 میرےجو انصاف کے آرزومند ہیں وہ خوش ہوں
اور شادیانہ بجائیں۔ وہ کہیں، رب” یفبڑیکی تعر ہو، جو اپنے
خادم خیریتکی چاہتا “ہے۔

تیریزبانمیریتب28 گی،کرےبیانراستی وہ تیریدنسارا
تمجید کرتی رہے گی۔

36
الله کی مہربانی یفکی تعر

رب1 کے خادم داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
بدکاری بےدین کے دل ہی میں اُس باتسے کرتی ہے۔ اُس

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۔

3 اُس 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۔

آسمانشفقتتیریرب،اے5 تکبادلوںوفاداریتیریتک،
پہنچتی ہے۔

تیری6 راستی بلندترین پہاڑوں کی مانند، تیرا انصاف سمندر کی
گہرائیوں جیسا اےہے۔ رب، تُو انسان و حیوان کی مدد کرتا
ہے۔

اے7 الله، شفقتتیری قیمتبیشکتنی !ہے آدم تیرےزاد
پَروں کے سائے میں پناہ لیتے ہیں۔

8 تیرےوہ گھر کے عمدہ کھانے سے تر و تازہ ہو جاتے ہیں،
اور تُو اُنہیں اپنی خوشیوں ندیکی میں سے پلاتا ہے۔

زندگیکیونکہ9 تیرےسرچشمہکا پاسہی تیرےہماورہے،
نور میں رہ کر نور کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

10 اپنی شفقت اُن پر پھیلائے رکھ جو تجھے جانتے ہیں، اپنی
راستی اُن پر جو دل دیانتسے دار ہیں۔

مغروروں11 پاؤںکا نہتکمجھ بےدینوںپہنچے، مجھےہاتھکا
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 باعثکے بےچین نہ ہو جا، بدکاروں رشکپر نہ کر۔
ہیجلدطرحکیگھاسوہکیونکہ2 جائیںمُرجھا یالیگے، ہر

طرحکی جلد ہی سوکھ جائیں گے۔
رب3 پر بھروسا رکھ کر بھلائی 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 وہ تیری راست بازی سورج کی طرح طلوع 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۔
9 کیونکہ مٹشریر جائیں گے ربجبکہ سے اُمید رکھنے والے

ملـک میراثکو میں پائیں گے۔
تھوڑیمزید10 دیر صبر کر تو بےدین کا نام و مٹنشان جائے

گا۔ تُو اُس کا کھوج لگائے گا، لیکن کہیں نہیں پائے گا۔
لیکن11 ملـکحلیم میراثکو میں پا بڑےکر امن اور سکون

لطفسے اندوز ہوں گے۔
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سازشیں کرتا رہے۔
ربلیکن13 اُس پر ہنستا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اُسکہ کا

انجام قریب ہی ہے۔
بےدینوں14 نے تلوار کو کھینچا اور کمان کو تان لیا ہے تاکہ

ناچاروں اور ضرورت مندوں کو گرا دیں اور سیدھی راہ پر چلنے
والوں قتلکو کریں۔

لیکن15 اُن کی تلوار اُن کے اپنے دل میں گھونپی جائے گی،
اُن کی ٹوٹکمان جائے گی۔

راست16 باز کو جو تھوڑا بہت حاصل ہے بہتوہ بےدینوں
دولتکی سے بہتر ہے۔

17 کیونکہ بےدینوں کا بازو ٹوٹ جائے گا راستربجبکہ
بازوں کو سنبھالتا ہے۔

18 رب بےالزاموں کے دن جانتا ہے، اور اُن کی موروثی
ملـکیت ہمیشہ کے لئے قائم رہے گی۔

مصیبت19 وقتکے وہ شرم نہیںسار ہوں پڑےبھیکالگے،
تو سیر ہوں گے۔

20 لیکن بےدین ہلاک ہو جائیں گے، اور رب کے دشمن
نیستطرحکیشانکیچراگاہوں جائیںہو طرحکیدھوئیںگے،
غائب ہو جائیں گے۔

قرضبےدین21 لیتا اور اُسے نہیں اُتارتا، راستلیکن باز مہربان
ہے اور فیاضی سے دیتا ہے۔

ملـکوہدےبرکتربجنہیںکیونکہ22 پائیںمیںمیراثکو
لیکنگے، جن پر لعنتوہ بھیجے اُن کا نام و تکنشان نہیں رہے
گا۔

23 کسیاگر پاؤںکے جائیںجم تو ربیہ طرفکی ہے۔سے
شخصایسے کی راہ کو وہ پسند کرتا ہے۔

24 اگر گر بھی جائے تو پڑا نہیں رہے گا، ربکیونکہ اُس کے
ہاتھ کا سہارا بنا رہے گا۔

جوانمَیں25 تھا اباور بوڑھا ہو گیا لیکنہوں۔ مَیں کبھینے
نہیں دیکھا راستکہ باز ترککو کیا گیا یا اُس بچوںکے بھیککو
مانگنی پڑی۔

26 وہ ہمیشہ مہربان قرضاور دینے کے لئے تیار ہے۔ اُس کی
برکتاولاد باعثکا ہو گی۔

بُرائی27 بازسے آ بھلائیکر تبکر۔ تُو ہمیشہ لئےکے میںملـک
آباد رہے گا،

28 ربکیونکہ انصافکو پیارا ہے، اور وہ اپنے ایمان داروں
گا۔کرےنہیںترککبھیکو وہ رہیںمحفوظتکابد گے جبکہ
بےدینوں کی اولاد کا نام و تکنشان نہیں رہے گا۔

راست29 باز ملـک میراثکو میں پا کر اُس میں ہمیشہ بسیں
گے۔

راست30 باز کا منہ حکمت بیان کرتا اور اُس کی زبان سے
انصاف نکلتا ہے۔

الله31 اُسشریعتکی میںدلکے اُساورہے، کبھیقدمکے
نہیں ڈگمگائیں گے۔

راستبےدین32 باز تاککی میں بیٹھ کر اُسے مار لنے ڈا کا
موقع ڈھونڈتا ہے۔

لیکن33 رب راست باز کو اُس کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے
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 کا وارث 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 مَیںجببعد دوبارہ وہاں سے گزرا تو
وہ تھا نہیں۔ مَیں نے اُس کا کھوج لگایا، لیکن کہیں نہ ملا۔

37 بےالزام پر دھیان دے 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۔

بازوںراست39 کےمصیبتہے،سےطرفکیربنجاتکی
وقت وہی اُن کا قلعہ ہے۔

رب40 ہی اُن کی مدد کر کے اُنہیں دےچھٹکارا گا، وہی
اُنہیں بےدینوں سے بچا دےنجاتکر گا۔ کیونکہ اُنہوں نے اُس
میں پناہ لی ہے۔

38
سزا سے بچنے کی التجا توبہ) کا تیسرا (زبور

داؤد1 کا یادداشتزبور۔ کے لئے۔
اے رب، اپنے غضب میں مجھے سزا نہ دے، قہر میں مجھے

تنبیہ نہ !کر
تیرےکیونکہ2 لـگمیںجسممیرےتیر ہیں،گئے تیرا مجھہاتھ

پر بھاری ہے۔
لعنتتیری3 باعثکے میرا پورا جسم بیمار میرےہے، گناہ کے

باعث میری تمام ہڈیاں گلنے لـگی ہیں۔
4 کیونکہ مَیں اپنے گناہوں سیلابکے میں ڈوب گیا ہوں، وہ

ناقابِل برداشت بوجھ بن گئے ہیں۔
حماقتمیری5 میرےباعثکے زخموں سے بدبو آنے لـگی، وہ

گلنے لـگے ہیں۔
مَیں6 ُکبڑا بن خاککر دبمیں گیا ہوں، پورا دن لباسماتمی

پہنے پھرتا ہوں۔
میری7 کمر میں سوزششدید ہے، پورا جسم بیمار ہے۔
8 مَیں نڈھال اور پاش پاش ہو گیا ہوں۔ دل کے عذاب کے

باعث مَیں چیختا چلّاتا ہوں۔
اے9 میریرب، تمام تیرےآرزو منے سا میریہے، آہیں تجھ

سے پوشیدہ نہیں رہتیں۔
10 دلمیرا زور گئیدےجوابطاقتمیریدھڑکتا،سے بلـکہ

میری آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہی ہے۔
میرے11 دوست اور ساتھی میری مصیبت دیکھ کر مجھ سے

گریز قریبمیرےکرتے، کے رشتے دار کھڑےدُور ہتے ر ہیں۔
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میرے12 پھندےدشمنجانی بچھا رہے ہیں، مجھےجو پہنچانانقصان ہتے چا ہیں وہ دےدھمکیاں رہے اور سارا سارا فریبدن

دہ منصوبے باندھ رہے ہیں۔
13 اور مَیں؟ مَیں تو یا گو بہرا ہوں، مَیں نہیں سنتا۔ مَیں گونگے

کی مانند ہوں جو اپنا منہ نہیں کھولتا۔
مَیں14 بنشخصایسا ہوںگیا نہجو سنتا، اعتراضمیںجوابنہ

کرتا ہے۔
15 کیونکہ اے رب، مَیں تیرے انتظار میں ہوں۔ اے 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 آپاپنے پر فخر
“کریں۔

17 کیونکہ مَیں لڑکھڑانے کو ہوں، میری اذیت میرےمتواتر
منے سا رہتی ہے۔

مَیںچنانچہ18 اپنا قصور تسلیم کرتا مَیںہوں، اپنے گناہ باعثکے
غمگین ہوں۔

میرے19 دشمن زندہ اور طاقت ور ہیں، اور جو بلاوجہ مجھ
نفرتسے کرتے ہیں بہتوہ ہیں۔

20 وہ نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں۔ وہ اِس لئے میرے
دشمن ہیں کہ مَیں بھلائی پیچھےکے لگا رہتا ہوں۔

اے21 ترکمجھےرب، نہ اے!کر الله، مجھ سے دُور نہ !رہ
میریرباے22 میرینجات، مدد کرنے جلدیمیں !کر

39
انسان کے فانی ہونے پیِشکے نظر التجا

داؤد1 یدوتونزبور۔کا لئے۔کے موسیقی کے راہنما لئے۔کے
مَیں مَیں”بولا، اپنی راہوں پر دھیان دوں گا تاکہ اپنی زبان سے

گناہ نہ میرےبےدینتکجبکروں۔ منے سا تکوقتاُسرہے
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 لگا، میرے ہتے کرا ہتے کرا میرے
اندر بےچینی بھڑکسیآگکی اُٹھی۔ باتتب زبان پر آ گئی،

اے”4 رب، مجھے میرا انجام اور میری عمر کی حد دکھا تاکہ
مَیں جان لوں کہ کتنا فانی ہوں۔

5 دیکھ، میری زندگی کا تیرےدورانیہ منے سا لمحہ بھر کا ہے۔
پوریمیری نزدیکتیرےعمر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر انسان دم بھر
کا ہی ہے، خواہ وہ کتنی ہی مضبوطی سے کھڑا کیوں نہ ہو۔
(سِلاہ)

جب6 وہ اِدھر اُدھر پھرےگھومے تو سایہ ہی ہے۔ اُس کا
شور شرابہ باطل ہے، اور گو وہ دولت جمع کرنے مصروفمیں
رہے توبھی اُسے معلوم نہیں کہ بعد کسمیں قبضےکے میں آئے
“گی۔

7 چنانچہ اے رب، مَیں کس کے انتظار میں رہوں؟ تُو ہی
میری واحد اُمید !ہے

میرے8 تمام گناہوں سے مجھے چھٹکارا احمقدے۔ میریکو
رُسوائی کرنے نہ دے۔

خاموشمَیں9 ہو کبھیاورہوںگیا اپنا نہیںمنہ کیونکہکھولتا،
سبیہ تیرےکچھ ہی ہاتھ سے ہوا ہے۔

10 عذاباپنا مجھ سے دُور تیرے!کر ہاتھ کی ضربوں مَیںسے
ہلاک ہو رہا ہوں۔

جب11 تُو انسان کو اُس کے قصور کی مناسب دےسزا کر
اُس کو تنبیہ کرتا ہے تو اُس خوبکی صورتی کیڑا کپڑےلـگے
طرحکی جاتی رہتی ہے۔ ہر انسان دم بھر کا ہی ہے۔ (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 تمام باپ دادا کی طرح
تیرے حضور بسنے والا غیرشہری ہوں۔

مجھ13 بازسے آ تاکہ کوچمَیں کر نیستکے ہو پہلےسےجانے
ایک بار بشاشہشاشپھر ہو جاؤں۔

40
شکر درخواستاور

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
مَیں صبر انتظارکےربسے میں رہا تو مائلطرفمیریوہ ہوا

اور مدد کے لئے میری چیخوں پر توجہ دی۔
2 وہ مجھے تباہی کے گڑھے سے کھینچ لایا، دلدل اور کیچڑ

نکالسے لایا۔ اُس میرےنے پاؤں کو چٹان پر رکھ دیا، اباور
مَیں مضبوطی چلسے پھر سکتا ہوں۔

3 اُس میرےنے منہ میں نیا گیت ڈال ہمارےدیا، خدا کی
حمد و ثنا گیتکا اُبھرنے دیا۔ بہت لوگسے یہ دیکھیں گے اور
خوف کھا ربکر پر بھروسا رکھیں گے۔

مبارک4 ہے وہ جو رب پر پورا بھروسا رکھتا ہے، تنگجو
کرنے والوں اور فریب میں اُلجھے ہوؤں طرفکی رُخ نہیں کرتا۔

اے5 رب میرے خدا، بار بار تُو نے ہمیں اپنے معجزے
دکھائے، جگہ بہ جگہ اپنے منصوبے وجود میں لا ہماریکر مدد
تجھکی۔ نہیںکوئیجیسا تیرےہے۔ کامعظیم مَیںہیں،بےشمار
اُن فہرستپوریکی بتا بھی نہیں سکتا۔

6 تُو قربانیاں اور نذریں نہیں چاہتا تھا، لیکن تُو نے میرے
کانوں کھولکو دیا۔ تُو بھسمنے ہونے والی قربانیوں اور گناہ کی
قربانیوں کا تقاضا نہ کیا۔

7 پھر مَیں بول اُٹھا، مَیں” حاضر بارےمیرےطرحجسہوں
میں *مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے۔

اے8 میرے خدا، مَیں خوشی سے تیری مرضی پوری کرتا
میرےشریعتتیریہوں، دل ٹکمیں گئی “ہے۔

مَیں9 ہے۔سنائیخبریخوشکیراستیمیںاجتماعبڑےنے
اے ًرب، یقینا تُو جانتا ہے کہ مَیں نے اپنے ہونٹوں کو بند نہ
رکھا۔

* 40:7 :مُقّدسکلاِم لفظی کتاب:ترجمہ کے طومار میں۔
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10 مَیں نے تیری راستی اپنے دل میں چھپائے نہ رکھی بلـکہ

وفاداریتیری بیاننجاتاور مَیںکی۔ بڑےنے اجتماع تیریمیں
شفقت صداقتاور باتایککی بھی پوشیدہ نہ رکھی۔

رب،اے11 تُو مجھے اپنے رحم نہیںمحرومسے رکھے تیریگا،
مہربانی اور وفاداری میریمسلسل نگہبانی کریں گی۔

12 کیونکہ بےشمار تکلیفوں نے مجھے گھیر رکھا میرےہے،
گناہوں مجھےآخرکارنے آ پکڑا مَیںابہے۔ نہیںبھینظر اُٹھا سکتا۔
میرےوہ سر کے بالوں سے یادہ ز ہیں، اِس لئے مَیں ہمت ہار گیا
ہوں۔

اے13 رب، مہربانی کر کے مجھے !بچا اے رب، میری مدد
کرنے جلدیمیں !کر

میرے14 جانی دشمن سب شرمندہ ہو جائیں، اُن کی سخت
رُسوائی مصیبتمیریجوجائے۔ہو اُٹھاتےلطفسےدیکھنے ہیں
وہ ہٹپیچھے جائیں، اُن کا منہ کالا ہو جائے۔

15 جو میری مصیبت دیکھ کر قہقہہ لگاتے ہیں وہ شرم کے
مارے تباہ ہو جائیں۔

شادمانطالبتیرےلیکن16 ہو منائیں۔خوشیتیریکر جنہیں
پیارینجاتتیری ہے وہ ہمیشہ کہیں، رب” عظیم “!ہے

مَیں17 ناچار مندضرورتاور ربلیکنہوں، خیالمیرا رکھتا
ہے۔ تُو ہی میرا سہارا اور نجاتمیرا میرےاےہے۔دہندہ خدا،
دیر نہ !کر

41
مریض کی دعا

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
مبارک وہہے حالپستجو خیالکا مصیبتہے۔رکھتا کے

ربدن اُسے گا۔دےچھٹکارا
اُسرب2 حفاظتکی کر اُسکے زندگیکی رکھےمحفوظکو

گا، ملـکوہ میں اُسے دےبرکت کر اُسے اُس کے دشمنوں کے
لالچ کے حوالے کرےنہیں گا۔

بیماری3 ربوقتکے اُس کو بستر پر سنبھالے گا۔ 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۔

میرے5 بارےمیرےدشمن میں غلط باتیں کر کے کہتے مرےکبوہ”ہیں، گا؟ اُس کا نام و کبنشان مٹے “گا؟
مجھکوئیکبھیجب6 سے ملنے آئے تو اُس جھوٹدلکا بولتا

پِسہے۔ پردہ ایسیوہ نقصان معلوماتدہ جمع کرتا بعدجنہیںہے
میں باہر جا کر گلیوں میں پھیلا سکے۔

7 مجھ سے نفرت کرنے والے سب آپس میں میرے خلاف
پھسپھساتے ہیں۔ بُرےخلافمیرےوہ باندھمنصوبے کر کہتے
ہیں،

لـگمرضمہلـکاُسے”8 گیا ہے۔ وہ کبھی اپنے بستر پر سے
دوبارہ نہیں اُٹھے “گا۔

9 میرا دوست بھی میرے خلاف اُٹھ کھڑا ہوا جسہے۔ پر
مَیں اعتماد کرتا تھا اور جو میری روٹی کھاتا تھا، اُس نے مجھ پر
لات اُٹھائی ہے۔

لیکن10 اےتُو رب، مجھ پر مہربانی !کر مجھے دوبارہ اُٹھا کھڑا
کر تاکہ اُنہیں اُن سلوککے کا دےبدلہ سکوں۔

11 اِس 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۔

رب13 کی حمد ہو جو اسرائیل کا خدا ہے۔ ازل سے تکابد
اُس کی تمجید ہو۔ آمین، پھر آمین۔

دوسری کتاب 42-72
42

پردیس میں الله کا آرزومند
1 قورح کی اولاد کا زبور۔ حکمت کا گیت۔ موسیقی کے

راہنما کے لئے۔
اے الله، جس طرح ہرنی ندیوں کے تازہ پانی کے لئے تڑپتی

اُسیہے میریطرح تیرےجان لئے تڑپتی ہے۔
میری2 جان خدا، ہاں زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ مَیں کب جا

کر الله کا چہرہ دیکھوں گا؟
3 دن میرےرات 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
تھا، جب مَیں ہجوم کے بیچ میں خوشی اور شکرگزاری نعرےکے
لگاتے ہوئے الله کی سکونت گاہ کی جانب بڑھتا جاتا تھا۔ کتنا
شور مچ جاتا جشنہمجبتھا مناتے ہوئے متے گھو پھرتے تھے۔

اے5 میری 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۔

اِسہے۔رہیپگھلمارےکےغمجانمیری6 لئے تجھےمَیں
یردن حرمونملـک،کے پہاڑیکے سلسلے اور کوہِ مِصعار یادسے
کرتا ہوں۔

جب7 تیرےسے آبشاروں کی آواز بلند ہوئی تو ایک سیلاب
دوسرے کو پکارنے لگا تیریہے۔ تمام موجیں اور لہریں مجھ پر
سے گزر گئی ہیں۔

* 42:4 دل کی آہ :زاریو لفظی :ترجمہ جان
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دن8 ربوقتکے شفقتاپنی بھیجے گا، راتاور وقتکے

اُس میرےگیتکا ساتھ ہو مَیںگا، حیاتاپنی کے خدا سے دعا
کروں گا۔

9 مَیں الله اپنی چٹان سے کہوں گا، تُو” مجھے کیوں بھول گیا
ہے؟ مَیں اپنے دشمن کے ظلم 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 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۔

43
الله،اے1 انصافمیرا میرے!کر لئے غیرایمان دار قوم لڑ،سے

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 روشنی اور سچائی بھیجکو تاکہ میریوہ راہنمائی کر کے
مُقّدستیرےمجھے پہاڑ اور تیری سکونت گاہ پاسکے پہنچائیں۔

مَیںتب4 الله قربانکی گاہ آؤںپاسکے اُسگا، خدا پاسکے
خوشیمیریجو فرحتاور اےہے۔ میرےالله خدا، وہاں مَیں
سرود بجا ستائشتیریکر کروں گا۔

اے5 میری 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؟

1 قورح 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۔
2 تُو نے خود اپنے ہاتھ سے دیگر قوموں کو نکال ہمارےکر

باپ دادا ملـککو پودےمیں کی طرح لگا دیا۔ تُو نے خود 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 سے فتح نہیں پائی تیرےبلـکہ ہنے د تیرےہاتھ، بازو
چہرےتیرےاور کے نور نے یہ سب کچھ کیا۔ کیونکہ وہ تجھے
پسند تھے۔

4 تُو میرا بادشاہ، میرا خدا تیرےہے۔ ہی حکم پر یعقوب کو
مدد حاصل ہوتی ہے۔

تیری5 مدد سے ہم اپنے دشمنوں کو زمین پر پٹخ دیتے، تیرا نام
لے کر اپنے مخالفوں کچلکو دیتے ہیں۔

6 مَیںکیونکہ اپنی کمان پر اعتماد نہیں کرتا، میریاور تلوار مجھے
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)

ابلیکن9 تُو ہمیںنے رد کر دیا، ہمیں شرمندہ ہونے دیا ہے۔
ہماریجب فوجیں لڑنے کے لئے نکلتی ہیں تو تُو اُن کا ساتھ نہیں
دیتا۔

10 تُو ہمیںنے دشمن کے منے سا پسپا ہونے دیا، اور جو ہم سے
نفرت کرتے ہیں اُنہوں نے لُوٹہمیں لیا ہے۔

11 تُو نے ہمیں یوں بھیڑبکر کی قصابطرح کے ہاتھ میں چھوڑ
دیا، مختلفہمیں قوموں میں منتشر کر دیا ہے۔

12 تُو نے اپنی قوم خفیفکو سی رقم کے لئے بیچ ڈالا، اُسے
فروخت کرنے سے نفع حاصل نہ ہوا۔

طرفتیرییہ13 سے ہوا پڑوسیہمارےکہ ہمیں رُسوا کرتے،
گرد و نواح لوگکے ہمیں لعن طعن کرتے ہیں۔

اقوامہم14 عبرتمیں انگیز بنمثال ہمیںلوگہیں۔گئے 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 کیونکہ مجھے اُن کی گالیاں اور کفر سننا پڑتا دشمنہے، اور
انتقام لینے پر ُلے ت ہوئے برداشتکو کرنا پڑتا ہے۔

17 یہ سب کچھ ہم پر آ گیا ہے، حالانکہ نہ ہم تجھے بھول گئے
اور تیرےنہ عہد سے بےوفا ہوئے ہیں۔

نہ18 ہمارا دل باغی ہو گیا، ہمارےنہ تیریقدم راہ بھٹکسے
گئے ہیں۔

19 تاہم تُو نے ہمیں ُچور ُچور کر کے گیدڑوں کے درمیان
چھوڑ دیا، تُو نے گہریہمیں یکی تار میں ڈوبنے دیا ہے۔

20 اگر ہم اپنے خدا کا نام بھول کر اپنے ہاتھ کسی اَور معبود
طرفکی اُٹھاتے

21 تو کیا الله کو باتیہ معلوم نہ ہو جاتی؟ !ضرور وہ تو دل کے
رازوں واقفسے ہوتا ہے۔

لیکن22 تیری خاطر ہمیں دن بھر موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
لوگ ہمیں ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر سمجھتے ہیں۔

اے23 جاگرب، !اُٹھ تُو کیوں یا سو ہوا ہے؟ ہمیں ہمیشہ
کے لئے رد نہ کر بلـکہ ہماری مدد کرنے کے لئے کھڑا ہو جا۔

24 تُو اپنا کیوںپوشیدہسےہمچہرہ مصیبتہماریہے،رکھتا
اور ہم پر ہونے والے ظلم کو نظرانداز کیوں کرتا ہے؟

ہماری25 خاکجان دبمیں گئی، ہمارا بدن مٹی چمٹسے
گیا ہے۔
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اُٹھ26 کر ہماری مدد !کر اپنی شفقت کی خاطر دےفدیہ کر

ہمیں !چھڑا
45

بادشاہ شادیکی
قورح1 کی اولاد کا زبور۔ حکمت اور محبت کا گیت۔ :طرز

سوسن کے پھول۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
چھلـکگیتصورتخوبسےدلمیرے رہا مَیںہے، اُسے

بادشاہ زبانمیریگا۔کروںپیشکو کاتبماہر کے قلم کی مانند
!ہو

2 تُو آدمیوں میں سب سے خوب صورت !ہے تیرے ہونٹ
شفقت سے مسح کئے ہوئے ہیں، اِس لئے الله نے تجھے ابدی
برکت دی ہے۔

اے3 سورمے، اپنی تلوار سے کمربستہ ہو، اپنی شان شوکتو
ملبّسسے ہو !جا

4 غلبہ اور کامیابی حاصل کر۔ سچائی، انکساری اور راستی کی
خاطر لڑنے کے لئے نکل آ۔ تیرا دہنا ہاتھ حیرتتجھے انگیز کام
دکھائے۔

تیرے5 تیز تیر بادشاہ کے دشمنوں کے دلوں کو چھید ڈالیں۔
تیرےقومیں پاؤں میں گر جائیں۔

اے6 الله، تیرا تخت ازل سے تکابد قائم و دائم رہے گا، اور
انصاف کا شاہی تیریعصا بادشاہی پر کرےحکومت گا۔

7 تُو نے راست بازی سے محبت اور بےدینی سے نفرت کی،
اِس لئے تیرےالله خدا خوشیتجھےنے تیلکے مسحسے کر کے
تیرےتجھے ساتھیوں سے کہیں یادہ ز سرفراز کر دیا۔

مُر،8 عود املتاساور قیمتبیشکی تیرےخوشبو تمام کپڑوں
سے پھیلتی دانتہاتھیہے۔ محلوںکے میں تاردار موسیقی تیرا بہلاتیدل ہے۔

بادشاہوں9 یوراتتیرےبیٹیاںکی ز پھرتیسجیسے ہیں۔ ملـکہ
اوفیر کا سونا پہنے تیرےہوئے ہنے د کھڑیہاتھ ہے۔

بیٹی،اے10 !باتمیریسن غور کر اور لگا۔کان اپنی قوم اور
باپاپنے کا بھولگھر جا۔

تیرےبادشاہ11 ُحسن کا آرزومند کیونکہہے، 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 آراستہسے اُسہے۔ کا
لباس سونے دھاگوںکے سے بُنا ہوا ہے۔

14 رنگنفیساُسے کپڑےدار پہنے بادشاہ پاسکے لایا جاتا
سہیلیاںکنواریجوہے۔ اُس پیچھےکے اُنہیںہیںچلتی تیرےبھی
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 بادشاہ، تیرے بیٹے تیرے باپ دادا کی کھڑےجگہ
ہو جائیں گے، اور تُو رئیساُنہیں بنا کر پوری دنیا میں ذمہ یاں دار
دے گا۔

پشت17 در پشت مَیں تیرے نام کی تمجید کروں گا، اِس لئے
قومیں ستائشتیریتکہمیشہ کریں گی۔

46
الله قوتہماری ہے

قورح1 کی اولاد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما لئے۔کے گیت
کا :طرز یاں۔ کنوار
الله ہماری پناہ گاہ اور قوت مصیبتہے۔ وقتکے وہ ہمارا

مضبوط ثابتسہارا ہوا ہے۔
2 اِس لئے ہم خوف نہیں کھائیں گے، گو زمین لرز اُٹھے اور

پہاڑ جھوم کر سمندر کی گہرائیوں میں گر جائیں،
3 گو سمندر شور مچا کر مارےٹھاٹھیں اور پہاڑ اُس کی دہاڑوں

کانپسے اُٹھیں۔ (سِلاہ)

4 یا در کی شاخیں الله کے شہر خوشکو کرتی ہیں، اُس شہر
کو جو الله تعالیٰ سکونتمُقّدسکی گاہ ہے۔

5 الله اُس کے بیچ میں ہے، اِس لئے شہر نہیں ڈگمگائے گا۔
سویرےصبح ہی الله اُس کی کرےمدد گا۔

6 قومیں شور مچانے، سلطنتیں لڑکھڑانے لـگیں۔ الله نے آواز
دی تو زمین لرز اُٹھی۔

رب7 الافواج ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہمارا قلعہ
ہے۔ (سِلاہ)

8 آؤ، رب کے عظیم کاموں پر نظر !ڈالو اُسی نے زمین پر ہول
ناک تباہی نازل کی ہے۔

9 وہی دنیا کی انتہا تک روکجنگیں دیتا، وہی کمان کو توڑ
نیزےدیتا، ٹکڑےٹکڑےکو کرتا اور ڈھال کو جلا دیتا ہے۔

وہ10 فرماتا اپنی”ہے، حرکتوں بازسے !آؤ جان لو مَیںکہ خدا
ہوں۔ مَیں اقوام میں سربلند اور دنیا میں سرفراز ہوں “گا۔

رب11 الافواج ہمارے 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 خوشی!بجاؤ نعرےکے لگا کر الله مدحکی

سرائی !کرو
2 ربکیونکہ تعالیٰ پُرجلال ہے، پوریوہ دنیا کا عظیم بادشاہ

ہے۔
3 اُس نے قوموں ہمارےکو تحت کر دیا، اُمّتوں ہمارےکو

پاؤں تلے رکھ دیا۔
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4 اُس نے ہمارے لئے ہماری میراث کو چن لیا، اُسی کو

جو اُس کے پیارے بندے یعقوب کے لئے فخر کا باعث تھا۔
(سِلاہ)

الله5 صعودنے فرمایا تو خوشیساتھساتھ کا نعرہ بلند ربہوا،
بلندی پر چڑھ گیا تو ساتھ ساتھ نرسنگا بجتا رہا۔

مدح6 سرائی کرو، الله کی مدح سرائی !کرو مدح سرائی کرو،
ہمارے بادشاہ کی مدح سرائی !کرو

7 کیونکہ الله پوری دنیا کا بادشاہ حکمتہے۔ گیتکا گا کر
اُس ستائشکی کرو۔

8 الله قوموں پر حکومت کرتا ہے، الله تختمُقّدساپنے پر بیٹھا
ہے۔

9 دیگر قوموں کے شرفا ابراہیم کے خدا کی قوم ساتھکے جمع ہو
گئے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کے حکمرانوں مالـککا ہے۔ وہ نہایت
ہی سربلند ہے۔

48
الله کا شہر یروشلم

قورحگیت۔1 کی اولاد کا زبور۔
رب عظیم اور بڑی یف تعر کے لائق ہے۔ اُس مُقّدسکا پہاڑ

ہمارے خدا کے شہر میں ہے۔
2 ِ کوہ صیون صورتخوببلندیکی پوریہے، دنیا اُس سے

خوش ہوتی ہے۔ کوہِ صیون دُورترین شمال کا الٰہی پہاڑ ہی ہے،
وہ عظیم بادشاہ کا شہر ہے۔

الله3 اُس میںمحلوںکے اُسوہہے، کی پناہ ثابتگاہ ہوا ہے۔
4 کیونکہ دیکھو، بادشاہ جمع ہو کر یروشلم سے لڑنے آئے۔
لیکن5 اُسے دیکھتے ہی وہ حیران ہوئے، وہ دہشت کھا کر

بھاگ گئے۔
6 وہاں اُن پر کپکپی طاری ہوئی، اور وہ دردِ زہ میں مبتلا

عورت پیچطرحکی تابو کھانے لـگے۔
جس7 طرح مشرقی آندھی ترسیس 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

الافواج ہمارے خدا کے شہر پر صادق آیا ہے، الله اُسے ابد تک
قائم رکھے گا۔ (سِلاہ)

الله،اے9 ہم سکونتتیرینے گاہ شفقتتیریمیں پر غور و
خوض کیا ہے۔

اے10 الله، تیرا نام اِس لائق ہے یفتیریکہ تعر دنیا کی انتہا
تک کی جائے۔ تیرا دہنا ہاتھ راستی سے بھرا رہتا ہے۔

11 ِ کوہ صیون شادمان ہو، یہوداہ کی تیرے*بیٹیاں منصفانہ
فیصلوں باعثکے خوشی منائیں۔

12 صیون کے ارد گرد گھومو پھرو، اُس کی فصیل کے ساتھ
ساتھ چل کر اُس بُرجکے گن لو۔

13 اُس کی قلعہ بندی پر خوب دھیان دو، اُس کے محلوں کا
معائنہ کرو تاکہ آنے والی نسل کچھسبکو سنا سکو۔

14 ً 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 کرےبیانحکمتمنہ دلمیرےاورگا کا غور خوضو

سمجھ کرےعطا گا۔
مَیں4 اپنا کہاوتایککان طرفکی جھکاؤں 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؟
ایسے6 لوگ اپنی ملـکیت پر اعتماد اور اپنی بڑی دولت پر فخر

کرتے ہیں۔
7 کوئی بھی فدیہ دے کر اپنے بھائی کی جان کو نہیں چھڑا

سکتا۔ وہ الله کو اِس قسم کا تاوان دےنہیں سکتا۔
8 کیونکہ اِتنی بڑی رقم دینا اُس بسکے باتکی 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 ہر ایک دیکھ سکتا ہے کہ دانش مند بھی وفات

پاتے اور احمق اور ناسمجھ ملبھی ہلاککر ہو سبہیں۔جاتے
کو دولتاپنی دوسروں کے لئے چھوڑنی پڑتی ہے۔

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۔

12 انسان اپنی شان و شوکت کے باوجود قائم نہیں رہتا، اُسے
جانوروں ہلاکطرحکی ہونا ہے۔

13 یہ اُن سب کی تقدیر ہے جو اپنے آپ پر اعتماد رکھتے ہیں،
اور سباُن کا انجام جو اُن کی باتیں پسند کرتے ہیں۔ (سِلاہ)

اُنہیں14 یوں بکر بھیڑ پاتالطرحکی میں لایا جائے گا، موتاور
اُنہیں گی۔چَرائے دیانتوقتکےصبحکیونکہ دار اُن حکومتپر
تبگے۔کریں اُن طرحکیکپڑےپھٹےگھسےصورتوشکلکی
سڑگل جائے گی، پاتال ہی اُن رہائشکی گاہ ہو گا۔

لیکن15 الله میری جان کا دےفدیہ گا، وہ مجھے پکڑ کر پاتال
گرفتکی سے چھڑائے گا۔ (سِلاہ)

* 48:11 یہوداہ کی :بیٹیاں یہاں یہوداہ کی بیٹیوں سے مراد اُس کے شہر بھی ہو سکتے ہیں۔
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مت16 کوئیجبگھبرا امیر ہو اُسجبجائے، کیگھرکے

شان شوکتو بڑھتی جائے۔
وقتمرتے17 تو وہ اپنے نہیںکچھساتھ اُسگا،جائےلے 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 اپنے باپ دادا کی نسل اُترےپاسکے

گا، اُن پاسکے جو دوبارہ کبھی روشنی نہیں دیکھیں گے۔
20 جو انسان اپنی شان شوکتو کے باوجود ناسمجھ ہے، اُسے

جانوروں ہلاکطرحکی ہونا ہے۔
50

عبادتصحیح
آسف1 کا زبور۔
رب قادرِ مطلق بولخدا اُٹھا اُسہے، نے صبحطلوِع سے لے

کر پوریتکآفتابغروِب دنیا کو بُلایا ہے۔
2 الله کا نور صیون چمکسے اُٹھا ہے، اُس پہاڑ سے جو کامل

ُحسن کا اظہار ہے۔
3 ہمارا خدا آ رہا ہے، خاموشوہ نہیں رہے گا۔ اُس کے آگے

آگے سب کچھ بھسم ہو رہا ہے، اُس کے ارد گرد تیز آندھی چل
رہی ہے۔

4 وہ آسمان و زمین کو آواز دیتا ہے، اب” مَیں اپنی قوم کی
عدالت کروں گا۔

میرے5 ایمان داروں میرےکو حضور جمع کرو، اُنہیں جنہوں
پیشقربانیاںنے کر میرےکے ساتھ عہد باندھا “ہے۔

6 آسمان 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 خدا
ہوں۔

8 مَیں تجھے تیری ذبح کی قربانیوں کے باعث ملامت نہیں کر
تیریرہا۔ بھسم والیہونے قربانیاں تو میرےمسلسل منے سا ہیں۔

تیرےمَیںنہ9 لوںبَیلسےگھر باڑوںتیرےنہگا، بکرے۔سے
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، کیونکہ زمین اور

جو کچھ اُس پر ہے میرا ہے۔
13 کیا تُو سمجھتا ہے کہ مَیں سانڈوں گوشتکا کھانا یا بکروں

کا خون پینا چاہتا ہوں؟
14 الله شکرگزاریکو کی پیشقربانی کر، اور پوریمَنتوہ کر

جو تُو نے الله تعالیٰ کے حضور مانی ہے۔
مصیبت15 مجھےدنکے دوںنجاتتجھےمَیںتبپکار۔ گا اور

تُو میری کرےتمجید “گا۔

لیکن16 اللهسےبےدین فرماتا میرے”ہے، احکام سنانے اور
میرے عہد کا ذکر کرنے کا تیرا کیا حق ہے؟

17 تُو تربیتتو نفرتسے طرحکیکچرےفرمانمیرےاورکرتا
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۔

20 تُو دوسروں بیٹھپاسکے کر اپنے بھائی خلافکے بولتا ہے،
اپنی ہی ماں کے بیٹے پر تہمت لگاتا ہے۔

21 یہ کچھ تُو نے کیا ہے، اور مَیں خاموش رہا۔ تب تُو سمجھا
کہ مَیں بالکل تجھ جیسا ہوں۔ لیکن مَیں ملامتتجھے کروں گا،
تیرے منے سا ہی ترتیبمعاملہ سناؤںسے گا۔

22 تم اللهجو بھولےکو لو،سمجھباتہو،ہوئے تمہیںمَیںورنہ
پھاڑ ڈالوں گا۔ وقتاُس کوئی نہیں ہو گا جو تمہیں بچائے۔

23 جو شکرگزاری کی قربانی پیش کرے وہ میری تعظیم کرتا
ہے۔ جو مصمم ارادے 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 سے متعلق جبہے داؤد کے بت سبع کے ساتھ زنا کرنے
کے بعد ناتن نبی اُس پاسکے آیا۔
اے الله، اپنی شفقت کے مطابق 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۔
4 مَیں نے تیرے، تیرےصرف ہی خلاف گناہ کیا، مَیں نے

وہ کچھ کیا جو تیری نظر میں بُرا ہے۔ کیونکہ لازم ہے کہ تُو
لتے ٹھہرےراستوقتبو عدالتاور وقتکرتے ثابتپاکیزہ ہو
جائے۔

5ً یقینا مَیں گناہ حالتآلودہ میں پیدا ہوا۔ جوں مَیںہی ماں کے
پیٹ میں وجود میں آیا تو گناہ گار تھا۔

6ً یقینا تُو باطن پسندسچائیکی کرتا اور پوشیدگی حکمتمجھےمیں
کی تعلیم دیتا ہے۔

7 زوفا لے کر مجھ سے گناہ دُور کر صافپاکتاکہ ہو جاؤں۔
مجھے دےدھو برفتاکہ سے یادہ ز سفید ہو جاؤں۔

مجھے8 دوبارہ خوشی اور شادمانی دےسننے تاکہ جن ہڈیوں
کو تُو کچلنے دیا وہ شادیانہ بجائیں۔

9 چہرےاپنے میرےکو گناہوں سے پھیر لے، میرا تمام قصور
مٹا دے۔
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اے10 میرےالله، پاکاندر دل پیدا کر، مجھ میں سرےنئے

ثابتسے قدم روح قائم کر۔
مجھے11 اپنے حضور خارجسے نہ کر، نہ مُقّدساپنے روح کو

مجھ سے دُور کر۔
مجھے12 دوبارہ اپنی نجات کی خوشی 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۔
اے14 الله، نجاتمیری کے خدا، قتل کا قصور مجھ سے دُور

کر کے مجھے بچا۔ تب میری زبان تیری راستی کی حمد و کرےثنا
گی۔

اے15 رب، میرے ہونٹوں کو کھول تاکہ میرا منہ تیری
ستائش کرے۔

16 کیونکہ تُو ذبح قربانیکی نہیں چاہتا، ورنہ مَیں پیشوہ کرتا۔
بھسم ہونے والی قربانیاں تجھے پسند نہیں۔

17 الله کو منظور قربانی روحشکستہ اےہے۔ الله، تُو شکستہ
اور کچلے ہوئے دل کو حقیر نہیں جانے گا۔

18 اپنی مہربانی کا اظہار کر کے صیون خوشکو حالی بخش،
یروشلم کی فصیل تعمیر کر۔

صحیحہماریتجھےتب19 بھسمہماریقربانیاں، والیہونے 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
گیت وقتاُس متعلقسے ئیگدوجبہے ادومی ساؤل بادشاہ
پاسکے گیا اور اُسے بتایا، داؤد” ـِکاخی مَل امام کے میںگھر گیا
“ہے۔
سورمے،اے تُو بدیاپنی پر کیوں فخر کرتا اللهہے؟ شفقتکی

دن بھر قائم رہتی ہے۔
اے2 دھوکے باز، تیری زبان اُسترےتیز کی طرح چلتی ہوئی

تباہی کے منصوبے باندھتی ہے۔
تجھے3 بھلائی کی نسبت 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 لئےکے میںخاک گا۔ملائے تجھےوہ

مار مار تیرےکر خیمے تجھےگا،دےنکالسے جڑ اُکھاڑسے کر
زندوں ملـککے خارجسے گا۔دےکر (سِلاہ)

راست6 باز یہ دیکھ کھائیںخوفکر گے۔ وہ اُس ہنسپر کر
کہیں گے،

لو،”7 یہ وہ آدمی اللهنےجسہے میں پناہ نہ لی بلـکہ بڑیاپنی
دولت پر اعتماد کیا، جو اپنے تباہ کن منصوبوں طاقتسے ور ہو
گیا “تھا۔

لیکن8 مَیں الله کے میںگھر زیتون کے پھلتے لتے درختپھو کی
مانند ہوں۔ مَیں ہمیشہ کے لئے الله کی شفقت پر بھروسا رکھوں
گا۔

مَیں9 تکابد اُس کے لئے ستائشتیری کروں گا جو تُو نے کیا
ہے۔ تیرےمَیں 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 میںدل کہتا الله”ہے، بدچلنلوگایسے“!نہیںہیہے

ہیں، اُن کی حرکتیں قابِل گھن ایکہیں۔ بھی نہیں ہے جو اچھا
کام کرے۔

2 الله آسماننے انسانسے پر نظر ڈالی تاکہ دیکھے کہ کیا کوئی
سمجھ دار ہے؟ کیا کوئی الله طالبکا ہے؟

3 افسوس، سب صحیح راہ بھٹکسے گئے، سب سبکے بگڑ
گئے ہیں۔ کوئی نہیں جو بھلائی کرتا ایکہو، بھی نہیں۔

4 کیا بدیجو کر میریکے قوم کو روٹی کی طرح کھا لیتے ہیں
اُنہیں سمجھ نہیں آتی؟ وہ تو الله کو پکارتے ہی نہیں۔

تب5 اُن دہشتسختپر وہاں چھا گئی دہشتپہلےجہاں کا
تجھےنےجنہوںتھا۔نہیںسبب گھیر رکھا تھا الله ہڈیاںکیاُننے
دیں۔بکھیر تُو اُننے کو رُسوا کیا، اللهکیونکہ اُنہیںنے رد ہے۔کیا

صیونکوہِکاش6 اسرائیلسے اپنیربجب!نکلےنجاتکی
قوم کو بحال کرے 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 یہہے۔ وقتاُس متعلقسے زیفجبہے باشندوںکے نے
ساؤل پاسکے جا کر کہا، پاسہمارےداؤد” چھپا ہوا “ہے۔
اے الله، اپنے نام کے یعے ذر سے مجھے !دےچھٹکارا اپنی

قدرت یعےکے ذر سے انصافمیرا !کر
اے2 الله، میری التجا سن، میرے منہ کے الفاظ پر دھیان

دے۔
3 کیونکہ پردیسی میرے خلاف اُٹھ کھڑے 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۔
5 میرےوہ دشمنوں شرارتکی اُن پر واپس لائے گا۔ چنانچہ

اپنی وفاداری دکھا کر اُنہیں تباہ !دےکر
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مَیں6 تجھے رضاکارانہ قربانی پیش کروں اےگا۔ رب، مَیں

تیرے نام ستائشکی کروں گا، کیونکہ وہ بھلا ہے۔
7 کیونکہ اُس مصیبتساریمجھےنے رِہائیسے دی، اباور

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۔
میریالله،اے دعا پر دھیان دے، آپاپنے میریکو 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، بےدین تنگمجھے کر رہا ہے۔

وہ مجھ آفتپر لانے پر ُلے ت ہوئے ہیں، مخالفتمیریمیںغصے رہےکر ہیں۔
4 میرا میرےدل اندر تڑپ رہا موتہے، کی دہشت مجھ پر

چھا گئی ہے۔
لرزشاورخوف5 مجھ طاریپر ہیبتہوئی، مجھ غالبپر آ گئی

ہے۔
مَیں6 میرےکاش”بولا، کبوتر سےکے پَر ہوں تاکہ اُڑ آرامکر

و سکون پا !سکوں
تب7 مَیں بھاگتکدُور کر یگستان ر میں بسیرا کرتا،
مَیں8 جلدی سے کہیں پناہ لیتا جہاں تیز آندھی اور طوفان سے

محفوظ “رہتا۔ (سِلاہ)

اے9 رب، اُن میں ابتری پیدا کر، اُن کی زبان میں اختلاف
!ڈال کیونکہ مجھے شہر میں ہر طرف ظلم جھگڑےاور نظر آتے
ہیں۔

فصیلوہراتدن10 پر اورہیں،کاٹتےچکر خرابیاورفسادشہر
سے بھرا رہتا ہے۔

اُس11 بیچکے میں تباہی حکومتکی ہے، اور ظلم اور فریب
اُس چوککے کو نہیں چھوڑتے۔

12 اگر میریدشمنکوئی رُسوائی کرتا تو برداشتقابِل ہوتا۔ اگر
مجھ نفرتسے کرنے والا مجھے دبا کر آپاپنے 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 ہجومہمجبتھیرفاقتاچھیکتنی کے
ساتھ الله کے گھر طرفکی چلتے !گئے

اچانکموت15 ہی اُنہیں اپنی گرفت میں لے لے۔ زندہ ہی
پاتالوہ میں اُتر جائیں، بُرائیکیونکہ نے اُن میں اپنا گھر بنا لیا ہے۔

لیکن16 مَیں پکار کر الله سے مدد مانگتا ہوں، اور رب مجھے
دےنجات گا۔

مَیں17 وقتہر آہ زاریو کرتا اور کراہتا رہتا ہوں، صبحخواہ
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
دےجواب گا۔ (سِلاہ) کیونکہ نہ وہ تبدیل ہو جائیں گے، نہ
کبھی الله مانیںخوفکا گے۔

شخصاُس20 نے اپنا ہاتھ اپنے دوستوں خلافکے اُٹھایا، اُس
نے اپنا عہد توڑ لیا ہے۔

21 اُس کی زبان پر مکھن کی سی ِچکنی چپڑی باتیں اور دل
میں جنگ ہے۔ اُس کے تیل سے یادہ ز نرم الفاظ حقیقت میں
کھینچی ہوئی تلواریں ہیں۔

22 اپنا رببوجھ پر ڈال تو وہ تجھے سنبھالے گا۔ راستوہ باز
کو کبھی ڈگمگانے دےنہیں گا۔

لیکن23 اے الله، تُو اُنہیں تباہی کے گڑھے میں اُترنے دے
گا۔ خوں خوار اور دھوکے باز آدھی عمر بھی نہیں پائیں گے بلـکہ
جلدی مریں لیکنگے۔ مَیں تجھ پر بھروسا رکھتا ہوں۔

56
مصیبت میں بھروسا

1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز دُوردراز
جزیروں کا کبوتر۔ یہ سنہرا گیت اُس وقت سے متعلق 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 میرےبھر میرےدشمن پیچھے لـگے ہیں، کیونکہ بہتوہ

ہیں اور غرور سے مجھ سے لڑ رہے ہیں۔
مجھےخوفجبلیکن3 گرفتاپنی میں لے لے تو مَیں تجھ پر

ہی بھروسا رکھتا ہوں۔
الله4 کلامکے پر میرا فخر اللهہے، پر میرا ڈروںمَیںہے۔بھروسا

گا نہیں، کیونکہ فانی انسان مجھے کیا نقصان 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۔
7 ایسیجو شریر حرکتیں کرتے ہیں، کیا اُنہیں بچنا ہئے؟ چا ہرگز

اے!نہیں الله، اقوام کو غصے خاکمیں میں ملا دے۔
8 جتنے بھی دن مَیں 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 مَیںجبپھر تجھے پکاروں گا میرےتو دشمن مجھ سے باز آئیں
گے۔ یہ مَیں جاننے لیا ہے کہ میرےالله ساتھ !ہے

10 الله کلامکے پر میرا فخر ربہے، کلامکے پر میرا فخر ہے۔
الله11 پر میرا بھروسا ڈروںمَیںہے۔ گا نہیں، انسانفانیکیونکہ

مجھے کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟
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تیرےالله،اے12 مَیںحضور مَنتیںنے مانی ہیں، مَیںاباور

شکرگزاریتجھے کی پیشقربانیاں کروں گا۔
13 کیونکہ تُو میرینے جان موتکو سے بچایا میرےاور پاؤں

کو ٹھوکر کھانے محفوظسے رکھا تاکہ زندگی کی روشنی میں الله
کے حضور چلوں۔

57
آزمائش میں الله پر اعتماد

داؤد1 زبور۔کا موسیقی کے راہنما لئے۔کے :طرز تباہ نہ کر۔
یہ گیتسنہرا وقتاُس متعلقسے جبہے وہ ساؤل بھاگسے
کر غار چھپمیں گیا۔
الله،اے مجھ پر مہربانی مجھکر، پر مہربانی !کر جانمیریکیونکہ

تجھ میں پناہ لیتی آفتتکجبہے۔ مجھ پر سے گزر نہ مَیںجائے
تیرے پَروں کے سائے میں پناہ لوں گا۔

2 مَیں الله تعالیٰ کو پکارتا ہوں، الله سے جو میرا معاملہ ٹھیک
کرے گا۔

3 وہ آسمان سے مدد بھیج کر مجھے دےچھٹکارا گا اور اُن کی
کرےرُسوائی گا جو تنگمجھے کر رہے ہیں۔ (سِلاہ) الله اپنا
کرم اور وفاداری بھیجے گا۔

4 مَیں انسان کو ہڑپ کرنے والے ببروں شیر کے بیچ میں لیٹا
ہوا ہوں، اُن درمیانکے جن نیزےدانتکے اور تیر ہیں اور جن
کی زبان تیز تلوار ہے۔

اے5 الله، آسمان پر سربلند ہو !جا تیرا جلال پوری دنیا پر چھا
!جائے

6 اُنہوں میرےنے قدموں کے آگے پھندا بچھا دیا، اور میری
جان خاک میں دب گئی ہے۔ اُنہوں نے میرے منے سا گڑھا
کھود لیا، لیکن وہ خود اُس میں گر گئے ہیں۔ (سِلاہ)

اے7 الله، میرا دل مضبوط، میرا دل ثابت قدم ہے۔ مَیں ساز
بجا تیریکر مدح سرائی کروں گا۔

اے8 میری جان، جاگ !اُٹھ اے ستار اور سرود، جاگ
!اُٹھو آؤ، مَیں طلوِع صبح کو جگاؤں۔

قوموںرب،اے9 میں تیریمَیں اُمّتوںستائش، تیریمیں 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

داؤد1 کا سنہرا موسیقیگیت۔ کے راہنما لئے۔کے :طرز تباہ
نہ کر۔
اے حکمرانو، کیا تم واقعی منصفانہ فیصلہ کرتے، کیا دیانت

داری سے آدم زادوں عدالتکی کرتے ہو؟

2 ہرگز نہیں، تم دل میں بدی کرتے اور ملـک 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۔

4 سانپوہ کی طرح زہر اُگلتے ہیں، ناگبہرےاُس کی طرح
جو اپنے کانوں کو بند کر رکھتا ہے

5 تاکہ نہ جادوگر کی آواز سنے، نہ سپیرےماہر کے منتر۔
اے6 الله، اُن کے منہ کے دانت توڑ !ڈال اے رب، جوان

ببروں شیر جبڑےکے پاشپاشکو !کر
7 وہ اُس پانی کی طرح ضائع ہو جائیں جو بہہ غائبکر ہو جاتا

ہے۔ اُن کے چلائے ہوئے تیر بےاثر رہیں۔
ہوںمانندکیگھونگےمیںدھوپوہ8 جو چلتا پگھلچلتا جاتا

ہے۔ اُن کا انجام اُس بچے کا سا ہو ماںجو پیٹکے میں ضائع ہو
کر سورجکبھی نہیں دیکھے گا۔

9 اِس سے پہلے کہ تمہاری دیگیں کانٹےدار ٹہنیوں کی آگ
محسوس کریں الله اُن سب آندھیکو میں اُڑا کر لے جائے گا۔

آخرکار10 دشمن کو سزا ملے گی۔ یہ دیکھ راستکر خوشباز
ہو گا، اور وہ اپنے پاؤں کو بےدینوں خونکے میں دھو لے گا۔

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 گیتسنہرا وقتاُس سے متعلق ساؤلجبہے نے اپنے
آدمیوں کو داؤد کے کیگھر داریپہرا کرنے کے لئے بھیجا تاکہ
جب موقع ملے اُسے قتل کریں۔
میرےاے خدا، میرےمجھے دشمنوں سے بچا۔ اُن سے میری

حفاظت کر خلافمیرےجو اُٹھے ہیں۔
بدکاروںمجھے2 سے سےخواروںخوںدے،چھٹکارا رِہا کر۔
3 دیکھ، وہ تاکمیری میں بیٹھے اےہیں۔ رب، زبردست

آدمی مجھ پر حملہ آور ہیں، حالانکہ مجھ سے نہ خطا ہوئی نہ گناہ۔
4 مَیں بےقصور ہوں، تاہم وہ دوڑ دوڑ کر مجھ سے لڑنے کی

یاں تیار کر رہے ہیں۔ جاگچنانچہ اُٹھ، میری مدد کرنے آ، جو
کچھ ہو رہا اُسہے پر نظر ڈال۔

اے5 لشکروںرب، اور اسرائیل کے خدا، دیگر تمام قوموں کو
سزا دینے کے لئے جاگ !اُٹھ اُن سب پر کرم نہ فرما جو شریر اور
غدار ہیں۔ (سِلاہ)

واپسوہکوشامہر6 آ بھونکتےطرحکیُکتوںاورجاتے ہوئے
شہر کی گلیوں میں متے گھو پھرتے ہیں۔

دیکھ،7 اُن منہکے اُنہے،رہیٹپکرالسے سےہونٹوںکے
تلواریں نکل رہی ہیں۔ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، کون” سنے “گا؟
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لیکن8 اےتُو رب، اُن پر ہنستا ہے، تُو تمام قوموں مذاقکا اُڑاتا

ہے۔
میریاے9 قوت، میری آنکھیں تجھ پر لـگی رہیں گی، کیونکہ

الله میرا قلعہ ہے۔
10 میرا اپنیخدا مہربانی ملنےسےمجھساتھکے بخشاللهگا،آئے

دے گا کہ مَیں اپنے دشمنوں کی شکست دیکھ کر خوش ہوں
گا۔

اے11 الله ہماری ڈھال، ہلاکاُنہیں نہ کر، ورنہ میری قوم
تیرا بھولکام جائے گی۔ قدرتاپنی کا اظہار یوں کر کہ وہ اِدھر
اُدھر لڑکھڑا کر گر جائیں۔

12 جو کچھ بھی اُن کے منہ سے نکلتا ہے وہ گناہ ہے، وہ لعنتیں
اور جھوٹ ہی سناتے ہیں۔ چنانچہ اُنہیں اُن کے تکبر کے جال
میں پھنسنے دے۔

13 غصے میں اُنہیں تباہ !کر اُنہیں یوں تباہ کر کہ اُن کا نام و
تکنشان نہ لوگتبرہے۔ دنیا کی تکانتہا لیںجان گے کہ الله
یعقوب کی اولاد پر حکومت کرتا ہے۔ (سِلاہ)

14 ہر شام کو وہ واپس آ جاتے اور ُکتوں کی طرح بھونکتے
ہوئے شہر کی گلیوں میں متے گھو پھرتے ہیں۔

15 وہ اِدھر اُدھر گشت لگا کر کھانے کی چیزیں ڈھونڈتے
ہیں۔ پیٹاگر بھرےنہ تو غُراتے ہتے ر ہیں۔

لیکن16 مَیں تیری قدرت کی مدح سرائی کروں گا، صبح کو
خوشی کے نعرے لگا کر تیری شفقت کی ستائش کروں گا۔
کیونکہ تُو میرا قلعہ مصیبتاور میریوقتکے پناہ گاہ ہے۔

اے17 میری قوت، مَیں تیری مدح سرائی کروں گا، کیونکہ
الله میرا قلعہ اور میرا مہربان خدا ہے۔

60
مردود قوم کی دعا

1 داؤد 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 اَرامیوںکے واپسیکی۔جنگسے یوآبپر نے
نمک وادیکی میں ادومیوں12,000 کو مار ڈالا۔
اے الله، تُو نے ہمیں 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 کے شگافوں 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 تیرا خوف مانتے ہیں اُن کے لئے تُو نے جھنڈا گاڑ
اردکےجسدیا گرد وہ جمع ہو تیروںکر سے پناہ لے ہیں۔سکتے
(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 ہے، مَیں” فتح مناتے ہوئے
ِسکم کو تقسیم کروں گا اور وادٔی ُسکات کو ناپ کر بانٹ دوں
گا۔

ِجلعاد7 میرا ہے اور منسّی میرا ہے۔ افرائیم میرا خود اور یہوداہ
میرا شاہی عصا ہے۔

موآب8 میرا غسل برتنکا اورہے، ادوم پر مَیں اپنا پھینکجوتا
دوں اےگا۔ فلستی ملـک، مجھے دیکھ کر نعرےزوردار “!لگا

کون9 مجھے قلعہ بند شہر میں لائے گا؟ کون میری راہنمائی
کر مجھےکے تکادوم پہنچائے گا؟

اے10 الله، تُو ہی یہ کر سکتا ہے، گو تُو نے ہمیں رد کیا ہے۔
الله،اے فوجوںہماریتُو نہیںساتھکا وہجبدیتا لڑنے کے لئے
نکلتی ہیں۔

مصیبت11 میں ہمیں سہارا دے، کیونکہ وقتاِس انسانی مدد
بےکار ہے۔

12 الله کے ساتھ ہم زبردست کام کریں گے، کیونکہ وہی
ہمارے دشمنوں گا۔دےکچلکو

61
دُور درخواستسے

1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ 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 کے مجھے اُس چٹان پر پہنچا
دے جو مجھ سے بلند ہے۔

کیونکہ3 میریتُو پناہ گاہ رہا میںجسبُرجمضبوطایکہے،
مَیں دشمن محفوظسے ہوں۔

مَیں4 ہمیشہ لئےکے تیرے میںخیمے پَروںتیرےرہنا، تلے پناہ
لینا چاہتا ہوں۔ (سِلاہ)

5 اےکیونکہ الله، تُو میرینے مَنتوں پر دھیان دیا، تُو مجھےنے
بخشیمیراثوہ جو ملتیکوسباُن جوہے ہیں۔مانتےخوفتیرا

بادشاہ6 کو عمر پشتوہدے۔بخشدرازیکی پشتدر جیتا
رہے۔

7 وہ تکہمیشہ الله کے حضور تخت نشین رہے۔ شفقت اور
وفاداری اُس حفاظتکی کریں۔

تب8 مَیں تیرےتکہمیشہ نام کی مدح سرائی کروں گا، روز
بہ روز اپنی مَنتیں پوری کروں گا۔

62
خاموشی سے الله کا انتظار کر

داؤد1 زبور۔کا موسیقی راہنماکے لئے۔کے یدوتون لئے۔کے
میری جان خاموشی سے الله ہی کے انتظار میں اُسیہے۔ سے

مجھے مدد ملتی ہے۔
میریوہی2 نجاتمیریچٹان، اور میرا قلعہ اِسہے، لئے مَیں

یادہ ز نہیں ڈگمگاؤں گا۔
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3 تم تککب اُس پر حملہ کرو گے جو پہلے ہی جھکی ہوئی

دیوار کی مانند ہے؟ تم تککبسب 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
عُہدےاونچے سے اُتاریں۔ جھوٹاُنہیں سے مزہ آتا ہے۔ منہ سے
برکتوہ دیتے، لیکن اندر ہی لعنتاندر کرتے ہیں۔ (سِلاہ)

لیکن5 میریاےتُو خاموشیجان، سے الله ہی کے انتظار میں
رہ۔ اُسیکیونکہ سے مجھے اُمید ہے۔

صرف6 وہی میری جان کی چٹان، میری نجات اور میرا قلعہ
اِسہے، لئے مَیں نہیں ڈگمگاؤں گا۔

میری7 نجات اور عزت الله پر مبنی ہے، وہی میری محفوظ
چٹان ہے۔ الله میں مَیں پناہ لیتا ہوں۔

اُمّت،اے8 وقتہر 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 ہے، لوگبڑےاور فریب ہی ہیں۔ اگر
اُنہیں ترازو میں تولا جائے تو مل کر اُن کا پھونکایکوزن سے
بھی کم ہے۔

10 ظلم پر اعتماد نہ چوریکرو، کرنے پر فضول اُمید نہ رکھو۔
اور دولتاگر بڑھ جائے تو تمہارا دل اُس لپٹسے نہ جائے۔

11 الله ایکنے بات فرمائی بلـکہ دو بار مَیں نے سنی ہے کہ
الله ہی قادر ہے۔

ًرب،اے12 یقینا تُو مہربان کیونکہہے، تُو ایکہر اُسکو کے
اعمال کا بدلہ دیتا ہے۔

63
الله کے لئے آرزو

داؤد1 زبور۔کا یہ وقتاُس متعلقسے وہجبہے یہوداہ کے
یگستان ر میں تھا۔
اے الله، تُو میرا خدا ہے جسے مَیں ڈھونڈتا ہوں۔ میری جان

تیری پیاسی ہے، میرا پورا جسم تیرے لئے ترستا ہے۔ مَیں اُس
خشک اور ملـکنڈھال کی مانند میںجسہوں پانی نہیں ہے۔

2 چنانچہ مَیں مقدِس میں تجھے دیکھنے کے انتظار میں رہا تاکہ
قدرتتیری اور جلال کا مشاہدہ کروں۔

3 شفقتتیریکیونکہ زندگی کہیںسے بہتر ہونٹمیرےہے،
تیری مدح سرائی کریں گے۔

4 چنانچہ مَیں جیتے جی تیری ستائش 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 راتپوریکرتا، بارےتیرےدورانکے
میں سوچتا رہتا ہوں۔

کیونکہ7 میریتُو مدد آیا،کرنے اور پَروںتیرےمَیں سائےکے
میں خوشی نعرےکے لگاتا ہوں۔

میری8 جان تیرے ساتھ لپٹی رہتی، اور تیرا دہنا ہاتھ سنبھالتامجھے ہے۔
لیکن9 جانمیریجو لینے پر ُلے ت ہیںہوئے وہ تباہ جائیںہو گے،

وہ زمین کی گہرائیوں میں اُتر جائیں گے۔
10 اُنہیں تلوار کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ گیدڑوں کی

خوراک بن جائیں گے۔
لیکن11 بادشاہ الله کی خوشی منائے گا۔ جو بھی الله کی قَسم

کھاتا ہے وہ کرےفخر گا، کیونکہ جھوٹ 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، جبسن مَیں اپنی آہ و پیشزاری کرتا ہوں۔ میری

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
4 تاکتاکہ میں بیٹھ کر اُنہیں بےقصور پر چلائیں۔ اچانکوہ

اور بےباکی اُنہیںسے اُس پر برسا دیتے ہیں۔
5 وہ بُرا کام کرنے میں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی

ایککرتے، دوسرے سے مشورہ لیتے ہیں کہ ہم اپنے پھندے
طرحکس چھپا کر لگائیں؟ وہ کہتے ہیں، یہ” کسی کو بھی نظر
نہیں آئیں “گے۔

6 وہ بڑی یکی بار سے بُرے منصوبوں کی یاں تیار کرتے، پھر
کہتے بنباتچلو،”ہیں، گئی بچارسوچمنصوبہہے، بعدکے تیار
ہوا ً“ہے۔ یقینا انسان کے باطن اور دل کی تکتہہ پہنچنا مشکل
ہی ہے۔

لیکن7 الله اُن پر تیر برسائے گا، اور اچانک ہی وہ زخمی ہو
جائیں گے۔

اپنیوہ8 زبانہی ٹھوکرسے کھا کر اُنہیںبھیجوگے۔جائیںگر
دیکھے گا وہ توبہ” کہے“توبہ گا۔

خوفلوگتمامتب9 کھا کہیںکر الله”گے، ہی یہنے “!کیا
اُنہیں سمجھ آئے گی کہ یہ اُسی کا کام ہے۔

راست10 باز الله خوشیکی 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۔
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اے الله، تُو ہی اِس لائق ہے کہ انسان کوہِ صیون پر خاموشی

تیرےسے انتظار میں رہے، تیری تمجید کرے اور تیرے حضور
اپنی مَنتیں پوری کرے۔

2 تُو دعاؤں کو سنتا اِسہے، لئے تمام تیرےانسان حضور آتے
ہیں۔

گناہ3 مجھ غالبپر آ گئے ہیں، تُو حرکتوںسرکشہماریہی کو
معاف کر۔

مبارک4 جسےوہہے تُو چن قریبکر آنے دیتا تیریجوہے،
بارگاہوں بسمیں سکتا دےبخشہے۔ تیرےہمکہ تیریگھر،
مُقّدس سکونت گاہ کی اچھی چیزوں سے سیر ہو جائیں۔

اے5 ہماری نجات کے خدا، ہیبت ناک کاموں سے اپنی
راستی قائم کر ہماریکے !سن کیونکہ تُو زمین کی تمام حدود اور
دُوردراز سبتکسمندروں کی اُمید ہے۔

6 تُو اپنی قدرت سے پہاڑوں کی مضبوط بنیادیں ڈالتا اور قوت
سے کمربستہ رہتا ہے۔

7 تُو متلاطم سمندروں کو تھما دیتا ہے، تُو اُن کی لہروںگرجتی
اور اُمّتوں کا شور شرابہ ختم کر دیتا ہے۔

8 دنیا کی انتہا تیرےباشندےکے نشانات خوفسے کھاتے
ہیں، اور تُو طلوِع صبح اور غروِب آفتاب کو خوشی منانے دیتا
ہے۔

9 تُو زمین کی دیکھ بھال کر کے اُسے پانی کی کثرت اور
زرخیزی سے نوازتا ہے، چنانچہ الله کی ندی پانی سے بھری رہتی
ہے۔ زمین کو یوں تیار کر کے تُو انسان کو اناج کی اچھی فصل
مہیا کرتا ہے۔

10 یوںکیکھیتتُو یگھار ر کو شرابور کر اُسکے ڈھیلوںکے
کو ہموار کرتا ہے۔ تُو بارش کی بوچھاڑوں سے زمین کو نرم کر
کے اُس کی فصلوں برکتکو دیتا ہے۔

11 تُو سال کو اپنی بھلائی کا تاج پہنا دیتا ہے، تیرےاور نقِش
قدم تیل کی فراوانی سے ٹپکتے ہیں۔

12 بیابان کی چراگاہیں *تیل کی کثرت 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، گیتسب گا
رہے !ہیں

66
الله کی معجزانہ مدد یفکی تعر

موسیقی1 کے راہنما کے لئے۔ زبور۔ گیت۔
ساریاے خوشیزمین، نعرےکے لگا کر الله مدحکی سرائی

!کر
اُس2 کے نام کے جلال کی تمجید کرو، اُس ستائشکی عروج

تک لے !جاؤ

3 الله سے کہو، تیرے” کام کتنے پُرجلال ہیں۔ تیری بڑی
قدرت منےکے دبکدشمنتیرےسا تیریکر لـگتےکرنےخوشامد
ہیں۔

تمام4 تجھےدنیا !کرےسجدہ یفتیریوہ تعر گائے،گیتمیں
تیرے نام ستائشکی “کرے۔ (سِلاہ)

5 آؤ، الله کے کام !دیکھو آدم زاد کی خاطر اُس نے کتنے
معجزےپُرجلال کئے !ہیں

اُس6 سمندرنے زمینخشککو بدلمیں دیا۔ پہلےجہاں پانی
کا تیز بہاؤ تھا وہاں پیدللوگسے چنانچہگزرے۔ہی آؤ، اُسہم
خوشیکی منائیں۔

حکومتتکابدوہسےقدرتاپنی7 آنکھیںکیاُسہے۔کرتا
قوموں پر لـگی رہتی ہیں تاکہ سرکش اُس کے خلاف نہ اُٹھیں۔
(سِلاہ)

اے8 اُمّتو، ہمارے خدا کی حمد کرو۔ اُس کی ستائش دُور
تک سنائی دے۔

زندگیہماریوہکیونکہ9 قائم پاؤںہمارےرکھتا، ڈگمگانےکو
نہیں دیتا۔

10 اےکیونکہ الله، تُو ہمیںنے چاندیطرحجسآزمایا۔ کو
پگھلا صافکر کیا جاتا اُسیہے طرح تُو نے صافپاکہمیں کر
دیا ہے۔

11 تُو نے ہمیں جال میں پھنسا دیا، ہماری کمر پر اذیت ناک
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 میںگھر 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 ساتھ بَیل 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 یقینا رب میرینے سنی، اُس میرینے التجا پر توجہ

دی۔
الله20 حمدکی میرینہنےجسہو، رددعا نہکی، شفقتاپنی

مجھ سے باز رکھی۔
* 65:12 :تیل لفظی :ترجمہ چربی جو فراوانی کا نشان تھا۔
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تمام قومیں الله یفکی تعر کریں
زبور۔1 تاردار سازوں کے ساتھ گانا ہے۔ موسیقی کے راہنما

کے لئے۔
الله ہم پر کرےمہربانی اور برکتہمیں دے۔ وہ چہرےاپنے

کا نور ہم پر چمکائے (سِلاہ)
2 تاکہ زمین تیریپر راہ اور تمام قوموں نجاتتیریمیں معلوم ہو

جائے۔
اے3 الله، قومیں تیری ستائش کریں، تمام قومیں تیری ستائش

کریں۔
4 اُمّتیں شادمان ہو کر خوشی کے نعرے لگائیں، کیونکہ تُو

انصاف سے قوموں کی عدالت کرے گا اور زمین پر اُمّتوں کی
کرےقیادت گا۔ (سِلاہ)

اے5 الله، قومیں تیری ستائش کریں، تمام قومیں تیری ستائش
کریں۔

زمین6 اپنی فصلیں دیتی ہے۔ الله ہمارا خدا !دےبرکتہمیں
7 الله برکتہمیں دے، اور دنیا کی انتہائیں سب اُس خوفکا

مانیں۔
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الله کی فتح
داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے گیت۔
الله اُٹھے تو اُس کے دشمن تتر بتر ہو جائیں گے، اُس نفرتسے

کرنے والے اُس کے منے سا بھاگسے جائیں گے۔
کےآگمومطرحجسگے۔جائیںبکھرطرحکیدھوئیںوہ2

منے پگھلسا جاتا اُسیہے بےدینطرح الله کے ہلاکحضور ہو
جائیں گے۔

لیکن3 راست باز خوش و خرم ہوں گے، وہ الله کے حضور
جشن منا کر پھولے نہ سمائیں گے۔

الله4 کی تعظیم اُسگاؤ،گیتمیں نامکے سرائیمدحکی !کرو
جو رتھ پر سوار بیابان میں سے گزر رہا اُسہے کے لئے راستہ تیار
ربکرو۔ اُس کا نام ہے، اُس کے خوشیحضور !مناؤ

الله5 سکونتمُقّدساپنی یتیموںمیںگاہ باپکا اور بیواؤں کا
حامی ہے۔

6 الله بےگھروں کو گھروں میں بسا دیتا اور قیدیوں کو قید
نکالسے خوشکر حالی عطا کرتا لیکنہے۔ سرکشجو ہیں وہ
ُجھلسے ملـکہوئے میں رہیں گے۔

7 اے الله، جب تُو اپنی قوم کے آگے آگے نکلا، جب تُو
یگستان ر میں قدم بہ قدم آگے بڑھا (سِلاہ)

تو8 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 کثرتنے بارشکی برسنے کبھیجبدی۔ تیرا
ملـکموروثی نڈھال ہوا تو تُو نے اُسے تازہ دم کیا۔

یوں10 تیری 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 کے بھاگبادشاہ رہے ہیں۔ بھاگوہ رہے ہیں
اور لُوٹعورتیں کا مال تقسیم کر رہی ہیں۔

13 تم کیوں اپنے ین زِ کے بوروںدو بیٹھےدرمیانکے ہتے ر ہو؟
دیکھو، کبوتر پَروںکے چاندیپر اور اُس کے پَروںشاہ پر پیلا سونا
چڑھایا گیا “ہے۔

جب14 قادرِ مطلق نے وہاں کے بادشاہوں کو منتشر کر دیا
تو کوہِ ضلمون برفپر پڑی۔

15 ِ کوہ بسن الٰہی پہاڑ ہے، کوہِ بسن کی متعدد چوٹیاں ہیں۔
اے16 پہاڑ کی متعدد چوٹیو، تم اُس پہاڑ کو رشککیوں کی

نگاہ سے دیکھتی ہو جسے الله نے اپنی سکونت گاہ کے لئے پسند
کیا ًہے؟ ربیقینا وہاں ہمیشہ کے لئے کرےسکونت گا۔

الله17 رتھبےشمارکے اور خداوندہیں۔فوجیگنتاَن اُن کے
درمیان ہے، سینا کا خدا مقدِس میں ہے۔

18 تُو بلندینے پر چڑھ کر قیدیوں کا ہجوم گرفتار کر لیا، تجھے
انسانوں سے تحفے ملے، اُن سے بھی سرکشجو ہو گئے تھے۔ یوں
ربہی خدا سکونتوہاں پذیر ہوا۔

تمجیدکیرب19 ہو روزجو بہ روز ہمارا بوجھ اُٹھائے ہے۔چلتا
الله نجاتہماری ہے۔ (سِلاہ)

20 ہمارا خدا وہ خدا ہے جو ہمیں بار بار نجات دیتا ربہے،
قادرِ مطلق ہمیں بار موتبار سے بچنے کے راستے مہیا کرتا ہے۔

21ً یقینا الله اپنے دشمنوں سروںکے گا۔دےکچلکو جو اپنے
گناہوں سے باز نہیں آتا اُس کھوپڑیکی کرےپاشپاشوہ گا۔

رب22 نے فرمایا، مَیں” اُنہیں بسن واپسسے لاؤں گا، سمندر
کی گہرائیوں واپسسے پہنچاؤں گا۔

تب23 تُو اپنے پاؤں کو دشمن کے خون میں دھو لے گا، اور
تیرے ُکتے چاٹاُسے لیں “گے۔

اے24 الله، تیرے جلوس نظر آ گئے ہیں، میرے خدا اور
بادشاہ مقدِسجلوسکے داخلمیں ہوتے ہوئے نظر آ گئے ہیں۔

25 آگے گلوکار، پھر ساز بجانے والے چل رہے ہیں۔ اُن کے
پاسآس یاں دفکنوار بجاتے ہوئے پھر رہی ہیں۔

26 جماعتوں” میں الله کی ستائش !کرو جتنے بھی اسرائیل کے
سرچشمے نکلےسے ہوئے ربہو کی تمجید “!کرو

27 وہاں سب سے چھوٹا بھائی بن یمین آگے چل رہا ہے، پھر
یہوداہ بزرگوںکے کا پُرشور زبولونہجوم اور نفتالی بزرگوںکے کے
ساتھ چل رہا ہے۔
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اے28 الله، قدرتاپنی برُوئے کار اے!لا الله، قدرتجو تُو

نے پہلے بھی ہماری خاطر دکھائی اُسے دوبارہ !دکھا
اُسے29 یروشلم کے اوپر سکونتاپنی گاہ تبدکھا۔سے بادشاہ

تیرے تحفےحضور لائیں گے۔
میںسرکنڈوں30 ملامتکودرندےہوئےچھپے !کر سانڈوں

کا جو غول بچھڑوں جیسی قوموں میں رہتا ہے اُسے !ڈانٹ اُنہیں
دےکچل چاندیجو کو پیار کرتے ہیں۔ اُن قوموں منتشرکو کر
جنگجو کرنے لطفسے اندوز ہوتی ہیں۔

31 مصر سے سفیر آئیں گے، ایتھوپیا اپنے ہاتھ الله کی طرف
اُٹھائے گا۔

اے32 دنیا کی سلطنتو، الله کی تعظیم گیتمیں رب!گاؤ کی
مدح سرائی کرو (سِلاہ)

33 جو اپنے رتھ 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 ہوتے وقت کتنا مہیب
اسرائیلہے۔ کا خدا ہی قوم قوتکو اور طاقت عطا کرتا ہے۔
الله کی تمجید !ہو

69
آزمائش نجاتسے کی دعا

1 داؤد کا زبور۔ :طرز سوسن کے پھول۔ موسیقی کے راہنما
کے لئے۔
اے الله، مجھے !بچا کیونکہ میرےپانی پہنچتکگلے گیا ہے۔
دلدلگہریمَیں2 دھنسمیں گیا ہوں، کہیں پاؤں جمانے کی

جگہ نہیں ملتی۔ مَیں پانی کی گہرائیوں میں آ گیا سیلابہوں، مجھ
غالبپر آ گیا ہے۔

3 مَیں 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 کے بالوں
سے یادہ ز ہیں، میرےبےسببجو دشمن ہیں اور مجھے تباہ کرنا
ہتے چا ہیں وہ طاقت ور ہیں۔ جو کچھ مَیں نے نہیں لُوٹا اُسے طلبسےمجھ کیا جاتا ہے۔

اے5 الله، تُو حماقتمیری واقفسے ہے، میرا قصور تجھ سے
پوشیدہ نہیں ہے۔

اے6 قادرِ ربمطلق الافواج، تیرےجو انتظار میں ہتے ر ہیں
میرےوہ باعث شرمندہ نہ اےہوں۔ اسرائیل کے میرےخدا،
طالبتیرےباعث کی رُسوائی نہ ہو۔

7 تیریکیونکہ خاطر مَیں برداشتشرمندگی کر رہا تیریہوں،
خاطر میرا چہرہ شرم سار ہی رہتا ہے۔

8 مَیں اپنے سگے بھائیوں نزدیککے اجنبی اور اپنی ماں کے
بیٹوں نزدیککے پردیسی بن گیا ہوں۔

9 تیرےکیونکہ گھر غیرتکی مجھے کھا گئی ہے، جو تجھے
گالیاں دیتے ہیں اُن کی گالیاں مجھ پر آ گئی ہیں۔

جب10 مَیں روزہ رکھ کر روتا تھا تو لوگ میرا مذاق اُڑاتے
تھے۔

لباسماتمیجب11 پہنے پھرتا تھا تو اُن کے لئے عبرت انگیز مثال
بن گیا۔

12 بزرگجو شہر دروازےکے پر بیٹھے ہیں بارےمیرےوہ
گپیںمیں ہانکتے ہیں۔ مجھےشرابی اپنے گیتوںبھرےطنز کا نشانہ
بناتے ہیں۔

اےلیکن13 میریرب، تجھ سے دعا مَیںکہہے تجھے دوبارہ
منظور ہو جاؤں۔ اے الله، اپنی عظیم شفقت کے مطابق میری
سن، اپنی نجاتیقینی مطابقکے مجھے بچا۔

مجھے14 دلدل سے نکال تاکہ غرق نہ ہو جاؤں۔ مجھے اُن سے
دےچھٹکارا جو مجھ نفرتسے کرتے ہیں۔ پانی کی گہرائیوں
مجھےسے بچا۔

سیلاب15 مجھ پر غالب نہ آئے، سمندر کی گہرائی ہڑپمجھے
نہ کر لے، میرےگڑھا اوپر اپنا منہ بند نہ کر لے۔

اے16 میریرب، سن، کیونکہ تیری شفقت 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 تُو میری رُسوائی، میری شرمندگی اور تذلیل واقفسے ہے۔
تیری میرےآنکھیں تمام دشمنوں پر لـگی رہتی ہیں۔

20 اُن طعنوںکے سے ٹوٹدلمیرا گیا مَیںہے، بیمار پڑ گیا ہوں۔
مَیں ہم دردی کے انتظار میں رہا، لیکن بےفائدہ۔ مَیں نے توقع
کی کہ کوئی مجھے دلاسا ایکلیکندے، بھی نہ ملا۔

21 اُنہوں نے خوراکمیری میں کڑوا زہر ملایا، مجھے جبپلایاسرکہ پیاسا تھا۔
22 اُن کی میز اُن کے لئے پھندا اور اُن ساتھیوںکے کے لئے جال

بن جائے۔
23 اُن کی تاریکآنکھیں 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 اُنکوئیاورجائےہوسنسانگاہرہائشکی خیموںکے

میں آباد نہ ہو،
26 جسےکیونکہ تُو ہی نے دیسزا اُسے وہ ستاتے جسےہیں،

تُو ہی زخمینے کیا اُس کا دُکھ دوسروں کو سنا خوشکر ہوتے
ہیں۔

27 اُن قصورکے کتابحسابسےسختیکا کر، تیرےوہ منے سا
راست باز نہ ٹھہریں۔

اُنہیں28 کتاِب حیات سے مٹایا جائے، اُن کا نام راست بازوں
فہرستکی میں درج نہ ہو۔
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29 ہائے، مَیں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، مجھے بہت درد

اےہے۔ الله، نجاتتیری محفوظمجھے رکھے۔
مَیں30 الله نامکے کروںسرائیمدحکی اُسسےشکرگزاریگا،

کی تعظیم کروں گا۔
بَیلکوربیہ31 اورسینگیا ُکھر کہیںسےسانڈوالےرکھنے

یادہ ز پسند آئے گا۔
32 حلیم الله کا کام دیکھ خوشکر جائیںہو اےگے۔ الله کے

طالبو، تسلی !پاؤ
33 محتاجوںربکیونکہ کی سنتا اور اپنے قیدیوں کو نہیںحقیر

جانتا۔
آسمان34 و زمین اُس کی تمجید کریں، سمندر اور اُسکچھجو میں

حرکت کرتا اُسہے ستائشکی کرے۔
35 کیونکہ الله صیون دےنجاتکو کر یہوداہ کے شہروں کو

کرےتعمیر گا، اور اُس کے خادم اُن پر قبضہ کر کے اُن میں آباد
ہو جائیں گے۔

36 اُن کی اولاد ملـک کو میراث میں پائے گی، اور اُس کے
نام محبتسے رکھنے والے اُس میں بسے رہیں گے۔

70
دشمن نجاتسے کی دعا

1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ یادداشت کے
لئے۔
آسےجلدیالله،اے مجھےکر مددمیریرب،اے!بچا کرنے

جلدیمیں !کر
میرے2 جانی دشمن شرمندہ ہو جائیں، اُن سختکی رُسوائی ہو

جائے۔ مصیبتمیریجو دیکھنے لطفسے اُٹھاتے ہیں وہ پیچھے
ہٹ جائیں، اُن کا منہ کالا ہو جائے۔

3 جو میری مصیبت دیکھ کر قہقہہ لگاتے ہیں وہ شرم کے
پشتمارے دکھائیں۔

طالبتیرےلیکن4 شادمان ہو تیریکر خوشی منائیں۔ جنہیں
پیارینجاتتیری ہے وہ ہمیشہ کہیں، الله” عظیم “!ہے

لیکن5 مَیں ناچار اور محتاج اےہوں۔ الله، جلدی میرےسے
پاس !آ تُو ہی میرا سہارا اور نجاتمیرا دہندہ اےہے۔ رب، دیر
نہ !کر

71
حفاظت کے لئے دعا

اے1 رب، مَیں نے تجھ میں پناہ لی مجھےہے۔ کبھی شرمندہ
نہ ہونے دے۔

2 اپنی راستی سے مجھے بچا کر چھٹکارا دے۔ اپنا کان میری
طرف جھکا کر نجاتمجھے دے۔

میرے3 لئے چٹان محفوظپر گھر مَیںمیںجسہو وقتہر پناہ
لے سکوں۔ تُو نے فرمایا ہے کہ دےنجاتمجھے 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۔

5 کیونکہ تُو میریہی اُمید رباےہے۔ قادرِ مطلق، تُو میری
جوانی ہی سے میرا بھروسا رہا ہے۔

پیدائش6 سے ہی مَیں نے تجھ پر تکیہ کیا ہے، ماں کے پیٹ
سے تُو مجھےنے سنبھالا مَیںہے۔ تیریہمیشہ حمد و ثنا کروں گا۔

بہتوں7 نزدیککے مَیں بدشگونی ہوں، لیکن تُو مضبوطمیری
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 میرےکیونکہ بارےمیرےدشمن میں باتیں کر رہے ہیں،

جو میری جان تاککی لگائے بیٹھے ہیں دوسرےایکوہ سے
صلاح مشورہ کر رہے ہیں۔

وہ11 الله”ہیں،کہتے ترکاُسےنے کر اُسہے۔دیا پیچھےکے
پڑ کر اُسے پکڑو، کیونکہ کوئی نہیں جو اُسے “بچائے۔

اے12 الله، مجھ سے دُور نہ میرےاےہو۔ میریخدا، مدد
کرنے جلدیمیں کر۔

یفمیرے13 حر شرمندہ ہو کر فنا ہو جائیں، جو مجھے نقصان
پہنچانے کے درپَے ہیں وہ لعن طعن اور رُسوائی دبتلے جائیں۔

14 لیکن مَیں ہمیشہ تیرے انتظار میں رہوں گا، ہمیشہ تیری
ستائش کرتا رہوں گا۔

15 میرا منہ تیری راستی سناتا رہے گا، سارا تیرےدن نجات
بخش کاموں کا ذکر کرتا رہے گا، گو مَیں اُن پوریکی تعداد گن
بھی نہیں سکتا۔

16 مَیں رب قادرِ مطلق کے عظیم کام سناتے ہوئے آؤں گا،
مَیں تیریصرفتیری، ہی راستی یاد کروں گا۔

الله،اے17 تُو میری جوانی مجھےسے تعلیم دیتا رہا آجاورہے،
تک معجزاتتیرےمَیں کا اعلان کرتا آیا ہوں۔

اے18 الله، خواہ مَیں بوڑھا ہو جاؤں میرےاور بال سفید ہو
جائیں مجھے ترک نہ کر جب تک مَیں آنے والی پشت کے تمام
لوگوں قوتتیریکو قدرتاور بارےکے میں بتا نہ لوں۔

اے19 الله، تیری راستی آسمان سے باتیں کرتی اےہے۔ الله،
تجھ جیسا کون نےجسہے اِتنے عظیم کام کئے ہیں؟

20 تُو گزرنےسےمیںتجربوںتلخمتعددمجھےنے دیا لیکنہے،
تُو مجھے دوبارہ گا،کرےبھیزندہ تُو زمینمجھے میںگہرائیوںکی
واپسسے لائے گا۔

21 میرا رُتبہ بڑھا مجھےدے، دوبارہ تسلی دے۔
میرےاے22 خدا، مَیں ستار بجا کر تیری ستائش اور تیری

وفاداری کی تمجید کروں اسرائیلاےگا۔ کے قدوس، مَیں سرود
بجا یفتیریکر تعر گیتمیں گاؤں گا۔

تیریمَیںجب23 مدح سرائی کروں گا خوشیہونٹمیرےتو
نعرےکے لگائیں گے، اور میری جان جسے تُو نے دےفدیہ کر
چھڑایا ہے شادیانہ بجائے گی۔
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میری24 زبان بھی دن بھر تیری راستی کرےبیان گی، کیونکہ

جو مجھے نقصان پہنچانا ہتے چا تھے وہ شرم سار اور رُسوا ہو ہیں۔گئے
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سلامتی کا بادشاہ
سلیمان1 کا زبور۔
الله،اے بادشاہ کو انصافاپنا بادشاہکر،عطا بیٹےکے اپنیکو

دےبخشراستی
2 تاکہ وہ راستی تیریسے قوم اور انصاف تیرےسے مصیبت

زدوں عدالتکی کرے۔
3 پہاڑ قوم کو سلامتی اور یاں پہاڑ راستی پہنچائیں۔
4 وہ قوم مصیبتکے زدوں کرےانصافکا اور محتاجوں کی

مدد کر ظالموںکے کچلکو دے۔
پشتلوگتب5 پشتدر مانیںخوفتیرا سورجتکجبگے

چمکے اور چاند روشنی دے۔
6 وہ کٹی گھاسہوئی کھیتکے پر برسنے بارشوالی طرحکی

اُتر آئے، زمین کو تر کرنے والی بوچھاڑوں کی طرح نازل ہو
جائے۔

7 اُس کے دورِ حکومت میں راست باز پھلے پھولے گا، اور
تکجب نیستچاند نہ ہو جائے سلامتی کا غلبہ ہو گا۔

8 وہ ایک سمندر دوسرےسے سمندر تک اور یائے در فرات
سے دنیا کی حکومتتکانتہا کرے۔

9 یگستان ر باشندےکے اُس کے منے سا جھک جائیں، اُس
خاکدشمنکے چاٹیں۔

ترسیس10 اور ساحلی علاقوں کے بادشاہ اُسے خراج پہنچائیں،
سبا اور ِسبا اُسے پیشباج کریں۔

11 تمام بادشاہ اُسے سجدہ کریں، سب اقوام اُس کی خدمت
کریں۔

12 کیونکہ جو ضرورت مند مدد کے لئے پکارے اُسے وہ
دےچھٹکارا گا، جو مصیبت میں ہے اور جس کی مدد کوئی
نہیں کرتا اُسے وہ دےرِہائی گا۔

حالوںپستوہ13 اور غریبوں ترسپر کھائے محتاجوںگا، 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 فصلیںکی لہلہائیں۔ اُس پھلکا لبنان پھلکے جیسا عمدہ ہو،
شہروں باشندےکے یالی ہر طرحکی پھلیں پھولیں۔

بادشاہ17 کا نام تکابد قائم اُسچمکےسورجتکجبرہے،
کا نام پھلے پھولے۔ تمام اقوام اُس سے برکت پائیں، اور وہ اُسے
مبارک کہیں۔

رب18 خدا کی تمجید ہو جو اسرائیل کا خدا صرفہے۔ وہی
معجزے کرتا !ہے

اُس19 کے جلالی نام کی تکابد تمجید ہو، پوری 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 کو میرےتھا، لغزشقدم کھانے کو تھے۔
3 کیونکہ شیخی بازوں کو دیکھ کر مَیں بےچین ہو گیا، اِس

لئے کہ بےدین حالخوشاِتنے ہیں۔
4 وقتمرتے اُن کو تکلیفکوئی نہیں ہوتی، اور اُن جسمکے

تازےموٹے ہتے ر ہیں۔
عام5 لوگوں مسائلکے سے اُن کا واسطہ نہیں جسپڑتا۔ درد

دوسرےمیںکربو مبتلا ہتے ر ہیں اُس سے وہ آزاد ہیں۔ہوتے
اِس6 لئے اُن میںگلےکے تکبر کا ہار وہہے، ظلم لباسکا پہنے

پھرتے ہیں۔
7 چربی کے باعث اُن کی آنکھیں اُبھر آئی ہیں۔ اُن کے دل

وہموںبےلگام گرفتکی میں ہتے ر ہیں۔
8 وہ مذاق اُڑا بُریکر باتیں کرتے ہیں، اپنے غرور میں ظلم کی

دھمکیاں دیتے ہیں۔
وہ9 ہیںسمجھتے کہ ہمارےکچھجو منہ سے نکلتا آسمانوہہے

سے ہماریباتجوہے، زبان پر آ جاتی پوریوہہے زمین کے لئے
اہمیت رکھتی ہے۔

عوامچنانچہ10 اُن رجوعطرفکی ہوتے ہیں، کیونکہ اُن کے
کثرتہاں کا پانی پیا جاتا ہے۔

11 وہ کہتے ہیں، الله” کو کیا پتا ہے؟ الله تعالیٰ کو علم ہی
“نہیں۔

12 دیکھو، یہی ہے بےدینوں کا حال۔ وہ ہمیشہ سکون سے
ہتے، ر ہمیشہ دولتاپنی میں اضافہ کرتے ہیں۔

13ً یقینا مَیں نے بےفائدہ اپنا پاکدل رکھا عبثاور اپنے ہاتھ
غلط کام کرنے سے باز رکھے۔

مَیںبھردنکیونکہ14 مبتلامیںکربودرد رہتا ہوں، صبحہر
مجھے دیسزا جاتی ہے۔

15 اگر مَیں کہتا، مَیں” بھی اُن کی طرح بولوں “گا، تیرےتو
فرزندوں کی نسل غداریسے کرتا۔

16 مَیں سوچ بچار میں پڑ گیا تاکہ بات سمجھوں، لیکن سوچتے
تھکسوچتے گیا، اذیت صرفمیں اضافہ ہوا۔

مَیںتب17 الله مقدِسکے داخلمیں ہو سمجھکر گیا کہ اُن کا
انجام کیا ہو گا۔
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18ً یقینا تُو اُنہیں پھسلنی جگہ پر رکھے گا، اُنہیں فریب میں پھنسا

کر زمین پر دےپٹخ گا۔
اچانک19 ہی وہ تباہ ہو جائیں میںمصیبتناکدہشتگے،

پھنس کر مکمل طور پر فنا ہو جائیں گے۔
اے20 جسرب، جاگخوابطرح اُٹھتے وقت غیرحقیقی

ثابت ہوتا اُسیہے طرح تُو وقتاُٹھتے اُنہیں وہم دےقرار کر حقیر
جانے گا۔

میرےجب21 دل میں تلخی پیدا ہوئی اور میرے باطن میں
سخت درد تھا

22 تو مَیں احمق تھا۔ مَیں کچھ نہیں سمجھتا تھا تیرےبلـکہ منے سا
مویشی کی مانند تھا۔

23 توبھی مَیں ہمیشہ تیرے ساتھ لپٹا رہوں گا، کیونکہ تُو میرا
دہنا ہاتھ تھامے رکھتا ہے۔

24 تُو قیادتمیریسےمشورےاپنے کر کےعزتمیںآخرکے
ساتھ میرا کرےخیرمقدم گا۔

جب25 تُو میرے ساتھ ہے تو مجھے آسمان پر کیا کمی ہو گی؟
جب ساتھمیرےتُو مَیںتوہے زمین بھیکوئیکی چاہوںنہیںچیز
گا۔

26 خواہ میرا جسم اور میرا دل دےجواب جائیں، لیکن الله
میرےتکہمیشہ دل کی چٹان اور میراثمیری ہے۔

27ً یقینا جو تجھ سے دُور ہیں ہلاکوہ ہو جائیں گے، جو تجھ
سے بےوفا ہیں اُنہیں تُو تباہ دےکر گا۔

میرےلیکن28 لئے الله کچھسبقربتکی مَیںہے۔ ربنے
قادرِ مطلق کو اپنی پناہ گاہ بنایا اورہے، مَیں لوگوں 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؟
جماعتاپنی2 یادکو جسےکر تُو نے قدیم میںزمانے خریدا اور

دےعوضانہ کر چھڑایا تاکہ میراثتیری 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 سے اُس کی تمام کندہ کاری کو
ٹکڑےٹکڑے کر دیا ہے۔

اُنہوں7 تیرےنے مقدِس بھسمکو 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 عبادتہر گاہ آتشنذرِ کر
دی ہے۔

اب9 ہم پر کوئی الٰہی نشان ظاہر نہیں ہوتا۔ نہ کوئی نبی
پاسہمارے رہ گیا، نہ کوئی اَور موجود ہے جو جانتا ہو ایسےکہ
تککبحالات رہیں گے۔

یفالله،اے10 لعنتککبحر کرےطعن کبدشمنگا،
تیرےتک نام کی کرےتکفیر گا؟

11 تُو اپنا ہاتھ کیوں ہٹاتا، اپنا دہنا ہاتھ دُور کیوں 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 سمندرسےقدرتاپنینےہی چیرکو اژدہاؤںمیںپانیکر
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 ندیاںاورچشمےنے پھوٹنے دوسریدیں، جگہ
کبھی نہ سوکھنے والے یا در سوکھنے دیئے۔

دن16 بھی تیرا راتہے، بھی تیری ہی ہے۔ چاند اور سورج
تیرے ہی ہاتھ سے قائم ہوئے۔

17 تُو ہی زمیننے کی حدود مقرر کیں، تُو ہی گرمیوںنے 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 جانکی جانوروںوحشیکو کے حوالے نہ کر،
تکہمیشہ مصیبتاپنے زدوں کی زندگی کو نہ بھول۔

20 اپنے عہد کا لحاظ کر، ملـککیونکہ تاریککے کونے
ظلم میدانوںکے سے بھر گئے ہیں۔

21 ہونے نہ دے کہ مظلوموں کو شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹنا
پڑے دےبخشبلـکہ مصیبتکہ زدہ تیرےغریباور نام پر فخر
کر سکیں۔

اے22 الله، اُٹھ کر عدالت میں اپنے معاملے کا دفاع کر۔ یاد
رہے احمقکہ دن بھر تجھے لعن طعن کرتا ہے۔

نعرےکےدشمنوںاپنے23 بھولنہ بلـکہ مخالفوںاپنے مسلسلکا
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 کے قریب ہے جو

معجزےتیرے بیان کرتے ہیں۔
2 الله فرماتا ہے، جب” میرا وقت آئے گا تو مَیں انصاف سے

عدالت کروں گا۔
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3 گو زمین اپنے باشندوں سمیت 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
سرفرازیکیونکہ6 مشرقنہ اورسےمغربنہسے، بیاباننہ سے

آتی ہے
بلـکہ7 الله سے ایکوہیہے۔منصفجو پستکو کر دیتا ہے

دوسرےاور کو سرفراز۔
8 کیونکہ رب 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 کام سناؤں گا، یعقوبہمیشہ
کے خدا مدحکی سرائی کروں گا۔

الله10 فرماتا مَیں”ہے، تمام کیبےدینوں کمر توڑ دوں گا جبکہ
راست باز سرفراز ہو ‡“گا۔

76
منصفالله ہے

آسف1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ تاردار سازوں
کے ساتھ گانا ہے۔
الله یہوداہ میں مشہور اُسہے، کا نام اسرائیل میں عظیم ہے۔
2 اُس نے اپنی ماند *سالم میں اور اپنا بھٹ کوہِ صیون پر بنا لیا

ہے۔
وہاں3 اُس نے جلتے ہوئے تیروں 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 پر گھوڑے اور رتھ بان

بےحس حرکتو ہو گئے ہیں۔
7 تُو مہیبہی جبہے۔ تُو جھڑکے تو تیرےکون حضور قائم

رہے گا؟
8 تُو نے آسمان سے فیصلے کا اعلان کیا۔ زمین سہم چپکر ہو

گئی
جب9 الله عدالت کرنے کے لئے اُٹھا، جب وہ تمام مصیبت

زدوں نجاتکو دینے کے لئے آیا۔ (سِلاہ)
10 کیونکہ انسان کا طیش بھی تیری تمجید کا باعث ہے۔ اُس

طیشکے آخریکا نتیجہ تیرا جلال ہی †ہے۔

رب11 اپنے خدا کے حضور مَنتیں مان کر اُنہیں پورا کرو۔
جتنے بھی اُس کے ارد گرد ہیں وہ پُرجلال خدا کے حضور ہدیئے
لائیں۔

حکمرانوںوہ12 روحشکستہکو کر دیتا اُسیہے، 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۔
مَیں الله سے یاد فر کر کے مدد کے لئے چلّاتا ہوں، مَیں الله کو

پکارتا ہوں کہ مجھ پر دھیان دے۔
مصیبتاپنی2 میں مَیں ربنے تلاشکو راتکیا۔ وقتکے

میرے ہاتھ بلاناغہ اُس اُٹھےطرفکی میریرہے۔ جان تسلینے
پانے سے انکار کیا۔

3 مَیں 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 آنکھوںمیریتُو بندکو نہیںہونے دیتا۔ مَیں اِتنا ہوںبےچین
بولکہ بھی نہیں سکتا۔

5 مَیں قدیم زمانے پر غور کرتا ہوں، اُن سالوں پر جو بڑی دیر
ہوئے گزر گئے ہیں۔

رات6 کو مَیں اپنا گیت یاد کرتا ہوں۔ میرا دل محوِ خیال رہتا
اور میری تفتیشروح کرتی رہتی ہے۔

7 کیا” رب ہمیشہ کے لئے کرےرد گا، کیا آئندہ ہمیں کبھی
پسند کرےنہیں گا؟

8 کیا اُس شفقتکی ہمیشہ کے لئے جاتی رہی ہے؟ کیا اُس کے
ابوعدے دےجوابسے گئے ہیں؟

9 کیا الله مہربانی کرنا بھول گیا ہے؟ کیا اُس نے غصے میں اپنا
رحم باز رکھا “ہے؟ (سِلاہ)

مَیں10 اِس”بولا، دُکھمجھےسے اللهکہہے تعالیٰ کا بدلہاتھدہنا گیا “ہے۔
ربمَیں11 کے کام یاد کروں گا، ہاں قدیم زمانے تیرےکے

معجزے یاد کروں گا۔
12 کچھجو تُو نے کیا اُس کے ہر پہلو پر غور کروںخوضو گا،

تیرے عظیم کاموں میں محوِ خیال رہوں گا۔
تیریالله،اے13 قدوسراہ کونہے۔ سا ہمارےمعبود خدا

جیسا عظیم ہے؟
14 تُو معجزےہی کرنے والا خدا ہے۔ اقوام کے درمیان تُو

نے قدرتاپنی کا اظہار کیا ہے۔
قوتبڑی15 سے تُو نے دےعوضانہ کر اپنی یعقوبقوم، اور

یوسف کی اولاد کو رِہا کر دیا ہے۔ (سِلاہ)
* 75:4 متفخر :کرو لفظی متسینگ:ترجمہ اُٹھاؤ۔ † 75:5 شیخی :مارو لفظی :مطلب سینگاپنا اُٹھاؤ۔ ‡ 75:10 تمام بےدینوں … ہو :گا لفظی :ترجمہ
بےدینوں تمامکے سینگوں ڈالوںکاٹکو گا راستجبکہ بازوں سینگکا سرفراز ہو جائے گا۔ * 76:2 :سالم سالم مرادسے یروشلم ہے۔ † 76:10 طیش آخریکا
نتیجہ تیرا جلال ہی :ہے لفظی :ترجمہ تُو بچے طیشہوئے سے کمربستہ ہو جاتا ہے۔
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الله،اے16 پانی تجھےنے دیکھا، پانی تجھےنے دیکھا تو تڑپنے

لگا، تکگہرائیوں لرزنے لگا۔
17 بارشموسلادھار برسی، بادل گرج اُٹھے تیرےاور تیر اِدھر

اُدھر چلنے لـگے۔
18 آندھی میں تیری آواز کڑکتی رہی، دنیا بجلیوں سے روشن

ہوئی، زمین کانپتی کانپتی اُچھل پڑی۔
تیری19 راہ سمندر میں سے، تیرا راستہ گہرے پانی میں سے

گزرا، تیرےتوبھی نقِش قدم کسی کو نظر نہ آئے۔
20 موسٰی اور ہارون ہاتھکے سے تُو نے یوڑ ر طرحکی اپنی قوم

کی راہنمائی کی۔
78

اسرائیل کی تاریخ میں الٰہی سزا اور رحم
آسف1 کا حکمتزبور۔ کا گیت۔
اے میری قوم، میری ہدایت پر دھیان میرےدے، منہ کی

باتوں پر کان لگا۔
2 مَیں تمثیلوں میں بات کروں گا، قدیم زمانے کے معمے بیان

کروں گا۔
3 جو کچھ ہم 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 ربکو کے یفقابِل تعر کام بتائیں گے، اُس قدرتکی اور
معجزات بیان یں کر گے۔

5 کیونکہ اُس یعقوبنے کی اولاد شریعتکو دی، اسرائیل
میں احکام قائم اُسکئے۔ نے فرمایا باپہمارےکہ دادا یہ احکام
اپنی اولاد کو سکھائیں

6 تاکہ آنے والی پشت بھی اُنہیں اپنائے، وہ بچے جو ابھی پیدا
نہیں ہوئے تھے۔ پھر اُنہیں بھی اپنے بچوں کو سنانا تھا۔

7 کیونکہ الله مرضیکی طرحاِسکہہے پشتہر الله پر اعتماد
رکھ کر اُس کے عظیم کام نہ بھولے بلـکہ اُس کے احکام پر عمل
کرے۔

8 وہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے باپ دادا کی مانند ہوں ضدیجو
نسلسرکشاور ایسیتھے، جسنسل ثابتدلکا قدم نہیں تھا اور
وفاداریروحکیجس سے الله سے لپٹی نہ رہی۔

9 چنانچہ افرائیم کے مرد گو کمانوں لیسسے تھے جنگ کے
وقت فرار ہوئے۔

10 وہ الله کے عہد کے وفادار نہ رہے، اُس شریعتکی پر عمل
کرنے کے لئے تیار نہیں تھے۔

اُسکچھجو11 نے کیا تھا، اُسمعجزےجو اُنہیںنے دکھائے
تھے، افرائیمی سبوہ کچھ بھول گئے۔

ملـِک12 مصر کے علاقے ُضعن میں اُس نے اُن 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۔

اُسکودن14 بادلنے یعےکے راتاورذر آگدارچمکبھر
سے اُن قیادتکی کی۔

یگستان15 ر میں اُس پتھروںنے چاککو کر اُنہیںکے سمندر
کثرتسیکی کا پانی پلایا۔

اُس16 نے ہونے دیا کہ چٹان سے پھوٹندیاں 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 کے خلاف بککفر کر وہ بولے، کیا” الله یگستان ر
ہمارےمیں لئے میز بچھا سکتا ہے؟

اُسجببےشک20 چٹاننے کو مارا تو پھوٹپانی نکلا اور
ندیاں بہنے لـگیں۔ لیکن کیا وہ روٹی بھی دے سکتا ہے، اپنی قوم
بھیگوشتکو مہیا کر سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن “ہے۔

21 یہ سن کر رب طیش میں آ گیا۔ یعقوب کے آگخلاف
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 باوجودکے الله نے اُن کے اوپر بادلوں کو دےحکم کر
آسمان دروازےکے کھول دیئے۔

24 اُس نے کھانے کے لئے اُن پر مَن برسایا، اُنہیں آسمان سے
روٹی کھلائی۔

25 ہر ایک نے فرشتوں کی یہ روٹی کھائی بلـکہ الله نے اِتنا
کھانا بھیجا کہ اُن پیٹکے بھر گئے۔

26 پھر اُس نے آسمان پر مشرقی ہَوا چلائی اور اپنی قدرت سے
جنوبی ہَوا پہنچائی۔

اُس27 نے گرد کی طرح اُن پر گوشت برسایا، سمندر ریتکی
جیسے پرندےبےشمار اُن پر گرنے دیئے۔

28 خیمہ گاہ بیچکے میں ہی وہ گر پڑے، اُن گھروںکے کے
ارد گرد ہی زمین پر آ گرے۔

تب29 وہ کھا کھا خوبکر 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 اور گوشت ابھی اُن
کے منہ میں تھا

31 کہ الله غضبکا اُن پر نازل ہوا۔ قوم کے کھاتے 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 کے دن ناکامی میں گزرنے دیئے، اور
اُن دہشتسالکے حالتکی میں اختتام پذیر ہوئے۔

جب34 کبھی الله نے اُن میں قتل و غارت ہونے دی تو وہ
اُسے ڈھونڈنے لـگے، وہ مُڑ کر الله تلاشکو کرنے لـگے۔
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اُنہیںتب35 یاد آیا کہ ہماریالله چٹان، الله تعالیٰ ہمارا والاچھڑانے ہے۔
لیکن36 وہ منہ سے اُسے دھوکا دیتے، زبان سے اُسے جھوٹ

پیش کرتے تھے۔
37 نہ اُن کے ثابتدل قدمی سے اُس کے ساتھ لپٹے رہے، نہ وہ

اُس کے عہد کے وفادار رہے۔
توبھی38 الله رحم دل رہا۔ اُس اُنہیںنے تباہ نہ کیا بلـکہ اُن کا

معافقصور کرتا رہا۔ بار بار وہ غضباپنے سے باز آیا، بار بار اپنا
پورا قہر اُن پر اُتارنے سے گریز کیا۔

39 کیونکہ اُسے یاد رہا کہ وہ فانی انسان ہیں، ہَوا کا ایک
جھونکا جو گزر کر واپسکبھی نہیں آتا۔

یگستان40 ر میں وہ کتنی دفعہ اُس سرکشسے ہوئے، کتنی
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 جبدن اُس نے فدیہ
دے کر اُنہیں دشمن سے چھڑایا،

43 وہ دن جب اُس نے مصر میں اپنے الٰہی نشان دکھائے،
ُضعن کے علاقے میں معجزےاپنے کئے۔

اُس44 نے اُن کی نہروں کا پانی خون میں بدل دیا، اور وہ اپنی
ندیوں کا پانی پی نہ سکے۔

اُس45 نے اُن بھیجےغولکےجوؤںدرمیانکے اُنہیںجو کھا
مینڈکگئیں، جو اُن پر تباہی لائے۔

46 اُن کی پیداوار اُس جواننے ٹڈیوں کے حوالے کی، اُن کی
محنت کا پھل بالغ ٹڈیوں کے سپرد کیا۔

47 اُن کی انگور کی بیلیں اُس نے اولوں سے، اُن انجـیرتوتکے
سیلابدرختکے سے تباہ کر دیئے۔

48 اُن مویشیکے اُس اولوںنے کے حوالے کئے، اُن کے یوڑ ر
بجلی کے سپرد کئے۔

اُس49 نے اُن پر اپنا شعلہ نازلغضبزن کیا۔ قہر، خفگی اور
مصیبت یعنی تباہی لانے فرشتوںوالے کا پورا دستہ اُن پر حملہ آور
ہوا۔

اُس50 نے اپنے غضب کے لئے راستہ تیار کر کے اُنہیں موت
سے نہ بچایا مہلـکبلـکہ وبا کی زد میں آنے دیا۔

51 مصر 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 کو یوں بھیڑبکر کی طرح مصر سے باہر لا کر
یگستان ر میں یوڑ ر کی طرح لئے پھرا۔

حفاظتوہ53 سے اُن قیادتکی کرتا رہا۔ اُنہیں کوئی نہیںڈر
تھا جبکہ اُن دشمنکے سمندر ڈوبمیں گئے۔

یوں54 الله نے اُنہیں تکملـکمُقّدس پہنچایا، اُس تکپہاڑ
جسے اُس کے ہنے د ہاتھ حاصلنے کیا تھا۔

55 اُن کے آگے آگے وہ دیگر قومیں نکالتا گیا۔ اُن کی زمین
اُس نے تقسیم کر کے اسرائیلیوں میراثکو میں دی، اور اُن کے
خیموں میں اُس نے اسرائیلی قبیلے بسائے۔

اِس56 باوجودکے وہ الله تعالیٰ کو آزمانے سے باز نہ آئے بلـکہ
اُس سرکشسے ہوئے اور اُس کے احکام کے تابع نہ رہے۔

57 اپنے باپ دادا کی طرح وہ غدار بن کر بےوفا ہوئے۔ وہ
ڈھیلی کمان طرحکی ناکام ہو گئے۔

اُنہوں58 نے اونچی جگہوں کی غلط قربان گاہوں سے الله کو
غصہ دلایا اور اپنے بُتوں سے اُسے رنجیدہ کیا۔

جب59 الله 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۔

عہد61 اُسصندوقکا قدرتکی جلالاور نشانکا لیکنتھا،
اُس نے اُسے دشمن کے حوالے کر کے جلاوطنی میں جانے دیا۔

62 اپنی قوم کو اُس نے تلوار کی زد میں آنے دیا، کیونکہ وہ
اپنی ملـکیتموروثی ناراضنہایتسے تھا۔

63 قوم کے جوان نذرِ آتش ہوئے، اور اُس کی یوں کنوار کے
لئے شادی گیتکے گائے نہ گئے۔

64 اُس کے امام تلوار سے قتل ہوئے، اور اُس کی بیواؤں نے
ماتم نہ کیا۔

اُٹھا،جاگربتب65 اُس آدمی اُچاٹنیندکیجسطرحکی
ہو گئی ہو، اُس سورمے کی نشےسےجسمانند کا اثر اُتر گیا ہو۔

اُس66 نے اپنے دشمنوں کو مار مار کر بھگا دیا اور اُنہیں ہمیشہ
کے لئے شرمندہ کر دیا۔

اُسوقتاُس67 یوسفنے ردخیمہکا کیا اور افرائیم قبیلےکے
کو نہ چنا

بلـکہ68 یہوداہ قبیلےکے اور چنکوصیونکوہِ لیا اُسےجو 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 کو چن کر یوں بھیڑبکر کے باڑوں
سے بُلایا۔

ہاں،71 اُس اُسےنے *بھیڑوں بھالدیکھکی سے بُلایا تاکہ وہ
اُس کی قوم یعقوب، اُس میراثکی اسرائیل کی گلہ بانی کرے۔

72 داؤد خلوصنے دلی سے اُن کی گلہ بانی کی، بڑی مہارت
سے اُس نے اُن کی راہنمائی کی۔

79
مصیبتکیجنگ میں قوم کی دعا

آسف1 کا زبور۔
* 78:71 :بھیڑوں عبرانی متن سے مراد وہ بھیڑ ہے ابھیجو اپنے بچوں دودھکو پلاتی ہے۔
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اے الله، اجنبی قومیں تیری موروثی زمین گھسمیں آئی ہیں۔

اُنہوں نے تیری مُقّدس سکونت گاہ کی بےحرمتی کر کے یروشلم
کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے۔

2 اُنہوں نے تیرے خادموں کی لاشیں پرندوں کو اور تیرے
ایمان داروں گوشتکا جنگلی جانوروں کو کھلا دیا ہے۔

3 یروشلم اُنہوںطرفچاروںکے ندیاںکیخوننے بہائیں، اور
کوئی باقی نہ رہا جو مُردوں کو دفناتا۔

ہمارے4 پڑوسیوں نے ہمیں مذاق کا نشانہ بنا لیا ہے، ارد گرد
کی قومیں ہماری ہنسی اُڑاتی اور لعن طعن کرتی ہیں۔

اے5 رب، کب تک؟ کیا تُو ہمیشہ تک غصے ہو گا؟ تیری
آگتککبغیرت طرحکی بھڑکتی رہے گی؟

6 اپنا غضب اُن اقوام پر نازل کر جو تجھے تسلیم نہیں کرتیں، اُن
سلطنتوں پر تیرےجو نام کو نہیں پکارتیں۔

7 کیونکہ اُنہوں نے یعقوب کو ہڑپ کر کے اُس کی رہائش
گاہ تباہ دیکر ہے۔

ہمیں8 اُن گناہوں کے قصوروار نہ ٹھہرا ہمارےجو باپ دادا
سے سرزد ہوئے۔ ہم پر رحم کرنے میں جلدی کر، کیونکہ ہم
پستبہت حال ہو گئے ہیں۔

اے9 ہماری نجات کے خدا، ہماری مدد کر تاکہ تیرے نام
کو جلال ملے۔ ہمیں بچا، اپنے نام کی ہمارےخاطر گناہوں کو
معاف کر۔

10 دیگر اقوام کیوں کہیں، اُن” کا خدا کہاں “ہے؟ ہمارے
دیکھتے دیکھتے اُنہیں دکھا کہ تُو اپنے خادموں خونکے کا بدلہ لیتا
ہے۔

قیدیوں11 کی آہیں تکتجھ پہنچیں، جو مرنے کو ہیں اُنہیں
اپنی قدرتعظیم محفوظسے رکھ۔

اے12 رب، لعنجو ہمارےطعن پڑوسیوں نے تجھ پر برسائی
ہے ساتاُسے گُنا اُن کے سروں واپسپر لا۔

ہمتب13 تیریجو قوم تیریاور بھیڑیںکیچراگاہ ہیں تکابد
ستائشتیری کریں پشتگے، تیریپشتدر حمد و ثنا کریں گے۔

80
انگور کی بیل کی بحالی کے لئے دعا

آسف1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز عہد کے
سوسن۔
اسرائیلاے کے گلہ بان، ہم پر !دےدھیان تُو یوسفجو کی

یوڑ ر کی طرح راہنمائی کرتا ہے، ہم پر توجہ !کر تُو جو کروبی
فرشتوں تختدرمیانکے نشین ہے، اپنا نور !چمکا

2 افرائیم، بن یمین اور منسّی کے منے سا اپنی قدرت کو حرکت
میں لا۔ ہمیں بچانے !آ

الله،اے3 کر۔بحالہمیں چہرےاپنے نورکا چمکا نجاتہمتو
پائیں گے۔

لشکروںرب،اے4 کے خدا، تککبغضبتیرا 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 پڑوسیوںہمیںنے جھگڑوںکے دشمنہمارےبنایا۔نشانہکا
ہمارا مذاق اُڑاتے ہیں۔

اے7 لشکروں 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 کنعان لایا۔ تُو نے وہاں کی اقوام کو بھگا کر یہ بیل اُن کی
جگہ لگائی۔

9 تُو اُسنے کے لئے زمین تیار کی تو 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۔

11 اُس کی ٹہنیاں مغرب میں سمندر تک پھیل گئیں، اُس کی
ڈالیاں مشرق میں یائے تکفراتدر پہنچ گئیں۔

12 تُو نے اُس کی چاردیواری کیوں گرا ابدی؟ ہر گزرنے
والا اُس کے انگور توڑ لیتا ہے۔

جنگل13 کے سؤر اُسے کھا کھا کر تباہ کرتے، کھلے میدان
کے جانور وہاں چرتے ہیں۔

اے14 لشکروں کے خدا، ہماری طرف دوبارہ رجوع !فرما
آسمان سے نظر ڈال حالاتکر پر دھیان دے۔ اِس بیل کی دیکھ
بھال کر۔

تیرےجسےرکھمحفوظاُسے15 ہنے ہاتھد میںزمیننے لگایا،
اُس بیٹے کو جسے تُو نے اپنے لئے پالا ہے۔

وقتاِس16 کٹوہ کر آتشنذرِ ہوا چہرےتیرےہے۔ کی
ڈپٹڈانٹ ہلاکلوگسے ہو جاتے ہیں۔

17 تیرا ہاتھ اپنے ہنے د ہاتھ بندےکے کو پناہ دے، اُس آدم
زاد کو جسے تُو نے اپنے لئے پالا تھا۔

تب18 ہم تجھ سے دُور نہیں ہو جائیں گے۔ بخش دے کہ
ہماری جان میں جان آئے تو ہم تیرا نام پکاریں گے۔

اے19 رب، لشکروں کے خدا، ہمیں بحال کر۔ چہرےاپنے
کا نور چمکا تو نجاتہم پائیں گے۔

81
عبادتحقیقی کیا ہے؟

آسف1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز گتّیت۔
الله قوتہماری اُسہے۔ میںخوشیکی شادیانہ یعقوببجاؤ،

کے خدا کی تعظیم میں خوشی نعرےکے لگاؤ۔
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گیت2 گانا شروع دفکرو۔ بجاؤ، سرود اور ستار کی یلی سُر

آواز نکالو۔
3 نئے چاند کے دن نرسنگا پورےپھونکو، چاند دنجسکے

ہماری عید ہوتی ہے اُسے پھونکو۔
4 کیونکہ اسرائیلیہ فرضکا یعقوبیہہے، کے خدا فرمانکا

ہے۔
یوسفجب5 مصر خلافکے نکلا تو الله نے خود یہ مقرر

کیا۔
مَیں ایکنے زبان سنی، جو تکابمَیں نہیں جانتا تھا،
مَیں”6 اُسنے کے کندھے پر بوجھسے اُتارا اور اُس ہاتھکے

بھاری ٹوکری اُٹھانے سے آزاد کئے۔
مصیبت7 میں تُو نے آواز دی تو مَیں نے تجھے بچایا۔ گرجتے

بادل میں سے مَیں نے جوابتجھے دیا اور تجھے مریبہ کے پانی پر
آزمایا۔ (سِلاہ)

8 اے 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۔

10 مَیں ہی رب تیرا خدا ہوں جو تجھے ملـِک مصر سے نکال
لایا۔ اپنا کھولخوبمنہ تو مَیں اُسے بھر دوں گا۔

میریلیکن11 قوم میرینے نہ 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 کے دشمنوں کو زیر کرتا، اپنا ہاتھ

اُس مخالفوںکے خلافکے اُٹھاتا۔
ربتب15 نفرتسے کرنے دبکوالے کر اُس کی خوشامد

کرتے، اُن ابدیشکستکی ہوتی۔
لیکن16 اسرائیل کو مَیں بہترین گندم کھلاتا، مَیں چٹان میں

سے شہد نکال کر اُسے سیر “کرتا۔
82

سےسب منصفاعلٰی
آسف1 کا زبور۔
الله مجلسالٰہی میں کھڑا معبودوںہے، درمیانکے عدالتوہ

کرتا ہے،
2 تم” تککب عدالت میں غلط فیصلے کر کے بےدینوں کی

داریجانب کرو گے؟ (سِلاہ)
پست3 حالوں اور یتیموں کا انصاف کرو، مصیبت زدوں اور

ضرورت مندوں حقوقکے قائم رکھو۔
پست4 حالوں اور غریبوں کو بچا کر بےدینوں کے ہاتھ سے

“چھڑاؤ۔

لیکن5 وہ نہیںکچھ اُنہیںجانتے، سمجھ نہیںہی آتی۔ وہ یکی تار
میں ٹٹول ٹٹول کر متے گھو پھرتے ہیں جبکہ زمین کی تمام بنیادیں
منے جھو لـگی ہیں۔

مَیںبےشک6 نے تم”کہا، خدا سبہو، الله تعالیٰ فرزندکے
ہو۔

لیکن7 تم فانی انسان کی طرح مر جاؤ گے، تم دیگر حکمرانوں
طرحکی گر جاؤ “گے۔

اے8 الله، اُٹھ کر زمین عدالتکی !کر کیونکہ تمام اقوام تیری
ہی ملـکیتموروثی ہیں۔

83
قوم دشمنوںکے خلافکے دعا

آسفگیت۔1 کا زبور۔
اے خاموشالله، نہ اے!رہ الله، چپ نہ !رہ
2 تیرےدیکھ، دشمن شور مچا رہے ہیں، تجھ نفرتسے کرنے

والے اپنا خلافتیرےسر اُٹھا رہے ہیں۔
تیری3 قوم خلافکے چالاکوہ منصوبے باندھ رہے ہیں،

جو تیری آڑ میں چھپ گئے ہیں اُن خلافکے سازشیں کر رہے
ہیں۔

وہ4 کہتے آؤ،”ہیں، اُنہیںہم مٹا دیں تاکہ نیستقوم ہو جائے
اور اسرائیل کا نام و نشان باقی نہ “رہے۔

5 کیونکہ آپسوہ میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد دلی طور پر
متحد ہو گئے ہیں، اُنہوں تیرےنے خلافہی عہد باندھا ہے۔

6 اُن میں ادوم کے خیمے، اسماعیلی، موآب، ہاجری،
جبال،7 عمون، عمالیق، فلستیہ اور صور باشندےکے شامل ہو

گئے ہیں۔
اسور8 بھی اُن شریکمیں ہو لوطکر کی اولاد کو دےسہارا

رہا ہے۔ (سِلاہ)

9 اُن کے ساتھ وہی سلوک کر جو تُو نے مِدیانیوں سے یعنی
قیسون ندی پر سیسرا اور یابین سے کیا۔

10 کیونکہ وہ عین دور ہلاکپاسکے ہو میںکھیتکر گوبر
بن گئے۔

11 اُن کے شرفا کے ساتھ وہی برتاؤ کر جو تُو نے عوریب اور
زئیب کیا۔سے اُن تمامکے سردار زبح اور بنمانندکیضلمُنّع جائیں،

اللهہمآؤ،”کہا،نےجنہوں12 چراگاہوںکی پر “کریں۔قبضہ
میرےاے13 لُڑھکاُنہیںخدا، بوٹی اور ہَوا میں اُڑتے ہوئے

بھوسے کی مانند بنا دے۔
پورےآگطرحجس14 جنگل میں پھیل جاتی ایکاور ہی

شعلہ پہاڑوں کو ُجھلسا دیتا ہے،
اُسی15 طرح اپنی آندھی سے اُن تعاقبکا کر، اپنے طوفان سے

اُن دہشتکو زدہ کر دے۔
اے16 رب، اُن کا منہ کالا کر تاکہ وہ تیرا تلاشنام کریں۔
17 وہ تکہمیشہ شرمندہ حواساور باختہ رہیں، وہ شرم سار

ہو ہلاککر ہو جائیں۔
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تب18 ہی وہ جان لیں گے کہ تُو جسہی کا نام رب ہے الله

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
بارگاہوںکیربجانمیری2 کے لئے تڑپتی نڈھالہوئی ہے۔

میرا دل بلـکہ پورا جسم زندہ خدا کو زور سے پکار رہا ہے۔
رباے3 میرےاےالافواج، بادشاہ اور خدا، تیری قربان

گاہوں پرندےپاسکے کو بھی گھر مل گیا، ابابیل کو بھی 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 ڈھانپسے دیتی
ہیں۔

قدموہ7 بہ تقویتقدم پاتے آگےہوئے ھتے، صیونکوہِسببڑ
پر الله کے منے سا حاضر ہو جاتے ہیں۔

لشکروںاےرب،اے8 میریخدا،کے یعقوباے!سندعا
کے خدا، !دےدھیان (سِلاہ)

اے9 الله، ہماری ڈھال پر کرم کی نگاہ ڈال۔ اپنے مسح کئے
ہوئے خادم چہرےکے پر نظر کر۔

تیری10 بارگاہوں میں ایک دن کسی اَور جگہ پر ہزار دنوں
سے بہتر مجھےہے۔ اپنے خدا کے گھر دروازےکے پر حاضر رہنا
بےدینوں گھروںکے میں بسنے سے کہیں یادہ ز پسند ہے۔

11 ربکیونکہ آفتابخدا اور ڈھال ہے، وہی ہمیں فضل اور
عزت سے نوازتا ہے۔ جو دیانت داری سے چلیں اُنہیں وہ کسی
بھی اچھی چیز سے محروم نہیں رکھتا۔

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 پہلےرب، تُو نے ملـکاپنے کو پسند کیا، یعقوبپہلے 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۔

اے4 ہماری نجات کے خدا، ہمیں دوبارہ بحال کر۔ ہم سے
ناراض ہونے سے باز آ۔

5 کیا تُو تکہمیشہ ہم سے غصے رہے گا؟ کیا تُو اپنا قہر پشت
پشتدر قائم رکھے گا؟

6 کیا تُو ہماریدوبارہ جان کو تازہ دم کرےنہیں گا تیریتاکہ
قوم تجھ خوشسے ہو جائے؟

اے7 رب، اپنی شفقت ہم پر ظاہر کر، اپنی نجات ہمیں عطا
فرما۔

مَیں8 سنوںکچھوہ گا جو فرمائےربخدا گا۔ کیونکہ وہ اپنی
قوم اور ایماناپنے داروں سلامتیسے البتہگا،کرےوعدہکا لازم
ہے کہ وہ حماقتدوبارہ میں اُلجھ نہ جائیں۔

9ً یقینا اُس نجاتکی اُن قریبکے ہے اُسجو خوفکا مانتے
ہیں تاکہ ملـکہمارےجلال سکونتمیں کرے۔

دوسرےایکوفاداریاورشفقت10 لـگگلےکے 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 دےکچھ گا جو اچھا ہماریہے، زمین ضرور
اپنی فصلیں کرےپیدا گی۔

13 راستی اُس کے آگے آگے چل کر اُس کے قدموں کے لئے
راستہ کرےتیار گی۔

86
مصیبت میں دعا

داؤد1 کی دعا۔
اے رب، اپنا کان جھکا کر میری سن، کیونکہ مَیں مصیبت

زدہ اور محتاج ہوں۔
میری2 جان محفوظکو رکھ، کیونکہ مَیں ایمان دار ہوں۔ اپنے

خادم کو بچا جو تجھ پر بھروسا رکھتا ہے۔ تُو ہی میرا خدا !ہے
اے3 رب، مجھ پر مہربانی کر، کیونکہ دن بھر مَیں تجھے ہوں۔پکارتا
4 اپنے خادم کی جان خوشکو کر، کیونکہ مَیں تیرا آرزومند

ہوں۔
5 کیونکہ تُو اے رب بھلا ہے، تُو معاف کرنے کے لئے تیار

ہے۔ بھیجو تجھے پکارتے ہیں اُن پر تُو شفقتبڑی کرتا ہے۔
اے6 میریرب، دعا میریسن، التجاؤں پر توجہ کر۔
مصیبت7 کے دن مَیں تجھے پکارتا ہوں، کیونکہ تُو میری سنتا

ہے۔
اے8 رب، معبودوں میں سے تیریکوئی مانند نہیں ہے۔ جو

کچھ تُو کرتا کوئیہے اَور نہیں کر سکتا۔
اے9 رب، جتنی بھی قومیں تُو نے بنائیں وہ آ تیرےکر حضور

سجدہ کریں گی تیرےاور نام کو جلال دیں گی۔
10 کیونکہ تُو ہی عظیم ہے معجزےاور کرتا ہے۔ تُو ہی خدا

ہے۔
* 84:6 بکا :وادیخشککی یا رونے والی یعنی آنسوؤں کی وادی۔
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اے11 رب، مجھے اپنی راہ سکھا تاکہ تیری وفاداری میں

دےبخشچلوں۔ کہ پورےمَیں دل سے خوفتیرا مانوں۔
میرےرباے12 خدا، مَیں پورے دل سے تیرا شکر کروں

گا، تیرےتکہمیشہ نام کی تعظیم کروں گا۔
13 تیریکیونکہ مجھ شفقتپر عظیم ہے، تُو میرینے جان کو

پاتال کی گہرائیوں سے چھڑایا ہے۔
اے14 الله، مغرور میرے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے ہیں،

ظالموں کا جتھا میری جان لینے کے درپَے ہے۔ لوگیہ تیرا لحاظ
نہیں کرتے۔

15 لیکن 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۔

مجھے17 اپنی مہربانی نشانکوئیکا مجھدکھا۔ نفرتسے کرنے
والے یہ دیکھ کر شرمندہ ہو جائیں کہ تُو رب میرینے مدد کر
مجھےکے تسلی دی ہے۔

87
صیون اقوام کی ماں ہے

قورح1 کی اولاد کا زبور۔ گیت۔
اُس کی مُقّدسبنیاد پہاڑوں پر رکھی گئی ہے۔
رب2 صیون کے دروازوں کو یعقوب کی دیگر آبادیوں سے

کہیں یادہ ز پیار کرتا ہے۔
اے3 الله 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 گا، اِن” پیدائشکی یہیں ہوئی “ہے۔

لیکن5 صیون بارےکے میں کہا جائے گا، ایکہر” باشندہ
اُس میں پیدا ہوا ہے۔ الله تعالیٰ خود اُسے قائم رکھے “گا۔

اقوامربجب6 کتابکو میں کرےدرج گا تو وہ ساتھ ساتھ
یہ بھی لـکھے گا، یہ” صیون میں پیدا ہوئی “ہیں۔ (سِلاہ)

7 اور لوگ ناچتے ہوئے گائیں گے، میرے” تمام چشمے تجھ
میں “ہیں۔

88
ترک کئے شخصگئے کے لئے دعا

قورح1 کی اولاد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز
محلت لعنوت۔ ہیمان اِزراحی حکمتکا کا گیت۔
اے رب، اے میری نجات کے خدا، دن رات مَیں تیرے

حضور چیختا چلّاتا ہوں۔
میری2 دعا تیرے حضور پہنچے، اپنا کان میری چیخوں کی

طرف جھکا۔
3 کیونکہ میری جان دُکھ سے بھری ہے، اور میری ٹانگیں قبر

میں لٹکی ہوئی ہیں۔

مجھے4 اُن میں شمار کیا جاتا پاتالجوہے میں اُتر ہیں۔رہے 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۔

تیرے7 غضب کا پورا بوجھ مجھ پر آ پڑا ہے، تُو نے مجھے اپنی
تمام موجوں نیچےکے دبا دیا ہے۔ (سِلاہ)

8 تُو میرےنے قریبی دوستوں مجھکو سے دُور کر دیا ہے، اور
اب وہ مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ مَیں پھنسا ہوا ہوں اور نکل
نہیں سکتا۔

میری9 آنکھیں غم مارےکے پژمُردہ ہو گئی اےہیں۔ رب،
دن بھر مَیں تجھے پکارتا، اپنے طرفتیریہاتھ اُٹھائے ہوں۔رکھتا

10 کیا تُو مُردوں کے لئے معجزے کرے گا؟ کیا پاتال کے
باشندے اُٹھ تیریکر تمجید یں کر گے؟ (سِلاہ)

11 لوگکیا قبر شفقتتیریمیں یا پاتال تیریمیں وفا بیان یں کر
گے؟

12 کیا یکی تار تیرےمیں معجزے یا ملـِک فراموش میں تیری
راستی معلوم ہو جائے گی؟

اےلیکن13 رب، مَیں مدد کے لئے تجھے پکارتا ہوں، میری
دعا تیرےسویرےصبح منے سا آ جاتی ہے۔

اے14 رب، تُو میری جان کو کیوں رد کرتا، اپنے چہرے
کو مجھ سے پوشیدہ کیوں رکھتا ہے؟

مصیبتمَیں15 زدہ اور جوانی موتسے قریبکے رہا ہوں۔
برداشتحملےناکدہشتتیرے ہاتھسےجانمَیںکرتےکرتے
دھو بیٹھا ہوں۔

16 تیرا بھڑکتا قہر مجھ پر سے گزر گیا، تیرے ناکہول کاموں
مجھےنے نابود کر دیا ہے۔

دن17 بھر وہ مجھے سیلاب کی گھیرےطرح رکھتے ہیں، ہر
طرف مجھسے پر حملہ آور ہوتے ہیں۔

18 تُو دوستوںمیرےنے اور پڑوسیوں مجھکو دُورسے کر رکھا
یکیہے۔ تار میریہی دوستقریبی بن گئی ہے۔

89
اسرائیل مصیبتکی اور داؤد سے وعدہ

ایتان1 اِزراحی حکمتکا کا گیت۔
مَیں ربتکابد کی مہربانیوں کی مدح سرائی کروں پشتگا،

پشتدر منہ تیریسے وفا کا اعلان کروں گا۔
2 کیونکہ مَیں بولا، تیری” شفقت 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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نسلتیریمَیں’4 تکہمیشہکو رکھوںقائم گا، ہمیشہتختتیرا

مضبوطتک رکھوں “۔‘گا (سِلاہ)

5 اے رب، آسمان تیرے معجزوں کی ستائش کریں گے،
مُقّدسین جماعتکی میں تیریہی وفاداری کی تمجید یں کر گے۔

6 بادلوںکیونکہ میں مانندکیربکون الٰہیہے؟ میںہستیوں
ربکونسے کی مانند ہے؟

7 جو بھی 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 کے تیریکونخدا، مانند اےہے؟
رب، تُو قوی اور اپنی وفا سے گھرا رہتا ہے۔

9 تُو ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر حکومتپر کرتا جبہے۔ وہ
موجزن ہو تو تُو اُسے تھما دیتا ہے۔

10 تُو سمندرینے رہباژدہے کچلکو دیا، اور وہ مقتول کی
مانند بن گیا۔ اپنے قوی بازو سے تُو نے اپنے دشمنوں کو تتر بتر کر
دیا۔

آسمان11 و تیرےزمین ہی ہیں۔ دنیا اور جو کچھ اُس میں ہے
تُو نے قائم کیا۔

12 تُو نے شمال و جنوب کو خلق کیا۔ تبور اور تیرےحرمون
نام خوشیکی نعرےمیں لگاتے ہیں۔

13 تیرا قویبازو اور تیرا طاقتہاتھ ور ہے۔ تیرا دہنا ہاتھ عظیم
کام کرنے کے لئے تیار ہے۔

راستی14 تختتیرےانصافاور کی بنیاد شفقتہیں۔ اور وفا
تیرے آگے آگے چلتی ہیں۔

مبارک15 ہے وہ قوم جو تیری 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 کی طاقت کی شان ہے، اور تُو اپنے کرم
ہمیںسے کرےسرفراز گا۔

18 ہماریکیونکہ ربڈھال ہی کی ہے، ہمارا بادشاہ اسرائیل
قدوسکے ہی کا ہے۔

ماضی19 میں تُو یا رو میں اپنے ایمان داروں سے ہم کلام ہوا۔
وقتاُس تُو مَیں”فرمایا،نے ایکنے سےطاقتکوسورمے نوازا
ہے، قوم میں ایکسے کو چن کر سرفراز کیا ہے۔

مَیں20 نے اپنے خادم داؤد کو پا لیا اور اُسے مُقّدساپنے تیل
مسحسے کیا ہے۔

21 میرا ہاتھ اُسے قائم رکھے گا، میرا بازو گا۔دےتقویتاُسے
دشمن22 اُس پر غالب نہیں آئے گا، شریر خاکاُسے میں نہیں

ملائیں گے۔
اُس23 کے آگے آگے مَیں اُس دشمنوںکے پاشپاشکو کروں

گا۔ جو اُس نفرتسے رکھتے ہیں اُنہیں زمین پر پٹخ دوں گا۔

میری24 وفا اور شفقتمیری اُس کے ساتھ رہیں میرےگی،
نام سے وہ سرفراز ہو گا۔

25 مَیں اُس کے ہاتھ کو سمندر پر اور اُس کے ہنے د ہاتھ کو
یاؤں در حکومتپر کرنے دوں گا۔

26 وہ مجھے پکار کر کہے گا، تُو’ میرا باپ، میرا خدا اور میری
نجات کی چٹان ‘ہے۔

27 مَیں اُسے اپنا پہلوٹھا اور دنیا کا سب سے اعلٰی بادشاہ بناؤں
گا۔

28 مَیں اُسے ہمیشہ تک اپنی شفقت سے نوازتا رہوں گا، میرا
اُس کے ساتھ عہد کبھی تمام نہیں ہو گا۔

مَیں29 اُس نسلکی تکہمیشہ رکھوںقائم آسمانتکجبگا،
قائم ہے اُس تختکا قائم رکھوں گا۔

30 اگر اُس کے بیٹے میری ترکشریعت کر میرےکے احکام
پر عمل نہ کریں،

31 اگر میرےوہ فرمانوں کی بےحرمتی کر ہدایاتمیریکے
مطابقکے زندگی نہ گزاریں

تو32 مَیں لاٹھی لے کر اُن تادیبکی کروں گا مہلـکاور وباؤں
سے اُن گناہوںکے کی سزا دوں گا۔

لیکن33 مَیں اُسے کروںنہیںمحرومسےشفقتاپنی اپنیگا، وفا
کا انکار نہیں کروں گا۔

34 نہ مَیں اپنے عہد کی بےحرمتی کروں گا، نہ وہ کچھ تبدیل
کروں گا جو مَیں نے فرمایا ہے۔

مَیں35 ایکنے بار سدا کے لئے قدوسیتاپنی قَسمکی کھا کر
وعدہ کیا ہے، اور مَیں داؤد کو کبھی دھوکا نہیں دوں گا۔

اُس36 کی نسل تکابد قائم رہے گی، اُس آفتابتختکا کی
میرےطرح منے سا کھڑا رہے گا۔

37 چاند کی طرح وہ تکہمیشہ برقرار رہے گا، اور جو گواہ
بادلوں میں ہے وہ وفادار “ہے۔ (سِلاہ)

ابلیکن38 تُو نے اپنے مسح کئے ہوئے خادم کو ٹھکرا کر رد
کیا، تُو اُس ناکغضبسے ہو گیا ہے۔

39 تُو نے اپنے خادم کا عہد نامنظور کیا اور اُس کا خاکتاج
میں ملا کر اُس کی بےحرمتی کی ہے۔

40 تُو اُسنے تمامکی فصیلیں ڈھا اُسکر قلعوںکے 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 اُسنے مخالفوںکے کا ہاتھدہنا سرفراز کیا، اُس تمامکے
دشمنوں خوشکو کر دیا ہے۔

43 تُو نے اُس کی تلوار تیزیکی بےاثر کر کے جنگاُسے میں
فتح پانے روکسے دیا ہے۔

44 تُو نے اُس کی شان ختم کر کے اُس تختکا زمین پر پٹخ دیا
ہے۔

45 تُو اُسنے کی جوانی مختصردنکے کر اُسےکے رُسوائی کی
چادر میں لپیٹا ہے۔ (سِلاہ)
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تک؟کبرب،اے46 کیا تُو آپاپنے چھپائےتکہمیشہکو

رکھے گا؟ کیا تیرا قہر آگتکابد طرحکی بھڑکتا رہے گا؟
47 یاد رہے کہ میری زندگی کتنی مختصر ہے، کہ تُو نے تمام

انسان کتنے فانی خلق کئے ہیں۔
کون48 جسہے موتکا سے واسطہ نہ پڑے، کون ہے جو

ہمیشہ زندہ رہے؟ کون اپنی جان موتکو کے قبضے سے بچائے
رکھ سکتا ہے؟ (سِلاہ)

تیریرب،اے49 وہ پرانی مہربانیاں کہاں ہیں جن کا وعدہ تُو
نے اپنی وفا کی قَسم کھا کر داؤد سے کیا؟

اے50 رب، اپنے خادموں خجالتکی یاد کر۔ میرا سینہ متعدد
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 آمین۔
چوتھی 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۔
اِس2 پہلےسے کہ پہاڑ پیدا ہوئے اور تُو زمین اور دنیا وجودکو

میں لایا تُو ہی اےتھا۔ الله، تُو ازل سے تکابد ہے۔
3 تُو انسان کو دوبارہ خاک ہونے دیتا ہے۔ تُو فرماتا آدماے’ہے، زادو، خاکدوبارہ میں مل ‘!جاؤ
4 کیونکہ تیری نظر میں ہزار سال کل گزرےکے ہوئے دن

کے برابر راتیا ایککے پہر کی مانند ہیں۔
5 تُو لوگوں کو سیلاب کی طرح بہا لے جاتا ہے، وہ نیند اور

گھاساُس کی مانند ہیں صبحجو پھوٹکو نکلتی ہے۔
6 وہ صبح پھوٹکو نکلتی اور اُگتی لیکنہے، شام کو مُرجھا

کر سوکھ جاتی ہے۔
7 کیونکہ غضبتیرےہم سے فنا ہو جاتے تیرےاور قہر سے

حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔
8 تُو ہمارینے خطاؤں کو اپنے منے سا ہمارےرکھا، پوشیدہ

گناہوں کو چہرےاپنے کے نور میں لایا ہے۔
ہمارےچنانچہ9 تمام تیرےدن قہر تحتکے گھٹتے گھٹتے ختم

ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے سالوں کے اختتام پر پہنچتے ہیں تو
زندگی سرد آہ کے برابر ہی ہوتی ہے۔

ہماری10 عمر 70 سال یا اگر یادہ ز طاقت ہو تو 80 تکسال
پہنچتی ہے، اور جو دن فخر کا باعث تھے وہ بھی تکلیف دہ اور
ہیں۔بےکار جلد ہی وہ گزر جاتے ہیں، اور پرندوںہم طرحکی
اُڑ کر چلے جاتے ہیں۔

شدتپوریکیغضبتیرےکون11 جانتا کونہے؟ سمجھتا
ہے کہ تیرا قہر ہماری ترسیخدا کی کمی مطابقکے ہی ہے؟

چنانچہ12 ہمارےہمیں دنوں حسابصحیحکا کرنا سکھا تاکہ
ہمارے دانشدل مند ہو جائیں۔

اے13 رب، دوبارہ ہماری طرف رجوع !فرما تُو تککب
دُور رہے گا؟ اپنے خادموں ترسپر !کھا

ہمیںکوصبح14 سےشفقتاپنی سیر زندگیہمتب!کر بھر باغ
باغ ہوں گے اور خوشی منائیں گے۔

ہمیں15 اُتنے ہی خوشیدن دلا 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 خدا ہمیں 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۔

رب،اے”گا،کہوںمَیں2 میریتُو پناہ اور میرا قلعہ ہے، میرا
جسخدا پر مَیں بھروسا رکھتا “ہوں۔

3 کیونکہ وہ چڑیتجھے مار پھندےکے مرضمہلـکاور سے
چھڑائے گا۔

4 وہ تجھے اپنے شاہ پَروں کے نیچے ڈھانپ لے گا، اور تُو اُس
کے پَروں تلے پناہ لے سکے گا۔ اُس کی وفاداری تیری ڈھال اور
پُشتہ رہے گی۔

رات5 دہشتوںکی متخوفسے کھا، نہ اُس تیر سے دنجو
وقتکے چلے۔

6 اُس مہلـک مرض سے دہشت مت کھا جو یکی تار میں
پھرے،گھومے نہ اُس بیماریوبائی سے جو دوپہر تباہیوقتکے
پھیلائے۔

ہلاکافرادہزارکھڑےساتھتیرےگو7 تیرےاورجائیںہو
ہنے د دسہاتھ 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، رب” میری پناہ گاہ “ہے، تُو الله
تعالیٰ کے سائے چھپمیں گیا ہے۔

اِس10 لئے تیرا کسی بلا سے واسطہ پڑےنہیں گا، آفتکوئی
تیرےبھی خیمے قریبکے پھٹکنے نہیں پائے گی۔

11 کیونکہ وہ اپنے فرشتوں کو ہر راہ پر تیری حفاظت کرنے
کا دےحکم گا،

12 اور وہ تجھے 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
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رب14 فرماتا ہے، چونکہ” وہ مجھ سے لپٹا رہتا ہے اِس لئے

مَیں اُسے بچاؤں گا۔ چونکہ وہ میرا نام جانتا ہے اِس لئے مَیں اُسے
محفوظ رکھوں گا۔

15 وہ پکارےمجھے گا تو مَیں اُس کی سنوں گا۔ مصیبت میں
مَیں اُس مَیںگا۔ہوںساتھکے اُسے چھڑا اُسکر کروںعزتکی
گا۔

اُسےمَیں16 بخشوںدرازیکیعمر اُساورگا پر نجاتاپنی ظاہر
کروں “گا۔

92
الله ستائشکی کرنے خوشیکی

سبتزبور۔1 کے لئے گیت۔
رب کا شکر کرنا بھلا اےہے۔ الله تیرےتعالیٰ، نام کی مدح

سرائی کرنا بھلا ہے۔
صبح2 کو تیری شفقت اور رات کو تیری وفا کا اعلان کرنا

بھلا ہے،
خاص3 کر جب ساتھ ساتھ دس تاروں والا ساز، ستار اور

سرود بجتے ہیں۔
رب،اےکیونکہ4 تُو مجھےنے کیاخوشسےکاموںاپنے ہے،

اور تیرے ہاتھوں کے کام دیکھ کر مَیں خوشی نعرےکے لگاتا
ہوں۔

5 اے رب، تیرے کام کتنے عظیم، تیرے خیالات کتنے
گہرے ہیں۔

نادان6 یہ نہیں جانتا، احمق کو اِس کی سمجھ نہیں آتی۔
7 گو گھاسبےدین کی پھوٹطرح نکلتے اور بدکار سب پھلتے

لتے پھو لیکنہیں، آخرکار وہ ہمیشہ کے لئے ہلاک گے۔جائیںہو
8 مگر اےتُو، رب، تکابد سربلند رہے گا۔
9 کیونکہ تیرے دشمن، اے رب، تیرے دشمن ً یقینا تباہ ہو

جائیں گے، سببدکار تتر بتر ہو جائیں گے۔
10 تُو نے مجھے بَیلجنگلی دےطاقتسیکی کر تازہ تیل سے

مسح کیا ہے۔
میری11 آنکھ اپنے دشمنوں میرےاورسےشکستکی کان اُن

شریروں کے انجام لطفسے اندوز ہوئے ہیں میرےجو خلاف
کھڑےاُٹھ ہوئے ہیں۔

راست12 باز کھجور درختکے پھلےطرحکی پھولے گا، وہ
لبنان کے دیودار درختکے طرحکی بڑھے گا۔

13 جو پودے 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 اور ہرے
بھرے رہیں گے۔

15 اُس وقت بھی وہ اعلان کریں گے، راسترب” ہے۔ وہ
میری چٹان ہے، اور اُس میں ناراستی نہیں “ہوتی۔

93
الله ابدی بادشاہ ہے

رب1 بادشاہ ہے، وہ جلال سے ملبّس ربہے۔ جلال سے
ملبّس اور قدرت سے کمربستہ ًہے۔ یقینا دنیا مضبوط بنیاد پر قائم
ہے، اور وہ نہیں ڈگمگائے گی۔

2 تیرا تخت قدیم زمانے سے قائم ہے، تُو ازل سے موجود ہے۔
گرجسیلابرب،اے3 سیلاباُٹھے، شور مچا گرجکر اُٹھے،

سیلاب ٹھاٹھیں مار کر گرج اُٹھے۔
ایکلیکن4 ہے گہرےجو پانی کے شور سے یادہ ز زورآور،

جو سمندر ٹھاٹھوںکی سے یادہ طاقتز ور ربہے۔ بلندیوںجو 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 کر مغروروں کو اُن کے اعمال کی
مناسب سزا دے۔

اے3 کببےدینرب، تک، فتحتککبہاں نعرےکے
لگائیں گے؟

4 وہ کفر کی باتیں اُگلتے ہتے، ر تمام بدکار شیخی مارتے ہتے ر
ہیں۔

اے5 رب، تیریوہ قوم کو کچل تیریرہے، ملـکیتموروثی
پر ظلم کر رہے ہیں۔

بیواؤں6 اور اجنبیوں کو موتوہ اُتارگھاٹکے یتیموںرہے،
قتلکو کر رہے ہیں۔

7 وہ کہتے ہیں، ربیہ” کو نظر نہیں یعقوبآتا، کا دھیانخدا
ہی نہیں “دیتا۔

قوماے8 کے نادانو، دھیان احمقو،اے!دو سمجھکبتمہیں
آئے گی؟

جس9 نے کان بنایا، کیا وہ نہیں سنتا؟ جس نے آنکھ کو
تشکیل دیا کیا وہ نہیں دیکھتا؟

10 جو اقوام کو تنبیہ کرتا اور انسان کو تعلیم دیتا ہے کیا وہ سزا
نہیں دیتا؟

رب11 انسان خیالاتکے جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ دم
بھر کے ہی ہیں۔

مبارکرب،اے12 ہے جسےوہ تربیتتُو دیتا جسےہے، تُو
شریعتاپنی کی تعلیم دیتا ہے

13 تاکہ مصیبتوہ دنوںکے سے آرام پائے اور تکوقتاُس
سکون سے تکجبگزارےزندگی بےدینوں کے لئے گڑھا تیار
نہ ہو۔

14 ربکیونکہ اپنی قوم کو رد کرےنہیں گا، وہ اپنی موروثی
ملـکیت ترککو کرےنہیں گا۔
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فیصلے15 انصافدوبارہ پر مبنی ہوں گے، اور تمام دیانت دار

دل اُس پیرویکی کریں گے۔
کون16 شریروں کے منے سا میرا کرےدفاع گا؟ میرےکون

لئے بدکاروں کا کرےسامنا گا؟
17 رباگر میرا سہارا نہ ہوتا خاموشیہیجلدجانمیریتو کے

ملـک میں جا بستی۔
اے18 جبرب، مَیں بولا، میرا” پاؤں ڈگمگانے لگا “ہے تو

شفقتتیری مجھےنے سنبھالا۔
تشویشجب19 ناک خیالات مجھے بےچین کرنے لـگے تو

تیری تسلیوں میرینے جان کو تازہ دم کیا۔
اے20 الله، کیا تباہی تیرےحکومتکی ساتھ متحد ہو سکتی

جوحکومتایسیہے، فرمانوںاپنے سے کرتیظلم !نہیںہرگزہے؟
21 وہ راست باز کی جان لینے کے لئے آپس میں مل جاتے اور

بےقصوروں قاتلکو ٹھہراتے ہیں۔
لیکن22 رب میرا قلعہ بن گیا ہے، اور میرا خدا میری پناہ کی

ثابتچٹان ہوا ہے۔
23 وہ اُن کی ناانصافی اُن واپسپر دےآنے گا اور اُن کی شریر

حرکتوں جوابکے میں اُنہیں کرےتباہ ربگا۔ ہمارا خدا اُنہیں
کرےنیست گا۔

95
پرستش اور فرماں برداری دعوتکی

1 آؤ، ہم شادیانہ بجا ربکر مدحکی سرائی کریں، خوشی کے
نعرے لگا کر نجاتاپنی کی چٹان کی تمجید یں !کر

آؤ،2 شکرگزاریہم ساتھکے اُس گیتآئیں،حضورکے گا کر
اُس ستائشکی کریں۔

3 ربکیونکہ عظیم خدا اور تمام معبودوں پر عظیم بادشاہ ہے۔
اُس4 ہاتھکے میں زمین گہرائیاںکی ہیں، اور پہاڑ بلندیاںکی

بھی اُسی کی ہیں۔
اُسسمندر5 کا اُسکیونکہہے، کیا۔خلقاُسےنے اُسخشکی

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 ہے اور ہم اُس کی چراگاہ کی قوم اور

اُس کے ہاتھ کی بھیڑیں ہیں۔ اگر تم آج اُس کی آواز سنو
8 تو” اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جس طرح مریبہ میں ہوا،

طرحجس یگستان ر میں مّسہ میں ہوا۔
تمہارےوہاں9 باپ دادا نے مجھے آزمایا اور جانچا، حالانکہ

اُنہوں میرےنے کام دیکھ لئے تھے۔
چالیس10 سال مَیں اُس نسل سے گھن کھاتا رہا۔ مَیں اُن’بولا، کے دل ہمیشہ صحیح راہ سے ہٹ جاتے ہیں، اور وہ میری

راہیں نہیں ‘جانتے۔
11 اپنے غضب میں مَیں نے قَسم کھائی، یہ’ کبھی ملـکاُس

میں داخل نہیں ہوں جہاںگے مَیں اُنہیں سکون “۔‘دیتا

96
دنیا کا خالق منصفاور

تمجیدکیرب1 میں پوریاےگاؤ،گیتنیا مدحکیربدنیا،
سرائی کرو۔

رب2 کی تمجید میں گیت گاؤ، اُس کے نام کی ستائش کرو،
روز بہ روز اُس نجاتکی خبریخوشکی سناؤ۔

قوموں3 میں اُس کا جلال اور تمام اُمّتوں میں اُس کے عجائب
بیان کرو۔

4 کیونکہ رب عظیم اور ستائش کے بہت لائق ہے۔ وہ تمام
معبودوں مہیبسے ہے۔

5 کیونکہ دیگر قوموں کے تمام معبود بُت ہی ہیں ربجبکہ نے
آسمان کو بنایا۔

اُس6 کے حضور شان و شوکت، اُس کے مقدِس میں قدرت
اور جلال ہے۔

قوموںاے7 کے ربقبیلو، کی تمجید ربکرو، جلالکے اور
قدرت ستائشکی کرو۔

رب8 کے نام کو جلال دو۔ قربانی لے کر اُس کی بارگاہوں
میں داخل ہو جاؤ۔

لباسمُقّدس9 سے آراستہ ہو ربکر کو سجدہ پوریکرو۔ دنیا
اُس کے منے سا لرز اُٹھے۔

10 قوموں میں اعلان کرو، رب” ہی بادشاہ !ہے ً یقینا دنیا
قائمسےمضبوطی نہیںاورہے انصافوہگی۔ڈگمگائے قوموںسے
کرےعدالتکی “گا۔

!منائےجشنزمینہو،خوشآسمان11 سمندر اور اُسکچھجو
میں خوشیہے گرجسے اُٹھے۔

میدان12 اور جو کچھ اُس میں ہے باغ باغ ہو۔ پھر جنگل کے
درخت شادیانہ بجائیں گے۔

13 ربوہ کے منے سا شادیانہ بجائیں گے، کیونکہ وہ آ رہا ہے،
وہ دنیا عدالتکی کرنے آ رہا انصافوہہے۔ سے دنیا عدالتکی
کرے گا اور صداقتاپنی سے اقوام کا کرےفیصلہ گا۔

97
الله سلطنتکی پر خوشی

بادشاہرب1 !ہے منائے،جشنزمین ساحلی علاقے دُور دُور
خوشتک 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۔

4 اُس کی کڑکتی بجلیوں نے دنیا کو روشن کر دیا تو زمین یہ
دیکھ کر پیچ تابو کھانے لـگی۔

رب5 کے آگے آگے، پوریہاں دنیا مالـککے کے آگے آگے
پہاڑ موم پگھلطرحکی گئے۔

آسمانوں6 نے اُس کی راستی کا اعلان کیا، اور تمام قوموں نے
اُس کا جلال دیکھا۔
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7 تمام بُت پرست، ہاں سب جو بُتوں پر فخر کرتے ہیں شرمندہ

اےہوں۔ تمام معبودو، اُسے سجدہ !کرو
8 ِ سنصیونکوہ اےہوا۔خوشکر تیرےرب، فیصلوں کے

باعث یہوداہ کی *بیٹیاں باغ باغ ہوئیں۔
9 کیونکہ اےتُو رب، پوری دنیا پر سب سے اعلٰی ہے، تُو تمام

معبودوں سے سربلند ہے۔
10 تم ربجو محبتسے رکھتے ہو، بُرائی نفرتسے !کرو رب

ایماناپنے محفوظکوجانکیداروں رکھتا اُنہیںوہہے، بےدینوں
قبضےکے سے چھڑاتا ہے۔

راست11 باز کے لئے نور کا اور دل دیانتکے داروں کے لئے
شادمانی کا بیج یا بو گیا ہے۔

راستاے12 بازو، رب خوشسے ہو، اُس مُقّدسکے نام
ستائشکی کرو۔

98
پوری دنیا کا منصفشاہی

رب1 کی تمجید میں نیا گیت گاؤ، کیونکہ اُس معجزےنے
کئے ہیں۔ اپنے ہنے د ہاتھ مُقّدساور بازو سے اُس دینجاتنے
ہے۔

رب2 نے اپنی نجات کا اعلان کیا اور اپنی راستی قوموں کے
برُو رُو ظاہر کی ہے۔

اُس3 اسرائیلنے کے لئے شفقتاپنی اور وفا یاد ہے۔کی دنیا
کی انتہاؤں ہمارےسبنے خدا نجاتکی دیکھی ہے۔

پوریاے4 نعرےدنیا، لگا ربکر مدحکی سرائی !کرو آپے
میں نہ سماؤ اور جشن منا کر حمد گیتکے !گاؤ

5 سرود بجا کر رب کی مدح سرائی کرو، سرود اور گیت سے
اُس ستائشکی کرو۔

تُرم6 اور پھونکنرسنگا ربکر بادشاہ کے خوشیحضور کے
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 ربوہ کے منے منائیں۔خوشیسا کیونکہ وہ زمین عدالتکی

کرنے آ رہا انصافوہہے۔ سے دنیا کرےعدالتکی 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 نے یعقوب میں
انصاف اور راستی پیدا کی ہے۔

ہمارےرب5 خدا کی تعظیم کرو، اُس پاؤںکے کی چوکی کے
منے سا سجدہ کرو، کیونکہ قدوسوہ ہے۔

موسٰی6 اُسہاروناور اماموںکے میں بھیسموایلتھے۔سے 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۔

اے8 ہمارےرب خدا، تُو نے اُن کی سنی۔ تُو جو الله ہے
اُنہیں معاف کرتا رہا، البتہ اُنہیں اُن کی بُری 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 دنیا، خوشی نعرےکے لگا ربکر کی مدح سرائی

!کرو
خوشی2 سے رب کی عبادت کرو، جشن مناتے ہوئے اُس

کے حضور !آؤ
جان3 لو ربکہ ہی خدا اُسیہے۔ ہمیںنے خلق کیا، اور ہم

اُس کے ہیں، اُس کی قوم اور اُس کی چراگاہ کی بھیڑیں۔
4 شکر کرتے ہوئے اُس کے دروازوں میں داخل ہو، ستائش

کرتے ہوئے اُس کی بارگاہوں میں حاضر ہو۔ اُس کا شکر کرو،
اُس کے نام کی تمجید !کرو

5 بھلاربکیونکہ اُسہے۔ ابدیشفقتکی اورہے، اُس کی
پشتوفاداری پشتدر قائم ہے۔

101
بادشاہ کیسیحکومتکی ہونی ہئے؟ چا

داؤد1 کا زبور۔
انصافاورشفقتمَیں تیریمَیںرب،اےگا۔گاؤںگیتکا

مدح سرائی کروں گا۔
مَیں2 بڑی احتیاط سے بےالزام راہ پر چلوں گا۔ لیکن تُو کب

میرے پاس آئے گا؟ مَیں خلوص دلی سے اپنے گھر میں زندگی
گزاروں گا۔

شرارتمَیں3 باتکی اپنے منے سا نہیں رکھتا اور بُری حرکتوں
نفرتسے کرتا ایسیہوں۔ میرےچیزیں لپٹساتھ نہ جائیں۔

4 جھوٹا دل مجھ سے دُور رہے۔ مَیں بُرائی کو جاننا ہی نہیں
چاہتا۔

* 97:8 یہوداہ کی ایک:بیٹیاں اَور ممکنہ :ترجمہ یہوداہ کی آبادیاں۔
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5 جو چپکے سے اپنے پڑوسی پر تہمت لگائے اُسے خاموشمَیں

کراؤں آنکھیںکیجسگا، مغرور اور دل متکبر ہو برداشتاُسے
نہیں کروں گا۔

میری6 ملـکآنکھیں کے وفاداروں پر لـگی رہتی ہیں تاکہ وہ
میرے ساتھ رہیں۔ جو بےالزام راہ پر چلے وہی میری خدمت
کرے۔

7 دھوکے باز میرے گھر میں نہ ٹھہرے، جھوٹ لنے بو والا
میری موجودگی میں قائم نہ رہے۔

8 صبحہر ملـکمَیںکو تمامکے بےدینوں کراؤںخاموشکو
گا تاکہ تمام بدکاروں ربکو کے شہر میں سے مٹایا جائے۔

102
صیون کی بحالی کے لئے دعا توبہ) کا پانچواں (زبور

مصیبت1 کیزدہ نڈھالوہجبوقتاُسدعا، ہو کےربکر
منے سا اپنی آہ و زاری ُنڈیل ا دیتا ہے۔
اے رب، میری دعا !سن مدد کے لئے میری آہیں تیرے

حضور پہنچیں۔
جب2 مَیں مصیبت میں ہوں تو اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے نہ

رکھ بلـکہ اپنا پکاروںمَیںجبجھکا۔طرفمیریکان تو ہیجلد
میری سن۔

3 دھوئیںدنمیرےکیونکہ غائبطرحکی ہو رہے میریہیں،
ہڈیاں کوئلوں دہکطرحکی رہی ہیں۔

4 میرا گھاسدل کی ُجھلسطرح کر سوکھ گیا ہے، اور مَیں
روٹی کھانا بھی بھول گیا ہوں۔

آہ5 زاریو کرتےکرتے جسممیرا سکڑ گیا ِجلدہے، ہڈیاںاور
ہی رہ گئی ہیں۔

یگستانمَیں6 میںر دشتی ُلّو ا میںکھنڈراتاور چھوٹے ُلّو ا مانندکی ہوں۔
7 مَیں بستر پر جاگتا رہتا ہوں، چھت پر تنہا پرندے کی مانند

ہوں۔
8 دن بھر میرے دشمن مجھے لعن طعن کرتے ہیں۔ جو میرا

مذاق اُڑاتے ہیں وہ میرا نام لے لعنتکر کرتے ہیں۔
راکھ9 میری روٹی ہے، اور جو کچھ پیتا ہوں اُس میرےمیں

آنسو ملے ہوتے ہیں۔
مجھکیونکہ10 لعنتتیریپر اور نازلغضبتیرا ہے۔ہوا تُو نے

مجھے اُٹھا کر زمین پر پٹخ دیا ہے۔
میرے11 دن شام کے ڈھلنے والے سائے کی مانند ہیں۔ مَیں

گھاس طرحکی سوکھ رہا ہوں۔
لیکن12 تُو اے رب تکابد تخت نشین ہے، تیرا نام پشت در

پشت قائم رہتا ہے۔
اب13 آ، کوہِ صیون پر رحم کر۔ کیونکہ اُس پر مہربانی کرنے

وقتکا آ گیا ہے، وقتمقررہ آ گیا ہے۔
14 تیرےکیونکہ خادموں کو اُس ایکایککا پتھر پیارا ہے،

اور وہ اُس کے ملبے ترسپر کھاتے ہیں۔
تب15 ہی قومیں رب 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۔

18 آنے والی نسل کے لئے یہ قلم بند ہو جائے تاکہ جو قوم ابھی
پیدا نہیں ہوئی ربوہ ستائشکی کرے۔

19 کیونکہ رب نے اپنے مقدِس کی بلندیوں سے جھانکا ہے،
اُس آسماننے سے زمین پر نظر ڈالی ہے

20 تاکہ قیدیوں کی آہ زاریو سنے اور مرنے والوں کی زنجـیریں
کھولے۔

21 کیونکہ اُس مرضیکی ہے کہ وہ صیونکوہِ ربپر نامکے
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 راستے میں ہی الله طاقتمیرینے توڑ میرےکر دن مختصر
کر دیئے ہیں۔

24 مَیں بولا، میرےاے” خدا، مجھے زندوں ملـککے سے
دُور نہ میریکر، زندگی ادھوریتو رہ گئی تیرےلیکنہے۔ سال
پشت پشتدر قائم ہتے ر ہیں۔

25 تُو نے قدیم زمانے میں زمین کی بنیاد رکھی، تیرےاور ہی
ہاتھوں آسمانوںنے کو بنایا۔

یہ26 تو تباہ لیکنگے،جائیںہو تُو قائم کپڑےسبیہگا۔رہے
گے۔جائیںپھٹگھسطرحکی اُنہیںتُو لباسپرانے بدلطرحکی
دے گا، اور وہ جاتے رہیں گے۔

لیکن27 تُو وہی کا وہی رہتا ہے، اور تیری زندگی کبھی ختم
نہیں ہوتی۔

تیرے28 خادموں کے تیرےفرزند حضور بستے رہیں گے، اور
اُن کی تیرےاولاد منے سا قائم رہے “گی۔

103
شفقتکیرب ستائشکی

داؤد1 کا زبور۔
میریاے ستائشکیربجان، !کر ورگمیرا ریشہ اُس کے

قدوس نام کی !کرےحمد
اے2 میری جان، رب کی ستائش 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۔
4 وہ دےعوضانہ تیریکر جان موتکو کے گڑھے سے چھڑا

تیرےلیتا، سر کو اپنی شفقت رحمتاور تاجکے سے آراستہ کرتا
ہے۔

5 وہ تیری زندگی کو اچھی چیزوں سے سیر کرتا ہے، اور تُو
دوبارہ جوان ہو عقابکر تقویتسیکی پاتا ہے۔

رب6 تمام مظلوموں کے لئے راستی انصافاور قائم کرتا ہے۔
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7 اُس 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 ہماریوہ خطاؤں مطابقکے سزا دیتا، ہمارےنہ گناہوں

مناسبکا اجر دیتا ہے۔
11 کیونکہ جتنا بلند آسمان ہے، اُتنی ہی عظیم اُس کی شفقت

اُن پر ہے جو اُس خوفکا مانتے ہیں۔
12 جتنی دُور مشرق مغرب سے ہے اُتنا ہی اُس ہمارےنے

قصور ہم سے دُور کر دیئے ہیں۔
باپطرحجس13 اپنے بچوں ترسپر کھاتا اُسیہے ربطرح

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 گھاسدنکے کی مانند ہیں، اور وہ پھولجنگلی کی

طرح ہی پھلتا پھولتا ہے۔
اُسجب16 پر سے گزرےہَوا تو وہ نہیں رہتا، اور اُس کے نام

و نشان کا بھی پتا نہیں چلتا۔
لیکن17 جو رب کا خوف مانیں اُن پر وہ ہمیشہ تک مہربانی

کرے گا، وہ اپنی راستی اُن کے پوتوں اور نواسوں پر بھی ظاہر
کرے گا۔

شرط18 یہ ہے کہ وہ اُس کے عہد کے مطابق زندگی گزاریں
اور دھیان سے اُس کے احکام پر عمل کریں۔

رب19 آسماننے پر تختاپنا قائم کیا ہے، اور اُس کی بادشاہی
سب حکومتپر کرتی ہے۔

رباے20 کے فرشتو، اُس کے طاقت ور سورماؤ، جو اُس
کے فرمان پورے کرتے ہو تاکہ اُس کا کلام مانا جائے، رب
ستائشکی !کرو

اے21 تمام لشکرو، تم سب جو اُس کے خادم ہو اور اُس کی
پوریمرضی کرتے ربہو، ستائشکی !کرو

22 تم سب جنہیں اُس نے بنایا، رب ستائشکی !کرو اُس کی
کیسلطنت ہر جگہ پر اُس تمجیدکی میریاےکرو۔ کیربجان،
ستائش !کر

104
خالق کی حمد و ثنا

میریاے1 ربجان، ستائشکی 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 پانیکے بیچکے میں تعمیر بادلہے۔کرتا 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 نے لباساُسے کی ڈھانپطرح دیا، اور پانی پہاڑوں
کے اوپر ہی کھڑا ہوا۔

تیرےلیکن7 ڈانٹنے پر پانی فرار تیریہوا، گرجتی آواز سن کر وہ
ایک 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 پانیسےجسباندھیحد 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 کے کناروں پر بسیرا کرتے، اور اُن کی چہچہاتی
آوازیں بیلگھنے بوٹوں میں سے سنائی دیتی ہیں۔

13 تُو اپنے بالاخانے پہاڑوںسے ترکو تیرےزمیناورہے،کرتا
ہاتھ سے سیر ہو کر ہر طرح کا پھل لاتی ہے۔

14 تُو جانوروں لئےکے پھوٹنےگھاس انساناور لئےکے پودے
اُگنے دیتا ہے تاکہ وہ زمین کاریکاشتکی کر کے روٹی حاصل
کرے۔

تیری15 َمے انسان کا خوشدل کرتی، تیرا تیل اُس کا چہرہ
روشن کر تیریدیتا، روٹی اُس کا مضبوطدل کرتی ہے۔

لبنانیعنیدرختکےرب16 اُسمیں لگائےکے دیودارہوئے
سیرابدرختکے ہتے ر ہیں۔

پرندے17 اُن میں اپنے گھونسلے بنا لیتے ہیں، اور لق لق جونیپر
درختکے میں اپنا آشیانہ۔

پہاڑوں18 کی بلندیوں پر پہاڑی بکروں کا راج ہے، چٹانوں میں
ِبجُو پناہ لیتے ہیں۔

19 تُو نے سال کو مہینوں میں تقسیم کرنے کے لئے چاند بنایا،
اور سورج غروبکو ہونے اوقاتکے معلوم ہیں۔

20 تُو اندھیرا پھیلنے دیتا ڈھلدنتوہے جاتا اورہے جانورجنگلی
حرکت میں آ جاتے ہیں۔

جوان21 ببر شیر دہاڑ کر شکار کے پیچھے پڑ جاتے اور الله سے
خوراکاپنی کا مطالبہ کرتے ہیں۔

22 پھر سورج طلوع ہونے لگتا ہے، اور وہ کھسک کر اپنے
بھٹوں چھپمیں جاتے ہیں۔

انسانوقتاُس23 نکلسےگھر کر اپنے لـگمیںکام جاتا اور
مصروفتکشام رہتا ہے۔

اے24 تیرےرب، اَن گنت کام کتنے عظیم !ہیں تُو نے ہر
ایک حکمتکو سے بنایا، اور زمین تیری مخلوقات بھریسے پڑی
ہے۔
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25 سمندر کو دیکھو، وہ کتنا بڑا اور وسیع ہے۔ اُس میں

بےشمار جاندار بڑےہیں، بھی اور چھوٹے بھی۔
اُس26 کی سطح 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 توہے سیرسےچیزوںاچھیوہ ہو جاتے
ہیں۔

تُوجب29 اپنا چہرہ چھپا لیتا توہے اُن حواسکے گم ہو جاتے
ہیں۔ جب تُو اُن کا دم نکال لیتا ہے تو وہ نیست ہو کر دوبارہ
خاک میں مل جاتے ہیں۔

30 تُو اپنا بھیجدم دیتا توہے وہ پیدا ہو ہیں۔جاتے تُو ہی رُوئے
زمین کو بحال کرتا ہے۔

رب31 کا جلال تکابد قائم !رہے رب اپنے کام کی خوشی
!منائے

32 وہ زمین پر نظر ڈالتا ہے تو وہ لرز اُٹھتی ہے۔ وہ پہاڑوں کو
چھو دیتا ہے تو وہ دھواں چھوڑتے ہیں۔

مَیں33 عمر تمجیدکیرببھر زندہتکجبگا،گاؤںگیتمیں
ہوں اپنے خدا مدحکی سرائی کروں گا۔

باتمیری34 اُسے پسند !آئے ربمَیں سے !ہوںخوشکتنا
35 گناہ گار زمین سے مٹ جائیں اور نیستبےدین و نابود ہو

میریاےجائیں۔ ربجان، ستائشکی کیرب!کر حمد !ہو
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ماضی ربمیں نجاتکی کی حمد
رب1 کا شکر کرو اور اُس کا نام !پکارو اقوام میں اُس کے

کاموں کا اعلان کرو۔
2 ساز بجا کر اُس کی مدح سرائی کرو۔ اُس کے تمام عجائب کے

بارے میں لوگوں کو بتاؤ۔
اُس3 مُقّدسکے نام پر فخر خوشسےدلطالبکےربکرو۔

ہوں۔
رب4 اور اُس قدرتکی یافتکی در کرو، ہر وقت اُس کے

چہرے طالبکے رہو۔
5 معجزےجو اُس نے کئے اُنہیں یاد کرو۔ اُس کے الٰہی نشان

اور اُس کے منہ فیصلےکے دہراتے رہو۔
6 تم جو اُس کے خادم ابراہیم کی اولاد اور یعقوب کے فرزند

ہو، جو اُس کے لوگبرگزیدہ ہو، سبتمہیں کچھ یاد !رہے
ربوہی7 ہمارا خدا پوریوہیہے، دنیا عدالتکی ہے۔کرتا
وہ8 ہمیشہ اپنے عہد خیالکا رکھتا اُسہے، کلام کا اُسجو

نے ہزار پُشتوں کے لئے فرمایا تھا۔
یہ9 وہ عہد اُسجوہے نے ابراہیم باندھا،سے وہ وعدہ اُسجو

قَسمنے کھا اسحاقکر سے کیا تھا۔

اُس10 یعقوباُسےنے کے لئے قائم کیا تاکہ وہ اُس مطابقکے
زندگی گزارے، اُس نے تصدیق کی کہ یہ میرا اسرائیل ابدیسے
عہد ہے۔

11 ساتھ ساتھ اُس نے فرمایا، مَیں” تجھے ملـِک کنعان دوں
گا۔ یہ میراثتیری کا حصہ ہو “گا۔

12 اُس وقت وہ تعداد میں کم تھوڑےاور ہی تھے ملـکبلـکہ
میں اجنبی ہی تھے۔

تکاب13 مختلفوہ قوموں اور سلطنتوں میں متے گھو تھے۔پھرتے
لیکن14 الله نے اُن پر کسی کو ظلم کرنے نہ دیا، اور اُن کی

خاطر اُس بادشاہوںنے کو ڈانٹا،
15 میرے” مسح کئے ہوئے خادموں متکو میرےچھیڑنا،

نبیوں کو متنقصان “پہنچانا۔
16 پھر الله ملـِکنے 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 ہوا جس پیشکی یوسفگوئی

کینے ربتکجبتھی، فرمانکے اُسنے تصدیقکی نہ کی۔
تب20 مصری بادشاہ نے اپنے بندوں کو بھیج کر اُسے رِہائی

دی، قوموں حکمرانکے نے اُسے آزاد کیا۔
اُس21 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 پھر یعقوب کا خاندان مصر آیا، اور اسرائیل حام ملـککے
میں اجنبی حیثیتکی سے بسنے لگا۔

وہاں24 الله اپنینے قوم بہتکو پھلنے لنے پھو دیا، اُس اُسےنے
اُس دشمنوںکے سے یادہ طاقتز ور بنا دیا۔

25 ساتھ ساتھ اُس نے مصریوں کا یہ رو بدل دیا، تو وہ اُس
کی قوم اسرائیل نفرتسے کر ربکے خادموںکے چالاکیاںسے
کرنے لـگے۔

تب26 الله نے اپنے خادم موسٰی اور اپنے چنے ہوئے بندے
ہارون کو مصر میں بھیجا۔

ملـِک27 حام میں آ کر اُنہوں نے اُن کے درمیان الله کے الٰہی
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۔

اُس29 نے اُن کا پانی بدلمیںخون کر اُن مچھلیوںکی کو دیا۔مروا
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30 مصر ملـککے پر مینڈکوں کے غول چھا گئے جو اُن کے

حکمرانوں کے اندرونی تککمروں پہنچ گئے۔
31 الله کے حکم پر مصر کے پورے علاقے میں مکھیوں اور

جوؤں غولکے پھیل گئے۔
بارش32 کی بجائے اُس نے اُن ملـککے پر اولے اور دہکتے

شعلے برسائے۔
اُس33 نے اُن کی انگور کی بیلیں اور انجـیر درختکے تباہ کر

دیئے، اُن کے علاقے درختکے توڑ ڈالے۔
اُس34 کے حکم پر ٹڈیاںگنتاَن ملـکسمیتبچوںاپنے پر حملہ

آور ہوئیں۔
35 وہ اُن ملـککے کی تمام یالی ہر اور اُن کے کھیتوں کی تمام

چٹپیداوار کر گئیں۔
36 پھر الله نے مصر میں تمام پہلوٹھوں کو مار ڈالا، اُن کی

مردانگی کا پہلا پھل تمام ہوا۔
37 اِس کے بعد وہ اسرائیل کو چاندی اور سونے سے نواز کر

مصر سے نکال لایا۔ اُس وقت اُس کے قبیلوں میں ٹھوکر کھانے
ایکوالا بھی نہیں تھا۔

خوشمصر38 تھا جب وہ روانہ ہوئے، کیونکہ اُن پر اسرائیل
دہشتکی چھا گئی تھی۔

39 دن کو الله نے اُن کے اوپر بادل کمبل کی طرح بچھا دیا،
رات آگکو مہیا کی تاکہ روشنی ہو۔

اُنہوںجب40 خوراکنے مانگی تو اُس اُنہیںنے بٹیر پہنچا کر
آسمانی روٹی سے سیر کیا۔

اُس41 کیاچاککوچٹاننے تو پھوٹپانی نکلا، یگستاناور ر
میں پانی کی ندیاں بہنے لـگیں۔

42 کیونکہ اُس نے وعدےمُقّدساُس کا خیال رکھا جو اُس
نے اپنے خادم ابراہیم سے کیا تھا۔

چنانچہ43 وہ اپنی چنی ہوئی قوم مصرکو نکالسے 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 کے احکام ہدایاتاور کے
مطابق زندگی ربگزاریں۔ کی حمد !ہو

106
الله کا فضل اور اسرائیل سرکشیکی

رب1 کی حمد !ہو رب کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے، اور
اُس ابدیشفقتکی ہے۔

ربکون2 کے تمام عظیم کام سنا سکتا، کون اُس مناسبکی
تمجید کر سکتا ہے؟

مبارک3 ہیں وہ جو انصاف قائم رکھتے، جو ہر وقت راست
کام کرتے ہیں۔

اے4 رب، اپنی قوم پر مہربانی کرتے وقت میرا خیال رکھ،
نجات میریوقتدیتے بھی مدد کر

5 تاکہ مَیں تیرے چنے ہوئے لوگوں کی خوش حالی دیکھ
سکوں تیریاور قوم شریکمیںخوشیکی ہو میراثتیریکر کے
ستائشساتھ کر سکوں۔

ہم6 نے باپاپنے دادا طرحکی گناہ کیا ہمہے، ناانصافیسے
اور بےدینی سرزد ہوئی ہے۔

باپہمارےجب7 دادا مصر میں تھے تو تیرےاُنہیں معجزوں
سمجھکی نہ آئی تیریاور متعدد مہربانیاں یاد نہ رہیں بلـکہ وہ سمندر
یعنی بحرِ ُلزم ق سرکشپر ہوئے۔

توبھی8 اُس نے اُنہیں اپنے نام کی خاطر بچایا، کیونکہ وہ اپنی
قدرت کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔

اُس9 نے ُلزمبحرِ ق کو توجھڑکا اُسگیا۔ہوخشکوہ اُنہیںنے
سمندر کی گہرائیوں میں یوںسے گزرنے یگستانطرحجسدیا ر
میں سے۔

10 اُس نے اُنہیں نفرت کرنے والے کے ہاتھ 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۔
لیکن13 جلد ہی وہ اُس بھولکامکے گئے۔ وہ اُس مرضیکی

کا انتظار کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔
یگستان14 ر میں شدید لالچ میں آ کر اُنہوں نے وہیں بیابان میں

الله کو آزمایا۔
تب15 اُس نے اُن درخواستکی پوری کی، لیکن ساتھ ساتھ

مہلـک وبا بھی اُن میں پھیلا دی۔
خیمہ16 میںگاہ وہ موسٰی رباور مُقّدسکے امام ہارون سے

حسد کرنے لـگے۔
تب17 زمین کھل گئی، اور اُس نے داتن کو ہڑپ کر لیا،

ابیرام کے جتھے کو اپنے اندر دفن کر لیا۔
آگ18 اُن کے جتھے میں بھڑک اُٹھی، اور بےدین نذرِ آتش

ہوئے۔
وہ19 یعنیحوربکوہِ سینا بچھڑےمیںدامنکے ڈھالبُتکا

کر اُس کے منے سا اوندھے منہ ہو گئے۔
20 اُنہوں نے الله کو جلال دینے کے بجائے گھاس کھانے

والے بَیل کی پوجا کی۔
21 وہ الله بھولکو گئے، اُسیحالانکہ اُنہیںنے چھڑایا اُسیتھا،

نے مصر میں عظیم کام کئے تھے۔
22 جو معجزے حام کے ملـک میں ہوئے اور جو جلالی

واقعات بحرِ ُلزم ق پیشپر آئے تھے سبوہ الله کے ہاتھ سے ہوئے
تھے۔

23 چنانچہ الله نے فرمایا کہ مَیں اُنہیں نیست و نابود کروں گا۔
لیکن اُس کا چنا ہوا خادم موسٰی رخنے میں کھڑا ہو گیا تاکہ اُس
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غضبکے اسرائیلیوںکو کو مٹانے سے اِسصرفروکے۔ وجہ
سے الله ارادےاپنے سے باز آیا۔

24 پھر اُنہوں کنعاننے خوشکے ملـکگوار کو حقیر جانا۔
اُنہیں یقین نہیں تھا کہ الله اپنا وعدہ کرےپورا گا۔

25 وہ اپنے خیموں میں بڑبڑانے لـگے رباور کی آواز سننے کے
لئے تیار نہ ہوئے۔

تب26 اُس نے اپنا ہاتھ اُن خلافکے اُٹھایا تاکہ اُنہیں وہیں
یگستان ر کرےہلاکمیں

اور27 اُن کی اولاد کو دیگر اقوام پھینکمیں ممالـکمختلفکر
میں منتشر کر دے۔

بعلوہ28 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۔

لیکن30 فینحاس نے اُٹھ کر اُن کی عدالت کی۔ تب وبا رُک
گئی۔

اِسی31 بنا پر الله نے پشتاُسے پشتدر اور راستتکابد باز
قرار دیا۔

32 مریبہ کے چشمے پر بھی اُنہوں ربنے کو غصہ دلایا۔ اُن
ہی باعثکے موسٰی کا بُرا حال ہوا۔

اُنہوںکیونکہ33 اُسنے میںدلکے اِتنی تلخی پیدا کی اُسکہ
کے منہ سے باتیںبےجا نکلیں۔

34 جو دیگر ملـکقومیں میں تھیں 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۔

36 وہ اُن کے بُتوں کی پوجا کرنے لـگمیں گئے، اور یہ اُن کے
لئے پھندے باعثکا بن گئے۔

وہ37 اپنے بیٹیوںبیٹے بدروحوںکو قربانحضورکے سےکرنے
بھی نہ کترائے۔

38 ہاں، اُنہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو کنعان کے دیوتاؤں کے
پیشحضور کر کے اُن کا معصوم خون بہایا۔ اِس ملـکسے کی
بےحرمتی ہوئی۔

39 وہ اپنی غلط حرکتوں ناپاکسے اور اپنے زناکارانہ کاموں
سے الله سے بےوفا ہوئے۔

تب40 الله اپنی قوم ناراضسختسے ہوا، اور اُسے اپنی موروثی
ملـکیت گھنسے آنے لـگی۔

41 اُس نے اُنہیں دیگر قوموں کے حوالے کیا، اور جو اُن سے
نفرت کرتے تھے وہ اُن پر حکومت کرنے لـگے۔

42 اُن کے دشمنوں نے اُن پر ظلم کر کے اُن کو اپنا مطیع بنا لیا۔
43 الله بار بار اُنہیں چھڑاتا رہا، حالانکہ وہ اپنے سرکش

منصوبوں پر ُلے ت رہے اور اپنے قصور میں ڈوبتے گئے۔

44 لیکن اُس نے مدد کے لئے اُن کی آہیں سن کر اُن کی
مصیبت پر دھیان دیا۔

اُس45 نے اُن ساتھکے اپنا یادعہد کیا، اور وہ شفقتبڑیاپنی
باعثکے پچھتایا۔

46 اُس نے ہونے دیا جسکہ نے بھی اُنہیں گرفتار کیا اُس
نے اُن ترسپر کھایا۔

ہمارےرباے47 ہمیںخدا، !بچا ہمیں دیگر قوموں نکالسے
کر جمع مُقّدستیرےہمہیتبکر۔ نام کریںستائشکی اورگے
تیرے یفقابِل تعر کاموں پر فخر کریں گے۔

ازل48 تکابدسے اسرائیلرب، کے تمامہو۔حمدکیخدا قوم
کہے، کیرب!آمین” حمد پانچویں“!ہو کتاب 107-150

107
نجات یافتہ شکرگزاریکی

رب1 کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے، اور اُس کی شفقت
ابدی ہے۔

رب2 نجاتکے یافتہ جن کو اُس نے دےعوضانہ کر دشمن
قبضےکے سے چھڑایا سبہے یہ کہیں۔

3 اُس نے اُنہیں مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب
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 میں رب کو پکارا، اور اُس نے

اُنہیں اُن کی تمام پریشانیوں سے چھٹکارا دیا۔
اُس7 اُنہیںنے صحیح راہ پر لا تکآبادیایسیکر 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 کو تکلیف 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 میں رب کو پکارا، اور اُس نے
اُنہیں اُن کی تمام پریشانیوں سے چھٹکارا دیا۔

14 وہ اُنہیں اندھیرے 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۔
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16 کیونکہ اُس نے پیتل دروازےکے توڑ ڈالے، لوہے کے

ٹکڑےٹکڑےکنڈے کر دیئے ہیں۔
لوگکچھ17 احمق تھے، وہ سرکشاپنے چال چلن اور گناہوں

باعثکے پریشانیوں میں مبتلا ہوئے۔
18 اُنہیں ہر خوراک سے گھن آنے لـگی، اور وہ موت کے

دروازوں قریبکے پہنچے۔
تب19 اُنہوں نے اپنی مصیبت ربمیں کو پکارا، اور اُس نے

اُنہیں اُن کی تمام پریشانیوں سے چھٹکارا دیا۔
اُس20 نے اپنا بھیجکلام کر اُنہیں دیشفا اور موتاُنہیں کے

گڑھے سے بچایا۔
21 ربوہ کا شکر کریں کہ اُس نے اپنی شفقت معجزےاور

انسان پر ظاہر کئے ہیں۔
22 شکرگزاریوہ کی پیشقربانیاں کریں اور خوشی نعرےکے

لگا کر اُس کاموںکے کا چرچا کریں۔
بعض23 بحری جہاز میں بیٹھ گئے اور تجارت کے سلسلے میں

سمندر پر سفر کرتے کرتے دُوردراز تکعلاقوں پہنچے۔
اُنہوں24 نے رب کے عظیم کام اور سمندر کی گہرائیوں میں

اُس معجزےکے دیکھے ہیں۔
25 ربکیونکہ نے حکم دیا تو آندھی چلی جو سمندر کی موجیں

بلندیوں پر لائی۔
26 وہ تکآسمان چڑھیں اور تکگہرائیوں اُتریں۔ پریشانی کے

باعث ملاحوں گئی۔دےجوابہمتکی
27 شرابوہ دُھتمیں آدمی کی طرح لڑکھڑاتے اور ڈگمگاتے

رہے۔ اُن کی حکمتتمام ناکام ثابت ہوئی۔
تب28 اُنہوں نے اپنی مصیبت ربمیں کو پکارا، اور اُس نے

اُنہیں تمام پریشانیوں سے چھٹکارا دیا۔
29 اُس نے سمندر کو تھما دیا اور خاموشی پھیل گئی، لہریں

ساکت ہو گئیں۔
30 مسافر حالاتپُرسکون دیکھ خوشکر ہوئے، اور 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۔
32 وہ قوم کی جماعت میں اُس کی تعظیم کریں، بزرگوں کی

مجلس میں اُس کی حمد کریں۔
پرجگہوںکئی33 یاؤںوہ در یگستانکو میںر کوچشموںاور

پیاسی زمین میں بدل دیتا ہے۔
باشندوں34 کی بُرائی دیکھ کر وہ زمینزرخیز 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 کے باغ لگاتے ہیں پھلخوبجو

لاتے ہیں۔

38 الله اُنہیں برکت دیتا ہے تو اُن کی بہتتعداد بڑھ جاتی ہے۔
وہ اُن یوڑوںکے ر کو بھی کم ہونے نہیں دیتا۔

کبھیجب39 اُن کی تعداد کم ہو جاتی اور مصیبتوہ اور دُکھ
کے بوجھ خاکتلے دبمیں جاتے ہیں

40 تو وہ شرفا پر ُنڈیلحقارتاپنی ا دیتا اور اُنہیں یگستان ر میں
بھگا کر صحیح راستے سے دُور پھرنے دیتا ہے۔

لیکن41 محتاج کو وہ مصیبت کی دلدل سے نکال کر سرفراز
کرتا اور اُس خاندانوںکے کو یوں بھیڑبکر کی طرح بڑھا دیتا ہے۔

سیدھی42 راہ پر چلنے والے یہ دیکھ ہوںخوشکر لیکنگے،
بےانصاف کا منہ بند کیا جائے گا۔

43 کون دانش مند ہے؟ وہ اِس پر دھیان دے، وہ رب کی
مہربانیوں پر غور کرے۔

108
ربمیںجنگ پر اُمید

داؤد1 کا زبور۔ گیت۔
اے الله، میرا دل مضبوط ہے۔ مَیں ساز بجا کر تیری مدح

سرائی کروں میریاےگا۔ جاگجان، !اُٹھ
ستاراے2 اور جاگسرود، !اُٹھو مَیں صبحطلوِع جگاؤںکو

گا۔
مَیںرب،اے3 قوموں تیریمیں اُمّتوںستائش، تیریمیں مدح

سرائی کروں گا۔
4 آسمانشفقتتیریکیونکہ بلندکہیںسے وفاداریتیریہے،

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 ہے، مَیں” فتح مناتے ہوئے

ِسکم کو تقسیم کروں گا اور وادٔی ُسکات کو ناپ کر بانٹ دوں
گا۔

ِجلعاد8 میرا ہے اور منسّی میرا ہے۔ افرائیم میرا خود اور یہوداہ
میرا شاہی عصا ہے۔

موآب9 میرا غسل برتنکا اورہے، ادوم پر مَیں اپنا پھینکجوتا
دوں گا۔ مَیں ملـکفلستی پر نعرےزوردار لگاؤں “!گا

کون10 مجھے قلعہ بند شہر میں لائے گا؟ میریکون راہنمائی
کر مجھےکے تکادوم پہنچائے گا؟

اے11 الله، تُو ہی یہ کر سکتا ہے، گو تُو نے ہمیں رد کیا ہے۔
الله،اے فوجوںہماریتُو نہیںساتھکا وہجبدیتا لڑنے کے لئے
نکلتی ہیں۔

مصیبت12 میں ہمیں سہارا دے، کیونکہ وقتاِس انسانی مدد
بےکار ہے۔

13 الله کے ساتھ ہم زبردست کام کریں گے، کیونکہ وہی
ہمارے دشمنوں گا۔دےکچلکو
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مخالفبےرحم کے منے سا الله سے دعا
داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
اے میرےالله خاموشفخر، نہ !رہ
2 اُنہوںکیونکہ نے اپنا فریباوربےدین دہ خلافمیرےمنہ

کھول کر جھوٹی زبان میرےسے باتساتھ کی ہے۔
3 وہ نفرتمجھے الفاظکے سے گھیر کر بلاوجہ مجھ لڑےسے

ہیں۔
میری4 محبت کے جواب میں وہ مجھ پر اپنی دشمنی کا اظہار

کرتے ہیں۔ لیکن دعا ہی میرا سہارا ہے۔
میری5 نیکی عوضکے وہ مجھے نقصان پہنچاتے اور میرے

پیار کے بدلے مجھ نفرتسے کرتے ہیں۔
اے6 الله، کسی بےدین کو مقرر کر جو میرے دشمن کے

خلاف گواہی دے، مخالفکوئی اُس کے ہنے د ہاتھ کھڑا ہو
جائے جو اُس پر الزام لگائے۔

7 میںمقدمے اُسے مجرم ٹھہرایا اُسجائے۔ بھیدعائیںکی اُس
گناہوںکے میں شمار کی جائیں۔

8 اُس کی زندگی مختصر ہو، کوئی اَور اُس کی ذمہ داری
اُٹھائے۔

اُس9 کی اولاد یتیم اور اُس بیویکی بیوہ بن جائے۔
اُس10 بچےکے آوارہ پھریں بھیکاور مانگنے پر مجبور جائیں۔ہو

اُنہیں اُن تباہکے نکلسےگھروںشدہ کر اِدھر اُدھر روٹی ڈھونڈنی
پڑے۔

اُسسےجس11 نے قرضہ لیا تھا وہ اُس کے تمام مال پر قبضہ
کرے، اور اجنبی اُس محنتکی کا لُوٹپھل لیں۔

12 کوئی نہ ہو جو اُس پر مہربانی کرے یا اُس کے یتیموں پر
رحم کرے۔

13 اُس کی اولاد کو مٹایا جائے، اگلی پشت میں اُن کا نام و
تکنشان نہ رہے۔

رب14 اُس باپکے دادا کی ناانصافی لحاظکا کرے، اور وہ
اُس کی ماں کی بھیخطا درگزر نہ کرے۔

اُن15 کا بُرا منےکےربکردار اوررہے،سا وہ اُن یادکی رُوئے
زمین پر سے مٹا ڈالے۔

16 کیونکہ اُس کو کبھی مہربانی کرنے کا خیال نہ آیا بلـکہ وہ
مصیبت زدہ، محتاج اور شکستہ دل تعاقبکا کرتا رہا تاکہ اُسے
مار ڈالے۔

17 اُسے لعنت کرنے کا شوق تھا، چنانچہ لعنت اُسی پر !آئے
برکتاُسے دینا پسند نہیں تھا، برکتچنانچہ اُس سے دُور رہے۔

18 اُس نے لعنت چادر کی طرح اوڑھ لی، چنانچہ لعنت پانی
کی طرح اُس کے جسم میں اور تیل کی طرح اُس کی ہڈیوں میں
سرایت کر جائے۔

19 وہ کپڑے کی طرح اُس سے لپٹی رہے، پٹکے کی طرح
ہمیشہ اُس سے کمربستہ رہے۔

مخالفوںمیرےرب20 اُنہیںاورکو باتیںبُریخلافمیرےجو
کرتے ہیں یہی سزا دے۔

لیکن21 رباےتُو قادرِ مطلق، اپنے نام کی ساتھمیرےخاطر
مہربانی کا سلوک کر۔ مجھے بچا، کیونکہ تیری ہی شفقت تسلی
بخش ہے۔

22 کیونکہ مَیں مصیبت زدہ اور ضرورت مند ہوں۔ میرا دل
میرے 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۔

روزہ24 رکھتے میرےرکھتے گھٹنے لـگےڈگمگانے اور جسممیرا
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۔

میرےرباے26 میریخدا، مدد !کر شفقتاپنی کا اظہار
کر مجھےکے !چھڑا

اُنہیں27 پتا چلے کہ تیرےیہ ہاتھ پیشسے آیا ہے، کہ ربتُو
ہی نے سبیہ کچھ کیا ہے۔

جب28 وہ لعنت کریں تو مجھے !دےبرکت جب میرےوہ
خلاف اُٹھیں تو دےبخش کہ شرمندہ ہو جائیں جبکہ تیرا خادم
خوش ہو۔

مخالفمیرے29 رُسوائی سے ملبّس ہو جائیں، اُنہیں شرمندگی
کی چادر اوڑھنی پڑے۔

30 مَیں زور ربسے ستائشکی کروں گا، بہتوں کے درمیان
اُس کی حمد کروں گا۔

31 کیونکہ محتاجوہ 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 ربمیرےنے سے کہا، میرے” ہنے د ہاتھ بیٹھ، جب

تک تیرےمَیں دشمنوں تیرےکو پاؤں کی چوکی نہ بنا “دوں۔
رب2 صیون تیریسے سلطنت کی سرحدیں بڑھا کر کہے پاسآس”گا، دشمنوںکے حکومتپر “!کر
دنجس3 تُو اپنی فوج کو کرےکھڑا تیریگا خوشیقوم سے

تیرے پیچھے ہو لے گی۔ تُو مُقّدس شان و شوکت سے آراستہ ہو
کر طلوِع صبح باطنکے سے اپنی جوانی اوسکی پائے گا۔

رب4 نے قَسم کھائی ہے اور اِس سے پچھتائے گا نہیں، تُو”
تکابد امام ہے، ایسا امام ـِکجیسا مَل صدق “تھا۔

تیرےرب5 ہنے د ہاتھ پر رہے گا اور غضباپنے دنکے دیگر
بادشاہوں کو ُچور کرےُچور گا۔

6 وہ قوموں عدالتمیں کر کے میدان کو لاشوں سے دےبھر
گا اور تکدُور سروں کرےپاشپاشکو گا۔

7 راستے میں ندیوہ پانیسے پی لے گا، اِس لئے اپنا سر اُٹھائے
پھرے گا۔
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111

الله فضلکے کی تمجید
کیرب1 حمد !ہو پورےمَیں دل دیانتسے داروں مجلسکی

جماعتاور ربمیں کا شکر کروں گا۔
رب2 کے کام عظیم ہیں۔ جو اُن لطفسے اندوز ہوتے ہیں

وہ اُن خوبکا مطالعہ کرتے ہیں۔
اُس3 کامکا شاندار اور جلالی راستیکیاُسہے، 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 نے اپنی قوم کو اپنے زبردست کاموں کا اعلان کر کے

کہا، مَیں” تمہیں غیرقوموں میراثکی عطا کروں “گا۔
7 جو بھی کام اُس ہاتھکے کریں وہ سچے راستاور ہیں۔ اُس

کے تمام احکام قابِل اعتماد ہیں۔
8 وہ ازل سے تکابد قائم ہیں، اور اُن پر سچائی داریدیانتاور

عملسے کرنا ہے۔
اُس9 نے اپنی قوم کا فدیہ بھیج کر اُسے چھڑایا ہے۔ اُس نے

فرمایا، میرا” قوم کے ساتھ عہد ابد تک قائم “رہے۔ اُس کا نام
قدوس اور پُرجلال ہے۔

حکمت10 اِس سے شروع ہوتی ہے کہ ہم رب کا خوف
مانیں۔ جو بھی اُس کے احکام پر عمل کرے 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 کا خوف مانتا اور
اُس کے احکام لطفبہتسے اندوز ہوتا ہے۔

اُس2 کے ملـکفرزند طاقتمیں ور ہوں گے، اور دیانت دار
کی نسل برکتکو ملے گی۔

دولت3 اور خوش حالی اُس کے گھر میں رہے گی، اور اُس
بازیراستکی تکابد قائم رہے گی۔

اندھیرے4 میں دیانتوقتچلتے داروں پر روشنی چمکتی ہے۔
راستوہ باز، مہربان اور رحیم ہے۔

مہربانی5 کرنا قرضاور بابرکتدینا ہے۔ جو اپنے معاملوں کو
انصاف کرےحلسے وہ کرےاچھا گا،

6 کیونکہ وہ نہیںتکابد ڈگمگائے راستگا۔ باز ہمیشہ ہی یاد
رہے گا۔

7 وہ بُری خبر ملنے سے نہیں ڈرتا۔ اُس کا مضبوطدل ہے، اور
ربوہ پر بھروسا رکھتا ہے۔

8 اُس کا دل مستحکم ہے۔ وہ سہما ہوا نہیں رہتا، کیونکہ وہ
جانتا ہے کہ ایک دن مَیں اپنے دشمنوں کی شکست دیکھ کر
ہوںخوش گا۔

9 وہ فیاضی ضرورتسے مندوں میں خیرات بکھیر دیتا ہے۔
اُس بازیراستکی ہمیشہ قائم رہے گی، اور عزتاُسے ساتھکے
سرفراز کیا جائے گا۔

10 بےدین یہ دیکھ ناراضکر ہو جائے گا، وہ دانت پیس
پیس نیستکر ہو جائے گا۔ جو کچھ بےدین ہتے چا ہیں 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 طلوِع صبح سے ربتکآفتابغروِب کے نام کی حمد ہو۔
تمامرب4 اقوام سے سربلند اُسہے، آسمانجلالکا سے عظیم

ہے۔
ہمارےربکون5 خدا کی مانند ہے بلندیوںجو تختپر نشین

ہے
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 کے ساتھ بٹھا دیتا

ہے۔
بانجھ9 کو وہ اولاد عطا کرتا ہے تاکہ وہ گھر میں خوشی سے

زندگی گزار ربسکے۔ کی حمد !ہو
114

مصر میں الله معجزاتکے
اسرائیلجب1 مصر سے روانہ ہوا یعقوباور کا گھرانا اجنبی

زبان لنے بو والی قوم نکلسے آیا
2 تو یہوداہ الله کا مقدِس بن گیا اور اسرائیل اُس کی بادشاہی۔
یہ3 دیکھ کر بھاگسمندر گیا اور یائے در یردن گیا۔ہٹپیچھے
4 پہاڑ مینڈھوں کی طرح کودنے اور یاں پہاڑ جوان یوں بھیڑبکر

کی طرح پھاندنے لـگیں۔
اے5 سمندر، کیا ہوا کہ بھاگتُو گیا اےہے؟ یردن، کیا ہوا

کہ تُو ہٹپیچھے گیا ہے؟
پہاڑو،اے6 کیا ہوا کہ مینڈھوںتم طرحکی لـگےکودنے ہو؟

اے یو، پہاڑ کیا ہوا کہ تم جوان یوں بھیڑبکر طرحکی پھاندنے لـگی
ہو؟

اے7 ربزمین، کے یعقوبحضور، کے خدا کے حضور لرز
اُٹھ،

اُس8 منےکے سا سختاورمیںجوہڑکوچٹاننےجستھرتھرا
پتھر کو میںچشمے بدل دیا۔

115
الله ہی کی حمد ہو

ہماریرب،اے1 کیعزتہی کامخاطر نہ کر بلـکہ اِس لئے
تیرےکہ نام جلالکو ملے، اِس لئے کہ تُو مہربان اور وفادار خدا
ہے۔

2 دیگر اقوام کیوں کہیں، اُن” کا خدا کہاں “ہے؟
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3 ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، اور جو جی چاہے کرتا ہے۔
4 اُن کے بُت چاندیسونے کے ہیں، انسان کے ہاتھ اُنہیںنے

بنایا ہے۔
5 اُن کے منہ ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے۔ اُن کی آنکھیں ہیں

لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے۔
6 اُن کے کان ہیں لیکن وہ سن نہیں سکتے، اُن ناککی ہے

لیکن وہ سونگھ نہیں سکتے۔
7 اُن ہاتھکے لیکنہیں، وہ نہیںچھو سکتے۔ اُن پاؤںکے 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 اسرائیل، رب پر بھروسا !رکھ وہی تیرا سہارا اور تیری

ڈھال ہے۔
اے10 ہارون کے گھرانے، رب پر بھروسا !رکھ وہی تیرا

سہارا اور تیری ڈھال ہے۔
رباے11 خوفکا ماننے والو، رب پر بھروسا !رکھو وہی

تمہارا سہارا اور تمہاری ڈھال ہے۔
نےرب12 خیالہمارا کیا اورہے، گا۔دےبرکتہمیںوہ 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۔

14 رب تمہاری تعداد میں اضافہ کرے، تمہاری بھی اور
تمہاری اولاد کی بھی۔

آسمانجورب15 و زمین خالقکا برکتتمہیںہے سے مالمالا
کرے۔

آسمان16 ربتو کا لیکنہے، زمین اُسکو آدمنے زادوں کو
بخش دیا ہے۔

اے17 مُردےرب، تیری ستائش نہیں کرتے، خاموشی کے
ملـک میں اُترنے والوں میں سے کوئی بھی تیری تمجید نہیں کرتا۔

لیکن18 ربہم ابستائشکی سے تکابد کریں ربگے۔
کی حمد !ہو

116
موت نجاتسے پر شکرگزاری

1 مَیں رب سے محبت رکھتا ہوں، کیونکہ اُس نے میری آواز
اور میری التجا سنی ہے۔

2 اُس نے اپنا کان میری طرف جھکایا ہے، اِس لئے مَیں عمر
بھر اُسے پکاروں گا۔

3 موت نے مجھے اپنی زنجـیروں میں جکڑ لیا، اور پاتال کی
پریشانیاں مجھ غالبپر آئیں۔ مصیبتمَیں اور دُکھ پھنسمیں گیا۔

تب4 مَیں نے رب کا نام پکارا، اے” رب، مہربانی کر کے
مجھے “!بچا

مہربانرب5 راستاور ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔
رب6 سادہ لوگوں حفاظتکی کرتا پستمَیںجبہے۔ حال

تھا تو اُس مجھےنے بچایا۔

میریاے7 جان، اپنی آرام گاہ واپسپاسکے آ، ربکیونکہ
تیرےنے ساتھ بھلائی کی ہے۔

8 کیونکہ اے رب، تُو نے میری جان کو موت سے، میری
آنکھوں کو آنسو بہانے سے اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا
ہے۔

زندوںمَیںاب9 میںزمینکی رہ گا۔چلوںحضورکےربکر
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۔
12 جو بھلائیاں رب نے میرے ساتھ کی ہیں اُن سب کے

عوض مَیں کیا دوں؟
نجاتمَیں13 کا پیالہ اُٹھا ربکر کا نام پکاروں گا۔
ربمَیں14 کے حضور اُس ساریکی قوم کے منے سا ہی اپنی

مَنتیں پوری کروں گا۔
رب15 کی نگاہ میں اُس کے ایمان داروں موتکی گراں قدر

ہے۔
ًرب،اے16 مَیںیقینا تیرا ہاںخادم، تیرا تیریاورخادم خادمہ

کا بیٹا ہوں۔ تُو میرینے زنجـیروں کو توڑ ڈالا ہے۔
مَیں17 تجھے شکرگزاری کی پیشقربانی کر کے تیرا نام پکاروں

گا۔
ربمَیں18 کے حضور اُس ساریکی قوم کے منے سا ہی اپنی

مَنتیں پوری کروں گا۔
ربمَیں19 کے گھر کی بارگاہوں اےمیں، تیرےیروشلم بیچ

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 اُسکیونکہ ہمکی شفقتپر عظیم وفاداریکیرباورہے،

ابدی ربہے۔ کی حمد !ہو
118

الله کی مدد پر شکرگزاری
رب1 کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے، اور اُس کی شفقت

ابدی ہے۔
اسرائیل2 کہے، اُس” ابدیشفقتکی “ہے۔
ہارون3 کا گھرانا کہے، اُس” ابدیشفقتکی “ہے۔
رب4 کا خوف ماننے والے کہیں، اُس” کی شفقت ابدی

“ہے۔
مصیبت5 میں مَیں ربنے کو پکارا تو رب میرینے سن کر

میرے پاؤں کو کھلے میدان میں قائم کر دیا ہے۔
میرےرب6 میںحق اِسہے، لئے مَیں نہیں ڈروں گا۔ انسان

میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟
میرےرب7 حق میں ہے اور میرا سہارا ہے، اِس لئے مَیں

اُن شکستکی دیکھ ہوںخوشکر گا جو مجھ نفرتسے کرتے
ہیں۔
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میںرب8 پناہ لینا انسان پر اعتماد کرنے کہیںسے بہتر ہے۔
میںرب9 پناہ لینا شرفا پر اعتماد کرنے کہیںسے بہتر ہے۔
تمام10 اقوام مجھےنے گھیر لیا، لیکن مَیں نے الله کا نام لے کر

اُنہیں بھگا دیا۔
اُنہوں11 نے مجھے گھیر لیا، ہاں چاروں طرف سے گھیر لیا،

لیکن مَیں نے الله کا نام لے کر اُنہیں بھگا دیا۔
12 وہ شہد کی مکھیوں کی طرح طرفچاروں سے مجھ پر حملہ

آور ہوئے، لیکن کانٹےدار یوں جھاڑ آگکی کی طرح جلد ہی
بجھ گئے۔ مَیں ربنے کا نام لے کر اُنہیں بھگا دیا۔

13 دشمن نے مجھے دھکا دے کر گرانے کی کوشش کی،
ربلیکن میرینے مدد کی۔

رب14 میری قوت اور میرا گیت ہے، وہ میری نجات بن گیا
ہے۔

خوشی15 اور فتح کے نعرے راست بازوں کے خیموں میں
گونجتے ہیں، رب” کا دہنا زبردستہاتھ کام کرتا !ہے

16 رب کا دہنا ہاتھ سرفراز کرتا ہے، رب کا دہنا ہاتھ
زبردست کام کرتا “!ہے

مَیں17 نہیں مروں گا بلـکہ زندہ رہ ربکر کے کام بیان کروں
گا۔

18 ربگو تادیبسختمیرینے کی اُسہے، موتمجھےنے
کے حوالے نہیں کیا۔

راستی19 میرےدروازےکے لئے کھول دو تاکہ مَیں اُن میں
داخل ہو ربکر کا شکر کروں۔

20 یہ رب کا دروازہ ہے، اِسی میں راست باز داخل ہوتے
ہیں۔

مَیں21 تیرا شکر کرتا ہوں، کیونکہ تُو سنمیرینے مجھےکر ہے۔بچایا
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 اپنی قدرت 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 وہہے نامکےربجو سے آتا سکونتکیربہے۔

گاہ سے ہم برکتتمہیں دیتے ہیں۔
رب27 ہی خدا ہے، اور اُس نے ہمیں بخشیروشنی ہے۔ آؤ،

رّسیوںقربانیکیعید قربانسے گاہ سینگوںکے باندھو۔ساتھکے
28 تُو میرا خدا ہے، اور مَیں تیرا شکر کرتا ہوں۔ اے میرے

خدا، مَیں تیری تعظیم کرتا ہوں۔
ستائشکیرب29 کرو، کیونکہ بھلاوہ اورہے اُس شفقتکی

ابدی ہے۔

119
الله کے کلام کی شان
1

مبارک1 ہیں وہ جن کا چال چلن 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 ہمیںنے اپنے احکام دیئے ہیں، اور تُو چاہتا ہمکہہے ہر

لحاظ سے اُن کے تابع رہیں۔
اِتنیراہیںمیریکاش5 ہوںپختہ ثابتمَیںکہ قدمی تیرےسے

احکام پر عمل !کروں
مَیںتب6 ہوںنہیںشرمندہ گا، تیرےآنکھیںمیریکیونکہ تمام

احکام پر لـگی رہیں گی۔
7 جتنا باانصافتیرےمَیں فیصلوں بارےکے میں سیکھوں گا

اُتنا دیانتہی دار دل ستائشتیریسے کروں گا۔
تیرے8 احکام پر مَیں کروںعملوقتہر پوریمجھےگا۔ طرح

ترک نہ !کر
2

نوجوان9 اپنی راہ کسکو پاکطرح رکھے؟ اِس طرح کہ
تیرے کلام مطابقکے زندگی گزارے۔

10 پورےمَیں دل سے تیرا طالب رہا ہوں۔ مجھے اپنے احکام
سے بھٹکنے نہ دے۔

11 مَیں نے تیرا کلام اپنے دل میں محفوظ رکھا ہے تاکہ تیرا
گناہ نہ کروں۔

اے12 تیریرب، حمد !ہو مجھے اپنے احکام سکھا۔
13 ہونٹوںاپنے دوسروںمَیںسے تیرےکو منہ ہدایاتتمامکی

سناتا ہوں۔
تیرےمَیں14 احکام کی راہ سے لطفاُتنا اندوز ہوتا ہوں جتنا

کہ ہر طرح دولتکی سے۔
15 مَیں 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 اور تیرے
کلام مطابقکے زندگی گزاروں۔

18 میری آنکھوں کو کھول تاکہ تیری شریعت کے عجائب
دیکھوں۔

19 دنیا میں پردیسیمَیں ہی ہوں۔ اپنے احکام مجھ سے چھپائے
نہ !رکھ

میری20 جان ہر وقت تیری ہدایات کی آرزو کرتے کرتے
نڈھال ہو رہی ہے۔

21 تُو مغروروں کو ڈانٹتا ہے۔ اُن لعنتپر تیرےجو احکام سے
بھٹک جاتے !ہیں
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لوگوںمجھے22 توہینکی اور رِہائیسےتحقیر مَیںکیونکہدے،

تیرے احکام کے تابع رہا ہوں۔
خلافمیرےبزرگگو23 منصوبے ھنے باند کے لئے بیٹھ گئے

ہیں، تیرا تیرےخادم احکام میں محوِ خیال رہتا ہے۔
تیرے24 احکام لطفمَیںہیسے اُٹھاتا میرےوہیہوں، مشیر

ہیں۔
4

میری25 اپنےہے۔گئیدبمیںخاکجان کلام مطابقکے
میری جان کو تازہ دم کر۔

مَیں26 اپنینے راہیں بیان کیں تو تُو میرینے مجھےسنی۔ اپنے
احکام سکھا۔

27 مجھے اپنے احکام کی راہ سمجھنے کے قابل بنا تاکہ تیرے
عجائب میں محوِ خیال رہوں۔

میری28 جان دُکھ مارےکے نڈھال ہو گئی مجھےہے۔ اپنے
کلام تقویتمطابقکے دے۔

فریب29 کی راہ مجھ سے دُور رکھ اور مجھے اپنی شریعت سے
نواز۔

30 مَیں 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۔

32 مَیں تیرے فرمانوں کی راہ پر دوڑتا ہوں، کیونکہ تُو نے
میرے دل کو بخشیکشادگی ہے۔

5
اے33 رب، مجھے اپنے آئین کی راہ سکھا تو مَیں عمر بھر اُن پر

عمل کروں گا۔
34 مجھے 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۔
دلمیرے36 کو لالچ میں آنے دےنہ بلـکہ اُسے اپنے فرمانوں

مائلطرفکی کر۔
میری37 آنکھوں کو باطل 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۔
جس39 رُسوائی سے مجھے خوف ہے اُس کا خطرہ دُور کر،

تیرےکیونکہ احکام اچھے ہیں۔
40 مَیں تیری ہدایات کا شدید آرزومند ہوں، اپنی راستی سے

میری جان کو تازہ دم کر۔
6

اے41 تیریرب، شفقت اور جسنجاتوہ کا وعدہ تُو نے
کیا تکمجھہے پہنچے

42 تاکہ مَیں بےعزتی کرنے والے کو دےجواب سکوں۔
کیونکہ تیرےمَیں کلام پر بھروسا رکھتا ہوں۔

میرے43 منہ سے سچائی کا کلام نہ چھین، کیونکہ تیرےمَیں
فرمانوں کے انتظار میں ہوں۔

مَیں44 شریعتتیریوقتہر پیرویکی کروں ابگا، سے ابد
تک اُس میں قائم رہوں گا۔

مَیں45 کھلے میدان میں چلتا پھروں گا، تیرےکیونکہ آئین کا
طالب رہتا ہوں۔

46 مَیں شرم کئے بغیر بادشاہوں کے منے سا تیرے احکام بیان
کروں گا۔

47 مَیں تیرے فرمانوں سے لطف اندوز ہوتا ہوں، وہ پیارےمجھے ہیں۔
مَیں48 اپنے تیرےہاتھ فرمانوں طرفکی اُٹھاؤں گا، کیونکہ

وہ پیارےمجھے ہیں۔ مَیں ہدایاتتیری میں محوِ خیال رہوں گا۔
7

49 اُس بات کا خیال رکھ جو تُو نے اپنے خادم سے کی اور
جس سے تُو مجھےنے اُمید دلائی ہے۔

مصیبت50 میں یہی تسلی باعثکا رہا ہے کہ تیرا میریکلام
جان کو تازہ دم کرتا ہے۔

51 مغرور میرا حد سے یادہ ز مذاق اُڑاتے ہیں، لیکن مَیں تیری
شریعت سے دُور نہیں ہوتا۔

اے52 رب، تیرےمَیں قدیم فرمان یاد کرتا ہوں تو مجھے تسلی
ملتی ہے۔

بےدینوں53 دیکھکو آگمَیںکر بگولا ہو جاتا ہوں، کیونکہ
اُنہوں شریعتتیرینے ترککو کیا ہے۔

جس54 گھر میں مَیں پردیسی ہوں اُس میں تیرےمَیں احکام
گیتکے گاتا رہتا ہوں۔

اے55 راترب، کو مَیں تیرا نام یاد کرتا تیریہوں، شریعت
پر عمل کرتا رہتا ہوں۔

بخششتیرییہ56 تیرےمَیںکہہے آئین پیرویکی کرتا ہوں۔
8

مَیںہے۔میراثمیریرب57 فرمانوںتیرےنے عملپر کرنے
کا وعدہ کیا ہے۔

58 پورےمَیں دل سے تیری شفقت کا طالب 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۔

مَیں60 نہیں جھجکتا بھاگبلـکہ تیرےکر احکام پر عمل کرنے
کوششکی کرتا ہوں۔

بےدینوں61 کے رّسوں نے مجھے جکڑ لیا ہے، لیکن مَیں تیری
شریعت نہیں بھولتا۔

62 آدھی رات کو مَیں جاگ اُٹھتا ہوں تاکہ تیرے راست
فرمانوں کے لئے تیرا شکر کروں۔

63 مَیں اُن سب کا ساتھی ہوں جو تیرا خوف مانتے ہیں، اُن
سب دوستکا ہدایاتتیریجو پر عمل کرتے ہیں۔

اے64 رب، دنیا تیری شفقت سے معمور ہے۔ مجھے اپنے
احکام !سکھا

9
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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۔
اِس67 پہلےسے کہ پستمجھے 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
مغروروں69 بولجھوٹنے مجھکر پر اُچھالیکیچڑ لیکنہے،

پورےمَیں دل ہدایاتتیریسے کی فرماں برداری کرتا ہوں۔
70 اُن کے دل اکڑ کر بےحس ہو گئے ہیں، لیکن مَیں تیری

شریعت لطفسے اندوز ہوتا ہوں۔
میرے71 لئے اچھا تھا پستمجھےکہ کیا گیا، کیونکہ طرحاِس

مَیں تیرےنے احکام سیکھ لئے۔
72 تیرےشریعتجو منہ سے صادر ہوئی ہے وہ مجھے سونے

چاندی ہزاروںکے ِسکوں سے یادہ ز پسند ہے۔
10

تیرے73 ہاتھوں مجھےنے بنا مضبوطکر بنیاد پر رکھ دیا ہے۔
مجھے سمجھ عطا فرما تیرےتاکہ احکام سیکھ لوں۔

74 جو خوفتیرا مانتے ہیں مجھےوہ دیکھ خوشکر ہو جائیں،
کیونکہ تیرےمَیں کلام کے انتظار میں رہتا ہوں۔

اے75 رب، مَیں نے جان لیا ہے کہ تیرے فیصلے راست
ہیں۔ یہ بھی تیری وفاداری کا اظہار ہے کہ تُو نے مجھے پست
کیا ہے۔

شفقتتیری76 مجھے تسلی طرحجسدے، تُو نے اپنے خادم
سے وعدہ کیا ہے۔

مجھ77 پر رحماپنے اظہارکا کر آئے،جانمیںجانمیریتاکہ
کیونکہ مَیں شریعتتیری لطفسے اندوز ہوتا ہوں۔

78 جو مغرور مجھے جھوٹ پستسے کر رہے ہیں وہ شرمندہ
ہو جائیں۔ لیکن تیرےمَیں فرمانوں میں محوِ خیال رہوں گا۔

کاش79 جو تیرا خوف مانتے تیرےاور احکام جانتے ہیں وہ
واپسپاسمیرے !آئیں

80 میرا تیرےدل آئین پیرویکی میںکرنے بےالزام رہے تاکہ
میری رُسوائی نہ ہو جائے۔

11
نجاتتیریجانمیری81 کی آرزو کرتے نڈھالکرتے 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 کو مزید کتنی دیر انتظار پڑےکرنا گا؟ تُو میرا

تعاقب کرنے والوں کرےکبعدالتکی گا؟
85 جو شریعتتیریمغرور تابعکے نہیں ہوتے اُنہوں 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۔

87 وہ مجھے رُوئے زمین پر سے مٹانے قریبکے ہی ہیں، لیکن
مَیں تیرےنے آئین ترککو نہیں کیا۔

شفقتاپنی88 کا اظہار کر میریکے جان کو تازہ دم کر تاکہ
تیرے منہ فرمانوںکے پر عمل کروں۔

12
اے89 رب، تیرا کلام تکابد آسمان پر قائم و دائم ہے۔
تُوہے۔رہتیپشتدرپشتوفاداریتیری90 بنیادکیزمیننے

رکھی، اور وہ وہیں کی وہیں برقرار رہتی ہے۔
تکآج91 آسمان و تیرےزمین فرمانوں کو پورا کرنے کے لئے

حاضر ہتے ر ہیں، کیونکہ تمام تیریچیزیں خدمت کرنے کے لئے
بنائی گئی ہیں۔

92 اگر تیری شریعت میری خوشی نہ ہوتی تو مَیں اپنی مصیبت
ہلاکمیں ہو گیا ہوتا۔

مَیں93 ہدایاتتیری کبھی نہیں بھولوں گا، کیونکہ اُن ہی کے
یعے ذر تُو میری جان کو تازہ دم کرتا ہے۔

94 مَیں تیرا ہی ہوں، مجھے !بچا کیونکہ مَیں تیرے احکام کا
طالب رہا ہوں۔

تاکمیریبےدین95 میں بیٹھ گئے ہیں تاکہ مجھے مار ڈالیں،
لیکن تیرےمَیں آئین پر دھیان دیتا رہوں گا۔

مَیں96 نے دیکھا کاملہرکہہے ہوتیحدکیچیز لیکنہے،
تیرے فرمان کی کوئی حد نہیں ہوتی۔

13
تیری97 شریعت مجھے کتنی پیاری !ہے دن بھر مَیں اُس میں

محوِ خیال رہتا ہوں۔
98 تیرا فرمان 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۔
100 مجھے بزرگوں سے یادہ ز سمجھ حاصل ہے، کیونکہ مَیں

وفاداری تیرےسے احکام پیرویکی کرتا ہوں۔
101 مَیں نے ہر بُری راہ پر قدم رکھنے سے گریز کیا ہے تاکہ

تیرے کلام سے لپٹا رہوں۔
102 مَیں تیرے فرمانوں سے دُور نہیں ہوا، کیونکہ تُو ہی نے

مجھے تعلیم دی ہے۔
103 تیرا کلام کتنا لذیذ ہے، میرےوہ منہ میں شہد سے یادہ ز

میٹھا ہے۔
تیرے104 احکام سے مجھے سمجھ حاصل ہوتی ہے، اِس لئے

جھوٹمَیں کی ہر راہ نفرتسے کرتا ہوں۔
14

105 تیرا میرےکلام پاؤں کے لئے چراغ ہے میریجو 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 ہے۔ اے رب، اپنے کلام کے
میریمطابق جان کو تازہ دم کر۔

اے108 میرےرب، منہ کی رضاکارانہ قربانیوں کو پسند کر
اور مجھے اپنے آئین !سکھا
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109 میری جان ہمیشہ خطرے میں ہے، لیکن مَیں تیری

شریعت نہیں بھولتا۔
میرےنےبےدینوں110 لئے پھندا تیار کر رکھا مَیںلیکنہے،

تیرے فرمانوں سے نہیں بھٹکا۔
تیرے111 احکام میری ابدی میراث بن گئے ہیں، کیونکہ اُن

سے میرا خوشیدل سے اُچھلتا ہے۔
مَیں112 نے اپنا تیرےدل احکام پر عمل کرنے مائلطرفکی

کیا ہے، کیونکہ اِس کا اجر ابدی ہے۔
15

مَیں113 دو دلوں نفرتسے لیکن شریعتتیری محبتسے ہوں۔کرتا
114 تُو میری پناہ گاہ میریاور ڈھال تیرےمَیںہے، کلام کے

انتظار میں رہتا ہوں۔
اے115 بدکارو، مجھ سے دُور ہو جاؤ، کیونکہ مَیں اپنے خدا

کے احکام سے لپٹا رہوں گا۔
116 اپنے فرمان کے مطابق مجھے سنبھال تاکہ زندہ رہوں۔

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 تمامکے کیخارجسےچاندیناپاککوبےدینوں

ہوئی مَیل کی پھینکطرح نیستکر 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
مَیں121 راستنے باانصافاور 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 نجاتتیری وعدےراستتیرےاور کی راہ

دیکھتے دیکھتے رہ گئی ہیں۔
124 اپنے خادم سے تیرا سلوک تیری شفقت کے مطابق ہو۔

مجھے اپنے احکام سکھا۔
مَیں125 تیرا فہممجھےہوں۔خادمہی عطا فرما تیرےتاکہ آئین

پوریکی سمجھ آئے۔
وقتاب126 آ گیا ہے قدمربکہ اُٹھائے، لوگوںکیونکہ نے

شریعتتیری کو توڑ ڈالا ہے۔
127 اِس لئے تیرےمَیں احکام کو سونے خالصبلـکہ سونے

سے یادہ ز پیار کرتا ہوں۔
اِس128 لئے مَیں احتیاط تیرےسے تمام آئین مطابقکے زندگی

گزارتا ہوں۔ مَیں فریبہر دہ راہ نفرتسے کرتا ہوں۔
17

تیرے129 احکام تعجب انگیز ہیں، اِس لئے میری جان اُن پر
عمل کرتی ہے۔

تیرے130 کلام کا انکشاف روشنی بخشتا اور سادہ لوح کو
سمجھ عطا کرتا ہے۔

تیرےمَیں131 فرمانوں کے لئے اِتنا پیاسا ہوں کہ کھولمنہ کر
ہانپ رہا ہوں۔

رجوعطرفمیری132 فرما اور مجھ پر وہی مہربانی کر جو تُو اُن
سب پر کرتا ہے تیرےجو نام سے پیار کرتے ہیں۔

133 اپنے کلام میرےسے مضبوطقدم بھیکسیکر، گناہ کو
مجھ حکومتپر نہ کرنے دے۔

134 دےفدیہ کر مجھے انسان کے ظلم سے دےچھٹکارا تاکہ
تیرےمَیں احکام کے تابع رہوں۔

چہرےاپنے135 نورکا خادماپنے پر مجھےاورچمکا احکاماپنے
سکھا۔

میری136 آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہہ رہی ہیں، کیونکہ
شریعتتیریلوگ کے تابع نہیں ہتے۔ ر

18
اے137 رب، راستتُو ہے، تیرےاور درستفیصلے ہیں۔
138 تُو نے راستی وفاداریبڑیاور ساتھکے اپنے جاریفرمان

کئے ہیں۔
139 میری جان غیرت کے باعث تباہ ہو گئی ہے، کیونکہ

میرے تیرےدشمن فرمان بھول گئے ہیں۔
140 تیرا کلام آزما ثابتصافپاککر ہوا ہے، تیرا خادم اُسے

پیار کرتا ہے۔
141 مجھے ذلیل اور حقیر جانا جاتا ہے، لیکن مَیں تیرے آئین

نہیں بھولتا۔
تیری142 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 ابد تک راست ہیں۔ مجھے سمجھ عطا فرما

تاکہ مَیں جیتا رہوں۔
19

145 مَیں پورے دل سے پکارتا ہوں، اے” رب، میری !سن
تیرےمَیں آئین مطابقکے زندگی گزاروں “گا۔

مَیں146 پکارتا ہوں، مجھے” !بچا تیرےمَیں احکام کی پیروی
کروں “گا۔

147 پَو پھٹنے سے پہلے 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۔

چالاکیجو150 سے تعاقبمیرا کر ہیںرہے پہنچقریبوہ گئے
ہیں۔ لیکن شریعتتیریوہ سے انتہائی دُور ہیں۔

اے151 رب، تُو قریب ہی ہے، تیرےاور احکام سچائی ہیں۔
بڑی152 دیر پہلے تیرےمجھے فرمانوں سے معلوم ہوا ہے کہ تُو

نے اُنہیں ہمیشہ کے لئے قائم رکھا ہے۔
20
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مصیبتمیری153 خیالکا کر مجھےکے !بچا کیونکہ شریعتتیریمَیں نہیں بھولتا۔
عدالت154 میرےمیں حق میں لڑ کر میرا دےعوضانہ تاکہ

جائے۔چھوٹجانمیری وعدےاپنے جانمیریمطابقکے کو
تازہ دم کر۔

155 نجات بےدینوں سے بہت دُور ہے، کیونکہ وہ تیرے
احکام طالبکے نہیں ہوتے۔

اے156 رب، تُو متعدد یقوں طر سے اپنے رحم کا اظہار کرتا
ہے۔ اپنے آئین میریمطابقکے جان کو تازہ دم کر۔

157 میرا تعاقب کرنے والوں میرےاور دشمنوں کی بڑی 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، مجھے تیرے احکام سے پیار اےہے۔ رب، اپنی
شفقت میریمطابقکے جان کو تازہ دم کر۔

تیرے160 کلام کا لُِب لباب سچائی ہے، تیرے تمام راست
فرمان تکابد قائم ہیں۔

21
161 سردار بلاوجہ میرا پیچھا کرتے ہیں، لیکن میرا تیرےدل

کلام سے ہی ڈرتا ہے۔
تیرےمَیں162 کلام کی خوشی اُس کی طرح مناتا ہوں جسے

کثرت کا غنیمتماِل مل گیا ہو۔
163 مَیں جھوٹ نفرتسے کرتا بلـکہ گھن کھاتا ہوں، لیکن

شریعتتیری پیاریمجھے ہے۔
ستائشتیریبارساتمیںدنمَیں164 کرتا ہوں، تیرےکیونکہ

راستاحکام ہیں۔
شریعتجنہیں165 پیاری ہے اُنہیں بڑا سکون حاصل 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۔
فرمانوںتیرےجانمیری167 لپٹیسے رہتی نہایتاُسےوہہے،

پیارے ہیں۔
168 مَیں تیرے آئین اور ہدایات کی پیروی کرتا ہوں، کیونکہ

میری تمام تیرےراہیں منے سا ہیں۔
22

اے169 میریرب، تیرےآہیں منے سا آئیں، مجھے اپنے کلام
مطابقکے سمجھ عطا فرما۔

170 میری التجائیں تیرے منے سا آئیں، مجھے اپنے کلام کے
مطابق !چھڑا

میرے171 ہونٹوں سے حمد و ثنا پھوٹ نکلے، کیونکہ تُو مجھے
اپنے احکام سکھاتا ہے۔

میری172 زبان تیرے کلام کی مدح سرائی کرے، کیونکہ
تیرے تمام راستفرمان ہیں۔

173 تیرا ہاتھ میری مدد کرنے کے لئے تیار رہے، کیونکہ مَیں
تیرےنے احکام اختیار کئے ہیں۔

اے174 نجاتتیریمَیںرب، کا آرزومند شریعتتیریہوں،
لطفسے اندوز ہوتا ہوں۔

میری175 جان زندہ رہے تاکہ تیری ستائش کر تیرےسکے۔
آئین میری مدد کریں۔

بھٹکیمَیں176 ہوئی بھیڑ آوارہطرحکی پھر ہوں۔رہا خادماپنے
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۔
اے2 میریرب، جان کو جھوٹے ہونٹوں اور فریب دہ زبان

سے بچا۔
فریباے3 دہ زبان، تیرےوہ ساتھ کیا مزیدکرے، تجھے کیا

دے؟
4 وہ تجھ پر جنگجو کے تیز تیر اور دہکتے کوئلے !برسائے
5 مجھ پر !افسوس مجھے اجنبی ملـک مسک میں، قیدار کے

خیموں پاسکے رہنا پڑتا ہے۔
6 اِتنی دیر سے امن کے دشمنوں پاسکے ہنے ر سے میری جان

تنگ آ گئی ہے۔
مَیں7 تو امن چاہتا ہوں، لیکن جب کبھی بولوں تو جنگوہ

کرنے پر ُلے ت ہوتے ہیں۔
121

انسان کا وفادار محافظ
یارت1 ز کا گیت۔
مَیں اپنی آنکھوں کو پہاڑوں کی طرف اُٹھاتا ہوں۔ میری مدد

کہاں سے آتی ہے؟
میری2 ربمدد سے آتی ہے، آسمانجو و زمین کا خالق ہے۔
3 وہ تیرا پاؤں پھسلنے دےنہیں گا۔ تیرا محافظ اونگھنے کا نہیں۔
4ً یقینا اسرائیل محافظکا نہ اونگھتا ہے، نہ سوتا ہے۔
رب5 تیرا محافظ تیرےربہے، ہنے د ہاتھ پر سائبان ہے۔
6 نہ دن کو سورج، راتنہ کو چاند تجھے ضرر پہنچائے گا۔
تجھےرب7 ہر نقصان سے بچائے گا، تیریوہ جان محفوظکو

رکھے گا۔
ابرب8 سے تیرےتکابد آنے جانے کی پہرا کرےداری

گا۔
122

یروشلم پر برکت
داؤد1 یارتکا ز کا گیت۔
مَیں اُن خوشسے ہوا جنہوں نے مجھ سے کہا، آؤ،” ربہم

کے گھر “چلیں۔
اے2 یروشلم، ہمارےاب تیرےپاؤں دروازوں کھڑےمیں

ہیں۔
3 یروشلم شہر یوں بنایا گیا ہے کہ اُس کے تمام حصے مضبوطی

دوسرےایکسے کے جُڑےساتھ ہوئے ہیں۔
وہاں4 قبیلے، ہاں رب کے قبیلے حاضر ہوتے ہیں تاکہ رب

کے نام ستائشکی اسرائیلطرحجسکریں کو فرمایا گیا ہے۔
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5 کیونکہ وہاں تخت عدالت کرنے کے لئے لگائے گئے ہیں،

وہاں داؤد کے گھرانے تختکے ہیں۔
6 یروشلم کے لئے سلامتی !مانگو جو” تجھ سے پیار کرتے ہیں

وہ سکون پائیں۔
تیری7 فصیل میں سلامتی تیرےاور محلوں میں سکون “ہو۔
8 اپنے بھائیوں اور ہم سایوں کی خاطر مَیں کہوں گا، تیرے”

اندر سلامتی “!ہو
ہمارےرب9 خدا کے گھر کی خاطر مَیں تیری خوش حالی

طالبکا رہوں گا۔
123

الله ہم پر کرےمہربانی
یارت1 ز کا گیت۔
مَیں اپنی آنکھوں کو تیری طرف اُٹھاتا ہوں، تیری طرف جو

آسمان پر تخت نشین ہے۔
طرحجس2 غلام کی آنکھیں مالـکاپنے کے ہاتھ طرفکی

اور لونڈی کی آنکھیں اپنی مالـکن کے ہاتھ کی طرف لـگی رہتی
ربآنکھیںہماریطرحاُسیہیں اپنے خدا پر لـگی رہتی جبہیں،
تک وہ ہم پر مہربانی نہ کرے۔

ہمرب،اے3 پر مہربانی کر، ہم پر مہربانی !کر کیونکہ ہم حد
سے یادہ حقارتز کا نشانہ بن گئے ہیں۔

سکون4 سے زندگی گزارنے والوں کی لعن طعن اور مغروروں
کی تحقیر ہماریسے جان دوبھر ہو گئی ہے۔

124
مصیبت میں الله ہمارا سہارا ہے

داؤد یارتکا ز کا گیت۔
اسرائیل1 کہے، ہمارےرباگر” ساتھ نہ ہوتا،
2 ہمارےرباگر ساتھ نہ اُٹھےخلافہمارےلوگجبہوتا
آگاور3 بگولا ہو کر اپنا پورا ہمغصہ پر اُتارا، تو وہ ہمیں زندہ

ہڑپ کر لیتے۔
4 ہمسیلابپھر ٹوٹپر ندیپڑتا، کا تیز دھارا ہم غالبپر آ جاتا
5 اور متلاطم پانی ہم پر سے گزر “جاتا۔
کیرب6 حمد جسہو ہمیںنے اُن کے دانتوں کے حوالے نہ

کیا، ورنہ وہ ہمیں پھاڑ کھاتے۔
ہماری7 جان اُس یا چڑ چھوٹطرحکی گئی چڑیجوہے مار

پھندےکے سے نکل کر اُڑ گئی ہے۔ پھندا ٹوٹ گیا ہے، اور ہم
بچ نکلے ہیں۔

رب8 کا نام، ہاں اُسی کا نام ہمارا سہارا ہے جو آسمان 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 ابکو محفوظسےطرفچاروںتکابدسے رکھتا ہے۔

بازوںراستکیبےدینوںکیونکہ3 میراثکی نہیںحکومتپر
رہے گی، ایسا نہ ہو راستکہ باز بدکاری کرنے آزمائشکی میں
پڑ جائیں۔

اے4 رب، اُن سے بھلائی کر جو نیک ہیں، جو دل سے
سیدھی راہ پر چلتے ہیں۔

لیکن5 بھٹکجو کر اپنی ٹیڑھی میڑھی راہوں پر چلتے ہیں اُنہیں
رب بدکاروں کے ساتھ خارج کر اسرائیلدے۔ کی سلامتی !ہو

126
رب اپنے قیدیوں کو رِہائی دیتا ہے

یارت1 ز کا گیت۔
ربجب نے صیون کو بحال کیا تو ایسا لـگ رہا تھا کہ ہم

خواب دیکھ رہے ہیں۔
2 تب ہمارا منہ ہنسی خوشی سے بھر گیا، اور ہماری زبان

شادمانی نعرےکے لگانے رُکسے نہ تبسکی۔ دیگر قوموں میں
کہا گیا، رب” نے اُن کے لئے زبردست کام کیا “ہے۔

رب3 نے ہمارےواقعی لئے زبردست کام کیا ہے۔ ہم کتنے
خوش تھے، !خوشکتنے

طرحجسکر۔بحالہمیںرب،اے4 برساتموسِم میں دشِت
نالےخشککےنجب پانی بھرسے بحالہمیںطرحاُسیہیںجاتے
کر۔

5 جو آنسو بہا بہا کر بیج بوئیں وہ خوشی نعرےکے لگا کر فصل
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 کرنے والوں کی

محنت عبث ہے۔ اگر رب شہر کی پہرا داری نہ کرے تو انسانی
پہرے داروں کی عبثنگہبانی ہے۔

عبثبھییہ2 کہہے سویرےصبحتم اُٹھو محنتدنپورےاور
مشقت کے ساتھ روزی کما راتکر گئے سو جاؤ۔ کیونکہ جو الله
پیارےکو اُنہیںہیں وہ اُن یاتکی ضرور اُن پوریمیںسوتےکے
کر دیتا ہے۔

بچے3 ایسی نعمت ہیں جو میراثہم 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 ہے وہ جسآدمی ترکشکا اُن سے بھرا جبہے۔
وہ شہر دروازےکے پر اپنے دشمنوں جھگڑےسے گا تو شرمندہ
نہیں ہو گا۔
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خاندانجس کو الله برکت دیتا ہے
یارت1 ز کا گیت۔
مبارک ہے وہ ربجو مانخوفکا کر اُس کی راہوں پر چلتا

ہے۔
2ً یقینا تُو اپنی محنت کا پھل کھائے مبارکگا۔ ہو، کیونکہ تُو

کامیاب ہو گا۔
3 گھر میں تیری بیوی انگور کی پھل دار بیل کی مانند ہو گی،

تیرےاور بیٹے میز اردکے گرد بیٹھ کر زیتون کی تازہ *شاخوں کی
مانند ہوں گے۔

4 جو ربآدمی خوفکا مانے اُسے ایسی برکتہی ملے گی۔
تجھےرب5 کوہِ صیون برکتسے دے۔ کرےوہ کہ تُو جیتے

جی یروشلم خوشکی حالی دیکھے،
6 کہ تُو پوتوںاپنے نواسوں بھیکو اسرائیلدیکھے۔ کی سلامتی

!ہو
129

مدد کے لئے اسرائیل کی دعا
یارت1 ز کا گیت۔
اسرائیل کہے، میری” جوانی سے میرےہی دشمن بار بار مجھ

پر حملہ آور ہوئے ہیں۔
میری2 جوانی سے ہی وہ بار بار مجھ پر حملہ آور ہوئے ہیں۔

توبھی وہ مجھ غالبپر نہ “آئے۔
ہل3 چلانے والوں نے میری پیٹھ پر ہل چلا کر اُس پر اپنی

لمبی لمبی یاں یگھار ر بنائی ہیں۔
راسترب4 اُسہے۔ بےدینوںنے کے کاٹرسّے مجھےکر

آزاد کر دیا ہے۔
5 الله کرے کہ جتنے بھی صیون نفرتسے رکھیں وہ شرمندہ

ہو کر ہٹپیچھے جائیں۔
6 وہ چھتوں پر گھاسکی کی مانند ہوں صحیحجو طور پر ھنے بڑ

سے پہلے ہی مُرجھا جاتی ہے
7 جساور سے 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 برکت

“دے۔
ربہم 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۔
میریرب،اے2 آواز !سن کان لگا میریکر التجاؤں پر دھیان

!دے
اے3 رب، اگر تُو ہمارے گناہوں کا کرےحساب تو کون

قائم رہے گا؟ کوئی بھی !نہیں
4 لیکن تجھ سے معافی حاصل ہوتی ہے تاکہ تیرا خوف مانا

جائے۔

5 مَیں رب کے انتظار میں ہوں، میری جان شدت سے انتظار
کرتی مَیںہے۔ اُس کے کلام سے اُمید رکھتا ہوں۔

پہرے6 سےشدتجسدار پَو پھٹنے کے انتظار میں ہتے ر ہیں،
میری جان اُس سے بھی یادہ شدتز کے ساتھ، ہاں یادہ شدتز
ربساتھکے کی منتظر رہتی ہے۔

اے7 اسرائیل، رب کی راہ دیکھتا !رہ ربکیونکہ پاسکے
شفقت اور فدیہ بندوبستٹھوسکا ہے۔

8 وہ اسرائیل کے تمام گناہوں کا دےفدیہ کر دےنجاتاُسے
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 کن ہیں 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 نے قَسم کھا ربکر سے وعدہ کیا اور یعقوب قویکے

خدا کے مَنتحضور مانی،
نہ”3 مَیں اپنے گھر میں داخل ہوں گا، نہ بستر پر لیٹوں گا،
4 نہ مَیں اپنی آنکھوں کو سونے دوں گا، نہ اپنے پپوٹوں کو

اونگھنے دوں گا
ربتکجب5 کے لئے مقام یعقوباور کے سورمے کے لئے

سکونت گاہ نہ “ملے۔
ہم6 نے اِفراتہ میں عہد صندوقکے کی خبر سنی اور یعر کے

کھلے میدان میں اُسے پا لیا۔
7 آؤ، ہم اُس کی سکونت گاہ میں داخل ہو کر اُس کے پاؤں

کی چوکی کے منے سا سجدہ کریں۔
اے8 رب، اُٹھ کر اپنی آرام گاہ کے پاس 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۔
* 128:3 تازہ :شاخوں اِس سے مراد پیوندکاریہے کے لئے درخت سے کاٹی گئی ٹہنیاں۔ * 131:2 چھوٹے بچےجس:بچے ماںنے کا دودھ پینا چھوڑ دیا ہے۔
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قَسمنےرب11 کھا داؤدکر وعدہسے کیا اورہے، وہ اُس سے

کبھی پھرےنہیں گا، مَیں” تیری اولاد میں ایکسے تیرےکو
تخت پر بٹھاؤں گا۔

12 اگر تیرے بیٹے میرے عہد کے وفادار رہیں اور اُن احکام
پیرویکی کریں جو مَیں اُنہیں سکھاؤں گا تو اُن کے بیٹے بھی ہمیشہ
تختتیرےتک پر بیٹھیں “گے۔

13 ربکیونکہ نے کوہِ صیون چنکو لیا ہے، اور وہی وہاں
سکونت کرنے کا آرزومند تھا۔

اُس14 نے یہ”فرمایا، میریتکہمیشہ آرام گاہ اورہے، یہاں
مَیں سکونت کروں گا، کیونکہ مَیں اِس کا آرزومند ہوں۔

مَیں15 صیون خوراککی کثرتکو دےبرکتکی کر اُس
غریبوںکے کو روٹی سے سیر کروں گا۔

مَیں16 اُس اماموںکے نجاتکو ملبّسسے کروں گا، اور اُس
ایمانکے دار خوشی سے نعرےزوردار لگائیں گے۔

یہاں17 مَیں داؤد کی طاقت بڑھا دوں *گا، اور یہاں مَیں نے
اپنے مسح کئے ہوئے خادم کے لئے چراغ تیار کر رکھا ہے۔

مَیں18 اُس دشمنوںکے شرمندگیکو ملبّسسے کروں گا جبکہ
اُس سرکے کا تاج چمکتا رہے “گا۔

133
بھائیوں یگانگتکی برکتکی

داؤد1 کا یارتزبور۔ ز کا گیت۔
جب بھائی مل کر اور یگانگت سے ہتے ر ہیں یہ کتنا اچھا اور

پیارا ہے۔
یہ2 تیلنفیساُس مانندکی ہارونجوہے امام سرکے پر ُنڈیلا ا

جاتا ٹپکٹپکاورہے کر اُس داڑھیکی لباساور گریبانکے پر
آ جاتا ہے۔

3 یہ اُس اوس کی مانند ہے جو کوہِ حرمون سے صیون کے
پہاڑوں پر پڑتی ربکیونکہہے۔ نے فرمایا وہیں”ہے، تکہمیشہ
برکت اور زندگی ملے “گی۔

134
رب کے گھر راتمیں ستائشکی

یارت1 ز کا گیت۔
ستائشکیربآؤ، تمامکےرباےکرو، خادمو راتجو کے

ربوقت کے گھر کھڑےمیں ہو۔
مقدِس2 میں اپنے ہاتھ اُٹھا ربکر کی تمجید !کرو
برکتتجھےسےصیونرب3 آسماندے، زمینو تجھےخالقکا

برکت دے۔
135

الله پرستشکی
رب1 کی حمد !ہو رب کے نام ستائشکی !کرو اُس کی تمجید

رباےکرو، کے تمام خادمو،
ہمارےمیں،گھرکےربجو2 کھڑےمیںبارگاہوںکیخدا

ہو۔

حمدکیرب3 کرو، بھلاربکیونکہ اُسہے۔ نامکے مدحکی
سرائی کرو، کیونکہ وہ پیارا ہے۔

یعقوبنےربکیونکہ4 کو اپنے لئے اسرائیللیا،چن اپنیکو
ملـکیت بنا لیا ہے۔

5 ہاں، مَیں نے جان لیا ہے ربکہ عظیم ہے، کہ ربہمارا
دیگر تمام معبودوں سے یادہ ز عظیم ہے۔

جیجورب6 چاہے کرتا آسمانخواہہے، پر ہو یا زمین پر، خواہ
سمندروں میں ہو یا گہرائیوں میں کہیں بھی ہو۔

7 وہ زمین کی انتہا سے بادل ھنے چڑ دیتا اور بارشبجلی کے لئے
پیدا کرتا ہے، وہ ہَوا اپنے گوداموں نکالسے لاتا ہے۔

8 مصر میں اُس نے انسان و حیوان کے تمام پہلوٹھوں کو مار
ڈالا۔

اے9 مصر، اُس نے اپنے الٰہی نشان اور معجزات تیرے
درمیان ہی کئے۔ تب فرعون اور اُس کے تمام ملازم اُن کا نشانہ
بن گئے۔

10 اُس نے متعدد قوموں کو شکست دے کر طاقت ور
بادشاہوں موتکو گھاٹکے اُتار دیا۔

یوں11 امور کا بادشاہ سیحون، بسن 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۔

رب،اے13 تیرا ابدینام پشتتجھےرب،اےہے۔ پشتدر
یاد کیا جائے گا۔

اپنیربکیونکہ14 قوم انصافکا کر خادموںاپنےکے ترسپر
کھائے گا۔

15 دیگر قوموں کے بُت چاندیسونے کے ہیں، انسان ہاتھکے
اُنہیںنے بنایا۔

16 اُن کے منہ ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے، اُن کی آنکھیں ہیں
لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے۔

17 اُن کے کان ہیں لیکن وہ سن نہیں سکتے، اُن کے منہ میں
سانس ہی نہیں ہوتی۔

18 جو بُت بناتے ہیں وہ اُن کی مانند ہو جائیں، جو اُن پر بھروسا
رکھتے ہیں وہ اُن بےحسجیسے حرکتو ہو جائیں۔

19 اے 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 ربسے کی حمد ہو۔ اُس کی حمد ہو جو یروشلم میں
سکونت کرتا ربہے۔ کی حمد !ہو

136
تخلیق اور قوم کی تاریخ میں الله معجزےکے

* 132:17 مَیں داؤد طاقتکی بڑھا دوں :گا لفظی :ترجمہ مَیں داؤد سینگکا پھوٹنے دوں گا۔
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رب1 کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے، اور اُس کی شفقت

ابدی ہے۔
خداؤں2 کے خدا کا شکر کرو، کیونکہ اُس کی شفقت ابدی

ہے۔
مالـکوں3 مالـککے کا ابدیشفقتکیاُسکیونکہکرو،شکر

ہے۔
اکیلاجو4 ہی معجزےعظیم کرتا اُسہے کا کرو،شکر کیونکہ

اُس ابدیشفقتکی ہے۔
جس5 نے حکمت کے ساتھ آسمان بنایا اُس کا شکر کرو،

کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
زمیننےجس6 کو مضبوطی سے پانی کے اوپر لگا دیا اُس کا

شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
جس7 نے آسمان کی روشنیوں کو خلق کیا اُس کا شکر کرو،

کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
جس8 سورجنے کو دن حکومتوقتکے کرنے کے لئے

بنایا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
جس9 نے چاند اور ستاروں کو رات کے وقت حکومت

کرنے کے لئے بنایا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی
ہے۔

جس10 نے مصر میں پہلوٹھوں کو مار ڈالا اُس کا شکر کرو،
کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔

11 اسرائیلجو میںمصریوںکو نکالسے لایا اُس کا شکر کرو،
کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔

طاقتبڑیوقتاُسنےجس12 قدرتاور کا اظہار کیا اُس
کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔

جس13 نے بحرِ ُلزم ق کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اُس کا
شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔

اسرائیلنےجس14 کو اُس بیچکے میں سے گزرنے دیا اُس
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 ر میں اپنی قوم قیادتکی کی اُس کا شکر
کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔

بادشاہوںبڑےنےجس17 اُسدیشکستکو کا کرو،شکر
کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔

طاقتنےجس18 بادشاہوںور کو مار ڈالا اُس کا شکر کرو،
کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔

یوںنےجس19 امور کے بادشاہ سیحون موتکو گھاٹکے
اُتارا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔

جس20 نے بسن کے بادشاہ عوج ہلاککو کر دیا اُس کا
شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔

جس21 نے اُن ملـککا اسرائیل کو میراث میں دیا اُس کا
شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔

22 جس نے اُن کا ملـک اپنے خادم اسرائیل کی موروثی
ملـکیت بنایا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔

نےجس23 ہمارا خیال کیا جب خاکہم دبمیں گئے تھے
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 کو خوراک مہیا کرتا ہے اُس کا شکر
کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔

آسمان26 کے خدا کا شکر کرو، کیونکہ اُس کی شفقت ابدی
ہے۔

137
بابل میں جلاوطنوں کی آہ زاریو

جب1 صیون کی یاد آئی تو ہم بابل کی نہروں کنارےکے ہی
بیٹھ کر رو پڑے۔

2 ہم 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؟
یروشلم،اے5 اگر مَیں بھولتجھے جاؤں تو میرا دہنا ہاتھ سوکھ

جائے۔
6 یادتجھےمَیںاگر اورکروںنہ یروشلم اپنیکو خوشیترینعظیم

سے یادہ ز قیمتی نہ سمجھوں تو میری زبان تالو چپکسے جائے۔
اے7 رب، وہ کچھ یاد کر جو ادومیوں نے اُس دن کیا جب

یروشلم دشمن کے قبضے میں آیا۔ اُس وقت وہ بولے، اُسے” ڈھا
!دو تکبنیادوں اُسے گرا “!دو

بابلاے8 بیٹی جو تباہ کرنے پر ُلی ت ہوئی مبارکہے، ہے وہ
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 دلپورےمَیںرب، کروںستائشتیریسے معبودوںگا،

کے منے سا تیریہی تمجید کروں گا۔
2 مَیں تیری مُقّدس سکونت گاہ کی طرف رُخ کر کے سجدہ

کروں تیریگا، مہربانی اور وفاداری باعثکے تیرا شکر کروں گا۔
کیونکہ تُو نے اپنے نام اور کلام کو تمام چیزوں پر سرفراز کیا ہے۔

دنجس3 مَیں تجھےنے پکارا تُو میرینے سن میریکر جان
بڑیکو تقویت دی۔

اے4 رب، دنیا کے تمام تیرےحکمران منہ فرمانکے سن کر
تیرا شکر کریں۔

5 وہ رب کی راہوں کی مدح سرائی کریں، کیونکہ رب کا
جلال عظیم ہے۔

6 کیونکہ بلندیوںربگو پر ہے حالپستوہ خیالکا کرتا اور
مغروروں کو دُور سے ہی پہچان لیتا ہے۔
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مصیبتکبھیجب7 میرا دامن نہیں چھوڑتی تو تُو میری جان

کو تازہ دم کرتا ہے، تُو اپنا دہنا ہاتھ بڑھا کر میرےمجھے دشمنوں
طیشکے سے بچاتا ہے۔

میریرب8 خاطر بدلہ لے اےگا۔ تیریرب، شفقت ابدی
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 اورہے، تُو دُور سوچمیریہیسے

سمجھتا ہے۔
3 تُو مجھے جانچتا ہے، خواہ مَیں راستے میں ہوں یا آرام کروں۔

تُو میری تمام راہوں واقفسے ہے۔
4 کیونکہ جب بھی کوئی بات میری زبان پر آئے تُو اے رب

پہلے ہی اُس کا پورا علم رکھتا ہے۔
5 تُو مجھے چاروں طرف سے گھیرے رکھتا ہے، تیرا ہاتھ

میرے اوپر ہی رہتا ہے۔
6 اِس کا علم اِتنا حیران کن اور عظیم ہے کہ مَیں اِسے سمجھ

نہیں سکتا۔
تیرےمَیں7 روح بھاگکہاںسے چہرےتیرےجاؤں، سے

کہاں فرار ہو جاؤں؟
8 اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تُو وہاں موجود ہے، اگر اُتر کر اپنا

بستر پاتال میں بچھاؤں تو تُو وہاں بھی ہے۔
9 گو مَیں طلوِع صبح کے پَروں پر اُڑ کر سمندر کی دُورترین حد

پر جا بسوں،
10 وہاں بھی تیرا ہاتھ میری قیادت کرے گا، وہاں بھی تیرا

دہنا ہاتھ مجھے تھامے رکھے گا۔
11 اگر مَیں کہوں، یکی” تار مجھے چھپا دے، میرےاور ارد

بدلمیںراتروشنیکیگرد توبھی“جائے، پڑےنہیںفرقکوئی
گا۔

تیرے12 منے سا یکی تار بھی تاریک نہیں تیرےہوتی، حضور
رات دن کی طرح روشن ہوتی ہے بلـکہ روشنی اور اندھیرا ایک
جیسے ہوتے ہیں۔

13 کیونکہ تُو نے میرا باطن بنایا ہے، تُو مجھےنے ماں پیٹکے
میں تشکیل دیا ہے۔

مَیں14 تیرا شکر کرتا ہوں مجھےکہ جلالی اور معجزانہ طور سے
بنایا گیا تیرےہے۔ حیرتکام انگیز ہیں، میریاور جان خوبیہ
جانتی ہے۔

15 میرا ڈھانچا تجھ سے چھپا نہیں تھا جب مجھے پوشیدگی میں
بنایا مجھےجبگیا، زمین کی گہرائیوں میں تشکیل دیا گیا۔

تیری16 آنکھوں نے مجھے اُس وقت دیکھا میرےجب جسم
کی شکل ابھی نامکمل تھی۔ جتنے بھی میرےدن لئے مقرر تھے وہ
کتابتیریسب میں درجوقتاُس بھیایکجبتھے، نہیں گزرا
تھا۔

اے17 الله، تیرے خیالات سمجھنا میرے 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۔

کاشالله،اے19 تُو مارکوبےدین ڈالے، مجھخوارخوںکہ
سے دُور ہو جائیں۔

20 فریبوہ سے تیرا ذکر کرتے ہیں، جھوٹمخالفتیرےہاں
لتے بو ہیں۔

اے21 رب، کیا مَیں اُن نفرتسے نہ کروں جو تجھ نفرتسے
کرتے ہیں؟ کیا مَیں اُن نہگھنسے کھاؤں اُٹھےخلافتیرےجو
ہیں؟

22ً یقینا مَیں اُن نفرتسختسے کرتا ہوں۔ میرےوہ دشمن بن
گئے ہیں۔

اے23 الله، میرا معائنہ کر میرےکے دل کا حال جان لے،
مجھے جانچ 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۔
سےشریروںمجھےرب،اے رکھ۔محفوظسےظالموںاورچھڑا
دل2 میں وہ بُرے منصوبے ھتے، باند روزانہ جنگ چھیڑتے

ہیں۔
3 اُن کی سانپزبان جیسیزبانکی تیز ہے، اور اُن ہونٹوںکے

سانپمیں کا زہر ہے۔ (سِلاہ)
اے4 رب، مجھے بےدین کے ہاتھوں سے محفوظ رکھ، ظالم

سے مجھے بچائے رکھ، اُن سے میرےجو پاؤں کو ٹھوکر کھلانے
کے منصوبے باندھ رہے ہیں۔

مغروروں5 میرےنے راستے میں پھندا اور رسّے چھپائے ہیں،
اُنہوں جالنے بچھا کر راستے کنارےکنارےکے مجھے پکڑنے کے
پھندے لگائے ہیں۔ (سِلاہ)

ربمَیں6 سے کہتا ہوں، تُو” ہی میرا خدا میریہے، التجاؤں
کی آواز “!سن

رباے7 قادرِ جنگ!نجاتقویمیریاےمطلق، دنکے
تُو اپنی ڈھال میرےسے سر حفاظتکی کرتا ہے۔

اے8 رب، بےدین کا لالچ پورا نہ کر۔ اُس کا کامیابارادہ
ہونے نہ دے، ایسا نہ ہو لوگیہکہ سرفراز ہو جائیں۔ (سِلاہ)

اُنہوں9 مجھےنے گھیر لیا لیکنہے، آفتجو اُن مجھہونٹکے
پر لانا ہتے چا ہیں وہ اُن کے اپنے سروں پر !آئے

10 دہکتے کوئلے اُن پر برسیں، اور آگاُنہیں میں، اتھاہ گڑھوں
میں پھینکا جائے تاکہ آئندہ کبھی نہ اُٹھیں۔

تہمت11 لگانے ملـکوالا 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 یقینا راست تیرےباز نام ستائشکی کریں گے، اور دیانت

تیرےدار بسیںحضور گے۔
141

حفاظت گزارشکی
داؤد1 کا زبور۔
پکارتجھےمَیںرب،اے رہا پاسمیرےہوں، جلدیمیںآنے

مَیںجب!کر تجھے آواز دیتا ہوں تو میری یاد فر پر !دےدھیان
میری2 دعا تیرے حضور بخور کی قربانی کی طرح قبول ہو،

اُٹھائےطرفتیریمیرے ہاتھہوئے غلہکیشام نذرکی طرحکی
منظور ہوں۔

3 اے رب، میرے منہ پر پہرہ بٹھا، میرے ہونٹوں کے
دروازے کی نگہبانی کر۔

میرے4 دل باتغلطکو مائلطرفکی نہ ہونے دے، ایسا
نہ ہو کہ مَیں بدکاروں کے ساتھ مل بُرےکر کام میں ملوث ہو
جاؤں اور اُن کے لذیذ کھانوں شرکتمیں کروں۔

تنبیہمجھےاورمارےمجھےسےشفقتبازراست5 کرے۔ میرا
سر اِس سے انکار کرےنہیں گا، کیونکہ یہ اُس کے لئے شفابخش
تیل کی مانند ہو گا۔ لیکن مَیں ہر وقت شریروں کی حرکتوں کے
خلاف 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۔

الله،اے7 ہماری ہڈیاں اُس زمین کی مانند جسہیں کسیپر
نے اِتنے زور سے ہل چلایا ہے کہ ڈھیلے اُڑ کر اِدھر اُدھر بکھر
گئے ہماریہیں۔ ہڈیاں پاتال کے تکمنہ بکھر گئی ہیں۔

رباے8 قادرِ میریمطلق، آنکھیں تجھ پر لـگی رہتی ہیں، اور
مَیں تجھ میں پناہ لیتا ہوں۔ موتمجھے کے حوالے نہ کر۔

9 مجھے اُس جال سے محفوظ رکھ جو اُنہوں نے مجھے پکڑنے
کے لئے بچھایا مجھےہے۔ بدکاروں پھندوںکے سے بچائے رکھ۔

ملبےدین10 کر اُن کے اپنے جالوں میں اُلجھ جائیں جبکہ مَیں
بچ کر آگے نکلوں۔

142
مصیبتسخت میں مدد کی پکار

حکمت1 کا گیت۔ دعا جو داؤد نے جبکی وہ غار میں تھا۔
مَیں مدد کے لئے چیختا ربچلّاتا 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۔
میرےروحمیریجب3 نڈھالاندر جاتیہو توہے تُو میریہی

راہ جانتا جسہے۔ راستے میں مَیں چلتا ہوں اُس میں لوگوں نے
پھندا چھپایا ہے۔

4 مَیں دہنی طرف نظر ڈال کر دیکھتا ہوں، لیکن کوئی نہیں
ہے جو میرا خیال کرے۔ مَیں بچ نہیں سکتا، کوئی نہیں ہے جو
میری جان کی فکر کرے۔

مَیںرب،اے5 مدد لئےکے تجھے پکارتا مَیںہوں۔ تُو”ہوں،کہتا میری پناہ گاہ اور زندوں کے ملـک میں میرا موروثی حصہ
“ہے۔

میری6 چیخوں پر دھیان دے، کیونکہ مَیں بہت پست ہو گیا
ہوں۔ مجھے اُن سے چھڑا جو میرا پیچھا کر رہے ہیں، کیونکہ مَیں
اُن پر قابو نہیں پا سکتا۔

7 میری جان کو قیدخانے سے نکال لا تاکہ تیرے نام کی
ستائش جبکروں۔ میرےتُو ساتھ کرےبھلائی گا راستتو باز
میرے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔

143
بچاؤ قیادتاور گزارشکی توبہ) کا ساتواں (زبور

داؤد1 کا زبور۔
اے رب، میری دعا سن، میری التجاؤں پر دھیان دے۔ اپنی

وفاداری اور راستی کی میریخاطر !سن
2 اپنے خادم کو اپنی عدالت میں نہ لا، تیرےکیونکہ حضور

کوئی بھی راستجاندار باز نہیں ٹھہر سکتا۔
3 کیونکہ دشمن میرینے جان کا پیچھا کر کے خاکاُسے میں

کچل دیا اُسہے۔ مجھےنے اُن لوگوں طرحکی یکی تار میں بسا دیا
ہے بڑےجو عرصے سے مُردہ ہیں۔

4 میرے اندر میری روح نڈھال ہے، میرے اندر میرا دل
دہشت بےحسمارےکے حرکتو ہو گیا ہے۔

5 مَیں قدیم زمانے کے دن یاد کرتا اور تیرے کاموں پر غور و
خوض کرتا ہوں۔ جو تیرےکچھ ہاتھوں نے کیا اُس میں مَیں محوِ
خیال رہتا ہوں۔

مَیں6 اپنے طرفتیریہاتھ اُٹھاتا زمینخشکجانمیریہوں،
تیریطرحکی پیاسی ہے۔ (سِلاہ)

میریرب،اے7 جانمیریکر۔جلدیمیںسننے تو ہونےختم
والی اپناہے۔ مجھچہرہ نہچھپائےسے مَیںورنہرکھ، میںگڑھے
اُترنے والوں کی مانند ہو جاؤں گا۔

کیشفقتاپنیمجھےوقتکےصبح8 خبر سنا، تجھمَیںکیونکہ
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 تجھ
میں پناہ لیتا ہوں۔

مجھے10 اپنی پوریمرضی کرنا سکھا، کیونکہ تُو میرا خدا ہے۔
نیکتیرا روح ہموار زمین پر میری راہنمائی کرے۔

اپنےرب،اے11 نام کی جانمیریخاطر تازہکو اپنیکر۔دم
راستی میریسے جان مصیبتکو سے بچا۔

12 اپنی شفقت سے میرے دشمنوں کو ہلاک کر۔ جو بھی
تنگمجھے کر ہیںرہے اُنہیں تباہ !کر مَیںکیونکہ تیرا خادم ہوں۔
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نجات خوشاور حالی کی دعا
داؤد1 کا زبور۔
رب میری چٹان کی حمد ہو، میرےجو ہاتھوں کو لڑنے اور

میری اُنگلیوں جنگکو کرنے تربیتکی دیتا ہے۔
2 میریوہ شفقت، میرا قلعہ، نجاتمیرا دہندہ میریاور ڈھال

اُسیہے۔ میں مَیں پناہ لیتا ہوں، اور وہی دیگر اقوام میرےکو تابع
کر دیتا ہے۔

انسانرب،اے3 کون کہہے تُو اُس آدمرکھے؟خیالکا زاد
کون ہے کہ تُو اُس لحاظکا کرے؟

انسان4 دم بھر کا ہی اُسہے، تیزیدنکے سے گزرنے والے
سائے کی مانند ہیں۔

رب،اے5 آسماناپنے کو جھکا کر اُتر !آ پہاڑوں کو چھو تاکہ
وہ دھواں چھوڑیں۔

بھیجبجلی6 اُنہیںکر منتشر کر، اپنے تیر چلا اُنہیںکر برہمدرہم
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 دسگا، تاروں

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

ہوں، ہماری بیٹیاں محل کو سجانے کے لئے تراشے ہوئے کونے
ستونکے کی مانند ہوں۔

13 ہمارے گودام بھرے رہیں اور ہر قسم کی خوراک
مہیا کریں۔ ہماری یاں بکر بھیڑ ہمارے میدانوں میں ہزاروں بلـکہ
بچےبےشمار جنم دیں۔

ہمارے14 گائےبَیل تازےموٹے ہوں، اور نہ کوئی ضائع ہو
میںچوکوںہمارےپہنچے۔نقصانکوکسینہجائے، آہ زاریو
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 خدا، مَیں تیری تعظیم کروں اےگا۔ بادشاہ، مَیں

تیرےتکہمیشہ نام ستائشکی کروں گا۔
روزانہ2 تیریمَیں تمجید کروں گا، تیرےتکہمیشہ نام کی حمد

کروں گا۔

رب3 عظیم اور بڑی یف تعر کے لائق ہے۔ اُس کی عظمت
انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔

پشتایک4 پشتاگلی کے منے سا وہ کچھ سراہے جو تُو نے کیا
ہے، وہ دوسروں زبردستتیرےکو کام سنائیں۔

تیرےمَیں5 شاندار جلال عظمتکی تیرےاور معجزوں میں
محوِ خیال رہوں گا۔

تیرےلوگ6 ناکہیبت کاموں کی قدرت پیش کریں، اور
مَیں بھی عظمتتیری بیان کروں گا۔

7 وہ جوش سے تیری 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 کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، وہ اپنی تمام مخلوقات پر
رحم کرتا ہے۔

تیریرب،اے10 مخلوقاتتمام تیرا تیرےکریں۔شکر ایمان دار
تیری تمجید کریں۔

تیریوہ11 بادشاہی جلالکے پر کریںفخر بیانقدرتتیریاور
یں کر

تاکہ12 آدم تیریاورکاموںقویتیرےزاد بادشاہی جلالیکی
شان شوکتو سے آگاہ ہو جائیں۔

تیری13 بادشاہی کی کوئی انتہا نہیں، اور تیری سلطنت پشت
پشتدر تکہمیشہ قائم رہے گی۔

تمامرب14 والوںگرنے کا اُسےجائےدببھیجوہے۔سہارا
وہ اُٹھا کھڑا کرتا ہے۔

کیسب15 تیرےآنکھیں انتظار میں رہتی ہیں، اور تُو ایکہر
وقتکو پر اُس کا کھانا مہیا کرتا ہے۔

16 تُو اپنی مٹھی کھول کر ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا
ہے۔

رب17 اپنی تمام راہوں میں راست اور اپنے تمام کاموں میں
وفادار ہے۔

قریبکےسباُنرب18 اُسےجوہے پکارتے ہیں، دیانتجو
داری سے اُسے پکارتے ہیں۔

19 جو اُس خوفکا مانیں اُن کی آرزو وہ پوری کرتا ہے۔ وہ
اُن کی یادیں فر سن کر اُن کی مدد کرتا ہے۔

رب20 سباُن محفوظکو رکھتا ہے جو اُسے پیار کرتے ہیں،
لیکن بےدینوں کو ہلاکوہ کرتا ہے۔

21 میرا بیانتعریفکیربمنہ تکہمیشہمخلوقاتتمامکرے،
اُس مُقّدسکے نام ستائشکی کریں۔

146
الله ابدیکی وفاداری

کیرب1 حمد میریاے!ہو ربجان، کی حمد کر۔
2 جیتے جی ربمَیں ستائشکی کروں گا، عمر بھر اپنے خدا کی

مدح سرائی کروں گا۔
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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 سہارا یعقوب کا خدا ہے، ربجو

اپنے خدا کے انتظار میں رہتا ہے۔
6 کیونکہ اُس آسماننے و زمین، سمندر اور جو کچھ اُن میں ہے

بنایا ہے۔ وہ تکہمیشہ وفادار ہے۔
مظلوموںوہ7 انصافکا بھوکوںاورکرتا روٹیکو ہے۔کھلاتا

قیدیوںرب کو آزاد کرتا ہے۔
اندھوںرب8 کی آنکھیں بحال کرتا خاکاور میں دبے ہوؤں

کو اُٹھا کھڑا کرتا راستربہے، باز کو پیار کرتا ہے۔
پردیسیوںرب9 کی دیکھ بھال کرتا، یتیموں اور بیواؤں کو قائم

رکھتا ہے۔ لیکن وہ بےدینوں کی راہ کو ٹیڑھا بنا کر کامیاب
ہونے نہیں دیتا۔

اےگا۔کرےحکومتتکابدرب10 صیون، تیرا پشتخدا
پشتدر بادشاہ رہے ربگا۔ کی حمد ہو۔

147
کائنات اور تاریخ ربمیں بندوبستکا

حمدکیرب1 !ہو اپنے سرائیمدحکیخدا کرنا بھلاکتنا ہے،
اُس کی تمجید کرنا کتنا پیارا صورتخوباور ہے۔

رب2 یروشلم کو تعمیر کرتا اور اسرائیل کے منتشر جلاوطنوں
کو جمع کرتا ہے۔

3 وہ دل شکستوں کو دےشفا کر اُن کے زخموں پر مرہم پٹی
لگاتا ہے۔

4 وہ ستاروں کی تعداد گن لیتا اور ایکہر کا نام لے کر اُنہیں
بُلاتا ہے۔

5 ربہمارا عظیم ہے، اور اُس زبردستقدرتکی ہے۔ اُس
حکمتکی کی کوئی انتہا نہیں۔

رب6 مصیبت زدوں کو اُٹھا کھڑا کرتا لیکن بدکاروں کو
خاک میں ملا دیتا ہے۔

کیرب7 تمجید میں شکر گیتکا ہمارےگاؤ، خدا خوشیکی
میں سرود بجاؤ۔

8 کیونکہ آسمانوہ پر بادل چھانے دیتا، زمین بارشکو مہیا کرتا
اور پہاڑوں گھاسپر پھوٹنے دیتا ہے۔

9 وہ مویشی کو چارا اور کوّے کے بچوں کو وہ کچھ کھلاتا
ہے جو وہ شور مچا کر مانگتے ہیں۔

10 نہ گھوڑےوہ طاقتکی لطفسے اندوز ہوتا، نہ آدمی کی
مضبوط ٹانگوں خوشسے ہوتا ہے۔

رب11 اُن ہی خوشسے ہوتا ہے جو اُس خوفکا مانتے اور
اُس شفقتکی کے انتظار میں ہتے ر ہیں۔

ربیروشلم،اے12 مدحکی سرائی صیون،اے!کر اپنے خدا
کی حمد !کر

13 کیونکہ اُس تیرےنے دروازوں کنڈےکے مضبوط کر
تیرےکے درمیان بسنے والی اولاد برکتکو دی ہے۔

تیرےوہی14 علاقے میں امن اور سکون قائم رکھتا اور تجھے
بہترین گندم سے سیر کرتا ہے۔

15 وہ اپنا فرمان زمین پر بھیجتا ہے تو اُس کا کلام تیزی سے
پہنچتا ہے۔

16 وہ اُون برفجیسی مہیا کرتا اور پالا راکھ کی طرح چاروں
طرف بکھیر دیتا ہے۔

17 وہ اپنے اولے کنکروں کی طرح زمین پر پھینک دیتا ہے۔
کون اُس کی برداشتسردیشدید کر سکتا ہے؟

ایکوہ18 بار پھر اپنا فرمان بھیجتا پگھلبرفتوہے ہے۔جاتی
وہ اپنی ہَوا چلنے دیتا ہے تو پانی ٹپکنے لگتا ہے۔

19 اُس یعقوبنے کو اپنا کلام سنایا، اسرائیل پر اپنے احکام
اور آئین ظاہر کئے ہیں۔

20 سلوکایسا اُس نے کسی اَور قوم سے نہیں 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

اُساے2 تمامکے فرشتو، اُس کی حمد اُساے!کرو تمامکے
لشکرو، اُس یفکی تعر !کرو

سورجاے3 اور چاند، اُس کی حمد اے!کرو چمکتمام دار
ستارو، اُس ستائشکی !کرو

بلنداے4 ترین آسمانو اور آسمان کے اوپر کے پانی، اُس کی حمد
!کرو

5 ربوہ نامکے ستائشکی کریں، کیونکہ اُس نے فرمایا تو وہ
وجود میں آئے۔

6 اُس نے ناقابِل منسوخ فرمان جاری کر کے اُنہیں ہمیشہ کے
لئے قائم کیا ہے۔

اے7 سمندر کے اژدہاؤ اور تمام گہرائیو، زمین سے رب کی
تمجید !کرو

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

جانورو،جنگلیاے10 مویشیو، مخلوقاتوالیرینگنے اور پرندو،
اُس کی حمد !کرو

زمیناے11 کے بادشاہو اور تمام قومو، سردارو اور زمین کے
تمام حکمرانو، اُس کی تمجید !کرو

اے12 نوجوانو اور یو، کنوار بزرگو اور بچو، اُس کی حمد !کرو
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ربسب13 کے نام ستائشکی کریں، اُسیصرفکیونکہ کا

نام عظیم اُسہے، عظمتکی آسمان و زمین سے اعلٰی ہے۔
اُس14 نے اپنی قوم کو سرفراز کر *کے اپنے تمام ایمان داروں

شہرتکی بڑھائی یعنیہے، اسرائیلیوں کی شہرت، اُس قوم کی جو
اُس قریبکے رہتی ربہے۔ کی حمد !ہو

149
ربصیون کی !کرےحمد

حمدکیرب1 تمجیدکیرب!ہو میں گیتنیا ایمانگاؤ، داروں
جماعتکی میں اُس یفکی تعر کرو۔

2 اسرائیل اپنے خالق سے خوش ہو، صیون کے فرزند اپنے
بادشاہ خوشیکی منائیں۔

3 وہ ناچ کر اُس کے نام ستائشکی دفکریں، اور سرود سے
اُس مدحکی سرائی کریں۔

4 ربکیونکہ اپنی قوم خوشسے ہے۔ مصیبتوہ زدوں کو
نجاتاپنی کی شان شوکتو سے آراستہ کرتا ہے۔

ایمان5 دار اِس شان شوکتو خوشیباعثکے منائیں، وہ اپنے
بستروں پر شادمانی نعرےکے لگائیں۔

6 اُن کے منہ میں الله کی حمد و ثنا اور اُن کے ہاتھوں میں دو
دھاری 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 ہے۔ یہ

عزت الله کے تمام ایمان داروں حاصلکو ربہے۔ کی حمد !ہو
150

کیرب حمد و ثنا
رب1 کی حمد !ہو الله کے مقدِس میں اُس ستائشکی کرو۔

اُس قدرتکی کے بنے ہوئے آسمانی گنبد میں اُس کی تمجید کرو۔
2 اُس کے عظیم کاموں باعثکے اُس کی حمد کرو۔ اُس کی

عظمتزبردست باعثکے اُس ستائشکی کرو۔
3 پھونکنرسنگا اُسکر حمدکی ستارکرو، اور سرود بجا اُسکر

کی تمجید کرو۔
دف4 اور لوک ناچ سے اُس کی حمد کرو۔ تاردار ساز اور

بانسری بجا کر اُس ستائشکی کرو۔
جھانجھوں5 کی جھنکارتی آواز سے اُس کی حمد کرو، گونجتی

جھانجھ سے اُس یفکی تعر کرو۔
سانسبھیمیںجس6 کیربکرے۔ستائشکیربوہہے

حمد !ہو

* 148:14 اپنی قوم کو سرفراز کر :کے لفظی :ترجمہ اپنی قوم سینگکا بلند کر کے۔
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امثال
کتاب کا مقصد

ذیل1 میں اسرائیل کے بادشاہ سلیمان بن داؤد کی امثال قلم بند
ہیں۔

2 اِن سے تُو حکمت اور تربیت 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
سادہ لوح کو ہوشیاری اور نوجوان کو علم اور تمیز سکھاتی ہیں۔
5 جو دانا ہے وہ سن کر اپنے علم میں اضافہ کرے، جو سمجھ
دار ہے وہ راہنمائی کرنے کا فن سیکھ لے۔ تب6 وہ امثال اور
دانشتمثیلیں، مندوں کی باتیں اور اُن کے معمے سمجھ لے گا۔

اِسحکمت7 شروعسے ہوتی ربہمکہہے مانیں۔خوفکا
حکمتاحمقصرف تربیتاور کو حقیر جانتے ہیں۔

غلط ساتھیوں سے خبردار
میرے8 بیٹے، باپاپنے تربیتکی تابعکے رہ، اور اپنی ماں کی

ہدایت مسترد نہ کر۔ 9 کیونکہ تیرےیہ سر پر کشدل سہرا اور
تیرے گلے میں گلوبند ہیں۔ میرے10 بیٹے، جب خطاکار تجھے
پُھسلانے کوششکی کریں تو اُن کے پیچھے نہ ہو لے۔ 11 اُن کی
بات نہ جبمان وہ کہیں، ہمارےآ،” ساتھ !چل تاکہم میں
بیٹھ کر کسی کو قتل کریں، بلاوجہ کسی بےقصور گھاتکی
لگائیں۔ ہم12 اُنہیں پاتال کی طرح زندہ نگل لیں، اُنہیں موت کے
گڑھے میں اُترنے والوں کی ایکطرح دم ہڑپ کر لیں۔ 13 ہم
قسمہر کی قیمتی کریںحاصلچیز گے، اپنے گھروں لُوٹکو کے
مال سے بھر لیں گے۔ 14 جرأتآ، کر کے ہم شریکمیں ہو جا،
لُوٹہم کا تمام مال برابر تقسیم کریں “گے۔

میرے15 بیٹے، اُن کے متساتھ جانا، اپنا پاؤں اُن کی راہوں پر
رکھنے روکسے لینا۔ 16 کیونکہ اُن کے پاؤں غلط کام کے پیچھے
دوڑتے، خون بہانے کے لئے بھاگتے ہیں۔ چڑیجب17 مار اپنا
جال لگا اُسکر پرندوںپر کو پھانسنے لئےکے روٹی ٹکڑےکے بکھیر
دیتا ہے تو پرندوں کی نظر میں یہ بےمقصد ہے۔ 18 لوگیہ بھی
ایک پھنسدن جائیں تاکجبگے۔ میں بیٹھ ہیںجاتے تو اپنے
آپ کو تباہ کرتے ہیں، جب دوسروں گھاتکی لگاتے ہیں تو
اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ 19 یہی اُن سب کا انجام
ہے جو ناروا نفع پیچھےکے بھاگتے ہیں۔ ناجائز نفع مالـکاپنے کی
جان چھین لیتا ہے۔

حکمت کی پکار
حکمت20 گلی میں زور سے آواز دیتی، چوکوں میں بلند آواز

سے پکارتی ہے۔ 21 جہاں سب سے یادہ ز شور شرابہ ہے وہاں
وہ چلّاچلّا کر بولتی، شہر دروازوںکے پر ہی اپنی تقریر کرتی ہے،
اے”22 سادہ لوح لوگو، تم تککب اپنی سادہ لوحی محبتسے
رکھو گے؟ مذاق اُڑانے والے تککب اپنے مذاق سے لطف
اُٹھائیں تککباحمقگے، علم نفرتسے کریں گے؟ 23 میریآؤ،

سرزنش پر مَیںتبدو۔دھیان روحاپنی کا چشمہ تم پر پھوٹنے دوں
گی، تمہیں اپنی باتیں سناؤں گی۔

لیکن24 جب مَیں نے آواز دی تو تم نے انکار کیا، جب مَیں
نے اپنا ہاتھ تمہاری طرف بڑھایا تو کسی نے بھی توجہ نہ دی۔
25 تم نے میرے کسی مشورے کی پروا نہ کی، میری ملامت
نزدیکتمہارے قابِل قبول نہیں تھی۔ اِس26 لئے جب تم پر آفت
آئے گی تو مَیں قہقہہ لگاؤں جبگی، تم ناکہول مصیبت میں
پھنس جاؤ توگے اُڑاؤںمذاقتمہارا گی۔ وقتاُس27 تم دہشتپر
ناک آندھی پڑےٹوٹ گی، آفت طوفان کی طرح تم پر آئے گی،
اور مصیبتتم تکلیفاور ڈوبمیںسیلابکے 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 مشورہ اُنہیں 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 کیونکہ صحیح راہ سے دُور ہونے کا عمل سادہ لوح کو مار
ڈالتا ہے، اور احمقوں کی بےپروائی اُنہیں تباہ کرتی ہے۔ لیکن33
جو میری سنے وہ سکون سے بسے گا، ہول ناک مصیبت اُسے
پریشان کرےنہیں “گی۔

2
حکمت اہمیتکی

میرے1 بیٹے، میری بات قبول کر میرےکے احکام اپنے دل
میں محفوظ رکھ۔ 2 اپنا کان حکمت پر دھر، اپنا دل سمجھ کی
طرف مائل کر۔ بصیرت3 کے لئے آواز دے، چلّا کر سمجھ
مانگ۔ 4 اُسے تلاشیوں کر یا چاندیگو ہو، اُس کا یوں کھوج
لگا یا گو پوشیدہ خزانہ ہو۔ 5 اگر تُو ایسا کرے تو تجھے رب کے
اورگیآئےسمجھکیخوف الله کیونکہ6گا۔ہوحاصلعرفانکا
حکمتہیرب عطا اُسیکرتا، منہکے عرفانسے اور سمجھ نکلتی
ہے۔ 7 وہ سیدھی راہ پر چلنے والوں کو کامیابی فراہم کرتا اور
بےالزام زندگی گزارنے والوں کی ڈھال بنا رہتا ہے۔ 8 کیونکہ وہ
انصاف پسندوں راہوںکی کی داریپہرا کرتا بھیجہاںہے۔ اُس
ایمانکے دار چلتے ہیں وہاں وہ اُن حفاظتکی کرتا ہے۔

تب9 تجھے راستی، انصاف، دیانت داری اور ہر اچھی راہ کی
سمجھ آئے گی۔ 10 تیرےکیونکہ داخلحکمتمیںدل ہو جائے
گی، اور علم و عرفان تیری جان کو پیارا ہو جائے گا۔ 11 تمیز
تیری حفاظت اور تیریسمجھ کرےچوکیداری گی۔ حکمت12
غلطتجھے راہ اور کج رَو باتیں کرنے والے سے بچائے رکھے گی۔
سیدھیلوگایسے13 راہ چھوڑکو ہیںدیتے تاریکتاکہ راستوں
پر چلیں، 14 بُریوہ حرکتیں کرنے خوشسے ہو جاتے غلطہیں،
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کام کی کج رَوی دیکھ کر جشن مناتے ہیں۔ 15 اُن کی راہیں
ٹیڑھی ہیں، اور وہ جہاں بھی چلیں آوارہ پھرتے ہیں۔

حکمت16 تجھے ناجائز عورت سے چھڑاتی ہے، اُس اجنبی
عورت سے جو چپڑیِچکنی باتیں کرتی، 17 جو اپنے جیون ساتھی
ترککو کر کے اپنے خدا بھولعہدکا ہے۔جاتی 18 اُسکیونکہ
کے داخلمیںگھر ہونے کا انجام موت، اُس راہوںکی کی منزِل
مقصود پاتال ہے۔ 19 جو بھی اُس پاسکے جائے واپسوہ نہیں
آئے گا، وہ بخشزندگی راہوں پر دوبارہ نہیں پہنچے گا۔

20 چنانچہ اچھے لوگوں کی راہ پر چل پھر، دھیان دے کہ
تیرے قدم راست بازوں کے راستے پر رہیں۔ 21 کیونکہ سیدھی
راہ پر چلنے ملـکوالے میں آباد ہوں گے، آخرکار اُسہیبےالزام
میں باقی رہیں گے۔ لیکن22 ملـکبےدین سے مٹ جائیں گے،
اور بےوفاؤں کو اُکھاڑ ملـککر خارجسے کر دیا جائے گا۔

3
الله خوفکے حکمتاور برکتکی

دلتیرےاحکاممیرےبھولنا۔متہدایتمیریبیٹے،میرے1
میں محفوظ رہیں۔ 2 کیونکہ اِن ہی تیریسے زندگی کے دنوں اور
سالوں میں اضافہ ہو گا اور خوشتیری 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۔ 6 جہاں بھی تُو چلے صرف اُسی کو جان لے، پھر وہ خود
تیری راہوں کو ہموار کرے گا۔ 7 اپنے آپ کو دانش مند مت
سمجھنا رببلـکہ مانخوفکا بُرائیکر دُورسے 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 ربسے کا احترام کر،
تیرےپھر10 اناجگودام بھرسے جائیں تیرےاورگے برتن َمے سے
چھلـک اُٹھیں گے۔

میرے11 بیٹے، رب کی تربیت کو رد نہ کر، جب وہ تجھے
ڈانٹے تو رنجیدہ نہ ہو۔ 12 کیونکہ جو رب کو پیارا ہے اُس کی
تادیبوہ کرتا باپطرحجسہے، اُس بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے جو
اُسے پسند ہے۔

دولتحقیقی
مبارک13 پاتاحکمتجووہہے ہوتیحاصلسمجھجسےہے،

ہے۔ 14 چاندیحکمتکیونکہ کہیںسے یادہ ز سودمند اورہے،
اُس سے سونے سے کہیں یادہ ز قیمتی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔
حکمت15 موتیوں سے یادہ ز نفیس تیرےہے، تمام خزانے اُس
کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اُس16 کے ہنے د ہاتھ میں عمر درازیکی
اور بائیں ہاتھ دولتمیں عزتاور ہے۔ اُس17 کی خوشراہیں
گوار، اُس کے تمام راستے پُرامن ہیں۔ 18 جو اُس کا دامن پکڑ لے
اُس کے لئے وہ زندگی کا درخت 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 سے لگایا۔
اُس20 عرفانکے سے ہی گہرائیوں کا پھوٹپانی نکلا اور آسمان
سے ٹپکشبنم کر زمین پر پڑتی ہے۔

میرے21 بیٹے، دانائی اور تمیز اپنے پاس محفوظ رکھ اور اُنہیں
اپنی نظر سے دُور نہ ہونے دے۔ 22 اُن سے تیری جان تر و تازہ
اور تیرا گلا آراستہ رہے گا۔ تب23 تُو محفوظوقتچلتے رہے گا،
اور تیرا پاؤں ٹھوکر نہیں کھائے گا۔ 24 تُو پاؤں پھیلا کر سو سکے
گا، کوئی صدمہ تجھے نہیں پہنچے گا بلـکہ تُو لیٹ کر گہری نیند
سوئے گا۔ 25 ناگہاں آفت سے مت ڈرنا، نہ اُس تباہی سے جو
بےدین پر غالب آتی ہے، 26 کیونکہ رب پر تیرا اعتماد ہے، وہی
تیرے پاؤں پھنسکو جانے محفوظسے رکھے گا۔

دوسروں کی مدد کرنے نصیحتکی
27 اگر کوئی ضرورت مند ہو اور تُو اُس کی مدد کر سکے تو

اُس کے ساتھ بھلائی کرنے سے انکار نہ کر۔ 28 اگر تُو آج کچھ
دے سکے تو اپنے پڑوسی متسے کہنا، کل” آنا تو مَیں آپ کو
دےکچھ دوں “گا۔ 29 جو پڑوسی تیرےبےفکر ساتھ رہتا ہے
اُس بُرےخلافکے منصوبے مت باندھنا۔ جس30 نے تجھے
نقصان نہیں عدالتپہنچایا میں اُس پر بےبنیاد الزام نہ لگانا۔

31 نہ ظالم سے حسد کر، نہ اُس کی کوئی راہ اختیار کر۔
32 کیونکہ بُری راہ پر چلنے والے سے رب گھن کھاتا ہے جبکہ
سیدھی راہ پر چلنے والوں کو وہ اپنے رازوں سے آگاہ کرتا ہے۔
بےدین33 کے گھر ربپر لعنتکی آتی راستجبکہ باز کے گھر
کو وہ برکت دیتا ہے۔ مذاق34 اُڑانے والوں کا وہ مذاق اُڑاتا،
لیکن فروتنوں پر مہربانی کرتا ہے۔ دانش35 میراثمند عزتمیں
پائیں گے جبکہ احمق نصیبکے میں شرمندگی ہو گی۔

4
باپ نصیحتکی

اے1 باپبیٹو، نصیحتکی سنو، دھیان دو تاکہ تم سیکھ کر
حاصلسمجھ کر سکو۔ مَیں2 تمہیں اچھی تعلیم دیتا ہوں، اِس لئے
ہدایتمیری ترککو نہ کرو۔ مَیں3 ابھی باپاپنے کے میںگھر
نازک لڑکا تھا، اپنی ماں کا واحد بچہ، 4 میرےتو باپ نے مجھے
دےتعلیم کر پورے”کہا، دل سے میرے الفاظ اپنا لے اور ہر وقت میرے
احکام عملپر توکر تُو جیتا سمجھکر،حاصلحکمت5گا۔رہے اپنا
!لے یہ متچیزیں میرےبھولنا، منہ الفاظکے سے دُور نہ ہونا۔
ترکحکمت6 نہ کر تو وہ محفوظتجھے رکھے گی۔ اُس محبتسے
رکھ تو وہ تیری دیکھ بھال کرے گی۔ حکمت7 اِس سے شروع
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 گلےاُسےگی،کرےسرفراز لگا تو گی۔بخشےعزتتجھےوہ
سرتیرےوہتب9 گیکرےآراستہسےسہرےصورتخوبکو
اور تجھے شاندار تاج نوازےسے “گی۔
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میرے10 بیٹے، میری !سن میری باتیں اپنا لے تو تیری عمر دراز

ہو گی۔ مَیں11 حکمتتجھے کی راہ پر چلنے ہدایتکی دیتا، تجھے
سیدھی راہوں پر پھرنے دیتا ہوں۔ جب12 تُو چلے گا تو تیرے
قدموں کو کسی بھی چیز سے روکا نہیں جائے گا، اور دوڑتے
وقت تُو ٹھوکر نہیں کھائے گا۔ تربیت13 کا دامن تھامے !رہ اُسے
نہ چھوڑ بلـکہ محفوظ رکھ، کیونکہ تیریوہ زندگی ہے۔

بےدینوں14 کی راہ پر قدم نہ رکھ، شریروں کے راستے پر مت
جا۔ 15 اُس سے گریز کر، اُس پر سفر نہ کر بلـکہ اُس سے کترا
کر آگے نکل جا۔ 16 تکجبکیونکہ اُن سے بُرا کام سرزد نہ ہو
جائے وہ سو ہی نہیں تکجبسکتے، اُنہوں نے کسی کو ٹھوکر
کھلا خاککر میں ملا نہ دیا ہو وہ نیند سے محروم ہتے ر ہیں۔
وہ17 روٹیکیبےدینی اورکھاتے ظلم کی َمے پیتے ہیں۔ لیکن18
راست باز کی راہ طلوِع صبح کی پہلی روشنی کی مانند ہے جو دن
کے تکعروج بڑھتی رہتی ہے۔ 19 اِس کے مقابلے میں بےدین
کا راستہ گہری یکی تار کی مانند ہے، اُنہیں پتا ہی نہیں چلتا کہ
کس چیز سے ٹھوکر کھا کر گر گئے ہیں۔

میرے20 بیٹے، میری باتوں پر دھیان الفاظمیرےدے، پر کان
دھر۔ اُنہیں21 اپنی نظر سے اوجھل نہ دےہونے بلـکہ اپنے دل
رکھ۔محفوظمیں کیونکہ22 باتیںیہجو اپنائیں وہ زندگی پورےاور
جسم کے لئے شفا پاتے ہیں۔ 23 تمام چیزوں سے پہلے اپنے دل
کی حفاظت کر، کیونکہ یہی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ 24 اپنے
منہ جھوٹسے اور اپنے ہونٹوں سے کج گوئی دُور کر۔ دھیان25
تیریکہدے آنکھیں سیدھا آگے دیکھیں،طرفکی تیریکہ نظر
اُس راستے پر لـگی رہے جو سیدھا ہے۔ 26 اپنے پاؤں کا راستہ چلنے
قابلکے بنا تیریکہدےدھیاندے، ہیں۔مضبوطراہیں نہ27
دائیں، نہ طرفبائیں مُڑ بلـکہ اپنے پاؤں غلطکو قدم اُٹھانے بازسے
رکھ۔

5
زناکاری سے خبردار

میرے1 بیٹے، میری حکمت پر دھیان دے، میری سمجھ کی
باتوں پر کان دھر۔ 2 پھر تُو تمیز کا دامن تھامے رہے گا، تیرےاور
ہونٹ علم گے۔رکھیںمحفوظعرفانو عورتزناکارکیونکہ3 کے
ہونٹوں شہدسے ٹپکتا اُسہے، باتیںکی تیل طرحکی چپڑیِچکنی
ہوتی ہیں۔ لیکن4 انجام میں وہ زہر جیسی کڑوی اور دو دھاری
تلوار جیسی تیز ثابت ہوتی ہے۔ 5 اُس کے پاؤں موت کی طرف
اُترتے، اُس کے قدم پاتال جانبکی ھتے بڑ جاتے ہیں۔ اُس6 کے
راستے کبھی 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 اور میرے منہ کی باتوں سے
دُور نہ ہو جاؤ۔ 8 اپنے راستے اُس سے دُور رکھ، اُس کے گھر کے
دروازے بھیقریبکے نہ جا۔ 9 ایسا نہ ہو کہ تُو کسیطاقتاپنی
اَور لئےکے اورکرےصَرف سالاپنے ظالم لئےکے کرے۔ضائع

10 ایسا نہ ہو کہ پردیسی تیری ملـکیت سے سیر ہو جائیں، کہ جو
کچھ تُو مشقتمحنتنے حاصلسے کیا کسیوہ اَور کے میںگھر
آئے۔ تب11 آخرکار تیرا بدن اور گوشت گھل جائیں گے، اور تُو
آہیں بھر بھر کر کہے12 گا، ہائے،” مَیں نے کیوں تربیت سے
نفرت ہدایت13جانا؟حقیرکوسرزنشکیوںنےدلمیرےکی،
والوںکرنے کی مَیں نے نہ سنی، اپنے اُستادوں کی باتوں پر کان نہ
دھرا۔ جماعت14 درمیانکے ہی ہتے ر ہوئے مجھ پر آفتایسی آئی
کہ مَیں تباہی کے پہنچتکدہانے گیا “ہوں۔

15 اپنے حوضہی کا پانی اور اپنے ہی کنوئیں سے پھوٹنے والا
پانی پی لے۔ 16 کیا مناسب ہے تیرےکہ چشمے گلیوں 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، اپنی بیوی خوشسے رہ۔ 19 وہی تیری
موہنمن ہرنی اور دل ُبا ر *غزال اُسیہے۔ کا پیار تجھے تر و تازہ
اُسیکرے، محبتکی تجھے مستہمیشہ رکھے۔

میرے20 بیٹے، تُو اجنبی عورت سے کیوں مست ہو جائے،
دوسرےکسی کی بیوی سے کیوں لپٹ جائے؟ خیال21 رکھ،
انسان کی راہیں رب صافکو دکھائی دیتی ہیں، جہاں بھی وہ
چلے اُس پر وہ توجہ دیتا ہے۔ کیبےدین22 اپنی ہی حرکتیں اُسے
پھنسا دیتی ہیں، وہ اپنے ہی گناہ کے رّسوں میں جکڑا رہتا ہے۔
23 وہ تربیت کی کمی کے سبب 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 پڑوسیاپنے ضامنکا بنا ہے؟ کیا تُو ہاتھنے
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۔ 4 اپنی
آنکھوں کو سونے نہ دے، اپنے پپوٹوں کو اونگھنے جبدےنہ
تک تُو اِس داریذمہ سے فارغ نہ ہو جائے۔ غزالطرحجس5
شکاری ہاتھکے اورسے چڑیپرندہ مار ہاتھکے چھوٹسے جاتا
اُسیہے طرح کوششسرتوڑ کر تاکہ تیری چھوٹجان جائے۔

اے6 کاہل، چیونٹی کے پاس جا کر اُس کی راہوں پر غور
!کر اُس کے نمونے سے حکمت سیکھ لے۔ 7 اُس پر نہ سردار،
نہ افسر یا حکمران مقرر ہے، 8 توبھی وہ گرمیوں میں سردیوں
کے لئے کھانے کا ذخیرہ کر رکھتی، فصل کے دنوں خوبمیں
اکٹھیخوراک کرتی ہے۔ اے9 کاہل، تُو تککبمزید یا سو
رہے اُٹھےجاگکبگا، گا؟ 10 تُو کہتا ہے، تھوڑیمجھے” دیر
سونے دے، تھوڑی دیر اونگھنے دے، تھوڑی دیر ہاتھ پر ہاتھ
دھرے دےبیٹھنے تاکہ آرام کر “سکوں۔ لیکن11 خبردار، جلد

* 5:19 :غزال لفظی پہاڑی:ترجمہ بکری۔
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راہزنغربتہی تجھطرحکی پر آئے مفلسیگی، ہتھیار لیسسے
ڈاکو طرحکی تجھ پڑےٹوٹپر گی۔

بدمعاش12 اور کمینہ کس طرح پہچانا جاتا ہے؟ وہ منہ میں
جھوٹ لئے پھرتا ہے، اپنی13 آنکھوں، پاؤں اور اُنگلیوں سے اشارہ
کر فریبتجھےکے جالکے میں پھنسانے کوششکی کرتا ہے۔
14 اُس کے دل میں کجی ہے، اور وہ ہر وقت بُرے منصوبے
ھنے باند میں لگا رہتا ہے۔ جہاں بھی جائے جھگڑےوہاں چھڑ
جاتے ہیں۔ 15 لیکن ایسے شخص پر اچانک ہی آفت آئے گی۔
ایک ہی لمحے میں وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ تب 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 کو قتل کرتے ہیں، 18 وہ دل
بُرےجو منصوبے باندھتا ہے، وہ پاؤں جو دوسروں کو نقصان
پہنچانے کے لئے بھاگتے ہیں، 19 وہ گواہ عدالتجو جھوٹمیں
بولتا اور وہ جو بھائیوں میں جھگڑا پیدا کرتا ہے۔

زنا کرنے سے خبردار
میرے20 بیٹے، باپاپنے کے حکم سے لپٹا رہ، اور اپنی ماں کی

نظراندازہدایت نہ یوںاُنہیں21کر۔ ساتھکےدلاپنے باندھے رکھ
کہ کبھی دُور نہ ہو جائیں۔ اُنہیں ہار کی طرح اپنے گلے میں ڈال
لے۔ 22 وقتچلتے تیریوہ راہنمائی کریں، آرام تیریوقتکرتے
پہرا داری کریں، وقتجاگتے تجھ سے ہم کلام ہوں۔ 23 کیونکہ
باپ کا روشنیہدایتکیماںاورچراغحکم تربیتہے، ڈانٹکی
ڈپٹ زندگی بخش راہ ہے۔ یوں24 تُو بدکار عورت اور دوسرے
بیویزناکارکی باتوںچپڑیِچکنیکی محفوظسے گا۔رہے دل25
میں اُس ُحسنکے کا لالچ نہ کر، ایسا نہ ہو کہ پلـکوہ مار مار کر
تجھے پکڑ لے۔ 26 کیونکہ گو کسبی آدمی کو اُس کے پیسے سے
محروم کرتی ہے، لیکن دوسرے 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 ُجھلسپاؤںکے نہ جائیں؟ اِسی29 طرح
جو دوسرےکسی کی بیوی سے ہم بستر ہو جائے اُس کا انجام
بُرا بیویکیدوسرےبھیجوہے، اُسےچھیڑےکو ملےسزا گی۔
30 بھوکجو مارےکے اپنا پیٹ بھرنے کے لئے کرےچوری
یادہسےحدلوگاُسے ز نہیںحقیر چوریاُسےحالانکہ31جانتے،
کئے ہوئے مال ساتکو گُنا واپس کرنا ہے اور اُس کے گھر کی
دولت جاتی رہے گی۔ لیکن32 جو دوسرےکسی بیویکی کے
ساتھ کرےزنا ہے۔بےعقلوہ 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 اور طیش میں آ کر بےرحمی سے بدلہ لے گا۔ 35 نہ وہ

یادہکتنیخواہگا،لےرشوتنہگا،کرےقبولمعاوضہکوئی ز
کیوں نہ ہو۔

7
بیویبےوفا

میرے1 میرےبیٹے، الفاظ کی پیروی میرےکر، احکام اپنے
اندر محفوظ رکھ۔ میرے2 احکام کے تابع رہ تو جیتا رہے گا۔
اپنی آنکھ کی پُتلی کی میریطرح ہدایت حفاظتکی کر۔ اُنہیں3
اپنی اُنگلی ساتھکے باندھ، کیدلاپنے تختی پر کر۔کندہ حکمت4
سے کہہ، تُو” میری بہن “ہے، اور سمجھ سے، تُو” میری قریبی
رشتے دار “ہے۔ تجھےیہی5 عورتزناکار رکھیںمحفوظسے گی،
دوسرے کی اُس بیوی سے جو اپنی ِچکنی چپڑی باتوں سے تجھے
پُھسلانے کوششکی کرتی ہے۔

ایک6 دن مَیں نے اپنے گھر کی میں*کھڑکی سے باہر جھانکا
7 تو کیا دیکھتا ہوں وہاںکہ کچھ لوحسادہ ہیں۔کھڑےنوجوان
اُن میں ایکسے جوانبےعقل نظر آیا۔ 8 وہ گلی میں سے گزر کر
زناکار عورت کے کونے کی طرف ٹہلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ اُس
راستے پر آ گیا جو عورت کے گھر تک لے جاتا ہے۔ 9 شام کا
دُھندلکا تھا، دن ڈھلنے راتاور کا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ تب10
ایک عورت کسبی لباسکا پہنے ہوئے چالاکی سے اُس سے ملنے
آئی۔ 11 یہ عورت اِتنی بےلگام اور خودسر ہے کہ اُس کے پاؤں
اُس کے میںگھر نہیں ٹکتے۔ کبھی12 وہ گلی میں، چوکوںکبھی
میں ہوتی ہے، ہر کونے پر تاکوہ میں بیٹھی رہتی ہے۔

اب13 اُس نے نوجوان کو پکڑ کر اُسے بوسہ دیا۔ بےحیا نظر
اُس پر ڈال کر اُس نے کہا، مجھے”14 سلامتی کی پیشقربانیاں
کرنی تھیں، اور آج ہی مَیں نے اپنی مَنتیں پوری کیں۔ اِس15 لئے
مَیں نکل تجھکر سے ملنے آئی، مَیں نے تیرا پتا کیا اباور تُو ملمجھے
گیا ہے۔ 16 مَیں نے اپنے بستر پر مصر کے رنگین کمبل بچھائے،
اُس17 پر مُر، عود اور دارچینی کی ہے۔چھڑکیخوشبو آؤ،18 ہم
محبتتکصبح کا پیالہ تکتہہ پی لیں، ہم بازیعشق لطفسے
اندوز !ہوں 19 کیونکہ میرا خاوند گھر میں نہیں ہے، وہ لمبے سفر
کے لئے روانہ ہوا ہے۔ بٹوےوہ20 میں پیسے ڈال کر چلا گیا ہے
پورےاور واپستکچاند نہیں آئے “گا۔

باتیںایسی21 نوجواننےعورتکرتےکرتے دےترغیبکو
اپنیکر باتوںچپڑیِچکنی ورغلایا۔سے نوجوان22 اُسسیدھا کے
پیچھے یوں ہو لیا جس طرح بَیل ذبح ہونے کے لئے جاتا یا ہرن
اُچھل پھندےکر پھنسمیں جاتا ہے۔ 23 وقتایککیونکہ 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۔

میرےچنانچہ24 میریبیٹو، میرےسنو، منہ باتوںکی پر دھیان
!دو 25 تیرا بھٹکدل کر اُس طرف رُخ نہ کرے جہاں زناکار
عورت پھرتی ہے، ایسا نہ ہو کہ تُو آوارہ ہو کر اُس کی راہوں میں

* 7:6 گھر کی :کھڑکی لفظی :ترجمہ گھر کی کھڑکی کے جنگلے۔
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اُلجھ جائے۔ 26 کیونکہ اُن کی تعداد بڑی ہے جنہیں اُس نے گرا
موتکر گھاٹکے اُتارا ہے، اُس نے متعدد لوگوں کو مار ڈالا
ہے۔ 27 اُس کا گھر پاتال کا راستہ ہے جو لوگوں موتکو کی
یوں تککوٹھڑ پہنچاتا ہے۔

8
حکمت دعوتکی اور وعدہ

1 !سنو کیا حکمت آواز نہیں دیتی؟ ہاں، سمجھ اونچی آواز سے
اعلان کرتی ہے۔ 2 وہ بلندیوں پر کھڑی اُسہے، جگہ جہاں تمام
دوسرےایکراستے سے ملتے ہیں۔ 3 شہر کے دروازوں پر جہاں
لوگ نکلتے اور داخل ہوتے ہیں وہاں حکمت زوردار آواز سے
پکارتی ہے،

مردو،اے”4 مَیں تم ہی کو پکارتی ہوں، تمام انسانوں کو آواز
دیتی ہوں۔

اے5 سادہ لوحو، ہوشیاری سیکھ !لو اے 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، ہونٹمیرےکیونکہ گھنسےبےدینی
کھاتے ہیں۔

8 جو بھی میرےبات منہ سے نکلے وہ راست 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۔

چاندی10 کی تربیتمیریجگہ خالصاور سونے کے بجائے
علم و عرفان اپنا لو۔

11 حکمتکیونکہ موتیوں سے کہیں بہتر ہے، کوئی بھی خزانہ
اُس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

مَیں12 ہوشیاریہوںحکمتجو ساتھکے بستی ہوں، اور مَیں
تمیز کا علم رکھتی ہوں۔

13 جو رب کا خوف مانتا ہے وہ بُرائی سے نفرت کرتا ہے۔
مجھے غرور، تکبر، غلط چلنچال اور ٹیڑھی باتوں نفرتسے ہے۔

میرے14 پاس اچھا مشورہ اور کامیابی ہے۔ میرا دوسرا نام
سمجھ ہے، اور قوتمجھے حاصل ہے۔

وسیلےمیرے15 سلطنتبادشاہسے فیصلےراستحکمراناور
کرتے ہیں۔

16 میرے 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 جہاں انصاف

ہے۔
21 مجھجو محبتسے اُنہیںہیںرکھتے میراثمَیں دولتمیں مہیا

کرتی ہوں۔ اُن کے بھرےگودام ہتے ر ہیں۔
حکمت کا تخلیق میں حصہ

تخلیقربجب22 کا عملسلسلہ میں لایا تو پہلے اُس مجھےنے
ہی بنایا۔ قدیم زمانے میں مَیں اُس کے دیگر کاموں سے پہلے ہی
وجود میں آئی۔

مجھے23 ازل سے مقرر کیا گیا، ابتدا ہی جبسے دنیا ابھی پیدا
نہیں ہوئی تھی۔

24 نہ سمندر کی گہرائیاں، نہ کثرت سے پھوٹنے والے چشمے
مَیںجبتھے نے جنم لیا۔

نہ25 پہاڑ اپنی اپنی جگہ پر قائم ہوئے تھے، نہ یاں پہاڑ جبتھیں
مَیں پیدا ہوئی۔

وقتاُس26 الله نہنے زمین، نہ اُس کے میدان، اور نہ دنیا کے
پہلے ڈھیلے بنائے تھے۔

جب27 اُس نے آسمان کو اُس کی جگہ پر لگایا اور سمندر کی
گہرائیوں پر زمین کا علاقہ مقرر کیا تو مَیں ساتھ تھی۔

اُسجب28 نے آسمان پر بادلوں اور گہرائیوں میں سرچشموں
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 کرے، جب اُس نے زمین کی بنیادیں اپنی
اپنی جگہ پر رکھیں

30 تو مَیں ماہر کاری گر کی حیثیت سے اُس کے ساتھ تھی۔
روز بہ لطفمَیںروز باعثکا تھی، اُسوقتہر رنگحضورکے
رلیاں مناتی رہی۔

31 مَیں اُس کی زمین کی سطح پر رنگ رلیاں مناتی اور انسان
لطفسے اندوز ہوتی رہی۔

32 میرےچنانچہ بیٹو، میری سنو، مبارککیونکہ ہیں وہ جو
میری راہوں پر چلتے ہیں۔

میری33 تربیت مان دانشکر مند بن جاؤ، اُسے نظرانداز مت
کرنا۔

34 مبارک ہے وہ جو میری سنے، جو روز بہ روز میرے
دروازے چوکسپر کھڑا رہے، روزانہ میری چوکھٹ پر حاضر
رہے۔

35 کیونکہ جو مجھے پائے وہ زندگی اور رب کی منظوری پاتا
ہے۔

لیکن36 جو مجھے پانے سے قاصر رہے وہ اپنی جان پر ظلم کرتا
ہے، بھیجو مجھ کرےنفرتسے پیاریموتاُسے “ہے۔

9
حکمت ضیافتکی

حکمت1 نے اپنا گھر تعمیر کر کے اپنے 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
لوگوںبھیخوداورہے، بلندیوںکیشہرکو کیکرنےضیافتسے
دعوت دیتی ہے،

4 جو” سادہ لوح ہے، میرےوہ پاس “آئے۔ ناسمجھ لوگوں
سے وہ کہتی ہے، 5 آؤ،” میری روٹی کھاؤ، وہ َمے پیو جو مَیں
نے تیار کر رکھی ہے۔ 6 اپنی سادہ لوح راہوں سے باز آؤ تو جیتے
رہو گے، سمجھ کی راہ پر چل “پڑو۔
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7 لعنجو طعن کرنے والے کو اُسدےتعلیم کی اپنی 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 کی ملامت کر تو وہ تجھ کرےمحبتسے
گا۔ دانش9 مند کو دےہدایت تو اُس کی حکمت مزید بڑھے
راستگی، باز کو دےتعلیم تو وہ اپنے علم میں کرےاضافہ گا۔

10 رب کا خوف ماننے سے ہی حکمت شروع ہوتی ہے،
قدوس خدا کو جاننے سے ہی سمجھ حاصل ہوتی ہے۔ 11 مجھ
سے تیریہی عمر کے دنوں اور سالوں میں اضافہ ہو گا۔ 12 اگر تُو
منددانش ہو تو اِسخود فائدہسے اُٹھائے گا، کرنےطعنلعناگر
والا ہو تو تجھے ہی اِس کا نقصان پڑےجھیلنا گا۔

حماقت بی بی ضیافتکی
حماقت13 بی بی بےلگام اور ناسمجھ ہے، وہ کچھ نہیں جانتی۔

14 اُس کا گھر شہر کی بلندی پر واقع دروازےہے۔ کے پاس
کرسی پر بیٹھی 15 وہ گزرنے والوں کو جو سیدھی راہ پر چلتے ہیں
اونچی آواز دعوتسے دیتی ہے، جو”16 لوحسادہ میرےوہہے
پاس “آئے۔
جو ناسمجھ ہیں اُن سے وہ کہتی ہے، چوری”17 کا پانی میٹھا

اور پوشیدگی میں کھائی گئی روٹی لذیذ ہوتی “ہے۔
لیکن18 اُنہیں معلوم نہیں حماقتکہ بی بی کے صرفمیںگھر

بستیروحیںکیمُردوں ہیں، اُسکہ پاتالمہمانکے گہرائیوںکی
میں ہتے ر ہیں۔

10
سلیمان ہدایاتبھریحکمتکی

ذیل1 میں سلیمان کی امثال قلم بند ہیں۔
بخشزندگی باتیں

منددانش بیٹا باپاپنے خوشیکو دلاتا احمقجبکہ بیٹا اپنی ماں
کو دُکھ پہنچاتا ہے۔

خزانوں2 کا کوئی فائدہ نہیں اگر وہ بےدین یقوں طر سے جمع
ہو گئے ہوں، موتبازیراستلیکن سے بچائے رکھتی ہے۔

راسترب3 باز کو بھوکے نہیںمرنے لیکندیتا، بےدینوں کا
روکلالچ دیتا ہے۔

ڈھیلے4 غربتہاتھ اور محنتی دولتہاتھ طرفکی لے جاتے
ہیں۔

جمعفصلمیںگرمیوںجو5 کرتا منددانشوہہے بیٹا جبکہہے
فصلجو 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 کے مبارکاُسے کہتے ہیں، لیکن
بےدین کا نام سڑ مٹکر جائے گا۔

8 جو دل سے دانش مند ہے وہ احکام قبول کرتا ہے، لیکن
بکواسی تباہ ہو جائے گا۔

جس9 کا چال چلن بےالزام ہے وہ سکون سے زندگی گزارتا
لیکنہے، جو ٹیڑھا راستہ کرےاختیار اُسے پکڑا جائے گا۔

آنکھ10 مارنے دُکھوالا پہنچاتا بکواسیاورہے، تباہ ہو جائے
گا۔

راست11 باز کا منہ زندگی کا سرچشمہ لیکنہے، بےدین کے
منہ پر ظلم کا پردہ پڑا رہتا ہے۔

رہتیچھیڑتیجھگڑےنفرت12 پرخطاؤںتماممحبتجبکہ پردہ
ڈال دیتی ہے۔

سمجھ13 دار ہونٹوںکے پائیحکمتپر جاتی لیکنہے، ناسمجھ
ڈنڈےصرف کا پیغام سمجھتا ہے۔

دانش14 مند اپنا علم محفوظ رکھتے ہیں، لیکن احمق کا منہ جلد
ہی تباہی طرفکی لے جاتا ہے۔

15 امیر کی دولت قلعہ بند شہر ہے جس میں وہ محفوظ ہے
غریبجبکہ غربتکی اُس کی تباہی باعثکا ہے۔

16 جو راستکچھ باز کما لیتا ہے وہ زندگی باعثکا لیکنہے،
بےدین اپنی روزی گناہ کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے۔

17 تربیتجو کرےقبول وہ دوسروں کو زندگی کی راہ پر لاتا
ہے، جو نصیحت کرےنظرانداز وہ دوسروں کو صحیح 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 کی زبان عمدہ چاندی ہے جبکہ بےدین دلکے
کی کوئی قدر نہیں۔

راست21 باز بہتوںزبانکی پرورشکی کرتی احمقلیکن*ہے،
اپنی بےعقلی ہلاکباعثکے ہو جاتے ہیں۔

22 رب کی برکت دولت کا باعث ہے، ہماری اپنی محنت
مشقت اِس میں اضافہ نہیں کرتی۔

احمق23 غلط کام سے اپنا دل بہلاتا، لیکن سمجھ دار حکمت
لطفسے اندوز ہوتا ہے۔

جس24 چیز سے بےدین دہشت کھاتا ہے وہی اُس پر آئے
گی، راستلیکن باز کی آرزو پوری ہو جائے گی۔

طوفانجب25 ہیںآتے تو بےدین نامکا مٹنشانو جاتا جبکہ
راست باز تکہمیشہ قائم رہتا ہے۔

دانتطرحجس26 سرکے سے اور آنکھیں دھوئیں تنگسے آ
جاتی ہیں اُسی طرح تنگوہ آ جاتا ہے ُسستجو آدمی سے کام
کرواتا ہے۔

27 ربجو خوفکا مانے اُس کی زندگی دنوںکے میں اضافہ
ہوتا ہے جبکہ بےدین کی زندگی وقت سے پہلے 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۔

راہکیرب29 لئےکےشخصبےالزام پناہ لیکنگاہ، بدکار کے
لئے تباہی باعثکا ہے۔

* 10:21 راست باز کی زبان بہتوں پرورشکی کرتی :ہے لفظی راست:ترجمہ باز ہونٹکے بہتوں کو چَراتے ہیں۔
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راست30 باز کبھی ڈانواں ڈول نہیں ہو گا، لیکن بےدین

ملـک میں آباد نہیں رہیں گے۔
راست31 باز کا حکمتمنہ کا پھل لاتا رہتا لیکنہے، کج گو

زبان کاٹکو ڈالا جائے گا۔
راست32 باز کے ہونٹ جانتے ہیں کہ الله کو کیا پسند ہے،

لیکن بےدین کا منہ ٹیڑھی باتیں ہی جانتا ہے۔
11

غلطرب1 ترازو سے گھن کھاتا ہے، وہ صحیح ترازو ہی سے
خوش ہوتا ہے۔

جہاں2 تکبر ہے وہاں بدنامی بھی قریب ہی رہتی ہے، لیکن
جو حلیم اُسہے دامنکے حکمتمیں رہتی ہے۔

3 سیدھی راہ پر چلنے والوں کی دیانت داری اُن کی راہنمائی
کرتی جبکہ بےوفاؤں نمککی حرامی اُنہیں تباہ کرتی ہے۔

غضب4 کے دولتدن کا کوئی فائدہ نہیں راستجبکہ بازی
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۔

6 سیدھی راہ پر چلنے والوں کی راست بازی اُنہیں چھڑا دیتی
جبکہ بےوفاؤں کا لالچ اُنہیں پھنسا دیتا ہے۔

دم7 اُمیدساریکیبےدینوقتتوڑتے رہتیجاتی جسہے،
دولت کی توقع اُس نے کی وہ جاتی رہتی ہے۔

راست8 باز کی جان مصیبت چھوٹسے جاتی ہے، اور اُس
کی جگہ پھنسبےدین جاتا ہے۔

9 کافر اپنے منہ سے اپنے پڑوسی کو تباہ کرتا راستلیکنہے،
بازوں کا علم اُنہیں چھڑاتا ہے۔

راستجب10 باز کامیاب ہوں تو پورا شہر جشن مناتا ہے،
ہوںہلاکبےدینجب نعرےکےخوشیتو بلند ہو ہیں۔جاتے

سیدھی11 راہ پر چلنے والوں کی برکت سے شہر ترقی کرتا ہے،
لیکن بےدین کے منہ سے وہ مسمار ہو جاتا ہے۔

ناسمجھ12 آدمی پڑوسیاپنے کو حقیر جانتا سمجھجبکہہے دار
خاموشآدمی رہتا ہے۔

تہمت13 لگانے والا دوسروں کے راز فاش کرتا ہے، لیکن
قابِل شخصاعتماد وہ بھید پوشیدہ رکھتا ہے جو اُس کے سپرد 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۔

نیک16 عورت عزت سے اور ظالم آدمی دولت سے لپٹے ہتے ر
ہیں۔

شفیق17 کا اُسیسلوکاچھا کے لئے فائدہ مند ہے جبکہ ظالم
کا اُسیسلوکبُرا کے لئے نقصان دہ ہے۔

18 جو کچھ بےدین کماتا ہے فریبوہ دہ لیکنہے، جو راستی
کا بیج بوئے اُس کا اجر یقینی ہے۔

بازیراست19 کا پھل زندگی ہے جبکہ بُرائی کے پیچھے بھاگنے
والے کا موتانجام ہے۔

رب20 کج دلوں سے گھن کھاتا ہے، وہ بےالزام راہ پر چلنے
والوں ہی خوشسے ہوتا ہے۔

یقین21 کرو، بدکار سزا نہیںسے بچے گا بازوںراستجبکہ کے
چھوٹفرزند جائیں گے۔

طرحجس22 سؤر کی تھوتھنی میں سونے کا چھلا کھٹکتا ہے
اُسی عورتصورتخوبطرح بےتمیزیکی کھٹکتی ہے۔

23 راستالله بازوں کی آرزو اچھی چیزوں پوریسے کرتا ہے،
لیکن اُس بےدینوںغضبکا کی اُمید پر نازل ہوتا ہے۔

ایک24 آدمی دولتکی میں اضافہ ہوتا ہے، گو فیاضوہ دلی
سے تقسیم کرتا دوسرےہے۔ غربتکی میں اضافہ ہوتا ہے، گو
وہ حد سے یادہ کنجوسز ہے۔

فیاض25 خوشدل حال رہے گا، جو دوسروں کو تر و تازہ
کرے وہ خود تازہ دم رہے گا۔

لوگ26 گندم کے ذخیرہ اندوز پر لعنت بھیجتے ہیں، لیکن جو
گندم کو بازار میں آنے دیتا اُسہے سرکے برکتپر آتی ہے۔

27 جو بھلائی کی تلاش میں رہے وہ الله کی منظوری چاہتا
لیکنہے، جو بُرائی تلاشکی میں رہے وہ خود بُرائی پھندےکے
پھنسمیں جائے گا۔

دولتاپنیجو28 پر وہرکھےبھروسا راستلیکنگا،جائےگر
بھرےہرےباز پتوں کی طرح پھلیں پھولیں گے۔

29 جو اپنے گھر میں بڑ گڑ پیدا کرے وہ میراث میں ہَوا ہی
پائے گا۔ دانشاحمق مند کا نوکر بنے گا۔

راست30 باز پھلکا زندگی درختکا دانشاورہے، مند آدمی
جانیں جیتتا ہے۔

راست31 باز زمینکو پر ہی اجر ملتا توہے۔ پھر اوربےدین گناہ
گار سزا کیوں نہ پائیں؟

12
جسے1 علم عرفانو پیارا پیاریبھیتربیتاُسےہے جسےہے،

نصیحت نفرتسے ہے وہ بےعقل ہے۔
رب2 اچھے آدمی خوشسے ہوتا ہے جبکہ سازشوہ کرنے

والے کو قصوروار ٹھہراتا ہے۔
انسان3 بےدینی کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتا جبکہ راست باز

کی اُکھاڑیجڑیں نہیں جا سکتیں۔
بیویُسگھڑ4 اپنے شوہر تاجکا لیکنہے، رُسوائیکیشوہرجو

باعثکا ہے وہ اُس کی ہڈیوں سڑاہٹمیں کی مانند ہے۔
راست5 باز کے خیالات منصفانہ ہیں جبکہ بےدینوں کے

فریبمنصوبے دہ ہیں۔
الفاظکےبےدینوں6 لوگوں قتلکو تاککیکرنے میں ہتے ر

ہیں جبکہ سیدھی راہ پر چلنے والوں کی باتیں لوگوں کو چھڑا لیتی
ہیں۔

بےدینوں7 خاککو میں یوں ملایا جاتا ہے کہ اُن کا نام و
تکنشان نہیں رہتا، راستلیکن باز کا گھر قائم رہتا ہے۔

عقلجتنیکیکسی8 سمجھو اُتناہے لوگہی اُس یفکی تعر
کرتے میںذہنکےجسلیکنہیں، فتور اُسےہے حقیر جانا جاتا
ہے۔
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نچلے9 طبقے کا جو آدمی اپنی ذمہ یاں دار ادا کرتا ہے وہ اُس

آدمی کہیںسے بہتر نخرہجوہے بگھارتا اُسگوہے روٹیپاسکے
بھی نہیں ہے۔

راست10 باز اپنے مویشی کا بھی خیال کرتا ہے جبکہ بےدین
کا دل ظالم ہی ظالم ہے۔

اپنیجو11 اُسکرےباڑیکھیتیکیزمین کثرتپاسکے کا
کھانا ہو لیکنگا، چیزوںفضولجو پیچھےکے پڑ جائے ناسمجھوہ
ہے۔

12 بےدین دوسروں کو جال میں پھنسانے سے اپنا دل بہلاتا
راستلیکنہے، باز کی جڑ پھل دار ہوتی ہے۔

13 شریر اپنی غلط باتوں جالکے میں اُلجھ جاتا راستجبکہ باز
مصیبت سے بچ جاتا ہے۔

انسان14 اپنے منہ پھلکے خوبسے سیر ہو جاتا ہے، اور جو
کام اُس ہاتھوںکے نے کیا اُس کا اجر اُسے ضرور ملے گا۔

احمق15 کی نظر میں اُس کی اپنی ٹھیکراہ ہے، لیکن دانش
مند دوسروں مشورےکے پر دھیان دیتا ہے۔

ایکاحمق16 دم ناراضیاپنی کا اظہار کرتا لیکنہے، دانا اپنی
بدنامی چھپائے رکھتا ہے۔

دیانت17 دار طورکھلےگواہ پر بیانسچائی کرتا جبکہہے جھوٹا
گواہ دھوکا ہی پیشدھوکا کرتا ہے۔

گپیں18 ہانکنے والے باتیںکی تلوار زخمیطرحکی ہیںدیتیکر
دانشجبکہ مند کی زبان شفا دیتی ہے۔

ہونٹسچے19 تکہمیشہ قائم ہتے ہیںر ایکزبانجھوٹیجبکہ
ہی لمحے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔

بُرے20 منصوبے ھنے باند والے کا دل دھوکے سے بھرا رہتا
جبکہ سلامتی مشورےکے دینے والے کا خوشیدل سے چھلکتا
ہے۔

راستآفتبھیکوئی21 باز پر نہیں آئے گی جبکہ تکلیفدُکھ
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۔

23 سمجھ دار اپنا علم چھپائے رکھتا جبکہ احمق اپنے دل کی
حماقت بلند آواز سبسے پیشکو کرتا ہے۔

ہاتھکےجس24 ہیںمحنتی جسلیکنگا،کرےحکومتوہ
ہاتھکے ڈھیلے ہیں اُسے بیگار میں کام پڑےکرنا گا۔

دلکےجس25 میں پریشانی ہے وہ دبا رہتا لیکنہے، کوئی
بھی باتاچھی اُسے خوشی دلاتی ہے۔

راست26 باز اپنی چراگاہ معلوم کر لیتا لیکنہے، کیبےدینوں
راہ اُنہیں آوارہ پھرنے دیتی ہے۔

ڈھیلا27 آدمی اپنا شکار نہیں پکڑ سکتا جبکہ کثرتشخصمحنتی
کا مال حاصل کر لیتا ہے۔

28 راستی کی راہ میں زندگی ہے، لیکن غلط راہ موت تک
پہنچاتی ہے۔

13
دانش1 مند بیٹا باپاپنے تربیتکی قبول کرتا لیکنہے، طعنہ

زن پروا ہی نہیں کرتا اگر کوئی اُسے ڈانٹے۔

2 انسان اپنے منہ کے اچھے پھل سے خوب سیر ہو جاتا ہے،
لیکن بےوفا دلکے میں ظلم کا لالچ رہتا ہے۔

3 جو اپنی زبان قابو میں رکھے وہ اپنی محفوظزندگی رکھتا ہے،
جو اپنی زبان کو بےلگام دےچھوڑ وہ تباہ ہو جائے گا۔

آدمیکاہل4 لالچ کرتا لیکنہے، اُسے نہیںکچھ ملتا محنتیجبکہ
شخص کی آرزو پوری ہو جاتی ہے۔

راست5 جھوٹباز نفرتسے کرتا لیکنہے، شرمبےدین اور
رُسوائی باعثکا ہے۔

راستی6 حفاظتکیبےالزام کرتی جبکہ بےدینی گناہ گار کو
تباہ کر دیتی ہے۔

7 لوگکچھ امیر کا روپ بھر کر پھرتے ہیں گو غریب ہیں۔
غریبدوسرے روپکا بھر کر پھرتے ہیں گو امیر ترین ہیں۔

کبھی8 امیر کو اپنی جان چھڑانے کے لئے ایسا تاوان دینا پڑتا
ہے کہ دولتتمام جاتی رہتی غریبلیکنہے، جانکی اِس قسم
کی دھمکی بچیسے رہتی ہے۔

راست9 باز کی روشنی چمکتی *رہتی جبکہ بےدین کا چراغ
بجھ جاتا ہے۔

مغروروں10 میں ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے دانشجبکہ مند صلاح
مشورے مطابقکے ہی چلتے ہیں۔

جلدبازی11 حاصلسے دولتشدہ جلد ہی ختم ہو جاتی ہے
جبکہ جو رفتہ رفتہ اپنا مال کرےجمع وہ اُسے بڑھاتا رہے گا۔

12 جو اُمید وقت پر پوری نہ ہو جائے وہ دل کو بیمار کر دیتی
لیکنہے، جو 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۔

دانش14 مند ہدایتکی زندگی کا سرچشمہ ہے انسانجو کو
مہلـک پھندوں سے بچائے رکھتی ہے۔

اچھی15 سمجھ منظوری عطا کرتی ہے، لیکن بےوفا کی راہ
ابدی تباہی باعثکا ہے۔

16 ذہین ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا، لیکن احمق تمام نظروں
کے منے سا ہی حماقتاپنی نمائشکی کرتا ہے۔

پھنسمیںمصیبتقاصدبےدین17 جاتا قاصدوفادارجبکہ شفا
باعثکا ہے۔

تربیتجو18 کی پروا اورغربتاُسےکرےنہ حاصلشرمندگی
ہو گی، لیکن دوسرےجو نصیحتکی مان جائے اُس کا احترام
کیا جائے گا۔

پوریآرزوجو19 ہو جائے دلوہ کو تر و تازہ کرتی لیکنہے،
احمق بُرائی سے یغ در کرنے گھنسے کھاتا ہے۔

مندوںدانشجو20 چلےساتھکے وہ دانشخود مند ہو جائے
گا، لیکن جو احمقوں کے ساتھ چلے اُسے نقصان پہنچے گا۔

مصیبت21 گناہ گار کا پیچھا کرتی ہے جبکہ راست بازوں کا
خوشاجر حالی ہے۔

نیک22 آدمی کے بیٹے اور پوتے اُس میراثکی پائیں لیکنگے،
گناہ گار راستدولتکی باز کے لئے محفوظ رکھی جائے گی۔

* 13:9 چمکتی :رہتی لفظی :ترجمہ خوشی مناتی۔
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غریب23 کثرتکھیتکا کی فصلیں مہیا کر سکتا لیکنہے،

انصافجہاں نہیں کچھسبوہاں چھین لیا جاتا ہے۔
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 لیکنہے، بےدین پیٹکا

خالی رہتا ہے۔
14

بیبیحکمت1 اپنا گھر تعمیر کرتی بیحماقتلیکنہے، بی اپنے
ہی ہاتھوں سے اُسے ڈھا دیتی ہے۔

2 جو سیدھی راہ پر چلتا ہے وہ الله کا خوف مانتا ہے، لیکن
غلطجو راہ پر چلتا ہے وہ اُسے حقیر جانتا ہے۔

احمق3 باتوںکی سے وہ ڈنڈا نکلتا ہے اُسےجو اُس کے تکبر کی
سزا دیتا دانشلیکنہے، مند ہونٹکے اُسے محفوظ رکھتے ہیں۔

بَیلجہاں4 نہیں وہاں چرنی خالی رہتی بَیلہے، طاقتکی ہی
کثرتسے کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔

5 وفادار گواہ جھوٹ نہیں بولتا، لیکن جھوٹے گواہ کے منہ
جھوٹسے نکلتا ہے۔

طعنہ6 حکمتزن کو ڈھونڈتا لیکنہے، سمجھبےفائدہ۔ دار
کے علم میں آسانی سے اضافہ ہوتا ہے۔

احمق7 سے دُور رہ، کیونکہ تُو اُس کی باتوں میں علم نہیں پائے
گا۔

ذہین8 حکمتکی اِس میں ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر اپنی راہ
پر چلے، لیکن احمق حماقتکی سراسر دھوکا ہی ہے۔

احمق9 اپنے قصور مذاقکا اُڑاتے راہسیدھیلیکنہیں، پر چلنے
ربوالے کو منظور ہیں۔

10 ہر دل کی اپنی ہی تلخی ہوتی جسہے صرفسے وہی
واقف ہے، اور اُس خوشیکی میں بھی کوئی شریکاَور نہیں ہو
سکتا۔

بےدین11 کا گھر تباہ ہو جائے گا، لیکن 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۔

13 دل ہنستے وقت بھی رنجیدہ ہو سکتا ہے، اور خوشی کے
اختتام پر دُکھ ہی باقی رہ جاتا ہے۔

جس14 کا دل بےوفا ہے وہ جی بھر کر اپنے چال چلن کا
کڑوا پھل کھائے گا نیکجبکہ آدمی اپنے اعمال کے میٹھے پھل
سے سیر ہو جائے گا۔

15 لوحسادہ ایکہر باتکی مان لیتا ہے ذہینجبکہ آدمی اپنا
ہر قدم سوچ سمجھ کر اُٹھاتا ہے۔

دانش16 مند ڈرتے غلطڈرتے کام یغسے 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 میراثلوحسادہ حماقتمیں پاتا ہے ذہینجبکہ آدمی کا سر
علم تاجکے سے آراستہ رہتا ہے۔

شریروں19 نیکوںکو کے منے سا پڑےجھکنا گا، اور بےدینوں
راستکو باز دروازےکے پر اوندھے منہ پڑےہونا گا۔

غریب20 کے ہم سائے بھی اُس نفرتسے کرتے ہیں جبکہ
امیر کے دوستبےشمار ہوتے ہیں۔

21 جو اپنے پڑوسی کو حقیر جانے وہ گناہ کرتا مبارکہے۔
ہے وہ ضرورتجو مند ترسپر کھاتا ہے۔

بُرے22 منصوبے ھنے باند سبوالے آوارہ پھرتے ہیں۔ لیکن
اچھے منصوبے ھنے باند شفقتوالے اور وفا پائیں گے۔

محنت23 مشقت کرنے میں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، جبکہ خالی
باتیں کرنے غریبلوگسے ہو جاتے ہیں۔

دانش24 مندوں کا دولتاجر کا تاج ہے جبکہ احمقوں کا اجر
حماقت ہی ہے۔

25 سچا گواہ جانیں بچاتا ہے جبکہ جھوٹا فریبگواہ دہ ہے۔
ربجو26 اُسمانےخوفکا محفوظپاسکے قلعہ جسہے

میں اُس کی اولاد بھی پناہ لے سکتی ہے۔
رب27 خوفکا زندگی کا سرچشمہ ہے جو انسان مہلـککو

پھندوں سے بچائے رکھتا ہے۔
میںملـکآبادیجتنی28 اُتنیہے بادشاہہی شوکتوشانکی

ہے۔ رعایا کی کمی حکمران تنزلکے باعثکا ہے۔
29 تحمل کرنے والا بڑی سمجھ داری کا مالـک ہے، لیکن

غصیلا آدمی حماقتاپنی کا اظہار کرتا ہے۔
30 پُرسکون دل جسم کو زندگی دلاتا جبکہ حسد ہڈیوں کو

گلنے دیتا ہے۔
31 پستجو حال پر کرےظلم وہ اُس کے خالق کی تحقیر کرتا

ہے جبکہ ضرورتجو مند ترسپر کھائے وہ الله کا احترام کرتا
ہے۔

بُرائیکیبےدین32 میںخاکاُسے ملا دیتی راستلیکنہے،
باز وقتمرتے بھی الله میں پناہ لیتا ہے۔

سمجھحکمت33 دار میںدلکے آرام کرتی اورہے، احمقوںوہ
درمیانکے بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔

راستی34 قومہرسے ہوتیسرفراز گناہجبکہہے اُمّتیںسے رُسوا
ہو جاتی ہیں۔

35 بادشاہ دانش مند ملازم سے خوش 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 زبانکی علم و عرفان پھیلاتی ہے احمقجبکہ کا

حماقتمنہ کا زور سے اُبلنے والا چشمہ ہے۔
رب3 کی آنکھیں ہر جگہ موجود ہیں، بُرےوہ اور بھلے سب

پر دھیان دیتی ہیں۔
4 نرم زبان زندگی کا درخت ہے جبکہ فریب 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۔
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دانش7 مندوں ہونٹکے علم و عرفان بیجکا بکھیر دیتے ہیں،

لیکن احمقوں کا دل ایسا نہیں کرتا۔
رب8 بےدینوں کی قربانی سے گھن کھاتا، لیکن سیدھی راہ

پر چلنے والوں کی دعا خوشسے ہوتا ہے۔
رب9 بےدین کی راہ سے گھن کھاتا، لیکن راستی کا پیچھا

کرنے والے سے پیار کرتا ہے۔
راہصحیحجو10 تادیبسختکیاُسکرےترککو جائےکی

گی، نصیحتجو کرےنفرتسے وہ مر جائے گا۔
11 پاتال اور عالِم ارواح رب کو صاف نظر آتے ہیں۔ تو پھر

انسانوں دلکے اُسے کیوں صافنہ دکھائی دیں؟
12 طعنہ زن کو دوسروں نصیحتکی پسند نہیں آتی، اِس لئے

دانشوہ مندوں پاسکے نہیں جاتا۔
خوشدلکاجس13 اُسہے کا چہرہ ِکھلا رہتا لیکنہے،

جس کا دل پریشان ہے اُس روحکی شکستہ رہتی ہے۔
دارسمجھ14 دلکا علم میںتلاشکیعرفانو احمقلیکنرہتا،

حماقت کی چراگاہ میں چرتا رہتا ہے۔
مصیبت15 زدہ کے تمام دن بُرے ہیں، لیکن جس کا دل

خوش ہے وہ روزانہ جشن مناتا ہے۔
ربغریبجو16 خوفکا مانتا اُسہے اُسحالکا کروڑپتی

کہیںسے بہتر ہے بڑیجو بےچینی سے زندگی گزارتا ہے۔
17 جہاں محبت ہے وہاں سبزی کا سالن بہت ہے، جہاں

نفرت ہے وہاں تازےموٹے بچھڑے کی ضیافت بھی بےفائدہ
ہے۔

18 غصیلا آدمی جھگڑے چھیڑتا رہتا جبکہ تحمل کرنے والا
لوگوں غصےکے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔

19 کاہل کا راستہ کانٹےدار باڑ کی مانند ہے، لیکن دیانت
داروں کی راہ سڑکپکی ہی ہے۔

دانش20 مند بیٹا باپاپنے کے لئے خوشی باعثکا لیکنہے،
احمق اپنی ماں کو حقیر جانتا ہے۔

ناسمجھ21 آدمی حماقت لطفسے اندوز ہوتا، لیکن سمجھ دار
آدمی سیدھی راہ پر چلتا ہے۔

22 جہاں صلاح مشورہ نہیں ہوتا وہاں منصوبے ناکام رہ
جاتے ہیں، بہتجہاں سے مشیر ہوتے ہیں وہاں کامیابی ہوتی
ہے۔

انسان23 جوابموزوں دینے خوشسے ہو جاتا وقتہے، پر
باتمناسب کتنی اچھی ہوتی ہے۔

24 زندگی 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 سے گھن کھاتا ہے، اور مہربان الفاظ
اُس پاکنزدیککے ہیں۔

27 جو ناجائز نفع کمائے وہ اپنے گھر آفتپر لاتا لیکنہے، جو
رشوت 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 سے بُری باتیں
نکلتی رہتی ہیں۔

رب29 بےدینوں سے دُور رہتا، لیکن راست باز کی دعا سنتا
ہے۔

30 چمکتی آنکھیں دل خوشیکو دلاتی ہیں، اچھی پورےخبر
جسم کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔

نصیحتبخشزندگیجو31 پر مندوںدانشوہدےدھیان کے
درمیان کرےسکونتہی گا۔

32 تربیتجو کی پروا کرےنہ وہ آپاپنے کو حقیر جانتا ہے،
لیکن جو نصیحت پر دھیان دے اُس کی سمجھ میں اضافہ ہوتا
ہے۔

رب33 کا خوف ہی وہ تربیت جسہے سے انسان حکمت
سیکھتا پہلےہے۔ فروتنی اپنا لے، کیونکہ عزتیہی پانے کا پہلا
قدم ہے۔

16
میںدلانسان1 منصوبے باندھتا زبانلیکنہے، ربجوابکا

طرفکی سے آتا ہے۔
انسان2 کی نظر میں اُس کی تمام صافپاکراہیں ہیں، لیکن

رب ہی روحوں کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔
3 جو کچھ بھی تُو کرنا چاہے اُسے رب کے سپرد کر۔ تب ہی

تیرے کامیابمنصوبے ہوں گے۔
کچھسبنےرب4 اپنے پورےمقاصدہی کرنے کے لئے بنایا

ہے۔ وہ بھیدن پہلے سے مقرر بےدینجبہے آفتپر آئے گی۔
رب5 ہر مغرور دل گھنسے کھاتا ًہے۔ یقینا وہ سزا نہیںسے

بچے گا۔
شفقت6 وفاداریاور گناہ کا کفارہ دیتی ربہیں۔ خوفکا

ماننے انسانسے بُرائی سے دُور رہتا ہے۔
7 اگر رب کسی انسان 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 اپنے دل میں منصوبے باندھتا رہتا ربلیکنہے، ہی

مقرر کرتا ہے کہ وہ کسآخرکار راہ پر چل پڑے۔
10 بادشاہ کے ہونٹ یا گو الٰہی پیشفیصلے کرتے ہیں، اُس

کا عدالتمنہ وقتکرتے بےوفا نہیں ہوتا۔
رب11 درست ترازو کا مالـک ہے، اُسی نے تمام باٹوں کا

انتظام قائم کیا۔
12 بادشاہ بےدینی سے گھن کھاتا ہے، کیونکہ اُس کا تخت

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 ہے، لیکن دانش مند

اُسے ٹھنڈا کرنے یقےکے طر جانتا ہے۔
جب15 بادشاہ کا چہرہ ِکھل اُٹھے تو مطلب زندگی ہے۔ اُس

کی منظوری موسِم بہار کے تر و تازہ کرنے والے بادل کی مانند
ہے۔

16 حکمت کا حصول سونے سے کہیں بہتر اور سمجھ پانا
چاندی کہیںسے بڑھ کر ہے۔

دیانت17 دار مضبوطکی بُرےراہ کام دُورسے رہتی جوہے،
اپنی راہ کی پہرا کرےداری وہ اپنی جان بچائے رکھتا ہے۔
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تباہی18 سے پہلے غرور اور گرنے پہلےسے تکبر آتا ہے۔
فروتنی19 مندوںضرورتسے درمیانکے بسنا گھمنڈیوں کے

لُوٹے ہوئے مال شریکمیں ہونے کہیںسے بہتر ہے۔
20 جو کلام پر دےدھیان خوشوہ حال ہو مبارکگا، ہے

وہ ربجو پر بھروسا رکھے۔
21 دلجو دانشسے مند اُسےہے سمجھ دار 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 تو ٹھیک لـگتی ہے

گو اُس کا موتانجام ہے۔
26 مزدور 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، تہمتاور لگانے والا دلی

دوستوں میں بھی رخنہ ڈالتا ہے۔
29 ظالم اپنے پڑوسی کو ورغلا غلطکر راہ پر لے جاتا ہے۔
30 جو مارےآنکھ وہ غلط منصوبے باندھ رہا ہے، جو اپنے

ہونٹ چبائے غلطوہ کام کرنے پر تُلا ہوا ہے۔
ایکبالسفید31 تاجشاندار ہیں راستجو باز زندگی گزارنے

حاصلسے ہوتے ہیں۔
تحمل32 کرنے والا سورمے سبقتسے لیتا ہے، جو اپنے آپ

کو قابو میں رکھے وہ شہر شکستکو دینے والے سے برتر ہے۔
انسان33 تو قرعہ ڈالتا اُسلیکنہے، کا طرفکیربفیصلہہر

سے ہے۔
17

روٹیمیںگھرجس1 باسیکا ساتھکےسکونٹکڑا جائےکھایا
وہ اُس گھر سے کہیں بہتر جسہے میں لڑائی جھگڑا ہے، خواہ
اُس میں کتنی ضیافتشاندار کیوں نہ ہو رہی ہو۔

مالـکملازمدارسمجھ2 اُسکے بیٹے پر قابو پائے گا شرمجو کا
باعث ہے، بھائیوںجباور میں ملـکیتموروثی تقسیم کی جائے
تو اُسے بھی ملےحصہ گا۔

3 چاندیسونا میںکٹھالی پگھلا کیصافپاککر جاتی ہے،
ربلیکن 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، لیکن شریف
ہونٹوں پر فریب کہیں یادہ غیرمناسبز ہے۔

رشوت8 دینے والے کی نظر رشوتمیں جادو کی مانند ہے۔
دروازےجس پر بھی کھٹکھٹائے وہ کھل جاتا ہے۔

9 دوسرےجو کی غلطی کو کرےدرگزر وہ محبت کو فروغ
دیتا لیکنہے، ماضیجو غلطیاںکی دہراتا وہرہے قریبی دوستوں
میں نفاق پیدا کرتا ہے۔

10 اگر سمجھ دار کو ڈانٹا جائے تو وہ خوب سیکھ لیتا ہے،
لیکن اگر احمق کو َسو بار مارا جائے توبھی وہ اِتنا نہیں سیکھتا۔

11 شریر سرکشی پر تُلا رہتا ہے، لیکن اُس کے خلاف ظالم
قاصد بھیجا جائے گا۔

12 جو احمق اپنی حماقت میں اُلجھا ہوا ہو اُس سے یغ در کر،
کیونکہ اُس سے ملنے سے بہتر یہ ہے کہ تیرا اُس ریچھنی واسطہسے
جسپڑے بچےکے اُس سے چھین لئے گئے ہوں۔

13 جو بھلائی عوضکے بُرائی کرے اُس کے گھر سے بُرائی
کبھی دُور نہیں ہو گی۔

14 لڑائی جھگڑا چھیڑنا بند میں رخنہ لنے ڈا کے برابر ہے۔ اِس
پہلےسے کہ بازیمقدمہ شروع ہو اُس سے باز آ۔

15 جو بےدین کو بےقصور اور راست باز کو مجرم ٹھہرائے
اُس گھنربسے کھاتا ہے۔

احمق16 کے ہاتھ میں پیسوں کا کیا فائدہ ہے؟ کیا وہ حکمت
خرید سکتا ہے جبکہ اُس میں عقل نہیں؟ ہرگز !نہیں

پڑوسی17 وہ محبتوقتہرجوہے رکھتا بھائیہے، وہ جوہے
مصیبت میں سہارا دینے کے لئے پیدا ہوا ہے۔

18 ہاتھجو ملا کر پڑوسیاپنے ضامنکا ہونے کا کرےوعدہ
وہ ناسمجھ ہے۔

19 جو جھگڑےلڑائی محبتسے رکھے وہ 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۔

احمقہاںکےجس21 بیٹا پیدا ہو جائے اُسے دُکھ پہنچتا ہے،
اور عقل سے خالی باپبیٹا کے لئے خوشی باعثکا نہیں ہوتا۔

پورےدلباشخوش22 جسم کو شفا دیتا لیکنہے، شکستہ
روح ہڈیوں خشککو کر دیتی ہے۔

23 بےدین چپکے سے رشوت لے کر انصاف کی راہوں کو
بگاڑ دیتا ہے۔

سمجھ24 دار اپنی نظر منےکے حکمتسا رکھتا احمقلیکنہے،
کی نظریں دنیا کی تکانتہا آوارہ پھرتی ہیں۔

احمق25 بیٹا باپ کے لئے رنج کا باعث اور ماں کے لئے تلخی
سببکا ہے۔

26 بےقصور پر جرمانہ لگانا غلط ہے، اور شریف 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۔
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1 دوسروںجو الـگسے ہو جائے وہ اپنے ذاتی پورےمقاصد
کرنا چاہتا اور سمجھ کی باتہر پر جھگڑنے لگتا ہے۔

احمق2 سمجھ لطفسے اندوز نہیں ہوتا صرفبلـکہ کیدلاپنے
باتیں دوسروں پر ظاہر کرنے سے۔

3 جہاں بےدین آئے وہاں حقارت بھی آ موجود ہوتی، اور
جہاں رُسوائی ہو وہاں طعنہ زنی بھی ہوتی ہے۔

4 انسان کے الفاظ گہرا پانی ہیں، حکمت کا سرچشمہ بہتی
ندیہوئی ہے۔

بےدین5 جانبکی داری کر راستکے باز کا حق مارنا غلط
ہے۔

احمق6 ہونٹکے لڑائی جھگڑا پیدا کرتے ہیں، اُس کا منہ زور
سے پٹائی کا مطالبہ کرتا ہے۔

احمق7 کا منہ اُس کی تباہی باعثکا اُسہے، ہونٹکے ایسا
پھندا میںجسہیں اُس کی اپنی جان اُلجھ جاتی ہے۔

تہمت8 لگانے والے باتیںکی لذیذ کھانے لقموںکے کی مانند
ہیں، وہ دل کی تکتہہ اُتر جاتی ہیں۔

9 جو اپنے کام میں ذرا بھی ڈھیلا ہو جائے، اُسے یاد رہے کہ
ڈھیلے پن کا بھائی تباہی ہے۔

رب10 کا نام مضبوط بُرج راستمیںجسہے بھاگباز کر
محفوظ رہتا ہے۔

11 امیر سمجھتا ہے دولتمیریکہ میرا قلعہ بند شہر اور میری
اونچی چاردیواری میںجسہے محفوظمَیں ہوں۔

12 تباہ ہونے سے پہلے انسان کا دل مغرور ہو جاتا عزتہے،
ملنے پہلےسے لازم ہے کہ وہ فروتن ہو جائے۔

باتکیدوسرے13 سننے جوابپہلےسے جوہے۔حماقتدینا
کرےایسا اُس کی رُسوائی ہو جائے گی۔

بیمار14 وقتہوتے انسان روحکی جسم پرورشکی کرتی ہے،
لیکن اگر روح شکستہ ہو تو پھر کون اُس کو دےسہارا گا؟

سمجھ15 دار کا دل علم اپناتا اور دانش مند کا کان عرفان کا
کھوج لگاتا رہتا ہے۔

16 تحفہ راستہ کھول کر دینے والے کو بڑوں تک پہنچا دیتا
ہے۔

پہلےمیںعدالتجو17 تکوقتاُسوہکرےپیشموقفاپنا
بجانبحق لگتا تکجبہے دوسرا یق فر منے سا آ کر اُس کی ہر
بات کی تحقیق نہ کرے۔

18 قرعہ لنے ڈا جھگڑےسے ختم ہو جاتے اور بڑوں ایککا
دوسرے سے لڑنے کا خطرہ دُور ہو جاتا ہے۔

بھائیجس19 ایککو مایوسدفعہ کر دیا جائے اُسے دوبارہ
جیت لینا قلعہ بند شہر پر فتح پانے سے یادہ ز دشوار جھگڑےہے۔
حل کرنا بُرج کنڈےکے توڑنے کی طرح مشکل ہے۔

انسان20 اپنے منہ وہگا،جائےہوسیرسےپھلکے ہونٹوںاپنے
کی پیداوار کو جی بھر کر کھائے گا۔

زبان21 کا زندگی اور موت پر اختیار ہے، جو اُسے کرےپیار
وہ اُس کا پھل بھی کھائے گا۔

22 جسے بیوی ملی اُسے اچھی نعمت ملی، اور اُسے رب کی
منظوری حاصل ہوئی۔

منتغریب23 کرتے کرتے اپنا پیشمعاملہ کرتا ہے، لیکن
امیر سختجوابکا ہوتا ہے۔

24 دوستکئی تجھے تباہ کرتے ہیں، لیکن ایسے بھی ہیں جو
تجھ سے بھائی سے یادہ ز لپٹے ہتے ر ہیں۔

19
1 جو غریب بےالزام زندگی گزارے وہ ٹیڑھی باتیں کرنے

والے احمق سے کہیں بہتر ہے۔
2 اگر علم ساتھ نہ ہو تو سرگرمی کا کوئی فائدہ نہیں۔ غلطجلدباز

راہ پر آتا رہتا ہے۔
3 گو انسان کی اپنی حماقت اُسے بھٹکا دیتی ہے توبھی اُس کا

ربدل ناراضسے ہوتا ہے۔
دولت4 مند کے دوستوں میں اضافہ ہوتا لیکنہے، غریب 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۔
بڑےلوگمتعدد6 آدمی کی خوشامد کرتے ہیں، اور ایکہر

اُس آدمی دوستکا ہے تحفےجو دیتا ہے۔
غریب7 کے تمام بھائی اُس نفرتسے کرتے ہیں، تو پھر اُس

دوستکے اُس کیوںسے دُور نہ رہیں۔ وہ باتیں کرتے کرتے اُن
کا پیچھا کرتا لیکنہے، غائبوہ ہو جاتے ہیں۔

8 جو حکمت اپنا لے وہ اپنی جان سے محبت رکھتا ہے، جو
سمجھ کرےپرورشکی اُسے کامیابی ہو گی۔

9 جھوٹا گواہ سزا سے نہیں بچے گا، جھوٹی گواہی دینے والا
تباہ ہو جائے گا۔

احمق10 کے لئے عیش عشرتو زندگیسے موزوںگزارنا نہیں،
لیکن غلام حکمرانوںکی کہیںحکومتپر یادہ غیرمناسبز ہے۔

انسان11 حکمتکی اُسے تحمل سکھاتی ہے، اور دوسروں کے
جرائم سے درگزر کرنا اُس کا فخر ہے۔

12 بادشاہ کا طیش جوان شیرببر کی دہاڑوں کی مانند ہے
اُسجبکہ گھاسمنظوریکی پر طرحکیشبنم تر و تازہ ہے۔کرتی

احمق13 باپبیٹا کی تباہی اور بیویجھگڑالو مسلسل ٹپکنے والی
چھت ہے۔

موروثی14 گھر باپملـکیتاور دادا طرفکی سے ملتی 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 عمل کرے وہ اپنی جان محفوظ
رکھتا ہے، لیکن جو اپنی راہوں کی پروا نہ کرے وہ مر جائے
گا۔

17 غریبجو پر کرےمہربانی ربوہ کو اُدھار دیتا وہیہے،
اُسے دےاجر گا۔

اُمیدتکجب18 کرنکی باقی ہو اپنے بیٹے تادیبکی لیکنکر،
جوشاِتنے میں نہ آ کہ وہ مر جائے۔

یادہسےحدجو19 میںطیشز آئے اُسے جرمانہ پڑےدینا گا۔
اُسے بچانے متکوششکی کر ورنہ اُس طیشکا اَور بڑھے گا۔

20 اچھا مشورہ اپنا قبولتربیتاور کر تاکہ ہو۔منددانشآئندہ
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انسان21 دل میں متعدد منصوبے باندھتا رہتا ہے، لیکن رب

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 کے برتن میں ڈال کر اُسے تکمنہ

نہیں لا سکتا۔
زنطعنہ25 مارکو تو سیکھےسبقلوحسادہ سمجھگا، دار کو

ڈانٹ تو اُس کے علم میں اضافہ ہو گا۔
26 جو اپنے باپ پر کرےظلم اور اپنی ماں کو نکال دے وہ

والدین کے لئے شرم اور رُسوائی باعثکا ہے۔
میرے27 بیٹے، تربیت پر دھیان دینے سے باز نہ آ، ورنہ تُو علم و

عرفان کی راہ بھٹکسے جائے گا۔
28 شریر گواہ انصاف 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 تیار

ہے۔
20

1 َمے طعنہ زن باپکا شراباور شور شرابہ کی ماں ہے۔ جو
یہ پی پی کر ڈگمگانے لـگے دانشوہ مند نہیں۔

بادشاہ2 کا ببرجوانقہر مانندکیدہاڑوںکیشیر اُسےجوہے،
طیش دلائے وہ اپنی جان پر کھیلتا ہے۔

جھگڑےلڑائی3 سے باز عزترہنا کا ُطرۂ امتیاز ہے جبکہ ہر
احمق جھگڑنے کے لئے تیار رہتا ہے۔

وقتکاہل4 نہیںہلپر فصلوہجبچنانچہچلاتا، وقتپکتے
کھیتاپنے پر کرےنگاہ تو کچھ نظر نہیں آئے گا۔

انسان5 کے دل کا گہرےمنصوبہ پانی کی مانند ہے، لیکن
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؟

7 راستجو باز بےالزام گزارےزندگی اُس 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 اور غلط دونوںربپیمائش، گھنسے کھاتا ہے۔
11 لڑکے کا کردار اُس سلوککے سے معلوم ہوتا ہے۔ اِس

سے پتا چلتا ہے اُسکہ پاکچلنچالکا راستاور ہے یا نہیں۔
12 سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں دونوں ربہی نے

بنائی ہیں۔
نیند13 کو پیار نہ کر غریبورنہ ہو اپنیگا۔جائے آنکھوں کو

کھلا رکھ تو جی بھر کر کھانا کھائے گا۔
گاہک14 دکاندار سے کہتا ناقصکیسییہ”ہے، چیز “!ہے

لیکن پھر جا کر دوسروں کے منے سا سودےاپنے پر شیخی مارتا
ہے۔

15 سونا اور کثرت 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۔

18 منصوبے مشورےصلاح 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۔

21 میراثجو شروع بڑیمیں جلدی ملسے جائے وہ آخر میں
برکت باعثکا نہیں ہو گی۔

کامغلطمَیں”کہنا،مت22 لوںانتقامکا انتظارکےرب“گا۔
میں رہ تو تیریوہی کرےمدد گا۔

رب23 باٹوںجھوٹے گھنسے کھاتا غلطاورہے، ترازو اُسے
اچھا نہیں لگتا۔

ایکہررب24 قدمکے مقرر توہے۔کرتا طرحکسانسانپھر
اپنی راہ سمجھ سکتا ہے؟

انسان25 اپنے لئے پھندا تیار کرتا مَنتسےجلدبازیوہجبہے
مانتا اور بعد میں مَنتہی کے نتائج پر غور کرنے لگتا ہے۔

دانش26 مند بادشاہ بےدینوں چھانچھانکو کر اُڑا لیتا ہے،
ہاں وہ ہنے گا کا آلہ ہی اُن پر سے گزرنے دیتا ہے۔

27 آدم زاد کی ربروح کا چراغ ہے جو انسان کے باطن کی
کچھسبتکتہہ کی تحقیق کرتا ہے۔

اورشفقت28 وفا بادشاہ محفوظکو رکھتی وہسےشفقتہیں،
تختاپنا مستحکم کر لیتا ہے۔

نوجوانوں29 کا فخر اُن کی طاقت اور بزرگوں کی شان اُن کے
سفید بال ہیں۔

زخم30 اور بُرائیچوٹیں کو دُور کر دیتی ہیں، باطنضربیں کی
صافکچھسبتکتہہ کر دیتی ہیں۔

21
1 بادشاہ کا ربدل کے ہاتھ میں نہر کی مانند ہے۔ وہ جدھر

چاہے اُس کا رُخ پھیر دیتا ہے۔
2 ہر آدمی کی راہ اُس کی اپنی نظر ٹھیکمیں لـگتی لیکنہے،

رب ہی دلوں کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔
راست3 بازی اور انصاف کرنا رب کو ذبح کی قربانیوں سے

کہیں یادہ ز پسند ہے۔
4 مغرور آنکھیں اور متکبر دل جو بےدینوں کا چراغ ہیں گناہ

ہیں۔
5 شخصمحنتی کے منصوبے نفع باعثکا ہیں، لیکن جلدبازی

تکغربت پہنچا دیتی ہے۔
فریب6 دہ زبان سے جمع کیا ہوا خزانہ بکھر جانے والا دھواں

مہلـکاور پھندا ہے۔
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بےدینوں7 کا ظلم ہی اُنہیں گھسیٹ کر لے جاتا ہے، کیونکہ

انصافوہ کرنے سے انکار کرتے ہیں۔
قصوروار8 کی راہ پیچ دار ہے سیدھیشخصپاکجبکہ راہ پر

چلتا ہے۔
9 جھگڑالو بیوی کے ساتھ ایک 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۔
11 طعنہ زن پر جرمانہ لگا تو سادہ لوح سبق سیکھے دانشگا،

مند کو دےتعلیم تو اُس کے علم میں اضافہ ہو گا۔
12 الله جو راست ہے بےدین کے گھر کو دھیان میں رکھتا

وہیہے، بےدین خاککو میں ملا دیتا ہے۔
13 جو کان میں اُنگلی ڈال کر غریب کی مدد کے لئے چیخیں

نہیں سنتا وہ ایکبھی دن مارےچیخیں گا، اور اُس کی بھی سنی
نہیں جائے گی۔

پوشیدگی14 میں صلہ دینے دوسرےسے کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا،
کسی کی جیب گرم کرنے سے اُس کا طیشسخت دُور ہو جاتا
ہے۔

انصافجب15 کیا جائے تو راست باز خوش ہو جاتا، لیکن
دہشتبدکار کھانے لگتا ہے۔

16 جو سمجھ کی راہ بھٹکسے جائے ایکوہ دن مُردوں 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 توہے کوبےدین دیا جائے گا،
اور دیانت دار کی جگہ بےوفا کو دیا جائے گا۔

19 جھگڑالو تنگاور کرنے والی بیوی کے ساتھ بسنے نسبتکی
یگستان ر میں گزارہ کرنا بہتر ہے۔

دانش20 مند کے گھر میں عمدہ خزانہ اور تیل ہوتا لیکنہے،
احمق اپنا سارا ہڑپمال کر لیتا ہے۔

انصافجو21 شفقتاور تعاقبکا کرتا رہے وہ زندگی، راستی
عزتاور پائے گا۔

دانش22 مند طاقتآدمی 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 پہرا کرےداری 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 اُسے موت گھاٹکے اُتار دیتا ہے، کیونکہ
اُس کے ہاتھ کام کرنے سے انکار کرتے ہیں۔

لالچی26 پورا دن لالچ کرتا رہتا ہے، لیکن راست باز فیاض
دلی سے دیتا ہے۔

27 بےدینوں کی قربانی قابِل گھن خاصہے، کر جب اُسے
بُرے مقصد پیشسے کیا جائے۔

28 جھوٹا گواہ تباہ ہو جائے لیکنگا، دوسرےجو دھیانکی
سے سنے اُس باتکی تکہمیشہ قائم رہے گی۔

بےدین29 آدمی گستاخ انداز پیشسے آتا ہے، لیکن سیدھی
راہ پر چلنے والا سوچ سمجھ کر اپنی راہ پر چلتا ہے۔

کسی30 کی بھی حکمت، سمجھ یا منصوبہ رب کا سامنا نہیں
کر سکتا۔

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 ملتےسےدوسرےایکغریباور جلتے ربہیں، سباُن

کا خالق ہے۔
ذہین3 آدمی خطرہ پہلے سے بھانپ کر چھپ جاتا ہے، جبکہ

سادہ لوح آگے بڑھ کر اُس لپیٹکی میں آ جاتا ہے۔
4 فروتنی اور رب کا خوف ماننے کا پھل دولت، احترام اور

زندگی ہے۔
بےدین5 کی راہ میں کانٹے پھندےاور ہوتے ہیں۔ جو اپنی

محفوظجان رکھنا چاہے وہ اُن سے دُور رہتا ہے۔
6 بچےچھوٹے صحیحکی راہ پر چلنے تربیتکی کر تو وہ بوڑھا ہو

کر بھی اُس سے نہیں ہٹے گا۔
7 امیر غریب پر حکومت کرتا، اور قرض دار قرض خواہ کا

غلام ہوتا ہے۔
ناانصافیجو8 بیجکا بوئے آفتوہ فصلکی کاٹے اُستبگا،

کی یادتی ز کی ٹوٹلاٹھی جائے گی۔
فیاض9 دل برکتکو ملے گی، کیونکہ پستوہ حال کو اپنے

کھانے شریکمیں کرتا ہے۔
10 طعنہ زن کو دےبھگا تو لڑائی جھگڑا گھر سے نکل جائے

گا، تُو تُو مَیں مَیں دوسرےایکاور کی بےعزتی کرنے کا سلسلہ
ختم ہو جائے گا۔

پاکیزگیکیدلجو11 کو مہرباناورکرےپیار زبان مالـککا
ہو وہ بادشاہ دوستکا بنے گا۔

آنکھیںکیرب12 علم و عرفان کی دیکھ بھال کرتی لیکنہیں،
وہ بےوفا کی باتوں کو تباہ ہونے دیتا ہے۔

کاہل13 کہتا ہے، گلی” میں شیر ہے، اگر باہر جاؤں تو مجھے
میںچوککسی پھاڑ کھائے “گا۔

عورتزناکار14 منہکا گہرا ناراضربسےجسہے۔گڑھا
ہو وہ اُس میں گر جاتا ہے۔

بچے15 دلکے حماقتمیں ٹکتی لیکنہے، تربیت چھڑیکی
اُسے بھگا دیتی ہے۔

حالپستایک16 پر ظلم کرتا دولتتاکہہے پائے، دوسرا امیر
کو تحفے دیتا لیکنہے غریب ہو جاتا ہے۔

دانش مندوں کی 30 کہاوتیں
کان17 لگا کر داناؤں کی باتوں پر دھیان دے، دل سے میری

تعلیم اپنا !لے 18 کیونکہ اچھا ہے کہ تُو اُنہیں اپنے دل محفوظمیں
رکھے، وہ تیرےسب ہونٹوں پر مستعد رہیں۔ آج19 مَیں تجھے،
ہاں تجھے ہی تعلیم دے رہا ہوں تاکہ تیرا بھروسا رب پر رہے۔
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مَیں20 تیرےنے لئے 30 کہاوتیں قلم بند کی ہیں، ایسی باتیں جو
مشوروں اور علم سے بھری 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 کو عدالت میں مت کچلنا۔ 23 کیونکہ رب خود اُن
کا دفاع کر لُوٹاُنہیںکے لے گا جو لُوٹاُنہیں رہے ہیں۔

-۲-
شخصغصیلے24 دوستکا نہ بن، نہ اُس سے یادہ ز تعلق 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-
کبھی26 ہاتھ ملا کر وعدہ نہ کر کہ دوسرےمَیں کے قرضے

کا ضامن ہوں گا۔ قرض27 دار کے واپسپیسے نہ کرنے پر اگر
تُو بھی پیسے ادا نہ کر سکے تو تیری چارپائی بھی تیرے نیچے سے
چھین لی جائے گی۔

-۴-
کیزمین28 باپتیرےحدودجو دادا اُنہیںکیںمقررنے آگے

متپیچھے کرنا۔
-۵-

29 کیا تجھے ایسا آدمی نظر آتا ہے جو اپنے میںکام ماہر وہہے؟
نچلے طبقے کے لوگوں کی خدمت نہیں کرے گا بلـکہ بادشاہوں
کی۔

23
-۶-

1 اگر تُو کسی حکمران کے کھانے میں شریک ہو جائے تو
دےدھیانخوب کہ ہے۔حضورکےکستُو 2 اگر تُو پیٹو ہو تو
اپنے گلے پر چھری رکھ۔ اُس3 کی عمدہ چیزوں کا متلالچ کر،
کیونکہ یہ فریبکھانا دہ ہے۔

-۷-
اپنی4 طاقتپوری امیر بننے صَرفمیں نہ کر، ایسیحکمتاپنی

ایک5کر۔متضائعسےکوششوں دولتنظر ڈالپر تو اوجھلوہ
ہو جاتی اورہے، پَر لگا آسمانطرحکیعقابکر طرفکی اُڑ جاتی
ہے۔

-۸-
6 جلنے والے کی متروٹی کھا، اُس کے لذیذ کھانوں کا لالچ

نہ کر۔ 7 کیونکہ یہ گلے میں بال طرحکی ہو گا۔ وہ تجھ کہےسے
گا، کھاؤ،” “!پیو لیکن اُس کا تیرےدل ساتھ نہیں ہے۔ 8 جو
لقمہ تُو نے کھا لیا اُس سے تجھے قَے آئے گی، اور تیری اُس سے
دوستانہ باتیں ضائع ہو جائیں گی۔

-۹-
احمق9 سے بات نہ کر، کیونکہ وہ تیری دانش مند باتیں حقیر

جانے گا۔
-۱۰-

زمین10 کی جو حدود قدیم زمانے میں مقرر ہوئیں اُنہیں آگے
متپیچھے کرنا، اور یتیموں کھیتوںکے پر قبضہ نہ کر۔ 11 کیونکہ
اُن کا چھڑانے والا قوی ہے، وہ اُن کے حق میں خود تیرے
لڑےخلاف گا۔

-۱۱-
12 اپنا تربیتدل کے حوالے کر اور اپنے کان علم کی باتوں پر

لگا۔
-۱۲-

بچے13 تربیتکو محرومسے نہ اُسےسےچھڑیرکھ، سزا دینے
سے وہ نہیں مرے گا۔ چھڑی14 سے اُسے دےسزا تو اُس کی
موتجان چھوٹسے جائے گی۔

-۱۳-
میرے15 بیٹے، اگر تیرا دانشدل مند ہو تو میرا دل خوشبھی

ہو گا۔ 16 مَیں اندر ہی اندر خوشی مناؤں گا تیرےجب ہونٹ
دیانت دار باتیں یں کر گے۔

-۱۴-
17 تیرا دل گناہ گاروں کو دیکھ کر کُڑھتا نہ رہے پورےبلـکہ

دن رب کا خوف رکھنے میں سرگرم رہے۔ 18 کیونکہ تیری اُمید
جاتی نہیں رہے گی بلـکہ تیرا ًمستقبل یقینا اچھا ہو گا۔

-۱۵-
میرے19 سنبیٹے، منددانشکر ہو راہصحیحاورجا پر دلاپنے

راہنمائیکی کر۔ شرابی20 اور پیٹو یغسے در کر، شرابیکیونکہ21
اور پیٹو غریب ہو جائیں گے، اور کاہلی اُنہیں چیتھڑے پہنائے
گی۔

-۱۶-
22 باپاپنے کی جسسن تجھےنے پیدا کیا، اور اپنی ماں کو

حقیر نہ بوڑھیجبجان ہو جائے۔
23 سچائی خرید لے اور کبھی فروخت نہ کر، اُس میں شامل

تربیتحکمت، اور سمجھ اپنا لے۔
راست24 باز کا باپ بڑی خوشی مناتا ہے، اور دانش 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 کر، تیری آنکھیں میری
راہیں پسند کریں۔ 27 کیونکہ کسبی گہرا گڑھا اور 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 ہے؟ کس کو بلاوجہ چوٹیں لـگتی،
کس کی آنکھیں دُھندلی سی رہتی ہیں؟ 30 وہ راتجو تکگئے
َمے پینے اور مسالے دار َمے سے مزہ لینے مصروفمیں رہتا ہے۔
31 َمے کو تکتا نہ رہ، خواہ اُس رنگسرخکا صورتیخوبکتنی
سے پیالے میں کیوں نہ چمکے، خواہ مزےبڑےاُسے سے کیوں
نہ پیا جائے۔ 32 انجام کار وہ تجھے سانپ کی طرح کاٹے گی،
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ناگ کی طرح ڈسے گی۔ تیری33 آنکھیں عجیب و غریب منظر
دیکھیں گی اور تیرا دل باتیںبےتُکی ہکلائے گا۔ 34 تُو سمندر کے
بیچ میں لیٹنے والے مانندکی ہو اُسگا، جیسا مستولجو پر چڑھ کر
لیٹ گیا ہو۔ 35 تُو کہے گا، میری” پٹائی ہوئی لیکن محسوسدرد
نہ ہوا، مجھے مارا گیا لیکن معلوم نہ ہوا۔ اُٹھوںجاگکبمَیں گا
تاکہ شرابدوبارہ طرفکی رُخ کر “سکوں؟

24
-۱۹-

1 شریروں سے حسد نہ کر، نہ اُن سے صحبت رکھنے کی آرزو
رکھ، 2 کیونکہ اُن کا دل ظلم کرنے پر تُلا رہتا ہے، اُن ہونٹکے
دوسروں کو دُکھ پہنچاتے ہیں۔

-۲۰-
حکمت3 گھر کو تعمیر سمجھکرتی، مضبوطاُسے بنیاد پر کھڑا

کر دیتی، اور4 علم و عرفان اُس کمروںکے قیمتبیشکو اور من
موہن چیزوں سے بھر دیتا ہے۔

-۲۱-
دانش5 مند کو طاقت حاصل ہوتی اور علم رکھنے والے 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 کہ احمق اُسے پا نہیں سکتا۔ جب

بزرگ شہر میںدروازےکے فیصلہ لئےکےکرنے جمع ہیںہوتے
تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔

-۲۳-
بُرے8 منصوبے ھنے باند والا سازشی کہلاتا ہے۔ احمق9 کی

چالاکیاں گناہ ہیں، لوگاور طعنہ زن گھنسے کھاتے ہیں۔
-۲۴-

10 اگر مصیبتتُو ہمتدنکے ہار کر ڈھیلا ہو جائے تو تیری
طاقت جاتی رہے گی۔

-۲۵-
11 جنہیں موت کے حوالے کیا جا رہا ہے اُنہیں چھڑا، جو

قصائی طرفکی ڈگمگاتے ہوئے جا رہے ہیں روکاُنہیں دے۔
شاید12 تُو کہے، ہمیں” تو اِس بارےکے میں علم نہیں لیکن“تھا۔
یقین جان، دلجو کی پڑتالجانچ کرتا باتوہہے سمجھتا ہے، جو
تیری جان کی دیکھ بھال کرتا ہے اُسے معلوم ہے۔ وہ انسان کو
اُس اعمالکے کا بدلہ دیتا ہے۔

-۲۶-
میرے13 بیٹے، شہد کھا کیونکہ وہ اچھا ہے، چھتے خالصکا

شہد میٹھا ہے۔ جان14 لے حکمتکہ اِسی طرح تیری جان کے
لئے میٹھی ہے۔ اگر تُو اُسے پائے تو تیری اُمید جاتی نہیں رہے گی
بلـکہ تیرا مستقبل اچھا ہو گا۔

-۲۷-
اے15 بےدین، راست باز کے گھر کی تاک لگائے مت

بیٹھنا، اُس کی رہائش گاہ تباہ نہ کر۔ 16 کیونکہ گو راست 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 نہخوشتو ہو، اگر وہ ٹھوکر کھائے

تو تیرا دل جشن نہ منائے۔ 18 ایسا نہ ہو ربکہ یہ دیکھ کر تیرا
یہ رو پسند کرےنہ اور اپنا غصہ دشمن پر اُتارنے سے باز آئے۔

-۲۹-
بدکاروں19 دیکھکو مشتعلکر نہ ہو بےدینوںجا، باعثکے

کُڑھتا نہ رہ۔ 20 کیونکہ شریروں کا مستقبلکوئی نہیں، بےدینوں
کا چراغ بجھ جائے گا۔

-۳۰-
اوررببیٹے،میرے21 بادشاہ مان،خوفکا میںسرکشوںاور

شریک نہ ہو۔ 22 اچانککیونکہ ہی اُن پر آفت آئے گی، کسی
کو پتا ہی نہیں چلے دونوںجبگا اُن پر حملہ کر کے اُنہیں تباہ کر
دیں گے۔

دانش مندوں کی مزید کہاوتیں
ذیل23 دانشمیں مندوں کی مزید کہاوتیں قلم بند ہیں۔
عدالت داریجانبمیں باتبُریدکھانا ہے۔ 24 جو قصوروار

سے کہے، تُو” بےقصور “ہے اُس پر قومیں لعنت بھیجیں گی،
اُس کی سرزنش اُمّتیں یں کر گی۔ لیکن25 جو قصوروار کو مجرم
ٹھہرائے حالخوشوہ ہو گا، کثرتاُسے برکتکی ملے گی۔

26 دوستجوابسچا کے بوسے کی مانند ہے۔
پہلے27 باہر کا کام مکمل کر کے اپنے کھیتوں کو تیار کر، پھر

ہی اپنا گھر تعمیر کر۔
28 بلاوجہ اپنے پڑوسی خلافکے متگواہی دے۔ یا کیا تُو

اپنے ہونٹوں سے دھوکا دینا چاہتا ہے؟
مت29 کہنا، طرحجس” اُس میرےنے ساتھ کیا اُسی طرح

اُسمَیں اُسمَیںگا،کروںساتھکے فعلہرکے جوابمناسبکا
دوں “گا۔

30 ایک دن مَیں ُسست اور ناسمجھ آدمی کے کھیت اور
انگور کے باغ میں سے گزرا۔ 31 ہر جگہ کانٹےدار یاں جھاڑ پھیلی
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 تھوڑیدے، دیر ہاتھ پر دھرےہاتھ دےبیٹھنے تاکہ مَیں
آرام “سکوںکر تو34 راہزنغربتہیجلدخبردار، تجھطرحکی
پر آئے گی، مفلسی ہتھیار لیسسے ڈاکو کی طرح تجھ پر پڑےآ
گی۔

25
سلیمان کی مزید کہاوتیں

جنہیںہیںدرجکہاوتیںمزیدکیسلیمانمیںذیل1 یہوداہ کے
بادشاہ ِحزقیاہ لوگوںکے نے جمع کیا۔
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2 الله کا جلال اِس میں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ معاملہ پوشیدہ

رکھتا ہے، بادشاہ کا جلال اِس میں کہ وہ معاملے تحقیقکی کرتا
ہے۔

3 آسمانجتنا بلند اور گہریزمین ہے اُتنا بادشاہوںہی دلکے
کھوجکا نہیں لگایا جا سکتا۔

چاندی4 مَیلسے دُور کرو تو سنار برتن بنانے کامیابمیں ہو
جائے گا، بےدین5 کو بادشاہ کے دُورسےحضور کرو تو اُس کا
تخت راستی کی بنیاد پر قائم رہے گا۔

بادشاہ6 آپاپنےحضورکے پر فخر نہ اُسکیعزتنہکر، جگہ
پر کھڑا ہو جا جو بزرگوں 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۔
جو کچھ تیری آنکھوں نے دیکھا اُسے عدالت پیشمیں کرنے

میں جلدبازی8 نہ کر، کیونکہ تُو کرےکیا گا اگر تیرا تیرےپڑوسی
معاملے کو جھٹلا کر تجھے شرمندہ کرے؟

عدالت9 میں اپنے پڑوسی سے وقتلڑتے باتوہ بیان نہ کر جو
کسی پوشیدگینے تیرےمیں سپرد کی، 10 ایسا نہ ہو کہ سننے والا
تیری بےعزتی تیریتبکرے۔ بدنامی کبھی نہیں مٹے گی۔

وقت11 پر موزوں بات چاندی کے برتن میں سونے سیبکے
کی مانند ہے۔ دانش12 مند کی نصیحت قبول کرنے والے کے
لئے سونے کی بالی خالصاور سونے کے گلوبند کی مانند ہے۔

13 قابِل اعتماد قاصد بھیجنے والے کے لئے فصل کاٹتے وقت
برف ٹھنڈککی جیسا اِسہے، طرح وہ مالـکاپنے کی جان کو
تر و تازہ کر دیتا ہے۔

14 جو شیخی مار کر تحفوں کا کرےوعدہ لیکن کچھ دےنہ
وہ اُن طوفانی بادلوں کی مانند ہے جو برسے بغیر گزر جاتے ہیں۔

حکمران15 کو تحمل سے قائل کیا جا سکتا، اور نرم زبان ہڈیاں
توڑنے قابلکے ہے۔

16 اگر ملشہد جائے ضرورتتو یادہسے متز سےحدکھا،
یادہ ز کھانے تجھےسے قَے آئے گی۔

17 اپنے پڑوسی کے گھر میں 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۔

19 مصیبت 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۔

طرحجس23 کالے بادل لانے والی بارشہَوا پیدا کرتی ہے
اُسی طرح باتونی کی چپکے سے کی گئی باتوں سے لوگوں کے منہ
بگڑ جاتے ہیں۔

24 جھگڑالو بیوی کے ایکساتھ ہی گھر میں ہنے ر کی نسبت
چھت کسیکے کونے میں گزارہ کرنا بہتر ہے۔

25 ملـکدُوردراز خبریخوشکی پیاسے گلے میں ٹھنڈا پانی
ہے۔

26 راستجو باز بےدین کے منے سا ڈگمگانے لـگے، وہ گدلا
چشمہ اور آلودہ کنواں ہے۔

27 یادہ ز شہد کھانا اچھا نہیں، اور نہ ہی یادہ ز اپنی عزت کی
فکر کرنا۔

28 جو آپاپنے پر قابو نہ پا سکے وہ اُس شہر کی مانند جسہے
فصیلکی دیڈھا گئی ہے۔

26
عزتکیاحمق1 کرنا اُتنا غیرموزوںہی جتناہے موسِم میںگرما

برف یا فصل وقتکاٹتے بارش۔
2 بلاوجہ بھیجی ہوئی لعنت پھڑپھڑاتی یا چڑ یا اُڑتی ہوئی ابابیل

کی اوجھلطرح ہو کر بےاثر رہ جاتی ہے۔
گھوڑے3 چھڑیکو سے، گدھے کو لگام سے اور احمق کی

پیٹھ کو لاٹھی تربیتسے دے۔
احمقجب4 احمقانہ کرےباتیں تو جواباُسے نہ ورنہدے، تُو

اُسی کے برابر ہو جائے گا۔
احمقجب5 احمقانہ کرےباتیں تو اُسے جواب دے، ورنہ وہ

اپنی نظر دانشمیں ٹھہرےمند گا۔
6 جو احمق کے ہاتھ پیغام بھیجے وہ اُس کی مانند ہے جو اپنے

پاؤں پر کلہاڑی مار کر آپاپنے سے یادتی ز کرتا *ہے۔

احمق7 لٹکتیبےحرکتکیمفلوجباتکیحکمتمیںمنہکے
ٹانگوں کی طرح بےکار ہے۔

احمق8 کا احترام کرنا فلاخن کے ساتھ پتھر ھنے باند کے برابر
ہے۔

احمق9 کے منہ حکمتمیں باتکی نشے دُھتمیں شرابی کے
ہاتھ میں جھاڑیکانٹےدار کی مانند ہے۔

10 احمقجو یا کسیہر گزرنے والے کامکو پر لگائے سبوہ
زخمیکو کرنے والے تیرانداز کی مانند ہے۔

11 جو احمق اپنی حماقت دہرائے وہ اپنی قَے پاسکے واپس
آنے والے ُکتے کی مانند ہے۔

12 کیا کوئی دکھائی دیتا جوہے آپاپنے دانشکو مند سمجھتا
اُسہے؟ نسبتکی احمق کے سدھرنے کی یادہ ز اُمید ہے۔

کاہل13 کہتا راستے”ہے، میں شیر میںچوکوںہاںہے، شیر
پھر رہا “!ہے

جس14 طرح دروازہ قبضے پر گھومتا ہے اُسی طرح کاہل
اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا ہے۔

جب15 کاہل اپنا ہاتھ کھانے کے برتن میں دےڈال تو وہ
اِتنا ُسست ہے کہ اُسے واپستکمنہ نہیں لا سکتا۔

کاہل16 اپنی نظر میں حکمت سے جواب 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 کو کانوں سے پکڑ لے۔

* 26:6 یادتی ز کرتا :ہے لفظی :ترجمہ یادتی ز کا پیالہ پیتا ہے۔
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18-19 جو اپنے پڑوسی دےفریبکو کر بعد میں کہے، مَیں”

صرف مذاق کر رہا “تھا وہ اُس دیوانے کی مانند ہے جو لوگوں
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 بھیکہیںکو کھڑا کر مشتعللوگتو جائیںہو
گے۔

تہمت22 لگانے والے کی باتیں لذیذ کھانے لقموںکے جیسی
ہیں، وہ دل کی تکتہہ اُتر جاتی ہیں۔

23 جلنے والے ہونٹ اور شریر دل مٹی کے اُس برتن کی مانند
ہیں چمکجسے دار بنایا گیا ہو۔

نفرت24 کرنے والا اپنے ہونٹوں سے اپنا اصلی روپ چھپا لیتا
لیکنہے، اُس کا فریبدل سے بھرا رہتا ہے۔ مہربانوہجب25
باتیں کرے تو اُس پر یقین نہ کر، کیونکہ اُس کے دل میں سات
مکروہ باتیں ہیں۔ 26 گو اُس نفرتکی فی الحال فریب سے چھپی
ایکلیکنرہے، دن اُس غلطکا جماعتپوریکردار کے منے سا
ظاہر ہو جائے گا۔

27 جو دوسروں کو پھنسانے کے لئے کھودےگڑھا وہ اُس
میں خود گر جائے گا، جو پتھر لُڑھکا کر دوسروں پر پھینکنا چاہے
اُس پر ہی لُڑھکواپسپتھر آئے گا۔

زبانجھوٹی28 اُن کرتینفرتسے دیتیکچلوہجنہیںہے ہے،
خوشامد کرنے والا منہ تباہی مچا دیتا ہے۔

27
اُس1 پر شیخی نہ مار جو تُو کرےکل گا، تجھے کیا معلوم کہ

کل کا دن کیا کچھ کرےفراہم گا؟
2 تیرا اپنا منہ اور اپنے ہونٹ تیری یف تعر نہ یں کر بلـکہ وہ جو

تجھ واقفسے بھی نہ ہو۔
3 پتھر بھاری اور ریت وزنی ہے، لیکن جو احمق تجھے تنگ

کرے وہ یادہ ز ناقابِل برداشت ہے۔
غصہ4 ظالم ہوتا انسانطرحکیسیلابطیشاور پر آ جاتا ہے،

لیکن کون حسد کا مقابلہ کر سکتا ہے؟
ملامتکھلی5 چھپی محبتہوئی سے بہتر ہے۔
6 پیار کرنے والے کی ضربیں وفا کا ثبوت 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۔
آدمیجو8 اپنے نکلسےگھر کر مارا پھرےمارا پرندےاُسوہ

کی مانند ہے جو اپنے گھونسلے بھاگسے کر کبھی اِدھر کبھی
اُدھر پھڑپھڑاتا رہتا ہے۔

تیل9 اور بخور دل خوشکو کرتے ہیں، لیکن دوست اپنے
اچھے مشوروں خوشیسے دلاتا ہے۔

10 اپنے دوستوں کو کبھی نہ چھوڑ، نہ اپنے ذاتی دوستوں کو
نہ باپاپنے اپنےدنکےمصیبتتجھےتبکو۔دوستوںکے بھائی
سے مدد نہیں پڑےمانگنی گی۔ کیونکہ قریب کا پڑوسی دُور کے
بھائی سے بہتر ہے۔

میرے11 دانشبیٹے، مند بن میرےکر دل خوشکو کر تاکہ
مَیں اپنے حقیر جاننے والے سکوں۔دےجوابکو

ذہین12 آدمی پہلےخطرہ بھانپسے چھپکر جاتا ہے، جبکہ
سادہ لوح آگے بڑھ کر اُس لپیٹکی میں آ جاتا ہے۔

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 جو سویرےصبح بلند آواز سے اپنے پڑوسی 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 کا پھل

کھائے گا، جو مالـکاپنے وفاداریکی کرےخدمتسے اُس
کا احترام کیا جائے گا۔

جس19 طرح پانی چہرے کو منعکس کرتا ہے اُسی طرح
انسان کا دل انسان منعکسکو کرتا ہے۔

20 نہ موت اور نہ پاتال کبھی سیر ہوتے ہیں، نہ انسان کی
آنکھیں۔

21 سونا میںکٹھالیچاندیاور پگھلا لیکنکر،صافپاککر
انسان کا کردار اِس سے معلوم کر کہ لوگ اُس کی کتنی قدر
کرتے ہیں۔

22 اگر احمق کو اناج کی طرح اُوکھلی اور موسل سے کوٹا بھی
جائے توبھی اُس حماقتکی دُور نہیں ہو جائے گی۔

احتیاط23 سے اپنی یوں بکر بھیڑ حالتکی پر دھیان دے، اپنے
یوڑوں ر پر خوب توجہ دے۔ 24 کیونکہ کوئی بھی دولت ہمیشہ
تک قائم نہیں رہتی، کوئی بھی تاج نسل در نسل برقرار نہیں رہتا۔
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 کی فروخت سے کھیت
خرید سکے گا، اور27 یاں بکر اِتنا دودھ دیں گی کہ تیرےتیرے،
خاندان تیرےاور نوکر چاکروں کے لئے کافی ہو گا۔

28
فراربےدین1 ہو جاتا تعاقبحالانکہہے کرنے والا نہیںکوئی

ہوتا، لیکن راست باز اپنے آپ کو جوان شیرببر کی طرح محفوظ
سمجھتا ہے۔

ملـک2 کی خطاکاری کے سبب سے اُس کی حکومت کی
یگانگت قائم نہیں رہے گی، لیکن سمجھ دار اور دانش مند آدمی
اُسے بڑی تکدیر قائم رکھے گا۔

3 غریبوںغریبجو پر کرےظلم وہ اُس بارشموسلادھار کی
مانند ہے سیلابجو لا کر فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔

جس4 شریعتنے ترککو کیا وہ بےدین کی تعریف کرتا
ہے، لیکن جو شریعت کے تابع رہتا ہے وہ اُس کی مخالفت کرتا
ہے۔
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5 شریر انصاف نہیں سمجھتے، لیکن رب کے طالب سب کچھ

سمجھتے ہیں۔
زندگیبےالزام6 گزارنے راہوںٹیڑھیغریبوالا 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۔
8 جو دولتاپنی ناجائز سود سے بڑھائے وہ اُسے کسی اَور 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۔

سیدھیجو10 راہ پر والوںچلنے غلطکو راہ پر لائے وہ اپنے ہی
گڑھے میں گر جائے گا، لیکن میراثاچھیبےالزام پائیں گے۔

11 امیر آپاپنے دانشکو مند سمجھتا لیکنہے، ضرورتجو
مند سمجھ دار ہے وہ اُس کا اصلی کردار معلوم کر لیتا ہے۔

راستجب12 باز فتح یاب ہوں تو ملـک کی شان و شوکت
بڑھ جاتی ہوںکھڑےاُٹھبےدینجبلیکنہے، چھپلوگتو
جاتے ہیں۔

جو13 اپنے گناہ چھپائے وہ ناکام رہے لیکنگا، اُنہیںجو تسلیم
کر کرےترککے وہ رحم پائے گا۔

مبارک14 ہے وہ جو ربوقتہر خوفکا مانے، لیکن جو
اپنا کرےسختدل مصیبتوہ پھنسمیں جائے گا۔

قومحالپست15 غُراتےبےدینوالاکرنےحکومتپر ہوئے
ببر شیر اور حملہ آور ریچھ کی مانند ہے۔

جہاں16 ناسمجھ حکمران وہاںہے ظلم ہوتا لیکنہے، جسے
غلط نفع نفرتسے ہو اُس کی عمر دراز ہو گی۔

17 جو کسی کو کرےقتل تکموتوہ اپنے قصور کے نیچے
دبا ہوا مارا پھرےمارا گا۔ شخصایسے کا سہارا نہ !بن

18 جو بےالزام گزارےزندگی وہ بچا رہے گا، لیکن جو ٹیڑھی
راہ پر چلے اچانکوہ ہی گر جائے گا۔

19 جو اپنی زمین کی کھیتی باڑی کرے وہ جی بھر کر روٹی
کھائے گا، لیکن جو فضول چیزوں پیچھےکے پڑ جائے غربتوہ
سے سیر ہو جائے گا۔

20 قابِل اعتماد آدمی کو کثرت کی برکتیں حاصل ہوں گی،
لیکن بھاگبھاگجو کر دولت جمع کرنے میں مصروف رہے
وہ سزا سے نہیں بچے گا۔

باتبُریداریجانب21 لیکنہے، انسان روٹی کا ٹکڑا حاصل
کرنے کے لئے مجرم بن جاتا ہے۔

بھاگبھاگلالچی22 دولتکر جمع کرتا اُسےہے، معلوم ہی
نہیں کہ اِس کا انجام غربت ہی ہے۔

23 نصیحتآخرکار دینے والا چاپلوسی کرنے والے سے یادہ ز
منظور ہوتا ہے۔

24 جو اپنے باپ یا ماں لُوٹکو کر کہے، یہ” جرم نہیں “ہے
مہلـکوہ قاتل کا شریِک کار ہوتا ہے۔

لالچی25 جھگڑوں کا منبع رہتا ہے، لیکن جو رب پر بھروسا
رکھے حالخوشوہ رہے گا۔

26 جو اپنے دل پر بھروسا رکھے وہ بےوقوف ہے، لیکن جو
حکمت کی راہ پر چلے محفوظوہ رہے گا۔

غریبوں27 کو دینے والا ضرورت مند نہیں ہو گا، لیکن جو
اپنی آنکھیں بند کر اُنہیںکے کرےنظرانداز اُس بہتپر لعنتیں آئیں
گی۔

جب28 بےدین اُٹھ کھڑے ہوں لوگتو چھپ جاتے ہیں،
لیکن ہلاکجب ہو جائیں تو راست بازوں کی تعداد بڑھ جاتی
ہے۔

29
1 جو متعدد نصیحتوں کے باوجود ہٹ 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۔
3 جسے حکمت پیاری ہو وہ اپنے باپ کو خوشی دلاتا ہے،

لیکن کسبیوں کا ساتھی دولتاپنی اُڑا دیتا ہے۔
4 بادشاہ انصاف سے ملـک 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 اپنے آپ کو پھنسا دیتا، لیکن راست

باز خوشی منا کر شادمان رہتا ہے۔
راست7 پستباز حالوں حقوقکے کا خیال رکھتا لیکنہے،

بےدین پروا ہی نہیں کرتا۔
8 طعنہ زن شہر میں افرا تفری مچا دیتے جبکہ دانش مند غصہ

ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔
جب9 دانش مند آدمی عدالت میں احمق سے لڑے تو احمق

میںطیش آ جاتا یا قہقہہ لگاتا سکونہے، امکانکا نہیںہی 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، دانشلیکن مند روکاُسے کر قابو

میں رکھتا ہے۔
12 جو حکمران جھوٹ پر دھیان دے اُس کے تمام ملازم

ہوںبےدین گے۔
جب13 غریب اور ظالم کی ملاقات ہوتی ہے تو دونوں کی

آنکھوں کو روشن کرنے ربوالا ہی ہے۔
14 جو داریدیانتبادشاہ ضرورتسے مند کرےعدالتکی

اُس تختکا تکہمیشہ قائم رہے گا۔
چھڑی15 اور نصیحت حکمت پیدا کرتی ہیں۔ جسے بےلگام

چھوڑا جائے وہ اپنی ماں کے لئے شرمندگی باعثکا ہو گا۔
جب16 بےدین پھلیں پھولیں تو گناہ بھی پھلتا پھولتا ہے، لیکن

راست باز اُن شکستکی کے گواہ ہوں گے۔
17 اپنے بیٹے تربیتکی کر تو وہ تجھے سکون اور خوشی دلائے

گا۔
18 جہاں یا رو نہیں وہاں قوم بےلگام ہو جاتی ہے، لیکن

مبارک ہے وہ شریعتجو کے تابع رہتا ہے۔
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19 الفاظصرفنوکر نہیںسے سدھرتا۔ اگر باتوہ سمجھے بھی

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 نعمتو پلمیں کر بگڑ جائے اُس کا

بُرا انجام ہو گا۔
غضب22 آلود جھگڑےآدمی چھیڑتا رہتا ہے، شخصغصیلے

سے متعدد گناہ سرزد ہوتے ہیں۔
23 تکبر اپنے مالـک کو پست دےکر گا جبکہ شخصفروتن

عزت پائے گا۔
24 جو چور کا ساتھی ہو وہ اپنی جان سے نفرت رکھتا ہے۔

اُسگو حلفسے اُٹھوایا جائے چوریکہ بارےکے میں گواہی
دے توبھی کچھ نہیں بتاتا بلـکہ حلف کی لعنت کی زد میں آ جاتا
ہے۔

25 جو انسان خوفسے کھائے پھندےوہ پھنسمیں جائے
گا، لیکن ربجو خوفکا مانے محفوظوہ رہے گا۔

لوگبہت26 حکمران منظوریکی طالبکے ہتے ر ہیں، لیکن
ربانصاف ہی طرفکی سے ملتا ہے۔

بازراست27 بدکار راہسیدھیبےدیناورسے پر چلنے سےوالے
گھن کھاتا ہے۔

30
اجور کی کہاوتیں

ذیل1 میں اجور بن یاقہ کی کہاوتیں ہیں۔ وہ مّسا کا ہنے ر والا
تھا۔ اُس نے فرمایا،
اے الله، تھکمَیں گیا اےہوں، الله، تھکمَیں گیا ہوں، یہ

میرے بس کی بات نہیں رہی۔ 2ً یقینا مَیں انسانوں میں سب سے
یادہ ز نادان ہوں، مجھے انسان کی نہیں۔حاصلسمجھ نہ3 مَیں نے
حکمت سیکھی، قدوسنہ خدا بارےکے میں علم رکھتا ہوں۔

کون4 آسمان پر چڑھ کر واپس اُتر آیا؟ کس نے ہَوا کو اپنے
ہاتھوں میں جمع کیا؟ کس گہرےنے پانی کو چادر میں لپیٹ
لیا؟ کس نے زمین کی حدود کو اپنی اپنی جگہ پر قائم کیا ہے؟
اُس کا نام کیا اُسہے، کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ اگر تجھے معلوم ہو
تو مجھے !بتا

5 الله کی باتہر آزمودہ ہے، اُسجو میں پناہ اُسلے کے لئے
وہ ڈھال ہے۔

اُس6 کی باتوں میں متاضافہ کر، ورنہ وہ تجھے ڈانٹے گا اور
تُو ٹھہرےجھوٹا گا۔

اے7 رب، مَیں تجھ سے دو چیزیں مانگتا میرےہوں، مرنے
سے پہلے اِن سے انکار نہ کر۔ 8 پہلے، دروغ گوئی جھوٹاور مجھ
سے دُور رکھ۔ دوسرے، غربتنہ دولتنہ دےمجھے بلـکہ اُتنی
ہی روٹی جتنی میرا حق ہے، 9 ایسا نہ ہو کہ دولتمَیں باعثکے
سیر ہو کر تیرا انکار کروں اور کہوں، کونرب” “ہے؟ ایسا بھی
نہ ہو غربتمَیںکہ چوریباعثکے کر اپنےکے خدا نامکے 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 اپنے باپ پر لعنت کرتی اور اپنی ماں
برکتکو نہیں دیتی۔

بھینسلایسی12 اپنیجوہے اُسگوہے،صافپاکمیںنظر
غلاظتکی دُور نہیں ہوئی۔

ایسی13 نسل بھی جسہے کی بڑےآنکھیں تکبر سے دیکھتی
ہیں، جو اپنی بڑےپلـکیں گھمنڈ سے مارتی ہے۔

14 ایسی 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۔

جونک15 کی دو بیٹیاں ہیں، چوسنے کے دو اعضا جو چیختے
ہتے ر ہیں، اَور” دو، اَور “دو۔
ہیںچیزیںتین کبھیجو ہوتیںنہیںسیر بلـکہ ہیںچار کبھیجو

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 جو باپآنکھ کا مذاق اُڑائے اور ماں ہدایتکی کو حقیر
جانے اُسے وادی کے کوّے اپنی چونچوں سے نکالیں گے اور
گِدھ بچےکے کھا جائیں گے۔

تین18 باتیں مجھے حیرت زدہ کرتی ہیں بلـکہ چار ہیں جن کی
مجھے سمجھ نہیں آتی، آسمان19 کی بلندیوں پر عقاب کی راہ، چٹان
پر سانپ کی راہ، سمندر کے بیچ 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 سے لرز اُٹھتی ہے بلـکہ چار برداشتچیزیں
نہیں کر سکتی، 22 وہ غلام جو بادشاہ بن جائے، وہ احمق جو
جی بھر کر کھانا کھا سکے، 23 نفرتوہ کیجسعورت*انگیز
شادی ہو جائے اور وہ نوکرانی اپنیجو مالـکن ملـکیتکی پر قبضہ
کرے۔

24 زمین کی چار مخلوقات نہایت ہی دانش مند ہیں حالانکہ
چھوٹی ہیں۔ چیونٹیاں25 کمزور نسل ہیں لیکن گرمیوں موسمکے
میں سردیوں کے لئے خوراک جمع کرتی ہیں، 26 ِبجُو کمزور نسل
لیکنہیں میںچٹانوں ہی اپنے گھر بنا لیتے ہیں، ٹڈیوں27 کا بادشاہ
نہیں ہوتا تاہم پرےسب باندھ کر نکلتی ہیں، 28 چھپکلیاں گو
ہاتھ پکڑیسے جاتی ہیں، تاہم شاہی محلوں میں پائی جاتی ہیں۔

29 تین بلـکہ چار جاندار پُروقار انداز میں چلتے ہیں۔ 30 پہلے،
ببر شیر جو جانوروں میں زورآور ہے اور کسی سے بھی پیچھے نہیں
ہٹتا، 31 دوسرے، مرغا جو اکڑ کر چلتا ہے، تیسرے، بکرا اور
چوتھے اپنی فوج کے ساتھ چلنے والا بادشاہ۔

32 اگر تُو نے مغرور ہو حماقتکر کی بُرےیا منصوبے باندھے
تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ خاموشکر ہو جا، 33 دودھکیونکہ بلونے

* 30:23 نفرت :انگیز لفظی نفرتسےجس:ترجمہ کی جاتی ہے۔ † 30:33 :مروڑنے لفظی :ترجمہ دباؤ لنے۔ ڈا
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سے مکھن، ناک کو †مروڑنے سے خون اور کسی کو غصہ
دلانے سے لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔

31
لموایل کی کہاوتیں

میںذیل1 مّسا بادشاہکے لموایل ہیں۔کہاوتیںکی اُس ماںکی
نے اُسے یہ تعلیم دی،

میرےاے2 میرےبیٹے، پیٹ کے پھل، جو میری مَنتوں سے
پیدا ہوا، مَیں تجھے کیا بتاؤں؟ عورتوںطاقتپوریاپنی3 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 قوانینکر بھول جائیں اور تمام مظلوموں ماریں۔حقکا
شراب6 اُنہیں پلا جو تباہ ہونے والے ہیں، َمے اُنہیں پلا جو غم
کھاتے ہیں، 7 ایسے ہی پی پی کر اپنی غربت اور مصیبت بھول
جائیں۔

8 اپنا منہ اُن کے لئے کھول بولجو نہیں سکتے، اُن میںحقکے
ضرورتجو مند ہیں۔ 9 اپنا منہ کھول انصافکر عدالتسے کر
مصیبتاور زدہ اور غریبوں محفوظحقوقکے رکھ۔

بیویُسگھڑ یفکی تعر
بیویُسگھڑ10 کون پا سکتا موتیوںعورتایسیہے؟ کہیںسے

یادہ ز بیش قیمت ہے۔ 11 اُس پر اُس کے شوہر کو پورا اعتماد
اورہے، وہ نفع نہیںمحرومسے گا۔رہے عمر12 بھر وہ اُسے نقصان
نہیں پہنچائے گی بلـکہ برکت باعثکا ہو گی۔

13 وہ اُون اور َسن چن کر بڑی محنت سے دھاگا بنا لیتی ہے۔
وہطرحکیجہازوںتجارتی14 علاقوںدُوردراز اپنیسے روٹی لے
آتی ہے۔

وہ15 پَو پھٹنے پہلےسے اُٹھتیجاگہی تاکہہے اپنے والوںگھر
کے لئے کھانا اور اپنی نوکرانیوں کے لئے اُن کا حصہ تیار کرے۔
16 سوچ بچار کے بعد وہ کھیت خرید لیتی، اپنے کمائے ہوئے
پیسوں سے انگور کا باغ لگا لیتی ہے۔

طاقت17 سے کمربستہ ہو کر وہ اپنے بازوؤں مضبوطکو کرتی
ہے۔ کرتیمحسوسوہ18 میرا”ہے، کاروبار فائدہ مند اِس“ہے،
لئے اُس کا راتچراغ وقتکے بھی نہیں بجھتا۔ اُس19 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۔ پڑےبرفجب21 تو اُسے گھر والوں بارےکے میں
کوئی ڈر نہیں، کیونکہ سب گرم گرم کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔
22 اپنے بستر کے لئے وہ اچھے کمبل بنا لیتی، اور خود باریکوہ
کتان اور رنگارغوانی لباسکے پہنے پھرتی ہے۔

شہر23 ملـکبیٹھےمیںدروازےکے اُسبزرگکے شوہرکے
واقفخوبسے 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۔

25 طاقتوہ اور وقار سے ملبّس رہتی ہنساور کر آنے والے
دنوں کا سامنا کرتی ہے۔ 26 وہ حکمت باتسے کرتی، اور اُس
زبانکی پر شفیق تعلیم رہتی ہے۔ وہ27 ُسستی نہیںروٹیکی کھاتی
بلـکہ اپنے گھر میں ہر معاملے کی دیکھ بھال کرتی ہے۔

اُس28 کے کھڑےبیٹے ہو کر مبارکاُسے کہتے ہیں، اُس کا
شوہر بھی اُس یفکی تعر کر کے کہتا ہے، سیبہت”29 عورتیں
ثابتُسگھڑ ہوئی ہیں، لیکن تُو اُن سب سبقتپر رکھتی “!ہے

دل30 فریبی، دھوکا اور پلُحسن بھر کا لیکنہے، عورتجو
الله خوفکا مانے وہ یفقابِل تعر ہے۔ اُسے31 اُس محنتکی کا
اجر !دو شہر میںدروازوںکے اُس اُسکامکے !کریںستائشکی
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واعظ
دنیاویہر چیز باطل ہے

ذیل1 میں واعظ کے الفاظ قلم بند ہیں، اُس کے جو داؤد کا
بیٹا اور یروشلم میں بادشاہ ہے،

واعظ2 فرماتا باطل”ہے، باطلباطل،ہی کچھسبباطل،ہی
باطل ہی باطل “!ہے سورج3 تلے مشقتمحنتجو کرےانسان
اُس کا کیا فائدہ !نہیںکچھہے؟ پشتایک4 آتی دوسریاور جاتی
ہے، لیکن زمین ہمیشہ تک قائم رہتی ہے۔ 5 سورج طلوع اور
غروب ہو جاتا ہے، سُرعتپھر اُسیسے واپسجگہ چلا جاتا ہے
جہاں سے دوبارہ طلوع ہوتا ہے۔ 6 ہَوا جنوب طرفکی 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 پاسکے واپس آتا ہے جہاں سے
بہہ نکلا ہے۔ انسان8 باتیں کرتے تھککرتے جاتا ہے اور صحیح
طور سے کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ آنکھ کبھی اِتنا نہیں دیکھتی کہ
کبھیکان“ہے۔کافیکرو،بساب”کہے، اِتنا نہیں سنتا اَورکہ
نہ سننا چاہے۔ 9 جو پیشکچھ آیا وہی پیشدوبارہ آئے گا، جو
کچھ کیا گیا وہی دوبارہ کیا تلےسورجگا۔جائے باتبھیکوئی نئی
نہیں۔ 10 کیا باتکوئی جسہے بارےکے میں کہا جا دیکھو،”سکے، یہ نئی ؟“ہے ہرگز نہیں، یہ بھی ہم بہتسے دیر پہلے ہی
تھی۔موجود پہلےجو11 تھےزندہ اُنہیں یادکوئی نہیں کرتا، اور جو
آنے والے ہیں اُنہیں بھی وہ یاد نہیں کریں گے جو اُن کے بعد آئیں
گے۔

حاصلحکمت کرنا باطل ہے
مَیں12 ہوںواعظجو یروشلم اسرائیلمیں کا بادشاہ تھا۔ مَیں13

نے اپنی پوری ذہنی طاقت اِس پر لگائی کہ جو کچھ آسمان تلے کیا
جاتا اُسہے یعےکےحکمتکی تفتیشذر تحقیقو کروں۔ یہ کام
ناگوار اللهگوہے انسانخودنے مشقتمحنتمیںاِسکو کرنے
کی دیداریذمہ ہے۔

14 مَیں نے تمام کاموں کا ملاحظہ کیا جو سورج تلے ہوتے
ہیں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ سب کچھ باطل اور ہَوا کو پکڑنے کے
برابر ہے۔ 15 جو پیچ دار ہے وہ سیدھا نہیں ہو سکتا، جس کی
کمی ہے اُسے گنا نہیں جا سکتا۔

مَیں16 نے دل میں کہا، حکمت” میں مَیں نے اِتنا اضافہ کیا
اور اِتنی ترقی کی کہ اُن سب سبقتسے لے گیا جو مجھ سے پہلے
یروشلم پر حکومت کرتے تھے۔ میرے دل نے بہت حکمت اور
علم اپنا لیا “ہے۔ مَیں17 نے اپنی پوری ذہنی طاقت اِس پر لگائی
کہ حکمت سمجھوں، نیز کہ مجھے دیوانگی اور حماقت کی سمجھ
بھی آئے۔ لیکن مجھے معلوم ہوا کہ یہ بھی ہَوا کو پکڑنے کے برابر
ہے۔ 18 کیونکہ بہتحکمتجہاں ہے وہاں رنجیدگی بھی بہت

ہے۔ جو علم و عرفان میں اضافہ کرے، وہ دُکھ میں اضافہ کرتا
ہے۔

2
دنیا کی باطلخوشیاں ہیں

1 مَیں نے اپنے آپ سے کہا، آ،” خوشی کو آزما کر اچھی
چیزوں کا تجربہ “!کر لیکن یہ بھی باطل ہی نکلا۔ 2 مَیں ہنسنا”بولا، بےہودہ خوشیاورہے، سے کیا حاصل ہوتا “ہے؟ مَیں3
نے دل میں اپنا جسم َمے سے تر و تازہ کرنے اور حماقت اپنانے
یقےکے طر ڈھونڈ نکالے۔ اِس پیچھےکے بھی حکمتمیری معلوم
کرنے کی کوشش تھی، کیونکہ مَیں دیکھنا چاہتا تھا کہ جب
انسانتک تلےآسمان جیتا اُسرہے لئےکے کیا کچھ ہے۔مفیدکرنا

4 مَیں بڑےنے بڑے کام انجام دیئے، اپنے لئے مکان تعمیر
تاکستانکئے، لگائے، متعدد5 باغ پارکاور لگا کر اُن مختلفمیں
قسم کے پھل دار درخت لگائے۔ 6 پھلنے لنے پھو والے جنگل کی
آب پاشی کے لئے مَیں نے تالاب بنوائے۔ 7 مَیں نے غلام اور
لونڈیاں خرید لیں۔ ایسے غلام تھےبہتبھی جو میںگھر پیدا ہوئے
تھے۔ مجھے اُتنے گائےبَیل اور یاں بکر بھیڑ ملیں جتنی مجھ سے پہلے
یروشلم میں کسی کو حاصل نہ تھیں۔ 8 مَیں نے اپنے لئے سونا
چاندی اور بادشاہوں اور صوبوں کے خزانے جمع کئے۔ مَیں نے
گلوکار مرد و خواتین حاصل کئے، ساتھ ساتھ کثرت کی ایسی
چیزیں جن انسانسے اپنا دل بہلاتا ہے۔

یوں9 مَیں ترقیبہتنے کر کیحاصلسبقتپرسباُنکے جو
مجھ پہلےسے یروشلم میں تھے۔ اور ہر میرےحکمتمیریمیںکام
میںدل قائم رہی۔ آنکھیںمیریبھیکچھجو10 تھیںچاہتی مَیںوہ
نے اُن کے لئے مہیا کیا، مَیں نے اپنے دل خوشیبھیکسیسے کا
انکار نہ میرےکیا۔ دل میرےنے ہر کام لطفسے اُٹھایا، اور یہ
میری مشقتمحنتتمام کا اجر رہا۔

لیکن11 جب مَیں نے اپنے ہاتھوں کے تمام کاموں کا جائزہ
لیا، مشقتمحنتاُس کا مَیںجو تھیکینے تو نتیجہ یہی نکلا کہ
سب کچھ باطل اور ہَوا کو پکڑنے کے برابر سورجہے۔ تلے کسی
بھی کام کا فائدہ نہیں ہوتا۔

سب ایککا ہی انجام ہے
12 پھر مَیں حکمت، بےہودگی اور حماقت پر غور کرنے لگا۔

مَیں نے سوچا، جو آدمی بادشاہ کی وفات پر تخت نشین ہو گا وہ
کرےکیا گا؟ وہی کچھ جو پہلے بھی کیا جا چکا !ہے

13 مَیں نے دیکھا کہ جس طرح روشنی اندھیرے سے بہتر
ہے اُسی طرح حکمت حماقت سے بہتر ہے۔ دانش14 مند کے
سر میں آنکھیں ہیں جبکہ اندھیرےاحمق ہی میں چلتا لیکنہے۔
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 حاصلحکمتز کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بھی باطل “ہے۔
16 کیونکہ احمق کی طرح دانش مند کی یاد بھی ہمیشہ تک نہیں
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رہے گی۔ آنے والے دنوں کیسبمیں مٹیاد جائے احمقگی۔
کی دانشطرح مند کو بھی مرنا ہی !ہے

یوں17 سوچتے سوچتے مَیں زندگی نفرتسے کرنے لگا۔ بھیجو
سورجکام تلے کیا جاتا ہے وہ مجھے بُرا لگا، باطلکچھسبکیونکہ
اور ہَوا کو پکڑنے کے برابر ہے۔ سورج18 تلے مَیں نے جو کچھ
مشقتمحنتبھی حاصلسے کیا تھا اُس نفرتمجھےسے ہو گئی،
کیونکہ مجھے یہ سب کچھ اُس کے لئے چھوڑنا ہے میرےجو بعد
میری جگہ آئے گا۔ 19 اور کیا معلوم کہ دانشوہ مند یا احمق ہو
لیکنگا؟ بھیجو ہو، وہ اُن تمام چیزوں مالـککا ہو گا حاصلجو
کرنے کے لئے مَیں نے سورج تلے اپنی پوری طاقت اور حکمت
صَرف کی ہے۔ یہ بھی باطل ہے۔

تب20 میرا مایوسدل 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 اور مہارت سے کیوں
نہ کرے، آخرکار سباُسے کسیکچھ کے لئے چھوڑنا جسہے
اُسنے کے لئے ایک اُنگلی بھی نہیں ہلائی۔ یہ بھی باطل بڑیاور
مصیبت ہے۔ 22 کیونکہ آخر میں انسان کے لئے کیا کچھ قائم رہتا
اُسجبکہہے، تلےسورجنے کےکوششوںاورمشقتمحنتاِتنی
ساتھ سب کچھ حاصل کر لیا ہے؟ 23 اُس کے تمام دن دُکھ اور
رنجیدگی بھرےسے ہتے ر راتہیں، کو بھی اُس کا دل آرام نہیں
پاتا۔ یہ بھی باطل ہی ہے۔

انسان24 کے لئے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کھائے پیئے
اور مشقتمحنتاپنی پھلکے لطفسے اندوز ہو۔ لیکن مَیں نے
یہ بھی جان لیا کہ الله ہی یہ سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ 25 کیونکہ
اُس کے بغیر کون کھا خوشکر ہو سکتا کوئیہے؟ !نہیں 26 جو
انسان الله کو منظور ہو اُسے وہ حکمت، علم و عرفان اور خوشی
عطا کرتا ہے، لیکن گناہ گار کو وہ جمع کرنے اور ذخیرہ کرنے
کی داریذمہ دیتا ہے تاکہ بعد میں دولتیہ الله کو شخصمنظور
کے حوالے کی جائے۔ یہ بھی باطل اور ہَوا کو پکڑنے کے برابر
ہے۔

3
باتہر کا وقتاپنا ہے

1 ہر چیز کی گھڑیاپنی آسمانہوتی، تلے معاملےہر کا وقتاپنا
ہوتا ہے،

2 جنم لینے اور مرنے کا،
پودا لگانے اور اُکھاڑنے کا،
3 مار دینے اور شفا دینے کا،
ڈھا دینے اور تعمیر کرنے کا،
4 رونے اور ہنسنے کا،
آہیں بھرنے رقصاور کرنے کا،
5 پتھر پھینکنے اور پتھر جمع کرنے کا،
گلے ملنے اور اِس سے باز ہنے ر کا،
تلاش6 کرنے اور کھو دینے کا،
محفوظ رکھنے اور پھینکنے کا،
7 پھاڑنے اور سی کر جوڑنے کا،

خاموش ہنے ر اور لنے بو کا،
8 پیار کرنے نفرتاور کرنے کا،
جنگ لڑنے اور سلامتی سے زندگی گزارنے کا،
چنانچہ9 کیا فائدہ کامکہہے کرے؟مشقتمحنتوالاکرنے
مَیں10 نے تکلیفوہ دہ کاجکام دیکھا جو الله انساننے 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۔ 12 مَیں نے جان لیا کہ انسان کے لئے اِس سے بہتر
کچھ نہیں ہے کہ خوشوہ رہے اور جیتے جی زندگی کا مزہ لے۔
13 کیونکہ اگر کوئی کھائے پیئے اور تمام محنت مشقت کے ساتھ
حالخوشساتھ بھی ہو تو یہ الله بخششکی ہے۔

مجھے14 سمجھ آئی کہ جو کچھ کرےالله وہ تکابد قائم رہے
میںاُسگا۔ نہ اضافہ ہو سکتا کمی۔نہہے الله اِسکچھسبیہ لئے
کرتا ہے کہ انسان اُس خوفکا مانے۔ 15 جو حال پیشمیں آ
رہا ہے وہ ماضی پیشمیں آ چکا ہے، اور جو مستقبل پیشمیں
آئے گا وہ پیشبھی آ چکا ہے۔ ہاں، جو کچھ گزر چکا ہے اُسے
الله واپسدوبارہ لاتا ہے۔

انسان فانی ہے
16 مَیں نے سورج تلے مزید دیکھا، جہاں عدالت کرنی ہے

وہاں ناانصافی ہے، انصافجہاں کرنا ہے وہاں بےدینی ہے۔
لیکن17 مَیں دل میں بولا، الله” راست باز اور بےدین دونوں کی
عدالت کرے گا، کیونکہ ہر معاملے اور کام کا اپنا وقت ہوتا
“ہے۔

مَیں18 نے یہ بھی سوچا، تکجہاں” انسانوں کا تعلق ہے الله
اُن کی جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اُنہیں پتا چلے کہ وہ جانوروں کی
انسانکیونکہ19ہیں۔مانند حیوانو دونوںہے۔انجامہیایککا
دم چھوڑتے، دونوں میں ایک سا دم ہے، اِس لئے انسان کو
حیوان نسبتکی یادہ ز فائدہ نہیںحاصل باطلکچھسبہوتا۔ ہی
ہے۔ سب20 ایککچھ ہی جگہ چلا جاتا سبہے، خاککچھ
بناسے ملمیںخاکدوبارہکچھسباورہے گا۔جائے کون21
یقین سے کہہ سکتا ہے انسانکہ روحکی اوپر طرفکی جاتی اور
حیوان روحکی نیچے زمین میں اُترتی “ہے؟

مَیںغرض22 جاننے لیا کہ انسان کے لئے اِس سے بہتر کچھ
نہیں ہے کہ وہ اپنے کاموں خوشمیں رہے، یہی اُس نصیبکے
میں ہے۔ کیونکہ کون اُسے وہ دیکھنے قابلکے بنائے گا جو اُس
کے پیشبعد آئے گا؟ کوئی !نہیں

4
مُردوں کا حال بہتر ہے

مَیں1 ایکنے بار پھر نظر ڈالی تو مجھے وہ تمام ظلم نظر آیا جو
تلےسورج آنسوکےمظلوموںہے۔ہوتا بہتے تسلیاورہیں، والادینے
کوئی نہیں ہوتا۔ ظالم اُن سے یادتی ز کرتے ہیں، اور تسلی دینے
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والا کوئی نہیں ہوتا۔ 2 یہ دیکھ کر مَیں نے مُردوں مبارککو
کہا، حالانکہ وہ عرصے سے وفات پا چکے تھے۔ مَیں نے وہ”کہا، حال کے زندہ لوگوں سے مبارککہیں ہیں۔ لیکن3 اِن سے
یادہ مبارکز وہ تکابجوہے میںوجود نہیں وہنےجسآیا،
تمام بُرائیاں نہیں دیکھیں سورججو تلے ہوتی “ہیں۔

غربت میں سکون بہتر ہے
مَیں4 بھییہنے دیکھا اِسلوگسبکہ لئے اورمشقتمحنت

مہارت سے کام کرتے ہیں ایککہ دوسرے سے حسد کرتے
ہیں۔ یہ بھی باطل اور ہَوا کو پکڑنے کے برابر ہے۔ طرفایک5
تو احمق ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کے باعث اپنے آپ کو تباہی
تک پہنچاتا ہے۔ طرفدوسریلیکن6 اگر مٹھیکوئی روزیبھر
کما کر سکون ساتھکے زندگی گزار سکے تو یہ اِس سے بہتر ہے کہ
مٹھیاںدونوں محنتسرتوڑ اور ہَوا کو پکڑنے بعدکےکوششوںکی
ہی بھریں۔

تنہائی نسبتکی مل کر رہنا بہتر ہے
7 مَیں 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 مَیں”رہا، اِتنی کےکسکوششسرتوڑ
لئے کر رہا مَیںہوں؟ اپنی جان زندگیکو مزےکے لینے کیوںسے
محروم رکھ رہا “ہوں؟ یہ بھی باطل اور ناگوار معاملہ ہے۔

ایکدو9 بہترسے ہیں، اُنہیںکیونکہ اپنے کاجکام کا اچھا اجر
ملے گا۔ 10 ایکاگر گر جائے تو اُس کا ساتھی اُسے دوبارہ کھڑا
کرے 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
ہے طرحکسوہ گرم ہو جائے گا؟ شخصایک12 پر قابو پایا جا
سکتا ہے جبکہ دو مل کر اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ تین یوں لڑ والی
جلدیرسّی نہیںسے ٹوٹتی۔

قوم قبولیتکی فضول ہے
13 جو لڑکا غریب لیکن دانش مند ہے وہ اُس بزرگ لیکن

احمق بادشاہ سے کہیں بہتر ہے جو تنبیہ ماننے سے انکار کرے۔
14 کیونکہ گو وہ بوڑھے بادشاہ کی حکومت کے دوران غربت
میں پیدا ہوا تھا توبھی وہ جیل نکلسے کر بادشاہ بن گیا۔ لیکن15
مَیںپھر نے دیکھا تلےسورجکہ ایکلوگتمام اَور لڑکے پیچھےکے
ہو لئے جسے پہلے کی تختجگہ نشین ہونا تھا۔ 16 اُن تمام لوگوں
کی انتہا نہیں تھی جن کی قیادت وہ کرتا تھا۔ توبھی جو بعد میں
آئیں گے وہ اُس نہیںخوشسے ہوں گے۔ یہ بھی باطل اور ہَوا کو
پکڑنے کے برابر ہے۔

5
الله خوفکا ماننا

1 الله کے گھر میں وقتجاتے اپنے قدموں کا خیال 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
کرنے میں جلدی نہ کرے۔ الله آسمان پر ہے جبکہ تُو زمین پر ہی
ہے۔ لہٰذا بہتر ہے کہ تُو کم باتیں کرے۔ 3 حدطرحجسکیونکہ
سے یادہ مشقتمحنتز خوابسے آنے لـگتے اُسیہیں بہتطرح
باتیں کرنے سے آدمی حماقتکی ظاہر ہوتی ہے۔

4 اگر تُو الله کے مَنتحضور مانے تو اُسے پورا کرنے میں دیر
مت کر۔ وہ احمقوں خوشسے نہیں ہوتا، چنانچہ اپنی مَنت پوری
کر۔ مَنت5 نہ مَنتماننا مان کر اُسے پورا نہ کرنے سے بہتر ہے۔

6 اپنے منہ اجازتکو دےنہ کہ وہ تجھے گناہ میں پھنسائے،
اور الله کے پیغمبر کے منے سا نہ کہہ، مجھ” سے غیرارادی غلطی
ہوئی “ہے۔ ضرورتکیا ہے کہ الله باتتیری ناراضسے ہو کر
محنتتیری کا کام تباہ کرے؟

بہتجہاں7 خواب دیکھے جاتے ہیں وہاں فضول باتیں اور
الفاظبےشمار ہوتے ہیں۔ چنانچہ الله !مانخوفکا

ظالموں کا ظلم
8 لوگایسےمیںصوبےتجھےکیا نظر ہیںآتے غریبوںجو پر ظلم

کرتے، اُن حقکا مارتے اور انصافاُنہیں سے محروم رکھتے ہیں؟
تعجب نہ کر، ایککیونکہ سرکاری دوسرےملازم کی نگہبانی
کرتا ہے، اور اُن پر مزید ملازم مقرر ہوتے ہیں۔ 9 ملـکچنانچہ
کے لئے ہر لحاظ سے فائدہ اِس میں ہے کہ ایسا بادشاہ اُس پر
کرےحکومت کاریکاشتجو کی فکر کرتا ہے۔

خوشدولت حالی ضمانتکی دےنہیں سکتی
پیارےپیسےجسے10 ہوں وہ کبھی مطمئن نہیں ہو گا، خواہ

اُس پاسکے کتنے ہی پیسے کیوں نہ ہوں۔ زردوستجو ہو وہ
نہیںآسودہکبھی ہو گا، اُسخواہ پاسکے کیوںدولتہیکتنی
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 دیکھ دیکھ
کر مزہ لے؟ 12 کام کاج کرنے والے کی نیند میٹھی ہوتی ہے،
اُسخواہ نے کم یا یادہ ز کھانا کھایا لیکنہو، امیر دولتکی اُسے
سونے نہیں دیتی۔

13 مجھے سورج تلے ایک نہایت بُری بات نظر آئی۔ جو دولت
کسی نے اپنے لئے محفوظ رکھی وہ اُس کے لئے نقصان باعثکا
بن گئی۔ 14 کیونکہ جب یہ دولت مصیبتکسی باعثکے تباہ
ہو گئی اور آدمی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اُس کے ہاتھ میں کچھ
نہیں تھا۔ ماں15 پیٹکے سے وقتنکلتے وہ ننگا تھا، اِسیاور طرح
کوچ کر بھیچلاکے جائے گا۔ اُس محنتکی کا پھلکوئی نہیں
ہو گا جسے وہ اپنے ساتھ لے جا سکے۔

یہ16 باتبُریبہتبھی ہے انسانطرحجسکہ آیا اُسی طرح
کوچ کر بھیچلاکے جاتا اُسےہے۔ کیا فائدہ ہوا اُسکہہے نے
ہَوا لئےکے وہجیجیتے17ہو؟کیمشقتمحنت یکیدنہر تار میں
کھانا کھاتے ہوئے گزارتا، زندگی بھر بڑیوہ بیماریرنجیدگی، اور
غصے میں مبتلا رہتا ہے۔
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مَیںتب18 جاننے لیا انسانکہ کے لئے اچھا مناسباور ہے

کہ وہ جتنے دن الله نے اُسے دیئے ہیں کھائے پیئے اور سورج تلے
پھلکےمشقتمحنتاپنی مزہکا اُسیہیکیونکہلے، نصیبکے
میں ہے۔ 19 جبکیونکہ الله شخصکسی مالکو و متاع عطا کر
قابلاِساُسےکے بنائے اُسکہ مزہکا سکے،لے قبولنصیباپنا
کر سکے اور محنت مشقت کے ساتھ خوشساتھ بھی 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
مجھے1 سورج ایکتلے اَور باتبُری نظر آئی جو انسان کو اپنے

بوجھ تلے دبائے رکھتی ہے۔
2 الله کسی آدمی کو مال و متاع اور عزت عطا کرتا ہے۔

غرض اُس پاسکے سب کچھ ہے جو اُس کا دل چاہے۔ لیکن
الله اُسے اِن چیزوں لطفسے اُٹھانے نہیں دیتا بلـکہ کوئی اجنبی
اُس کا مزہ لیتا ہے۔ یہ باطل اور ایک بڑی مصیبت ہے۔ 3 ہو
سکتا ہے کہ کسی آدمی کے َسو بچے پیدا ہوں اور وہ عمر رسیدہ
بھی ہو جائے، لیکن خواہ وہ کتنا بوڑھا کیوں نہ ہو جائے، اگر
اپنی خوش 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 کے پیٹ میں ضائع ہو گئے بچے کا حال بہتر
ہے۔ بےشک4 ایسے بچے کا آنا بےمعنی ہے، اور اندھیرےوہ
میں کوچہی کر کے چلا جاتا بلـکہ اُس کا اندھیرےتکنام میں
چھپا رہتا ہے۔ 5 لیکن گو اُس نے نہ کبھی سورج دیکھا، نہ
اُسے کبھی معلوم ہوا کہ ایسی چیز ہے تاہم اُسے مذکورہ آدمی
سے کہیں یادہ ز آرام و سکون حاصل ہے۔ 6 اور اگر وہ دو ہزار
تکسال جیتا لیکنرہے، خوشاپنی 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 جسہے باعثکے وہ احمق سے برتر ہے؟ اِس کا کیا
فائدہ ہے غریبکہ آدمی زندوں کے سلوکمناسبساتھ کرنے
کا فن سیکھ لے؟ 9 دُوردراز چیزوں کے آرزومند ہنے ر نسبتکی
بہتر یہ ہے کہ انسان اُن چیزوں لطفسے اُٹھائے جو آنکھوں کے
منے سا ہی ہیں۔ یہ بھی باطل اور ہَوا کو پکڑنے کے برابر ہے۔

الله کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا
10 جو کچھ پیشبھی آتا ہے اُس کا نام پہلے ہی رکھا گیا ہے،

جو بھی انسان وجود میں آتا ہے وہ پہلے ہی معلوم تھا۔ کوئی بھی
انسان اُس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو اُس سے طاقت ور ہے۔
11 کیونکہ جتنی بھی باتیں کرےانسان اُتنا ہی یادہ ز معلوم ہو گا
باطلکہ ہیں۔ انسان کے لئے اِس کا کیا فائدہ؟

کس12 کو معلوم ہے کہ اُن تھوڑے اور بےکار دنوں کے
دوران جو سائے کی طرح گزر جاتے ہیں انسان کے لئے کیا کچھ

فائدہ مند ہے؟ کون اُسے بتا سکتا ہے کہ اُس کے چلے جانے پر
سورج تلے کیا پیشکچھ آئے گا؟

7
اچھا کیا ہے؟

1 اچھا نام تیلخوشبودار سے موتاور کا پیدائشدن کے دن
سے بہتر ہے۔

ضیافت2 کرنے والوں کے گھر میں جانے کی نسبت ماتم
کرنے والوں کے گھر میں جانا بہتر ہے، کیونکہ ہر انسان کا انجام
موت ہی ہے۔ جو زندہ ہیں وہ اِس بات پر خوب دھیان دیں۔
دُکھ3 ہنسی سے بہتر ہے، اُترا ہوا چہرہ دل کی بہتری کا باعث
ہے۔ دانش4 مند کا دل ماتم کرنے والوں کے گھر میں ٹھہرتا
جبکہ احمق کا عیشدل عشرتو کرنے والوں کے گھر ٹکمیں
جاتا ہے۔

احمقوں5 گیتکے سننے دانشنسبتکی مند کی جھڑکیوں پر
دھیان دینا بہتر ہے۔ احمق6 کے قہقہے دیگچی تلے چٹخنے والے
کانٹوں آگکی کی مانند ہیں۔ یہ بھی باطل ہی ہے۔

7 ناروا دانشنفع مند احمقکو بنا دلرشوتدیتا، بگاڑکو دیتی
ہے۔

کسی8 معاملے کا انجام اُس کی ابتدا سے بہتر ہے، صبر کرنا
مغرور ہونے سے بہتر ہے۔

9 غصہ کرنے جلدیمیں نہ کر، کیونکہ احمقوںغصہ کی گود
میں ہی آرام کرتا ہے۔

یہ10 نہ پوچھ آجکہ نسبتکی پرانا زمانہ بہتر کیوں تھا، کیونکہ
حکمتیہ باتکی نہیں۔

11 حکمتاگر کے میراثعلاوہ ملـکیتمیں بھی مل جائے تو
یہ اچھی بات ہے، یہ اُن کے لئے سودمند ہے جو سورج دیکھتے
ہیں۔ 12 کیونکہ حکمت پیسوں کی طرح پناہ دیتی ہے، لیکن
حکمت خاصکا فائدہ یہ ہے کہ وہ مالـکاپنے کی جان بچائے
رکھتی ہے۔

13 الله کے کام کا ملاحظہ کر۔ جو کچھ اُس نے پیچ دار بنایا
کون اُسے سلجھا سکتا ہے؟

خوشی14 خوشدنکے مصیبتلیکنہو، رکھخیالدنکے
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
15 اپنی عبث زندگی کے دوران مَیں نے دو باتیں دیکھی ہیں۔

ایک طرف راست باز اپنی راست بازی کے باوجود تباہ ہو جاتا
طرفدوسریجبکہ بےدین اپنی بےدینی کے باوجود عمر رسیدہ
ہو جاتا ہے۔ 16 نہ حد سے یادہ ز راست بازی دکھا، نہ حد سے
یادہ دانشز مندی۔ آپاپنے کو تباہ کیکرنے ضرورتکیا ہے؟
17 نہ حد سے یادہ ز بےدینی، نہ حد سے یادہ ز حماقت دکھا۔
وقتمقررہ پہلےسے مرنے کی ضرورتکیا ہے؟ 18 اچھا ہے کہ
تُو یہ بات تھامے رکھے اور دوسری بھی نہ چھوڑے۔ جو الله کا
خوف مانے وہ دونوں خطروں سے بچ نکلے گا۔
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حکمت19 دانش مند کو شہر کے دس 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 پر دھیان نہ دے، ایسا 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 نے خود متعدد بار دوسروں لعنتپر بھیجی ہے۔

دانشکون مند ہے؟
حکمت23 یعےکے ذر مَیں نے اِن تمام باتوں کی پڑتالجانچ کی۔

مَیں بولا، دانشمَیں” مند بننا چاہتا حکمتلیکن“ہوں، مجھ سے
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 کہ حکمت
اور مختلف باتوں کے صحیح نتائج کیا ہیں۔ نیز، مَیں بےدینی کی
حماقت اور بےہودگی کی دیوانگی معلوم کرنا چاہتا تھا۔

مجھے26 معلوم ہوا موتکہ سے کہیں تلخ وہ عورت ہے جو
پھندا جسہے، کا دل جال اور ہاتھ زنجـیریں ہیں۔ جو آدمی الله
کو منظور ہو وہ بچ نکلے گا، لیکن گناہ گار اُس جالکے میں اُلجھ
جائے گا۔

واعظ27 فرماتا معلوممجھےکچھسبیہ”ہے، مَیںجبہوا نے
صحیحتاکہکیںمنسلـکساتھکےدوسرےایکباتیںمختلف نتائج
پہنچوں۔تک مَیںجسےلیکن28 ڈھونڈتا رہا وہ نہ ملا۔ ہزار افراد
میں ایکصرفمجھےسے دیانتہی دار مرد ملا، ایکلیکن بھی
دیانت عورت*دار نہیں۔

29 مجھے صرف اِتنا ہی معلوم ہوا کہ گو الله نے انسانوں کو
دیانت دار بنایا، لیکن وہ کئی قسم کی چالاکیاں ڈھونڈ لتے نکا
“ہیں۔

8
1 کون دانش 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
مَیں2 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۔ بُرےکسی معاملے میں مبتلا نہ ہو جا، کیونکہ
اُسی کی مرضی 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
پڑےنہیں گا، دانشکیونکہ مند وقتمناسبدل انصافاور کی
راہ جانتا ہے۔

6 کیونکہ ہر معاملے کے لئے مناسب وقت اور انصاف کی راہ
ہوتی ہے۔ لیکن مصیبت انسان کو دبائے رکھتی ہے، 7 کیونکہ
وہ نہیں جانتا کہ مستقبل کیسا ہو گا۔ کوئی اُسے یہ نہیں بتا سکتا

ہے۔ 8 کوئی بھی انسان ہَوا کو بند رکھنے کے قابل *نہیں۔ اِسی
کسیطرح کو بھی موتاپنی کا دن مقرر کرنے کا اختیار نہیں۔
یہ اُتنا یقینی ہے یہجتنا فوجیوںکہ نہیںفارغدورانکےجنگکو
کیا جاتا اور بےدینبےدینی کو نہیں بچاتی۔

مَیں9 نے سبیہ کچھ پورےجبدیکھا دل سے اُن تمام باتوں
پر دھیان دیا جو سورج تلے ہوتی ہیں، جہاں ایکوقتاِس آدمی
دوسرے کو نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے۔

دنیا میں ناانصافی
10 پھر مَیں نے دیکھا کہ بےدینوں عزتکو کے ساتھ دفنایا

گیا۔ لوگیہ مقدِس پاسکے آتے جاتے !تھے لیکن جو راست
باز تھے اُن کی یاد شہر مٹمیں گئی۔ یہ بھی باطل ہی ہے۔

مجرموں11 کو جلدی سے سزا نہیں دی جاتی، اِس لئے لوگوں
بُرےدلکے بھرسےمنصوبوںکےکرنےکام گناہ12ہیں۔جاتے
گار سے َسو گناہ سرزد ہوتے ہیں، توبھی عمر رسیدہ ہو جاتا ہے۔
مَیںبےشک یہ بھی جانتا ہوں کہ ترسخدا لوگوں کی خیر ہو

گی، اُن کی جو الله چہرےکے سے ڈرتے ہیں۔ بےدین13 کی
نہیںخیر ہو گی، کیونکہ وہ الله نہیںخوفکا مانتا۔ اُس کی زندگی
دنکے یادہ ز نہیں بلـکہ سائے عارضیجیسے ہوں گے۔ توبھی14
ایک اَور بات دنیا پیشمیں آتی ہے جو باطل راستہے، بازوں
کو وہ سزا ملتی ہے جو بےدینوں 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 نے خوشی تعریفکی کی، کیونکہ سورج تلے
انسان کے لئے اِس سے بہتر کچھ نہیں ہے کہ وہ کھائے پیئے اور
خوش رہے۔ پھر محنت مشقت کرتے وقت خوشی اُتنے ہی دن
اُس کے ساتھ رہے گی جتنے الله نے سورج تلے اُس کے لئے مقرر
کئے ہیں۔

جو کچھ الله کرتا ہے وہ ناقابِل فہم ہے
مَیں16 پوریاپنینے اِسطاقتذہنی پر لگائی جانحکمتکہ

لوں اور زمین پر انسان کی محنتوں کا معائنہ کر لوں، ایسی محنتیں کہ
اُسے راتدن نیند نہیں آتی۔ مَیںتب17 نے الله کا سارا کام دیکھ
کر جان لیا کہ انسان اُس تمام کام کی تکتہہ نہیں پہنچ سکتا جو
سورج تلے ہوتا ہے۔ خواہ وہ اُس کی کتنی تحقیق کیوں کرےنہ
توبھی وہ تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہو سکتا ہے کوئی دانش مند
دعوٰی کرے، مجھے” اِس کی پوری سمجھ آئی “ہے، لیکن ایسا
نہیں ہے، وہ تکتہہ نہیں پہنچ سکتا۔

9
1 اِن تمام باتوں پر مَیں نے دل سے غور کیا۔ اِن کے معائنے کے

بعد مَیں نتیجہنے نکالا راستکہ باز دانشاور مند اور کچھجو وہ
کریں الله کے ہاتھ میں ہیں۔ محبتخواہ ہو خواہ نفرت، اِس کی
بھی سمجھ انسان نہیںکو آتی، دونوں جڑیںکی اُس ماضیپہلےسے
میں ہیں۔ سب2 نصیبکے میں ایک ہی انجام ہے، راست باز
اور بےدین نیککے، اور بد پاککے، ناپاکاور کے، قربانیاں

* 7:28 دیانت :دار دیانت’ ‘دار اضافہ ہے تاکہ آیت کا ًجو مطلبغالبا ہے صافوہ ہو جائے۔ * 8:8 بھیکوئی 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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پیش کرنے والے اورکے اُس اچھےکرتا۔پیشنہیںکچھجوکے
شخص اور گناہ گار ایککا ہی انجام حلفہے، اُٹھانے والے اور
اِس سے ڈر کر گریز کرنے والے ایککی ہی منزل ہے۔

تلےسورج3 مصیبتیہیکیکامہر ایکہرکہہے نصیبکے
ایکمیں ہی انجام ہے۔ انسان کا ملاحظہ کر۔ اُس کا دل بُرائی
سے بھرا رہتا بلـکہ عمر بھر اُس کے دل میں بےہودگی رہتی ہے۔
لیکن آخرکار اُسے مُردوں میں ہی جا ملنا ہے۔

4 تکابجو زندوں شریکمیں ہے اُسے اُمید ہے۔ کیونکہ
زندہ ُکتے مُردہحالکا 5ہے۔بہترسےشیر ازکم کم ہیںزندہجو وہ
ہیںجانتے نہیںکچھمُردےلیکنگے۔مریںہمکہ اُنہیںجانتے،
کوئیمزید نہیںاجر ملنا 6ہیں۔جاتیمٹبھییادیںکیاُنہے۔ اُن
کی نفرتمحبت، بڑیکچھسبغیرتاور دیر جاتیسے رہی ہے۔
اب وہ کبھی بھی اُن کاموں میں حصہ نہیں لیں گے سورججو تلے
ہوتے ہیں۔

زندگی مزےکے !لے
7 چنانچہ جا کر اپنا کھانا خوشی کے ساتھ کھا، اپنی َمے زندہ

دلی سے پی، کیونکہ الله کافی دیر سے تیرے کاموں سے خوش
ہے۔ کپڑےتیرے8 وقتہر *سفید ہوں، تیرا تیلسر محرومسے
نہ رہے۔ 9 اپنے جیون ساتھی کے ساتھ جو تجھے پیارا ہے زندگی
مزےکے لیتا تلےسورجرہ۔ باطلکی زندگی کے دنجتنے الله نے
بخشتجھے دیئے ہیں اُنہیں اِسی طرح !گزار کیونکہ زندگی میں اور
میںمشقتمحنتتیریتلےسورج یہی نصیبتیرےکچھ میں ہے۔
کامجس10 بھیکو ہاتھ لگائے سےخروشوجوشپورےاُسے
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 سبمیں سے تیز دوڑنے جیتوالا جائے، میںجنگکہ
فتحپہلوان پائے، منددانشکہ ہو،حاصلخوراککو سمجھکہ
دار دولتکو ملے یا کہ عالِم منظوری پائے۔ سبنہیں، کچھ موقع
اور اتفاق پر منحصر ہوتا ہے۔ 12 نیز، کوئی بھی انسان نہیں جانتا
مصیبتکہ اُسکبوقتکا پر آئے مچھلیاںطرحجسگا۔ ظالم
جال میں اُلجھ جاتی پھندےپرندےیا پھنسمیں جاتے ہیں اُسی
پھنسمیںمصیبتانسانطرح جاتا اچانکمصیبتہے۔ ہی اُس
پر آ جاتی ہے۔

سورج13 تلے مَیں نے حکمت کی ایک اَور مثال دیکھی جو
مجھے اہم لـگی۔

کہیں14 کوئی چھوٹا شہر تھوڑےمیںجستھا سے افراد بستے
ایکتھے۔ ایکدن طاقت ور بادشاہ اُس سے لڑنے آیا۔ اُس نے
اُس کا محاصرہ کیا اور اِس مقصد اُسسے اردکے بڑےبڑےگرد
بُرج کھڑے کئے۔ 15 شہر میں ایک 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، طاقتحکمت” سے بہتر لیکن“ہے، غریب حکمتکی
حقیر جانی جاتی بھیکوئیہے۔ اُس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا۔
دانش17 مند کی جو باتیں آرام سے سنی جائیں وہ احمقوں کے
درمیان ہنے ر والے حکمران کے زوردار اعلانات سے کہیں بہتر
ہیں۔ ہتھیاروںکےجنگحکمت18 سے بہتر ایکلیکنہے، ہی
گناہ بہتگار کچھ جو اچھا ہے تباہ کرتا ہے۔

10
ہدایاتمختلف

1 مری ہوئی مکھیاں خوشبودار تیل خراب کرتی ہیں، اور
حکمت اور عزت کی نسبت تھوڑی سی حماقت کا یادہ ز اثر ہوتا
ہے۔

منددانش2 لیتاچنراہصحیحدلکا احمقجبکہہے غلطدلکا
راہ پر آ جاتا ہے۔ 3 راستے پر چلتے وقت بھی احمق سمجھ سے خالی
بھیسےجسہے، ملے اُسے بتاتا ہے کہ بےوقوفوہ *ہے۔

4 ناراضسےتجھحکمراناگر ہو توجائے اپنی چھوڑ،متجگہ
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 جبکہہے امیر عُہدوںچھوٹے 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 کہ سانپ اُسے ڈسے۔ 9 جو کان سے پتھر
نکالے لـگچوٹاُسے سکتی ہے، لـکڑیجو چیر ڈالے وہ زخمی
ہو جانے میںخطرےکے ہے۔

10 اگر کلہاڑی ُکند ہو اور کوئی اُسے تیز نہ کرے تو یادہ ز
طاقت درکار ہے۔ لہٰذا حکمت کو صحیح طور سے عمل میں لا،
تب ہی کامیابی حاصل ہو گی۔

11 اگر اِس سے پہلے کہ سپیرا سانپ پر قابو پائے وہ اُسے ڈسے
تو پھر سپیرا ہونے کا کیا فائدہ؟

دانش12 مند اپنے منہ باتوںکی حاصلمہربانیکیدوسروںسے
کرتا ہے، لیکن احمق کے اپنے ہی ہونٹ اُسے ہڑپ کر لیتے ہیں۔
اُس13 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۔

ملـکاُس16 جسافسوسپر کا بادشاہ بچہ کےجساورہے
لـگتےکرنےضیافتہیصبحبزرگ مبارک17ہیں۔ ملـکوہہے
جس کا بادشاہ شریف ہے اور جس بزرگکے نشے میں دُھت
نہیں ہتے ر بلـکہ مناسب وقت پر اور نظم و ضبط کے ساتھ کھانا
کھاتے ہیں۔

* 9:8 :سفید یعنی خوشی منانے کے کپڑے۔ * 10:3 بےوقوفوہ :ہے عبرانی ذومعنی ہے۔ مطلبدوسرا ہوںبےوقوفمَیں ہو سکتا ہے۔
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18 جو ُسست ہے اُس کے گھر کے شہتیر جھکنے لـگتے ہیں،

جس ہاتھکے ڈھیلے ہیں اُس چھتکی سے پانی ٹپکنے لگتا ہے۔
ضیافت19 کرنے ہنسیسے خوشی 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

اپنی1 روٹی پانی پھینکپر کر تودےجانے دنوںمتعدد بعدکے
وہ تجھے پھر مل جائے گی۔ 2 اپنی ملـکیت سات بلـکہ آٹھ مختلف
میںکاموں لگا تجھےکیونکہدے، کیا معلوم کسکسملـککہ
مصیبت سے دوچار ہو گا۔

3 اگر بادل پانی بھرےسے ہوں تو زمین بارشپر ضرور ہو گی۔
جنوبدرخت یا شمال طرفکی گر جائے تو طرفاُسی پڑا رہے
گا۔

4 جو وقتہر ہَوا کا رُخ دیکھتا رہے وہ کبھی بیج نہیں بوئے
گا۔ جو بادلوں کو تکتا رہے وہ کبھی فصل کی کٹائی کرےنہیں
گا۔

طرحجس5 نہ تجھے ہَوا کے چکر معلوم ہیں، نہ یہ ماںکہ کے
میںپیٹ تشکیلطرحکسبچہ پاتا طرحاُسیہے تُو الله کا نہیںکام
سمجھ سکتا، عملکچھسبجو میں لاتا ہے۔

صبح6 کے وقت اپنا بیج بو اور شام کو بھی کام میں لگا رہ،
کیونکہ کیا معلوم کامکسکہ میں کامیابی ہو گی، اِس میں، اُس
میں یا دونوں میں۔

اپنی جوانی لطفسے اندوز ہو
روشنی7 بھلیکتنی آنکھوںسورجاورہے، کے لئے خوشکتنا

گوار ہے۔ 8 جتنے بھی سال انسان زندہ رہے اُتنے سال خوشوہ
اُسےساتھساتھرہے۔باش یاد بھیدنتاریککہرہے آنے والے
ہیں، اور کہ اُن کی بڑی تعداد ہو گی۔ جو کچھ آنے والا ہے وہ
باطل ہی ہے۔

تکجبنوجوان،اے9 تُو جوان رہخوشہے اور جوانی کے
مزے لیتا رہ۔ جو کچھ تیرا دل چاہے اور تیری آنکھوں کو پسند
آئے وہ لیکنکر، یاد رہے بھیکچھجوکہ اُسکرےتُو 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 اور ستارے
اندھیرے ہو جائیں اور بارش کے بعد بادل لوٹ آئیں۔ 3 اُسے یاد
رکھ، اِس سے پہلے کہ گھر کے پہرے دار تھرتھرانے لـگیں،

طاقت ور آدمی ُکبڑے ہو جائیں، گندم پیسنے والی نوکرانیاں کم
ہونے باعثکے کام کرنا دیںچھوڑ اور میںکھڑکیوں 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 دےسنائی گی۔ 5 اُسے یاد
رکھ، اِس سے پہلے کہ تُو اونچی جگہوں اور گلیوں کے خطروں
سے ڈرنے لـگے۔ گو بادام کا پھول کھل جائے، ٹڈی بوجھ تلے
دب جائے اور یر کر کا پھول پھوٹ نکلے، لیکن تُو کوچ کر کے
اپنے ابدی گھر میں چلا جائے گا، اور ماتم کرنے والے گلیوں
میں متے گھو پھریں گے۔

الله6 یادکو اِسرکھ، پہلےسے چاندیکہ کا ٹوٹرّسا جائے،
سونے کا برتن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، چشمے کے پاس گھڑا
پاش پاش ہو جائے اور کنوئیں کا پانی لنے نکا والا پہیہ ٹوٹ کر
اُس میں گر جائے۔ خاکتیریتب7 دوبارہ خاکاُس میں مل
نکلسےجسگیجائے آئی اُسروحتیریاور خدا لوٹپاسکے
جائے جسگی نے اُسے بخشا تھا۔

واعظ8 فرماتا ہے، باطل” باطلکچھسب!باطلہی باطلہی
“!ہے

خاتمہ
دانش9 مند ہونے کے علاوہ واعظ قوم کو علم و عرفان کی

تعلیم دیتا رہا۔ اُس متعددنے امثال دےوزنصحیحکو کر اُن کی
جانچ پڑتال کی اور اُنہیں ترتیب وار جمع کیا۔ واعظ10 کوششکی
تھی کہ مناسب الفاظ کرےاستعمال اور دیانت داری سے سچی
باتیں لـکھے۔

دانش11 مندوں کے الفاظ آنکس کی مانند ہیں، ترتیب سے
جمع شدہ امثال لـکڑی میں مضبوطی سے ٹھونکی گئی کیلوں جیسی
ہیں۔ ایکیہ ہی گلہ بان دیکی ہوئی ہیں۔

میرے12 بیٹے، اِس کے علاوہ خبردار رہ۔ کتابیں لـکھنے کا
سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو جائے گا، اور حد سے یادہ کتبز بینی
سے تھکجسم جاتا ہے۔

آؤ،13 اختتام پر ہم تمام تعلیم خلاصےکے پر دھیان ربدیں۔ کا
مانخوف اور اُس احکامکے پیرویکی کر۔ یہ انسانہر فرضکا
ہے۔ 14 کیونکہ الله ہر کام کو خواہ وہ چھپا ہی ہو، خواہ بُرا یا
بھلا عدالتہو میں لائے گا۔
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غزُل الغزلات
تُو میرا بادشاہ ہے

سلیمان1 کی غزُل الغزلات۔
مجھےوہ2 اپنے منہ بوسےسے محبتتیریکیونکہدے، َمے سے

کہیں یادہ بخشراحتز ہے۔
تیری3 عطر کی خوشبو کتنی من موہن 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 تیریکر خوشی منائیں۔ 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 من موہن ہوں، مَیں

قیدار کے خیموں جیسی، سلیمان کے خیموں کے پردوں جیسی
خوب صورت ہوں۔ 6 اِس لئے مجھے حقیر نہ جانو کہ مَیں سیاہ
فام ہوں، کہ میری ِجلد دھوپ سے ُجھلس گئی ہے۔ میرے
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 آرامکہاںوقتکے کرنے بٹھاتا
ہے؟ مَیں نقابکیوں پوش کی تیرےطرح ساتھیوں کے یوڑوں ر
پاسکے ٹھہری رہوں؟

8 کیا تُو نہیں جانتی، تُو جو عورتوں سبمیں صورتخوبسے
ہے؟ پھر گھر سے نکل کر کھوج لگا کہ میری یاں بکر بھیڑ کس
طرف چلی گئی ہیں، اپنے میمنوں کو گلہ بانوں کے خیموں 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۔
جتنی12 دیر ضیافتبادشاہ شریکمیں میرےتھا بال چھڑ کی

خوشبو طرفچاروں پھیلتی رہی۔

13 میرا محبوب یا گو مُر کی ڈبیا ہے، جو میری چھاتیوں کے
پڑیدرمیان رہتی ہے۔

14 میرا میرےمحبوب لئے مہندی کے پھولوں 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 خوب صورت ہے، کتنا دل ُبا !ر
سایہ دار یالی ہر ہمارا بستر 17 اور 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 کے میریدرمیان محبوبہ کانٹےدار پودوں میں سوسن

کی مانند ہے۔
جوان3 آدمیوں میں میرا محبوب جنگل میں سیب 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
وہ4 مجھے میں*کدےَمے لایا میرےہے، اوپر اُس کا جھنڈا

محبت ہے۔
کیکشمش5 ٹکیوں مجھےسے تر و تازہ کرو، سیبوں مجھےسے

تقویت دو، کیونکہ مَیں عشق مارےکے بیمار ہو گئی ہوں۔
اُس6 کا بایاں میرےبازو سر کے نیچے ہوتا اور دہنا بازو مجھے

گلے لگاتا ہے۔
اے7 یروشلم کی بیٹیو، غزالوں اور کھلے میدان کی ہرنیوں کی

قَسم کھاؤ محبتتکجبکہ خود نہ چاہے تم اُسے نہ جگاؤ گی،
نہ بیدار کرو گی۔

بہار آ گئی ہے
8 سنو، میرا محبوب آ رہا ہے۔ وہ دیکھو، وہ پہاڑوں پر پھلانگتا

اور ٹیلوں پر سے اُچھلتا کودتا آ رہا ہے۔
9 محبوبمیرا غزال یا ہرنجوان کی مانند ابہے۔ ہمارےوہ

کیگھر دیوار کے منے رُکسا میںکھڑکیوںکر جھانکسے رہا،
جنگلے میں تکسے رہا ہے۔

10 وہ مجھ سے کہتا ہے، اے” میری خوب صورت محبوبہ،
اُٹھ میرےکر ساتھ !چل

11 دیکھ، سردیوں کا موسم گزر گیا ہے، بارشیں بھی ختم ہو
گئی ہیں۔

زمین12 پھوٹپھولسے نکلے ہیں گیتاور وقتکا آ گیا ہے،
کبوتروں کی غوں ملـکہمارےغوں میں سنائی دیتی ہے۔

* 2:4 َمےکدے:کدےَمے سے ًمراد غالبا محل کا وہ حصہ میںجسہے ضیافتبادشاہ کرتا تھا۔
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13 انجـیر کے درختوں پر پہلی فصل کا پھل پک رہا ہے، اور

انگور کی بیلوں کے پھول خوشبو پھیلا رہے ہیں۔ چنانچہ آ میری
حسین محبوبہ، اُٹھ کر آ !جا

اے14 میری کبوتری، چٹان کی دراڑوں میں چھپی نہ رہ،
پہاڑی پتھروں میں پوشیدہ نہ رہ بلـکہ مجھے اپنی شکل دکھا، مجھے
اپنی آواز سننے دے، کیونکہ تیری آواز شیریں، تیری خوبشکل
صورت “ہے۔

ہمارے15 لئے لومڑیوں کو پکڑ لو، اُن چھوٹی لومڑیوں کو جو
انگور باغوںکے کو تباہ کرتی ہیں۔ ہماریکیونکہ بیلوں پھولسے
پھوٹ نکلے ہیں۔

16 محبوبمیرا میرا ہی ہے، اور مَیں اُسی کی اُسیہوں، کی جو
سوسنوں میں چرتا ہے۔

اے17 میرے 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 نے اُسے ڈھونڈا جو
میری جان کا پیارا مَیںہے، نے اُسے ڈھونڈا لیکن نہ پایا۔

مَیں2 بولی، اب” مَیں اُٹھ کر شہر میں گھومتی، اُس کی گلیوں
میںچوکوںاور پھر تلاشاُسےکر ہوںکرتی جانمیریجو کا پیارا
“ہے۔ مَیں ڈھونڈتی رہی لیکن وہ نہ ملا۔

3 جو چوکیدار شہر میں گشت کرتے ہیں اُنہوں نے مجھے
مَیںدیکھا۔ اُسےنےآپکیا”پوچھا،نے دیکھا جانمیریجوہے
کا پیارا “ہے؟

آگے4 نکلتے مجھےہی ملوہ گیا جانمیریجو کا پیارا مَیںہے۔
اُسےنے پکڑ مَیںابلیا۔ اُسےتکجبگیچھوڑوںنہیںاُسے اپنی
ماں کے گھر میں نہ لے جاؤں، اُس کمرےکے میں نہ پہنچاؤں
جس مجھےنے جنم دیا تھا۔

اے5 یروشلم کی بیٹیو، غزالوں اور کھلے میدان کی ہرنیوں کی
قَسم کھاؤ محبتتکجبکہ خود نہ چاہے تم اُسے نہ جگاؤ گی،
نہ بیدار کرو گی۔

دُولھا اپنے لوگوں کے ساتھ آتا ہے
6 یہ کون ہے جو دھوئیں کے ستون کی طرح ہمارےسیدھا

پاس چلا آ رہا ہے؟ اُس سے طرفچاروں مُر، بخور اور تاجر کی
تمام پھیلخوشبوئیں رہی ہیں۔

7 یہ تو سلیمان کی پالـکی ہے جو اسرائیل کے 60 پہلوانوں سے
گھری ہوئی ہے۔

سب8 تلوار لیسسے اور تجربہ کار فوجی ہیں۔ ایکہر نے
اپنی تلوار راتکو ناکہولکے خطروں کا سامنا کرنے کے لئے
تیار کر رکھا ہے۔

سلیمان9 بادشاہ نے خود یہ پالـکی لبنان کے دیودار کی لـکڑی
سے بنوائی۔

10 اُس نے اُس کے پائے چاندی پشتسے، سونے سے، اور
رنگارغوانینشست بنوائی۔سےکپڑےکے یروشلم بیٹیوںکی نے
بڑے پیار سے اُس کا اندرونی حصہ مرّصع کاری سے آراستہ کیا
ہے۔

صیوناے11 کی بیٹیو، نکل آؤ اور سلیمان بادشاہ کو دیکھو۔
اُس کے سر پر وہ تاج ہے جو اُس کی ماں نے اُس شادیکی کے
دن اُس سرکے پر پہنایا، اُس اُسجبدن کا دل باغ باغ ہوا۔

4
تُو کتنی حسین !ہے

میری1 محبوبہ، تُو حسینکتنیصورت،خوبکتنی نقاب!ہے
تیریپیچھےکے آنکھوں مانندکیکبوتروںجھلـککی تیرےہے۔
بال یوںاُن بکر ہیںمانندکی اُچھلتیجو ِجلعادکوہِکودتی اُترتیسے
ہیں۔

تیرے2 دانت ابھی ابھی کتری اور نہلائی ہوئی بھیڑوں جیسے
سفید ہیں۔ دانتہر کا جُڑواں ایکہے، بھی گم نہیں ہوا۔

تیرے3 ہونٹ قرمزی رنگ کا ڈورا ہیں، تیرا منہ کتنا پیارا
نقابہے۔ تیرےپیچھےکے گالوں جھلـککی انار ٹکڑوںکے کی
مانند دکھائی دیتی ہے۔

تیری4 گردن داؤد دلجیسیبُرجکے ُبا ر اِسطرحجسہے۔
گول اور مضبوط بُرج سے پہلوانوں کی ہزار ڈھالیں لٹکی ہیں اُس
تیریطرح گردن یوراتبھی ز سے آراستہ ہے۔

تیری5 چھاتیاں سوسنوں میں چرنے والے غزال کے جُڑواں
بچوں کی مانند ہیں۔

6 اِس 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، تیرا ُحسن کامل تجھہے، میں نقصکوئی نہیں
ہے۔

دُلھن کا جادو
8 میریآ لبناندُلھن، ساتھمیرےسے !آ امانہکوہِہم چوٹیکی

اُتریں،سےچوٹیوںکیحرموناورسنیرسے، ماندوںکیشیروں 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 سےجوہر
تُو نے میرا دل چُرا لیا ہے۔

میری10 میریبہن، محبتتیریدُلھن، موہنمنکتنی !ہے تیرا
پیار َمے کہیںسے یادہ ز پسندیدہ بلسانہے۔ بھیکوئیکی خوشبو
مہکتیری کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

میری11 طرحجسدُلھن، شہد چھتے سے ٹپکتا اُسیہے طرح
تلےزبانتیریشہداوردودھہے۔ٹپکتیمٹھاسسےہونٹوںتیرے
ہتے سونگھخوشبوکیکپڑوںتیرےہیں۔ر لبنانکر کی یادخوشبو
آتی ہے۔

نفیسدُلھن باغ ہے
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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 درختکے لـگے ہیں جن پر لذیذ پکپھل رہا
مہندیہے۔ پودےکے بھی اُگ رہے ہیں۔

14 بال 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۔

اے16 شمالی جاگہَوا، !اُٹھ اے جنوبی ہَوا، !آ میرے باغ
میں سے گزر جا تاکہ وہاں سے چاروں طرف بلسان کی خوشبو
پھیل جائے۔ محبوبمیرا اپنے باغ میں آ کر اُس لذیذکے پھلوں سے
کھائے۔

5
میری1 بہن، میری دُلھن، اب مَیں اپنے باغ میں داخل ہو گیا

ہوں۔ مَیں نے اپنا مُر اپنے بلسان سمیت چن لیا، اپنا چھتا شہد
سمیت لیا،کھا اپنی َمے میرےکھاؤ،ہے۔لیپیسمیتدودھاپنے
دوستو، کھاؤ اور محبتپیو، سے سرشار ہو !جاؤ

رات محبوبکو تلاشکی
مَیں2 سو رہی تھی، لیکن میرا دل بیدار رہا۔ !سن محبوبمیرا

دےدستک رہا اے”ہے، میری بہن، میری ساتھی، میرے لئے دروازہ کھول
میریاے!دے میریکبوتری، کامل ساتھی، میرا اوسسر سے
تر ہو گیا میریہے، راتزُلفیں کی شبنم بھیگسے گئی “ہیں۔

3 مَیں” اپنا لباس اُتار چکی ہوں، اب مَیں کس طرح اُسے
پہندوبارہ لوں؟ مَیں پاؤںاپنے کساُنہیںمَیںابہوں،چکیدھو
طرح دوبارہ مَیلا “کروں؟

محبوبمیرے4 اپنانے ہاتھ دیوار میںسوراخکے ڈالاندرسے
تبدیا۔ میرا تڑپدل اُٹھا۔

مَیں5 اُٹھی تاکہ محبوباپنے کے لئے دروازہ میرےکھولوں۔
ہاتھ مُر اُنگلیاںمیریسے، مُر کی ٹپکسےخوشبو جبتھیںرہی
کنڈیمَیں لنے کھو آئی۔

مَیں6 نے محبوباپنے کے لئے دروازہ کھول دیا، لیکن وہ مُڑ
چلاکر مَیںہوا۔صدمہسختمجھےتھا۔گیا تلاشاُسےنے لیکنکیا
نہ ملا۔ مَیں نے اُسے آواز دی، جوابلیکن نہ ملا۔

7 جو چوکیدار شہر میں گشت کرتے ہیں اُن سے میرا واسطہ
پڑا، اُنہوں نے میری پٹائی کر کے مجھے زخمی کر دیا۔ فصیل کے
چوکیداروں میرینے چادر بھی چھین لی۔

یروشلماے8 کی بیٹیو، قَسم کھاؤ کہ اگر محبوبمیرا ملا تو اُسے
اطلاع دو گی، محبتمَیں مارےکے بیمار ہو گئی ہوں۔

9 تُو جو عورتوں میں سب سے حسین ہے، ہمیں بتا، تیرے
محبوب کی خاصیتکیا ہے دوسروںجو میں نہیں ہے؟ محبوبتیرا
دوسروں کسسے طرح سبقت رکھتا ہے کہ تُو ہمیں ایسی قَسم
کھلانا چاہتی ہے؟

میرے10 محبوب کی ِجلد گلابی اور سفید ہے۔ ہزاروں کے
ساتھ اُس کا مقابلہ کرو تو اُس کا اعلٰی کردار نمایاں طور پر نظر آئے
گا۔

اُس11 کا خالصسر سونے کا ہے، اُس بالکے کھجور کے
پھولدار *ُگچھوں کی مانند اور کوّے طرحکی سیاہ ہیں۔

12 اُس کی آنکھیں ندیوں کنارےکے کے کبوتروں کی مانند
ہیں، جو دودھ میں نہلائے اور کثرت کے پانی کے پاس بیٹھے
ہیں۔

اُس13 کے گال بلسان کی کیاری کی مانند، اُس ہونٹکے مُر
سے ٹپکتے سوسن پھولوںکے جیسے ہیں۔

14 اُس کے بازو سونے کی سلاخیں ہیں جن میں †پکھراج
ہوئےجڑے ہیں، اُس دانتہاتھیجسمکا کا شاہکار جسہے
میں سنِگ ‡لاجورد کے پتھر لـگے ہیں۔

15 اُس کی رانیں مرمر کے ستون ہیں خالصجو سونے کے
پائیوں لـگےپر اُسہیں۔ لبنانحُلیہکا اور دیودار درختوںکے جیسا
عمدہ ہے۔

اُس16 کا مٹھاسمنہ ہی وہغرضہے، لحاظہر سے پسندیدہ
ہے۔
اے یروشلم کی بیٹیو، یہ ہے میرا محبوب، میرا دوست۔

6
اے1 تُو جو عورتوں میں سب سے خوب صورت ہے، تیرا

محبوب چلاکدھر گیا اُسہے؟ سمتسیکوننے اختیار کی تاکہ
تیرےہم ساتھ اُس کا کھوج لگائیں؟

2 یہاںمحبوبمیرا سے اُتر کر اپنے باغ میں چلا گیا بلسانوہہے،
یوںکی کیار پاسکے گیا تاکہہے باغوں چَرےمیں سوسناور کے
پھول چنے۔

3 مَیں اپنے محبوب کی ہی ہوں، اور وہ میرا ہی ہے، وہ جو
سوسنوں میں چرتا ہے۔

تُو صورتخوبکتنی ہے
میری4 محبوبہ، تُو تِرضہ جیسیشہر حسین، خوبجیسییروشلم

صورت 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۔
دانتتیرے6 ابھی ابھی نہلائی ہوئی بھیڑوں جیسے سفید ہیں۔

دانتہر کا جُڑواں ایکہے، بھی گم نہیں ہوا۔
* 5:11 پھولدار :ُگچھوں عبرانی لفظ مطلبکا مبہم سا ہے۔ † 5:14 :پکھراج topas ‡ 5:14 سنِگ :لاجورد lapis lazuli
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نقاب7 کے تیرےپیچھے گالوں جھلـککی انار کے ٹکڑوں کی

مانند دکھائی دیتی ہے۔
بادشاہگو8 60کی یاں، داشتائیں80بیو اور یاںبےشمار کنوار

ہوں 9 لیکن میری کبوتری، میری کامل ساتھی لاثانی ہے۔ وہ
اپنی ماں کی واحد بیٹی جسہے، نے اُسے جنم دیا اُس پاککی
لاڈلی بیٹیوںہے۔ اُسےنے دیکھ کر مبارکاُسے رانیوںکہا، اور
داشتاؤں نے اُس یفکی تعر کی،

یہ”10 کون جوہے چمکطرحکیصبحطلوِع اُٹھی، جو چاند
جیسی خوب صورت، آفتاب جیسی پاک اور علم بردار دستوں
رُعبجیسی دار “ہے؟

محبوبہ کے لئے آرزو
اخروٹمَیں11 باغکے میں اُتر آیا تاکہ وادی میں 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 چلتے نہ جانے کیا میریہوا، آرزو میریمجھےنے
شریف قوم رتھوںکے پاسکے پہنچایا۔

محبوبہ کی کشیدل
اے13 شولمیت، لوٹ آ، لوٹ !آ مُڑ کر لوٹ آ تاکہ ہم تجھ پر

نظر کریں۔
شولمیتتم کیوںکو دیکھنا ہمہو؟چاہتی لشکرگاہ ناچلوککا

دیکھنا چاہتی !ہیں
7

رئیساے1 کی بیٹی، جوتوں میں چلنے کا تیرا انداز کتنا من
موہن !ہے تیری خوش وضع رانیں ماہر کاری گر یوراتکے ز
کی مانند ہیں۔

تیری2 ناف پیالہ ہے جو َمے سے کبھی نہیں محروم رہتی۔ تیرا
گندمجسم کا ڈھیر جسہے کا سوسناحاطہ پھولوںکے سے کیا
گیا ہے۔

تیری3 چھاتیاں غزال جُڑواںکے بچوں کی مانند ہیں۔
تیری4 گردن ہاتھی دانت کا مینار، تیری آنکھیں حسبون شہر

تالابکے ہیں، وہ بَتجو ربیم دروازےکے پاسکے تیریہیں۔
ناک مینارِ لبنان کی مانند جسہے کا منہ دمشق طرفکی ہے۔

5 تیرا سر کرملکوہِ کی مانند تیرےہے، بالکھلے ارغوان کی
قیمتیطرح ہیں۔کشدلاور زُلفوںتیریبادشاہ میںزنجـیروںکی
جکڑا رہتا ہے۔

محبوبہ کے لئے آرزو
خوشیوںاے6 سے لبریز محبت، تُو کتنی حسین ہے، کتنی دل

ُبا !ر
7 تیرا قد و قامت کھجور درختکے سا، تیری 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 تیرےہوں، سانس کی خوشبو سیبوں کی خوشبو
جیسی ہو۔

9 تیرا بہترینمنہ َمے ایسیہو، َمے محبوبمیرےسیدھیجو 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، سویرےصبحہم انگور باغوںکے 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۔
کیونکہ مَیں نے یہ تیرےچیزیں لئے، محبوباپنے کے لئے محفوظ
رکھی ہیں۔

8
کاش ہم اکیلے ہوں

کاش1 تُو میرا سگا بھائی تب*ہوتا، اگر باہر تجھ ملاقاتسے
ہوتی تو مَیں تجھے بوسہ دیتی اور کوئی نہ ہوتا جو یہ دیکھ کر حقیرمجھے جانتا۔

2 مَیں تیری راہنمائی کر کے تجھے اپنی ماں کے گھر میں لے
اُسجاتی، مجھےنےجسمیںگھرکے تعلیم تجھےمَیںوہاںدی۔
مسالے دار َمے اور اپنے اناروں رسکا پلاتی۔

اُس3 کا بایاں میرےبازو سر 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 اپنے محبوب کا سہارا لے کر یگستان ر سے

چڑھی آ رہی ہے؟
سیب تلےدرختکے مَیں تجھےنے جگا دیا، تیریجہاںوہاں

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 جنم
گی۔دے * 8:1 میرا سگا بھائی :ہوتا لفظی :ترجمہ میرا بھائی ہوتا، میریجسے ماں دودھنے پلایا ہوتا۔
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پانی7 کا محبتبھیسیلاببڑا کو نہیںبجھا بڑےسکتا، یا بھیدر

اُسے بہا کر لے جا نہیں سکتے۔ اور اگر محبتکوئی کو پانے کے
لئے اپنے گھر کی تمام پیشدولت کرےبھی 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۔

مَیں10 دیوار ہوں، اور میری مضبوطچھاتیاں مینار ابہیں۔
اُسمَیں کی بنخاتونایسیمیںنظر حاصلسلامتیجسےہوںگئی
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 باغ میرے منے سا ہی موجود ہے۔
اے سلیمان، چاندی کے ہزار ِسکے تیرے لئے ہیں، اور 200
ِسکے اُن کے لئے جو اُس کی فصل کی پہرا داری کرتے ہیں۔

مجھے ہی پکار
باغاے13 میں بسنے تیریساتھیمیرےوالی، آواز پر دےتوجہ

رہے ہیں۔ مجھے ہی اپنی آواز سننے دے۔
میرےاے14 محبوب، غزال یا ہرنجوان بلسانطرحکی کے

پہاڑوں بھاگجانبکی !جا
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یسعیاہ
ذیل1 میں وہ یائیں درجرو ہیں جو یسعیاہ آموصبن نے یہوداہ

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
اے2 آسمان، باتمیری اے!سن الفاظمیرےزمین، پر کان

!دھر ربکیونکہ نے فرمایا مَیںپرورشکیبچوںجن”ہے، کینے اورہے زیرِمیرےجو نگرانی
پروان چڑھے ہیں، اُنہوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ بَیل3 اپنے
مالـک کو جانتا اور گدھا اپنے آقا کی چرنی کو پہچانتا لیکنہے،
اسرائیل اِتنا نہیں میریجانتا، قوم سمجھ سے خالی “ہے۔

اے4 گناہ گار قوم، تجھ پر !افسوس اے سنگین قصور میں
پھنسی ہوئی اُمّت، تجھ پر !افسوس شریر نسل، بدچلن !بچے اُنہوں
ترککوربنے کر دیا اُنہوںہاں،ہے۔ اسرائیلنے قدوسکے
کو حقیر جان کر رد کیا، اپنا منہ اُس سے پھیر لیا ہے۔ اب5 تمہیں
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 تمہارا ملـک ویران و سنسان ہو گیا تمہارےہے، شہر بھسم
ہو گئے تمہارےہیں۔ دیکھتے تمہارےپردیسیدیکھتے کھیتوں کو
لُوٹ اُنہیںہیں،رہے یوں اُجاڑ پردیسیطرحجسہیںرہے ہی کر
سکتے ہیں۔ صرف8 یروشلم ہی باقی رہ گیا ہے، صیون بیٹی انگور
کے باغ میں جھونپڑی کی طرح اکیلی رہ گئی ابہے۔ دشمن سے
گھرا یہہوا لـگےمیںکھیتکےکھیرےشہر ہے۔مانندکیچھپر
9 اگر رب الافواج ہم میں سے چند ایک کو زندہ نہ چھوڑتا تو
ہم سدوم مٹطرحکی جاتے، ہمارا عمورہ کی ستیاناسطرح ہو
جاتا۔

اے10 سدوم کے ربسردارو، کا فرمان سن !لو اے عمورہ
کے لوگو، ہمارے خدا کی ہدایت پر دھیان !دو رب11 فرماتا
ہے، اگر” تم بےشمار پیشقربانیاں کرو تو مجھے کیا؟ مَیں تو بھسم
ہونے والے مینڈھوں اور تازےموٹے بچھڑوں کی چربی سے اُکتا
گیا ہوں۔ بَیلوں، لیلوں اور بکروں کا جو خون مجھے پیش کیا جاتا
ہے وہ مجھے پسند نہیں۔ کس12 نے تم سے تقاضا کیا میرےکہ
حضور آتے وقت میری بارگاہوں کو پاؤں تلے روندو؟ 13 رُک
!جاؤ اپنی بےمعنی قربانیاں مت پیش !کرو تمہارے بخور سے
مجھے گھن آتی ہے۔ نئے چاند کی عید سبتاور کا متدن مناؤ،
لوگوں کو عبادت کے لئے جمع نہ !کرو مَیں تمہارے بےدین
اجتماع برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ جب14 تم نئے چاند کی عید
اور تقریباتباقی مناتے ہو نفرتمیںدلمیرےتو پیدا ہوتی ہے۔
یہ میرے لئے بھاری بوجھ بن گئی ہیں جن سے مَیں تنگ آ گیا
ہوں۔

بےشک15 اپنے ہاتھوں کو دعا کے لئے اُٹھاتے جاؤ، مَیں
دھیان نہیں دوں گا۔ گو تم بہت یادہ ز نماز بھی پڑھو، مَیں تمہاری
نہیں سنوں گا، تمہارےکیونکہ ہاتھ خون آلودہ ہیں۔ پہلے16 نہا
کر اپنے آپ پاککو صاف کرو۔ اپنی شریر حرکتوں سے باز آؤ
تاکہ وہ مجھے نظر نہ آئیں۔ اپنی غلط راہوں کو چھوڑ کر نیک17
کام کرنا سیکھ انصافلو۔ طالبکے مظلوموںرہو، کا سہارا بنو،
یتیموں انصافکا کرو اور بیواؤں میںحقکے “!لڑو

الله اپنی قوم عدالتکی کرتا ہے
رب18 فرماتا ہے، آؤ” ہم عدالت میں جا دوسرےایککر

سے مقدمہ لڑیں۔ تمہارےاگر گناہوں رنگکا قرمزی ہو جائے
تو کیا وہ برفدوبارہ جیسے اُجلے ہو جائیں گے؟ اگر اُن رنگکا
ارغوانی ہو جائے تو کیا وہ دوبارہ اُون جیسے سفید ہو جائیں گے؟
19 اگر تم سننے کے لئے تیار ہو ملـکتو بہترینکی پیداوار لطفسے
اندوز گے۔ہو لیکن20 اگر انکار کر ہوسرکشکے جاؤ تو تلوار کی
زد میں آ کر مر جاؤ گے۔ باتاِس کا یقین کرو، ربکیونکہ نے
یہ کچھ فرمایا “ہے۔

21 یہ کیسے ہو گیا ہے کہ جو شہر پہلے اِتنا وفادار تھا وہ اب
کسبی بن گیا ہے؟ پہلے یروشلم انصاف سے معمور تھا، اور راستی
اُس میں سکونت کرتی تھی۔ لیکن اب ہر طرف قاتل ہی قاتل
!ہیں اے22 یروشلم، تیری خالص چاندی خام چاندی میں بدل
گئی تیریہے، بہترین َمے میں پانی ملایا گیا ہے۔ بزرگتیرے23
ہٹ دھرم اور چوروں کے یار ہیں۔ یہ رشوت خور سب لوگوں
کے پڑےپیچھے ہتے ر ہیں تاکہ چائے پانی مل جائے۔ نہ وہ پروا
ہیںکرتے یتیموںکہ انصافکو ملے، نہ بیواؤں کی یاد فر تکاُن
پہنچتی ہے۔

24 اِس لئے قادرِ مطلق رب الافواج جو اسرائیل کا زبردست
سورما ہے فرماتا آؤ،”ہے، مَیں اپنے مخالفوں اور دشمنوں انتقامسے
لے پاؤں۔سکونکر ہاتھخلافتیرےمَیں25 اُٹھاؤں گا اور خام
چاندی کی طرح تجھے پوٹاش کے ساتھ پگھلا کر تمام مَیل سے
صافپاک دوںکر گا۔ مَیں26 تجھے دوبارہ قدیم زمانے سےکے
قاضی اور ابتدا کے سے مشیر عطا کروں گا۔ پھر یروشلم دوبارہ دار
الانصاف اور وفادار شہر کہلائے “گا۔

27 الله صیون عدالتکی کر کے اُس کا دےفدیہ گا، جو اُس
میں توبہ یں کر گے اُن کا وہ انصاف کر کے اُنہیں چھڑائے گا۔
لیکن28 باغی اور گناہ سبگار پاشپاشسبکے ہو جائیں گے،
رب ترککو کرنے ہلاکوالے ہو جائیں گے۔

بلوط29 کیدرختوںجنکے پوجا سے لطفتم اندوز ہوتے ہو
اُن باعثکے تم شرم سار ہو باغوںجناورگے، کو تم اپنینے 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
ہوں، تمہاری حالت اُس باغ کی سی ہو جسگی میں پانی نایاب
ہو۔ زبردست31 آدمی پھوس اور اُس کی غلط حرکتیں چنگاری
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جیسی ہوں گی۔ دونوں مل کر بھڑکیوں اُٹھیں گے کہ بھیکوئی
بجھا نہیں سکے گا۔

2
یروشلم ابدی امن و امان کا مرکز ہو گا

آموصبنیسعیاہ1 یہوداہنے اور یروشلم بارےکے کیذیلمیں
یا رو دیکھی،

آخری2 ایام ربمیں گھرکے کا پہاڑ مضبوطی سے قائم ہو گا۔
سب سے بڑا یہ پہاڑ دیگر تمام بلندیوں سے کہیں یادہ ز سرفراز ہو
تبگا۔ تمام قومیں جوق در جوق اُس پاسکے پہنچیں گی، 3 اور
بےشمار اُمّتیں آ کر کہیں گی، آؤ،” ہم رب کے پہاڑ پر چڑھ کر
یعقوب کے خدا کے گھر پاسکے جائیں تاکہ وہ ہمیں اپنی مرضی
کی دےتعلیم اور ہم اُس کی راہوں پر “چلیں۔
پہاڑصیونکیونکہ نکلےہدایتکیربسے گی، اور یروشلم سے

اُس کا کلام صادر ہو گا۔ بینرب4 الاقوامی جھگڑوں کو نپٹائے
گا اور بےشمار قوموں کرےانصافکا گا۔ تب وہ اپنی تلواروں
کوٹکو کر پھالے بنائیں گی اور نیزوںاپنے چھانٹکانٹکو کے
اوزار میں تبدیل کریں گی۔ اب سے نہ ایک قوم دوسری پر حملہ
کرے گی، جنگلوگنہ کرنے تربیتکی حاصل کریں گے۔

یعقوباے5 کے گھرانے، آؤ ربہم کے نور میں !چلیں
الله عدالتناکہیبتکی

اے6 الله، تُو نے اپنی یعقوبقوم، کے گھرانے ترککو کر
دیا ہے۔ اور کیا !عجب کیونکہ وہ مشرقی جادوگری سے بھر گئے
ہیں۔ فلستیوں کی لوگہمارےطرح بھی قسمت کا حال پوچھتے
ہیں، وہ پردیسیوں کے ساتھ بغل گیر ہتے ر ہیں۔ اسرائیل7 سونے
چاندی سے بھر گیا ہے، اُس کے خزانوں کی حد ہی نہیں رہی۔
ہر گھوڑےطرف گھوڑےہی نظر آتے ہیں، اور اُن کے رتھ
گنے نہیں جا سکتے۔ لیکن8 ساتھ ساتھ اُن ملـککا بُتوں سے بھی
بھر گیا ہے۔ جو چیزیں اُن کے ہاتھوں نے بنائیں اُن کے منے سا وہ
جھک جاتے ہیں، جو کچھ اُن کی اُنگلیوں تشکیلنے دیا اُسے وہ
سجدہ ہیں۔کرتے اُنہیںابچنانچہ9 خود جھکایا جائے اُنہیںگا،
پست کیا جائے اےگا۔ رب، معافاُنہیں نہ !کر

10 چٹانوں میں گھس !جاؤ خاک میں چھپ !جاؤ کیونکہ
رب دہشتکا انگیز اور جلالشاندار آنے ہے۔کو انسانتب11
کی مغرور آنکھوں کو نیچا کیا جائے مردوںگا، کا میںخاکتکبر
ملایا سرفرازہیربصرفدناُسگا۔جائے ہو گا۔ 12 کیونکہ
رب الافواج خاصایکنے دن ٹھہرایا سبمیںجسہے کچھ
جو مغرور، بلند یا سرفراز ہو زیر کیا جائے گا۔ لبنان13 میں دیودار
کے تمام بلند و بالا درخت، بسن کے کُل بلوط، 14 تمام عالی پہاڑ
اور اونچی یاں، پہاڑ 15 ہر عظیم بُرج اور قلعہ بند دیوار، 16 سمندر
کا ہر عظیم تجارتی اور شاندار جہاز زیر ہو 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 کو دہشت زدہ کرنے کے لئے اُٹھ کھڑا
ہو گا لوگتو مٹی کے گڑھوں کھسکمیں جائیں ربگے۔ 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 پھینکآگے کر وہ21 چٹانوں کے
شگافوں اور دراڑوں جائیںگھسمیں گے ربتاکہ مہیبکی اور
شاندار تجلّی سے زمینوہجبجائیںبچ دہشتکو زدہ کرنے کے
لئے اُٹھ کھڑا ہو گا۔ 22 چنانچہ انسان پر اعتماد کرنے سے باز آؤ
کیجس زندگی دم بھر کی اُسہے۔ کی قدر ہی کیا ہے؟

3
یہوداہ کی تباہی

1 الافواجربمطلققادرِ یروشلم اور یہوداہ چھیننےکچھسبسے
کو لوگپرجسہے انحصار ہیں۔کرتے روٹی کا ہر لقمہ اور پانی
کا ہر قطرہ، 2 سورمے اور فوجی، قاضی اور نبی، قسمت کا حال
بتانے والے اور بزرگ، افسرفوجی3 اور اثر رسوخو والے، مشیر،
جادوگر اور منتر پھونکنے والے، سب کے سب چھین لئے جائیں
گے۔ 4 مَیں لڑکے اُن پر مقرر کروں گا، اور متلوّن مزاج ظالم اُن
کریںحکومتپر گے۔ دوسرےایکعوام5 پر کریںظلم اورگے،
ایکہر اپنے پڑوسی کو دبائے گا۔ نوجوان بزرگوں پر اور کمینے،
عزت داروں پر حملہ کریں گے۔

باپاپنےکوئیتب6 میںگھرکے بھائیاپنے کو پکڑ اُسکر سے
چادرتکابپاستیرے”گا،کہے اِسہے، لئے آ، ہمارا سربراہ
بن !جا کھنڈرات کے اِس ڈھیر کو لنے سنبھا کی ذمہ داری اُٹھا
“!لے

لیکن7 چیخوہ نہیں،”گا،کرےانکارکر مَیں تمہارا معالجہ کر
ہی نہیں میرے!سکتا گھر میں نہ روٹی ہے، نہ چادر۔ مجھے عوام
کا متسربراہ “!بنانا

8 یروشلم ڈگمگا رہا ہے، یہوداہ دھڑام سے گر گیا ہے۔ اور وجہ
یہ ہے کہ وہ اپنی باتوں اور حرکتوں ربسے کی مخالفت کرتے
ہیں۔ اُس کے جلالی حضور ہی میں وہ سرکشی کا اظہار کرتے
ہیں۔ 9 اُن داریجانبکی اُن خلافکے گواہی دیتی ہے۔ اور
وہ سدوم کے باشندوں کی طرح علانیہ اپنے گناہوں پر فخر کرتے
ہیں، اُنہیںوہ کرتے۔نہیںہیکوششکیچھپانے اُن !افسوسپر
وہ تو آپاپنے مصیبتکو میں ڈال رہے ہیں۔

راست10 بازوں کو مبارک باد دو، کیونکہ وہ اپنے اعمال
کے اچھے پھل سے لطف اندوز ہوں گے۔ لیکن11 بےدینوں پر
!افسوس اُن کا انجام بُرا ہو گا، کیونکہ اُنہیں غلط کام مناسبکی
سزا ملے گی۔

12 میریہائے، !قوم متلوّن مزاج تجھ پر ظلم کرتے اور عورتیں
تجھ حکومتپر کرتی ہیں۔
اے میری قوم، تیرے راہنما تجھے گم راہ کر رہے ہیں، وہ

تجھے اُلجھا کر صحیح راہ سے بھٹکا رہے ہیں۔
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رب اپنی قوم عدالتکی کرتا ہے

رب13 عدالت میں مقدمہ لڑنے کے لئے کھڑا ہوا ہے، وہ
قوموں کی عدالت کرنے کے لئے اُٹھا ہے۔ رب14 اپنی قوم کے
بزرگوں رئیسوںاور فیصلہکا لئےکےکرنے منے سا آ کر فرماتا تم”ہے، ہی انگور کے باغ میں چرتے ہوئے سب کچھ کھا گئے ہو،
تمہارے گھر ضرورت مندوں کے لُوٹے ہوئے مال بھرےسے
پڑے ہیں۔ 15 یہ تم کیسینے گستاخی کر دکھائی؟ یہ میری ہی
قوم جسےہے تم کچل رہے ہو۔ مصیبتتم زدوں چہروںکے کو
پیسمیںچکّی “ہو۔رہے یوںالافواجربمطلققادرِ ہے۔فرماتا

یروشلم کی خواتین عدالتکی
رب16 نے فرمایا، صیون” کی بیٹیاں کتنی مغرور ہیں۔ جب

آنکھ مار مار کر ہیںچلتی تو اپنی گردنوں اِدھرسےشوخیکتنیکو
اُدھر ہیں۔گھماتی مٹکمٹکجباور قدمکر اُٹھاتی ہیں تو پاؤں
پر بندھے ہوئے گھنگھرو لتے بو ہیں ٹن ٹن، ٹن “ٹن۔

ربمیںجواب17 اُن سروںکے پھوڑےپر پیدا کر کے اُن کے
ماتھوں کو گنجا گا۔دےہونے ربدناُس18 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 خوشبو کی
بجائے بدبو ہو گی، کمربند کے بجائے رسّی، سلجھے ہوئے بالوں
کے بجائے گنجاپن، لباسشاندار کے بجائے 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
ساتتب1 ایکعورتیں ہی مرد لپٹسے کر کہیں گی، ہم”

سے شادی !کریں بےشک ہم خود ہی روزمرہ کی یات ضرور
پوری کریں گی، خواہ کھانا ہو یا کپڑا۔ لیکن آپہم کے نام سے
کہلائیں تاکہ ہماری شرمندگی دُور ہو “جائے۔

یروشلم کی بحالی
2 اُس دن جو کچھ رب پھوٹنے دے گا وہ شاندار اور جلالی

ہو گا، ملـک کی پیداوار بچے ہوئے اسرائیلیوں کے لئے فخر اور
آب تابو باعثکا ہو گی۔ تب3 جو بھی صیون میں باقی رہ گئے
ہوں گے۔کہلائیںمُقّدسوہگے یروشلم باشندوںجنکے نامکے
وہہیںگئےکئےدرجمیںفہرستکیزندوں بچ کہلائیںمُقّدسکر
گے۔ رب4 صیون کی فضلہ لتسے پت بیٹیوں کو دھو پاککر
گا،کرےصاف عدالتوہ اور تباہی سےروحکی یروشلم خوںکی
ریزی ھبےکے د دُور گا۔دےکر ربپھر5 دےہونے گا دنکہ

بادلکو صیون پورےکے پہاڑ اور اُس پر جمع ہونے والوں پر سایہ
ڈالے راتجبکہ دھواںکو اور اُسدمکچمککیآگدہکتی
پر پورےاُسیوںرہے۔چھائی شاندار علاقے سائبانپر ہو جو6گا
اُسے رکھےمحفوظسےدھوپُجھلستی بارشاورطوفاناورگا سے
دےپناہ گا۔

5
بےپھل انگور کا باغ

آؤ،1 مَیں محبوباپنے لئےکے اُسجوگیتایکگاؤں،گیت
کے انگور کے باغ بارےکے میں ہے۔
پیارےمیرے کا باغ تھا۔ انگور کا یہ باغ زرخیز پہاڑی پر تھا۔

اُس2 گوڈینے کرتے کرتے اُس میں سے تمام پتھر نکال دیئے،
پھر بہترین انگور کی قلمیں لگائیں۔ بیچ میں اُس نے مینار کھڑا کیا
تاکہ اُس کی صحیح چوکیداری کر سکے۔ ساتھ ساتھ اُس نے
انگور لنےرسکا نکا لئےکے پتھر لیا۔تراشحوضمیں پھر وہ پہلی
فصل کا انتظار کرنے لگا۔ بڑی اُمید تھی کہ اچھے میٹھے انگور
توگئیپکفصلجب!افسوسلیکنگے۔ملیں اورچھوٹے کھٹے
انگور ہی نکلے تھے۔

اے”3 یروشلم اور یہوداہ کے ابباشندو، خود فیصلہ کرو کہ
مَیں اُس باغ ساتھکے کیا کروں۔ 4 کیا مَیں باغنے کے لئے ممکنہر
کوشش نہیں کی تھی؟ کیا مناسب نہیں تھا کہ مَیں اچھی فصل
کی اُمید رکھوں؟ کیا وجہ ہے صرفکہ چھوٹے اور کھٹے انگور
نکلے؟

5 پتا ہے کہ مَیں اپنے باغ کے ساتھ کیا کروں گا؟ مَیں اُس کی
کانٹےدار باڑ کو ختم کروں گا اور اُس کی چاردیواری گرا دوں
گا۔ اُس میں گھسجانور آئیں گے اور چر سبکر کچھ تباہ کریں
کچھسبگے، پاؤں تلے روند ڈالیں !گے

مَیں6 اُس کی زمین بنجر بنا دوں گا۔ نہ اُس کی بیلوں کی کانٹ
چھانٹ ہو گی، کیگوڈینہ وہاںگی۔جائے 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 ہے۔ یہوداہ لوگکے اُس کے لگائے پودےہوئے ہیں
جن سے وہ لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ وہ اُمید رکھتا تھا کہ
انصاف کی فصل پیدا ہو گی، لیکن !افسوس اُنہوں نے غیرقانونی
حرکتیں کیں۔ راستی کی توقع تھی، لیکن مظلوموں کی چیخیں ہی
سنائی دیں۔

لوگوں کی غیرقانونی حرکتیں
8 تم پر افسوس جو یکے بعد دیگرے گھروں اور کھیتوں کو

اپناتے جا ہو۔رہے آخرکار دیگر تمام لوگوں کو پڑےنکلنا گا اور تم
ملـک میں اکیلے ہی رہو گے۔ الافواجرب9 میرینے موجودگی
میں ہی قَسم کھائی ہے، یقیناً” یہ متعدد مکان ویران و سنسان ہو

* 5:10 دس :ایکڑ :مطلبلفظی جتنی زمین پر بَیلوں یاںدسکی ایکجوڑ دن میں ہل چلا سکتی ہیں۔
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جائیں گے، بڑےاِن اور عالی میںگھروںشان نہیںکوئی بسے گا۔
دس10 *ایکڑ زمین کے انگوروں سے َمے صرفکے 22 لٹر بنیں
گے، اور بیج 160کے کلو گرام سے غلہ 16صرفکے کلو گرام
پیدا ہوں “گے۔

11 تم پر افسوس جو سویرےصبح اُٹھ کر شراب کے پیچھے پڑ
جاتے راتاور بھر َمے پی پی مستکر ہو جاتے ہو۔ تمہاری12
ضیافتوں میں کتنی رونق ہوتی !ہے تمہارے مہمان َمے پی پی
کر سرود، ستار، دف اور بانسری کی یلی سُر آوازوں سے اپنا دل
بہلاتے ہیں۔ لیکن افسوس، تمہیں تکخیال نہیں آتا ربکہ کیا
کر رہا ہے۔ جو ربکچھ کے ہاتھوں ہو رہا ہے اُس کا تم لحاظ
ہی نہیں کرتے۔ اِسی13 لئے میری قوم جلاوطن ہو جائے گی،
کیونکہ وہ سمجھ سے خالی اُسہے۔ بڑےکے افسر بھوکے مر یں
اورگے، پیاسعوام گے۔جائیںسوکھمارےکے پاتال14 نے اپنا
منہ پھاڑ کر کھولا تاکہہے وشانتمامکیقوم شرابہ،شورشوکت،
ہنگامہ اور شادمان افراد اُس میںگلےکے اُتر جائیں۔ انسان15 کو
پست کر میںخاککے ملایا جائے گا، اور مغرور آنکھیںکی نیچی
ہو جائیں گی۔

16 لیکن رب الافواج کی عدالت اُس کی عظمت دکھائے
گی، اور قدوس خدا کی راستی ظاہر کرے گی کہ وہ قدوس
ہے۔ 17 اُن دنوں میں لیلے اور موٹی تازی بھیڑیں جلاوطنوں کے
کھنڈرات میں یوں چریں طرحجسگی اپنی چراگاہوں میں۔

18 تم افسوسپر جو اپنے قصور کو دھوکے باز رّسوں کے ساتھ
پیچھےاپنے اورکھینچتے اپنے گناہ طرحکیگاڑیبَیلکو پیچھےاپنے
گھسیٹتے ہو۔ 19 تم کہتے ہو، الله” جلدی جلدی اپنا کام نپٹائے
تاکہ اِسہم کا معائنہ کریں۔ اسرائیلمنصوبہجو قدوسکا رکھتا
ہے جلدیوہ منے سا آئے تاکہ ہم اُسے جان “لیں۔

20 تم افسوسپر بُرائیجو بھلاکو بھلائیاور کو بُرا قرار ہو،دیتے
یکیکہہوکہتےجو تار اورروشنی یکیروشنی تار کڑواہٹکہہے،
میٹھی مٹھاساور کڑوی ہے۔

21 تم افسوسپر جو اپنی نظر دانشمیں مند ہو اور آپاپنے کو
ہوشیار سمجھتے ہو۔

22 تم پر افسوس جو َمے پینے میں پہلوان ہو اور شراب ملانے
میں اپنی بہادری دکھاتے ہو۔

23 تم رشوت کھا کر مجرموں کو بَری کرتے اور بےقصوروں
تمہیںاب24ہو۔مارتےحقوقکے اِس کی سزا گی۔پڑےبھگتنی
طرحجس لپیٹکیآگبھوسا میں آ کر راکھ ہو جاتا اور سوکھی
آگگھاس میںشعلےکے چُرمُر ہو جاتی اُسیہے طرح تم ختم ہو
جاؤ گے۔ تمہاری جڑیں سڑ جائیں گی تمہارےاور پھول گرد کی
طرح اُڑ جائیں گے، کیونکہ تم الافواجربنے شریعتکی کو رد
کیا ہے، تم اسرائیلنے قدوسکے کا فرمان حقیر جانا ہے۔

اسوری فوج کا حملہ

یہی25 وجہ ربکہہے قومکیاُسغضبکا نازلپر ہوا ہے،
کہ اُس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اُن پر حملہ کیا ہے۔ پہاڑ لرز رہے اور
گلیوں میں لاشیں کچرے کی طرح بکھری ہوئی ہیں۔ تاہم اُس
کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو گا بلـکہ اُس کا ہاتھ مارنے کے لئے اُٹھا ہی
رہے گا۔

ایکوہ26 دُوردراز قوم کے لئے فوجی جھنڈا گاڑ کر اُسے اپنی
قوم خلافکے کرےکھڑا گا، وہ سیٹی بجا کر اُسے دنیا کی انتہا
سے بُلائے گا۔ وہ دیکھو، دشمن بھاگتے ہوئے آ رہے !ہیں 27 اُن
میں سے کوئی نہیں جو تھکاماندہ ہو یا لڑکھڑا کر چلے۔ کوئی نہیں
اونگھتا یا یا سو ہوا ہے۔ کسی کا بھی پٹکا ڈھیلا نہیں، کسی کا
بھی تسمہ ٹوٹا نہیں۔ 28 اُن کے تیر تیز اور کمان تنے ہوئے ہیں۔
اُن کے گھوڑوں کے ُکھر چقماق جیسے، اُن کے رتھوں کے پہئے
آندھی جیسے ہیں۔ 29 وہ شیرنی کی طرح گرجتے ہیں بلـکہ جوان
شیرببر کی طرح دہاڑتے اور غُراتے ہوئے اپنا شکار چھین کر
وہاں لے جاتے ہیں جہاں اُسے کوئی نہیں بچا سکتا۔

اُس30 دن دشمن غُراتے اور متلاطم سمندر کا سا شور مچاتے
ہوئے اسرائیل پر ٹوٹ پڑیں گے۔ جہاں بھی دیکھو وہاں اندھیرا
ہی اندھیرا اور مصیبت ہی مصیبت۔ بادل چھا جانے سببکے
سے تاریکروشنی ہو جائے گی۔

6
یسعیاہ بُلاہٹکی

یّاہسالجس1 عُز بادشاہ پائیوفاتنے مَیںسالاُس ربنے
کو اعلٰی اور تختجلالی پر بیٹھے دیکھا۔ اُس لباسکے کے دامن
ربسے بھرگھرکا 2گیا۔ سرافیم اُسفرشتے تھے۔کھڑےاوپرکے
ایکہر کے چھ پَر تھے۔ دو سے وہ اپنے منہ کو اور دو سے اپنے
پاؤں ڈھانپکو لیتے تھے جبکہ دو وہسے اُڑتے تھے۔ بلند3 آواز سے
دوسرےایکوہ کو پکار رہے تھے، قدوس،” قدوس، قدوس
ربہے الافواج۔ تمام دنیا اُس جلالکے سے معمور “ہے۔

4 اُن آوازوںکی رباورگئیںہل*دہلیزیںسے دھوئیںگھرکا
سے بھر گیا۔ مَیں5 چلّا مجھ”اُٹھا، پر افسوس، مَیں برباد ہو گیا !ہوں
کیونکہ میرےگو ناپاکہونٹ ہیں، اور جس قوم کے درمیان
ہوںرہتا اُس توبھیہیںنجسبھیہونٹکے مَیں اپنینے آنکھوں
سے الافواجرببادشاہ کو دیکھا “ہے۔

تب6 سرافیم فرشتوں میں ایکسے اُڑتا پاسمیرےہوا آیا۔ اُس
کے ہاتھ میں دمکتا کوئلہ تھا جو اُس نے چمٹے سے قربان گاہ سے
لیا تھا۔ اِس7 سے اُس میرےنے منہ کو چھو کر فرمایا، دیکھ،”
کوئلے تیرےنے ہونٹوں کو چھو دیا ابہے۔ 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 ہی بھیج “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 کے کانوں اور آنکھوں کو بند کر۔ ایسا نہ
ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے کانوں سے سنیں، میری
طرف رجوع کریں اور شفا “پائیں۔

مَیں11 سوالنے اُس“تک؟کبرب،اے”کیا، جوابنے
دیا، تکوقتاُس” ملـککہ کے شہر ویران و سنسان، اُس کے
گھر غیرآباد اور اُس کھیتکے بنجر نہ ہوں۔ پہلے12 لازم ہے کہ
لوگوںرب کو دُور تکدُور بھگا دے، کہ ملـکپورا تن تنہا اور
بےکس رہ جائے۔ 13 اگر قوم کا دسواں ملـکحصہ میں باقی
بھی لیکنرہے اُسے بھی جلا دیا جائے گا۔ بلوطکسیوہ یا دیگر
درختچوڑےلمبے کٹیوںطرحکی جائے گا مُڈھکہ ہی باقی
تاہمگا۔رہے بیجمُقّدسایکمُڈھیہ ہو سرےنئےسےجسگا
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 ساتھکے
لڑنے کے لئے نکلے۔ لیکن وہ شہر پر قبضہ میںکرنے ناکام رہے۔
جب2 داؤد کے شاہی گھرانے کو اطلاع ملی کہ شام کی فوج
نے افرائیم کے علاقے میں اپنی لشکرگاہ لگائی توہے آخز بادشاہ اور
اُس کی قوم لرز اُٹھے۔ اُن کے دل آندھی کے جھونکوں سے ہلنے
والے درختوں طرحکی تھرتھرانے لـگے۔

ربتب3 یسعیاہ سے ہم کلام ہوا، اپنے” بیٹے شیار *یاشوب
کو اپنے ساتھ لے کر آخز بادشاہ سے ملنے کے لئے نکل جا۔ وہ
اُس نالے سرےکے پاسکے رُکا ہوا ہے جو پانی کو اوپر والے
تکتالاب پہنچاتا ہے تالابیہ) اُس راستے پر ہے جو دھوبیوں
تکگھاٹکے لے جاتا ۔(ہے 4 اُسے بتا محتاطکہ رہ کر سکون
ڈر۔متچھوڑ۔متدامنکا تیرا دل رضین، شام اور بن رملیاہ کا
طیش دیکھ کر ہمت نہ ہارے۔ یہ بس جلی ہوئی لـکڑی کے دو
بچے ٹکڑےہوئے ہیں تکابجو کچھ دھواں چھوڑ رہے ہیں۔
اسرائیلاورشامبےشک5 بادشاہوںکے بُرےخلافتیرےنے
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 گا۔ بات نہیں بنے !گی
8 کیونکہ شام کا سر دمشق اور دمشق کا محضسر رضین ہے۔
جہاں تک 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 اورسامریہسرکا سامریہ رملیاہمحضسرکا کا بیٹا ہے۔
اگر ایمان میں قائم نہ رہو، تو خود قائم نہیں رہو “گے۔

رب آخز کو نشان دیتا ہے
رب10 آخز بادشاہ ایکسے بار پھر ہم کلام ہوا، اِس”11 کی

تصدیق کے لئے رب اپنے خدا سے کوئی الٰہی نشان مانگ لے،
خواہ آسمان پر ہو یا پاتال “میں۔

لیکن12 آخز نے انکار کیا، نہیں،” مَیں مانگنشان ربکر کو
نہیں آزماؤں “گا۔

تب13 یسعیاہ نے کہا، پھر” میری بات سنو، اے داؤد کے
!خاندان کیا یہ کافی نہیں کہ تم انسان کو تھکا دو؟ کیا لازم ہے کہ
الله کو بھی تھکانے پر مُصر رہو؟ 14 چلو، پھر رب اپنی طرفہی
سے تمہیں دےنشان گا۔ نشان یہ ہو گا کنواریکہ اُمید سے ہو
جائے جبگی۔ بیٹا پیدا ہو گا تو اُس کا نام رکھے†عمانوایل گی۔
وقتجس15 بچہ اِتنا بڑا ہو گا کہ غلط کام رد کرنے اور اچھا
کام چننے کا علم رکھے گا اُس وقت سے بالائی اور شہد کھائے
گا۔ 16 کیونکہ اِس سے پہلے کہ لڑکا غلط کام رد کرنے اور اچھا
کام چننے کا علم رکھے ملـکوہ ویران و سنسان ہو جائے جسگا
دونوںکے بادشاہوں سے دہشتتُو کھاتا ہے۔

یہوداہ بھی تباہ ہو جائے گا
17 رب تجھے بھی تیرے آبائی خاندان اور قوم سمیت بڑی

مصیبت میں ڈالے گا۔ کیونکہ وہ اسور کے بادشاہ تمہارےکو
بھیجےخلاف تمہیںوقتاُسگا۔ ایسے دنوںمشکل کا سامنا کرنا
پڑے گا اسرائیلکہ یہوداہکے الـگسے ہو آجکرلےسےجانے
تک نہیں “گزرے۔

اُس18 ربدن سیٹی بجا دشمنکر کو بُلائے گا۔ مکھیوںکچھ
غولکے طرحکی یائے نیلدر کی دُوردراز شاخوں آئیںسے گے،
اور کچھ شہد کی مکھیوں کی طرح اسور سے روانہ ہو ملـککر پر
ہر19گے۔دیںبولدھاوا گھاٹیوںگہریگے،جائیںٹکوہجگہ
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 کے
بادشاہ کے یعے ذر وہ تمہارے سر اور ٹانگوں کو منڈوائے گا۔
ہاں، تمہاریوہ داڑھی مونچھ کا بھی کرےصفایا گا۔

اُس21 دن جو ایکآدمی جوان گائے اور دو یاں بکر بھیڑ رکھ
سکے قسمتخوشوہ ہو گا۔ توبھی22 وہ اِتنا دودھ دیں گی کہ
وہ بالائی کھاتا گا۔رہے ہاں، ملـکبھیجو میں باقی رہ گیا ہو گا
وہ بالائی اور شہد کھائے گا۔

23 اُس دن جہاں جہاں حال میں انگور کے ہزار پودے
ِسکوںہزارکےچاندی لئےکے بِکتے یاںکانٹےداروہاںہیں جھاڑ
اُگیںہیکٹارےاونٹاور 24گے۔ ملـکپورا یوںکانٹےدار جھاڑ
اور اونٹ کٹاروں سببکے سے اِتنا جنگلی ہو گا لوگکہ تیر اور
کمان لے کر اُس میں شکار کھیلنے کے لئے جائیں گے۔ 25 جن
بلندیوں پر باڑیکھیتیوقتاِس جاتیکی لوگوہاںہے کانٹےدار

* 7:3 :یاشوبشیار یاشوبشیار سے مراد ہے ایک’ بچا کھچا واپسحصہ آئے ‘گا۔ † 7:14 :عمانوایل عمانوایل سے مراد ہے ہمارےالله’ ساتھ ‘ہے۔



یسعیاہ 8:1 529 یسعیاہ 9:5
پودوں گائےبَیلگے۔سکیںنہیںجاسےوجہکیکٹاروںاونٹاور
اُن پر چریں گے، اور یاں بکر سببھیڑ کچھ پاؤں تلے روندیں گی۔

8
جلد کھسوٹلُوٹہی

ایک”ہوا،کلامہمسےمجھرب1 بڑا تختہ اُسکرلے صافپر
الفاظ لـکھمیں دے، لُوٹہیجلد’ سُرعتکھسوٹ، غارتسے
“۔‘گری مَیں2 نے یاہ اُور امام اور یاہ زکر بن یبرکیاہ کی موجودگی
میں ایسا ہی لـکھ دیا، کیونکہ دونوں معتبر گواہ تھے۔

مَیںجبوقتاُس3 اپنی بیوی نبیہ پاسکے گیا تو وہ اُمید سے
ہوئی۔ بیٹا پیدا ہوا، رباور مجھےنے حکم دیا، اِس” کا نام جلد’
لُوٹہی سُرعتکھسوٹ، ‘گریغارتسے رکھ۔ 4 کیونکہ اِس
سے پہلے کہ لڑکا ‘ابو’ یا ‘امی’ کہہ سکے دمشق کی دولت اور
سامریہ کا مال اسبابو چھین لیا گیا ہو گا، اسور کے بادشاہ نے
لُوٹکچھسب لیا ہو “گا۔

ِشلوخ کا پانی رد کرنے کا بُرا انجام
ایک5 بار مجھربپھر کلامہمسے ہوا، لوگیہ”6 یروشلم میں

آرام بہنےسے ِشلوخوالے نالے پانیکا مسترد اوررضینکےکر فِقَح
بن رملیاہ خوشسے ہیں۔ اِس7 لئے رب اُن پر یائے فراتدر کا
لائےسیلابزبردست اسورگا، کا بادشاہ اپنی شوکتوشانتمام
کے ساتھ اُن پر ٹوٹ پڑے گا۔ اُس کی تمام یائی در شاخیں اپنے
کناروں نکلسے کر سیلاب8 میںصورتکی یہوداہ پر گزریںسے
اےگی۔ عمانوایل، پانی پرندے کی طرح اپنے پَروں کو پھیلا کر
تیرے پورے ملـک کو ڈھانپ لے گا، لوگاور تکگلے اُس
ڈوبمیں جائیں “گے۔

اے9 جنگبےشکقومو، نعرےکے لگاؤ۔ تم پھر بھی ِچکنا
ُچور ہو جاؤ اےگی۔ دُوردراز ممالـک کے تمام باشندو، دھیان
لئےکےجنگبےشک!دو 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 باتباندھو، نہیں بنے
گی۔ آپس میں جو بھی 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 کو قدوس مانو۔ تب14 وہ اسرائیل اور یہوداہ کا
مقدِس ہو ایکگا، ایسا پتھر جو ٹھوکر باعثکا بنے چٹانایکگا،
جو ٹھیس لـگنے کا سبب ہو گی۔ یروشلم کے باشندے اُس کے
پھندے اور میںجال اُلجھ جائیں گے۔ 15 اُن میں سارےبہتسے

ٹھوکر کھائیں گے۔ وہ گر پاشکر پاش ہو جائیں گے پھندےاور
پھنسمیں پکڑےکر جائیں “گے۔

رب کا کلام شاگردوں کے حوالے کرنا ہے
مکاشفےمجھے16 ڈالمیںلفافےکو محفوظکر اپنےہے،رکھنا

شاگردوں درمیانکے ہی الله ہدایتکی پر مُہر لگانی ہے۔ مَیں17
خود رب کے انتظار میں رہوں گا جس نے اپنے چہرے کو
یعقوب کے گھرانے سے چھپا لیا اُسیہے۔ سے مَیں اُمید رکھوں
گا۔

مَیںاب18 حاضر ہوں، مَیں اور وہ بچے جو الله مجھےنے دیئے
ہیں، ہم اسرائیل میں الٰہی اور معجزانہ نشان ہیں جن سے رب
الافواج جو کوہِ صیون پر سکونت کرتا لوگوںہے کو آگاہ کر رہا
ہے۔

لوگ19 تمہیں مشورہ دیتے ہیں، جاؤ،” مُردوں سے رابطہ
کرنے والوں اور قسمت کا حال بتانے والوں سے پتا کرو، اُن سے
باریکجو آوازیں لتے نکا اور بڑبڑاتے جوابہوئے دیتے “ہیں۔
لیکن اُن سے کہو، مناسبکیا” نہیں کہ قوم اپنے خدا سے مشورہ
کرے؟ ہم زندوں کی خاطر مُردوں باتسے کیوں “کریں؟

20 الله ہدایتکی اور مکاشفہ طرفکی رجوع !کرو جو انکار
کرے اُس پر صبح کی روشنی کبھی نہیں چمکے گی۔ 21 ایسے
لوگ مایوس اور فاقہ حالتکش 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 دیکھیںطرفکی لیکنگے، بھیجہاں پڑےنظر وہاں
مصیبت، اندھیرا اور ناکہول یکی تار اُنہیںگی۔دےدکھائیہی
یکی تار ہی یکی تار میں ڈال دیا جائے گا۔

9
آنے والے مسیح کی روشنی

مصیبتلیکن1 یکیزدہ تار زبولونپہلےگوگے۔رہیںنہیںمیں
کا علاقہ اور نفتالی کا پستعلاقہ ہوا لیکنہے، آئندہ جھیل کے
ساتھ کا راستہ، یائے یردندر کے پار، غیریہودیوں گلیلکا سرفراز
ہو گا۔

میںاندھیرے2 قوموالیچلنے ایکنے تیز موتدیکھی،روشنی
کے سائے میں ڈوبے ملـکہوئے باشندوںکے پر روشنی چمکی۔
3 تُو نے قوم کو بڑھا کر خوشیبڑیاُسے دلائی تیرےہے۔ حضور
خوشییوںوہ مناتے فصلطرحجسہیں کاٹتے لُوٹاور مالکا
بانٹتے وقت منائی جاتی ہے۔ 4 تُو نے اپنی قوم کو اُس دن طرحکی
چھٹکارا جبدیا تُو مِدیاننے دیشکستکو تھی۔ اُسے دبانے
والا جوا ٹوٹ گیا، اور اُس پر ظلم کرنے والے کی لاٹھی ٹکڑے
ٹکڑے ہو گئی ہے۔ زمین5 پر زور مارےسے گئے فوجی جوتے
اور پتلتمیںخون فوجی آتشحوالہسبوردیاں ہو بھسمکر ہو
جائیں گی۔

* 8:10 ہمارےالله ساتھ :ہے عبرانی میں ‘عمانوایل’ لـکھا ہے، دیکھئے 7 :14 فٹکا نوٹ۔
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6 کیونکہ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوا، ہمیں بیٹا بخشا گیا ہے۔

اُس کے کندھوں پر حکومت کا اختیار ٹھہرا رہے گا۔ وہ انوکھا
قویمشیر، باپابدیخدا، اور صلح سلامتی کا شہزادہ کہلائے
گا۔ اُس7 حکومتکی زور پکڑتی جائے گی، اور امن و امان کی
انتہا نہیں ہو گی۔ وہ داؤد تختکے پر بیٹھ کر اُس کی سلطنت پر
کرےحکومت گا، وہ اُسے عدل و انصاف سے مضبوط کر کے
اب سے ابد تک قائم رکھے گا۔ رب الافواج کی غیرت ہی اِسے
دےانجام گی۔

رب نازلغضبکا ہو گا
رب8 نے یعقوب کے خلاف پیغام بھیجا، اور وہ اسرائیل پر

نازل ہو گیا ہے۔ 9 اسرائیل اور سامریہ کے تمام باشندے اِسے
جلد ہی جان جائیں گے، حالانکہ وہ اِس وقت بڑی شیخی مار
کر کہتے ہیں، 10 بےشک” ہماری اینٹوں کی دیواریں گر گئی
ہیں، لیکن ہم اُنہیں تراشے ہوئے پتھروں سے دوبارہ تعمیر کر
لیں انجـیرتوتہمارےبےشکگے۔ کٹدرختکے گئے ہیں،
لیکن باتکوئی نہیں، ہم اُن کی جگہ دیودار درختکے لگا لیں
“گے۔ اسرائیلربلیکن11 دشمنکے رضین دےتقویتکو کر
اُس بھیجےخلافکے گا بلـکہ اسرائیل تمامکے دشمنوں اُسکو پر
حملہ کرنے کے لئے اُبھارے گا۔ شام12 مشرقفوجیکے اورسے
فلستی مغرب سے منہ پھاڑ کر اسرائیل ہڑپکو کر لیں گے۔ تاہم
رب غضبکا ٹھنڈا نہیں ہو گا بلـکہ اُس کا ہاتھ مارنے کے لئے
اُٹھا ہی رہے گا۔

13 کیونکہ اِس کے باوجود لوگبھی سزا دینے والے پاسکے
واپس نہیں آئیں گے اور رب الافواج کے طالب نہیں ہوں گے۔
نتیجے14 ایکربمیں ہی دن میں اسرائیل کا صرفنہ سر بلـکہ
اُس کی دُم بھی کاٹے گا، صرفنہ کھجور کی شاندار شاخ بلـکہ
معمولی سا توڑےبھیسرکنڈا گا۔ بزرگ15 اور اثر رسوخو والے
اسرائیل کا سر ہیں جبکہ جھوٹی تعلیم دینے والے نبی اُس کی دُم
ہیں۔ قومکیونکہ16 کے لوگوںراہنما غلطکو راہ پر ہیں،گئےلے
اور جن کی راہنمائی وہ کر رہے ہیں اُن کے دماغ میں فتور آ گیا
ہے۔ 17 اِس لئے رب نہ قوم کے جوانوں سے خوش ہو گا، نہ
یتیموں بیواؤںاور پر بےدینسبکےسبکیونکہگا۔کرےرحم
اور شریر ہیں، ہر منہ کفر بکتا ربتاہمہے۔ غضبکا 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 کٹارےاونٹاور بھسم کر دیتی ہے، بلـکہ جنگلگنجان
بھی اُس کی زد میں آ کر دھوئیں کے کالے بادل چھوڑتا ہے۔
رب19 الافواج غضبکے ُجھلسملـکسے جائے گا اور اُس
آگباشندےکے کا لقمہ بن جائیں تکیہاںگے۔ کہ بھیکوئی
اپنے بھائی نہیںترسپر گا۔کھائے اور20 گو طرفدائیںایکہر
مُڑ کر سب کچھ ہڑپ کر جائے توبھی بھوکا رہے گا، گو بائیں
طرف رُخ کر کچھسبکے نگل جائے توبھی سیر نہیں ہو گا۔ ہر

ایک اپنے پڑوسی کو کھائے گا، 21 منسّی افرائیم کو اور افرائیم
منسّی کو۔ اور دونوں مل کر یہوداہ پر حملہ کریں گے۔ تاہم رب
کا غضب ٹھنڈا نہیں ہو گا بلـکہ اُس کا ہاتھ مارنے کے لئے اُٹھا
ہی رہے گا۔

10
1 تم افسوسپر قوانینغلطجو صادر اورکرتے فتوےظالم دیتے

ہو 2 تاکہ غریبوں کا حق مارو اور مظلوموں کے حقوق پامال
بیوائیںکرو۔ تمہارا ہوتیشکار ہیں، اور تم یتیموں لُوٹکو لیتے ہو۔
عدالتلیکن3 دنکے تم کیا کرو دُورجبگے، دُور زبردستسے
طوفان تم پر پڑےآن گا تو تم مدد لئےکے پاسکےکس بھاگو گے
اور اپنا مال دولتو محفوظکہاں رکھ چھوڑو گے؟ 4 جھکجو
قیدیکر نہ وہبنے گر ربتاہمگا۔جائےہوہلاککر غضبکا
ٹھنڈا نہیں ہو گا بلـکہ اُس ہاتھکا مارنے لئےکے اُٹھا ہی گا۔رہے

اسور کی عدالتبھی ہو گی
5 اسور افسوسپر غضبمیرےجو کا آلہ ہاتھکےجسہے،

میرےمیں قہر کی لاٹھی ہے۔ مَیں6 ایکاُسے بےدین قوم کے
بھیجخلاف رہا ایکہوں، قوم خلافکے مجھےجو غصہ دلاتی
مَیںہے۔ اسورنے کو حکم دیا لُوٹاُسےکہہے کیگلیکر کیچڑ
طرحکی پامال کر۔

7 لیکن 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، حمات، دمشق اور سامریہ جیسے تمام شہر یکے دیگرےبعد
میرے قبضے میں آ گئے ہیں۔ مَیں10 نے کئی سلطنتوں پر قابو پا لیا
ہے جن کے بُت یروشلم اور سامریہ کے بُتوں سے کہیں بہتر تھے۔
11 سامریہ اور اُس کے بُتوں کو مَیں باد بر کر چکا ہوں، اور اب
مَیں یروشلم اور اُس بُتوںکے کے ساتھ بھی ایسا ہی کروں “!گا

لیکن12 کوہِ صیون پر اور یروشلم میں اپنے تمام پورےمقاصد
کرنے کے رببعد فرمائے گا، مَیں” شاہِ اسور کو بھی 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 کچھسبیہ
کر لیا ہے، کیونکہ مَیں سمجھ دار ہوں۔ مَیں قوموںنے کی حدود
ختم کر کے اُن خزانوںکے لُوٹکو لیا زبردستاور سانڈ طرحکی
اُن بادشاہوںکے کو مار مار میںخاککر ملا دیا ہے۔ جس14
کوئیطرح اپنا ہاتھ ڈالمیںگھونسلے انڈےکر نکال لیتا اُسیہے
مَیںطرح قوموںنے لیچھیندولتکی عامہے۔ آدمی پرندوں کو
بھگا کر اُن چھوڑےکے انڈےہوئے اکٹھے کر لیتا ہے جبکہ
مَیں نے سلوکیہی دنیا کے ممالـکتمام کے ساتھ کیا۔ جب مَیں
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اُنہیں اپنے قبضے میں لایا ایکتو بھینے اپنے پَروں کو پھڑپھڑانے
یا چونچ کھول کر چیں چیں کرنے جرأتکی نہ “۔‘کی

لیکن15 کیا کلہاڑی اُس کے منے سا شیخی بگھارتی جو اُسے
چلاتا ہے؟ کیا آری اُس کے منے سا اپنے آپ پر فخر کرتی جو اُسے
استعمال کرتا ہے؟ یہ اُتنا ہی ناممکن ہے جتنا یہ کہ لاٹھی پکڑنے
والے کو گھمائے یا ڈنڈا آدمی کو اُٹھائے۔

16 چنانچہ قادرِ مطلق رب الافواج اسور کے موٹے تازے
فوجیوں میں ایک مرض پھیلا دے گا جو اُن کے جسموں کو
رفتہ رفتہ کرےضائع گا۔ اسور کی شان شوکتو کے ایکنیچے
بھڑکتی ہوئی آگ لگائی جائے گی۔ 17 اُس وقت اسرائیل کا
نور آگ اور اسرائیل کا قدوس شعلہ بن کر اسور کی کانٹےدار
یوں کٹاروںاونٹاورجھاڑ ایککو بھسممیںدنہی گا۔دےکر
18 وہ اُس کے شاندار جنگلوں اور باغوں کو مکمل طور پر تباہ کر
دے گا، اور مریضوہ کی طرح گھل گھل کر زائل ہو جائیں
گے۔ جنگلوں19 کے اِتنے درختکم بچـیں گے کہ بچہ بھی اُنہیں
گن کتابکر میں درج کر سکے گا۔

اسرائیل کا چھوٹا سا حصہ بچ جائے گا
20 اُس دن سے اسرائیل کا بقیہ یعنی یعقوب کے گھرانے کا

بچا کھچا حصہ اُس پر مزید انحصار کرےنہیں گا جو اُسے مارتا
رہا تھا، بلـکہ وہ پوری وفاداری سے اسرائیل کے قدوس، رب پر
بھروسا رکھے گا۔ 21 بقیہ واپس آئے گا، یعقوب کا بچا کھچا
حصہ قوی خدا کے لوٹحضور آئے گا۔ اے22 اسرائیل، گو
تُو ساحل پر ریتکی جیسا کیوںبےشمار نہ ہو ایکصرفتوبھی
بچا ہوا واپسحصہ آئے تیرےگا۔ باد بر ہونے کا فیصلہ ہو چکا
ہے، اور انصاف کا ملـکسیلاب پر آنے والا ہے۔ 23 کیونکہ
اِس کا اٹل فیصلہ ہو چکا ہے کہ قادرِ پورےالافواجربمطلق
ملـک ہلاکتپر لانے کو ہے۔

24 اِس لئے قادرِ مطلق رب الافواج فرماتا ہے، اے” صیون
میں بسنے والی میری قوم، اسور سے مت ڈرنا جو لاٹھی سے تجھے
مارتا ہے تیرےاور خلاف لاٹھی یوں اُٹھاتا جسہے طرح پہلے
مصر کیا کرتا تھا۔ 25 میرا تجھ پر غصہ جلد ہی ٹھنڈا ہو جائے
گا اور میرا غضب یوں اسور پر نازل ہو کر اُنہیں کرےختم “گا۔
الافواجربطرحجس26 مِدیانیوںنے کو نےجدعونجبمارا
عوریب کی چٹان پر اُنہیں اُسیدیشکست طرح وہ یوں اسور کو
کوڑےبھی مارےسے گا۔ ربطرحجساور نے اپنی لاٹھی
موسٰی کے یعے ذر سمندر کے اوپر اُٹھائی اور نتیجے میں مصر کی
فوج اُس میں ڈوب گئی بالکل اُسی طرح وہ یوں اسور کے ساتھ
کرےبھی گا۔ 27 اُس دن اسور کا تیرےبوجھ کندھوں پر سے
اُتر جائے گا، اور اُس کا جوا تیری گردن پر سے دُور ہو ٹوٹکر
جائے گا۔

یورشلم طرفکی فاتح کی ترقی

فاتح نے یشیمون کی طرف سے چڑھ کر عیات28 پر حملہ کیا
اُسہے۔ میںمجروننے گزرسے مِکماسکر میں لشکریاپنا سامان
چھوڑ رکھا ہے۔ درے29 کو پار کر کے وہ کہتے ہیں، آج” ہم
رات “گے۔گزاریںمیںِجبعکو رامہ تھرتھرا رہا ساؤلاور کا شہر
بھاگِجبعہ گیا ہے۔ اے30 جلّیم بیٹی، زور چیخیںسے اے!مار
لَیسہ، !دےدھیان اے عنتوت، اُسے !دےجواب 31 مدمینہ
فرار ہو گیا اور جیبیم باشندوںکے دوسرینے میںجگہوں پناہ لی
ہے۔ ہیآج32 نوبفاتح رُکپاسکے بیٹیصیونکر پہاڑکے یعنی
کوہِ یروشلم کے اوپر ہاتھ ہلائے *گا۔

33 دیکھو، قادرِ ربمطلق بڑےالافواج زور سے شاخوں کو
توڑنے والا ہے۔ تب اونچے اونچے درخت کٹ کر گر جائیں
گے، اور جو سرفراز ہیں خاکاُنہیں میں ملایا جائے گا۔ 34 وہ
کلہاڑی لے کر گھنے جنگل کو کاٹ ڈالے گا بلـکہ لبنان بھی
زورآور ہاتھوںکے گر جائے گا۔

11
مسیح کی پُرامن سلطنت

1 *یسّی کے مُڈھ میں سے پھوٹکونپل نکلے گی، اور اُس کی
بچی ہوئی جڑوں سے شاخ نکل کر پھل لائے گی۔ رب2 کا روح
اُس پر ٹھہرے گا یعنی حکمت اور سمجھ کا روح، مشورت اور
قوت کا روح، عرفان اور رب کے خوف کا روح۔ رب3 کا
خوف اُسے عزیز ہو گا۔ نہ وہ دکھاوے کی بنا پر فیصلہ کرے
گا، نہ سنی سنائی باتوں کی بنا پر دےفتوٰی گا 4 بلـکہ انصاف سے
بےبسوں کرےعدالتکی گا اور غیرجانب داری ملـکسے کے
مصیبت زدوں کا کرےفیصلہ گا۔ اپنے کلام کی لاٹھی سے وہ
زمین مارےکو اورگا اپنے پھونککیمنہ ہلاککوبےدینسے
گا۔کرے بازیراستوہ5 پٹکےکے وفاداریاور کے زیرجامے
سے ملبّس رہے گا۔

6 یا بھیڑ اُس وقت بھیڑ کے بچے ٹھہرےپاسکے گا، اور چیتا
بھیڑ بچےکے پاسکے گا۔کرےآرام بچھڑا، جوان ببر شیر اور موٹا
تازہ بَیل مل کر رہیں گے، اور چھوٹا لڑکا ہانکاُنہیں کر سنبھالے
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 کے قریب کھیلے گا،
اور جوان بچہ اپنا ہاتھ یلے سانپزہر کے بِل میں ڈالے گا۔

میرے9 مُقّدستمام پہاڑ پر غلطنہ اور نہ تباہ کامکن کیا جائے
گا۔ کیونکہ ملـک رب کے عرفان سے یوں معمور ہو گا جس
طرح سمندر پانی سے بھرا رہتا ہے۔ 10 اُس دن †یسّی کی جڑ سے
پھوٹی ہوئی کونپل اُمّتوں کے لئے جھنڈا ہو گا۔ قومیں اُس کی
طالب ہوں گی، اور اُس سکونتکی گاہ جلالی ہو گی۔

رب اپنی قوم واپسکو لائے گا
* 10:32 آج …ہی ہاتھ ہلائے ایک:گا اَور ممکنہ :ترجمہ آج ہی نوبفاتح پاسکے رُک کر کوہِ یروشلم کے اوپر ہاتھ ہلائے گا تاکہ اُسے بڑا بنائے۔ * 11:1 :یسّی
یسّی سے حضرتمراد داؤد کی نسل ہے حضرتیّسی) داؤد باپکا ۔(تھا † 11:10 :یسّی یسّی سے حضرتمراد داؤد کی نسل ہے حضرتیّسی) داؤد باپکا
۔(تھا
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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، بابل، حمات اور ساحلی علاقوں میں
منتشر ہو گا۔ 12 وہ قوموں کے لئے جھنڈا گاڑ کر اسرائیل کے
جلاوطنوں کو اکٹھا کرے گا۔ ہاں، وہ یہوداہ کے بکھرے
افراد کو دنیا چاروںکے کونوں سے لا کر کرےجمع گا۔ تب13
اسرائیل کا حسد ختم ہو جائے گا، اور یہوداہ کے دشمن نیست
و نابود ہو جائیں گے۔ نہ اسرائیل یہوداہ سے کرےحسد گا، نہ
یہوداہ اسرائیل سے دشمنی رکھے گا۔ 14 پھر دونوں مغرب میں
ملـکفلستی پڑیںجھپٹپر گے اور مل مشرقکر باشندوںکے کو
لیںلُوٹ ادومگے۔ موآباور اُن آئیںمیںقبضےکے عموناورگے،
اُن کے تابع ہو جائے گا۔ رب15 بحرِ ُلزم ق کرےخشککو گا
اور ساتھ ساتھ یائے فراتدر کے اوپر ہاتھ ہلا کر اُس پر زوردار
ہَوا چلائے تبگا۔ یا ایسیساتدر نہروں میں بٹ جائے گا جو
پیدل ہی پار کی جا سکیں گی۔ ایک16 ایسا راستہ بنے گا ربجو
بچےکے افرادہوئے اسورکو تکاسرائیلسے پہنچائے بالکلگا،
اُس راستے کی جسطرح نے اسرائیلیوں کو مصر سے نکلتے وقت
تکاسرائیل پہنچایا تھا۔

12
بچے ہوؤں کی حمد و ثنا

اُس1 دن گیتتم گاؤ گے،
کروںستائشتیریمَیںرب،اے” !گا ً یقینا تُو مجھ ناراضسے

تھا، ابلیکن مجھغضبتیرا پر سے دُور ہو جائے اور تُو مجھے دے۔تسلی
2 الله نجاتمیری اُسہے۔ پر بھروسا رکھ کر دہشتمَیں نہیں

کھاؤں گا۔ کیونکہ رب خدا میری قوت اور میرا گیت ہے، وہ
نجاتمیری بن گیا “ہے۔

3 تم شادمانی نجاتسے چشموںکے سے پانی بھرو گے۔
اُس4 دن تم کہو گے، رب” ستائشکی !کرو اُس کا نام لے

کر اُسے !پکارو جو کچھ اُس نے کیا ہے دنیا کو بتاؤ، اُس کے نام
عظمتکی کا اعلان کرو۔

تمجیدکیرب5 گیتکا گاؤ، اُسکیونکہ زبردستنے کام کیا
ہے، اور اِس کا علم پوری تکدنیا پہنچے۔

اے6 یروشلم کی ہنے ر والی، شادیانہ بجا کر خوشی نعرےکے
!لگا کیونکہ اسرائیل کا قدوس عظیم ہے، اور تیرےوہ درمیان
سکونتہی کرتا “ہے۔

13
بابل خلافکے اعلان

1 درِج ذیل بابل کے بارے 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 کے دروازوں میں داخل ہونے کا حکم دو۔ مَیں3 نے
اپنے مُقّدسین کامکو پر لگا دیا مَیںہے، نے سورماؤںاپنے کو جو

عظمتمیری خوشیکی مناتے ہیں بُلا لیا ہے غضبمیرےتاکہ
کا آلہ کار بنیں۔

4 !سنو پہاڑوں پر بڑے ہجوم کا شور مچ رہا ہے۔ !سنو متعدد
ممالـک اور جمع ہونے والی قوموں کا غل غپاڑا سنائی دے رہا
لئےکےجنگالافواجربہے۔ فوج جمع کر رہا ہے۔ اُس5 کے
فوجی علاقوںدُوردراز بلـکہ آسمان کی انتہا سے آ ہیں۔رہے کیونکہ
رب غضباپنے آلاتکے ساتھکے آ رہا ہے تاکہ ملـکتمام کو
برباد کر دے۔

6 یلا واو کرو، ربکیونکہ کا دن قریب ہی ہے، وہ جبدن
قادرِ مطلق طرفکی تباہیسے مچے گی۔ تب7 تمام بےحسہاتھ
و حرکت ہو جائیں گے، اور ایکہر کا دل ہمت دےہار گا۔
دہشت8 اُن پر چھا جائے گی، اور وہ جاں کنی اور دردِ زہ کی
سی گرفت میں آ کر جنم دینے والی عورت کی طرح تڑپیں گے۔
دوسرےایک کو ڈر مارےکے گھور گھور کر اُن چہرےکے
آگ طرحکی تمتما رہے ہوں گے۔

9 دیکھو، رب کا بےرحم دن آ رہا جبہے اُس کا قہر اور
نازلغضبشدید ملـکوقتاُسگا۔ہو تباہ ہو جائے اورگا گناہ
گار کو اُس میں سے مٹا دیا جائے گا۔ آسمان10 ستارےکے اور
اُن نہیںجھرمٹکے چمکیں طلوعسورجگے، تاریکوقتہوتے
ہی رہے گا، اور چاند کی روشنی ختم ہو گی۔

مَیں11 دنیا اُسکو بدکاریکی کا اجر اور بےدینوں کو اُن کے
گناہوں کی شوخوںمَیںگا،دوںسزا گھمنڈکا ختم دوںکر اورگا
ظالموں کا خاکغرور میں ملا دوں گا۔ خالصلوگ12 سونے
کہیںسے یادہ نایابز ہوں انسانگے، اوفیر کے قیمتی سونے کی
نسبت کہیں یادہ ز یابکم ہو گا۔

13 کیونکہ آسمان رب الافواج کے قہر کے منے سا کانپ اُٹھے
گا، اُس کے غضبشدید نازلکے ہونے پر زمین لرز کر اپنی جگہ
کھسکسے جائے گی۔ بابل14 کے تمام باشندے شکاری کے
منے سا دوڑنے والے غزال اور چرواہے سے محروم یوں بھیڑبکر کی
طرح اِدھر بھاگاُدھر کر ملـکاپنے اور اپنی قوم واپسمیں آنے
کی کوشش کریں گے۔ 15 جو بھی دشمن کے قابو میں آئے گا
اُسے چھیدا جائے گا، بھیجسے پکڑا جائے گا اُسے تلوار سے مارا
جائے گا۔ 16 اُن کے دیکھتے دیکھتے دشمن اُن کے بچوں کو زمین
پر دےپٹخ گا اور اُن کے گھروں لُوٹکو کر اُن کی عورتوں کی
کرےدریعصمت گا۔

مَیں17 مادیوں کو اُن پر چڑھا لاؤں گا، ایسے لوگوں کو جنہیں
رشوت نہیںسے آزمایا جا سکتا، جو کیچاندیسونے پروا نہیںہی
کرتے۔ 18 اُن کے تیر نوجوانوں دیںمارکو نہگے۔ شیرخواروںوہ
ترسپر کھائیں گے، نہ بچوں پر رحم کریں گے۔

بابل جنگلی جانوروں کا گھر بن جائے گا
19 الله بابل کو جو ممالـکتمام کا تاج اور بابلیوں خاصکا 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 بسایا نہیں
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جائے گا، نسل در نسل وہ ویران ہی رہے گا۔ نہ بَدُو اپنا تنبو
وہاں لگائے گا، اور نہ گلہ بان اپنے یوڑ ر اُس میں ٹھہرائے گا۔
صرف21 یگستان ر کے جانور کھنڈرات میں جا بسیں گے۔ شہر
گھرکے اُن آوازوںکی سے اُٹھیںگونج عقابیگے، ُلّو ا ٹھہریںوہاں
گے، اور بکرانما ِجّن اُس رقصمیں کریں گے۔ جنگلی22 ُکتے اُس
کے محلوں میں روئیں گے، اور عیشگیدڑ و عشرت کے قصروں
اپنیمیں بابلگے۔نکالیںآوازیںبھریدرد ہے،ہیقریبخاتمہکا
اب دیر نہیں لـگے گی۔

14
واپساسرائیلی آئیں گے

1 یعقوبربکیونکہ ترسپر کھائے گا، وہ دوبارہ اسرائیلیوں
کو چن کر اُنہیں اُن کے ملـکاپنے میں دےبسا پردیسیگا۔ بھی
اُن ملساتھکے جائیں گے، یعقوبوہ کے گھرانے منسلـکسے
ہو جائیں گے۔ 2 دیگر قومیں اسرائیلیوں کو لے کر اُن کے وطن
میں واپس پہنچا دیں گی۔ تب اسرائیل کا گھرانا اِن پردیسیوں کو
میںورثے پائے گا، اور ربیہ میںملـککے اُن کے نوکر نوکرانیاں
بن کر اُن خدمتکی کریں گے۔ جنہوں نے اُنہیں جلاوطن کیا تھا
اُن ہی کو جلاوطنوہ رکھیںکئے جنہوںگے، نے اُن پر ظلم کیا تھا
اُن ہی پر وہ حکومت کریں گے۔ ربدنجس3 تجھے مصیبت،
بےچینی اور ظالمانہ غلامی سے دےآرام گا اُس4 دن تُو بابل کے
بادشاہ پر طنز گیتکا گائے گا،

بابل پر طنز یہ”گیتکا باتکیسی ہے؟ نیستظالم و نابود اور اُس کے حملے ختم
ہو گئے ہیں۔ رب5 نے بےدینوں کی لاٹھی توڑ کر حکمرانوں کا
وہ شاہی ٹکڑےٹکڑےعصا کر دیا ہے 6 میںطیشجو آ قوموںکر
کو مسلسل مارتا رہا اور غصے سے اُن پر حکومت کرتا، بےرحمی
سے اُن پیچھےکے پڑا رہا۔ پوریاب7 دنیا کو آرام و حاصلسکون
ہوا ابہے، خوشیطرفہر نعرےکے دےسنائی رہے ہیں۔
8 جونیپر درختکے اور لبنان تیرےبھیدیودارکے انجام خوشپر
ہو کر کہتے ہیں، شکر’ سےجب!ہے تُو گرا دیا گیا چڑھیہاںکوئی
کر ہمیں کاٹنے نہیں ‘آتا۔

تیرےپاتال9 اُترنے باعثکے ہل گیا تیرےہے۔ انتظار میں
وہ مُردہ روحوں کو حرکت میں لا رہا ہے۔ وہاں دنیا کے تمام
رئیس اور اقوام کے تمام بادشاہ اپنے تختوں کھڑےسے ہو کر تیرا
ملسب10گے۔کریںاستقبال گے،کہیںسےتجھکر اب’ بھیتُو
ہم کمزورجیسا ہو گیا ہمارےبھیتُوہے، برابر ہو گیا تیری11‘!ہے
تمام شان شوکتو پاتال میں اُتر گئی تیرےہے، خاموشستار ہو
گئے کیڑےابہیں۔ تیرا گدّا کیچوےاور تیرا کمبل ہوں گے۔

اے12 ستارۂ اےصبح، ابِن سحر، تُو آسمان طرحکسسے گر
گیا نےجس!ہے ممالـکدیگر دیشکستکو تھی ابوہ خود
پاشپاش ہو گیا ہے۔ میںدل13 تُو کہا،نے آسمانمَیں’ پر چڑھ کر
تختاپنا الله کے ستاروں کے اوپر لگا لوں گا، مَیں انتہائی شمال میں

اُس پہاڑ پر جہاں دیوتا جمع ہوتے تختہیں نشین ہوں گا۔ مَیں14
بادلوں کی بلندیوں پر چڑھ کر قادرِ مطلق کے بالکل برابر ہو جاؤں
‘گا۔ لیکن15 تجھے تو پاتال میں اُتارا جائے گا، اُس سبکے سے
گہرے گڑھے میں گرایا جائے گا۔

16 جو بھی تجھ پر نظر ڈالے گا وہ غور سے دیکھ کر پوچھے
گا، کیا’ یہی وہ آدمی جسہے نے زمین 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 ممالـکدیگر کے تمام بادشاہ بڑی عزت کے ساتھ اپنے اپنے
مقبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ 19 لیکن تجھے اپنی قبر سے دُور
پھینکطرحکیکونپلبےکارکسی دیا مقتولوںتجھےگا۔جائے
سے ڈھانکا جائے گا، اُن جنسے کو تلوار سے چھیدا گیا ہے، جو
یلے پتھر گڑھوں میں اُتر گئے ہیں۔ تُو پاؤں تلے روندی ہوئی لاش
جیسا ہو گا، 20 اور تدفین وقتکے تُو دیگر بادشاہوں سے جا نہیں
ملے گا۔ کیونکہ تُو نے ملـکاپنے کو تباہ اور اپنی قوم ہلاککو
کر دیا ابچنانچہہے۔ تکابدسے اِن کیبےدینوں اولاد کا ذکر
تک نہیں کیا جائے گا۔ 21 اِس 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 خلافکے یوں اُٹھوں گا

کہ بابل کا نام و تکنشان نہیں رہے گا۔ مَیں اُس کی اولاد کو
رُوئے زمین پر سے مٹا دوں گا، ایکاور بھی نہیں بچنے کا۔ بابل23
خارپُشت کا مسکن اور دلدل کا علاقہ بن جائے گا، کیونکہ مَیں
خود اُس میں تباہی کا جھاڑو پھیر دوں “گا۔ یہ رب الافواج کا
فرمان ہے۔

اسوری فوج کی تباہی
رب24 الافواج نے قَسم کھا کر فرمایا ہے، یقیناً” سب کچھ

میرے منصوبے کے مطابق ہی ہو گا، میرا ارادہ ضرور پورا ہو
جائے گا۔ مَیں25 اسور کو ملـکاپنے میں ِچکنا ُچور کر دوں گا
اور اُسے اپنے پہاڑوں پر ڈالوںکچل اُستبگا۔ کا میریجوا قوم پر
دُورسے ہو اُساورگا،جائے اُسبوجھکا کندھوںکے پر اُترسے
جائے “گا۔ پوری26 دنیا بارےکے میں یہ منصوبہ اٹل ہے، اور
رب اپنا ہاتھ تمام قوموں خلافکے بڑھا ہے۔چکا الافواجرب27
نے فیصلہ کر لیا ہے، تو کون اِسے کرےمنسوخ گا؟ اُس نے اپنا
ہاتھ بڑھا دیا ہے، تو کون اُسے روکے گا؟

فلستیوں کا انجام قریب ہے
ذیل28 کا کلام اُس سال نازل جبہوا آخز بادشاہ وفاتنے

پائی۔
تماماے29 فلستی اِسملـک، متخوشیپر منا ہمیںکہ مارنے

والی لاٹھی ٹوٹ گئی ہے۔ کیونکہ سانپ کی بچی ہوئی جڑ سے
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یلا نکلےپھوٹسانپزہر اورگا، اُس پھلکا اُڑنفشاںشعلہ اژدہا
ہو گا۔ تب30 ضرورت مندوں کو چراگاہ ملے گی، اور غریب
محفوظ جگہ پر آرام کریں تیریلیکنگے۔ جڑ مَیںکو 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 سے تمہاری طرف دھواں بڑھ رہا ہے، اور اُس کی صفوں
میں پیچھے ہنے ر والا کوئی نہیں ہے۔ 32 تو پاسہمارےپھر بھیجے
ہوئے قاصدوں کو ہم کیا جواب دیں؟ یہ ربکہ نے صیون کو
قائم رکھا ہے، کہ اُس کی قوم کے اُسیمظلوم میں پناہ لیں گے۔

15
موآب کے انجام کا اعلان

موآب1 بارےکے ربمیں کا :فرمان
ایک ہی رات میں موآب کا شہر عار تباہ ہو گیا ہے۔ ایک

راتہی میں موآب کا شہر قیر باد بر ہو گیا ہے۔ اب2 دیبون کے
باشندے ماتم لئےکےکرنے اپنے مندر کیگاہوںقربانپہاڑیاور
چڑھطرف موآبہیں۔رہے اپنے شہروں نبو اور میدبا پر یلا واو کر
سرہرہے۔رہا مُنڈا اورہوا میںگلیوں3ہے۔گئیکٹداڑھیہر
ٹاٹوہ سے ملبّس پھر رہے ہیں، چھتوں پر اور چوکوں میں سب
رو رو کر آہ و بکا کر رہے ہیں۔ حسبون4 اور اِلی عالی مدد کے
لئے پکار رہے ہیں، اور اُن کی تکیہضآوازیں دےسنائی رہی
ہیں۔ اِس لئے موآب کے مسلح 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 شلیشیاہ تک پہنچ رہے لوگہیں۔ رو
رو لوحیتکر طرفکی چڑھ رہے ہیں، وہ تکحورونائم جانے
والے راستے پر چلتے اپنیہوئے تباہی پر یہ گر زاریو کر ہیں۔رہے
6 نِمریم کا پانی سوکھ گیا ُجھلسگھاسہے، گئی تمامہے، یالی ہر
ختم ہو گئی ہے، سبزہ زاروں کا نام و تکنشان نہیں رہا۔ اِس7
لئے لوگ اپنا سارا جمع سمیٹسامانشدہ کر وادٔی سفیدہ عبورکو
کر رہے ہیں۔ 8 چیخیں موآب کی حدود تک گونج رہی ہیں،
ہائے ہائے کی آوازیں اِجلائم اور بیر ایلیم تک دےسنائی رہی
ہیں۔ لیکن9 گو دیمون کی نہر خون سے سرخ ہو گئی ہے، تاہم
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
بیٹیصیونسےطرف پہاڑکے پر بھیجمینڈھا بیٹیاںکیموآب2دو۔
گھونسلے سے بھگائے ہوئے پرندوں کی طرح یائے در ارنون کے
پایاب مقاموں پر اِدھر اُدھر پھڑپھڑا ہیں۔رہی ہمیں”3 کوئی مشورہ

دے، کوئی پیشفیصلہ کر۔ ہم پر سایہ ڈال تاکہ دوپہر کی تپتی
دھوپ ہم پر نہ پڑے بلـکہ رات جیسا اندھیرا ہو۔ مفروروں کو
چھپا دشمندے، کو پناہ گزینوں بارےکے میں اطلاع نہ دے۔
موآبی4 مہاجروں کو پاساپنے ٹھہرنے موآبیدے، مفروروں کے
لئے پناہ گاہ ہو تاکہ وہ ہلاکو کے ہاتھ سے بچ “جائیں۔
لیکن ظالم انجامکا آنے تباہیہے۔والا سلسلہکا جائےہوختم

گا، اور کچلنے ملـکوالا سے غائب ہو جائے گا۔ تب5 الله اپنے
فضل داؤدسے کے گھرانے کے لئے تخت گا۔کرےقائم اور جو
اُس پر بیٹھے گا وہ وفاداری کرےحکومتسے گا۔ وہ انصاف
طالبکا رہ کرےعدالتکر گا اور راستی قائم رکھنے میں ماہر ہو
گا۔

موآب مناسبکی سزا افسوسپر
6 ہم موآبنے کے تکبر بارےکے میں سنا ہے، کیونکہ وہ

حد سے یادہ ز متکبر، گھمنڈیمغرور، لیکنہے۔چشمشوخاور
اُس کی عبثڈینگیں ہیں۔

7 اِس لئے موآبی اپنے آپ پر آہ و زاری کر رہے، سب مل کر
آہیں بھر ہیں۔رہے سسکسسکوہ قیرحراستکر کشمشکی
کی ٹکیاں یاد کر رہے ہیں، اُن کا نہایت بُرا حال ہو گیا ہے۔
حسبون8 کے باغ مُرجھا گئے، ِسبماہ کے انگور ختم ہو گئے ہیں۔
پہلے تو اُن کی انوکھی بیلیں یعزیر بلـکہ یگستان ر تک پھیلی ہوئی
تھیں، اُن سمندرکونپلیںکی بھیکو پار غیرقومابلیکنتھیں۔کرتی
حکمرانوں نے یہ عمدہ بیلیں توڑ ڈالی ہیں۔ 9 اِس لئے مَیں یعزیر
کے ساتھ مل کر ِسبماہ کے انگوروں کے لئے آہ و زاری کر رہا
اےہوں۔ اِلیاےحسبون، دیکھحالتتمہاریعالی، میرےکر
بےحد آنسو بہہ رہے ہیں۔ کیونکہ جب تمہارا پھل پک گیا اور
فصلتمہاری تیار تمہارےنعرےکےجنگتبہوئی میںعلاقے
باغوںشادمانیوخوشیاب10اُٹھے۔گونج غائبسے ہے،گئیہو
انگور باغوںکے گیتمیں خوشیاور نعرےکے بند ہو گئے ہیں۔
کوئی نہیں رہا جو حوضوں میں انگور کو روند کر رس نکالے،
کیونکہ مَیں فصلنے کی خوشیاں ختم دیکر ہیں۔

11 میرا دل سرود کے ماتمی سُر نکال کر موآب کے لئے نوحہ
کر رہا ہے، میری جان قیرحراست کے لئے آہیں بھر رہی ہے۔
موآبجب12 اپنی پہاڑی قربان گاہ کے منے سا حاضر ہو کر سجدہ
کرتا ہے تو محنتبےکار کرتا جبہے۔ وہ پوجا کرنے کے لئے
اپنے مندر میں داخل ہوتا ہے تو فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔

رب13 ماضینے میں اِن باتوں کا اعلان کیا۔ لیکن14 اب وہ
مزید فرماتا ہے، تین” سال کے اندر موآب*اندر کی تمام شان و
شوکت اور دھوم دھام جاتی رہے گی۔ جو تھوڑے بہت بچـیں
گے، نہایتوہ ہی کم ہوں “گے۔

17
شام اور اسرائیل کی تباہی

دمشق1 شہر بارےکے میں الله کا :فرمان
* 16:14 تین سال کے اندر :اندر لفظی :ترجمہ مزدور کے تینسے سال کے اندر اندر۔
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دمشق” 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 جو اُنہیں بھگائے۔ اسرائیل3 کے قلعہ بند نیستشہر و نابود
ہو جائیں اورگے، دمشق سلطنتکی جاتی گی۔رہے شام کے جو
لوگ بچ نکلیں گے اُن کا اور اسرائیل کی شان و شوکت ایککا
ہی انجام ہو “گا۔ یہ الافواجربہے کا فرمان۔

4 اُس” دن یعقوب کی شان و شوکت کم اور اُس کا موٹا تازہ
جسم لاغر ہوتا جائے گا۔ 5 فصل کی کٹائی کی سی حالت ہو
جسگی۔ طرح کاٹنے ایکوالا ہاتھ سے گندم کے ڈنٹھل کو
پکڑ دوسرےکر سے بالوں کو کاٹتا ہے اُسی طرح اسرائیلیوں کو
کاٹا گا۔جائے طرحجساور وادٔی رفائیم فصللوگغریبمیں
کاٹنے والوں کے پیچھے پیچھے چل کر بچی ہوئی بالیوں کو چنتے
ہیں اُسی طرح اسرائیل کے بچے ہوؤں کو چنا جائے گا۔ تاہم6
کچھ نہ کچھ بچا رہے گا، اُن دو چار زیتونوں کی طرح جو چنتے
درختوقت کی چوٹی پر رہ جاتے درختہیں۔ ڈنڈےکو سے
جھاڑنے کے باوجود کہیں نہ کہیں ایکچند لـگے رہیں “گے۔
یہ ہے اسرائیلرب، کے خدا کا فرمان۔

تب7 انسان اپنی نظر اپنے خالق طرفکی اُٹھائے گا، اور اُس
کی آنکھیں اسرائیل قدوسکے طرفکی دیکھیں 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۔

9 اُس وقت اسرائیلی اپنے قلعہ بند شہروں کو یوں چھوڑیں گے
کنعانیوںطرحجس نے اپنے جنگلوں اور پہاڑوں چوٹیوںکی کو
اسرائیلیوں کے آگے آگے چھوڑا تھا۔ سب کچھ ویران و سنسان ہو
گا۔ 10 افسوس، تُو نجاتاپنی کے خدا بھولکو گیا تجھےہے۔ وہ
چٹان یاد نہ پرجسرہی تُو پناہ لے سکتا چنانچہہے۔ پیارےاپنے
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 عبثمحنت ہے۔ تُو
بھیکبھی اُن پھلکے لطفسے اندوز نہیں ہو گا بیماریمحضبلـکہ
اور لاعلاج درد کی فصل کاٹے گا۔

دیگر قوموں کے حملےبےکار
12 بےشمار قوموں کا شور شرابہ سنو جو طوفانی سمندر کی سی

ٹھاٹھیں مار رہی ہیں۔ اُمّتوں کا غل 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 دُور بھاگ جائیں گی۔ جس طرح پہاڑوں پر بھوسا ہَوا کے
سےجھونکوں اُڑ جاتا لُڑھکاور آندھیبوٹی میں لـگتیکھانےچکر
ہے اُسی طرح وہ فرار ہو جائیں گی۔ 14 شام کو اسرائیل سخت

گھبرا جائے لیکنگا، پَو پھٹنے پہلےسے پہلے اُس دشمنکے مر گئے
ہوں گے۔ یہی ہمیں لُوٹنے والوں کا نصیب، ہماری غارت گری
کرنے والوں کا انجام ہو گا۔

18
ایتھوپیا عدالتکی

پھڑپھڑاتے1 *بادبانوں ملـککے !افسوسپر ایتھوپیا افسوسپر
جہاں کوش کے یا در بہتے ہیں، 2 اور جو اپنے قاصدوں کو آبی
نرسل میںکشتیوںکی بٹھا سمندریکر سفروں پر بھیجتا اےہے۔
تیز رَو قاصدو، لمبے قد اور ِجلدچپڑیِچکنی والی قوم پاسکے جاؤ۔
اُس قوم کے پاس پہنچو جس سے دیگر قومیں دُوردراز علاقوں
تک ڈرتی ہیں، جو زبردستی سب کچھ پاؤں تلے کچل دیتی ہے،
جساور ملـککا یاؤں در سے بٹا ہوا ہے۔

دنیااے3 تمامکے زمینباشندو، تمامکے بسنے پہاڑوںجب!والو
پر جھنڈا گاڑا جائے تو اُس پر دھیان جب!دو نرسنگا بجایا جائے
تو اُس پر غور !کرو 4 مجھربکیونکہ ہمسے کلام ہوا مَیں”ہے،
اپنی سکونت گاہ سے خاموشی سے دیکھتا رہوں گا۔ لیکن میری
یہ خاموشی دوپہر کی دھوپچلچلاتی یا موسِم گرما میں دُھند کے
بادل مانندکی “گی۔ہو انگورکیونکہ5 فصلکی پکنےکے پہلےسے
ربہی اپنا ہاتھ پھولوںگا۔دےبڑھا کے ہونےختم انگورجبپر
پک رہے ہوں گے وہ کونپلوں کو چھری سے کاٹے گا، پھیلتی
ہوئی شاخوں کو توڑ توڑ کر اُن گا۔کرےچھانٹکانٹکی یہی6
ایتھوپیا حالتکی ہو گی۔ اُس کی لاشوں کو پہاڑوں شکاریکے
پرندوں اور جنگلی جانوروں کے حوالے کیا جائے گا۔ موسِم گرما
کے دوران پرندےشکاری اُنہیں کھاتے جائیں گے، اور سردیوں
میں جنگلی جانور لاشوں سے سیر ہو جائیں گے۔

وقتاُس7 لمبے قد اور ِجلدچپڑیِچکنی والی یہ الافواجربقوم
کے حضور تحفہ لائے گی۔ ہاں، جن لوگوں سے دیگر قومیں
دُوردراز علاقوں تک ڈرتی ہیں اور جو زبردستی سب کچھ پاؤں
تلے کچل دیتے ہیں وہ یاؤں در سے بٹے ہوئے ملـکاپنے سے آ کر
اپنا صیونتحفہ پہاڑ کریںپیشپر الافواجربجہاںوہاںگے، کا
نام سکونت کرتا ہے۔

19
مصر عدالتکی

مصر1 بارےکے میں الله کا :فرمان
رب تیز رَو بادل پر سوار ہو کر مصر آ رہا ہے۔ اُس کے منے سا

مصر کے بُت تھرتھرا رہے ہیں اور مصر ٹوٹہمتکی گئی ہے۔
2 مَیں” مصریوں دوسرےایککو کے ساتھ لڑنے پر اُکسا دوں
گا۔ بھائی بھائی کے ساتھ، پڑوسی پڑوسی کے ساتھ، شہر شہر کے
ساتھ، اور بادشاہی بادشاہی کے کرےجنگساتھ گی۔ مصر3
کی روح مضطرب ہو جائے گی، اور مَیں اُن کے منصوبوں کو
درہم برہم کر دوں گا۔ گو وہ بُتوں، مُردوں کی روحوں، اُن سے

* 18:1 پھڑپھڑاتے ایک:بادبانوں اَور ممکنہ :ترجمہ پھڑپھڑاتی ٹڈیوں۔
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رابطہ کرنے والوں اور قسمت کا حال بتانے والوں سے مشورہ
کریں گے، لیکن4 مَیں ایکاُنہیں مالـکظالم کے حوالے دوںکر
گا، سختایکاور بادشاہ اُن پر کرےحکومت “گا۔ یہ ہے قادرِ
الافواجربمطلق کا فرمان۔

5 یائے نیلدر کا پانی ختم ہو جائے گا، بالکلوہ سوکھ جائے
گا۔ مصر6 کی نہروں سے بدبو پھیلے گی بلـکہ مصر کے نالے گھٹتے
خشکگھٹتے ہو جائیں گے۔ نرسل اور سرکنڈے مُرجھا جائیں
گے۔ 7 یائے در نیل کے تکدہانے جتنی بھی یالی ہر اور فصلیں
کنارے پر اُگتی ہیں سبوہ پژمُردہ ہو جائیں گی اور ہَوا میں بکھر
غائبکر ہو جائیں گی۔ مچھیرے8 آہ و زاری کریں گے، یا در میں
کانٹا جالاور لنے ڈا والے گے۔جائیںگھٹتے َسن9 ریشوںکے سے
دھاگا بنانے والوں کو شرم آئے گی، اور جولاہوں رنگکا فق پڑ
گا۔جائے 10 کپڑا بنانے ہوںمایوسسختوالے تمامگے، مزدور
دل برداشتہ ہوں گے۔

ُضعن11 کے افسر ناسمجھ ہی ہیں، فرعون کے دانا مشیر اُسے
احمقانہ مشورے دے رہے ہیں۔ تم مصری بادشاہ کے منے سا
طرحکس دعوٰی کر سکتے دانشمَیں”ہو، مندوں میںحلقےکے
شامل اور قدیم بادشاہوں کا وارث ؟“ہوں اے12 فرعون، اب
دانشتیرے مند کہاں ہیں؟ وہ معلوم کر تجھےکے بتائیں ربکہ
ساتھکےمصرالافواج کرنےکچھکیا ارادہکا ُضعن13ہے۔رکھتا
بیٹھےبناحمقافسرکے میمفِسہیں، بزرگوںکے نے دھوکا کھایا
ہے۔ اُس کے قبائلی سرداروں کے فریب سے مصر ڈگمگانے لگا
ہے۔ 14 کیونکہ رب نے اُن میں ابتری کی روح ڈال دی ہے۔
جس طرح نشے میں دُھت شرابی اپنی قَے میں لڑکھڑاتا رہتا ہے
اُسی طرح مصر اُن کے مشوروں ڈانواںسے ڈول ہو گیا ہے، خواہ
وہ کیا کچھ کیوں نہ کرے۔ اُس15 کی باتکوئی نہیں بنتی، خواہ
سر ہو یا دُم، کونپل ہو یا تنا۔

مصری16 اُس دن عورتوں جیسے کمزور ہوں ربجبگے۔
الافواج اُنہیں مارنے کے لئے اپنا ہاتھ اُٹھائے گا تو وہ گھبرا کر
کانپ اُٹھیں گے۔ ملـِک17 یہوداہ مصریوں کے لئے شرم باعثکا
بنے گا۔ جب بھی اُس کا ذکر ہو گا تو وہ دہشت کھائیں گے،
کیونکہ اُنہیں وہ منصوبہ یاد آئے گا جو رب نے اُن خلافکے
باندھا ہے۔

مصر، اسور اور اسرائیل مل عبادتکر کریں گے
کےمصردناُس18 پانچ زبانکیکنعانشہر اپنا الافواجربکر

کے نام پر قَسم کھائیں گے۔ اُن میں سے ایک 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 جائے گا۔ 20 یہ ربدونوں الافواج کی حضوری

کی نشان دہی کریں گے اور گواہی دیں گے کہ وہ موجود ہے۔
چنانچہ جب اُن پر ظلم کیا جائے گا تو وہ چلّا کر اُس سے یاد فر
کریں گے، رباور اُن نجاتپاسکے دےبھیجدہندہ گا جو اُن
کی خاطر لڑ کر اُنہیں بچائے گا۔ ربیوں21 آپاپنے مصریوںکو
پر کرےظاہر گا۔ اُس دن ربوہ کو جان لیں گے، اور ذبح اور
غلہ کی قربانیاں چڑھا کر اُس پرستشکی کریں گے۔ وہ رب کے
لئے مَنتیں مان کر اُن کو پورا یں کر گے۔ رب22 مصر مارےکو
گا بھی اور اُسے شفا دےبھی گا۔ ربمصری طرفکی رجوع
کریں گے تو وہ اُن کی التجاؤں میںجوابکے اُنہیں گا۔دےشفا

23 اُس ایکدن سڑکپکی مصر کو اسور کے منسلـکساتھ
دےکر گی۔ اسوری اور مصری آزادی دوسرےایکسے کے
ملـک میں آئیں گے، اور دونوں مل کر الله عبادتکی کریں گے۔
اُس24 اسرائیلدن بھی مصر اور اسور اتحادکے شریکمیں 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 ہو،
ہاتھوںمیرے ملـکبنےسے اسور برکتمیریپر میراثمیریہو،
اسرائیل پر برکت “ہو۔

20
یسعیاہ کی برہنگی اور مصر اور ایتھوپیا کا انجام

ایک1 دن اسوری بادشاہ سرجون نے اپنے کمانڈر کو اشدود
سے لڑنے یوںجببھیجا۔ اسور اُسنے فلستی شہر پر حملہ کیا تو وہ
اُن قبضےکے میں آ گیا۔

2 تین سال پہلے رب یسعیاہ بن آموص سے ہم کلام ہوا تھا،
جا،” ٹاٹ کا لباسجو تُو پہنے رہا ہے اُتار۔ اپنے جوتوں کو بھی
“اُتار۔ نبی نے ایسا ہی کیا حالتاِسیاور میں پھرتا رہا تھا۔ جب3
اشدود یوں اسور کے قبضے میں آ گیا تو رب نے فرمایا، میرے”
خادم یسعیاہ کو برہنہ اور ننگے پاؤں پھرتے تین سال ہو گئے ہیں۔
اِس سے اُس نے علامتی طور پر اِس کی نشان دہی کی ہے کہ
مصر اور ایتھوپیا کا کیا انجام ہو گا۔ 4 ِ شاہ مصریاسور قیدیوں اور
ایتھوپیا کے جلاوطنوں کو اِسی حالت میں اپنے آگے آگے ہانکے
نوجوانگا۔ برہنہسببزرگاور اور ننگے پاؤں پھریں وہگے، کمر
سے لے کر تکپاؤں برہنہ ہوں مصرگے۔ کتنا شرمندہ ہو گا۔

5 یہ دیکھ کر فلستی دہشت کھائیں گے۔ اُنہیں شرم آئے گی،
کیونکہ وہ ایتھوپیا سے اُمید رکھتے اور اپنے مصری اتحادی پر فخر
کرتے تھے۔ 6 اُس وقت اِس ساحلی علاقے باشندےکے کہیں
گے، دیکھو’ اُن لوگوں جنحالتکی ہمسے 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

* 19:18 تباہی کا :شہر ً غالبا اِس سے مراد سورج کا شہر Heliopolisیعنی ہے۔ * 21:1 دلدل کے :علاقے یعنی بابل۔
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بابل کی تباہی کا اعلان
دلدل1 کے *علاقے بارےکے میں الله کا :فرمان
جس طرح دشِت نجب میں طوفان کے تیز جھونکے بار بار آ

پڑتے ہیں اُسی آفتطرح بیابان سے آئے گی، ناکدہشتدشمن
ملـک سے آ کر تجھ پر پڑےٹوٹ گا۔ رب2 نے ناکہول یا رو
میں مجھ پر ظاہر کیا ہے نمککہ حرام اور میںحرکتہلاکو آ گئے
ہیں۔ اے عیلام چل، بابل پر حملہ !کر اے مادی اُٹھ، شہر کا
محاصرہ !کر مَیں ہونے دوں گا بابلکہ مظلوموںکے کی آہیں بند
ہو جائیں گی۔

3 اِس لئے میری شدتکمر سے لرزنے لـگی ہے۔ دردِ زہ میں
عورتمبتلا میریگھبراہٹسیکی یوں انتڑ کو مروڑ رہی ہے۔
جو کچھ مَیں نے سنا ہے اُس سے مَیں تڑپ اُٹھا ہوں، اور جو
کچھ مَیں نے دیکھا ہے، اُس سے مَیں حواس باختہ ہو گیا ہوں۔
4 میرا دھڑکدل رہا مجھکپکپیہے، طاریپر ہو پہلےہے۔گئی
شام کا دُھندلکا مجھے پیارا لگتا تھا، ابلیکن یا رو کو دیکھ کر وہ
میرے لئے دہشت باعثکا بن گیا ہے۔

تاہم5 بابل لوگمیں میز لگا کر قالین بچھا رہے ہیں۔ بےپروائی
سے وہ کھانا کھا رہے اور َمے پی رہے اےہیں۔ افسرو، !اُٹھو
اپنی ڈھالوں پر تیل لگا کر لڑنے کے لئے تیار ہو !جاؤ

رب6 نے مجھے حکم دیا، جا” کر پہرے دار کھڑا کر دے
جو تجھے ہر نظر آنے والی چیز کی اطلاع دے۔ 7 جوں ہی دو
گھوڑوں والے رتھ یا گدھوں اور اونٹوں پر سوار آدمی دکھائی دیں
تو پہرے!خبردار پوریدار توجہ “دے۔

پہرےتب8 دار ببر شیر طرحکی پکار اُٹھا، میرے” آقا، روز بہ
روز پوریمَیں وفاداری سے اپنی بُرجی پر کھڑا رہا ہوں، اور راتوں
مَیں تیار رہ کر یہاں پہرا داری کرتا آیا ہوں۔ اب9 وہ !دیکھو دو
گھوڑوں والا رتھ آ رہا پرجسہے آدمی ابہے۔سوار جوابوہ
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 ربخدا، الافواج نے مجھے فرمایا ہے اُسے مَیں نے
تمہیں سنا دیا ہے۔

ادوم :حالتکی صبح ہونے میں کتنی دیر ہے؟
ادوم11 بارےکے ربمیں کا :فرمان
سعیر کے پہاڑی علاقے سے کوئی مجھے آواز دیتا ہے، اے”

پہرے دار، صبح ہونے میں کتنی دیر باقی پہرےاےہے؟ دار،
صبح ہونے میں کتنی دیر باقی “ہے؟ پہرے12 دار جواب دیتا
والیہونےصبح”ہے، بھی۔راتلیکنہے، مزیدآپاگر پوچھنا
چاہیں تو دوبارہ آ کر پوچھ “لیں۔

عربملـِک کا انجام
ملـِک13 ‡عرب بارےکے میں رب کا اے:فرمان ددانیوں

ملـِکاے14گزارو۔راتمیںجنگلکےعربملـِکقافلو،کے

تیما کے باشندو، پانی لے کر پیاسوں سے ملنے !جاؤ پناہ گزینوں کے
پاس جا کر اُنہیں روٹی !کھلاؤ 15 کیونکہ وہ تلوار لیسسے دشمن
بھاگسے رہے ہیں، ایسے لوگوں سے جو تلوار تھامے اور کمان
تانے اُن سختسے لڑےلڑائی ہیں۔

16 ربکیونکہ مجھنے سے فرمایا، ایک” سال کے اندر §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 سبہے؟ چھتوں پر کیوں چڑھ گئے ہیں؟ 2 ہر طرف

شور شرابہ مچ رہا ہے، پورا شہر بغلیں بجا رہا ہے۔ یہ باتکیسی
ہے؟ تیرے مقتول نہ تلوار سے، نہ میداِن جنگ میں مرے۔
3 تیرےکیونکہ تمام لیڈر مل کر فرار ہوئے اور پھر تیر چلائے بغیر
پکڑے گئے۔ باقی جتنے لوگ تجھ میں تھے وہ بھی دُور دُور بھاگنا
ہتے چا تھے، لیکن اُنہیں بھی قید کیا گیا۔

اِس4 لئے مَیں نے کہا، اپنا” منہ مجھ سے پھیر کر مجھے زار زار
رونے دو۔ مجھے تسلی دینے پر بضد نہ رہو میریجبکہ قوم تباہ ہو
رہی “ہے۔ 5 کیونکہ قادرِ مطلق رب الافواج یا رو کی وادی پر
ناکہول دن لایا ہے۔ ہر طرف گھبراہٹ، کچلے لوگہوئے
ابتریاور نظر آتی شہرہے۔ چاردیواریکی ٹوٹنے لـگی پہاڑوںہے،
میں چیخیں گونج رہی ہیں۔

6 عیلام کے فوجی اپنے ترکش اُٹھا کر رتھوں، آدمیوں اور
گھوڑوں ساتھکے آ گئے ہیں۔ قیر کے مرد بھی اپنی غلافڈھالیں
سے نکال کر تجھ سے لڑنے کے لئے نکل آئے ہیں۔ 7 یروشلم کے
گرد و نواح کی بہترین وادیاں دشمن کے رتھوں سے بھر گئی ہیں،
اور اُس کے گھڑسوار شہر دروازےکے پر حملہ کرنے کے لئے
اُس کے منے کھڑےسا ہو گئے ہیں۔ 8 جو بھی بندوبست یہوداہ
نے اپنے تحفظ کے لئے کر لیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔
دناُس لوگوںتم نے کیا کِیا؟ تم سلاحنامی‘گھرجنگل’ خانے

میں جا کر اسلحہ کا معائنہ کرنے لـگے۔ 9-11 تم نے اُن متعدد
دراڑوں کا جائزہ لیا جو داؤد کے شہر فصیلکی میں پڑ گئی تھیں۔
اُسے مضبوط کرنے کے لئے تم نے یروشلم مکانوںکے گنکو کر
اُن میں سے کچھ گرا دیئے۔ ساتھ ساتھ تم نے نچلے تالاب کا پانی
جمع کیا۔ اوپر کے پرانے تالاب سے نکلنے والا پانی جمع کرنے کے
لئے تم نے اندرونی اور بیرونی فصیل کے ایکدرمیان 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 بڑینےجسدیتے دیر پہلے
اِسے تشکیل دیا تھا۔

† 21:10 کچلی :ہوئی لفظی :ترجمہ گاہی گئی۔ ‡ 21:13 :عربملـِک یا بیابان۔ § 21:16 ایک سال کے اندر :اندر لفظی :ترجمہ مزدور کے ایکسے سال کے
اندر اندر۔
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12 اُس وقت قادرِ مطلق رب الافواج نے حکم دیا کہ یہ گر و

زاری کرو، اپنے بالوں کو منڈوا ٹاٹکر لباسکا پہن لو۔ لیکن13
کیا ہوا؟ لوگتمام شادیانہ بجا کر خوشی منا رہے ہیں۔ ہر طرف
بَیلوں اور یوں بکر بھیڑ کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ سب گوشت اور
َمے لطفسے اندوز ہو کر کہہ رہے ہیں، آؤ،” ہم کھائیں پئیں،
کیونکہ کل تو مر ہی جانا “ہے۔

الافواجربلیکن14 میرینے 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 مطلق رب 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؟ نے تجھے یہاں اپنے لئے مقبرہ تراشنے
اجازتکی دی؟ تُو کون ہے بلندیکہ پر اپنے لئے مزار بنوائے،
چٹان میں آرام گاہ کھدوائے؟ اے17 مرد، !خبردار رب تجھے
زور سے دُور تکدُور پھینکنے والا تجھےوہہے۔ پکڑ لے گا اور18
مروڑ مروڑ کر گیند کی ایکطرح ملـکوسیع دےپھینکمیں
گا۔ وہیں مرےتُو گا، تیرےوہیں شاندار پڑےرتھ رہیں گے۔
کیونکہ تُو مالـکاپنے گھرانےکے لئےکے شرم باعثکا بنا ہے۔
مَیں19 برطرفتجھے کروں گا، اور تُو زبردستی عُہدےاپنے اور
منصب سے فارغ کر دیا جائے گا۔

20 اُس دن مَیں اپنے خادم اِلیاقیم بن ِخلقیاہ کو بُلاؤں گا۔
21 مَیں اُسے تیرا ہی سرکاری لباس اور کمربند پہنا کر تیرا اختیار
دےاُسے دوں گا۔ اُس وقت وہ یہوداہ کے گھرانے اور یروشلم
کے تمام باشندوں باپکا بنے گا۔ مَیں22 اُس کے کندھے پر 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
گا اُسے کوئی کھول نہیں سکے گا۔ 23 وہ کھونٹی کی مانند ہو
جسگا کو مَیں زور ٹھونکسے کر مضبوط دیوار میں لگا دوں
گا۔ اُس سے اُس باپکے کے گھرانے شرافتکو کا اونچا مقام
حاصل ہو گا۔

24 لیکن پھر آبائی گھرانے کا پورا بوجھ اُس کے ساتھ لٹک
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 ہے مضبوطوقتاُسکہ دیوار میں لـگی یہ کھونٹی
نکل جائے گی۔ اُسے توڑا جائے گا تو وہ گر جائے گی، اور اُس
ساتھکے لٹکا ٹوٹسامانسارا جائے ربیہ“۔‘گا ہے۔فرمانکا

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 ہے، وہاں ٹکنے کی تکجگہ نہیں رہی۔ قبرصجزیرۂ سے
واپس وقتآتے اُنہیں دیاطلاع گئی۔ ساحلیاے2 علاقے میں
بسنے والو، آہ و زاری اے!کرو صیدا کے تاجرو، ماتم تیرے!کرو
قاصد سمندر کو پار کرتے تھے، 3 وہ گہرے پانی پر سفر کرتے
ہوئے †مصر کا غلہ تکتجھ پہنچاتے تھے، کیونکہ تُو ہی یائے در
نیل فصلکی نفعسے کماتا تھا۔ یوں تُو تمام قوموں کا تجارتی مرکز بنا۔

ابلیکن4 شرم سار اےہو، صیدا، کیونکہ سمندر کا قلعہ بند
شہر صور تباہکچھسبہائے،”ہے،کہتا 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۔

جب5 یہ خبر تکمصر پہنچے گی تو وہاں باشندےکے تڑپ
اُٹھیں گے۔

چنانچہ6 سمندر کو پار کر تکترسیسکے ساحلیاے!پہنچو
علاقے کے باشندو، یہ گر و زاری !کرو 7 کیا یہ واقعی تمہارا وہ
شہر رنگکیجسہے رلیاں مشہور تھیں، وہ قدیم جسشہر کے
پاؤں اُسے دُوردراز تکعلاقوں لے گئے تاکہ وہاں نئی آبادیاں قائم
کرے؟ کس8 نے صور کے خلاف یہ منصوبہ باندھا؟ یہ شہر
تو پہلے بادشاہوں کو تخت پر بٹھایا کرتا تھا، اور اُس کے سوداگر
رئیس تھے، اُس کے تاجر دنیا کے میںشرفا گنے تھے۔جاتے رب9
الافواج نے یہ منصوبہ باندھا تاکہ تمام شان و شوکت کا گھمنڈ
پست اور دنیا کے عُہدےتمام دار زیر ہو جائیں۔

ترسیساے10 باڑیکھیتیکیزمیناپنیسےاببیٹی، کر، اُن
کسانوں کی کاشتطرح کاری کر جو یائے در نیل کنارےکے
اپنی فصلیں لگاتے ہیں، کیونکہ تیری بندرگاہ جاتی رہی ہے۔
رب11 نے اپنے ہاتھ کو سمندر کے اوپر اُٹھا ممالـککر کو ہلا
دیا۔ اُس نے حکم دیا ہے کہ ‡کنعان کے قلعے برباد ہو جائیں۔
اُس12 نے فرمایا، اے” صیدا اببیٹی، رنگتیریسے رلیاں بند
ہوئیدریعصمتکیجسکنواریاےگی۔رہیں اُٹھہے، اور
سمندر کو پار کر قبرصکے میں پناہ لے۔ لیکن وہاں بھی تُو آرام
نہیں کر پائے “گی۔

ملـِک13 بابل پر نظر ڈالو۔ یہ قوم تو نیست و نابود ہو گئی، اُس
ملـککا جانوروںجنگلی کا بنگھر 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

انسانصورتب15 یادکی سے اُتر یعنیسال70لیکنگا۔جائے
ایک بادشاہ مدتکی العمر بعدکے بحالطرحاُسصور ہو جائے
گیتطرحجسگا میں کسبی بارےکے میں گایا جاتا ہے،

* 22:14 یہ معاف…قصور نہیں کیا جائے :گا لفظی :ترجمہ ً یقینا اِس قصور کا تمہارےکفارہ مرتے تکدم نہیں دیا جائے گا۔ * 23:1 ترسیس کے عمدہ ترسیس’:جہازو، کا ‘جہاز نہ صرف ترسیسملـِک کے جہاز کے لئے بلـکہ ہر عمدہ قسم کے تجارتی جہاز کے لئے استعمال ہوتا تھا۔ دیکھئے ۔14آیت † 23:3 :مصر عبرانی میں
مستعمل‘سیحور’ ہے جو یائے در نیل ایککی شاخ ہے۔ ‡ 23:11 :کنعان کنعان سے مراد لبنان یعنی قدیم زمانے Phoeniciaکا ہے۔
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16 فراموشاے” کسبی، !چل اپنا سرود پکڑ کر گلیوں میں

!پھر سرود خوبکو بجا، گیتایککئی 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
بنیںگاہک گے۔ لیکن18 پیسےجو وہ کمائے گی ربوہ کے لئے
مخصوص ہوں گے۔ وہ ذخیرہ کرنے کے لئے جمع نہیں ہوں گے
بلـکہ رب کے حضور ٹھہرنے والوں کو دیئے جائیں گے تاکہ جی
بھر کر کھا سکیں اور پہنکپڑےشاندار سکیں۔

24
رب تمام دنیا عدالتکی کرتا ہے

ربدیکھو،1 دنیا ویرانکو و سنسان گا،دےکر رُوئے زمین
کو ُلٹ ا پلٹ کر کے اُس کے باشندوں کو منتشر کر دے گا۔
کسی2 بھیکو چھوڑا نہیں جائے گا، خواہ امام ہو یا عام شخص،
مالـک یا نوکر، مالـکن یا نوکرانی، بیچنے والا یا خریدار، اُدھار لینے یا
دینے والا، قرض دار یا قرض خواہ۔ 3 زمین مکمل طور پر اُجڑ
جائے گی، اُسے سراسر لُوٹا جائے گا۔ رب ہی نے یہ سب 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
ہے، کیونکہ شریعتوہ کے تابع نہ رہے بلـکہ اُس کے احکام کو
تبدیل کر کے الله کے ساتھ ابدیکا عہد توڑ دیا ہے۔

اِسی6 لئے زمین لعنت کا لقمہ بن گئی ہے، اُس پر بسنے والے
اپنی سزا بھگت رہے ہیں۔ اِسی لئے دنیا باشندےکے بھسم ہو
رہے ہیں اور کم ہی باقی رہ گئے ہیں۔ 7 انگور کا رستازہ سوکھ
کر ختم ہو رہا، انگور کی بیلیں مُرجھا رہی ہیں۔ جو پہلے خوش
باش تھے وہ آہیں بھرنے لـگے ہیں۔ دفوں8 آوازیںکنخوشکی
بند، رنگ رلیاں منانے والوں کا شور بند، سرودوں کے یلے سُر
نغمے بند ہو ہیں۔گئے گیتلوگاب9 گا گا کر نہیںَمے پیتے بلـکہ
شراب اُنہیں کڑوی ہی لـگتی ہے۔ ویران10 و سنسان شہر تباہ ہو
گیا ہرہے، گھر دروازےکے لـگیکنڈیپر تاکہہے اندر گھسنے
والوں محفوظسے رہے۔ لوگمیںگلیوں11 یہ گر زاریو کر رہے
ہیں کہ َمے ختم ہے۔ ہر خوشی دُور ہو گئی ہے، ہر شادمانی
زمین سے غائب ہے۔ 12 شہر میں ملبے کے ڈھیر ہی رہ گئے ہیں،
اُس ٹکڑےٹکڑےدروازےکے ہو گئے ہیں۔

ملـککیونکہ13 درمیانکے اور اقوام میںبیچکے یہی صورِت
ہیایکچندکہگیہوحال پائیںبچ بالکلگے، اُن زیتونوںچاردو
کی مانند جو درخت 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 مغربگے۔ سے ربوہ عظمتکی ستائشکی
کریں گے۔ 15 مشرقچنانچہ ربمیں جلالکو دو، جزیروں میں

اسرائیل کے خدا کے نام کی تعظیم کرو۔ ہمیں16 دنیا کی انتہا سے
گیت دےسنائی رہے ہیں، راست” خدا تعریفکی “!ہو
لیکن مَیں بول اُٹھا، ہائے،” مَیں گھل گھل کر مر رہا ہوں،

مَیں گھل گھل کر مر رہا !ہوں مجھ پر افسوس، کیونکہ بےوفا
اپنی بےوفائی دکھا رہے ہیں، بےوفا کھلے طور پر اپنی بےوفائی
دکھا رہے “!ہیں 17 اے دنیا کے باشندو، تم دہشت ناک
مصیبت، گڑھوں اور پھندوں پھنسمیں جاؤ گے۔ تب18 ہولجو
ناک آوازوں سے بھاگ کر بچ جائے وہ گڑھے میں گر جائے
گا، اور جو گڑھے سے نکل جائے پھندےوہ میں پھنس جائے
گا۔ کیونکہ آسمان دریچےکے کھل رہے اور زمین کی بنیادیں ہل
رہی ہیں۔ 19 زمین کڑک سے پھٹ رہی ہے۔ وہ ڈگمگا رہی،
جھوم رہی، نشے20 میں آئے شرابی طرحکی لڑکھڑا رہی اور کچی
جھونپڑی طرحکی جھول رہی ہے۔ آخرکار وہ اپنی بےوفائی کے
بوجھ تلے اِتنے دھڑام گیگرےسے کہ آئندہ نہیںکبھی اُٹھنے کی۔

21 اُس دن رب آسمان کے لشکر اور زمین کے بادشاہوں سے
جواب کرےطلب 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 بڑیوہ شان شوکتو ساتھکے اپنے بزرگوں کے منے سا
کرےحکومت گا۔

25
نجات کے لئے الله یفکی تعر

اے1 رب، تُو میرا خدا مَیںہے، تیری تعظیم تیرےاور نام کی
یف تعر کروں گا۔ کیونکہ تُو بڑینے وفاداری سے انوکھا کام کر
کے قدیم زمانے میں بندھے ہوئے منصوبوں کو پورا کیا ہے۔

2 تُو نے شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا کر حملوں سے محفوظ آبادی
کھنڈراتکو میں تبدیل کر دیا۔ غیرملـکیوں کا قلعہ بند محل یوں
خاک میں ملایا گیا کہ آئندہ کبھی شہر نہیں کہلائے گا، کبھی
از سرِ نو تعمیر نہیں ہو گا۔

یہ3 دیکھ ایککر زورآور تیریقوم کرےتعظیم زبردستگی،
اقوام کے شہر تیرا خوف مانیں گے۔ 4 کیونکہ تُو پست حالوں کے
لئے قلعہ اور مصیبت زدہ غریبوں کے لئے پناہ ثابتگاہ ہوا ہے۔
تیری محفوظسےشدتکیگرمیاورطوفانانسانمیںآڑ ہے۔رہتا
بارشپھونکیںکیزبردستوںگو 5بوچھاڑکی یا یگستان تپشمیںر
جیسی کیوں نہ ہوں، تاہم تُو غیرملـکیوں کی گرج روککو دیتا
جسہے۔ طرح بادل کے سائے سے ُجھلستی گرمی جاتی رہتی
اُسیہے، طرح زبردستوں کی شیخی کو تُو بند کر دیتا ہے۔

یروشلم میں بین ضیافتالاقوامی
یہیں6 صیونکوہِ الافواجربپر تمام اقوام ضیافتزبردستکی

کرے گا۔ بہترین قسم کی قدیم اور صاف شفاف َمے پی جائے
گی، عمدہ اور لذیذترین کھانا کھایا جائے گا۔
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اِسی7 پہاڑ پر وہ تمام اُمّتوں پر اُتارےنقابکا گا اور تمام اقوام

پر کا پردہ دےہٹا گا۔ موت8 الٰہی فتح کا لقمہ ہو کر ابد تک
نیست و نابود رہے ربتبگی۔ قادرِ مطلق چہرےہر کے آنسو
پونچھ کر تمام دنیا میں اپنیسے قوم کی رُسوائی ربگا۔کرےدُور
ہی نے سبیہ کچھ فرمایا ہے۔ اُس9 لوگدن کہیں گے، یہی”
ہمارا خدا جسہے نجاتکی کے انتظار میں ہم رہے۔ یہی ہے
اُمیدہمسےجسرب رہے۔رکھتے آؤ، ہم شادیانہ بجا اُسکر کی
نجات خوشیکی “منائیں۔

موآبرب قلعوںکے کو دےڈھا گا
رب10 کا ہاتھ اِس پہاڑ پر ٹھہرا رہے گا۔ لیکن موآب کو

وہ یوں روندے گا جس طرح بھوسا گوبر میں ملانے کے لئے
روندا جاتا ہے۔ اور11 موآبگو ہاتھ پھیلا کر اُس میں تیرنے کی
کرےکوشش توبھی رب اُس کا غرور گوبر میں دبائے رکھے
گا، چاہے وہ کتنی مہارت سے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش
کیوں نہ کرے۔ موآب،اے12 تیریوہ بلند اور قلعہ بند دیواروں
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 کی نجات 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 ابد تک اعتماد !رکھو کیونکہ رب خدا ابدی چٹان
ہے۔

5 وہ بلندیوں پر ہنے ر والوں کو زیر اور اونچے شہر کو نیچا کر کے
میںخاک ملا دیتا ہے۔

ضرورت6 مند پستاور حال اُسے پاؤں تلے کچل دیتے “ہیں۔
دعا

راستالله،اے7 باز کی راہ ہموار کیونکہہے، تُو اُس کا راستہ
چلنے قابلکے بنا دیتا ہے۔

تیرےہمرب،اے8 میںانتظار ہتے ر جببھیوقتاُسہیں،
عدالتہماریتُو تیرےہمہے۔کرتا نام تیریاور تمجید آرزومندکے
ہتے ر ہیں۔

رات9 کے وقت میری روح تیرے لئے تڑپتی، میرا دل تیرا
طالب رہتا ہے۔ کیونکہ دنیا باشندےکے اُس وقت انصاف کا
مطلب سیکھتے جبہیں تُو دنیا عدالتکی کرتا ہے۔

10 افسوس، جب بےدین پر رحم کیا جاتا ہے تو وہ انصاف
کا مطلب نہیں سیکھتا بلـکہ انصاف ملـککے میں بھی غلط کام
کرنے سے باز نہیں رہتا، وہاں رببھی عظمتکی لحاظکا نہیں
کرتا۔

اے11 رب، گو تیرا ہاتھ اُنہیں مارنے کے لئے اُٹھا ہوا ہے
توبھی وہ دھیان نہیں دیتے۔ لیکن ایک دن اُن کی آنکھیں کھل
جائیں گی، اور وہ تیری اپنی قوم کے لئے غیرت کو دیکھ کر
شرمندہ ہو جائیں تبگے۔ تُو اپنی بھسم آگوالیکرنے اُن پر نازل
کرے گا۔

اے12 رب، تُو ہمیں امن و امان مہیا کرتا ہے بلـکہ ہماری تمام
تیرےکامیابیاں ہی ہاتھ حاصلسے ہوئی ہیں۔

اے13 ہمارےرب خدا، گو تیرے سوا دیگر مالـک ہم پر
حکومت کرتے آئے ہیں توبھی تیرےہم فضلہی 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 دےسزا ہلاککر کر
دیا، اُن کا نام و نشان مٹا ڈالا ہے۔

اے15 رب، تُو نے اپنی قوم کو فروغ دیا ہے۔ تُو نے اپنی قوم
کو بڑا بنا کر اپنے جلال کا اظہار کیا تیرےہے۔ ہاتھ اُسسے کی
سرحدیں بڑھطرفچاروں گئی ہیں۔

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 کے ہم پیچ تابو کھا رہے تھے۔ لیکن افسوس، ہَوا ہی پیدا
ہوئی۔ نہ ہم ملـکنے نجاتکو دی، نہ دنیا کے باشندےنئے
پیدا ہوئے۔

لیکن19 تیرے مُردے دوبارہ زندہ ہوں گے، اُن کی لاشیں
ایک دن جی اُٹھیں خاکاےگی۔ میں بسنے جاگوالو، اُٹھو اور
خوشی نعرےکے !لگاؤ کیونکہ تیری اوس نوروں کی شبنم ہے،
اور زمین مُردہ روحوں کو گی۔دےجنم

اسرائیلرب دشمنوںکے سے بدلہ لے گا
میریاے20 قوم، جا اور تھوڑی دیر کے لئے اپنے کمروں میں

چھپ کر کنڈی لگا لے۔ تکجب رب کا غضب ٹھنڈا نہ ہو
نکلنےسےگاہسکونتاپنیربدیکھ،کیونکہ21رہ۔ٹھہریوہاں
کو تاکہہے دنیا باشندوںکے کو سزا زمینتبدے۔ آپاپنے پر
بہایا ہوا کرےفاشخون گی اور اپنے مقتولوں کو مزید چھپائے
نہیں رکھے گی۔

27
اُس1 ربدن اُس بھاگنے اور پیچ تابو کھانے والے سانپ

کو سزا دے گا جو یاتان لِو کہلاتا ہے۔ اپنی سخت، عظیم اور
طاقت ور تلوار سے وہ سمندر کے اژدہے کو مار ڈالے گا۔

انگور کے باغ کا گیتنیا
اُس2 دن کہا جائے گا،
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انگور” کا کتنا خوب صورت باغ !ہے اُس کی یف تعر میں

گیت !گاؤ 3 مَیں، رب خود ہی اُسے سنبھالتا، اُسے مسلسل پانی
دیتا رہتا ہوں۔ 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 ملجھاڑ جائیں تو مَیں اُن نپٹسے لوں گا،
مَیں اُن جنگسے کر سبکے کو جلا دوں گا۔ لیکن5 اگر وہ
مان جائیں پاسمیرےتو آ کر پناہ لیں۔ میرےوہ صلحساتھ کریں،
میرےہاں ساتھ صلح “کریں۔

سزا کے باوجود اسرائیل پر رحم
ایک6 وقت آئے گا کہ یعقوب جڑ پکڑے گا۔ اسرائیل کو

لـگپھول جائیں گے، اُس کی کونپلیں نکلیں گی اور دنیا اُس کے
پھل سے بھر جائے گی۔ 7 ربکیا نے اپنی قوم کو یوں جسمارا
اُسطرح اسرائیلنے کو مارنے والوں کو مارا ہے؟ !نہیںہرگز یا
کیا اسرائیل کو یوں قتل کیا طرحجسگیا اُس کے قاتلوں کو قتل
کیا گیا ہے؟ 8 نہیں، بلـکہ تُو نے اُسے ڈرا کر اور بھگا کر اُس سے
طلبجواب کیا، تُو اُسنے مشرقخلافکے سے تیز آندھی بھیج
کر اُسے اپنے حضور نکالسے دیا۔

یعقوبطرحاِس9 قصورکے کا کفارہ دیا جباورگا۔جائے
اسرائیل کا گناہ دُور ہو جائے گا تو نتیجے میں وہ تمام غلط قربان
گاہوں کو چونے کے پتھروں کی طرح ِچکنا کرےُچور گا۔ نہ
یسیرت دیوی کے کھمبے، نہ بخور جلانے کی غلط قربان گاہیں
کھڑی رہیں گی۔ 10 کیونکہ قلعہ بند شہر تنہا رہ گیا ہے۔ لوگوں
اُسےنے ویران چھوڑ یگستانکر ر ترکطرحکی کر دیا ابہے۔
اُسسے بچھڑےمیں ہی چریں وہیگے۔ 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 اُسےنےجسگا، تشکیل دیا وہ اُس پر مہربانی کرےنہیں
گا۔

دناُس12 تم اسرائیلی جیسےغلہ ہو تمہاریرباورگے، بالیوں
کو یائے فراتدر سے لے کر مصر کی شمالی سرحد پر واقع وادٔی
تکمصر گا۔کاٹے پھر وہ تمہیں گاہ کر دانہ بہ دانہ تمام غلہ اکٹھا
کرے گا۔ اُس13 دن نرسنگا بلند آواز سے بجے تبگا۔ اسور میں
تباہ ہونے والے اور مصر میں بھگائے ہوئے لوگ واپس آ کر
یروشلم مُقّدسکے پہاڑ ربپر کو سجدہ کریں گے۔

28
مغرور شہر سامریہ مُرجھانے والا پھول ہے

1 سامریہ پر افسوس جو اسرائیلی شرابیوں کا شاندار تاج ہے۔
اُس شہر پر افسوس جو اسرائیل کی شان و شوکت تھا لیکن اب
مُرجھانے پھولوالا آبادیاُسہے۔ افسوسپر دُھتمیںنشےجو
لوگوں کی زرخیز وادی کے اوپر تخت نشین ہے۔ 2 دیکھو، رب

ایک زبردست سورما بھیجے گا جو اولوں کے طوفان، تباہ کن
آندھی اور سیلاب پیدا کرنے والی موسلادھار بارش کی طرح
سامریہ پر ٹوٹ پڑے گا اور زور سے اُسے زمین پر پٹخ دے گا۔
تب3 اسرائیلی شرابیوں کا تاجشاندار سامریہ پاؤں تلے روندا جائے
گا۔ تب4 یہ مُرجھانے والا پھول جو زرخیز وادی کے اوپر تخت
نشین ہے اور اُس کی شان و شوکت ختم ہو جائے گی۔ اُس کا
حال فصل سے پہلے پکنے والے انجـیر جیسا ہو گا۔ کیونکہ جوں
ہی کوئی اُسے دیکھے وہ اُسے توڑ ہڑپکر کر لے گا۔

5 اُس دن رب الافواج خود اسرائیل کا شاندار تاج ہو گا، وہ
اپنی قوم کے بچے ہوؤں کا جلالی سہرا ہو گا۔ 6 عدالتوہ کرنے
والے کو انصاف کی روح دلائے گا اور شہر کے دروازے 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 اور شراب پی

پی کر لڑکھڑا رہے ہیں۔ امام اور نبی نشے میں جھوم رہے ہیں۔
َمے پینے سے اُن دماغوںکے میں خلل آ گیا شرابہے، پی پی کر وہ
چکر کھا رہے ہیں۔ یا رو وقتدیکھتے وہ متے، جھو فیصلے کرتے
وقت لتے جھو ہیں۔ 8 تمام میزیں اُن کی قَے سے گندی ہیں، اُن
غلاظتکی طرفہر نظر آتی ہے۔

9 وہ آپس میں کہتے ہیں، یہ” شخص ہمارے ساتھ اِس قسم
کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ ہمیں تعلیم دیتے اور الٰہی پیغام مطلبکا
وقتسناتے وہ ہمیں یوں سمجھاتا ہے یا گو ہم چھوٹے بچے ہوں
جن کا دودھ ابھی ابھی چھڑایا گیا ہو۔ 10 کیونکہ یہ کہتا َصو’ہے، لاَصو َصو لاَصو، قَو لاقَو قَو لاقَو، تھوڑا سا طرفاِس تھوڑا سا
“۔‘طرفاُس

11 چنانچہ اب الله ہکلاتے ہوئے ہونٹوں اور غیرزبانوں کی
معرفت اِس قوم کرےباتسے گا۔ 12 گو اُس نے اُن سے فرمایا
یہ”تھا، آرام کی تھکےہے۔جگہ ماندوں آرامکو دو، یہیںکیونکہ
وہ پائیںسکون لیکن“گے۔ وہ سننے کے لئے تیار نہیں تھے۔ اِس13
لئے آئندہ رب اُن سے اِن ہی الفاظ سے ہم کلام ہو گا، َصو”
لاَصو َصو لاَصو، قَو لاقَو قَو لاقَو، تھوڑا سا اِس طرف، تھوڑا سا اُس
“طرف۔ کیونکہ لازم ہے کہ چلوہ کر ٹھوکر کھائیں، اور دھڑام
سے پشتاپنی پر گر جائیں، کہ وہ زخمی ہو جائیں پھندےاور میں
پھنس کر گرفتار ہو جائیں۔

الله کا واضح پیغام
14 چنانچہ اب رب کا کلام سن لو، اے مذاق اُڑانے والو،

جو یروشلم میں بسنے والی اِس قوم پر حکومت کرتے ہو۔ 15 تم
مارشیخی کر عہدسےموتنےہم”ہو،کہتے باندھا پاتالاور سے
معاہدہ کیا ہے۔ اِس لئے جب سزا سیلابکا ہم پر گزرےسے
تو ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کیونکہ ہم جھوٹنے میں پناہ
لی اور دھوکے چھپمیں گئے “ہیں۔ اِس16 ربمیںجوابکے
قادرِ مطلق فرماتا دیکھو،”ہے، مَیں ایکمیںصیون پتھر رکھ دیتا
ہوں، کونے ایککا آزمودہ اور قیمتی پتھر مضبوطجو بنیاد پر لگا
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ایمانجوہے۔ لائے گا ہلےنہیںکبھیوہ گا۔ انصاف17 میرا فیتہ
اور راستی میری ساہول کی ڈوری ہو گی۔ اِن سے مَیں سب کچھ
پرکھوں گا۔
اولے اُس جھوٹ کا صفایا کریں میںجسگے تم نے پناہ لی

ہے، اور سیلاب تمہاری چھپنے کی جگہ اُڑا کر اپنے ساتھ بہا لے
گا۔جائے تب18 موتتمہارا منسوخعہدساتھکے ہو گا،جائے
اور تمہارا پاتال ساتھکے معاہدہ قائم نہیں گا۔رہے سزا سیلابکا
تم پر گزرسے تمہیںکر گا۔کرےپامال اورصبحبہصبحوہ19 دن
گزرےرات گا، اور جب گزرےبھی گا تو تمہیں اپنے ساتھ بہا
لے جائے گا۔ دہشتلوگوقتاُس زدہ ہو کر کلام مطلبکا
سمجھیں “گے۔ چارپائی20 اِتنی چھوٹی ہو گی کہ تم پاؤں پھیلا کر
نہیںسو گے۔سکو بستر کی چوڑائی اِتنی کم ہو گی کہ تم لپیٹاُسے
کر آرام نہیں کر سکو گے۔

21 کیونکہ رب اُٹھ کر یوں تم پر جھپٹ پڑے گا جس طرح
پراضیم پہاڑ کے پاس فلستیوں پر جھپٹ پڑا۔ جس طرح وادٔی
ِجبعون میں یوں امور پر ٹوٹ پڑا اُسی طرح وہ تم پر پڑےٹوٹ گا۔
اور جو کام کرےوہ گا عجیبوہ ہو گا، جو قدم وہ اُٹھائے گا وہ
معمول سے ہٹ کر ہو گا۔ 22 چنانچہ اپنی طعنہ زنی سے باز آؤ،
ورنہ تمہاری زنجـیریں مزید زور دیکسسے جائیں گی۔ کیونکہ
مجھے قادرِ مطلق رب الافواج سے پیغام ملا ہے کہ تمام دنیا کی
تباہی متعین ہے۔

ماہر کسان تمثیلکی
باتمیریسےغور23 !سنو اُسسےدھیان دھروکانپر مَیںجو

کہہ رہا !ہوں کھیتکسانجب24 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
!نہیں پورےجب کھیت کی سطح ہموار اور تیار ہے تو وہ اپنی
اپنی جگہ پر سیاہ زیرہ اور سفید زیرہ، گندم، باجرا اور َجو کا بیج
بوتا ہے۔ آخر میں کنارےوہ چارےپر کا بیج بوتا ہے۔ کسان26
معلومخوبکو ہے کہ کیا کیا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اُس کے خدا
نے اُسے دےتعلیم صحیحکر یقہ طر سکھایا۔ 27 چنانچہ سیاہ زیرہ
اور سفید زیرہ اناجکو طرحکی گاہا نہیں جاتا۔ دانے لنے نکا کے
لئے اُن پر وزنی چیز نہیں چلائی جاتی بلـکہ اُنہیں ڈنڈے سے مارا
جاتا ہے۔ 28 اور کیا اناج کو گاہ گاہ کر پیسا جاتا ہے؟ ہر گز
!نہیں اُسےکسان یادہسےحد نہیںز گاہتا۔ اُسگو گھوڑےکے
کوئی وزنی چیز کھینچتے ہوئے بالیوں پر سے گزرتے ہیں تاکہ
دانے نکلیں تاہم کسان دھیان 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 اریایل، تجھ*ایل، میںجسشہراے!افسوسپر
داؤد خیمہ زن تھا، تجھ پر !افسوس چلو، سال بہ سال اپنے تہوار
مناتے رہو۔ لیکن2 مَیں اری ایل کو یوں گھیر تنگکر کروں گا
کہ اُس میں آہ زاریو تبگی۔دےسنائی نزدیکمیرےیروشلم
ثابتایلاریمیںمعنوںصحیح تجھےمَیںکیونکہ3گا۔ہو طرفہر
بندیپُشتہسے محاصرےتیرےگا،رکھوںبندکرگھیرسے کا پورا
بندوبست کروں گا۔ تب4 تُو اِتنا پست ہو گا خاککہ میں سے
بولے گا، تیری دبی دبی آواز گرد میں سے نکلے جسگی۔ طرح
مُردہ روح زمین کے اندر سے سرگوشی کرتی اُسیہے طرح تیری
دھیمی دھیمی آواز زمین میں نکلےسے گی۔

تیرےاچانکلیکن5 متعدد باریکدشمن دُھول کی طرح اُڑ
جائیں ظالموںگے، غولکا میںہَوا بھوسے طرحکی تتر بتر ہو جائے
گا۔ کیونکہ ایکاچانک، ہی لمحے میں الافواجرب6 اُن پر ٹوٹ
پڑے گا۔ وہ بجلی کی کڑکتی آوازیں، زلزلہ، بڑا شور، تیز آندھی،
طوفان اور بھسم کرنے آگوالی شعلےکے اپنے ساتھ لے کر شہر
کی مدد کرنے آئے گا۔ اریتب7 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 خوابجو میں دیکھتا ہے کہ مَیں کھانا کھا
رہا ہوں، لیکن جاگپھر کر جان لیتا ہے کہ مَیں ویسے کا ویسا
بھوکا مخالفتمہارےہوں۔ اُس پیاسے آدمی کی مانند ہوں گے جو
خواب میں دیکھتا ہے کہ مَیں پانی پی رہا ہوں، لیکن جاگپھر
کر جان لیتا ہے کہ مَیں ویسے کا ویسا نڈھال اور پیاسا ہوں۔ یہی
اُن تمام بین الاقوامی غولوں حالکا ہو گا جنگسےصیونکوہِجو
کریں 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 شرابلیکنجاؤ،
سے نہیں۔ 10 ربکیونکہ تمہیںنے 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۔

11 اِس لئے جو بھی کلام نازل ہوا ہے تمہارےوہ لئے سر بہ
کتابمُہر ہی ہے۔ اگر اُسے کسی پڑھے لـکھے آدمی کو دیا جائے
تاکہ پڑھے تو وہ دےجواب گا، یہ” پڑھا نہیں جا سکتا، کیونکہ
اِس پر مُہر “ہے۔ 12 اور اگر اُسے کسی اَن پڑھ آدمی کو دیا جائے
تو وہ کہے گا، مَیں” اَن پڑھ “ہوں۔

رب13 فرماتا ہے، یہ” قوم میرے حضور آ کر اپنی زبان اور
ہونٹوں سے تو میرا احترام کرتی لیکنہے، اُس دلکا مجھ سے دُور
ہے۔ اُن کی خدا ترسی صرف انسان ہی کے رٹے رٹائے احکام
پر مبنی ہے۔ 14 اِس لئے آئندہ بھی میرا اِس قوم کے سلوکساتھ
حیرت انگیز ہو گا۔ ہاں، عجیبسلوکمیرا و غریب ہو گا۔ تب

* 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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اُس جاتیدانشکیمندوںدانشکے اورگی،رہے اُس سمجھکے
داروں کی غائبسمجھ ہو جائے “گی۔

15 اُن افسوسپر جو اپنا منصوبہ زمین کی گہرائیوں میں دبا کر
رب سے چھپانے کوششکی کرتے ہیں، جو یکی تار میں اپنے
کام کر دیکھہمیںکون”ہیں،کہتےکے پہچانہمیںکونگا،لے
لے “گا؟ تمہاری16 کج رَوی پر !لعنت کیا کمہار کو اُس کے
گارے کے برابر سمجھا جاتا ہے؟ کیا بنی ہوئی چیز بنانے والے کے
بارے میں کہتی ہے، اُس” نے مجھے نہیں ؟“بنایا یا جسکیا کو
تشکیل دیا گیا ہے وہ تشکیل دینے والے بارےکے میں کہتا وہ”ہے، کچھ نہیں ؟“سمجھتا ہرگز !نہیں

بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں
تھوڑی17 ہی دیر کے بعد لبنان کا جنگل پھلتے لتے پھو باغ میں

تبدیل ہو گا جبکہ پھلتا پھولتا باغ جنگل سا لـگے گا۔ 18 اُس
دن بہرے کتاب کی تلاوت سنیں گے، اور اندھوں کی آنکھیں
اندھیرے اور یکی تار میں سے نکل 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، طعنہ زن 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 جو عدالت میں دوسروں کو قصوروار
ٹھہراتے، شہر دروازےکے میں عدالت کرنے والے قاضی کو
پھنسانے کی کوشش کرتے اور جھوٹی گواہیوں سے بےقصور
کا حق مارتے ہیں۔

پہلےنےجسربچنانچہ22 ابراہیم کا بھی دےفدیہ کر اُسے
چھڑایا تھا یعقوب کے گھرانے سے فرماتا ہے، اب” یعقوبسے
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 وہ میرے نام کو مُقّدس مانیں گے۔ وہ
یعقوب قدوسکے مُقّدسکو جانیں گے اور اسرائیل کے خدا کا
خوف 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، اے” ضدی بچو، تم پر !افسوس کیونکہ تم
میرے بغیر منصوبے ھتے باند روحمیرےاور معاہدےبغیرکے کر
لیتے ہو۔ گناہوں میں اضافہ کرتے کرتے 2 تم نے مجھ سے مشورہ
لئے بغیر مصر کی طرف رجوع کیا تاکہ فرعون کی آڑ میں پناہ لو
اور مصر کے سائے میں حفاظت پاؤ۔ لیکن3 !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 کے

ساتھ معاہدہ بےکار ہو گا۔ اِس سے نہ مدد اور نہ فائدہ حاصل
ہو گا بلـکہ یہ شرم خجالتاور باعثکا ہی ہو “گی۔

نجبدشِت6 جانوروںکے بارےکے ربمیں کا :فرمان
یہوداہ کے تکلیفایکسفیر دہ اور پریشان ملـککن میں سے

گزر میںجسہیںرہے ببر، شیر یلےشیرنی، زہر سانپاُڑناور بستے
ہیں۔ اُن کے گدھے اور اونٹ یہوداہ کی دولت اور خزانوں سے
لدے ہوئے ہیں، اور مصرکچھسبوہ پاسکے پہنچا رہے ہیں،
گو اِس قوم کا کوئی فائدہ نہیں۔ مصر7 کی مدد فضول ہی !ہے
اِس لئے مَیں نے مصر کا نام رہب’ جساژدہا کا منہ بند کر دیا
گیا ‘ہے رکھا ہے۔

اب8 دوسروں کے پاس جا کر سب کچھ تختے پر لـکھ۔ اُسے
کتاب میںصورتکی قلم بند کر الفاظمیرےتاکہ آنے دنوںوالے
میں دیں۔گواہیتکہمیشہ یہکیونکہ9 سرکشقوم لوگیہہے،
بازدھوکے ہیںبچے ہدایاتکیربجو کو ماننے لئےکے تیار ہی
نہیں۔ بینوںغیب10 کو وہ کہتے یا”ہیں، رو بازسے “آؤ۔ اور یا رو
دیکھنے والوں کو وہ حکم دیتے ہیں، ہمیں” سچی یا مترو بتانا بلـکہ
ہماری خوشامد والیکرنے فریبباتیں۔ دہ یا رو دیکھ ہمارےکر
بیانآگے !کرو صحیح11 راستے سیدھیجاؤ،ہٹسے راہ چھوڑکو
ہمارےدو۔ منے اسرائیلسا قدوسکے کا ذکر کرنے بازسے “!آؤ

جواب12 میں اسرائیل قدوسکا فرماتا ہے، تم” نے یہ کلام
رد کر کے ظلم اور چالاکی پر بھروسا بلـکہ پورا اعتماد کیا ہے۔
اب13 یہ تمہارےگناہ لئے اُس اونچی دیوار کی مانند ہو جسگا
میں دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ دراڑیں پھیلتی ہیں اور دیوار بیٹھی جاتی
ہے۔ پھر اچانک ایک ہی لمحے میں وہ دھڑام سے زمین بوس ہو
جاتی ہے۔ 14 ٹکڑےٹکڑےوہ ہو جاتی ہے، بالکل مٹی کے اُس
برتن کی طرح جو بےرحمی سے ِچکنا ُچور کیا جاتا ہے اور جس
ایککا ٹکڑا آگبھی سے کوئلے اُٹھا کر لے جانے حوضیا سے
بہتتھوڑا پانی لنے نکا قابلکے نہیں رہ “جاتا۔

صبر ربساتھکے پر بھروسا رکھو
رب15 قادرِ مطلق جو اسرائیل کا قدوس ہے فرماتا واپس”ہے، آ کر سکون پاؤ، تب ہی نجاتتمہیں ملے خاموشگی۔ رہ

مجھکر پر بھروسا تبرکھو، تقویتتمہیںہی ملے لیکنگی۔ تم اِس
کے لئے تیار ہی نہیں تھے۔

16 چونکہ تم جواب میں بولے، ہرگز’ نہیں، ہم اپنے گھوڑوں
پر سوار ہو کر بھاگیں ‘گے اِس لئے بھاگتم جاؤ گے۔ چونکہ تم
نے کہا، ہم’ تیز گھوڑوں پر سوار ہو کر بچ نکلیں ‘گے اِس لئے
تمہارا تعاقب کرنے والے کہیں یادہ ز تیز ہوں گے۔ تمہارے17
ہزار ایکمرد ہی آدمی کی دھمکی بھاگپر جائیں جباورگے۔
دشمن کے پانچ افراد تمہیں دھمکائیں گے تو تم سب سبکے فرار
ہو جاؤ گے۔ آخرکار جو بچـیں گے وہ پہاڑ کی چوٹی پر پرچم کے
ڈنڈے کی طرح تنہا رہ جائیں گے، پہاڑی پر جھنڈے کی طرح
اکیلے ہوں “گے۔
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لیکن18 رب تمہیں مہربانی دکھانے کے انتظار میں ہے، وہ تم

پر رحم کرنے کے لئے اُٹھ کھڑا ہوا ہے۔ انصافربکیونکہ کا
خدا مبارکہے۔ ہیں وہ جو اُس کے انتظار میں ہتے ر ہیں۔

صیوناے19 باشندوکے 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
تمہیںنے تنگی اورکھلائیروٹیکی ظلم پانیکا پلایا، ابلیکن تیرا
اُستاد چھپا نہیں رہے گا بلـکہ تیری اپنی ہی آنکھیں اُسے دیکھیں
گی۔ 21 اگر دائیں یا طرفبائیں مُڑنا ہے تو تمہیں پیچھے ہدایتسے
ملے گی، یہی” راستہ صحیح اِسیہے، پر تمہارے“!چلو 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 طرحکی باہر پھینکو گے۔

بیج23 بوتے تیرےربوقت کھیتوں بارشپر بھیج کر بہترین
فصلیں دےپکنے خوراکبخشغذائیتگا، کرےمہیا گا۔ اُس
تیریدن یاں بکر بھیڑ گے۔چریںمیںچراگاہوںوسیعگائےبَیلاور
24 باڑیکھیتی کے لئے مستعمل بَیلوں اور گدھوں چھاجکو اور
دو شاخے کے یعے ذر صاف کی گئی بہترین خوراک ملے گی۔
25 اُس دن جب ہلاکدشمن 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 روشنی
سات 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 دیکھو، رب کا نام دُوردراز علاقے سے آ رہا ہے۔ وہ

غیض رُعببڑےاورسےغضبو قریبساتھکے پہنچ رہا ہے۔
اُس ہونٹکے قہر ہلسے رہے ہیں، اُس کی زبان کے آگے آگے
سب کچھ راکھ ہو رہا ہے۔ 28 اُس کا دم کناروں سے باہر آنے
والی ندی ہے سبجو کچھ تکگلے ڈبو دیتی ہے۔ وہ اقوام کو
ہلاکت کی چھلنی میں چھانچھان کر اُن کے منہ میں دہانہ ڈالتا
ہے تاکہ بھٹکوہ کر تباہ کن راہ پر آئیں۔

لیکن29 تم گیت گاؤ گے، ایسے گیت مُقّدسجیسے عید کی
رات گائے جاتے ہیں۔ اِتنی رونق ہو گی تمہارےکہ دل پھولے
نہ خوشیتمہاریگے۔سمائیں زائریناُن مانندکی گیہو بانسریجو
بجاتے ہوئے رب کے پہاڑ پر ھتے چڑ اور اسرائیل کی چٹان کے
حضور آتے ہیں۔

ربتب30 بارُعباپنی آواز لوگوںسے پر قدرتاپنی کا اظہار
کرے گا۔ اُس غضبسختکا اور بھسم کرنے نازلآگوالی ہو
گی، ساتھ بارشساتھ کی تیز بوچھاڑ اور اولوں کا طوفان اُن ٹوٹپر
آوازکیرب31گا۔پڑے اسور پاشپاشکو کیاُسگی،دےکر

لاٹھی اُسے مارتی گی۔رہے ربجوںجوںاور32 سزا لٹھکے سے
اسور ضربکو لگائے گا توں دفتوں اور سرود بجـیں گے۔ اپنے
زورآور بازو سے وہ اسور لڑےسے گا۔ 33 بڑیکیونکہ دیر سے وہ
گڑھا تیار اسوریجہاںہے بادشاہ لاشکی کو جلانا ہے۔ اُسے
گہرا اور چوڑا بنایا گیا ہے، اور اُس میں لـکڑی کا بڑا ڈھیر ہے۔
رب کا دم ہی گندھکاُسے طرحکی جلائے گا۔

31
مصر کی مدد بےکار ہے

1 اُن افسوسپر جو مدد کے لئے مصر جاتے ہیں۔ 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، نہ رب کی مرضی یافت در کرتے
ہیں۔ لیکن2 الله بھی دانا وہہے۔ تم آفتپر لائے گا اور اپنا فرمان
منسوخ کرےنہیں گا بلـکہ شریروں کے گھر اور اُن کے معاونوں
اُٹھخلافکے کھڑا گا۔ہو مصری3 تو نہیںخدا بلـکہ انسان ہیں۔
اور اُن گھوڑےکے عالِم ارواح کے نہیں بلـکہ فانی دنیا کے ہیں۔
جہاں بھی رب اپنا ہاتھ بڑھائے وہاں مدد کرنے والے مدد ملنے
والوں سمیت ٹھوکر کھا کر گر جاتے ہیں، سب مل ہلاککر ہو
جاتے ہیں۔

رب4 مجھ سے ہم کلام ہوا، صیون” پر اُترتے وقت مَیں اُس
جوان ببر شیر کی طرح ہوں گا بکریجو مار کر اُس کے اوپر کھڑا
غُراتا ہے۔ گو متعدد گلہ بانوں کو اُسے بھگانے کے لئے بُلایا
جائے توبھی وہ اُن کی چیخوں دہشتسے نہیں کھاتا، نہ اُن کے
شور شرابہ سے ڈر دبککر جاتا الافواجربہے۔ اِسی طرح ہی
کوہِ صیون پر اُتر کر لڑے گا۔ رب5 الافواج پَر پھیلائے ہوئے
پرندے کی طرح یروشلم کو دےپناہ گا، وہ اُسے محفوظ رکھ کر
دےچھٹکارا گا، اُسے سزا دینے کے بجائے کرےرِہا “گا۔

اے6 جساسرائیلیو، سے سرکشتم ہو کر اِتنے دُور ہو گئے
ہو اُس واپسپاسکے آ جاؤ۔ تکاب7 تم اپنے ہاتھوں سے بنے
ہوئے چاندیسونے بُتوںکے کی پوجا کرتے تکابہو، تم اِس
گناہ ملوثمیں ہو۔ لیکن وہ دن آنے والا جبہے ایکہر اپنے
بُتوں کو کرےرد گا۔

اسور”8 تلوار کی زد میں آ کر گر جائے لیکنگا۔ یہ کسی مرد
کی تلوار نہیں ہو گی۔ جو تلوار اسور کو کھا جائے گی وہ فانی
انسان کی نہیں ہو گی۔ اسور تلوار کے آگے آگے بھاگے گا، اور
اُس کے جوانوں کو بیگار میں کام پڑےکرنا گا۔ اُس9 کی چٹان
ڈر مارےکے جاتی رہے گی، اُس جھنڈےلشکریافسرکے کو
دیکھ کر دہشت کھائیں “گے۔ یہ رب کا فرمان جسہے کی
آگ صیون میں بھڑکتی جساور کا تنور یروشلم میں تپتا ہے۔

32
راست بادشاہ کی آمد
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ایک1 بادشاہ آنے والا ہے انصافجو سے کرےحکومت

اُسگا۔ افسرکے کریںحکمرانیسےصداقتبھی گے۔ 2 ایکہر
آندھی اور طوفان سے دےپناہ گا، ایکہر یگستان ر میں ندیوں
کی طرح تر و کرےتازہ گا، ایکہر تپتی دھوپ میں بڑی چٹان
کا سا دےسایہ گا۔

تب3 دیکھنے والوں کی آنکھیں اندھی نہیں رہیں گی، اور سننے
والوں کانکے دھیان دیں گے۔ جلدبازوں4 دلکے سمجھ دار ہو
جائیں گے، اور ہکلوں کی زبان روانی کرےباتصافسے گی۔
وقتاُس5 نہ شریفاحمق کہلائے گا، بدمعاشنہ کو ممتاز قرار
دیا جائے گا۔ 6 کیونکہ احمق حماقت بیان کرتا ہے، اور اُس کا
ذہن شریر منصوبے باندھتا ہے۔ وہ بےدین حرکتیں کر ربکے
میںبارےکے کفر بکتا بھوکےہے۔ وہکو بھوکا اورچھوڑتا پیاسے
کو پانی پینے سے روکتا ہے۔ بدمعاش7 کے یِق طر کار شریر ہیں۔
وہ ضرورت مند جھوٹکو سے تباہ کرنے کے منصوبے باندھتا
رہتا ہے، غریبخواہ حق پر کیوں نہ ہو۔ اُس8 کے مقابلے میں
شریف آدمی شریف منصوبے باندھتا اور شریف کام کرنے میں
ثابت قدم رہتا ہے۔

بےپروا زندگی ختم ہونے والی ہے
اے9 بےپروا عورتو، اُٹھ باتمیریکر بیٹیواے!سنو جو اپنے

آپ کو محفوظ سمجھتی میرےہو، الفاظ پر دھیان !دو ایک10
اورسال دنوںایکچند بعدکے تم جو آپاپنے سمجھتیمحفوظکو
کانپہو اُٹھو گی۔ کیونکہ انگور ضائعفصلکی ہو جائے گی، اور
پھل فصلکی پکنے نہیں پائے گی۔ اے11 بےپروا عورتو، لرز !اُٹھو
بیٹیواے آپاپنےجو !تھرتھراؤہو،سمجھتیمحفوظکو اچھےاپنے
کپڑوں کو اُتار ٹاٹکر لباسکے پہن لو۔ 12 اپنے سینوں پیٹکو
پیٹ کر خوشاپنے گوار کھیتوں اور انگور پھلکے دار باغوں پر
ماتم کرو۔ میری13 قوم کی زمین پر آہ و زاری کرو، کیونکہ اُس
پر خاردار یاں جھاڑ چھا گئی رنگہیں۔ رلیاں منانے والے شہر
کے تمام خوش باش گھروں پر غم کھاؤ۔ محل14 ویران ہو گا،
رونق دار شہر سنسان ہو گا۔ قلعہ اور بُرج ہمیشہ کے لئے غار بنیں
جنگلیجہاںگے بہلائیںدلاپنےگدھے یاںاورگے بکر بھیڑ چریں
گی۔

الله روحکے سے بحالی
تکجب15 الله اپنا روح ہم پر نازل کرےنہ اُس تکوقت

حالات ایسے ہی رہیں لیکنگے۔ پھر یگستان ر باغ میں تبدیل ہو
جائے گا، اور باغ کے پھل دار درخت جنگل جیسے گھنے ہو
یگستانانصافتب16گے۔جائیں بسےمیںر پھلتےصداقتاورگا،
لتے پھو باغ کرےسکونتمیں گی۔ انصاف17 کا پھل امن و امان
ہو گا، صداقتاور کا اثر ابدی سکون حفاظتاور ہو گی۔

میری18 قوم پُرسکون محفوظاور 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 ندیہر پاسکے بیج

بو سکو گے اور آزادی سے اپنے گائےبَیلوں اور گدھوں کو چَرا
سکو گے۔

33
یا رب، !مدد

تجھ1 پر افسوس، دوسروںجو بربادکو کرنے باوجودکے باد بر
نہیں ہوا۔ تجھ پر افسوس، جو دوسروں سے بےوفا تھا، حالانکہ
تیرے ساتھ بےوفائی نہیں ہوئی۔ لیکن تیری باری بھی آئے گی۔
بربادی کا کام تکتکمیل پہنچانے پر تُو خود برباد ہو جائے گا۔
بےوفائی کا کام تکتکمیل پہنچانے تیرےپر ساتھ بھی بےوفائی
کی جائے گی۔

اے2 رب، ہم پر مہربانی !کر ہم تجھ سے اُمید رکھتے ہیں۔ ہر
ہماریصبح طاقت بن، مصیبت وقتکے ہماری رِہائی باعثکا
ہو۔

تیری3 گرجتی آواز سن کر بھاگقومیں جاتی تیرےہیں، اُٹھ
کھڑے ہونے پر وہ طرفچاروں بکھر جاتی ہیں۔ اے4 قومو،
جو مال تم نے لُوٹ لیا وہ دوسرے چھین لیں جسگے۔ طرح
ٹڈیوں غولکے فصلوں جھپٹپر چٹکچھسبکر کر جاتے ہیں
اُسی تمہاریدوسرےطرح ملـکیتپوری ٹوٹپر پڑیں گے۔

رب5 سرفراز ہے اور بلندیوں پر سکونت کرتا وہیہے۔ صیون
انصافکو صداقتاور گا۔کرےمالامالسے 6 اُن دنوں میں وہ
تیری حفاظت کی ضمانت ہو گا۔ تجھے نجات، حکمت اور دانائی
کا ذخیرہ حاصل ہو گا، رباور خوفکا تیرا خزانہ ہو گا۔

دشمن سے ربدھوکا، سے رِہائی
7 سنو، اُن کے سورمے گلیوں میں چیخ رہے ہیں، امن کے

سفیر تلخ آہیں بھر رہے ہیں۔ 8 سڑکیں ویران و سنسان ہیں، اور
مسافر اُن پر نظر ہی نہیں معاہدےآتے۔ کو توڑا گیا ہے، لوگوں
نے اُس کے گواہوں کو رد کر کے انسان کو حقیر جانا ہے۔
ہوخشکزمین9 کر مُرجھا لبنانہے،گئی کملا کر شرمندہ ہو گیا
شارونہے۔ کا میدان بیابانبےشجر سا بن گیا بسنہے، اور کرمل
اپنے پتے جھاڑ رہے ہیں۔

لیکن10 رب فرماتا ہے، اب” مَیں اُٹھ کھڑا ہوں ابگا، مَیں
سرفراز ہو کر اپنی قوت کا اظہار کروں گا۔ 11 تم اُمید سے ہو،
پیٹلیکن میں گھاسسوکھی ہی اورہے، جنم وقتدیتے بھوسا
ہی پیدا ہو گا۔ جب پھونکتم مارو گے تو تمہارا آگدم بن کر
تم ہی کو راکھ دےکر گا۔ 12 اقوام یوں بھسم ہو جائیں گی کہ
چونا ہی رہ جائے گا، وہ یوںخاردار جھاڑ کٹطرحکی جلکر
جائیں گی۔ اے13 دُوردراز علاقوں کے باشندو، وہ کچھ سنو جو
مَیں نے کیا قریباےہے۔ کے بسنے قدرتمیریوالو، جان “لو۔

صیون14 میں گناہ گار گھبرا گئے ہیں، بےدین پریشانی کے عالم
میں تھرتھراتے ہوئے چلّا رہے ہیں، ہم” میں سے کون بھسم
کرنے والی اِس آگ کے منے سا زندہ رہ سکتا ہے؟ ہم میں سے
کون تکہمیشہ بھڑکنے والی اِس انگیٹھی کے قریب قائم رہ سکتا
“ہے؟ لیکن15 شخصوہ قائم رہے گا راستجو گزارےزندگی
اور سچائی بولے، غیرقانونیجو نفع رشوتاور لینے سے انکار کرے،
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جو قاتلانہ سازشوں غلطاور کام سے گریز کرے۔ بلندیوںوہی16
پر بسے گا اور پہاڑ کے قلعے میں محفوظ رہے گا۔ اُسے روٹی ملتی
رہے گی، اور پانی کی کبھی کمی نہ ہو گی۔

پُرجلال بادشاہ ملـککا
17 تیری آنکھیں بادشاہ اور اُس کی پوری خوب صورتی کا

کریںمشاہدہ گی، ایکوہ وسیع اور دُور پھیلاتکدُور ملـکہوا
دیکھیں گی۔ تب18 تُو گزرے ہوئے ہول ناک وقت پر غور و
خوض کر کے پوچھے گا، دشمن” کے بڑے 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 گی، لوگیہ جو ناقابِل فہم زبان لتے بو اور ہکلاتے ہوئے
ایسی باتیں کرتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتیں۔

عیدوںہماری20 پرصیونشہرکے آنکھیںتیری!ڈالنظر یروشلم
کو دیکھیں گی۔ اُس وقت وہ محفوظ سکونت گاہ ہو گا، ایک
خیمہ جو آئندہ کبھی نہیں ہٹے گا، جس کی میخیں کبھی نہیں
نکلیں گی، جساور ایککا رّسا بھی نہیں ٹوٹے گا۔

21 وہاں رب ہی ہمارا زورآور آقا ہو گا، اور شہر یاؤں در کا
مقام ہو ایسیگا، ندیوںچوڑی کا مقام جن پر نہ چپو والی کشتی،
نہ شاندار جہاز چلے گا۔ 22 کیونکہ رب ہی ہمارا قاضی، رب
ہی ہمارا سردار رباور ہی ہمارا بادشاہ وہیہے۔ ہمیں چھٹکارا
دے گا۔ دشمن23 کا بیڑا غرق ہونے والا بادبانہے۔ کے رسّے
ڈھیلے ہیں، اور نہ وہ مستول کو مضبوط رکھنے، نہ بادبان کو
پھیلائے رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اُس وقت کثرت کا لُوٹا ہوا
مال بٹے گا، بلـکہ اِتنا مال ہو گا لنگڑےکہ بھی لُوٹنے شرکتمیں
کریں گے۔ صیون24 کا کوئی بھی فرد نہیں کہے گا، مَیں” کمزور
“ہوں، کیونکہ اُس باشندوںکے کے گناہ بخشے گئے ہوں گے۔

34
ادوم عدالتپر کا اعلان

اے1 قومو، قریب آ کر سن !لو اے اُمّتو، دھیان !دو دنیا اور
جو بھی اُس میں ہے کان لگائے، زمین اور جو کچھ اُس میں سے
پھوٹ نکلا ہے !دےتوجہ 2 ربکیونکہ کو تمام اُمّتوں پر غصہ
آ گیا ہے، اور اُس کا غضب اُن کے تمام لشکروں پر نازل ہو رہا
پرطورمکملاُنہیںوہہے۔ حوالےکےسفاکاُنہیںگا،کرےتباہ
کرے گا۔ 3 اُن مقتولوںکے کو باہر پھینکا جائے گا، اور لاشوں
کی بدبو پھیلےطرفچاروں گی۔ پہاڑ اُن شرابورسےخونکے ہوں
گے۔ جائیںگلستارےتمام4 گے، اور آسمان کو طومار طرحکی
لپیٹا جائے گا۔ ستاروں کا پورا لشکر انگور کے مُرجھائے ہوئے
پتوں کی طرح جھڑ جائے گا، وہ انجـیر کے درخت کی سوکھی
یالی ہر طرحکی گر جائے گا۔

5 آسمانکیونکہ میریپر تلوار پیخون پی مستکر ہو ہے۔گئی
دیکھو، اب وہ ادوم پر نازل ہو رہی ہے تاکہ اُس کی عدالت
کرے، اُس قوم جسکی کی مکمل تباہی کا فیصلہ مَیں کر چکا
ہوں۔ رب6 کی تلوار خون آلودہ ہو گئی ہے، اور اُس سے چربی

ٹپکتی یوںہے۔ بھیڑبکر اورخونکا مینڈھوں چربیکیگُردوںکے
اُس پر لـگی ہے، کیونکہ رب بُصرہ شہر میں قربانی کی عید اور
ملـِک میںادوم قتِل عام کا تہوار بَیلجنگلیوقتاُس7گا۔منائے
اُن کے ساتھ گر جائیں گے، طاقتبچھڑےاور ور سمیتسانڈوں
ختم ہو جائیں گے۔ اُن کی زمین خون مستسے خاکاور چربی
سے شرابور ہو گی۔

کیونکہ8 دنوہ آ گیا بدلہربجبہے گا،لے وہجبسالوہ
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 ہمیشہ تک دھواں چھوڑتی رہے ملـکگی۔ نسل
در نسل ویران و سنسان رہے گا، تکیہاں کہ مسافر بھی ہمیشہ
تک 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 پورا ملـک ناپ ناپ کر اُجاڑ اور ویرانی کے حوالے کرے
گا۔ 12 اُس کے شرفا کا نام و تکنشان نہیں رہے گا۔ کچھ نہیں
رہے گا بادشاہیجو ملـککہلائے، رئیستمامکے رہیںجاتے
گے۔ 13 پودےکانٹےدار اُس کے محلوں پر چھا جائیں گے، خود
رَو پودے اور اونٹ کٹارے اُس کے قلعہ بند شہروں میں پھیل
جائیں ملـکگے۔ گیدڑ اور عقابی ُلّو ا کا گھر بنے گا۔ وہاں14
یگستان ر کے جانور جنگلی ُکتوں سے ملیں گے، اور بکرانما ِجّن
دوسرےایک ملاقاتسے کریں لیلیتگے۔ آسیبنامی بھی اُس
ٹھہرےمیں گا، وہاں اُسے بھی آرام گاہ ملے گی۔ 15 مادہ سانپ
اُس میںسائےکے بِل بنا میںاُسکر اُنہیںاورگیدےانڈےاپنے
سے کر پالے پرندےشکاریگی۔ بھی دو دو ہو وہاںکر ہوںجمع
گے۔

رب16 کتابکی میں پڑھ کر اِس کی تحقیق !کرو ادوم میں یہ
تمام چیزیں مل جائیں ملـکگی۔ ایک سے بھی محروم نہیں رہے
گا بلـکہ ملسب کر اُس میں پائی جائیں گی۔ ربکیونکہ ہی کے
منہ نے اِس کا حکم دیا ہے، اور اُسی کا روح اِنہیں کرےاکٹھا
گا۔ ساریوہی17 زمین کرےپیمائشکی گا اور پھر قرعہ ڈال کر
مذکورہ جانداروں میں کرےتقسیم ملـکتبگا۔ تکابد 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 گے، بیابان خوشی منا
کر ِکھل اُٹھے گا۔ اُس کے پھول سوسن کی طرح پھوٹ2 نکلیں
گے، اور وہ زور سے شادیانہ بجا خوشیکر نعرےکے لگائے گا۔
اُسے لبنان کی شان، کرمل اور شارون کا پورا ُحسن و جمال دیا
ربلوگگا۔جائے جلالکا ہمارےاور شانکیخدا شوکتو
دیکھیں گے۔
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ہاتھوںنڈھال3 تقویتکو مضبوطکوگھٹنوںڈولڈانواںدو،

!کرو 4 دھڑکتے ہوئے دلوں سے کہو، حوصلہ” مترکھو، ڈرو۔
دیکھو، تمہارا خدا انتقام لینے کے لئے آ رہا ہے۔ وہ ایکہر کو
جزا و دےسزا کر تمہیں بچانے کے لئے آ رہا “ہے۔

تب5 اندھوں کی آنکھوں کو اور بہروں کے کانوں کو کھولا
جائے گا۔

لگائیںچھلانگیںسیکیہرنلنگڑے6 خوشیگونگےاورگے،
لگائیںنعرےکے یگستانگے۔ نکلیںپھوٹچشمےمیںر اورگے،
بیابان میں ندیاںسے گزریں گی۔

7 ُجھلستی ہوئی ریت کی جگہ جوہڑ بنے گا، اور پیاسی زمین
کی جگہ پانی کے پھوٹسوتے نکلیں گے۔ جہاں پہلے گیدڑ آرام
کرتے تھے ہریوہاں سرکنڈےگھاس، اور آبی نرسل کی نشو و
نما ہو گی۔

8 ملـک میں سے شاہراہ گزرے گی جو شاہراہِ’ ‘مُقّدس
کہلائے لوگناپاکگی۔ اُس پر سفر نہیں کریں گے، کیونکہ وہ
صحیح راہ پر چلنے والوں کے لئے مخصوص احمقہے۔ اُس پر بھٹکنے
نہیں پائیں گے۔

اُس9 پر نہ ببر شیر ہو گا، نہ کوئی وحشیاَور جانور آئے گا یا پایا
جائے صرفگا۔ وہ اُس پر چلیں جنہیںگے الله نے دےعوضانہ
کر چھڑا لیا ہے۔

جتنوں10 ربکو نے دےفدیہ کر رِہا کیا ہے واپسوہ آئیں
گیتاورگے گاتے ہوںداخلمیںصیونہوئے گے۔ اُن سرکے
پر ابدی خوشی کا تاج ہو گا، اور وہ اِتنے مسرور اور شادمان ہوں
گے کہ ماتم اور یہ گر زاریو اُن کے آگے بھاگآگے جائے گی۔

36
اسوری یروشلم کا محاصرہ کرتے ہیں

ِحزقیاہ1 بادشاہ حکومتکی میںسالویں14کے اسور کے
سنحیرببادشاہ یہوداہنے تمامکے قلعہ بند شہروں پر بولدھاوا کر
اُن پر قبضہ لیا۔کر پھر2 اُس اپنےنے اعلٰی افسر ربشاقی فوجبڑیکو
لـکیسساتھکے سے یروشلم کو بھیجا۔ یروشلم پہنچ کر ربشاقی اُس
نالے پاسکے رُک گیا جو پانی کو اوپر والے تالاب تک پہنچاتا
ہے تالابیہ) اُس راستے پر دھوبیوںجوہے لےتکگھاٹکے
جاتا ۔(ہے یہ3 دیکھ محلکر انچارجکا اِلیاقیم بن ِخلقیاہ، میرمنشی
شبناہ اور یوآخخاصمشیرِ آسفبن شہر نکلسے کر اُس سے ملنے
آئے۔ ربشاقی4 نے اُن کے ہاتھ ِحزقیاہ کو پیغام اسور”بھیجا، کے عظیم بادشاہ فرماتے ہیں، تمہارا کسبھروسا چیز
پر ہے؟ 5 تم سمجھتے ہو کہ خالی باتیں کرنا فوجی حکمِت عملی اور
برابرکےطاقت باتکیسییہہے۔ پرکستمہے؟ اعتماد کر رہے
ہو کہ مجھ سرکشسے ہو گئے ہو؟ 6 کیا تم مصر پر بھروسا کرتے
ہو؟ وہ تو ٹوٹا ہوا سرکنڈا بھیجوہے۔ہی اُس ٹیکپر لگائے اُس
کا ہاتھ وہ چیر کر زخمی دےکر گا۔ یہی کچھ اُن سب کے ساتھ

ہو جائے گا مصرجو کے بادشاہ فرعون پر بھروسا !کریں شاید7 تم
کہو، ربہم’ اپنے خدا پر توکل لیکن‘ہیں۔کرتے طرحکسیہ
ہو ِحزقیاہہے؟سکتا اُستونے اُسکیونکہہے۔کیبےحرمتیکی
مندروںکےجگہوںاونچینے قرباناور گاہوں کو ڈھا کر یہوداہ
اور یروشلم سے کہا ہے صرفکہ یروشلم کی قربان گاہ کے منے سا
پرستش کریں۔ 8 آؤ، میرے 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 ہی
!نہیں 9 میرےتم آقا اسور کے بادشاہ سبکے سے چھوٹے افسر
کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا مصر رتھوںکے پر بھروسا رکھنے
کا کیا فائدہ؟ شاید10 تم سمجھتے ہو ربمَیںکہ مرضیکی کے بغیر
ہی ملـکاِس پر حملہ کرنے آیا ہوں تاکہ سب کچھ برباد کروں۔
لیکن ایسا ہرگز نہیں مجھےخودنےرب!ہے کہا ملـکاِسکہ پر
دھاوا بول کر اِسے تباہ کر “دے۔

11 یہ سن کر اِلیاقیم، شبناہ اور یوآخ نے ربشاقی کی تقریر میں
دےدخل کر کہا، براہِ” کرم اَرامی زبان میں اپنے خادموں کے
ساتھ بولطرحاچھییہہمکیونکہکیجئے،گفتگو لیتے عبرانیہیں۔
استعمالزبان نہ ورنہکریں، فصیلکیشہر کیآپلوگکھڑےپر
لیںسنباتیں لیکن12“گے۔ ربشاقی کیا”دیا،جوابنے تم سمجھتے
ہو مالـکمیرےکہ یہنے تمہیںصرفپیغام مالـکتمہارےاور
کو بھیجا ہے؟ ہرگز !نہیں وہ ہتے چا ہیں کہ لوگتمام یہ باتیں سن
لیں۔ کیونکہ وہ تمہاریبھی طرح اپنا فضلہ کھانے اور پیشاباپنا
پینے پر مجبور ہو جائیں “گے۔

13 پھر وہ فصیل طرفکی مُڑ کر بلند آواز سے عبرانی زبان میں
عوام مخاطبسے ہوا، !سنو” شہنشاہ، اسور کے بادشاہ فرمانکے
پر دھیان !دو 14 بادشاہ فرماتے ہیں کہ ِحزقیاہ تمہیں دھوکا نہ
دے۔ وہ تمہیں بچا نہیں سکتا۔ بےشک15 وہ تمہیں تسلی دلانے
کی کوشش کر کے کہتا ہے، رب’ ہمیں ضرور دےچھٹکارا
گا، یہ اسوریبھیکبھیشہر بادشاہ قبضےکے میں نہیں آئے ‘گا۔
لیکن اِس قسم کی باتوں سے تسلی پا کر رب پر بھروسا مت کرنا۔
16 ِحزقیاہ کی باتیں نہ مانو بلـکہ اسور کے بادشاہ کی۔ کیونکہ وہ
فرماتے میرےہیں، ساتھ صلح کرو اور شہر سے نکل میرےکر
پاس آ جاؤ۔ پھر تم میں سے ایکہر انگور کی اپنی بیل اور انجـیر
کے اپنے درخت کا پھل کھائے گا اور حوضاپنے کا پانی پیئے
گا۔ 17 پھر کچھ دیر کے بعد مَیں تمہیں ایک ایسے ملـک میں لے
جاؤں گا تمہارےجو اپنے ملـک کی مانند ہو گا۔ اُس میں بھی
اناج اور نئی َمے، روٹی اور انگور کے باغ ہیں۔ 18 ِحزقیاہ متکی
جبسننا۔ وہ کہتا ہے، ہمیںرب’ بچائے ‘گا تو وہ تمہیں دھوکا
دے رہا ہے۔ کیا دیگر اقوام کے دیوتا اپنے ملـکوں کو شاہِ اسور
سے بچانے قابلکے رہے ہیں؟ حمات19 اور ارفاد کے دیوتا کہاں
رہ گئے ہیں؟ ِسفروائم کے دیوتا کیا کر سکے؟ اور کیا کسی دیوتا
نے سامریہ کو میری گرفت سے بچایا؟ 20 نہیں، کوئی بھی دیوتا
اپنا ملـک مجھ سے بچا نہ سکا۔ تو پھر رب یروشلم کسکو طرح
مجھ سے بچائے “گا؟
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21 فصیل پر کھڑے لوگ خاموش رہے۔ اُنہوں نے کوئی

جواب نہ دیا، کیونکہ بادشاہ نے حکم دیا تھا جوابکہ ایکمیں
بھیلفظ نہ کہیں۔ محلپھر22 انچارجکا اِلیاقیم بن میرمنشیِخلقیاہ،
شبناہ اور یوآخخاصمشیرِ رنجشآسفبن مارےکے لباساپنے
پھاڑ کر ِحزقیاہ واپسپاسکے گئے۔ دربار میں پہنچ کر اُنہوں نے
بادشاہ کچھسبکو کہہ سنایا جو ربشاقی نے اُنہیں کہا تھا۔

37
رب ِحزقیاہ کو تسلی دیتا ہے

1 یہ باتیں سن کر ِحزقیاہ نے پھاڑےکپڑےاپنے اور ٹاٹ کا
ماتمی لباس پہن کر رب کے گھر میں گیا۔ 2 ساتھ ساتھ اُس نے
محل انچارجکے اِلیاقیم، میرمنشی شبناہ اور اماموں کے بزرگوں کو
آموص کے بیٹے یسعیاہ نبی کے پاس بھیجا۔ سب ٹاٹ کے ماتمی
لباس پہنے ہوئے تھے۔ 3 نبی کے پاس پہنچ کر اُنہوں نے ِحزقیاہ
کا پیغام سنایا، آج” ہم بڑی مصیبت میں ہیں۔ سزا کے اِس دن
یوں اسور نے ہماری سخت بےعزتی کی ہے۔ ہمارا حال دردِ زہ
میں مبتلا اُس عورت کا سا جسہے پیٹکے سے بچہ نکلنے کو
لیکنہے، اِسجو لئے نکلنہیں سکتا رہیجاتیطاقتکیماںکہ
ہے۔ لیکن4 آپربشاید کے خدا نے ربشاقی کی وہ باتیں سنی
ہوں جو اُس کے آقا اسور کے بادشاہ نے زندہ خدا کی توہین میں
بھیجی ہیں۔ ہو سکتا آپربہے کا اُسخدا سنباتیںکی اُسےکر
سزا دے۔ براہِ ہمارےکرم لئے تکابجو بچے ہوئے ہیں دعا
“کریں۔

ِحزقیاہجب5 افسروںکے یسعیاہنے کو بادشاہ کا پیغام پہنچایا
تو6 نبی اپنے”دیا،جوابنے آقا کو بتا دینا فرماتاربکہ ہے، اُن’
دھمکیوں سے خوف مت کھا جو اسوری بادشاہ کے ملازموں
اہانتمیرینے کر ہیں۔دیکے 7 دیکھ، مَیں اُس کا ارادہ بدل
دوں گا۔ وہ افواہ سن کر اِتنا مضطرب ہو جائے گا کہ اپنے ہی
ملـک واپسکو مَیںوہاںگا۔جائےچلا اُسے تلوار سے دوںمروا
“۔‘گا

سنحیرب کی دھمکیاں اور ِحزقیاہ کی دعا
8 ربشاقی یروشلم کو چھوڑ کر اسور کے بادشاہ پاسکے واپس

چلا گیا جو اُس لـکیسوقت سے روانہ ہو کر لِبناہ پر چڑھائی کر
رہا تھا۔

9 پھر سنحیرب کو اطلاع ملی، ایتھوپیا” کا بادشاہ تِرہاقہ آپ
لڑنےسے آ اُستب“ہے۔رہا قاصدوںاپنےنے دوبارہکو یروشلم
بھیج دیا تاکہ ِحزقیاہ پیغامکو پہنچائیں، دیوتاجس”10 پر تم بھروسا
رکھتے ہو اُس سے فریب نہ کھاؤ جب وہ کہتا ہے کہ یروشلم
اسوری بادشاہ کے قبضے میں کبھی نہیں آئے گا۔ 11 تم تو سن
چکے ہو کہ اسور کے بادشاہوں نے جہاں بھی گئے کیا کچھ کیا
ہے۔ ہر ملـک کو اُنہوں نے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ تو
پھر تم کس طرح بچ جاؤ گے؟ 12 کیا جوزان، حاران اور رصف
کے دیوتا اُن کی حفاظت کر پائے؟ کیا ملـِک عدن میں تلّسار کے
باشندے بچ سکے؟ نہیں، کوئی بھی دیوتا اُن کی مدد نہ کر سکا

باپمیرےجب دادا اُنہیںنے تباہ کیا۔ دھیان13 ابدو، حمات،
ارفاد، ِسفروائم شہر، ہینع اور عِوّا کے بادشاہ کہاں “ہیں؟

خط14 ملنے پر ِحزقیاہ نے اُسے پڑھ لیا اور ربپھر کے گھر کے
صحن میں گیا۔ خط کو رب کے منے سا بچھا کر 15 اُس نے رب
سے دعا کی،

الافواجرباے”16 اسرائیل کے خدا فرشتوںکروبیجو کے
درمیان تخت نشین ہے، تُو اکیلا ہی دنیا کے تمام ممالـک کا خدا
ہے۔ تُو ہی نے آسمان و زمین کو خلق کیا ہے۔ اے17 رب،
!سنمیری اپنی کھولآنکھیں کیسنحیرب!دیکھکر اُن تمام باتوں
پر دےدھیان جو اُس نے اِس مقصد سے تکہم پہنچائی ہیں
کہ زندہ خدا اہانتکی کرے۔ اے18 رب، باتیہ سچ ہے کہ
اسوری بادشاہوں نے اِن تمام قوموں کو اُن سمیتملـکوںکے تباہ
کر دیا ہے۔ 19 وہ تو اُن کے بُتوں آگکو پھینکمیں کر بھسم کر
سکتے تھے، کیونکہ وہ زندہ نہیں انسانصرفبلـکہ ہاتھوںکے سے
بنے لـکڑیہوئے اور پتھر کے بُت تھے۔ ہمارےرباے20 خدا،
اب مَیں تجھ التماسسے کرتا ہوں اسوریہمیںکہ بادشاہ ہاتھکے
سے بچا تاکہ دنیا کے ممالـکتمام جان لیں کہ اےتُو رب، واحد
خدا “ہے۔

اسوری کی لعن طعن پر الله جوابکا
21 پھر یسعیاہ بن آموص نے ِحزقیاہ کو پیغام بھیجا، رب”

اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ مَیں نے اسوری بادشاہ سنحیرب
بارےکے تیریمیں دعا ہے۔سنی رباب22 اُسکا خلافکے
فرمان سن،
کنواری صیون بیٹی تجھے حقیر جانتی ہاںہے، یروشلم بیٹی اپنا

سر ہلا ہلا کر حقارت آمیز نظر تیرےسے پیچھے دیکھتی ہے۔
23 کیا تُو نہیں جانتا کسکہ کو گالیاں دیں اور کس کی اہانت
کی ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ تُو خلافکےکسنے آواز بلند
کی جسہے؟ طرفکی تُو غرور کی نظر سے دیکھ رہا ہے وہ
اسرائیل قدوسکا !ہے

24 اپنے قاصدوں کے یعے ذر تُو نے رب کی اہانت کی ہے۔
تُو ڈینگیں مار کر کہتا ہے، مَیں’ اپنے بےشمار رتھوں سے پہاڑوں
کی چوٹیوں اور لبنان کی انتہا تک چڑھ گیا ہوں۔ مَیں دیودار کے
بڑےبڑے اور جونیپر کے بہترین درختوں کاٹکو کر لبنان کی
دُورترین بلندیوں تک، اُس سےسبکے پہنچتکجنگلگھنے گیا
ہوں۔ مَیں25 نے غیرملـکوں میں کنوئیں کھدوا کر اُن کا پانی پی
لیا میرےہے۔ تلووں تلے مصر کی تمام خشکندیاں ہو ‘گئیں۔

اسوریاے26 بادشاہ، کیا تُو نے نہیں سنا بڑیکہ دیر مَیںسے
نے یہ سب کچھ مقرر کیا؟ قدیم زمانے میں ہی مَیں نے اِس کا
منصوبہ باندھ لیا، اور اب مَیں اِسے وجود میں لایا۔ میری مرضی
تھی کہ تُو قلعہ بند شہروں خاککو میں ملا کر پتھر کے ڈھیروں
بدلمیں دے۔ اِسی27 لئے اُن باشندوںکے جاتیطاقتکی رہی،
وہ گھبرائے اور شرمندہ ہوئے۔ گھاسوہ طرحکی کمزور تھے،
پرچھت اُگنے اُسوالی یالی مانندکیہر تھوڑیجو دیر لئےکے پھلتی
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پھولتی تو لیکنہے، لُو ایکوقتچلتے دم مُرجھا ہے۔جاتی مَیں28
تو تجھ واقفخوبسے ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تُو کہاں ٹھہرا
ہوا اورہے، تیرا آنا مجھجانا پوشیدہسے نہیں مجھےرہتا۔ پتا کہہے
خلافمیرےتُو میںطیشکتنے آ گیا ہے۔ 29 طیشتیرا اور غرور
دیکھ کر مَیں ناکتیری میں نکیل تیرےاور منہ میں لگام ڈال کر
تجھے اُس راستے پر گھسیٹواپسسے جاؤںلے پرجسگا سے تُو
یہاں آ پہنچا ہے۔

ِحزقیاہ،اے30 مَیں تجھے اِس نشان تسلیسے دلاؤں گا اِسکہ
سال اور آنے سالوالے تم وہ کچھ کھاؤ میںکھیتوںجوگے خود
بخود اُگے گا۔ لیکن تیسرے سال تم بیج بو کر فصلیں کاٹو گے
اور انگور کے باغ لگا کر اُن کا پھل کھاؤ گے۔ 31 یہوداہ کے بچے
ایکباشندےہوئے بار پھر جڑ پکڑ کر پھل لائیں گے۔ 32 کیونکہ
یروشلم سے قوم کا بقیہ نکل آئے گا، اور کوہِ صیون کا بچا کھچا
حصہ ملـکدوبارہ میں پھیل جائے ربگا۔ الافواج کی غیرت
یہ کچھ دےسرانجام گی۔

تکجہاں33 اسوری 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 کرےحملہ گا، نہ شہر کی
فصیل ساتھکے مٹی کا ڈھیر لگائے گا۔ راستےجس34 بادشاہسے
یہاں آیا اُسی راستے پر سے وہ واپسملـکاپنے چلا جائے گا۔ اِس
میںشہر 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 ڈالا۔ لوگجب صبح
سویرے اُٹھے تو طرفچاروں لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں۔

یہ37 دیکھ سنحیربکر اُکھاڑخیمےاپنے کر واپسملـکاپنے
چلا گیا۔ نینوہ شہر پہنچ کر وہ وہاں ٹھہر گیا۔ ایک38 جبدن وہ
اپنے نِسروکدیوتا کے مندر میں پوجا کر رہا تھا تو اُس کے بیٹوں
ـِک 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 اُن دنوں میں ِحزقیاہ اِتنا بیمار ہوا کہ مرنے نوبتکی آ پہنچی۔
آموص کا بیٹا یسعیاہ نبی اُس سے ملنے آیا اور کہا، رب” فرماتا ہے
کہ اپنے گھر بندوبستکا کر لے، کیونکہ تجھے مرنا ہے۔ تُو اِس
بیماری سے شفا نہیں پائے “گا۔

2 یہ سن کر ِحزقیاہ نے اپنا منہ دیوار طرفکی پھیر کر دعا کی،
اے”3 رب، یاد کر کہ مَیں وفاداری خلوصاور دلی 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 تیرےربکہ باپ داؤد کا خدا فرماتا ہے، مَیں’
تیرینے دعا سن لی تیرےاور آنسو دیکھے ہیں۔ مَیں تیری زندگی
میں 15 سال کا اضافہ کروں گا۔ ساتھ6 ساتھ مَیں تجھے اور اِس
شہر کو اسور کے بادشاہ سے بچا لوں گا۔ مَیں ہی اِس شہر کا دفاع
کروں “۔‘گا

7 یہ پیغام ِحزقیاہ کو سنا کر یسعیاہ نے مزید کہا، رب” تجھے
ایک دےنشان جسگا سے تُو جان لے گا کہ وہ اپنا وعدہ پورا
کرے گا۔ میرے8 کہنے پر آخز کی بنائی ہوئی دھوپ گھڑی کا
سایہ دس درجے پیچھے جائے “گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ سایہ دس
درجے ہٹپیچھے گیا۔

شفا پانے پر ِحزقیاہ گیتکا
یہوداہ9 کے بادشاہ ِحزقیاہ نے شفا پانے پر ذیل گیتکا قلم بند

کیا،
مَیں”10 بولا، کیا مجھے زندگی عروجکے پر پاتال کے دروازوں

میں داخل ہونا ہے؟ باقی ماندہ سال مجھ سے چھین لئے گئے ہیں۔
11 مَیں بولا، آئندہ مَیں رب کو زندوں کے ملـک میں نہیں

دیکھوں ابگا۔ سے مَیں پاتال کے باشندوں کے ساتھ رہ کر اِس
دنیا لوگوںکے پر نظر نہیں ڈالوں گا۔

میرے12 گھر کو گلہ بانوں کے خیمے کی طرح اُتارا گیا ہے،
وہ میرے اوپر سے چھین لیا گیا ہے۔ مَیں نے اپنی زندگی کو
طرحکیجولاہے تکاختتام بُن لیا اُسابہے۔ کاٹمجھےنے
تانتکر الـگسےدھاگوںکے کر دیا دنایکہے۔ اندرکے اندر
تُو نے مجھے ختم کیا۔

مَیںتکصبح13 چیخ کر یاد فر کرتا رہا، لیکن اُس نے شیرببر
کی طرح میری 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
لگا، غوں غوں کر سیکبوترکیکے آہیں بھرنے لگا۔ میری آنکھیں
نڈھال ہو کر آسمان طرفکی تکتی اےرہیں۔ مجھرب، 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۔

اِنرب،اے16 انسانسےسببکےچیزوںہی زندہ رہتا ہے،
میری روح کی زندگی بھی اِن ہی پر مبنی ہے۔ تُو مجھے بحال کر کے
گا۔دےجینے

17ً یقینا یہ تلخ تجربہ میری برکت کا باعث بن گیا۔ تیری محبت
میرینے جان کو قبر محفوظسے رکھا، تُو میرےنے تمام گناہوں
کو اپنی پیٹھ پھینکپیچھےکے دیا ہے۔

18 تیریپاتالکیونکہ حمد و ثنا نہیں کرتا، ستائشتیریموتاور
میں گیت نہیں گاتی، زمین کی گہرائیوں اُترےمیں ہوئے تیری
وفاداری کے انتظار میں نہیں ہتے۔ ر
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19 نہیں، جو زندہ ہے وہی تیری یف تعر کرتا، وہی تیری تمجید

کرتا آجمَیںطرحجسہے، کر پشتہوں۔رہا باپپشتدر اپنے
بچوں تیریکو وفاداری بارےکے میں بتاتے ہیں۔

رب20 مجھے بچانے کے لئے تیار تھا۔ آؤ، ہم عمر بھر رب کے
گھر میں تاردار ساز “بجائیں۔

علاج کا یِق طر کار
یسعیاہ21 دیہدایتنے انجـیر”تھی، کی ٹکی لا کر بادشاہ کے

ناسور پر باندھ !دو تب اُسے شفا ملے “گی۔ 22 پہلے ِحزقیاہ نے
پوچھا تھا، کونرب” سا دےنشان جسگا مجھےسے یقین آئے
کہ مَیں ربدوبارہ کے گھر عبادتکی شریکمیں ہوں “گا؟

39
ِحزقیاہ سے سنگین غلطی ہوتی ہے

تھوڑی1 دیر کے بعد بابل کے بادشاہ مرودک بلَدان بن بلَدان
نے ِحزقیاہ کی بیماری اور شفا کی خبر سن کر وفد کے ہاتھ خط
اور تحفے بھیجے۔ 2 ِحزقیاہ خوشینے سے وفد کا استقبال کر کے
اُسے وہ تمام خزانے دکھائے جو ذخیرہ خانے میں محفوظ رکھے
گئے تھے یعنی تمام سونا چاندی، بلسان کا تیل اور باقی قیمتی تیل۔
اُس نے پورا اسلحہ خانہ اور بھیکچھسبباقی دکھایا جو اُس کے
خزانوں میں تھا۔ پورے محل اور پورے ملـک 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 آئےسےکہاںکہا؟ “ہیں؟ ِحزقیاہ دیا،جوابنے
ملـکدُوردراز” بابل پاسمیرےسے آئے “ہیں۔ 4 یسعیاہ اُنہوں”بولا، میںمحلنے کیا کچھ “دیکھا؟ ِحزقیاہ نے اُنہوں”کہا، نے
محل سبمیں کچھ دیکھ لیا میرےہے۔ خزانوں میں کوئی چیز نہ
رہی جو مَیں نے اُنہیں نہیں “دکھائی۔

تب5 یسعیاہ نے کہا، رب” الافواج کا فرمان !سنیں ایک6
دن آنے والا ہے تیرےکہ محل کا تمام مال چھین لیا جائے گا۔
جتنے بھی خزانے تُو تیرےاور باپ دادا تکآجنے جمع کئے ہیں
بابلدشمنکوسباُن ربگا۔جائےلے فرماتا بھیایککہہے
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۔

ِحزقیاہ8 آپپیغامجوکارب”بولا، مجھےنے دیا ٹھیکوہہے
“ہے۔ کیونکہ اُس نے سوچا، باتبڑی” یہ ہے میرےکہ جیتے
امنجی و امان ہو “گا۔

40
الله کی قوم کو تسلی

1 تمہارا رب فرماتا ہے، تسلی” دو، میری قوم کو تسلی !دو
2 نرمی سے یروشلم سے بات کرو، بلند آواز سے اُسے بتاؤ کہ تیری
غلامی کے پورےدن ہو گئے ہیں، تیرا قصور معاف ہو گیا ہے۔
کیونکہ ربتجھے ہاتھکے سے تمام گناہوں کی دُگنی سزا مل گئی
“ہے۔

ایک3 آواز پکار رہی ہے، یگستان” ر میں رب کی راہ تیار
!کرو بیابان ہمارےمیں خدا کا راستہ سیدھا بناؤ۔ لازم4 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 گھاسانسان ہی ہیں، اُن کی تمام
شان و شوکت جنگلی پھول کی مانند ہے۔ ربجب7 سانسکا
اُن پر گزرےسے تو گھاس مُرجھا جاتی اور پھول گر جاتا ہے،
کیونکہ گھاسانسان ہی ہے۔ گھاس8 تو مُرجھا جاتی اور پھول
گر جاتا ہمارےلیکنہے، خدا کا کلام تکابد قائم رہتا “ہے۔

بلندیوںپیغمبر،کےخبریخوشاےصیون،اے9 چڑھپر !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

10 ربدیکھو، قادرِ قدرتبڑیمطلق کے ساتھ آ رہا ہے، وہ
طاقتبڑی گا۔کرےحکومتساتھکے دیکھو، اُس کا اجر اُس
پاسکے اورہے، اُس کا انعام اُس کے آگے آگے چلتا ہے۔ 11 وہ
چرواہے کی طرح اپنے گلے کی گلہ بانی کرے گا۔ وہ بھیڑ کے
بچوں کو اپنے بازوؤں میں محفوظ رکھ کر سینے کے ساتھ لگائے
پھرے گا اور اُن ماؤںکی بڑےکو دھیان سے اپنے ساتھ چلےلے
گا۔

الله کی ناقابِل عظمتبیان
نےکس12 اپنے ہاتھ سے دنیا کا ناپپانی لیا نےکسہے؟

اپنے ہاتھ سے آسمان کی پیمائش کی کسہے؟ نے زمین 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 ہے جو اُسے تعلیم دے؟ 14 کیا اُسے کسی سے مشورہ لینے کی
ضرورت ہے تاکہ اُسے سمجھ آ راستکر راہ کی تعلیم مل جائے؟
!نہیںہرگز کسیکیا اُسےکبھینے علم و عرفان یا سمجھ دار زندگی
گزارنے کا فن سکھایا ہے؟ ہر گز !نہیں

15ً یقینا تمام نزدیککےرباقوام بالٹی قطرےایککے یا ترازو
میں گرد کی مانند ہیں۔ جزیروں کو وہ ریت کے ذروں کی طرح
اُٹھا لیتا ہے۔ لبنانخواہ16 درختتمامکے اور ربجانور لئےکے
نہکیوںقربان مناسبتوبھیہوتے قربانی لئےکے 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 موازنہ کس سے ہو سکتا ہے؟ اُس کا مقابلہ کس
تصویر یا مجسمے سے ہو سکتا ہے؟ 19 بُت تو یوں بنتا ہے کہ پہلے
دست کار اُسے ڈھال دیتا ہے، پھر سنار اُس پر سونا چڑھا کر اُسے
چاندی کی زنجـیروں سے سجا دیتا ہے۔ 20 غربتجو باعثکے یہ
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نہیں کروا سکتا وہ کم از کم کوئی ایسی لـکڑی چن لیتا ہے جو گل
سڑ نہیں جاتی۔ پھر وہ کسی ماہر دست کار سے بُت کو یوں بنواتا
ہے کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔

21 کیا تم معلومکو نہیں؟ کیا تم باتنے نہیں سنی؟ کیا تمہیں ابتدا
سے سنایا نہیں گیا؟ کیا تمہیں دنیا قیامکے سے لے سمجھتکآجکر
نہیں آئی؟ رب22 رُوئے زمین کے اوپر بلندیوں پر تخت نشین ہے
جہاں سے انسان ٹڈیوں جیسے لـگتے ہیں۔ وہ آسمان پردےکو کی
طرح تان کر اور طرفہر کھینچ کر ہنے ر کے قابل خیمہ بنا دیتا
ہے۔ سرداروںوہ23 کو ناچیز اور دنیا قاضیوںکے ہیچکو بنا دیتا
ہے۔ 24 وہ نئے پودوں کی مانند ہیں جن پنیریکی ابھی ابھی لـگی
بیجہے، ابھی ابھی بوئے گئے ہیں، پودوں نے ابھی ابھی پکڑیجڑ
ہے ربکہ اُن پھونکپر مارتا ہے اور وہ مُرجھا جاتے تبہیں۔
آندھی اُنہیں بھوسے کی طرح اُڑا لے جاتی ہے۔

قدوس25 خدا فرماتا تم”ہے، میرا سےکسموازنہ کرنا ہتے چا
ہو؟ میرےکون برابر “ہے؟ 26 اپنی نظر اُٹھا کر آسمان کی طرف
دیکھو۔ کس نے یہ سب کچھ خلق کیا؟ وہ جو آسمانی لشکر کی
پوری تعداد باہر لا کر ایکہر کو نام لے کر بُلاتا ہے۔ اُس کی
قدرت اور زبردست طاقت اِتنی عظیم ہے ایککہ بھی دُور نہیں
رہتا۔

یعقوباے27 کی قوم، تُو کیوں کہتی ہے میریکہ ربراہ
کی نظر سے چھپی رہتی اےہے؟ اسرائیل، تُو شکایتکیوں کرتا
ہے کہ میرا میرےمعاملہ خدا کے علم میں نہیں آتا؟

28 کیا تجھے معلوم نہیں، کیا تُو نہیںنے سنا لازوالربکہ خدا
اور دنیا کی انتہا تک کا خالق ہے؟ وہ کبھی نہیں تھکتا، کبھی
نڈھال نہیں ہوتا۔ کوئی بھی اُس کی سمجھ کی تکگہرائیوں نہیں
پہنچ سکتا۔ 29 وہ تھکے ماندوں کو تازگی اور بےبسوں تقویتکو
دیتا ہے۔ 30 گو تھکنوجوان کر نڈھال ہو جائیں اور جوان آدمی
ٹھوکر کھا کر گر جائیں، لیکن31 رب سے اُمید رکھنے والے نئی
طاقت پائیں گے اور عقاب کے سے پَر پھیلا کر بلندیوں تک یں اُڑ
گے۔ نہ وہ دوڑتے ہوئے تھکیں گے، نہ چلتے ہوئے نڈھال ہو
جائیں گے۔
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1 اے” خاموشجزیرو، رہ کر میری بات !سنو اقوام از سرِ نو
تقویت پائیں میرےاور حضور آئیں، پھر بات کریں۔ آؤ، ایکہم
دوسرے ملسے عدالتکر میں حاضر ہو !جائیں

آدمیاُسکون2 کو لایاسےمشرقکرجگا دامنکےجسہے
انصافمیں کونہے؟ دیگر قوموں کو شخصاِس کے حوالے کر
بادشاہوںکے خاککو میں ملاتا ہے؟ اُس کی تلوار سے وہ گرد
ہو جاتے ہیں، اُس کی کمان لوگسے ہَوا میں بھوسے کی طرح اُڑ
کر بکھر ہیں۔جاتے 3 وہ اُن تعاقبکا کر سلامتصحیحکے آگے
نکلتا ہے، بھاگتے ہوئے اُس کے پاؤں راستے کو نہیں چھوتے۔
کس4 نے یہ سب کچھ کسکیا، 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۔

جزیرے5 یہ دیکھ کر ڈر گئے، دنیا کے دُوردراز کانپعلاقے
اُٹھے ہیں۔ وہ قریب آتے ہوئے دوسرےایک6 کو دےسہارا
افزائیحوصلہکیسنارکاردست7“!رکھحوصلہ”ہیں،کہتےکر
کرتا ہے، اور جو بُت کی یوں ناہموار ہتھوڑےکو ٹھیکسے کرتا
اہرنوہہے پر کام کرنے والے ہمتکی بڑھاتا اور ٹانکے کا معائنہ
کر کے کہتا ٹھیکاب”ہے، “!ہے پھر مل کر بُت کیلوںکو سے
مضبوط کرتے ہیں تاکہ ہلے نہ۔

مت ڈرنا، کیونکہ مَیں تیرا خدا ہوں
لیکن”8 میرےتُو خادم اسرائیل، تُو فرق یعقوباےہے۔ کی

قوم، مَیں نے تجھے چن لیا، اور دوستمیرےتُو 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 نے
نہیںردتجھے کیا لیاچنتجھےبلـکہ ڈر،متچنانچہ10ہے۔ کیونکہ
مَیں تیرے ساتھ ہوں۔ دہشت مت کھا، کیونکہ مَیں تیرا خدا
ہوں۔ مَیں تجھے مضبوط کرتا، تیری مدد کرتا، تجھے اپنے ہنے د
ہاتھ انصافکے سے قائم رکھتا ہوں۔ 11 دیکھ، جتنے تیرےبھی
طیشخلاف میں آ گئے ہیں سبوہ شرمندہ ہو جائیں گے، اُن کا
منہ کالا ہو جائے گا۔ تجھ سے جھگڑنے والے ہیچ ثابتہی ہو
ہلاککر ہو جائیں گے۔ تب12 تُو اپنے مخالفوں کا کرےپتا گا
لیکن اُن کا نام و تکنشان نہیں ملے گا۔ تجھ سے لڑنے والے ختم
ہی ہوں گے، ایسا ہی لـگے گا کہ وہ کبھی تھے نہیں۔ 13 کیونکہ
ربمَیں تیرا خدا ہوں۔ تیرےمَیں ہنے د ہاتھ کو پکڑ کر تجھے بتاتا
ہوں، مت’ ڈرنا، مَیں تیریہی مدد کرتا ‘ہوں۔

14 اے کیڑے یعقوب مت ڈر، اے چھوٹی قوم اسرائیل
خوف مت کھا۔ کیونکہ مَیں ہی تیری مدد کروں گا، اور جو
دےعوضانہ تجھےکر چھڑا رہا ہے اسرائیلوہ قدوسکا “ہے۔
یہ ہے رب کا فرمان۔ 15 میرے” ہاتھ سے تُو ہنے گا کا نیا اور
متعدد تیز نوکیں رکھنے والا آلہ بنے گا۔ تب تُو پہاڑوں کو گاہ کر
ریزہ ریزہ دےکر گا، اور یاں پہاڑ بھوسے کی مانند ہو جائیں گی۔
16 تُو اُنہیں اُچھال اُچھال کر اُڑائے گا تو ہَوا اُنہیں لے جائے گی،
آندھی اُنہیں 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
17 غریب اور ضرورت مند پانی کی تلاش میں ہیں، لیکن

بےفائدہ، اُن کی زبانیں پیاس مارےکے خشک ہو گئی ہیں۔
لیکن ربمَیں، اُن سنوںکی مَیںگا، اسرائیلجو کا اُنہیںہوںخدا
ترک نہیں کروں گا۔ مَیں18 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 اور
زیتون کے درخت لـگیں گے، بیابان میں جونیپر، صنوبر اور سرو
کے درخت مل کر اُگیں گے۔ 20 مَیں یہ اِس لئے کروں گا کہ
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لوگ دےدھیان کر جان لیں ربکہ کے ہاتھ نے یہ سب کچھ
کیا ہے، اسرائیلکہ قدوسکے نے یہ پیدا کیا “ہے۔

دیوتا ہیںبےکار
رب21 یعقوبجو کا بادشاہ ہے فرماتا ہے، آؤ،” عدالت میں

اپنا پیشمعاملہ کرو، اپنے دلائل بیان کرو۔ 22 آؤ، اپنے بُتوں کو
لے آؤ تاکہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیا کیا پیش آنا ہے۔ ماضی میں کیا
کیا ہوا؟ بتاؤ، تاکہ ہم دھیان دیں۔ یا ہمیں مستقبل کی باتیں سناؤ،
23 وہ کچھ جو آنے والے دنوں میں ہو گا، تاکہ ہمیں معلوم ہو
جائے کہ تم دیوتا ہو۔ کم از کم کچھ نہ کچھ کرو، خواہ اچھا ہو
یا بُرا، تاکہ ہم گھبرا کر ڈر جائیں۔ 24 تم تو کچھ بھی نہیں ہو، اور
تمہارا کام بھی بےکار ہے۔ جو تمہیں چن لیتا ہے وہ قابِل گھن
ہے۔

اب25 مَیں نے شمال ایکسے آدمی کو جگا دیا ہے، اور وہ
میرا نام لے کر مشرق سے آ رہا ہے۔ شخصیہ حکمرانوں کو مٹی
کی طرح کچل دیتا ہے، گارےاُنہیں کو نرم کرنے والے کمہار
کی طرح روند دیتا ہے۔ کس26 نے ابتدا سے اِس کا اعلان کیا
تاکہ ہمیں علم پہلےنےکسہو؟ اِسسے پیشکی گوئی کی تاکہ
ہم کہیں، اُس’ نے بالکل صحیح کہا ؟‘ہے کوئی نہیں تھا جس
پہلےنے سے اِس کا اعلان کر اِسکے پیشکی گوئی کی۔ کوئی
نہیں جستھا تمہارےنے منہ سے اِس بارےکے ایکمیں لفظ
بھی سنا۔ صیوننےکس27 پہلےکو بتا دیا، وہ’ دیکھو، تیرا سہارا
آنے کو مَیں‘!ہے ہی یہنے فرمایا، مَیں ہی نے یروشلم خوشکو
خبری کا پیغمبر عطا کیا۔

لیکن28 جب مَیں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں تو کوئی نہیں ہے
جو مجھے مشورہ دے، کوئی نہیں جو میرے سوال کا جواب
دے۔ 29 دیکھو، سبیہ دھوکا ہی دھوکا ہیں۔ اُن کے کام ہیچ
اور اُن کے ڈھالے ہوئے مجسمے خالی ہَوا ہی ہیں۔
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1 دیکھو، میرا خادم جسے مَیں قائم رکھتا ہوں، میرا برگزیدہ
جو مجھے پسند ہے۔ مَیں اپنے روح کو اُس پر ڈالوں گا، اور وہ
اقوام انصافمیں کرےقائم گا۔ 2 وہ نہ تو چیخے گا، نہ چلّائے
گا، گلیوں میں اُس کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ 3 نہ وہ کچلے
توڑےکوسرکنڈےہوئے نہگا، بتیہوئیبجھتی گا۔بجھائےکو
وفاداری سے انصافوہ کرےقائم گا۔ 4 اور تکجب اُس 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
کے اوپر تان لیا۔ اُسی زمیننے کو اور جو کچھ اُس میں پھوٹسے
نکلتا تشکیلہے دیا، اُسیاور نے رُوئے زمین پر بسنے اور والوںچلنے
میں پھونکدم کر جان ابڈالی۔ یہی خدا اپنے خادم سے فرماتا
انصافنےربمَیں،”6ہے، تجھےسے بُلایا ہاتھتیرےمَیںہے۔
کو پکڑ کر محفوظتجھے رکھوں گا۔ کیونکہ مَیں تجھے قوم کا عہد

اور دیگر اقوام کی روشنی بنا دوں گا 7 تاکہ تُو اندھوں کی آنکھیں
کھولے، قیدیوں کو کوٹھڑی سے کرےرِہا اور یکی تار کی قید
میں بسنے والوں کو چھٹکارا دے۔ 8 مَیں رب ہوں، یہی میرا نام
!ہے مَیں برداشت نہیں کروں گا کہ جو جلال مجھے ملنا ہے وہ
کسی اَور دےکو دیا جائے، لوگکہ بُتوں کی تمجید کریں جبکہ
اُنہیں میری تمجید کرنی ہئے۔ چا 9 پیشبھیکیجسدیکھو، گوئی
مَیں نے کی تھی وہ وقوع میں آیا ابہے۔ مَیں نئی باتوں کا اعلان
کرتا ہوں۔ اِس سے پہلے کہ وہ وجود میں آئیں مَیں اُنہیں تمہیں سنا
دیتا “ہوں۔

کیرب تمجید گیتمیں !گاؤ
کیرب10 تمجید گیتمیں گاؤ، دنیا کی تکانتہا اُس مدحکی

سرائی سمندراے!کرو کے مسافرو اور جو کچھ اُس میں اُسہے،
ستائشکی اے!کرو جزیرو، اپنے سمیتباشندوں اُس یفکی تعر
!کرو بیابان11 اور اُس کے قصبے خوشی نعرےکے لگائیں، جن
آبادیوں میں قیدار بستا ہے وہ شادمان ہوں۔ سلع باشندےکے باغ
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۔

وہ14 فرماتا بڑیمَیں”ہے، خاموشسےدیر چپمَیںہوں۔رہا
رہا اور اپنے آپ کو روکتا رہا۔ لیکن اب مَیں دردِ زہ میں مبتلا
طرحکیعورت ہوں۔کراہتا پھولسانسمیرا جاتا مَیںاور بےتابی
سے ہانپتا رہتا ہوں۔ مَیں15 پہاڑوں اور یوں پہاڑ کو تباہ کر کے اُن
کی تمام یالی ہر ُجھلسا دوں گا۔ یا خشکدر زمین بن جائیں گے،
اور جائیںسوکھجوہڑ گے۔ مَیں16 اندھوں ایسیکو راہوں پر لے
چلوں سےجنگا واقفوہ نہیں ہوں غیرمانوسگے، راستوں پر اُن
کی راہنمائی کروں گا۔ اُن کے آگے اندھیرےمَیں کو روشن اور
ناہموار زمین مَیںکچھسبیہگا۔کروںہموارکو دوںسرانجام گا،
باتایک بھی ادھوری 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 ہے؟ میرےکون پیغمبر جیسا
بہرا اُسہے، بھیجمَیںجسےجیسا رہا ہوں؟ مَیںگو اُسنے 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،
تیرےگو کان ہر بات سن لیتے ہیں تُو سنتا “نہیں۔ رب21 نے
اپنی راستی کی خاطر اپنی شریعت عظمتکی اور جلال کو بڑھایا
ہے، کیونکہ یہ اُس مرضیکی تھی۔ ابلیکن22 اُس کی قوم کو
غارت کیا لُوٹکچھسبگیا، لیا گیا میںگڑھوںسبکےسبہے۔
جکڑے یا میںجیلوں چھپائے ہوئے ہیں۔ لُوٹوہ مالکا بن گئے
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ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو اُنہیں بچائے۔ اُنہیں چھین لیا گیا ہے،
اور کوئی نہیں ہے جو کہے، واپساُنہیں” “!کرو

کاش23 تم میں سے کوئی دھیان دے، کوئی آئندہ کے لئے
توجہ دے۔ سوچ24 !لو کس اجازتنے دی کہ یعقوب کی
اولاد کو غارت کیا جائے؟ کس نے اسرائیل کو لٹیروں کے
حوالے کر دیا؟ کیا یہ رب کی طرف سے نہیں ہوا، جس کے
ہمخلاف گناہنے کیا لوگہے؟ تو اُس راہوںکی پر چلنا نہیںہی
ہتے چا تھے، وہ اُس شریعتکی کے تابع ہنے ر کے لئے تیار ہی نہ
اِسی25تھے۔ اُسسےوجہ اُننے پر نازلغضبسختاپنا اُنہیںکیا،
کیجنگشدید زد میں آنے دیا۔ لیکن افسوس، آگگو قومنے
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

یعقوباےتجھےنےجسربابلیکن1 خلق کیا اور تجھے
اسرائیلاے تشکیل دیا فرماتا ہے، متخوف” کھا، کیونکہ مَیں
تجھےکردےعوضانہنے مَیںہے،چھڑایا تیرانے نام تجھےکرلے
بُلایا ہے، تُو میرا ہی ہے۔ 2 پانی کی گہرائیوں میں سے گزرتے
وقت تیرےمَیں ساتھ ہوں گا، یاؤں در کو پار وقتکرتے تُو نہیں
ڈوبے آگگا۔ میں سے وقتگزرتے نہ ُجھلستُو جائے گا، نہ
شعلوں سے بھسم ہو جائے گا۔ 3 کیونکہ مَیں رب تیرا خدا ہوں،
مَیں اسرائیل قدوسکا اور تیرا نجات 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 ہے، اِس لئے تیرےمَیں بدلے لوگمیں اور تیری جان کے
عوض قومیں ادا کرتا ہوں۔

5 چنانچہ مت ڈرنا، کیونکہ مَیں تیرے ساتھ ہوں۔ مَیں تیری
اولاد جمعسےمغرباورمشرقکو شمال6گا۔لاؤںواپسکےکر
کو مَیں حکم دوں گا، مجھے’ ‘!دو اور جنوب کو، اُنہیں’ مت
‘!روکنا میرے بیٹے بیٹیوں کو دنیا کی انتہا واپسسے لے آؤ، 7 اُن
سب کو جو میرا نام رکھتے ہیں اور جنہیں مَیں نے اپنے جلال کی
خاطر خلق کیا، جنہیں مَیں دےتشکیلنے کر بنایا “ہے۔

اُس8 قوم نکالکو لاؤ آنکھیںجو رکھنے باوجودکے نہیںدیکھ
کانجوسکتی، رکھنے نہیںسنباوجودکے سکتی۔ تمام9 غیرقومیں
جمع ہو جائیں، تمام اُمّتیں اکٹھی ہو جائیں۔ اُن میں سے کون اِس
کی پیش گوئی کر سکتا، کون ماضی کی باتیں سنا سکتا ہے؟ وہ
اپنے گواہوں پیشکو کریں جو اُنہیں درست ثابت کریں، تاکہ
لوگ سن کر کہیں، اُن” کی بات بالکل صحیح “ہے۔ 10 لیکن
رب فرماتا ہے، اے” اسرائیلی قوم، تم ہی میرے گواہ ہو، تم
میرےہی خادم ہو جسے مَیں نے چن لیا تاکہ تم جان لو، مجھ پر
ایمان لاؤ اور پہچان لو مَیںکہ ہی ہوں۔ نہ مجھ پہلےسے کوئی خدا
وجود میں آیا، نہ میرے بعد کوئی آئے گا۔ 11 مَیں، صرف مَیں

ہوں،رب میرےاور نجاتاَورکوئیسوا نہیںدہندہ ہے۔ مَیں12
ہی اِسنے کا اعلان کر تمہیںکے چھٹکارا دیا، مَیں ہی تمہیں اپنا
کلام پہنچاتا رہا۔ اور تمہارےیہ درمیان کسیکے اجنبی معبود
سے کبھی نہیں ہوا بلـکہ صرف مجھ ہی سے۔ تم میرےہی گواہ
ہو کہ مَیں ہی خدا “ہوں۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ 13 ازل” سے
مَیں وہی ہوں۔ کوئی نہیں ہے میرےجو ہاتھ سے چھڑا سکے۔
مَیںجب کچھ عمل میں لاتا ہوں تو کون اِسے بدل سکتا “ہے؟

رب14 جو تمہارا چھڑانے والا اور اسرائیل کا قدوس ہے
فرماتا ہے، تمہاری” خاطر مَیں بابل خلافکے فوج بھیج کر تمام
کنڈے تڑوا دوں بابلتبگا۔ کی شادمانی یہ گر زاریو میں بدل
جائے گی۔ ربمَیں15 ہوں، تمہارا قدوس جو اسرائیل کا خالق
اور تمہارا بادشاہ “ہے۔

رب16 فرماتا ہے، مَیں” ہی نے سمندر میں سے گزرنے کی
راہ گہرےاور پانی میں سے راستہ بنا دیا۔ میرے17 کہنے پر مصر
کی فوج اپنے سورماؤں، رتھوں اور سمیتگھوڑوں لڑنے کے لئے
نکل آئی۔ اب وہ مل کر سمندر کی تہہ میں پڑے ہوئے ہیں اور
دوبارہ کبھی نہیں اُٹھیں گے۔ وہ بتی کی طرح بجھ گئے۔ لیکن18
ماضی باتیںکی چھوڑ دو، کچھجو گزر گیا اُسہے پر دھیان نہ دو۔
19 کیونکہ دیکھو، ایکمَیں نیا کام میںوجود لا رہا ہوں ابھیجو
پھوٹ نکلنے کو ہے۔ کیا یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ مَیں یگستان ر میں
راستہ اور بیابان نہریںمیں بنا رہا ہوں۔ جنگلی20 جانور، اورگیدڑ
عقابی ُلّو ا میرا احترام کریں گے، کیونکہ مَیں یگستان ر میں پانی مہیا
کروں گا، بیابان میں نہریں بناؤں گا تاکہ اپنی یدہ برگز قوم کو پانی
پلاؤں۔ 21 قومجو مَیں نے اپنے لئے دیتشکیل میرےوہہے کام
سنا میریکر تمجید کرے۔

اسرائیلرب گناہوںکے تنگسے آ گیا ہے
یعقوباے22 کی اےاولاد، باتاسرائیل، 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 تنگسے کیا۔
24 تُو نے میرےنہ لئے قیمتی مسالا خریدا، نہ مجھے اپنی قربانیوں
کی چربی کیا۔خوشسے اِس برعکسکے تُو نے اپنے گناہوں سے
مجھ پر بوجھ ڈالا اور بُریاپنی حرکتوں تنگمجھےسے کیا۔ تاہم25
مَیں، ہاں مَیں ہی اپنی تیرےخاطر جرائم کو مٹا دیتا اور تیرے
گناہوں کو ذہن نکالسے دیتا ہوں۔

مقدمہخلافمیرےمیںکچہریجا،26 دائر !کر آ، دونوںہم
عدالت میں حاضر ہو !جائیں اپنا پیشمعاملہ کر تاکہ تُو بےقصور
ثابت خاندانتیرےمیںشروع27ہو۔ بانیکے گناہنے کیا، اور اُس
وقت سے لے کر نمائندےتیرےتکآج مجھ سے بےوفا ہوتے
آئے ہیں۔ اِس28 لئے مَیں مقدِس بزرگوںکے یوںکو رُسوا کروں
گا کہ اُن حالتمُقّدسکی جاتی رہے گی، یعقوبمَیں کی اولاد
اسرائیل مکملکو تباہی اور لعن طعن کے لئے گا۔کروںمخصوص
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کیرب قوم کے لئے نئی زندگی
ابلیکن1 میرےیعقوباےسن، باتمیری!خادم پر توجہ

اےدے، اسرائیل جسے مَیں نے چن لیا ہے۔ جسرب2 نے
تجھے بنایا اور ماں پیٹکے سے دےتشکیلہی تیریکر مدد کرتا
آیا ہے وہ فرماتا ہے، یعقوباے’ میرے خادم، مت !ڈر اے
یسورون جسے مَیں نے چن لیا خوفہے، نہ کھا۔ 3 کیونکہ مَیں
پیاسی زمین پر پانی ڈالوں گا اور خشکی پر ندیاں بہنے دوں گا۔ مَیں
اپنا روح تیری اولاد پر نازل کروں گا، اپنی تیرےبرکت بچوں کو
بخشوں گا۔ تب4 وہ پانی کے درمیان کی یالی ہر کی طرح پھوٹ
نکلیں گے، نہروں پر سفیدہ کے درختوں کی طرح پھلیں پھولیں
‘گے۔

ایک5 کہے گا، ربمَیں’ کا ‘ہوں، یعقوبدوسرا کا نام لے
پکارےکر اورگا تیسرا ہاتھاپنے پر لـکھ‘بندہکارب’ اسرائیلکر
اعزازیکا نام رکھے “گا۔

رب6 الافواج جو اسرائیل کا بادشاہ اور چھڑانے والا ہے
فرماتا ہے، مَیں” اّول اور آخر ہوں۔ میرے سوا کوئی اَور خدا
نہیں ہے۔ میریکون7 مانند وہہے؟ دےآواز کر بتائے اور اپنے
پیشدلائل کرے۔ ترتیبوہ کچھسبسے سنائے جو اُس قدیم
وقت سے ہوا مَیںجبہے نے اپنی 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 تھیدینہیں کہ یہ پیشکچھ آئے گا؟ تم میرےخود گواہ
ہو۔ میرےکیا سوا کوئی اَور خدا ہے؟ ہرگز !نہیں اَور چٹانکوئی
نہیں مَیںہے، کسی اَور کو نہیں “جانتا۔

خودساختہ دیوتا
بُت9 بنانے ہیہیچسبوالے ہیں، اور پیاریاُنہیںچیزیںجو

لـگتی ہیں وہ ہیں۔بےفائدہ اُن نہگواہکے دیکھ اور نہ جان سکتے
ہیں، لہٰذا آخرکار شرمندہ ہو جائیں گے۔

10 یہ کس طرح لوگکے ہیں جو اپنے لئے دیوتا بناتے اور
ڈھالبُتبےفائدہ لیتے ہیں؟ 11 اُن ساتھیتمامکے شرمندہ جائیںہو
گے۔ آخر بُت بنانے والے انسان ہی تو ہیں۔ آؤ، وہ سب جمع ہو
کر خدا کے کھڑےحضور ہو جائیں۔ کیونکہ دہشتوہ کھا کر
سخت شرمندہ ہو جائیں گے۔

12 لوہار اوزار لے کر اُسے جلتے ہوئے کوئلوں میں استعمال
کرتا ہے۔ پھر وہ اپنے ہتھوڑے سے ٹھونک ٹھونک کر بُت کو
تشکیل دیتا پورےہے۔ زور سے کام کرتے کرتے طاقتوہ کے
جواب تکدینے بھوکا ہو جاتا، پانی نہ پینے کی وجہ نڈھالسے ہو
جاتا ہے۔ بُتجب13 لـکڑیکو سے بنانا ہے تو کاری گر فیتے سے
ناپ کر پنسل سے لـکڑی پر خاکہ کھینچتا ہے۔ پرکار بھی کام آ
کاریپھرہے۔جاتا لـکڑیگر تراشتراشسےچھریکو آدمیکر

کی شکل بناتا یوںہے۔ شاندار آدمی کا کسیمجسمہ کے میںگھر
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 درختکا لگاتا بارشاورہے، اُسے پھلنے لنے پھو ہے۔دیتی
15 دھیان دو کہ انسان لـکڑی کو ایندھن کے لئے بھی استعمال
تاپتا،آگکرلےکچھکرتا، جلاکچھ روٹیکر پکاتا حصےباقیہے۔
سے وہ بُت بنا کر اُسے سجدہ کرتا، دیوتا کا مجسمہ تیار کر کے اُس
منےکے لـکڑیوہ16ہے۔جاتاجھکسا کا آدھا جلاحصہ اُسکر
پر گوشتاپنا بھونتا، پھر جی بھر کر کھانا ساتھہے۔کھاتا ساتھ وہ
سینکآگ کر کہتا ہے، آگواہ،” کی گرمی کتنی لـگاچھی
رہی ابہے، محسوسگرمی ہو رہی “ہے۔ لیکن17 باقی لـکڑی
سے وہ اپنے لئے دیوتا کا بُت بناتا جسہے کے منے سا جھکوہ
کر پوجا کرتا اُسہے۔ سے التماسوہ کرتا مجھے”ہے، بچا، کیونکہ
تُو میرا دیوتا “ہے۔

18 لوگیہ کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں سمجھتے۔ اُن کی آنکھوں
اور دلوں پر پردہ پڑا اِسہے، لئے نہ وہ دیکھ سکتے، نہ سمجھ سکتے
ہیں۔ 19 وہ اِس پر غور نہیں کرتے، اُنہیں فہم اور تکسمجھ نہیں
کہ سوچیں، مَیں” نے لـکڑی کا آدھا حصہ آگ میں جھونک
کر اُس کے کوئلوں پر روٹی پکائی اور گوشت بھون لیا۔ یہ چیزیں
کھانے کے بعد مَیں باقی لـکڑی سے قابِل گھن بُت کیوں بناؤں،
لـکڑی کے ٹکڑے کے منے سا کیوں جھک “جاؤں؟ 20 جو یوں
راکھ ملوثمیں ہو اُسجائے نے دھوکا کھایا، اُس دلکے نے
فریباُسے دیا اپنیوہہے۔ جان چھڑا نہیںکر مان سکتا کہ بُتجو
مَیں ہنے د ہاتھ میں تھامے ہوئے ہوں جھوٹوہ ہے۔

رب اپنی قوم کو آزاد کرتا ہے
21 یعقوباے” کی اےاولاد، اسرائیل، یاد رکھ کہ تُو میرا

خادم ہے۔ مَیں نے تجھے تشکیل دیا، تُو میرا ہی خادم اےہے۔
اسرائیل، مَیں نہیںکبھیتجھے بھولوں گا۔ مَیں22 تیرےنے جرائم
اور گناہوں کو مٹا ڈالا ہے، وہ دھوپ میں دُھند یا تیز ہَوا سے
بکھرے بادلوں کی طرح اوجھل ہو گئے ہیں۔ اب میرے پاس
واپس آ، کیونکہ مَیں نے دےعوضانہ کر تجھے چھڑایا “ہے۔

اے23 آسمان، خوشی نعرےکے لگا، کیونکہ رب نے سب
کچھ کیا اےہے۔ زمین کی گہرائیو، شادیانہ اے!بجاؤ پہاڑو اور
جنگلو، اپنے تمام درختوں سمیت خوشی کے گیت گاؤ، کیونکہ
یعقوبکردےعوضانہنےرب کو چھڑایا اسرائیلہے، میں اُس
نے اپنا جلال ظاہر کیا ہے۔

رب24 تیرا چھڑانے ماںتجھےنےجسوالا پیٹکے ہیسے
تشکیل دیا فرماتا ہے، مَیں” رب ہوں۔ مَیں ہی سب کچھ وجود
میں لایا، مَیں اکیلےنے آسمانہی زمینکو کے اوپر تان لیا اور زمین
کو بچھایا۔ 25 مَیں ہی قسمت کا حال بتانے والوں کے عجیب و
غریب نشان ناکام ہونے دیتا، فال لنے کھو والوں کو احمق ثابت

* 44:14 :صنوبر شاید عبرانی لفظ سے مراد صنوبر نہیں بلـکہ laurel ایکہو، چھوٹا کافوریسدابہار درخت۔
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کرتا اور داناؤں کو پیچھے ہٹا کر اُن کے علم کی حماقت ظاہر کرتا
ہوں۔ 26 مَیں ہی اپنے خادم کا کلام پورا ہونے دیتا اور اپنے
پیغمبروں کا منصوبہ تکمیل تک پہنچاتا ہوں، مَیں ہی یروشلم کے
بارے میں فرماتا ہوں، وہ’ دوبارہ آباد ہو جائے ‘گا، اور یہوداہ
کے شہروں بارےکے میں، وہ’ نئے سرے سے تعمیر ہو جائیں
مَیںگے، اُن ہیمَیں27‘گا۔کروںکھڑےدوبارہکھنڈراتکے
گہرے سمندر کو حکم دیتا ہوں، سوکھ’ جا، تیریمَیں گہرائیوں
خشککو کرتا ‘ہوں۔ اور28 مَیں ہی بارےکےخورسنے میں
فرمایا، یہ’ میرا گلہ بان !ہے یہی میری مرضی پوری کر کے کہے
گا کہ یروشلم دوبارہ تعمیر کیا ربجائے، کے گھر کی بنیاد نئے
سرے رکھیسے “!‘جائے

45
ربخورس کا آلہ کار ہے

مسحاپنےرب1 فرماتاسےخورسخادمہوئےکئے مَیں”ہے،
تیرےنے ہنے د ہاتھ کو پکڑ لیا ہے، اِس لئے جہاں بھی تُو جائے
وہاں قومیں تیرے تابع ہو جائیں گی، بادشاہوں کی طاقت جاتی
رہے گی، دروازے کھل جائیں گے اور شہر دروازےکے بند
نہیں رہیں گے۔ مَیں2 تیرےخود آگے آگے جا کر قلعہ بندیوں کو
بوسزمین کر دوں گا۔ مَیں پیتل ٹکڑےٹکڑےدروازےکے کر
کے تمام کنڈے تڑوا دوں گا۔ 3 مَیں تجھے اندھیرے میں چھپے
خزانے اور پوشیدہ مال دولتو کروںعطا گا تاکہ تُو جان لے کہ
مَیں رب ہوں جو تیرا نام لے کر تجھے بُلاتا ہے، کہ مَیں اسرائیل
کا خدا ہوں۔ 4 گو تُو مجھے نہیں جانتا تھا، لیکن اپنے یعقوبخادم
کی خاطر مَیں نے تیرا نام لے کر تجھے بُلایا، اپنے برگزیدہ اسرائیل
واسطےکے اعزازیتجھے نام سے نوازا ہے۔

مَیں5 ربہی ہوں، میرےاور سوا کوئی اَور خدا نہیں ہے۔
گو تُو مجھے نہیں جانتا تھا توبھی مَیں تجھے کمربستہ کرتا ہوں 6 تاکہ
لیںجانانسانتکمغربسےمشرق میرےکہ نہیںاَورکوئیسوا
مَیںہے۔ ربہی ہوں، میرےاور سوا کوئی اَور نہیں ہے۔ مَیں7
ہی روشنی کو تشکیل دیتا اندھیرےاور کو وجود میں لاتا ہوں،
مَیں اچھےہی حالاتبُرےاور پیدا کچھسبیہہیربمَیںکرتا،
کرتا ہوں۔ اے8 آسمان، راستی کی بوندا باندی سے زمین کو تر و
تازہ !کر اے بادلو، صداقت !برساؤ زمین کھل نجاتکر کا پھل
لائے اور راستی کا پودا پھوٹنے اُسےہیربمَیںدے۔ میںوجود
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 چیز
؟“نہیںطاقتکوئیکیاُس”ہے،کرتیشکایتمیںبارےتیرے
اُس10 افسوسپر باپجو سوالسے تُو”کرے، باپکیوں بن رہا
“ہے؟ عورتیا سے، تُو” کیوں بچہ دےجنم رہی “ہے؟

رب11 جو اسرائیل کا قدوس اور اُسے تشکیل دینے والا ہے
فرماتا بچوںمیرےطرحکستم”ہے، پوچھمیریمیںبارےکے
گچھ کر سکتے ہو؟ جو میرےکچھ ہاتھوں نے بنایا اُس بارےکے
میں تم کیسے مجھے دےحکم سکتے ہو؟ مَیں12 ہی نے زمین کو
بنا کر انسان کو اُس پر خلق کیا۔ میرے اپنے ہاتھوں نے آسمان
کو خیمے کی طرح اُس کے اوپر تان لیا اور مَیں ہی نے اُس کے
ستاروں پورےکے لشکر کو ترتیب دیا۔ 13 مَیں ہی خورسنے
انصافکو سے جگا دیا، اور مَیں ہی اُس کے تمام راستے سیدھے
بنا دیتا ہوں۔ میرےوہ شہر کو سرےنئے سے کرےتعمیر گا اور
میرے جلاوطنوں کو کرےآزاد گا۔ اور یہ سب مفتکچھ میں
ہو گا، نہ وہ پیسے لے گا، نہ “تحفے۔ یہ رب الافواج کا فرمان
ہے۔

واحدرب خدا ہے
رب14 فرماتا مصر”ہے، کی دولت، ایتھوپیا کا مالتجارتی اور

ِسبا کے درازقد تیرےافراد ماتحت ہو کر تیری ملـکیت بن جائیں
تابعتیرےجکڑےمیںزنجـیروںگے،چلیںپیچھےتیرےوہگے۔ ہو
جائیں تیرےگے۔ منے جھکسا کر التماسوہ کر کے کہیں یقیناً’گے، اَورکوئیسواکےاُسہے۔ساتھتیرےالله خدا “۔‘نہیںہے
اے15 اسرائیل کے خدا اور نجات ًدہندہ، یقینا تُو اپنے آپ کو
چھپائے رکھنے والا ہے۔خدا بُت16 بنانے شرمندہسبوالے ہو
جائیں گے۔ اُن کے منہ کالے ہو جائیں گے، اور وہ مل کر شرم
میںحالتسار جائیںچلے گے۔ لیکن17 اسرائیل کو ملےچھٹکارا
تمہاریتبگا۔دےنجاتابدیاُسےربگا، نہیںکبھیرُسوائی
ہو گی، تم تکہمیشہ شرمندہ ہونے محفوظسے رہو گے۔

18 ربکیونکہ فرماتا ہے، مَیں” ربہی ہوں، میرےاور سوا
کوئی اَور نہیں !ہے جو یہ فرماتا ہے وہ خدا آسماننےجسہے،
خلقکو کیا اور زمین دےتشکیلکو محفوظکر بنیاد پر رکھا۔ اور
زمین سنسان بیابان نہ رہی بلـکہ اُس نے اُسے بسنے کے قابل بنا دیا
تاکہ جاندار اُس میں رہ سکیں۔ 19 مَیں نے پوشیدگی میں یا دنیا
کے تاریککسی کونے باتسے نہیں کی۔ مَیں یعقوبنے کی
اولاد سے یہ بھی نہیں کہا، بےشک’ تلاشمجھے کرو، لیکن تم
نہیںمجھے پاؤ ‘گے۔ نہیں، ہوں،ہیربمَیں بیانانصافجو 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 کے بُت اُٹھا کر اپنے ساتھ
لئے پھرتے ہیں وہ کچھ نہیں !جانتے جو دیوتا چھٹکارا دےنہیں
سکتے اُن سے وہ کیوں التجا کرتے ہیں؟ 21 آؤ، اپنا معاملہ سناؤ،
اپنے پیشدلائل !کرو بےشک دوسرےایکپہلے سے مشورہ
کسکرو۔ نے بڑی دیر پہلے یہ کچھ سنایا تھا؟ کیا مَیں، رب نے
یل طو عرصہ پہلے اِس کا اعلان نہیں کیا تھا؟ میرےکیونکہ سوا
کوئی اَور خدا نہیں ہے۔ مَیں راست خدا اور نجات دہندہ ہوں۔
میرے سوا کوئی اَور نہیں ہے۔

زمیناے22 کی انتہاؤ، طرفمیریسب رجوع کر نجاتکے
!پاؤ کیونکہ مَیں ہی خدا میرےہوں، سوا کوئی اَور نہیں ہے۔
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23 مَیں نے اپنے نام کی قَسم کھا کر فرمایا ہے، اور میرا فرمان
راست منسوخکبھیوہہے، نہیں ہو فرمانگا۔ یہ ہے میرےکہ
منے سا ہر جھکےگھٹنا گا اور ہر میریزبان قَسم کھا کر کہے24
گی، ہیرب’ راستی قوتاور کا منبع “!‘ہے
میںطیشپہلےجو آ مخالفتکیربکر تھےکرتے سببھیوہ

شرمندہ ہو کر اُس کے آئیںحضور 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 نبو جھک کر گر گئے ہیں، اور لادُو
جانور اُن کے بُتوں کو اُٹھائے پھر رہے ہیں۔ تمہارے جو بُت
اُٹھائے جا جانوروںہارےتھکےہیںسکتے بوجھکا 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۔

یعقوباے”3 گھرانے،کے اسرائیلاے!سنو گھرانےکے
کے بچے ہوئے افراد، دھیان !دو ماں پیٹکے سے ہی میرےتم
لئے بوجھ رہے پیدائشہو، پہلےسے ہی مَیں تمہیں اُٹھائے پھر رہا
ہوں۔ تمہارے4 بوڑھے تکہونے مَیں وہی رہوں تمہارےگا،
بال کے سفید ہو تکجانے تمہیں اُٹھائے پھروں گا۔ یہ ابتدا سے
میرا ہی کام رہا ہے، اور آئندہ بھی مَیں تجھے اُٹھائے پھروں گا،
آئندہ بھی تیرا سہارا بن کر تجھے بچائے رکھوں گا۔

5 تم میرا کسمقابلہ سے کرو گے، کسمجھے کے برابر ٹھہراؤ
گے؟ تم میرا کسموازنہ سے کرو گے میریجو مانند ہو؟ لوگ6
بُت بنوانے کے لئے بٹوے کثرتسے کا سونا لتے نکا اور چاندی
میںترازو لتے تو ہیں۔ پھر وہ سنار بُتکو بنانے کا ٹھیکا ہیں۔دیتے
تیارجب ہو جائے تو جھکوہ کر منہ بلکے اُس کی پوجا کرتے
اُسےوہ7ہیں۔ رکھپرکندھوںاپنے اِدھرکر اُدھر لئے پھرتے ہیں،
پھر اُسے دوبارہ اُس کی جگہ پر رکھ وہاںہیں۔دیتے وہ کھڑا رہتا
اورہے بھیذرا نہیں لوگہلتا۔ چلّا اُسکر یادسے فر کرتے ہیں،
لیکن جوابوہ نہیں دیتا، دعاگو مصیبتکو نہیںسے بچاتا۔

اے8 بےوفا لوگو، اِس کا خیال !رکھو مردانگی دکھا کر
سنجیدگی سے اِس پر دھیان !دو 9 جو کچھ ازل پیشسے آیا ہے
اُسے یاد رکھو۔ کیونکہ مَیں ہی رب ہوں، اور میرے سوا کوئی
اَور نہیں۔ مَیں ربہی ہوں، اور میری مانند کوئی نہیں۔

مَیں10 ابتدا انجامسے اعلان،کا قدیم باتوںوالیآنےسےزمانے
پیشکی گوئی کرتا آیا ابہوں۔ مَیں فرماتا ہوں کہ میرا منصوبہ
اٹل مَیںہے، اپنی مرضی لحاظہر پوریسے کروں گا۔ مشرق11
سے مَیں شکاری پرندہ بُلا رہا ہوں، ملـکدُوردراز ایکسے ایسا
آدمی جو میرا منصوبہ پورا کرے۔ دھیان دو، جو کچھ مَیں نے
فرمایا پہنچاؤںتکتکمیلوہ گا، جو منصوبہ مَیں نے باندھا وہ پورا
کروں گا۔

ضدیاے12 لوگو جو راستی سے کہیں دُور ہو، میری !سنو
13 مَیں اپنی راستی قریب ہی لایا ہوں، وہ دُور نہیں ہے۔ میری

نجات کے آنے میں دیر نہیں ہو مَیںگی۔ صیون نجاتکو 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 سے نہیں کہیں گے، میریاے’ اےنازپروَردہ، میری
‘!لاڈلی

اب2 چکّی لے کر !پیسآٹا نقاباپنا ہٹا، لباساپنے کا دامن
اُٹھا، اپنی ٹانگوں کو یاں عُر کر کے ندیاں پار کر۔ تیری3 برہنگی
سب پر ظاہر ہو گی، سب تیری شرم سار حالت دیکھیں گے۔
کیونکہ مَیں بدلہ لے کسیکر کو نہیں چھوڑوں “گا۔

ہمیںکردےعوضانہنےجس4 چھڑایا یہوہیہے فرماتا ہے،
جسوہ کا الافواجربنام ہے اور اسرائیلجو قدوسکا ہے۔

بابلیوںاے”5 کی بیٹی، چپکے بیٹھسے !جا یکی تار چھپمیں
!جا آئندہ تُو ممالـک’ کی ‘ملـکہ نہیں کہلائے گی۔

مجھےجب6 اپنی قوم پر غصہ آیا تو مَیں اُسےنے یوں رُسوا کیا کہ
اُس حالتمُقّدسکی جاتی رہی، گو وہ میرا موروثی حصہ تھی۔
اُس وقت مَیں نے اُنہیں تیرے حوالے کر دیا، لیکن تُو نے اُن پر
رحم نہ کیا بلـکہ بوڑھوں کی گردن پر بھی اپنا بھاری جوا رکھ دیا۔
7 تُو بولی، مَیں’ تکابد ملـکہ ہی رہوں ‘!گی تُو نے سنجیدگی سے
دھیان نہ دیا، نہ اِس کے انجام پر غور کیا۔

اب8 اےسن، عیاش، تُو جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھ کر
کہتی ہے، مَیں’ ہی ہوں، میرے سوا کوئی اَور نہیں ہے۔ مَیں
نہ کبھی بیوہ، نہ کبھی بےاولاد ہوں ‘گی۔ مَیں9 فرماتا ہوں کہ
ایک دنہی ایکاور لمحےہی میں تُو بھیبےاولاد گیبنے اور بیوہ
زبردستسارےتیرےبھی۔ جادومنتر باوجودکے پورےآفتیہ
زور سے تجھ پر آئے گی۔

10 تُو نے اپنی بدکاری پر اعتماد کر کے سوچا، کوئی’ نہیں
مجھے لیکن‘دیکھتا۔ تیری ‘حکمت’ اور غلطتجھے‘علم’ راہ پر لایا
ہے۔ اُن کی بنا پر تُو نے دل میں کہا، مَیں’ ہی میرےہوں، سوا
کوئی اَور نہیں ‘ہے۔ تجھاب11 آفتایسیپر آئے تیرےجسےگی
جادومنتر دُور کرنے نہیں پائیں گے، تُو ایسی مصیبت میں پھنس
جائے نپٹسےجسگی نہیں سکے اچانکگی۔ ہی تجھ پر تباہی
نازل ہو اورگی، تُو اُس لئےکے تیار نہیںہی کھڑیاب12گی۔ہو
ہو جا، اپنے جادوٹونے کا پورا کھولخزانہ استعمالکچھسبکر
میں لا جو تُو ساتھکےمشقتمحنتبڑیسےجوانینے اپنا لیا ہے۔
شاید فائدہ ہو، شاید تُو لوگوں کو ڈرا کر بھگا سکے۔

13 لیکن دوسروں کے بےشمار مشورے بےکار ہیں، اُنہوں
صرفتجھےنے تھکا جائیں،ہوکھڑےنجومیتیرےابہے۔دیا
ستاروںجو دیکھدیکھکو کر ہر گوئیاںپیشمہینے ہیںکرتے 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
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نہیںبچا اورسکتے۔ یہ نہیںآگکیکوئلوں ہو منےکےجسگی سا
انسان بیٹھ تاپآگکر سکے۔

یہی15 سباُن حالکا جنہے پر تُو محنتنے کی اورہے جو
تیری جوانی تیرےسے ساتھ تجارت کرتے رہے ہیں۔ ہر ایک
لڑکھڑاتے ہوئے اپنی اپنی راہ کرےاختیار گا، ایکاور بھی نہیں
ہو گا جو تجھے بچائے۔

48
رب اپنے نام کی اسرائیلخاطر کو بچائے گا

یعقوباے1 کے گھرانے، !سنو تم اسرائیلجو کہلاتے اور
یہوداہ کے قبیلے کے ہو، دھیان !دو تم جو رب کے نام کی قَسم
کھا کر اسرائیل کے خدا کو یاد کرتے ہو، اگرچہ تمہاری بات
نہ سچائی، نہ انصاف پر مبنی ہے، غور !کرو 2 ہاں توجہ دو، تم
مُقّدسجو شہر لوگکے کہلاتے اور اسرائیل کے خدا پر اعتماد
ہو،کرتے سنو جساللهکہ الافواجربنامکا ہے کیا فرماتا ہے۔

3 جو پیشکچھ آیا ہے اُس کا اعلان مَیں بڑینے دیر پہلے کیا۔
میرے ہی منہ سے اُس پیشکی گوئی صادر ہوئی، مَیں ہی نے
اُس کی اطلاع دی۔ اچانکپھر ہی مَیں اُسے عمل میں لایا اور وہ
وقوع پذیر ہوا۔ مَیں4 جانتا تھا کہ تُو کتنا ضدی تیرےہے۔ گلے
کی نسیں لوہے بےلچکجیسی اور تیری پیشانی پیتل سختجیسی
ہے۔ 5 یہ جان کر مَیں نے بڑی دیر پہلے اِن باتوں پیشکی گوئی
کی۔ اُن پیشکے آنے پہلےسے مَیں تجھےنے اُن کی دیخبر 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 کچھسبتو 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 تکاب معلوم نہ تھیں۔ 7 یہ کسی قدیم زمانے میں وجود
میں نہیں آئیں بلـکہ ابھی ابھی آج تیرےہی علم میں آئی ہیں۔ کیونکہ
مَیں نہیں چاہتا تھا کہ تُو کہے، مجھے’ پہلے سے اِس کا علم ‘تھا۔
8 چنانچہ نہ یہ باتیں تیرے کان تک 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 ہی
نمک حرام کہلاتا ہے۔ توبھی9 مَیں اپنے نام کی خاطر اپنا غضب
نازل کرنے سے باز رہتا، اپنی تمجید کی خاطر اپنے آپ کو تجھے
نیست و نابود کرنے سے روکے رکھتا ہوں۔ 10 دیکھ، مَیں نے
صافپاکتجھے کر دیا ہے، لیکن چاندی صافکو کرنے کی
نہیںمیںکٹھالی بھٹیکیمصیبتبلـکہ اُسیمیں۔ مَیںمیں تجھےنے
آزمایا ہے۔ اپنی11 ہاںخاطر، اپنی ہی مَیںخاطر 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 جائے
جس مَیںصرفکا حق دار ہوں۔

اسرائیلرب نجاتکا دہندہ ہے
اے12 یعقوب کی اولاد، میری !سن اے میرے 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 تو سب مل کھڑےکر ہو جاتے ہیں۔ 14 آؤ، سب جمع
ہو کر !سنو بُتوں میں اِسنےکسسے پیشکی گوئی کسیکی؟
نے !نہیں جس آدمی کو رب پیار کرتا ہے وہ بابل کے خلاف
اُس کی مرضی کرےپوری گا، بابلیوں پر اُس قوتکی کا اظہار
گا۔کرے 15 مَیں، ہاں مَیں ہی یہنے فرمایا۔ مَیں ہی اُسے بُلا کر
یہاں لایا ہوں، اِس لئے وہ کامیابضرور ہو گا۔ قریبمیرے16
آ کر !سنو شروع مَیںسے نے باتعلانیہ سےجبکی، پیشیہ آیا
مَیں حاضر “ہوں۔
رباباور قادرِ مطلق اور اُس روحکے مجھےنے بھیجا ہے۔
رب17 جو تیرا چھڑانے والا اور اسرائیل قدوسکا ہے فرماتا

ہے، مَیں” رب تیرا خدا ہوں۔ مَیں تجھے وہ کچھ سکھاتا ہوں جو
مفید ہے اور تجھے اُن راہوں پر چلنے دیتا ہوں جن پر تجھے چلنا
کاش18ہے۔ احکاممیرےتُو دھیانپر تیریتب!دیتا سلامتی بہتے
یا در جیسی اور بازیراستتیری سمندر کی جیسیموجوں 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۔

20 بابل 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 چھڑایا ہے۔ پیاساُنہیں21 نہ لـگی جب اُس نے اُنہیں
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، !سنو اے دُوردراز قومو، دھیان !دو رب نے

پیدائشمجھے پہلےسے ماںمیریبُلایا،ہی پیٹکے میرےہیسے
نام کو یاد کرتا آیا ہے۔ 2 اُس میرےنے منہ کو تیز تلوار بنا کر
مجھے اپنے ہاتھ کے سائے میں چھپائے رکھا، مجھے تیز تیر بنا کر
اپنے ترکش میں پوشیدہ رکھا ہے۔ 3 وہ مجھ سے ہم کلام ہوا،
تُو” میرا خادم اسرائیل جسہے، یعےکے ذر مَیں اپنا جلال ظاہر
کروں “گا۔

4 مَیں تو بولا تھا، میری” محنت مشقت 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۔

5 لیکن اب رب مجھ سے ہم کلام ہوا ہے، وہ جو ماں کے
پیٹ سے ہی مجھے اِس مقصد سے تشکیل دیتا آیا ہے کہ مَیں اُس
خدمتکی کر یعقوبکے کی اولاد کو اُس واپسپاسکے لاؤں
اور اسرائیل کو اُس کے حضور جمع ربکروں۔ ہی کے حضور
میرا احترام کیا جائے گا، میرا خدا ہی میری قوت ہو گا۔ 6 وہی
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فرماتا ہے، تُو” میری خدمت کر کے نہ یعقوبصرف کے قبیلے
بحال کرے گا اور اُنہیں واپس لائے گا جنہیں مَیں نے محفوظ
رکھا ہے بلـکہ تُو اِس سے کہیں بڑھ کر کرے گا۔ کیونکہ مَیں
تجھے دیگر اقوام کی روشنی بنا دوں گا تاکہ تُو نجاتمیری کو دنیا
کی تکانتہا “پہنچائے۔

رب7 اسرائیلجو کا چھڑانے والا اور اُس قدوسکا اُسہے
کلامہمسے ہوا لوگجسےہے حقیر جانتے دیگرسےجسہیں،
اقوام گھن کھاتے ہیں اور جو حکمرانوں کا غلام ہے۔ اُس سے
رب فرماتا ہے، تجھے” دیکھتے ہی بادشاہ کھڑے ہو جائیں گے
اور رئیس منہ کے بل جھک جائیں گے۔ یہ رب کی خاطر ہی
پیش آئے گا جو وفادار ہے اور اسرائیل کے قدوس کے باعث
ہی وقوع پذیر ہو جسگا تجھےنے چن لیا “ہے۔

رب8 فرماتا قبولیت”ہے، وقتکے تیریمَیں سنوں نجاتگا،
کے دن تیری مدد کروں گا۔ تب مَیں تجھے محفوظ رکھ کر مقرر
کروں گا کہ تُو میرے اور قوم کے درمیان عہد بنے، کہ تُو
ملـک بحال کر کے تباہ شدہ موروثی زمین کو نئے سرے سے
تقسیم کرے، 9 کہ تُو قیدیوں کو کہے، نکل’ ‘آؤ اور یکی تار میں
بسنے والوں کو، روشنی’ میں آ ‘!جاؤ میریتب بھیڑیں راستوں کے
کنارےکنارے چریں گی، اور تمام بنجر بلندیوں پر بھی اُن کی ہری
بھوکاُنہیںنہ10گی۔ہوںچراگاہیںہری پیاس۔نہگیستائے نہ
تپتی گرمی، دھوپنہ اُنہیں ُجھلسائے گی۔ کیونکہ جو اُن ترسپر
کھاتا ہے وہ اُن کی قیادت کر کے اُنہیں چشموں کے پاس لے
جائے گا۔ 11 مَیں 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، کچھ مغرب سے، اور کچھ
مصر کے جنوبی شہر اسوان سے “بھی۔

اے13 آسمان، خوشی نعرےکے !لگا اے زمین، باغ باغ ہو
پہاڑو،اے!جا شادمانی !گاؤگیتکے ربکیونکہ اپنینے قوم
کو تسلی دی ہے، اُسے مصیبتاپنے زدہ لوگوں ترسپر آیا ہے۔

رب اپنی قوم کو کبھی نہیں بھولے گا
لیکن14 صیون کہتی ہے، رب” نے ترکمجھے کر دیا ہے،

قادرِ مطلق مجھے بھول گیا “ہے۔
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 شایدگی؟کھائے بھولوہ لیکنجائے، مَیں نہیںکبھیتجھے
بھولوں !گا مَیںدیکھ،16 تجھےنے اپنی ہتھیلیوںدونوں میں کندہ
کر دیا تیریہے، بوسزمین دیواریں میرےہمیشہ منے سا ہیں۔

17 جو تجھے سرےنئے سے تعمیر کرنا ہتے چا ہیں وہ دوڑ کر
واپس آ ہیںرہے لوگوںجنجبکہ تجھےنے ڈھا کر تباہ کیا وہ تجھ
نکلسے رہے ہیں۔ صیوناے18 بیٹی، نظر اُٹھا کر طرفچاروں
!دیکھ یہ سب جمع ہو تیرےکر پاس آ رہے ہیں۔ میری حیات
کی قَسم، یہ یوراتتیرےسب ز بنیں گے جن سے تُو آپاپنے کو
دُلھن طرحکی کرےآراستہ “گی۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

فی”19 ملـکتیرےالحال میں طرفچاروں کھنڈرات، اُجاڑ
اور تباہی نظر آتی لیکنہے، آئندہ وہ اپنے باشندوں کثرتکی کے
باعث چھوٹا ہو گا۔ اور جنہوں نے تجھے ہڑپ کر لیا تھا وہ دُور
پہلے20گے۔رہیں تُو تیرےابلیکنتھی،بےاولاد ہوںبچےاِتنے
گے کہ پاستیرےوہ 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، کس’ نے 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 مطلققادرِ فرماتا مَیںدیکھ،”ہے، قوموںدیگر ہاتھکو
سے اشارہ دے کر اُن کے منے سا اپنا جھنڈا گاڑ دوں گا۔ تب
وہ تیرے بیٹوں کو اُٹھا کر اپنے بازوؤں میں واپس لے آئیں گے
اور تیری بیٹیوں کو کندھے پر بٹھا تیرےکر پاس پہنچائیں گے۔
23 تیرےبادشاہ بچوں کی دیکھ بھال کریں گے، اور رانیاں اُن کی
دائیاں ہوں گی۔ وہ منہ کے جھکبل تیرےکر پاؤں خاککی
چاٹیں تبگے۔ تُو جان لے گی مَیںکہ ربہی ہوں، کہ بھیجو
مجھ سے اُمید رکھے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہو “گا۔

24 کیا سورمے کا لُوٹا ہوا مال اُس کے ہاتھ سے چھینا جا سکتا
ہے؟ یا کیا ظالم قیدیکے اُس کے قبضے چھوٹسے سکتے ہیں؟
مشکل ہی سے۔ ربلیکن25 فرماتا ہے، یقیناً” سورمے قیدیکا
اُس کے ہاتھ سے چھین لیا جائے گا اور ظالم کا لُوٹا ہوا مال
اُس کے قبضے چھوٹسے جائے گا۔ جو تجھ جھگڑےسے اُس
کے ساتھ مَیں خود جھگڑوں گا، مَیں ہی تیرے بچوں کو نجات
دوں گا۔ جنہوں26 نے تجھ پر ظلم کیا اُنہیں مَیں اُن کا اپنا گوشت
کھلاؤں گا، اُن کا اپنا خون یوں پلاؤں گا کہ وہ اُسے نئی َمے کی
طرح پی پی کر مست ہو جائیں گے۔ تب تمام انسان جان لیں گے
کہ مَیں رب تیرا نجات دہندہ، تیرا چھڑانے والا اور یعقوب کا
زبردست سورما “ہوں۔

50
تم اپنے ذاتی گناہوں کی بھگتسزا رہے ہو

رب1 فرماتا ہے، آؤ،” مجھے وہ طلاق نامہ دکھاؤ جو مَیں دےنے کر تمہاری ماں کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ یا مجھے
قرضوہ خواہ جسدکھاؤ کے حوالے مَیں نے تمہیں قرضاپنا
اُتارنے کے لئے کیا۔ وہ کہاں ہے؟ دیکھو، تمہیں اپنے ہی گناہوں
سببکے فروختسے کیا تمہارےگیا، اپنے گناہوںہی سببکے
تمہاریسے ماں کو فارغ کر دیا گیا۔

مَیںجب2 آیا تو نہیںکوئی تھا۔ کیا مَیںجبوجہ؟ دیآوازنے
تو جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیا مَیں دےفدیہ کر
تمہیں چھڑانے قابلکے نہ تھا؟ میریکیا طاقتاِتنی نہیں کہ تمہیں
بچا میریسکوں؟ ہوخشکسمندرسےدھمکیہیایکتو اورجاتا
یا یگستاندر بنر تبہیں۔جاتے اُن مچھلیاںکی پانی محرومسے ہو
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کر گل جاتی ہیں، اور اُن کی بدبو طرفچاروں پھیل جاتی ہے۔
مَیں3 ہی آسمان کو یکی تار کا جامہ پہناتا، مَیں ہی اُسے ٹاٹ کے
لباسماتمی لپیٹمیں دیتا “ہوں۔

رب کے پیغمبر کی رُسوائی
رب4 قادرِ مطلق نے مجھے شاگرد کی سی زبان عطا کی تاکہ

مَیں وہ کلام جان جسلوں سے تھکاماندہ تقویت پائے۔ صبح بہ
صبح میرےوہ کان کو جگا دیتا ہے تاکہ مَیں شاگرد کی طرح
سکوں۔سن رب5 قادرِ مطلق میرےنے کان کھولکو دیا، اور
نہ سرکشمَیں ہوا، نہ پیچھے ہٹ گیا۔ مَیں6 نے مارنے والوں کو
اپنی پیٹھ اور بال نوچنے والوں کو اپنے پیشگال کئے۔ مَیں نے اپنا
چہرہ اُن کی گالیوں تھوکاور سے نہ چھپایا۔

7 لیکن رب قادرِ مطلق میری مدد کرتا ہے، اِس لئے میری
نہیںرُسوائی مَیںچنانچہگی۔ہو نے اپنا سختطرحکیچقماقمنہ
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 کون
میرے جھگڑےساتھ گا؟ آؤ، ہم مل عدالتکر کھڑےمیں ہو
جائیں۔ کون مجھ پر الزام لگانے کرےجرأتکی گا؟ وہ آ کر میرا
!کرےسامنا رب9 قادرِ مطلق ہی میری مدد کرتا ہے۔ تو پھر
کون مجھے مجرم ٹھہرائے گا؟ یہ تو سب پرانے کپڑے کی طرح
گھس کر پھٹیں کیڑےگے، اُنہیں کھا جائیں گے۔

10 تم میں سے ربکون خوفکا مانتا اور اُس کے خادم کی
سنتا ہے؟ جب اُسے روشنی کے بغیر اندھیرے میں پڑےچلنا تو
وہ رب کے نام پر بھروسا رکھے اور اپنے خدا پر انحصار کرے۔
لیکن11 تم لوگباقی آگجو لگا کر آپاپنے کو جلتے تیروںہوئے
لیسسے کرتے ہو، اپنی آگہی شعلوںکے 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، اذیتسختتم کا شکار ہو
کر زمین پر تڑپتے رہو گے۔

51
رب اپنی قوم کو تسلی دیتا ہے

1 تم” جو راستی کے پیچھے لـگے ہتے، ر جو رب کے طالب
ہو، میری بات !سنو اُس چٹان پر دھیان جسدو میں سے تمہیں
تراش کر نکالا گیا ہے، اُس کان پر غور جسکرو میں سے تمہیں
کھودا گیا ہے۔ 2 یعنی اپنے باپ ابراہیم اور اپنی ماں سارہ پر توجہ
دو، جس نے دردِ زہ کی تکلیف اُٹھا کر تمہیں جنم دیا۔ ابراہیم
بےاولاد مَیںجبتھا اُسےنے بُلایا، لیکن پھر مَیں برکتاُسےنے
دے بہتکر اولاد “بخشی۔

3ً صیونربیقینا گا۔دےتسلیکو وہ اُس کھنڈراتتمامکے
کو دےتشفی کر اُس یگستانکے ر کو باِغ عدن میں اور اُس کی
بنجر زمین ربکو باغکے میں تبگا۔دےبدل اُس خوشیمیں و
پائیشادمانی گی،جائے آوازیںکیگیتوںاورشکرگزاریطرفہر
سنائی دیں گی۔

میریاے”4 قوم، مجھ پر میریاے!دےدھیان اُمّت، مجھ پر
غور !کر کیونکہ ہدایت مجھ سے صادر ہو گی، اور میرا انصاف
قوموں کی روشنی بنے گا۔ میری5 راستی قریب ہی ہے، میری
نجات راستے میں ہے، اور میرا زورآور بازو قوموں انصافمیں قائم
کرے گا۔ جزیرے مجھ سے اُمید رکھیں گے، وہ میری قدرت
دیکھنے کے انتظار میں رہیں گے۔ 6 اپنی آنکھیں آسمان کی طرف
!اُٹھاؤ زمیننیچے پر نظر !ڈالو بکھرطرحکیدھوئیںآسمان گا،جائے
زمین گھسےطرحکیکپڑےپرانے پھٹے گی اور اُس باشندےکے
مچھروں کی طرح مر جائیں گے۔ لیکن میری نجات ابد تک قائم
رہے گی، اور میری راستی کبھی ختم نہیں ہو گی۔

اے7 صحیح راہ کو جاننے والو، اے قوم جس کے دل میں
میری شریعت باتمیریہے، !سنو لوگجب تمہاری بےعزتی
کرتے ہیں تو اُن متسے جبڈرنا، وہ تمہیں گالیاں دیتے ہیں تو
گھبرانا۔مت 8 کیونکہ طرحکیکپڑےاُنہیںکِرم کھا جائے گا،
اُوناُنہیںکیڑا میریلیکنگا۔کرےہضمطرحکی تکابدراستی
قائم رہے پشتنجاتمیریگی، پشتدر برقرار رہے “گی۔

کیرب رِہائی
اے9 رب کے بازو، !اُٹھ جاگ اُٹھ اور قوت کا جامہ پہن

!لے میںعملیوں طرحجسآ قدیم میںزمانے آیا جبتھا، تُو نے
متعدد نسلوں رہبپہلے ٹکڑےٹکڑےکو کر سمندریدیا، اژدہے
کو چھید ڈالا۔ 10 کیونکہ تُو ہی نے سمندر خشککو کیا، تُو ہی
نے گہرائیوں کی تہہ پر راستہ بنایا تاکہ وہ جنہیں تُو نے عوضانہ
دے کر چھڑایا تھا اُس میں سے گزر سکیں۔

ربجنہیں11 دےفدیہنے کر چھڑایا واپسوہہے آئیں گے۔
وہ شادیانہ بجا کر صیون میں داخل ہوں گے، اور ہر ایک کا
سر ابدی خوشی کے تاج سے آراستہ ہو گا۔ کیونکہ خوشی اور
شادمانی اُن پر غالب آ کر تمام غم اور آہ و زاری دےبھگا گی۔

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 جاتا ہے؟ 13 ربتُو اپنے خالق بھولکیوںکو گئی جسہے،
آسماننے تانطرحکیخیمےکو لیا بنیادکیزمیناور جبرکھی؟
تجھےظالم تباہ کرنے پر تُلا رہتا توہے تُو اُس پورےسےطیشکے
دن خوفکیوں کھاتی رہتی ابہے؟ اُس طیشکا کہاں رہا؟
14 زنجـیروںجو میں جکڑا ہوا وہہے جلد ہی آزاد ہو گا۔جائے نہ
وہ مر کر قبر اُترےمیں گا، نہ روٹی محرومسے گا۔رہے کیونکہ15
ربمَیں تیرا ہوںخدا سمندرجو میںحرکتیوںکو لاتا وہکہہے
متلاطم ہو کر گرجنے لگتا ربہے۔ الافواج میرا نام ہے۔ مَیں16
نے اپنے تیرےالفاظ منہ میں ڈال کر تجھے اپنے ہاتھ کے سائے
میں چھپائے رکھا ہے تاکہ سرےنئے آسمانسے کو تانوں، زمین
کی بنیادیں رکھوں اور صیون کو بتاؤں، تُو’ میری قوم “۔‘ہے

اے جاگیروشلم، !اُٹھ
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اے17 یروشلم، !اُٹھ جاگ !اُٹھ اے جسشہر ربنے کے

ہاتھ سے اُس کا غضب بھرا پیالہ پی لیا ہے، کھڑی ہو !جا اب
تُو نے لڑکھڑا دینے والے پیالے کو تکقطرےآخری چاٹ لیا
ہے۔ 18 جتنے بھی بیٹے تُو نے جنم دیئے اُن میں ایکسے بھی نہیں
رہا جو تیری راہنمائی کرے۔ جتنے بھی بیٹے تُو نے پالے اُن میں
ایکسے بھی نہیں جو تیرا ہاتھ پکڑ تیرےکر ساتھ چلے۔ تجھ19 پر
دو آفتیں آئیں یعنی بربادی و تباہی، کال اور تلوار۔ کسلیکن نے
دردیہم کا اظہار کسکیا؟ نے تجھے تسلی دی؟ تیرے20 بیٹے
غش کھا کر گر گئے ہیں۔ ہر گلی میں وہ جال میں پھنسے ہوئے
*غزال کی طرح زمین پر تڑپ رہے ہیں۔ ربکیونکہ کا غضب
اُن پر نازل ہوا ہے، وہ الٰہی ڈپٹڈانٹ کا نشانہ بن گئے ہیں۔

باتمیریچنانچہ21 مصیبتاےسن، زدہ میںنشےاےقوم،
متوالی اُمّت، گو تُو َمے کے اثر سے نہیں ڈگمگا رہی۔ رب22 تیرا
آقا جو تیرا خدا ہے اور اپنی قوم کے لئے لڑتا ہے وہ فرماتا ہے،
دیکھ،” مَیں تیرےنے ہاتھ سے وہ پیالہ دُور کر دیا جو تیرے
لڑکھڑانے سببکا بنا۔ آئندہ تُو غضبمیرا بھرا پیالہ نہیں پیئے گی۔
مَیںاب23 اِسے اُن کو پکڑا دوں گا جنہوں اذیتتجھےنے پہنچائی
ہے، جنہوں نے تجھ سے کہا، اوندھے’ جھکمنہ جا تاکہ ہم
تجھ پر سے ‘گزریں۔ اُس وقت تیری پیٹھ خاک میں دھنس 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 یا ناپاک شخص تجھ میں داخل نہیں ہو
گا۔ اے2 یروشلم، اپنے آپ سے گرد جھاڑ کر کھڑی ہو جا اور
تخت پر بیٹھ اےجا۔ گرفتار کی ہوئی صیون بیٹی، اپنی گردن کی
زنجـیروں کو کھول کر اُن سے آزاد ہو !جا 3 کیونکہ رب فرماتا
میںمفتتمہیں”ہے، بیچا گیا، پیسےتمہیںاباور دیئے بغیر چھڑایا
جائے “گا۔

4 ربکیونکہ قادرِ مطلق فرماتا ہے، قدیم” زمانے میں میری
قوم مصر چلی گئی تاکہ پردیسوہاں میں رہے۔ بعد میں اسور نے
بلاوجہ اُس پر ظلم کیا “ہے۔ رب5 فرماتا ہے، اب” جو یادتی ز
میری قوم سے ہو رہی ہے اُس 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 قوم میرے نام کو جان لے گی،
اُس دن وہ پہچان لے گی کہ مَیں ہی وہی ہوں جو فرماتا مَیں’ہے، حاضر “!‘ہوں

اُس7 قدمکے پیارےکتنے ہیں پہاڑوںجو پر چلتے خوشہوئے
خبری سناتا کیونکہہے۔ امنوہ و خوشیامان، کا پیغام نجاتاور
کا اعلان کرے گا، وہ صیون سے کہے گا، تیرا” خدا بادشاہ
“!ہے پہرےتیرے!سن8 دار آواز بلند کر رہے ہیں، وہ مل کر

خوشی نعرےکے لگا رہے ہیں۔ ربجبکیونکہ کوہِ صیون پر
واپس آئے گا تو وہ اپنی آنکھوں سے اِس کا مشاہدہ کریں گے۔

اے9 یروشلم کے کھنڈرات، شادیانہ بجاؤ، خوشی گیتکے
!گاؤ ربکیونکہ اپنینے قوم کو دیتسلی اُسہے، نے عوضانہ
دے کر یروشلم کو چھڑایا ہے۔ رب10 اپنی مُقّدس قدرت تمام
اقوام پر کرےظاہر گا، دنیا کی انتہا تک ہمارےسب خدا کی
نجات دیکھیں گے۔

11 جاؤ، چلے !جاؤ وہاں سے نکل !جاؤ کسی ناپاکبھی چیز
کو نہ چھونا۔ جو رب کا سامان اُٹھائے چل رہے ہیں وہ وہاں
نکلسے رہیں۔صافپاککر لیکن12 نہیںلازم کہ بھاگتم کر
روانہ ہو جاؤ۔ اچانکتمہیں فرار ہونے نہیںضرورتکی ہو گی،
کیونکہ تمہارےرب آگے بھی چلے گا اور تمہارے پیچھے بھی۔
یوں اسرائیل کا گا۔کرےحفاظتتمہاریسےطرفدونوںخدا

رب کا ہمارےپیغمبر گناہوں کو اُٹھائے گا
13 دیکھو، میرا کامیابخادم ہو گا۔ وہ سربلند، ممتاز بہتاور

سرفراز ہو گا۔ 14 تجھے دیکھ کر بہتوں کے رونگٹے کھڑے ہو
گئے۔ اُسکیونکہ خراباِتنیشکلکی تھی، اُس کسیصورتکی
بھی انسان کہیںسے یادہ بگڑیز ہوئی تھی۔ سیبہتابلیکن15
قومیں اُسے دیکھ کر ہکا بکا جائیںہو بادشاہگی، بخوددم جائیںرہ
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۔
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1 لیکن کون ہمارے پیغام پر ایمان لایا؟ اور رب کی قدرت

کس پر ظاہر ہوئی؟ 2 اُس کے منے سا وہ کونپل کی طرح پھوٹ
نکلا، اُس تازہ اور ملائم شگوفے کی طرح خشکجو زمین میں
چھپی ہوئی جڑ سے نکل کر پھلنے لنے پھو لـگتی ہے۔ نہ وہ خوب
صورت تھا، نہ شاندار۔ ہم نے اُسے دیکھا تو اُس کی شکل و
میںصورت کچھ نہیں تھا ہمیںجو پسند آتا۔ اُسے3 حقیر اور 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 کر خاک میں ملا دیا ہے۔ 5 لیکن اُسے
ہمارے ہی جرائم کے سبب سے چھیدا گیا، ہمارے ہی گناہوں
کی خاطر کچلا گیا۔ اُسے سزا ملی تاکہ ہمیں حاصلسلامتی ہو، اور
اُسی زخموںکے ہمیںسے شفا ملی۔ یوںسبہم6 بھیڑبکر طرحکی
آوارہ پھر رہے تھے، ایکہر نے اپنی اپنی راہ اختیار کی۔ لیکن
رب نے اُسے سبہم کے قصور کا نشانہ بنایا۔

اُس7 پر ظلم لیکنہوا، اُس برداشتکچھسبنے کیا اور اپنا منہ
نہ کھولا، اُس بھیڑ کی طرح جسے ذبح کرنے کے لئے لے جاتے

* 51:20 :غزال غزاِل یقہ، ۔oryxافر
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جسہیں۔ طرح لیلا بال کترنے والوں کے منے خاموشسا رہتا
اُسطرحاُسیہے نے اپنا منہ نہ اُسے8کھولا۔ ظلم عدالتاور کے
ہاتھ سے چھین لیا گیا۔ اُس کے دور دھیاننےکس—لوگکے
دیا کہ اُس کا زندوں ملـککے سے تعلق کٹ گیا، کہ وہ میری
قوم کے جرم سببکے سے سزا کا نشانہ بن گیا؟ 9 مقرر یہ ہوا کہ
اُس کی قبر بےدینوں پاسکے ہو، کہ وہ مرتے ایکوقت امیر
پاسکے دفنایا جائے، نہگو اُس تشددنے کیا، نہ اُس میںمنہکے
فریب تھا۔

تھیمرضیکیہیرب10 کہ اُسے کچلے، اُسے دُکھ پہنچائے۔
جبلیکن وہ اپنی جان کو قصور   کی قربانی کے طور دےپر گا تو
وہ اپنے فرزندوں کو دیکھے گا، اپنے دنوں میں کرےاضافہ گا۔
ہاں، مرضیکیربوہ کو پورا کامیابمیںکرنے اِتنی11گا۔ہو
تکلیف برداشت کرنے کے بعد اُسے پھل نظر آئے گا، اور وہ سیر
ہو جائے گا۔ اپنے علم سے راستمیرا خادم بہتوں انصافکا قائم
کرے گا، کیونکہ وہ اُن کے گناہوں کو اپنے اوپر اُٹھا کر دُور کر
دے گا۔

اِس12 لئے مَیں اُسے بڑوں میں دوںحصہ گا، اور وہ زورآوروں
کے لُوٹساتھ کا مال کرےتقسیم گا۔ کیونکہ اُس نے اپنی جان
کو موت کے حوالے کر دیا، اور اُسے مجرموں میں شمار کیا گیا۔
ہاں، اُس نے بہتوں کا گناہ اُٹھا کر دُور کر دیا اور مجرموں کی
شفاعت کی۔

54
رب نے یروشلم کو دوبارہ قبول کر لیا ہے

رب1 فرماتا ہے، خوشی” کے نعرے لگا، تُو جو بےاولاد
ہے، جو بچے کو جنم ہی دےنہیں سکتی۔ بلند آواز سے شادیانہ
بجا، تُو پیدائشجسے کا درد نہ ہوا۔ کیونکہ ترکاب 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 مضبوطیمیخیںکے میںزمینسے
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
نہیںبےحرمتی ابگی۔ہو تُو اپنی بھولشرمندگیکیجوانی جائے
تیرےگی، ذہن سے بیوہ ہونے ذلتکی اُتر جائے گی۔ 5 کیونکہ
تیرا خالق تیرا شوہر ہے، رب الافواج اُس کا نام ہے، اور تیرا
اسرائیلوالاچھڑانے قدوسکا پوریجوہے، دنیا کا خدا کہلاتا
“ہے۔

6 تیرا خدا فرماتا ہے، تُو” متروکہ اور دل سے مجروح بیوی کی
مانند ہے، عورتاُس کی جسمانند کے شوہر نے اُسے رد کیا،
گو اُس کی شادی اُس وقت ہوئی کنواریجب ہی تھی۔ لیکن
اب مَیں، رب نے تجھے بُلایا ہے۔ ایک7 ہی لمحے کے لئے مَیں
ترکتجھےنے کیا، بڑےابلیکن رحم تجھےسے گا۔کروںجمع

مَیں8 نے اپنے غضب کا پورا زور تجھ پر نازل کر کے پل بھر کے
لئے اپنا چہرہ تجھ سے چھپا لیا، شفقتابدیابلیکن تجھسے پر
رحم کروں رب“گا۔ تیرا چھڑانے والا یہ فرماتا ہے۔

سیلاببڑے”9 کے بعد مَیں نوحنے 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 سے
ناراض ہوں گا، نہ ملامتتجھے کروں گا۔ 10 گو جائیںہٹپہاڑ
اور یاں جنبشپہاڑ کھائیں، لیکن میری شفقت تجھ پر سے کبھی
نہیں ہٹے گی، میرا سلامتی کا نہیںکبھیعہد ہلے “گا۔ ربیہ 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 کے پتھر مضبوط چونے سے جوڑ دوں گا اور تیری
بنیادوں کو سنِگ *لاجورد سے رکھ دوں گا۔ 12 مَیں تیری
دیواروں کو یاقوت، تیرے 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 مضبوطکی بنیاد پر رکھا جائے گا، چنانچہ
دوسروں کے ظلم سے دُور رہ، کیونکہ ڈرنے نہیںضرورتکی ہو
گی۔ دہشت زدہ نہ ہو، کیونکہ دہشت کھانے کا تیرےسبب
قریب نہیں آئے گا۔ 15 اگر تجھکوئی پر بھیکرےحملہ تو میرییہ
طرف نہیںسے ہو گا، اِس لئے ہر حملہ شکستآور کھائے گا۔

16 دیکھ، مَیں ہی اُس لوہار کا خالق ہوں جو ہَوا دے کر
کوئلوں کو دہکا دیتا تاکہہے کام کے لئے موزوں ہتھیار بنا لے۔
اور مَیں ہی نے تباہ کرنے والے کو خلق کیا تاکہ وہ بربادی کا
کام انجام دے۔ 17 چنانچہ جو بھی ہتھیار تجھ پر حملہ کرنے کے
لئے تیار ہو جائے وہ ناکام ہو گا، اور جو بھی زبان تجھ پر الزام
لگائے اُسے تُو مجرم ثابت کرے گی۔ یہی رب کے خادموں کا
موروثی مَیںہے،حصہ ہی اُن بازیراستکی برقرار “گا۔رکھوں
رب خود یہ فرماتا ہے۔
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رب پاسکے آؤ تاکہ زندگی پاؤ

کیا”1 تم پیاسے ہو؟ پانیسبآؤ، پاسکے !آؤ پاستمہارےکیا
پیسے نہیں؟ اِدھر آؤ، سودا خرید کر کھانا کھاؤ۔ یہاں کی َمے اور
مفتدودھ ہے۔ آؤ، 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، !باتمیریسنو پھر
تم خوراکاچھی کھاؤ گے، بہترین کھانے لطفسے اندوز ہو
گے۔ کان3 لگا پاسمیرےکر !آؤ سنو تو جیتے رہو گے۔
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

* 54:11 سنِگ :لاجورد lapis lazuli † 54:12 آِب :بحر beryl
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رئیس اور حکمران ہو۔ 5 دیکھ، تُو ایسی قوم کو بُلائے گا جسے
تُو نہیں جانتا، اور تجھ ناواقفسے قوم تیرےرب خدا کی خاطر
تیرے پاس دوڑی چلی آئے گی۔ کیونکہ جو اسرائیل کا قدوس
اُسہے تجھےنے شان شوکتو عطا کی “ہے۔

میرا کلام بےتاثیر نہیں رہتا
تلاشکوربابھی6 کرو اُسےجبکہ پایا جا ابھیہے۔سکتا اُسے

پکارو جبکہ قریبوہ ہے۔ہی بُریاپنیبےدین7 راہ اور شریر اپنے
بُرے خیالات چھوڑے۔ ربوہ پاسکے واپس آئے تو وہ اُس
پر کرےرحم گا۔ ہمارےوہ خدا واپسپاسکے آئے، کیونکہ
وہ فراخ دلی معافسے کر دیتا ہے۔

8 کیونکہ رب فرماتا ہے، میرے” خیالات اور تمہارے
میںخیالات میریاور راہوں تمہاریاور راہوں میں بڑا فرق ہے۔
9 اونچاسےزمینآسمانجتنا اُتنیہے راہوںتمہاریراہیںمیریہی
خیالاتتمہارےخیالاتمیرےاور سے بلند ہیں۔

بارش10 اور برف پر غور !کرو زمین پر پڑنے کے بعد یہ خالی
واپسہاتھ نہیں آتی بلـکہ زمین سیرابیوںکو کرتی پودےکہہے
پھوٹنے اور پھلنے لنے پھو لـگتے ہیں بلـکہ پکتے بیجپکتے بونے والے کو
بیج اور بھوکے کو روٹی مہیا کرتے ہیں۔ میرے11 منہ سے نکلا
ہوا کلام بھی ایسا ہی ہے۔ وہ خالی واپسہاتھ نہیں آئے گا بلـکہ
کرےپوریمرضیمیری گا اور اُس کامیابمیں ہو کےجسگا
لئے مَیں نے اُسے بھیجا تھا۔

کیونکہ12 نکلوسےخوشیتم تمہیںگے، سےسلامتی لایا جائے
گا۔ پہاڑ اور یاں تمہارےپہاڑ آنے پر باغ باغ ہو کر شادیانہ بجائیں
گی، اور میدان کے تمام درخت تالیاں بجائیں گے۔ 13 کانٹےدار
جھاڑی کی بجائے جونیپر کا درخت اُگے گا، اور بچھوبوٹی کی
مہندیبجائے پھلے پھولے ربیوںگی۔ نامکے ملےجلالکو گا،
اور اُس قدرتکی ابدیکا اور مٹاَن نشان قائم ہو “گا۔

56
شخصہر الله کی قوم میں شامل ہو سکتا ہے

فرماتارب1 انصاف”ہے، کو قائم رکھو اور کچھوہ کیا کرو جو
راست ہے، کیونکہ میری نجات قریب ہی ہے، اور میری راستی
ظاہر ہونے کو ہے۔ مبارک2 ہے وہ جو یوں راستی سے لپٹا
مبارکرہے۔ ہے وہ جو سبت کے دن کی بےحرمتی کرےنہ
بلـکہ اُسے منائے، جو بُرےہر کام سے گریز “کرے۔

3 ربپردیسیجو کا پیروکار ہو گیا وہہے نہ کہے بےشککہ
رب مجھے اپنی قوم سے الـگ کر رکھے گا۔ خواجہ سرا بھی نہ
سوچے کہ ہائے، مَیں سوکھا درختہوا ہی !ہوں

4 کیونکہ رب فرماتا ہے، جو” خواجہ سرا میرے سبت کے
دن منائیں، ایسے قدم اُٹھائیں جو مجھے پسند ہوں اور میرے عہد
کے ساتھ لپٹے رہیں وہ بےفکر رہیں۔ 5 کیونکہ مَیں اُنہیں اپنے گھر
اور اُس چاردیواریکی میں ایسی یادگار اور ایسا نام عطا کروں گا
جو بیٹے بیٹیاں ملنے سے کہیں بہتر ہو گا۔ اور جو نام مَیں اُنہیں دوں
گا ابدیوہ ہو گا، وہ کبھی نہیں مٹنے کا۔

6 وہ پردیسی بھی بےفکر رہیں جو رب کے پیروکار بن کر اُس
کی خدمت کرنا ہتے، چا جو رب کا نام عزیز رکھ کر اُس کی
عبادت کرتے، سبتجو کے دن کی بےحرمتی نہیں کرتے بلـکہ
اُسے مناتے اور میرےجو عہد ساتھکے لپٹے ہتے ر ہیں۔ 7 کیونکہ
مَیں اُنہیں اپنے مُقّدس پہاڑ پاسکے لا کر اپنے دعا کے گھر میں
قربانمیریوہجبگا۔دلاؤںخوشی گاہ پر اپنی بھسم والیہونے
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 قادرِ مطلق اسرائیلجو بکھریکی ہوئی قوم جمع کر رہا
ہے فرماتا ہے، اُن” میں جو اکٹھے ہو ہیںچکے مَیں اَور بھی جمع
کر دوں “گا۔

قوم کے ُسستراہنما اور لالچی ُکتے ہیں
میداناے9 کے تمام حیوانو، جنگلاے!آؤ کے تمام جانورو،

آ کر !کھاؤ اسرائیل10 پہرےکے دار اندھے سبہیں، سبکے
کچھ بھی نہیں جانتے۔ سب 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 نہیںسیر ہوتے، حالانکہ بانگلہ ہیں۔کہلاتے وہ
سمجھ سے خالی ہیں، اور ایکہر اپنی اپنی راہ پر دےدھیان کر
اپنے ہی نفع کی تلاش میں رہتا ہے۔ 12 ایکہر آواز دیتا آؤ،”ہے، مَیں َمے لے آتا !ہوں آؤ، ہم جی بھر کر شراب پی لیں۔ اور
کل بھی آج کی طرح ہو بلـکہ اِس بھیسے یادہ ز رونق “!ہو

57
بےدینوںرب عدالتکی کرتا ہے

راست1 باز ہلاک ہو جاتا ہے، لیکن کسی کو پروا نہیں۔
دیانت دار دنیا سے چھین لئے جاتے ہیں، لیکن کوئی دھیان نہیں
دیتا۔ کوئی نہیں سمجھتا راستکہ باز کو بُرائی سے بچنے کے لئے
چھین لیا جاتا ہے۔ 2 کیونکہ اُس کی منزِل مقصود سلامتی ہے۔
سیدھی راہ پر چلنے والے مرتے وقت پاؤں پھیلا کر آرام کرتے
ہیں۔

اےلیکن”3 جادوگرنی کی اولاد، زناکار اور فحاشی کے بچو،
اِدھر !آؤ 4 کستم مذاقکا اُڑا رہے پرکسہو، 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 شگافوںکے میں اپنے بچوں کو ذبح
ہو۔کرتے وادیوں6 رگڑےکے ہوئے پتھر تیرا اورحصہ تیرا مقّدر
بن گئے ہیں۔ کیونکہ اُن ہی کو تُو نے َمے اور غلہ کی پیشنذریں
اِسکیں۔ کے مدِ نظر مَیں اپنا فیصلہ کیوں بدلوں؟ 7 تُو نے اپنا بستر
اونچے پہاڑ پر لگایا، اُس پر چڑھ کر اپنی پیشقربانیاں کیں۔ 8 اپنے
گھر دروازےکے اور چوکھٹ کے پیچھے تُو نے اپنی بُت پرستی
نشانکے لگائے۔ ترکمجھے کر کے تُو اپنا بستر بچھا کر اُس لیٹپر
گئی۔ تُو اُسےنے اِتنا بڑا بنا دیا بھیدوسرےکہ اُس لیٹپر سکیں۔
پھر تُو فروشیعصمتنے پیسےکے مقرر کئے۔ اُن تجھےصحبتکی
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پیاریکتنی تھی، اُن کی برہنگی سے تُو لطفکتنا اُٹھاتی !تھی 9 تُو
کثرت کا تیل اور خوشبودار کریم لے ـِککر مَل دیوتا کے پاس
گئی۔ تُو نے اپنے قاصدوں کو دُور دُور بلـکہ تکپاتال بھیج دیا۔
10 گو تُو سفر کرتے تھکبہتکرتے گئی توبھی تُو نے کبھی نہ
کہا، فضول’ ‘!ہے تکاب تجھے تقویت ملتی رہی، اِس لئے تُو
نڈھال نہ ہوئی۔

سےکستجھے11 ہراسوخوفاِتنا تھا کہ تُو بولجھوٹنے
یادمجھےنہکر کیا، نہ پروا کی؟ ایسا ہی نا،ہے تُو اِس لئے خوفمیرا
نہیں مانتی کہ خاموشمَیں اور چھپا رہا۔

لیکن12 مَیں لوگوں پر تیری نام بازیراستنہاد تیرےاور کام
ظاہر کروں ًگا۔ یقینا تیرےیہ لئے مفید نہیں ہوں گے۔ 13 آ، مدد
کے لئے آواز !دے دیکھتے ہیں تیرےکہ بُتوں کا مجموعہ تجھے
بچا سکے گا کہ نہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہو گا بلـکہ اُنہیں ہَوا اُٹھا لے
جائے پھونکایکگی، اُنہیں دےاُڑا گی۔
لیکن مجھجو پر ملـکوہرکھےبھروسا میںمیراثکو پائے گا،

مُقّدس پہاڑ اُس کی ملـکیتموروثی بنے “گا۔
رب اپنی قوم کی کرےمدد گا

14 الله فرماتا ہے، راستہ” بناؤ، راستہ !بناؤ اُسے صاف ستھرا
کر کے رکاوٹہر دُور کرو تاکہ میری قوم آ “سکے۔ 15 کیونکہ
جو عظیم اور سربلند ہے، جو ابد تک تخت نشین اور جس کا
نام قدوس ہے وہ فرماتا ہے، مَیں” نہ صرف بلندیوں کے مقدِس
میں بلـکہ شکستہ حال اور فروتن روح کے ساتھ بھی سکونت کرتا
ہوں تاکہ فروتن کی روح اور شکستہ حال کے دل کو نئی زندگی
بخشوں۔ 16 کیونکہ مَیں تکہمیشہ اُن ساتھکے نہیں جھگڑوں گا،
ابد ناراضتک نہیں رہوں گا۔ ورنہ اُن کی روح میرے حضور
نڈھال ہو جاتی، اُن لوگوں کی جان جنہیں مَیں نے خود خلق کیا۔
17 مَیں اسرائیل کا ناجائز منافع دیکھ کر طیش میں آیا اور اُسے
دےسزا کر اپنا منہ چھپائے رکھا۔ توبھی وہ اپنے دل کی برگشتہ
راہوں پر چلتا رہا۔ لیکن18 گو مَیں اُس چلنچالکے واقفسے
ہوں مَیں اُسے پھر بھی شفا دوں گا، اُس کی راہنمائی کر کے اُسے
دوبارہ تسلی دوں گا۔ اور اُس کے لوگجتنے ماتم کر رہے ہیں
19 اُن کے لئے مَیں ہونٹوں کا پھل پیدا کروں “گا۔ کیونکہ رب
فرماتا ہے، اُن” کی سلامتی ہو جو دُور ہیں اور اُن کی جو قریب
ہیں۔ مَیں ہی اُنہیں شفا دوں “گا۔

لیکن20 بےدین متلاطم سمندر کی مانند ہیں جو تھم نہیں سکتا
لہریںکیجساور گند اور اُچھالتیکیچڑ رہتی ہیں۔ 21 میرا خدا
فرماتا ہے، دینبے” سلامتی نہیں پائیں گے۔

58
رب کو پسندیدہ روزہ

گلا1 پھاڑ کر آواز رُکرُکدے، باتکر نہ !کر نرسنگے کی
سی بلند آواز کے میریساتھ قوم کو اُس سرکشیکی یعقوبسنا،
کے گھرانے کو اُس کے گناہوں کی فہرست بیان کر۔ 2 روز بہ
روز وہ میری مرضی یافت در کرتے ہیں۔ ہاں، وہ میری راہوں

کو جاننے کے شوقین ہیں، اُس قوم کی جسمانند نے اپنے خدا
کے احکام ترککو نہیں کیا بلـکہ راست باز ہے۔ چنانچہ وہ مجھ
سے منصفانہ مانگفیصلے ًکر ظاہرا الله قربتکی لطفسے اندوز
ہوتے ہیں۔ 3 وہ شکایت کرتے ہیں، جب’ ہم روزہ رکھتے ہیں
تو تُو توجہ کیوں نہیں ہمجبدیتا؟ آپاپنے خاککو سار بنا کر
انکساری کا اظہار کرتے ہیں تو تُو دھیان کیوں نہیں ‘دیتا؟
!سنو روزہ رکھتے وقت تم اپنا کاروبار معمول کے مطابق چلا

کر مزدوروںاپنے کو دبائے ہو۔رکھتے یہصرفنہ4 بلـکہ تم روزہ
اورجھگڑتےساتھساتھکےرکھنے ہو۔بھیلڑتے دوسرےایکتم
شرارتکو مُکےکے مارنے بھیسے نہیں چوکتے۔ یہ باتکیسی
اگرہے؟ یوںتم روزہ نہیںتوقعکیاِستورکھو کر تمہاریکہسکتے
بات تکآسمان پہنچے۔ 5 کیا مجھے اِس قسم کا روزہ پسند ہے؟ کیا
یہ کافی بندہکہہے آپاپنے کچھکو دیر کے لئے سارخاک بنا کر
انکساری کا اظہار کرے؟ کہ وہ اپنے سر کو آبی نرسل طرحکی
جھکا ٹاٹکر اور راکھ میں لیٹ جائے؟ کیا تم واقعی سمجھتے ہو
کہ یہ روزہ ہے، کہ ربوقتایسا 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
جکڑےمیں ہوؤں کو رِہا کرے، مظلوموں کا جوا ہٹائے، کچلے
ہوؤں کو آزاد کرے، ہر جوئے کو توڑے، 7 بھوکے کو اپنے
کھانے شریکمیں کرے، مصیبتبےگھر زدہ کو پناہ دے،
برہنہ کو کپڑے پہنائے اور اپنے رشتے دار کی مدد کرنے سے
گریز !کرےنہ

8 اگر تُو توکرےایسا اُٹھےچمکطرحکیکرنوںپہلیکیصبحتُو
گا، اور تیرے زخم جلد ہی بھریں گے۔ تب تیری راست بازی
تیرے آگے آگے چلے گی، اور رب کا جلال تیرے پیچھے تیری
گا۔کرےحفاظت تب9 تُو یاد کرےفر گا دےجوابرباور
جبگا۔ تُو مدد کے لئے 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 پوریضرور !کر تیریپھر روشنی
اندھیرے اُٹھےچمکمیں گی راتتیریاور دوپہر روشنطرحکی
ہو گی۔ رب11 ہمیشہ تیری کرےقیادت گا، وہ ُجھلستے ہوئے
علاقوں میں بھی تیری جان کی یات ضرور پوری کرے گا اور
تیرے اعضا تبگا۔دےتقویتکو باغسیرابتُو مانندکی ہو گا،
اُس کیچشمے جسمانند کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تیرے12
لوگ قدیم کھنڈرات کو نئے سرے سے تعمیر کریں گے۔ جو
نسلوںگزریبنیادیں تھیںرکھینے اُنہیں تُو تبگا۔رکھےدوبارہ
تُو رخنے’ کو بند کرنے ‘والا اور گلیوں’ کو دوبارہ ہنے ر قابلکے
بنانے ‘والا کہلائے گا۔

سبت13 دنکے اپنے پیروں کو کام کرنے میرےروک۔سے
مُقّدس دن دورانکے متکاروبار کرنا بلـکہ اُسے ‘بخشراحت’
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اور ‘معزز’ قرار دناُسدے۔ معمولنہ راہوںکی پر نہچل، اپنے
کاروبار چلا، نہ خالی گپیں ہانک۔ یوں تُو سبت کا صحیح احترام
کرے گا۔ تیریربتب14 راحت کا منبع ہو گا، اور مَیں تجھے
رتھ میں بٹھا کر ملـک کی بلندیوں پر سے گزرنے دوں گا، تجھے
تیرے باپ یعقوب کی میراث میں سے سیر کروں “گا۔ رب کے
منہ نے یہ فرمایا ہے۔

59

تمہارے قصور ربتمہیںنے سے دُور کر دیا ہے
1 ً 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 الـگسے کر تمہارےدیا، گناہوں نے اُس
کا چہرہ تم سے چھپائے رکھا، اِس لئے وہ تمہاری نہیں سنتا۔
تمہارےکیونکہ3 تمہاریآلودہ،خونہاتھ اُنگلیاں گناہ ناپاکسے
ہیں۔ تمہارے ہونٹ جھوٹ 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
مکڑیلوگیہہے۔ کے تانجالے لیتے ہیں، ایسا کپڑا جو پہننے کے
لئے بےکار ہے۔ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے کپڑےاِس سے
وہ اپنے آپ کو ڈھانپ نہیں سکتے۔ اُن کے بُرےاعمال ہی ہیں،
اُن کے ہاتھ تشدد ہی کرتے ہیں۔ جہاں7 بھی غلط کام کرنے
کا موقع ملے وہاں اُن کے پاؤں بھاگ کر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ
بےقصور قتلکو کرنے کے لئے تیار ہتے ر ہیں۔ اُن خیالاتکے
ہیں،ہیشریر پیچھےاپنے وہ تباہی بربادیو ہیں۔جاتےچھوڑ نہ8
وہ سلامتی کی راہ جانتے ہیں، نہ اُن کے راستوں انصافمیں 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 ہم تک پہنچتی

نہیں۔ ہم روشنی کے انتظار میں ہتے ر ہیں، لیکن افسوس، اندھیرا
ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ آبہم تابو کی اُمید رکھتے ہیں، لیکن
بھیجہاںافسوس، یکیگھنیوہاںہیںچلتے تار ہے۔رہتیچھائی
10 ہم اندھوں کی طرح دیوار کو ہاتھ سے چھو چھو کر راستہ
معلوم کرتے ہیں، آنکھوں سے محروم لوگوں کی طرح ٹٹول ٹٹول
کر آگے ھتے بڑ ہیں۔ دوپہر وقتکے بھی ہم ٹھوکر کھا کھا کر یوں
پھرتے ہیں جیسے دُھندلکا ہو۔ گو ہم تن آور لوگوں کے درمیان
ہتے ر ہیں، لیکن خود مُردوں کی مانند ہیں۔ 11 ہم سب نڈھال
میںحالت ریچھوں طرحکی غُراتے، کبوتروں کی مانند غوںغوں

انصافہمہیں۔کرتے انتظارکے میں ہتے ر لیکنہیں، بےسود۔
نجاتہم اُمیدکی رکھتے لیکنہیں، وہ ہم دُورسے ہی رہتی ہے۔

12 ہمارےکیونکہ متعدد تیرےجرائم منے سا ہیں، ہمارےاور
خلافہمارےگناہ گواہی دیتے ہیں۔ ہمیں متواتر اپنے جرائم کا
احساس گناہوںاپنےہمہے، ہم13ہیں۔واقفخوبسے مانتے
ہیں ربکہ سے بےوفا رہے بلـکہ اُس کا انکار بھی کیا ہے۔ ہم
نے اپنا منہ اپنے خدا سے پھیر کر ظلم اور دھوکے کی باتیں پھیلائی
ہیں۔ ہمارے دلوں میں جھوٹ کا بیج ھتے بڑ ھتے بڑ منہ میں سے
نکلا۔ نتیجے14 انصافمیں ہٹپیچھے گیا، اور راستی کھڑیدُور
رہتی میںچوکسچائیہے۔ ٹھوکر کھا کر گر گئی ہے، دیانتاور
داری داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ 15 چنانچہ سچائی کہیں بھی پائی
نہیں جاتی، اور غلط کام سے گریز کرنے والے کو لُوٹا جاتا ہے۔

رب جوابکا
یہ سب کچھ رب کو نظر آیا، اور وہ ناخوش تھا کہ انصاف

نہیں ہے۔ 16 اُس نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، وہ حیران ہوا
مداخلتکہ کرنے والا نہیںکوئی تبہے۔ اُس کے زورآور بازو
نے اُس کی مدد کی، اور اُس کی راستی نے اُس کو سہارا دیا۔
17 راستی کے زرہ بکتر سے ملبّس ہو کر اُس نے سر پر نجات
کا خود رکھا، انتقام کا لباس پہن کر اُس نے غیرت کی چادر
اوڑھ لی۔ 18 ہر ایک کو وہ اُس کا مناسب معاوضہ دے گا۔
وہ مخالفوں پر کرےنازلغضباپنا گا اور دشمنوں سے بدلہ لے گا
بلـکہ جزیروں بھیکو اُن حرکتوںکی کا گا۔دےاجر انسانتب19
مغرب میں رب کے نام کا خوف مانیں 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 فرزندوںاُنکے پاسکے آئے گا گناہوںاپنےجو چھوڑکو
واپسکر آئیں “گے۔

فرماتارب21 تکجہاں”ہے، تعلقمیرا اُنہے، ساتھکے میرا
یہ عہد :ہے روحمیرا تجھجو پر ٹھہرا ہوا الفاظمیرےاورہے جو
مَیں تیرےنے منہ میں ڈالے ہیں ابوہ تکابدسے 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 چمککر !اُٹھ کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے، اور
رب کا جلال تجھ پر طلوع ہوا ہے۔ 2 کیونکہ گو زمین پر یکی تار
ہوئیچھائی اورہے اقوام اندھیرےگھنے میں رہتی لیکنہیں، تجھ
پر رب کا نور طلوع ہو رہا ہے، اور اُس کا جلال تجھ پر ظاہر ہو
رہا ہے۔ تیرےاقوام3 نور پاسکے اور بادشاہ اُس چمکتی دمکتی
روشنی پاسکے آئیں گے جو تجھ پر طلوع ہو گی۔

4 اپنی نظر اُٹھا کر طرفچاروں !دیکھ سب سبکے جمع ہو
پاستیرےکر آ تیرےہیں۔رہے بیٹے دُور دُور پہنچسے ہیں،رہے



یسعیاہ 60:5 565 یسعیاہ 61:7
اور تیری بیٹیوں کو گود میں اُٹھا قریبکر لایا جا رہا ہے۔ اُس5
وقت تُو یہ دیکھ کر چمک اُٹھے گی۔ تیرا دل خوشی مارےکے
تیزی سے دھڑکنے لـگے گا اور کشادہ ہو جائے گا۔ کیونکہ سمندر
کے تیرےخزانے پاس لائے جائیں گے، اقوام کی تیرےدولت
پاس پہنچے گی۔ اونٹوں6 کا غول بلـکہ مِدیان اور عیفہ کے جوان
اونٹ تیرے ملـک کو ڈھانپ دیں گے۔ وہ سونے اور بخور سے
لدے ہوئے اور رب کی حمد و ثنا کرتے ہوئے ملـِک سبا سے
آئیں گے۔ 7 قیدار کی تمام یاں بکر تیرےبھیڑ حوالے کی جائیں گی،
اور نبایوت کے مینڈھے تیری خدمت کے لئے حاضر ہوں گے۔
اُنہیں میری قربان گاہ پر چڑھایا جائے گا اور مَیں اُنہیں پسند کروں
گا۔ یوں مَیں اپنے جلال کے گھر کو شان و شوکت سے آراستہ
کروں گا۔

8 یہ کون ہیں جو بادلوں کی طرح اور کابُک پاسکے واپس
آنے والے کبوتروں کی مانند اُڑ کر آ رہے ہیں؟ 9 ترسیسیہ کے
بحریزبردست ہیںجہاز پاستیرےجو پہنچ رہے ہیں۔ کیونکہ
جزیرے 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 تیری خدمت کریں گے۔ کیونکہ گو مَیں نے اپنے غضب
تجھےمیں سزا مَیںابلیکندی، فضلاپنے تجھسے پر کروںرحم
گا۔ تیری11 فصیل دروازےکے ہمیشہ رہیںکھلے اُنہیںگے۔ نہ
دن بندکو کیا جائے گا، راتنہ کو تاکہ اقوام مالکا دولتو اور
اُن کے گرفتار کئے گئے بادشاہوں کو شہر کے اندر لایا جا سکے۔
12 کیونکہ جو قوم خدمتتیریسلطنتیا کرنے سے کرےانکار
وہ برباد ہو جائے گی، پورےاُسے طور پر تباہ کیا جائے گا۔

لبنان13 شانکی تیرےشوکتو منے حاضرسا ہو گی۔ جونیپر،
اورصنوبر سرو ملدرختکے پاستیرےکر آئیں میرےتاکہگے
مقدِس کو آراستہ کریں۔ یوں مَیں اپنے پاؤں کی چوکی کو جلال
دوں گا۔ 14 تجھ پر ظلم کرنے والوں کے بیٹے جھکجھک کر
تیرے حضور آئیں گے، تیری تحقیر کرنے تیرےوالے پاؤں کے
منے سا اوندھے منہ ہو جائیں گے۔ وہ تجھے رب’ کا ‘شہر اسرائیل’اور قدوسکے کا ‘صیون قرار دیں گے۔ پہلے15 ترکتجھے
کیا گیا لوگتھا، تجھ نفرتسے رکھتے تھے، اور تجھ میں سے کوئی
نہیں گزرتا تھا۔ ابلیکن مَیں ابدیتجھے فخر باعثکا بنا دوں گا،
اور تمام نسلیں تجھے دیکھ ہوںخوشکر گی۔

16 تُو اقوام کا دودھ پیئے گی، اور بادشاہ تجھے دودھ پلائیں
تبگے۔ تُو جان لے گی کہ مَیں رب تیرا نجات دہندہ ہوں، کہ
مَیں یعقوبجو زبردستکا سورما ہوں تیرا چھڑانے والا ہوں۔

17 مَیں تیرے پیتل کو سونے میں، تیرے لوہے کو چاندی
میں، تیری لـکڑی کو پیتل میں تیرےاور پتھر کو لوہے میں بدلوں
گا۔ مَیں سلامتی کو تیری محافظ اور راستی کو تیری نگران بناؤں

میںملـکتیرےسےاب18گا۔ نہ تشدد کا ذکر ہو بربادینہگا، و
تباہی ابکا۔ تیریسے چاردیواری ‘نجات’ حمد’دروازےتیرےاور و ‘ثنا کہلائیں گے۔

19 آئندہ تجھے نہ دن وقتکے سورج، نہ رات وقتکے چاند
ضرورتکی ہو گی، ابدیتیریہیربکیونکہ روشنی ہو گا، تیرا
خدا آبتیریہی تابو ہو گا۔ 20 آئندہ تیرا سورج غروبکبھی
نہیں ہو گا، تیرا چاند کبھی نہیں گھٹے گا۔ ربکیونکہ تیرا ابدی
نور ہو گا، اور ماتم تیرےکے دن ختم ہو جائیں گے۔

تیریتب21 قوم کے تمام افراد راست باز ہوں گے، ملـکاور
تکہمیشہ اُن کی ملـکیت رہے گا۔ کیونکہ میرےوہ ہاتھ سے
لگائی پنیریہوئی ہوں میرےگے، ہاتھ کا جسکام مَیںسے اپنا
جلال ظاہر کروں گا۔ سےسبتب22 خاندانچھوٹے کی تعداد
بڑھ کر ہزار افراد مشتملپر ہو کمزورسےسبگی، طاقتکنبہ ور
قوم بنے گا۔ مقررہ وقت پر مَیں، رب یہ سب کچھ تیزی سے انجام
دوں “گا۔

61
ماتم وقتکا ختم ہے

رب1 قادرِ مطلق کا روح مجھ پر ہے، کیونکہ رب نے مجھے
تیل سے مسح کر کے غریبوں خبریخوشکو سنانے کا اختیار
دیا اُسہے۔ مجھےنے دلوںشکستہ 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 بحالیکہ
سالکا ہمارےاور خدا انتقامکے کا دن آ گیا اُسہے۔ مجھےنے
بھیجا ہے کہ مَیں تمام ماتم کرنے والوں کو تسلی دوں 3 اور صیون
کے سوگواروں کو دےدلاسا کر راکھ کے بجائے شاندار تاج،
ماتم کے بجائے خوشی کا تیل اور شکستہ روح 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
ویراننسلدرنسلجوگے سنسانو کھڑےغیرملـکی5ہیں۔رہے
ہو تمہاریکر یوں بکر بھیڑ کی گلہ بانی یں کر تمہارےپردیسیگے،
کھیتوں اور باغوں میں کام کریں گے۔ 6 اُس وقت تم رب’ کے
‘امام کہلاؤ لوگگے، تمہیں ہمارے’ خدا کے ‘خادم قرار دیں
گے۔
اقوامتم اندوزلطفسےدولتکی ہو اُنگے، شوکتوشانکی

اپنا اُسکر پر فخر تمہاری7گے۔کرو نہیںشرمندگی بلـکہگیرہے تم
عزت کا دُگنا حصہ پاؤ تمہاریگے، رُسوائی نہیں رہے گی بلـکہ تم
شاندار حصہ ملنے باعثکے شادیانہ بجاؤ گے۔ کیونکہ تمہیں وطن
میں دُگنا ملےحصہ گا، اور ابدی میراثتمہاریخوشی ہو گی۔
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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۔ جو بھی اُنہیں دیکھے وہ جان لے گا ربکہ
اُنہیںنے برکت دی “ہے۔

ربمَیں10 نہایتسے ہی شادمان ہوں، میری جان اپنے خدا
کی تعریف میں خوشی گیتکے گاتی ہے۔ جسکیونکہ طرح
دُولھا اپنا سر امام کی سی پگڑی سے سجاتا اور دُلھن اپنے آپ کو
یوراتاپنے ز سے آراستہ کرتی اُسیہے طرح الله نے نجاتمجھے
کا لباس پہنا کر راستی کی چادر میں لپیٹا ہے۔ 11 کیونکہ جس
طرح زمین اپنی یالی ہر کو نکلنے دیتی اور باغ اپنے بیجوں کو پھوٹنے
دیتا اُسیہے ربطرح قادرِ مطلق اقوام کے منے سا اپنی راستی اور
ستائش دےپھوٹنے گا۔

62
یروشلم کی بحالی

صیون1 کی خاطر خاموشمَیں نہیں رہوں گا، یروشلم کی خاطر
تکتب آرام نہیں کروں گا تکجب اُس کی راستی طلوِع صبح
طرحکی نہ چمکے اور اُس نجاتکی مشعل طرحکی نہ بھڑکے۔

تیریاقوام2 راستی دیکھیں گی، تمام تیریبادشاہ شان شوکتو
کا مشاہدہ کریں گے۔ اُس وقت تجھے نیا نام ملے گا، ایسا نام جو
رب کا اپنا منہ متعین کرے 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۔
تجھربکیونکہ لطفسے اندوز ہو گا، اور شادیملـکتیرا شدہ
ہو گا۔ کنواریآدمیجوانطرحجس5 شادیسے کرتا اُسیہے
تیرےطرح فرزند تجھے بیاہ لیں گے۔ اور جس طرح دُولھا دُلھن
کے باعث خوشی مناتا ہے اُسی طرح تیرا خدا تیرے سبب سے
خوشی منائے گا۔

یروشلم،اے6 مَیں تیرینے فصیل پہرےپر دار لگائے ہیں جو
راتدن آواز دیں۔ ایکاُنہیں لمحے کے لئے خاموشبھی ہنے ر کی
اجازت نہیں رباےہے۔ کو یاد دلانے والو، تکوقتاُس نہ
آرامخود کرو، ربنہ7 آرامکو کرنے تکجبدو وہ یروشلم کو
از سرِ نو قائم نہ کر پوریجبلے۔ دنیا شہر یفکی کرےتعر گی
تب ہی تم سکون کا سانس لے سکتے ہو۔ رب8 نے اپنے دائیں
ہاتھ اور زورآور بازو کی قَسم کھا کر وعدہ کیا ہے، آئندہ” نہ مَیں
تیرا تیرےغلہ دشمنوں کھلاؤںکو گا، محنتبڑینہ بنائیسے گئی
تیری َمے اجنبیوںکو پلاؤںکو گا۔ 9 کیونکہ آئندہ فصل کٹائیکی
کرنے والے ربہی ستائشکی کرتے ہوئے اُسے کھائیں گے،
اور انگور چننے والے میرےہی مقدِس صحنوںکے میں آ کر اُن کا
رس 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

کیدنیانےربکیونکہ11 اعلانتکانتہا کیا بیٹیصیون”ہے،
کو بتاؤ کہ دیکھ، تیری نجات آنے والی ہے۔ دیکھ، اُس کا اجر
اُس پاسکے اُسہے، کا انعام اُس کے آگے چلآگے 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، جو سرخ کپڑےسرخ
پہنے بُصرہ شہر پہنچسے رہا ہے؟ یہ کون ہے رُعبجو ملبّسسے
بڑی طاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے؟ مَیں” ہی ہوں، وہ جو
انصاف سے بولتا، قدرتبڑیجو تجھےسے بچاتا “ہے۔

تیرے2 کپڑے 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 کوئی نہیں تھا جو میری مدد
کرتا۔ مَیں حیران تھا کہ کسی نے بھی میرا ساتھ نہ دیا۔ چنانچہ
میرے اپنے بازو نے میری مدد کی، طیشمیرےاور نے مجھے
سہارا دیا۔ میںغصے6 آ کر مَیں نے اقوام پامالکو طیشکیا، میں
مدہوشاُنہیں کر کے اُن کا خون زمین پر گرا “دیا۔

کیرب تمجید
ربمَیں7 مہربانیاںکی سناؤں گا، اُس کے یفقابِل تعر کاموں

کی تمجید کروں گا۔ جو ربکچھ ہمارےنے لئے کیا، جو متعدد
بھلائیاں اُس اسرائیلسےفضلبڑےاوررحماپنےنے دکھائیکو
ہیں اُن ستائشکی کروں گا۔

8 اُس نے فرمایا، یقیناً” یہ میری قوم کے ہیں، ایسے فرزند جو
بےوفا نہیں ہوں “گے۔ یہ کہہ کر وہ اُن نجاتکا دہندہ بن گیا،
9 وہ اُن کی تمام مصیبت شریکمیں ہوا، اور اُس کے حضور کے
فرشتے نے اُنہیں چھٹکارا دیا۔ وہ اُنہیں پیار کرتا، اُن پر ترس کھاتا
تھا، اِس لئے اُس نے دےعوضانہ کر اُنہیں چھڑایا۔ ہاں، قدیم
زمانے تکآجسے وہ اُنہیں اُٹھائے پھرتا رہا۔

لیکن10 سرکشوہ اُنہوںہوئے، اُسنے روحقدوسکے کو
وہتبپہنچایا۔دُکھ مُڑ کر اُن گیا۔بندشمنکا وہخود اُن لڑنےسے
لگا۔
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قوم کے درمیان تھا، اور وہ پکار اُٹھے، وہ” کہاں ہے جو اپنی
یوں بکر بھیڑ کو اُن سمیتبانوںگلہکے سمندر میں نکالسے لایا؟ وہ
کہاں القدسروحاپنےنےجسہے کو اُن نازلدرمیانکے کیا،
کیجس12 قدرتجلالی موسٰی کے دائیں 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 اور13 اُنہیں
میںگہرائیوں سے گزرنے دیا؟ وقتاُس وہ میدانکھلے میں چلنے
گھوڑےوالے کی طرح آرام گزرےسے اور کہیں بھی ٹھوکر نہ
کھائی۔ طرحجس14 گائےبَیل آرام کے لئے وادی میں اُترتے
ہیں اُسی طرح اُنہیں رب کے روح سے آرام اور سکون حاصل
“ہوا۔
اِسی طرح تُو نے اپنی قوم کی راہنمائی کی تیرےتاکہ نام کو

جلال ملے۔
توبہ کی دعا

الله،اے15 آسمان ہمسے پر نظر بلندیوںڈال، پر مُقّدساپنی اور
شاندار سکونت گاہ سے !دیکھ اِس وقت تیری غیرت اور قدرت
کہاں ہے؟ ہم تیری نرمی اور مہربانیوں سے محروم رہ گئے !ہیں
16 تُو تو باپہمارا 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 کیوںسے بھٹکنے دیتا ہے؟ تُو دلوںہمارےنے کو سختاِتنا
کیوں کر دیا ہمکہ نہیںخوفتیرا مان ہماریسکتے؟ واپسخاطر
!آ کیونکہ تیرےہم تیریخادم، ملـکیتموروثی کے قبیلے ہیں۔
18 تیرا مقدِس تھوڑی ہی دیر کے لئے تیری قوم کی ملـکیت رہا،
مخالفوںہمارےابلیکن اُسےنے پاؤں تلے روند ڈالا ہے۔ 19 لگتا
ہے کہ ہم کبھی تیری حکومت 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 نازلطرحکی ہو دشمنتیرےتاکہ تیرا نام
جان لیں اور تیرےقومیں منے سا لرز !اُٹھیں 3 کیونکہ قدیم زمانے
میں جب تُو ناکخوف اور غیرمتوقع کام کیا کرتا تھا تو یوں ہی
نازل ہوا، اور پہاڑ یوں تیرےہی منے سا کانپنے لـگے۔ 4 قدیم زمانے
سے ہی کسی تیرےنے سوا کسی اَور خدا کو نہ دیکھا نہ سنا
صرفہے۔ تُو ہی ایسا خدا جوہے اُن کی مدد کرتا تیرےجوہے
انتظار میں ہتے ر ہیں۔

5 تُو اُن سے ملتا راستسےخوشیجوہے کام کرتے، تیریجو
راہوں پر چلتے ہوئے تجھے یاد کرتے !ہیں افسوس، تُو ہم سے
ناراض ہوا، کیونکہ ہم شروع سے تیرا گناہ کر تجھکے سے بےوفا
رہے ہیں۔ تو پھر طرحکسہم بچ جائیں گے؟ ناپاکسبہم6

ہو گئے ہمارےہیں، تمام نام راستنہاد کیچیتھڑوںگندےکام
مانند ہیں۔ ہم سب پتوں کی طرح مُرجھا گئے ہیں، ہمارےاور
گناہ ہمیں ہَوا جھونکوںکے طرحکی اُڑا کر لے جا رہے ہیں۔

7 کوئی نہیں جو تیرا نام پکارے یا تجھ سے لپٹنے کی کوشش
کرے۔ کیونکہ تُو نے اپنا چہرہ ہم سے چھپا کر ہمیں ہمارے
قصوروں کے حوالے چھوڑ دیا ہے۔

اے8 رب، تاہم تُو ہی ہمارا باپ، ہمارا کمہار ہے۔ سبہم
مٹی تیرےجسےہیںہی ہاتھ تشکیلنے دیا ہے۔ حدرب،اے9
سے یادہ ز ہم ناراضسے نہ ہمارے!ہو گناہ تجھے تکہمیشہ یاد
نہ رہیں۔ اِسذرا لحاظکا تیریسبہمکہکر تیرے10ہیں۔قوم
مُقّدس شہر ویران ہو گئے ہیں، تکیہاں کہ صیون بھی بیابان ہی
ہے، یروشلم ویران و سنسان ہے۔ 11 مُقّدسہمارا اور شاندار گھر
ہمارےجہاں باپ دادا تیری ستائش کرتے تھے نذرِ آتش ہو گیا
ہے، جو کچھ بھی ہم عزیز رکھتے تھے وہ کھنڈر بن گیا ہے۔

رب،اے12 کیا تُو واقعاتاِن باوجودکے بھی آپاپنے ہمکو
سے دُور رکھے گا؟ کیا خاموشتُو رہ کر ہمیں حد سے یادہ پستز
دےہونے گا؟

65
رب غضبکا قوم پر نازل ہو گا

یافتمیںبارےمیرےجو”1 نہیںدر اُنہیںتھےکرتے مَیں نے
مجھے ڈھونڈنے کا موقع دیا۔ تلاشمجھےجو نہیں تھےکرتے اُنہیں
مَیں نے مجھے پانے کا موقع دیا۔ مَیں بولا، مَیں’ حاضر ہوں، مَیں
حاضر ‘!ہوں حالانکہ جس قوم سے مَیں مخاطب ہوا وہ میرا نام
نہیں پکارتی تھی۔

دن2 بھر مَیں نے اپنے ہاتھ پھیلائے رکھے سرکشایکتاکہ
قوم استقبالکا کروں، حالانکہ غلطلوگیہ راہ پر چلتے اور اپنے کج
پڑےپیچھےکےخیالاترَو ہتے یہ3ہیں۔ر متواتر میرےاور 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
ہیں،کھاتے اُن میںدیگوںکی شوربہگھنقابِل ساتھ5ہے۔ہوتا
ساتھ دوسرےایکیہ سے کہتے ہیں، مجھ’ سے دُور رہو، قریب
مت !آنا کیونکہ مَیں نسبتتیری کہیں یادہ مُقّدسز ‘ہوں۔
اِس قسم ناکمیریلوگکے میں دھوئیں کی مانند ایکہیں،

آگ جو دن بھر جلتی رہتی ہے۔ 6 دیکھو، یہ میرےبات منے سا
ہی قلم بند ہوئی ہے کہ مَیں خاموش نہیں رہوں گا بلـکہ پورا پورا
اجر دوں گا۔ مَیں اُن کی جھولی اُن کے اجر سے بھر دوں “گا۔
رب7 فرماتا اُنہیں”ہے، صرفنہ اُن کے اپنے گناہوں کی سزا ملے
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
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رب8 فرماتا ہے، تکجب” انگور میں تھوڑا رسسا باقی ہو

لوگ کہتے ہیں، اُسے’ ضائع مت کرنا، کیونکہ تکاب اُس میں
کچھ نہ کچھ ہے برکتجو کا باعث ‘ہے۔ مَیں اسرائیل کے ساتھ
بھی ایسا ہی کروں گا۔ کیونکہ اپنے خادموں کی خاطر مَیں سب
نیستکو نہیں کروں گا۔ یعقوبمَیں9 اور یہوداہ کو ایسی اولاد
دوںبخش گا پہاڑوںمیرےجو میراثکو میں پائے تبگی۔ پہاڑ
برگزیدوںمیرے ملـکیتکی ہوں میرےاورگے، 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 کو دست
یاب ہو گا طالبمیریجو رہے گی۔

لیکن11 تم جو رب ترککو کر میرےکے مُقّدس پہاڑ کو
بھول گئے ہو، !خبردار وقتاِسگو قسمتیخوشتم کے دیوتا جد
کے لئے میز بچھاتے اور تقدیر کے مناتدیوتا کے لئے َمے کا برتن
بھر دیتے ہو، تمہاریلیکن12 تقدیر اَور مَیںہے۔ تمہارےنے لئے
تلوار کی تقدیر مقرر کی ہے۔ سبتم کو قصائی کے منے سا جھکنا
پڑے گا، مَیںجبکیونکہ تمہیںنے بُلایا تو تم جوابنے نہ دیا۔
جب مَیں تم سے ہم کلام ہوا تو تم نے نہ سنا بلـکہ وہ کچھ کیا جو
مجھے بُرا لگا۔ تم نے وہ کچھ اختیار کیا جو مجھے ناپسند “ہے۔

13 اِس لئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، میرے” خادم کھانا
کھائیں لیکنگے، تم بھوکے رہو میرےگے۔ خادم پانی پئیں گے،
لیکن تم پیاسے رہو گے۔ میرے خادم مسرور ہوں گے، لیکن
تم شرم سار ہو گے۔ میرے14 خادم خوشی مارےکے شادیانہ
بجائیں گے، لیکن تم رنجیدہ ہو کر رو پڑو گے، تم مایوس ہو کر
یلا واو گے۔کرو آخرکار15 تمہارا نام برگزیدوںمیرےہی پاسکے
باقی رہے گا، اور وہ لعنتصرفبھی کے طور پر استعمال ہو گا۔
قَسم وقتکھاتے وہ کہیں گے، رب’ قادرِ اِسیتمہیںمطلق 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 یادیں
مٹ جائیں گی، میریوہ آنکھوں جائیںچھپسے گی۔

نئے زمانے کا آغاز
مَیںکیونکہ17 نیا آسمان اور گزریتبگا۔کروںخلقزمیننئی

چیزیں یاد نہیں آئیں گی، اُن کا تکخیال نہیں آئے گا۔
خرموخوشچنانچہ18 !ہو کروںخلقمَیںکچھجو اُسگا کی

!مناؤخوشیتکہمیشہ کیونکہ مَیںدیکھو، یروشلم شادمانیکو کا
باعث اور اُس کے باشندوں خوشیکو سببکا بناؤں گا۔ مَیں19
خود بھی یروشلم کی خوشی مناؤں گا اور اپنی قوم لطفسے اندوز
ہوں گا۔
آئندہ اُس میں رونا اور یلا واو سنائی نہیں دے گا۔ 20 وہاں

کوئی بھی پیدائش تھوڑےکے دنوں بعد فوت نہیں ہو گا، کوئی
گا۔مرےنہیںپہلےسےوقتبھی سالَسوجو کا ہو جواناُسےگا

سمجھا جائے گا، اور جو َسو سال کی عمر سے پہلے ہی فوت ہو
جائے اُسے ملعون سمجھا جائے گا۔

لوگ21 گھر بنا کر اُن میں بسیں گے، وہ انگور کے باغ لگا کر
اُن پھلکا گے۔کھائیں آئندہ22 ایسا نہیں ہو گا کہ گھر بنانے کے
بعد کوئی اَور اُس میں بسے، کہ باغ لگانے کے بعد کوئی اَور اُس
کا پھل کھائے۔ کیونکہ 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 کی
مبارک نسل ہوں گے، وہ خود اور اُن کی اولاد بھی۔ اِس24 سے
پہلے کہ وہ آواز دیں مَیں جواب دوں 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 طرحکی بھوسا کھائے گا، سانپاور ہیخاکخوراککی
ہو مُقّدسپورےمیرےگی۔ پہاڑ پر نہ غلط کام کیا جائے گا، نہ
کسی نقصانکو پہنچے “گا۔

66
دو مالـکوں خدمتکی کرنا ناممکن ہے

رب1 فرماتا ہے، آسمان” میرا تخت ہے اور میرےزمین پاؤں
کی چوکی، تو پھر وہ گھر کہاں ہے جو تم میرے لئے بناؤ گے؟
وہ جگہ کہاں ہے جہاں مَیں آرام کروں “گا؟ رب2 فرماتا میرے”ہے، ہاتھ نے کچھسبیہ بنایا، تب ہی کچھسبیہ وجود میں
آیا۔ اور مَیں اُسی کا خیال رکھتا ہوں مصیبتجو زدہ اور شکستہ
دل ہے، میرےجو کلام کے منے سا کانپتا ہے۔

لیکن3 بَیل کو ذبح کرنے والا قاتل کے برابر اور لیلے کو قربان
کرنے والا ُکتے کی گردن توڑنے والے کے برابر ہے۔ غلہ کی نذر
پیش کرنے والا سؤر کا خون چڑھانے والے سے بہتر نہیں، اور
بخور جلانے والا پرستبُت مانندکی لوگوںاِنہے۔ غلطاپنینے
راہوں کو اختیار کیا ہے، اور اِن کی جان اپنی گھنونی چیزوں سے
لطف اندوز ہوتی ہے۔ جواب4 میں مَیں بھی اُن سے بدسلوکی کی
راہ اختیار کروں گا، مَیں اُن پر وہ کچھ نازل کروں گا جس سے
وہ دہشت کھاتے ہیں۔ کیونکہ جب مَیں نے اُنہیں آواز دی تو
کسی نے جواب نہ دیا، جب مَیں بولا تو اُنہوں نے نہ سنا بلـکہ
وہی کچھ کرتے رہے مجھےجو بُرا لگا، وہی کرنے پر ُلے ت رہے جو
مجھے ناپسند “ہے۔

یروشلم کے خوشیساتھ مناؤ
منےکےکلامکےرباے5 لرزنےسا اُسوالو، فرمانکا تمہارے”!سنو اپنے بھائی تم نفرتسے کرتے میرےاور نام باعثکے

تمہیں رد کرتے ہیں۔ مذاقوہ اُڑا کر کہتے ہیں، رب’ اپنے جلال
کا کرےاظہار تاکہ ہم تمہاری خوشی کا مشاہدہ کر ‘سکیں۔
لیکن وہ شرمندہ ہو جائیں گے۔
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!سنو6 میںشہر وشور غوغا ہو سےگھرکےرب!سنوہے۔رہا

کیچلہل آواز اپنےرب!سنوہے۔رہیدےسنائی دشمنوں کو
اُن مناسبکی دےسزا رہا ہے۔

7 دردِ زہ میں مبتلا ہونے پہلےسے ہی یروشلم نے بچہ جنم دیا،
کیزچگی ایذا اُسہیپہلےسے بیٹاکے پیدا کبھینےکس8ہوا۔
ایسی بات سنی کسہے؟ نے کبھی اِس قسم کا معاملہ دیکھا
ہے؟ کیا ایکملـککوئی ہی دن کے اندر اندر پیدا ہو سکتا ہے؟
کیا کوئی ایکقوم ہی لمحے میں جنم لے سکتی ہے؟ لیکن صیون
ساتھکے ایسا ہی ہوا ہے۔ دردِ زہ ابھی شروع ہی ہونا تھا کہ اُس
بچےکے پیدا فرماتارب9“ہوئے۔ بچےمَیںکیا”ہے، تکیہاںکو
لاؤں کہ وہ ماں پیٹکے سے نکلنے والا ہو اور پھر اُسے جنم لینے نہ
دوں؟ ہرگز “!نہیں تیرا خدا فرماتا ہے، کیا” مَیں جو بچے کو پیدا
ہونے دیتا ہوں بچے روککو دوں؟ کبھی “!نہیں

اے”10 یروشلم کو پیار کرنے اُسسبوالو، خوشیساتھکے
شہراے!مناؤ پر ماتم کر اُسسبوالو،نے ساتھکے شادیانہ !بجاؤ
11 ابکیونکہ تم اُس کی تسلی دلانے والی چھاتی سے جی بھر کر
دودھ پیو گے، اُستم اندوزلطفسےکثرتکیدودھشاندارکے
ہو “گے۔ 12 ربکیونکہ فرماتا ہے، مَیں” یروشلم میں سلامتی کا
یا در دوںبہنے گا اور اُس پر اقوام شوکتوشانکی سیلابکا آنے
دوں گا۔ تب وہ تمہیں اپنا دودھ پلا کر پھرےاُٹھائے گی، تمہیں
گود میں بٹھا کر پیار کرے گی۔ 13 مَیں تمہیں ماں کی سی تسلی
دوں گا، اور تم یروشلم کو دیکھ کر تسلی 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 کا ہاتھ اُس خادموںکے

کے ساتھ ہے جبکہ اُس کے دشمن اُس کے غضب کا نشانہ بنیں
گے۔ آگرب15 صورتکی میں آ رہا آندھیہے، جیسے رتھوں
کے ساتھ نازل ہو رہا ہے تاکہ دہکتے کوئلوں سے اپنا غصہ ٹھنڈا
کرے اور شعلہ آگافشاں ملامتسے کرے۔ 16 کیونکہ رب
آگ اور اپنی تلوار کے یعے ذر تمام انسانوں عدالتکی کر کے اپنے
ہاتھ سے متعدد لوگوں کرےہلاککو گا۔

رب17 فرماتا ہے، جو” اپنے آپ کو بُتوں کے باغوں کے لئے
مخصوص پاکاور صاف 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 کے اعمال اور خیالات واقفسے ہوں

تمام اقوام اور الـگ الـگ زبانیں لنے بو والوں کو جمع کرنے کے
لئے نازل ہو رہا تبہوں۔ وہ آ میرےکر جلال کا مشاہدہ کریں
گے۔ مَیں19 اُن کے درمیان الٰہی نشان قائم کر کے بچے ہوؤں میں
سے کچھ دیگر اقوام پاسکے بھیج دوں گا۔ وہ ترسیس، لبیا، تیر
چلانے کی ماہر قوم لُدیہ، بل، تُو یونان اور اُن دُوردراز جزیروں

پاسکے جائیں جنہوںگے بارےمیرےنہنے میں سنا، میرےنہ
جلال کا مشاہدہ کیا ہے۔ اِن اقوام میں میرےوہ جلال اعلانکا
کریں گے۔

20 پھر وہ تمام اقوام میں ہنے ر والے تمہارے بھائیوں کو
رتھوں،گھوڑوں، یوں، اونٹوںاورخچروںگاڑ پر سوار یروشلمکےکر
لے آئیں گے۔ مُقّدسمیرےیہاں پہاڑ پر وہ اُنہیں غلہ کی نذر کے
طور پر پیش کریں گے۔ کیونکہ رب فرماتا ہے کہ جس طرح
اسرائیلی اپنی غلہ کی پاکنذریں برتنوں میں رکھ ربکر کے گھر
میں لے آتے ہیں اُسی طرح تمہارےوہ اسرائیلی بھائیوں کو یہاں
پیش کریں گے۔ 21 اُن میں سے بعضمَیں کو امام اور لاوی کا
عُہدہ دوں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

رب22 فرماتا ہے، جتنے” یقین کے ساتھ میرا بنایا ہوا نیا آسمان
اور نئی میرےزمین منے سا قائم رہے گا اُتنے یقین تمہاریساتھکے
نسل اور تمہارا نام ابد تک قائم رہے گا۔ 23 اُس وقت تمام انسان
پاسمیرے آ کر مجھے سجدہ کریں گے۔ ہر نئے چاند اور سبتہر
کو وہ باقاعدگی سے آتے رہیں “گے۔ یہ رب کا فرمان ہے۔
تب”24 وہ شہر نکلسے کر اُن کی لاشوں پر نظر ڈالیں گے مجھجو
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۔
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یرمیاہ
رب کا نبی یرمیاہ

ذیل1 میں یرمیاہ بن ِخلقیاہ پیغاماتکے قلم بند کئے گئے ہیں۔
بن) یمین کے قبائلی علاقے کے عنتوتشہر میں کچھ امام ہتے ر
تھے، اور یرمیاہ کا والد اُن میں سے ۔(تھا رب2 کا فرمان پہلی بار
یہوداہ کے بادشاہ یوسیاہ بن امون حکومتکی سالویں13کے
میں یرمیاہ پر نازل ہوا، اور3 یرمیاہ کو پیغاماتیہ یقیم یہو بن یوسیاہ
کے حکومتدورِ سے لے کر ِصدقیاہ بن یوسیاہ حکومتکی کے
سالویں11 پانچویںکے ملتےتک*مہینے وقتاُسرہے۔ یروشلم
باشندوںکے کو جلاوطن کر دیا گیا۔

یرمیاہ بُلاہٹکی
ایک4 ربدن کا کلام مجھ پر نازل ہوا، مَیں”5 تجھے ماں کے

پیٹ تشکیلمیں دینے پہلےسے ہی جانتا پیدائشتیریتھا، پہلےسے
مَیںہی مُقّدسومخصوصتجھےنے اقوامکےکر لئےکے نبی مقرر
“کیا۔

مَیں6 اعتراضنے کیا، رباے” قادرِ !افسوسمطلق، مَیں
تیرا کلام سنانے کا صحیح علم نہیں رکھتا، مَیں تو بچہ ہی “ہوں۔
لیکن7 رب نے مجھ سے فرمایا، مت” کہہ مَیں’ بچہ ہی ‘ہوں۔
کیونکہ جن کے پاس بھی مَیں تجھے بھیجوں گا اُن کے پاس تُو
جائے گا، اور جو کچھ بھی مَیں تجھے سنانے کہوںکو گا اُسے تُو
سنائے گا۔ لوگوں8 متسے ڈرنا، کیونکہ تیرےمَیں ساتھ ہوں،
مَیں تجھے بچائے رکھوں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

9 پھر رب نے اپنا ہاتھ بڑھا میرےکر ہونٹوں کو چھو دیا اور
فرمایا، دیکھ،” مَیں نے اپنے الفاظ کو تیرے 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، نے صحیح دیکھا ہے۔ اِس کا مطلب ہے کہ مَیں اپنے کلام
کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، مَیں دےدھیان رہا ہوں کہ وہ پورا
ہو “جائے۔

13 ربپھر کا کلام دوبارہ مجھ پر نازل تجھے”ہوا، کیا نظر آ رہا
“ہے؟ مَیں نے جواب دیا، شمال” میں دیگ دےدکھائی رہی
ہے۔ جو کچھ اُس میں ہے وہ اُبل رہا ہے، اور اُس کا ہماریمنہ
طرف جھکا ہوا “ہے۔ 14 تب رب نے مجھ سے کہا، اِسی”
طرح شمال ملـکسے کے تمام باشندوں پر آفت پڑےٹوٹ “گی۔
15 کیونکہ رب فرماتا ہے، مَیں” شمالی ممالـک کے تمام گھرانوں
کو بُلا لوں گا، اور ایکہر آ کر تختاپنا یروشلم دروازوںکے کے

منے سا ہی گا۔کرےکھڑا ہاں، وہ اُس فصیلپوریکی 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۔ اُنہوںکیونکہ ترکمجھےنے کر اجنبیکے معبودوں کے
لئے بخور جلایا اور اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے بُتوں کو سجدہ کیا
ہے۔

17 چنانچہ کمربستہ ہو !جا اُٹھ کر اُنہیں سب کچھ سنا دے
جو مَیں فرماؤں گا۔ اُن متدہشتسے کھانا، ورنہ مَیں تجھے اُن
کے منے سا ہی دہشت زدہ کر دوں گا۔ 18 دیکھ، آج مَیں نے
تجھے قلعہ بند شہر، لوہے ستونکے اور پیتل چاردیواریکی جیسا
مضبوط بنا دیا ہے تاکہ ملـکپورےتُو کا سامنا کر سکے، خواہ
یہوداہ کے بادشاہ، افسر، امام یا عوام تجھ پر حملہ کیوں نہ کریں۔
تجھ19 لڑنےسے باوجودکے وہ تجھ غالبپر نہیں آئیں گے، کیونکہ
تیرےمَیں ساتھ ہوں، مَیں ہی تجھے بچائے رکھوں “گا۔ یہ رب
کا فرمان ہے۔

2
الله کی اسرائیلجوان کے لئے فکر

رب1 مجھکلامکا پر نازل ہوا، جا،”2 زور سے یروشلم کانکے
میں پکار ربکہ فرماتا ہے، تیریمجھے’ خوبوفاداریکیجوانی
یاد قریبشادیتیریجبہے۔ آئی تو تُو مجھے کتنا پیار کرتی تھی،
تکیہاں کہ تُو یگستان ر میں بھی جہاں کھیتی باڑی 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
بھینے اُس میں کچھسے کھایا وہ مجرم ٹھہرا، اور اُس نازلآفتپر
‘ہوئی۔ ربیہ کا فرمان “ہے۔

اسرائیل باپکے دادا کے گناہ
یعقوباے4 کی رباولاد، کا کلام اسرائیلاے!سنو کے

تمام دھیانگھرانو، !دو رب5 فرماتا باپتمہارے”ہے، دادا نے
مجھ میں سیکون 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 کے پھل اور اچھی پیداوار
لطفسے اندوز ہو سکو۔ لیکن تم نے کیا ملـکمیرےکِیا؟ میں
داخل ہوتے ہی تم نے ناپاکاُسے کر دیا، اور مَیں اپنی موروثی
ملـکیت سے گھن کھانے لگا۔ 8 نہ اماموں نے پوچھا کہ رب
کہاں شریعتنہہے، میںعملکو لانے والے مجھے جانتے تھے۔
قوم کے گلہ بان مجھ سے بےوفا ہوئے، اور نبی بُتوںبےفائدہ کے
لـگپیچھے کر بعل دیوتا پیغاماتکے سنانے “لـگے۔

رب کا اپنی قوم خلافکے مقدمہ
* 1:3 پانچویں :مہینے جولائی تا اگست۔
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رب9 فرماتا ہے، اِسی” وجہ سے مَیں آئندہ بھی عدالت میں

تمہارے لڑوںساتھ گا۔ ہاں، تمہارےصرفنہ ساتھ تمہاریبلـکہ
نسلوںوالیآنے سمندرجاؤ،10بھی۔ساتھکے پارکو کر جزیرۂکے
قبرص تفتیشکی !کرو اپنے قاصدوں کو ملـِک قیدار میں بھیج
کر غور یافتسے در کرو کہ کیا وہاں کبھی یہاں کا سا کام ہوا
ہے؟ 11 قومکسیکیا کبھینے دیوتاؤںاپنے تبدیلکو کیا، گو وہ
حقیقت میں خدا نہیں ہیں؟ ہرگز !نہیں لیکن میری قوم اپنی شان و
شوکت کے خدا کو چھوڑ کر بےفائدہ بُتوں کی پوجا کرنے لـگی
“ہے۔ رب12 فرماتا آسمان،اے”ہے، یہ دیکھ ہیبتکر زدہ ہو
تیرےجا، کھڑےرونگٹے ہو جائیں، ہکا بکا رہ !جا 13 کیونکہ
میری قوم سے دو سنگین جرم سرزد ہوئے ہیں۔ ایک، اُنہوں
نے مجھے ترک کیا، گو مَیں زندگی کے پانی کا سرچشمہ ہوں۔
دوسرے، اُنہوں نے اپنے حوضذاتی بنائے ہیں جو دراڑوں کی
وجہ سے بھر ہی نہیں سکتے۔

اسرائیل کی بےوفائی کے نتائج
14 کیا اسرائیل ابتدا سے ہی غلام ہے؟ کیا اُس والدینکے غلام

تھے کہ تکابوہ غلام ہے؟ ہرگز !نہیں تو پھر وہ دوسروںکیوں
کا لُوٹا ہوا مال بن گیا ہے؟ جوان15 شیرببر دہاڑتے ہوئے اُس پر
پڑےٹوٹ ہیں، گرجتے گرجتے اُنہوں نے ملـِک اسرائیل کو برباد
کر دیا ہے۔ اُس کے شہر نذرِ آتش ہو کر ویران و سنسان ہو گئے
ہیں۔ ساتھ16 ساتھ میمفِس اور حیستحفن لوگکے تیرےبھی
سر کو منڈوا رہے ہیں۔

اے17 اسرائیلی قوم، کیا یہ تیرے غلط کام کا نتیجہ نہیں؟
کیونکہ تُو ربنے اپنے خدا کو ترکوقتاُس جبکیا تیریوہ
راہنمائی کر رہا تھا۔ اب18 مجھے بتا کہ مصر کو جا کر یائے در
نیل کا پانی پینے کا کیا فائدہ؟ ملـِک اسور میں جا کر یائے فراتدر
کا پانی پینے سے کیا حاصل؟ 19 تیرا غلط کام تجھے سزا دے رہا
تیریہے، حرکتیںبےوفا سرزنشتیریہی کر رہی ہیں۔ چنانچہ
جان لے اور دےدھیان ربکہ اپنے خدا کو چھوڑ کر اُس کا
خوف نہ ماننے کا پھل کتنا بُرا اور کڑوا “ہے۔ یہ قادرِ ربمطلق
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 درختگھنے کے سائے لیٹمیں فروشیعصمتکر کرتی
رہی۔ پہلے21 تُو انگور مخصوصکی اور قابِل نسلاعتماد پنیریکی
تھی جسے مَیں نے خود زمین میں لگایا۔ تو یہ کیا ہوا کہ تُو بگڑ کر
*جنگلی بیل بن گئی؟ تیرےاب22 قصور کا داغ اُتر نہیں سکتا،
خواہ تُو کتنا کھاری سوڈا اور صابن کیوں نہ استعمال “کرے۔
ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

23 تُو” کس طرح یہ کہنے کی جرأت کر سکتی ہے کہ مَیں
نے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کیا، مَیں بعل دیوتاؤں کے پیچھے نہیں
وادیگئی۔ 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 مستیہے۔ اِسکے عالم میں کون اُس پر
قابو پا سکتا بھیجوہے؟ اُس سے ملنا چاہے اُسے یادہ ز جد و جہد
نہیں،ضرورتکی مستیکیونکہ میںموسمکے وہ ایکہر لئےکے
حاضر ہے۔ اے25 اسرائیل، اِتنا نہ دوڑ تیرےکہ گھسجوتے
کر پھٹ جائیں اور تیرا خشکگلا ہو 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 تمامکے افراد اُن کے بادشاہوں، افسروں،
اماموں اور نبیوں سمیت شرمندہ ہو جائیں گے۔ وہ پکڑے ہوئے
لـکڑیلوگیہ27گے۔کریںمحسوسشرمسیکیچور بُتکے سے
کہتے ہیں، تُو’ باپمیرا ‘ہے اور پتھر کے دیوتا سے، تُو’ نے مجھے
جنم لیکن‘دیا۔ 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
ہیںکہاں جو تُو نے اپنے لئے بنائے؟ کھڑےوہی ہو دکھائیںکر
مصیبتتجھےکہ سے بچا سکتے اےہیں۔ یہوداہ، آخر تیرےجتنے
شہر ہیں تیرےاُتنے دیوتا بھی “ہیں۔ رب29 فرماتا تم”ہے، مجھ پر
الزامکیوں لگاتے ہو؟ تم ہوبےوفاسےمجھسبتو مَیں30ہو۔گئے
تمہارےنے بچوں کو سزا دی، لیکن بےفائدہ۔ وہ تربیتمیری
قبول نہیں کرتے۔ بلـکہ تم نے پھاڑنے والے ببر شیر کی طرح اپنے
نبیوں ٹوٹپر 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 حضور نہیں آئیں ‘گے؟ 32 کیا کنواری
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 میںڈھونڈنےعشق کتنی ماہر !ہے تجھبھیعورتیںبدکار
سے بہت کچھ سیکھ لیتی ہیں۔ تیرے34 لباس کا دامن بےگناہ
غریبوں کے خون سے آلودہ ہے، گو تُو نے اُنہیں نقب زنی جیسا
غلط کام وقتکرتے نہ پکڑا۔ سباِس کچھ کے باوجود بھی 35 تُو
بضد ہے کہ مَیں بےقصور ہوں، الله کا مجھ پر غصہ ٹھنڈا ہو گیا
لیکنہے۔ مَیں تیری عدالت کروں گا، اِس لئے کہ تُو کہتی مجھ’ہے، سے گناہ سرزد نہیں ‘ہوا۔

36 تُو کبھی اِدھر، کبھی اُدھر جا کر اِتنی آسانی سے اپنا رُخ
کیوں بدلتی یقینہے؟ کر طرحجسکہ تُو اپنے اتحادی اسور سے
مایوس ہو کر شرمندہ ہوئی اُسیہے طرح تُو اتحادینئے مصر سے
بھی نادم ہو جائے گی۔ 37 تُو اُس جگہ سے بھی اپنے ہاتھوں کو
سر پر رکھ کر نکلے گی۔ ربکیونکہ اُنہیںنے رد کیا جنہے پر تُو

* 2:21 :جنگلی لفظی :ترجمہ اجنبی۔
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بھروسا رکھتی ہے۔ اُن تجھےسے مدد حاصل نہیں ہو “گی۔

3
اسرائیل ربکی سے بےوفائی

رب1 فرماتا ہے، اگر” کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے اور
الـگ ہونے بیویبعدکے اَورکسیکی شادیسے ہو جائے تو کیا
پہلے شوہر اُسکو شادیدوبارہسے اجازتکیکرنے ہے؟ ہرگز
نہیں، بلـکہ ایسی حرکت ملـکپورےسے کی بےحرمتی ہو جاتی
ہے۔ دیکھ، یہی تیری حالت ہے۔ تُو نے متعدد عاشقوں سے زنا
کیا اباورہے، واپسپاسمیرےتُو آنا باتکیسییہہے۔چاہتی
ہے؟

2 اپنی نظر بنجر یوں پہاڑ طرفکی اُٹھا کر !دیکھ کیا کوئی جگہ
جہاںہے زنا تیریسےکرنے نہیںبےحرمتی یگستانہوئی؟ میںر
تنہا بیٹھنے والے بَدُوکی طرح تُو راستوں کنارےکے پر اپنے عاشقوں
تاککی میں بیٹھی رہی ہے۔ اپنی عصمت فروشی اور بدکاری
سے تُو ملـکنے کی بےحرمتی کی ہے۔ اِسی3 وجہ سے بہار میں
برسات کا موسم روکا گیا اور بارش نہیں پڑی۔ لیکن افسوس، تُو
کسبی سیکی پیشانی رکھتی ہے، تُو شرم کھانے کے لئے تیار ہی
بھیوقتاِس4نہیں۔ تُو آوازچلّاتیچیختی دیتی ہے، میرےاے’
باپ، جو میری جوانی سے میرا دوست ہے، 5 کیا تُو ہمیشہ تک
میرے ناراضساتھ رہے گا؟ کیا تیرا قہر کبھی ٹھنڈا نہیں ہو ‘گا؟
تیرےیہی الفاظاپنے لیکنہیں، ساتھ ساتھ غلطتُو کام کیکرنے
ہر کوششممکن کرتی رہتی “ہے۔

6 یوسیاہ بادشاہ حکومتکی مجھربدورانکے ہمسے کلام
ہوا، کیا” تُو نے وہ کچھ دیکھا جو بےوفا اسرائیل نے کیا ہے؟
اُس نے ہر بلندی پر اور ہر گھنے درخت کے سائے میں زنا کیا
ہے۔ 7 مَیں نے سوچا کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد میرےوہ
واپسپاس آئے لیکنگی۔ افسوس، ایسا نہ ہوا۔ اُس کی بہنغدار
یہوداہ بھی اِن تمام واقعات کی گواہ تھی۔ 8 بےوفا اسرائیل کی
زناکاری برداشتناقابِل تھی، اِس لئے مَیں اُسےنے نکالسےگھر
کر طلاق دےنامہ دیا۔ پھر بھی مَیں نے دیکھا کہ اُس کی غدار
بہن یہوداہ خوفنے نہ کھایا بلـکہ خود نکل کر زنا کرنے لـگی۔
اسرائیل9 اِسکو محسوسسنجیدگیکیجرم نہ ہوئی بلـکہ اُس نے
پتھر اور لـکڑی کے بُتوں کے ساتھ زنا کر ملـککے کی بےحرمتی
کی۔ اِس10 باوجودکے اُس کی بہنبےوفا پورےیہوداہ دل سے
نہیں بلـکہ صرف ظاہری طور پاسمیرےپر واپس “آئی۔ یہ رب
کا فرمان ہے۔

لوٹپاسمیرے آ
رب11 مجھ سے ہم کلام ہوا، بے” وفا اسرائیل غدار یہوداہ

نسبتکی یادہ ز راست باز ہے۔ 12 جا، شمال طرفکی دیکھ کر
بلند آواز سے اعلان کر، اے’ بےوفا رباسرائیل، فرماتا ہے کہ
واپس !آ آئندہ مَیں غصے نہیںطرفتیریسے دیکھوں گا، کیونکہ
مَیں مہربان مَیںہوں۔ ناراضتکہمیشہ نہیں رہوں گا۔ ربیہ کا
فرمان ہے۔

لیکن13 لازم ہے کہ تُو اپنا قصور تسلیم کرے۔ اقرار کر کہ
ربمَیں اپنے خدا سرکشسے ہوئی۔ مَیں اِدھر اُدھر گھوم کر ہر
درختگھنے کے سائے میں اجنبی معبودوں کی پوجا کرتی رہی،
مَیں ربنے کی نہ “۔‘سنی یہ رب کا فرمان ہے۔ رب14 فرماتا
ہے، اے” بےوفا واپسبچو، آؤ، کیونکہ مَیں مالـکتمہارا ہوں۔
مَیں تمہیں ہر جگہ سے نکال کر صیون واپسمیں لاؤں گا۔ کسی
شہر سے مَیں ایک کو نکال لاؤں گا، اور کسی خاندان سے دو
افراد کو۔

تب15 مَیں تمہیں ایسے گلہ بانوں سے نوازوں گا میریجو سوچ
رکھیں گے اور جو سمجھ اور عقل تمہاریساتھکے گلہ بانی یں کر
گے۔ 16 پھر تمہاری تعداد بہت بڑھے گی اور تم چاروں طرف
پھیل جاؤ رب“گے۔ فرماتا ہے، اُن” دنوں ربمیں عہدکے کے
صندوق کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ نہ اُس کا خیال آئے گا، نہ
اُسے یاد کیا جائے گا۔ نہ اُس کی کمی محسوس ہو گی، نہ اُسے
دوبارہ بنایا جائے گا۔ 17 کیونکہ وقتاُس یروشلم رب’ ‘تختکا
کہلائے گا، اور اُس میں تمام رباقوام نامکے کی تعظیم میں جمع
ہو جائیں تبگی۔ وہ اپنے شریر اور ضدی دلوں مطابقکے زندگی
نہیں گزاریں گی۔ تب18 یہوداہ کا گھرانا اسرائیل کے گھرانے
پاسکے آئے گا، اور وہ مل کر ملـکشمالی سے ملـکاُس میں
واپس آئیں گے جو مَیں تمہارےنے باپ دادا میراثکو میں دیا
تھا۔

مَیں19 تیرےمَیںکاشسوچا،نے بیٹوںساتھ کا سلوکسا کر
میراثایسیایکسکوں،دےملـکگوارخوشایکتجھےکے
جو دیگر اقوام نسبتکی کہیں شاندار ہو۔ مَیں سمجھا کہ تم مجھے
اپنا باپ ٹھہرا کر اپنا منہ مجھ سے نہیں پھیرو گے۔ لیکن20 اے
اسرائیلی قوم، تُو مجھ سے بےوفا رہی ہے، بالکل اُس عورت کی
طرح جو اپنے شوہر سے بےوفا ہو گئی “ہے۔ یہ رب کا فرمان
ہے۔

21 !سنو” بنجر بلندیوں پر چیخیں اور التجائیں دےسنائی رہی
ہیں۔ اسرائیلی رو رہے ہیں، اِس لئے کہ وہ غلط راہ اختیار کر
ربکے اپنے خدا کو بھول گئے ہیں۔ اے22 بےوفا واپسبچو،
آؤ تاکہ تمہارےمَیں دلوںبےوفا کو اے”“سکوں۔دےشفا رب، ہم حاضر ہیں۔ پاستیرےہم آتے ہیں، کیونکہ
تُو ہی رب ہمارا خدا ہے۔ 23 واقعی، یوں پہاڑ اور پہاڑوں پر بُت
پرستی کا تماشا فریب ہی ًہے۔ یقینا رب ہمارا خدا اسرائیل کی
نجات ہے۔ ہماری24 جوانی سے لے کر تکآج ناکشرم دیوتا
باپہمارے دادا محنتکی پھلکا کھاتے آئے ہیں، خواہ اُن کی
یاں بکر بھیڑ اور گائےبَیل تھے، خواہ اُن کے بیٹے بیٹیاں۔ 25 آؤ، ہم
اپنی شرم کے بستر پر لیٹ جائیں اور اپنی بےعزتی کی رضائی میں
چھپ جائیں۔ کیونکہ ہم نے باپاپنے ربسمیتدادا اپنے خدا
کا گناہ کیا ہے۔ اپنی جوانی سے لے کر تکآج ہم ربنے اپنے
خدا کی نہیں “سنی۔

4
توبہ کرو
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رب1 فرماتا ہے، اے” اسرائیل، اگر تُو واپس آنا چاہے تو

واپسپاسمیرے !آ اگر تُو اپنے گھنونے بُتوں میرےکو حضور
سے دُور کر کے آوارہ نہ پھرے 2 اور رب کی حیات کی قَسم
دیانتوقتکھاتے انصافداری، سےصداقتاور اپنا وعدہ پورا
کرے 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 کے باشندو، آپاپنے ربکو کے لئے مخصوص
کر کے اپنا ختنہ کراؤ یعنی اپنے دلوں کا ختنہ کراؤ، ورنہ میرا قہر
تمہارے غلط کاموں باعثکے کبھی نہ بجھنے آگوالی کی طرح
تجھ پر نازل ہو گا۔

شمال آفتسے کا اعلان
5 یہوداہ میں اعلان کرو اور یروشلم کو اطلاع 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 لوگتاکہ اُسے دیکھ کر
میںصیون پناہ محفوظلیں۔ مقام بھاگمیں جاؤ اور کہیں نہ رُکو،
کیونکہ مَیں شمال طرفکی آفتسے لا رہا کچھسبہوں، دھڑام
سے گر جائے گا۔

7 ببر شیر جنگل میں اپنی چھپنے کی جگہ نکلسے آیا، قوموں کو
ہلاک کرنے والا اپنے مقام سے روانہ ہو چکا ہے تاکہ تیرے
ملـک کو تباہ تیرےکرے۔ شہر برباد ہو جائیں گے، اور اُن میں
کوئی نہیں رہے گا۔

8 ٹاٹچنانچہ لباسکا پہن کر آہ و زاری کرو، ربکیونکہ کا
تکابغضبسخت ہم پر نازل ہو رہا “ہے۔

فرماتارب9 بادشاہدناُس”ہے، اُساور ہاریںہمتافسرکے
گے، اماموں کے کھڑےرونگٹے ہو جائیں گے اور خوفنبی سے
ُسن ہو کر رہ جائیں “گے۔

تب10 مَیں بول اُٹھا، ہائے،” رباے!ہائے قادرِ مطلق، تُو
اِسنے قوم اور یروشلم کو فریبسختکتنا جبدیا تُو نے تمہیں’فرمایا، امن و امان حاصل ہو ‘گا حالانکہ ہمارے گلوں پر تلوار
پھرنے کو “ہے۔ وقتاُس11 اِس قوم اور یروشلم کو اطلاع دی
یگستان”گی،جائے ر بنجرکے ٹیلوں کچھسبسے ُجھلسانے والی
میریلُو قوم پاسکے آ اورہے۔رہی یہ گندم پھٹککو بھوسےکر
الـگسے والیکرنے مفید ہَوا نہیں ہو گی 12 بلـکہ جیسیآندھی تیز
ہَوا میری طرف سے آئے گی۔ ابکیونکہ مَیں اُن پر اپنے فیصلے
صادر کروں “گا۔

بادلوںطوفانیدشمندیکھو،13 بڑھآگےطرحکی 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 چھٹکارا ملے۔ تُو اندر ہی تککباندر اپنے شریر منصوبے
باندھتی رہے گی؟

15 !سنو دان سے بُری خبریں آ رہی ہیں، افرائیم کے پہاڑی
علاقے سے آفت کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ 16 غیراقوام کو اطلاع
دو اور یروشلم 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۔
یہکیونکہ مجھشہر ہوسرکشسے گیا “ہے۔ ربیہ فرمانکا ہے۔
تیرےیہ”18 حرکتوںاورچلنچالہیاپنے نتیجہکا ہائے،ہے۔
تیری بےدینی کا انجام کتنا تلخ اور خراشدل “!ہے

یرمیاہ کا اپنی قوم کے لئے دُکھ
19 ہائے، میری تڑپتی جان، میری تڑپتی !جان مَیں درد کے

مارے پیچ و تاب کھا رہا ہوں۔ ہائے، میرا !دل وہ بےقابو ہو
دھڑککر رہا ہے۔ مَیں خاموش نہیں رہ سکتا، کیونکہ نرسنگے
کی آواز اور جنگ نعرےکے میرے کان تک پہنچ گئے ہیں۔
20 یکے بعد دیگرے شکستوں کی خبریں مل رہی ہیں، چاروں
طرف ملـک کی تباہی ہوئی اچانکہے۔ ہی میرے تنبو باد بر
ایکہیں، ہی لمحے میرےمیں خیمے ختم ہو گئے ہیں۔ مجھے21
جنگتککب کا جھنڈا دیکھنا پڑے گا، تککب نرسنگے
کی آواز پڑےسننی گی؟

احمققوممیری”22 اوربےوقوفوہجانتی۔نہیںمجھےاورہے
ناسمجھ بچے ہیں۔ گو وہ غلط کام کرنے میں بہت تیز ہیں، لیکن
بھلائی کرنا اُن کی سمجھ سے باہر “ہے۔

مَیں23 ملـکنے پر نظر ڈالی تو ویران و سنسان آسمانجبتھا۔
کی طرف دیکھا تو اندھیرا تھا۔ میری24 نگاہ پہاڑوں پر پڑی تو
تھرتھرا رہے تھے، تمام یاں پہاڑ ہچکولے کھا رہی تھیں۔ کہیں25
کوئی شخص نظر نہ آیا، تمام پرندے بھی اُڑ کر جا چکے تھے۔
مَیں26 ملـکنے پر نظر دوڑائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ زرخیز زمین
یگستان ر بن گئی ربہے۔ اور اُس کے غضبشدید کے منے سا
اُس کے تمام نیستشہر و نابود ہو گئے ہیں۔ 27 ربکیونکہ فرماتا
ہے، ملـکپورا” باد بر ہو جائے گا، اگرچہ مَیں پورےاُسے طور
پر نہیںختم کروں گا۔ زمین28 گیکرےماتم 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۔

اورگھڑسواروں29 تیر والوںچلانے لوگکرسنشرابہشورکا
تمام شہروں سے نکل کر جنگلوں اور چٹانوں میں کھسک جائیں
گے۔ تمام شہر ویران و سنسان ہوں کسیگے، میں لوگبھی نہیں
بسیں گے۔

30 تو پھر تُو کیا کر رہی ہے، تُو میںخاکجسے ملا دیا گیا ہے؟
اب قرمزی لباس اور سونے کے یورات ز پہننے کی کیا ضرورت
ہے؟ اِس وقت اپنی آنکھوں کو سُرمے سے سجانے اور اپنے آپ
کو آراستہ کرنے کا کوئی فائدہ تیرےنہیں۔ عاشق تو تجھے حقیر
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جانتے بلـکہ تجھے جان سے مارنے کے درپَے ہیں۔ 31 کیونکہ
مجھے دردِ زہ میں عورتمبتلا کی آواز، پہلی بار جنم دینے والی کی
آہ و زاری سنائی دے رہی ہے۔ صیون بیٹی کراہ رہی ہے، وہ
اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے رہیکہہ ہائے،”ہے، مجھ !افسوسپر
میری جان قاتلوں کے ہاتھ میں آ کر نکل رہی “ہے۔

5
اب معافی ناممکن ہے

یروشلم”1 کی گلیوں میں گھومو !پھرو ہر جگہ کا ملاحظہ کر
کے پتا کرو کہ کیا ہو رہا ہے۔ اُس کے چوکوں تفتیشکی بھی
کرو۔ اگر ایکتمہیں ملشخصبھی جائے کرےانصافجو اور
داریدیانت طالبکا رہے تو مَیں شہر معافکو گا۔دوںکر وہ2
رب حیاتکی کی قَسم وقتکھاتے جھوٹبھی لتے بو “ہیں۔

اے3 رب، تیری آنکھیں دیانت داری دیکھنا چاہتی ہیں۔ تُو
اُنہیںنے اُنہیںلیکنمارا، ہوا۔نہدُکھ تُو لیکنڈالا،کچلاُنہیںنے
تربیتوہ پانے کے لئے تیار نہیں۔ اُنہوں نے چہرےاپنے کو پتھر
سے کہیں یادہ ز سخت بنا کر توبہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ مَیں4
نے سوچا، صرف” لوگغریب ایسے ہیں۔ یہ اِس لئے احمقانہ
حرکتیں کر ہیںرہے کیربکہ راہ اور اپنے شریعتکیخدا سے
نہیںواقف ہیں۔ آؤ،5 بزرگوںمَیں پاسکے جا کر اُن باتسے کرتا
ہوں۔ وہ تو ربضرور کی راہ اور الله شریعتکی کو جانتے ہوں
لیکن“گے۔ اپنےنےسبکےسبافسوس، اورجوئے رسّے توڑ
ڈالے ہیں۔

اِس6 لئے ببر جنگلشیر نکلسے کر اُن پر کرےحملہ گا، یا بھیڑ
بیابان سے آ کر اُنہیں باد کرےبر گا، چیتا اُن شہروںکے قریبکے
تاک میں بیٹھ کر ہر نکلنے والے کو پھاڑ ڈالے گا۔ کیونکہ وہ بار
بار سرکش ہوئے ہیں، متعدد دفعہ اُنہوں نے اپنی بےوفائی کا
اظہار کیا ہے۔

مَیں”7 تجھے معافکیسے تیریکروں؟ اولاد نے ترکمجھے
کھائیقَسمکیاُنکےکر ہیں۔نہیںخداجوہے مَیںگو کیاُننے
پوریضرورتہر توبھیکی اُنہوں نے زنا کیا، چکلے منےکے سا اُن
کی لمبی قطاریں لـگی رہیں۔ 8 لوگیہ گھوڑےتازےموٹے ہیں
جو مستی میں آ گئے ہیں۔ ایکہر ہنہناتا ہوا اپنے پڑوسی کی بیوی
کو آنکھ مارتا “ہے۔ رب9 فرماتا ہے، کیا” جوابمَیں میں اُنہیں
سزا نہ دوں؟ کیا مَیں ایسی 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 بیلوںکرنا۔متختم شاخوںکی کو دُور کرو، کیونکہ
ربوہ لوگکے نہیں “ہیں۔

رب اپنی قوم کرےطلبجوابسے گا
11 ربکیونکہ فرماتا ہے، اسرائیل” اور یہوداہ باشندےکے

طرحہر مجھسے سے بےوفا ہیں۔رہے اُنہوں12 ربنے کا انکار
کر کے کہا ہے، وہ’ کچھ گا۔کرےنہیں ہم مصیبتپر 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،
ایسیلوگچونکہ باتیں کر ہیںرہے اِس لئے تیرے منہ میرےمیں
آگالفاظ بن کر اِس قوم لـکڑیکو کی طرح بھسم کر دیں “گے۔
رب15 فرماتا ہے، اے” اسرائیل، مَیں دُور کی قوم کو تیرے
خلاف بھیجوں گا، ایسی پختہ اور قدیم جسقوم کی زبان تُو نہیں
جانتا اور جس کی باتیں تُو نہیں سمجھتا۔ 16 اُن ترکشکے کھلی
قبریں سبہیں، زبردستسبکے سورمے ہیں۔ 17 کچھسبوہ
ہڑپ کر لیں :گے تیری فصلیں، تیری تیرےخوراک، بیٹے بیٹیاں،
تیری یاں، بکر تیرےبھیڑ تیریگائےبَیل، انگور کی بیلیں تیرےاور
انجـیر کے جندرخت۔ 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۔ 19 اے” یرمیاہ، لوگاگر تجھ سے
پوچھیں، ہمارےرب’ خدا نے یہ سب ہمارےکچھ ساتھ کیوں
‘کیا؟ تو اُنہیں بتا، تم’ مجھے ترک کر کے اپنے وطن میں اجنبی
معبودوں کی خدمت کرتے رہے ہو، اِس لئے تم وطن سے دُور
ملـک میں اجنبیوں خدمتکی کرو ‘گے۔

اسرائیل20 میں اعلان کرو اور یہوداہ اطلاعکو دو 21 اےکہ
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 میرا خوف نہیں ماننا
ہئے، میرےچا حضور نہیں کانپنا ہئے؟ چا سوچ !لو مَیں ہی نے
ریت سے سمندر کی سرحد مقرر ایککی، ایسی باڑ بنائی جس پر
سے وہ کبھی نہیں گزر سکتا۔ گو وہ زور سے مارےلہریں توبھی
ناکام رہتا ہے، اُسگو توبھیگرجیںخوبموجیںکی مقررہ حد
سے آگے نہیں بڑھ سکتیں۔

لیکن23 افسوس، اِس قوم کا دل ضدی سرکشاور ہے۔ یہ
راہصحیحلوگ اپنیکرہٹسے راہوںہی ہیں۔پڑےچلپر وہ24
دل میں کبھی نہیں کہتے، آؤ،’ ربہم اپنے خدا مانیں۔خوفکا
کیونکہ وہی ہمیں وقت پر خزاں اور بہار کے موسم میں بارش مہیا
کرتا ہے، وہی اِس ضمانتکی دیتا ہے ہماریکہ فصلیں باقاعدگی
‘جائیں۔پکسے کاموںغلطتمہارےاب25 تمہیںنے اِن نعمتوں
سے محروم کر تمہارےدیا، گناہوں تمہیںنے اِن اچھی چیزوں سے
روک رکھا ہے۔

26 کیونکہ میری 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
بیٹھمیںگھاتکیدوسروں ہیں۔جاتے پھندےوہ لگا لوگوںکر
کو اُن میں پھنساتے ہیں۔ 27 شکاریطرحجساور پنجرےاپنے
کو یوں چڑ سے بھر دیتا ہے اُسی طرح اِن شریر لوگوں کے گھر
فریب بھرےسے ہتے ر ہیں۔ اپنی چالوں سے وہ امیر، طاقت ور
28 اور تازےموٹے ہو گئے ہیں۔ اُن غلطکے کاموں کی حد نہیں
رہتی۔ وہ انصاف کرتے ہی نہیں۔ نہ وہ یتیموں کی مدد کرتے
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ہیں تاکہ اُنہیں وہ کچھ مل جائے جو اُن کا حق ہے، نہ غریبوں
حقوقکے 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

میںملـککچھجو30 ہوا ناکہولوہہے اور ہے۔گھنقابِل
نبیکیونکہ31 اورسناتےگوئیاںپیشجھوٹی امام اپنی مرضیہی
ہیں۔کرتےحکومتسے میریاور قوم اُن کا یہ یہ رو عزیز رکھتی
لیکنہے۔ مجھے بتاؤ، جب سبیہ کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر تم
کیا کرو گے؟

6
یروشلم دشمنوں سے گھرا ہوا ہے

اے1 بن یمین کی اولاد، یروشلم سے نکل کر کہیں اَور پناہ !لو
تقوع میں نرسنگا !پھونکو بیت کرم میں بھاگنے کا ایسا اشارہ کھڑا
کر نظرکوسبجو !آئے شمالکیونکہ نازلآفتسے رہیہو ہے،
کچھسب دھڑام سے گر جائے گا۔

2 صیون بیٹی کتنی من موہن اور نازک ہے۔ لیکن مَیں اُسے
ہلاک کر دوں گا، 3 اور چرواہے اپنے یوڑوں ر کو لے کر اُس پر
ٹوٹ پڑیں گے۔ وہ اپنے خیموں کو اُس کے ارد گرد لگا لیں گے،
اور ایکہر کا یوڑ ر چر چر کر اپنا حصہ کھا جائے گا۔

4 وہ کہیں گے، آؤ،’ ہم اُس سے لڑنے کے لئے تیار ہو جائیں۔
آؤ، ہم دوپہر وقتکے حملہ !کریں لیکن افسوس، دن ڈھل رہا
ہے، اور شام کے سائے لمبے ہوتے جا رہے ہیں۔ 5 کوئی بات
نہیں، رات وقتکے ہی ہم اُس پر چھاپہ ماریں گے، اُسی وقت
ہم اُس بُرجوںکے کو گرا دیں “۔‘گے

الافواجرب6 فرماتا درختوں”ہے، کو کاٹو، مٹی ڈھیروںکے
سے یروشلم کا گھیراؤ !کرو شہر کو سزا دینی اُسکیونکہہے، میں
ظلم ہی ظلم پایا جاتا ہے۔ طرحجس7 کنوئیں سے تازہ پانی نکلتا
رہتا طرحاُسیہے یروشلم بھیبدیکی تازہ تازہ اُس نکلتیسے رہتی
ہے۔ ظلم و تشدد کی آوازیں اُس میں گونجتی رہتی ہیں، اُس کی
بیمار حالت اور زخم میرےلگاتار منے سا ہتے ر ہیں۔

اے8 یروشلم، میری تربیت کو قبول کر، ورنہ تنگمَیں آ کر
تجھ سے اپنا منہ پھیر لوں گا، مَیں تجھے تباہ دوںکر گا اور تُو غیرآباد
ہو جائے “گی۔

رب9 الافواج فرماتا ہے، جس” طرح انگور چننے کے بعد
تماملوگغریب بچا پھلکھچا توڑ لیتے اسرائیلطرحاُسیہیں کا بچا
احتیاطبھیحصہکھچا توڑسے لیا گا۔جائے طرحکیوالےچننے
دوبارہ اپنے ہاتھ کو انگور کی شاخوں پر سے گزرنے “دے۔

باتسےکسمَیںرب،اے10 آگاہکوکسکروں، کروں؟
کون سنے گا؟ دیکھ، اُن کے کان نامختون ہیں، اِس لئے وہ سن
ہی نہیں ربسکتے۔ کا کلام اُنہیں مضحکہ خیز لگتا ہے، وہ اُنہیں
ناپسند ہے۔ اِس11 لئے ربمَیں سےغضبکے بھرا ہوا مَیںہوں،

اُسے برداشت کرتے کرتے اِتنا تھک گیا ہوں کہ اُسے مزید نہیں
روک اُسے”سکتا۔ گلیوں میں کھیلنے والے بچوں اور جمع شدہ نوجوانوں پر
نازل کر، کیونکہ سب کو گرفتار کیا جائے گا، خواہ آدمی ہو یا
بزرگعورت، ہو یا عمر رسیدہ۔ 12 اُن کے گھروں کو کھیتوں
اور یوں بیو سمیت دوسروں کے حوالے کیا جائے گا، کیونکہ مَیں
اپنا ملـکہاتھ کے باشندوں خلافکے بڑھاؤں “گا۔ یہ رب کا
فرمان ہے۔ چھوٹے”13 سے لے غلطسبتکبڑےکر نفع کے
پڑےپیچھے ہیں، نبی سے لے کر سبتکامام دھوکے باز ہیں۔
14 وہ میری قوم کے زخم پر عارضی مرہم پٹی لگا کر کہتے اب’ہیں، سب ٹھیککچھ ہو گیا ابہے، سلامتی کا دور آ گیا ‘ہے
سلامتیحالانکہ نہیں۔ہیہے 15 ایسا یہگھنونا رو اُن لئےکے شرم
باعثکا ہونا ہئے، لیکنچا نہیںشرموہ بےشرمسراسربلـکہکرتے
اِسہیں۔ لئے کچھسبجب گر جائے گا تو بھیلوگیہ جائیںگر
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” کے پاس کھڑے ہو کر اُن کا

معائنہ !کرو قدیم راہوں تفتیشکی کر کے پتا کرو کہ اُن میں سے
سیکون اچھی ہے، پھر اُس پر تمہاریتبچلو۔ جان کو سکون
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 لیکن‘!دو تم
نے انکار کیا، نہیں،’ ہم توجہ نہیں دیں ‘گے۔

18 اےچنانچہ قومو، اے!سنو جماعت، جان لے کہ اُن کے
ساتھ کیا کچھ کیا جائے گا۔ اے19 زمین، دھیان دے کہ مَیں
اِس قوم پر کیا آفت نازل کروں گا۔ اور یہ اُن کے اپنے منصوبوں
کا پھل ہو گا، کیونکہ اُنہوں نے میری باتوں پر توجہ نہ دی بلـکہ
میری شریعت کو رد کر دیا۔ 20 مجھے سبا کے بخور یا دُوردراز
ممالـک کے قیمتی مسالوں کی کیا !پروا تمہاری بھسم ہونے والی
قربانیاں مجھے پسند نہیں، تمہاری ذبح کی قربانیوں سے مَیں لطف
اندوز نہیں “ہوتا۔ رب21 فرماتا مَیں”ہے، اِس قوم کے راستے میں
ایسی کھڑیرکاوٹیں دوںکر باپسےجنگا اور بیٹا ٹھوکر کھا کر
گر جائیں پڑوسیگے۔ دوستاور مل ہلاککر ہو جائیں “گے۔

شمال دشمنسے کا حملہ
رب22 فرماتا ہے، ملـکشمالی” سے فوج آ رہی ہے، دنیا کی

انتہا ایکسے عظیم قوم کو جگایا جا رہا ہے۔ 23 اُس کے ظالم
اور فوجیبےرحم کمان اور شمشیر لیسسے ہیں۔ سنو اُن کا !شور
متلاطم سمندر سیکی آواز صیوناےہے۔رہیدےسنائی بیٹی،
وہ گھوڑوں صفپر آرا ہو کر تجھ پر حملہ کرنے آ رہے “ہیں۔

24 اُن بارےکے میں اطلاع پا ہمارےکر ہاتھ ہمت ہار گئے
ہمہیں۔ طاریخوفپر ہو گیا ہمیںہے، دردِ میںزہ عورتمبتلا
کا سا درد ہو رہا ہے۔ 25 شہر نکلسے کھیتکر میں سڑکیا پر
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چلنا،مت تلواردشمنوہاںکیونکہ تھامے طرفچاروںہے،کھڑا
دہشت پھیلدہشتہی گئی ہے۔

میریاے26 قوم، ٹاٹ لباسکا پہن کر راکھ میں لوٹ پوٹ
یوںجا۔ہو ماتم طرحجسکر اکلوتا بیٹا مر گیا ہو۔ یلاسےزور 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

جانچنے کی دیداریذمہ ہے، اور میری قوم دھاتوہ جسہے
کا چال چلن تجھے معلوم کر کے پرکھنا “ہے۔ اے28 رب، یہ
لوگتمام بدترین قسم سرکشکے تہمتہیں۔ لگانا اِن کی روزی
بن گیا پیتلیہہے۔ اور لوہا ہی تباہیسبکےسبہیں، باعثکا
ہیں۔ 29 خوبدھونکنی دےہَوا رہی ہے تاکہ آگسیسہ میں
پگھل الـگسےچاندیکر لیکنجائے۔ہو محنتساریافسوس،
رائیگاں ہے۔ سیسہ یعنی بےدینوں کو الـگ نہیں کیا جا سکتا،
خالص 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، رب”2 کے گھر صحنکے کے
دروازے پر کھڑا ہو اعلانکر کر اےکہ یہوداہ تمامکے باشندو،
رب کا کلام !سنو جتنے بھی رب پرستشکی کرنے کے لئے اِن
دروازوں میں داخل ہوتے ہیں سبوہ توجہ !دیں الافواجرب3
جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ اپنی زندگی اور چال چلن
درست کرو تو مَیں آئندہ بھی تمہیں اِس مقام پر بسنے دوں گا۔ 4 اُن
کے فریب دہ الفاظ پر اعتماد مت کرو جو کہتے ہیں، یہاں’ ہم
محفوظ ہیں کیونکہ یہ رب کا گھر، رب کا گھر، رب کا گھر
توشرطسنو،5‘ہے۔ یہ اپنیتمکہہے درستچلنچالاورزندگی
کرو دوسرےایکاور کے انصافساتھ سلوککا کرو، 6 کہ تم
پردیسی، یتیم اور بیوہ پر ظلم نہ کرو، اِس جگہ بےقصور کا خون نہ
بہاؤ اور اجنبی معبودوں کے لـگپیچھے کر آپاپنے کو نقصان نہ
پہنچاؤ۔ 7 اگر تم ایسا کرو تو مَیں آئندہ بھی تمہیں اِس جگہ بسنے دوں
گا، ملـکاُس میں جو مَیں تمہارےنے باپ دادا کو ہمیشہ کے
لئے بخش دیا تھا۔

لیکن8 افسوس، فریبتم الفاظدہ پر بھروسا فضولجوہورکھتے
ہیں۔ہی 9 تم قاتلچور، اور زناکار ہو۔ نیز تم قَسمجھوٹی کھاتے،
بعل دیوتا کے حضور بخور جلاتے اور اجنبی معبودوں کے پیچھے
لـگ جاتے ہو، ایسے دیوتاؤں کے پیچھے جن سے تم پہلے واقف
نہیں تھے۔ لیکن10 ساتھ ساتھ تم میرےیہاں بھیحضور آتے ہو۔
جس مکان پر میرے ہی نام کا ٹھپا لگا ہے اُسی میں تم کھڑے
ہو کر کہتے ہو، ہم’ محفوظ ‘ہیں۔ تم رب کے گھر میں عبادت
کرنے کے ساتھ ساتھ کس طرح یہ تمام گھنونی حرکتیں جاری
رکھ سکتے “ہو؟

رب11 فرماتا ہے، کیا” تمہارے نزدیک یہ مکان جس پر
نامہیمیرے کا ٹھپا لگا ڈاکوؤںہے کا اڈّا بن گیا !خبردارہے؟ یہ
بھیمجھےکچھسب نظر آتا َسیلا12ہے۔ شہر کا مَیںجہاںلگاؤچکر
نے پہلے اپنا نام بسایا تھا۔ معلوم کرو کہ مَیں نے اپنی قوم اسرائیل
کی بےدینی کے سبب سے اُس شہر کے ساتھ کیا “کِیا۔ رب13
فرماتا ہے، تم” یہ شریر حرکتیں کرتے رہے، اور مَیں بار بار تم سے
ہم کلام ہوتا رہا، لیکن تم میرینے نہ مَیںسنی۔ تمہیں بُلاتا رہا،
لیکن جوابتم دینے کے لئے تیار نہ ہوئے۔ اِس14 لئے اب مَیں
اِس گھر کے ساتھ وہ کچھ کروں گا جو مَیں نے َسیلا کے ساتھ
کیا تھا، گو اِس پر میرے ہی نام کا ٹھپا لگا ہے، یہ وہ مکان ہے
جس پر تم اعتماد رکھتے ہو اور جسے مَیں نے تمہیں تمہارےاور
باپ دادا کو عطا کیا تھا۔ مَیں15 تمہیں اپنے حضور نکالسے دوں
بالکلگا، اُسی مَیںطرحجسطرح تمہارےنے تمام بھائیوں یعنی
*اسرائیل کی اولاد کو نکال دیا تھا۔

لوگوں کی نافرمانی
اے16 یرمیاہ، اِس قوم کے لئے دعا مت کر۔ اِس کے لئے نہ

التجا کر، نہ منت۔ اِن لوگوں کی خاطر تنگمجھے نہ کر، کیونکہ
مَیں تیری نہیں سنوں گا۔ 17 کیا تجھے وہ کچھ نظر نہیں آ رہا جو یہ
یہوداہ کے شہروں اور یروشلم کی گلیوں میں کر رہے ہیں؟ 18 اور
سب اِس ملوثمیں ہیں۔ لـکڑیبچے چن کر ڈھیر بناتے ہیں، پھر
باپ آگاُسے لگاتے ہیں عورتیںجبکہ آٹا گوندھگوندھ آگکر
پر آسمان کی ملـکہ نامی دیوی کے لئے ٹکیاں پکاتی ہیں۔ تنگمجھے
کرنے کے لئے وہ اجنبی معبودوں کو َمے کی نذریں بھی پیش
کرتے ہیں۔

حقیقتلیکن19 میں یہ مجھے تنگاُتنا نہیں 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 حیوانو پر، میدانکھلے درختوںکے پر اور زمین کی پیداوار
پر نازل ہو کچھسبگا۔ آتشنذرِ ہو جائے گا، اور اُسےکوئی بجھا
نہیں سکے “گا۔

رب21 الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، بھسم”
قربانیوںوالیہونے نہپیشمجھےکو کرو، بلـکہ اُن دیگرگوشتکا
خودسمیتقربانیوں باپتمہارےمَیںدنجسکیونکہ22لو۔کھا
دادا مصرکو نکالسے لایا اُس دن مَیں اُنہیںنے بھسم ہونے والی
قربانیاں اور دیگر قربانیاں چڑھانے کا حکم نہ دیا۔ مَیں23 اُنہیںنے
صرف یہ حکم دیا کہ میری !سنو تب ہی مَیں تمہارا خدا ہوں گا
اور میریتم قوم ہو پورےگے۔ طور پر اُس راہ پر چلتے رہو مَیںجو
تمہیں دکھاتا تبہوں۔ تمہاریہی خیر ہو گی۔ لیکن24 اُنہوں نے
میری نہ سنی، نہ دھیان دیا بلـکہ اپنے شریر دل کی ضد مطابقکے
زندگی گزارنے لـگے۔ اُنہوں طرفمیرینے رجوع نہ کیا بلـکہ اپنا
منہ مجھ سے پھیر لیا۔ باپتمہارےسےجب25 دادا مصر نکلسے
آئے آج تک مَیں روز بہ روز اور بار بار اپنے خادموں یعنی نبیوں

* 7:15 :اسرائیل لفظی :ترجمہ افرائیم۔
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پاستمہارےکو بھیجتا رہا۔ توبھی26 اُنہوں نے میرینہ 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
نہیں سنیں گے۔ تُو اُنہیں بُلائے گا، لیکن جوابوہ نہیں دیں گے۔
تب28 تُو اُنہیں بتائے گا، اِس’ قوم نے نہ رب اپنے خدا کی آواز
سنی، نہ اُس تربیتکی قبول دیانتکی۔ داری 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

گیتکا گا، کیونکہ یہ ربنسل غضبکے کا نشانہ بن گئی ہے،
اور اُس نے اِسے رد کر کے چھوڑ دیا “ہے۔

فرماتاربکیونکہ30 یہوداہکچھجو”ہے، باشندوںکے کیانے
وہ بہتمجھے بُرا لگتا اُنہوںہے۔ نے اپنے بُتوںگھنونے میرےکو
نام لئےکے مخصوص رکھمیںگھر ہے۔کیبےحرمتیکیاُسکر
31 ساتھ ساتھ اُنہوں نے وادٔی بن ہنوم میں واقع توفت کی اونچی
جگہیں تعمیر کیں تاکہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو جلا کر قربان کریں۔
مَیں نے کبھی بھی ایسی رسم ادا کرنے کا حکم نہیں دیا بلـکہ اِس
کا میرےخیال ذہن میں تکآیا نہیں۔

32 چنانچہ رب کا کلام !سنو وہ دن آنے والے ہیں جب یہ
مقام ‘توفت’ یا وادٔی’ بن ‘ہنوم نہیں کہلائے گا بلـکہ قتل’ و
غارت کی ‘وادی۔ اُس لوگوقت توفت میں اِتنی لاشیں دفنائیں
خالیآخرکارکہگے نہیںجگہ قوماِستب33گی۔رہے لاشیںکی
پرندوں اور جنگلی جانوروں خوراککی بن جائیں گی، اور کوئی
نہیں ہو گا جو اُنہیں بھگا دے۔ 34 مَیں 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، وقتاُس” دشمن قبروں کھولکو کر یہوداہ

بادشاہوں،کے افسروں، نبیوںاماموں، اور یروشلم باشندوںعامکے
کی ہڈیوں کو نکالے گا 2 اور زمین پر گا۔دےبکھیر وہاں وہ اُن
کے منے سا پڑی رہیں گی جو اُنہیں پیارے تھے یعنی سورج، چاند
ستاروںاور تمامکے لشکر منے۔کے سا وہکیونکہ اُن خدمتکیہی
کرتے، اُن ہی پیچھےکے چلتے، اُن ہی طالبکے ہتے، ر اور اُن ہی
سجدہکو تھے۔کرتے اُن ہڈیاںکی دوبارہ اکٹھینہ جائیںکی گی،
نہ دفن کی جائیں گی بلـکہ کھیت میں گوبر کی بکھریطرح پڑی
رہیں گی۔ 3 اور جہاں بھی مَیں اِس شریر قوم کے بچے ہوؤں کو
منتشر کروں گا وہاں کہیںسبوہ 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 کوششکی نہیں کرتا؟ ضرور۔ اور جب کوئی صحیح
راستے سے دُور ہو جاتا ہے تو کیا وہ دوبارہ واپس آ جانے کی
کوشش نہیں کرتا؟ بےشک۔ 5 تو پھر یروشلم کے لوگیہ صحیح
راہ بارسے بار بھٹککیوں ہیں؟جاتے فریبیہ ساتھکے لپٹے ہتے ر
واپساور آنے انکارسے ہی مَیں6ہیں۔کرتے کردےدھیاننے
دیکھا ہے کہ یہ جھوٹ ہی لتے بو ہیں۔ کوئی بھی پچھتا کر نہیں
کہتا، یہ’ غلطکیسا کام ہے مَیںجو نے جنگطرحجس‘!کیا
گھوڑےمیں دشمن پر ٹوٹ پڑتے ہیں اُسی طرح ایکہر سیدھا
اپنی غلط راہ پر دوڑتا رہتا ہے۔ 7 فضا میں اُڑنے والے لق لق پر
غور کرو جسے آنے جانے کے اوقاتمقررہ خوب معلوم ہوتے
ہیں۔ ابابیلفاختہ، اور بلبل پر بھی دھیان دو سردیوںجو موسمکے
میں کہیں اَور ہوتے ہیں، گرمیوں کے موسم میں کہیں اَور۔ وہ
اوقاتمقررہ سے کبھی نہیں ہٹتے۔ لیکن افسوس، میری ربقوم
شریعتکی نہیں جانتی۔

8 تم کس طرح کہہ سکتے ہو، ہم’ دانش 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 کر پکڑے
جائیں گے۔ دیکھو، رب کا کلام رد کرنے کے بعد اُن کی اپنی
حکمت کہاں رہی؟

اِس10 لئے مَیں اُن یوںکی بیو پردیسیوںکو حوالےکے دوںکر
گا اور اُن کے کھیتوں کو ایسے لوگوں کے سپرد جو اُنہیں نکال
دیں گے۔ کیونکہ چھوٹے سے لے بڑےکر تک سب کے سب
ناجائز نفع پڑےپیچھےکے ہیں، نبیوں سے لے سبتکاماموںکر
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 وہ شرم نہیں کرتے بلـکہ سراسر بےشرم ہیں۔ اِس لئے جب
کچھسب گر جائے گا تو لوگیہ بھی گر جائیں مَیںجبگے۔ اِن
پر نازلسزا کروں گا تو یہ ٹھوکر کھا “گے۔جائیںملمیںخاککر
ربیہ کا فرمان ہے۔

رب13 فرماتا ہے، مَیں” اُن کی پوری فصل چھین لوں گا۔
انگور بیلکی ایکپر دانہ بھی نہیں رہے گا، انجـیر درختتمامکے
پھل محرومسے جائیںہو بلـکہگے تمام بھیپتے جوگے۔جائیںجھڑ
کچھ بھی مَیں نے اُنہیں عطا کیا تھا وہ اُن سے چھین لیا جائے گا۔

تب14 تم گے،کہو بیٹھےکیوںیہاںہم’ رہیں؟ آؤ، قلعہہم 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 ہیں۔
کیونکہ اُسی نے ہمیں ہلاکت کے حوالے کر کے ہمیں یلا زہر
پانی پلا دیا سلامتیہم15ہے۔ انتظارکے میں حالاتلیکنرہے،
ٹھیک نہ ہوئے۔ ہم شفا پانے کی اُمید رکھتے تھے، لیکن اِس کے
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بجائے ہم دہشتپر چھا گئی۔ 16 !سنو دشمن گھوڑےکے نتھنے
پُھلا رہے ہیں۔ دان سے اُن کا شور ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اُن
کے ہنہنانے سے ملـکپورا تھرتھرا رہا ہے، کیونکہ وقتآتے یہ
ملـکپورے کو اُس شہروںکے اور ہڑپسمیتباشندوں کر لیں
“۔‘گے

اپنی قوم پر یرمیاہ کا نوحہ
رب17 فرماتا ہے، تمہارےمَیں” خلاف افعی بھیج دوں گا،

ایسے یلے جنسانپزہر خلافکے ہر جادومنتر بےاثر گا۔رہے
یہ تمہیں کاٹیں “گے۔ لاعلاج18 غم مجھ پر حاوی ہو گیا، میرا دل
نڈھال ہو گیا ہے۔ 19 !سنو میری قوم دُوردراز ملـک سے چیخ
چیخ کر مدد کے لئے آواز دے رہی ہے۔ لوگ پوچھتے کیا”ہیں، رب صیون میں نہیں ہے، کیا یروشلم کا بادشاہ اب سے وہاں
سکونت نہیں “کرتا؟ سنو،” اُنہوں نے اپنے مجسموں اور بےکار
اجنبی بُتوں کی پوجا کر مجھےکے طیشکیوں “دلایا؟

آہیںلوگ20 بھر بھر کر کہتے ہیں، گئیکٹفصل” پھلہے،
چنا گیا تکابلیکنہے، نجاتہمیں حاصل نہیں “ہوئی۔

دیکھتباہیمکملکیقوممیری21 کر ٹوٹدلمیرا مَیںہے۔گیا
ماتم کر رہا ہوں، کیونکہ اُس حالتکی اِتنی بُری ہے میرےکہ
ہوکھڑےرونگٹے 22ہیں۔گئے کیا نہیں؟مرہممیںِجلعاد وہاںکیا
ڈاکٹر نہیں ملتا؟ مجھے بتاؤ، میری قوم کا زخم کیوں نہیں بھرتا؟

9
کاش1 میرا سر پانی کا منبع میریاور آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ

ہوں تاکہ مَیں دن رات اپنی قوم کے مقتولوں پر آہ و زاری کر
سکوں۔

دھوکے بازوں کی قوم
یگستانکاش2 ر میں کہیں مسافروں کے لئے سرائے ہو تاکہ

مَیں اپنی قوم کو چھوڑ کر وہاں چلا جاؤں۔ سبکیونکہ زناکار،
غداروںسب کا جتھا ہیں۔

رب3 فرماتا ہے، وہ” اپنی زبان سے جھوٹ کے تیر چلاتے
ہیں، ملـکاور میں اُن دیانتطاقتکی داری پر مبنی نہیں ہوتی۔
نیز، وہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے تو وہ جانتے ہی نہیں۔ 4 ہر
ایک اپنے پڑوسی سے خبردار رہے، اور اپنے کسی بھی بھائی پر
متبھروسا رکھنا۔ کیونکہ ہر بھائی چالاکی میںکرنے ماہر ہے،
اور ہر پڑوسی تہمت لگانے پر تُلا رہتا ہے۔ 5 ایکہر اپنے پڑوسی
کو دھوکا دیتا بھیکوئیہے، نہیںسچ بولتا۔ اُنہوں زباناپنینے کو
جھوٹ بولنا سکھایا ہے، اباور غلطوہ کام کرتے تھککرتے
گئے ہیں۔ اے6 یرمیاہ، تُو فریب سے گھرا رہتا ہے، اور لوگیہ
فریب باعثکے ہی مجھے جاننے سے انکار کرتے “ہیں۔

7 اِس لئے رب الافواج فرماتا ہے، دیکھو،” مَیں اُنہیں خام
چاندی کی طرح پگھلا کر آزماؤں گا، کیونکہ مَیں اپنی قوم، اپنی
بیٹی ساتھکے اَور کیا کر سکتا ہوں؟ 8 اُن کی مہلـکزبانیں تیر ہیں۔
اُن کے پڑوسیمنہ صلحسے سلامتی باتیںکی ہیںکرتے جبکہ اندر
ہی اندر وہ اُس تاککی میں بیٹھے “ہیں۔ رب9 فرماتا ہے، کیا”

مجھے اُنہیں اِس کی سزا نہیں دینی ہئے؟ چا کیا مجھے ایسی قوم سے
بدلہ نہیں لینا ہئے؟ “چا

نوحہ !کرو
10 مَیں پہاڑوں بارےکے میں آہ و زاری کروں گا، بیابان کی

چراگاہوں پر ماتم کا گیت گاؤں گا۔ کیونکہ وہ یوں تباہ ہو گئے
ہیں کہ نہ کوئی اُن میں سے گزرتا، نہ یوڑوں ر کی آوازیں اُن میں
سنائی دیتی پرندےہیں۔ اور بھاگسبجانور کر چلے گئے ہیں۔
11 یروشلم” 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 اِتنا دانش مند ہے کہ یہ سمجھ کسسکے؟ ربکو
ہدایتاِتنیسے ملی بیانوہکہہے سکےکر بربادکیوںملـککہ
ہو گیا ہے؟ وہ یگستانکیوں ر جیسا بن گیا ہے، اِتنا ویران کہ اُس
میں سے کوئی نہیں گزرتا؟

رب13 نے فرمایا، وجہ” یہ ہے کہ اُنہوں نے میری شریعت
ترککو کیا، ہدایتوہ جو مَیں نے اُنہیںخود دی تھی۔ نہ اُنہوں
میرینے پیرویکیشریعتمیرینہسنی، اِس14کی۔ بجائےکے
وہ دلوںضدیاپنے پیرویکی کر بعلکے دیوتاؤں لـگپیچھےکے
گئے ہیں۔ اُنہوں نے وہی کچھ کیا جو اُن باپکے دادا نے اُنہیں
سکھایا “تھا۔

15 اِس لئے رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا مَیںدیکھو،”ہے، اِس قوم کو کڑوا کھلاکھانا یلاکر زہر پانی پلا دوں
گا۔ مَیں16 اُنہیں ایسی قوموں میں منتشر کر دوں گا جن سے نہ وہ
اور نہ اُن باپکے واقفدادا تھے۔ میری تلوار اُس تکوقت اُن
کے پیچھے پڑی رہے ہلاکتکجبگی نہ ہو “جائیں۔ رب17
الافواج فرماتا ہے، دےدھیان” کر یہ گر کرنے والی عورتوں کو
بُلاؤ۔ جو جنازوں پر یلا واو کرتی ہیں اُن میں سے سب سے ماہر
عورتوں کو بُلاؤ۔

18 وہ جلد آ کر ہم پر آہ و زاری کریں تاکہ ہماری 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
ہر بات پر !دھرو اپنی بیٹیوں کو نوحہ کرنے کی تعلیم دو، ایک
دوسری کو ماتم کا گیتیہ سکھاؤ،

پھلانگموت”21 میںکھڑکیوںہماریکر آئیگھسسے اور
ہمارے قلعوں میں داخل ہوئی ابہے۔ وہ بچوں کو گلیوں میں
سے اور نوجوانوں کو چوکوں میں سے مٹا لنے ڈا جا رہی “ہے۔

رب22 فرماتا ہے، نعشیں” کھیتوں میں گوبر کی طرح اِدھر
اُدھر پڑیبکھری رہیں طرحجسگی۔ کٹا ہوا فصلگندم کاٹنے
والے پیچھےکے اِدھر اُدھر پڑا رہتا اُسیہے طرح لاشیں اِدھر اُدھر
پڑی رہیں گی۔ لیکن اُنہیں اکٹھا کرنے والا کوئی نہیں ہو “گا۔
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رب23 فرماتا ہے، نہ” دانش مند اپنی حکمت پر فخر کرے،

نہ زورآور اپنے زور پر یا امیر اپنی دولت پر۔ 24 فخر کرنے والا فخر
کرے کہ اُسے سمجھ حاصل ہے، کہ وہ رب کو جانتا ہے اور
کہ ربمَیں ہوں جو دنیا میں انصافمہربانی، اور راستی کو عمل
میں لاتا ہوں۔ کیونکہ یہی چیزیں مجھے پسند “ہیں۔

رب25 فرماتا ہے، ایسا” وقت آ رہا مَیںجبہے اُن سب کو
سزا دوں گا جن کا صرف جسمانی ختنہ ہوا ہے۔ 26 اِن میں
مصر، یہوداہ، ادوم، موآبعمون، اور وہ شامل ہیں جو یگستان ر
کنارےکے کنارے ہتے ر ہیں۔ کیونکہ گو یہ تمام اقوام ظاہری
طور پر ختنہ کی رسم ادا کرتی ہیں، لیکن اُن کا ختنہ باطنی طور پر
نہیں ہوا۔ دھیان دو اسرائیلکہ کی بھی حالتیہی “ہے۔

10
بُت بےفائدہ ہیں

اے1 اسرائیل کے ربگھرانے، کا پیغام !سن رب2 فرماتا
ہے، دیگر” اقوام کی بُت پرستی مت اپنانا۔ یہ لوگ علمِ نجوم سے
جانمستقبل لینے کوششکی کرتے پریشانکرتے ہو جاتے ہیں،
لیکن تم اُن کی باتوں سے پریشان نہ ہو جاؤ۔ 3 کیونکہ دیگر قوموں
کے رسم و رواج فضول ہی ہیں۔ جنگل میں درخت کٹ جاتا
ہے، پھر کاری گر اُسے اپنے اوزار سے تشکیل دیتا ہے۔ لوگ4
اُسے اپنی سونا چاندی سے سجا کر کیلوں سے کہیں لگا دیتے ہیں
تاکہ ہلے نہ۔ بُت5 اُن پُتلوں کی مانند ہیں کھیرےجو کھیتکے
کھڑےمیں کئے جاتے ہیں تاکہ پرندوں کو بھگا دیں۔ نہ وہ بول
سکتے، چلنہ سکتے ہیں، اِس لئے لوگ اُنہیں اُٹھا کر اپنے ساتھ لے
جاتے ہیں۔ اُن متسے ڈرنا، کیونکہ نہ وہ نقصان باعثکا ہیں،
نہ بھلائی “کا۔

اے6 رب، تجھ جیسا کوئی نہیں ہے، تُو عظیم تیرےہے،
نام کی عظمت زوردار یقے طر سے ظاہر ہوئی ہے۔ اے7 اقوام
کے بادشاہ، کون تیرا خوف نہیں مانے گا؟ کیونکہ تُو اِس لائق
ہے۔ اقوام کے تمام دانش مندوں اور اُن کے ممالـکتمام میں تجھ
نہیںکوئیجیسا ہے۔ احمقسب8 ثابتبےوقوفاور ہوئے ہیں،
کیونکہ اُن کی تربیت لـکڑی کے بےکار بُتوں سے حاصل ہوئی
ہے۔ ترسیس9 سے چاندی کی چادریں اور اوفاز سے سونا لایا
اُنہے۔جاتا کاریسے گر اور سنار بُت بنا قرمزیجسےہیںدیتے
اور رنگارغوانی کپڑےکے پہنائے جاتے کچھسبہیں۔ ماہر
اُستادوں کے ہاتھ سے بنایا جاتا ہے۔

لیکن10 رب ہی حقیقی خدا ہے۔ وہی زندہ خدا اور ابدی
بادشاہ ناراضوہجبہے۔ ہو جاتا زمینتوہے 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 سے مٹ جائے گا۔
دیکھو،12 الله ہی قدرتاپنینے زمینسے خلقکو اُسیکیا، نے
اپنی حکمت سے دنیا کی بنیاد رکھی، اور اُسی نے اپنی سمجھ کے
مطابق آسمان کو خیمے کی طرح تان لیا۔ اُس13 کے حکم پر آسمان

پر پانی ذخیرےکے گرجنے لـگتے ہیں۔ وہ دنیا کی انتہا سے بادل
ھنے چڑ بارشدیتا، بجلیساتھکے کڑکنے دیتا اور سےگوداموںاپنے
ہَوا نکلنے دیتا ہے۔

تمام14 انسان احمق اور سمجھ سے خالی ہیں۔ ہر سنار اپنے بُتوں
باعثکے شرمندہ ہوا ہے۔ اُس کے بُت دھوکا ہی ہیں، اُن میں
دم نہیں۔ 15 وہ فضول اور مضحکہ خیز عدالتہیں۔ وقتکے وہ
نیست ہو جائیں گے۔ 16 الله یعقوبجو کا موروثی حصہ ہے اِن
کی مانند نہیں ہے۔ سبوہ کا خالق ہے، اور اسرائیلی قوم اُس کا
موروثی حصہ الافواجربہے۔ ہی اُس کا نام ہے۔

آنے والی جلاوطنی
اے17 محاصرہ شدہ شہر، اپنا سمیٹسامان ملـککر سے نکلنے

یاںکی تیار ربکیونکہ18لے۔کر فرماتا اِس”ہے، بار ملـکمَیں
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 یہ ایسی بیماری ہے جسے مجھے
برداشت ہی کرنا ہے۔ 20 لیکن اب میرا خیمہ تباہ ہو گیا ہے،
اُس تمامکے ٹوٹرسّے گئے میرےہیں۔ پاسمیرےبیٹے چلےسے
گئے ایکہیں، بھی نہیں رہا۔ نہیںکوئی ہے جو میرا خیمہ دوبارہ
لگائے، جو اُس پردےکے سرےنئے سے لٹکائے۔ 21 کیونکہ
قوم کے گلہ بان احمق ہو گئے ہیں، اُنہوں ربنے تلاشکو نہیں
کیا۔ اِس لئے کامیابوہ نہیں رہے، اور اُن کا پورا یوڑ ر تتر بتر ہو
گیا ہے۔

22 ایک!سنو خبر پہنچ رہی ہے، ملـکشمالی سے شور و غوغا
دےسنائی رہا ہے۔ یہوداہ کے شہر اُس کی زد میں آ کر برباد ہو
جائیں گے۔ آئندہ گیدڑ ہی اُن میں بسیں گے۔

اے23 رب، مَیں نے جان لیا ہے کہ انسان کی راہ اُس کے
اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ اپنی مرضی سے نہ وہ چلتا، نہ قدم اُٹھاتا
ہے۔ اے24 میریرب، تنبیہ کر، مناسبلیکن حد طیشتک۔
میں آ کر میری تنبیہ نہ کر، ورنہ مَیں بھسم ہو جاؤں گا۔ 25 اپنا
غضب اُن اقوام پر نازل کر نہیںتجھےجو جانتیں، اُن اُمّتوں پر جو تیرا
نام لے کر تجھے نہیں پکارتیں۔ کیونکہ اُنہوں یعقوبنے ہڑپکو
کر لیا اُنہوںہے۔ اُسےنے مکمل طور پر نگل کر اُس کی چراگاہ کو
تباہ کر دیا ہے۔

11
قوم کی عہد شکنی

1 رب یرمیاہ سے ہم کلام ہوا، 2 یروشلم” اور یہوداہ کے
باشندوں کہہسے اُسکہ شرائطکیعہد پر دھیان دو مَیںجو نے
تمہارے ساتھ باندھا تھا۔ رب3 اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا ہے
کہ اُس پر لعنت جو اُس عہد شرائطکی پوری کرےنہ 4 جو مَیں
باپتمہارےنے دادا سے باندھا اُنہیںجبتھا نکالسےمصر لایا،
اُس مقام سے جو لوہا پگھلانے والی بھٹی کی مانند تھا۔ وقتاُس
مَیں بولا، میری’ سنو میرےاور ہر حکم پر عمل کرو تو میریتم قوم
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ہو مَیںاورگے تمہارا گا۔ہوںخدا پھر5 مَیں وہ وعدہ پورا کروں گا
جو مَیں نے قَسم کھا باپتمہارےکر دادا سے کیا تھا، مَیں تمہیں
ملـکوہ دوں جسگا میں دودھ اور شہد کثرتکی ‘ہے۔ آج
تم ملـکاُسی میں رہ رہے “ہو۔
مَیں، یرمیاہ جوابنے دیا، اے” رب، آمین، ایسا ہی “!ہو
ربتب6 نے مجھے حکم دیا کہ یہوداہ کے شہروں اور یروشلم

کی گلیوں میں پھر کر یہ تمام باتیں سنا اعلاندے۔ کر، عہد” کی
شرائط پر دےدھیان کر اُن پر عمل کرو۔ باپتمہارے7 دادا کو
لتےسےمصر مَیںوقتنکا اُنہیںنے آگاہ کیا تکآجسنو۔میریکہ
مَیں بار بار باتیہی دہراتا رہا، لیکن8 اُنہوں نے میرینہ سنی، نہ
دھیان دیا بلـکہ ہر ایک اپنے شریر دل کی ضد کے مطابق 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 سازشخلافمیرےنے کی ہے۔ 10 اُن سے وہی گناہ
سرزد ہیںہوئے جو اُن باپکے دادا نے تھے۔کئے کیونکہ یہ بھی
میری باتیں سننے کے لئے تیار نہیں ہیں، یہ بھی اجنبی معبودوں کے
پیچھے ہو لئے ہیں تاکہ اُن کی خدمت کریں۔ اسرائیل اور یہوداہ
ملنے کر عہدوہ توڑا مَیںجوہے نے اُن باپکے دادا سے باندھا
تھا۔

اِس11 لئے رب فرماتا ہے کہ مَیں اُن پر ایسی آفت نازل کروں
جسگا سے وہ بچ نہیں سکیں تبگے۔ وہ مدد کے لئے مجھ سے
یاد فر کریں لیکنگے، مَیں اُن کی نہیں سنوں گا۔ 12 پھر 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۔ اے13 تیرےیہوداہ، تیرےدیوتا شہروں جیسے
بےشمار ہو گئے ہیں۔ ناکشرم دیوتا بعل کے لئے بخور جلانے
کی اِتنی قربان گاہیں کھڑی کی گئی ہیں جتنی یروشلم میں گلیاں
ہوتی ہیں۔ یرمیاہ،اے14 اِس قوم کے لئے متدعا !کرنا اِس کے
لئے نہ منت 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۔

پیاریمیری15 میرےقوم میںگھر حاضرکیوں ہوتی وہہے؟
تو اپنی بےشمار سازشوں سے باز ہی نہیں آتی۔ کیا آنے والی آفت
قربانی کا مُقّدس پیشگوشت کرنے سے رُک جائے گی؟ اگر
ایسا ہوتا تو تُو خوشی منا سکتی۔

نےرب16 تیرا نام زیتون’ کا پھلتا خوبکاجسدرختپھولتا
صورت پھل ‘ہے رکھا، لیکن اب وہ زبردست آندھی کا شور مچا
کر درخت آگکو لگائے گا۔ تب اُس کی تمام ڈالیاں بھسم ہو
جائیں گی۔ اے17 اسرائیل اور یہوداہ، رب الافواج نے خود
تمہیں زمین میں لگایا۔ ابلیکن اُس نے تم آفتپر لانے کا فیصلہ
کیا ہے۔ تمہارےکیوں؟ غلط کام کی وجہ سے، اور اِس لئے کہ

تم بعلنے دیوتا پیشقربانیاںکیبخورکو کر طیشمجھےکے دلایا
“ہے۔

یرمیاہ کے لئے جان کا خطرہ
ہوا۔معلوممجھےتودیاطلاعمجھےنےرب18 وقتاُسہاں،

تُو ہی نے مجھے اُن کے منصوبوں سے آگاہ کیا۔ پہلے19 مَیں اُس
بھولے بھالے بھیڑ کے بچے کی مانند تھا جسے قصائی پاسکے لایا
جا رہا ہو۔ مجھے کیا پتا تھا کہ خلافمیرےیہ سازشیں کر رہے
آپسہیں۔ میں وہ کہہ رہے تھے، آؤ،” درختہم سمیتپھلکو
ختم کریں، آؤ ہم اُسے زندوں ملـککے میں سے مٹائیں تاکہ اُس
کا نام و تکنشان یاد نہ “رہے۔

رباے20 الافواج، تُو منصفعادل ہے لوگوںجو سبکے
خیالاتگہرےسے اور راز جانچ لیتا دےبخشابہے۔ کہ
مَیں اپنی آنکھوں سے وہ انتقام دیکھوں جو تُو میرے مخالفوں سے
لے گا۔ کیونکہ مَیں نے اپنا تیرےمعاملہ ہی سپرد کر دیا ہے۔

رب21 فرماتا ہے، عنتوت” کے آدمی تجھے قتل کرنا ہتے چا
ہیں۔ وہ کہتے ہیں، رب’ کا نام لے کر نبوّت مت کرنا، ورنہ
تُو ہمارے ہاتھوں مار دیا جائے “۔‘گا 22 چونکہ یہ لوگ ایسی
باتیں کرتے ہیں اِس لئے رب الافواج فرماتا ہے، مَیں” اُنہیں سزا
دوں !گا اُن کے جوان آدمی تلوار سے اور اُن کے بیٹے بیٹیاں کال
ہلاکسے ہو جائیں گے۔ 23 اُن میں ایکسے بھی نہیں بچے گا۔
سالجسکیونکہ اُن کی سزا نازل ہو گی، اُس وقت مَیں عنتوت
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 تجھے پیش 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 لیکنہے، اُن کا
تجھدل دُورسے 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

ملـک4 تککب کال کی گرفت میں رہے گا؟ کھیتوں میں
یالی ہر تککب مُرجھائی ہوئی نظر آئے گی؟ باشندوں کی بُرائی
باعثکے جانور غائبپرندےاور ہو ہیں۔گئے لوگکیونکہ 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 اپنے آپ صرفکو وہاں محفوظ سمجھتا ہے
جہاں چاروں طرف امن و امان پھیلا ہوا ہے، تو پھر تُو یائے در
یردن کے گنجان جنگل طرحکسسے نپٹے گا؟ 6 تیرےکیونکہ
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سگے بھائی، ہاں تیرے باپ کا گھر بھی تجھ سے بےوفا ہو گیا
بھییہہے۔ بلند آواز پیچھےتیرےسے گالیاںتجھے ہیں۔دیتے اُن پر
متاعتماد کرنا، خواہ تیرےوہ ساتھ اچھی باتیں کیوں نہ کریں۔

الله ملـکاپنے پر ماتم کرتا ہے
7 مَیں نے اپنے گھر اسرائیل ترککو کر دیا ہے۔ جو میری

ملـکیتموروثی تھی اُسے مَیں نے رد کیا ہے۔ مَیں نے اپنے لخِت
جگر کو اُس کے دشمنوں کے حوالے کر دیا ہے۔ 8 میریکیونکہ
قوم جو میری موروثی ملـکیت میرےہے ساتھ بُرا سلوک کرتی
ہے۔ جنگل میں ببر شیر کی طرح خلافمیرےوہ دہاڑتی ہے،
اِس لئے مَیں اُس نفرتسے ملـکیتموروثیمیریاب9ہوں۔کرتا
پرندےشکاریرنگیناُس مانندکی پرندوںشکاریدیگرجسےہے
نے گھیر رکھا جاؤ،ہے۔ تمام درندوں کو اکٹھا کرو تاکہ وہ آ کر
اُسے کھا جائیں۔ متعدد10 گلہ بانوں میرےنے انگور باغکے کو
خراب کر دیا پیارےمیرےہے۔ کھیت کو اُنہوں نے پاؤں تلے
روند یگستانکر بدلمیںر دیا ہے۔ وہاب11 بنجر بنزمین کر اُجاڑ
حالت میرےمیں منے سا ماتم کرتا ہے۔ ملـکپورا ویران و سنسان
لیکنہے، کوئی پروا نہیں کرتا۔

12 تباہ کن فوجی بیابان کی بنجر بلندیوں پر سے اُتر کر قریب
پہنچ رہے ہیں۔ ربکیونکہ کی ملـکتلوار سرےایککے سے
تکسرےدوسرے سب کچھ کھا جائے گی۔ کوئی بھی نہیں
بچے گا۔

اِس13 قوم نے گندم کا بیج یا، بو لیکن کانٹوں کی پکفصل
مشقتمحنتخوبگئی۔ کرنے کے باوجود بھی کچھ حاصل نہ
ہوا، ربکیونکہ غضبسختکا قوم پر نازل ہو رہا ہے۔ چنانچہ
اب رُسوائی کی فصل “!کاٹو

الله ممالـکپڑوسیکا کے لئے پیغام
رب14 فرماتا مَیں”ہے، اُن تمام ممالـکپڑوسیشریر کو جڑ سے

اُکھاڑ دوں گا جو میری قوم اسرائیل کی ملـکیت کو چھیننے کی
کوشش کر رہے ہیں، ملـکیتوہ جو مَیں نے خود اُنہیں میراث
تھی۔دیمیں مَیںساتھساتھ یہوداہ بھیکو جڑ سے اُن درمیانکے
گا۔دوںنکالسے لیکن15 بعد مَیںمیں اُن ترسپر کھا کر ایکہر
اپنیکیاُسپھرکو اورزمینموروثی میںملـکاپنے گا۔دوںپہنچا
پہلے16 اُن دیگر قوموں میرینے قوم بعلکو دیوتا قَسمکی کھانے
کا طرز ابلیکنسکھایا۔ اگر میریوہ قوم کی راہیں اچھی طرح
سیکھ میرےکر ہی نام اور میری ہی حیات کی قَسم کھائیں تو
میری قوم کے درمیان رہ کر از سرِ نو قائم ہو جائیں گی۔ لیکن17
جو میریقوم نہیں سنے گی اُسے مَیں حتمی طور پر جڑ سے اُکھاڑ کر
نیست کر دوں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

13
سڑیگلی لنگوٹی

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، جا،” کتان کی لنگوٹی خرید کر
باندھاُسے لیکنلے۔ بھیگوہ نہ مَیں2“جائے۔ ایسانے کیا۔ہی

لنگوٹی خرید مَیںکر اُسےنے باندھ لیا۔ ربتب3 کا کلام دوبارہ
مجھ پر نازل ہوا، اب”4 وہ لنگوٹی لے جو تُو خریدنے باندھکر لی
یائےہے۔ فراتدر پاسکے جا کر کیچٹانکسیاُسے میںدراڑ
مَیںچنانچہ5“دے۔چھپا روانہ ہو کر یائے فراتدر کنارےکے
پہنچ گیا۔ وہاں مَیں لنگوٹینے کہیںکو چھپا ربطرحجسدیا
نے حکم دیا تھا۔ بہت6 دن گزر گئے۔ پھر رب مجھ ایکسے بار
پھر ہم کلام ہوا، اُٹھ،” یائے فراتدر پاسکے جا کر وہ لنگوٹی
نکال لا جو مَیں نے تجھے وہاں چھپانے کو کہا “تھا۔ 7 چنانچہ
مَیں روانہ ہو کر یائے فراتدر پاسکے پہنچ گیا۔ وہاں مَیں نے
لنگوٹیکرکھود اُسکو نکالسےجگہ مَیںجہاںلیا اُسےنے چھپا
دیا تھا۔ لیکن افسوس، سڑگلوہ 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 گا۔ہو یہ گے۔جائیںہوبےکار 11 لنگوٹیطرحجسکیونکہ
آدمی کی کمر کے ساتھ لپٹی رہتی ہے اُسی طرح مَیں پورےنے
اسرائیل اور پورے یہوداہ کو اپنے ساتھ لپٹنے کا موقع فراہم کیا
تاکہ وہ میری قوم اور میری شہرت، یف تعر اور عزت کا باعث
بن جائیں۔ لیکن افسوس، وہ سننے کے لئے تیار نہیں “تھے۔ 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۔ وہ جواب میں کہیں گے، ہم’
تو خود جانتے ہیں کہ گھڑےہر کو َمے سے بھرنا ‘ہے۔ تب13
اُنہیں اِس کا مطلب بتا۔ رب’ فرماتا ہے کہ اِس ملـک کے تمام
گھڑےباشندے ہیں جنہیں مَیں َ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 اُنہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا دوں گا، اور باپ
بیٹوں کے ساتھ مل ٹکڑےٹکڑےکر ہو جائیں گے۔ نہ مَیں ترس
کھاؤں گا، نہ اُن پر رحم کروں گا بلـکہ ہم دردی دکھائے بغیر
اُنہیں تباہ کروں “۔‘گا ربیہ کا فرمان ہے۔

قید حالتناکہیبتکی
دھیان15 سے !سنو مغرور نہ ہو، ربکیونکہ نے خود فرمایا

ہے۔ 16 اِس سے پہلے کہ یکی تار پھیل جائے اور تمہارے پاؤں
دُھندلے پن میں پہاڑوں کے ساتھ ٹھوکر ربکھائیں، اپنے خدا کو
!دوجلال 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
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کر پوشیدگی میں یہ گر و زاری کروں گا۔ مَیں زار زار روؤں گا،
میری آنکھوں سے آنسو زور ٹپکیںسے گے، ربدشمنکیونکہ کے
یوڑ ر کو پکڑ کر جلاوطن گا۔دےکر

18 بادشاہ اور اُس کی ماں کو اطلاع دے، اپنے” تختوں سے
اُتر زمینکر پر بیٹھ جاؤ، شانتمہاریکیونکہ سروںتمہارےتاجکا
سے گر گیا “ہے۔ 19 نجبدشِت 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 کر اُنہیں دیکھ شمالجو سے آ رہے
ابہیں۔ وہ یوڑ ر کہاں رہا تیرےجو سپرد کیا گیا، تیری شاندار
یاں بکر بھیڑ کدھر ہیں؟ 21 تُو اُس دن کیا کہے ربجبگی اُنہیں
تجھ پر کرےمقرر جنہیںگا تُو نے اپنے دوستقریبی بنایا تھا؟ جنم
عورتوالیدینے کا تجھدردسا غالبپر اور22گا۔آئے تیرےاگر
سوالمیںدل اُبھر آئے ساتھمیرےکہ ہوکیوںیہ رہا !سنتوہے
تیرےیہ سنگین گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اِن ہی کی وجہ
اُتارےکپڑےتیرےسے گئے ہیں اور تیری عصمت دری ہوئی
ہے۔

23 کیا کالا آدمی اپنی ِجلد رنگکا یا چیتا اپنی کھال کے ھبے د
بدل سکتا ہے؟ ہرگز !نہیں تم بھی بدل نہیں سکتے۔ تم غلط کام کے
اِتنے عادی ہو گئے ہو صحیحکہ کام کر ہی نہیں سکتے۔

طرحجس”24 بھوسا یگستان ر کی تیز ہَوا میں اُڑ کر تتر بتر ہو
جاتا ہے اُسی طرح تیرےمَیں باشندوں کو منتشر کر دوں “گا۔
رب25 فرماتا ہے، یہی” تیرا انجام ہو گا، مَیں نے خود مقرر کیا
ہے تجھےکہ یہ اجر ملنا ہے۔ کیونکہ تُو بھولمجھےنے جھوٹکر
پر بھروسا رکھا ہے۔ 26 مَیں تیرےخود کپڑے اُتاروں گا تاکہ
تیری برہنگی سب کو نظر آئے۔ 27 مَیں نے پہاڑی اور میدانی
علاقوں میں تیری گھنونی حرکتوں پر خوب دھیان دیا تیریہے۔
زناکاری، تیرا مستانہ ہنہنانا، تیری عصمتبےشرم فروشی، سب
کچھ مجھے نظر آتا اےہے۔ یروشلم، 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،
2 یہوداہ” ماتم کر رہا ہے، اُس کے دروازوں کی حالت قابِل

رحم ہے۔ لوگ سوگ وار حالت میں فرش پر بیٹھے ہیں، اور
یروشلم کی چیخیں تکآسمان بلند ہو رہی ہیں۔ 3 امیر اپنے نوکروں
کو پانی بھرنے بھیجتے ہیں، لیکن حوضوں کے پاس پہنچ کر پتا
چلتا ہے کہ پانی نہیں ہے، اِس لئے وہ خالی ہاتھ واپس آ جاتے
ہیں۔ شرمندگی اور ندامت مارےکے وہ اپنے سروں کو ڈھانپ
لیتے ہیں۔ بارش4 نہ ہونے کی وجہ سے زمین میں دراڑیں پڑ گئی
ہیں۔ کھیتوں میں کام کرنے والے بھی شرم کے مارے اپنے
سروں ڈھانپکو لیتے ہیں۔ نہیںگھاس5 اِسہے، لئے ہرنی اپنے
نومولود بچے کو چھوڑ دیتی ہے۔ 6 جنگلی گدھے بنجر ٹیلوں پر

گیدڑوںکھڑے طرحکی ہانپتے ہیں۔ یالی ہر نہ ملنے کی وجہ سے
وہ بےجان ہو رہے “ہیں۔

اے7 ہمارےرب، گناہ ہمارے خلاف 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، اسرائیلتُو اُمیدکی تُوہے، اُسےوقتکےمصیبتہی چھٹکارا
دیتا ہے۔ تو ہمارےپھر ساتھ ملـکسلوکتیرا میں اجنبی کا سا
کیوں ہے؟ تُو رات کو کبھی اِدھر کبھی اُدھر ٹھہرنے والے
مسافر جیسا کیوں ہے؟ 9 تُو کیوں اُس آدمی کی مانند ہے جو
اچانک دم بخود ہو جاتا ہے، اُس سورمے کی مانند جو بےبس
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
اِسربلیکن10 قوم میںبارےکے فرماتا لوگیہ”ہے، آوارہ

پھرنے شوقینکے ہیں، یہ اپنے پاؤں نہیںہیروککو مَیںسکتے۔
اُن ناخوشسے مجھےابہوں۔ اُن غلطکے یادکام رہیں ابگے،
مَیں اُن کے گناہوں کی سزا دوں “گا۔ رب11 مزید مجھ سے ہم
کلام ہوا، اِس” قوم بہبودیکی کے لئے متدعا کرنا۔ 12 گو یہ
روزہ بھی رکھیں توبھی مَیں اِن کی التجاؤں پر دھیان نہیں دوں گا۔
گو یہ بھسم ہونے والی اور غلہ کی پیشقربانیاں بھی کریں توبھی
مَیں اِن خوشسے نہیں ہوں گا بلـکہ اِنہیں کال، تلوار اور یوں بیمار
نیستسے و نابود کر دوں “گا۔

13 یہ سن کر مَیں اعتراضنے کیا، رباے” قادرِ مطلق، نبی
اِنہیں بتاتے آئے ہیں، نہ’ قتل و غارت کا 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 کے وہم سناتے رہے
“ہیں۔ 15 چنانچہ رب فرماتا ہے، یہ” نبی تلوار اور کال کی زد
میں آ کر مر جائیں گے۔ کیونکہ گو مَیں 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
وہ اپنی نبوّتیں سناتے ہیںرہے وہ تلوار اور کال کا شکار بن جائیں
گے، اُن کی لاشیں یروشلم کی گلیوں پھینکمیں دی جائیں گی۔
اُنہیں دفنانے والا نہیںکوئی ہو گا، نہ اُن کو، نہ اُن یوںکی بیو کو
اور نہ اُن کے بیٹے بیٹیوں یوںکو۔ مَیں اُن پر اُن کی نازلبدکاریاپنی
کروں گا۔

اے رب، معافہمیں !کر
اے17 یرمیاہ، اُنہیں یہ کلام سنا، دن’ رات میرے آنسو بہہ

رہے ہیں۔ وہ رُک نہیں سکتے، میریکیونکہ قوم، میری کنواری
بیٹی لـگچوٹگہریکو گئی ہے، ایسا زخم جو بھر نہیں سکتا۔
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دیہات18 میں جا کر مجھے سبوہ نظر آتے ہیں جو تلوار قتلسے
کئے گئے ہیں۔ جب مَیں شہر میں واپس آتا ہوں تو چاروں طرف
کال بُرےکے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ نبی اور ملـکامام میں
مارےمارے پھر رہے ہیں، اور اُنہیں معلوم نہیں کہ کیا “۔‘کریں

اے19 رب، کیا تُو نے یہوداہ کو سراسر رد کیا ہے؟ کیا تجھے
صیون سے اِتنی گھن آتی ہے؟ تُو نے ہمیں اِتنی بار کیوں مارا کہ
ناممکنعلاجہمارا ہو گیا امنہمہے؟ امانو انتظارکے میں رہے،
ٹھیکحالاتلیکن نہ ہوئے۔ ہم شفا پانے کی اُمید رکھتے تھے،
لیکن اِس کے بجائے ہم دہشتپر چھا گئی۔

اپنیہمرب،اے20 اوربےدینی باپاپنے دادا کا قصور تسلیم
کرتے ہیں۔ ہم نے تیرا ہی گناہ کیا ہے۔ 21 اپنے نام کی خاطر
ہمیں نہحقیر جان، اپنے !دےنہہونےبےحرمتیکیتختجلالی
ہمارے ساتھ اپنا عہد یاد کر، اُسے منسوخ نہ کر۔ 22 کیا دیگر اقوام
کے دیوتاؤں میں سے کوئی ہے بارشجو برسا سکے؟ یا کیا آسمان
خود ہی بارشیں زمین پر بھیج دیتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلـکہ تُو ہی یہ
سب کچھ کرتا اےہے، ہمارےرب خدا۔ اِسی 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
طرفکی مائل نہیں ہو گا، خواہ موسٰی اور میرےسموایل منے سا
آ کر اُن شفاعتکی کیوں نہ کریں۔ میرےاُنہیں حضور نکالسے
دے، وہ چلے !جائیں 2 اگر وہ تجھ سے پوچھیں، ہم’ کدھر
‘جائیں؟ تو اُنہیں جواب دے، رب’ فرماتا ہے کہ جسے مرنا ہے
وہ مرے، جسے تلوار کی زد میں آنا ہے وہ تلوار کا لقمہ بنے،
بھوکےجسے مرنا وہہے بھوکے قیدجسےمرے، میں جانا وہہے
قید ہو “۔‘جائے رب3 فرماتا ہے، مَیں” اُنہیں چار قسم کی سزا
دوں گا۔ ایک، تلوار اُنہیں کرےقتل گی۔ دوسرے، ُکتے اُن کی
لاشیں گھسیٹ کر لے جائیں تیسرےگے۔ اور پرندےچوتھے،
درندےاور اُنہیں کھا کھا کر ختم کر دیں گے۔ جب4 مَیں اپنی
قوم سے نپٹ لوں گا تو دنیا کے تمام ممالـک اُس کی حالت دیکھ
کر کانپ اُٹھیں گے۔ اُن کے رونگٹے کھڑے 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 پر ترس کھائے گا، کون ہم دردی
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
ہے۔ اب مَیں اپنا ہاتھ تیرے خلاف بڑھا کر تجھے تباہ کر دوں
گا۔ کیونکہ مَیں دردیہم دکھاتے تنگدکھاتے آ گیا ہوں۔

جس7 طرح گندم کو ہَوا میں اُچھال کر بھوسے الـگسے
کیا جاتا ہے اُسی طرح مَیں اُنہیں ملـک کے دروازوں کے منے سا
پھٹکوں گا۔ چونکہ میری قوم نے اپنے غلط راستوں ترککو نہ

کیا اِس لئے مَیں اُسے بےاولاد بنا کر برباد کر دوں گا۔ اُس8 کی
بیوائیں سمندر کی ریت جیسی بےشمار ہوں گی۔ دوپہر کے وقت
ہی مَیں نوجوانوں کی ماؤں پر تباہی نازل کروں اچانکگا، ہی اُن
پر پیچ و تاب اور دہشت چھا جائے گی۔ سات9 بچوں کی ماں
نڈھال ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ دن وقتکے ہی اُس
کا ڈوبسورج جائے گا، اُس کا فخر عزتاور جاتی رہے گی۔
لوگجو بچ جائیں گے اُنہیں مَیں دشمن کے آگے آگے تلوار سے مار
ڈالوں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

ربیرمیاہ شکایتسے کرتا ہے
اے10 میری ماں، مجھ پر !افسوس افسوس کہ تُو نے مجھ

شخصجیسے کو جنم ساتھکےجسدیا ملـکپورا جھگڑتا اور لڑتا
ہے۔ گو مَیں نے نہ اُدھار دیا نہ لیا سبتوبھی مجھ لعنتپر کرتے
ہیں۔ رب11 جوابنے دیا، یقیناً” مَیں مضبوطتجھے کر کے اپنا
اچھا مقصد پورا کروں ًگا۔ یقینا مَیں ہونے دوں گا کہ مصیبت
وقتکے دشمن تجھ منتسے کرے۔

12 کیونکہ کوئی اُس لوہے کو توڑ نہیں سکے گا جو شمال سے
آئے ہاںگا، لوہے پیتلاور کا وہ یا سر توڑا نہیں گا۔جائے مَیں13
تیرے خزانے دشمن مفتکو میں دوں گا۔ تجھے تمام گناہوں کا
اجر ملے جبگا ملـکپورےوہ میں تیری دولت لُوٹنے آئے گا۔
تب14 مَیں تجھے دشمن کے یعے ملـکایکذر میں پہنچا دوں گا
جس سے ناواقفتُو ہے۔ میرےکیونکہ غضب کی آگبھڑکتی
تجھے بھسم دےکر “گی۔

اے15 رب، تُو سب کچھ جانتا ہے۔ مجھے یاد کر، میرا خیال
کر، تعاقب کرنے والوں سے میرا انتقام !لے اُنہیں یہاں تک
برداشت نہ کر کہ آخرکار میرا صفایا ہو جائے۔ اِسے دھیان میں
رکھ میریکہ تیریرُسوائی ہی خاطر ہو رہی ہے۔ رب،اے16
لشکروں کے خدا، جب بھی تیرا کلام مجھ پر نازل ہوا تو مَیں نے
اُسے ہضم کیا، اور میرا دل اُس خوشسے و خرم ہوا۔ کیونکہ مجھ
تیرےپر نامہی کا ٹھپا لگا ہے۔ رلیوںرنگلوگدیگرجب17 میں
اپنے دل بہلاتے تھے تو مَیں کبھی اُن کے ساتھ نہ بیٹھا، کبھی اُن
باتوںکی لطفسے اندوز نہ ہوا۔ نہیں، تیرا ہاتھ مجھ پر تھا، اِس لئے
مَیں دوسروں سے دُور ہی بیٹھا رہا۔ کیونکہ تُو میرےنے دل کو
قوم پر قہر سے بھر دیا تھا۔ 18 کیا وجہ ہے کہ میرا درد کبھی ختم
نہیں ہوتا، کہ میرا لاعلاجزخم نہیںکبھیاورہے بھرتا؟ میرےتُو
لئے فریب دہ بنچشمہ گیا پانیکےجسندیایسیہے، پر اعتماد
نہیں کیا جا سکتا۔

میںجوابرب19 فرماتا اگر”ہے، واپسپاسمیرےتُو آئے تو
واپستجھےمَیں اورگا،دوںآنے تُو میرےدوبارہ منے ہوحاضرسا
سکے گا۔ اور اگر تُو فضول باتیں کرےنہ میرےبلـکہ لائق الفاظ
بولے تو میرا ترجمان ہو گا۔ لازم ہے لوگکہ طرفتیری رجوع
کریں، لیکن خبردار، کبھی اُن طرفکی 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 لڑیںسے لیکنگے تجھ غالبپر
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نہیں آئیں گے، کیونکہ مَیں تیرے ساتھ ہوں، مَیں تیری مدد کر
تجھےکے بچائے رکھوں گا۔ مَیں21 تجھے بےدینوں ہاتھکے سے
بچاؤں گا اور دےفدیہ کر ظالموں گرفتکی چھڑاؤںسے “گا۔

16
یرمیاہ شادیکو کرنے اجازتکی نہیں

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، اِس”2 مقام میں نہ تیری شادی
ہو، نہ تیرے بیٹے بیٹیاں پیدا ہو “جائیں۔ 3 کیونکہ رب یہاں پیدا
ہونے والے بیٹے بیٹیوں اور اُن کے باپماں بارےکے میں فرماتا
ہے، مہلـکوہ”4 یوں بیمار سے مر کر کھیتوں میں گوبر کی طرح
پڑے رہیں گے۔ نہ کوئی اُن پر ماتم کرے 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 جانا جس 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 جائیںمر بڑےخواہگے،
ہوں یا چھوٹے۔ اور نہ کوئی اُنہیں دفنائے گا، نہ کرےماتم گا۔
کوئی نہیں ہو گا جو غم مارےکے اپنی ِجلد کو کاٹے یا اپنے سر
کو منڈوائے۔ کسی7 باپکا یا ماں بھی انتقال کر جائے توبھی
لوگ ماتم کرنے والے میںگھر نہیں جائیں گے، نہ تسلی دینے کے
لئے جنازے کے کھانے پینے شریکمیں ہوں گے۔ ایسے8 گھر
میں بھی داخل نہ ہونا لوگجہاں ضیافت کر رہے ہیں۔ اُن کے
ساتھ کھانے پینے کے لئے مت “بیٹھنا۔ 9 الافواجربکیونکہ جو
اسرائیل کا خدا ہے فرماتا تمہارے”ہے، جیتے تمہارےہاںجی،
دیکھتے دیکھتے مَیں یہاں خوشی و شادمانی کی آوازیں 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 ہے؟ ہم ربنے اپنے خدا کا کیا گناہ کیا ‘ہے؟
11 اُنہیں جواب دے، وجہ’ یہ ہے کہ تمہارے باپ دادا نے
ترکمجھے کر دیا۔ وہ میری شریعت کے تابع نہ رہے بلـکہ مجھے
چھوڑ معبودوںاجنبیکر لـگپیچھےکے اورگئے اُن خدمتکیہی
اور پوجا کرنے لـگے۔ لیکن12 تم باپاپنے دادا نسبتکی کہیں
یادہ ز غلط کام کرتے ہو۔ دیکھو، میری کوئی نہیں سنتا بلـکہ ہر
ایک اپنے شریر دل کی ضد کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اِس13
لئے تمہیںمَیں ملـکاِس نکالسے پھینکمیںملـکایسےایککر
دوں نہسےجسگا تم اور باپتمہارےنہ واقفدادا تھے۔ وہاں
راتدنتم معبودوںاجنبی کروخدمتکی وقتاُسکیونکہگے،
مَیں تم پر رحم نہیں کروں “۔‘گا

جلاوطنی واپسیسے

لیکن14 رب یہ بھی فرماتا ہے، ایسا” وقت آنے والا ہے کہ
لوگ قَسم وقتکھاتے نہیں کہیں گے، رب’ حیاتکی کی قَسم
اسرائیلیوںجو اِس15‘لایا۔نکالسےمصرکو کہیںوہبجائےکے
گے، رب’ حیاتکی کی قَسم جو اسرائیلیوں کو ملـکشمالی 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 ماہیسے بھیجگیر دوں گا ڈالجالجو اُنہیںکر یں پکڑ گے۔
اِس کے بعد مَیں متعدد شکاری بھیج دوں گا جو اُن تعاقبکا کر
کے اُنہیں ہر جگہ پکڑیں گے، خواہ وہ کسی پہاڑ یا ٹیلے پر چھپ
گئے ہوں، چٹانوںخواہ کسیکی دراڑ میں۔ 17 کیونکہ اُن کی تمام
مجھےحرکتیں نظر آتی میرےہیں۔ منے سا نہیںچھپوہ سکتے، اور
اُن کا میرےقصور منے سا پوشیدہ نہیں ہے۔ اب18 مَیں اُنہیں اُن
گناہوںکے کی دُگنی سزا دوں گا، اُنہوںکیونکہ نے اپنے بےجان
بُتوں اور گھنونی چیزوں میریسے موروثی زمین کو بھر میرےکر
ملـک کی بےحرمتی کی “ہے۔

یرمیاہ ربکا پر اعتماد
اے19 رب، تُو قوتمیری اور میرا قلعہ مصیبتہے، دنکے

مَیں تجھ میں پناہ لیتا ہوں۔ دنیا کی انتہا سے تیرےاقوام پاس آ کر
کہیں گی، ہمارے” باپ دادا کو میراث میں جھوٹ ہی ملا،
ایسے بُتبےکار جو اُن کی مدد نہ کر سکے۔ طرحکسانسان20
اپنے لئے خدا بنا سکتا اُسہے؟ کے بُت تو خدا نہیں “ہیں۔

رب21 فرماتا ہے، چنانچہ” اِس بار مَیں اُنہیں پہچانصحیح عطا
گا۔کروں قوتمیریوہ طاقتاور لیںپہچانکو اورگے، جانوہ
لیں گے کہ میرا ربنام ہے۔

17
یہوداہ کا گناہ اور اُس کی سزا

اے1 یہوداہ کے لوگو، تمہارا گناہ تمہاری زندگیوں کا اَن مٹ
حصہ بن گیا ہے۔ اُسے ہیرے کی نوک رکھنے والے لوہے کے
آلے تمہارےسے دلوں کی تختیوں اور تمہاری قربان گاہوں کے
سینگوں پر کندہ کیا گیا ہے۔ 2 صرفنہ تم تمہارےبلـکہ بچے بھی
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 جو دیہات سے گھرا ہوا ہے،
ملـکپورےتیرے پر گناہ کا اثر اِسہے، لئے مَیں دوںہونے گا
لُوٹکچھسبکہ لیا جائے گا۔ تیرا تیرےمال، خزانے اور تیری
اونچی جگہوں کی قربان چھینسبگاہیں لی جائیں گی۔

4 اپنے قصور سببکے تجھےسے اپنی ملـکیتموروثی چھوڑنی
پڑے گی، وہ ملـکیت جو تجھے میری طرف سے ملی تھی۔ مَیں

* 16:5 میںجس فوتکوئی ہو گیا :ہے لفظی جنازےمیںجس:ترجمہ کا کھانا کھلایا جا رہا ہے۔
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تیرےتجھے دشمنوں کا غلام بنا دوں گا، اور ایکتُو ملـکنامعلوم
میں بسے گا۔ کیونکہ تم لوگوں طیشمجھےنے دلایا ہے، اباور
تم پر نہکبھیغضبمیرا بجھنے طرحکیآگوالی بھڑکتا “گا۔رہے

مختلف فرمان
رب5 فرماتا ہے، اُس” پر جسلعنت کا ربدل سے دُور ہو

کر صرف انسان اور اُسی کی طاقت پر بھروسا رکھتا ہے۔ 6 وہ
یگستان ر میں جھاڑی کی مانند ہو گا، اُسے کسی بھی اچھی چیز
کا تجربہ نہیں ہو گا بلـکہ وہ بیابان کے ایسے یلے پتھر اور کلر والے
بسےمیںعلاقوں اَورکوئیجہاںگا نہیں رہتا۔ مبارکلیکن7 ہے
وہ ربجو پر بھروسا رکھتا جسہے، کا اُسیاعتماد پر ہے۔ 8 وہ
پانی کنارےکے پر لـگے درختاُس کی مانند جڑیںکیجسہے
تکنہر پھیلی ہوئی ہیں۔ ُجھلسانے والی بھیگرمی آئے تو اُسے ڈر
نہیں، بلـکہ اُس کے بھرےہرےپتے ہتے ر پڑےبھیکالہیں۔ تو
وہ پریشان نہیں ہوتا بلـکہ وقت پر پھل لاتا رہتا ہے۔

9 دل حد سے یادہ ز فریب دہ ہے، اور اُس کا علاج ناممکن
ہے۔ کون اُس کا صحیح علم رکھتا ہے؟ 10 ربمَیں، ہی دل کی
تفتیش کرتا ہوں۔ مَیں ایکہر کی باطنی حالت جانچ کر اُسے اُس
چالکے چلن اور عمل مناسبکا اجر دیتا ہوں۔

شخصجس11 غلطنے یقے طر دولتسے جمع کی وہہے اُس
تیتر کی مانند ہے دوسرےکسیجو کے انڈوں پر بیٹھ جاتا ہے۔
کیونکہ زندگی کے عروج پر اُسے سب کچھ پڑےچھوڑنا گا، اور
آخرکار اُس سبحماقتکی پر ظاہر ہو جائے “گی۔

12 ہمارا مقدِس الله کا تختجلالی ازلجوہے سے عظیم ہے۔
رب،اے13 تُو اسرائیلہی اُمیدکی والےکرنےترکتجھےہے۔
سب شرمندہ ہو جائیں تجھگے۔ سے دُور ہونے میںخاکوالے
ملائے جائیں گے، کیونکہ اُنہوں نے رب کو چھوڑ دیا ہے جو
زندگی کے پانی کا سرچشمہ ہے۔

مدد کے لئے یرمیاہ درخواستکی
رب،اے14 تُو مجھےہی دےشفا تو مجھے ملےشفا گی۔ تُو ہی

مجھے بچا تو مَیں بچوں گا۔ کیونکہ تُو ہی میرا فخر ہے۔ لوگ15 مجھ
سے پوچھتے ہتے ر رب”ہیں، کا کلامجو تُو پیشنے کیا وہ کہاں
اُسےہے؟ پورا “!دےہونے الله،اے16 تُو مجھےنے اپنی قوم کا
گلہ بان بنایا ہے، اور مَیں نے یہ ذمہ داری کبھی نہیں چھوڑی۔
مَیں خواہشکبھینے نہیں رکھی مصیبتکہ کا دن آئے۔ تُو یہ
کچھسب میرےباتبھیجوہے،جانتا منہ نکلیسے تیرےوہہے
منے سا ہے۔ میرےاب17 لئے دہشت کا باعث نہ !بن مصیبت
دنکے مَیں تجھ میں 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
رب19 مجھ سے ہم کلام ہوا، شہر” کے دروازےعوامی میں

کھڑا ہو جا، جسے یہوداہ کے بادشاہ استعمال کرتے ہیں جب

شہر میں آتے اور اُس سے نکلتے ہیں۔ اِسی طرح یروشلم کے دیگر
دروازوں میں بھی کھڑا ہو جا۔ وہاں20 لوگوں سے کہہ، 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 اپنیکہ میںخطرےجان نہ ڈالو بلـکہ دھیان
دو کہ مالدنکےسبتتم اسبابو میںشہر نہ لاؤ اور اُسے اُٹھا کر
شہر دروازوںکے میں داخل نہ ہو۔ 22 سبتنہ دنکے بوجھ اُٹھا
کر اپنے گھر سے کہیں اَور لے جاؤ، نہ کوئی اَور کام کرو، بلـکہ
اُسے اِس طرح منانا مخصوصکہ مُقّدسو ہو۔ مَیں تمہارےنے
باپ دادا کو یہ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن23 اُنہوں میرینے نہ
سنی، نہ دیتوجہ بلـکہ موقفاپنے اَڑےپر اوررہے میرینہ سنی،
نہ تربیتمیری قبول کی۔

رب24 فرماتا ہے کہ اگر تم واقعی میری سنو اور سبت کے
دن اپنا مال و اسباب اِس شہر میں نہ لاؤ بلـکہ آرام کرنے سے یہ
مخصوصدن مُقّدسو مانو 25 تو پھر آئندہ بھی داؤد کی نسل کے
بادشاہ اور سردار اِس شہر دروازوںکے میں سے گزریں تبگے۔
وہ گھوڑوں اور رتھوں پر سوار ہو کر اپنے افسروں اور یہوداہ اور
یروشلم کے باشندوں کے ساتھ شہر میں آتے جاتے رہیں گے۔ اگر
تم سبت کو مانو تو یہ شہر تکہمیشہ آباد رہے گا۔ 26 پورےپھر
ملـک لوگسے یہاں آئیں گے۔ یہوداہ کے شہروں اور یروشلم کے
گرد نواحو دیہاتکے بنسے، یمین کے قبائلی علاقے مغربسے،
کے نشیبی پہاڑی علاقے سے، پہاڑی علاقے سے اور نجبدشِت
سے سب اپنی قربانیاں لا کر رب کے گھر میں پیش کریں گے۔
اُن کی تمام بھسم ہونے والی قربانیاں، ذبح، غلہ، بخور اور سلامتی
کی قربانیاں رب کے گھر میں چڑھائی جائیں گی۔ لیکن27 اگر تم
میری نہ سنو سبتاور مخصوصدنکا مُقّدسو نہ مانو تو پھر تمہیں
سخت سزا ملے گی۔ اگر سبتتم دنکے اپنا مال اسبابو شہر میں
لاؤ تو مَیں اِن ہی دروازوں ایکمیں نہ بجھنے آگوالی لگا دوں گا
جو جلتی جلتی یروشلم محلوںکے کو بھسم دےکر “۔‘گی

18
الله عظیم کمہار ہے

رب1 یرمیاہ سے ہم کلام ہوا، اُٹھ”2 اور کمہار کے گھر میں
!جا وہاں مَیں تجھ سے ہم کلام ہوں “گا۔ 3 چنانچہ مَیں کمہار
کے گھر میں پہنچ گیا۔ اُس وقت وہ چاک پر کام کر رہا تھا۔
4 لیکن مٹی کا جو برتن وہ اپنے ہاتھوں سے تشکیل دے رہا تھا
خرابوہ 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 نہیںسلوکویسا کر سکتا جیسا کمہار اپنے برتن سے
کرتا طرحجسہے؟ مٹی کمہار ہاتھکے میں تشکیل پاتی اُسیہے
طرح میرےتم ہاتھ میں تشکیل پاتے “ہو۔ ربیہ کا فرمان ہے۔
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کبھی”7 مَیں اعلان کرتا ہوں کسیکہ قوم سلطنتیا کو جڑ سے
اُکھاڑ دوں گا، اُسے گرا کر تباہ گا۔دوںکر لیکن8 کئی بار یہ قوم
غلطاپنی راہ ترککو کر دیتی میںصورتاِسہے۔ مَیں پچھتا کر
اُس پر آفتوہ نہیں لاتا مَیںجو لانےنے کو تھا۔کہا مَیںکبھی9
کسی قوم یا سلطنت کو پنیری کی طرح لگانے اور تعمیر کرنے
کا اعلان بھی کرتا ہوں۔ لیکن10 افسوس، کئی دفعہ یہ میریقوم
نہیں سنتی بلـکہ ایسا کام لـگتیکرنے مجھےجوہے ناپسند اِسہے۔
مَیںمیںصورت پچھتا اُسکر پر وہ مہربانی نہیں جسکرتا اعلانکا
مَیں نے کیا تھا۔

اب11 یہوداہ اور یروشلم باشندوںکے مخاطبسے ہو کر کہہ،
رب’ فرماتا ہے کہ مَیں تم پر آفت لانے کی یاں تیار کر رہا ہوں،
مَیں تمہارےنے خلاف منصوبہ باندھ لیا ہے۔ چنانچہ ایکہر
اپنی غلط راہ ہٹسے واپسکر آئے، ایکہر اپنا چال چلن اور
اپنا یہ لیکن12‘کرے۔درسترو افسوس، کریںاعتراضیہ دفع’گے، !کرو ہم اپنے ہی ایکہرگے۔رکھیںجاریمنصوبے اپنے
شریر دل کی ضد مطابقکے ہی گزارےزندگی “۔‘گا

ربقوم بھولکو گئی ہے
13 اِس لئے رب فرماتا ہے، دیگر” اقوام یافتسے در کرو کہ

اُن میں کبھی ایسی بات سننے میں آئی ہے۔ کنواری اسرائیل سے
نہایت جرمگھنونا ہوا !ہے 14 لبنانکیا یلیکی برفکیچوٹیوںپتھر
کبھی پگھل کر ختم ہو جاتی ہے؟ کیا دُوردراز چشموں سے بہنے
والا برفیلا پانی کبھی تھم جاتا ہے؟ لیکن15 میری قوم مجھے بھول
گئی ہے۔ یہ لوگ باطل بُتوں کے منے سا بخور جلاتے ہیں، اُن
چیزوں کے منے سا جن باعثکے وہ ٹھوکر کھا کر قدیم راہوں سے
ہیںگئےہٹ راستوںکچےاباور چلپر ہیں۔رہے اِس16 لئے اُن
ویرانملـککا ہو جائے ایسیایکگا، دوسرےجسےجگہ اپنے
مذاق کا نشانہ بنائیں اُسگزرےبھیجوگے۔ کھڑےرونگٹےکے
جائیںہو افسوسوہگے، سے اپنا سر ہلائے گا۔ دشمن17 آئے گا
تو مَیں اپنی قوم کو اُس کے آگے آگے منتشر کروں طرحجسگا۔
گرد مشرقی ہَوا کے تیز جھونکوں سے اُڑ کر بکھر جاتی ہے اُسی
طرح وہ تتر بتر ہو جائیں آفتجبگے۔ اُن پر نازل ہو گی تو مَیں اُن
طرفکی رجوع 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 شریعتامام ہدایتکی سے، دانشنہ مند اچھے مشوروں سے،
اور نہ نبی الله کلامکے محرومسے ہو گا۔جائے 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 اُنہوںکیونکہ مجھےنے پھنسانے کے لئے گڑھا

کھود کر تیار کر رکھا ہے۔ یاد کر کہ مَیں نے تیرے حضور
کھڑے ہو کر اُن کے لئے شفاعت کی تاکہ تیرا غضب اُن پر نازل
نہ ہو۔ اب21 دےہونے کہ اُن بچےکے بھوکے مر جائیں اور وہ
خود تلوار کی زد میں آئیں۔ اُن کی یاں بیو بےاولاد اور شوہروں
سے محروم ہو جائیں۔ اُن کے آدمیوں کو موت کے گھاٹ اُتارا
جائے، اُن کے جنگنوجوان میں لڑتے ہلاکلڑتے ہو جائیں۔
اچانک22 اُن پر جنگی دستے لا تاکہ اُن کے گھروں سے چیخوں
کی آوازیں بلند ہوں۔ کیونکہ اُنہوں نے مجھے پکڑنے کے لئے گڑھا
کھودا ہے، اُنہوں میرےنے پاؤں کو پھنسانے کے لئے میرے
راستے پھندےمیں چھپا رکھے ہیں۔

اے23 رب، تُو اُن کی مجھے قتل کرنے کی تمام سازشیں جانتا
ہے۔ اُن کا معافقصور نہ کر، اور اُن کے گناہوں کو نہ مٹا بلـکہ
اُنہیں ہمیشہ یاد کر۔ دےہونے کہ وہ ٹھوکر کھا تیرےکر منے سا
گر جبجائیں۔ نازلغضبتیرا ہو گا تو اُن سے نپٹبھی لے۔

19
قوم مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن کی مانند ہو گی

رب1 نے حکم دیا، کمہار” پاسکے جا کر مٹی کا برتن خرید
لے۔ پھر عوام کے کچھ بزرگوں اور بزرگایکچند اماموں کو
اپنے ساتھ لے کر 2 شہر سے نکل جا۔ وادٔی بن ہنوم میں چلا جا
جو شہر دروازےکے بنام ٹھیکرے’ کا ‘دروازہ کے منے سا ہے۔
وہاں وہ کلام سنا جو مَیں تجھے سنانے کہوںکو گا۔ اُنہیں3 اے’بتا، یہوداہ کے بادشاہو اور یروشلم کے ربباشندو، کا کلام
الافواجرب!سنو جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ مَیں اِس
مقام پر آفتایسی نازل کروں گا بھیجسےکہ اِس کی ملےخبر گی
اُس اُنہوںکیونکہ4گے۔بجـیںکانکے ترکمجھےنے اِسکےکر
مقام کو اجنبی معبودوں کے حوالے کر دیا بُتوںجنہے۔ سے نہ
اُن باپکے دادا اور نہ یہوداہ کے بادشاہ واقفکبھی تھے اُن کے
اُنہوںحضور نے پیشقربانیاں کیں۔ نیز، اُنہوں نے اِس جگہ کو
بھرسےخونکےبےقصوروں دیا ہے۔ اُنہوں5 اونچینے جگہوں
پر بعل دیوتا کے لئے قربان گاہیں تعمیر کیں تاکہ اپنے بیٹوں کو اُن
پر جلا کر پیشاُسے کریں۔ مَیں نے یہ کرنے کا کبھی حکم نہیں
دیا تھا۔ نہ مَیں اِسکبھینے کا ذکر کیا، نہ میںذہنمیرےکبھی
اِس کا تکخیال آیا۔

6 چنانچہ !خبردار رب فرماتا ہے کہ ایسا وقت آنے والا
جبہے یہ وادی “توفت” یا بن” “ہنوم نہیں کہلائے گی وادٔی”بلـکہ قتل و “غارت۔ 7 اِس جگہ مَیں یہوداہ اور یروشلم کے
خاکمنصوبے میں ملا دوں گا۔ مَیں ہونے دوں گا کہ اُن کے
دشمن اُنہیں موت گھاٹکے اُتاریں، کہ جو اُنہیں جان سے مارنا
چاہیں وہ اِس میں کامیاب ہو جائیں۔ تب مَیں اُن کی لاشوں کو
پرندوں اور درندوں کو کھلا دوں گا۔ 8 مَیں اِس شہر کو ہول
ناک یقے طر سے تباہ کروں دوسرےتبگا۔ اُسے اپنے مذاق کا
بنائیںنشانہ اُسگزرےبھیجوگے۔ جائیںہوکھڑےرونگٹےکے
گے۔ اُس کی تباہ حالتشدہ دیکھ کر وہ توبہ” “توبہ کہے گا۔
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اُنجب9 کا دشمنجانی شہر کا کرےمحاصرہ گا تو کالسختاِتنا
پڑے گا باشندےکہ اپنے بچوں دوسرےایکاور کو جائیںکھا
‘گے۔

میںموجودگیکیوالوںساتھپھر10 مٹی برتنکے زمینکو پٹخپر
دے۔ ساتھ11 ساتھ اُنہیں بتا، رب’ الافواج فرماتا ہے جسکہ
طرح مٹی کا برتن پاش پاش ہو گیا ہے اور اُس مرمتکی ناممکن
اُسیہے مَیںطرح اِس قوم اور شہر پاشپاشبھیکو کر دوں گا۔
وقتاُس لاشوں توفتکو میں دفنایا جائے گا، کیونکہ کہیں اَور
نہیںجگہ ملے گی۔ اِس12 شہر اور اِس باشندوںکے ساتھکے مَیں
یہی سلوک کروں گا۔ مَیں اِس شہر کو توفت کی مانند بنا دوں
گا۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ 13 یروشلم کے گھر یہوداہ کے شاہی
محلوں سمیت توفت کی ناپاکطرح ہو جائیں گے۔ ہاں، وہ تمام
ناپاکگھر ہو جائیں گے جن کی چھتوں پر تمام آسمانی لشکر کے
لئے بخور جلایا جاتا اور اجنبی معبودوں کو َمے کی نذریں پیش
کی جاتی “۔‘تھیں

اِس14 بعدکے یرمیاہ توفتوادٔی واپسسے آیا ربجہاں نے
اُسے نبوّت کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ پھر ربوہ گھرکے صحنکے
کھڑےمیں ہو کر تمام لوگوں مخاطبسے ہوا، الافواجرب”15
اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا کہہے !سنو مَیں اِس شہر اور یہوداہ
کے دیگر شہروں پر وہ تمام مصیبت لانے کو جسہوں کا اعلان
مَیں نے کیا ہے۔ کیونکہ تم اَڑ گئے ہو اور میری باتیں سننے کے لئے
تیار ہی “نہیں۔

20
یرمیاہ فشحور امام سے ٹکرا جاتا ہے

ایکوقتاُس1 ربامام کے میںگھر جستھا کا نام فشحور
بن اِمّیر تھا۔ وہ رب کے گھر کا اعلٰی افسر تھا۔ جب یرمیاہ کی یہ
پیش گوئیاں اُس کے تککانوں پہنچ گئیں 2 تو اُس نے یرمیاہ
نبی پٹائیکی کروا اُسکر پاؤںکے ٹھونکمیںکاٹھ دیئے۔ یہ کاٹھ
رب کے گھر ملحقسے شہر کے اوپر دروازےوالے بنام بن یمین
میں تھا۔

3 اگلے دن فشحور نے اُسے آزاد کر دیا۔ تب یرمیاہ نے اُس
سے کہا، رب” آپنے ایککا نیا نام رکھا ابہے۔ آپسے
کا نام فشحور نہیں ہے بلـکہ دہشتطرفچاروں’ ہی ‘دہشت۔
4 ربکیونکہ فرماتا ہے، مَیں’ ہونے دوں گا کہ تُو اپنے لئے اور
اپنے تمام دوستوں کے لئے دہشت علامتکی بنے گا۔ کیونکہ تُو
اپنی آنکھوں سے اپنے دوستوں کی قتل و غارت دیکھے گا۔ مَیں
یہوداہ کے تمام باشندوں کو بابل کے بادشاہ کے قبضے میں کر
دوں گا بعضجو کو ملـِک بابل میں لے جائے گا بعضاور کو
موت گھاٹکے اُتار دے گا۔ 5 مَیں اِس شہر کی ساری دولت
دشمن کے حوالے کر دوں گا، اور وہ اِس کی تمام پیداوار، قیمتی
چیزیں اور شاہی لُوٹخزانے بابلملـِککر لے گا۔جائے اے6
فشحور، تُو بھی اپنے سمیتوالوںگھر ملـِک بابل میں جلاوطن ہو
گا۔ وہاں تُو مر کر دفنایا جائے گا۔ اور نہ صرف تُو بلـکہ تیرے

وہ سارے دوست بھی جنہیں تُو نے پیشجھوٹی گوئیاں سنائی
“۔‘ہیں

یرمیاہ ربکی شکایتسے
اے7 رب، تُو نے مجھے منوایا، اور مَیں مان گیا۔ تُو مجھے اپنے

قابو میں لا کر مجھ پر غالب آیا۔ اب مَیں پورا دن مذاق کا نشانہ بنا
رہتا ہوں۔ ہنسیمیریایکہر اُڑاتا رہتا ہے۔ 8 بھیجبکیونکہ
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 کہوں، آئندہ” مَیں
نہ رب کا ذکر کروں گا، نہ اُس کا نام لے کر بولوں “گا تو پھر
اُس کا آگکلام کی میرےطرح دل میں بھڑکنے لگتا ہے۔ اور
میریآگیہ ہڈیوں میں بند رہتی اور کبھی نہیں نکلتی۔ مَیں اِسے
برداشت کرتے تھککرتے گیا ہوں، بسمیرےیہ 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 کی رپٹ !لـکھواؤ آؤ، ہم اُس کی رپورٹ
“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۔

زبردستربلیکن11 ساتھمیرےطرحکیسورمے اِسہے،
لئے میرا تعاقب کرنے والے مجھ پر غالب نہیں آئیں گے بلـکہ خود
ٹھوکر کھا کر گر جائیں گے۔ اُن کے منہ کالے ہو جائیں گے،
کیونکہ وہ ناکام ہو جائیں گے۔ اُن کی رُسوائی ہمیشہ ہی یاد رہے
گی اور کبھی نہیں مٹے گی۔ رباے12 الافواج، تُو راست باز
کا معائنہ کر دلکے اور ذہن کو پرکھتا دےبخشابہے۔ کہ
مَیں اپنی آنکھوں سے وہ انتقام دیکھوں جو تُو میرے مخالفوں سے
لے گا۔ کیونکہ مَیں نے اپنا تیرےمعاملہ ہی سپرد کر دیا ہے۔
رب13 کی مدح سرائی !کرو رب کی 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 دن مبارک نہ ہو

میریجب ماں مجھےنے جنم دیا۔ اُس15 آدمی نےجسلعنتپر
باپمیرے کو بڑی خوشی دلا کر اطلاع دی تیرےکہ بیٹا پیدا
ہوا !ہے 16 وہ اُن شہروں کی مانند ہو جن ربکو بےرحمینے
میںخاکسے ملا دیا۔ کرےالله صبحکہ وقتکے اُسے چیخیں
سنائی دیں اور دوپہر جنگوقتکے نعرے۔کے 17 کیونکہ اُسے
مجھے اُسی وقت مار ڈالنا ہئے چا تھا جب مَیں ابھی ماں کے پیٹ
میں تھا۔ پھر میری ماں میری قبر بن جاتی، اُس کا پاؤں تکہمیشہ
بھاری رہتا۔ مَیں18 کیوں ماں پیٹکے میں سے نکلا؟ صرفکیا
اِس لئے کہ مصیبت اور غم دیکھوں اور زندگی کے اختتام تک
رُسوائی کی زندگی گزاروں؟
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بابل کی فوج یروشلم پر فتح پائے گی
ایک1 دن ِصدقیاہ بادشاہ نے فشحور بن ملکیاہ اور معسیاہ کے

بیٹے صفنیاہ امام کو یرمیاہ پاسکے بھیج دیا۔ اُس پاسکے پہنچ
کر اُنہوں نے کہا، 2 بابل” کا بادشاہ نبوکدنضر ہم پر حملہ کر رہا
ہے۔ جسشاید طرح رب نے ماضی میں کئی بار کیا اِس دفعہ
بھی ہماری مدد کر کے نبوکدنضر کو معجزانہ طور پر یروشلم کو
چھوڑنے پر مجبور کرے۔ رب سے اِس بارےکے میں یافت در
“کریں۔
ربتب یرمیاہکلامکا نازلپر اُساور3ہوا، آدمیوںدونوںنے

ِصدقیاہ”کہا،سے بتاؤکو اسرائیلجورب4کہ کا خدا فرماتاہے
ہے، بےشک’ شہر سے نکل کر بابل کی محاصرہ کرنے والی فوج
اور اُس کے بادشاہ سے لڑو۔ لیکن مَیں تمہیں پیچھے دھکیل کر شہر
میں پناہ لینے پر مجبور کروں گا۔ وہاں اُس کے بیچ میں ہی تم اپنے
سمیتہتھیاروں جمع ہو جاؤ گے۔ مَیں5 خود اپنا ہاتھ بڑھا بڑیکر
قدرت تمہارےسے ساتھ لڑوں گا، مَیں اپنے غصے طیشاور کا
پورا اظہار کروں گا، غضبسختمیرا تم پر نازل ہو گا۔ 6 شہر کے
میرےباشندے ہاتھ ہلاکسے ہو جائیں گے، خواہ انسان ہوں
یا مہلـکحیوان۔ وبا موتاُنہیں گھاٹکے ‘گی۔دےاُتار رب7
فرماتا ہے، اِس’ کے بعد مَیں یہوداہ کے بادشاہ ِصدقیاہ کو اُس
افسروںکے اور باقی سمیتباشندوں بابل کے بادشاہ نبوکدنضر کے
حوالے کر دوں گا۔ وبا، تلوار اور کال سے بچنے والے سب اپنے
جانی دشمن کے قابو میں آ جائیں تبگے۔ نبوکدنضر بےرحمی سے
اُنہیں تلوار سے دےمار گا۔ نہ اُسے اُن ترسپر آئے گا، نہ وہ ہم
دردی کا کرےاظہار ‘گا۔

8 اِس قوم کو بتا ربکہ فرماتا ہے، مَیں’ تمہیں اپنی جان کو
بچانے کا موقع فراہم کرتا ہوں۔ اِس سے فائدہ اُٹھاؤ، ورنہ تم مرو
گے۔ 9 اگر تم تلوار، کال یا وبا سے مرنا چاہو تو اِس شہر میں رہو۔
لیکن اگر تم اپنی جان کو بچانا چاہو تو شہر سے نکل کر اپنے آپ
کو بابل کی محاصرہ کرنے والی فوج کے حوالے کرو۔ جو کوئی
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
اے12 داؤد کے ربگھرانے، فرماتا ہے کہ ہر صبح لوگوں کا
انصاف کرو۔ جسے لُوٹ لیا گیا ہو اُسے ظالم کے ہاتھ سے !بچاؤ
ایسا نہ ہو کہ میرا تمہاریغضب شریر حرکتوں کی وجہ سے تم پر
نازل ہو آگکر بھڑکطرحکی اُٹھے اور کوئی نہ ہو جو اُسے بجھا
سکے۔

فرماتارب13 یروشلم،اےکہہے وادیتُو چٹاناونچیاوپرکے
پر رہ کر فخر کرتی ہمکونکہہے پر کرےحملہ ہمارےکونگا،
گھسمیںگھروں سکتا مَیںابلیکنہے؟ تجھخود 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 گرد
کچھسب 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 اے!سن تُو
پرتختکےداؤدجو بیٹھا دروازوںکےمحلاورملازموںاپنےہے،
میں آنے والے لوگوں سمیت میری بات 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 لوگوںبےقصور کی ریزیخوں
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 میرےتو نام کی !قَسم یہ محل ملبے کا
ڈھیر بن جائے گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

6 ربکیونکہ شاہِ یہوداہ محلکے بارےکے میں فرماتا ہے کہ
تُو ِجلعاد گوارخوشجیسا اور لبنان کی چوٹی صورتخوبجیسا
تھا۔ ابلیکن مَیں تجھے بیابان میں بدل دوں 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 جھونکمیں
دیں گے۔ تب8 متعدد قوموں کے افراد یہاں سے گزر کر پوچھیں
گے ربکہ اِسنے بڑےجیسے شہر ساتھکے کیوںسلوکایسا
کیا؟ اُنہیں9 جواب دیا جائے گا، وجہ یہ ہے کہ اِنہوں ربنے
اپنے خدا ترکعہدکا کیمعبودوںاجنبیکےکر پوجا خدمتاور
کی “۔‘ہے

یہوآخز واپسبادشاہ نہیں آئے گا
اِس10 لئے یہ گر زاریو 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 ربکیونکہ یوسیاہ کے بیٹے اور جانشین سلّوم یعنی یہوآخز کے
بارے میں فرماتا ہے، یہوآخز” یہاں سے چلا گیا ہے اور کبھی
واپس نہیں آئے گا۔ جہاں12 اُسے گرفتار کر کے پہنچایا گیا ہے
وہیں وہ وفات پائے گا۔ وہ یہ ملـک دوبارہ کبھی نہیں دیکھے
گا۔

یقیم یہو پر الزام
* 21:9 اُس کی چھوٹجان جائے :گی لفظی :ترجمہ غنیمتوہ کے طور پر اپنی جان کو بچائے گا۔



یرمیاہ 22:13 589 یرمیاہ 23:8
13 یقیم یہو بادشاہ افسوسپر جو ناجائز یقے سےطر اپنا گھر تعمیر

کر رہا ہے، جو ناانصافی سے اُس کی دوسری منزل بنا رہا ہے۔
کیونکہ وہ اپنے ہم وطنوں کو مفت میں کام کرنے پر مجبور کر
رہا ہے اور اُنہیں اُن کی محنت کا معاوضہ دےنہیں رہا۔ 14 وہ
کہتا ہے، مَیں’ اپنے لئے محلکشادہ بنوا لوں دوسریکیجسگا
منزل کمرےبڑےبڑےپر ہوں گے۔ مَیں گھر میں بڑی کھڑکیاں
بنوا کر دیواروں کو دیودار کی لـکڑی سے ڈھانپ دوں گا۔ اِس
کے بعد مَیں اُسے رنگسرخ سے آراستہ کروں ‘گا۔ 15 کیا دیودار
کی شاندار عمارتیں بنوانے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تُو بادشاہ ہے؟
ہرگز !نہیں تیرے باپ کو بھی کھانے پینے کی ہر چیز میسر تھی،
لیکن اُس نے اِس کا خیال کیا انصافکہ اور راستی قائم رہے۔
نتیجے میں اُسے برکت ملی۔ 16 اُس نے توجہ دی کہ غریبوں
ضرورتاور مندوں کا حق مارا نہ اِسیجائے، لئے اُسے کامیابی
حاصل “ہوئی۔ رب فرماتا ہے، جو” اِسی طرح زندگی گزارے
وہی مجھے صحیح طور پر جانتا ہے۔ 17 لیکن تُو فرق ہے۔ تیری
آنکھیں دلاور ناجائز نفع کمانے ُلےپر ت ہتے نہہیں۔ر تُو کوبےقصور
قتل کرنے سے، نہ ظلم کرنے ًیا جبرا کچھ لینے سے جھجکتا “ہے۔

18 ربچنانچہ یہوداہ کے بادشاہ یقیم یہو بن یوسیاہ بارےکے
میں فرماتا اُسلوگ”ہے، پر ماتم نہیں کریں کہگے میرےہائے’
ہاےبھائی، میری ‘بہن، نہ وہ رو کر کہیں گے، میرےہائے،’
!آقا ہائے، اُس کی شان جاتی رہی ‘ہے۔ 19 اِس کے بجائے
اُسے طرحکیگدھے دفنایا لوگگا۔جائے گھسیٹاُسے کر باہر
یروشلم دروازوںکے سے کہیں پھینکدُور دیں گے۔

یاکین یہو بادشاہ کو دشمن کے حوالے کیا جائے گا
یروشلم،اے20 لبنان پر چڑھ کر زار و قطار !رو بسن بلندیوںکی

پر جا کر چیخیں !مار عباریم کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر آہ و زاری
!کر تیرےکیونکہ تمام پاشپاش*عاشق ہو گئے ہیں۔ مَیں21 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،
تیرےاور عاشق جلاوطن ہو جائیں تبگے۔ تُو اپنی بُری حرکتوں
باعثکے شرمندہ ہو جائے گی، کیونکہ تیری خوب رُسوائی ہو
جائے گی۔ بےشک23 اِس وقت تُو لبنان میں رہتی ہے اور تیرا
بسیرا دیودار کے درختوں میں ہے۔ لیکن جلد ہی تُو آہیں بھر بھر
کر دردِ زہ میں مبتلا ہو جائے گی، تُو جنم دینے والی عورت کی
پیچطرح تابو کھائے “گی۔

24 رب فرماتا ہے، اے” یہوداہ کے بادشاہ یاکین †یہو بن
یقیم، !قَسمکیحیاتمیرییہو خواہ میرےتُو ہنے مہردارکیہاتھد
انگوٹھی کیوں نہ ہوتا توبھی مَیں تجھے اُتار پھینککر دیتا۔ مَیں25

تجھے اُس جانی دشمن کے حوالے کروں جسگا سے تُو ڈرتا ہے
بابلیعنی بادشاہکے نبوکدنضر اور اُس قومکی مَیں26حوالے۔کے
تجھے تیری ماں سمیت ایک اجنبی ملـک میں پھینک دوں گا۔
جہاں تم پیدا نہیں ہوئے وہیں وفات پاؤ گے۔ 27 تم وطن میں
واپس آنے کے شدید آرزومند ہو گے لیکن اُس میں کبھی نہیں
لوٹو “گے۔

اعتراضلوگ28 کیا”ہیں،کرتے یہ یاکینآدمی واقعی‡یہو ایسا
حقیر اور ٹوٹا پھوٹا برتن ہے جو کسی کو بھی پسند نہیں آتا؟ اُسے
اپنے سمیتبچوں کیوں زور سے نکال کر کسی ملـکنامعلوم میں
پھینک دیا جائے “گا؟

اے29 ملـک، اے ملـک، !ملـکاے 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 میں
کامیاب 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 کے منتشر کر رہے “ہیں۔ 2 اِس لئے رب
جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، اے” میری قوم کو چَرانے
والے گلہ بانو، تمہاریمَیں شریر حرکتوں مناسبکی سزا دوں گا،
کیونکہ تم نے میری بھیڑوں کی فکر نہیں کی بلـکہ اُنہیں منتشر کر
کے تتر بتر کر دیا “ہے۔ رب فرماتا ہے، سنو،” مَیں تمہاری شریر
حرکتوں نپٹسے لوں گا۔

مَیں3 خود اپنے یوڑ ر کی بچی ہوئی بھیڑوں کو جمع کروں گا۔
جہاں بھی مَیں نے اُنہیں منتشر کر دیا تھا، اُن ممالـکتمام سے مَیں
اُنہیں اُن کی اپنی چراگاہ واپسمیں لاؤں گا۔ وہاں وہ پھلیں 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
خوفوہ کھائیں 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 ایک راست باز کونپل پھوٹنے دوں ایکگا، ایسا بادشاہ جو
حکمت کرےحکومتسے گا، ملـکجو انصافمیں اور راستی
اُس6گا۔رکھےقائم کے میںحکومتدورِ یہوداہ کو ملےچھٹکارا
گا اور اسرائیل محفوظ گزارےزندگی گا۔ وہ راستہماریرب’
‘بازی کہلائے گا۔

7 چنانچہ وہ وقت آنے والا لوگجبہے قَسم وقتکھاتے
نہیں کہیں گے، رب’ حیاتکی کی قَسم جو اسرائیلیوں کو مصر
سے نکال ‘لایا۔ اِس8 کے بجائے وہ کہیں گے، رب’ حیاتکی

* 22:20 :عاشق عاشق سے مراد یہوداہ اتحادیکے ہیں۔ † 22:24 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا مستعملکونیاہ ہے۔ ‡ 22:28 یاکین :یہو عبرانی
میں یاکین یہو مترادفکا کونیاہ مستعمل ہے۔
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قَسمکی اسرائیلیوںجو کو ملـکشمالی اور دیگر اُن ممالـکتمام سے
نکال لایا جن میں اُس نے اُنہیں منتشر کر دیا ‘تھا۔ اُس وقت وہ
دوبارہ اپنے ملـکہی میں بسیں “گے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

جھوٹے نبیوں پر متیقین کرنا
9 جھوٹے نبیوں کو دیکھ کر میرا ٹوٹدل گیا میریہے، تمام

ہڈیاں لرز رہی ہیں۔ مَیں نشے دُھتمیں آدمی کی مانند ہوں۔ َمے
سے مغلوب شخص کی طرح مَیں رب اور اُس کے مُقّدس الفاظ
سببکے سے ڈگمگا رہا ہوں۔

10 یہ ملـک زناکاروں سے بھرا ہوا ہے، اِس لئے اُس پر الله
کی لعنت ہے۔ زمین ُجھلس گئی ہے، بیابان کی چراگاہوں کی
یالی ہر مُرجھا گئی ہے۔ نبی غلط راہ پر دوڑ رہے ہیں، جساور
میں طاقتوہ 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 بھیجہاں چلیں وہ پھسل جائیں گے، وہ
اندھیرے میں ٹھوکر کھا کر مَیںکیونکہگے۔جائیںگر وقتمقررہ
پر اُن پر آفت لاؤں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

مَیں”13 نے دیکھا کہ سامریہ کے نبی بعل کے نام میں نبوّت
کر کے میری قوم اسرائیل کو غلط راہ پر لائے۔ یہ قابِل گھن
ہے، لیکن14 جو مجھےکچھ یروشلم نبیوںکے میں نظر آتا ہے وہ اُتنا
ہی گھنونا ہے۔ وہ زنا کرتے اور جھوٹ کے پیروکار ہیں۔ ساتھ
ساتھ وہ بدکاروں کی افزائیحوصلہ بھی کرتے ہیں، اور نتیجے میں
کوئی بھی اپنی بدی سے باز نہیں آتا۔ میری نظر میں سبوہ سدوم
کی مانند ہیں۔ ہاں، یروشلم باشندےکے عمورہ کے برابر “ہیں۔
15 اِس لئے رب اِن نبیوں بارےکے میں فرماتا ہے، مَیں” اُنہیں
کڑوا کھانا کھلاؤں گا اور یلا زہر پانی پلاؤں گا، کیونکہ یروشلم
نبیوںکے ملـکپورےنے میں بےدینی پھیلائی “ہے۔

رب16 الافواج فرماتا ہے، نبیوں” پیشکی گوئیوں پر دھیان
دینا۔مت دےفریبتمہیںوہ ہیں۔رہے کیونکہ ربوہ کلامکا
نہیں سناتے بلـکہ محض اپنے دل میں سے اُبھرنے والی یا پیشرو
کرتے ہیں۔ 17 جو مجھے حقیر جانتے ہیں اُنہیں وہ بتاتے ہتے ر
ہیں، رب’ فرماتا ہے حالاتکہ سلامتصحیح رہیں ‘گے۔ جو
اپنے دلوں کی ضد مطابقکے زندگی گزارتے ہیں، سباُن کو وہ
تسلی دے کر کہتے ہیں، تم’ پر آفت نہیں آئے ‘گی۔ لیکن18 اُن
میں مجلسکیربنےکسسے شریکمیں ہو کر وہ کچھ دیکھا
اور سنا ہے ربجو بیان کر رہا کسیہے؟ نے !نہیں کس نے
دےتوجہ کر اُس کا کلام سنا کسیہے؟ !نہیںنے

19 ربدیکھو، ناکغضبکی آندھی چلنے لـگی ہے، اُس کا
تیزی سے گھومتا ہوا بگولا بےدینوں سروںکے پر منڈلا رہا ہے۔
20 رباور کا غضبیہ تکوقتاُس ٹھنڈا نہیں ہو تکجبگا
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۔ گو مَیں اُن سے ہم کلام نہیں ہوا توبھی پیشیہ

گوئیاں کرتے ہیں۔ 22 اگر یہ مجلسمیری شریکمیں ہوتے تو
میری قوم میرےکو الفاظ سنا کر اُسے اُس بُرےکے چال چلن
اور غلط حرکتوں سے ہٹانے کوششکی “کرتے۔

رب23 فرماتا ہے، کیا” مَیں صرف قریب کا خدا ہوں؟ ہرگز
!نہیں مَیں دُور کا خدا بھی ہوں۔ 24 کیا میریکوئی نظر غائبسے
ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسی جگہ ہے نہیں جہاں وہ مجھ سے چھپ
آسمانسکے۔ و زمین مجھ سے معمور ہتے ر “ہیں۔ ربیہ کا فرمان
ہے۔

25 اِن” نبیوں کی باتیں تکمجھ پہنچ گئی ہیں۔ یہ میرا نام لے
لتےجھوٹکر بو ہیں مَیںکہ خوابنے دیکھا خوابہے، دیکھا
!ہے 26 یہ نبی جھوٹی پیش گوئیاں اور اپنے دلوں کے وسوسے
سنانے بازکبسے آئیں گے؟ 27 خوابجو دوسرےایکوہ کو
بتاتے ہیں اُن سے وہ ہتے چا ہیں کہ میری قوم میرا نام یوں بھول
جسجائے طرح اُن باپکے دادا بعل کی پوجا کرنے سے میرا
نام بھول گئے “تھے۔ رب28 فرماتا ہے، جس” نبی نے خواب
دیکھا ہو بےشکوہ اپنا خواب بیان کرے، لیکن جس 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
ہتھوڑے چٹانطرحکی ٹکڑےٹکڑےکو نہیں “کرتا؟ چنانچہ30
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 “ہیں۔سے رب31 فرماتا مَیں”ہے، اُن نپٹسے لوں گا جو
اپنے خیالاتشخصی سنا کر دعوٰی کرتے ہیں، ربیہ’ کا فرمان
“۔‘ہے رب32 فرماتا ہے، مَیں” اُن نپٹسے لوں گا جو جھوٹے
خواب سنا میریکر قوم کو اپنی بازیدھوکے اور شیخی باتوںکی
غلطسے 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 عام لوگ یا امام یا نبی تجھ

سے پوچھیں، ربآج’ تجھنے پر کلام کا کیا بوجھ نازل کیا ‘ہے؟
تو جواب دے، رب’ فرماتا ہے کہ تم ہی مجھ پر بوجھ !ہو لیکن
تمہیںمَیں اُتار پھینکوں ‘گا۔ اور34 اگر نبی،کوئی امام یا شخصعام
دعوٰی کرے، مجھنےرب’ پر کلام کا بوجھ نازل کیا ‘ہے تو مَیں
اُسے اُس کے سمیتگھرانے سزا دوں گا۔

اِس35 کے دوسرےایکبجائے سوالسے کرو کہ رب’ نے
جوابکیا ‘دیا؟ یا نےرب’ کیا ‘فرمایا؟ ربآئندہ36 پیغامکے کے
لئے لفظ ‘بوجھ’ استعمال نہ کرو، کیونکہ جو باتبھی تم کرو وہ
تمہارا اپنا بوجھ گی۔ہو کیونکہ تم زندہ الفاظکےخدا توڑکو مروڑ
بیانکر کرتے اُسہو، کلام ہمارےالافواجربجوکو خدا نے
نازل کیا ہے۔ 37 چنانچہ آئندہ نبی سے صرف اِتنا ہی پوچھو رب’کہ نے تجھے کیا جواب ‘دیا؟ یا رب’ نے کیا ‘فرمایا؟ لیکن38
اگر تم رب’ کا ‘بوجھ کہنے پر اصرار کرو تو رب کا جواب !سنو
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چونکہ تم کہتے ہو کہ مجھ’ پر رب کا بوجھ نازل ہوا ‘ہے گو مَیں
نے یہ منع کیا تھا، اِس39 لئے مَیں تمہیں اپنی یاد سے مٹا کر یروشلم
سمیت اپنے حضور سے پھینکدُور دوں گا، گو مَیں نے خود یہ
شہر تمہیں باپتمہارےاور دادا کو فراہم کیا تھا۔ تمہاریمَیں40
ابدی رُسوائی کراؤں گا، تمہاریاور شرمندگی تکہمیشہ یاد رہے
“گی۔

24
انجـیر کی دو یاں ٹوکر

مجھےنےربدنایک1 یا بابلوقتاُسدکھائی۔رو بادشاہکا
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 کہ انجـیروں بھریسے دو یاں ربٹوکر

کے گھر کے منے سا پڑی ہیں۔ ٹوکریایک2 میں موسم کے شروع
میں پکنے بہترینوالے انجـیر تھے خرابمیںدوسریجبکہ انجـیر تھے
جو کھائے بھی نہیں جا سکتے تھے۔

رب3 نے مجھ سے سوال کیا، اے” یرمیاہ، تجھے کیا نظر آتا
مَیں“ہے؟ جوابنے مجھے”دیا، انجـیر نظر آتے ہیں۔ بہترینکچھ
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 کہ اچھے انجـیر یہوداہ کے لوگوہ ہیں جنہیں مَیں نے
جلاوطن کر کے ملـِک بابل میں بھیجا ہے۔ اُنہیں مَیں مہربانی کی
نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ 6 کیونکہ اُن پر مَیں اپنے کرم کا اظہار کر
اُنہیںکے ملـکاِس واپسمیں لاؤں گا۔ مَیں اُنہیں گراؤں گا نہیں
بلـکہ تعمیر کروں گا، اُنہیں جڑ اُکھاڑوںسے گا نہیں بلـکہ پنیری کی
طرح لگاؤں گا۔ مَیں7 اُنہیں سمجھ دار دل عطا کروں گا تاکہ وہ
مجھے جان لیں، وہ پہچان لیں کہ ربمَیں ہوں۔ تب وہ میری قوم
ہوں گے اور مَیں اُن کا خدا ہوں گا، کیونکہ پورےوہ دل سے
واپسپاسمیرے آئیں گے۔

لیکن8 لوگباقی اُن خراب انجـیروں کی مانند ہیں جو کھائے
نہیں جاتے۔ اُن کے ساتھ مَیں وہ سلوک کروں گا جو خراب
انجـیروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اُن میں یہوداہ کا بادشاہ ِصدقیاہ،
اُس کے افسر، یروشلم اور یہوداہ میں بچے لوگہوئے اور مصر میں
پناہ لینے ہیں۔شاملسبوالے مَیں9 دوںہونے گا وہکہ دنیا کے
تمام ممالـک کے لئے دہشت اور آفت کی علامت بن جائیں گے۔
جہاں بھی مَیں اُنہیں منتشر کروں گا وہاں عبرتوہ انگیز مثال بن
ہرگے۔جائیں لوگجگہ اُن کی اورطعنلعناُنہیںبےعزتی، اُن پر
لعنت کریں گے۔ تکجب10 وہ ملـکاُس میں نہمٹسے جائیں
جو مَیں نے اُن باپکے دادا دےکو دیا تھا اُس تکوقت مَیں
اُن درمیانکے 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 تمامکے باشندوں بارےکے میں تھا۔
یرمیاہچنانچہ2 نبی یروشلمنے باشندوںتمامکے اور پوریکییہوداہ
قوم مخاطبسے ہو کر کہا،

3 ”23 سال سے رب کا کلام مجھ پر نازل ہوتا رہا ہے یعنی
یوسیاہ امونبن تیرھویںکےحکومتکی تک۔آجکرلےسےسال
بار بار مَیں تمہیں پیغامات سناتا رہا ہوں، لیکن تم نے دھیان نہیں
دیا۔ میرے4 علاوہ رب دیگر تمام نبیوں کو بھی بار بار تمہارے
پاس بھیجتا رہا، لیکن تم نے نہ سنا، نہ توجہ دی، 5 میرےگو
خادم تمہیں بار بار آگاہ کرتے رہے، توبہ’ !کرو ایکہر اپنی غلط
راہوں اور بُری حرکتوں سے باز آ واپسکر آئے۔ پھر تم تکہمیشہ
ملـکاُس میں رہو گے ربجو نے تمہیں تمہارےاور باپ دادا
کو عطا کیا تھا۔ اجنبی6 معبودوں پیرویکی کر کے اُن خدمتکی
اور پوجا مت !کرنا اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بُتوں سے مجھے
طیش 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۔ الافواجرب8 فرماتا ہے، چونکہ” تم میرےنے
پیغامات نہدھیانپر اِس9دیا، لئے قوموںتمامکیشمالمَیں اور اپنے
بابلخادم کے بادشاہ نبوکدنضر کو بُلا لوں گا تاکہ وہ اِس ملـک،
اِس باشندوںکے اور گرد و نواح ممالـککے پر حملہ تبکریں۔ یہ
لوگوںکہگےجائیںمٹیوںسےہستیصفحہ کھڑےرونگٹےکے
ہو جائیں گے اور وہ اُن کا مذاق اُڑائیں گے۔ یہ علاقے دائمی
بنکھنڈرات جائیں گے۔ مَیں10 اُن خوشیدرمیانکے و شادمانی
آوازیںکیدُلھندُولھےاور بند خاموشچّکیاںگا۔دوںکر جائیںپڑ
گی اور چراغ بجھ جائیں گے۔ 11 پورا ملـک ویران و سنسان ہو
جائے گا، چاروں طرف ملبے کے ڈھیر نظر آئیں گے۔ تب تم اور
ارد گرد کی قومیں تکسال70 شاہِ بابل خدمتکی کرو گے۔

12 لیکن 70 سال کے بعد مَیں شاہِ بابل اور اُس کی قوم کو
مناسب سزا دوں گا۔ مَیں ملـِک بابل یوںکو باد بر کروں گا کہ وہ
تکہمیشہ ویران و سنسان رہے گا۔ وقتاُس13 مَیں ملـکاُس
پر سب کچھ نازل کروں گا جو مَیں نے اُس بارےکے میں فرمایا
سبہے، کچھ پورا ہو جائے گا جو اِس کتاب میں درج ہے اور
پیشکیجس گوئی یرمیاہ تمامنے اقوام بارےکے میں کی ہے۔
وقتاُس14 اُنہیں بھی متعدد قوموں بڑےبڑےاور بادشاہوں کی
پڑےکرنیخدمت یوںگی۔ مَیں اُنہیں اُن حرکتوںکی اعمالاور کا
مناسب اجر دوں “گا۔

رب غضبکے کا پیالہ
* 24:1 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا یکونیاہ مستعمل ہے۔
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اسرائیلجورب15 کا خدا کلامہمسےمجھہے دیکھ،”ہوا،

میرے ہاتھ غضبمیرےمیں سے بھرا ہوا پیالہ ہے۔ اِسے لے کر
اُن تمام قوموں کو پلا دے جن پاسکے مَیں تجھے بھیجتا ہوں۔
16 جو بھی قوم یہ پیئے وہ میری تلوار کے آگے ڈگمگاتی ہوئی دیوانہ
ہو جائے “گی۔

17 چنانچہ مَیں ربنے کے ہاتھ سے پیالہ لے کر اُسے اُن تمام
اقوام کو پلا دیا جن ربپاسکے مجھےنے بھیجا۔ پہلے18 یروشلم
اور یہوداہ کے شہروں کو اُن کے بادشاہوں اور بزرگوں سمیت
غضب کا پیالہ پینا پڑا۔ ملـکتب ملبے کا ڈھیر بن گیا جسے دیکھ
لوگوںکر کے کھڑےرونگٹے ہو تکآجگئے۔ مذاقوہ لعنتاور
کا نشانہ ہے۔

19 پھر یکے بعد دیگرے متعدد قوموں کو غضب کا پیالہ پینا
پڑا۔ ذیل میں اُن کی فہرست :ہے مصر کا بادشاہ فرعون، اُس
کے درباری، مصریپوریافسر، قوم ملـکاور20 میں بسنے والے
غیرملـکی، عُوضملـِک کے تمام بادشاہ،
فلستی بادشاہ اور اُن شہرکے اسقلون، اورغزہ 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 کے

کنارےکنارے رہتی ہیں،
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 ممالـکتمامکے غضبکو پیالہکا پینا پڑا۔

آخر شیشکمیں کے *بادشاہ کو بھی یہ پیالہ پینا پڑا۔
27 پھر رب نے کہا، اُنہیں” بتا، رب’ الافواج جو اسرائیل کا

خدا ہے فرماتا ہے غضبکہ کا پیالہ خوب !پیو اِتنا پیو کہ نشے
میں آ کر قَے آنے لـگے۔ تکوقتاُس پیتے تکجبجاؤ میریتم
تلوار کے آگے گر پڑےکر نہ ‘رہو۔ 28 اگر تیرےوہ ہاتھ سے پیالہ
نہ لیں بلـکہ اُسے پینے سے انکار یں کر تو اُنہیں بتا، الافواجرب’ خود
فرماتا !پیوکہہے شہرجسدیکھو،29 میرےپر نام کا ٹھپا لگا ہے
اُسی پر آفتمَیں لانے لگا ہوں۔ اگر مَیں اُسینے سے شروع کیا تو
پھر تم کس طرح بچے رہو ًگے؟ یقینا تمہیں سزا ملے گی، کیونکہ
مَیں نے طے کر لیا ہے کہ دنیا کے باشندےتمام تلوار کی زد میں آ
“۔‘جائیں الافواجربیہ کا فرمان ہے۔

تمام اقوام عدالتکی
30 اے” یرمیاہ، اُنہیں یہ تمام پیش گوئیاں سنا کر بتا کہ رب

بلندیوں اُسگا۔دہاڑےسے سکونتمُقّدسکی گاہ اُسسے کی
کڑکتی آواز نکلے گی، وہ زور سے اپنی چراگاہ خلافکے 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۔ اُس31 کا شور دنیا کی انتہا
تک گونجے گا، کیونکہ رب عدالت میں اقوام سے مقدمہ لڑے
گا، وہ تمام انسانوں انصافکا کر شریروںکے تلوارکو حوالےکے
دےکر “گا۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ الافواجرب32 فرماتا دیکھو،”ہے، یکے بعد دیگرے تمام قوموں پر آفت نازل ہو رہی ہے،
کیزمین انتہا طوفانزبردستسے آ کےربوقتاُس33ہے۔رہا
مارے لوگوںہوئے لاشیںکی دنیا دوسرےسےسرےایککے
تکسرے پڑی رہیں گی۔ نہ کوئی اُن پر کرےماتم گا، نہ اُنہیں
اُٹھا بکھرےمیںکھیتوہگا۔کرےدفنکر زمینطرحکیگوبر
پر پڑی رہیں گی۔

بانو،گلہاے34 یلا واو یوڑاے!کرو ر میںراکھراہنماؤ،کے
پوٹلوٹ ہو !جاؤ وقتکیونکہ آ گیا ہے تمہیںکہ ذبح کیا جائے۔
تم گر نازککر برتن کی پاشطرح 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 کے
راہنماؤں کی !آہیں کیونکہ رب اُن کی چراگاہ کو تباہ کر رہا
ہے۔ پُرسکون37 مرغزاروں ستیاناسکا ہو ربجبگا سختکا
نازلغضب ہو گا، جوانربجب38 ببر شیر طرحکی اپنی چھپنے
کی جگہ نکلسے کر لوگوں پڑےٹوٹپر تبگا۔ ظالم کی تیز تلوار
رباور کا شدید قہر اُن ملـککا کرےتباہ “گا۔

26
رب کے گھر میں یرمیاہ کا پیغام

یقیمجب1 یہو بن یوسیاہ یہوداہ تختکے پر بیٹھ گیا تھوڑیتو دیر
کے بعد رب کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا۔ رب2 نے فرمایا، اے”
یرمیاہ، رب کے گھر صحنکے میں کھڑا ہو کر اُن تمام لوگوں سے
مخاطب ہو ربجو کے گھر میں سجدہ کرنے کے لئے یہوداہ کے
اُنہیںہیں۔آئےسےشہروںدیگر میرا پورا پیغام سنا باتایکدے،
بھی نہ !چھوڑ 3 شاید وہ سنیں اور ایکہر اپنی بُری راہ سے باز آ
میںصورتاِسجائے۔ مَیں پچھتا کر اُن پر وہ سزا نازل نہیں کروں
جسگا کا منصوبہ مَیں نے اُن بُرےکے اعمال دیکھ کر باندھ لیا
ہے۔

اُنہیں4 بتا، رب’ فرماتا میریکہہے سنو میریاور شریعتاُس
پر عمل کرو مَیںجو دیتمہیںنے ہے۔ 5 نیز، نبیوں پیغاماتکے پر
دو۔دھیان افسوس، مَیںگو خادموںاپنے بارکو پاستمہارےبار
بھیجتا رہا توبھی تم نے اُن کی نہ سنی۔ 6 اگر تم آئندہ بھی نہ سنو تو
مَیں اِس گھر کو یوں تباہ کروں جسگا طرح مَیں نے َسیلا کا
مقدِس تباہ کیا تھا۔ مَیں اِس شہر کو بھی خاکیوں میں ملا دوں
گا عبرتکہ انگیز مثال بن گا۔جائے دنیا کی تمام قوموں جبمیں
کوئی اپنے دشمن پر لعنت بھیجنا چاہے تو وہ کہے گا کہ اُس کا
یروشلم کا سا انجام “۔‘ہو

* 25:26 شیشک کے :بادشاہ ً غالبا اِس سے مراد بابل کا بادشاہ ہے۔



یرمیاہ 26:7 593 یرمیاہ 27:9
یرمیاہ عدالتکی

جب7 یرمیاہ ربنے کے گھر میں رب کے یہ الفاظ سنائے
تو اماموں، نبیوں اور تمام باقی لوگوں نے غور سے سنا۔ 8 یرمیاہ نے
اُنہیں سب کچھ پیش کیا جو رب نے اُسے سنانے کو کہا تھا۔
لیکن جوں ہی وہ اختتام پر پہنچ گیا تو امام، نبی اور باقی لوگتمام
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 “گا؟
ایسی باتیں کہہ کر تمام لوگوں نے رب کے گھر میں یرمیاہ کو
گھیرے رکھا۔

یہوداہجب10 بزرگوںکے اِسکو کی خبر ملی تو وہ محلشاہی
نکلسے ربکر گھرکے پاسکے پہنچے۔ وہاں ربوہ گھرکے
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 کے خلاف
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 مَیں رب کے گھر اور یروشلم کے
خلاف اُن تمام باتوں پیشکی گوئی کروں آپجو نے سنی ہیں۔
13 چنانچہ اپنی راہوں اور اعمال درستکو رب!کریں اپنے خدا
کی سنیں تاکہ وہ پچھتا کر آپ پر وہ سزا نازل نہ جسکرے کا
اعلان اُس نے کیا ہے۔ تکجہاں14 میرا تعلق ہے، مَیں تو آپ
ہاتھکے میں میرےہوں۔ ساتھ سلوکوہ کریں آپجو کو اچھا
اور مناسب لـگے۔ 15 لیکن ایک بات جان لیں۔ اگر آپ مجھے
موتسزائے دیں تو آپ بےقصور کے قاتل ٹھہریں آپگے۔ اور
یہ شہر اُس کے تمام باشندوں سمیت قصوروار ٹھہریں گے۔ کیونکہ
رب ہی نے مجھے آپ پاسکے بھیجا تاکہ آپ 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 موتسزائے لائقکے نہیں !ہے کیونکہ
اُس ہمارےربنے خدا کا نام لے کر ہم باتسے کی “ہے۔

17 ملـکپھر کے کھڑےبزرگکچھ ہو پوریکر جماعت سے
مخاطب ہوئے، 18 جب” ِ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 کے کسی شخصاَور نے میکاہ
کو موتسزائے دی؟ ہرگز نہیں، بلـکہ ِحزقیاہ ربنے خوفکا
مان کر اُس کا غصہ ٹھنڈا کرنے نتیجےکی۔کوششکی ربمیں
نے پچھتا کر وہ سزا اُن پر نازل نہ جسکی کا اعلان وہ کر چکا

تھا۔ سنیں، اگر ہم یرمیاہ کو موتسزائے دیں تو آپاپنے سختپر
سزا لائیں “گے۔

یاہ اُور نبی کا قتل
20 اُن ایکمیںدنوں اَور نبی بھی یرمیاہ ربطرحکی نامکا 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 خلافکے
پیشوہی گوئیاں سنائیں جو یرمیاہ سناتا تھا۔

جب21 یقیم یہو بادشاہ اور اُس کے تمام فوجی اور سرکاری
افسروں نے اُس کی باتیں سنیں تو بادشاہ نے اُسے مار لنے ڈا 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 ایکچند آدمیوں کو وہاں بھیج دیا۔ وہاں23 پہنچ
کر وہ یاہ اُور کو پکڑ کر یقیم یہو واپسپاسکے لائے۔ بادشاہ کے
حکم پر اُس سرکا قلم کر دیا گیا اور اُس نعشکی طبقےنچلےکو کے
لوگوں قبرستانکے میں دفنایا گیا۔

لیکن24 یرمیاہ گئی۔چھوٹجانکی 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

بنِصدقیاہجب1 یوسیاہ یہوداہ تختکے پر بیٹھ گیا ربتو یرمیاہ
سے ہم کلام ہوا۔ رب2 مجھےنے فرمایا،

اپنے” لئے جوا اور اُس کے رسّے بنا کر اُسے اپنی گردن پر رکھ
!لے 3 پھر ادوم، موآب، عمون، صور اور صیدا کے شاہی سفیروں
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 جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ مَیں5 نے اپنا ہاتھ
بڑھا کر بڑی قدرت سے دنیا کو انسان و حیوان سمیت خلق کیا
ہے، اور مَیں ہی یہ چیزیں اُسے عطا کرتا ہوں جو میری نظر میں
لائق ہے۔ 6 اِس وقت مَیں تمہارے تمام ممالـک کو اپنے خادم
شاہِ بابل نبوکدنضر کے حوالے کروں گا۔ جنگلی سبتکجانور
اُس کے تابع ہو جائیں گے۔ 7 تمام اقوام اُس کی اور اُس کے بیٹے
اور پوتے کی خدمت کریں گی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ بابل
حکومتکی ختم ہو جائے تبگی۔ متعدد قومیں بڑےبڑےاور
بادشاہ اُسے اپنے ہی تابع کر لیں گے۔ لیکن8 اِس وقت لازم ہے
کہ ہر قوم اور سلطنت شاہِ بابل نبوکدنضر خدمتکی کر کے اُس
کا جوا قبول کرے۔ جو انکار کرے اُسے مَیں تلوار، کال اور
مہلـک یوں بیمار تکوقتاُسسے دوںسزا پورےوہتکجبگا
طور پر نبوکدنضر کے ہاتھ سے تباہ نہ ہو جائے۔ یہ رب کا فرمان
ہے۔

چنانچہ9 اپنے نبیوں، فال خوابگیروں، دیکھنے قسمتوالوں،
کا حال بتانے والوں اور جادوگروں پر دھیان نہ دو جب وہ تمہیں
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بتاتے ہیں کہ تم شاہِ بابل کی خدمت نہیں کرو گے۔ 10 کیونکہ
وہ تمہیں پیشجھوٹی پیشگوئیاں کر ہیںرہے جن صرفکا یہ
نتیجہ نکلے گا کہ مَیں تمہیں وطن نکالسے کر منتشر کروں گا اور
ہلاکتم ہو جاؤ گے۔ لیکن11 جو قوم شاہِ بابل کا جوا قبول کر
اُسکے اُسےکرےخدمتکی مَیں اُس کے ملـکاپنے میں ہنے ر
دوں گا، اور وہ اُس کی باڑیکھیتی کر کے اُس میں بسے گی۔ یہ
رب کا فرمان “۔‘ہے

مَیں12 نے یہی پیغام یہوداہ کے بادشاہ ِصدقیاہ کو بھی سنایا۔
مَیں بولا، شاہِ” بابل کے جوئے کو قبول کر کے اُس کی اور اُس
کی قوم کی خدمت کرو تو تم زندہ رہو گے۔ 13 کیا ضرورت ہے
کہ تُو اپنی قوم سمیت تلوار، کال اور مہلـک یوں بیمار کی زد میں آ
ہلاککر ہو جائے؟ کیونکہ رب نے فرمایا ہے کہ ہر قوم جو
شاہِ بابل خدمتکی کرنے سے کرےانکار اُس کا یہی انجام ہو
گا۔ 14 اُن نبیوں پر متتوجہ دینا جو تم سے کہتے ہیں، تم’ بابلشاہِ
نہیںخدمتکی کرو ‘گے۔ اُن کی پیشیہ ہے۔ہیجھوٹگوئی
رب15 فرماتا ہے، مَیں’ نے اُنہیں نہیں بھیجا بلـکہ وہ میرا نام لے
کر پیشجھوٹی گوئیاں سنا رہے ہیں۔ اگر تم اُن کی سنو تو مَیں
تمہیں منتشر کر دوں گا، اور تم نبوّت کرنے والے اُن نبیوں سمیت
ہلاک ہو جاؤ “۔‘گے

16 پھر مَیں اماموں اور پوری قوم مخاطبسے ہوا، رب” فرماتا
ہے، اُن’ نبیوں کی نہ سنو جو نبوّت کر کے کہتے ہیں ربابکہ
کے گھر کا سامان جلد ہی ملـِک بابل واپسسے لایا جائے گا۔
تمہیںوہ بیانگوئیاںپیشجھوٹی کر ہیں۔رہے 17 اُن پر متتوجہ
دینا۔ بابل کے بادشاہ خدمتکی کرو تو تم زندہ رہو گے۔ یہ شہر
کیوں ملبے کا ڈھیر بن جائے؟ 18 اگر لوگیہ واقعی نبی ہوں اور
اِنہیں رب کا کلام ملا ہو تو اِنہیں رب کے گھر، شاہی محل اور
یروشلم میں تکاب بچے ہوئے سامان کے لئے دعا کرنی ہئے۔ چا
الافواجربوہ شفاعتسے کریں کہ یہ چیزیں ملـِک بابل نہ لے
جائی جائیں بلـکہ یہیں رہیں۔

اب19-22 تک پیتل کے ستون، پیتل کا حوض 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 شرفا سمیت جلاوطن کر کے ملـِک
بابل لے گیا تھا۔ لیکن رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے اِن
چیزوں بارےکے میں فرماتا ہے کہ جتنی بھی قیمتی چیزیں اب
ربتک کے گھر، محلشاہی یا یروشلم میں کہیں اَور بچ گئی ہیں
وہ بھی ملـِک بابل میں پہنچائی جائیں گی۔ وہیں وہ تکوقتاُس
رہیں تکجبگی مَیں اُن پر نظر ڈال کر اُنہیں اِس واپسجگہ نہ
‘لاؤں۔ ربیہ کا فرمان “ہے۔
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حننیاہ نبی مخالفتکی

اُسی1 سال کے پانچویں *مہینے میں ِجبعون کا ہنے ر والا نبی
حننیاہ بن ربعزور کے گھر میں آیا۔ اُس وقت یعنی ِصدقیاہ کی
میںسالچوتھےکےحکومت اماموںوہ اور قوم میںموجودگیکی
مخاطبسےمجھ الافواجرب”2ہوا، اسرائیلجو کا خدا فرماتاہے
ہے مَیںکہ بابلشاہِ کا جوا توڑ ڈالوں گا۔ سالدو3 کے اندر اندر
گھرکےربمَیں کا وہ اِسسامانسارا پہنچاؤںواپسجگہ گا جو
شاہِ بابل نبوکدنضر یہاں سے نکال کر بابل لے گیا تھا۔ اُس4 وقت
مَیں یہوداہ بادشاہکے یاکین بن†یہو یقیم یہو اور یہوداہ کے دیگر تمام
جلاوطنوں بھیکو بابل واپسسے لاؤں گا۔ کیونکہ ًمَیں یقینا شاہِ
بابل کا جوا توڑ ڈالوں گا۔ ربیہ کا فرمان “ہے۔

سنیہ5 یرمیاہکر اماموںنے باقیکھڑےمیںگھرکےرباور
پرستاروں کی موجودگی میں حننیاہ نبی سے کہا، 6 !آمین” رب
ایسا ہی کرے، وہ تیری پیش گوئی پوری کر ربکے کے گھر
کا سامان اور تمام جلاوطنوں بابلکو سے اِس واپسجگہ لائے۔
لیکن7 اُس پر دےتوجہ تیریمَیںجو اور پوری قوم کی موجودگی
میں بیان کرتا !ہوں 8 قدیم زمانے سے لے کر آج تک جتنے نبی
مجھ اورسے تجھ خدمتپہلےسے کرتے اُنہوںہیںآئے متعددنے
ملـکوں بڑیبڑیاور سلطنتوں بارےکے میں نبوّت کی تھی کہ اُن
پر آفتجنگ، یاںمہلـکاور بیمار !خبردارچنانچہ9گی۔ہوںنازل
نبیجو پیشکیسلامتی اُسکرےگوئی تصدیقکی وقتاُس ہو
اُسجبگی پیشکی پوریگوئی 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۔ 11 تمام لوگوں کے منے سا اُس نے رب”کہا، فرماتا ہے کہ دو سال کے اندر اندر مَیں اِسی طرح شاہِ بابل
نبوکدنضر کا قوموںتمامجوا گردنکی پر اُتارسے کر “گا۔ڈالوںتوڑ
تب یرمیاہ وہاں سے چلا گیا۔

اِس12 واقعے تھوڑیکے دیر رببعد یرمیاہ سے ہم کلام ہوا،
13 جا،” حننیاہ کو بتا، رب’ فرماتا ہے کہ تُو نے لـکڑی 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 کہ مَیں نے لوہے کا جوا اِن تمام قوموں پر رکھ دیا
ہے تاکہ وہ نبوکدنضر خدمتکی کریں۔ اور صرفنہ یہ اُس کی
خدمت کریں گے بلـکہ مَیں جنگلی جانوروں کو بھی اُس کے ہاتھ
میں کر دوں “گا۔

15 پھر یرمیاہ نے حننیاہ سے کہا، اے” حننیاہ، !سن ربگو
نے تجھے نہیں بھیجا توبھی تُو نے اِس قوم کو جھوٹ پر بھروسا
رکھنے پر آمادہ کیا ہے۔ 16 اِس لئے رب فرماتا ہے، مَیں’ تجھے
رُوئے زمین پر سے مٹانے اِسیہوں۔کو سال تُو مر جائے گا، اِس
لئے کہ تُو ربنے سرکشسے ہونے کا مشورہ دیا “۔‘ہے

* 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۔ ‡ 28:17 ساتویں :مہینے ستمبر تا اکتوبر۔
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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
کے بابل لے گیا تھا۔ 2 اُن میں یاکین *یہو بادشاہ، اُس کی ماں
اور درباری، اور یہوداہ اور یروشلم کے کاریبزرگ، گر اور لوہار
تھے۔شامل اِلعاسہخطیہ3 سافنبن اور یاہ بنجمر ِخلقیاہ ہاتھکے
بابل پہنچا جنہیں یہوداہ کے بادشاہ ِصدقیاہ نے بابل میں شاہِ بابل
نبوکدنضر پاسکے بھیجا تھا۔ میںخط لـکھا تھا،

الافواجرب”4 جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، اے’ تمام
جلاوطنو جنہیں مَیں یروشلم سے نکال کر بابل لے گیا ہوں، دھیان
سے !سنو

بابل5 میں گھر بنا کر اُن میں بسنے لـگو۔ باغ لگا کر اُن کا پھل
کھاؤ۔ شادی6 کر کے بیٹے بیٹیاں پیدا کرو۔ اپنے بیٹے بیٹیوں کی
شادی کراؤ تاکہ اُن کے بھی بچے پیدا ہو جائیں۔ دھیان دو کہ
ملـِک بابل میں تمہاری تعداد کم نہ ہو جائے بلـکہ بڑھ جائے۔
اُس7 جلاوطنتمہیںمَیںمیںجسرہوطالبکےسلامتیکیشہر
کر کے لے گیا ہوں۔ رب سے اُس کے لئے دعا !کرو کیونکہ
تمہاری اُسیسلامتی کی سلامتی پر منحصر ‘ہے۔

رب8 الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، !خبردار’
تمہارے درمیان ہنے ر والے نبی اور قسمت کا حال بتانے والے
تمہیں فریب نہ دیں۔ اُن خوابوں پر توجہ مت دینا جو یہ دیکھتے
‘ہیں۔ رب9 فرماتا ہے، یہ’ میرا نام لے کر تمہیں جھوٹی پیش
سناتےگوئیاں ہیں، مَیںگو اُنہیںنے نہیں ربکیونکہ10‘بھیجا۔
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
پُرفضلاپنا وعدہ پورا کر ربکیونکہ11‘گا۔لاؤںواپستمہیںکے
فرماتا ہے، مَیں’ اُن منصوبوں واقفخوبسے ہوں جو مَیں نے
تمہارے لئے باندھے ہیں۔ یہ منصوبے تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں
گے بلـکہ تمہاری سلامتی کا باعث ہوں گے، تمہیں اُمید دلا کر
ایک 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
تلاشمجھے کر کے پا لو گے۔ کیونکہ اگر پورےتم دل سے مجھے
ڈھونڈو 14 تو مَیں دوںہونے گا کہ تم مجھے ‘پاؤ۔ ربیہ فرمانکا
ہے۔ پھر’ مَیں تمہیں بحال کر کے اُن تمام قوموں اور مقاموں سے
کروںجمع مَیںجہاںگا تمہیںنے منتشر کر دیا تھا۔ اور مَیں تمہیں
اُس ملـک میں واپس لاؤں جسگا سے مَیں نے تمہیں نکال کر
جلاوطن کر دیا ‘تھا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

15 تمہارا دعوٰی بابلیہاںنےربکہہے ہمارےبھیمیں لئے
نبی پا بر کئے ہیں۔ ربلیکن16-17 جوابکا !سنو داؤد تختکے
پر بیٹھنے والے بادشاہ اور یروشلم میں بچے ہوئے تمام باشندوں کے
بارے الافواجربمیں فرماتا ہے، تمہارے’ جتنے بھائی جلاوطنی
سے بچ گئے ہیں اُن خلافکے مَیں تلوار، کال مہلـکاور یاں بیمار
بھیج دوں گا۔ مَیں اُنہیں گلے ہوئے انجـیروں کی مانند بنا دوں گا،
جو خراب ہونے کی وجہ سے کھائے نہیں جائیں گے۔ 18 مَیں
تلوار، کال مہلـکاور یوں بیمار سے اُن کا یوں تعاقب کروں گا کہ
دنیا ممالـکتمامکے اُن دیکھحالتکی کر جسگے۔جائیںگھبرا
قوم میں بھی مَیں اُنہیں منتشر کروں گا وہاں لوگوں کے رونگٹے
کھڑے ہو جائیں گے۔ کسی پر لعنت بھیجتے وقت لوگ 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 نے بھی میری نہ
‘سنی۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

رباب20 کا فرمان سنو، تم سب جو جلاوطن ہو چکے ہو،
مَیںجنہیں یروشلم نکالسے بھیجبابلکر الافواجرب21ہوں۔چکا
اسرائیلجو کا خدا فرماتاہے ہے، بناباخی’ قولایاہ اور ِصدقیاہ
بن معسیاہ میرا نام لے کر تمہیں پیشجھوٹی گوئیاں سناتے ہیں۔
اِس لئے اُنہیںمَیں بابلشاہِ نبوکدنضر دوںمیںہاتھکے گا اُنہیںجو
تیرے دیکھتے دیکھتے گا۔دےموتسزائے 22 اُن کا عبرتانجام
انگیز مثال بن جائے گا۔ کسی پر لعنت بھیجتے وقت یہوداہ کے
کہیںجلاوطن تیرےرب”گے، ساتھ ِصدقیاہ اور اباخی کا سا
کرےسلوک جنہیں شاہِ بابل آگنے میں بھون “!لیا 23 کیونکہ
اُنہوں اسرائیلنے میں حرکتیںبےدین کی ہیں۔ اپنے پڑوسیوں کی
یوں بیو ساتھکے زنا کرنے اُنہوںساتھساتھکے نے میرا نام لے کر
ایسے جھوٹے پیغام سنائے ہیں جو مَیں نے اُنہیں سنانے کو نہیں
کہا تھا۔ مجھے اِس کا پورا علم اورہے، مَیں اِس کا گواہ ‘ہوں۔ یہ
رب کا فرمان “ہے۔

سمعیاہ کے لئے رب کا پیغام
رب24 نے فرمایا، بابل” کے ہنے ر والے سمعیاہ نخلامی کو

اطلاع دے، رب25 الافواج 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 رب’ آپنے کو یہویدع کی جگہ اپنے گھر کی دیکھ بھال
کرنے کی ذمہ داری دی آپہے۔ کی ذمہ یوں دار میں یہ بھی
شامل کہہے ہر دیوانے اور نبوّت کرنے والے ڈالمیںکاٹھکو
کر اُس کی گردن میں لوہے کی زنجـیریں ڈالیں۔ 27 تو پھر آپ نے
عنتوت کے ہنے ر والے یرمیاہ خلافکے قدم نہیںکیوں اُٹھایا جو

* 29:2 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا یکونیاہ مستعمل ہے۔
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آپ درمیانکے نبوّت کرتا رہتا ہے؟ 28 کیونکہ اُس نے ہمیں جو
بابل میں ہیں خط بھیج کر مشورہ دیا ہے کہ دیر لـگے گی، اِس
لئے گھر بنا کر اُن میں بسنے لـگو، باغ لگا کر اُن کا پھل “۔‘کھاؤ

جب29 صفنیاہ کو سمعیاہ ملخطکا گیا تو اُس نے یرمیاہ کو
سب کچھ سنایا۔ تب30 یرمیاہ پر رب کا کلام نازل ہوا، 31 تمام”
جلاوطنوں بھیجخطکو کر لـکھ دے، رب’ سمعیاہ نخلامی کے
بارے میں فرماتا ہے کہ گو مَیں نے سمعیاہ کو نہیں بھیجا توبھی
اُس گوئیاںپیشتمہیںنے سنا جھوٹکر پر بھروسا رکھنے پر آمادہ
کیا ہے۔ 32 ربچنانچہ 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 ربنے سے
سرکش ہونے کا مشورہ دیا “۔‘ہے

30
اسرائیل اور یہوداہ بحال ہو جائیں گے

رب1 کلامکا یرمیاہ پر نازل ہوا، اسرائیلرب”2 کا خدا فرماتا
ہے کہ جو بھی پیغام مَیں نے تجھ پر نازل کئے اُنہیں کتاب کی
صورت میں قلم بند !کر 3 ربکیونکہ فرماتا ہے کہ وقتوہ آنے
والا مَیںجبہے اپنی اسرائیلقوم اور یہوداہ بحالکو کر اُسکے
ملـک واپسمیں لاؤں گا مَیںجو نے اُن باپکے دادا میراثکو
میں دیا “تھا۔

4 یہ اسرائیل اور یہوداہ بارےکے میں رب کے فرمان ہیں۔
فرماتارب”5 ہے، امنہیں۔رہیدےسنائیچیخیںزدہخوف’
نامکا نہیںتکنشانو بلـکہ پھیلیدہشتہیدہشتطرفچاروں
ہوئی ہے۔ 6 کیا مرد بچے دےجنم سکتا توہے؟ پھر تمام مرد کیوں
اپنے ہاتھ کمر پر رکھ کر دردِ زہ میں مبتلا عورتوں کی تڑپطرح
رہے ہیں؟ ایکہر رنگکا فق پڑ گیا ہے۔

!افسوس7 وہ دن کتنا ناکہول ہو !گا اُس جیسا کوئی نہیں
ہو گا۔ یعقوب کی اولاد کو بڑی مصیبت پیش آئے 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 بلـکہ رب اپنے خدا
اور داؤد نسلکی کے اُس بادشاہ کریںخدمتکی مَیںجسےگے
پا بر کر کے اُن پر مقرر کروں ‘گا۔

10 چنانچہ رب فرماتا ہے، اے’ یعقوب میرے خادم، مت
!ڈر اے اسرائیل، دہشت مت !کھا دیکھ، مَیں تجھے دُوردراز
علاقوں سے اور تیری اولاد کو جلاوطنی سے چھڑا واپسکر لے
آؤں واپسیعقوبگا۔ آ گزارےزندگیسےسکونکر گا، اور اُسے
پریشان کرنے والا کوئی نہیں ہو ‘گا۔ 11 ربکیونکہ فرماتا تیرےمَیں’ہے، ساتھ ہوں، مَیں تجھےہی بچاؤں گا۔ مَیں اُن تمام قوموں
نیستکو و نابود کر دوں گا جن میں مَیں نے تجھے منتشر کر دیا
ہے، لیکن تجھے مَیں اِس طرح صفحہ ہستی سے نہیں مٹاؤں گا۔

البتہ مَیں مناسب تکحد تیری تنبیہ کروں گا، کیونکہ مَیں تجھے
سزا دیئے بغیر نہیں چھوڑ ‘سکتا۔

12 ربکیونکہ فرماتا ہے، تیرا’ لاعلاجزخم چوٹتیریہے،
بھر ہی نہیں سکتی۔ 13 کوئی نہیں ہے تیرےجو حق میں بات
کرے، تیرے پھوڑوں کا معالجہ اور تیری شفا ممکن ہی !نہیں
تیرے14 تمام *عاشق تجھے بھول گئے ہیں اور تیری پروا ہی نہیں
کرتے۔ تیرا قصور بہت سنگین ہے، تجھ سے بےشمار گناہ سرزد
ہوئے ہیں۔ اِسی لئے مَیں نے تجھے دشمن کی طرح مارا، ظالم کی
طرح تنبیہ دی ہے۔

لـگچوٹجباب15 گئی ہے اور لاعلاج محسوسدرد ہو
رہا ہے تو تُو مدد کے لئے کیوں چیختا یہہے؟ مَیں ہی تیرےنے
سنگین قصور اور متعدد گناہوں کی وجہ تیرےسے ساتھ کیا ہے۔

لیکن16 جو تجھے ہڑپ کریں اُنہیں بھی ہڑپ کیا جائے گا۔
تیرے تمام جلاوطندشمن جائیںہو جنہوںگے۔ لُوٹتجھےنے لیا
بھیاُنہیں لُوٹا غارتتجھےنےجنہوںگا،جائے غارتبھیاُنہیںکیا
کیا جائے ‘گا۔ 17 ربکیونکہ فرماتا ہے، تیرےمَیں’ زخموں کو
بھر کر تجھے شفا دوں گا، کیونکہ لوگوں نے تجھے مردود قرار
دے کر کہا ہے کہ صیون کو دیکھو جس کی فکر کوئی نہیں
‘کرتا۔ رب18 فرماتا ہے، دیکھو،’ مَیں یعقوب کے خیموں کی
بدنصیبی ختم کروں گا، مَیں اسرائیل کے گھروں پر ترس کھاؤں
گا۔ تب یروشلم کو کھنڈرات پر سرےنئے سے تعمیر کیا جائے
گا، اور محل کو دوبارہ اُس کی پرانی جگہ پر کھڑا کیا جائے گا۔

والوںمنانےخوشیاورگیتکےشکرگزاریوہاںوقتاُس19
کی آوازیں بلند ہو جائیں گی۔ اور مَیں دھیان دوں گا کہ اُن کی
تعداد کم نہ ہو جائے بلـکہ بڑھمزید اُنہیںجائے۔ نہیںحقیر سمجھا
جائے گا بلـکہ مَیں اُن بہتعزتکی بڑھا دوں گا۔ 20 اُن بچےکے
قدیم گزاریںزندگیمحفوظطرحکیزمانے اورگے، اُن جماعتکی
مضبوطی میرےسے حضور قائم رہے لیکنگی۔ 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
اُٹھسے نشینتختکر ہو مَیںگا۔جائے اُسےخود لاؤںقریباپنے
گا تو میرےوہ قریب آئے ‘گا۔ ربکیونکہ فرماتا ہے، صرف’
وہی اپنی خطرےجان میں ڈال میرےکر قریب آنے جرأتکی
کر سکتا جسےہے مَیں خود اپنے قریب لایا ہوں۔ وقتاُس22 تم
میری قوم ہو گے اور مَیں تمہارا خدا ہوں “۔‘گا

23 دیکھو، رب کا غضب زبردست آندھی کی طرح نازل ہو
رہا ہے۔ تیز بگولے بےدینوںجھونکےکے سروںکے پر اُتر رہے
ہیں۔ رباور24 شدیدکا قہر تکوقتاُس ٹھنڈا نہیں ہو جبگا
تک اُس نے اپنے دل کے منصوبوں کو تکتکمیل نہیں پہنچایا۔
آنے والے دنوں میں تمہیں اِس صافکی سمجھ آئے گی۔

31
جلاوطنوں واپسیکی

* 30:14 :عاشق عاشق سے مراد اسرائیل اتحادیکے ہیں۔



یرمیاہ 31:1 597 یرمیاہ 31:28
رب1 فرماتا مَیںوقتاُس”ہے، تمام اسرائیلی گھرانوں کا خدا

ہوں گا، اور میریوہ “گے۔ہوںقوم فرماتارب2 تلوار”ہے، سے
بچے لوگوںہوئے یگستانکو ر میں ہی حاصلفضلمیرا ہوا ہے،
اور اسرائیل اپنی آرام گاہ پاسکے 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۔ اے4 کنواری اسرائیل، تیری نئے
سرے سے تعمیر ہو جائے گی، مَیںکیونکہ تجھےخود تعمیر کروں
گا۔ تُو دوبارہ اپنے دفوں سے آراستہ ہو کر خوشی منانے والوں
ناچلوککے کے لئے نکلے گی۔ 5 تُو دوبارہ سامریہ یوںکی پہاڑ پر
انگور باغکے لگائے گی۔ اور پودوںجو لگائیںکو گے وہ خود اُن
پھلکے لطفسے اندوز ہوں گے۔ 6 کیونکہ وہ دن آنے والا ہے
جب افرائیم پہاڑیکے علاقے پہرےکے دار دےآواز کر کہیں
گے، آؤ’ ہم صیون پاسکے جائیں تاکہ رب اپنے خدا کو سجدہ
“۔‘کریں

7 کیونکہ رب فرماتا ہے، یعقوب” کو دیکھ کر خوشی !مناؤ
قوموں کے سربراہ کو دیکھ کر شادمانی کا نعرہ !مارو بلند آواز
سے الله کی حمد و ثنا کر کے 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 اور لنگڑے اُن میں شامل ہوں گے، حاملہ اور
جنم دینے والی عورتیں بھی ساتھ چلیں گی۔ اُن کا بڑا ہجوم واپس
آئے گا۔ 9 اور جب مَیں اُنہیں واپس لاؤں گا تو وہ روتے ہوئے
اور التجائیں کرتے میرےہوئے پیچھے چلیں مَیںگے۔ اُنہیں ندیوں
کنارےکنارےکے اور ایسے ہموار راستوں واپسپر چلوںلے گا،
جہاں ٹھوکر کھانے کا خطرہ نہیں ہو گا۔ کیونکہ مَیں اسرائیل کا
باپ ہوں، اور *افرائیم میرا پہلوٹھا ہے۔

اے10 ربقومو، کا کلام !سنو دُوردراز تکجزیروں اعلان
کرو، جس’ نے اسرائیل کو منتشر کر دیا ہے وہ اُسے دوبارہ
کرےجمع گا اور چرواہے کی سی فکر رکھ کر اُس کی گلہ بانی
کرے ‘گا۔ 11 کیونکہ رب نے فدیہ دے کر یعقوب کو بچایا
ہے، اُس نے دےعوضانہ کر اُسے زورآور کے ہاتھ سے چھڑایا
ہے۔ تب12 وہ آ کر صیون کی بلندی پر خوشی نعرےکے لگائیں
گے، اُن چہرےکے رب کی برکتوں کو دیکھ کر چمک اُٹھیں
گے۔ کیونکہ اُس وقت وہ اُنہیں اناج، نئی َمے، زیتون کے تیل
اور جوان یوں بھیڑبکر اور گائےبَیلوں کثرتکی نوازےسے گا۔
اُن کی سیرابجان باغ کی طرح سرسبز ہو گی، اور اُن کی نڈھال
یاںپھر13گی۔جائےسنبھلحالت لوکمارےکےخوشیکنوار
ناچ ناچیں گی، جوان بزرگاور آدمی بھی اُس میں لیںحصہ گے۔
یوں مَیں اُن کا ماتم خوشی میں بدل دوں گا، مَیں اُن کے دلوں سے
نکالغم اُنہیںکر اپنی تسلی اور شادمانی سے بھر دوں “گا۔ رب14

فرماتا ہے، مَیں” اماموں کی جان کو تر و تازہ کروں گا، میریاور
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۔

16 لیکن رب فرماتا ہے، رونے” اور آنسو بہانے سے باز آ،
کیونکہ تجھے اپنی محنت کا اجر ملے گا۔ یہ رب کا وعدہ ہے کہ
وہ دشمن ملـککے لوٹسے آئیں گے۔ 17 تیرا مستقبل پُراُمید ہو
گا، تیرےکیونکہ بچے اپنے وطن واپسمیں آئیں “گے۔ ربیہ کا
فرمان ہے۔

یہکی†اسرائیل”18 پہنچتکمجھزاریوگر کیونکہہے۔گئی
وہ کہتا ہے، ہائے،’ تُو نے میری سخت تادیب کی ہے۔ میری
یوں تربیت ہوئی بچھڑےطرحجسہے کی ہوتی جبہے اُس
کی گردن پر پہلی بار جوا رکھا جاتا اےہے۔ رب، واپسمجھے لا
تاکہ واپسمَیں 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 احساسشدید ہو
رہا ہے، ابکیونکہ مَیں اپنی جوانی کے ناکشرم پھل کی فصل
کاٹ رہا ‘ہوں۔ لیکن20 رب فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا قیمتی
بیٹا، میرا لاڈلا ہے۔ مَیںگو بار بار اُس باتیںخلافکے کرتا ہوں
توبھی اُسے یاد کرتا رہتا ہوں۔ اِس لئے میرا دل اُس کے لئے پتا تڑ
ہے، اور لازم ہے کہ مَیں اُس ترسپر کھاؤں۔

میریاے21 قوم، ایسے کھڑےنشان کر جن سے لوگوں کو
صحیح راستے کا پتا !چلے اُس سڑکپکی پر جسدےدھیان پر تُو
نے سفر کیا کنواریاےہے۔ واپساسرائیل، آ، اپنے اِن شہروں
لوٹمیں !آ اے22 بےوفا بیٹی، تُو تککب پھرےبھٹکتی گی؟
رب ملـکنے ایکمیں نئی چیز پیدا کی ہے، یہ کہ عورتآئندہ
آدمی کے گرد رہے “گی۔

اسرائیل اور یہوداہ دوبارہ آباد ہو جائیں گے
الافواجرب23 اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا ہے، مَیںجب”

اسرائیلیوں کو بحال کروں گا تو ملـِک یہوداہ اور اُس کے شہروں
کے باشندے دوبارہ کہیں گے، اے’ راستی کے گھر، اے
مُقّدس پہاڑ، رب تجھے ‘!دےبرکت تب24 یہوداہ اور اُس کے
شہر دوبارہ آباد ہوں ملـکبھیکسانگے۔ 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 غشاور کھانے والوں
کو تر و تازہ کروں “گا۔

اُٹھاجاگمَیںتب26 نیندمیریدیکھا۔طرفچاروںاور کتنی
میٹھی رہی !تھی

رب27 فرماتا ہے، وہ” وقت آنے والا جبہے مَیں اسرائیل
کے گھرانے اور یہوداہ کے گھرانے کا بیج بو کر انسان 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

* 31:9 :افرائیم یہاں افرائیم اسرائیل کا دوسرا نام ہے۔ † 31:18 :اسرائیل لفظی :ترجمہ افرائیم۔
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لیکندیا۔ آئندہ مَیں اُتنے دھیانہی اُنہیںسے تعمیر کروں اُنہیںگا،
پنیری طرحکی “گا۔دوںلگا ربیہ فرمانکا وقتاُس”29ہے۔
لوگ یہ کہنے سے باز آئیں گے کہ والدین نے کھٹے انگور کھائے،
دانتلیکن اُن بچوںکے کھٹےکے ہو ہیں۔گئے ابکیونکہ30 سے
کھٹے انگور کھانے والے کے اپنے دانتہی کھٹے ہوں ابگے۔
اُسیسے کو دیموتسزائے جائے گی جو قصوروار “ہے۔

نیا عہد
رب31 فرماتا ایسے”ہے، دن آ اسرائیلمَیںجبہیںرہے کے

گھرانے اور یہوداہ کے گھرانے کے ایکساتھ نیا عہد باندھوں
گا۔ 32 یہ اُس عہد کی مانند نہیں ہو گا جو مَیں نے اُن باپکے
دادا کے ساتھ اُس دن باندھا تھا جب مَیں اُن کا ہاتھ پکڑ کر اُنہیں
مصر نکالسے لایا۔ کیونکہ اُنہوں نے وہ عہد توڑ دیا، گو مَیں اُن
مالـککا “تھا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

جو”33 نیا مَیںعہد اُن دنوں اسرائیلبعدکے کے گھرانے کے
ساتھ باندھوں گا اُس تحتکے مَیں اپنی شریعت اُن کے اندر ڈال
کر اُن کے دلوں پر کندہ کروں گا۔ تب مَیں ہی اُن کا خدا ہوں
گا، اور میریوہ قوم ہوں گے۔ وقتاُس34 اِسسے ضرورتکی
نہیں گیرہے کوئیکہ پڑوسیاپنے یا بھائی کو دےتعلیم کر رب’کہے، کو جان ‘لو۔ کیونکہ چھوٹے سے لے بڑےکر تک سب
مَیںکیونکہگے۔جانیںمجھے اُن کا کروںمعافقصور اورگا آئندہ
اُن کے گناہوں کو یاد نہیں کروں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

رب35 فرماتا مَیں”ہے، ہی مقررنے کیا ہے دنکہ وقتکے
راتاورچمکےسورج دے۔روشنیسمیتستاروںچاندوقتکے
مَیں ہی سمندر کو یوں اُچھال دیتا ہوں کہ اُس کی موجیں گرجنے
لـگتی ہیں۔ رب الافواج ہی میرا نام “ہے۔ رب36 فرماتا ہے،
تکجب” یہ قدرتی میرےاصول منے سا قائم رہیں گے وقتاُس
تک اسرائیل میرےقوم منے سا قائم رہے گی۔ 37 کیا انسان آسمان
کی پیمائش کر سکتا ہے؟ یا کیا وہ زمین کی بنیادوں تفتیشکی کر
سکتا ہے؟ ہرگز !نہیں اِسی طرح یہ ممکن ہی نہیں کہ مَیں اسرائیل
کی پوری قوم کو اُس کے گناہوں کے سبب سے رد “کروں۔ یہ
رب کا فرمان ہے۔

یروشلم کو سرےنئے سے تعمیر کیا جائے گا
فرماتارب38 وقتوہ”ہے، آنے والا یروشلمجبہے ربکو

کے لئے سرےنئے سے تعمیر کیا جائے گا۔ تب اُس کی فصیل
حنن ایل کے بُرج سے لے کر کونے دروازےکے تک تیار ہو
گی۔جائے وہاں39 سے شہر تکپہاڑیجریبسیدھیسرحدکی
پہنچے گی، پھر گی۔مُڑےطرفکیجوعہ وقتاُس40 وادیجو
لاشوں اور بھسم ہوئی چربی کی راکھ سے ناپاک ہوئی ہے وہ
پورے طور پر رب کے لئے مخصوص و مُقّدس ہو گی۔ اُس کی
ڈھلانوں پر بھیکھیتتمامکے ہوںشاملتکقدرونوادٔی گے،
دروازےکےگھوڑےمیںمشرقبلـکہ کچھسبتککونےکے

مُقّدس گا۔ہو آئندہ شہر کبھینہکو دوبارہ جڑ سے اُکھاڑا جائے
گا، نہ تباہ کیا جائے “گا۔

32
محاصرےیرمیاہ کھیتدورانکے خریدتا ہے

1 یہوداہ کے بادشاہ ِصدقیاہ حکومتکی کے دسویں سال میں
رب یرمیاہ ہوا۔کلامہمسے نبوکدنضروقتاُس سال18جو سے
بابل کا بادشاہ فوجاپنی2تھا ساتھکے یروشلم کا محاصرہ کر تھا۔رہا
یرمیاہ اُن دنوں میں شاہی محل کے محافظوں کے صحن میں 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 کہ مَیں
اِس شہر کو شاہِ بابل کے ہاتھ میں دینے والا ہوں۔ جب وہ اُس
پر کرےقبضہ گا 4 تو ِصدقیاہ بابل کی فوج سے نہیں بچے 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 ِ شاہ بابل
ِصدقیاہ کو بابل لے جائے گا، اور وہاں وہ اُس تکوقت رہے
گا تکجب مَیں اُسے دوبارہ قبول نہ ربکروں۔ فرماتا ہے کہ
اگر تم بابل کی فوج سے لڑو تو ناکام رہو “۔‘گے

ربجب6 کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا تو یرمیاہ نے کہا، رب”
مجھ ہمسے کلام ہوا، 7 تیرا’ چچا زاد بھائی ایلحنم بن تیرےسلّوم
پاس آ کر کہے گا عنتوتکہ میں کھیتمیرا خرید سبآپلیں۔
سے قریبی رشتے دار ہیں، اِس لئے اُسے خریدنا آپ کا حق بلـکہ
فرض بھی ہے تاکہ زمین ہمارے خاندان کی ملـکیت *‘رہے۔
8 ایسا ہی ربطرحجسہوا نے فرمایا تھا۔ میرا چچا زاد بھائی حنم
ایل شاہی محافظوں میںصحنکے آیا اور مجھ سے کہا، بن’ یمین کے
قبیلے کے عنتوتشہر میں کھیتمیرا خرید لیں۔ یہ کھیت خریدنا
آپ کا حقموروثی بھیفرضبلـکہ ہے تاکہ ہمارےزمین خاندان
ملـکیتکی رہے۔ آئیں، اُسے خرید ‘!لیں
تب مَیں نے جان لیا کہ یہ وہی بات ہے ربجو نے فرمائی

تھی۔ 9 چنانچہ مَیں نے اپنے چچا زاد بھائی حنم ایل عنتوتسے کا
کھیت خرید کر اُسے چاندی کے 17 دےِسکے دیئے۔ 10 مَیں
انتقالنے نامہ لـکھ کر اُس پر مُہر لگائی، چاندیپھر تولِسکےکے
کر اپنے بھائی دےکو دیئے۔ مَیں نے گواہ بھی بُلائے تھے تاکہ
وہ پوری کارروائی کی تصدیق کریں۔ اِس11-12 کے بعد مَیں نے
مُہرشدہ انتقال نامہ تمام شرائط اور باروکسمیتقواعد بن یاہ نیر بن
محسیاہ کے سپرد کر دیا۔ ساتھ ساتھ مَیں نے اُسے ایک نقل بھی
پرجسدی مُہر نہیں لـگی تھی۔ حنم ایل، انتقال نامے خطدستپر
کرنے والے گواہ اور میںصحن حاضر باقی ہم اِسسبوطن کے
گواہ تھے۔ 13 اُن کے دیکھتے دیکھتے مَیں باروکنے کو ہدایت
دی،

14 الافواجرب’ اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا ہے کہ مُہرشدہ
انتقال نامہ اور اُس نقلکی لے مٹیکر برتنکے تاکہدےڈالمیں

* 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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لمبے محفوظتکعرصے رہیں۔ 15 الافواجربکیونکہ اسرائیلجو
کا خدا ہے فرماتا ہے وقتایککہ آئے ملـکاِسجبگا میں
دوبارہ کھیتگھر، اور انگور کے خریدےباغ جائیں ‘گے۔

یرمیاہ الله کی تمجید کرتا ہے
باروک16 بن یاہ نیر کو انتقال نامہ دینے کے بعد مَیں ربنے

سے دعا کی،
17 رباے’ قادرِ مطلق، تُو نے اپنا ہاتھ بڑھا کر بڑی قدرت

آسمانسے و زمین کو تیرےبنایا، لئے کوئی بھی کام ناممکن نہیں۔
18 تُو ہزاروں شفقتپر کرتا اور ساتھ ساتھ بچوں کو اُن والدینکے
گناہوںکے کی سزا دیتا اےہے۔ عظیم اور قادر جسخدا کا نام
الافواجرب ہے، تیرے19 مقاصد عظیم تیرےاور زبردستکام
ہیں، تیری آنکھیں انسان کی تمام راہوں کو دیکھتی رہتی ہیں۔ تُو
ایکہر کو اُس چلنچالکے اور اعمال مناسبکا اجر دیتا ہے۔

مصر20 میں تُو نے الٰہی نشان معجزےاور دکھائے، اور تیرا
یہ سلسلہ جاریتکآج رہا اسرائیلہے، میں بھی اور باقی قوموں
میں بھی۔ یوں تیرے نام کو وہ عزت و جلال ملا جو تجھے آج
تک حاصل ہے۔ 21 تُو الٰہی نشان معجزےاور دکھا کر اپنی قوم
اسرائیل کو مصر سے نکال لایا۔ تُو نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنی عظیم
قدرت مصریوں پر ظاہر کی تو اُن پر شدید دہشت طاری ہوئی۔
تب22 تُو نے اپنی قوم کو بخشملـکیہ میںجسدیا دودھ اور
شہد کثرتکی تھی جساور کا وعدہ تُو نے قَسم کھا کر اُن کے
باپ دادا سے کیا تھا۔

لیکن23 ہمارےجب باپ 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 ہے۔ ہم
تلوار، کال مہلـکاور یوں بیمار سے اِتنے کمزور ہو ہیںگئے جبکہ
بابل کی فوج شہر پر کرےحملہ گی تو وہ اُس کے قبضے میں آئے
گا۔ جو کچھ بھی تُو نے فرمایا تھا پیشوہ آیا ہے۔ تُو خود اِس کا
گواہ ہے۔ لیکن25 اے رب 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 کلامکا یرمیاہ پر نازل ہوا، اورربمَیںدیکھ،”27

تمام انسانوں کا ہوں۔خدا تو پھر کیا کوئی کام مجھجوہے نہیںسے
ہو “سکتا؟ 28 ربچنانچہ فرماتا ہے، مَیں” اِس شہر کو بابل 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 کچھسبکر دیںجلا کچھسبگے، آتشنذرِ
کریں تبگے۔ وہ تمام گھر راکھ ہو جائیں جنگے کی چھتوں پر

لوگوں بعلنے 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 آج تک وہی کچھ کرتے آئے ہیں جو مجھے ناپسند ہے۔
اپنے ہاتھوں کے کام سے وہ مجھے بار بار غصہ دلاتے رہے ہیں۔
31 یروشلم کی بنیادیں لنے ڈا سے لے کر آج تک اِس شہر نے
مجھے حد سے یادہ ز مشتعل کر دیا ہے۔ اب لازم ہے کہ مَیں
اُسے نظروں سے دُور کر دوں۔ 32 کیونکہ اسرائیل اور یہوداہ کے
باشندوں نے اپنی بُری حرکتوں سے طیشمجھے دلایا ہے، خواہ
بادشاہ ہو یا ملازم، خواہ امام ہو یا نبی، خواہ یہوداہ ہو یا یروشلم۔
33 اُنہوں 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 تربیتمیری قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھے۔ 34 صرفنہ یہ
گھرجسبلـکہ میرےپر نام کا ٹھپا لگا اُنہوںمیںاُسہے 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 نے اُنہیں ایسی قابِل گھن حرکتیں کرنے کا حکم نہیں
دیا تھا، بلـکہ مجھے اِس کا تکخیال نہیں آیا۔ یوں اُنہوں نے یہوداہ
کو گناہ کرنے پر اُکسایا ہے۔

وقتاِس36 تم کہہ ہو،رہے یہ’ شہر بابلشاہِضرور قبضےکے
میں آ جائے گا، کیونکہ تلوار، کال اور مہلـک یوں بیمار نے ہمیں
کمزور کر دیا ‘ہے۔ لیکن اب شہر بارےکے میں رب کا فرمان
سنو، اسرائیلجو کا خدا !ہے

بےشک37 مَیں بڑے طیش میں آ کر شہر کے باشندوں کو
ممالـکمختلف میں منتشر کر دوں گا، لیکن مَیں اُنہیں اُن جگہوں
سے پھر جمع کر واپسکے بھی لاؤں گا تاکہ وہ دوبارہ یہاں سکون
ساتھکے رہ سکیں۔ تب38 میریوہ قوم ہوں گے، اور مَیں اُن کا
گا۔ہوںخدا مَیں39 دوںہونے گا کہ سوچوہ میںچلنچالاور
ایک ہو کر وقتہر خوفمیرا مانیں گے۔ کیونکہ اُنہیں معلوم ہو
گا کہ ایسا کرنے ہمیںسے اور ہماری اولاد برکتکو ملے گی۔

مَیں40 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 پنیریاُنہیںسےجانودلپورےاور ملـکاِسطرحکی
میں دوبارہ “گا۔دوںلگا ربکیونکہ42 فرماتا مَیں”ہے، ہی نے
یہ بڑی آفت اِس قوم پر نازل کی، اور مَیں ہی اُنہیں اُن تمام برکتوں
سے نوازوں گا جن کا وعدہ مَیں نے کیا ہے۔ بےشک43 تم اِس
وقت کہتے ہو، ہائے،’ ملـکہمارا ویران و سنسان اُسہے، میں
انساننہ اور رہحیواننہ گیا بابلکچھسبکیونکہہے، حوالےکے
کر دیا گیا لیکن‘ہے۔ مَیں فرماتا ہوں ملـکپورےکہ میں دوبارہ
خریدےکھیت فروختاور44 جائیںکئے معموللوگگے۔ کے



یرمیاہ 33:1 600 یرمیاہ 33:26
مطابق انتقال نامے لـکھ کر اُن پر مُہر لگائیں گے اور کارروائی کی
تصدیق لئےکے بُلائیںگواہ تمامگے۔ یمینبنیعنیعلاقے قبائلیکے
علاقے میں، یروشلم دیہاتکے میں، یہوداہ پہاڑیاور علاقے کے
شہروں میں، مغرب کے نشیبی پہاڑی علاقے کے شہروں میں اور
نجبدشِت شہروںکے میں ایسا ہی کیا مَیںگا۔جائے خود اُن کی
بدنصیبی ختم کروں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

33
یروشلم میں دوبارہ خوشی ہو گی

محافظوںشاہیتکابیرمیاہ1 گرفتارمیںصحنکے تھا ربکہ
ایک بار پھر اُس سے ہم کلام ہوا، 2 جو” سب کچھ خلق کرتا،
تشکیل دیتا اور قائم رکھتا اُسہے کا ربنام ربیہیہے۔ فرماتا
ہے، مجھے3 پکار تو مَیں ایسیمیںجوابتجھے عظیم اور ناقابِل فہم
باتیں بیان کروں گا جو تُو نہیں جانتا۔

4 ربکیونکہ اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا ہے کہ تم اِسنے
شہر کے مکانوں بلـکہ ایکچند شاہی مکانوں کو بھی ڈھا دیا ہے
تاکہ اُن پتھروںکے اور لـکڑی فصیلسے مضبوطکو کرو اور شہر
کو دشمن کے پُشتوں اور تلوار سے بچائے رکھو۔ 5 گو تم بابل کی
فوج سے لڑنا ہتے چا ہو، لیکن شہر کے گھر اسرائیلیوں کی لاشوں
کیونکہگے۔جائیںبھرسے اُن ہی پر مَیں گا۔کروںنازلغضباپنا
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
وفاداریاور کا اظہار کروں گا۔ 7 کیونکہ مَیں یہوداہ اور اسرائیل
بحالکو کر اُنہیںکے ویسے تعمیر کروں پہلےجیسےگا تھے۔ مَیں8
اُنہیں اُن کی تمام بےدینی سے پاک 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 میریممالـکتمامکے اُس پر مہربانی دیکھ کر متاثر ہو
جائیں گے۔ وہ گھبرا کانپکر اُٹھیں اُنہیںجبگے پتا چلے گا کہ
مَیں 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 ‘ہیں۔ لیکن رب فرماتا ہے کہ یروشلم اور
یہوداہ کے دیگر شہروں کی جو گلیاں اِس وقت ویران اور انسان
و حیوان سے خالی ہیں، 11 اُن میں دوبارہ خوشی و شادمانی،
دُولھے دُلھن کی آواز رباور کے گھر میں شکرگزاری کی قربانیاں
پہنچانے والوں دیںسنائیگیتکے وقتاُسگے۔ وہ گائیں رب’گے، الافواج کا شکر کرو، کیونکہ رب بھلا ہے، اور اُس کی
ابدیشفقت ‘ہے۔ مَیںکیونکہ ملـکاِس پہلےکو بحالطرحکی
کر دوں گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

الافواجرب12 فرماتا ہے کہ فی الحال یہ مقام ویران اور انسان
و حیوان سے خالی ہے۔ لیکن آئندہ یہاں اور باقی تمام شہروں میں

دوبارہ ایسی چراگاہیں ہوں گی جہاں گلہ بان اپنے یوڑوں ر کو
چَرائیں گے۔ ملـکپورےتب13 میں چرواہے اپنے یوڑوں ر کو
گنتے اور لتے سنبھا ہوئے نظر آئیں گے، خواہ پہاڑی علاقے کے
شہروں یا مغرب کے نشیبی پہاڑی علاقے میں دیکھو، خواہ دشِت
نجب یا بن یمین کے قبائلی علاقے میں معلوم کرو، خواہ یروشلم کے
دیہات یا یہوداہ یافتمیںشہروںباقیکے ربیہکرو۔در فرمانکا
ہے۔

ابدی عہد کا وعدہ
رب14 فرماتا کہہے وقتایسا آنے والا مَیںجبہے وہ اچھا

وعدہ پورا کروں گا جو مَیں نے اسرائیل کے گھرانے اور یہوداہ
کے گھرانے سے کیا ہے۔ 15 اُس وقت مَیں داؤد کی نسل سے
اورگا،دوںپھوٹنےکونپلبازراستایک انصافمیںملـکوہی
اور راستی کرےقائم گا۔ 16 اُن دنوں میں یہوداہ کو چھٹکارا ملے
گا اور یروشلم پُرامن زندگی گزارے گا۔ تب یروشلم رب’ ہماری
‘راستی کہلائے گا۔ 17 کیونکہ رب فرماتا ہے کہ اسرائیل کے
تخت پر بیٹھنے والا ہمیشہ ہی داؤد نسلکی کا ہو گا۔ اِسی18 طرح
امامگزارخدمتمیںگھرکےرب ہمیشہ لاویہی قبیلےکے کے
ہوں گے۔ وہی میرےمتواتر بھسمحضور ہونے والی قربانیاں اور
غلہ اور ذبح کی پیشقربانیاں کریں “گے۔

ایکرب19 بار پھر یرمیاہ سے ہم کلام ہوا، 20 رب” فرماتا
ہے کہ مَیں نے دن اور رات سے عہد باندھا ہے کہ وہ مقررہ
وقت پر اور ترتیب وار گزریں۔ کوئی اِس عہد کو توڑ نہیں سکتا۔
مَیںطرحاِسی21 نے اپنے خادم داؤد بھیسے باندھعہد کر وعدہ
کیا کہ اسرائیل کا بادشاہ ہمیشہ اُسی کی نسل کا ہو گا۔ نیز، مَیں
لاوینے اماموںکے بھیسے باندھعہد کر وعدہ کیا ربکہ کے
گھر میں خدمت گزار امام ہمیشہ لاوی کے قبیلے کے ہی ہوں
راتگے۔ اور دن سے بندھے ہوئے عہد طرحکی اِن عہدوں کو
بھی توڑا نہیں جا سکتا۔ مَیں22 اپنے خادم داؤد کی اولاد اور اپنے
یوںگزارخدمت لاو ستاروںکو اور سمندر ریتکی جیسا بےشمار
بنا دوں “گا۔

رب23 یرمیاہ سے ایک بار پھر ہم کلام ہوا، 24 کیا” تجھے
لوگوں باتیںکی معلوم نہیں ہوئیں؟ یہ کہہ رہے ہیں، ربگو’ 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 اباِسے سے قوم ہی نہیں “سمجھتے۔ ربلیکن25 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 کبھیکو رد کروں۔ نہیں، مَیں ہمیشہ ہی داؤد کی
میںنسل تختکوکسیسے پر بٹھاؤں گا تاکہ وہ اسحاقابراہیم، اور
یعقوب اولادکی اُنہیںمَیںکیونکہکرے،حکومتپر بحال کر کے
اُن ترسپر کھاؤں “گا۔
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ِصدقیاہ بابل کی قید میں مر جائے گا
وقتاُسرب1 یرمیاہ کلامہمسے بابلشاہِجبہوا نبوکدنضر

اپنی پوری فوج لے کر یروشلم اور یہوداہ کے تمام شہروں پر حملہ کر
رہا تھا۔ اُس ساتھکے دنیا کے اُن ممالـکتمام اور قوموں فوجیںکی
تھیں جنہیں اُس نے اپنے تابع کر لیا تھا۔

اسرائیلجورب”2 کا خدا فرماتاہے یہوداہکہہے بادشاہکے
ِصدقیاہ پاسکے جا کر اُسے بتا، رب’ فرماتا ہے کہ مَیں اِس شہر
یروشلم کو شاہِ بابل کے حوالے کرنے کو ہوں، اور وہ اِسے نذرِ
آتش کر دے گا۔ 3 تُو بھی اُس کے ہاتھ سے نہیں 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 تجھ سے
کرےبات گا۔ پھر تجھے بابل پڑےجانا گا۔ اےلیکن4 ِصدقیاہ
بادشاہ، رب کا یہ فرمان بھی !سن تیرےرب بارے میں فرماتا
ہے کہ تُو تلوار سے نہیں 5 بلـکہ طبعی مرےموت گا، اور لوگ
اُسی طرح تیری تعظیم میں لـکڑی کا بڑا ڈھیر بنا آگکر لگائیں گے
جس تیرےطرح باپ دادا کے لئے کرتے آئے ہیں۔ وہ تجھ 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 کے تمام قلعہ بند شہروں میں سے یہی تکابتین قائم
رہے تھے۔

غلاموں کے ساتھ بےوفائی
ایککلامکارب8 بار پھر یرمیاہ پر نازل وقتاُسہوا۔ ِصدقیاہ

بادشاہ یروشلمنے باشندوںکے عہدساتھکے باندھا تھا اپنےہمکہ
ہم وطن غلاموں کو آزاد کر دیں گے۔ 9 ہر ایک نے اپنے ہم
وطن غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ
سب متفق ہوئے تھے کہ ہم اپنے ہم وطنوں کو غلامی میں نہیں
رکھیں گے۔ 10 تمام بزرگ اور باقی تمام لوگ یہ کرنے پر راضی
ہوئے تھے۔ یہ عہد کرنے پر اُنہوں نے اپنے غلاموں کو واقعی
آزاد کر دیا تھا۔ لیکن11 بعد میں وہ اپنا ارادہ بدل کر اپنے آزاد
کئے ہوئے غلاموں واپسکو 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
باپتمہارے دادا کو مصر کی غلامی نکالسے لایا تو مَیں نے اُن
سے عہد باندھا۔ اُس ایککی شرط یہ تھی 14 کسیجبکہ ہم
وطن نے آپاپنے بیچکو کر تیریتکسالچھ خدمت کی ہے
تو لازم ہے ساتویںکہ سال تُو اُسے آزاد کر شرطیہدے۔ سبتم
پر صادق آتی لیکنہے۔ باپتمہارےافسوس، دادا نے نہ میری
سنی، نہ میری بات پر دھیان دیا۔ اب15 تم نے پچھتا کر وہ کچھ
کیا مجھےجو پسند تھا۔ ایکہر اعلاننے کیا کہ ہم اپنے وطنہم

غلاموں کو آزاد کر دیں گے۔ تم اُس میںگھر جسآئے میرےپر
نام کا ٹھپا لگا ہے اور عہد باندھ میرےکر حضور اُس وعدے
کی تصدیق کی۔ لیکن16 اب تم نے اپنا ارادہ بدل میرےکر نام
کی کیبےحرمتی ہے۔ اپنے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کر دینے
کے بعد ایکہر اُنہیں واپسپاساپنے لایا ہے۔ پہلے تم نے اُنہیں
بتایا اباورجاؤ،چلےچاہوجیجہاںکہ تم اُنہیںنے غلامدوبارہ
بننے پر مجبور کیا ‘ہے۔

چنانچہ17 سنو ربکچھجو فرماتا !ہے تم’ نہیںمیرینے سنی،
کیونکہ تم غلاموںوطنہماپنےنے آزادکو نہیں اِسچھوڑا۔ لئے
اب رب تمہیں مہلـکتلوار، یوں بیمار اور کال کے لئے آزاد چھوڑ
گا۔دے تمہیں دیکھ کر دنیا کے ممالـکتمام کے کھڑےرونگٹے
ہو جائیں ‘گے۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ 18-19 دیکھو،’ یہوداہ اور
یروشلم کے بزرگوں، یوں، دربار اماموں اور عوام میرےنے ساتھ
عہد باندھا۔ اِس کی تصدیق کرنے کے لئے بچھڑےایکوہ کو
دو حصوں میں تقسیم کر کے اُن کے درمیان سے گزر گئے۔ توبھی
اُنہوں نے عہد توڑ کر اُس کی شرائط پوری نہ کیں۔ چنانچہ مَیں
ہونے دوں گا کہ وہ بچھڑےاُس کی مانند ہو جسجائیں کے
دو حصوں میں سے وہ گزر گئے ہیں۔ مَیں20 اُنہیں اُن کے دشمنوں
کے حوالے کر دوں گا، اُن ہی کے حوالے جو اُنہیں جان سے
مارنے کے درپَے ہیں۔ اُن کی لاشیں پرندوں اور جانوروںجنگلی
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 شاہِ بابل نبوکدنضر کی
فوج قبضےکے میں آ جائیں گے۔ کیونکہ گو فوجی وقتاِس پیچھے
ہٹ گئے ہیں، میرےلیکن22 حکم پر واپسوہ آ کر یروشلم پر حملہ
کریں گے۔ اور اِس مرتبہ وہ اُس پر قبضہ کر کے اُسے آتشنذرِ کر
دیں گے۔ مَیں یہوداہ کے شہروں کو بھی خاکیوں میں ملا دوں
گا کہ کوئی اُن میں نہیں رہ سکے “۔‘گا ربیہ کا فرمان ہے۔

35
یرمیاہ یکابیوں ر کو آزماتا ہے

جب1 یقیم یہو بن یوسیاہ ابھی یہوداہ کا بادشاہ تھا تو رب مجھ
سے ہم کلام ہوا، 2 یکابی” ر خاندان پاسکے جا کر اُنہیں رب
کے گھر کے صحن کمرےکسیکے میں آنے دعوتکی دے۔
جب وہ آئیں تو اُنہیں َمے پلا “دے۔

3 چنانچہ مَیں یازنیاہ بن یرمیاہ بن نیاہ حبّصِ پاسکے گیا اور اُسے
اُس کے بھائیوں 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
ملحقسےکمرےکے دربانکےگھرکےرباور بنمعسیاہ 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۔
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لیکن6 اُنہوں نے انکار کر ہم”کہا،کے نہیںَمے پیتے، کیونکہ

یوندبباپہمارے یکاببن ر ہمیںنے اور ہماری اولاد کو َمے
پینے منعسے کیا ہے۔ اُس7 ہمیںنے ہدایتیہ بھی دی، نہ’ مکان
تعمیر کرنا، نہ بیج بونا اور نہ انگور کا باغ لگانا۔ یہ بھیکبھیچیزیں
ملـکیتتمہاری میں شامل نہ ہوں، کیونکہ لازم ہے کہ تم ہمیشہ
خیموں میں زندگی گزارو۔ پھر تم لمبے تکعرصے اُس 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
یاںہماری بیو یا کبھیبچے َمے پیتے ہیں۔ رہائشاپنیہم9 کے لئے
مکان نہیں بناتے، اور نہ انگور کے باغ، نہ کھیت یا فصلیں ہماری
ملـکیت میں ہوتی ہیں۔ اِس10 میںخیموںتکآجہمبجائےکے
ہتے ر ہیں۔ یوندبباپہمارےہدایتبھیجو دیہمیںنے اُس
پر ہم پورے اُترے ہیں۔ 11 ہم صرف عارضی طور پر شہر میں
ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کیونکہ جب شاہِ بابل نبوکدنضر اِس ملـک
گھسمیں آیا تو ہم بولے، آئیں،’ ہم یروشلم شہر میں جائیں تاکہ
بابل اور شام فوجوںکی سے بچ اِسیصرفہم‘جائیں۔ 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 کے باشندوں
پاسکے جا کر کہہ، تم’ تربیتمیری قبولکیوں نہیں کرتے؟ تم
میری کیوں نہیں سنتے؟ یوندب14 یکاببن ر پر غور کرو۔ اُس نے
اپنی اولاد کو َمے پینے منعسے کیا، اِس لئے اُس کا تکآجگھرانا
َمے نہیں پیتا۔ لوگیہ اپنے باپ ہدایاتکی کے تابع ہتے ر ہیں۔
اِس کے مقابلے 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
تمہیںخادممیرے آگاہ رہیںکرتے بُریاپنیایکہرکہ ترکراہ
کر واپسکے !آئے اپنا چال درستچلن کرو اور اجنبی معبودوں
کی پیروی کر کے اُن متخدمتکی !کرو پھر تم ملـکاُس میں
رہو مَیںجوگے تمہیںنے باپتمہارےاور دادا بخشکو دیا تھا۔
لیکن تم نے نہ توجہ دی، نہ میری سنی۔ یوندب16 یکاببن ر کی
اولاد باپاپنے ہدایاتکی پر پوری اُتری لیکنہے، اِس قوم نے
میری نہیں ‘سنی۔

اِس17 لئے رب جو لشکروں کا اور اسرائیل کا خدا ہے فرماتا
ہے، !سنو’ مَیں یہوداہ پر اور یروشلم کے باشندےہر پر وہ آفتتمام
نازل کروں جسگا اعلانکا مَیں نے کیا ہے۔ مَیںگو اُن ہمسے
کلام ہوا توبھی اُنہوں نے نہ سنی۔ مَیں اُنہیںنے 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

‘ہو۔ اِس19 لئے الافواجرب اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا یوندب’ہے، بن یکاب ر کی اولاد میں سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہو گا
میرےجو کرےخدمتحضور “۔‘گا

36
رب کے گھر میں یرمیاہ کتابکی تلاوتکی

1 یہوداہ کے بادشاہ یقیم یہو بن یوسیاہ حکومتکی کے چوتھے
ربمیںسال کلامکا یرمیاہ پر نازل ہوا، طومار”2 میںاُسکرلے
اسرائیل، یہوداہ اور باقی تمام قوموں بارےکے میں وہ پیغاماتتمام
قلم بند کر جو مَیں نے یوسیاہ حکومتکی سے لے تکآجکر تجھ
پر نازل کئے ہیں۔ شاید3 یہوداہ کے میںگھرانے ایکہر بُریاپنی
راہ سے باز آ کر واپس آئے اگر اُس آفت کی پوری خبر اُن تک
پہنچے جو مَیں اِس قوم پر نازل کرنے کو ہوں۔ پھر مَیں اُن کی
بےدینی اور گناہ معافکو کروں “گا۔

4 چنانچہ یرمیاہ باروکنے بن یاہ نیر کو بُلا کر اُس سے وہ تمام
پیغامات طومار میں لـکھوائے ربجو نے اُس پر نازل کئے تھے۔
5 پھر یرمیاہ باروکنے سے کہا، مجھے” نظربند کیا گیا ہے، اِس
لئے مَیں رب کے گھر میں نہیں جا سکتا۔ لیکن6 آپ تو جا سکتے
روزےہیں۔ کے دن یہ طومار اپنے ساتھ لے کر رب کے گھر
میں جائیں۔ حاضرین کے منے ربسا کی اُن تمام باتوں کو پڑھ کر
سنائیں مَیںجو آپنے لـکھوائیسے باتیںکیطومارکوسبہیں۔
سنائیں، اُنہیں بھی جو یہوداہ کی دیگر آبادیوں یہاںسے پہنچے ہیں۔
شاید7 وہ التجا یں کر ربکہ اُن پر رحم شایدکرے۔ ایکہر اپنی
بُری راہ بازسے آ واپسکر آئے۔ کیونکہ اِسغضبجو قوم پر نازل
ہونے والا ہے جساور کا رباعلان کر چکا ہے سختبہتوہ
“ہے۔

باروک8 بن یاہ نیر نے ایسا ہی کیا۔ یرمیاہ نبی کی ہدایت کے
مطابق اُس ربنے کے گھر میں طومار میں ربدرج کے کلام
تلاوتکی کی۔ لوگوقتاُس9 روزہ رکھے ہوئے تھے، کیونکہ
بادشاہ یقیم یہو بن یوسیاہ کی حکومت کے پانچویں سال اور نویں
*مہینے میں اعلان کیا گیا تھا کہ یروشلم کے باشندے اور یہوداہ
کے دیگر شہروں سے آئے ہوئے لوگتمام رب کے حضور روزہ
رکھیں۔ باروکجب10 نے طومار کی تلاوت کی تو تمام لوگ
حاضر تھے۔ اُس وقت ربوہ کے گھر میں شاہی محرّر یاہ جمر بن
میںکمرےکےسافن بیٹھا تھا۔ یہ اوپرکےگھرکےربکمرا 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 شاہی12 محل میں میرمنشی 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
جو باروک نے طومار کی تلاوت کر کے پیش کیا تھا۔ تب14
تمام بزرگوں نے یہودی بن نتنیاہ بن سلمیاہ بن کوشی باروککو

* 36:9 نویں :مہینے نومبر تا دسمبر۔
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پاسکے بھیج کر اُسے اطلاع دی، طومارجس” آپتلاوتکی
لوگوںنے کے منے سا کی اُسے لے پاسہمارےکر “آئیں۔ چنانچہ
باروک بن یاہ نیر ہاتھ میں طومار کو تھامے ہوئے اُن پاسکے آیا۔

افسروں15 نے کہا، ذرا” بیٹھ ہمارےکر لئے بھی طومار کی
تلاوت باروکچنانچہ“کریں۔ پڑھکچھسباُنہیںنے کر دیا۔سنا
16 یرمیاہ کی تمام پیش گوئیاں سنتے ہی وہ گھبرا گئے اور ڈر کے
دوسرےایکمارے کو دیکھنے لـگے۔ پھر اُنہوں باروکنے سے
کہا، لازم” ہے کہ ہم بادشاہ کو اِن تمام باتوں سے آگاہ کریں۔
17 ہمیں ذرا بتائیں، آپ نے یہ تمام باتیں کس طرح قلم بند کیں؟
کیا یرمیاہ نے سب کچھ زبانی آپ پیشکو “کیا؟ باروک18 نے
جواب دیا، جی،” وہ مجھے یہ تمام باتیں سناتا گیا، اور کچھسبمَیں
سیاہی سے اِس طومار میں درج کرتا “گیا۔

19 یہ سن کر افسروں باروکنے سے کہا، اب” چلے جائیں،
آپ اور یرمیاہ دونوں چھپ !جائیں کسی کو بھی پتا نہ چلے کہ
آپ کہاں “ہیں۔

یقیم یہو طومار کو جلا دیتا ہے
افسروں20 نے طومار کو میرمنشیشاہی اِلی سمع کے دفتر میں

رکھمحفوظ دیا، پھر داخلمیںدربار ہو کر بادشاہ کچھسبکو بتا
بادشاہ21دیا۔ یہودینے طومارکو آنےلے کا دیا۔حکم یہودی،
اِلی سمع میرمنشی کے دفتر سے طومار کو لے کر بادشاہ اور تمام
افسروں کی موجودگی میں اُس تلاوتکی کرنے لگا۔

نواںچونکہ22 †مہینہ تھا اِس لئے محلبادشاہ میںحصےاُسکے
بیٹھا تھا جو سردیوں موسمکے کے لئے بنایا گیا تھا۔ اُس کے منے سا
پڑی انگیٹھی آگمیں جل رہی تھی۔ جب23 بھی یہودی تین یا
چار کالم ھنے پڑ فارغسے ہوا تو بادشاہ منشینے چھریکی لے کر
اُنہیں 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 منتسے
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
عبدئیلبن کو بھیجا تاکہ منشیباروکوہ اور یرمیاہ نبی کو گرفتار
کریں۔ ربلیکن اُنہیںنے چھپائے رکھا تھا۔

الله کا کلام دوبارہ قلم بند کیا جاتا ہے
بادشاہ27 طومارکے جلانےکو یرمیاہرببعدکے دوبارہسے

ہم کلام ہوا،
نیا”28 طومار لے کر اُس میں وہی تمام پیغامات قلم بند کر جو

اُس شاہِجسےتھےدرجمیںطومار یہوداہ جلانے ساتھ29تھا۔دیا
ساتھ یقیم یہو بارےکے میں اعلان کر ربکہ فرماتا ہے، تُو’ نے
طومار کو جلا کر یرمیاہ شکایتسے کی کہ تُو نے کتاباِس میں
کیوں لـکھا ہے کہ شاہِ بابل ضرور آ کر ملـکاِس کو کرےتباہ

گا، اور اِس میں نہ انسان، نہ حیوان رہے ‘گا؟ 30 چنانچہ یہوداہ
کے بادشاہ بارےکے ربمیں کا فیصلہ !سن
آئندہ اُس کے خاندان کا کوئی بھی فرد داؤد تختکے پر نہیں

بیٹھے گا۔ یقیم یہو کی لاش باہر پھینکی جائے گی، اور وہاں وہ
کھلے میدان پڑیمیں رہے گی۔ کوئی بھی اُسے دن کی تپتی گرمی
یا رات کی شدید سردی سے بچائے نہیں رکھے گا۔ 31 مَیں اُسے
اُس کے بچوں اور ملازموں سمیت اُن کی بےدینی مناسبکا اجر
دوں گا۔ کیونکہ مَیں اُن پر اور یروشلم اور یہوداہ باشندوںکے پر وہ
کروںنازلآفتتمام مَیںاعلانکاجسگا کر افسوس،ہوں۔چکا
اُنہوں میرینے نہیں “سنی۔

چنانچہ32 یرمیاہ نے نیا طومار لے کر باروکاُسے بن یاہ نیر کو
دے دیا۔ پھر اُس باروکنے منشی سے وہ تمام پیغامات دوبارہ
لـکھوائے جو اُس طومار میں درج تھے جسے شاہِ یہوداہ یقیم یہو
نے جلا دیا تھا۔ اُن کے علاوہ مزید بہت پیغاماتسے کا اضافہ
ہوا۔

37
مصر ِصدقیاہ کی مدد نہیں کر سکتا

1 یہوداہ کے بادشاہ یاکین *یہو بن یقیم یہو تختکو سے اُتارنے
کے بعد شاہِ بابل نبوکدنضر نے ِصدقیاہ بن یوسیاہ کو تخت پر بٹھا
دیا۔ لیکن2 نہ ِصدقیاہ، نہ اُس افسروںکے یا عوام نے پیغاماتاُن
پر دھیان دیا ربجو نے یرمیاہ نبی معرفتکی فرمائے تھے۔

ایک3 دن ِصدقیاہ بادشاہ یہوکلنے بن سلمیاہ اور امام صفنیاہ
بن معسیاہ یرمیاہکو پاسکے بھیجا تاکہ مہربانی”کریں،گزارشوہ
کر ہمارےربکے خدا شفاعتہماریسے “کریں۔

یرمیاہ4 قیدتکابکو میں نہیںڈالا گیا تھا، اِس لئے آزادیوہ
سے لوگوں میں چل پھر سکتا تھا۔ وقتاُس5 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
ہٹپیچھے گئی۔ ربتب6 یرمیاہ نبی سے ہم کلام ہوا،

7 رب” اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ شاہِ یہوداہ نے تمہیں
یافتمرضیمیری در کرنے بھیجا دوجواباُسےہے۔ فرعونکہ
کی تمہاریفوججو مدد لئےکےکرنے نکل آئی وہہے ملـکاپنے
واپس لوٹنے کو ہے۔ 8 پھر بابل کے واپسفوجی آ کر یروشلم پر حملہ
کریں گے۔ وہ اِسے اپنے قبضے میں لے کر نذرِ آتش کر دیں گے۔
9 ربکیونکہ فرماتا ہے کہ یہ سوچ کر متدھوکا کھاؤ کہ بابل
کی فوج ضرور ہمیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہو
!گا خواہ10 تم حملہ پوریآور بابلی فوج کیوںشکستکو نہ دیتے
اور صرف زخمی آدمی بچے ہتے ر توبھی تم ناکام ہتے، ر توبھی یہ
ایکبعض آدمی اپنے خیموں میں نکلسے کر یروشلم کو آتشنذرِ
“کرتے۔

یرمیاہ کو قید میں ڈالا جاتا ہے
† 36:22 نواں :مہینہ ً تقریبا دسمبر۔ * 37:1 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا مستعملکونیاہ ہے۔
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اسرائیلفوجکیفرعونجب11 ھنےطرفکی بڑ لـگی بابلتو کے

فوجی یروشلم کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ 12 اُن دنوں میں یرمیاہ
بن یمین کے قبائلی علاقے کے لئے روانہ ہوا، کیونکہ وہ اپنے رشتے
داروں ساتھکے کوئی ملـکیتموروثی تقسیم کرنا چاہتا تھا۔ لیکن
وہجب شہر سے نکلتے ہوئے بن13 یمین پہنچتکدروازےکے گیا
پہرےتو داروں ایککا افسر اُسے پکڑ کر کہنے لگا، بھگوڑےتم”
!ہو تم بابل فوجکی پاسکے جانا ہتے چا افسر“!ہو کا نام یاہ اِر بن
سلمیاہ بن حننیاہ تھا۔ 14 یرمیاہ اعتراضنے کیا، یہ” جھوٹ ہے،
مَیں بھگوڑا نہیں !ہوں مَیں بابل کی فوج پاسکے نہیں جا “رہا۔
لیکن یاہ اِر نہ مانا بلـکہ اُسے گرفتار کر کے سرکاری افسروں کے
پاس لے گیا۔ 15 اُسے 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 ایکاُسے زمین کمرےدوز
میں ڈال دیا گیا جو حوضپہلے تھا محرابچھتکیجساور دار
تھی۔ وہ متعدد دن اُس میں بند رہا۔

ایک17 دن ِصدقیاہ نے اُسے محل میں بُلایا۔ وہاں علیٰحدگی
میں اُس سے پوچھا، کیا” رب کی طرف سے میرے لئے کوئی
پیغام “ہے؟ یرمیاہ نے جواب دیا، جی” ہاں۔ آپ کو شاہِ بابل
کے حوالے کیا جائے “گا۔ تب18 یرمیاہ نے ِصدقیاہ بادشاہ سے
جاریباتاپنی رکھ کر کہا، مجھ” سے کیا جرم ہوا مَیںہے؟ نے
آپ کے افسروں اور عوام کا کیا قصور کیا ہے کہ مجھے جیل میں
ڈلوا دیا؟ آپ19 کے وہ نبی کہاں ہیں جنہوں آپنے پیشکو
گوئی سنائی کہ بابلشاہِ آپنہ پر، نہ ملـکاِس پر کرےحملہ گا؟
مالـکمیرےاے20 اور بادشاہ، مہربانی کر باتمیریکے سنیں،
پوریگزارشمیری !کریں مجھے یونتن محرّر کے گھر واپسمیں نہ
بھیجیں، ورنہ مَیں مر جاؤں “گا۔

تب21 ِصدقیاہ بادشاہ نے حکم دیا کہ یرمیاہ کو محافظوںشاہی
کے صحن میں رکھا جائے۔ اُس نے یہ ہدایت بھی دی جبکہ
میںشہرتک یابدستروٹی ہو یرمیاہ نانکو بائی گلی ہرسے 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 اپنے آپ
بابلکو فوجکی جانکیاُسکرےیہکوئیجوکرو۔حوالےکے
*گی۔جائےچھوٹ ربکیونکہ3 فرماتا کہہے یروشلم ضرورکو
شاہِ بابل کی فوج کے حوالے کیا جائے گا۔ ًوہ یقینا اُس پر قبضہ
کرے “گا۔

تب4 مذکورہ افسروں نے بادشاہ سے کہا، اِس” آدمی کو
موتسزائے دینی ہئے، چا کیونکہ یہ شہر میں بچے ہوئے فوجیوں
اور باقی تمام لوگوں ایسیکو باتیں بتا رہا جنہے سے ہمتوہ ہار
ہیں۔گئے یہ آدمی قوم نہیںبہبودیکی چاہتا بلـکہ میںمصیبتاُسے
لنے ڈا پر تُلا رہتا “ہے۔

ِصدقیاہ5 بادشاہ جوابنے ٹھیک”دیا، آپوہہے، ہاتھکے
میں آپمَیںہے۔ نہیںروککو “سکتا۔ اُنہوںتب6 یرمیاہنے کو
پکڑ کر ملکیاہ شاہزادہ حوضکے میں ڈال دیا۔ حوضیہ شاہی
محافظوں صحنکے میں تھا۔ رّسوں کے یعے ذر اُنہوں نے یرمیاہ کو
اُتار دیا۔ حوض میں پانی نہیں تھا بلـکہ صرف کیچڑ، اور یرمیاہ
کیچڑ دھنسمیں گیا۔

7 لیکن ایتھوپیا کے ایک 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 تو ـِک عبدمَل
محلشاہی نکلسے اُسکر پاسکے گیا اور کہا، میرے”9 آقا اور
بادشاہ، سلوکجو اِن آدمیوں یرمیاہنے ساتھکے کیا نہایتوہہے
بُرا اُنہوںہے۔ نے پھینکمیںحوضایکاُسے دیا جہاںہے وہ
بھوک مرےسے گا۔ کیونکہ شہر میں روٹی ختم ہو گئی “ہے۔

یہ10 سن کر بادشاہ ـِکنے عبدمَل کو حکم دیا، اِس” پہلےسے
کہ یرمیاہ مر یہاںجائے آدمیوں30سے کو لے نبیکر حوضکو
نکالسے “دیں۔ ـِک11 عبدمَل آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر شاہی
محل کے گودام نیچےکے کمرےایککے میں گیا۔ وہاں سے اُس
نے کچھ پرانے چیتھڑے اور گھسے پھٹے کپڑے چن کر اُنہیں
رّسوں کے یعے ذر حوض میں یرمیاہ تک اُتار دیا۔ ـِک12 عبدمَل
بولا، رسّے” ھنے باند سے پہلے یہ پرانے چیتھڑے اور گھسے پھٹے
کپڑے بغل 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 کو رب کے گھر کے

تیسرے دروازے پاسکے بُلا کر اُس سے کہا، مَیں” آپ سے
ایک بات یافت در کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اِس کا صاف جواب
یرمیاہ15“چھپائیں۔متسےمجھباتبھیکوئیدیں، اعتراضنے
کیا، اگر” مَیں آپ کو صاف جواب دوں تو آپ مجھے 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” ہمیںنےجسقَسمکی جان
آپمَیںنہہے،دی ڈالوںمارکو گا، آپنہ دشمنوںجانیکے کے
حوالے کروں “گا۔

یرمیاہتب17 لشکروںجورب”بولا، کا اسرائیلاور کا خدا ہے
فرماتا ہے، آپاپنے’ بابلشاہِکو افسرانکے کر۔حوالےکے پھر
اورگیجائےچھوٹجانتیری یہ شہر نہیںآتشنذرِ ہو گا۔جائے

* 38:2 اُس کی چھوٹجان جائے :گی لفظی :ترجمہ غنیمتوہ کے طور پر اپنی جان کو بچائے گا۔
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تُو اور تیرا خاندان جیتا رہے گا۔ صورتدوسری18 میں اِس شہر
کو بابل کے حوالے کیا جائے گا اور فوجی اِسے نذرِ آتش کریں
گے۔ تُو بھی اُن کے ہاتھ سے نہیں بچے “۔‘گا

لیکن19 ِصدقیاہ بادشاہ اعتراضنے کیا، مجھے” اُن ہم وطنوں
ڈرسے لگتا غداریجوہے بابلکےکر فوجکی بھاگپاسکے گئے
ہیں۔ ہو سکتا بابلکہہے مجھےفوجیکے اُن اورکریںحوالےکے
وہ میرے ساتھ بدسلوکی “کریں۔ 20 یرمیاہ نے جواب دیا، وہ”
آپ کو اُن کے حوالے نہیں کریں ربگے۔ کی سن کر وہ کچھ
کریں جو مَیں آپنے کو بتایا ہے۔ آپپھر کی سلامتی ہو گی اور
آپ چھوٹجانکی گی۔جائے لیکن21 آپاگر شہر نکلسے 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 تبگا۔
یہ خواتین آپ بارےکے میں کہیں گی، ہائے،’ جن آدمیوں پر
تُو پورا اعتماد رکھتا تھا وہ دےفریب کر تجھ پر غالب آ گئے ہیں۔
تیرے پاؤں دلدل دھنسمیں گئے لیکنہیں، غائبلوگیہ ہو گئے
‘ہیں۔ 23 تیرےہاں، تمام بال بچوں کو باہر بابل فوجکی پاسکے
لایا جائے گا۔ تُو خود بھی اُن کے ہاتھ سے نہیں بچے گا بلـکہ شاہِ
بابل تجھے پکڑ لے گا۔ یہ شہر آتشنذرِ ہو جائے “گا۔

24 پھر ِصدقیاہ نے یرمیاہ سے کہا، !خبردار” کسی کو بھی
یہ معلوم نہ ہو کہ ہم نے کیا کیا باتیں کی ہیں، آپورنہ مر جائیں
گے۔ افسروںمیرےجب25 کو چلےپتا گفتگوسےآپمیریکہ
ہوئی ہے تو آپوہ پاسکے آ کر پوچھیں گے، تم’ نے بادشاہ سے
کیا بات 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 ہوا۔ہی افسرسرکاریتمام یرمیاہ پاسکے آئے اور اُس
سوالسے لـگے۔کرنے لیکن اُس صرفاُنہیںنے وہ کچھ بتایا جو
بادشاہ اُسےنے کہنے کو تبتھا۔کہا خاموشوہ ہو گئے، کیونکہ
کسی بھینے اُس کی بادشاہ سے گفتگو نہیں سنی تھی۔

28 اِس کے بعد یرمیاہ یروشلم کی تکشکست شاہی محافظوں
صحنکے قیدیمیں رہا۔

39
یروشلم شکستکی

1 یروشلم یوں دشمن ہاتھکے میں :آیا یہوداہ کے بادشاہ 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
چوتھےکےسالویں11 مہینے نویںاور دشمن†دن میںفصیلنے
ڈالرخنہ دیا۔ نبوکدنضرتب3 کے تمام اعلٰی افسر شہر میں آ کر اُس

بیٹھمیںدروازےدرمیانیکے گئے۔ نیرگلمیںاُن سراضر ربجو
ماگ تھا، سمگرنبو، سرسکیم ساریسربجو تھا اور شاہِ بابل کے
بزرگباقی شامل تھے۔

اُنہیں4 دیکھ کر یہوداہ کا بادشاہ ِصدقیاہ اور اُس تمامکے فوجی
بھاگ راتگئے۔ وقتکے فصیلوہ دروازےاُسکے نکلےسے
جو شاہی باغ کے ساتھ ملحق دو دیواروں کے بیچ میں تھا۔ وہ
وادٔی یردن طرفکی دوڑنے لـگے، لیکن5 بابل فوجیوںکے 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 بابل نبوکدنضر
کے پاس لایا گیا، اور وہیں اُس نے ِصدقیاہ پر فیصلہ صادر کیا۔
6 ِصدقیاہ کے دیکھتے دیکھتے شاہِ بابل نے بلہ رِ میں اُس کے بیٹوں
کو قتل کیا۔ ساتھ ساتھ اُس نے یہوداہ کے تمام بزرگوں کو بھی
موت 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 کے فوجیوں نے شاہی محل اور دیگر لوگوں کے گھروں
کو جلا کر یروشلم کی فصیل کو گرا دیا۔ 9 شاہی محافظوں کے
افسر نبوزرادان سبنے جلاوطنکو کر دیا جو یروشلم اور یہوداہ
میں پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ بھی اُن میں شامل تھے جنگجو کے
غداریدوران کر کے شاہِ بابل کے لـگپیچھے گئے تھے۔ لیکن10
نبوزرادان نے سب سے نچلے طبقے بعضکے لوگوں کو ملـِک
یہوداہ میں چھوڑ دیا، لوگایسے جن پاسکے کچھ نہیں تھا۔ اُنہیں
اُس نے وقتاُس انگور کے باغ کھیتاور دیئے۔

نبوکدنضر11-12 بادشاہ نے شاہی محافظوں کے افسر نبوزرادان
کو حکم دیا، یرمیاہ” کو پاساپنے رکھیں۔ اُس کا خیال رکھیں۔
نقصاناُسے نہ پہنچائیں بلـکہ درخواستبھیجو اُسےکرےوہ پورا
“کریں۔

13 چنانچہ شاہی محافظوں کے افسر نبوزرادان نے کسی کو
یرمیاہ کے پاس بھیجا۔ اُس وقت نبوشزبان جو رب ساریس تھا،
نیرگل سراضر جو رب ماگ تھا اور شاہِ بابل کے باقی افسر
نبوزرادان کے پاس تھے۔ 14 یرمیاہ اب تک شاہی محافظوں کے
میںصحن گرفتار تھا۔ اُنہوں نے حکم دیا کہ اُسے وہاں نکالسے 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 کے صحن میں گرفتار تھا تو

رب اُس سے ہم کلام ہوا،
16 جا” کر ایتھوپیا کے ـِک عبدمَل کو بتا، رب’ الافواج جو

اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ دیکھ، مَیں اِس شہر کے ساتھ
وہ سب کچھ کرنے کو جسہوں کا اعلان مَیں نے کیا تھا۔ مَیں

* 39:1 ویں10 :مہینے دسمبر تا جنوری۔ † 39:2 چوتھے مہینے اور نویں :دن 18 جولائی۔
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اُس پر مہربانی نہیں کروں گا بلـکہ اُسے نقصان پہنچاؤں گا۔ تُو اپنی
آنکھوں سے یہ دیکھے گا۔ لیکن17 رب فرماتا ہے کہ تجھے 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 نے
مجھ پر بھروسا کیا اِس لئے تُو تلوار کی زد میں نہیں آئے گا بلـکہ تیری
چھوٹجان جائے ‡گی۔ ربیہ کا فرمان “۔‘ہے
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یرمیاہ کو آزاد کیا جاتا ہے

آزاد1 ہونے رببھیبعدکے یرمیاہکلامکا نازلپر شاہیہوا۔
محافظوں افسرکے نبوزرادان اُسےنے رامہ میں رِہا کیا تھا۔ کیونکہ
جب یروشلم اور باقی یہوداہ کے قیدیوں کو ملـِک بابل میں لے
جانے کے لئے جمع کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یرمیاہ بھی زنجـیروں میں
جکڑا ہوا اُن میں شامل ہے۔ تب2 نبوزرادان نے یرمیاہ کو بُلا کر
اُس سے کہا، آپرب” کے خدا اعلاننے کیا تھا کہ اِس جگہ پر
آفت آئے گی۔ 3 اباور وہ یہ آفت اُسی طرح ہی طرحجسلایا
اُس نے فرمایا تھا۔ سب کچھ اِس لئے ہوا آپکہ کی ربقوم کا
گناہ کرتی رہی اور اُس کی نہ سنی۔ 4 لیکن آج مَیں وہ زنجـیریں
کھول دیتا ہوں جن آپسے کے جکڑےہاتھ ہوئے ہیں۔ آپ
آزاد ہیں۔ اگر چاہیں میرےتو ساتھ بابل تبجائیں۔ مَیں آپہی
کی نگرانی کروں گا۔ آپباقی کی مرضی۔ اگر یہیں رہنا پسند کریں
یہیںتوگے بھیجہاںمیںملـکپورےرہیں۔ جائیں۔چاہیںجانا
آپکوئی کو نہیں روکے “گا۔

جھجکتکابیرمیاہ5 رہا تھا، اِس لئے نبوزرادان پھر”کہا،نے بنِجدلیاہ سافنبنقاماخی !جائیںچلےپاسکے ِ بابلشاہ نے
اُسے صوبہ یہوداہ شہروںکے پر مقرر کیا اُسہے۔ رہیں۔ساتھکے
یا پھر جہاں بھی رہنا پسند کریں وہیں “رہیں۔
نبوزرادان نے یرمیاہ کو خوراککچھ ایکاور دےتحفہ کر

رُخصتاُسے دیا۔کر ِجدلیاہ6 میںمِصفاہ ٹھہرا تھا۔ہوا یرمیاہ اُس
پاسکے جا ملـککر بچےکے لوگوںہوئے بیچکے میں بسنے لگا۔

ِجدلیاہ قتلکو کرنے کی سازشیں
دیہات7 تکابمیں یہوداہ کے کچھ فوجی افسر اپنے دستوں

سمیت چھپے ہتے ر اُنہیںجبتھے۔ خبر ملی کہ بابلشاہِ 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 کے بیٹے
اور یازنیاہ بن معکاتی تھے۔ اُن کے فوجی بھی ساتھ آئے۔ 9 ِجدلیاہ
بن اخی قام بن سافن نے قَسم کھا کر اُن سے وعدہ کیا، بابل” کے
تابع ہو جانے سے مت !ڈرنا ملـک میں آباد ہو کر شاہِ بابل کی
خدمت کریں تو آپ کی سلامتی ہو گی۔ مَیں10 خود مِصفاہ میں
ٹھہر کر آپ کی سفارش کروں گا جب بابل کے نمائندے آئیں

گے۔ اِتنے میں انگور، موسِم گرما پھلکا اور زیتون کی فصلیں جمع
کر کے اپنے برتنوں میں محفوظ رکھیں۔ اُن شہروں میں آباد رہیں
جن آپپر نے قبضہ کر لیا “ہے۔

11 یہوداہ کے متعدد باشندے موآب، عمون، ادوم اور دیگر
ممالـکپڑوسی میں ہجرت کر گئے تھے۔ اب جب اُنہیں اطلاع ملی
کہ شاہِ بابل نے کچھ بچے ہوئے لوگوں کو یہوداہ میں چھوڑ کر
ِجدلیاہ بن اخی قام بن سافن کو گورنر بنا دیا ہے 12 تو وہ سب
یہوداہ واپسمیں آئے۔ ممالـکجن میں بھی وہ منتشر ہوئے تھے
وہاں سے وہ مِصفاہ آئے تاکہ ِجدلیاہ سے ملیں۔ اُس موسِم گرما
میں وہ انگور اور باقی پھل بڑیکی فصل جمع کر سکے۔

ایک13 دن یوحنان بن قریح اور وہ تمام فوجی افسر تکابجو
دیہات میں ٹھہرے ہوئے تھے ِجدلیاہ سے ملنے آئے۔ 14 مِصفاہ
میں پہنچ کر وہ ِجدلیاہ سے کہنے لـگے، کیا” آپ کو نہیں معلوم
کہ عمون کے بادشاہ بعلیس نے اسمٰعیل بن نتنیاہ آپکو کو قتل
کرنے کے لئے بھیجا “ہے؟ لیکن ِجدلیاہ بن اخی قام نے اُن کی
بات کا یقین نہ کیا۔ تب15 یوحنان بن قریح مِصفاہ آیا اور علیٰحدگی
میں ِجدلیاہ سے ملا۔ وہ بولا، مجھے” اسمٰعیل بن نتنیاہ پاسکے جا
کر اُسے مار دینے کی اجازت دیں۔ کسی کو بھی پتا نہیں چلے
گا۔ کیا ضرورت ہے کہ آپوہ کو قتل کرے؟ اگر وہ اِس میں
کامیاب ہو جائے تو آپ کے پاس جمع شدہ ہم وطن سب کے
سب منتشر ہو جائیں گے اور یہوداہ کا بچا ہوا ہلاکحصہ ہو
جائے “گا۔ 16 ِجدلیاہ نے یوحنان کو ڈانٹ کر کہا، ایسا” مت
!کرنا جو آپکچھ اسمٰعیل بارےکے میں بتا رہے ہیں جھوٹوہ
“ہے۔
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اسمٰعیل ِجدلیاہ گورنر قتلکو کرتا ہے

1 اسمٰعیل بن نتنیاہ بن اِلی سمع شاہی نسل کا تھا اور پہلے شاہِ
یہوداہ کا اعلٰی افسر تھا۔ ساتویں میں*مہینے آدمیوںدسوہ کو اپنے
ساتھ لے کر مِصفاہ میں ِجدلیاہ سے ملنے آیا۔ جب وہ مل کر کھانا
کھا تھےرہے 2 تو اسمٰعیل اور اُس دسکے اچانکآدمی اُٹھے اور
اپنی تلواروں کو کھینچ کر ِجدلیاہ کو مار ڈالا۔ یوں اسمٰعیل نے
آدمیاُس قتلکو بابلجسےکیا بادشاہکے یہوداہصوبہنے پر مقرر
کیا تھا۔ اُس3 نے مِصفاہ میں ِجدلیاہ ساتھکے ہنے ر والے تمام ہم
وطنوں کو بھی قتل کیا اور وہاں ٹھہرنے والے بابل کے فوجیوں
کو بھی۔

اگلے4 کسیجبدن کو معلوم نہیں تھا کہ ِجدلیاہ قتلکو 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 قربانیاںکی تھیں، اور اُنہوں غمنے
مارےکے اپنی داڑھیاں منڈوا کر کپڑےاپنے پھاڑ لئے اور اپنی
ِجلد کو زخمی کر دیا تھا۔ اسمٰعیل6 روتے روتے مِصفاہ سے نکل

‡ 39:18 تیری چھوٹجان جائے :گی لفظی :ترجمہ تُو غنیمت کے طور پر اپنی جان کو بچائے گا۔ * 41:1 ساتویں :مہینے ستمبر تا اکتوبر۔
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کر اُن سے ملنے جبآیا۔ 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۔
8 صرف دس آدمی بچ گئے جب اُنہوں نے اسمٰعیل سے ہمیں”کہا، مت قتل کرنا، کیونکہ ہمارے پاس گندم، َجو اور شہد
ذخیرےکے ہیں جو ہم نے کھلے میدان میں کہیں چھپا رکھے
“ہیں۔ سنیہ اُسکر اُنہیںنے نہطرحکیدوسروں مارا بلـکہ زندہ
چھوڑا۔

جس9 حوض 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 مضبوطکو بنا رہا اسمٰعیلتھا۔ مقتولوںکوحوضاِسینے
سے بھر دیا تھا۔ مِصفاہ10 باقیکے لوگوں اُسکو قیدینے بنا لیا۔
اُن میں یہوداہ کے بادشاہ بیٹیاںکی اور باقی وہ تھےشامللوگتمام
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۔

لیکن11 یوحنان بن قریح اور اُس ساتھیکے افسروں کو اطلاع
دی گئی کہ اسمٰعیل سے کیا جرم ہوا ہے۔ تب12 وہ اپنے تمام
فوجیوں کو جمع کر کے اسمٰعیل سے لڑنے کے لئے نکلے اور اُس
کا تعاقب کرتے کرتے اُسے ِجبعون کے جوہڑ پاسکے جا لیا۔
جوں13 ہی اسمٰعیل کے قیدیوں نے یوحنان اور اُس کے افسروں
کو دیکھا تو وہ خوش ہوئے۔ سب14 نے اسمٰعیل کو چھوڑ دیا
اور مُڑ کر یوحنان بھاگپاسکے آئے۔ اسمٰعیل15 آٹھ ساتھیوں
سمیت فرار ہوا اور یوحنان ہاتھکے سے بچ ملـِککر میںعمون 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 کو قتل کرنے کے بعد قیدی بنایا تھا۔ لیکن17 وہ مِصفاہ
واپس نہ گئے بلـکہ آگے چلتے بیتچلتے لحم قریبکے گاؤںکے بنام
سرائے کِمہام میں رُک گئے۔ وہاں وہ مصر کے لئے روانہ ہونے
کی یاں تیار کرنے لـگے، 18 کیونکہ وہ بابل کے انتقام سے ڈرتے
تھے، اِس لئے کہ ِجدلیاہ بن اخی قام قتلکو کرنے اسمٰعیلسے بن
نتنیاہ نے اُس آدمی کو موت 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 بڑےکر تک 2 یرمیاہ نبی کے
پاس آئے اور کہنے لـگے، ہماری” منت قبول کریں اور رب اپنے

خدا ہمارےسے لئے دعا آپکریں۔ دیکھخود ہیںسکتے کہ گو
پہلےہم لوگمتعدد تھوڑےابلیکنتھے، ہی رہ ہیں۔گئے 3 دعا
کریں آپربکہ کا خدا ہمیں دکھائے کہ ہم کہاں جائیں اور
کیا کچھ “کریں۔

4 یرمیاہ جوابنے دیا، ٹھیک” ہے، مَیں دعا میں ربضرور
آپ کے خدا کو آپ کی گزارش پیش کروں گا۔ اور جو بھی
جواب رب دے وہ مَیں لفظ بہ لفظ آپ کو بتا دوں گا۔ مَیں
آپ کو کسی بھی بات سے محروم نہیں رکھوں “گا۔ اُنہوں5 نے
ہمارارب”کہا، وفادار اور قابِل اعتماد ہماگرہے۔گواہ باتہر
پر عمل نہ کریں جو رب آپ کا خدا آپ کی معرفت ہم پر نازل
کرے گا تو ہمارےوہی خلاف گواہی دے۔ 6 خواہ اُس کی
ہدایت ہمیں اچھی لـگے یا بُری، ربہم اپنے خدا کی سنیں گے۔
کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم رب اپنے خدا کی سنیں تب
ہماریہی سلامتی اِسیگی۔ہو لئے آپہم اُسکو بھیجپاسکے
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”
نے مجھے رب اسرائیل کے خدا پاسکے بھیجا تاکہ مَیں آپ کی
گزارش اُس کے منے سا لاؤں۔ اب اُس کا فرمان !سنیں 10 اگر’
تم ملـکاِس میں رہو تو مَیں تمہیں نہیں گراؤں گا بلـکہ تعمیر کروں
گا، تمہیں جڑ سے نہیں اُکھاڑوں گا بلـکہ پنیری کی طرح لگا دوں
گا۔ کیونکہ مجھے اُس مصیبت پر افسوس جسہے میں مَیں نے
تمہیں مبتلا کیا ہے۔ وقتاِس11 تم شاہِ بابل سے ڈرتے ہو، لیکن
اُس متخوفسے ‘!کھانا رب فرماتا ہے، اُس’ دہشتسے نہ
کھاؤ، تمہارےمَیںکیونکہ ہوںساتھ تمہاریاور مدد کر اُسکے
کے ہاتھ سے چھٹکارا دوں گا۔ مَیں12 تم پر رحم کروں گا، اِس
لئے وہ بھی تم پر رحم کر ملـکتمہارےتمہیںکے واپسمیں آنے
دے گا۔

لیکن13 اگر تم رب اپنے خدا کی سننے کے لئے تیار نہ ہو بلـکہ
کہو ہمکہ ملـکاِس میں نہیں رہیں گے 14 بلـکہ مصر جائیں گے
جہاں جنگنہ دیکھیں گے، نہ جنگی نرسنگے کی آواز سنیں گے
اور نہ بھوکے رہیں گے 15 ربتو جوابکا اے!سنو یہوداہ 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 جسکہ
تلوار اور کال سے تم ڈرتے ہو وہ وہیں مصر میں تمہارا پیچھا کرتا
رہے گا۔ وہاں جا کر ًتم یقینا مرو گے۔ 17 جتنے بھی مصر جا کر
وہاں ہنے ر پر ُلے ت ہوںہوئے تلوار،سبوہ کال یوںمہلـکاور 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، غضبسختمیرا یروشلم باشندوںکے پر نازل ہوا۔ اگر تم مصر
جاؤ تو غضبمیرا تم پر بھی نازل ہو گا۔ تمہیں دیکھ کر لوگوں کے
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کھڑےرونگٹے ہو جائیں گے، اور تم اُن لعنکی طعن حقارتاور
کا نشانہ بنو لعنتگے۔ کرنے والا اپنے دشمنوں کے لئے تمہارے
جیسا انجام چاہے گا۔ تمہارےتکجہاں وطن کا تعلق ہے، تم
اُسے آئندہ کبھی نہیں دیکھو ‘گے۔

یہوداہاے19 بچےکے ہوئے آپربابلوگو، کلامہمسے
ہوا ہے۔ اُس کا صافجواب ہے۔ مصر کو مت !جانا یہ بات
لیںجانخوب مَیںآجکہ آپنے آگاہکو کر نےآپ20ہے۔دیا
خود اپنی جان خطرےکو میں ڈال دیا آپجب نے مجھے رب
اپنے خدا پاسکے بھیج کر کہا، ہمارےرب’ خدا ہمارےسے
لئے دعا کریں۔ اُس کا پورا جواب ہمیں سنائیں، کیونکہ ہم اُس
کی تمام باتوں پر عمل کریں ‘گے۔ آج21 مَیں نے یہ کیا ہے، لیکن
آپ رب اپنے خدا کی سننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ جو کچھ بھی
اُس نے مجھے آپ کو سنانے کو کہا ہے اُس پر آپ عمل نہیں
کرنا ہتے۔ چا 22 ابچنانچہ جان لیں کہ آپجہاں جا کر پناہ لینا
ہتے چا ہیں وہاں آپ تلوار، کال مہلـکاور یوں بیمار کی زد میں آ
ہلاککر ہو جائیں “گے۔

43
یرمیاہ کی آگاہی کو نظرانداز کیا جاتا ہے

1 یرمیاہ خاموش ہوا۔ جو کچھ بھی رب اُن کے خدا نے یرمیاہ
اُنہیںکو سنانے کو کہا تھا اُسے اُس نے تکسباُن پہنچایا تھا۔
2 پھر یاہ عزر بن ہوسعیاہ، یوحنان بن اخی قام اور تمام بدتمیز آدمی
بول اُٹھے، تم” جھوٹ بول رہے !ہو ہمارےرب خدا نے تمہیں
یہ سنانے نہیںکو بھیجا مصرکہ کو نہ جاؤ، نہ وہاں آباد ہو جاؤ۔
اِس3 باروکپیچھےکے بن یاہ نیر کا ہاتھ وہیہے۔ ہمارےتمہیں
خلاف اُکسا رہا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم بابلیوں کے
ہاتھ میں آ جائیں تاکہ وہ ہمیں قتل کریں یا جلاوطن کر ملـِککے
بابل لے “جائیں۔

ایسی4 باتیں کرتے کرتے یوحنان بن قریح، دیگر فوجی افسروں
اور باقی تمام لوگوں ربنے 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
تھےشامل ممالـکمختلفپہلےجو میں منتشر ہوئے تھے، ابلیکن
یہوداہ میں دوبارہ آباد ہونے کے لئے واپس آئے تھے۔ 6 وہ تمام
عورتیںمرد، بچےاور بادشاہ بھیسمیتبیٹیوںکی اُن تھےشاملمیں
جنہیں شاہی محافظوں کے سردار نبوزرادان نے ِجدلیاہ بن اخی قام
کے سپرد کیا تھا۔ یرمیاہ نبی باروکاور بن یاہ نیر کو بھی ساتھ جانا
پڑا۔ یوں7 ربوہ ہدایتکی رد کر کے روانہ ہوئے اور چلتے چلتے
مصری سرحد کے شہر تکحیستحفن پہنچے۔

ِ شاہ بابل کے مصر گھسمیں آنے پیشکی گوئی
حیستحفن8 ربمیں کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا، اپنے”9 ہم

وطنوں کی موجودگی میں بڑےایکچند پتھر فرعون محلکے کے
دروازے قریبکے لے جا فرشکر کی کچی اینٹوں کے نیچے دبا
دے۔ 10 پھر اُنہیں بتا دے، الافواجرب’ اسرائیلجو 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 جو
مَیں نے یرمیاہ کے یعے ذر دبائے ہیں۔ نبوکدنضر اُن ہی کے اوپر
اپنا شاہی تنبو لگائے گا۔ 11 کیونکہ وہ آئے گا اور مصر پر حملہ کر
کے ایکہر 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۔ نبوکدنضر12-13 مصری دیوتاؤں کے مندروں
کو جلا کر راکھ کر دے گا اور اُن کے بُتوں پر قبضہ کر کے
اُنہیں اپنے ساتھ لے جائے جسگا۔ طرح چرواہا اپنے کپڑے
سے جوئیں نکال نکال کر اُسے صاف کر لیتا ہے اُسی طرح شاہِ
بابل مصر کو مال و متاع سے کرےصاف گا۔ مصر آتے وقت
وہ سورج دیوتا کے مندر میں جا کر اُس کے ستونوں کو دےڈھا
گا اور باقی مصری دیوتاؤں کے مندر بھی نذرِ کرےآتش گا۔ پھر
شاہِ بابل سلامتصحیح وہاں واپسسے چلا جائے “۔‘گا

44
تم بُت پرستی سے باز کیوں نہیں آتے؟

رب1 کا ایککلام بار پھر یرمیاہ پر نازل ہوا۔ اُس میں وہ اُن
تمام وطنوںہم کلامہمسے ہوا مصرشمالیجو شہروںکے مجدال،
تحفن حیس اور میمفِس اور جنوبی مصر بنام پتروس میں ہتے 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 کی بُری حرکتوں کا اجر ملا۔ کیونکہ اجنبی
معبودوں کے لئے بخور جلا کر اُن کی خدمت کرنے سے اُنہوں
دلایا۔طیشمجھےنے اور یہ ایسے دیوتا تھے پہلےسےجن نہ وہ، نہ
تم اور تمہارےنہ باپ واقفدادا تھے۔ 4 بار بار مَیں نبیوں کو اُن
پاسکے بھیجتا رہا، اور بار میرےبار خادم کہتے رہے کہ ایسی
کرنا،متحرکتیںگھنونی مجھےکیونکہ اِن نفرتسے !ہے لیکن5
اُنہوں نے نہ سنی، نہ دھیان دیا۔ نہ وہ اپنی بےدینی سے باز آئے،
نہ اجنبی معبودوں کو بخور جلانے کا سلسلہ بند کیا۔

تب6 میرا غضبشدید اُن پر نازل میرےہوا۔ قہر زبردستکی
آگ نے یہوداہ کے شہروں اور یروشلم کی گلیوں میں پھیلتے پھیلتے
اُنہیں ویران و سنسان کر دیا۔ تکآج اُن کا یہی حال ‘ہے۔

رباب7 الافواج جو اسرائیل 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 کی طرف لا رہے ہو۔ اِس صورت میں ایک بھی نہیں
گا۔بچے مجھے8 ہاتھوںاپنے کامکے کیوںطیشسے 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 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
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یاد نہیں باپتمہارےجو دادا، یہوداہ کے راجے رانیوں اور تم سے
تمہاری یوں سمیتبیو ملـِک یہوداہ اور یروشلم کی گلیوں میں سرزد
ہوا ہے؟ تکآج10 تم انکسارینہنے کا اظہار کیا، نہ خوفمیرا
مانا، اور شریعتمیرینہ مطابقکے زندگی گزاری۔ تم ہدایاتاُن
کے تابع نہ رہے جو مَیں نے تمہیں باپتمہارےاور دادا کو عطا
کی ‘تھیں۔

الافواجربچنانچہ11 اسرائیلجو کا خدا فرماتاہے ہے، مَیں’
تم آفتپر لانے اٹلکا ارادہ رکھتا ہوں۔ تمام یہوداہ ختم ہو جائے
گا۔ مَیں12 یہوداہ اُسکے بچے حصےہوئے کو ہستیصفحہ سے
مٹا دوں گا میںمصرجو جا کر پناہ لینے پر تُلا ہوا میںمصرسبتھا۔
ہلاک ہو جائیں گے، خواہ تلوار سے، خواہ کال سے۔ چھوٹے
سے لے سبتکبڑےکر سبکے تلوار یا کال کی زد میں آ کر
مر جائیں اُنہیںگے۔ دیکھ لوگوںکر کے کھڑےرونگٹے جائیںہو
گے، اور وہ دوسروں لعنکی طعن حقارتاور کا نشانہ بنیں گے۔
لعنت کرنے والا اپنے دشمنوں کے لئے اُن ہی کا سا انجام چاہے
گا۔ طرحجس13 مَیں نے یروشلم کو دیسزا عین اُسی طرح مَیں
مصر میں آنے والے ہم وطنوں کو تلوار، کال مہلـکاور یوں بیمار
سے سزا دوں گا۔ 14 یہوداہ کے جتنے بچے لوگہوئے یہاں مصر
میں پناہ لینے کے لئے آئے ہیں سبوہ ہلاکیہیں ہو جائیں گے۔
بھیکوئی 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 جنوبی مصر میں ہنے ر والے یہوداہ کے

تمام مرد اور بڑےایکعورتیں اجتماع کے لئے جمع ہوئے تھے۔
مردوں خوبکو معلوم تھا کہ ہماری یاں بیو اجنبی معبودوں کو
بخور کی پیشقربانیاں کرتی ابہیں۔ اُنہوں نے یرمیاہ سے کہا،
16 جو” بات آپ ربنے کا نام لے کر ہم سے کی ہے وہ ہم
نہیں مانتے۔ 17 ہم اُن تمام باتوں پر ضرور عمل کریں گے جو ہم
نے کہی ہیں۔ ہم آسمانی ملـکہ دیوی کے لئے بخور جلائیں گے
اور اُسے جوگےکریںکچھوہیہمگے۔کریںپیشنذریںکیَمے
باپہمارےہم، ہمارےدادا، بادشاہ بزرگہمارےاور ملـِک
یہوداہ اور یروشلم کی گلیوں میں کیا کرتے تھے۔ کیونکہ وقتاُس
روٹی کثرتکی تھی اور ہمارا اچھا حال تھا۔ اُس وقت ہم کسی
بھی مصیبت سے دوچار نہ ہوئے۔ لیکن18 جب سے ہم آسمانی
ملـکہ کو بخور اور َمے پیشنذریںکی کرنے سے باز آئے ہیں اُس
وقت سے لحاظہر حاجتسے مند رہے ہیں۔ اُسی وقت سے ہم
تلوار اور کال کی زد میں آ کر نیست ہو رہے “ہیں۔ عورتوں19
نے بات جاری رکھ کر کہا، کیا” آپ سمجھتے ہیں ہمارےکہ
شوہروں کو اِس کا علم نہیں تھا کہ ہم آسمانی ملـکہ کو بخور اور
َمے کی پیشنذریں کرتی ہیں، کہ ہم اُس کی شکل کی 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، اُسنےربدیکھو،”21 بخور پر دھیان دیا جو
تم تمہارےاور باپ دادا نے بادشاہوں، بزرگوں اور عوام سمیت
یہوداہ کے شہروں اور یروشلم کی گلیوں میں جلایا ہے۔ یہ بات
اُسے خوب یاد ہے۔ 22 آخرکار ایک وقت آیا جب تمہاری شریر
اور گھنونی حرکتیں برداشتقابِل نہ رہیں، رباور کو تمہیں سزا
دینی پڑی۔ یہی وجہ ہے آجکہ ملـکتمہارا ویران و سنسان ہے،
اُسےکہ دیکھ لوگوںکر ہوکھڑےرونگٹےکے لعنتہیں۔جاتے
کرنے والا اپنے دشمن کے لئے ایسا ہی انجام چاہتا ہے۔ آفت23
اِسی لئے تم پر آئی کہ تم نے بُتوں کے لئے بخور جلا ربکر کی نہ
سنی۔ نہ تم نے اُس شریعتکی کے مطابق زندگی گزاری، نہ اُس
ہدایاتکی اور احکام پر عمل کیا۔ ملـکتکآج 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 ربوطنو، 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
یںپورا کر مانینےہمجوگے آسمانیضرورہمہیں، ملـکہ بخورکو
اور َمے پیشنذریںکی کریں ‘گے۔ اور تم نے الفاظاپنے اور اپنی
حرکتوں ثابتسے کر دیا ہے کہ تم سنجیدگی سے اپنے اِس اعلان
پر عمل کرنا ہتے ہو۔چا ٹھیکتو ہے، اپنا وعدہ اور اپنی پوریمَنتیں
!کرو

26 لیکن اے مصر میں ہنے ر والے تمام ہم وطنو، رب کے
کلام پر دھیان !دو رب 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 کی حیات کی ‘!قَسم
تمہاریمَیںکیونکہ27 نگرانی کر رہا لیکنہوں، تم پر مہربانی کرنے
کے لئے نہیں بلـکہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لئے۔ مصر میں ہنے ر
والے یہوداہ لوگتمامکے تلوار میںزدکیکالاور آ جائیں اورگے
پِستے ہلاکپِستے تلوارکیدشمنایکچندصرف28گے۔جائیںہو
سے بچ کر ملـِک یہوداہ واپس آئیں گے۔ تب یہوداہ کے جتنے بچے
لوگہوئے مصر میں پناہ لینے کے لئے آئے ہیں وہ سب جان لیں
گے کسکہ درستباتکی نکلی میریہے، یا اُن کی۔ رب29
فرماتا ہے کہ مَیں تمہیں نشان بھی دیتا ہوں تاکہ تمہیں یقین ہو
جائے کہ خلافتمہارےمَیں خالی باتیں نہیں کر رہا بلـکہ تمہیں
ً یقینا مصر میں سزا دوں گا۔ نشان30 یہ ہو گا طرحجسکہ مَیں
نے یہوداہ کے بادشاہ ِصدقیاہ کو اُس کے جانی دشمن نبوکدنضر
کے حوالے کر دیا اُسی طرح مَیں ُحفرع فرعون کو بھی اُس کے
جانی دشمنوں کے حوالے کر دوں گا۔ ربیہ کا فرمان “ہے۔

45
باروک کے لئے تسلی کا پیغام
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1 یہوداہ کے بادشاہ یقیم یہو بن یوسیاہ حکومتکی کے چوتھے

میںسال 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، اسرائیلربباروک،اے”2 کا
بارےتیرےخدا میں فرماتا ہے 3 کہ تُو کہتا ہے، ہائے،’ مجھ پر
میرےنےرب!افسوس میںدرد اضافہ کر دیا مجھےابہے، رنج
و الم بھی سہنا پڑتا ہے۔ مَیں ہتے کرا ہتے تھککرا گیا ہوں۔ کہیں
بھی آرام و سکون نہیں ‘ملتا۔

میںجوابربباروک،اے4 فرماتا ہے کہ کچھجو مَیں نے
تعمیرخود کیا مَیںاُسے گا،دوںگرا جو مَیںپودا خودنے لگایا اُسے
جڑ سے اُکھاڑ دوں پورےگا۔ ملـک کے ساتھ ایسا سلوکہی
کروں گا۔ 5 تو پھر تُو اپنے لئے کیوں بڑی کامیابی حاصل کرنے
کا آرزومند ہے؟ ایسا خیال چھوڑ مَیںکیونکہدے، تمام انسانوں پر
آفت لا رہا ہوں۔ ربیہ فرمانکا لیکنہے۔ بھیجہاں تُو جائے
وہاں مَیں ہونے دوں گا تیریکہ چھوٹجان *“جائے۔

46
مصر شکستکی پیشکی گوئی

1 یرمیاہ پر مختلف قوموں کے بارے میں بھی پیغامات نازل
ہوئے۔ یہ ذیل میں درج ہیں۔

پہلا2 پیغام مصر بارےکے میں یہوداہہے۔ کے بادشاہ یقیم یہو
بن یوسیاہ کے چوتھے سال میں شاہِ بابل نبوکدنضر نے یائے در
فرات پر واقع کرکِمیسشہر پاسکے مصری فوج دیشکستکو
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 کر کھڑے ہو !جاؤ اپنے نیزوں کو روغن سے
چمکا کر زرہ بکتر پہن !لو لیکن5 مجھے کیا نظر آ رہا مصریہے؟
فوجیوں پر دہشت طاری ہوئی ہے۔ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اُن
سورماؤںکے نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں۔ بھاگبھاگوہ کر فرار
ہو ہیںرہے اور پیچھے بھی نہیں ربدیکھتے۔ فرماتا چاروںکہہے
دہشتطرف دہشتہی پھیل گئی ہے۔ کسی6 کو بھی بچنے نہ
تیزیکتنیوہخواہدو، بھاگنہکیوںسے رہا ہو یا زبردستکتنا
کیوںفوجی نہ میںشمالہو۔ یائے فراتدر کنارےکے ہی وہ ٹھو
کر کھا کر گر گئے ہیں۔

یہ7 کیا یائےجوہے نیلدر چڑھطرحکی رہا سیلابجوہے،
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 پوریکر زمین غرقکو کر دوں گا۔ مَیں
شہروں کو اُن کے باشندوں سمیت تباہ کروں ‘گا۔ اے9 گھوڑو،
دشمن ٹوٹپر اے!پڑو رتھو، دیوانوں طرحکی اے!دوڑو فوجیو،
لڑنے کے لئے !نکلو اے ایتھوپیا اور لبیا کے سپاہیو، اپنی ڈھالیں

پکڑ کر اےچلو، لُدیہ کے تیر چلانے والو، اپنے کمان تان کر آگے
!بڑھو

لیکن10 آج قادرِ مطلق، رب 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 کی
گی۔بجھےپیاس میںشمالکیونکہ یائے فراتدر اُنہیںکنارےکے
قادرِ الافواجربمطلق، کو قربان کیا جائے گا۔

مصرکنواریاے11 بیٹی، ملـِک ِجلعاد میں جا کر زخموںاپنے
کے لئے بلسان خرید لے۔ لیکن کیا فائدہ؟ خواہ تُو کتنی دوائی
کیوں نہ تیریکرےاستعمال چوٹیں بھر نہیںہی !سکتیں تیری12
شرمندگی کی خبر دیگر اقوام میں پھیل گئی تیریہے، پوریچیخیں
دنیا میں گونج رہی ہیں۔ کیونکہ تیرے سورمے ایک دوسرے
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،
شہروںمصری”14 میمفِسمجدال، اور اعلانمیںحیستحفن

کرو، جنگ’ کی یاں تیار کر کے لڑنے کے لئے کھڑے ہو !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۔ 16 اُس نے متعدد افراد کو ٹھوکر کھانے دیا، اور ایکوہ
دوسرے پر گر اُنہوںگئے۔ نے کہا، آؤ،’ ہم اپنی ہی قوم اور اپنے
وطن واپسمیں چلے جائیں جہاں ظالم کی تلوار تکہم نہیں پہنچ
‘سکتی۔ وہاں17 وہ پکار اُٹھے، مصر’ کا بادشاہ شور تو بہت مچاتا
لیکنہے اِس پیچھےکے بھیکچھ نہیں۔ جو سنہرا موقع اُسے ملا وہ
جاتا رہا “۔‘ہے

18 دنیا کا بادشاہ جس کا نام رب الافواج ہے فرماتا حیاتمیری”ہے، کی قَسم، جو تم پر حملہ کرنے آ رہا ہے وہ دوسروں
سے اُتنا بڑا ہے جتنا تبور دیگر پہاڑوں سے اور کرمل سمندر سے
اونچا ہے۔ اے19 مصر کے باشندو، اپنا مال و اسباب باندھ کر
جلاوطن ہونے کی یاں تیار کرو۔ کیونکہ میمفِس مسمار ہو کر
آتشنذرِ ہو جائے گا۔ اُس میں کوئی نہیں رہے گا۔

مصر20 صورتخوب سی جوان گائے ہے، لیکن شمال سے
مہلـک مکھی آ اُسکر پر بولدھاوا ہاں،ہے۔رہی وہ آ ہے۔رہی
فوجمصری21 بھاڑےکے کے فوجی بچھڑےتازےموٹے ہیں،
لیکن بھیوہ مُڑ فرارکر بھیایکگے۔جائیںہو نہیںقائم گا۔رہے
آفتکیونکہ کا دن اُن پر آنے والا ہے، جبوقتوہ اُنہیں پوری
سزا ملے گی۔ سانپمصر22 کی طرح پھنکارتے ہوئے پیچھے ہٹ
جائے دشمنجبگا کے پورےفوجی زور سے اُس پر حملہ کریں
لـکڑہاروںوہجبگے، طرحکی اپنی یاں پکڑےکلہاڑ ہوئے اُس
پر ٹوٹ پڑیں “گے۔ رب23 فرماتا ہے، تب” وہ مصر کا جنگل

* 45:5 مَیں ہونے دوں گا تیریکہ چھوٹجان :جائے لفظی :ترجمہ مَیں تیریتجھے غنیمتجان کے طور بخشپر دوں گا۔
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کاٹ ڈالیں گے، گو وہ کتنا گھنا کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اُن کی
تعداد ٹڈیوں سے یادہ ز ہو گی بلـکہ وہ گنتاَن ہوں گے۔ مصر24
بیٹی کی بےعزتی کی 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
دوںکر گا، اور وہ بابلشاہِ نبوکدنضر اور اُس افسروںکے کے قابو
میں آ جائیں گے۔ لیکن بعد میں مصر پہلے کی طرح دوبارہ آباد ہو
جائے گا۔

تکجہاں27 تیرا تعلق میرےیعقوباےہے، خوفخادم،
مت !کھا اے اسرائیل، حوصلہ مت !ہار دیکھ، مَیں تجھے
دُوردراز ملـک 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 گا جو ہیبتاُسے زدہ “کرے۔ رب28 فرماتا اے”ہے،
یعقوب میرے خادم، خوف نہ کھا، کیونکہ مَیں تیرے ساتھ
ہوں۔ مَیں اُن تمام قوموں نیستکو و نابود کر دوں میںجنگا مَیں
منتشرتجھےنے کر دیا لیکنہے، مَیںتجھے ہستیصفحہطرحاِس
نہیںسے مٹاؤں گا۔ البتہ مناسبمَیں تیریتکحد 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 سیلابجو بن
کر پورے ملـک کو غرق کر دے گا۔ پورا ملـک شہروں اور
باشندوں سمیت اُس میں ڈوب جائے لوگگا۔ چیخ اُٹھیں گے،
ملـکاور باشندےتمامکے آہ گے۔کریںزاریو سرپٹکیونکہ3
دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں گی، دشمن رتھوںکے
کا شور اور پہیوں گڑگڑاہٹکی اُن پہنچےتککانوںکے باپگی۔
خوف زدہ ہو کر یوں ساکت ہو جائیں گے کہ وہ اپنے بچوں کی
مدد کرنے کے لئے پیچھے بھی دیکھ نہیں سکیں گے۔ 4 کیونکہ وہ
دن آنے والا ہے جب تمام فلستیوں کو نیست و نابود کیا جائے
گا تاکہ صور اور صیدا کے آخری مدد کرنے والے بھی ختم ہو
جائیں۔ فلستیوںربکیونکہ مٹانےسےہستیصفحہکو والا ہے،
جزیرۂ کریتے کے اُن بچے ہوؤں کو جو یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں۔

5 غزہ بیٹی ماتم کے عالم میں اپنا سر منڈوائے گی، اسقلون شہر
مسمار ہو جائے اےگا۔ میدانی علاقے بچےکے ہوئے لوگو، تم
تککب اپنی ِجلد زخمیکو کرتے رہو گے؟ 6 رباےہائے،’
کی تلوار، کیا تُو کبھی نہیں کرےآرام گی؟ دوبارہ اپنے میان میں

چھپ خاموش!جا 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 میں رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے
فرماتا نبو”ہے، شہر پر افسوس، تباہوہکیونکہ ہو یَتائمنےدشمنہے۔گیا قِر
کی بےحرمتی کر کے اُس پر قبضہ کر لیا ہے۔ چٹان کے قلعے کی
رُسوائی ہو گئی، پاشپاشوہ ہو گیا ہے۔ اب2 سے موآبکوئی
یفکی تعر کرےنہیں گا۔ میںحسبون آدمی اُس کیشکستکی
سازشیں کر کے کہہ رہے ہیں، آؤ،’ ہم موآبی قوم کو نیست و
نابود ‘کریں۔ اے مدمین، تُو بھی تباہ ہو جائے گا، تلوار تیرے
بھی پیچھے پڑ جائے گی۔

3 !سنو حورونائم سے چیخیں بلند ہو رہی ہیں۔ تباہی اور بڑی
شکست کا شور مچ رہا ہے۔ موآب4 ُچور ُچور ہو گیا ہے، اُس
بچےکے زور سے چلّا رہے ہیں۔ لوگ5 روتے لوحیتروتے کی
چڑھطرف ہیں۔رہے اُترتےطرفکیحورونائم راستے شکستپر
کی آہ و زاری دےسنائی رہی ہے۔ بھاگ6 کر اپنی جان !بچاؤ
یگستان ر جھاڑیمیں کی مانند بن جاؤ۔

چونکہ7 موآبیوںتم دولتاورکامیابیوںاپنینے پر بھروسا رکھا،
اِس لئے تم بھی قید میں جاؤ گے۔ تمہارا دیوتا کموس بھی اپنے
یوں پجار اور بزرگوں سمیت جلاوطن ہو جائے گا۔ 8 تباہ کرنے
والا ہر شہر پر کرےحملہ ایکگا، بھی نہیں بچے طرحجسگا۔
رب نے فرمایا وادیہے، بھی تباہ ہو جائے گی اور میداِن مرتفع
بھی۔ موآب9 پر نمک ڈال دو، کیونکہ وہ مسمار ہو جائے گا۔
اُس کے شہر ویران و سنسان ہو جائیں گے، اور اُن میں کوئی نہیں
بسے گا۔

اُس10 لعنتپر جو ُسستی ربسے کا !کرےکام اُس لعنتپر
جو اپنی تلوار کو خون بہانے روکسے !لے 11 اپنی جوانی سے
لے کر موآبتکآج آرام و سکون کی زندگی گزارتا آیا ہے، اُس
َمے کی مانند چھیڑینہیںکبھیجو گئی اور ایککبھی برتن سے
دوسرے میں ُنڈیلی ا نہیں گئی۔ اِس لئے اُس کا مزہ قائم اور ذائقہ
بہترین رہا “ہے۔ ربلیکن12 فرماتا ہے، وہ” دن آنے والا ہے
جب مَیں ایسے آدمیوں کو اُس کے پاس بھیجوں گا جو َمے کو
برتنوں سے نکال کر ضائع کر دیں گے، اور برتنوں کو خالی کرنے
پاشپاشبعدکے کر دیں گے۔ موآبتب13 کو اپنے کموسدیوتا
پر یوں شرم آئے طرحجسگی اسرائیل بیتکو ایل کے اُس بُت
پر شرم جسآئی پر وہ بھروسا رکھتا تھا۔

14 ہائے، تم آپاپنے پر کتنا فخر کرتے ہو کہ ہم سورمے اور
زبردست جنگجو ہیں۔ لیکن15 دنیا کا بادشاہ جس کا نام رب
الافواج ہے فرماتا ہے موآبکہ تباہ ہو جائے گا، اور دشمن اُس
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اُسگا۔آئےگھسمیںشہروںکے بہترینکے قتلجوان غارتو
کی زد میں آ ہلاککر ہو جائیں گے۔

موآب ٹوٹطاقتکی گئی ہے
موآب16 کا انجام قریب ہی آفتہے، اُس پر نازل ہونے والی

ہے۔ پڑوساے17 میں بسنے والو، اُس پر ماتم !کرو جتنے اُس کی
شہرت جانتے ہو آہ و زاری کرو۔ بولو، موآبہائے،’ کا زوردار
عصائے شاہی ٹوٹ گیا ہے، اُس کی شان و شوکت کی علامت
خاک میں ملائی گئی ‘ہے۔

دیبوناے18 بیٹی، اپنے تختشاندار پر سے اُتر کر پیاسی زمین
پر بیٹھ جا۔ کیونکہ موآب کو تباہ کرنے تیرےوالا خلاف بھی
چڑھ آئے گا، تیرےوہ قلعہ بند شہروں بھیکو کرےمسمار گا۔
اے19 عروعیرکی ہنے ر والی، سڑک کنارےکے کھڑی ہو کر
والوںگزرنے پر غور !کر اپنی جان بچانے والوں پوچھسے لے کہ
کیا ہوا ہے۔ ملےجوابتجھےتب20 گا، موآب’ رُسوا ہوا وہہے،
پاشپاش ہو گیا بلندہے۔ آواز یلاسے واو !کرو یائے ارنوندر کے
کنارے 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 بُصرہ، غرض موآب کے تمام
شہروں عدالتکی ہوئی ہے، خواہ وہ دُور ہوں یا “قریب۔

رب25 فرماتا ہے، موآب” کی طاقت ٹوٹ گئی ہے، اُس 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 گیا ہے۔

27 تم موآبیوں نے اسرائیل کو اپنے مذاق کا نشانہ بنایا تھا۔ تم
یوں اُسے گالیاں دیتے جیسےرہے چوریاُسے وقتکرتے پکڑا گیا
ہو۔ تمہاریابلیکن28 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 ہے، کیونکہ وہ
حد سے یادہ ز متکبر، مغرور، گھمنڈی، خودپسند اور اناپرست
“ہے۔

رب30 فرماتا ہے، مَیں” اُس کے تکبر واقفسے ہوں۔ لیکن
اُس عبثڈینگیںکی ہیں، اُن پیچھےکے نہیںکچھ ہے۔ اِس31 لئے
موآبمَیں پر آہ و زاری کر رہا، موآبتمام سببکے سے چلّا رہا
قیرحراستہوں۔ باشندوںکے کا انجام دیکھ کر مَیں آہیں بھر رہا
ہوں۔ اے32 ِسبماہ کی انگور کی بیل، یعزیر کی نسبت مَیں کہیں
یادہ ز تجھ پر ماتم کر رہا ہوں۔ تیری کونپلیں تکیعزیر پھیلی ہوئی
تھیں بلـکہ سمندر کو پار بھی کرتی تھیں۔ لیکن اب تباہ کرنے والا
پکےتیرےدشمن انگوروںہوئے اور موسِم گرما پھلکے ٹوٹپر پڑا
ہے۔ اب33 خوشی و موآبشادمانی کے باغوں اور کھیتوں سے
جاتی رہی ہے۔ مَیں نے انگور کا رس لنے نکا کا روککام دیا
ہے۔ کوئی خوشی نعرےکے لگا لگا کر انگور کو پاؤں تلے نہیں

روندتا۔ شور تو مچ رہا ہے، لیکن خوشی نعرےکے بلند نہیں ہو
رہے جنگبلـکہ کے۔

حسبون34 لوگمیں مدد کے لئے پکار رہے ہیں، اُن کی آواز
اِلی عالی تکیہضاور دےسنائی رہی اِسیہے۔ طرح ُضغر کی
چیخیں حورونائم اور عجلت شلیشیاہ تک پہنچ گئی ہیں۔ کیونکہ
نِمریم کا پانی بھی خشک ہو جائے “گا۔ رب35 فرماتا موآب”ہے، میں جو اونچی جگہوں پر چڑھ کر اپنے دیوتاؤں کو بخور
اور باقی پیشقربانیاں کرتے ہیں اُن کا مَیں خاتمہ کر دوں گا۔

36 اِس لئے میرا دل بانسری کے ماتمی سُر نکال کر موآب اور
قیرحراست کے لئے نوحہ کر رہا ہے۔ کیونکہ اُن کی حاصل شدہ
دولت جاتی رہی ہے۔ 37 ہر سر گنجا، ہر داڑھی منڈوائی گئی
ہے۔ ہر ہاتھ کی ِجلد کو زخمی کر دیا گیا ہے، ہر کمر ٹاٹ سے
ملبّس ہے۔ موآب38 کی تمام چھتوں پر اور اُس کے چوکوں میں
آہ و زاری بلند ہو رہی “ہے۔
کیونکہ رب فرماتا ہے، مَیں” موآبنے کو بےکار مٹی کے

برتن توڑطرحکی ڈالا ہے۔ پاشپاشموآبہائے،39 ہو گیا !ہے
لوگ زار و قطار رو رہے ہیں، موآباور نے شرم مارےکے اپنا
منہ ڈھانپ لیا ہے۔ وہ مذاق کا نشانہ بن گیا ہے، اُسے دیکھ کر
تمام پڑوسیوں کے کھڑےرونگٹے ہو گئے “ہیں۔

ربموآب خلافکے اُٹھ کھڑا ہوا ہے
رب40 فرماتا ہے، وہ” !دیکھو دشمن عقاب کی موآبطرح

پر جھپٹا مارتا ہے۔ اپنے پَروں کو پھیلا کر ملـکپورےوہ پر سایہ
ڈالتا ہے۔ یوت41 قر قلعوں سمیت اُس کے قبضے میں آ گیا ہے۔
اُس دن موآبی سورماؤں کا دل دردِ زہ میں عورتمبتلا کی طرح
پیچ تابو گا۔کھائے 42 کیونکہ موآبی قوم ہستیصفحہ مٹسے
جائے گی، اِس لئے کہ وہ مغرور ہو ربکر خلافکے کھڑی
ہو گئی ہے۔

اے43 موآبی قوم، دہشت، گڑھا اور پھندا تیرے نصیب میں
“ہیں۔ 44 ربکیونکہ فرماتا ہے، دہشتجو” بھاگسے کر بچ
جائے وہ گڑھے میں گر جائے گا، اور جو گڑھے نکلسے جائے
وہ پھندے میں پھنس جائے گا۔ کیونکہ مَیں موآب پر اُس کی
عدالت کا سال لاؤں گا۔

45 پناہ ین گز ہارےتھکے حسبون کے سائے میں رُک جاتے
ہیں۔ لیکن افسوس، حسبون آگسے نکل آئی ہے اور سیحون
بادشاہ کے شہر میں سے بھڑکشعلہ اُٹھا ہے موآبجو کی پیشانی
کو اور شور مچانے والوں 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 والے دنوں میں موآبمَیں کو بحال کروں “گا۔
ربیہ کا فرمان ہے۔
موآبیہاں عدالتپر کا فیصلہ اختتام پر پہنچ گیا ہے۔

49
عمونیوں عدالتکی

عمونیوں1 بارےکے ربمیں فرماتا ہے،
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اولادکوئیکیاسرائیلکیا” نہیںوارثکوئینہیں، کےجدجو

قبائلی علاقے میں رہ ـِکسکے؟ مَل دیوتا کے پرستاروں نے اُس پر
کیوں قبضہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ لوگیہ جد کے شہروں میں
آباد ہو گئے “ہیں؟ 2 چنانچہ رب فرماتا ہے، وہ” وقت آنے والا
ہے میرےکہ حکم پر عمونی الحکومتدار ربّہ جنگخلافکے
نعرےکے لگائے جائیں گے۔ تب وہ ملبے کا ڈھیر بن جائے گا،
اور نواحوگرد آبادیاںکی آتشنذرِ اُنہیںاسرائیلتبگی۔جائیںہو
ملـک 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 کے اندر بےچینی سے اِدھر 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 الافواجربمطلق فرماتا مَیں”ہے، تمام پڑوسیوں طرفکی سے تجھ پر دہشت چھا جانے دوں
گا۔ تم سب کو طرفچاروں منتشر کر دیا جائے گا، تیرےاور
پناہ گزینوں کو کوئی جمع کرےنہیں گا۔

لیکن6 بعد میں مَیں عمونیوں کو بحال کروں “گا۔ یہ رب کا
فرمان ہے۔

ادوم عدالتکی
رب7 الافواج ادوم بارےکے میں فرماتا ہے، کیا” تیمان میں

حکمت کا نام و نشان نہیں رہا؟ کیا دانش مند صحیح مشورہ نہیں
دے سکتے؟ کیا اُن کی دانائی بےکار ہو گئی ہے؟

دداناے8 کے بھاگباشندو، ہجرتکر کرو، زمین کے اندر
چھپ جاؤ۔ کیونکہ مَیں عیسَو کی اولاد پر آفت نازل کرتا ہوں،
میری سزا کا قریبدن آ گیا ہے۔ اے9 ادوم، اگر تُو انگور کا باغ
ہوتا اور مزدور فصل چننے کے لئے آتے تو بہتتھوڑا اُن پیچھےکے
رہ جاتا۔ اگر راتڈاکو وقتکے لُوٹتجھے لیتے تو صرفوہ اُتنا
ہی چھین لیتے جتنا اُٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ لیکن تیرا انجام اِس
سے کہیں یادہ ز بُرا ہو گا۔ 10 کیونکہ مَیں نے عیسَو کو ننگا کر
اُسکے کی تمام چھپنے ڈھونڈجگہیںکی نکالی ہیں۔ وہ بھیکہیں
چھپ نہیں سکے گا۔ اُس کی اولاد، بھائی اور ہم ہلاکسائے
ہو جائیں ایکگے، بھی باقی نہیں رہے گا۔ 11 اپنے یتیموں کو
پیچھے چھوڑ دے، کیونکہ مَیں اُن کی جان کو بچائے رکھوں گا۔
تمہاری بیوائیں بھی مجھ پر بھروسا “رکھیں۔

رب12 فرماتا ہے، غضبمیرےجنہیں” کا پیالہ پینے کا فیصلہ
نہیں سنایا گیا تھا اُنہیں بھی پینا پڑا۔ تو پھر تیری بچےطرحکسجان
گی؟ نہیں، تُو ً یقینا سزا کا پیالہ پی لے “گا۔ رب13 فرماتا میرے”ہے، نام کی قَسم، بُصرہ شہر گرد و نواح کے تمام سمیتشہروں
ابدی کھنڈرات بن جائے گا۔ اُسے دیکھ کر لوگوں کے رونگٹے

کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ اُسے لعن طعن کریں گے۔ لعنت
کرنے والا اپنے دشمن کے لئے بُصرہ ہی کا سا انجام چاہے “گا۔

مَیں14 ربنے طرفکی سے پیغام سنا ہے، ایک” قاصد کو
اقوام پاسکے بھیجا گیا ہے جو اُنہیں حکم دے، جمع’ ہو کر ادوم
پر حملہ کرنے کے لئے !نکلو اُس سے لڑنے کے لئے ‘!اُٹھو

اب15 مَیں تجھے چھوٹا بنا دوں ایکگا، ایسی قوم جسے دیگر
لوگ حقیر جانیں گے۔ ماضی16 میں دوسرے تجھ سے دہشت
کھاتے تھے، لیکن باتاِس نے تیرےاور غرور فریبتجھےنے
دیا بےشکہے۔ تُو چٹانوں کی دراڑوں میں بسیرا کرتا ہے، اور
پہاڑی بلندیاں تیرے قبضے میں ہیں۔ لیکن خواہ تُو اپنا گھونسلا
عقاب کی سی اونچی جگہوں پر کیوں نہ بنائے توبھی مَیں تجھے
وہاں سے اُتار میںخاککر ملا دوں “گا۔ ربیہ فرمانکا ہے۔

17 ملـِک” ادوم یوں باد بر ہو جائے گا کہ وہاں سے گزرنے
والوں اُسگے۔جائیںہوکھڑےرونگٹےکے زخموںکے دیکھکو
کر وہ توبہ’ ‘توبہ کہیں “گے۔ رب18 فرماتا ہے، اُس” کا انجام
سدوم، عمورہ اور اُن پڑوسیکے شہروں کی مانند ہو گا جنہیں الله
نے ُلٹا ا نیستکر و نابود بسےنہیںکوئیوہاںدیا۔کر گا۔ جس19
طرح شیرببر یردن کے جنگل سے نکل شادابکر چراگاہوں میں
چرنے والی یوں بھیڑبکر ٹوٹپر پڑتا اُسیہے طرح اچانکمَیں ادوم
پر حملہ کر کے اُسے اُس کے ملـکاپنے سے بھگا دوں تبگا۔ وہ
جسے مَیں نے مقرر کیا ہے ادوم پر کرےحکومت گا۔ کیونکہ
کون میری مانند ہے؟ کون مجھ جوابسے طلب کر سکتا ہے؟
کون سا گلہ بان میرا مقابلہ کر سکتا “ہے؟

20 چنانچہ ادوم پر رب کا فیصلہ !سنو تیمان کے باشندوں کے
لئے اُس کے منصوبے پر دھیان !دو پورےدشمن یوڑ ر کو سب
سے ننھے بچوں سے لے کر گھسیٹتکبڑوں کر لے جائے گا۔
اُس کی ویرانچراگاہ و سنسان ہو گی۔جائے 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 کی طرح اُڑ
کر ادوم پر جھپٹا مارتا ہے۔ وہ اپنے پَروں کو پھیلا کر بُصرہ پر سایہ
ڈالتا سورماؤںادومیدناُسہے۔ دلکا دردِ میںزہ عورتمبتلا
پیچطرحکی تابو کھائے گا۔

دمشق عدالتکی
دمشقرب23 بارےکے میں فرماتا حمات”ہے، اور ارفاد شرمندہ ہو گئے ہیں۔ بُری خبریں سن کر وہ

ہمت ہار گئے ہیں۔ پریشانی نے اُنہیں اُس متلاطم سمندر جیسا
بےچین کر دیا ہے جو تھم نہیں سکتا۔ 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 !ہے جس مشہور 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 جائیںرہ اُسگے، تمامکے ہلاکفوجی گے۔جائیںہو مَیں27
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فصیلکیدمشق آگکو دوںلگا گا جو پھیلتے پھیلتے بن ہدد بادشاہ
محلوںکے کو بھی لپیٹاپنی میں لے لے “گی۔

بَدُو قبیلوں عدالتکی
28 ذیل میں قیدار اور حصور کے بَدُو قبیلوں کے بارے میں

کلام درج ہے۔ بعد میں شاہِ بابل نبوکدنضر نے اُنہیں شکست
ربدی۔ فرماتا !اُٹھو”ہے، قیدار پر حملہ !کرو مشرق میں بسنے والے بَدُو قبیلوں
کو تباہ !کرو 29 تم اُن کے خیموں، یوں بھیڑبکر اور اونٹوں کو
چھین لو گے، اُن کے خیموں کے پردوں اور باقی سامان لُوٹکو
لو چیخیںگے۔ سنائی دیں گی، ہائے،’ دہشتطرفچاروں ہی
“!‘دہشت

رب30 فرماتا ہے، اے” حصور میں بسنے والے قبیلو، جلدی
بھاگسے جاؤ، زمین کی دراڑوں میں چھپ !جاؤ کیونکہ شاہِ
بابل نے تم پر حملہ کرنے فیصلہکا کر منصوبہخلافتمہارےکے
باندھ لیا “ہے۔ رب31 فرماتا ہے، بابلاے” کے فوجیو، اُٹھ کر
اُس قوم پر حملہ کرو جو علیٰحدگی میں پُرسکون اور محفوظ زندگی
گزارتی جسہے، کے نہ دروازے، کنڈےنہ ہیں۔ 32 اُن کے
اونٹ بڑےبڑےاور یوڑ لُوٹر کا مال بن جائیں گے۔ کیونکہ مَیں
یگستان ر کنارےکے پر ہنے ر والے اِن قبیلوں کو چاروں طرف
منتشر گا۔دوںکر اُن پر آفتسےطرفچاروں آئے “گی۔ ربیہ
کا فرمان ہے۔ 33 حصور” 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 کی حکومت کے ابتدائی دنوں میں رب

یرمیاہ نبی سے ہم کلام ہوا۔ پیغام عیلام متعلقکے تھا۔
35 الافواجرب” فرماتا ہے، مَیں’ عیلام کی کمان کو توڑ ڈالتا

ہوں، اُس ہتھیار جسکو پر عیلام طاقتکی مبنی ہے۔ آسمان36
کی چاروں سمتوں مَیںسے عیلامیوں خلافکے تیز ہَوائیں چلاؤں
گا جو اُنہیں اُڑا کر چاروں طرف منتشر کر دیں گی۔ کوئی ایسا
ملـک نہیں ہو تکجسگا عیلامی جلاوطن نہیں پہنچیں ‘گے۔
رب37 فرماتا ہے، مَیں’ عیلام کو اُس کے جانی دشمنوں کے
منے پاشسا پاش کر دوں گا۔ مَیں اُن پر آفت لاؤں گا، میرا سخت
قہر اُن پر نازل ہو تکجبگا۔ نیستوہ نہ ہوں مَیں تلوار کو اُن
پیچھےکے رہوںچلاتا گا۔ مَیںتب38 عیلام میں تختاپنا کھڑا کر
کے اُس کے بادشاہ اور بزرگوں کو تباہ کر دوں ‘گا۔ یہ رب کا
فرمان ہے۔

بھییہربلیکن39 فرماتا ہے، آنے’ عیلاممَیںمیںدنوںوالے
کو بحال کروں “۔‘گا

50
بابل عدالتکی

بابلملـِک1 اُساور بابلالحکومتدارکے ربمیںبارےکے
کا کلام یرمیاہ نبی پر نازل ہوا،

اقوام”2 کے منے سا اعلان کرو، ہر اطلاعجگہ !دو جھنڈا گاڑ
کر کچھ نہ چھپاؤ بلـکہ سب کو صاف بتاؤ، بابل’ شہر دشمن کے
میںقبضے آ گیا !ہے بیل مردُکہے،ہوئیبےحرمتیکیدیوتا دیوتا
پاش پاش ہو گیا ہے۔ بابل کے تمام دیوتاؤں کی بےحرمتی ہوئی
تمامہے، بُت ِچکنا ُچور ہو گئے ‘!ہیں 3 شمالکیونکہ ایکسے قوم
بابل پر چڑھ آئی ہے ملـکپورےجو کو برباد انسانگی۔دےکر
اور ہجرتسبحیوان کر جائیں ملـکگے، میں کوئی نہیں رہے
“گا۔

رب4 فرماتا ہے، جب” وقتیہ آئے گا تو اسرائیل اور یہوداہ
لوگکے مل کر اپنے وطن میں واپس آئیں گے۔ تب وہ روتے
ہوئے رب اپنے خدا کو تلاش کرنے آئیں گے۔ 5 وہ صیون کا
راستہ پوچھ پوچھ کر اپنا رُخ طرفاُس لیںکر گے اور کہیں گے،
آؤ،’ ہم رب کے ساتھ لپٹ جائیں، ہم اُس کے ساتھ ابدی عہد
لیںباندھ نہکبھیجو بُھلایا حالتکیقوممیری6‘جائے۔ شدہگم
یوں بھیڑبکر کی مانند تھی۔ کیونکہ اُن کے گلہ بانوں نے اُنہیں غلط
راہ پر لا کر فریب دہ پہاڑوں 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 ربتو کا گناہ
کیا گوہے، وہ اُن کی حقیقی چراگاہ اورہے اُن باپکے دادا اُس
پر اُمید رکھتے ‘تھے۔

بابل ہجرتسے !کرو
اے8 میری 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 میں بڑی قوموں کے اتحاد
بابلکو پر حملہ کرنے پر اُبھاروں گا، جو اُس صفخلافکے آرا
ہو اُسکر پر دشمنگا۔کرےقبضہ تیراندازکے اِتنے ہوںماہر گے
کہ ہر تیر نشانے لـگپر “گا۔جائے رب10 فرماتا بابل”ہے، کو
لُوٹیوں لیا جائے گا کہ تمام لُوٹنے والے سیر ہو جائیں گے۔

میرےاے11 موروثی حصے کو لُوٹنے بےشکوالو، تم اِس
وقت شادیانہ بجا کر خوشی مناتے بےشکہو۔ تم ہتے گا ہوئے
بچھڑوں کی طرح اُچھلتے کودتے اور گھوڑوں کی طرح ہنہناتے
ہو۔ 12 لیکن آئندہ تمہاری ماں بےحد شرمندہ ہو جائے گی،
جس نے تمہیں جنم دیا وہ رُسوا ہو جائے گی۔ آئندہ بابل سب
سے ذلیل قوم ہو گی، خشکوہ اور ویران یگستان ر ہی ہو گی۔
ربجب13 کا غضب اُن پر نازل ہو گا تو وہاں کوئی آباد نہیں
رہے گا بلـکہ ملـک سراسر ویران و سنسان رہے گا۔ بابل سے
گزرنے والوں کے کھڑےرونگٹے ہو جائیں گے، اُس کے زخموں
کو دیکھ سبکر توبہ’ ‘توبہ کہیں گے۔

تیراندازو،اے14 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 بُرجکے گر گئے، اُس
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کی دیواریں مسمار ہو گئی ربہیں۔ انتقام لے رہا ہے، چنانچہ
بابل سے خوب بدلہ لو۔ جو سلوک اُس نے دوسروں کے ساتھ
کیا، وہی اُس کے ساتھ کرو۔ بابل16 میں جو بیج بوتے اور فصل
وقتکے درانتی ہیںچلاتے اُنہیں رُوئے زمین پر سے مٹا دو۔ اُس
وقت شہر کے پردیسی مہلـک 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 اُسے ہڑپ کر لیا،
پھر بابلشاہِ نبوکدنضر اُسنے ہڈیوںکی کو “لیا۔چبا اِس18 لئے
الافواجرب اسرائیلجو کا خدا فرماتاہے مَیںپہلے”ہے، شاہِنے
اسور کو سزا دی، اباور مَیں شاہِ بابل کو اُس سمیتملـککے
وہی سزا دوں گا۔ لیکن19 اسرائیل کو مَیں اُس کی اپنی چراگاہ
واپسمیں لاؤں گا، اور وہ دوبارہ کرمل اور بسن کی ڈھلانوں پر
چَرے گا، وہ دوبارہ افرائیم اور ِجلعاد پہاڑیکے علاقوں میں سیر
ہو جائے “گا۔ رب20 فرماتا ہے، اُن” دنوں میں جو اسرائیل کا
ڈھونڈقصور لنے نکا یہیگا۔ملےنہیںکچھاُسےکرےکوششکی
یہوداہ حالتکی بھی ہو گی۔ اُس کے گناہ پائے نہیں جائیں گے،
کیونکہ جن لوگوں کو مَیں زندہ چھوڑوں گا اُنہیں مَیں معاف کر
دوں “گا۔

الله اپنے گھر کا بدلہ لیتا ہے
فرماتارب21 ملـِک”ہے، مراتائم اور فقود باشندوںکے پر حملہ

!کرو اُنہیں مارتے مارتے صفحہ ہستی سے مٹا !دو جو بھی حکم
مَیں نے دیا اُس پر عمل کرو۔

بابلملـِک22 جنگمیں شرابہشورکا !سنو بابل ناکہولکی
شکست !دیکھو 23 جو پہلے تمام دنیا کا ہتھوڑا تھا اُسے توڑ کر
ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے۔ بابل 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 اِسیکیا
لئے تیرا کھوج لگایا گیا اور تجھے پکڑا “گیا۔ 25 قادرِ مطلق ربجو
الافواج ہے فرماتا ہے، مَیں” اپنا اسلحہ خانہ کھول کر غضباپنا
نازل کرنے کے ہتھیار نکال لایا ہوں، کیونکہ ملـِک 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 پھر سب کچھ
نیست و نابود کرو، کچھ بچا نہ رہے۔ اُس27 کے تمام 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۔

!سنو28 بابلملـِک بچےسے ہوئے پناہ میںصیونگزیں بتا رہے
ہیں ہمارےربکہ خدا طرحکسنے انتقام 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 دوسروںنے ساتھکے کیا وہی اُس ساتھکے کرو۔
اُسکیونکہ کا یہ رو اسرائیلرب، قدوسکے ساتھکے گستاخانہ
تھا۔ اِس30 لئے اُس کے نوجوان گلیوں میں گر کر مر جائیں گے،
اُس کے تمام فوجی اُس دن ہلاک ہو جائیں “گے۔ یہ رب کا
فرمان ہے۔

31 قادرِ الافواجربمطلق فرماتا گستاخاے”ہے، شہر، مَیں
تجھ سے نپٹنے والا ہوں۔ کیونکہ دنوہ آ گیا تجھےجبہے سزا ملنی
شہرگستاختب32ہے۔ ٹھوکر کھا کر اورگا،جائےگر اُسےکوئی
دوبارہ مَیںگا۔کرےنہیںکھڑا اُس تمامکے شہروں آگمیں لگا
دوں گا جو گرد و نواح سبمیں کچھ راکھ دےکر “گی۔

رب اپنی قوم کو رِہا کرواتا ہے
رب33 الافواج فرماتا ہے، اسرائیل” اور یہوداہ کے لوگوں پر

ظلم ہوا ہے۔ جنہوں نے اُنہیں اسیر کر کے جلاوطن کیا ہے وہ
اُنہیں رِہا نہیں کرنا ہتے، چا اُنہیں جانے نہیں دیتے۔ لیکن34 اُن کا
چھڑانے قویوالا اُسہے، کا الافواجربنام ہے۔ خوبوہ لڑ
کر اُن کا کرےدرستمعاملہ گا ملـکتاکہ آرامکو ملسکونو
لیکنجائے۔ بابل کے باشندوں کو وہ دےتھرتھرانے “گا۔

رب35 فرماتا ہے، تلوار” بابل کی قوم پر ٹوٹ !پڑے وہ بابل
کے باشندوں، اُس کے بزرگوں اور دانش مندوں پر ٹوٹ !پڑے
36 تلوار اُس کے جھوٹے نبیوں پر پڑےٹوٹ ثابتبےوقوفتاکہ
ہوں۔ تلوار اُس سورماؤںکے پڑےٹوٹپر تاکہ اُن دہشتپر چھا
جائے۔ 37 تلوار بابل کے گھوڑوں، رتھوں اور پردیسی فوجیوں
پر ٹوٹ پڑے تاکہ وہ عورتوں کی مانند بن جائیں۔ تلوار اُس کے
خزانوں پر پڑےٹوٹ تاکہ وہ چھین لئے جائیں۔ 38 تلوار اُس کے
پانی کے ذخیروں پر پڑےٹوٹ تاکہ خشکوہ ہو جائیں۔ کیونکہ
ملـِک بابل بُتوں سے بھرا ہوا ہے، ایسے بُتوں سے جن کے باعث
لوگ دیوانوں کی طرح پھرتے ہیں۔ 39 آخر میں گلیوں صرفمیں
یگستان ر پھریںُکتےجنگلیاورجانورکے عقابیوہاںگے، ُلّو ا بسیں
گے۔ وہ تکہمیشہ انسان کی بستیوں سے محروم اور نسل در نسل
غیرآباد رہے “گا۔ رب40 فرماتا ہے، اُس” حالتکی سدوم اور
عمورہ کی سی ہو گی جنہیں مَیں پڑوسنے کے شہروں سمیت ُ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 اےہے۔ بابل بیٹی، وہ جنگسب کے لئے تیار ہو کر تجھ
سے لڑنے آ رہے ہیں۔ 43 اُن کی خبر سنتے ہی شاہِ بابل ہمت ہار
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گیا خوفہے۔ زدہ ہو کر وہ دردِ زہ میں مبتلا عورت کی طرح
تڑپنے لگا ہے۔

جس44 طرح شیرببر یردن کے جنگلوں سے نکل کر شاداب
چراگاہوں میں چرنے والی بھیڑوں پر ٹوٹ پڑتا ہے اُسی طرح مَیں
بابل اُسدمایککو سےملـککے مَیںپھرگا۔دوںبھگا اپنے چنے
ہوئے آدمی کو بابل پر مقرر کروں گا۔ کیونکہ میرےکون برابر
ہے؟ کون مجھ طلبجوابسے کر سکتا ہے؟ وہ گلہ بان کہاں
میراجوہے مقابلہ بابلچنانچہ45“سکے؟کر ربپر فیصلہکا سنو،
بابلملـِک کے لئے اُس کے منصوبے پر دھیان !دو پورےدشمن”
یوڑ ر کو سب سے ننھے بچوں سے لے کر بڑوں تک گھسیٹ کر
لے جائے گا۔ اُس کی چراگاہ ویران و سنسان ہو جائے گی۔

جوں46 ہی نعرہ بلند ہو گا کہ بابل دشمن کے قبضے میں آ گیا
ہے تو زمین لرز اُٹھے گی۔ تب مدد کے لئے بابل کی چیخیں دیگر
تکممالـک گونجـیں “گی۔

51
بابل کا زمانہ ختم ہے

رب1 فرماتا ہے، مَیں” بابل اور اُس کے باشندوں خلافکے
مہلـک آندھی چلاؤں گا۔ مَیں2 ملـِک بابل میں غیرملـکی بھیجوں
گا تاکہ وہ اناجاُسے پھٹکطرحکی کر تباہ آفتکریں۔ وہدنکے
ملـکپورے گھیرےکو رکھیں گے۔ 3 تیرانداز کو تیر چلانے
!روکوسے فوجی زرہکو پہنبکتر لڑنےکر لئےکے ہونےکھڑے
نہ !دو اُن کے نوجوانوں کو متزندہ چھوڑنا بلـکہ فوج کو سراسر
نیست و نابود کر !دینا

تب4 ملـِک بابل میں ہر طرف لاشیں نظر آئیں گی، تلوار کے
ِچرے ہوئے اُس کی گلیوں پڑےمیں رہیں گے۔ 5 ربکیونکہ
الافواج اسرائیلنے اور یہوداہ نہیں*اکیلاکو 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 بھاگسے
!نکلو دوڑ کر اپنی جان بچاؤ، ورنہ تمہیں بھی بابل کے قصور کا اجر
ملے گا۔ ربکیونکہ کے انتقام وقتکا آ پہنچا ابہے، بابل کو
مناسب سزا ملے گی۔

رببابل7 ہاتھکے میں سونے کا پیالہ تھا اُسجسے پورینے
دنیا کو پلا دیا۔ اقوام اُس کی َمے پی پی کر متوالی ہو گئیں، اِس
لئے وہ دیوانی ہو ہیں۔گئی ابلیکن8 یہ اچانکپیالہ گر ٹوٹکر
گیا ہے۔ چنانچہ بابل پر آہ و زاری !کرو اُس کے درد اور تکلیف
کو دُور کرنے کے لئے بلسان لے آؤ، شاید اُسے شفا ملے۔ لیکن9
لوگ 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 میںملـکاپنے بسے۔جا اُسکیونکہ عدالتسختکی رہیہو
ہے، آسمانجتنا اور بادل بلند ہیں اُتنی اُسسختہی کی سزا ‘ہے۔

قومکیرب10 بولے، ہماریرب’ راستی میںروشنی لایا ہے۔
آؤ، ہم صیون میں وہ کچھ سنائیں جو رب ہمارے خدا نے کیا
‘ہے۔

11 تیروں کو تیز !کرو اپنا ترکش اُن سے بھر !لو رب مادی
بادشاہوں حرکتکو میں لایا ہے، کیونکہ وہ بابل کو تباہ کرنے
کا ارادہ رکھتا ربہے۔ انتقام لے گا، اپنے گھر کی تباہی کا
بدلہ لے گا۔ بابل12 کی فصیل جنگخلافکے کا جھنڈا گاڑ
!دو شہر کے ارد گرد پہرا داری کا بندوبست مضبوط کرو، ہاں
کرو۔کھڑےسنتریمزید ربکیونکہ بابلنے باشندوںکے کے
باندھمنصوبہخلاف اُسکر اعلانکا کیا اُسےوہاباورہے، پورا
کرے گا۔

اے13 بابل بیٹی، تُو گہرے پانی کے پاس بستی اور نہایت
دولت مند ہو گئی ہے۔ لیکن !خبردار تیرا انجام قریب ہی ہے،
تیری زندگی کا دھاگا کٹ گیا ہے۔ رب14 الافواج نے اپنے نام
کی قَسم کھا کر فرمایا ہے کہ مَیں تجھے دشمنوں سے بھر دوں گا،
اور ٹڈیوںوہ پورےطرحکیغولکے شہر لیںڈھانپکو گے۔ ہر
جگہ وہ تجھ پر فتح نعرےکے لگائیں گے۔

15 دیکھو، الله ہی نے قدرتاپنی سے زمین کو خلق کیا، اُسی
نے اپنی حکمت سے دنیا کی بنیاد رکھی، اور اُسی نے اپنی سمجھ
کے مطابق آسمان کو خیمے کی طرح تان لیا۔ 16 اُس کے حکم
پر آسمان پر پانی کے ذخیرے گرجنے لـگتے ہیں۔ وہ دنیا کی انتہا
سے بادل ھنے چڑ دیتا، بارش کے ساتھ بجلی کڑکنے دیتا اور اپنے
گوداموں سے ہَوا نکلنے دیتا ہے۔

تمام17 انسان احمق اور سمجھ سے خالی ہیں۔ ہر سنار اپنے بُتوں
باعثکے شرمندہ ہوا ہے۔ اُس کے بُت دھوکا ہی ہیں، اُن میں
دم نہیں۔ 18 وہ فضول اور مضحکہ خیز عدالتہیں۔ وقتکے وہ
نیست ہو جائیں گے۔ 19 الله یعقوبجو کا موروثی حصہ ہے اِن
کی مانند نہیں ہے۔ سبوہ 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
سواروں سمیت اور رتھوں کو رتھ بانوں سمیت پاش پاش 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۔

بابلمَیںابلیکن24 اور اُس باشندوںتمامکے کو اُن صیونکی
بدسلوکیساتھکے کا پورا گا۔دوںاجر تم اپنی آنکھوں اِسسے کے
گواہ ہو “گے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

رب25 فرماتا بابل،اے”ہے، پہلے مہلـکتُو پہاڑ نےجستھا
تمام دنیا ستیاناسکا کر دیا۔ ابلیکن مَیں تجھ نپٹسے لیتا ہوں۔

* 51:5 :اکیلا لفظی :ترجمہ رنڈوا۔
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مَیں اپنا خلافتیرےہاتھ بڑھا کر تجھے اونچی اونچی چٹانوں سے
آخرکارگا۔دوںپٹخ ملبے کا ُجھلسا ہوا باقیہیڈھیر 26گا۔رہے تُو
اِتنا تباہ ہو جائے گا تیرےکہ پتھر نہ مکانکسی کونوںکے کے
لئے، نہ کسی بنیاد کے لئے استعمال ہو سکیں “گے۔ یہ رب کا
فرمان ہے۔

ملـکآؤ،”27 جنگمیں کا جھنڈا گاڑ !دو اقوام میں نرسنگا
پھونکپھونک کر اُنہیں بابل خلافکے لڑنے کے لئے مخصوص
!کرو اُس سے لڑنے کے لئے اراراط، مِنّی اور اشکناز کی سلطنتوں
کو !بُلاؤ بابل سے لڑنے کے لئے کمانڈر مقرر کرو۔ گھوڑے
بھیج دو جو ٹڈیوں ناکہولکے غول طرحکی اُس ٹوٹپر پڑیں۔
28 اقوام کو بابل سے لڑنے کے لئے مخصوص !کرو مادی بادشاہ
اپنے افسروںگورنروں، اور تمام سمیتممالـکمطیع تیار جائیں۔ہو
زمین29 لرزتی اور تھرتھراتی ہے، ربکیونکہ کا اٹلمنصوبہ 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
میں چھپ گئے ہیں۔ اُن کی طاقت جاتی رہی ہے، وہ عورتوں
کی مانند ہو گئے ہیں۔ اب بابل کے گھروں لـگآگکو گئی
فصیلہے، دروازوںکے ٹوٹکنڈےکے گئے ہیں۔ یکے31 بعد
دیگرے قاصد دوڑ کر شاہِ بابل کو اطلاع دیتے ہیں، شہر’ چاروں
طرف سے دشمن کے قبضے میں !ہے 32 یا در کو پار کرنے کے
تمام راستے اُس کے ہاتھ میں سرکنڈےہیں، کا دلدلی علاقہ جل
رہا ہے، اور خوففوجی بےحسمارےکے حرکتو ہو گئے
“۔‘ہیں

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 کر مضبوط کیا جاتا ہے۔ یہی بابل بیٹی کی حالت ہے۔ فصل
کی قریبکٹائی آ گئی تھوڑیاورہے، دیر بعدکے بابل پاؤںکو تلے
خوب دبایا جائے گا۔

بابلرب سے یروشلم کا انتقام لے گا
بیٹیصیون34 روتی ہے، بابلشاہِ’ نبوکدنضر ہڑپمجھےنے کر

لیا، چوس لیا، خالی برتن کی طرفایکطرح رکھ دیا ہے۔ اُس
نے اژدہے نگلمجھےطرحکی لیا، پیٹاپنے میریکو لذیذ چیزوں
سے بھر لیا ہے۔ پھر اُس نے مجھے وطن سے نکال ‘دیا۔ لیکن35
اب صیون کی ہنے ر والی کہے، جو’ یادتی میرےز ساتھ ہوئی وہ
بابل کے ساتھ کی جائے۔ جو قتل و غارت مجھ میں ہوئی وہ بابل
کے باشندوں میں مچ “!‘جائے

یروشلمرب36 سے فرماتا مَیںدیکھ،”ہے، میںحقتیرےخود
لڑوں گا، مَیں خود تیرا بدلہ لوں گا۔ تب اُس کا خشکسمندر ہو
جائے گا، اُس بندچشمےکے 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 گے۔ کوئی بھی وہاں نہیں بسے گا۔

بابلوقتاِس38 باشندےکے ببر دہاڑطرحکیشیر ہیں،رہے
وہ شیر بچوںکے طرحکی غُرا رہے ہیں۔ ربلیکن39 فرماتا ہے
کہ وہ مستابھی ہوں گے کہ مَیں اُن کے لئے ضیافت تیار کروں
گا، ایک ایسی ضیافت جس میں وہ متوالے ہو کر خوشی کے
نعرے 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۔

بابلہائے،41 دشمن میںقبضےکے آ گیا تعریفکیجس!ہے
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۔ 43 اُس کے شہر
یگستان ر بن گئے ابہیں، خشکطرفچاروں اور ویران بیابان
ہی نظر آتا نہہے۔ کوئی اُس میں رہتا، نہ اُس میں سے گزرتا ہے۔

مَیں44 بابل کے دیوتا بیل کو دےسزا کر اُس کے منہ سے وہ
کچھ نکال دوں گا جو اُس ہڑپنے کر لیا ابتھا۔ سے دیگر اقوام
جوق در جوق اُس پاسکے نہیں آئیں گی، کیونکہ بابل کی فصیل
بھی گر گئی ہے۔

میریاے45 قوم، بابل سے نکل !آ ایکہر اپنی جان بچانے
کے لئے وہاں بھاگسے جائے، ربکیونکہ اُسغضبشدیدکا
پر نازل ہونے کو ہے۔

جب46 افواہیں ملـک میں پھیل جائیں تو ہمت مت ہارنا، نہ
خوف کھانا۔ کیونکہ ہر سال کوئی اَور افواہ پھیلے گی، ظلم پر ظلم
اور حکمران پر حکمران آتا رہے گا۔ 47 کیونکہ قریبوقتوہ ہی
بابلمَیںجبہے بُتوںکے کو دوںسزا ملـکپورےتبگا۔ کی
بےحرمتی ہو جائے گی، اور اُس کے مقتول اُس کے بیچ 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 وہ ہلاکخود ہو جائے گا، اِس لئے کہ اُس نے اِتنے
اسرائیلیوں قتلکو کیا ہے۔

اے50 تلوار سے بچے ہوئے اسرائیلیو، رُکے نہ رہو بلـکہ روانہ
ہو !جاؤ ملـکدُوردراز ربمیں یادکو کرو، یروشلم بھیکا خیال
!کرو بےشک51 تم کہتے ہو، ہم’ شرمندہ ہیں، ہماری سخت
رُسوائی ہوئی شرمہے، مارےکے ہم نے اپنے منہ ڈھانپکو لیا
ہے۔ کیونکہ پردیسی رب کے گھر مُقّدسکی ترین جگہوں میں
گھس آئے ‘ہیں۔

ربلیکن52 فرماتا وقتوہکہہے آنے والا بابلمَیںجبہے
کے بُتوں کو سزا دوں گا۔ تب اُس پورےکے ملـک میں موت
کے گھاٹ اُترنے والوں کی آہیں سنائی دیں گی۔ 53 خواہ بابل
کی طاقت آسمان تک اونچی کیوں نہ ہو، خواہ وہ اپنے بلند قلعے
کو مضبوطکتنا کیوں کرےنہ توبھی وہ گر جائے گا۔ مَیں تباہ
کرنے والے فوجی اُس پر چڑھا لاؤں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔
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!سنو”54 بابل میں چیخیں بلند ہو رہی ہیں، ملـِک بابل دھڑام

سے گر پڑا ہے۔ 55 ربکیونکہ بابل کو برباد کر رہا، وہ اُس کا
شرابہشور بند کر لہریںکیدشمنہے۔رہا متلاطم طرحکیسمندر
اُس پر رہیچڑھ ہیں، اُن کی گرجتی آواز میںفضا ہے۔رہیگونج
56 کیونکہ تباہ کن دشمن بابل پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ تب اُس
کے سورماؤں کو پکڑا جائے گا اور اُن کی ٹوٹکمانیں جائیں گی۔
انتقامربکیونکہ کا خدا وہہے، انسانہر اُسکو مناسبکا اجر
دے “گا۔

57 دنیا کا الافواجربنامکاجسبادشاہ فرماتاہے مَیں”ہے،
بابل کے بڑوں کو متوالا کروں گا، خواہ وہ بزرگ، دانش مند،
سرکاریگورنر، افسر یا فوجی کیوں نہ تبہوں۔ ابدیوہ نیند سو
جائیں گے اور دوبارہ کبھی نہیں اُٹھیں “گے۔

رب58 فرماتا ہے، بابل” کی موٹی موٹی فصیل خاککو میں
ملایا جائے گا، اور اُس کے اونچے اونچے دروازے راکھ ہو
بابلکہاوتیہتبگے۔جائیں آئےصادقپر گی، اقوام’ محنتکی
مشقت بےفائدہ رہی، جو کچھ اُنہوں نے بڑی مشکل سے بنایا وہ
آتشنذرِ ہو گیا “۔‘ہے

یرمیاہ اپنا پیغام بابل بھیجتا ہے
یہوداہ59 بادشاہکے ِصدقیاہ میںسالچوتھےکے 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۔

60 یرمیاہ نے طومار میں بابل پر نازل ہونے آفتوالی پوریکی
تفصیل لـکھ دی تھی۔ اُس کے بابل بارےکے میں تمام پیغامات
اُس میں قلم بند تھے۔ 61 اُس نے سرایاہ سے کہا، بابل” پہنچ کر
باتوںتمامکیطومارسےدھیان کریں،دعاتب62کریں۔تلاوتکی
رب،اے’ تُو اعلاننے کیا ہے مَیںکہ بابل یوںکو تباہ کروں گا
کہ آئندہ نہ انسان، نہ حیوان اُس میں بسے گا۔ شہر تکابد ویران
و سنسان رہے ‘گا۔ کتابپوری63 تلاوتکی کے اختتام پر اُسے
پتھر باندھساتھکے لیں، پھر یائے پھینکمیںفراتدر بابل’بولیں،64کر کا بیڑا اِس پتھر اُسمَیںآفتجوگا۔جائےہوغرقطرحکی
پر نازل کروں گا اُس سے اُسے خاکیوں میں ملایا جائے گا کہ
دوبارہ کبھی نہیں اُٹھے گا۔ وہ سراسر ختم ہو جائے “۔‘گا
یرمیاہ پیغاماتکے یہاں اختتام پر پہنچ گئے ہیں۔

52
ِ شاہ یہوداہ ِصدقیاہ حکومتکی

1 ِصدقیاہ 21 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اُس
کی حکومت کا دورانیہ 11 سال تھا۔ اُس کی ماں حموطل بنت
یرمیاہ لِبناہ شہر کی ہنے ر والی تھی۔ 2 یقیم یہو کی طرح ِصدقیاہ ایسا
کام کرتا رہا ربجو کو ناپسند تھا۔ رب3 یروشلم اور یہوداہ کے

باشندوں سے ناراضاِتنا ہوا کہ آخر میں اُس اُنہیںنے اپنے حضور
خارجسے کر دیا۔

ِصدقیاہ کا فرار اور گرفتاری
ایک دن ِصدقیاہ بابل کے بادشاہ سرکشسے ہوا، 4 اِس لئے

شاہِ بابل نبوکدنضر تمام فوج اپنے ساتھ لے کر دوبارہ یروشلم پہنچا
تاکہ اُس پر حملہ کرے۔
ِصدقیاہ حکومتکی نویںکے سال میں بابل کی فوج یروشلم کا

محاصرہ کرنے لـگی۔ یہ کام دسویں مہینے کے دسویں *دن شروع
پورےہوا۔ شہر کے ارد گرد بادشاہ نے پُشتے بنوائے۔ 5 ِصدقیاہ
حکومتکی کے تکسالویں11 یروشلم قائم رہا۔ لیکن6 پھر
کال نے شہر میں زور پکڑا، اور عوام کے لئے کھانے چیزیںکی نہ
رہیں۔
چوتھے مہینے کے نویں †دن بابل7 کے فوجیوں نے فصیل میں

رخنہ ڈال دیا۔ اُسی رات ِصدقیاہ اپنے تمام فوجیوں سمیت فرار
ہونے میں کامیاب ہوا، اگرچہ شہر دشمن سے گھرا ہوا تھا۔ وہ
فصیل کے دروازےاُس سے نکلے جو شاہی باغ کے ساتھ ملحق
دیواروںدو تھا۔میںبیچکے وہ یردنوادٔی بھاگنےطرفکی لـگے،
لیکن8 بابل کی فوج نے بادشاہ کا تعاقب کر کے اُسے یریحو کے
میدان میں پکڑ لیا۔ اُس کے فوجی اُس سے الـگ ہو کر چاروں
طرف منتشر ہو گئے، 9 اور وہ خود گرفتار ہو گیا۔ پھر اُسے ملـِک
حمات کے شہر بلہ رِ میں شاہِ بابل پاسکے لایا گیا، اور وہیں اُس
نے ِصدقیاہ پر فیصلہ صادر کیا۔ 10 ِ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 بھی موت 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 خاصکا افسر نبوزرادان یروشلم پہنچا۔ وہ شاہی محافظوں
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
کی پوری فصیل کو بھی گرا دیا۔ 15 پھر نبوزرادان نے سب کو
جلاوطن کر دیا جو یروشلم میں پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ بھی اُن میں
تھےشامل غداریدورانکےجنگجو کر بابلشاہِکے پیچھےکے
لـگ گئے تھے۔ نبوزرادان باقی کاریماندہ گر اور غریبوں میں سے
بھی کچھ بابل لے گیا۔ لیکن16 اُس سبنے سے نچلے طبقے کے
بعض لوگوں کو ملـِک یہوداہ میں چھوڑ دیا تاکہ وہ انگور کے
باغوں اور کھیتوں کو سنبھالیں۔

17 بابل کے فوجیوں نے رب کے گھر میں جا کر پیتل کے
دونوں ستونوں، پانی کے باسنوں کو اُٹھانے والی ہتھ یوں گاڑ اور
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سمندر نامی پیتل حوضکے کو توڑ دیا اور سارا پیتل اُٹھا کر بابل
لے گئے۔ 18 وہ رب کے گھر خدمتکی سرانجام دینے کے لئے
درکار سامان بھی لے گئے یعنی بالٹیاں، بیلچے، بتی کترنے کے
اوزار، چھڑکاؤ کٹورے،کے پیالے اور پیتل کا باقی سارا سامان۔
خالص19 سونے چاندیاور برتنکے بھی اِس تھےشاملمیں یعنی
باسن، جلتے کوئلےہوئے برتن،کے چھڑکاؤ کٹورے،کے بالٹیاں،
شمع دان، پیالے اور َمے کی پیشنذریں کرنے کے برتن۔ شاہی
محافظوں افسریہکا سامانسارا اُٹھا بابلکر دونوںجب20گیا۔لے
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 3موٹائی انچ تھی۔ 22 اُن بالائیکے اونچائیکیحصوں
فٹساتساڑھے تھی، اور وہ پیتل کی جالی اور اناروں سے سجے
ہوئے تھے۔ 2396 انار لـگے ہوئے تھے۔ جالی کے ارد گرد کُل
100 انار لـگے تھے۔

شاہی24 محافظوں کے افسر نبوزرادان 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۔ 26 نبوزرادان اِن سب
الـگکو کر کے حماتصوبہ کے شہر بلہ رِ لے گیا جہاں شاہِ بابل
تھا۔ وہاں27 نبوکدنضر نے اُنہیں موتسزائے دی۔
یوں یہوداہ کے باشندوں کو جلاوطن کر دیا گیا۔ نبوکدنضر28

میںسالویں7کےحکومتاپنینے یہوداہ 3,023کے افراد،
ویں2918 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
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 اُسے عزت کی ایسی کرسی پر بٹھایا جو بابل میں جلاوطن
کئے گئے باقی بادشاہوں کی نسبت یادہ ز اہم تھی۔ 33 یاکین یہو
قیدیکو کپڑےکے اُتارنے اجازتکی ملی، اور اُسے زندگی بھر
بادشاہ کی میز پر باقاعدگی سے کھانا کھانے رہا۔حاصلشرفکا
بادشاہ34 مقررنے کیا یاکینکہ یہو کو عمر بھر اِتنا وظیفہ ملتا رہے
کہ اُس کی یاتروزمرہ پوریضرور ہوتی رہیں۔
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نوحہ
ویران و سنسان

1 !افسوسہائے، یروشلم بیٹی کتنی تنہا بیٹھی ہے، اُسگو میں
پہلے اِتنی رونق تھی۔ جو پہلے اقوام میں اّول درجہ رکھتی تھی وہ
بیوہ بن گئی ممالـکپہلےجوہے، کی رانی تھی وہ غلامی میں آ گئی
ہے۔

رات2 کو وہ رو رو کر گزارتی ہے، اُس گالکے آنسوؤں سے
تر ہتے ر عاشقوںہیں۔ میں نہیںکوئیسے رہا جو اُسے تسلی دے۔
سبدوست سبکے بےوفا ہو کر اُس دشمنکے بن گئے ہیں۔

پہلے3 بھی یہوداہ بیٹی بڑی مصیبت میں پھنسی ہوئی تھی، پہلے
بھی اُسے مزدوریسخت کرنی پڑی۔ لیکن اب وہ جلاوطن ہو کر
دیگر اقوام کے بیچ میں رہتی ابہے، اُسے کہیں بھی ایسی جگہ
نہیں ملتی سکونجہاں سے رہ سکے۔ تکلیفبڑیوہجبکیونکہ
میں مبتلا تھی تو دشمن نے اُس تعاقبکا کر کے اُسے گھیر لیا۔

صیون4 کی راہیں ماتم زدہ ہیں، کیونکہ کوئی عید منانے کے
لئے نہیں آتا۔ شہر کے دروازےتمام ویران و سنسان ہیں۔ اُس کے
امام آہیں بھر رہے، اُس کی یاں کنوار غم کھا رہی ہیں اور اُسے
خود شدید محسوستلخی ہو رہی ہے۔

اُس5 مالـکمخالفکے بن گئے، اُس دشمنکے سکون سے رہ
رہے ہیں۔ ربکیونکہ نے شہر کو اُس کے متعدد گناہوں کا اجر
دے کر اُسے دُکھ پہنچایا اُسہے۔ فرزندکے دشمن آگےکے آگے
چل کر جلاوطن ہو گئے ہیں۔

صیون6 بیٹی کی تمام شان و شوکت 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
یادچیزیںقیمتی آتی ہیں اُسےجو قدیم زمانے تھیں۔حاصلہیسے
جبکیونکہ اُس کی قوم دشمن کے ہاتھ میں آئی تو کوئی نہیں تھا
جو اُس کی مدد کرتا بلـکہ اُس کے مخالف تماشا دیکھنے دوڑے
آئے، وہ اُس کی تباہی خوشسے ہو ہنسکر پڑے۔

8 یروشلم بیٹی سے سنگین گناہ سرزد ہوا ہے، اِسی لئے وہ لعن
طعن کا نشانہ بن گئی ہے۔ جو پہلے اُس کی عزت کرتے تھے
وہ سب اُسے حقیر جانتے ہیں، کیونکہ اُنہوں نے اُس کی برہنگی
دیکھی ابہے۔ آہیںوہ بھر بھر کر اپنا طرفدوسریمنہ پھیر لیتی
ہے۔

9 گو اُس دامنکے بہتمیں گندگی تھی، توبھی اُس نے اپنے
انجام کا خیال تک نہ کیا۔ اب وہ دھڑام سے گر گئی ہے، اور
کوئی نہیں ہے جو اُسے تسلی دے۔ مصیبتمیریرب،اے” کا
لحاظ !کر کیونکہ دشمن شیخی مار رہا “ہے۔

10 جو کچھ بھی یروشلم کو پیارا تھا اُس پر دشمن نے ہاتھ ڈالا
ہے۔ حتٰی کہ اُسے دیکھنا پڑا کہ غیراقوام اُس کے مقدِس میں
داخل ہو رہے ہیں، گو تُو نے ایسے لوگوں کو اپنی جماعت میں
شریک ہونے سے منع کیا تھا۔

باشندےتمام11 آہیں بھر بھر روٹیکر تلاشکی میں ہتے ر ہیں۔
ہر ایک کھانے کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا پانے کے لئے اپنی بیش
قیمت چیزیں بیچ رہا ہے۔ ذہن ایکمیں ہی خیال ہے کہ اپنی
جان کسیکو نہ طرحکسی بچائے۔ اے” رب، مجھ پر نظر ڈال
کر دےدھیان میریکہ کتنی تذلیل ہوئی ہے۔

یہاںاے12 سے گزرنے والو، کیا نزدیکتمہارےکچھسبیہ
بےمعنی ہے؟ غور سے سوچ لو، جو ایذا مجھے برداشت کرنی پڑتی
ہے کیا وہ کہیں اَور پائی جاتی ہے؟ ہرگز !نہیں یہ رب طرفکی
سے اُسیہے، غضبسختکا مجھ پر نازل ہوا ہے۔

بلندیوں13 سے اُس میرینے ہڈیوں آگپر نازل کر کے اُنہیں
کچل دیا۔ اُس میرےنے پاؤں کے منے سا جال بچھا کر مجھے پیچھے
ہٹا دیا۔ اُسی نے مجھے ویران و سنسان کر کے ہمیشہ کے لئے بیمار
کر دیا۔

میرے14 جرائم کا جوا بھاری ہے۔ رب 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 میرےجو جوانوں پاشکو
پاش کرے۔ ربہاں، کنوارینے یہوداہ بیٹی کو انگور رسکا
لنے نکا پھینکمیںحوضکے کر کچل ڈالا۔

اِس16 لئے مَیں آنکھوںمیریہوں،رہیرو آنسوسے ٹپکتے ہتے ر
ہیں۔ کیونکہ قریب کوئی نہیں ہے جو مجھے دےتسلی کر میری
جان کو تر و تازہ بچےمیرےکرے۔ تباہ ہیں، غالبدشمنکیونکہ
آ گیا “ہے۔

صیون17 بیٹی اپنے ہاتھ پھیلاتی ہے، لیکن کوئی نہیں ہے جو
اُسے تسلی ربدے۔ کے حکم یعقوبپر پڑوسیکے اُس دشمنکے
بن گئے ہیں۔ یروشلم اُن کے درمیان گھنونی چیز بن گئی ہے۔

18 رب” حق بجانب ہے، کیونکہ مَیں اُس کے کلام سے
اےہوئی۔سرکش تمام اقوام، میری!سنو ایذا پر غور میرے!کرو
نوجوان اور یاں کنوار جلاوطن ہو گئے ہیں۔

مَیں19 عاشقوںاپنےنے بُلایا،کو اُنہوںلیکن نے ہوبےوفا کر
ترکمجھے میرےابدیا۔کر امام بزرگاور اپنی جان بچانے کے
لئے خوراک ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہر ہلاکمیں ہو گئے ہیں۔

اے20 تنگمیریرب، دستی پر !دےدھیان باطن میں مَیں
تڑپ رہی ہوں، میرا دل تیزی دھڑکسے رہا ہے، اِس لئے کہ
مَیں اِتنی یادہ ز سرکش رہی ہوں۔ باہر گلی میں تلوار نے مجھے
بچوں محرومسے کر دیا، گھر پڑیپیچھےمیرےموتاندرکے ہے۔

میری21 آہیں تو تکلوگوں پہنچتی لیکنہیں، مجھےکوئی تسلی
دینے کے لئے نہیں آتا۔ اِس کے بجائے میرے تمام دشمن میری
مصیبت بارےکے میں سن کر بغلیں بجا رہے ہیں۔ ہیںخوشوہ
کہ تُو میرےنے ساتھ سلوکایسا کیا اےہے۔ رب، وہ دن آنے
جسدے کا اعلان تُو نے کیا ہے تاکہ وہ بھی میری طرح کی
مصیبت پھنسمیں جائیں۔
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22 اُن کی تمام بُری تیرےحرکتیں منے سا آئیں۔ اُن سے نپٹیوں

طرحجسلے تُو میرےنے گناہوں میںجوابکے مجھ نپٹسے
لیا ہے۔ کیونکہ آہیں بھرتے بھرتے میرا دل نڈھال ہو گیا “ہے۔

2
رب غضبکا یروشلم پر نازل ہوا ہے

1 ربہائے، کا قہر کالے بادلوں کی طرح صیون بیٹی پر چھا
گیا !ہے اسرائیل کی جو شان و شوکت پہلے آسمان کی طرح بلند
تھی اُسے الله میںخاکنے ملا دیا اُسجبہے۔ نازلغضبکا
ہوا تو اُس نے اپنے گھر کا بھی خیال نہ کیا، گو وہ اُس کے پاؤں
کی چوکی ہے۔

رب2 نے بےرحمی یعقوبسے کی آبادیوں کو مٹا ڈالا، قہر
میں یہوداہ بیٹی قلعوںکے کو ڈھا دیا۔ اُس نے یہوداہ 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 جب دشمن قریب آیا تو اُس نے اپنے ہنے د ہاتھ کو
اسرائیل کی مدد کرنے روکسے لیا۔ نہ صرف یہ بلـکہ وہ شعلہ
آگزن بن جسگیا یعقوبنے میں طرفچاروں پھیل سبکر
کچھ بھسم کر دیا۔

کماناپنی4 تانکو وہکر اپنے ہنے ہاتھد تیرسے لئےکےچلانے
اُٹھا۔ دشمن طرحکی اُس کچھسبنے موہنمنجو موتتھا کے
گھاٹ اُتارا۔ صیون بیٹی کا خیمہ اُس کے قہر کے بھڑکتے کوئلوں
سے بھر گیا۔

رب5 اسرائیلنے کا دشمن سا بن ملـککر کو اُس محلوںکے
اور سمیتقلعوں تباہ کر دیا اُسیہے۔ ہاتھوںکے یہوداہ بیٹی کی آہ
و زاری میں اضافہ ہوتا گیا۔

اُس6 نے اپنی سکونت گاہ کو باغ کی جھونپڑی کی طرح گرا
اُسیدیا، مقام کو برباد کر دیا جہاں قوم اُس سے ملنے کے لئے جمع
ہوتی ربتھی۔ کے ہاتھوں یوں ہوا ابکہ صیون کی عیدوں اور
یادکیسبتوں نہیںہی اُسرہی۔ قہرشدیدکے بادشاہنے اور امام
دونوں کو رد کر دیا ہے۔

7 اپنی قربان گاہ اور مقدِس کو مسترد کر ربکے نے یروشلم
کے محلوں کی دیواریں دشمن کے حوالے کر دیں۔ تب رب 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 سے دیواروں ناپکو ناپ کر اپنے ہاتھ کو
نہ سبتکجبروکا کچھ تباہ نہ ہو گیا۔ تب قلعہ بندی کے پُشتے
اور فصیل ماتم کرتے کرتے ضائع ہو گئے۔

9 شہر کے دروازے زمین میں دھنس گئے، اُن کے کنڈے
ٹوٹ کر بےکار ہو گئے۔ یروشلم کے بادشاہ اور راہنما دیگر اقوام
ہوجلاوطنمیں شریعتنہابہیں۔گئے نبیوںکےصیوننہرہی،
ربکو کی یا رو ملتی ہے۔

صیون10 بیٹی بزرگکے خاموشی سے زمین پر بیٹھ گئے ہیں۔
ٹاٹ اوڑھلباسکے اُنہوںکر سروںاپنےنے ہے۔لیڈالخاکپر
یروشلم کی یاں کنوار بھی اپنے سروں کو بیٹھیجھکائے ہیں۔

11 میری 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
ہیں، شیرخوار بچے غش کھا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میرا کلیجا
پھٹ رہا ہے۔

12 اپنی ماں سے وہ پوچھتے ہیں، روٹی” اور َمے کہاں “ہے؟
لیکن بےفائدہ۔ وہ موت 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 کروں؟ اے کنواری صیون بیٹی، مَیں کس سے
تیرا مقابلہ کر تجھےکے تسلی دوں؟ کیونکہ تجھے سمندر جیسا وسیع
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 بچ جاتی۔ اِس کے بجائے اُنہوں نے
جھوٹتجھے اور فریب پیغاماتدہ سنائے۔

پاستیرےاب15 سے گزرنے والے تالی 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 کی
‘خوشی کہلاتا “تھا؟

پسارمنہدشمنتمامتیرے16 باتیںخلافتیرےکر ہیں۔کرتے
آوازےوہ کستے اور دانت پیستے ہوئے کہتے ہیں، ہم” نے اُسے
ہڑپ کر لیا لو،ہے۔ دنوہ آ گیا رہے۔ہممیںانتظارکےجسہے
آخرکار وہ پہنچ گیا، آخرکار ہم نے اپنی آنکھوں سے اُسے دیکھ لیا
“ہے۔

رباب17 نے اپنی مرضی پوری کی ابہے۔ اُس سبنے
کچھ پورا کیا ہے بڑیجو دیر سے فرماتا آیا ہے۔ بےرحمی سے اُس
خاکتجھےنے میں ملا دیا۔ اُسی نے ہونے دیا کہ دشمن تجھ پر
شادیانہ بجاتا، تیرےکہ مخالفوں تجھطاقتکی غالبپر آ ہے۔گئی

لوگوں18 کے دل رب کو پکارتے اےہیں۔ صیون بیٹی کی
تیرےفصیل، آنسو راتدن بہتے ندیبہتے 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 ُنڈیلحضورکےربطرحکی ا ہاتھوںاپنےدے۔
اُسکو طرفکی اُٹھا کر اپنے بچوں جانوںکی کے لئے التجا کر جو
وقتاِس گلی گلی میں بھوکے مر رہے ہیں۔

دھیانرب،اے20 دیکھسے کہ تُو سےکسنے سلوکایسا
کیا ہے۔ کیا یہ عورتیں اپنے پیٹ کا پھل، اپنے لاڈلے بچوں کو
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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۔

دہشتمَیںسےجن22 کھاتا تھا اُنہیں تُو طرحجسبُلایا۔نے
بڑی عیدوں کے موقع پر ہجوم شہر میں جمع ہوتے ہیں اُسی طرح
دشمن طرفچاروں 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 ہلاکنے کر
دیا۔

3
مصیبت ربمیں کی مہربانی پر اُمید

1 ہائے، مجھے کتنا دُکھ اُٹھانا !پڑا اور یہ سب کچھ اِس لئے ہو
رہا ربکہہے مجھغضبکا نازلپر ہوا دےتربیتمجھےلاٹھیکیاُسیہے، رہی ہے۔

2 اُس نے مجھے ہانک ہانک کر یکی تار میں چلنے دیا، کہیں
بھی روشنی نظر نہیں آئی۔

3 روزانہ وہ بار بار اپنا خلافمیرےہاتھ اُٹھاتا رہتا ہے۔
اُس4 اورجسممیرےنے ِجلد سڑنےکو ہڈیوںمیریدیا، کو

توڑ ڈالا۔
مجھے5 گھیر اُسکر زہرنے کیمصیبتسختاور میرےدیوار

ارد کھڑیگرد کر دی۔
اُس6 مجھےنے یکی تار میں اببسایا۔ مَیں اُن کی مانند ہوں جو

بڑی دیر سے قبر پڑےمیں ہیں۔
اُس7 پیتلمجھےنے میںزنجـیروںبھاریکی جکڑ اردمیرےکر

ایسیگرد دیواریں کھڑی جنکیں مَیںسے نکل نہیں سکتا۔
8 خواہ مَیں مدد کے لئے کتنی کیوںچیخیں نہ ماروں میریوہ

التجائیں اپنے حضور پہنچنے نہیں دیتا۔
جہاں9 بھی مَیں چلنا چاہوں وہاں اُس نے تراشے پتھروں کی

مضبوط دیوار سے روکمجھے لیا۔ میرے تمام راستے بھول بُھلیاں
بن گئے ہیں۔

الله10 بیٹھمیںگھاتمیریطرحکیریچھ گیا، ببر طرحکیشیر
تاکمیری چھپلگائے گیا۔

11 اُس نے مجھے صحیح راستے سے بھٹکا دیا، پھر مجھے پھاڑ کر
بےسہارا چھوڑ دیا۔

اپنی12 کمان کو تان کر اُس مجھےنے اپنے تیروں 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 کڑوےمجھےنے زہر سے سیر کیا، مجھے ناگوار تلخی پیالہکا پلایا۔
اُس16 دانتوںمیرےنے بجریکو چبانے کچلمجھےدی، خاککر میں ملا دیا۔

میری17 جان چھینسکونسے لیا ابگیا، خوشمَیں حالی کا
مزہ بھول ہی گیا ہوں۔

مَیںچنانچہ18 رباورشانمیری”بولا، پر اُمیدمیریسے جاتی
رہی “ہے۔

میری19 تکلیف 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 باتایکمجھے 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 پر چمک 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 اُسجوہے پر اُمید رکھ اُسکر کے
طالب ہتے ر ہیں۔

26 چنانچہ اچھا ہے کہ ہم خاموشی سے رب کی نجات کے
انتظار میں رہیں۔

27 اچھا ہے انسانکہ جوانی میں الله کا جوا اُٹھائے پھرے۔
گردنکیاُسجواجب28 پر توجائےرکھا تنہائیسےچپکےوہ

میں بیٹھ جائے۔
29 خاکوہ میں اوندھے منہ ہو جائے، شاید ابھی تک اُمید

ہو۔
30 وہ مارنے والے کو اپنا پیشگال کرے، چپکے سے ہر

طرح کی برداشترُسوائی کرے۔
31 ربکیونکہ انسان کو تکہمیشہ رد نہیں کرتا۔
32 اُس کی شفقت اِتنی عظیم ہے کہ گو وہ کبھی انسان کو

دُکھ پہنچائے توبھی وہ آخرکار اُس پر دوبارہ رحم کرتا ہے۔
33 کیونکہ وہ انسان کو دبانے اور غم پہنچانے میں خوشی

محسوس نہیں کرتا۔
ملـک34 میں تمام قیدیوں کو پاؤں تلے کچلا جا رہا ہے۔
35 الله تعالیٰ کے دیکھتے دیکھتے انسان کی حق تلفی کی جا رہی

ہے،
عدالت36 میں لوگوں حقکا مارا جا رہا ربلیکنہے۔ کو یہ

سب کچھ نظر آتا ہے۔
کچھکون37 کروا سکتا ہے رباگر اِسنے کا حکم نہ دیا ہو؟
38 آفتیں اور اچھی چیزیں دونوں الله تعالیٰ کے فرمان پر وجود

میں آتی ہیں۔
39 تو پھر انسانوں میں سے کون اپنے گناہوں کی سزا پانے پر

شکایت کرے؟
40 آؤ، ہم اپنے چال چلن کا جائزہ لیں، اُسے اچھی طرح جانچ

ربکر واپسپاسکے آئیں۔
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41 ہم اپنے دل کو ہاتھوں سمیت آسمان کی طرف مائل کریں

جہاں الله ہے۔
ہم42 اقرار ہم”کریں، بےوفا ہو سرکشکر ہو گئے ہیں، اور

تُو نے معافہمیں نہیں کیا۔
43 تُو اپنے قہر کے پردے 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۔
آنکھوںمیریآنسو48 ٹپکٹپکسے ندیاںکر بن گئے مَیںہیں،

اِس لئے رو رہا ہوں میریکہ قوم تباہ ہو گئی ہے۔
میرے49 آنسو رُک نہیں سکتے بلـکہ رہیںجاریتکوقتاُس

گے
آسمانربتکجب50 جھانکسے مجھکر پر دھیان نہ دے۔
51 اپنے شہر کی عورتوں دشمنسے سلوککا دیکھ کر میرا دل

چھلنی ہو رہا ہے۔
اُنہوںہیںدشمنمیرےبلاوجہجو52 پرندےنے طرحکی میرا

شکار کیا۔
اُنہوں53 مجھےنے جان سے مارنے کے لئے میںگڑھے ڈال کر

مجھ پر پھینکپتھر دیئے۔
سیلاب54 مجھ پر آیا، اور میرا سر پانی ڈوبمیں گیا۔ مَیں میری”بولا، زندگی کا کٹدھاگا گیا “ہے۔
اے55 مَیںجبرب، گڑھے کی گہرائیوں میں تھا تو مَیں نے

تیرے نام کو پکارا۔
مَیں56 نے التجا کی، اپنا” کان بند نہ رکھ بلـکہ میری آہیں اور

چیخیں “!سن اور تُو میرینے سنی۔
مَیںجب57 تجھےنے پکارا تو تُو قریبنے آ کر خوف”فرمایا،

نہ “کھا۔
اے58 رب، عدالتتُو میرےمیں حق میں مقدمہ لڑا، بلـکہ تُو

میرینے جان کا عوضانہ بھی دیا۔
رب،اے59 جو مجھظلم پر ہوا صافتجھےوہ نظر آتا ابہے۔

انصافمیرا !کر
60 تُو نے اُن کی تمام کینہ پروری پر توجہ دی ہے۔ جتنی بھی

سازشیں اُنہوں خلافمیرےنے کی ہیں اُن سے واقفتُو ہے۔
اے61 رب، اُن کی لعن طعن، اُن کے میرے خلاف تمام

تیرےمنصوبے پہنچتککان گئے ہیں۔
62 جو مخالفمیرےکچھ پورا میرےدن خلاف پھسپھساتے

اور بڑبڑاتے ہیں اُس سے خوبتُو آشنا ہے۔
دیکھ63 کہ یہ کیا کرتے !ہیں خواہ بیٹھے کھڑےیا ہوں، ہر

وقت وہ اپنے گیتوں میں مجھے اپنے مذاق 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 نازلغضبپورا تکجب!کر تیرےوہ آسمان کے

نیچے غائبسے نہ ہو جائیں اُن تعاقبکا کرتا !رہ
4

یروشلم مصیبتکی
1 ہائے، سونے آبکی تابو نہ خالصرہی، بھیسونا ماند پڑ

گیا مقدِسہے۔ کے جواہر تمام گلیوں پڑےبکھرےمیں ہیں۔
پہلے2 تو صیون گراںکے قدر خالصفرزند جیسےسونے قیمتی

تھے، لیکن اب وہ یا گو مٹی کے برتن سمجھے جاتے ہیں جو عام
کمہار نے بنائے ہیں۔

3 گو گیدڑ بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، لیکن میری
قوم یگستان ر میں ہنے ر والے عقابی ُلّو ا جیسی ظالم ہو گئی ہے۔

4 شیرخوار بچے کی پیاسزبان مارےکے تالو چپکسے گئی
ہے۔ چھوٹے بچے بھوک کے مارے روٹی مانگتے ہیں، لیکن
کھلانے والا کوئی نہیں ہے۔

پہلےجو5 لذیذ تھےکھاتےکھانا میںگلیوںابوہ تباہ ہو رہے
ہیں۔ جو پہلے رنگارغوانی کے کپڑےشاندار پہنتے تھے وہ اب
کرکٹُکوڑے پوٹلوٹمیں ہو رہے ہیں۔

میری6 قوم سدومسے نسبتکی کہیں یادہ ز سنگین گناہ سرزد
ہوا ہے۔ اور سدوم کا قصور اِتنا سنگین تھا کہ ایکوہ ہی لمحے
میں تباہ ہوا۔ کسی مداخلتبھینے نہ کی۔

صیون7 رئیسکے کتنے شاندار !تھے جیسیبرفِجلد نکھری،
دودھ جیسی سفید تھی۔ رخسار مونگے کی طرح گلابی، شکل و
سنِگصورت چمکجیسی*لاجورد دار تھی۔

ابلیکن8 وہ کوئلے جیسے کالے نظر آتے گلیوںجبہیں۔
میں متے گھو ہیں تو اُنہیں پہچانا نہیں جاتا۔ اُن کی ہڈیوں پر کی ِجلد
سکڑ لـکڑیکر کی طرح سوکھی ہوئی ہے۔

9 جو تلوار سے ہلاک 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 آگزبردستاِتنی لگائی کہ
وہ تکبنیادوں بھسم ہو گیا۔

12 اب دشمن یروشلم کے دروازوں میں داخل ہوئے ہیں،
حالانکہ دنیا تمامکے بادشاہ لوگسببلـکہ تھےسمجھتے ممکنیہکہ
ہی نہیں۔

لیکن13 یہ سب کچھ اُس کے نبیوں 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 یہی لوگ اندھوں کی طرح گلیوں میں ٹٹول ٹٹول کر

پھرتے ہیں۔ وہ خون سے اِتنے آلودہ ہیں کہ لوگسب اُن کے
کپڑوں سے لـگنے سے گریز کرتے ہیں۔

اُنہیں15 دیکھ لوگکر گرجتے ہٹو،”ہیں، ناپاکتم بھاگ!ہو
دفعجاؤ، ہو متہاتھہمیںجاؤ، “!لگانا وہجبپھر دیگر اقوام میں
جا کر اِدھر اُدھر پھرنے لـگتے ہیں تو وہاں لوگکے بھی کہتے ہیں
کہ یہ مزید یہاں نہ ٹھہریں۔

رب16 نے خود اُنہیں منتشر کر دیا، اب سے وہ اُن کا خیال
کرےنہیں گا۔ اب نہ اماموں کی عزت ہوتی ہے، نہ بزرگوں پر
مہربانی کی جاتی ہے۔

17 ہم چاروں طرف آنکھ دوڑاتے رہے، لیکن بےفائدہ،
مددکوئی نہ ملی۔ دیکھتے ہماریدیکھتے نظر دُھندلا گئی۔ کیونکہ
ہم اپنے بُرجوں ایککھڑےپر ایسی قوم کے انتظار میں رہے جو
ہماری مدد کر ہی نہیں سکتی تھی۔

ہم18 میںچوکوںاپنے نہجا ہماریدشمنوہاںکیونکہسکے،
تاک میں بیٹھا تھا۔ ہمارا قریبخاتمہ آیا، ہمارا وقتمقررہ اختتام
پذیر ہوا، ہمارا انجام آ پہنچا۔

جس19 طرح آسمان پر منڈلانے والا عقاب ایک دم شکار
پر جھپٹ پڑتا ہے اُسی طرح ہمارا تعاقب کرنے والے ہم پر ٹوٹ
پڑے، اور وہ بھی کہیں یادہ ز تیزی سے۔ وہ پہاڑوں پر ہمارے
پیچھے پیچھے بھاگے اور یگستان ر گھاتہماریمیں میں رہے۔

20 ہمارا بادشاہ بھی اُن کے گڑھوں پھنسمیں گیا۔ جو ہماری
جان تھا اور ربجسے مسحنے کر چنکے لیا تھا اُسے بھی پکڑ لیا
گیا، گو ہم نے سوچا تھا کہ اُس کے سائے بسمیں کر اقوام کے
محفوظدرمیان رہیں گے۔

اے21 ادوم بیٹی، بےشک شادیانہ !بجا بےشک ملـِک
میںعُوض رہ خوشیکر !منا لیکن خبردار، الله غضبکے کا پیالہ
بھیتجھے پلایا تبگا۔جائے تُو اُسے پی پی مستکر ہو گیجائے
اور نشے میں کپڑےاپنے اُتار کر پھرےبرہنہ گی۔

صیوناے22 بیٹی، تیری سزا وقتکا پورا ہو گیا ابہے۔ سے
رب 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۔

3 ہم والدوں سے محروم ہو کر یتیم ہو گئے ہیں، ہماری مائیں
بیواؤں کی غیرمحفوظطرح ہیں۔

خواہ4 پینے کا پانی ہو یا لـکڑی، ہر چیز قیمتپوریکی ادا کرنی
پڑتی ہے، حالانکہ یہ ہماری اپنی ہی چیزیں تھیں۔

5 ہمارا تعاقب کرنے ہمارےوالے سر پر چڑھ آئے ہیں، اور
تھکہم گئے ہیں۔ کہیں بھی سکون نہیں ملتا۔

ہم6 نے اپنے آپ کو مصر اور اسور کے حوالے کر دیا تاکہ
روٹی مل جائے اور بھوکے نہ مریں۔

ہمارے7 باپ دادا نے گناہ کیا، لیکن وہ کوچ کر گئے ہیں۔
اب ہم ہی اُن کی بھگتسزا رہے ہیں۔

غلام8 ہم حکومتپر کرتے ہیں، اور کوئی نہیں ہے ہمیںجو
اُن کے ہاتھ سے بچائے۔

9 ہم اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر روزی کماتے ہیں،
کیونکہ بیابان میں تلوار تاکہماری میں بیٹھی رہتی ہے۔

بھوک10 مارےکے ہماری ِجلد تنور جیسی گرم ہو کر چُرمُر
ہو گئی ہے۔

دری،عصمتکیعورتوںمیںصیون11 یہوداہ میںشہروںکے
یوں کنوار کی بےحرمتی ہوئی ہے۔

دشمن12 رئیسوںنے دےپھانسیکو بزرگوںکر کی بےعزتی
کی ہے۔

نوجوانوں13 کو چکّی پاٹکا اُٹھائے پھرنا لـکڑیلڑکےہے، کے
بوجھ تلے ڈگمگا کر گر جاتے ہیں۔

بزرگاب14 شہر دروازےکے جواناورسے سازوںاپنے سے
باز ہتے ر ہیں۔

ہمارےخوشی15 دلوں سے جاتی رہی ہے، لوکہمارا ناچ آہ
و زاری میں بدل گیا ہے۔

ہمارےتاج16 سر پر سے گر گیا ہے۔ ہم پر افسوس، ہم سے
گناہ سرزد ہوا ہے۔

اِسی17 لئے ہمارا دل نڈھال ہو گیا، ہماری نظر دُھندلا گئی
ہے۔

18 کیونکہ صیونکوہِ تباہ ہوا لومڑیاںہے، اُس کی گلیوں میں
پھرتی ہیں۔

اے19 رب، تیرا راج ابدی ہے، تیرا تخت پشت در پشت قائم
رہتا ہے۔

20 تُو ہمیں تکہمیشہ کیوں بھولنا چاہتا ہے؟ تُو نے ہمیں اِتنی
تکدیر ترککیوں کئے رکھا ہے؟

اے21 ہمیںرب، واپسپاساپنے لا تاکہ واپسہم آ 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

جب3- 1 مَیں یعنی امام حزقی ایل بن بوزی تیس سال کا تھا تو
مَیں یہوداہ کے جلاوطنوں کے ساتھ ملـِک بابل کے یا در کبار کے
کنارے ٹھہرا ہوا تھا۔ یاکین یہو بادشاہ کو جلاوطن ہوئے پانچ
سال ہو گئے تھے۔ چوتھے مہینے پانچویںکے آسمان*دن کھل گیا اور
الله نے مجھ پر مختلف یائیں رو ظاہر کیں۔ اُس ربوقت مجھ سے
ہم کلام ہوا، اور اُس کا ہاتھ مجھ پر آ ٹھہرا۔

4 یا رو میں مَیں زبردستنے آندھی شمالنےجسدیکھی سے
آ کر بڑا پاسمیرےبادل پہنچایا۔ بادل میں چمکتی آگدمکتی نظر
آئی، اور وہ تیز روشنی سے گھرا ہوا تھا۔ آگ کا چمکمرکز دار
دھات طرحکی تمتما رہا تھا۔

آگ5 میں چار جانداروں جیسے چل رہے تھے جن کی شکل
و صورت انسان کی سی تھی۔ لیکن6 ہر ایک 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 طرحکی جگمگا تھے۔رہے چاروں8 اورچہرےکے پَر تھے،
اور چاروں پَروں نیچےکے انسانی ہاتھ دکھائی دیئے۔ جاندار9 اپنے
پَروں سے ایک دوسرے کو چھو رہے تھے۔ چلتے وقت مُڑنے
ضرورتکی نہیں تھی، کیونکہ ایکہر کے چہرےچار چاروں
طرف دیکھتے تھے۔ جب سمتکسیکبھی جانا ہوتا تو اُسی سمت
کا چہرہ چل پڑتا۔ 10 چاروں کے چہرے ایک جیسے تھے۔
منے سا کا چہرہ انسان کا، دائیں طرف کا چہرہ شیرببر کا، بائیں
طرف کا چہرہ بَیل کا اور پیچھے کا چہرہ عقاب کا تھا۔ 11 اُن
کے پَر اوپر طرفکی پھیلے ہوئے تھے۔ دو پَر بائیں اور دائیں ہاتھ
جانداروںکے سے لـگتے تھے، اور دو پَر اُن جسموںکے کو ڈھانپے
بھیجہاں12تھے۔رکھتے الله روحکا جانا چاہتا وہاںتھا یہ جاندار
چل پڑتے۔ اُنہیں مُڑنے ضرورتکی نہیں تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ
اپنے چاروں چہروں میں ایکسے کا رُخ اختیار کرتے تھے۔

جانداروں13 بیچکے میں لـگایسا رہا تھا دہککوئلےجیسے
رہے ہوں، کہ اُن کے درمیان مشعلیں اِدھر اُدھر چل رہی ہوں۔
آگجھلملاتی میں سے بجلی چمکبھی کر نکلتی تھی۔ 14 جاندار
خود اِتنی تیزی سے اِدھر اُدھر گھوم رہے تھے کہ بادل کی بجلی
جیسے نظر آ رہے تھے۔

جب15 مَیں نے غور سے اُن پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ایکہر
جاندار پاسکے پہیہ ہے جو زمین کو چھو رہا ہے۔ 16 لگتا تھا
چاروںکہ پہئے †پکھراج سے بنے ہوئے ہیں۔ ایکچاروں جیسے
تھے۔ ہر پہئے کے ایکاندر اَور پہیہ یہ زاو قائمہ میں گھوم رہا تھا،
اِس17 لئے مُڑےوہ بغیر ہر رُخ اختیار کر سکتے تھے۔ 18 اُن کے
لمبے چکر ناکخوف 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۔
جہاں20 بھی 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 جبجاتے، اُڑتے تو یہ بھی اُڑتے۔ کیونکہ
جانداروں روحکی پہیوں میں تھی۔

اوپرکےسروںکےجانداروں22 گنبد پھیلاسا ہوا تھا صافجو
شفاف بلور جیسا لـگ رہا تھا۔ اُسے دیکھ کر انسان گھبرا جاتا
تھا۔ چاروں23 جاندار اِس گنبد کے نیچے تھے، اور ایکہر اپنے
پَروں کو پھیلا ایککر سے بائیں طرف کے ساتھی اور دوسرے
سے طرفدائیں کے ساتھی کو چھو رہا تھا۔ باقی دو پَروں سے وہ
اپنے جسم کو ڈھانپے تھا۔رکھتا 24 وقتچلتے اُن پَروںکے کا شور
تکمجھ پہنچا۔ لـگیوں رہا تھا جیسے قریب زبردستہی آبشار
بہہ رہی ہو، کہ قادرِ مطلق کوئی بات فرما رہا ہو، یا کہ کوئی
لشکر حرکت میں آ گیا ہو۔ رُکتے وقت وہ اپنے پَروں کو نیچے لٹکنے
دیتے تھے۔

25 پھر گنبد کے اوپر سے آواز سنائی دی، اور جانداروں نے
رُک کر اپنے پَروں کو لٹکنے دیا۔ 26 مَیں نے دیکھا کہ اُن کے
سروں کے اوپر کے گنبد پر سنِگ ‡لاجورد کا تخت سا نظر آ رہا
ہے جس پر کوئی بیٹھا تھا جس کی شکل و صورت انسان کی
مانند ہے۔ لیکن27 کمر سے لے کر تکسر چمکوہ دھاتدار
کی طرح تمتما رہا تھا، جبکہ کمر سے لے کر پاؤں آگتک کی
بھڑکمانند رہا تھا۔ تیز اُسروشنی اردکے تھی۔رہیجھلملاگرد
اُسے28 دیکھ کر قزحقوِس کی آبوہ تابو یاد آتی تھی بارشجو
ہوتے وقت بادل میں دکھائی دیتی ہے۔ یوں رب کا جلال نظر
آیا۔ یہ دیکھتے ہی مَیں اوندھے منہ گر گیا۔ اِسی حالت میں کوئی
مجھ باتسے کرنے لگا۔

2
حزقی ایل کی بُلاہٹ، طومار کی یا رو

1 وہ بولا، اے” آدم زاد، کھڑا ہو !جا مَیں تجھ باتسے کرنا
چاہتا “ہوں۔ جوں2 ہی وہ مجھ ہمسے کلام ہوا تو روح مجھنے
میں آ کر مجھے کھڑا کر دیا۔ پھر مَیں نے آواز کو یہ کہتے ہوئے
سنا،

آدماے”3 زاد، مَیں تجھے اسرائیلیوں پاسکے بھیج رہا ہوں،
ایک ایسی سرکش قوم کے پاس جس نے مجھ سے بغاوت کی
ہے۔ شروع سے لے کر تکآج وہ اپنے باپ دادا سمیت مجھ سے
بےوفا رہے ہیں۔ لوگوںجن4 پاسکے مَیں تجھے بھیج رہا ہوں
وہ بےشرم اور ضدی ہیں۔ اُنہیں وہ کچھ دےسنا ربجو قادرِ
مطلق فرماتا ہے۔ 5 خواہ یہ باغی سنیں یا نہ سنیں، وہ ضرور جان
لیں گے ہمارےکہ درمیان نبی پا بر ہوا ہے۔ اے6 آدم زاد، اُن
سے یا اُن کی باتوں سے مت ڈرنا۔ گو تُو کانٹےدار یوں جھاڑ سے
گھرا رہے گا اور تجھے بچھوؤں کے درمیان بسنا پڑے گا توبھی
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نہہو۔نہزدہخوف اُن باتوںکی نہکھانا،خوفسے اُن رویےکے
دہشتسے کھانا۔ کیونکہ یہ سرکشقوم ہے۔ 7 خواہ یہ سنیں یا
نہ سنیں لازم ہے کہ پیغاماتمیرےتُو اُنہیں سنائے۔ کیونکہ وہ
باغی ہی ہیں۔ اے8 آدم زاد، جب مَیں تجھ سے ہم کلام ہوں
گا تو دےدھیان اور سرکشاِس قوم متبغاوتطرحکی کرنا۔
اپنے منہ کو کھول کر وہ کچھ کھا جو مَیں تجھے کھلاتا “ہوں۔

ایکتب9 ہاتھ میری طرف بڑھا ہوا نظر آیا جس 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
اُس1 نے فرمایا، اے” آدم زاد، جو کچھ تجھے دیا جا رہا ہے

اُسے کھا !لے طومار کو کھا، پھر جا کر اسرائیلی قوم مخاطبسے
ہو “جا۔ مَیں2 نے اپنا منہ کھولا تو اُس مجھےنے طومار کھلایا۔
اُسساتھساتھ3 آدم”فرمایا،نے زاد، تجھےمَیںطومارجو کھلاتا
ہوں اُسے پیٹکھا، بھر کر مَیںجب“!کھا اُسےنے کھایا تو شہد
طرحکی میٹھا لگا۔

تب4 الله مجھ سے ہم کلام ہوا، اے” آدم زاد، اب جا کر
اسرائیلی گھرانے پیغاماتمیرےکو سنا دے۔ مَیں5 ایسیتجھے
قوم پاسکے نہیں بھیج رہا جس کی اجنبی زبان تجھے سمجھ نہ
آئے بلـکہ تجھے اسرائیلی قوم پاسکے بھیج رہا ہوں۔ بےشک6
نہیںتجھےزبانیںاجنبیکیجنہیںقومیںسیبہتایسی لیکنآتیں،
اُن بھیجنہیںتجھےمَیںپاسکے رہا۔ تجھےمَیںاگر اُن پاسکےہی
بھیجتا تو وہ ضرور تیری سنتیں۔ لیکن7 اسرائیلی گھرانا تیری سننے
کے لئے تیار نہیں ہو گا، کیونکہ وہ میری سننے کے لئے تیار ہی
نہیں۔ پوریکیونکہ قوم کا سختماتھا اور دل اَڑا ہوا ہے۔ لیکن8
مَیں نے تیرا بھیچہرہ اُن چہرےکے سختجیسا کر دیا، تیرا ماتھا
بھی اُن کے ماتھے جیسا مضبوط کر دیا ہے۔ 9 تُو اُن کا مقابلہ کر
سکے گا، کیونکہ مَیں تیرےنے ماتھے ہیرےکو جیسا مضبوط،
چقماق جیسا پائے دار کر دیا ہے۔ گو یہ قوم باغی توبھیہے اُن
خوفسے نہ کھا، نہ اُن سلوککے دہشتسے زدہ “ہو۔

10 الله نے مزید فرمایا، اے” آدم زاد، میری باتہر پر دھیان
دے کر اُسے ذہن میں بٹھا۔ اب11 روانہ ہو کر اپنی قوم کے اُن
افراد پاسکے جا بابلجو میں جلاوطن ہوئے ہیں۔ اُنہیں وہ کچھ
دےسنا ربجو قادرِ مطلق اُنہیں بتانا چاہتا خواہہے، وہ سنیں یا
نہ “سنیں۔

12 پھر الله کے روح نے مجھے وہاں سے اُٹھایا۔ جب رب کا
جلال اپنی جگہ سے اُٹھا تو مَیں نے اپنے پیچھے ایک گڑگڑاتی آواز
سنی۔ 13 فضا چاروں جانداروں کے شور سے گونج اُٹھی جب اُن
کے پَر ایک دوسرے سے لـگنے اور اُن کے پہئے منے گھو لـگے۔
14 الله کا روح مجھے اُٹھا کر وہاں سے لے گیا، اور مَیں تلخ مزاجی
اور بڑی سرگرمی سے روانہ ہوا۔ ربکیونکہ کا ہاتھ زور سے مجھ
پر ٹھہرا ہوا تھا۔ 15 چلتے چلتے مَیں یائے در کبار آبادیکی تل ابیب

میں ہنے ر والے جلاوطنوں پاسکے پہنچ گیا۔ مَیں اُن درمیانکے
بیٹھ ساتگیا۔ حالتمیریتکدن گم صم رہی۔

میری قوم کو آگاہ !کر
دنسات16 رببعدکے مجھ ہمسے کلام ہوا، آدماے”17

زاد، مَیں نے تجھے اسرائیلی قوم پہرےپر دار بنایا، اِس لئے جب
بھی تجھے مجھ سے کلام ملے تو اُنہیں طرفمیری سے آگاہ !کر

تیرےمَیں18 یعے ذر بےدین کو اطلاع دوں گا کہ اُسے مرنا
ہی ہے تاکہ وہ اپنی بُری راہ ہٹسے کر بچ جائے۔ اگر تُو اُسے یہ
پیغام نہ پہنچائے، نہ اُسے کرےتنبیہ اور وہ اپنے قصور باعثکے
مر جائے تو مَیں تجھے ہی اُس موتکی کا ذمہ دار ٹھہراؤں گا۔
لیکن19 اگر وہ تیری تنبیہ پر اپنی بےدینی اور بُری راہ سے نہ ہٹے
تو باتالـگیہ مرےوہبےشکہے۔ لیکنگا، تُو ذمہ دار نہیں
ٹھہرے گا بلـکہ اپنی جان کو چھڑائے گا۔

راستجب20 باز اپنی راست بازی کو چھوڑ کر بُری راہ پر آ
جائے گا تو مَیں تجھے اُسے آگاہ کرنے کی ذمہ داری دوں گا۔
اگر تُو یہ کرنے سے باز رہا تو تُو ہی ذمہ ٹھہرےدار مَیںجبگا
اُسے ٹھوکر کھلا کر مار ڈالوں گا۔ اُس وقت اُس راستکے کام
یاد نہیں رہیں گے بلـکہ وہ اپنے گناہ لیکنگا۔مرےسےسببکے
تُو ہی اُس 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۔

22 وہیں رب کا ہاتھ دوبارہ مجھ پر آ ٹھہرا۔ اُس نے اُٹھ،”فرمایا، یہاں نکلسے وادیکر میدانکھلےکے میں چلا !جا وہاں
مَیں تجھ سے ہم کلام ہوں “گا۔

23 مَیں اُٹھا اور نکل کر وادی کے کھلے میدان میں چلا گیا۔
جب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں ربکہ کا جلال وہاں یوں موجود
طرحجسہے 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 لگا۔کنڈیپیچھےاپنے اے25
آدم رّسیوںتجھےلوگزاد، میں جکڑ بندکر رکھیں تاکہگے تُو نکل
میںدوسروںکر نہ پھر سکے۔ مَیں26 دوںہونے گا تیریکہ زبان
تالو چپکسے جائے اور تُو خاموش رہ کر اُنہیں ڈانٹ نہ سکے۔
کیونکہ یہ قوم سرکش ہے۔ لیکن27 جب بھی مَیں تجھ سے ہم
کلام ہوں گا تیرےتو منہ کو کھولوں گا۔ تب 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

اے1 آدم زاد، ایکاب کچی اینٹ لے اور اُسے اپنے منے سا
رکھ کر اُس پر یروشلم شہر کا نقشہ کندہ کر۔ 2 پھر یہ نقشہ شہر کا
محاصرہ دکھانے کے لئے استعمال کر۔ بُرج اور پُشتے بنا کر گھیرا
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ڈال۔ یروشلم کے باہر لشکرگاہ لگا کر شہر کے ارد گرد قلعہ شکن
مشینیں تیار رکھ۔ 3 پھر لوہے کی پلیٹ لے کر اپنے اور شہر کے
درمیان رکھ۔ اِس سے مراد لوہے کی دیوار ہے۔ شہر کو گھور
گھور کر ظاہر کر کہ تُو اُس کا محاصرہ کر رہا نشاناِسہے۔ سے
تُو دکھائے گا کہ اسرائیلیوں کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔

اِس4-5 کے بعد اپنے بائیں پہلو پر لیٹ کر علامتی طور پر ملـِک
اسرائیل کی سزا پا۔ بھیجتنے 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 گا۔
6 اِس کے بعد اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جا اور ملـِک یہوداہ کی سزا
پا۔ مَیں نے مقرر کیا ہے کہ تُو 40 دن یہ کرے، کیونکہ یہوداہ
سال40 گناہ کرتا رہا ہے۔ گھیرے7 ہوئے شہر یروشلم کو گھور
ننگےاپنےکرگھور بازو اُساوردےدھمکیاُسےسے خلافکے
میںرّسیوںتجھےمَیںساتھساتھ8کر۔گوئیپیش لوںجکڑ گا تاکہ
تُو اُتنے بدلکروٹیںدن نہ سکے دنجتنے تیرا محاصرہ کیا گا۔جائے

اب9 کچھ گندم، َجو، لوبیا، مسور، باجرہ اور یہاں مستعمل
گھٹیا قسم کا گندم جمع کر ایککے ہی برتن میں ڈال۔ بائیں پہلو
پر لیٹتے وقت یعنی پورے 390 دن اِن ہی سے روٹی بنا کر کھا۔
10-11 فی دن تجھے روٹی کا ایک پاؤ کھانے اور پانی کا پونا لٹر
پینے اجازتکی یہہے۔ احتیاطچیزیں تولسے کر اوقاتمقررہ پر
کھا اور پی۔ روٹی12 کو َجو کی روٹی کی طرح تیار کر کے کھا۔
ایندھن کے لئے انسان کا استعمالفضلہ دےدھیانکر۔ سبکہ
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 اے رب قادرِ
مطلق، مَیں ناپاکبھیکبھی نہیں ہوا۔ جوانی سے لے تکآجکر
مَیں ایسےکبھینے جانور نہیںگوشتکا جسےکھایا نہیںذبح کیا
گیا تھا یا جانوروںجنگلیجسے نے پھاڑا کبھیگوشتناپاکتھا۔
میرے منہ میں نہیں “آیا۔

ربتب15 جوابنے دیا، ٹھیک” ہے، روٹی کو بنانے کے
لئے تُو انسان فضلےکے بجائےکے استعمالگوبر کر مَیںہے۔سکتا
تجھے اِس اجازتکی دیتا “ہوں۔

اُس16 مزیدنے آدماے”فرمایا، مَیںزاد، یروشلم میں روٹی کا
بندوبست ختم ہو دوںجانے لوگتبگا۔ اپنا احتیاطبڑیکھانا
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 سبگے، اپنے گناہوں
سببکے سڑسے جائیں گے۔

5
یروشلم خلافکے تلوار

اے1 آدم زاد، تیز تلوار لے کر اپنے سر کے بال اور داڑھی
منڈوا۔ پھر ترازو میں بالوں کو تول کر تین حصوں میں تقسیم کر۔

اینٹکچی2 پر کندہ یروشلم نقشےکے یعےکے ذر ظاہر کر کہ شہر
کا محاصرہ ختم ہو گیا ہے۔ پھر بالوں ایککی تہائی شہر کے نقشے
کے بیچ 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۔ اپنیطرحاِسیمَیںکیونکہ تلوار میانکو کھینچسے لوگوںکر
کے پیچھے پڑ جاؤں گا۔ لیکن3 بالوں میں تھوڑےتھوڑےسے بچا
لے اور اپنی جھولی میں لپیٹ کر محفوظ رکھ۔ 4 پھر اِن میں سے
کچھ لے آگاور پھینکمیں کر بھسم کر۔ آگیہی اسرائیل کے
پورے گھرانے میں پھیل جائے “گی۔

رب5 قادرِ مطلق فرماتا ہے، یہی” یروشلم حالتکی !ہے گو
مَیں اُسےنے دیگر اقوام درمیانکے رکھ کر ممالـکدیگر کا مرکز بنا
دیا توبھی6 میرےوہ احکام ہدایاتاور سرکشسے ہو گیا ہے۔
گرد و نواح کی اقوام و ممالـک کی نسبت اُس کی حرکتیں کہیں
یادہ ز بُری ہیں۔ کیونکہ اُس کے باشندوں میرےنے احکام کو
رد کر میریکے ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کر
دیا “ہے۔ رب7 قادرِ مطلق فرماتا تمہاری”ہے، حرکتیں ارد گرد
قوموںکی یادہکہیںنسبتکی بُریز ہیں۔ نہ تم ہدایاتمیرینے
کے مطابق زندگی گزاری، نہ میرے احکام پر عمل کیا۔ بلـکہ تم
اِتنے شرارتی تھے کہ گرد و نواح کی اقوام کے رسم و رواج سے
بھی بدتر زندگی گزارنے “لـگے۔ اِس8 لئے رب قادرِ مطلق فرماتا
ہے، اے” ابیروشلم، مَیں خود تجھ نپٹسے لوں گا۔ دیگر اقوام
کے دیکھتے دیکھتے عدالتتیریمَیں کروں گا۔ تیری9 گھنونی بُت
پرستی کے سبب سے تیرےمَیں ساتھ سلوکایسا کروں گا جیسا
مَیں نے پہلے کبھی نہیں کیا ہے اور آئندہ بھی کبھی نہیں کروں
گا۔ تیرےتب10 باپدرمیان اپنے بیٹوں کو اور بیٹے باپاپنے کو
کھائیں گے۔ مَیں تیری عدالت یوں کروں گا کہ جتنے بچـیں گے وہ
سب ہَوا میں اُڑ کر طرفچاروں منتشر ہو جائیں “گے۔

11 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، میری” حیات کی قَسم، تُو
نے اپنے گھنونے بُتوں اور رسم و رواج میرےسے مقدِس کی
کیبےحرمتی اِسہے، لئے مَیں تجھے منڈوا کر تباہ گا۔دوںکر 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
اورگا پھر تلوار میانکو کرکھینچسے اُن کا یوں13گا۔کروںپیچھا
میرا قہر ٹھنڈا ہو جائے گا اور مَیں انتقام لے کر اپنا غصہ اُتاروں
تبگا۔ وہ جان لیں گے کہ غیرتربمَیں، میں اُن ہمسے کلام
ہوا ہوں۔

14 مَیں 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’
‘توبہ کہے گا۔ جب15 میرا غضب تجھ پر پڑےٹوٹ گا اور مَیں
تیری عدالتسخت اور سرزنش کروں گا تو اُس وقت تُو پڑوس کی
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اقوام کے لئے مذاق ملامتلعنتاور کا نشانہ بن جائے تیریگا۔
حالت کو دیکھ کر اُن کے کھڑےرونگٹے ہو جائیں گے اور وہ
محتاط ہنے ر کا سبق سیکھیں گے۔ یہ ربمیرا، کا فرمان ہے۔

اے16 یروشلم کے باشندو، مَیں کال مہلـککے اور تباہ کن تیر
تم پر برساؤں گا تاکہ ہلاکتم ہو جاؤ۔ کال تکیہاں پکڑےزور
گا کہ کھانے کا بندوبست ختم ہو جائے گا۔ 17 تمہارےمَیں
خلاف کال اور وحشی جانور بھیجوں گا تاکہ تُو بےاولاد ہو
یاںمہلـکجائے۔ بیمار قتلاور میںبیچتیرےغارتو گزرےسے
گی، اور خلافتیرےمَیں تلوار گا۔چلاؤں یہ ربمیرا، فرمانکا
“ہے۔

6
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 کے بارے میں فرماتا
ہے کہ تمہارےمَیں خلاف تلوار چلا کر تمہاری اونچی جگہوں
کے مندروں کو تباہ کر دوں گا۔ جن4 قربان گاہوں پر تم اپنے
جانور اور بخور جلاتے ہو وہ ڈھا دوں گا۔ تیرےمَیں مقتولوں کو
تیرے بُتوں کے منے سا پھینکہی چھوڑوں گا۔ مَیں5 اسرائیلیوں
کی لاشوں کو اُن کے بُتوں کے منے سا ڈال کر تمہاری ہڈیوں کو
تمہاری قربان گاہوں کے ارد گرد بکھیر دوں گا۔ 6 جہاں بھی
تم آباد ہو تمہارےوہاں شہر کھنڈرات بن جائیں گے اور اونچی
جگہوں کے مندر مسمار ہو جائیں گے۔ کیونکہ لازم ہے کہ
جن قربان 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 کر پڑے رہیں گے۔ تب تم جان لو گے کہ
مَیں ربہی ہوں۔

مَیںلیکن8 ایکچند گا۔چھوڑوںزندہکو تمہیںجبکیونکہ
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 گا۔ اُنہیں 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
گھنسے کھائیں گے۔ وقتاُس10 وہ جان لیں گے کہ ربمَیں
ہوں، کہ اُن پر آفتیہ لانے کا اعلان وقتکرتے مَیں خالی باتیں
نہیں کر رہا “۔‘تھا

11 پھر رب قادرِ مطلق نے مجھ سے فرمایا، تالیاں” بجا کر پاؤں
زور زمینسے پر !مار ساتھ ساتھ یہ کہہ، اسرائیلی’ قوم کی گھنونی
حرکتوں پر !افسوس وہ تلوار، کال مہلـکاور یوں بیمار کی زد میں
آ ہلاککر ہو جائیں گے۔ 12 جو دُور ہے مہلـکوہ وبا سے مر

جائے گا، قریبجو ہے وہ تلوار قتلسے ہو جائے گا، اور جو بچ
جائے وہ مرےبھوکے گا۔ یوں مَیں اپنا غضب اُن پر نازل کروں
لیںجانوہ13گا۔ اُنجبہوںربمَیںکہگے مقتولکے اُن کے
بُتوں درمیان،کے اُن اردکےگاہوںقربانکی پہاڑہرگرد، اور پہاڑ
کی چوٹی پر اور درختہرےہر اور بلوط کے درختگھنے کے
میںسائے نظر آئیں بھیجہاںگے۔ وہ اپنے بُتوں خوشکو کرنے
کے لئے کوشاں رہے وہاں اُن کی لاشیں پائی جائیں گی۔ مَیں14
اپنا ہاتھ اُن خلافکے اُٹھا ملـککر کو یہوداہ یگستانکے ر سے
تکدِبلہکرلے تباہ گا۔دوںکر اُن تمامکی آبادیاں ویران سنسانو
ہو جائیں تبگی۔ وہ جان لیں گے کہ مَیں “۔‘ہوںربہی

7
ملـک کا بُرا انجام

مجھرب1 ہمسے کلام ہوا، آدماے”2 ربزاد، قادرِ مطلق
ملـِک اسرائیل سے فرماتا ہے کہ تیرا انجام قریب ہی !ہے جہاں
بھی دیکھو، ملـکپورا تباہ ہو اب3گا۔جائے ستیاناستیرا ہونے
والا ہے، مَیں خود اپنا غضب تجھ پر نازل کروں گا۔ مَیں تیرے
چال چلن کو پرکھ پرکھ کر تیری عدالت کروں گا، تیری مکروہ
حرکتوں کا پورا اجر دوں گا۔ 4 نہ مَیں تجھ پر ترس کھاؤں گا، نہ
کروںرحم گا بلـکہ چلنچالتیرےتجھے مناسبکا گا۔دوںاجر
تیریکیونکہ مکروہ حرکتوں تیرےبیجکا درمیان اُگہی پھلکر
لائے تبگا۔ تم جان لو گے کہ مَیں ربہی “ہوں۔

رب5 مطلققادرِ فرماتا آفت”ہے، آفتپر ہی آ ہے۔رہی 6 تیرا
انجام، ہاں، تیرا انجام آ اُٹھوہابہے۔رہا تجھکر لپکپر ہے۔رہا
ملـکاے7 کے باشندے، تیری فنا پہنچ رہی ابہے۔ وقتوہ
قریب ہی ہے، وہ تیرےجبدن پہاڑوں پر خوشی نعروںکے کے
بجائے تفریافرا کا گا۔مچےشور مَیںاب8 ہیجلد تجھغضباپنا
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 پر ترس کھاؤں گا، نہ
کروںرحم گا بلـکہ چلنچالتیرےتجھے مناسبکا گا۔دوںاجر
تیریکیونکہ مکروہ حرکتوں تیرےبیجکا درمیان اُگہی پھلکر
لائے گا۔ تب تم جان لو گے کہ مَیں یعنی رب ضربہی لگا رہا
ہوں۔

دیکھو،10 قریبدنمذکورہ ہی پہنچہلاکتتیری!ہے رہی
ہے۔ ناانصافی کے پھول اور شوخی کی کونپلیں پھوٹ نکلی ہیں۔
11 لوگوں کا ظلم بڑھ بڑھ کر لاٹھی بن گیا ہے جو اُنہیں اُن کی
کیبےدینی نہیںکچھگی۔دےسزا نہگا،رہے وہ نہخود، اُن کی
نہدولت، اُن اورشرابہ،شورکا نہ اُن عدالت12شوکت۔وشانکی
کا دن قریب ہی ہے۔ اُس وقت جو خریدےکچھ وہ خوش نہ
ہو، اور جو کرےفروختکچھ وہ غم نہ کھائے۔ ابکیونکہ اِن
چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، الٰہی سبغضب پر نازل ہو رہا ہے۔
13 بیچنے والے بچ بھی جائیں تو وہ اپنا کاروبار نہیں کر سکیں گے۔
کیونکہ سب پر الٰہی غضب کا فیصلہ اٹل ہے اور منسوخ نہیں ہو



حزقی ایل 7:14 629 حزقی ایل 8:13
سکتا۔ لوگوں کے گناہوں کے باعث ایک جان بھی نہیں چھوٹے
گی۔ لوگبےشک14 بِگل بجا یاںکیجنگکر تیار کریں، لیکن
کیا فائدہ؟ لڑنے کے لئے نہیںکوئی نکلے گا، سبکےسبکیونکہ
میرے قہر کا نشانہ بن جائیں گے۔

15 باہر تلوار، اندر مہلـک وبا اور بھوک۔ کیونکہ دیہات میں
لوگ تلوار کی زد میں آ جائیں گے، شہر میں کال مہلـکاور وبا سے
ہلاک گے۔جائیںہو 16 بھیجتنے بچـیں پہاڑوںوہگے میں پناہ لیں
فاختاؤںمیںگھاٹیوںگے، غوںغوںطرحکی کر گناہوںاپنےکے
پر آہ و زاری کریں گے۔ 17 ہر ہاتھ طاقتسے جاتی رہے گی، ہر
گھٹنا ڈانواں ڈول ہو جائے گا۔

ٹاٹوہ18 اوڑھکپڑےماتمیکے لیں گے، اُن پر طاریکپکپی
ہو گی۔جائے چہرےہر پر شرمندگی نظر آئے گی، سرہر منڈوایا
گیا ہو گا۔ اپنی19 چاندی کو وہ گلیوں پھینکمیں دیں گے، اپنے
سونے غلاظتکو سمجھیں گے۔ ربجبکیونکہ غضبکا اُن
پر نازل ہو گا تو نہ اُن کی چاندی اُنہیں بچا سکے گی، نہ سونا۔ اُن
سے نہ وہ اپنی بھوک مٹا سکیں گے، نہ اپنے پیٹ کو بھر سکیں
گے، کیونکہ یہی چیزیں اُن کے لئے گناہ کا باعث بن گئی تھیں۔
اُنہوں20 یوراتصورتخوباپنےنے ز پر فخر کر اُنکے اپنےسے
گھنونے بُت اور مکروہ مجسمے بنائے، اِس لئے مَیں دوںہونے 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
بےحرمتی کریں گے۔ 22 مَیں اپنا منہ اسرائیلیوں سے پھیر لوں گا
تو اجنبی میرے قیمتی مقام کی بےحرمتی کریں گے۔ ڈاکو اُس
گھسمیں 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۔ مَیں24 دیگر اقوام سبکے سے شریر لوگوں کو بُلاؤں گا
تاکہ اسرائیلیوں گھروںکے پر قبضہ کریں، مَیں زورآوروں کا تکبر
خاک میں ملا دوں گا۔ جو بھی مقام اُنہیں مُقّدس ہو اُس کی
بےحرمتی کی جائے گی۔

دہشتجب25 اُن طاریپر گیہو تو امنوہ کریںتلاشامانو
گے، لیکن بےفائدہ۔ امن و امان کہیں بھی پایا نہیں جائے گا۔
آفت26 پر آفت ہی اُن پر آئے گی، یکے دیگرےبعد 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 مشورہ
دے سکیں گے۔ 27 بادشاہ کرےماتم رئیسگا، ہیبت زدہ ہو
گا، اور عوام کے ہاتھ تھرتھرائیں گے۔ مَیں اُن کے چال چلن کے
مطابق اُن نپٹوںسے گا، اُن کے اپنے ہی اصولوں مطابقکے اُن کی
عدالت کروں تبگا۔ وہ جان لیں گے کہ مَیں ربہی “ہوں۔

8
رب کے گھر میں بُت پرستی کی یا رو

جلاوطنی1 کے سالچھٹے کے چھٹے مہینے پانچویںکے *دن مَیں
اپنے گھر میں بیٹھا تھا۔ یہوداہ پاسبزرگکے ہی بیٹھے تبتھے۔
رب قادرِ مطلق کا ہاتھ مجھ پر آ ٹھہرا۔ 2 یا رو میں مَیں نے کسی
کو انسانصورتوشکلکیجسدیکھا کی مانند لیکنتھی۔ کمر
لےسے تکپاؤںکر بھڑکمانندکیآگوہ رہا تھا جبکہ کمر سے
لے چمکتکسرکر دھاتدار طرحکی تمتما رہا تھا۔ اُس3 نے
کچھ آگے بڑھا دیا جو ہاتھ لـگسا رہا تھا میرےاور بالوں کو پکڑ
لیا۔ پھر روح نے مجھے اُٹھایا اور زمین اور آسمان کے درمیان چلتے
چلتے تکیروشلم پہنچایا۔ تکابھی مَیں الله کی یا رو دیکھ رہا تھا۔
مَیں رب کے گھر کے اندرونی صحن کے دروازےاُس پاسکے
پہنچ گیا جس کا رُخ شمال کی طرف دروازےہے۔ کے قریب
ایک بُت پڑا تھا ربجو مشتعلکو کر غیرتکے دلاتا ہے۔

وہاں4 اسرائیل کے خدا کا جلال مجھ پر اُسی طرح ظاہر ہوا
طرحجس پہلے میدان کی یا رو میں مجھ پر ظاہر ہوا تھا۔ 5 وہ مجھ
سے ہم کلام ہوا، آدماے” زاد، شمال طرفکی نظر “اُٹھا۔ مَیں
نے اپنی نظر شمال طرفکی اُٹھائی دروازےتو کے باہر قربان گاہ
دیکھی۔ ساتھ دروازےساتھ کے قریب ہی وہ بُت کھڑا تھا جو
رب غیرتکو دلاتا ہے۔ 6 ربپھر آدماے”بولا، زاد، کیا تجھے
وہ کچھ نظر آتا ہے جو اسرائیلی قوم یہاں کرتی ہے؟ لوگیہ یہاں
بڑی مکروہ حرکتیں کر ہیںرہے تاکہ مَیں اپنے مقدِس سے دُور ہو
جاؤں۔ لیکن تُو اِن سے بھی یادہ ز مکروہ چیزیں دیکھے “گا۔

دروازےکےصحنبیرونیکےگھرکےربمجھےوہ7 پاسکے
لے گیا تو مَیں نے دیوار میں سوراخ دیکھا۔ 8 الله نے فرمایا، آدم”
زاد، اِس سوراخ کو بڑا “بنا۔ مَیں نے ایسا کیا تو دیوار کے پیچھے
دروازہ نظر آیا۔ تب9 اُس نے فرمایا، اندر” جا کر وہ شریر اور
گھنونی حرکتیں دیکھ لوگجو یہاں کر رہے “ہیں۔

دروازےمَیں10 میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دیواروں
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۔ اسرائیلی11 قوم بزرگ70کے پکڑےبخوردان
اُن کے منے تھے۔کھڑےسا میںبخوردانوں بخورسے کا خوشبودار
دھواں اُٹھ رہا تھا۔ یازنیاہ بن سافن بھی بزرگوں میں شامل تھا۔

مجھرب12 ہمسے کلام ہوا، آدماے” زاد، کیا تُو نے دیکھا
اسرائیلیکہ قوم اندھیرےبزرگکے میں کیا کچھ کر ہیں؟رہے ہر
ایک نے اپنے گھر میں اپنے بُتوں کے لئے مخصوصکمرا کر رکھا
کیونکہہے۔ وہ سمجھتے ہیں، ربہم’ کو نظر نہیں آتے، اُس نے
ملـکہمارے ترککو کر دیا ‘ہے۔ لیکن13 آ، مَیں تجھے اِس
بھیسے یادہ ز قابِل گھن حرکتیں دکھاتا “ہوں۔

* 8:1 چھٹے مہینے کے پانچویں :دن 17 ستمبر۔ † 8:14 تموز :دیوتا تموز مسوپتامیہ ایککا دیوتا جستھا کے پیروکار سمجھتے تھے کہ وہ موسِم گرما کے اختتام پر یالی ہر کے
ساتھ ساتھ مر جاتا اور موسِم بہار میں دوبارہ جی اُٹھتا ہے۔
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پاسکے گیا۔لے وہاں عورتیں بیٹھی تھیں جو رو رو کر تموز †دیوتا
کا ماتم کر رہی تھیں۔ رب15 نے سوال کیا، آدم” زاد، کیا تجھے
یہ نظر آتا ہے؟ لیکن آ، مَیں تجھے اِس سے بھی یادہ ز قابِل گھن
حرکتیں دکھاتا “ہوں۔

16 وہ ربمجھے کے گھر کے اندرونی صحن میں لے گیا۔ رب
دروازےکےگھرکے پر یعنی منے سا برآمدےوالے اور قربان گاہ
کے درمیان ہی 25 کھڑےآدمی تھے۔ اُن کا رُخ رب کے گھر
طرفکی نہیں بلـکہ مشرق طرفکی تھا، اور وہ سورج کو سجدہ
کر رہے تھے۔

آدماے”فرمایا،نےرب17 زاد، یہتجھےکیا نظر آتا اورہے؟ یہ
مکروہ بھیحرکتیں یہوداہ باشندوںکے کے لئے نہیںکافی ہیں بلـکہ
وہ پورے ملـک کو ظلم و تشدد سے بھر کر مجھے مشتعل کرنے
کے لئے کوشاں ہتے ر ہیں۔ ابدیکھ، وہ اپنی ناکوں کے منے سا
انگور بیلکی لہرا کر بُت پرستی ایککی اَور رسم ادا کر !ہیںرہے
18 چنانچہ مَیں اپنا غضب اُن پر نازل کروں گا۔ نہ مَیں اُن پر ترس
کھاؤں گا، نہ کروںرحم گا۔ خواہ وہ مدد کے لئے کتنے زور سے
کیوں نہ چیخیں مَیں اُن کی نہیں سنوں “گا۔

9
یروشلم تباہ ہو جائے گا

1 پھر مَیں نے الله کی بلند آواز سنی، یروشلم” قریبعدالتکی آ
گئی !ہے آؤ، ایکہر اپنا تباہ کن ہتھیار پکڑ کر کھڑا ہو “!جائے
2 تب چھ آدمی رب کے گھر کے شمالی دروازے میں داخل
ہوئے۔ ایکہر اپنا تباہ کن ہتھیار تھامے چل رہا تھا۔ اُن کے
ایکساتھ اَور آدمی جستھا لباسکا کتان کا تھا۔ اُس کے پٹکے
کاتبسے سامانکا لٹکا ہوا تھا۔ یہ قریبآدمی آ پیتلکر قربانکی
گاہ کھڑےپاسکے ہو گئے۔

اسرائیل3 کے خدا کا تکابجلال کروبی فرشتوں کے اوپر
ٹھہرا ہوا تھا۔ اب وہ وہاں سے اُڑ ربکر کے گھر کی دہلیز کے
پاس رُک گیا۔ ربپھر کتان سے ملبّس اُس مرد سے ہم کلام ہوا
پٹکےکےجس کاتبسے سامانکا لٹکا ہوا تھا۔ اُس4 جا،”فرمایا،نے یروشلم شہر میں سے گزر کر ایکہر کے ماتھے پر نشان لگا
دے 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 پر
ترس کھاؤ، نہ رحم کرو 6 بلـکہ بزرگوں کنوارےکو یوں کنوار
اور بال بچوں سمیت موت گھاٹکے اُتارو۔ صرف اُنہیں چھوڑنا
جن ماتھےکے پر نشان میرےہے۔ مقدِس سے شروع “!کرو
چنانچہ آدمیوں نے اُن بزرگوں سے شروع کیا ربجو کے گھر

کے منے سا کھڑے تھے۔ 7 پھر رب اُن سے دوبارہ ہم کلام
ہوا، رب” کے گھر کے صحنوں کو مقتولوں سے بھر کر اُس کی
بےحرمتی کرو، پھر وہاں نکلسے “!جاؤ وہ نکل گئے اور شہر میں

سے گزر کر لوگوں کو مار لنے ڈا لـگے۔ رب8 کے گھر صحنکے
مجھےصرفمیں ہی زندہ چھوڑا گیا تھا۔
مَیں اوندھے منہ گر کر چیخ اُٹھا، رباے” قادرِ مطلق، کیا

تُو یروشلم پر اپنا نازلغضب کر اسرائیلکے کے تمام بچے ہوؤں کو
موت اُتارےگھاٹکے “گا؟ رب9 جوابنے دیا، اسرائیل”
اور یہوداہ کے لوگوں کا قصور نہایت ہی سنگین ملـکہے۔ میں
قتل و غارت عام ہے، اور شہر ناانصافی سے بھر گیا ہے۔ کیونکہ
لوگ کہتے ہیں، رب’ ملـکنے ترککو کیا ہے، ہم اُسے نظر
ہی نہیں ‘آتے۔ اِس10 لئے نہ مَیں اُن ترسپر کھاؤں گا، نہ رحم
کروں گا بلـکہ اُن مناسبکیحرکتوںکی سزا اُن سروںکے 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 کے سروں

کے اوپر پھیلی ہوئی تھی۔ اُس پر سنِگ *لاجورد کا تخت سا نظر
آیا۔ رب2 نے کتان سے ملبّس مرد سے فرمایا، کروبی” فرشتوں
نیچےکے لـگے پہیوں بیچکے میں وہاںجا۔ مٹھیدوسے بھر کوئلے
لے کر شہر پر بکھیر “دے۔ میرےآدمی دیکھتے دیکھتے فرشتوں
بیچکے میں چلا گیا۔ وقتاُس3 کروبی ربفرشتے کے گھر کے
جنوب کھڑےمیں تھے، اور اندرونی بادلصحن 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 صحن رببھی جلالکے آبکی تابو سے
بھر گیا۔ 5 کروبی فرشتے اپنے پَروں کو اِتنے زور سے پھڑپھڑا رہے
تھے اُسکہ کا بیرونیشور دےسنائیتکصحن رہا تھا۔ لـگیوں
رہا تھا کہ قادرِ مطلق بولخدا رہا ہے۔ ربجب6 کتاننے سے
ملبّس آدمی کو حکم دیا کہ کروبی فرشتوں پہیوںکے بیچکے میں
سے جلتے ہوئے کوئلے لے تو وہ اُن کے درمیان چل ایککر پہئے
کے پاس کھڑا ہوا۔ 7 پھر کروبی فرشتوں میں ایکسے نے اپنا
ہاتھ بڑھا کر بیچ میں جلنے والے کوئلوں میں سے کچھ لے لیا اور
آدمی ہاتھوںکے میں ڈال دیا۔ کتان سے ملبّس یہ آدمی کوئلے لے
کر چلا گیا۔

رب اپنے گھر کو چھوڑ دیتا ہے
مَیں8 نے دیکھا کہ کروبی فرشتوں پَروںکے نیچےکے کچھ ہے

انسانیجو ہاتھ لـگجیسا رہا ہے۔ 9 ہر فرشتے ایکپاسکے پہیہ
تھا۔ †پکھراج سے بنے یہ چار پہئے ایک10 جیسے تھے۔ ہر پہئے کے
اندر ایک اَور پہیہ یہ زاو قائمہ میں گھوم رہا تھا، 11 اِس لئے یہ
مُڑے بغیر ہر رُخ اختیار کر سکتے ایکطرفجستھے۔ چل پڑتا
باقیطرفاُس مُڑےبھی بغیر چلنے لـگتے۔ فرشتوں12 جسموںکے
کی ہر جگہ پر آنکھیں آنکھیںہی تھیں۔ آنکھیں صرفنہ منے سا نظر
آئیں بلـکہ اُن کی پیٹھ، ہاتھوں اور پَروں پر بھی بلـکہ چاروں پہیوں پر

* 10:1 سنِگ :لاجورد lapis lazuli † 10:9 :پکھراج topas
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بھی۔ توبھی13 یہ پہئے ہی تھے، مَیںکیونکہ خودنے 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 چوتھا عقاب کا چہرہ تھا۔
15 پھر کروبی فرشتے اُڑ گئے۔ وہی جاندار تھے جنہیں مَیں یائے در
کبار دیکھکنارےکے میںحرکتفرشتےجب16تھا۔چکا آ جاتے
تو پہئے بھی چلنے لـگتے، جباور فرشتے پھڑپھڑا کر اُڑنے لـگتے تو پہئے
بھی اُن کے ساتھ اُڑنے لـگتے۔ 17 فرشتوں کے رُکنے پر پہئے رُک
جاتے، اور اُن کے اُڑنے پر یہ بھی اُڑ جاتے، کیونکہ جانداروں
روحکی اُن میں تھی۔

ربپھر18 جلالکا اپنے کیگھر دہلیز ہٹسے 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 کے مشرقی دروازے 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 دیکھا تھا۔ مَیں جاننے لیا کہ یہ کروبی
فرشتے ہیں۔ 21 ایکہر کے چہرےچار اور چار پَر تھے، اور پَروں
کے نیچے کچھ نظر آیا جو انسانی ہاتھوں کی مانند تھا۔ 22 اُن کے
چہروں کی شکل صورتو اُن چہروں کی مانند تھی جو مَیں 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

مجھےروحتب1 اُٹھا ربکر گھرکے دروازےمشرقیکے کے
پاس لے گیا۔ دروازےوہاں پر 25 کھڑےمرد تھے۔ مَیں نے
دیکھا قومکہ بزرگدوکے یازنیاہ بن عزور اور فلطیاہ بن ِنایاہ ب بھی
اُن میں شامل ہیں۔ رب2 نے فرمایا، آدماے” زاد، یہ وہی مرد
ہیں جو شریر منصوبے باندھ رہے اور یروشلم مشورےبُرےمیں
دے رہے ہیں۔ 3 یہ کہتے ہیں، آنے’ والے دنوں میں گھر تعمیر
کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا شہر تو دیگ ہے جبکہ ہم اُس
میں پکنے والا ‘ہیں۔گوشتبہترین آدم4 زاد، چونکہ ایسیوہ باتیں
کرتے ہیں اِس لئے نبوّت !کر اُن خلافکے نبوّت “!کر

تب5 رب کا روح مجھ پر آ ٹھہرا، اور اُس نے مجھے یہ پیش
کرنے کو کہا، رب” فرماتا ہے، اے’ اسرائیلی قوم، تم اِس قسم
کی باتیں کرتے ہو۔ مَیں تو اُن خیالات واقفخوبسے ہوں جو
تمہارے دلوں سے اُبھرتے ہتے ر ہیں۔ 6 تم اِسنے شہر میں متعدد
لوگوں قتلکو کر اُسکے گلیوںکی لاشوںکو سے بھر دیا ‘ہے۔

ربچنانچہ7 قادرِ مطلق فرماتا ہے، دیگشہربےشک’ ہے،
لیکن تم اُس میں پکنے والا نہیںگوشتاچھا ہو گے بلـکہ جنوہی
کو تم نے اُس کے درمیان قتل کیا ہے۔ تمہیں مَیں اِس شہر سے
تلوارجس8گا۔دوںنکال سے تم اُسیہو،ڈرتے مَیںکو تم نازلپر
‘گا۔کروں ربیہ مطلققادرِ فرمانکا ہے۔ تمہیںمَیں’9 شہر سے

نکالوں گا اور پردیسیوں کے حوالے کر تمہاریکے 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
ربہی ہوں۔ چنانچہ11 نہ یروشلم تمہارےشہر لئے دیگ ہو گا،
نہ تم اُس میں بہترین گوشت ہو گے بلـکہ مَیں اسرائیل کی حدود
ہی پر تمہاری عدالت کروں گا۔ تب12 تم جان لو گے کہ مَیں ہی
رب احکامکےجسہوں، مطابقکے تم زندگینے نہیں گزاری۔
کیونکہ تم میرےنے اصولوں کی پیروی نہیں کی بلـکہ اپنی پڑوسی
قوموں اصولوںکے “۔‘کی

مَیں13 ابھی پیشاِس گوئی کا اعلان کر رہا تھا کہ فلطیاہ بن
ِنایاہ فوتب ہوا۔ یہ دیکھ کر مَیں 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

تیرےباشندے تیرےبھائیوں، داروںرشتے بابلاور جلاوطنمیں
تمامہوئے اسرائیلیوں میںبارےکے کہہ ہیں،رہے ربلوگیہ’
سے کہیں دُور ہو گئے ہیں، اب اسرائیل ہمارے 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 ممالـکمختلفاُنہیں 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 ہے، مَیں تمہیں دیگر
قوموں میں سے نکال لوں گا، تمہیں اُن ملـکوں سے جمع کروں گا
مَیںجہاں منتشرتمہیںنے کر اسرائیلملـِکتمہیںمَیںتبتھا۔دیا
دوبارہ عطا کروں گا۔

18 پھر وہ یہاں آ کر تمام مکروہ بُت اور گھنونی چیزیں دُور کریں
گے۔ مَیںوقتاُس19 اُنہیں نیا بخشدل کر اُن میں ڈالوںروحنئی
گا۔ مَیں اُن کا نکالدلسنگین کر پوستگوشتاُنہیں کا نرم دل
عطا کروں گا۔ تب20 میرےوہ احکام کے مطابق زندگی گزاریں
گے اور دھیان ہدایاتمیریسے پر عمل کریں گے۔ وہ میری قوم
ہوں گے، اور مَیں اُن کا خدا ہوں گا۔ لیکن21 جن لوگوں کے
دل اُن کے گھنونے بُتوں سے لپٹے ہتے ر ہیں اُن کے سر پر مَیں اُن
غلطکے کام مناسبکا اجر لاؤں گا۔ ربیہ قادرِ مطلق فرمانکا
“۔‘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 مشرقکے میں
واقع پہاڑ پر ٹھہر گیا۔ 24 الله کے روح کی عطاکردہ اِس یا رو میں



حزقی ایل 11:25 632 حزقی ایل 12:28
روح مجھے اُٹھا کر ملـِک بابل کے جلاوطنوں واپسپاسکے لے
گیا۔ پھر یا رو ختم ہوئی، 25 اور مَیں نے جلاوطنوں سبکو کچھ
سنایا ربجو مجھےنے دکھایا تھا۔

12
نبی لپیٹسامان کر جلاوطنی پیشکی گوئی کرتا ہے

مجھرب1 ہمسے کلام ہوا، آدماے”2 زاد، سرکشایکتُو
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 قوم
ہٹ دھرم ہے۔

اے3 آدم ابزاد، اپنا سامان یوں لپیٹ طرحجسلے تجھے
جلاوطن کیا جا ہو۔رہا اوروقتکےدنپھر اُن دیکھتےکے دیکھتے
گھر سے روانہ ہو کر کسی اَور جگہ چلا جا۔ شاید اُنہیں سمجھ
آئے کہ اُنہیں جلاوطن ہونا ہے، حالانکہ یہ قوم سرکش ہے۔
4 دن کے وقت اُن کے دیکھتے دیکھتے اپنا سامان گھر سے نکال
لے، یوں جیسے تُو جلاوطنی کے لئے یاں تیار کر رہا ہو۔ پھر شام
وقتکے اُن کی موجودگی میں جلاوطن کا سا کردار ادا کر کے
روانہ ہو جا۔ 5 گھر سے نکلنے کے لئے دیوار سوراخمیں بنا، پھر اپنا
سارا سامان اُس میں سے باہر لے سبجا۔ اِس کے گواہ ہوں۔
6 اُن کے دیکھتے اندھیرےدیکھتے میں اپنا سامان کندھے پر رکھ
کر وہاں نکلسے جا۔ لیکن اپنا منہ ڈھانپ لے تاکہ ملـکتُو 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 مجھےنےربجیسا حکم دیا تھا۔ مَیں نے
لپیٹیوںساماناپنا جلاوطنمجھےجیسےلیا کیا جا کےدنہو۔رہا
وقت مَیں اُسے گھر سے باہر لے گیا، شام مَیںکو نے اپنے ہاتھوں
سے دیوار میں سوراخ بنا لیا۔ لوگوں کے دیکھتے دیکھتے مَیں سامان
کو اپنے کندھے پر اُٹھا کر وہاں سے نکل آیا۔ اُتنے میں اندھیرا ہو
گیا تھا۔

صبح8 کے وقت رب کا کلام مجھ پر نازل ہوا، 9 اے” آدم
زاد، اِس ہٹ دھرم قوم اسرائیل نے تجھ سے پوچھا کہ تُو کیا کر
رہا ہے؟ 10 اُنہیں 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۔ مَیںکچھجو نے کیا تمہارےوہ ساتھ ہو گا۔جائے قیدیتم
بن جلاوطنکر ہو درمیانتمہارےرئیسجو12گے۔جاؤ وہہے
اندھیرے میں اپنا سامان کندھے پر اُٹھا کر چلا جائے گا۔ دیوار
میں سوراخ بنایا جائے گا تاکہ وہ نکل سکے۔ وہ اپنا منہ ڈھانپ
لے گا ملـکتاکہ کو نہ دیکھ سکے۔ لیکن13 مَیں اپنا جال اُس
پر ڈال دوں گا، اور پھندےمیرےوہ پھنسمیں جائے گا۔ مَیں
اُسے بابل لاؤں گا جو بابلیوں ملـککے میں ہے، اگرچہ وہ اُسے
اپنی آنکھوں وہیںگا۔دیکھےنہیںسے وفاتوہ پائے گا۔ 14 جتنے

بھی ملازم اور اُسدستے اردکے ہوںگرد گے مَیںکوسباُن ہَوا
میں اُڑا منتشرطرفچاروںکر دوںکر گا۔ اپنی تلوار میانکو سے
کھینچ کر مَیں اُن کے پیچھے پڑا رہوں گا۔ مَیںجب15 اُنہیں دیگر
اقوام ممالـکمختلفاور میں منتشر کروں گا تو وہ جان لیں گے کہ
مَیں 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 کریں۔ تب یہ اقوام بھی جان لیں گی کہ مَیں ربہی
“۔‘ہوں

ایک اَور :نشان حزقی ایل کا کانپنا
آدماے”18ہوا،کلامہمسےمجھرب17 زاد، کھاتےکھانا

وقت اپنی روٹی کو لرزتے ہوئے کھا اور اپنے پانی کو پریشانی کے
مارے تھرتھراتے اُمّتساتھساتھ19پی۔ہوئے بتا،کو رب’ قادرِ
مطلق فرماتا ہے کہ ملـِک اسرائیل کے شہر یروشلم باشندےکے
پریشانی میں اپنا کھانا کھائیں گے اور دہشت زدہ حالت میں اپنا
پانی پئیں گے، کیونکہ اُن کا ملـک تباہ اور ہر برکت سے خالی
ہو جائے گا۔ اور سبب اُس کے باشندوں کا ظلم و تشدد ہو گا۔
شہروںجن20 تکابلوگمیں آباد ہیں وہ برباد ہو جائیں گے،
ملـک ویران و سنسان ہو تبگا۔جائے تم جان لو گے مَیںکہ ہی
“۔‘ہوںرب

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 لوگہے؟ کہتے
ہیں، توںتوںہیںجاتےگزرتےدنجوںجوں’ ہر یا ثابتغلطرو
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، وہ’ وقت قریب ہی ہے
جب ہر یا رو پوری ہو جائے گی۔ 24 کیونکہ آئندہ اسرائیلی قوم
میں فریبنہ دہ یا، رو چاپلوسینہ پائیگوئیاںپیشکی جائیں گی۔
25 کیونکہ ربمَیں ہوں۔ جو کچھ مَیں فرماتا ہوں وہ وجود میں آتا
سرکشاےہے۔ قوم، دیر نہیں ہو گی تمہارےبلـکہ ہی ایام میں
مَیں بات بھی کروں گا اور اُسے پورا بھی کروں ‘گا۔ یہ رب قادرِ
مطلق کا فرمان “ہے۔

مجھمزیدرب26 کلامہمسے ہوا، آدماے”27 زاد، اسرائیلی
بارےتیرےقوم میں کہتی ہے، جو’ یا رو یہ آدمی دیکھتا ہے وہ
بڑی دیر کے بعد ہی پوری ہو گی، اُس پیشکی گوئیاں دُور کے
مستقبل بارےکے میں ‘ہیں۔ لیکن28 اُنہیں جواب دے، رب’
مطلققادرِ فرماتا بھیکچھجوکہہے مَیں فرماتا اُسہوں میں مزید
دیر نہیں ہو گی بلـکہ وہ جلد ہی پورا ہو ‘گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا
فرمان “ہے۔
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مجھرب1 ہمسے کلام ہوا، آدماے”2 زاد، اسرائیل نامکے

نہاد نبیوں خلافکے نبوّت !کر جو نبوّت وقتکرتے اپنے دلوں
سے اُبھرنے والی باتیں پیشہی کرتے ہیں، اُن سے کہہ،

رب’ کا فرمان !سنو رب3 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اُن احمق
نبیوں پر افسوس جنہیں اپنی ہی روح سے تحریک 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 مرمتکی کی
تاکہ اسرائیلی ربقوم کے اُس دن قائم رہ جنگجبسکے چھڑ
گی۔جائے 6 اُن یائیںکی رو ہیدھوکا دھوکا، اُن گوئیاںپیشکی
ہیں۔جھوٹہیجھوٹ وہ کہتے رب”ہیں، فرماتا “ہے ربگو
اُنہیںنے نہیں تعجببھیجا۔ باتکی ہے توبھیکہ وہ توقع کرتے
ہیں مَیںکہ اُن پوریگوئیاںپیشکی !دوںہونے میںحقیقت7
تمہاری یائیں رو دھوکا ہی دھوکا پیشتمہاریاور جھوٹگوئیاں
توبھیہیں۔جھوٹہی تم فرماتارب”ہو،کہتے “ہے مَیںحالانکہ
نے کچھ نہیں فرمایا۔

8 چنانچہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں تمہاری فریب دہ
باتوں اور جھوٹی یاؤں رو کی وجہ سے تم نپٹسے لوں گا۔ یہ رب
قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔ مَیں9 اپنا ہاتھ اُن نبیوں خلافکے بڑھا
دوں گا جو دھوکے کی یائیں رو دیکھتے اور پیشجھوٹی گوئیاں
سناتے ہیں۔ نہ وہ میری قوم مجلسکی شریکمیں ہوں گے، نہ
اسرائیلی قوم کی فہرستوں میں درج ہوں گے۔ ملـِک اسرائیل میں
تبگے۔ہوںنہیںداخلکبھیوہ جانتم لو ربمَیںکہگے قادرِ
مطلق ہوں۔ 10 وہ میری قوم کو غلط راہ پر لا کر امن و امان کا
اعلان کرتے ہیں اگرچہ امن و امان ہے جبنہیں۔ قوم اپنے لئے
کچی سی دیوار بنا لیتی ہے تو یہ نبی اُس پر سفیدی پھیر دیتے ہیں۔
سفیدیاےلیکن11 والو،کرنے !خبردار یہ دیوار گر گی۔جائے
بارشموسلادھار برسے گی، اولے پڑیں گے آندھیسختاور اُس پر
پڑےٹوٹ گی۔ تب12 دیوار گر جائے گی، ًلوگاور طنزا تم سے
پوچھیں ابکہگے کہاںسفیدیوہ جوہے تم دیوارنے پھیریپر
تھی؟

رب13 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں طیش میں آ کر دیوار پر
زبردست آندھی آنے دوں گا، غصے میں اُس پر بارشموسلادھار
مہلـکاور اولے برسا دوں گا۔ مَیں14 اُس دیوار کو ڈھا دوں گا
جس پر تم سفیدینے 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 میںزدکی آ کر تباہ ہو تبگے۔جاؤ جانتم لو مَیںکہگے
ربہی ہوں۔ یوں15 مَیں دیوار اور اُس سفیدیکی کرنے والوں
پر اپنا غصہ اُتاروں تبگا۔ مَیں تم کہوںسے گا کہ دیوار بھی ختم
ہے اور اُس کی سفیدی کرنے والے بھی، 16 یعنی اسرائیل کے
وہ نبی جنہوں نے یروشلم پیشایسیکو گوئیاں اور یائیں رو سنائیں
جن کے مطابق امن و امان کا دور قریب ہی ہے، حالانکہ امن و
امان کا امکان ہی نہیں۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ‘ہے۔

اے17 آدم زاد، اب اپنی قوم کی اُن بیٹیوں کا سامنا کر جو
نبوّت وقتکرتے وہی پیشباتیں کرتی ہیں جو اُن کے دلوں سے
اُبھر آتی ہیں۔ اُن خلافکے نبوّت کر کے 18 رب’کہہ، قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اُن عورتوں پر افسوس 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 کے درمیان ہی تم نے میری
بےحرمتی کی، اور صرفیہ ایکچند مٹھی بھر َجو اور روٹی کے
ٹکڑوںچاردو لئے۔کے میریافسوس، جھوٹقوم پسندسننا کرتی
ہے۔ اِس سے فائدہ اُٹھا کر تم نے پیشجھوٹاُسے کر کے اُنہیں
مار ڈالا جنہیں مرنا نہیں تھا اور اُنہیں زندہ چھوڑا جنہیں زندہ نہیں
رہنا تھا۔

اِس20 لئے رب مطلققادرِ فرماتا تعویذوںتمہارےمَیںکہہے
نپٹسے لوں گا جن کے یعے ذر تم لوگوں کو پرندوں کی طرح پکڑ
لیتی ہو۔ مَیں جادوگری کی یہ تمہارےچیزیں بازوؤں سے نوچ کر
پھاڑ ڈالوں گا اور اُنہیں رِہا کروں گا جنہیں تم پرندوںنے طرحکی
پکڑ لیا ہے۔ تمہارےمَیں21 پردوں کو پھاڑ کر ہٹا لوں 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 حالکا بتاؤ گی۔
اپنیمَیں قوم ہاتھوںتمہارےکو سے تبگا۔دوںچھٹکارا جانتم
لو گی کہ مَیں “۔‘ہوںربہی
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الله بُت پرستی دےجوابمناسبکا گا

اسرائیل1 کے بزرگکچھ مجھ سے ملنے آئے میرےاور منے سا
بیٹھ گئے۔ ربتب2 مجھ سے ہم کلام ہوا، اے”3 آدم زاد، اِن
آدمیوں دلکے بُتوںاپنے سے لپٹے ہتے ر ہیں۔ چیزیںجو 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 دوں جب
وہ مجھ یافتسے در کرنے آتے ہیں؟ اُنہیں4 بتا، رب’ قادرِ مطلق
فرماتا ہے، لوگیہ اپنے بُتوں سے لپٹے ہتے ر اور وہ چیزیں اپنے منہ
منےکے سا ہیںرکھتے جو ٹھوکر اور گناہ باعثکا ساتھساتھہیں۔ یہ
نبی بھیپاسکے ہیںجاتے تاکہ مجھ کریں۔حاصلمعلوماتسے
جو بھی اسرائیلی ایسا کرے اُسے مَیں خود جو رب ہوں جواب
دوں گا، ایسا جواب جو اُس کے متعدد بُتوں کے عین مطابق ہو
گا۔ مَیں5 اُن سے سلوکایسا کروں گا تاکہ اسرائیلی قوم کے دل
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کو مضبوطی سے پکڑ لوں۔ کیونکہ اپنے بُتوں کی خاطر سب کے
مجھسب 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
واپسپاسمیرے آ جاؤ۔ اُس7 انجامکے پر دھیان دو جو ایسا نہیں
کرے گا، خواہ وہ اسرائیلی یا اسرائیل میں ہنے ر والا پردیسی ہو۔
اگر وہ مجھ سے دُور ہو کر اپنے بُتوں لپٹسے جائے اور وہ چیزیں
اپنے منے سا رکھے جو ٹھوکر اور گناہ کا باعث ہیں تو جب وہ نبی
کی معرفت مجھ سے معلومات حاصل کرنے کرےکوششکی
گا تو مَیں، رب اُسے مناسب جواب دوں گا۔ 8 مَیں ایسے شخص
کا سامنا کر کے اُس سے نپٹیوں لوں گا کہ وہ دوسروں کے لئے
عبرت انگیز مثال بن جائے گا۔ مَیں اُسے یوں مٹا دوں گا میریکہ
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 جو میری طرف
نہیںسے تھا تو یہ اِس لئے ہوا کہ ربمَیں، خودنے اُسے اُکسایا۔
ایسے نبی مَیںخلافکے اپنا ہاتھ اُٹھا کر اُسے یوں تباہ کروں گا کہ
میری قوم میں اُس کا نام و تکنشان نہیں رہے گا۔ دونوں10 کو
اُن قصورکے مناسبکی ملےسزا گی، نبی بھیکو اور اُسے بھی جو
ہدایت پانے کے لئے اُس پاسکے آتا ہے۔ تب11 اسرائیلی قوم نہ
مجھ دُورسے ہو کر پھرےآوارہ گی، نہ آپاپنے کو اِن تمام گناہوں
سے کرےآلودہ گی۔ وہ میری قوم ہوں گے، اور مَیں اُن کا خدا
ہوں گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “۔‘ہے

راستصرف باز ہی بچے رہیں گے
مجھرب12 ہمسے کلام ہوا، آدماے”13 فرضزاد، کر کہ

ملـککوئی ہوبےوفا کر میرا گناہ یعےکےکالمَیںاورکرے، ذر
اُسے دےسزا کر اُس میں انسانسے و حیوان مٹا ڈالوں۔ 14 خواہ
میںملـک دانیالنوح، ایوباور نہکیوں ملـکتوبھیبستے نہ بچتا۔
یہ آدمی بازیراستاپنی اپنیصرفسے جانوںہی کو بچا سکتے۔
ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

15 فرضیا کر کہ مَیں ملـکمذکورہ میں وحشی درندوں کو
بھیج دوں جو اِدھر اُدھر پھر پھاڑکوسبکر ملـککھائیں۔ ویران
و سنسان ہو جائے اور درندوںجنگلی کی وجہ اُسکوئیسے میں
سے گزرنے جرأتکی نہ کرے۔ حیاتمیری16 کی قَسم، خواہ
مذکورہ تین راست باز آدمی ملـک میں کیوں نہ بستے توبھی اکیلے
ہی بچتے۔ وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو بھی بچا نہ سکتے بلـکہ پورا ملـک
ویران و سنسان ہوتا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

17 فرضیا کر مَیںکہ ملـکمذکورہ تباہسےجنگکو کروں،
مَیں تلوار کو حکم دوں ملـککہ میں سے گزر کر انسان و حیوان
نیستکو و نابود دے۔کر قَسم،کیحیاتمیری18 مذکورہخواہ
تین راست باز ملـکآدمی میں کیوں نہ بستے وہ اکیلے ہی بچتے۔ وہ
اپنے بیٹے بیٹیوں کو بھی بچا نہ سکتے۔ یہ رب قادرِ مطلق کا فرمان
ہے۔

19 فرضیا کر مَیںکہ اپنا ملـکغصہ پر اُتار کر اُس مہلـکمیں
وبا یوں پھیلا دوں کہ انسان و حیوان سب کے سب مر جائیں۔
میری20 حیات کی قَسم، خواہ نوح، دانیال اور ایوب ملـک میں
کیوں نہ بستے توبھی وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو بچا نہ سکتے۔ وہ اپنی
راست بازی صرفسے اپنی ہی جانوں کو بچاتے۔ یہ رب قادرِ
مطلق کا فرمان ہے۔

اب21 یروشلم بارےکے میں رب قادرِ مطلق کا فرمان !سنو
یروشلم کا کتنا بُرا حال ہو جبگا مَیں 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۔
توبھی22 ایکچند بچـیں گے، کچھ بیٹے بیٹیاں جلاوطن ہو کر بابل
آئیںپاستمہارےمیں تمجبگے۔ اُن کا بُرا حرکتیںاورچلنچال
دیکھو گے تو تمہیں تسلی ملے گی کہ ہر آفت مناسب تھی جو مَیں
یروشلم پر لایا۔ 23 اُن کا چلنچال اور حرکتیں دیکھ کر تمہیں تسلی
ملے گی، کیونکہ تم جان لو گے کہ بھیکچھجو مَیں نے یروشلم کے
ساتھ کیا وہ بلاوجہ نہیں تھا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔

15
یروشلم انگور کی بیل کی لـکڑیبےکار ہے

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، 2 اے” آدم زاد، انگور کی بیل
کی لـکڑی کس لحاظ 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 جنہے چیزیںسے لٹکائی جا سکیں؟ ہرگز
!نہیں اُسے4 ایندھن کے طور آگپر میں پھینکا جاتا اِسہے۔ کے
بعد جب اُس کے سرےدونوں بھسم ہوئے ہیں اور بیچ میں بھی
لـگآگ گئی توہے کیا کامکسیوہ آ جاتی ہے؟ لـگنےآگ5 سے
پہلے بھی بےکار تھی، ابتو کسوہ کام آئے جبگی اُس کے
سرےدونوں بھسم ہوئے ہیں بلـکہ بیچ میں بھی لـگآگ گئی
ہے؟

رب6 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ یروشلم کے باشندے انگور
کی بیل کی لـکڑی جیسے ہیں جنہیں مَیں جنگل کے درختوں کے
درمیان سے نکال آگکر پھینکمیں دیتا ہوں۔ 7 کیونکہ مَیں اُن
خلافکے اُٹھ کھڑا ہوں گا۔ گو آگوہ سے بچ نکلے ہیں توبھی
آگآخرکار ہی اُنہیں کرےبھسم گی۔ جب مَیں اُن خلافکے
اُٹھ کھڑا ہوں گا تو تم جان لو گے کہ مَیں ربہی ہوں۔ پورے8
ملـک کو مَیں ویران و سنسان کر دوں گا، اِس لئے کہ وہ بےوفا
ثابت ہوئے ہیں۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔

16
یروشلم عورتبےوفا ہے

مجھرب1 کلامہمسے ہوا، آدماے”2 زاد، یروشلم ذہنکے
میں اُس کی مکروہ حرکتوں کی سنجیدگی بٹھا کر اعلان3 کر کہ
رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، اے’ یروشلم بیٹی، تیری نسل ملـِک
کنعان کی ہے، اور وہیں تُو پیدا ہوئی۔ باپتیرا تیریاموری، ماں
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ِحتّی تھی۔ 4 پیدا نافوقتہوتے کے ساتھ لـگی نال کاٹکو کر
دُور نہیں کیا گیا۔ نہ تجھے پانی سے نہلایا گیا، تیرےنہ جسم نمکپر
مَلا گیا، اور نہ تجھے کپڑوں میں لپیٹا گیا۔ 5 نہ کسی کو اِتنا ترس
آیا، نہ کسی نے تجھ پر اِتنا رحم کیا کہ اِن کاموں میں ایکسے
بھی کرتا۔ اِس کے بجائے تجھے میدانکھلے پھینکمیں کر چھوڑ
دیا گیا۔ جبکیونکہ تُو پیدا ہوئی تجھےسبتو حقیر جانتے تھے۔

وقتاُسگزرا۔سےوہاںمَیںتب6 تُو رہیتڑپمیںخوناپنے
تھی۔ میںحالتاِستجھے دیکھ مَیںکر جیتی”بولا، “!رہ ہاں، تُو
اپنے خون تڑپمیں رہی مَیںجبتھی بولا، جیتی” !رہ کھیت7
یالیمیں پھلتیطرحکیہر پھولتی تب“!جا تُو پھلتی پھولتی پروانہوئی
چڑھی۔ تُو نہایت صورتخوب بن گئی۔ چھاتیاں اور بال دیکھنے
پیارےمیں لـگے۔ لیکن تکابھی تُو ننگی اور برہنہ تھی۔

8 مَیں تیرےدوبارہ پاس سے گزرا تو دیکھا کہ تُو شادی کے
قابل ہو گئی مَیںہے۔ نے لباساپنے دامنکا تجھ پر بچھا تیریکر
برہنگی مَیںدیا۔ڈھانپکو قَسمنے کھا عہدساتھتیرےکر باندھا
اور یوں مالـکتیرا بن گیا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

9 مَیں نے تجھے نہلا کر خون صافسے کیا، پھر تیرے جسم
پر تیل مَلا۔ مَیں10 نے تجھے لباسشاندار چمڑےاور نفیسکے
جوتے پہنائے، تجھے باریک کتان اور قیمتی کپڑے سے ملبّس
کیا۔ 11 پھر مَیں صورتخوبتجھےنے یورات، ز یوں، چوڑ ہار،
12 نتھ، بالیوں اور شاندار تاج سے سجایا۔ یوں13 تُو سونے چاندی
سے آراستہ باریکاور کتان، ریشم اور کپڑےشاندار سے ملبّس
ہوئی۔ تیری خوراک بہترین میدے، شہد اور زیتون کے تیل پر
مشتمل تھی۔ تُو نہایت صورتخوبہی ہوئی، 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 و
شوکت 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
آپاپنےنے پیشکو کیا، ایکہر کو 16ہوا۔حاصلُحسنتیرا تُو
نے اپنے کچھ کپڑےشاندار لے کر اپنے لئے رنگ دار بستر بنایا
اور پرجگہوںاونچیاُسے بچھا کر زنا لـگی۔کرنے ایسا میںماضینہ
کبھی ہوا، نہ آئندہ کبھی ہو گا۔ 17 تُو نے نفیسوہی یورات ز
لئے جو مَیں نے تجھے دیئے تھے اور میری ہی چاندیسونے سے
اپنے لئے مردوں بُتکے ڈھال کر اُن سے زنا لـگی۔کرنے اُنہیں18
اپنے کپڑےشاندار پہنا کر تُو نے میرا تیلہی اور بخور پیشاُنہیں
‘کیا۔ رب19 قادرِ مطلق فرماتا ہے، جو’ خوراک یعنی بہترین
میدہ، زیتون کا تیل اور شہد مَیں تجھےنے دیا تھا اُسے تُو اُنہیںنے
پیش کیا تاکہ اُس کی خوشبو اُنہیں پسند آئے۔

جن20 بیٹے بیٹیوں کو تُو میرےنے ہاں جنم دیا تھا اُنہیں تُو نے
قربان کر کے بُتوں کو کھلایا۔ کیا تُو اپنی زناکاری پر اکتفا نہ کر
سکی؟ 21 کیا ضرورت تھی میرےکہ بچوں کو بھی قتل کر کے

بُتوں کے لئے جلا دے؟ تعجب22 بھیجبکہہے ایسیتُو مکروہ
حرکتیں اور زنا کرتی تھی تو ایکتجھے بار بھی جوانی کا خیال نہ
آیا، یعنی وہ جبوقت تُو ننگی اور برہنہ حالت میں اپنے خون میں
تڑپتی ‘رہی۔

رب23 قادرِ مطلق فرماتا ہے، افسوس،’ تجھ پر !افسوس اپنی
باقی تمام شرارتوں کے علاوہ 24 تُو نے چوکہر میں بُتوں کے لئے
قربان گاہ تعمیر کر کے ایکہر کے ساتھ زنا کرنے کی جگہ بھی
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
اپنے شہوت پرست پڑوسی مصر کے ساتھ زنا کرنے لـگی۔ جب تُو
نے فروشیعصمتاپنی کو زوروں پر لا کر مجھے مشتعل کیا 27 تو
مَیں نے اپنا ہاتھ تیرے خلاف بڑھا تیرےکر علاقے کو چھوٹا
کر دیا۔ مَیں نے تجھے فلستی بیٹیوں کے لالچ کے حوالے کر دیا،
اُن کے حوالے جو تجھ سے نفرت 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۔
29 اپنی زناکاری میں اضافہ کر کے تُو سوداگروں ملـککے بابل
پیچھےکے پڑ لیکنگئی۔ لئےکےشہوتتیریبھییہ ‘تھا۔نہیںکافی
رب30 مطلققادرِ فرماتا ہے، ایسی’ حرکتیں کر کے تُو سرگرمکتنی
صاف!ہوئی ظاہر ہوا کہ زبردستتُو ہے۔کسبی جب31 تُو نے
میںچوکہر بُتوں کی قربان گاہ بنائی اور ہر گلی کے کونے میں
زنا کرنے کا کمرا تعمیر کیا تو تُو عام مختلفسےکسبی 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۔ 34 اِس میں تُو دیگر کسبیوں سے فرق ہے۔ کیونکہ نہ
پیچھےتیرےگاہک بھاگتے، نہ محبتتیریوہ معاوضہکا ہیںدیتے
بلـکہ تُو خود اُن پیچھےکے بھاگتی اور اُنہیں اپنے ساتھ زنا کرنے کا
معاوضہ دیتی ‘ہے۔

ربابکسبی،اے35 سنفرمانکا !لے رب36 قادرِ مطلق
فرماتا ہے، تُو’ نے اپنے عاشقوں کو اپنی برہنگی دکھا کر اپنی
فروشیعصمت کی، تُو نے مکروہ بُت بنا کر اُن کی پوجا کی، تُو نے
اُنہیں اپنے بچوں کا قربانخون کیا ہے۔ اِس37 لئے تیرےمَیں تمام
عاشقوں کو اکٹھا کروں گا، اُن سب کو جنہیں تُو پسند آئی، اُنہیں
بھی پیارےتجھےجو تھے اور اُنہیں بھی جن سے تُو نفرتنے کی۔
مَیں اُنہیں چاروں طرف سے جمع کر کے تیرے خلاف بھیجوں
گا۔ تب مَیں اُن کے منے سا تیرےہی کپڑےتمام اُتاروں گا تاکہ
وہ تیری پوری برہنگی دیکھیں۔ مَیں38 تیری عدالت کر کے تیری
زناکاری اور قاتلانہ حرکتوں کا فیصلہ کروں گا۔ میرا غصہ اور
غیرتمیری تجھے ریزیخوں کی دےسزا گی۔
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39 مَیں تجھے تیرے عاشقوں کے حوالے کروں گا، اور وہ

تیرے بُتوں کی قربان گاہیں اُن کمروں سمیت ڈھا دیں گے جہاں
تُو زناکاری کرتی رہی ہے۔ کپڑےتیرےوہ اور یوراتشاندار ز
اُتار کر تجھے یاں عُر اور برہنہ دیںچھوڑ گے۔ 40 خلافتیرےوہ
نکالیںجلوس تجھےاورگے سنگسار تلوارکےکر ٹکڑےٹکڑےسے
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 کے پیسے
سکےدےنہیں گی۔

تب42 میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور غیرتمیریتُو 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
یادکیمددمیری نہ رہی بلـکہ تُو مجھے اِن باتوںتمام دلاتیطیشسے
رہی۔ باقی تمام گھنونی تیرےحرکتیں لئے کافی نہیں تھیں بلـکہ تُو
زنا بھی کرنے لـگی۔

لوگتب44 کہاوتیہ کہہ کر تیرا مذاق اُڑائیں گے، جیسی”
ماں، ویسی “!بیٹی 45 تُو واقعی اپنی ماں کی مانند ہے، جو اپنے
شوہر اور بچوں نفرتسختسے کرتی تھی۔ تُو اپنی بہنوں کی مانند
بھی ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے شوہروں اور بچوں نفرتسختسے
کرتی تھیں۔ تیری ماں ِحتّی اور تیرا باپ اموری تھا۔ تیری46 بڑی
بہن تھیسامریہ اپنیجو بیٹیوں میںشمالتیرےساتھکے آباد تھی۔
اور تیری چھوٹی بہن سدوم تھی جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ تیرے
جنوب میں رہتی تھی۔ 47 تُو نہ صرف اُن کے غلط نمونے پر چل
پڑی اور اُن کی سی مکروہ حرکتیں کرنے لـگی بلـکہ اُن سے کہیں
یادہ ز بُرا کام کرنے ‘لـگی۔ رب48 قادرِ مطلق فرماتا ہے، میری’
حیات کی قَسم، تیری بہن سدوم اور اُس کی بیٹیوں سے کبھی اِتنا
غلط کام سرزد نہ ہوا جتنا کہ تجھ سے اور تیری بیٹیوں سے ہوا
ہے۔ تیری49 بہن سدوم کا کیا قصور تھا؟ وہ اپنی بیٹیوں سمیت
متکبر تھی۔ اورکثرتکیخوراکاُنہیںگو آرام حاصلسکونو
تھا توبھی وہ مصیبت زدوں 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 حصہ بھی اُس سے نہ ہوا۔ اپنی بہنوں نسبتکی تُو نے
یادہکہیں ز تیریمیںمقابلےتیرےہیں۔کیحرکتیںگھنونی بہنیں
فرشتے ہیں۔ 52 چنانچہ اب اپنی خجالت کو برداشت کر۔ کیونکہ
اپنے گناہوں سے تُو اپنی بہنوں کی کھڑیجگہ ہو گئی ہے۔ تُو نے
اُن سے کہیں یادہ ز قابِل گھن کام کئے ہیں، اور اب وہ تیرے
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 اپنے سارے غلط کام پر شرم کھائے
گی۔ سدوم اور سامریہ یہ دیکھ کر تسلی پائیں گی۔ 55 ہاں، تیری
بہنیں اورسدوم سمیتبیٹیوںاپنیسامریہ دوبارہ قائم گی۔جائیںہو
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
اب تیری تمام پڑوسنیں تیرا ہی مذاق اُڑاتی ہیں، خواہ ادومی ہوں،
تجھےسبفلستی۔خواہ اپنیتجھےابچنانچہ58ہیں۔جانتیحقیر
زناکاری اور مکروہ حرکتوں کا نتیجہ پڑےبھگتنا گا۔ یہ رب کا
فرمان ‘ہے۔

رب59 قادرِ مطلق فرماتا ہے، مَیں’ مناسبتجھے سزا دوں گا،
کیونکہ تُو نے میرا وہ عہد توڑ کر اُس قَسم کو حقیر جانا ہے جو
مَیں تیرےنے ساتھ عہد ھتے باند وقت کھائی تھی۔ توبھی60 مَیں
کروںیادعہدوہ گا مَیںجو تیرینے تیرےمیںجوانی ساتھ باندھا
تھا۔ نہ صرف یہ بلـکہ تیرےمَیں ساتھ ابدی عہد قائم کروں گا۔
تب61 تجھے وہ غلط 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 تیریوہ بیٹیاں بن جائیں۔
لیکن یہ سب کچھ اِس وجہ سے نہیں ہو گا کہ تُو عہد کے مطابق
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 معافکو کروں گا تب
تجھے اُن کا خیال آ کر شرمندگی محسوس ہو گی، اور تُو شرم کے
مارے گم صم رہے “۔‘گی

17
انگور کی بیل عقاباور تمثیلکی

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، 2 اے” آدم زاد، اسرائیلی قوم
کو پہیلی پیش 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 کیدرختکے
چوٹی پکڑ لی 4 اور اُس سبکی اونچیسے شاخ کو توڑ کر تاجروں
ملـککے میں لے گیا۔ وہاں اُس نے اُسے سوداگروں کے شہر
میں لگا دیا۔ 5 اسرائیلعقابپھر میں آیا اور وہاں بیجکچھسے لے
بڑےایککر یا در کنارےکے پر زرخیز زمین میں بو دیا۔ تب6
انگور کی بیل پھوٹ نکلی جو یادہ ز اونچی نہ ہوئی بلـکہ چاروں
طرف پھیلتی شاخوںگئی۔ کا عقابرُخ طرفکی رہا جبکہ اُس
کی جڑیں زمین میں دھنستی گئیں۔ چنانچہ اچھی بیل بن گئی جو
پھوٹتی پھوٹتی نئی شاخیں نکالتی گئی۔

7 لیکن 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
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دوسرے عقاب کی طرف رُخ کرنے لـگتی ہے۔ اُس کی جڑیں
اور میںکھیتاُسشاخیں نہ میںجسرہیں اُسے لگایا گیا تھا بلـکہ
عقابدوسرےوہ سے پانی ملنے کی اُمید رکھ کر اُسی طرفکی
پھیلنے لـگی۔ تعجب8 یہ تھا کہ اُسے اچھی زمین میں لگایا گیا تھا،
کثرتاُسےجہاں پانیکا تھا۔حاصل وہاں پھیلخوبوہ پھلکر
لا سکتی تھی، وہاں زبردستوہ بیل بن سکتی ‘تھی۔

رباب9 قادرِ مطلق پوچھتا ہے، کیا’ بیل کی نشو و نما جاری
رہے گی؟ ہرگز !نہیں کیا اُسے جڑ سے اُکھاڑ کر پھینکا نہیں جائے
گا؟ !ضرور کیا اُس پھلکا نہیںچھین لیا جائے بلـکہبےشکگا؟
آخرکار اُس کی تازہ تازہ کونپلیں سببھی سبکی مُرجھا کر ختم
جائیںہو تبگی۔ اُسے جڑ سے اُکھاڑنے کے لئے 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 میںکھیتجسگی۔ اُسے لگایا
گیا وہیں وہ ختم ہو جائے “۔‘گی

مجھرب11 سے مزید ہم کلام ہوا، سرکشاِس”12 قوم سے
پوچھ، کیا’ تجھے اِس تمثیل کی سمجھ نہیں ‘آئی؟ تب اُنہیں اِس کا
مطلب سمجھا دے۔ بابل’ کے بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا۔ وہ
اُس کے بادشاہ اور افسروں کو گرفتار کر کے اپنے ملـک میں
لے گیا۔ 13 اُس نے یہوداہ کے شاہی خاندان میں ایکسے کو
چن لیا اور اُس کے ساتھ عہد باندھ کر اُسے تخت پر بٹھا دیا۔ نئے
بادشاہ نے بابل سے وفادار ہنے ر کی قَسم کھائی۔ بابل کے بادشاہ
نے یہوداہ کے راہنماؤں کو بھی جلاوطن کر دیا 14 تاکہ ملـِک
یہوداہ اور اُس کا نیا بادشاہ کمزور رہ ہونےسرکشکر قابلکے نہ
بنیں بلـکہ اُس ساتھکے عہد قائم رکھ کر خود قائم رہیں۔ توبھی15
یہوداہ کا بادشاہ باغی ہو گیا اور اپنے قاصد مصر بھیجے تاکہ وہاں
اورگھوڑےسے فوجی منگوائیں۔ کیا اُسے حاصلکامیابی ہو گی؟
ایسینےجسکیا ہیںکیحرکتیں نکلےبچ گا؟ !نہیںہرگز جسکیا
عہدنے توڑ لیا ہے وہ بچے گا؟ ہر گز !نہیں

رب16 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ میری حیات کی قَسم، اُس
شخص نے قَسم تحتکے شاہِ بابل سے عہد باندھا ہے، لیکن اب
اُس نے یہ قَسم حقیر جان کر عہد کو توڑ ڈالا ہے۔ اِس لئے وہ
بابل وفاتمیں پائے اُسگا، بادشاہ اُسےنےجسمیںملـککے
تخت پر بٹھایا تھا۔ بابلجب17 فوجکی یروشلم اردکے 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
نہیںکرنے آئے گا۔ 18 کیونکہ یہوداہ کے بادشاہ عہدنے کو توڑ
کر قَسموہ جانیحقیر یہتحتکےجسہے باندھا گیا۔ اُسگو 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 ڈالا،
میری ہی قَسم کو حقیر جانا ہے۔ اِس 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 عدالتکی کروں
گا۔ اُس21 بہترینکے جائیںمرسبفوجی اورگے، جتنے جائیںبچ
گے وہ طرفچاروں منتشر ہو جائیں تبگے۔ 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 و نازک کونپل توڑ کر اُسے ایک بلند
و بالا پہاڑ پر لگا دوں گا۔ مَیںجباور23 اُسے اسرائیل بلندیوںکی
پر لگا دوں گا تو اُس کی شاخیں پھوٹ نکلیں گی، اور وہ پھل لا
کر شاندار درخت بنے گا۔ ہر قسم کے پرندے اُس میں بسیرا
کریں گے، سب اُس کی شاخوں کے سائے میں پناہ لیں گے۔
ملـکتب24 لیںجاندرختتمامکے گے مَیںہوں۔ربمَیںکہ
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 درختسوکھےہی کو پھلنے لنے پھو دیتا ہوں۔ یہ میرا،
رب کا فرمان ہے، اور مَیں یہ کروں گا “۔‘بھی

18
ایکہر صرفکو اپنے ہی اعمال کی سزا ملے گی

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، 2 تم” لوگ ملـِک اسرائیل کے
لئے استعمالکیوںکہاوتیہ کرتے ہو، والدین’ نے کھٹے انگور
کھائے، لیکن اُن کے بچوں ہی کے دانت کھٹے ہو گئے ‘ہیں۔
رب3 قادرِ مطلق فرماتا ہے حیاتمیریکہ کی قَسم، آئندہ تم یہ
کہاوت اسرائیل میں استعمال نہیں کرو !گے 4 ہر انسان کی جان
میری ہی ہے، باپخواہ کی ہو یا بیٹے جسکی۔ نے گناہ کیا ہے
اُسیصرف کو موتسزائے ملے گی۔

لیکن5 راستاُس باز کا فرقمعاملہ راستیجوہے انصافاور
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 کی
بیوی کی کرتا،بےحرمتی ماہوارینہ عورتکسیدورانکے سے
ہم بستر ہوتا ہے۔ 7 وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ضمانت
دے کر اُس سے قرضہ لے تو واپسپیسے ملنے پر وہ واپسضمانت
کر دیتا نہیںچوریوہہے۔ کرتا بلـکہ بھوکوں کو کھانا اورکھلاتا
ننگوں کپڑےکو پہناتا ہے۔ 8 وہ کسی سے بھی سود نہیں لیتا۔
وہ غلط کام کرنے سے گریز کرتا اور جھگڑنے والوں کا منصفانہ
فیصلہ کرتا ہے۔ 9 وہ میرے قواعد کے مطابق زندگی گزارتا اور
وفاداری میرےسے احکام پر عمل کرتا ہے۔ راستشخصایسا باز
ہے، اور ًوہ یقینا زندہ رہے گا۔ 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 کی بیوی کی
بےحرمتی کرتا، 12 غریبوں اور ضرورت مندوں پر ظلم کرتا اور
چوری قرضہدارقرضجبہے۔کرتا توکرےادا ضمانتاُسےوہ
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واپس نہیں دیتا۔ وہ بُتوں کی پوجا بلـکہ کئی قسم کی مکروہ حرکتیں
ہے۔کرتا وہ13 بھیسود لیتا کیاہے۔ ایسا آدمی زندہ گا؟رہے ہرگز
!نہیں اِن تمام مکروہ کیحرکتوں بنا پر اُسے دیموتسزائے جائے
گی۔ وہ خود اپنے گناہوں کا ذمہ ٹھہرےدار گا۔

فرضلیکن14 کرو اِسکہ بیٹے ہاںکے بیٹا پیدا ہو جائے۔ گو
کچھسببیٹا دیکھتا اُسجوہے باپکے سرزدسے ہوتا توبھیہے
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 16 اور کسی پر
بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر دےضمانتکوئی اُسکر سے قرضہ لے تو
واپسپیسے ملنے پر ضمانتوہ لوٹا دیتا نہیںچوریوہہے۔ کرتا بلـکہ
بھوکوں کو کھانا کھلاتا اور ننگوں کپڑےکو پہناتا ہے۔ 17 وہ
غلط کام کرنے سے گریز کر کے سود نہیں لیتا۔ میرےوہ قواعد
کے مطابق زندگی گزارتا میرےاور احکام پر عمل کرتا ہے۔ ایسے
شخص کو اپنے باپ کی سزا نہیں بھگتنی پڑے گی۔ اُسے سزائے
موت نہیں ملے گی، حالانکہ اُس کے باپ نے مذکورہ گناہ کئے
ہیں۔ نہیں، ًوہ یقینا زندہ لیکن18گا۔رہے اُس باپکے ضرورکو
اُس کے گناہوں کی سزا ملے گی، ًوہ مرےیقینا گا۔ کیونکہ اُس
نے لوگوں پر ظلم کیا، اپنے بھائی سے چوری کی اور اپنی ہی قوم
درمیانکے بُرا کام کیا۔

لیکن19 اعتراضلوگتم کرتے ہو، بیٹا’ باپ کے قصور میں
کیباپبھیاُسےہو؟شریکنہکیوں ہئے۔بھگتنیسزا جواب‘چا
یہ ہے کہ بیٹا تو راست باز اور انصاف کی راہ پر چلتا رہا ہے،
وہ احتیاط میرےسے تمام احکام پر عمل کرتا رہا ہے۔ اِس لئے
لازم گناہسےجس20رہے۔زندہوہکہہے سرزد ہوا صرفہے
اُسے ہی مرنا ہے۔ لہٰذا نہ بیٹے باپکو کی سزا پڑےبھگتنی گی،
نہ باپ کو بیٹے راستکی۔ باز اپنی راست بازی کا اجر پائے گا،
اور بےدین اپنی بےدینی کا۔

21 توبھی اگر بےدین آدمی اپنے گناہوں کو ترک کرے اور
میرے تمام قواعد کے مطابق زندگی گزار کر راست بازی اور
انصاف کی راہ پر پڑےچل تو ًوہ یقینا زندہ رہے گا، وہ مرے
گا نہیں۔ 22 جتنے بھی غلط کام اُس سے سرزد ہوئے ہیں اُن کا
نہیںمَیںحساب لوں گا بلـکہ اُس راستکے باز چلنچال لحاظکا
کر کے اُسے زندہ ہنے ر دوں گا۔ رب23 قادرِ مطلق فرماتا ہے
کہ کیا مَیں بےدین کی ہلاکت دیکھ کر خوش ہوتا ہوں؟ ہرگز
نہیں، بلـکہ مَیں ہوںچاہتا بُریاپنیوہکہ راہوں چھوڑکو کر زندہ
رہے۔

24 اِس کے برعکس کیا راست باز زندہ رہے گا اگر وہ اپنی
راست باز زندگی ترک کرے اور گناہ کر کے وہی قابِل گھن
حرکتیں کرنے لـگے جو بےدین کرتے ہیں؟ ہرگز !نہیں جتنا بھی
اچھا کام اُس نے کیا اُس کا مَیں نہیںخیال کروں گا بلـکہ اُس کی
بےوفائی اور گناہوں کا۔ اُن ہی کی وجہ سے اُسے سزائے موت
دی جائے گی۔

لیکن25 لوگتم دعوٰی کرتے ہو کہ جو ربکچھ کرتا ہے وہ
ٹھیک اےنہیں۔ اسرائیلی قوم، !سنو یہ کیسی بات ہے کہ میرا
ٹھیکعمل نہیں؟ اپنے ہی اعمال پر غور !کرو وہی درست نہیں۔
26 اگر راست باز اپنی راست باز ترکزندگی کر کے گناہ کرے
تو وہ اِس بنا پر مر جائے گا۔ اپنی ناراستی کی وجہ سے ہی وہ
مر جائے گا۔ اِس27 برعکسکے اگر بےدین اپنی بےدین زندگی
ترک کر کے راستی انصافاور 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 کچھ رب کرتا ہے
ٹھیکوہ اےنہیں۔ اسرائیلی قوم، یہ باتکیسی ہے کہ میرا عمل
ٹھیک نہیں؟ اپنے ہی اعمال پر غور !کرو درستوہی نہیں۔

اِس30 لئے رب مطلققادرِ فرماتا اسرائیلاےکہہے کی قوم،
مَیں عدالتتیری کروں گا، ایکہر کا اُس کاموںکے موافقکے
فیصلہ کروں گا۔ چنانچہ !خبردار توبہ کر اپنیکے حرکتوںبےوفا
سے منہ پھیرو، ورنہ تم گناہ پھنسمیں کر گر جاؤ گے۔ 31 اپنے تمام
غلط ترککام کر کے نیا دل اور نئی روح اپنا اےلو۔ اسرائیلیو،
تم کیوں مر جاؤ؟ 32 کیونکہ مَیں کسی موتکی خوشسے نہیں
توبہچنانچہہوتا۔ ہیتبکرو، تم زندہ ربیہگے۔رہو مطلققادرِ
کا فرمان ہے۔

19
اسرائیلی بزرگوں پر گیتماتمی

اے1 نبی، اسرائیل رئیسوںکے پر گیتماتمی گا،
2 تیری’ ماں کتنی زبردست شیرنی تھی۔ جوان ببروں شیر کے

درمیان ہی اپنا گھر بنا کر اُس نے اپنے بچوں کو پال لیا۔
ایک3 بچے کو اُس نے خاص 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۔

شیرنیجب5 بچےاِسکے پر اُمیدسے رہیجاتی تو اُس نے دیگر
بچوں میں ایکسے کو چن کر تربیتخاصاُسے دی۔

6 یہ بھی طاقت ور ہو کر دیگر شیروں میں منے گھو پھرنے لگا۔
اُس نے جانوروں کو پھاڑنا سیکھ لیا، بلـکہ انسان بھی اُس کی
خوراک بن گئے۔

7 اُن قلعوںکے کو گرا اُسکر اُننے شہروںکے میںخاککو
ملا دیا۔ اُس دہاڑتیکی آواز زدہخوفسمیتباشندوںملـکسے
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۔
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وہ9 اُس میںگردنکی پٹا ناکاور میں ڈالکانٹے کر اُسے شاہِ

بابل گھسیٹپاسکے لے گئے۔ وہاں اُسے قید میں ڈالا گیا تاکہ
آئندہ اسرائیل پہاڑوںکے پر اُس کی گرجتی آواز سنائی نہ دے۔

تیری10 ماں پانی کنارےکے لگائی گئی انگور بیلسیکی تھی۔
کثرتبیل کے پانی باعثکے پھل دار اور شاخ دار تھی۔

اُس11 کی شاخیں اِتنی مضبوط تھیں کہ اُن سے شاہی عصا بن
سکتے تھے۔ وہ باقی پودوں کہیںسے 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۔

بیلاب13 یگستانکو ر میں لگایا گیا وہاںہے، خشکجہاں
اور پیاسی زمین ہوتی ہے۔

اُس14 کے تنے ایککی ٹہنی آگسے نکلنے کر اُس پھلکا
بھسم کر دیا۔ اب کوئی مضبوط شاخ نہیں جسرہی سے شاہی
عصا بن “۔‘سکے
درِج ماتمیگیتبالا اورہے آہ زاریو لئےکےکرنے استعمال

ہوا ہے۔
20

اسرائیل کی مسلسل بےوفائی
1 یہوداہ کے بادشاہ یاکین یہو کی جلاوطنی کے ساتویں سال

میں اسرائیلی قوم کے بزرگکچھ میرے پاس آئے تاکہ رب سے
کچھ یافت در کریں۔ پانچویں مہینے کا دسواں *دن تھا۔ میرےوہ
منے سا بیٹھ گئے۔ تب2 رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 3 اے” آدم
زاد، اسرائیل بزرگوںکے کو رب’بتا، قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ کیا تم مجھ یافتسے در کرنے
آئے ہو؟ حیاتمیری کی قَسم، مَیں تمہیں جوابکوئی نہیں دوں
!گا ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ‘ہے۔

آدماے4 زاد، کیا تُو اُن عدالتکی کرنے لئےکے تیار پھرہے؟
اُن عدالتکی !کر اُنہیں اُن باپکے دادا کی حرکتوںگھنقابِل کا
احساس دلا۔ اُنہیں5 بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اسرائیلی
قوم کو چنتے وقت مَیں نے اپنا ہاتھ اُٹھا کر اُس سے قَسم کھائی۔
مَیںہیمیںمصرملـِک آپاپنےنے اُنکو پر ظاہر کیا قَسماور کھا
کر کہا کہ مَیں رب تمہارا خدا ہوں۔ 6 یہ میرا اٹل وعدہ ہے کہ
تمہیںمَیں مصر نکالسے میںملـکایککر دوںپہنچا کاجسگا
جائزہ مَیں تمہاری خاطر لے چکا ہوں۔ ملـکیہ دیگر ممالـکتمام
سے کہیں یادہ ز صورتخوب ہے، اور اِس میں دودھ اور شہد
کی کثرت ہے۔ 7 اُس وقت مَیں نے اسرائیلیوں سے کہا، ہر”
ایک اپنے گھنونے بُتوں !دےپھینککو مصر کے دیوتاؤں سے
لپٹے نہ رہو، کیونکہ اُن سے تم آپاپنے ناپاککو کر مَیںہو۔رہے
رب تمہارا خدا “ہوں۔

لیکن8 وہ مجھ سے باغی ہوئے اور میری سننے کے لئے تیار نہ
تھے۔ کسی نے بھی اپنے بُتوں کو نہ پھینکا بلـکہ وہ اِن گھنونی
چیزوں سے لپٹے رہے اور مصری دیوتاؤں ترککو نہ کیا۔ یہ دیکھ
کر مَیں وہیں مصر میں اپنا غضب اُن پر نازل کرنا چاہتا تھا۔ اُسی
مَیںوقت اپنا اُنغصہ پر اُتارنا مَیںلیکن9تھا۔چاہتا باز رہا، کیونکہ
مَیں نہیں چاہتا تھا کہ جن اقوام کے درمیان اسرائیلی ہتے ر تھے اُن
کے منے میرےسا نام کی بےحرمتی ہو جائے۔ کیونکہ اُن قوموں
کی موجودگی میں ہی مَیں نے آپاپنے 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۔
وہاں11 مَیں اُنہیںنے ہدایاتاپنی دیں، وہ احکام جن پیرویکی
کرنے سے انسان جیتا رہتا ہے۔ 12 مَیں نے اُنہیں سبت کا دن
بھی عطا کیا۔ مَیں چاہتا تھا کہ آرام کا یہ میرےدن اُن کے ساتھ
عہد نشانکا ہو، کہ اِس لوگسے لیںجان ربمَیںکہ اُنہیںہی
مُقّدس بناتا ہوں۔

لیکن13 یگستان بھیمیںر اسرائیلی مجھ باغیسے اُنہوںہوئے۔
ہدایاتمیرینے مطابقکے زندگی نہ گزاری میرےبلـکہ احکام
کو مسترد کر دیا، حالانکہ انسان اُن پیرویکی کرنے ہیسے جیتا
رہتا اُنہوںہے۔ بڑیبھیکیسبتنے یہکی۔بےحرمتی دیکھ کر
مَیں اپنا غضب اُن پر نازل کر کے اُنہیں وہیں یگستان ر ہلاکمیں
کرنا چاہتا تھا۔ تاہم14 مَیں باز رہا، کیونکہ مَیں نہیں چاہتا تھا کہ
اُن اقوام کے منے میرےسا نام کی بےحرمتی ہو جائے جن کے
دیکھتے اسرائیلیوںمَیںدیکھتے نکالسےمصرکو چنانچہ15تھا۔لایا
مَیں نے یہ کرنے کے بجائے اپنا ہاتھ اُٹھا کر قَسم کھائی، مَیں”
تمہیں ملـکاُس میں نہیں لے جاؤں گا جو مَیں تمہارےنے لئے
مقرر کیا تھا، حالانکہ اُس میں دودھ اور شہد کی کثرت ہے اور
وہ دیگر تمام ممالـک کی نسبت کہیں یادہ ز خوب صورت ہے۔
16 کیونکہ تم ہدایاتمیرینے کو رد کر میرےکے احکام کے
مطابق زندگی گزارینہ سبتبلـکہ دنکے بھیکی کی۔بےحرمتی
تمہارےتکابھی دل بُتوں سے لپٹے ہتے ر “ہیں۔

ایکلیکن17 بار پھر مَیں نے اُن نہکھایا۔ترسپر مَیں اُنہیںنے
تباہ کیا، نہ پوری قوم کو یگستان ر میں مٹا دیا۔ یگستان18 ر میں
ہی مَیں نے اُن کے بیٹوں کو آگاہ کیا، باپاپنے” دادا کے قواعد
کے مطابق متزندگی گزارنا۔ نہ اُن کے احکام پر عمل کرو، نہ اُن
بُتوںکے کی پوجا سے آپاپنے ناپاککو کرو۔ ربمَیں19 تمہارا
خدا ہدایاتمیریہوں۔ مطابقکے زندگی گزارو احتیاطاور سے
میرے احکام پر عمل کرو۔ میرے20 سبت کے دن آرام کر کے
مُقّدساُنہیں مانو تاکہ میرےوہ ساتھ بندھے ہوئے عہد کا نشان
تبرہیں۔ تم جان لو گے کہ ربمَیں تمہارا خدا “ہوں۔

لیکن21 یہ بچے بھی مجھ سے باغی ہوئے۔ نہ اُنہوں نے میری
ہدایات مطابقکے زندگی گزاری، احتیاطنہ میرےسے احکام پر
کیا،عمل انسانحالانکہ اُن پیرویکی ہیسےکرنے جیتا ہے۔رہتا

* 20:1 پانچویں مہینے کا دسواں :دن 14 اگست۔
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اُنہوں سبتمیرےنے دنوںکے کی بھی بےحرمتی کی۔ یہ دیکھ
کر مَیں اپنا غصہ اُن پر نازل کر کے اُنہیں وہیں یگستان ر میں تباہ
کرنا تھا۔چاہتا ایکلیکن22 بار پھر مَیں اپنے ہاتھ روککو بازکر
رہا، کیونکہ مَیں نہیں چاہتا تھا کہ اُن اقوام کے منے میرےسا نام
کی ہوبےحرمتی دیکھتےکےجنجائے مَیںدیکھتے اسرائیلیوں کو
مصر نکالسے لایا تھا۔ مَیںچنانچہ23 یہنے کرنے بجائےکے اپنا
ہاتھ اُٹھا کر قَسم مَیں”کھائی، تمہیں دیگر اقوام ممالـکو میں منتشر
کروں گا، 24 کیونکہ تم میرےنے احکام پیرویکی نہیں کی بلـکہ
میری ہدایات 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 باپاپنے دادا کے بُتوں کے بھی پیچھے
لـگے “رہے۔

مَیںتب25 ایسےاُنہیںنے احکام نہیںاچھےجودیئے ایسیتھے،
ہدایات جو انسان کو جینے نہیں دیتیں۔ 26 نیز، مَیں نے ہونے دیا
کہ وہ اپنے پہلوٹھوں کو قربان کر کے آپاپنے ناپاککو کریں۔
مقصد یہ تھا کہ اُن کے کھڑےرونگٹے ہو جائیں اور وہ جان لیں
کہ مَیں ربہی ‘ہوں۔

27 اےچنانچہ آدم زاد، اسرائیلی قوم کو بتا، رب’ قادرِ مطلق
فرماتا ہے باپتمہارےکہ دادا نے اِس میں بھی میری تکفیر کی
کہ مجھوہ سے ہوئے۔بےوفا مَیں28 تونے اُن اسرائیلملـِکسے
دینے کی قَسم کھا کر وعدہ کیا تھا۔ لیکن جوں ہی مَیں اُنہیں اُس
میں لایا تو جہاں بھی کوئی اونچی جگہ یا سایہ دار درخت نظر آیا
وہاں وہ اپنے جانوروں کو ذبح طیشکرنے، دلانے والی قربانیاں
چڑھانے، خوشبودار بخور جلانے اور َمے کی پیشنذریں کرنے
لـگے۔ 29 مَیں نے اُن کا سامنا کر کے کہا، یہ” کس طرح کی
اونچی جگہیں ہیں جہاں تم جاتے “ہو؟ تکآج یہ قربان گاہیں
اونچی جگہیں کہلاتی ‘ہیں۔

اے30 آدم زاد، اسرائیلی قوم کو بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا
کہہے کیا تم باپاپنے دادا حرکتیںکی اپنا کر آپاپنے ناپاککو
کرنا ہتے چا ہو؟ کیا تم بھی اُن کے گھنونے بُتوں کے پیچھے لـگ
کر زنا کرنا ہتے چا ہو؟ 31 کیونکہ اپنے نذرانے پیش کرنے اور
اپنے بچوں قربانکو کرنے سے تم آپاپنے کو اپنے بُتوں سے آلودہ
کرتے اےہو۔ اسرائیلی قوم، تکآج یہی تمہارا یہ رو !ہے تو پھر
مَیں کیا کروں؟ کیا مجھے تمہیں جواب دینا ہئے چا جب تم مجھ سے
یافتکچھ در کرنے کے لئے آتے ہو؟ ہرگز حیاتمیری!نہیں کی
قَسم، مَیں جوابتمہیں میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ربیہ قادرِ مطلق
کا فرمان ہے۔

الله اپنی قوم واپسکو لائے گا
32 تم کہتے ہو، ہم” دیگر قوموں کی مانند ہونا ہتے، چا دنیا کے

ممالـکدوسرے کی طرح لـکڑی اور پتھر کی چیزوں کی عبادت
کرنا ہتے چا “ہیں۔ گو یہ تمہارےخیال ذہنوں میں اُبھر آیا ہے،
لیکن ایسا کبھی نہیں ہو گا۔ رب33 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ
کیحیاتمیری قَسم، بڑےمَیں غصے اور یقےزوردار طر اپنیسے

قدرت کا اظہار کر کے تم پر حکومت کروں گا۔ 34 مَیں بڑے
غصے اور زوردار یقے طر سے اپنی قدرت کا اظہار کر کے تمہیں
اُن قوموں ممالـکاور نکالسے کر جمع کروں جہاںگا تم منتشر ہو
گئے ہو۔ تب35 مَیں تمہیں اقوام کے یگستان ر میں لا تمہارےکر
برُو رُو تمہاری عدالت کروں گا۔ طرحجس36 مَیں تمہارےنے
باپ دادا عدالتکی مصر یگستانکے ر میں اُسیکی تمہاریطرح
عدالتبھی کروں گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔ جس37
طرح گلہ بان یوں بکر بھیڑ کو اپنی لاٹھی کے نیچے سے گزرنے دیتا
ہے تاکہ اُنہیں گن لے اُسی طرح مَیں تمہیں اپنی لاٹھی کے نیچے
سے گزرنے دوں گا اور تمہیں عہد کے بندھن شریکمیں کروں
گا۔ 38 جو بےوفا ہو مجھکر باغیسے ہو ہیںگئے اُنہیں مَیں تم سے
دُور دوںکر گا تاکہ پاکتم ہو جاؤ۔ اگرچہ مَیں اُنہیں بھی اُن دیگر
ممالـک نکالسے لاؤں میںجنگا وہ رہ توبھیہیںرہے وہ ملـِک
اسرائیل میں داخل نہیں ہوں تبگے۔ تم جان لو گے کہ مَیں ہی
رب ہوں۔

اسرائیلیاے39 ربمیںبارےتمہارےقوم، مطلققادرِ فرماتا
ایکہرجاؤ،کہہے بُتوںاپنے عبادتکی !جائےکرتا ایکلیکن
وقت آئے جبگا تم ضرور میری سنو جبگے، تم اپنی قربانیوں
اور بُتوں کی پوجا میرےسے مُقّدس نام کی بےحرمتی نہیں کرو
گے۔

40 کیونکہ رب فرماتا ہے کہ آئندہ پوری اسرائیلی قوم میرے
مُقّدس پہاڑ یعنی اسرائیل کے بلند پہاڑ صیون پر میری خدمت
کرے گی۔ وہاں مَیں خوشی سے اُنہیں قبول کروں گا، اور وہاں
مَیں تمہاری تمہارےقربانیاں، پہلے پھل تمہارےاور تمام مُقّدس
ہدیئے طلب کروں گا۔ میرے41 تمہیں اُن اقوام ممالـکاور سے
نکال جمعکر کرنے میںجنبعدکے تم منتشر ہو گئے ہو اسرائیلتم
میں مجھے قربانیاں پیش کرو گے، اور مَیں اُن کی خوشبو سونگھ
خوشیکر تمہیںسے قبول کروں یوںگا۔ تمہارےمَیں یعے ذر دیگر
اقوام پر ظاہر کروں گا قدوسمَیںکہ خدا ہوں۔ مَیںجبتب42
تمہیں ملـِک اسرائیل یعنی ملـکاُس میں لاؤں جسگا کا وعدہ
مَیں قَسمنے کھا باپتمہارےکر دادا سے کیا تھا تو تم جان لو گے
مَیںکہ ربہی ہوں۔ وہاں43 تمہیں اپنا وہ چلنچال اور اپنی وہ
حرکتیں یاد آئیں گی جن سے تم نے آپاپنے ناپاککو کر دیا تھا،
اور تم اپنے تمام بُرے اعمال کے باعث اپنے آپ سے گھن کھاؤ
گے۔ اے44 اسرائیلی قوم، تم جان لو گے کہ مَیں رب جبہوں
مَیں اپنے نام کی خاطر نرمی سے تم پیشسے آؤں گا، حالانکہ تم
سلوکبُرےاپنے اور تباہ حرکتوںکن کی وجہ سختسے سزا کے
لائق تھے۔ ربیہ 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
نبوّتخلافکےجنگل اُسے47کےکر بتا، رب’ مطلققادرِ فرماتا
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ہے کہ مَیں تجھ میں ایسی آگ لگانے والا ہوں جو تیرے تمام
درختوں کو بھسم کرے گی، خواہ وہ ہرے بھرے یا سوکھے
بجھیںنہیںشعلےبھڑکتےکےآگاِسہوں۔ہوئے جنوببلـکہگے
سے لے تکشمالکر چہرےہر کو ُجھلسا دیں گے۔ 48 ایکہر
کو نظر آئے گا کہ آگیہ ربمیرے، کے ہاتھ نے لگائی ہے۔
یہ بجھے گی “۔‘نہیں

49 یہ سن کر مَیں بولا، اے” قادرِ مطلق، یہ بتانے کا کیا فائدہ
پہلےلوگہے؟ میںبارےمیرےسے ہیںکہتے یہکہ ہمیشہ ناقابِل
سمجھ پیشتمثیلیں کرتا “ہے۔

21
اسرائیلرب خلافکے تلوار چلانے کو ہے

کلامہمسےمجھرب1 آدماے”2ہوا، زاد، یروشلم طرفکی
رُخ کر مُقّدسکے جگہوں اور ملـِک اسرائیل خلافکے نبوّت
!کر ملـک3 کو بتا، رب’ فرماتا ہے کہ اب مَیں تجھ سے نپٹ
لوں !گا اپنی تلوار میان کھینچسے کر تیرےمَیں تمام باشندوں کو
مٹا دوں گا، راستخواہ باز ہوں یا بےدین۔ 4 کیونکہ راستمَیں
بازوں کو سمیتبےدینوں مار ڈالوں گا، اِس لئے میری تلوار میان
سے نکل جنوبکر سے لے کر تکشمال شخصہر پر پڑےٹوٹ
لوگوںتمامتب5گی۔ کو چلےپتا گا اپنینےربمَیں،کہ تلوار کو
میان سے کھینچ لیا ہے۔ تلوار مارتی رہے گی اور میان واپسمیں
نہیں آئے ‘گی۔

اے6 آدم زاد، آہیں بھر بھر کر یہ پیغام !سنا لوگوں کے منے سا
اِتنی تلخی سے آہ زاریو کر کہ کمر میں درد ہونے لـگے۔ جب7
وہ تجھ سے پوچھیں، آپ’ کیوں کراہ رہے ‘ہیں؟ تو اُنہیں جواب
دے، مجھے’ ایک ناکہول خبر کا علم ہے جو ابھی آنے والی
یہاںجبہے۔ پہنچے گی تو ایکہر ٹوٹہمتکی جائے گی اور
ہر بےحسہاتھ حرکتو ہو جائے گا۔ ہر جان ہارےحوصلہ
گی اور ہر گھٹنا ڈانواں ڈول ہو جائے ربگا۔ قادرِ مطلق فرماتا
ہے کہ اِس خبر قریبوقتکا آ گیا ہے، جو پیشکچھ آنا ہے وہ
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 وہ قتل غارتو
کے لئے تیار ہے، بجلی کی طرح چمکنے لـگی ہے۔ ہم یہ دیکھ کر
ہوخوشطرحکس میرےاےہیں؟سکتے بیٹے، تُو لاٹھینے اور
تربیتہر کو حقیر جانا ہے۔ 11 چنانچہ تلوار کو تیز کروانے کے
لئے بھیجا گیا تاکہ اُسے خوب استعمال کیا جا ابسکے۔ وہ رگڑ
رگڑ کر تیز کی گئی ابہے، وہ قاتل کے ہاتھ کے لئے تیار ‘ہے۔

اے12 آدم زاد، چیخ !اُٹھ یلا واو !کر افسوس سے اپنا سینہ
!پیٹ تلوار میری قوم اور اسرائیل کے بزرگوں کے خلاف چلنے
لـگی ہے، اور سب اُس کی زد میں آ جائیں گے۔ 13 کیونکہ قادرِ
مطلق فرماتا ہے کہ پڑتالجانچ وقتکا آ گیا اورہے، لازم ہے کہ
وہ آئے، کیونکہ تُو لاٹھینے تربیتکی کو حقیر جانا ہے۔

14 اےچنانچہ آدم ابزاد، تالی بجا کر نبوّت !کر تلوار کو دو
بلـکہ تین بار اُن پر !دےٹوٹنے کیونکہ قتل و غارت کی مہلـکیہ
تلوار تکقبضے مقتولوں میں گھونپی جائے گی۔ مَیں15 نے تلوار
کو اُن کے شہروں کے دروازےہر پر کھڑا کر دیا ہے تاکہ آنے
جانے والوں کو مار ڈالے، ہر دل ہارےہمت اور متعدد افراد
ہلاک ہو !افسوسجائیں۔ اُسے بجلی کی طرح چمکایا گیا ہے، وہ
قتل غارتو کے لئے تیار ہے۔

اے16 تلوار، دائیں اور بائیں طرف گھومتی پھر، طرفجس
بھی تُو مُڑے اُس طرف مارتی !جا 17 مَیں 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
رب18 کا کلام مجھ پر نازل ہوا، 19 اے” آدم زاد، نقشہ بنا

کر اُس پر وہ دو راستے دکھا جو شاہِ بابل کی تلوار اختیار کر سکتی
ہے۔ دونوں راستے ایک ہی ملـک سے شروع ہو جائیں۔ جہاں
یہ ایک دوسرے سے الـگ 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 بابلشاہِ کی تلوار اختیار کر ہے۔سکتی

21 کیونکہ جہاں یہ دو دوسرےایکراستے الـگسے ہو جاتے
ہیں وہاں شاہِ بابل رُک کر معلوم کرے گا کہ کون سا راستہ
اختیار کرنا ہے۔ وہ تیروں کے یعے ذر قرعہ ڈالے گا، اپنے بُتوں
سے اشارہ ملنے کرےکوششکی گا اور کسی جانور کی کلیجی
کا گا۔کرےمعائنہ اُسےتب22 یروشلم کا راستہ اختیار کیکرنے
ہدایت ملے گی، چنانچہ وہ اپنے فوجیوں ساتھکے یروشلم پاسکے
پہنچ قتلکر غارتو کا تبگا۔دےحکم وہ زور جنگسے کے
نعرے لگا لگا کر شہر کو پُشتے سے گھیر لیں محاصرےگے، کے
بُرج تعمیر یں کر گے اور دروازوں کو توڑنے کی قلعہ مشینیںشکن
کھڑی کریں گے۔ جنہوں23 نے شاہِ بابل سے وفاداری کی قَسم
کھائی ہے اُنہیں یہ پیش گوئی غلط لـگے گی، لیکن وہ اُنہیں اُن
کے قصور کی یاد دلا کر اُنہیں 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 میں تمہارے گناہ نظر آتے ہیں۔ اِس لئے تم
سے سختی سے نپٹا جائے گا۔

اے25 اسرائیل بگڑےکے ہوئے اور بےدین رئیس، اب وہ
وقت آ گیا تجھےجبہے حتمی دیسزا جائے گی۔ رب26 قادرِ
مطلق فرماتا ہے پگڑیکہ کو اُتار، تاج کو دُور کچھسباب!کر
ُلٹ ا جائے گا۔ ذلیل کو سرفراز اور سرفراز کو ذلیل کیا جائے
گا۔

مَیں27 یروشلم ملبےکو ڈھیر،کا ملبے ڈھیر،کا ملبے کا ڈھیر دوںبنا
گا۔ اور شہر تکوقتاُس سرےنئے سے تعمیر نہیں کیا جائے گا
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تکجب وہ نہ آئے دارحقجو اُسیہے۔ کے مَیںحوالے یروشلم
کروں ‘گا۔

عمونی بھی تلوار کی زد میں آئیں گے
اے28 آدم زاد، عمونیوں اور اُن کی لعن طعن جوابکے میں

نبوّت !کر اُنہیں رب’بتا، قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تلوار قتل غارتو کے لئے میان
سے کھینچ لی گئی ہے، اُسے رگڑ رگڑ کر تیز کیا گیا ہے تاکہ بجلی
طرحکی چمکتے ہوئے مارتی جائے۔

نبیوںتیرے29 فریبتجھےنے یائیںدہ رو اور پیغاماتجھوٹے
سنائے ہیں۔ لیکن تلوار بےدینوں کی گردن پر نازل ہونے والی
ہے، کیونکہ وقتوہ آ گیا اُنہیںجبہے حتمی دیسزا جائے۔

لیکن30 اِس بعدکے اپنی تلوار میانکو واپسمیں ڈال، کیونکہ
بھیتجھےمَیں جہاںگا۔دوںسزا تُو پیدا تیرےہوا، میںوطناپنے
مَیں تیری عدالت کروں گا۔ 31 مَیں اپنا غضب تجھ پر نازل کروں
گا، اپنے قہر خلافتیرےآگکی بھڑکاؤں گا۔ مَیں تجھے ایسے
وحشی آدمیوں کے حوالے کروں گا جو تباہ کرنے کا خوبفن
جانتے ہیں۔ 32 تُو آگ کا ایندھن بن جائے گا، تیرا تیرےخون
اپنے ملـک میں بہہ جائے گا۔ آئندہ تجھے کوئی یاد نہیں کرے
گا۔ کیونکہ یہ ربمیرا، کا فرمان “۔‘ہے

22
یروشلم ریزیخوں کا شہر ہے

رب1 کا کلام مجھ پر نازل ہوا، اے”2 آدم زاد، کیا تُو یروشلم
کی عدالت کرنے کے لئے تیار ہے؟ کیا تُو اِس قاتل شہر پر فیصلہ
کرنے کے لئے مستعد پھرہے؟ اُس پر اُس کی مکروہ حرکتیں ظاہر
کر۔ اُسے3 رب’بتا، مطلققادرِ فرماتا اےکہہے یروشلم بیٹی، تیرا قریبانجام
ہی ہے، اور یہ تیرا اپنا قصور ہے۔ کیونکہ تُو نے اپنے درمیان
معصوموں کا خون بہایا اور اپنے لئے بُت بنا کر آپاپنے ناپاککو
کر دیا ہے۔ 4 اپنی خوں ریزی سے تُو مجرم بن گئی ہے، اپنی بُت
پرستی ناپاکسے ہو گئی ہے۔ تُو خود اپنی عدالت کا دن قریب
لائی ہے۔ اِسی وجہ سے تیرا انجام قریب آ گیا ہے، اِسی 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 ہے، تجھ میں فساد حد سے یادہ ز
بڑھ گیا ہے۔

6 اسرائیل کا جو بھی بزرگ تجھ میں رہتا ہے وہ اپنی پوری
طاقت سے خون بہانے کوششکی کرتا ہے۔ باشندےتیرے7
اپنے ماں باپ کو حقیر جانتے ہیں۔ وہ پردیسی پر سختی کر کے
یتیموں اور بیواؤں پر ظلم کرتے ہیں۔ 8 جو مُقّدسمجھے ہے اُسے
تُو پاؤں تلے کچل دیتی ہے۔ سبتمیرےتُو دنوںکے کی بےحرمتی
بھی کرتی ہے۔

تجھ9 میں ایسے تہمت لگانے والے ہیں جو خوں ریزی پر ُلے ت
ہوئے باشندےتیرےہیں۔ پہاڑوں کی ناجائز قربان گاہوں کے
پاس قربانیاں کھاتے تیرےاور درمیان ناکشرم حرکتیں کرتے
ہیں۔ 10 بیٹا ماں سے ہم بستر ہو باپکر کی بےحرمتی کرتا ہے،
ماہواریشوہر بیویدورانکے صحبتسے کر اُسکے یادتیسے ز
کرتا ہے۔ ایک11 اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرتا ہے جبکہ
دوسرا اپنی بہو کی بےحرمتی اور تیسرا اپنی سگی بہن عصمتکی
دری کرتا ہے۔ تجھ12 میں لوگایسے ہیں رشوتجو عوضکے
قتل کرتے ہیں۔ سود قابِل قبول ہے، دوسرےایکلوگاور پر
ظلم کر کے ناجائز نفع کماتے ربہیں۔ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ
اے یروشلم، تُو مجھے سراسر بھول گئی !ہے

13 تیرا ناجائز نفع تیرےاور بیچ میں خوں ریزی دیکھ کر مَیں
غصے میں تالی بجاتا ہوں۔ سوچ14 !لے جس دن مَیں تجھ سے
نپٹوں گا تو کیا تیرا حوصلہ قائم تیرےاور ہاتھ مضبوط رہیں گے؟
یہ میرا، رب کا فرمان ہے، اور مَیں یہ کروں گا بھی۔ 15 مَیں
تجھے دیگر اقوام ممالـکو میں منتشر کر تیریکے ناپاکی دُور کروں
گا۔ 16 جبپھر دیگر قوموں کے دیکھتے تیریدیکھتے بےحرمتی ہو
جائے تبگی تُو جان لے گی کہ مَیں “۔‘ہوںربہی

اسرائیلی قوم بھٹی دھاتمیں کا مَیل ہے
مجھمزیدرب17 کلامہمسے ہوا، آدماے”18 زاد، اسرائیلی

نزدیکمیرےقوم اُس مَیل کی مانند بن گئی ہے چاندیجو کو
خالص کرنے کے بعد بھٹی میں باقی رہ جاتا سبہے۔ 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 ہے کہ
چونکہ تم بھٹی میں بچا ہوا مَیل ہو اِس لئے مَیں تمہیں یروشلم میں
اکٹھا کر کے 20 بھٹی میں پھینک دوں جسگا۔ طرح چاندی،
تانبے، لوہے، سیسے اور ٹین کی آمیزش کو تپتی بھٹی میں پھینکا
جاتا ہے تاکہ پگھل جائے اُسی 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 دےہَوا کر
تمہیں پگھلا دوں گا۔ چاندیطرحجس22 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
23 رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 24 اے” آدم زاد، ملـِک

اسرائیل کو بتا، غضب’ کے دن تجھ پر مینہ نہیں برسے گا بلـکہ تُو
بارش سے محروم رہے ‘گا۔

ملـک25 کے بیچ میں سازش کرنے والے راہنما ببر شیر کی
مانند ہیں جو دہاڑتے دہاڑتے اپنا شکار پھاڑ لیتے ہیں۔ وہ لوگوں
کو ہڑپ کر کے اُن کے خزانے اور قیمتی چیزیں چھین لیتے اور
ملـک درمیانکے ہی متعدد عورتوں کو بیوائیں بنا دیتے ہیں۔
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ملـک26 کے امام شریعتمیری سے یادتی ز کر کے اُن چیزوں

کی بےحرمتی کرتے ہیں جو مجھے مُقّدس ہیں۔ نہ وہ مُقّدس
اور عام چیزوں میں امتیاز کرتے، پاکنہ ناپاکاور اشیا کا فرق
سکھاتے ہیں۔ نیز، میرےوہ سبت کے دن اپنی آنکھوں کو بند
ہیںرکھتے تاکہ اُس کی نظربےحرمتی نہ یوںآئے۔ اُن درمیانکے
میریہی بےحرمتی کی جاتی ہے۔

ملـک27 درمیانکے بزرگکے یوں بھیڑ کی مانند ہیں جو اپنے
شکار کو پھاڑ پھاڑ کر خون بہاتے اور لوگوں موتکو گھاٹکے
اُتارتے ہیں تاکہ ناروا نفع کمائیں۔

ملـک28 کے نبی فریب دہ یائیں رو اور جھوٹے پیغامات سنا
کر لوگوں بُرےکے کاموں پر سفیدی پھیر دیتے ہیں تاکہ اُن کی
غلطیاں نظر نہ آئیں۔ وہ کہتے ہیں، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ‘ہے
ربحالانکہ نے اُن پر کچھ نازل نہیں کیا ہوتا۔

ملـک29 دوسرےایکبھیلوگعامکے استحصالکا کرتے
ہیں۔ وہ ڈکیت بن کر غریبوں اور ضرورت مندوں پر ظلم کرتے
اور پردیسیوں سے بدسلوکی کر کے اُن کا حق مارتے ہیں۔

اسرائیل30 ایسےمَیںمیں آدمی تلاشکی میں رہا ملـکجو کے
لئے چاردیواریحفاظتی تعمیر آحضورمیرےجوکرے، دیوارکر
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 سختاپنے قہر بھسمسے کروں
تبگا۔ اُن کاموںغلطکے کا نتیجہ اُن کے سروںاپنے پر آئے گا۔
ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔

23
بہنیںبےحیا اہولہ اور اہولیبہ

مجھرب1 سے ہم کلام ہوا، اے”2 آدم زاد، دو عورتوں کی
کہانی سن لے۔ ایکدونوں ہی ماں کی بیٹیاں تھیں۔ 3 وہ ابھی
جوان ہی تھیں جب مصر 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
ہے۔ مَیں دونوں مالـککا بن گیا، اور دونوں کے بیٹے بیٹیاں پیدا
ہوئے۔

5 گو مَیں اہولہ مالـککا تھا توبھی وہ زنا کرنے لـگی۔ شہوت
سے بھر کر وہ جنگجو یوں اسور کے پیچھے پڑ گئی، اور یہی اُس
عاشقکے بن گئے۔ 6 شاندار کپڑوں ملبّسسے یہ گورنر اور فوجی
افسر پیارےبڑےاُسے اچھےاورجوانصورتخوبسبلـگے۔
گھڑسوار تھے۔ 7 اسور کے چیدہ چیدہ بیٹوں سے اُس نے زنا کیا۔
جس کی بھی اُسے شہوت تھی اُس سے اور اُس کے بُتوں سے وہ
ناپاک ہوئی۔ لیکن8 اُس نے جوانی میں مصریوں کے ساتھ جو
زناکاری شروع ہوئی وہ بھی نہ چھوڑی۔ لوگوہی تھے جو اُس
ہموقتاُسساتھکے بستر کنواریابھیوہجبتھےہوئے تھی،
جنہوں نے اُس کی چھاتیاں سہلا کر اپنی خواہشاتگندی اُس
پوریسے کی تھیں۔

دیکھیہ9 مَیںکر اُساُسےنے عاشقوںاسوریکے حوالےکے
کر دیا، اُن ہی کے حوالے جن کی شہوتشدید اُسے تھی۔ 10 اُن
ہی سے اہولہ عدالتکی ہوئی۔ اُنہوں نے اُس کپڑےکے اُتار کر
اُسے برہنہ کر دیا اور اُس کے بیٹے بیٹیوں کو اُس سے چھین لیا۔
اُسے خود اُنہوں نے تلوار سے مار ڈالا۔ یوں وہ دیگر عورتوں کے
لئے عبرت انگیز مثال بن گئی۔

11 گو اُس کی بہن اہولیبہ نے یہ سب کچھ دیکھا توبھی وہ
شہوت اور زناکاری لحاظکے سے اپنی بہن سے کہیں یادہ ز آگے
بڑھی۔ شہوتبھیوہ12 یوںمارےکے اسور پیچھےکے پڑ گئی۔ یہ
صورتخوب سبجوان پیارےاُسے تھے، خواہ اسوری گورنر
یا افسر، خواہ شاندار کپڑوں سے ملبّس فوجی یا اچھے گھڑسوار
تھے۔ مَیں13 نے دیکھا کہ اُس نے بھی اپنے آپ ناپاککو کر
دیا۔ اِس میں دونوں ایکبیٹیاں جیسی تھیں۔

لیکن14 اہولیبہ کی زناکارانہ حرکتیں کہیں یادہ ز بُری تھیں۔
اُسدنایک دیوارنے بابلپر دیکھی۔تصویرکیمردوںکے تصویر
لال رنگ سے کھینچی ہوئی تھی۔ 15 مردوں کی کمر میں پٹکا
اور سر پر پگڑی بندھی ہوئی تھی۔ وہ بابل کے اُن افسروں کی مانند
تھےلـگتے رتھوںجو پر کیمردوں16ہیں۔لڑتےسوار تصویر دیکھتے
ہی اہولیبہ کے دل میں اُن کے لئے شدید آرزو پیدا ہوئی۔ چنانچہ
اُس نے اپنے قاصدوں کو بابل بھیج کر اُنہیں آنے کی دعوت
دی۔ بابلتب17 کے مرد اُس پاسکے آئے اور اُس سے ہم بستر
ہوئے۔ اپنی زناکاری سے اُنہوں نے ناپاکاُسے کر دیا۔ لیکن اُن
ناپاکسے ہونے کے بعد اُس تنگنے آ کر اپنا منہ اُن سے پھیر
لیا۔

جب18 اُس نے کھلے طور پر اُن سے زنا کر کے اپنی برہنگی
سب پر کیظاہر تو مَیں تنگنے آ کر اپنا منہ اُس سے پھیر لیا، بالکل
اُسی طرحجسطرح مَیں نے اپنا منہ اُس کی بہن سے بھی پھیر لیا
تھا۔ 19 لیکن یہ بھی اُس کے لئے کافی نہ تھا بلـکہ اُس نے اپنی
زناکاری میں مزید اضافہ کیا۔ اُسے جوانی کے دن یاد آئے جب
میںمصروہ تھی۔کسبی شہوتوہ20 عاشقوںپہلےمارےکے کی
آرزو کرنے لـگی، اُن سے جو گدھوں اور گھوڑوں سیکی جنسی
طاقت رکھتے تھے۔ 21 کیونکہ تُو اپنی جوانی زناکاریکی دہرانے
کی متمنی تھی۔ ایکتُو بار پھر اُن سے ہم بستر ہونا چاہتی تھی جو
مصر تیریمیں چھاتیاں سہلا کر اپنا دل بہلاتے تھے۔

ربچنانچہ22 قادرِ مطلق فرماتا ہے، اہولیبہ،اے’ تیرےمَیں
عاشقوں تیرےکو خلاف کھڑا کروں گا۔ جن سے تُو تنگنے
آ کر اپنا منہ پھیر لیا تھا اُنہیں مَیں طرفچاروں تیرےسے خلاف
لاؤں گا۔ 23 بابل، کسدیوں، فقود، شوع اور قوع کے فوجی مل
کر تجھ ٹوٹپر پڑیں گے۔ اسوریگھڑسوار بھی اُن میں شامل ہوں
گے، ایسے صورتخوب جوان سبجو گورنر، افسر، رتھ سوار
فوجی اور اونچے طبقے کے افراد ہوں گے۔ شمال24 سے وہ رتھوں
مختلفاور قوموں کے متعدد سمیتفوجیوں تجھ پر حملہ کریں گے۔
یوںتجھےوہ لیںگھیر گے کہ چھوٹیطرفہر بڑیاور ڈھالیں، ہر
آئیںنظرخودطرف تجھےمَیںگے۔ اُن دوںکرحوالےکے تاکہگا
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وہ تجھے دےسزا کر اپنے قوانین کے مطابق تیری عدالت کریں۔
25 تُو غیرتمیری کا کرےتجربہ گی، کیونکہ لوگیہ غصے میں
تجھ نپٹسے لیں گے۔ ناکتیریوہ اور کانوں ڈالیںکاٹکو گے
ہوؤںبچےاور تلوارکو اُتاریںگھاٹکےموتسے تیرےگے۔ بیٹے
بیٹیوں کو وہ لے جائیں گے، اور جو کچھ اُن کے پیچھے رہ جائے
وہ بھسم ہو جائے 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 نے مصر میں شروع کیا تھا۔ تب نہ تُو آرزومند نظروں
سے اِن چیزوں طرفکی دیکھے گی، نہ مصر کو کرےیاد گی۔
28 ربکیونکہ قادرِ مطلق فرماتا ہے مَیںکہ تجھے اُن کے حوالے
کرنے ہوںکو تجھجو نفرتسے کرتے ہیں، اُن جنحوالےکے
سے تُو تنگنے آ کر اپنا منہ پھیر لیا تھا۔ نفرتبڑیوہ29 تیرےسے
پیشساتھ آئیں گے۔ جو کچھ تُو محنتنے سے کمایا اُسے وہ چھین
کر تجھے ننگی اور برہنہ چھوڑیں تبگے۔ تیری زناکاری کا شرم
ناک انجام اور تیری فحاشی سب پر ظاہر ہو جائے گی۔ تب30
اِستجھے کا ملےاجر گا کہ تُو قوموں پیچھےکے پڑ کر زنا کرتی رہی،
کہ تُو نے اُن کے بُتوں کی پوجا کر کے آپاپنے ناپاککو کر دیا
ہے۔

31 تُو اپنی بہن کے نمونے پر چل پڑی، اِس لئے مَیں تجھے وہی
پیالہ پلاؤں گا جو اُسے پینا پڑا۔ رب32 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ
تجھے اپنی بہن کا پیالہ پینا پڑے گا جو بڑا اور گہرا ہے۔ اور تُو
اُس تکوقت اُسے پیتی رہے گی تکجب مذاق 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 پاشپاشکو کر
کے اُس ٹکڑےکے چبا لے گی اور اپنے سینے کو پھاڑ لے ‘گی۔
یہ رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔ رب35 قادرِ مطلق فرماتا ہے،
تُو’ نے مجھے بھول کر اپنا منہ مجھ سے پھیر لیا ابہے۔ تجھے اپنی
فحاشی اور زناکاری کا نتیجہ پڑےبھگتنا “۔‘گا

مزیدرب36 مجھ ہمسے کلام آدماے”ہوا، زاد، کیا تُو اہولہ
اور اہولیبہ کی عدالت کرنے کے لئے تیار ہے؟ پھر اُن پر اُن کی
مکروہ حرکتیں ظاہر کر۔ 37 اُن سے دو جرم سرزد ہوئے ہیں،
زنا اور قتل۔ اُنہوں نے بُتوں سے زنا کیا اور اپنے بچوں کو جلا کر
اُنہیں کھلایا، اُن بچوں کو جو اُنہوں نے میرے ہاں جنم دیئے
تھے۔ لیکن38 یہ اُن کے لئے کافی نہیں تھا۔ ساتھ ساتھ اُنہوں نے
میرا ناپاکمقدِس سبتمیرےاور دنوںکے کی بےحرمتی کی۔
وہکبھیجبکیونکہ39 بچوںاپنے بُتوںاپنےکو قربانحضورکے
اُسیتھیںکرتی دن میرےوہ میںگھر آ اُسکر کرتیبےحرمتیکی
میرےتھیں۔ ہی گھر میں وہ ایسی حرکتیں کرتی تھیں۔

40 یہ بھی اِن دو بہنوں کے لئے کافی نہیں تھا بلـکہ آدمیوں کی
تلاش میں اُنہوں نے اپنے قاصدوں کو دُور دُور تک بھیج دیا۔

مردجب پہنچے تو تُو نے اُن کے لئے نہا کر اپنی آنکھوں میں سُرمہ
لگایا اور اپنے یورات ز پہن لئے۔ 41 پھر تُو شاندار صوفے پر بیٹھ
تیرےگئی۔ منے سا میز تھی جس پر تُو میرےنے لئے مخصوص
بخور تیلاور تھا۔رکھا یگستان42 ر سے ِسبا متعددکے آدمی لائے
گئے تو شہر میں شور مچ گیا، اور لوگوں نے سکون کا سانس لیا۔
آدمیوں دونوںنے بہنوں بازوؤںکے کڑےمیں پہنائے اور اُن کے
سروں پر شاندار تاج رکھے۔ تب43 مَیں زناکارینے سے گھسی
عورتپھٹی 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 سے۔کسبیوںطرحجسہوئے

45 لیکن راست باز آدمی اُن کی عدالت کر کے اُنہیں زنا اور
قتل کے مجرم ٹھہرائیں گے۔ کیونکہ دونوں بہنیں زناکار اور قاتل
ہی ہیں۔ رب46 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اُن جلوسخلافکے
نکال لُوٹاوردہشتاُنہیںکر مار اُنہیںلوگ47کرو۔حوالےکے
سنگسار کر تلوارکے ٹکڑےٹکڑےسے کریں، وہ اُن کے بیٹے بیٹیوں
کو مار ڈالیں اور اُن گھروںکے کو آتشنذرِ کریں۔

48 یوں مَیں ملـک میں زناکاری ختم کروں گا۔ اِس سے تمام
عورتوں کو تنبیہ ملے گی کہ وہ تمہارے شرم ناک نمونے پر نہ
چلیں۔ تمہیں49 زناکاری اور بُت پرستی کی مناسب سزا ملے گی۔
تب تم جان لو گی کہ ربمَیں قادرِ مطلق “ہوں۔

24
آگیروشلم زنگپر دیگآلودہ ہے

یاکین1 یہو بادشاہ ربمیںسالنویںکےجلاوطنیکی کلامکا
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
شاہِ بابل یروشلم کا محاصرہ کرنے لگا ہے۔ 3 پھر سرکشاِس قوم
اسرائیل پیشتمثیلکو کر کے رب’بتا، قادرِ مطلق فرماتا ہے آگکہ دیگپر رکھ کر اُس میں
پانی ڈال دے۔ 4 پھر اُسے بہترین گوشت سے بھر دے۔ ران اور
شانے کے ٹکڑے، نیز بہترین ہڈیاں اُس میں ڈال دے۔ صرف5
بہترین بھیڑوں استعمالگوشتکا کر۔ دےدھیان دیگکہ کے
آگنیچے زور سے بھڑکتی گوشترہے۔ کو خوبسمیتہڈیوں
پکنے دے۔

رب6 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ یروشلم میںجسافسوسپر اِتنا
خون بہایا گیا !ہے یہ دیگشہر زنگمیںجسہے لگا ہے، ایسا
زنگ جو اُترتا نہیں۔ اب گوشت کے ٹکڑوں کو یکے دیگرےبعد
دیگ نکالسے اُنہیںدے۔ ترتیبکسی متسے نکالنا بلـکہ قرعہ
ڈالے بغیر نکال دے۔

7 جو خون یروشلم نے بہایا وہ تکاب اُس میں موجود ہے۔
کیونکہ وہ مٹی پر نہ گرا جو اُسے جذب کر سکتی بلـکہ ننگی چٹان
پر۔ مَیں8 نے خود یہ خون ننگی چٹان پر بہنے دیا تاکہ وہ چھپ نہ
جائے بلـکہ غضبمیرا یروشلم پر نازل ہو جائے اور مَیں بدلہ لوں۔

* 24:1 دسویں مہینے کا دسواں :دن 15 جنوری۔
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رب9 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ یروشلم جسافسوسپر نے اِتنا

خون بہایا !ہے مَیں تیرےبھی نیچے لـکڑی کا بڑا ڈھیر لگاؤں گا۔
10 آ، لـکڑی کا بڑا ڈھیر کر آگکے لگا گوشتدے۔ خوبکو
پکا، پھر شوربہ نکال کر ہڈیوں کو بھسم ہونے دے۔ 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 آگوہ میں بھی نہیں
اُترتا۔

اے13 یروشلم، اپنی بےحیا حرکتوں سے تُو نے اپنے آپ کو
ناپاک کر دیا ہے۔ اگرچہ مَیں خود صافپاکتجھے کرنا چاہتا
تھا توبھی صافپاکتُو نہ ابہوئی۔ تُو اُس پاکتکوقت نہیں
ہو گی تکجب مَیں اپنا پورا غصہ تجھ پر اُتار نہ لوں۔ میرے14
رب کا یہ فرمان پورا ہونے والا اورہے، مَیں دھیان اُسےسے عمل
میں لاؤں گا۔ نہ مَیں تجھ پر ترس کھاؤں گا، نہ رحم کروں گا۔
چلنچالتیرےمَیں اعمالاور ‘گا۔کروںعدالتتیریمطابقکے
ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔

بیوی وفاتکی پر حزقی ایل ماتم کرےنہ
مجھرب15 ہمسے کلام ہوا، آدماے”16 زاد، مَیں تجھ سے

اچانک تیری آنکھ کا تارا چھین لوں گا۔ لیکن لازم ہے کہ تُو نہ
آہ و زاری کرے، نہ آنسو بہائے۔ چپکےبےشک17 سے کراہتا
رہ، لیکن اپنی عزیزہ کے لئے علانیہ ماتم نہ کر۔ نہ سر سے پگڑی
اُتار اور نہ پاؤں سے جوتے۔ نہ داڑھی کو ڈھانپنا، جنازےنہ کا
کھانا “کھا۔

صبح18 کو مَیں نے قوم کو یہ پیغام سنایا، اور شام کو میری
بیوی انتقال کر گئی۔ اگلی صبح مَیں نے وہ کچھ کیا ربجو نے
مجھے کوکرنے یہ19تھا۔کہا دیکھ لوگوںکر آپ”پوچھا،سےمجھنے کے رویے ہمارےکا ساتھ کیا تعلق ہے؟ ذرا ہمیں “بتائیں۔

مَیں20 جوابنے دیا، رب” نے مجھے آپ21 اسرائیلیوں کو
یہ پیغام سنانے کو کہا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ میرا گھر
تمہارے نزدیک 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۔ اور تمہارے
جتنے بیٹے بیٹیاں یروشلم میں پیچھے رہ گئے تھے وہ سب تلوار کی زد
میں آ گے۔جائیںمرکر تب22 تم کروکچھوہ ایلحزقیجوگے اِس
وقت کر رہا ہے۔ نہ تم اپنی داڑھیوں کو ڈھانپو گے، جنازےنہ
کا کھانا کھاؤ گے۔ 23 نہ تم سر سے پگڑی، نہ پاؤں سے جوتے
اُتارو تمہارےگے۔ ہاں نہ ماتم کا شور، نہ رونے کی آواز سنائی
گیدے بلـکہ تم اپنے گناہوں سببکے ضائعسے ہوتے جاؤ گے۔
تم چپکے دوسرےایکسے کے ساتھ بیٹھ کر ہتے کرا رہو گے۔
تمہارےایلحزقی24 لئے نشان ہے۔ کچھجو وہ وقتاِس کر رہا
وہہے تم بھی کرو تبگے۔ تم جان لو گے ربمَیںکہ قادرِ مطلق
“۔‘ہوں

رب25 مزید مجھ سے ہم کلام ہوا، اے” آدم زاد، یہ گھر
اسرائیلیوں نزدیککے پناہ گاہ بارےکےجسہے میں خاصوہ
محسوسخوشی کرتے جسہیں، پر وہ فخر کرتے ہیں۔ لیکن مَیں
یہ مقدِس جو اُن آنکھکی کا تارا اور جان کا پیارا اُنہے چھینسے
لوں گا اور ساتھساتھ اُن کے بیٹے بیٹیوں پیشیہدنجسبھی۔کو
آئے آدمیایکدناُس26گا بچ کیاِستجھےکر گا۔پہنچائےخبر
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
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 خلافکے نبوّت کر۔ اُنہیں3 سنو’بتا، رب قادرِ مطلق کا !کلام وہ فرماتا ہے اےکہ عمون
بیٹی، تُو نے خوش ہو کر قہقہہ لگایا جب میرے مقدِس کی
بےحرمتی ہوئی، ملـِک اسرائیل تباہ ہوا اور یہوداہ باشندےکے
جلاوطن ہوئے۔ 4 اِس لئے مَیں تجھے مشرقی قبیلوں کے حوالے
کروں گا جو اپنے ڈیرے 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
کو یوں بھیڑبکر کی آرام گاہ بنا دوں تبگا۔ تم جان لو گے کہ مَیں
ربہی ہوں۔

6 ربکیونکہ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تُو نے تالیاں بجا بجا کر
اور پاؤں زمین پر مار مار اسرائیلکر کے انجام پر اپنی خوشیدلی کا
اظہار کیا۔ تیری اسرائیل کے لئے صافحقارت طور پر نظر آئی۔
اِس7 لئے مَیں اپنا خلافتیرےہاتھ بڑھا کر تجھے دیگر اقوام کے
حوالے کر دوں گا تاکہ وہ لُوٹتجھے لیں۔ مَیں تجھے یوں مٹا دوں
گا کہ اقوام ممالـکو میں تیرا نام و تکنشان نہیں رہے تبگا۔ تُو
جان لے گی کہ مَیں “۔‘ہوںربہی

موآب کے شہر تباہ ہو جائیں گے
8 رب” قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ موآب اور سعیر اسرائیل کا

مذاق اُڑا کر کہتے ہیں، لو،’ دیکھو یہوداہ کے گھرانے کا !حال
اب وہ بھی باقی قوموں طرحکی بن گیا ‘ہے۔ اِس9 لئے موآبمَیں
پہاڑیکی ڈھلانوں کو اُن شہروںکے سے محروم کروں ملـکگا۔
سرےایککے ایکتکسرےدوسرےسے بھی آبادی نہیں
رہے گی۔ گو موآبی اپنے شہروں بیت یسیموت، بعل معون اور
یَتائم قِر خاصپر فخر کرتے ہیں، لیکن وہ بھی بوسزمین ہو جائیں
گے۔ 10 عمون کی طرح مَیں موآب کو بھی مشرقی قبیلوں کے
کروںحوالے گا۔ آخرکار اقوام میں عمونیوں کی تکیاد نہیں رہے
گی، 11 اور موآب کو بھی مجھ سے مناسب سزا ملے گی۔ تب وہ
جان لیں گے کہ مَیں ربہی “ہوں۔

الله ادومیوں سے انتقام لے گا
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12 رب” قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ یہوداہ سے انتقام لینے سے

ادوم نے سنگین گناہ کیا ہے۔ 13 اِس لئے مَیں اپنا ہاتھ ادوم کے
خلاف بڑھا کر اُس کے انسان و حیوان کو مار ڈالوں گا، اور وہ
تلوار مارےسے جائیں گے۔ تیمان سے لے کر تکددان ملـکیہ
ویران و سنسان ہو جائے گا۔ یہ رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔
رب14 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اپنی قوم کے ہاتھوں مَیں ادوم
سے بدلہ لوں گا، اور غضبمیرےاسرائیل اور قہر مطابقکے ہی
ادوم نپٹسے لے تبگا۔ وہ میرا انتقام جان لیں “گے۔

فلستیوں کا خاتمہ
15 رب” قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ فلستیوں بڑےنے ظلم کے

ساتھ یہوداہ سے بدلہ لیا ہے۔ اُنہوں نے اُس پر اپنی دلی حقارت
اور دائمی دشمنی کا اظہار کیا اور انتقام لے کر اُسے تباہ کرنے کی
کوشش کی۔ 16 اِس لئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں اپنا
ہاتھ فلستیوں خلافکے بڑھانے کو ہوں۔ مَیں اِن کریتیوں اور
ساحلی علاقے کے بچے ہوؤں کو مٹا دوں گا۔ مَیں17 اپنا غضب
اُن پر نازل کر سختیکے سے اُن بدلہسے لوں تبگا۔ لیںجانوہ گے
کہ مَیں ربہی “ہوں۔

26
صور ستیاناسکا

یاکین1 یہو بادشاہ کی جلاوطنی کے ویں11 سال میں رب
مجھ ہوا۔کلامہمسے مہینے کا پہلا دن تھا۔ آدماے”2 زاد، صور
بیٹی یروشلم کی تباہی دیکھ کر خوش ہوئی ہے۔ وہ کہتی ہے،
لو،’ اقوام کا ٹوٹدروازہ گیا مَیںاب!ہے اِسہی کی یاںذمہ دار
نبھاؤں جبابگی۔ یروشلم ویران ہے تو مَیں فروغہی پاؤں ‘گی۔

ربمیںجواب3 قادرِ مطلق فرماتا ہے اےکہ مَیںصور، تجھ
نپٹسے لوں !گا مَیں متعدد قوموں خلافتیرےکو بھیجوں گا۔
سمندر زبردستکی موجوں طرحکی وہ تجھ ٹوٹپر پڑیں گی۔ 4 وہ
صور شہر کی فصیل کو ڈھا کر اُس بُرجوںکے خاککو میں ملا
مَیںتبگی۔دیں اُسے اِتنے زور دوںجھاڑسے گا نہیںتکمٹیکہ
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 اُسے
لُوٹ لیں گی، اور6 پرخشکی اُس آبادیاںکی تلوار میںزدکی آ جائیں
تبگی۔ وہ جان لیں گے کہ مَیں ربہی ہوں۔

7 کیونکہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں بابل کے بادشاہ
نبوکدنضر کو تیرے خلاف بھیجوں گا جو گھوڑے، رتھ،
گھڑسوار اور بڑی فوج لے کر شمال سے تجھ پر حملہ کرے گا۔
8 خشکی پر تیری آبادیوں کو وہ تلوار سے تباہ کرے گا، پھر پُشتے
اور بُرجوں سے تجھے گھیر لے گا۔ اُس کے فوجی اپنی ڈھالیں اُٹھا
کر تجھ پر حملہ کریں گے۔ 9 بادشاہ اپنی قلعہ شکن مشینوں سے
تیری فصیل کو 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 گی۔ جب
بادشاہ تیری فصیل کو توڑ توڑ تیرےکر دروازوں میں داخل ہو
گا تیریتو دیواریں گھوڑوں اور رتھوں کے شور سے لرز اُٹھیں گی۔
اُس11 کے گھوڑوں کے ُکھر تیری تمام گلیوں کو کچل دیں گے،
باشندےتیرےاور تلوار سے مر جائیں تیرےگے، مضبوط ستون
بوسزمین ہو جائیں گے۔ تیریدشمن12 دولت چھین لیں گے اور
تیری تجارت کا مال لُوٹ لیں گے۔ وہ تیری دیواروں کو گرا کر
تیری شاندار عمارتوں کو مسمار کریں گے، تیرےپھر پتھر، لـکڑی
اور ملبہ سمندر پھینکمیں دیں گے۔ تیرےمَیں13 گیتوں کا شور
بند کروں گا۔ تیرےآئندہ سرودوں کی آواز سنائی دےنہیں گی۔
14 مَیں تجھے ننگی چٹان میں تبدیل کروں گا، اور مچھیرے 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 مطلققادرِ فرماتا بیٹی،صوراےکہہے ساحلی علاقے
کانپ اُٹھیں جبگے تُو دھڑام سے گر جائے جبگی، طرفہر
زخمی لوگوں کی کراہتی آوازیں سنائی دیں گی، ہر گلی میں قتل و
غارت علاقوںساحلیتب16گا۔مچےشورکا اپنےحکمرانتمامکے
تختوں اُترسے کر اپنے اورچوغے لباسشاندار اُتاریں ماتمیوہگے۔
پہنکپڑے زمینکر پر بیٹھ جائیں اورگے بار بار لرز اُٹھیں یہاںگے،
تک تیرےوہ انجام پر پریشان ہوں گے۔ تب17 وہ تجھ پر ماتم کر
گیتکے گائیں ہائے،’گے، تُو کتنے دھڑام سے گر کر تباہ ہوئی !ہے اے ساحلی
بیٹی،صوراےشہر، پہلے تُو سمیتباشندوںاپنے سمندر درمیانکے
رہ کر کتنی مشہور اور طاقت ور تھی۔ گرد و نواح کے تمام
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 کہ اے صور بیٹی، مَیں تجھے
ویران و سنسان کروں گا۔ تُو اُن دیگر شہروں کی مانند بن جائے
گی جو نیست و نابود ہو گئے ہیں۔ مَیں تجھ پر سیلاب لاؤں گا،
اور گہرا پانی گا۔دےڈھانپتجھے مَیں20 پاتالتجھے میں اُترنے
اورگا،دوں تُو اُس قوم جوگیپہنچےپاسکے قدیم ہیسےزمانے
وہاں بستی تبہے۔ تجھے زمین کی گہرائیوں میں پڑےرہنا گا،
جہاںوہاں زمانوںقدیم ہیں۔کھنڈراتکے تُو مُردوں ملـککے
میں رہے گی اور کبھی زندگی ملـککے واپسمیں نہیں آئے گی،
نہ وہاں اپنا مقام دوبارہ کرےحاصل 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۔
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گیت گا، اُس3 شہر پر جو سمندر کی گزرگاہ پر واقع ہے اور متعدد
ساحلی قوموں تجارتسے کرتا اُسہے۔ سے کہہ،

رب’ 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 ُحسنتیرےنے تکتکمیلکو پہنچایا، تجھے5 بحریشاندار
جہاز کی مانند بنایا۔ تیرے تختے سنیر میں اُگنے والے جونیپرکے
درختوں سے بنائے گئے، تیرا مستول لبنان کا دیودار کا درخت
تھا۔ تیرے6 چپو بسن کے بلوط کے درختوں سے بنائے گئے،
تیرےجبکہ فرش کے لئے قبرص سے سرو کی لـکڑی لائی گئی،
پھر اُسے دانتہاتھی سے آراستہ کیا گیا۔ نفیس7 کتان کا رنگتیرا
دار بادبان مصر کا تھا۔ وہ تیرا امتیازی نشان بن تیرےگیا۔ پالوں تر
قرمزیکا اور رنگارغوانی اِلیسہ ساحلیکے علاقے سے لایا گیا۔

8 اورصیدا اروَد تیرےمردکے چپو مارتے تھے، اپنےکےصور
ہی تیرےدانا ملاح تھے۔ *جبل9 بزرگکے دانشاور مند آدمی
دھیان دیتے تھے تیریکہ درزیں بند رہیں۔ تمام بحری جہاز اپنے
پاستیرےسمیتملاحوں آیا کرتے تھے تیرےتاکہ تجارتساتھ
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 تیریآدمیکے
فصیل کا دفاع کرتے تھے، جماد کے تیرےفوجی بُرجوں میں پہرا
داری تیریتھے۔کرتے دیواروں لٹکیسے ہوئی اُن ڈھالوںکی نے
تیرے ُحسن تککمالکو پہنچا دیا۔

12 تُو امیر تھی، تجھ میں مال و اسباب کی کثرت کی تجارت
کی جاتی تھی۔ اِس لئے ترسیس تجھے چاندی، لوہا، ٹین اور سیسا
دے کر تجھ سے سودا کرتا تھا۔ 13 یونان، بل تُو اور مسک تجھ
تجارتسے کرتے، خریدمالتیرا میںمعاوضےکر غلام پیتلاور کا
سامان تھے۔دیتے بیت14 ُتجرمہ کے تیرےتاجر مال کے لئے تجھے
عام اورگھوڑےفوجیگھوڑے، کےددان15تھے۔پہنچاتےخچر
آدمی تیرے ساتھ تجارت کرتے تھے، ہاں متعدد ساحلی علاقے
تیرے گاہک تھے۔ اُن کے ساتھ سودابازی کر کے تجھے ہاتھی
دانت اور آبنوس کی لـکڑی ملتی تھی۔ 16 شام تیری پیداوار کی
کثرت کی وجہ سے تیرے ساتھ تجارت کرتا تھا۔ معاوضے میں
تجھے فیروزہ، ارغوانی رنگ، رنگ دار کپڑے، باریک کتان،
مونگا اور یاقوت ملتا تھا۔ 17 یہوداہ اور اسرائیل تیرے گاہک
تھے۔ تیرا مال خرید کر وہ تجھے مِنّیت کا گندم، پنّگ کی ٹکیاں،
شہد، زیتون کا تیل اور بلسان دیتے تھے۔ 18 دمشق تیری وافر
پیداوار اور مال کثرتکی کی وجہ تیرےسے ساتھ کاروبار کرتا
تھا۔ اُس سے تجھے حلبون کی َمے اور صاحر کی اُون ملتی تھی۔
ودان19 اور تھے۔گاہکتیرےیونان اُوزالوہ 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 تھے۔ تیرے مال عوضکے وہ بھیڑ کے
بچے، مینڈھے بکرےاور دیتے تھے۔ 22 سبا اور رعمہ کے تاجر تیرا
مال حاصل کرنے کے لئے تجھے بہترین بلسان، ہر قسم کے جواہر
اور سونا دیتے تھے۔ 23 حاران، کنّہ، عدن، سبا، اسور اور کُل
تیرےسبمادی تجارتساتھ کرتے تھے۔ 24 پاستیرےوہ آ کر
تجھے شاندار لباس، رنگقرمزی کی رنگچادریں، کپڑےدار
اور کمبل، نیز مضبوط رسّے پیش کرتے تھے۔ ترسیس25 کے
عمدہ جہاز تیرا ممالـکمختلفمال میں پہنچاتے تھے۔ یوں تُو جہاز
کی مانند سمندر بیچکے میں رہ دولتکر اور شان سے مالا مال ہو
گئی۔ تیرے26 چپو چلانے والے تجھے دُور تکدُور پہنچاتے
ہیں۔
لیکن وہ وقت قریب مشرقجبہے سے تیز آندھی آ کر تجھے

سمندر درمیانکے ٹکڑےٹکڑےہی گی۔دےکر دنجس27 تُو
گر جائے گی اُس دن تیری تمام ملـکیت سمندر کے بیچ میں ہی
ڈوب جائے گی۔ تیری دولت، تیرا سودا، تیرے ملاح، تیرے
بحری مسافر، تیری درزیں بند رکھنے والے، تیرے تاجر، تیرے
تمام فوجی اور باقی جتنے بھی تجھ پر سوار ہیں سب سبکے غرق
ہو جائیں گے۔ تیرے28 ملاحوں کی چیختی چلّاتی آوازیں سن
کر ساحلی علاقے کانپ اُٹھیں گے۔ 29 تمام چپو چلانے والے،
ملاح اور بحری مسافر اپنے جہازوں سے اُتر کر ساحل کھڑےپر
ہو جائیں گے۔ 30 وہ زور سے رو پڑیں بڑیگے، تلخی سے یہ گر و
زاری کریں گے۔ اپنے سروں خاکپر ڈال کر وہ راکھ لوٹمیں
پوٹ ہو جائیں گے۔ تیری31 ہی وجہ سے وہ اپنے سروں کو منڈوا
ٹاٹکر لباسکا اوڑھ لیں گے، بڑیوہ اوربےچینی تلخی تجھسے
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 سے تکتجھ
پہنچتا تھا تو تُو قوموںمتعدد کو تھی۔کرتیسیر دنیا تیریبادشاہکے
دولت اور تجارتی سامان کثرتکی سے امیر ہوئے۔

!افسوس34 اب تُو پاش پاش ہو کر سمندر کی گہرائیوں میں
غائب ہو گئی ہے۔ تیرا مال تیرےاور تمام تیرےافراد ڈوبساتھ
گئے ہیں۔

35 ساحلی علاقوں میں بسنے والے گھبرا گئے ہیں۔ اُن کے
بادشاہوں کے کھڑےرونگٹے ہو گئے، اُن پریشانچہرےکے 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
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حکمران کو رب’بتا، قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تُو مغرور ہو گیا ہے۔ تُو کہتا
ہے کہ مَیں خدا ہوں، مَیں سمندر کے درمیان ہی اپنے تخِت الٰہی
پر بیٹھا ہوں۔ لیکن تُو خدا نہیں بلـکہ انسان ہے، گو تُو آپاپنے کو
خدا سا سمجھتا ہے۔ بےشک3 تُو آپاپنے کو دانیال سے کہیں
یادہ ز دانش مند سمجھ کر کہتا ہے کہ کوئی بھی بھید مجھ سے
پوشیدہ نہیں رہتا۔ اور4 بھیحقیقتیہ ہے کہ تُو حکمتاپنینے
اور سمجھ دولتبہتسے حاصل کی ہے، سونے اور چاندی سے
اپنے خزانوں کو بھر دیا ہے۔ مندیدانشبڑی5 سے تُو تجارتنے
کے یعے ذر اپنی دولت بڑھائی۔ لیکن تیریجتنی دولت بڑھتی گئی
اُتنا ہی تیرا غرور بھی بڑھتا گیا۔

6 ربچنانچہ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ چونکہ تُو اپنے آپ کو
خدا سا سمجھتا ہے اِس7 لئے سبمَیں سے ظالم قوموں تیرےکو
خلاف بھیجوں گا جو اپنی تلواروں کو تیری خوب صورتی اور
حکمت خلافکے کھینچ کر تیری شان شوکتو کی بےحرمتی
کریں گی۔ 8 وہ تجھے پاتال میں اُتاریں گی۔ سمندر بیچکے 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 ہوتے
وقت تُو نہیںخدا بلـکہ ثابتانسان ہو گا۔ 10 تُو اجنبیوں ہاتھوںکے
نامختون کی وفاتسی پائے گا۔ یہ ربمیرا، قادرِ مطلق کا فرمان
“۔‘ہے

رب11 مزید مجھ سے ہم کلام ہوا، 12 اے” آدم زاد، صور
کے بادشاہ پر گیتماتمی گا کر اُس سے رب’کہہ، قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تجھ پر کاملیت کا ٹھپا تھا۔ تُو
حکمت سے بھرپور تھا، تیرا ُحسن کمال کا تھا۔ 13 الله کے باِغ عدن
میں رہ کر تُو ہر قسم کے جواہر سے سجا ہوا تھا۔ *لعل، †زبرجد،
حجر ‡القمر §پکھراج، عقیِق *احمر اور †یشب، سنِگ ‡لاجورد،
فیروزہ اور زمرد سب تجھے آراستہ کرتے تھے۔ سب کچھ سونے
کامکے صورتخوبمزیدسے بنایا گیا تجھےدنجستھا۔ خلق
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 پہرا داری کرتا تھا،
وہاں تُو جلتے ہوئے پتھروں درمیانکے ہی گھومتا پھرتا رہا۔

تجھےدنجس15 خلق کیا گیا تیرا چلنچال بےالزام تھا، لیکن
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 نے تجھے الله کے پہاڑ پر سے اُتار دیا۔ مَیں نے

تجھے جو پہرا داری کرنے والا فرشتہ تھا تباہ کر کے جلتے ہوئے
پتھروں کے درمیان سے نکال دیا۔ تیری17 خوب تیرےصورتی

لئے غرور باعثکا بن تیریہاںگئی، شان شوکتو تجھےنے اِتنا
پُھلا دیا حکمتتیریکہ جاتی اِسیرہی۔ لئے مَیں تجھےنے زمین
پر پٹخ کر دیگر بادشاہوں کے منے سا تماشا بنا دیا۔ 18 اپنے بےشمار
گناہوں تجارتبےانصافاور سے تُو نے مُقّدساپنے مقاموں کی
بےحرمتی کی میںجوابہے۔ مَیں نے ہونے دیا تیرےآگکہ
درمیان نکلسے بھسمتجھےکر مَیںکرے۔ تجھےنے تماشا دیکھنے
والے تمام لوگوں کے منے سا ہی راکھ کر دیا۔ جتنی19 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 خلافکے 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 ہی
رب ہوں، کیونکہ مَیں شہر کی عدالت کر کے اپنا مُقّدس 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
لے گی تو اُس میں پھنسے ہلاکلوگہوئے ہو جائیں تبگے۔
وہ جان لیں گے کہ مَیں ربہی ہوں۔

اسرائیل کی بحالی
24 اِس وقت اسرائیل کے پڑوسی اُسے حقیر جانتے ہیں۔ اب

تک وہ اُسے چبھنے والے خار اور زخمی کرنے والے کانٹے ہیں۔
لیکن آئندہ ایسا نہیں ہو گا۔ تب وہ جان لیں گے کہ مَیں رب
قادرِ مطلق ہوں۔ 25 کیونکہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ دیگر
اقوام کے دیکھتے دیکھتے مَیں ظاہر کروں گا کہ مُقّدسمَیں ہوں۔
کیونکہ مَیں اسرائیلیوں کو اُن اقوام میں نکالسے کر جمع کروں گا
جہاں مَیں نے اُنہیں منتشر کر دیا تھا۔ تب وہ اپنے وطن میں جا
بسیں گے، ملـکاُس میں جو مَیں نے اپنے خادم یعقوب کو دیا
تھا۔ 26 وہ حفاظت سے اُس میں رہ کر گھر تعمیر کریں گے اور
انگور کے باغ لگائیں گے۔ لیکن جو پڑوسی اُنہیں حقیر جانتے تھے
اُن کی عدالتمَیں کروں تبگا۔ وہ جان لیں گے کہ ربمَیں اُن
کا خدا “ہوں۔

29
مصر کو سزا ملے گی

یاکین1 یہو بادشاہ کی جلاوطنی کے دسویں سال ربمیں مجھ
سے ہم کلام ہوا۔ دسویں مہینے کا واں11 *دن تھا۔ رب نے
فرمایا، آدماے”2 زاد، مصر کے بادشاہ فرعون طرفکی رُخ کر
کے اُس کے اور تمام مصر خلافکے نبوّت !کر

* 28:13 :لعل ایکیا قسم کا سرخ عقیق۔ یاد رہے کہ چونکہ قدیم زمانے کے جواہراتاکثر کے متروکنام ہیں یا اُن مطلبکا بدل گیا ہے، اِس لئے اُن مختلفکا ترجمہ ہو
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 * 29:1 دسویں مہینے کا :دنواں11 7 جنوری۔
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اُسے3 بتا، رب’ مطلققادرِ فرماتا فرعون،مصرشاہِاےکہہے

مَیں تجھ سے نپٹنے کو ہوں۔ بےشک تُو ایک بڑا اژدہا ہے جو
یائے در نیل مختلفکی شاخوں کے بیچ 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 ساتھ لـگ تیرےکر ساتھ پکڑی جائیں گی۔ 5 مَیں
تجھے اِن تمام سمیتمچھلیوں یگستان ر پھینکمیں چھوڑوں گا۔ تُو
کھلے میدان میں گر کر پڑا رہے گا۔ نہ کوئی تجھے کرےاکٹھا
گا، نہ کرےجمع گا بلـکہ مَیں تجھے درندوں اور پرندوں کو کھلا
دوں گا۔ تب6 مصر کے تمام باشندے جان لیں گے کہ مَیں ہی
رب ہوں۔
تُو اسرائیل کے لئے سرکنڈے کی کچی چھڑی ثابت ہوا ہے۔

جب7 اُنہوں نے تجھے پکڑنے کی کوشش کی تو تُو نے ٹکڑے
ٹکڑے ہو کر اُن کے کندھے زخمیکو کر اُنہوںجبدیا۔ نے اپنا
پورا وزن تجھ پر ڈالا تو تُو ٹوٹ گیا، اور اُن کی کمر ڈانواں ڈول ہو
گئی۔ اِس8 لئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے خلافتیرےمَیںکہ
تلوار بھیجوں گا ملـکجو میں سے انسان و حیوان مٹا ڈالے گی۔
ملـِک9 مصر ویران و سنسان ہو جائے گا۔ تب وہ جان لیں گے
کہ مَیں ربہی ہوں۔
چونکہ تُو نے دعوٰی کیا، یائے” در نیل میرا ہی ہے، مَیں نے

خود اُسے “بنایا اِس10 لئے مَیں تجھ سے اور تیری ندیوں نپٹسے
لوں گا۔ مصر میں ہر طرف کھنڈرات نظر آئیں گے۔ شمال میں
مجدال سے لے کر جنوبی شہر اسوان بلـکہ ایتھوپیا کی تکسرحد
مَیں مصر ویرانکو و سنسان دوںکر گا۔ نہ11 انسان اور نہ حیوان
پاؤںکا اُس میں گزرےسے تکسالچالیسگا۔ اُس میں کوئی
نہیں بسے گا۔ 12 ارد گرد کے دیگر ممالـکتمام کی طرح مَیں مصر
کو بھی اُجاڑوں گا، ارد گرد کے دیگر تمام شہروں کی طرح مَیں
مصر کے شہر بھی ملبے کے ڈھیر بنا دوں چالیسگا۔ تکسال اُن
کی حالتیہی رہے گی۔ ساتھ ساتھ مَیں مصریوں مختلفکو اقوام
ممالـکو میں منتشر کر دوں گا۔

ربلیکن13 قادرِ مطلق یہ بھی فرماتا ہے سالچالیسکہ کے
بعد مَیں مصریوں کو ممالـکاُن سے نکال کر جمع کروں گا جہاں
مَیں اُنہیںنے منتشر کر دیا تھا۔ مَیں14 مصر بحالکو کر اُنہیںکے
اُن کے آبائی وطن یعنی جنوبی مصر واپسمیں لاؤں گا۔ وہاں وہ
ایک غیراہم سلطنت قائم کریں گے 15 جو باقی ممالـک کی نسبت
آئندہگی۔ہوچھوٹی وہ قوموںدیگر پر مَیںگے۔ڈالیںنہیںرُعباپنا
خود دھیان دوں گا کہ وہ آئندہ اِتنے کمزور رہیں کہ دیگر قوموں
حکومتپر نہ کر سکیں۔ 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

یاکین17 یہو بادشاہ کی جلاوطنی سالویں27کے ربمیں
مجھ سے ہم کلام ہوا۔ پہلے مہینے کا پہلا †دن تھا۔ اُس نے فرمایا،
آدماے”18 بابلشاہِجبزاد، نبوکدنضر نے صور کا محاصرہ کیا
تو اُس کی فوج کو سخت محنت کرنی پڑی۔ ہر سر گنجا ہوا، ہر
کندھے کی ِجلد چھل گئی۔ لیکن نہ اُسے اور نہ اُس کی فوج کو
محنت مناسبکا اجر ملا۔

اِس19 لئے رب مطلققادرِ فرماتا مَیںکہہے نبوکدنضربابلشاہِ
کو دےمصر دوں گا۔ اُس کی دولت کو وہ اُٹھا کر لے جائے
گا۔ اپنی فوج کو پیسے دینے کے لئے وہ مصر لُوٹکو لے گا۔
20 چونکہ نبوکدنضر اور اُس کی فوج میرےنے لئے محنتخوب
مشقت کی اِس لئے مَیں نے اُسے معاوضے کے طور پر دےمصر
دیا ہے۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

یہجب21 پیشکچھ آئے گا تو اسرائیلمَیں دوںطاقتنئیکو
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 ہی
رب “ہوں۔

30
مصر طاقتکی ختم ہو جائے گی

مجھرب1 ہمسے کلام ہوا، آدماے”2 زاد، نبوّت کر کے یہ
پیغام سنا دے،

رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ آہ و زاری !کرو اُس دن پر
افسوس 3 جو آنے والا ہے۔ ربکیونکہ کا دن قریب ہی ہے۔
اُس دن بادلگھنے جائیںچھا گے، اور مَیں اقوام عدالتکی کروں
گا۔ 4 مصر پر تلوار نازل ہو کر وہاں کے باشندوں کو مار ڈالے
ملـکگی۔ لیچھیندولتکی جائے گی، اور اُس بنیادوںکی 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 کے، مصر میں بسنے والے تمام اجنبی قوموں کوبکے، کے
میرےاور عہد کی قوم اسرائیل ہلاکلوگکے ہو جائیں گے۔
رب6 قادرِ مطلق فرماتا مصرکہہے کو سہارا دینے سبوالے گر
جائیں گے، طاقتجساور پر وہ فخر کرتا ہے وہ جاتی رہے گی۔
شمال میں مجدال سے لے کر جنوبی شہر تکاسوان اُنہیں تلوار مار
ڈالے گی۔ یہ رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔ 7 ارد گرد کے دیگر
ممالـک بھیمصرطرحکی 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 آگیوں لگا کر اُس کے مددگاروں کو کچل ڈالوں
گا لوگتو جان لیں گے کہ مَیں ربہی ہوں۔

تکاب9 ایتھوپیا اپنے آپ محفوظکو سمجھتا ہے، لیکن اُس
دن میری طرف سے قاصد نکل کر اُس ملـک کے باشندوں کو
ایسی خبر پہنچائیں گے جس سے وہ تھرتھرا اُٹھیں گے۔ کیونکہ
قاصد میںکشتیوں بیٹھ کر یائے نیلدر یعےکے ذر تکاُن پہنچیں

† 29:17 پہلے مہینے کا پہلا :دن 26 یل۔ اپر
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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
والا ہے۔ رب10 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ بابلشاہِ نبوکدنضر 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 سے سب سے ظالم یہ لوگ اپنی تلواروں کو چلا کر ملـک
کو مقتولوں سے بھر دیں گے۔ مَیں12 یائے در نیل کی شاخوں کو
خشک کروں گا اور مصر کو فروخت کر کے شریر آدمیوں کے
حوالے کر دوں گا۔ پردیسیوں کے یعے ذر ملـکمَیں اور جو کچھ
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 کے مجسمے ہٹا دوں گا۔ مصر میں حکمران
نہیں رہے گا، اور ملـکمَیں کروںطاریخوفپر گا۔ میرے14
حکم پر جنوبی مصر برباد اور ُضعن نذرِ آتش ہو گا۔ مَیں تھیبس
کی عدالت 15 اور مصری قلعے پلوسیئم پر اپنا غضب نازل کروں
گا۔ تھیبسہاں، کی شان نیستشوکتو و نابود ہو جائے گی۔
مَیں16 مصر کو آتشنذرِ کروں تبگا۔ پلوسیئم دردِ زہ میں مبتلا
عورت کی طرح پیچ و تاب کھائے تھیبسگا، دشمن کے قبضے
میں آئے گا اور میمفِس مسلسل مصیبت میں پھنسا رہے گا۔
ہیلیوپلستلوارکیدشمن17 بوبستساور مارکوجوانوںکے ڈالے
گی جبکہ بچی ہوئی عورتیں غلام بن کر جلاوطن ہو جائیں گی۔
حیستحفن18 میں تاریکدن ہو جائے مَیںجبگا وہاں مصر
کے جوئے کو توڑ دوں گا۔ وہیں اُس زبردستکی طاقت جاتی
رہے گی۔ گھنا بادل شہر پر چھا جائے گا، اور گرد و نواح کی
آبادیاں قیدی بن کر جلاوطن ہو جائیں گی۔ یوں19 مَیں مصر کی
عدالت کروں گا اور وہ جان لیں گے کہ مَیں “۔‘ہوںربہی

یاکین20 یہو بادشاہ کی جلاوطنی کے گیارھویں سال میں رب
مجھ سے ہم کلام ہوا۔ پہلے مہینے کا ساتواں *دن تھا۔ اُس نے
فرمایا تھا، آدماے”21 زاد، مَیں مصرینے 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
بازو مضبوط ہو کر تلوار چلانے کے قابل ہو جائے۔ لیکن اِس
قسم کا علاج ہوا نہیں۔

22 چنانچہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں مصری بادشاہ
فرعون نپٹسے کر اُس دونوںکے بازوؤں کو توڑ ڈالوں صحتگا،
مند بازو کو بھی اور ٹوٹے ہوئے کو بھی۔ تب تلوار اُس کے ہاتھ
سے گر جائے گی 23 اور مَیں مصریوں مختلفکو اقوام ممالـکو
میں منتشر کر دوں گا۔

مَیں24 شاہِ بابل کے بازوؤں کو دےتقویت کر اُسے اپنی ہی
تلوار پکڑا دوں گا۔ لیکن فرعون کے بازوؤں کو مَیں توڑ ڈالوں گا،
اور وہ شاہِ بابل کے منے سا مرنے والے زخمی آدمی کی طرح کراہ
اُٹھے گا۔ 25 ِ شاہ بابل کے بازوؤں کو مَیں تقویت دوں گا جبکہ

فرعون کے حرکتوبےحسبازو ہو جائیں مَیںوقتجسگے۔
اپنی تلوار کو بابلشاہِ کو پکڑا دوں گا اور وہ اُسے مصر خلافکے
چلائے گا اُس لوگوقت جان لیں گے کہ مَیں ہی رب ہوں۔
اقوامدیگرکومصریوںمَیںوقتجسہاں،26 منتشرمیںممالـکو
کر دوں گا وقتاُس وہ جان لیں گے کہ مَیں ربہی “ہوں۔

31
درختمصری دھڑام سے گر جائے گا

یاکین1 یہو بادشاہ مجھربمیںسالگیارھویںکےجلاوطنیکی
ہمسے کلام تیسرےہوا۔ مہینے کا پہلا *دن تھا۔ اُس نے فرمایا،
آدماے”2 مصریزاد، بادشاہ فرعون اور اُس کی شان شوکتو
سے تجھکون’کہہ، جیسا عظیم تھا؟ 3 تُو سرو کا لبناندرخت، کا دیودار
کا درخت جستھا، صورتخوبکی اور گھنی شاخیں جنگل
کو سایہ دیتی تھیں۔ وہ اِتنا بڑا تھا کہ اُس کی چوٹی بادلوں میں
اوجھل تھی۔ 4 پانی کی کثرت نے اُسے اِتنی ترقی گہرےدی،
چشموں نے اُسے بڑا بنا دیا۔ اُس کی ندیاں تنے کے طرفچاروں
بہتی تھیں اور پھر آگے جا کھیتکر 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 میںشاخوںکی بناتے تھے۔ اُس شاخوںکی کی آڑ میں جنگلی
جانوروں بچےکے پیدا ہوتے، اُس کے سائے میں تمام عظیم قومیں
بستی تھیں۔ 7 جڑوںکیدرختچونکہ پانیکو کثرتکی ملتی تھی
اِس لئے اُس کی لمبائی اور شاخیں قابِل یف تعر اور صورتخوب
8گئیں۔بن باِغ دیودارکےخدا اُسدرختکے برابرکے تھے۔نہیں
نہ جونیپر کی ٹہنیاں، نہ چنار کی شاخیں اُس کی شاخوں کے برابر
تھیں۔ باِغ خدا میں کوئی بھی درخت اُس کی خوب صورتی کا
مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ مَیں9 نے خود اُسے متعدد ڈالیاں مہیا کر
صورتخوبکے بنایا تھا۔ الله کے باِغ عدن کے تمام درختدیگر
اُس رشکسے کھاتے تھے۔

ربابلیکن10 قادرِ مطلق فرماتا ہے درختجبکہ اِتنا بڑا
ہو گیا کہ اُس کی بادلوںچوٹی میں اوجھل ہو گئی تو وہ اپنے قد پر
فخر کر کے مغرور ہو گیا۔

11 یہ دیکھ کر مَیں نے اُسے اقوام سبکے بڑےسے حکمران
کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اُس کی بےدینی کے مطابق اُس سے
نپٹ لے۔ مَیں نے اُسے نکال دیا، 12 تو اجنبی اقوام سبکے سے
ظالم لوگوں نے ٹکڑےٹکڑےاُسے کر کے زمین پر چھوڑ دیا۔ تب
اُس کی شاخیں پہاڑوں پر اور تمام وادیوں میں گر گئیں، اُس کی
ٹہنیاں ٹوٹ کر ملـک کی تمام گھاٹیوں میں پڑی رہیں۔ دنیا کی
تمام اقوام اُس کے سائے میں سے نکل کر وہاں سے چلی گئیں۔
13 تمام پرندے اُس کے کٹے ہوئے تنے پر بیٹھ گئے، تمام جنگلی

* 30:20 پہلے مہینے کا ساتواں :دن 29 یل۔ اپر * 31:1 تیسرے مہینے کا پہلا :دن 21 جون۔
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جانور اُس کی سوکھی ہوئی شاخوں پر لیٹ گئے۔ 14 یہ اِس لئے
ہوا کہ آئندہ پانی کنارےکے پر لگا کوئی درختبھی اِتنا بڑا نہ ہو
کہ اُس کی چوٹی بادلوں میں اوجھل ہو جائے ًاور نتیجتا وہ اپنے
آپ دوسروںکو سے برتر سمجھے۔ سبکیونکہ کے لئے موت اور
زمین گہرائیاںکی مقرر سبہیں، پاتالکو میں اُتر مُردوںکر کے
درمیان بسنا ہے۔

رب15 قادرِ مطلق فرماتا ہے وقتجسکہ یہ درخت پاتال
میں اُتر گیا اُس دن مَیں نے گہرائیوں کے چشموں کو اُس پر ماتم
کرنے دیا اور اُن کی ندیوں روککو دیا تاکہ پانی کثرتاِتنی سے
نہ بہے۔ اُس کی خاطر مَیں نے لبنان کو ماتمی لباس پہنائے۔ تب
کھلے میدان کے تمام درخت مُرجھا گئے۔ 16 وہ اِتنے دھڑام سے
گر گیا جب مَیں نے اُسے پاتال میں اُن پاسکے اُتار دیا جو گڑھے
میں اُتر تھےچکے 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 کثرتکی ملتی رہی تھی تاہم یہ بھی پاتال
میں اُتر گئے تھے۔ 17 گو بڑےیہ درخت طاقتکی رہے تھے اور
اقوام درمیانکے رہ کر اُس کے میںسائے اپنا گھر بنا لیا تھا توبھی
درختبڑےیہ وہاںساتھکے اُتر مقتولجہاںگئے اُن انتظارکے
میں تھے۔

عظمتمصر،اے18 اور شان لحاظکے سے باِغ عدن کا کون
سا درخت تیرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن تجھے باِغ عدن کے دیگر
درختوں کے ساتھ زمین کی گہرائیوں میں اُتارا جائے گا۔ وہاں
تُو نامختونوں اور مقتولوں کے درمیان پڑا رہے ربگا۔ قادرِ مطلق
فرماتا ہے کہ یہی فرعون اور اُس کی شان و شوکت کا انجام ہو
“۔‘گا

32
اژدہے فرعون کو مارا جائے گا

1 یاکین یہو بادشاہ کے ویں12 سال میں رب مجھ سے ہم
کلام ہوا۔ ویں12 مہینے کا پہلا *دن تھا۔ مجھے یہ پیغام ملا،
آدماے”2 زاد، مصر کے بادشاہ فرعون پر گیتماتمی گا کر اُسے
اقوامگو’بتا، جوانتجھےدرمیانکے ببر شیر سمجھا جاتا لیکنہے،
حقیقتدر تُو یائے نیلدر میںشاخوںکی ہنے ر والا اژدہا جوہے
اپنی ندیوں کو اُبلنے دیتا اور پاؤں سے پانی کو زور حرکتسے 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 جال ڈال کر تجھے پانی سے
کھینچ نکالیں۔ تب4 مَیں تجھے زور سے خشکی پر پٹخ دوں گا،
کھلے میدان پر ہی پھینکتجھے چھوڑوں گا۔ پرندےتمام تجھ پر
بیٹھ جائیں گے، تمام جنگلی جانور تجھے کھا کھا کر سیر ہو جائیں
گے۔ 5 تیرا گوشت مَیں پہاڑوں پھینکپر دوں لاشتیریگا، سے
وادیوں تیرے6گا۔دوںبھرکو زمینمَیںسےخونبہتے پہاڑوںکو
سیرابتک کروں گا، گھاٹیاں تجھ سے بھر جائیں گی۔

تیریمَیںوقتجس7 زندگی بتیکی دوںبجھا مَیںوقتاُسگا
آسمان ڈھانپکو دوں تاریکستارےگا۔ ہو جائیں سورجگے،
بادلوں چھپمیں جائے گا اور چاند کی روشنی نظر نہیں آئے گی۔
آسمانبھیکچھجو8 پر چمکتا دمکتا تاریکباعثتیرےمَیںاُسےہے
ملـکپورےتیرےگا۔دوںکر پر یکی تار چھا گی۔جائے ربیہ
قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

بہت9 قوموں کے دل گھبرا جائیں گے جب تیرےمَیں انجام
کی خبر دیگر تکاقوام پہنچاؤں گا، تکممالـکایسے جن سے تُو
ناواقف ہے۔ متعدد10 قوموں کے منے سا ہی مَیں تجھ پر تلوار چلا
یہگا۔دوں دیکھ کر اُن طاریدہشتپر ہو اورگی،جائے 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 ربکیونکہ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ شاہِ بابل کی تلوار تجھ
پر گی۔کرےحملہ تیری12 فوجشاندار اُس سورماؤںکے کی تلوار
سے گر ہلاککر ہو گی۔جائے دنیا سےسبکے ظالم آدمی مصر
کا غرور اور اُس کی تمام شان خاکشوکتو میں ملا دیں گے۔
13 مَیں وافر پانی کے پاس کھڑے اُس کے مویشی کو بھی برباد
کروں گا۔ آئندہ یہ پانی نہ انسان، نہ حیوان کے پاؤں سے گدلا ہو
گا۔ رب14 قادرِ مطلق فرماتا مَیںوقتاُسکہہے دوںہونے گا
کہ اُن کا شفافصافپانی ہو جائے اور ندیاں تیل کی طرح بہنے
لـگیں۔ مَیں15 مصر کو ویران و سنسان کر کے ہر چیز سے محروم
کروں مَیںگا، اُس تمامکے باشندوں کو ڈالوںمار تبگا۔ جانوہ
لیں گے کہ مَیں “۔‘ہوںربہی

رب16 قادرِ مطلق فرماتا ہے، لازم” ہے کہ درِج بالا ماتمی
گیت کو گایا جائے۔ دیگر اقوام اُسے گائیں، وہ مصر اور اُس کی
شان شوکتو پر ماتم کا گیتیہ ضرور “گائیں۔

پاتال میں دیگر اقوام مصر کے انتظار میں ہیں
یاکین17 یہو بادشاہ کے ویں12 سال میں رب مجھ سے ہم

کلام ہوا۔ مہینے دنواں15کا تھا۔ اُس نے فرمایا، آدماے”18
زاد، مصر کی شان و شوکت پر یلا واو کر۔ اُسے دیگر عظیم اقوام
پاتالساتھکے میں اُتار اُسےدے۔ اُن پاسکے پہلےجودےپہنچا
گڑھے میں پہنچ چکے ہیں۔ مصر19 کو بتا،

تیریاب’ خوب صورتی کہاں ابگئی؟ تُو اِس کسمیں کا
مقابلہ کر سکتا ہے؟ اُتر !جا پاتال میں نامختونوں کے پاس 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 و شوکت کے ساتھ
گھسیٹ کر پاتال میں لے !جاؤ تب21 پاتال میں بڑے 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 یہاں پڑے نامختونوں اور مقتولوں
میں شامل ہو گئے ‘ہیں۔

وہاں22 اسور پہلے سے اپنی پوری فوج سمیت پڑا ہے، اور اُس
کے ارد گرد تلوار کے مقتولوں کی قبریں ہیں۔ 23 اسور کو پاتال
کے سب گہرےسے گڑھے میں قبریں مل گئیں، اور ارد گرد
اُس فوجکی دفن ہوئی پہلےہے۔ یہ زندوں ملـککے میں چاروں
دہشتطرف پھیلاتے تھے، لیکن اب خود تلوار ہلاکسے ہو
گئے ہیں۔

وہاں24 عیلام بھی اپنی تمام شان سمیتشوکتو پڑا اُسہے۔
کے ارد گرد دفن ہوئے فوجی تلوار کی زد میں آ گئے تھے۔ اب
سب اُتر کر نامختونوں میں شامل ہو گئے ہیں، زندوںگو ملـککے
لوگمیں اُن سے دہشتشدید کھاتے ابتھے۔ وہ بھی پاتال میں
اُترے ہوئے دیگر لوگوں کی طرح اپنی بھگترُسوائی رہے ہیں۔
25 عیلام کا بستر مقتولوں کے درمیان ہی بچھایا گیا ہے، اور اُس
اردکے گرد اُس کی تمام فوجشاندار قبریںکو مل سبہیں۔گئی
نامختون، سب مقتول ہیں، گو زندوں ملـککے لوگمیں اُن سے
ابتھے۔کھاتےدہشتسخت پاتالبھیوہ اُترےمیں ہوئے دیگر
لوگوں کی طرح اپنی رُسوائی بھگت رہے ہیں۔ اُنہیں مقتولوں کے
درمیان ہی ملجگہ گئی ہے۔

تُوبلمسکوہاں26 بھی اپنی تمام شان سمیتشوکتو پڑا ہے۔
اُس اردکے دفنگرد ہوئے فوجی تلوار کی میںزد آ گئے ابتھے۔
سب نامختونوں میں شامل ہو گئے ہیں، گو زندوں ملـککے میں
لوگ اُن دہشتشدیدسے تھے۔کھاتے اور27 اُنہیں اُن سورماؤں
پاسکے جگہ نہیں ملی جو قدیم زمانے میں نامختونوں کے درمیان
فوت ہو کر اپنے ہتھیاروں 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 سے
دہشت کھاتے تھے۔

اے28 فرعون، تُو بھی پاش پاش ہو کر نامختونوں اور مقتولوں
کے درمیان پڑا رہے گا۔ 29 ادوم پہلے سے اپنے بادشاہوں اور
رئیسوں سمیت وہاں پہنچ چکا ہو گا۔ گو وہ پہلے اِتنے طاقت ور
تھے، ابلیکن مقتولوں میں شامل ہیں، اُن نامختونوں میں جو پاتال
میں اُتر گئے ہیں۔ 30 اِس طرح شمال کے تمام حکمران اور صیدا
کے تمام باشندے بھی وہاں آ موجود ہوں گے۔ وہ بھی مقتولوں
پاتالساتھکے میں اُتر گئے ہیں۔ گو اُن لوگوںطاقتزبردستکی
پھیلاتیدہشتمیں تھی، ابلیکن وہ شرمندہ ہو گئے ابہیں، وہ
نامختون حالت میں مقتولوں کے پڑےساتھ ہیں۔ وہ بھی پاتال میں
اُترے ہوئے باقی لوگوں کے ساتھ اپنی بھگترُسوائی رہے ہیں۔

تب31 فرعون اِن سب کو دیکھ کر تسلی پائے گا، گو اُس کی
تمام شان پاتالشوکتو میں اُتر گئی ہو ربگی۔ قادرِ مطلق فرماتا
فرعونکہہے اور اُس فوجپوریکی تلوار کی میںزد آ گے۔جائیں

32 پہلے میری مرضی تھی کہ فرعون زندوں کے ملـک میں
شوکتوشانتمامکیاُساُسےابلیکنپھیلائے،ہراسوخوف

نامختونوںساتھکے اور مقتولوں درمیانکے رکھا گا۔جائے یہ میرا
رب قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔

33
حزقی ایل اسرائیل کا پہرےدار ہے

مجھرب1 ہمسے کلام ہوا، آدماے”2 زاد، اپنے وطنوںہم
کو یہ پیغام پہنچا دے،

جب’ کبھی مَیں ملـککسی میں جنگ چھیڑتا ہوں تو اُس
ملـک کے باشندے اپنے مردوں میں سے ایک کو چن کر اپنا
پہرے دار بنا لیتے ہیں۔ پہرے3 دار کی داریذمہ یہ ہے جوںکہ
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 اُسےکے قتل کرے۔ یہ5
اُس کا اپنا قصور ہو گا، کیونکہ اُس نرسنگےنے کی آواز سننے کے
باوجود پروا نہ لیکنکی۔ اگر پہرےوہ دار کی مانخبر 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۔ نتیجےاگر میں قتلکوئی
ہو جائے تو وہ اپنے گناہوں باعثکے ہی مر لیکنگا۔جائے مَیں
پہرے دار کو اُس موتکی کا ذمہ دار ٹھہراؤں ‘گا۔

آدماے7 زاد، مَیں تجھےنے اسرائیلی قوم کی داریپہرا کرنے
کی دیداریذمہ اِسہے۔ لئے لازم ہے بھیجبکہ مَیں کچھ
فرماؤں تو تُو میری سن کر اسرائیلیوں کو میری طرف سے آگاہ
کرے۔ 8 اگر مَیں کسی بےدین کو بتانا چاہوں، ًتُو’ یقینا مرے
‘گا تو لازم ہے کہ تُو اُسے یہ سنا کر اُس کی غلط راہ سے آگاہ
کرے۔ اگر تُو ایسا کرےنہ تو گو بےدین اپنے گناہوں باعثکے
مرےہی تاہمگا مَیں تجھے اُسہی موتکی کا ذمہ ٹھہراؤںدار
گا۔ لیکن9 اگر تُو اُسے اُس غلطکی راہ سے کرےآگاہ اور وہ نہ
مانے تو وہ گناہوںاپنے مرےباعثکے لیکنگا، تُو اپنینے جان
کو بچایا ہو گا۔

توبہ !کرو
آدماے10 زاد، اسرائیلیوں کو بتا، تم آہیں بھر بھر کر کہتے ہمہائے’ہو، اپنے گناہوںاورجرائم سڑگلباعثکے تباہکر ہو رہے

ہیں۔ طرحکسہم جیتے ‘رہیں؟ ربلیکن11 قادرِ مطلق فرماتا
ہے، کیحیاتمیری’ قَسم، مَیں موتکیبےدین 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
اسرائیلیاے!آؤ قوم، ضرورتکیا ہے کہ تُو مر ‘جائے؟

آدماے12 زاد، اپنے ہم وطنوں کو بتا،
اگر’ راست باز غلط کرےکام تو یہ بات اُسے نہیں بچائے گی

کہ راستپہلے باز تھا۔ اگر وہ کرےگناہ تو اُسے زندہ نہیں چھوڑا
جائے گا۔ اِس کے مقابلے میں اگر بےدین اپنی بےدینی سے توبہ
کر واپسکے آئے تو یہ بات اُس کی تباہی کا باعث نہیں بنے گی
پہلےکہ ‘تھا۔بےدین 13 ہو سکتا راستمَیںہے باز کو بتاؤں، تُو’
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زندہ ‘گا۔رہے اگر وہ سنیہ کر سمجھنے لـگے، بازیراستمیری’
مجھے میںصورتہر بچائے ‘گی اور نتیجے میں غلط کرےکام تو
مَیں اُس کے تمام راست کاموں کا لحاظ نہیں کروں گا بلـکہ اُس
باعثکےکامغلطکے اُسے فرضلیکن14گا۔دوںموتسزائے
آدمیبےدینکسیمَیںکرو بتاؤں،کو ًتُو’ ‘گا۔مرےیقینا ہو سکتا
وہہے سنیہ کر اپنے گناہ توبہسے کر انصافکے بازیراستاور
کرنے لـگے۔ 15 وہ قرضاپنے دار کو وہ کچھ کرےواپس جو
ضمانت کے طور پر ملا تھا، چوریوہ ہوئی واپسچیزیں کر دے،
وہ ہدایاتبخشزندگی کے مطابق زندگی غرضگزارے، وہ ہر
بُرے میںصورتاِسکرے۔گریزسےکام مرےوہ نہیںگا بلـکہ
زندہ ہی گا۔رہے بھیجو16 گناہ اُس سرزدسے تھےہوئے مَیںوہ
یاد نہیں کروں گا۔ چونکہ اُس نے بعد میں وہ کچھ کیا جو منصفانہ
راستاور تھا اِس لئے ًوہ یقینا زندہ رہے گا۔

تیرے17 ہم وطن اعتراض کرتے ہیں کہ رب کا سلوک
صحیح نہیں ہے جبکہ اُن کا اپنا سلوک صحیح نہیں ہے۔ 18 اگر
راست باز اپنا راست چال چلن چھوڑ بدیکر کرنے لـگے تو اُسے
موتسزائے دی جائے گی۔ اِس19 کے مقابلے 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 دعوٰی کرتے ہو ربکہ صحیحسلوککا
نہیں ہے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں !ہے تمہاری عدالت کرتے وقت
مَیں ایکہر چالکے چلن کا خیال کروں “گا۔

یروشلم پر دشمن قبضےکے کی خبر
یاکین21 یہو بادشاہ کی جلاوطنی ایکمیںسالویں12کے

پاسمیرےآدمی ویں10آیا۔ مہینے کا پانچواں *دن تھا۔ یہ آدمی
یروشلم بھاگسے نکلا تھا۔ اُس دشمنیروشلم”کہا،نے قبضےکے
میں آ گیا “!ہے

ایک22 دن پہلے رب کا ہاتھ شام وقتکے مجھ پر آیا تھا، اور
اگلے یہجبدن آدمی صبح وقتکے پہنچا ربتو میرےنے منہ
کو کھول دیا، اور مَیں دوبارہ بول سکا۔

بچے ہوئے اسرائیلی آپاپنے پر غلط اعتماد کرتے ہیں
23 رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 24 اے” آدم زاد، ملـِک

اسرائیل میںکھنڈراتکے ہنے ر لوگوالے کہہ رہے ہیں، گو’
ابراہیم ایکصرف آدمی تھا توبھی اُس ملـکپورےنے پر قبضہ
کیا۔ اُس کی نسبت ہم بہت ہیں، اِس لئے لازم ہے کہ ہمیں یہ
ملـک حاصل ‘ہو۔ اُنہیں25 رب’بتا، مطلققادرِ فرماتا کہہے میںجسہوکھاتےگوشتتم
خون تمہارےہے، ہاں بُت پرستی اور ریزیخوں عام ہے۔ تو پھر
ملـک کس طرح تمہیں حاصل ہو سکتا ہے؟ 26 تم اپنی تلوار پر
بھروسا رکھ کر قابِل گھن حرکتیں کرتے ہو، حتٰی کہ ہر ایک
اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرتا ہے۔ تو پھر ملـک کس طرح
تمہیں حاصل ہو سکتا ‘ہے؟

27 اُنہیں بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ میری حیات کی
قَسم، اسرائیلجو میںکھنڈراتکے ہتے ر ہیں وہ تلوار کی زد میں
آ ہلاککر ہو جائیں گے، جو بچ کر میدانکھلے میں جا بسے ہیں
اُنہیں مَیں درندوں کو کھلا دوں گا، اور جنہوں پہاڑینے قلعوں
اور غاروں میں پناہ لی ہے وہ مہلـک یوں بیمار کا شکار ہو جائیں
گے۔ ملـکمَیں28 کو ویران و سنسان کر دوں طاقتجسگا۔
پر وہ فخر کرتے ہیں وہ جاتی رہے گی۔ اسرائیل کا پہاڑی علاقہ
بھی اِتنا تباہ ہو جائے گا لوگکہ اُس میں سے گزرنے سے گریز
کریں گے۔ 29 پھر جب ملـکمَیں کو اُن کی مکروہ حرکتوں کے
باعث ویران و سنسان کر دوں گا تب وہ جان لیں گے کہ مَیں ہی
رب ‘ہوں۔

جلاوطن اسرائیلیوں کی بےپروائی
آدماے30 تیرےزاد، ہم وطن اپنے گھروں کی دیواروں اور

دروازوں کے پاس کھڑے ہو کر تیرا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے
ہیں، آؤ،’ ہم نبی پاسکے جا کر وہ پیغام سنیں طرفکیربجو
سے آیا ‘ہے۔ لیکن31 گو اِن لوگوں کے ہجوم آ پیغاماتتیرےکر
سننے کے لئے تیرے منے سا بیٹھ توبھیہیںجاتے وہ اُن پر عمل نہیں
کرتے۔ کیونکہ اُن کی زبان پر عشق کے ہی گیت ہیں۔ اُن ہی
پر وہ عمل کرتے ہیں، جبکہ اُن کا دل ناروا نفع کے پیچھے پڑا رہتا
ہے۔ اصل32 میں وہ تیری باتیں یوں سنتے ہیں جس طرح کسی
گلوکار گیتکے مہارتجو سے ساز بجا کر یلی سُر آواز سے عشق
گیتکے گائے۔ گو وہ تیری باتیں سن خوشکر ہو جاتے ہیں
توبھی اُن پر عمل نہیں کرتے۔ ًلیکن33 ایکیقینا دن آنے والا ہے
جب وہ جان لیں گے ہمارےکہ درمیان نبی رہا “ہے۔
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اسرائیل کے بےپروا گلہ بان

مجھرب1 کلامہمسے ہوا، آدماے”2 اسرائیلزاد، گلہکے
بانوں خلافکے نبوّت !کر اُنہیں رب’بتا، مطلققادرِ فرماتا اسرائیلکہہے بانوںگلہکے افسوسپر
اپنیصرفجو ہی فکر ہیں۔کرتے کیا بانگلہ یوڑکو کیر نہیںفکر
ہئے؟کرنی 3چا یوںتم بکر بھیڑ پیتے،دودھکا اُن اُونکی کپڑےکے
پہنتے اور بہترین جانوروں گوشتکا توبھیہو۔کھاتے تم یوڑ ر کی
بھالدیکھ نہیں !کرتے نہ4 تم کمزوروںنے کو تقویت، نہ بیماروں
کو دیشفا یا زخمیوں کی مرہم پٹی کی۔ نہ تم آوارہ پھرنے والوں
واپسکو لائے، نہ گم شدہ جانوروں تلاشکو کیا بلـکہ سختی اور
ظالمانہ یقے طر سے اُن حکومتپر کرتے رہے۔ گلہ5 بان نہ ہونے
کی وجہ سے یاں بھیڑبکر تتر بتر ہو کر درندوں کا شکار ہو گئیں۔
یاںمیری6 بکر بھیڑ تمام پہاڑوں اور بلند جگہوں پر آوارہ پھرتی رہیں۔
زمینساری پر منتشروہ ہو اورگئیں، نہیںکوئی تھا اُنہیںجو ڈھونڈ
واپسکر لاتا۔

7 چنانچہ اے گلہ بانو، رب کا جواب !سنو 8 رب قادرِ
مطلق فرماتا ہے حیاتمیریکہ کی میریقَسم، یاں بکر بھیڑ لٹیروں

* 33:21 ویں10 مہینے کا پانچواں :دن 8 جنوری۔
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کا شکار اور تمام درندوں کی غذا بن گئی ہیں۔ اُن کی دیکھ
بھال کرنے والا کوئی نہیں میرےہے۔ گلہ میرےبان یوڑ ر کو
ڈھونڈ واپسکر نہیں لاتے صرفبلـکہ اپنا ہی خیال کرتے ہیں۔
9 اےچنانچہ گلہ بانو، رب کا جواب !سنو رب10 قادرِ مطلق
فرماتا ہے کہ مَیں گلہ بانوں نپٹسے کر اُنہیں اپنی یوں بکر بھیڑ کے
لئے ذمہ ٹھہراؤںدار مَیںتبگا۔ اُنہیں گلہ بانی کی داریذمہ سے
فارغ کروں گا تاکہ صرف اپنا ہی خیال کرنے کا سلسلہ ختم ہو
جائے۔ مَیں اپنی یوں بکر بھیڑ کو اُن کے منہ نکالسے کر بچاؤں گا
تاکہ آئندہ وہ اُنہیں نہ کھائیں۔

الله اچھا چرواہا ہے
رب11 مطلققادرِ فرماتا آئندہکہہے مَیں اپنیخود یوں بکر بھیڑ

کو ڈھونڈ واپسکر لاؤں گا، خود اُن کی دیکھ بھال کروں گا۔
طرحجس12 چرواہا بکھریطرفچاروں ہوئی اپنی یوں بکر بھیڑ
کو اکٹھا کر کے اُن کی دیکھ بھال کرتا ہے اُسی طرح مَیں اپنی
یوں بکر بھیڑ کی دیکھ بھال کروں گا۔ مَیں اُنہیں اُن تمام مقاموں سے
نکال کر بچاؤں گا جہاں اُنہیں گھنے بادلوں اور یکی تار کے دن
منتشر کر دیا گیا تھا۔ 13 مَیں اُنہیں دیگر اقوام اور ممالـک 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 گھاس چریں گی۔
رب15 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں خود اپنی یوں بکر بھیڑ کی
دیکھ بھال کروں گا، خود اُنہیں بٹھاؤں گا۔

مَیں16 گم یوںشدہ بھیڑبکر لگاؤںکھوجکا گا اور آوارہ پھرنے
والوں واپسکو لاؤں گا۔ مَیں زخمیوں کی مرہم پٹی کروں گا اور
کمزوروں کو تقویت دوں گا۔ لیکن موٹے تازے اور طاقت ور
جانوروں مَیںکو کروںختم انصافمَیںگا۔ سے یوڑ ر کی گلہ بانی
کروں گا۔

رب17 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اے میرے یوڑ، ر جہاں
بھیڑوں، مینڈھوں اور بکروں درمیانکے ناانصافی وہاںہے 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 صاف
شفاف پانی مل گیا ہے؟ تم باقی چراگاہ کو کیوں روندتے 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 ہے وہاں مَیں خود فیصلہ کروں
کیونکہ21گا۔ بھیڑوںموٹیتم کمزوروںنے دھکاسےکندھوںکو
دے کر اور سینگوں سے مار مار کر اچھی گھاس سے بھگا دیا
مَیںلیکن22ہے۔ یوںاپنی بکر بھیڑ کو لوںبچاسےتم اُنہیںآئندہگا۔
لُوٹا نہیں جائے گا بلـکہ مَیں خود اُن انصافمیں قائم رکھوں گا۔

امن و امان سلطنتکی

23 مَیں اُن پر ایک ہی گلہ بان یعنی اپنے خادم داؤد کو مقرر
کروں گا اُنہیںجو چَرا کر اُن کی گا۔کرےبھالدیکھ وہی اُن کا
صحیح چرواہا رہے گا۔ 24 مَیں، رب اُن کا خدا ہوں گا اور میرا
خادم داؤد اُن کے درمیان اُن کا حکمران ہو گا۔ یہ میرا، رب کا
فرمان ہے۔

مَیں25 اسرائیلیوں کے ساتھ سلامتی کا عہد باندھ کر درندوں
ملـککو سے نکال دوں گا۔ پھر حفاظتوہ سے سو سکیں گے،
خواہ یگستان ر میں ہوں یا جنگل میں۔ مَیں26 اُنہیں اور اپنے پہاڑ
اردکے علاقےکےگرد وقتمیںملـکمَیںگا۔دوںبرکتکو پر
بارش برساتا رہوں مبارکایسیگا۔ بارشیں ہوں گی 27 ملـککہ
کے باغوں اور کھیتوں میں زبردست فصلیں پکیں لوگگی۔ اپنے
ملـک میں محفوظ ہوں گے۔ پھر جب مَیں اُن کے جوئے کو توڑ
کر اُنہیں اُن رِہائیسے دوں جنہوںگا اُنہیںنے غلام بنایا تبتھا وہ
لیںجان آئندہ28ہوں۔ربہیمَیںکہگے نہ دیگر اقوام اُنہیں لُوٹیں
گی، نہ درندوںوہ بنیںخوراککی گے بلـکہ اپنےسےحفاظتوہ
گھروں میں بسیں گے۔ ڈرانے والا کوئی نہیں ہو گا۔ میرے29
حکم پر زمین ایسی فصلیں پیدا کرے گی جن کی شہرت دُور دُور
پھیلےتک گی۔ آئندہ نہ وہ بھوکے مریں نہگے، اُنہیں دیگر اقوام کی
لعن طعن پڑےسننی گی۔ رب30 قادرِ مطلق خدا فرماتا ہے کہ
وقتاُس وہ جان لیں گے کہ مَیں ربجو اُن کا خدا ہوں اُن کے
ساتھ ہوں، کہ اسرائیلی میری قوم ہیں۔ رب31 قادرِ مطلق فرماتا
ہے کہ تم میرا یوڑ، ر میری چراگاہ کی یاں بکر بھیڑ ہو۔ تم میرے
لوگ، اور مَیں تمہارا خدا “۔‘ہوں

35
ادوم یگستان ر بنے گا

مجھرب1 ہمسے کلام ہوا، آدماے”2 زاد، سعیر پہاڑیکے
علاقے طرفکی رُخ کر اُسکے نبوّتخلافکے !کر اُسے3 بتا،

رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے اےکہ سعیر کے پہاڑی علاقے،
اب مَیں تجھ نپٹسے لوں گا۔ مَیں اپنا تیرےہاتھ خلاف اُٹھا کر
تجھے ویران و سنسان کر دوں گا۔ تیرےمَیں4 شہروں کو ملبے کے
ڈھیر بنا دوں گا، اور تُو سراسر اُجڑ جائے گا۔ تب 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
پر ٹوٹ پڑا۔ اِس6 لئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے حیاتمیریکہ
کی قَسم، مَیں تجھے قتل غارتو کے حوالے کروں گا، اور قتل و
غارت تعاقبتیرا کرتی گی۔رہے چونکہ تُو قتلنے غارتو کرنے
نفرتسے نہ اِسکی، لئے قتل پڑیپیچھےتیرےغارتو گی۔رہے
7 مَیں سعیر کے پہاڑی علاقے کو ویران و سنسان کر کے وہاں
تمامکے آنے والوںجانے کو ڈالوںمٹا گا۔ پہاڑیتیرے8 علاقے
کو مَیں مقتولوں سے بھر دوں گا۔ تلوار کی زد میں آنے والے ہر
پڑےطرف رہیں گے۔ تیری یوں، پہاڑ وادیوں اور تمام گھاٹیوں
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میں لاشیں نظر آئیں گی۔ میرے9 حکم پر تُو ویرانتکابد رہے گا،
تیرےاور شہر غیرآباد رہیں گے۔ تب تُو جان لے گا کہ مَیں ہی
رب ہوں۔

10 تُو بولا، اسرائیل” اور یہوداہ کی دونوں قومیں اپنے علاقوں
سمیت میری ہی !ہیں آؤ ہم اُن پر قبضہ “کریں۔ تجھے تکخیال
نہیں آیا کہ رب وہاں موجود ہے۔ 11 اِس لئے رب قادرِ مطلق
فرماتا ہے کہ میری حیات کی قَسم، مَیں تجھ سے وہی سلوک
کروں گا جو تُو نے اُن سے جبکیا تُو غصےنے 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۔ 12 اُس
وقت تُو جان لے گا تماموہنےربمَیں،کہ سنکفر لیا جوہے تُو
اسرائیلنے پہاڑوںکے خلافکے بکا ہے۔ کیونکہ تُو نے یہ”کہا، اُجڑ گئے ابہیں، ہمارےیہ قبضے میں آ ہیںگئے اور ہم اُنہیں
کھا سکتے “ہیں۔ 13 تُو نے شیخی مار مار خلافمیرےکر کفر
بکا ہے، لیکن !خبردار مَیں نے اِن تمام باتوں پر توجہ دی ہے۔
رب14 مطلققادرِ فرماتا کہہے تُو منائیخوشینے کہ ملـکپورا
ویران و سنسان ہے، لیکن مَیں تجھے بھی اُتنا ہی ویران کر دوں
گا۔ 15 تُو خوشکتنا اسرائیلجبہوا کی موروثی زمین اُجڑ !گئی
اب تیرےمَیں ساتھ بھی ایسا ہی کروں اےگا۔ سعیر پہاڑیکے
علاقے، پورےتُو ادوم سمیت ویران و سنسان ہو جائے گا۔ تب
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، کے ربپہاڑو، کا کلام !سنو رب2 قادرِ مطلق
فرماتا ہے کہ دشمن بغلیں بجا کر کہتا ہے کہ کیا خوب، اسرائیل
کی قدیم ہمارےبلندیاں قبضے میں آ گئی !ہیں 3 قادرِ مطلق فرماتا
اُنہوںکہہے تمہیںنے اُجاڑ دیا، تمہیں تنگسےطرفچاروں کیا
نتیجےہے۔ میں تم دیگر اقوام کے قبضے میں آ گئی ہو لوگاور تم
پر کفر بکنے لـگے ہیں۔ اسرائیلاےچنانچہ4 کے ربپہاڑو، قادرِ
مطلق کا کلام !سنو
رب مطلققادرِ فرماتا پہاڑواےکہہے اور یو، گھاٹیواےپہاڑ

اور انساناورکھنڈراتاےوادیو، خالیسے شہرو، تم گرد نواحو
کی اقوام کے لئے لُوٹ مار اور مذاق کا نشانہ بن گئے ہو۔

5 اِس لئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں نے بڑی غیرت
سے اِن باقی اقوام سرزنشکی کی خاصہے، ادومکر کی۔ کیونکہ
وہ میری قوم کا نقصان دیکھ کر شادیانہ بجانے لـگیں اور اپنی
حقارت کا اظہار کر ملـکمیرےکے پر قبضہ کیا تاکہ اُس کی
چراگاہ کو لُوٹ لیں۔ اے6 پہاڑو اور یو، پہاڑ اے گھاٹیو اور
وادیو، رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ چونکہ دیگر اقوام نے تیری
اِتنی رُسوائی کی ہے اِس لئے مَیں اپنی غیرت اور اپنا غضب اُن پر

نازل کروں گا۔ مَیں7 رب قادرِ مطلق اپنا ہاتھ اُٹھا کر قَسم کھاتا
ہوں کہ گرد و نواح کی اِن اقوام کی بھی رُسوائی کی جائے گی۔

اسرائیلاےلیکن8 کے پہاڑو، تم پر دوبارہ یالی ہر پھلے پھولے
گی۔ تم سرےنئے سے میری 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 کی آبادی بڑھا دوں گا۔ کیونکہ تمام اسرائیلی آ کر
تمہاری ڈھلانوں پر اپنے گھر بنا لیں تمہارےگے۔ شہر دوبارہ آباد
ہو جائیں گے، اور کھنڈرات کی جگہ نئے گھر بن جائیں گے۔
مَیں11 تم پر بسنے انسانوالے تعدادکیحیوانو بڑھا دوں گا، اور وہ
بڑھ کر پھلیں پھولیں گے۔ مَیں ہونے دوں گا تمہارےکہ علاقے
میں ماضی کی طرح آبادی ہو گی، پہلے کی نسبت مَیں تم پر کہیں
یادہ ز مہربانی کروں تبگا۔ تم جان لو گے کہ مَیں ربہی ہوں۔

مَیں12 اپنی اسرائیلقوم پاستمہارےکو پہنچا دوں گا، اور وہ
تمہاریدوبارہ ڈھلانوں پر متے پھریںگھو 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 کو
ہڑپ کر کے اپنی قوم کو اُس کی اولاد سے محروم کر دیتے ہو۔
لیکن14 آئندہ ایسا نہیں ہو گا۔ آئندہ تم نہ آدمیوں کو ہڑپ کرو
گے، نہ اپنی قوم کو اُس کی اولاد سے محروم کرو گے۔ یہ رب
قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔ 15 مَیں خود ہونے دوں گا کہ آئندہ
تمہیں دیگر اقوام کی لعن طعن نہیں پڑےسننی گی۔ آئندہ تمہیں اُن
برداشتمذاقکا نہیں پڑےکرنا گا، کیونکہ ایسا کبھی ہو نہیںگا
کہ تم اپنی قوم کے لئے ٹھوکر کا باعث ہو۔ یہ رب قادرِ مطلق کا
فرمان “۔‘ہے

الله اپنی قوم کو نیا دل اور نیا روح بخشے گا
مجھرب16 کلامہمسے ہوا، آدماے”17 اسرائیلیجبزاد،

میںملـکاپنے آباد تھے ملـکتو اُن سےحرکتوںاورچلنچالکے
ناپاک ہوا۔ وہ بُرےاپنے رویے میریباعثکے ماہواریمیںنظر
میں ناپاکطرحکیعورتمبتلا تھے۔ 18 اُن قتللوگہاتھوںکے
ہوئے، اُن کی بُت پرستی ناپاکملـکسے ہو گیا۔
جواب میں مَیں نے اُن پر نازلغضباپنا کیا۔ مَیں19 اُنہیںنے

مختلف اقوام و ممالـک میں منتشر کر کے اُن کے چال چلن اور
غلط کاموں کی مناسب سزا دی۔ لیکن20 جہاں بھی وہ پہنچے
وہاں اُن ہی مُقّدسمیرےسےسببکے نام کی ہوئی۔بےحرمتی
کیونکہ جن سے بھی اُن ملاقاتکی ہوئی اُنہوں نے کہا، گو’ یہ
رب کی قوم ہیں توبھی اِنہیں اُس ملـککے کو چھوڑنا ‘!پڑا 21 یہ
دیکھ کر جسکہ قوم میں بھی اسرائیلی جا بسے وہاں اُنہوں نے
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میرے مُقّدس 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 مَیں تیری خاطر نہیں 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 درمیانکے رہ کر اُس کی کیبےحرمتی لیکنہے،
مَیں اُن کی موجودگی تمہاریمیں مدد کر کے مُقّدساپنا کردار اُن
پر ظاہر کروں گا۔ تب وہ جان لیں گی کہ مَیں ہی رب ہوں۔ یہ
رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

24 مَیں تمہیں دیگر اقوام و ممالـک سے نکال دوں گا اور تمہیں
جمع کر تمہارےکے ملـکاپنے واپسمیں لاؤں گا۔ مَیں25 تم پر
صاف پانی چھڑکوں گا تو پاکتم صاف ہو جاؤ گے۔ ہاں، مَیں
تمہیں تمام ناپاکیوں اور بُتوں صافپاکسے کر دوں گا۔

مَیںتب26 تمہیں نیا بخشدل کر تم میں نئی روح ڈال دوں گا۔
مَیں تمہارا نکالدلسنگین پوستگوشتتمہیںکر کا نرم دل عطا
کروں گا۔ 27 کیونکہ مَیں اپنا ہی روح تم میں ڈال کر تمہیں اِس
قابل بنا دوں گا کہ ہدایاتمیریتم پیرویکی میرےاور احکام پر
دھیان عملسے سکو۔کر تب28 تم دوبارہ سکونتمیںملـکاُس
کرو مَیںجوگے باپتمہارےنے دادا کو دیا تھا۔ میریتم قوم ہو
گے، اور مَیں تمہارا خدا ہوں گا۔ مَیں29 خود تمہیں تمہاری تمام
ناپاکی سے چھڑاؤں گا۔ آئندہ ملـکتمہارےمَیں 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
کالمیں پڑنے باعثکے قوموںدیگر کے طعنے سننے نہ پڑیں۔ تب31
تمہاری بُری راہیں اور غلط حرکتیں تمہیں یاد آئیں گی، اور تم اپنے
گناہوں اور بُت پرستی کے باعث اپنے آپ سے گھن کھاؤ گے۔
لیکن32 یاد رہے کہ مَیں سبیہ تمہاریکچھ خاطر نہیں کر رہا۔
رب قادرِ مطلق فرماتا ہے اےکہ اسرائیلی قوم، شرم !کرو اپنے
چال چلن پر شرم سار !ہو

رب33 قادرِ مطلق فرماتا ہے دنجسکہ مَیں تمہارےتمہیں
تمام گناہوں پاکسے صاف کروں گا اُس دن مَیں تمہیں دوبارہ
تمہارے شہروں میں آباد کروں کھنڈراتتبگا۔ پر نئے بنیںگھر
گے۔ 34 گو ملـکوقتاِس میں سے گزرنے والے ہر مسافر کو
اُس کی تباہ حالتشدہ نظر آتی ہے، لیکن اُس وقت ایسا نہیں ہو
گا بلـکہ زمین کی باڑیکھیتی کی جائے گی۔ لوگ35 یہ دیکھ کر
کہیں گے، پہلے” سب کچھ ویران و سنسان تھا، لیکن ملـکاب
باِغ عدن بن گیا !ہے پہلے اُس کے شہر زمین بوس تھے اور اُن کی
جگہ ملبے کے ڈھیر نظر آتے تھے۔ ابلیکن اُن کی سرےنئے سے
بندیقلعہ ہو گئی لوگاورہے اُن میں آباد “ہیں۔ 36 پھر ارد گرد
کی جتنی قومیں بچ گئی ہوں گی وہ جان لیں گی کہ ربمَیں، نے
سرےنئے سے وہ کچھ تعمیر کیا ہے جو پہلے ڈھا دیا گیا تھا، مَیں

نے ویران زمین میں پودےدوبارہ لگائے ہیں۔ یہ میرا، رب کا
فرمان ہے، اور مَیں یہ کروں گا بھی۔

37 قادرِ مطلق فرماتا ہے ایککہ بار پھر مَیں اسرائیلی قوم کی
التجائیں سن کر باشندوں کی تعداد یوڑ ر کی طرح بڑھا دوں گا۔
ماضیطرحجس38 میں عید کے دن یروشلم میں طرفہر قربانی
یاںکی بکر بھیڑ نظر آتی ملـکطرحاُسیتھیں میںشہروںکے دوبارہ
ہجوم کے ہجوم نظر آئیں تبگے۔ وہ جان لیں گے کہ مَیں ربہی
“۔‘ہوں

37
ہڈیوں بھریسے وادی کی یا رو

ربدنایک1 ہاتھکا مجھ پر آ ربٹھہرا۔ مجھےنے روحاپنے
سے باہر لے جا ایککر وادیکھلی بیچکے میں وادیکیا۔کھڑا
ہڈیوں بھریسے تھی۔ اُس2 نے مجھے اُن میں سے گزرنے دیا تو
مَیں نے دیکھا کہ وادی کی زمین پر بےشمار ہڈیاں بکھری پڑی
ہیں۔ یہ ہڈیاں سراسر سوکھی ہوئی تھیں۔

رب3 نے مجھ سے پوچھا، اے” آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں دوبارہ
زندہ ہو سکتی مَیں“ہیں؟ جوابنے رباے”دیا، قادرِ مطلق،
تُو ہی جانتا “ہے۔

4 تب اُس نے فرمایا، نبوّت” کر کے ہڈیوں کو بتا، اے’
سوکھی ہوئی ہڈیو، رب کا کلام !سنو رب5 قادرِ مطلق فرماتا
مَیںکہہے تم میں ڈالوںدم گا تو تم دوبارہ زندہ ہو گی۔جاؤ مَیں6
تم پر نسیں گوشتاور چڑھا ِجلدکچھسبکر دوںڈھانپسے گا۔
مَیں تم میں دم ڈال دوں گا، اور تم زندہ ہو جاؤ تبگی۔ تم جان لو
گی کہ مَیں “۔‘ہوںربہی

7 مَیں نے ایسا ہی کیا۔ اور جوں ہی مَیں نبوّت کرنے لگا تو
شور مچ گیا۔ ہڈیاں کھڑکھڑاتے دوسریایکہوئے ساتھکے جُڑ
گئیں، اور ہوتے پورےہوتے ڈھانچے بن گئے۔ میرے8 دیکھتے
نسیںدیکھتے ڈھانچوںگوشتاور پر چڑھ گیا ِجلدکچھسباور 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’ دم، رب 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 افراد ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہماری’ ہڈیاں سوکھ گئی ہیں،
ہماری اُمید جاتی رہی ہے۔ ہم ختم ہی ہو گئے ‘!ہیں 12 چنانچہ
نبوّت کر اُنہیںکے رب’بتا، قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اے میری قوم، مَیں تمہاری
قبروں کو کھول دوں گا اور تمہیں اُن میں سے نکال کر ملـِک
اسرائیل واپسمیں لاؤں گا۔ میریاے13 تمہاریمَیںجبقوم،
قبروں کو کھول دوں گا اور تمہیں اُن میں سے نکال لاؤں گا تب
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تم جان لو گے کہ مَیں ربہی ہوں۔ مَیں14 اپنا روح تم میں ڈال
دوں گا تو تم زندہ ہو جاؤ گے۔ پھر مَیں تمہارےتمہیں ملـکاپنے
میں بسا دوں تبگا۔ تم جان لو گے کہ یہ ربمیرا، کا فرمان ہے
اور مَیں یہ کروں گا “۔‘بھی

یہوداہ اور اسرائیل متحد ہو جائیں گے
مجھرب15 ہمسے کلام ہوا، آدماے”16 لـکڑیزاد، کا ٹکڑا

لے کر اُس پر لـکھ دے، جنوبی’ قبیلہ یہوداہ اور جتنے اسرائیلی
قبیلے اُس ساتھکے متحد ‘ہیں۔ پھر لـکڑی ایککا اَور ٹکڑا لے کر
اُس پر لـکھ دے، شمالی’ یوسفقبیلہ یعنی افرائیم اور جتنے اسرائیلی
قبیلے اُس کے ساتھ متحد ‘ہیں۔ اب17 لـکڑی کے ٹکڑےدونوں
دوسرےایک کے ساتھ یوں دےجوڑ تیرےکہ ہاتھ ایکمیں
ہو جائیں۔

تیرے18 ہم وطن تجھ سے پوچھیں گے، کیا’ آپ ہمیں اِس کا
بتائیںنہیںمطلب اُنہیںتب19‘گے؟ بتا، رب’ مطلققادرِ فرماتا ہے
لـکڑییعنییوسفمَیںکہ مالـککے افرائیم اُساور متحدساتھکے
قبیلوںاسرائیلی یہوداہکرلےکو لـکڑیکی گا۔دوںجوڑساتھکے
میرے ہاتھ میں لـکڑیوہ ایککا ہی ٹکڑا بن جائیں ‘گے۔

20 اپنے ہم وطنوں کی موجودگی لـکڑیمیں کے ٹکڑےمذکورہ
ہاتھ میں تھامے رکھ 21 اور ساتھ ساتھ اُنہیں بتا، رب’ قادرِ مطلق
فرماتا ہے کہ مَیں اسرائیلیوں کو اُن قوموں میں سے نکال لاؤں گا
جہاں وہ جا بسے ہیں۔ مَیں اُنہیں جمع کر کے اُن کے ملـکاپنے
لاؤںواپسمیں گا۔ اسرائیلوہیں22 پہاڑوںکے پر مَیں اُنہیں متحد
کر ایککے ہی قوم بنا دوں گا۔ اُن ایکپر ہی بادشاہ حکومت
گا۔کرے آئندہ وہ نہ کبھی قوموںدو میں تقسیم ہو جائیں نہگے،
میں۔سلطنتوںدو آئندہ23 وہ آپاپنے نہکو بُتوںاپنے 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 صافپاکاُنہیں کروں گا۔ یوں
وہ میری قوم ہوں گے اور مَیں اُن کا خدا ہوں گا۔ 24 میرا خادم
داؤد اُن کا بادشاہ ہو گا، اُن ایککا ہی گلہ بان ہو گا۔ تب وہ
ہدایاتمیری مطابقکے زندگی گزاریں گے اور دھیان میرےسے
احکام پر عمل کریں گے۔

25 ملـکجو مَیں نے اپنے خادم یعقوب کو دیا تھا اور جس
میں تمہارے باپ دادا ہتے ر تھے اُس میں اسرائیلی دوبارہ بسیں
گے۔ ہاں، وہ اور اُن کی اولاد تکہمیشہ اُس میں آباد رہیں گے،
اور میرا خادم داؤد تکابد اُن پر کرےحکومت گا۔ تب26 مَیں
اُن ساتھکے سلامتی کا باندھوںعہد ایکگا، ایسا عہد جو ہمیشہ
تک قائم رہے گا۔ مَیں اُنہیں قائم کر کے اُن کی تعداد بڑھاتا جاؤں
گا، اور میرا مقدِس تکابد اُن کے درمیان رہے گا۔ 27 وہ میری
سکونت گاہ کے سائے میں بسیں گے۔ مَیں اُن کا خدا ہوں گا،
اور وہ میری قوم ہوں گے۔ جب28 میرا مقدِس ابد تک اُن کے

درمیان ہو گا تو دیگر اقوام جان لیں گی کہ مَیں ربہی ہوں، کہ
اسرائیل مُقّدسکو کرنے والا مَیں ہی “۔‘ہوں
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اسرائیل کا دشمن جوج

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، اے”2 آدم 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 کانٹے ڈال کر پوریتجھے سمیتفوج
نکال دوں گا۔ شاندار وردیوں سے تیرےآراستہ تمام گھڑسوار اور
فوجی اپنے گھوڑوں سمیت نکل آئیں گے، گو تیری بڑی فوج کے
مرد چھوٹی اور بڑی ڈھالیں اُٹھائے پھریں گے، اور 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 گا۔
6 جُمر اور شمال کے دُوردراز بیتعلاقے ُتجرمہ کے تمام دستے بھی
تیرےقومیںسیبہتوقتاُسغرضگے۔ہوںساتھ نکلیںساتھ
گی۔ چنانچہ7 مستعد ہو !جا جتنے تیرےلشکر ارد گرد جمع ہو گئے
ہیں اُن کے ساتھ مل خوبکر یاں تیار !کر اُن کے لئے پہرا داری
کر۔

8 متعدد دنوں کے بعد تجھے ملـِک اسرائیل پر حملہ کرنے کے
لئے بُلایا جائے گا جسے جنگابھی سے چھٹکارا ملا ہو گا اور
جس جلاوطنکے سیبہتدیگر قوموں میں واپسسے آ گئے ہوں
گے۔ گو اسرائیل کا پہاڑی علاقہ بڑی دیر سے برباد ہوا ہو گا،
لیکن وقتاُس اُس باشندےکے جلاوطنی واپسسے آ کر امن و
امان سے اُس میں بسیں گے۔

تب9 تُو طوفان کی طرح آگے بڑھے تیرےگا، دستے بادل کی
ملـکپورےطرح پر چھا جائیں تیرےگے۔ بہتساتھ سی قومیں
ہوں گی۔ رب10 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تیرےوقتاُس 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 نہیںحفاظتاپنی کر سکتے۔ نہ اُن چاردیواریکی ہے،
نہ دروازہ یا کنڈا۔ 12 مَیں اسرائیلیوں کو لُوٹ لوں گا۔ جو شہر
تھےکھنڈراتپہلے ابلیکن سرےنئے سے آباد ہوئے ہیں اُن پر
مَیں ٹوٹ پڑوں گا۔ جو جلاوطن دیگر اقوام سے واپس آ گئے ہیں
اُن کی دولت مَیں چھین لوں گا۔ کیونکہ اُنہیں کافی مال مویشی
حاصل ہوئے ہیں، اور اب وہ دنیا کے مرکز میں آ بسے “ہیں۔
ددانسبا،13 ترسیساور تاجرکے پوچھیںبزرگاور کہگے کیا تُو
نے واقعی اپنے فوجیوں لُوٹکو مار کے لئے اکٹھا کر لیا ہے؟ کیا
تُو واقعی سونا چاندی، مال مویشی اور باقی بہت سی دولت چھیننا
چاہتا ‘ہے؟
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اے14 آدم زاد، نبوّت کر کے جوج کو بتا، رب’ قادرِ مطلق

فرماتا ہے کہ اُس وقت تجھے پتا چلے گا کہ میری قوم اسرائیل
زندگیسےسکون گزار رہی ہے، اور15 تُو شمالدُوردراز کے اپنے
قومیںمتعددمیںفوجورطاقتاوروسیعتیریگا۔نکلےسےملـک
شامل ہوں گی، اور سب گھوڑوں پر سوار میری16 قوم اسرائیل
پر دھاوا بول دیں گے۔ وہ اُس پر بادل کی طرح چھا جائیں گے۔
اے جوج، اُن آخری دنوں میں مَیں خود تجھے ملـکاپنے پر حملہ
دوںکرنے گا تاکہ دیگر اقوام مجھے جان لیں۔ کیونکہ مَیںکچھجو
اُن کے دیکھتے تیرےدیکھتے ساتھ کروں گا اُس سے میرا مُقّدس
کردار اُن پر ظاہر ہو جائے گا۔ رب17 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ
تُو وہی جسہے کا ذکر مَیں ماضینے میں کیا تھا۔ ماضیکیونکہ
میرےمیں خادم اسرائیلیعنی نبیکے سالوںکافی پیشسے گوئی
کرتے رہے کہ مَیں تجھے اسرائیل خلافکے بھیجوں گا۔

الله جوجخود کو کرےتباہ گا
رب18 مطلققادرِ فرماتا اسرائیلملـِکجوجدنجسکہہے

پر کرےحملہ بگولاآگمَیںدناُسگا مَیں19گا۔جاؤںہو فرماتا
ہوں کہ اُس غیرتمیریدن اور شدید قہر بھڑکیوں اُٹھے گا کہ
ً یقینا ملـِک اسرائیل میں زبردست زلزلہ آئے گا۔ میرےسب20
منے سا تھرتھرا اُٹھیں گے، خواہ مچھلیاں ہوں یا پرندے، خواہ زمین
پر چلنے اور رینگنے والے ہوںجانور یا انسان۔ پہاڑ اُن گزرگاہوںکی
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 گا۔ تب آپسسب میں لڑنے
لـگیں گے۔ مَیں22 اُن مہلـکمیں یاں بیمار اور قتل غارتو پھیلا کر
اُن مَیںساتھساتھگا۔کروںعدالتکی موسلادھار بارش، اولے،
آگ جوجگندھکاور اور اُس کی بین الاقوامی فوج پر برسا دوں
گا۔ یوں23 مَیں اپنا عظیم اور مُقّدس کردار متعدد قوموں پر ظاہر
کروں گا، اُن کے دیکھتے دیکھتے آپاپنے کا اظہار کروں تبگا۔
وہ جان لیں گی کہ مَیں ربہی ‘ہوں۔
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آدماے1 زاد، جوج خلافکے نبوّت کر کے کہہ،
رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے مسکاےکہ اور بل تُو کے اعلٰی

رئیس مَیںابجوج، تجھ نپٹسے لوں گا۔ مَیں2 تیرا منہ پھیر دوں
گا اور تجھے شمال کے دُوردراز علاقے گھسیٹسے کر اسرائیل
کے پہاڑوں پر لاؤں گا۔ 3 وہاں مَیں تیرے بائیں ہاتھ سے کمان
ہٹاؤں گا تیرےاور دائیں ہاتھ سے تیر گرا دوں گا۔ اسرائیل4 کے
پہاڑوں پر ہی تُو اپنے تمام بین الاقوامی فوجیوں کے ہلاکساتھ ہو
جائے گا۔ مَیں تجھے ہر قسم شکاریکے پرندوں اور درندوں کو
کھلا دوں گا۔ 5 کیونکہ تیری لاش کھلے میدان میں گر کر پڑی
رہے گی۔ یہ ربمیرا، قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

مَیں6 ماجوج پر اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے والے ساحلی
علاقوں آگپر بھیجوں گا۔ تب وہ جان لیں گے کہ مَیں ربہی
ہوں۔ اپنی7 قوم اسرائیل کے درمیان ہی مَیں مُقّدساپنا نام ظاہر
کروں گا۔ آئندہ مَیں اپنے مُقّدس 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 یہ سب کچھ 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 کے باشندے میداِن جنگ میں جا کر

دشمن کے اسلحہ کو ایندھن کے لئے جمع کریں گے۔ اِتنی چھوٹی
بڑیاور ڈھالیں، کمان، تیر، لاٹھیاں نیزےاور اکٹھے ہو جائیں گے
کہ سات تکسال کسی اَور ایندھن کی ضرورت نہیں ہو گی۔
اسرائیلیوں10 لـکڑیمیںمیدانکھلےکو چننے درختمیںجنگلیا
کاٹنے ضرورتکی نہیں ہو گی، کیونکہ وہ یہ ہتھیار ایندھن کے
طور پر استعمال کریں ابگے۔ وہ اُنہیں لُوٹیں جنہوںگے اُنہیںنے
لُوٹ لیا تھا، وہ اُن مویشیمالسے لیںچھین جنہوںگے نے اُن سے
کچھسب چھین لیا تھا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

اُس11 دن مَیں اسرائیل میں جوج کے لئے قبرستان مقرر کروں
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 گے۔ تب
وہ جگہ وادٔی ہمون †جوج بھی کہلائے گی۔ جب12 اسرائیلی
تمام لاشیں دفنا ملـککر صافپاککو کریں گے تو سات مہینے
لـگیں تمام13گے۔ اُمّت اِس مصروفمیںکام ربگی۔رہے قادرِ
مطلق فرماتا ہے دنجسکہ 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 کہ ابھی
کہاں کہاں لاشیں پڑی ہیں۔ کیونکہ لازم ہے سبکہ دفن ہو
جائیں ملـکتاکہ صافپاکدوبارہ ہو جائے۔ جہاں15 کہیں
کوئی لاش نظر آئے اُس جگہ کی وہ نشان دہی کریں گے تاکہ
دفنانے والے اُسے وادٔی ہمون جوج میں لے جا کر دفن کریں۔
ملـکیوں16 صافپاککو کیا اسرائیلسےوقتاُسگا۔جائے
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
آسےطرف اسرائیلکر پہاڑیکے !جاؤہوجمعمیںعلاقے کیونکہ
یہاں مَیں تمہارے لئے قربانی کی زبردست ضیافت تیار کر رہا
ہوں۔ یہاں گوشتتمہیں کھانے اور خون پینے کا سنہرا موقع ملے
گا۔ 18 تم سورماؤں کا گوشت کھاؤ گے اور دنیا کے حکمرانوں

* 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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کا خون پیو سبگے۔ بسن کے تازےموٹے مینڈھوں، بھیڑ کے
بچوں، بکروں اور بَیلوں مزےجیسے دار ہوں گے۔ 19 کیونکہ جو
قربانی تمہارےمَیں لئے تیار کر رہا ہوں اُس کی چربی تم جی بھر
کر کھاؤ گے، اُس کا خون پی پی مستکر ہو جاؤ گے۔ رب20
فرماتا ہے کہ تم میری میز پر بیٹھ کر گھوڑوں اور گھڑسواروں،
سورماؤں اور ہر قسم فوجیوںکے سے سیر ہو جاؤ ‘گے۔

رب اپنی واپسقوم لائے گا
یوں21 مَیں دیگر اقوام پر اپنا جلال گا۔کروںظاہر جبکیونکہ

مَیں جوج اور اُس کی فوج عدالتکی کر کے اُن نپٹسے لوں گا
تو تمام اقوام اِس کی گواہ ہوں گی۔ تب22 اسرائیلی قوم ہمیشہ
کے لئے جان لے گی کہ مَیں رب اُس کا خدا ہوں۔ 23 اور دیگر
اقوام لیںجان گی اسرائیلیکہ اپنے گناہوں جلاوطنسےسببکے
ہوئے۔ وہ لیںجان گی کہ چونکہ اسرائیلی مجھ سے بےوفا ہوئے،
اِسی لئے مَیں نے اپنا منہ اُن سے چھپا کر اُنہیں اُن کے دشمنوں
کے حوالے کر دیا، اِسی لئے سبوہ تلوار کی زد میں آ ہلاککر
ہوئے۔ 24 مَیںکیونکہ اُنہیںنے اُن ناپاکیکی اور جرائم مناسبکا
دےبدلہ کر اپنا چہرہ اُن سے چھپا لیا تھا۔

25 چنانچہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اب مَیں یعقوب کی
اولاد کو بحال کر کے تمام اسرائیلی قوم پر ترس کھاؤں گا۔ اب
مَیں بڑی غیرت سے اپنے مُقّدس نام کا دفاع کروں گا۔ جب26
اسرائیلی سکون سے اور خوف کھائے بغیر ملـکاپنے میں رہیں
گے تو وہ اپنی رُسوائی میرےاور ساتھ بےوفائی اعترافکا کریں
گے۔ 27 مَیں اُنہیں دیگر اقوام اور اُن کے دشمنوں ممالـککے میں
سے جمع کر 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 مَیںکہ ہوں۔ربہی اُنہیںکیونکہ اقوام جلاوطنمیں کرنے
اُنہیںمَیںبعدکے اُن اپنےکے میںملـکہی گا۔کروںجمعدوبارہ
ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا۔ رب29 قادرِ مطلق فرماتا
ہے کہ آئندہ مَیں اپنا چہرہ اُن سے نہیں چھپاؤں گا۔ کیونکہ مَیں
اپنا روح اسرائیلی قوم پر ُنڈیل ا دوں “گا۔

40
رب کے نئے گھر کی یا رو

ہماری1 جلاوطنی کے سالویں25 ربمیں کا ہاتھ مجھ پر
آ ٹھہرا اور وہ مجھے یروشلم لے گیا۔ مہینے کا دسواں *دن تھا۔ اُس
وقت یروشلم کو دشمن کے قبضے میں آئے 14 سال ہو گئے تھے۔
الٰہی2 یاؤں رو میں الله نے مجھے ملـِک اسرائیل ایککے نہایت
بلند پہاڑ پر پہنچایا۔ پہاڑ جنوبکے میں ایکمجھے شہر سا نظر آیا۔
3 الله مجھے شہر قریبکے لے گیا تو مَیں نے شہر دروازےکے میں
ایککھڑے آدمی کو دیکھا پیتلجو کا بنا لـگہوا رہا تھا۔ اُس
کے ہاتھ میں کتان کی رسّی اور فیتہ تھا۔ اُس4 نے مجھ سے کہا،

اے” آدم زاد، دھیان سے دیکھ، غور !سنسے 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 فیتہ میرے راہنما کے ہاتھ میں تھا اُس کی
لمبائی ساڑھے فٹ10 تھی۔ اِس کے یعے ذر اُس نے چاردیواری
ناپکو لیا۔ دیوار کی موٹائی اور اونچائی دونوں دسدسساڑھے
فٹ تھی۔

6 پھر میرا راہنما مشرقی دروازے کے پاس پہنچانے والی
سیڑھی پر چڑھ دروازےکر کی دہلیز پر رُک گیا۔ جب اُس نے
اُس پیمائشکی کی تو اُس کی گہرائی ساڑھے فٹ10 نکلی۔

میںدروازےوہجب7 کھڑا ہوا دائیںتو پہرےطرفبائیںاور
داروں کے تین تین کمرے نظر آئے۔ ہر کمرے کی لمبائی اور
چوڑائی فٹدسدسساڑھے تھی۔ کمروں کے درمیان کی دیوار
پونے نو فٹ موٹی تھی۔ اِن کمروں کے ایکبعد اَور دہلیز تھی جو
تھی۔گہریفٹ10ساڑھے اُس پر سے گزر دروازےہمکر سے
میںبرآمدےایکملحق طرفکیگھرکےربرُخکاجسآئے
تھا۔ میرے8 راہنما برآمدےنے کی پیمائش کی 9 تو پتا چلا کہ
اُس کی لمبائی فٹ14 دروازےہے۔ کے ستون نما بازو ساڑھے
تین تین فٹ موٹے برآمدےتھے۔ کا رُخ رب کے گھر طرفکی
تھا۔ پہرے10 داروں کے ایکسبکمرےمذکورہ بڑےجیسے
تھے، اور اُن درمیانکے والی موٹیجیسیایکسبدیواریں تھیں۔

اِس11 بعدکے اُس دروازےنے کی ناپی۔چوڑائیکیگزرگاہ
یہ مل ملا کر پونے فٹ23 تھی، البتہ جب کواڑ کھلے تھے تو اُن
کے درمیان کا فاصلہ ساڑھے فٹ17 تھا۔ پہرے12 داروں کے
کمرےہر کے منے ایکسا سیچھوٹی دیوار کیجستھی اونچائی
21 تھیانچ لمبائیکیکمرےہرجبکہ اور اونچائی دسدسساڑھے
فٹ تھی۔ 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 پونے فٹ44 ہے۔

ملحقسےدروازےمیںصحن14 وہ برآمدہ ربرُخکاجستھا
تھا۔طرفکیگھرکے اُس †تھی۔فٹ33چوڑائیکی جو15 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 30

* 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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بنائےکمرے منےکےجنتھےگئے سا پتھر فرشیہ18تھا۔فرشکا
تھیںگزرگاہیںکیدروازوںجہاںتھا۔ساتھساتھکےچاردیواری
فرشوہاں اُن کی دیواروں سے لگتا تھا۔ جتنا لمبا اِن گزرگاہوں کا
وہ حصہ تھا جو صحن میں تھا اُتنا ہی فرشچوڑا بھی تھا۔ فرشیہ
اندرونی صحن نسبتکی نیچا تھا۔

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
20 اِس کے بعد اُس نے چاردیواری کے شمالی دروازے کی

پیمائش کی۔
دروازےاِس21 میں بھی دائیں اور طرفبائیں تین کمرےتین

تھے جو مشرقی دروازے کے کمروں جتنے بڑے تھے۔ اُس میں
سے گزر کر ہم وہاں دروازےبھی سے برآمدےملحق میں آئے
جس کا رُخ رب کے گھر کی طرف تھا۔ اُس کی اور اُس کے
ستون نما بازوؤں کی لمبائی اور چوڑائی اُتنی ہی تھی جتنی مشرقی
دروازے کے برآمدے اور اُس کے ستون نما بازوؤں کی تھی۔
گزرگاہ کی پوری لمبائی ساڑھے فٹ87 تھی۔ میرےجب راہنما
نے وہ فاصلہ ناپا پہرےجو داروں کے کمروں میں ایکسے کی
پچھلی دیوار سے لے کر اُس مقابلکے کمرےکے کی پچھلی دیوار
تک تھا تو معلوم ہوا کہ پونے 44 فٹ ہے۔ دروازے22 سے
ملحق برآمدہ، اورکھڑکیاں کندہ کئے اُسیدرختکےکھجورگئے
طرح بنائے گئے طرحجستھے دروازےمشرقی میں۔ ایکباہر
سیڑھی دروازے تک پہنچاتی تھی جس کے سات قدمچے تھے۔
دروازےمشرقی دروازےشمالیطرحکی سرےاندرونیکے کے
ایکساتھ برآمدہ ملحق جستھا سے ہو کر انسان صحن میں پہنچتا
تھا۔

23 مشرقی دروازے کی طرح اِس دروازے کے مقابل بھی
اندرونی صحن میں پہنچانے والا دروازہ تھا۔ دونوں دروازوں کا
درمیانی فاصلہ فٹ175 تھا۔

بیرونی صحن کا جنوبی دروازہ
24 اِس کے بعد میرا راہنما مجھے باہر لے گیا۔ چلتے چلتے ہم

بھیوہاںپہنچے۔پاسکےچاردیواریجنوبی دروازہ آیا۔نظر اُس
میں سے گزر کر ہم وہاں دروازےبھی سے برآمدےملحق میں
جسآئے کا ربرُخ کے تھا۔طرفکیگھر یہ دروازےبرآمدہ
کے ستون نما بازوؤں سمیت دیگر دروازوں کے برآمدے جتنا بڑا
تھا۔ دروازے25 اور برآمدے کی کھڑکیاں بھی دیگر کھڑکیوں
کی مانند تھیں۔ گزرگاہ پوریکی لمبائی جبتھی۔فٹ87ساڑھے
اُس نے وہ فاصلہ ناپا پہرےجو 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 فٹ44 ہے۔ 26 باہر ایک
سیڑھی دروازے تک پہنچاتی تھی جس کے سات قدمچے تھے۔
دیگر دروازوں کی طرح دروازےجنوبی کے سرےاندرونی کے
ساتھ برآمدہ ملحق جستھا سے ہو کر انسان صحن میں پہنچتا تھا۔

برآمدے کے دونوں ستون نما بازوؤں پر کھجور درختکے کندہ
کئے گئے تھے۔

میںصحناندرونیبھیمقابلکےدروازےاِس27 پہنچانے والا
دروازہ تھا۔ دونوں دروازوں کا درمیانی فاصلہ فٹ175 تھا۔

اندرونی صحن کا جنوبی دروازہ
28 پھر میرا راہنما جنوبی دروازے میں سے گزر کر مجھے

اندرونی صحن میں جبلایا۔ اُس وہاںنے کا دروازہ ناپا تو معلوم
ہوا کہ وہ بیرونی دروازوں مانندکی ہے۔ داروںپہرے29-30 کے
کمرے، برآمدہ اور اُس ستونکے نما پیمائشسببازو حسابکے
سے دیگر دروازوں کی مانند تھے۔ دروازےاِس اور اِس ساتھکے
ملحق برآمدے میں بھی کھڑکیاں تھیں۔ گزرگاہ کی پوری لمبائی
ساڑھے فٹ87 تھی۔ میرےجب راہنما نے وہ فاصلہ ناپا جو
پہرے داروں کمرےکے میں ایکسے کی پچھلی دیوار سے لے
کر اُس مقابلکے کمرےکے کی پچھلی تکدیوار تھا تو معلوم ہوا
کہ پونے فٹ44 ہے۔ لیکن31 اُس برآمدےکے کا رُخ بیرونی
تھا۔طرفکیصحن اُس میں پہنچنے کے لئے بنائیسیڑھیایک گئی
تھی جس کے آٹھ قدمچے تھے۔ دروازے کے ستون نما بازوؤں پر
کھجور درختکے کندہ کئے گئے تھے۔

اندرونی صحن کا مشرقی دروازہ
32 اِس کے بعد میرا راہنما مجھے دروازےمشرقی سے ہو کر

اندرونی میںصحن اُسجبلایا۔ یہنے دروازہ ناپا تو معلوم ہوا کہ
یہ بھی دیگر دروازوں جتنا بڑا ہے۔ پہرے33 داروں کے کمرے،
دروازے 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 87 فٹ اور
چوڑائی تھی۔فٹ44پونے دروازےاِس34 برآمدےکے کا رُخ
بھی بیرونی صحن طرفکی دروازےتھا۔ کے ستون نما بازوؤں پر
کھجور درختکے کندہ کئے گئے برآمدےتھے۔ میں پہنچنے کے
لئے ایک سیڑھی بنائی گئی جستھی آٹھکے قدمچے تھے۔

اندرونی صحن کا شمالی دروازہ
35 پھر میرا راہنما مجھے دروازےشمالی 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 بھی دوسرے دروازوں کی مانند تھیں۔ گزرگاہ کی
لمبائی ساڑھے 87 فٹ اور چوڑائی پونے 44 فٹ تھی۔ 37 اُس
برآمدےکے کا رُخ بھی بیرونی صحن طرفکی دروازےتھا۔ کے
ستون نما بازوؤں پر کھجور درختکے کندہ کئے گئے تھے۔ اُس
میں پہنچنے لئےکے بنائیسیڑھیایک تھے۔قدمچےآٹھکےجستھیگئی

اندرونی دروازےشمالی پاسکے ذبح بندوبستکا
اندرونی38 دروازےشمالی برآمدےکے میں دروازہ جستھا

میں سے گزر کر انسان اُس کمرے میں داخل ہوتا تھا جہاں اُن
ذبح کئے ہوئے جانوروں کو یا دھو جاتا تھا جنہیں بھسم کرنا ہوتا
تھا۔ برآمدے39 میں میزیںچار کمرےتھیں، طرفدونوںکے دو
دو میزیں۔ اِن میزوں پر اُن جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا جو بھسم
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ہونے والی قربانیوں، گناہ کی قربانیوں اور قصور کی قربانیوں کے
لئے مخصوص تھے۔ برآمدےاِس40 سے باہر مزید ایسیچار میزیں
تھیں، دو ایک طرف اور دو دوسری طرف۔ مل41 ملا کر آٹھ
میزیں تھیں جن پر قربانیوں کے جانور ذبح کئے جاتے تھے۔ چار
برآمدے کے اندر اور چار اُس سے باہر صحنکے میں تھیں۔

برآمدے42 کی چار میزیں تراشے ہوئے پتھر سے بنائی گئی
تھیں۔ ہر ایک کی لمبائی اور چوڑائی ساڑھے 31 انچ اور اونچائی
21 انچ تھی۔ اُن پر وہ تمام پڑےآلات تھے جو جانوروں کو بھسم
ہونے والی قربانی اور باقی قربانیوں کے لئے تیار کرنے کے لئے
درکار تھے۔ جانوروں43 گوشتکا 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 کی طرف تھا۔ جنوبی
دروازے کے ساتھ بھی ایسا کمرا تھا۔ اُس کا رُخ شمال طرفکی
تھا۔ میرے45 راہنما نے مجھ سے کہا، کمرےجس” کا رُخ
جنوب طرفکی ہے وہ اُن اماموں کے لئے ہے ربجو کے گھر
بھالدیکھکی کرتے ہیں، 46 کمرےجسجبکہ کا شمالرُخ کی
طرف ہے وہ اُن اماموں کے لئے ہے قربانجو گاہ کی دیکھ بھال
کرتے ہیں۔ تمام امام صدوق کی اولاد لاویہیں۔ قبیلےکے میں
صرفسے اُن ہی ربکو کے حضور آ کر اُس خدمتکی کرنے
اجازتکی “ہے۔

اندرونی صحن رباور کا گھر
میرے47 راہنما پیمائشکیصحناندرونینے لمبائیکیاُسکی۔

اور چوڑائی پونے دو دو تھی۔فٹَسو قربان ربمیںصحناِسگاہ
کے گھر کے منے سا ہی تھی۔ 48 پھر اُس نے ربمجھے کے گھر
برآمدےکے میں لے جا کر دروازے کے ستون نما بازوؤں کی
پیمائش کی۔ معلوم ہوا کہ یہ پونے فٹ9 موٹے دروازےہیں۔
کی چوڑائی ساڑھے فٹ24 تھی جبکہ دائیں بائیں کی دیواروں کی
لمبائی سوا پانچ پانچ فٹ تھی۔ 49 برآمدےچنانچہ پوریکی چوڑائی
35 اور لمبائی فٹ21 تھی۔ اُس میں داخل ہونے کے لئے دس
قدمچوں والی سیڑھی بنائی گئی دروازےتھی۔ دونوںکے ستون نما
بازوؤں کے ساتھ ایکایکساتھ ستون کھڑا کیا گیا تھا۔
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اِس1 کے بعد میرا راہنما ربمجھے کے گھر کے کمرےپہلے

یعنی مُقّدس’ ‘کمرا میں لے گیا۔ اُس دروازےنے کے ستون 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 نو فٹ لمبی کمرےتھیں۔ کی پوری لمبائی فٹ70
اور چوڑائی فٹ35 تھی۔

3 پھر وہ آگے بڑھ سبکر سے کمرےاندرونی میں داخل ہوا۔
اُس دروازےنے ستونکے نما بازوؤں پیمائشکی کی تو معلوم ہوا
کہ ساڑھے تین فٹتین موٹے دروازےہیں۔ کی چوڑائی ساڑھے
تھی،فٹ10 بائیںدائیںاور دیواریںکی بارہسوا لمبیفٹبارہ تھیں۔

کمرےاندرونی4 کی لمبائی اور پینتیسپینتیسچوڑائی فٹ تھی۔
وہ بولا، مُقّدسیہ” ترین کمرا “ہے۔

رب کے گھر کمرےملحقسے
پھر5 اُس بیرونیکیگھرکےربنے ناپی۔دیوار اُس موٹائیکی

ساڑھے فٹ10 تھی۔ دیوار کے ساتھ کمرےساتھ تعمیر کئے گئے
تھے۔ کمرےہر کی چوڑائی فٹ7 تھی۔ کمروں6 کی تین منزلیں
تھیں، ربتھے۔کمرے30کُل بیرونیکیگھرکے دوسریدیوار
منزل پر پہلی منزل کی نسبت کم موٹی اور تیسری منزل پر دوسری
منزل نسبتکی کم موٹی ًتھی۔ نتیجتا منزلہر اُسوزنکا بیرونیکی
دیوار پر تھا اور ضرورت نہیں تھی کہ اِس دیوار میں شہتیر لگائیں۔
7 دوسریچنانچہ منزل پہلی نسبتکی چوڑی اور تیسری دوسری
کی نسبت چوڑی تھی۔ ایک سیڑھی نچلی منزل سے دوسری اور
تیسری تکمنزل پہنچاتی تھی۔

8-11 اِن کمروں کی بیرونی دیوار پونے 9 فٹ موٹی تھی۔ جو
کمرے رب کے گھر کی شمالی دیوار میں تھے اُن میں داخل
ہونے ایککا دروازہ تھا، اِسیاور داخلمیںکمروںجنوبیطرح
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 فٹ9پونے چوڑا اور فٹ10ساڑھے اونچا ربتھا۔
کے کیگھر بیرونی دیوار کمرےملحقسے اِس پر بنائے گئے تھے۔
چبوترےاِس اور اماموں سے مستعمل مکانوں کے درمیان کھلی
جگہ جستھی کا فاصلہ فٹ35 تھا۔ یہ کھلی ربجگہ کے گھر
طرفچاروںکے نظر آتی تھی۔

مغرب عمارتمیں
اِس12 کھلی جگہ تھیعمارتایکمیںمغربکے جو ساڑھے

ایک َسو فٹ57 لمبی اور ایکساڑھے َسو فٹ22 چوڑی تھی۔
اُس کی دیواریں طرفچاروں پونے نو فٹنو موٹی تھیں۔

رب کے گھر کی پیمائشبیرونی
13 میرےپھر راہنما نے باہر ربسے پیمائشکیگھرکے کی۔

اُس کی لمبائی فٹ175 تھی۔ رب کے گھر کی پچھلی دیوار سے
مغربی عمارت تک 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
بھی فٹ175 ہے۔ اُس15 مغربنے میں اُس عمارت کی لمبائی
ناپی ربجو کے گھر پیچھےکے تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی دونوں
پہلوؤں کی سمیتگزرگاہوں فٹ175 لمبی ہے۔

رب کے گھر کا اندرونی حصہ
رب کے گھر کے برآمدے، مُقّدس کمرے اور مُقّدس ترین

کمرے کی دیواروں پر فرش16 سے لے کر تککھڑکیوں لـکڑی
کے تختے لگائے گئے تھے۔ اِن کھڑکیوں کو بند کیا جا سکتا تھا۔

رب17 کے گھر کی اندرونی دیواروں پر دروازوں کے تکاوپر
تصویریں کندہ کی گئی تھیں۔ 18 کھجور درختوںکے اور کروبی
فرشتوں کی تصویریں باری باری نظر آتی تھیں۔ ہر فرشتے کے دو
چہرے تھے۔ 19 انسان کا چہرہ ایک طرف کے درخت کی
طرف دیکھتا تھا جبکہ شیرببر کا درختکےطرفدوسریچہرہ
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کی طرف دیکھتا تھا۔ یہ درخت اور کروبی پوری دیوار پر باری
منّقشباری کئے گئے تھے، فرش20 سے لے کر دروازوں کے اوپر
تک۔ مُقّدس21 کمرے میں داخل ہونے والے دروازے کے
دونوں بازو مربع تھے۔

لـکڑی کی قربان گاہ
مُقّدس ترین کمرے کے دروازے کے منے سا لـکڑی22 کی

قربان گاہ نظر آئی۔ اُس کی اونچائی فٹ5سوا اور چوڑائی ساڑھے
تین فٹ تھی۔ اُس کے کونے، پایہ اور چاروں پہلو لـکڑی سے بنے
تھے۔ اُس نے مجھ سے کہا، یہ” وہی میز ہے ربجو کے حضور
رہتی “ہے۔

دروازے
مُقّدس23 کمرے میں داخل ہونے کا ایک دروازہ تھا اور

مُقّدس ترین کمرے کا ایک۔ 24 ہر دروازے کے دو کواڑ
تھے، وہ درمیان میں سے کھلتے تھے۔ دیواروں25 کی مُقّدسطرح
کمرے دروازےکے پر بھی کھجور درختکے اور کروبی فرشتے
کندہ کئے تھے۔گئے برآمدےاور باہرکے دروازےوالے اوپرکے
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 کے گھر شمالکے میں عمارتایکواقع پاسکے لے
گیا جو رب کے گھر کے پیچھے یعنی مغرب میں واقع عمارت کے
مقابل تھی۔ فٹ175عمارتیہ2 لمبی اور چوڑیفٹ87ساڑھے
تھی۔

اُس3 کا رُخ اندرونی صحن کی اُس کھلی جگہ طرفکی تھا جو
فٹ35 چوڑی تھی۔ دوسرا رُخ بیرونی صحن کے پکے فرش کی
طرف تھا۔
مکان کی تین منزلیں تھیں۔ دوسری منزل پہلی کی نسبت کم

چوڑی اور تیسری دوسری نسبتکی چوڑیکم تھی۔ مکان4 کے
شمالی پہلو میں ایک گزرگاہ تھی جو ایک سرے سے دوسرے
تکسرے لے جاتی تھی۔ اُس کی لمبائی فٹ175 اور چوڑائی
ساڑھے فٹ17 تھی۔ کمروں سبدروازےکے شمال طرفکی
کھلتے تھے۔ دوسری5-6 منزل کمرےکے پہلی منزل نسبتکی کم
تھےچوڑے تاکہ اُن کے منے ٹیرسسا اِسیہو۔ تیسریطرح منزل
کمرےکے دوسری نسبتکی چوڑےکم تھے۔ اِس عمارت میں
صحن دوسریکی عمارتوں طرحکی ستون نہیں تھے۔

کمروں7 کے منے ایکسا بیرونی دیوار تھی جو اُنہیں بیرونی صحن
الـگسے تھی۔کرتی اُس لمبائیکی تھی،فٹ87ساڑھے 8 کیونکہ
بیرونی صحن کمروںطرفکی ملکی ملا کر لمبائی فٹ87ساڑھے
تھی پوریاگرچہ دیوار کی تھی۔فٹ175لمبائی بیرونی9 صحن سے
عمارتاِس میں داخل ہونے کے لئے مشرق طرفکی سے آنا پڑتا
تھا۔ ایکوہاں دروازہ تھا۔

رب10 کے گھر جنوبکے میں اُس ایکجیسی اَور عمارت
تھی جو رب کے گھر کے پیچھے والی یعنی مغربی عمارت کے
مقابل تھی۔ 11 اُس کے کمروں کے منے سا بھی مذکورہ شمالی
عمارت جیسی گزرگاہ تھی۔ اُس کی لمبائی اور چوڑائی، ڈیزائن اور
سبغرضدروازے، کچھ شمالی مکان کی مانند تھا۔ کمروں12
جنوبدروازےکے طرفکی تھے، اور اُن کے منے سا ایکبھی
حفاظتی دیوار تھی۔ بیرونی صحن عمارتاِسسے داخلمیں ہونے
کے لئے مشرق سے آنا پڑتا تھا۔ اُس کا دروازہ بھی گزرگاہ کے
شروع میں تھا۔

اُس13 آدمی مجھنے مُقّدسعمارتیںدونوںیہ”کہا،سے ہیں۔
جو امام رب کے حضور آتے ہیں وہ اِن ہی میں مُقّدس ترین
قربانیاں کھاتے ہیں۔ چونکہ مُقّدسکمرےیہ ہیں اِس لئے امام
اِن میں مُقّدس ترین قربانیاں رکھیں گے، خواہ غلہ، گناہ یا قصور
کی قربانیاں کیوں نہ ہوں۔ 14 جو امام مقدِس سے نکل کر بیرونی
صحن میں جانا چاہیں اُنہیں اِن کمروں میں لباسمُقّدسوہ اُتار کر
چھوڑنا ہے اُنہوںجو ربنے خدمتکی وقتکرتے پہنے ہوئے
تھے۔ لازم ہے کہ وہ پہلے کپڑےاپنے بدلیں، پھر وہاںہی جائیں
جہاں لوگباقی جمع ہوتے “ہیں۔

باہر ربسے کے گھر چاردیواریکی پیمائشکی
15 رب کے گھر کے احاطے میں سب کچھ ناپنے کے بعد

میرا راہنما مجھے مشرقی دروازے سے باہر لے گیا اور باہر سے
چاردیواری پیمائشکی لگا۔کرنے 16-20 فیتے پہلےسے مشرقی دیوار
ناپی، پھر شمالی، جنوبی اور مغربی دیوار۔ ہر دیوار کی لمبائی 875
تھی۔فٹ چاردیواریاِس کا مقصد یہ تھا کہ مُقّدسکچھجو ہے
وہ اُس الـگسے کیا جائے مُقّدسجو نہیں ہے۔

43
رب اپنے گھر واپسمیں آ جاتا ہے

1 میرا راہنما مجھے دوبارہ رب کے گھر کے دروازےمشرقی
پاسکے گیا۔لے اسرائیلاچانک2 کے خدا مشرقجلالکا سے
آتا ہوا دکھائی زبردستدیا۔ آبشار کا سا شور سنائی دیا، اور زمین
اُس کے جلال چمکسے رہی تھی۔ رب3 مجھ پر یوں ظاہر ہوا
جس طرح دیگر یاؤں رو میں، پہلے یائے در کبار کنارےکے اور
پھر جبوقتاُس وہ یروشلم کو تباہ کرنے آیا تھا۔
مَیں منہ کے بل گر گیا۔ رب4 کا جلال دروازےمشرقی میں

ربسے کے گھر میں داخل ہوا۔ 5 پھر الله کا روح مجھے اُٹھا کر
اندرونی صحن میں لے گیا۔ وہاں مَیں نے دیکھا کہ پورا ربگھر
جلالکے سے معمور ہے۔

کھڑےپاسمیرے6 آدمی کی موجودگی میں ربکوئی کے
گھر میں سے مجھ مخاطبسے ہوا،

اے”7 آدم زاد، تختمیرےیہ میرےاور پاؤں کے تلووں کا
مقام ہے۔ یہیں مَیں ہمیشہ تک 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
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کریں گے۔ ماضی8 میں اسرائیل بادشاہوںکے نے اپنے محلوں کو
میرے گھر کے ساتھ ہی تعمیر کیا۔ اُن کی دہلیز میری دہلیز کے
ساتھ اور اُن دروازےکے کا دروازےمیرےبازو کے بازو کے
ساتھ لگتا ایکتھا۔ ہی دیوار اُنہیں مجھ الـگسے رکھتی تھی۔ یوں
اُنہوں اپنینے حرکتوںمکروہ مُقّدسمیرےسے نام کی بےحرمتی
کی، اور جواب میں مَیں نے اپنے غضب میں اُنہیں ہلاک کر
دیا۔ 9 لیکن اب وہ اپنی زناکارانہ بُت پرستی اور اپنے بادشاہوں
کی لاشیں مجھ سے دُور رکھیں گے۔ تب مَیں ہمیشہ تک اُن کے
سکونتدرمیان کروں گا۔

اے10 آدم زاد، اسرائیلیوں کو اِس گھر بارےکے میں بتا
دے تاکہ اُنہیں اپنے گناہوں پر شرم آئے۔ وہ دھیان سے نئے گھر
نقشےکے کا مطالعہ کریں۔ 11 اگر اُنہیں اپنی حرکتوں پر شرم آئے
تو اُنہیں گھر تفصیلاتکی بھی دکھا دے، یعنی اُس کی ترتیب،
اُس آنےکے جانے راستےکے اور اُس کا پورا انتظام تمام قواعد اور
احکام کچھسبسمیت۔ اُن کے منے سا ہی دےلـکھ تاکہ وہ اُس
پورےکے انتظام کے پابند رہیں اور اُس کے تمام قواعد پیرویکی
کریں۔ رب12 کے گھر کے لئے میری ہدایت !سن اِس پہاڑ کی
چوٹی گرد نواحو کے تمام مُقّدسسمیتعلاقے ترین جگہ یہہے۔
گھر کے لئے ہدایتمیری “ہے۔

بھسم ہونے والی قربانیوں کی قربان گاہ
قربان13 یوںگاہ بنائی تھیگئی اُسکہ پایہکا نالی سے گھرا ہوا

تھا 21جو انچ گہری اور اُتنی چوڑیہی تھی۔ 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 چاروں طرف نچلے حصے کا
اوپر والا کنارہ نظر آتا تھا۔ اِس کنارے کی چوڑائی 21 انچ تھی۔
تیسرا اور سب سے اوپر والا حصہ بھی اِسی طرح بنایا گیا تھا۔ وہ
دوسرے حصے کی نسبت کم چوڑا تھا، اِس لئے چاروں طرف
دوسرے حصے کا اوپر والا کنارہ نظر آتا تھا۔ اِس کنارے کی
21بھیچوڑائی انچ قربانیاںپرحصےتیسرے15تھی۔ جاتیجلائی
تھیں، اور چاروں کونوں سینگپر لـگے تھے۔ یہ حصہ بھی فٹ7
اونچا تھا۔ قربان16 گاہ کی اوپر والی سطح مربع شکل کی تھی۔
اُس اورچوڑائیکی تھی۔فٹاکیساکیسلمبائی 17 دوسرا حصہ
بھی مربع شکل کا تھا۔ اُس کی چوڑائی اور لمبائی چوبیسساڑھے
فٹچوبیس تھی۔ اُس کا اوپر والا کنارہ نظر آتا تھا، اور اُس 21پر
انچ چوڑی نالی تھی، یوں کنارےکہ پر سیچھوٹی دیوار جستھی
کی اونچائی ساڑھے 10 انچ تھی۔ قربان گاہ پر ھنے چڑ کے لئے اُس
مشرقکے میں سیڑھی تھی۔

قربان گاہ مخصوصیتکی
18 پھر رب مجھ سے ہم کلام ہوا، اے” آدم زاد، رب قادرِ

مطلق فرماتا ہے کہ اِس قربان گاہ کو تعمیر کرنے کے بعد تجھے
اِس پر قربانیاں جلا کر مخصوصاِسے کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ اِس پر

قربانیوں کا خون بھی چھڑکنا ہے۔ اِس سلسلے میں میری ہدایات
!سن

لاویصرف19 قبیلےکے کے اُن اماموں ربکو کے میںگھر
میرے اجازتکیکرنےخدمتحضور اولادکیصدوقجوہے
ہیں۔
رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ ایکاُنہیں جوان دےبَیل تاکہ

وہ اُسے گناہ کی قربانی کے طور پر پیش کریں۔ 20 اِس بَیل کا
کچھ خون لے کر قربان گاہ چاروںکے سینگوں، نچلے حصے کے
چاروں کونوں اور ارد گرد اُس کنارےکے پر لگا دے۔ یوں تُو
قربان گاہ کا دےکفارہ کر کرےصافپاکاُسے گا۔ اِس21
بَیلجوانبعدکے مقدِسکو مقررہکسیباہرسے جگہ پر جا۔لے
وہاں اُسے جلا دینا ہے۔

بکرےبےعیبایکدناگلے22 قربانکو کر۔ یہ بھی گناہ کی
قربانی ہے، اور اِس یعےکے ذر قربان گاہ کو پہلی قربانی طرحکی
صافپاک کرنا ہے۔

23 پاک صاف کرنے کے اِس سلسلے کی تکمیل پر ایک
بےعیب بَیل اور ایک بےعیب مینڈھے کو چن کر رب24 کو
پیش کر۔ امام اِن جانوروں چھڑکنمکپر رباِنہیںکر بھسمکو
ہونے والی قربانی کے طور پیشپر کریں۔

لازم25 ہے کہ ساتتُو تکدن ایکروزانہ ایکبکرا، جوان
بَیل اور ایک مینڈھا قربان کرے۔ سب جانور بےعیب ہوں۔
سات26 دنوں کی اِس کارروائی سے تم قربان گاہ کا دےکفارہ
مخصوصاورصافپاکاُسےکر گے۔کرو آٹھویں27 دن امامسے
باقاعدہ قربانیاں شروع کر سکیں گے۔ اُس وقت سے تمہارےوہ
لئے بھسم ہونے والی اور سلامتی قربانیاںکی چڑھائیں تبگے۔ تم
مجھے منظور ہو گے۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔

44
رب کے گھر کا بیرونی مشرقی دروازہ بند کیا جاتا ہے

1 میرا راہنما مجھے دوبارہ مقدِس کے بیرونی دروازےمشرقی
پاسکے لے گیا۔ اب وہ بند تھا۔ رب2 نے فرمایا، اب” سے یہ
دروازہ تکہمیشہ بند رہے۔ اِسے کبھی نہیں کھولنا کسیہے۔
کو بھی اِس میں سے داخل ہونے اجازتکی نہیں، ربکیونکہ
جو اسرائیل کا خدا ہے اِس دروازے میں سے ہو کر رب کے
گھر میں داخل ہوا ہے۔ صرف3 اسرائیل کے حکمران کو اِس
دروازے میں بیٹھنے میرےاور قربانیحضور کا اپنا حصہ کھانے
لیکنہے۔اجازتکی اِس لئےکے میںدروازےوہ نہیںگزرسے
سکے گا بلـکہ بیرونی صحن طرفکی اُسسے داخلمیں ہو گا۔ وہ
دروازے 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 شمالی دروازے میں سے ہو کر دوبارہ

اندرونی صحن میں لے گیا۔ ہم رب کے گھر کے منے سا پہنچے۔
مَیں نے دیکھا ربکہ کا ربگھر جلالکے سے معمور ہو رہا
مَیںہے۔ منہ بلکے گر گیا۔
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رب5 نے فرمایا، اے” آدم زاد، دھیان سے دیکھ، غور سے

!سن رب کے گھر بارےکے میں اُن تمام ہدایات پر دےتوجہ
تجھےمَیںجو بتانے والا میںاُسکونکونکہدےدھیانہوں۔
جا سکے گا۔ سرکشاِس6 قوم اسرائیل کو بتا،

اسرائیلیاے’ ربقوم، مطلققادرِ فرماتا تمہاریکہہے مکروہ
بہتحرکتیں بسابہیں، !کرو 7 تم پردیسیوں میرےکو مقدِس
میں لائے لوگوںایسےہو، باطنجوکو اور نامختونمیںظاہر ہیں۔
اور یہ تم نے وقتاُس جبکیا تم خوراکمیریمجھے یعنی چربی
پیشخوناور کر یوںتھے۔رہے تم میرےنے بےحرمتیکیگھر
کر کے اپنی گھنونی حرکتوں سے وہ عہد توڑ ڈالا ہے مَیںجو نے
تمہارے ساتھ باندھا تھا۔ 8 تم میرےخود نہیںخدمتمیںمقدِس
کرنا ہتے تھےچا بلـکہ تم پردیسیوںنے کو یہ تھیدیداریذمہ کہ
تمہاریوہ جگہ خدمتیہ انجام دیں۔

اِس9 لئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ آئندہ بھیجو غیرملـکی
اندرونی اور بیرونی طور پر نامختون ہے اُسے میرے مقدِس میں
داخل ہونے اجازتکی نہیں۔ اِس میں وہ اجنبی بھی شامل ہیں
اسرائیلیوںجو درمیانکے ہتے ر ہیں۔ بھٹکاسرائیلیجب10 گئے
اور مجھ سے دُور ہو کر بُتوں کے پیچھے لـگ گئے تو اکثر لاوی
بھی مجھ سے دُور ابہوئے۔ اُنہیں اپنے گناہ کی سزا پڑےبھگتنی
گی۔ 11 آئندہ میرےوہ مقدِس میں ہر قسم خدمتکی نہیں کریں
دروازوںصرفاُنہیںگے۔ کی داریپہرا کرنے اور جانوروں کو
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 کے گھر میں حاضر رہیں گے، لیکن12
چونکہ وہ اپنے ہم وطنوں کے بُتوں کے منے سا لوگوں خدمتکی
اُنکےکر لئےکے گناہ باعثکا بنے اِسرہے لئے مَیں نے اپنا ہاتھ
اُٹھا کر قَسم کھائی ہے کہ اُنہیں اِس کی سزا پڑےبھگتنی گی۔ یہ
رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

اب13 سے وہ امام کی حیثیت میرےسے قریب آ کر میری
خدمت نہیں کریں ابگے، سے وہ اُن چیزوں قریبکے نہیں آئیں
جنگے مَیںکو مُقّدسنے ترین قرار دیا ہے۔ اِس14 کے بجائے
مَیں رباُنہیں کے گھر نچلےکے درجے کی ذمہ یاں دار دوں گا۔

اماموں کے لئے ہدایات
لیکن15 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے لاویکہ ایککا خاندان

اُن نہیںشاملمیں صدوقہے۔ خاندانکا آئندہ خدمتمیریبھی
کرے گا۔ اُس کے امام اُس وقت بھی وفاداری سے میرے
مقدِس خدمتمیریمیں کرتے اسرائیلجبرہے لوگباقیکے
مجھ سے دُور ہو گئے تھے۔ اِس لئے یہ آئندہ بھی میرے حضور آ
کر مجھے قربانیوں کی چربی اور پیشخون کریں گے۔ صرف16
یہی میرےامام مقدِس میں داخل ہوں گے اور میری میز پر میری
خدمت کر میرےکے فرائضتمام ادا کریں گے۔

جب17 بھی امام اندرونی دروازے میں داخل ہوتے ہیں تو
لازم ہے کہ وہ کتان کپڑےکے پہن لیں۔ اندرونی صحن رباور
کے گھر خدمتمیں وقتکرتے اُون کپڑےکے پہننا منع ہے۔
18 وہ کتان کی پگڑی اور پاجامہ پہنیں، کیونکہ اُنہیں پسینہ دلانے
والے کپڑوں سے گریز کرنا ہے۔ بھیجب19 امام اندرونی صحن
سے دوبارہ بیرونی میںصحن جانا چاہیں تو لازم ہے کہ خدمتوہ
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۔

20 نہ 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۔

22 امام کو کسی طلاق عورتشدہ یا بیوہ سے شادی کرنے
کی اجازت نہیں ہے۔ وہ صرف اسرائیلی کنواری سے شادی
صرفکرے۔ اُس وقت بیوہ سے شادی کرنے کی اجازت ہے
مرحومجب شوہر امام تھا۔

امام23 عوام مُقّدسکو فرقمیںچیزوںغیرمُقّدساور 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 کا فرض ہے کہ وہ میری مقررہ عیدوں کو میری
ہدایات اور قواعد کے مطابق ہی منائیں۔ وہ میرا سبت کا دن
مخصوص مُقّدسو رکھیں۔

25 امام اپنے آپ کو لاشکسی پاسکے جانے ناپاکسے
نہ کرے۔ اِس کی اجازت صرف اِسی صورت میں ہے کہ اُس
ماںکے باپ، بھائیوںبچوں، غیرشادییا بہنوںشدہ میں کوئیسے
انتقال کر جائے۔ 26 اگر کبھی ایسا ہو تو وہ اپنے آپ پاککو
صاف کرنے بعدکے دنساتمزید انتظار کرے، 27 پھر مقدِس
اندرونیکے میںصحن جا کر اپنے لئے گناہ کی پیشقربانی کرے۔
تب ہی وہ دوبارہ مقدِس میں خدمت کر سکتا ہے۔ یہ رب قادرِ
مطلق کا فرمان ہے۔

مَیںصرف28 اماموںہی کا موروثی اُنہیںہوں۔حصہ اسرائیل
میں موروثی ملـکیت مت دینا، کیونکہ مَیں خود اُن کی موروثی
ملـکیت ہوں۔ 29 کھانے کے لئے اماموں کو غلہ، گناہ اور قصور
قربانیاںکی ملیں گی، نیز اسرائیل میں کچھسبوہ لئےکےربجو
مخصوص کیا جاتا ہے۔ اماموں30 فصلکو پہلےکے پھل کا بہترین
تمہارےاورحصہ تمام ملیںہدیئے اُنہیںگے۔ اپنے ُگندھے ہوئے
آٹے بھیسے حصہ دینا تبہے۔ الله تیرےبرکتکی گھرانے پر
ٹھہرے گی۔

31 جو پرندہ یا دیگر فطریجانور طور پر یا دوسرےکسی جانور
کے حملے سے مر جائے اُس کا گوشت کھانا امام کے لئے منع
ہے۔

45
اسرائیل ربمیں کا حصہ
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جب1 ملـکتم کو قرعہ ڈال کر قبیلوں میں تقسیم کرو گے تو

ایک حصے کو رب کے لئے مخصوص کرنا ہے۔ اُس زمین کی
لمبائی ساڑھے 12 کلو میٹر اور چوڑائی 10 کلو میٹر ہو پوریگی۔
مُقّدسزمین ہو گی۔

ربپلاٹایکمیںخطےاِس2 لئےکےگھرکے مخصوص ہو
گا۔ اُس کی لمبائی بھی فٹ875 ہو گی اور اُس کی چوڑائی بھی۔
اُس کے ارد گرد کھلی جگہ ہو جسگی کی چوڑائی ساڑھے 87
فٹ ہو گی۔ خطے3 کا آدھا الـگحصہ کیا جائے۔ اُس کی لمبائی
ساڑھے 12 کلو میٹر اور چوڑائی 5 کلو میٹر ہو گی، اور اُس میں
مقدِس مُقّدسیعنی ترین جگہ ہو گی۔ 4 یہ ملـکخطہ مُقّدسکا
علاقہ ہو گا۔ وہ اُن اماموں کے لئے مخصوص ہو گا جو مقدِس
میں اُس خدمتکی کرتے ہیں۔ اُس میں اُن کے گھر اور مقدِس
پلاٹمخصوصکا ہو گا۔

کاخطے5 یوںباقیاُنحصہدوسرا لاو کو دیا جائے ربجوگا
یہگے۔کریںخدمتمیںگھرکے اُن ملـکیتکی ہو گی، اور اُس
میں وہ اپنی آبادیاں بنا سکیں گے۔ اُس کی لمبائی اور چوڑائی پہلے
حصے کے برابر ہو گی۔

مُقّدس6 خطے ایکملحقسے اَور خطہ ہو کیجسگا لمبائی
ساڑھے 12 کلو میٹر اور چوڑائی ڈھائی کلو میٹر ہو گی۔ ایکیہ
ایسے شہر کے لئے مخصوص ہو میںجسگا بھیکوئی اسرائیلی رہ
سکے گا۔

حکمران کے لئے زمین
حکمران7 کے لئے بھی الـگزمین کرنی ہے۔ یہ مُقّدسزمین

خطے کی مشرقی حد سے لے ملـککر کی مشرقی تکسرحد اور
مغربیکیخطےمُقّدس تکسمندرکرلےسےحد چنانچہگی۔ہو
مشرق مُقّدستکمغربسے 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 نہیں کرے گا بلـکہ ملـک کے باقی حصے کو اسرائیل
قبیلوںکے چھوڑےپر گا۔

حکمران کے لئے ہدایات
رب9 قادرِ مطلق فرماتا اسرائیلیاےکہہے بسابحکمرانو،

!کرو آؤ۔بازسےحرکتوںغلطاپنی اپنا تشددوظلم انصافکرچھوڑ
بازیراستاور قائم میریکرو۔ قوم کو اُس کی موروثی زمین سے
بھگانے سے باز آؤ۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

10 صحیح ترازو استعمال کرو، تمہارے باٹ اور پیمائش کے
آلات غلط نہ ہوں۔ 11 غلہ ناپنے کا برتن بنام ایفہ مائع ناپنے کے
برتن بنام بَت جتنا بڑا ہو۔ دونوں کے لئے کسوٹی خومر ایکہے۔
10خومر ایفہ 10اور بَت کے برابر ہے۔ باٹتمہارے12 یوں ہوں
20کہ مثقال1جیرہ کے برابر 1مثقال60اور مانہ کے برابر ہوں۔

13 درِج تمہارےذیل باقاعدہ ہدیئے :ہیں
تمہاری:اناج فصل کا واں60 حصہ،

تمہاری:َجو فصل کا واں60 حصہ،
زیتون14 تمہاری:تیلکا فصل واں100کا حصہ تیل)

کو بَت حسابکے سے ناپنا 10ہے۔ 1بَت خومر 1اور کور کے
برابر ،(ہے۔

یوں15200 بھیڑبکر میں سے ایک۔
یہ چیزیں غلہ کی نذروں کے لئے، بھسم ہونے والی قربانیوں اور

سلامتی کی قربانیوں کے لئے مقرر ہیں۔ اُن سے قوم کا کفارہ دیا
جائے گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

لازم16 ہے کہ تمام اسرائیلی یہ ملـکہدیئے حکمرانکے کے
حوالے کریں۔ 17 حکمران فرضکا ہو گا کہ وہ نئے چاند کی
عیدوں، سبت کے دنوں اور دیگر عیدوں پر تمام اسرائیلی قوم کے
لئے قربانیاں مہیا کرے۔ اِن میں بھسم ہونے والی قربانیاں، گناہ اور
سلامتی قربانیاںکی اور غلہ اور َمے نذریںکی ہوںشامل یوںگی۔
وہ اسرائیل کا گا۔دےکفارہ

بڑی عیدوں پر قربانیاں
رب18 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ پہلے *مہینے کے پہلے دن کو

ایک بےعیب بَیل کو قربان کر کے مقدِس صافپاککو کر۔
19 امام بَیل کا خون لے کر رباُسے کے گھر کے دروازوں کے
قربانبازوؤں، صحناندرونیاورکونوںکےحصےدرمیانیکےگاہ
میں پہنچانے والے دروازوں بازوؤںکے پر لگا دے۔ عملیہی20
پہلے مہینے ساتویںکے دن بھی کر تاکہ سباُن کا کفارہ دیا جائے
جنہوں نے غیرارادی طور پر یا بےخبری سے گناہ کیا ہو۔ یوں تم
رب کے گھر کا کفارہ دو گے۔

پہلے21 مہینے کے چودھویں دن فسح کی عید کا آغاز ہو۔ اُسے
دنسات مناؤ، اور اُس روٹیبےخمیریصرفدورانکے کھاؤ۔
پہلے22 ملـکدن کا حکمران اپنے اور تمام قوم کے لئے گناہ کی
قربانی کے طور ایکپر پیشبَیل کرے۔ 23 نیز، وہ عید ساتکے
دن دورانکے بَیلبےعیبساتروزانہ ساتاور 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
کے ساتھ ساتھ غلہ کی نذر بھی پیش کرے۔ اِس کے لئے وہ فی
جانور 16 کلو گرام میدہ اور 4 لٹر تیل مہیا کرے۔

25 ساتویں †مہینے کے پندرھویں دن یوں جھونپڑ کی عید شروع
ہوتی ہے۔ حکمران اِس عید پر بھی سات دن کے دوران وہی
کرےپیشقربانیاں فسحجو کی عید کے لئے درکار ہیں یعنی گناہ
کی قربانیاں، بھسم ہونے والی قربانیاں، غلہ کی نذریں اور تیل۔

46
عیدوں پر حکمران جانبکی قربانیاںسے

رب1 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ لازم ہے اندرونیکہ میںصحن
پہنچانے والا مشرقی دروازہ اتوار سے لے کر تکجمعہ بند رہے۔
اُسے سبتصرف اور نئے چاند کے دن کھولنا ہے۔ 2 اُس وقت
حکمران بیرونی صحن سے ہو کر دروازےمشرقی برآمدےکے میں
داخل ہو جائے اور اُس میں سے گزر دروازےکر کے بازو کے

* 45:18 پہلے :مہینے مارچ تا یل۔ اپر † 45:25 ساتویں :مہینے ستمبر تا اکتوبر۔
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پاس کھڑا وہاںجائے۔ہو اماموںوہسے اُسکو بھسمکی ہونے
والی اور سلامتی کی پیشقربانیاں کرتے ہوئے دیکھ سکے گا۔
دروازے کی دہلیز پر وہ کرےسجدہ گا، پھر چلا جائے گا۔ یہ
دروازہ تکشام کھلا رہے۔ 3 لازم ہے کہ باقی اسرائیلی سبت
اور اِسیوہکریں۔عبادتمیںصحنبیرونیدنکےچاندنئے مشرقی
دروازے پاسکے آ میرےکر حضور اوندھے منہ ہو جائیں۔

سبت4 کے دن حکمران چھ بےعیب بھیڑ کے بچے اور ایک
بےعیب مینڈھا چن ربکر کو بھسم ہونے والی قربانی کے طور
پر پیش کرے۔ 5 وہ ہر مینڈھے کے ساتھ غلہ کی نذر بھی پیش
کرے 16یعنی کلو گرام میدہ 4اور لٹر زیتون کا تیل۔ ہر بھیڑ کے
بچے ساتھکے وہ اُتنا ہی دےغلہ چاہے۔جیجتنا 6 نئے چاند کے
دن وہ ایک جوان بَیل، چھ بھیڑ کے بچے اور ایک مینڈھا پیش
بَیلجوان7ہوں۔بےعیبسبکرے۔ اور مینڈھے غلہساتھکے
کی نذر پیشبھی کی جائے۔ غلہ کی یہ نذر 16 کلو میدےگرام
4اور لٹر زیتون تیلکے پر مشتمل ہو۔ وہ ہر بھیڑ بچےکے ساتھکے
اُتنا ہی دےغلہ جتنا جی چاہے۔

حکمران8 اندرونی دروازےمشرقی میں بیرونی صحن سے ہو کر
داخل ہو، اور وہ اِسی راستے سے نکلے بھی۔ جب9 باقی اسرائیلی
کسی عید پر رب کو سجدہ کرنے آئیں تو جو دروازےشمالی سے
بیرونی صحن میں داخل ہوں وہ عبادت کے بعد دروازےجنوبی
سے نکلیں، اور جو جنوبی دروازے سے داخل ہوں وہ شمالی
دروازے سے نکلیں۔ کوئی دروازےاُس سے نہ جسنکلے میں
سے وہ داخل ہوا بلـکہ مقابل دروازےکے سے۔ حکمران10 اُس
وقت صحن میں داخل ہو جب باقی اسرائیلی داخل ہو رہے ہوں،
اور وہ وقتاُس روانہ باقیجبہو اسرائیلی روانہ ہو جائیں۔

عیدوں11 اور مقررہ تہواروں پر بَیل اور مینڈھے کے ساتھ غلہ
کی پیشنذر جائے۔کی غلہ کی یہ 16نذر کلو میدےگرام 4اور
لٹر زیتون کے تیل پر مشتمل ہو۔ حکمران بھیڑ کے بچوں کے ساتھ
اُتنا ہی دےغلہ جتنا جی چاہے۔

حکمرانجب12 اپنی خوشی مجھےسے پیشقربانی کرنا چاہے
خواہ بھسم ہونے والی یا سلامتی کی قربانی ہو، تو اُس کے لئے
دروازےاندرونی کا مشرقی دروازہ کھولا جائے۔ وہاں وہ اپنی
قربانی یوں جسکرےپیش طرح سبت کے دن کرتا ہے۔ اُس
کے نکلنے پر یہ دروازہ بند کر دیا جائے۔

روزانہ کی قربانی
سالہیکبےعیبایکصبحہرکورباسرائیل13 بھیڑ بچہکا

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 مجھے پیش کرنی ہے۔ 15 لازم ہے کہ ہر
صبح بھیڑ کا بچہ، میدہ اور میرےتیل لئے جلایا جائے۔

حکمران کی موروثی زمین
16 قادرِ مطلق فرماتا کہہے اسرائیلاگر حکمرانکا کسیاپنے

بیٹے کو کچھ موروثی زمین دے تو یہ زمین بیٹے کی موروثی زمین
بن کر اُس کی اولاد ملـکیتکی رہے گی۔ لیکن17 اگر حکمران

کچھ موروثی زمین اپنے کسی ملازم کو دے تو یہ زمین صرف
اگلے بحالی کے سال تک ملازم کے ہاتھ میں رہے گی۔ پھر یہ
دوبارہ حکمران کے قبضے واپسمیں آئے گی۔ کیونکہ یہ موروثی
زمین مستقل طور پر اُس کی اور اُس کے بیٹوں کی ملـکیت ہے۔
حکمران18 ًکو دوسرےجبرا اسرائیلیوں کی موروثی زمین اپنانے
کی اجازت نہیں۔ لازم ہے کہ جو بھی زمین وہ اپنے بیٹوں میں
کرےتقسیم وہ اُس کی اپنی ہی موروثی زمین ہو۔ میری قوم میں
سے کسی کو نکال کر اُس کی موروثی زمین سے محروم کرنا منع
“۔‘ہے

رب کے گھر کا کچن
19 اِس کے بعد میرا راہنما مجھے اُن کمروں دروازےکے کے

پاس جنگیالے تھاطرفکیشمالرُخکا اور کےصحناندرونیجو
جنوبی دروازے کے قریب تھے۔ یہ اماموں کے مُقّدس کمرے
ہیں۔ اُس مجھےنے کمروں کے سرےمغربی ایکمیں جگہ دکھا
کر 20 کہا، یہاں” امام اُبالیںگوشتوہ 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 سے
عام لوگوں کی میںخطرےجان پڑ “جائے۔

21 پھر میرا راہنما دوبارہ میرے ساتھ بیرونی صحن میں آ گیا۔
وہاں اُس مجھےنے اُس کے چار دکھائے۔کونے ہر میںکونے
ایک صحن تھا کیجس22 لمبائی فٹ70 اور چوڑائی ساڑھے 52
فٹ تھی۔ ہر صحن اِتنا ہی بڑا تھا 23 ایکاور دیوار سے گھرا ہوا
تھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ چولھے تھے۔ میرے24 راہنما مجھےنے
بتایا، یہ” وہ کچن ہیں جن ربمیں کے گھر کے خادم لوگوں کی
پیش کردہ قربانیاں اُبالیں “گے۔

47
رب کے گھر میں سے نکلنے والا یا در

اِس1 کے بعد میرا راہنما ایکمجھے بار پھر رب کے گھر 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۔ سے نکل کر
وہ پہلے رب کے گھر کی جنوبی دیوار کے ساتھ ساتھ بہتا تھا، پھر
قربان گاہ جنوبکے میں سے گزر مشرقکر طرفکی بہہ نکلا۔
2 میرا میرےراہنما ساتھ بیرونی صحن دروازےشمالیکے میں سے
نکلا۔ ساتھساتھکےچاردیواریباہر چلتے کےصحنبیرونیہمچلتے
دروازےمشرقی پاسکے پہنچ گئے۔ مَیں نے دیکھا کہ پانی اِس
دروازے کے جنوبی میںحصے نکلسے رہا ہے۔

3 ہم پانی کنارےکے کنارے چل پڑے۔ میرے راہنما نے
اپنے فیتے کے ساتھ آدھا کلو میٹر کا فاصلہ ناپا۔ پھر اُس نے مجھے
پانی میں سے گزرنے کو کہا۔ یہاں پانی ٹخنوں تک پہنچتا تھا۔
اُس4 نے مزید آدھے کلو میٹر کا فاصلہ ناپا، پھر مجھے دوبارہ پانی
میں سے گزرنے کو ابکہا۔ پانی تکگھٹنوں پہنچا۔ جب اُس
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نے تیسری مرتبہ آدھا کلو میٹر کا فاصلہ ناپ کر مجھے اُس میں
سے گزرنے دیا تو پانی تککمر پہنچا۔ آخریایک5 دفعہ اُس نے
آدھے کلو میٹر کا فاصلہ مَیںابناپا۔ پانی میں نہگزرسے پانیسکا۔
اِتنا گہرا تھا کہ اُس میں سے گزرنے کے لئے تیرنے ضرورتکی
تھی۔

6 اُس نے مجھ سے پوچھا، اے” آدم زاد، کیا تُو نے غور کیا
“ہے؟ پھر وہ مجھے یا در واپستککنارےکے لایا۔

واپسجب7 آیا تو مَیں نے دیکھا کہ یا در دونوںکے کناروں پر
درختمتعدد لـگے ہیں۔ 8 وہ بولا، یہ” پانی مشرق طرفکی بہہ
کر وادٔی یردن میں پہنچتا اُسےہے۔ پار کر وہکے بحـیرۂ مُردار میں
آ جاتا اُسہے۔ کے اثر سے بحـیرۂ مُردار نمکینکا پانی پینے قابلکے
ہو جائے گا۔ جہاں9 بھی یا در بہے گا وہاں کے بےشمار جاندار
جیتے رہیں گے۔ بہت مچھلیاں ہوں گی، اور یا در بحـیرۂ مُردار کا
نمکین پانی پینے قابلکے بنائے گزرےبھیسےجہاںگا۔ وہاںگا
سب کچھ پھلتا پھولتا رہے گا۔ عین10 جدی سے لے کر عین عجلیم
تک اُس کے کناروں کھڑےمچھیرےپر ہوں گے۔ طرفہر اُن
کے جال 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 کے دونوں کناروں پر ہر قسم
کے پھل دار درخت اُگیں گے۔ اِن درختوں کے پتے نہ کبھی
مُرجھائیں گے، نہ کبھی اُن کا پھل ختم ہو گا۔ وہ ہر مہینے پھل
لائیں گے، اِس 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 اُس ملـک کی

سرحدیں بتاتا ہوں جو بارہ قبیلوں میں تقسیم کرنا یوسفہے۔ کو
حصےدو دینے ہیں، باقی قبیلوں ایکایککو حصہ۔ مَیں14 نے
اپنا ہاتھ اُٹھا قَسمکر تھیکھائی مَیںکہ باپتمہارےملـکیہ دادا
کو عطا کروں گا، اِس لئے تم یہ ملـک میراث میں پاؤ ابگے۔
آپساُسے میں برابر تقسیم کر لو۔

15 شمالی سرحد بحـیرۂ روم سے شروع ہو کر مشرق کی طرف
حتلون، لبو حمات اور صداد پاسکے سے گزرتی ہے۔ 16 وہاں
سے وہ بیروتا اور سبریم پاسکے پہنچتی ہے سبریم) ملـِک
دمشق اور ملـِک حمات کے درمیان واقع ۔(ہے پھر سرحد حصر
عینان تکشہر آگے نکلتی ہے جو حوران کی سرحد پر واقع ہے۔
غرض17 شمالی سرحد بحـیرۂ روم سے لے کر حصر عینان تک
پہنچتی ہے۔ دمشق اور حمات کی سرحدیں اُس کے شمال میں
ہیں۔

ملـک18 کی مشرقی وہاںسرحد شروع ہوتی دمشقجہاںہے
کا علاقہ حوران پہاڑیکے علاقے سے ملتا وہاںہے۔ سرحدسے
یائے در یردن ساتھکے ساتھ چلتی میںجنوبہوئی بحـیرۂ روم کے
پاس تمر پہنچتیتکشہر یوںہے۔ یائے یردندر اسرائیلملـِک کی
مشرقی سرحد اور ملـِک ِجلعاد کی مغربی سرحد ہے۔

جنوبی19 سرحد تمر سے شروع ہو مغربجنوبکر طرفکی
چلتی چلتی قادسمریبہ پہنچتیتکچشموںکے پھرہے۔ شمالوہ
مغرب طرفکی رُخ کر کے مصر کی سرحد یعنی وادٔی مصر 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 اپنے قبیلوں میں تقسیم !کرو 22 یہ تمہاری موروثی
زمین ہو جبگی۔ تم قرعہ ڈال کر آپساُسے میں تقسیم کرو تو اُن
غیرملـکیوں کو بھی زمین ملنی ہے تمہارےجو درمیان ہتے ر اور
جن یہاںبچےکے پیدا ہوئے ہیں۔ تمہارا اُن ساتھکے سلوکویسا
ہو جیسا اسرائیلیوں کے ساتھ۔ قرعہ لتے ڈا وقت اُنہیں اسرائیلی
قبیلوں کے ساتھ زمین ملنی ہے۔ رب23 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ
قبیلےجس پردیسیبھیمیں آباد تمہیںوہاںہوں اُنہیں زمینموروثی
دینی ہے۔

48
قبیلوں ملـکمیں کی تقسیم

اسرائیل1-7 کی شمالی سرحد بحـیرۂ روم شروعسے ہو مشرقکر
طرفکی حتلون، لبو حمات اور حصر عینان پاسکے سے گزرتی
ہے۔ دمشق اور حمات سرحد کے شمال میں ہیں۔ ہر قبیلے کو
ملـک کا ایک حصہ ملے گا۔ ہر خطے کا ایک سرا ملـک کی
سرحدمشرقی اور دوسرا سرا مغربی سرحد شمالگا۔ہو کرلےسے
تکجنوب قبائلی علاقوں کی یہ ترتیب 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 قبائلیہے۔کرنا علاقوں اُسطرحکی ایکبھیکا ملـکسرا
کی مشرقی سرحد اور دوسرا سرا مغربی سرحد ہو گا۔ شمال سے
تکجنوب کا فاصلہ ساڑھے 12 کلو میٹر ہے۔ اُس کے بیچ میں
مقدِس ہے۔

اِس9 علاقے خاصایکدرمیانکے خطہ ہو مشرقگا۔ سے
تکمغرب اُس کا فاصلہ ساڑھے 12 کلو میٹر ہو گا جبکہ شمال
تکجنوبسے 10فاصلہ کلو میٹر ہو ربگا۔ کے لئے مخصوص
اِس خطے 10 ایککا اماموںحصہ کے لئے مخصوص ہو گا۔ اِس
حصے کا فاصلہ مشرق تکمغربسے ساڑھے 12 کلو میٹر اور
شمال 5تکجنوبسے کلو میٹر ہو گا۔ اِس بیچکے میں ربہی
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
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رہا۔کرتا اِس12 لئے میرےاُنہیں لئے مخصوص علاقے مُقّدسکا
ترین حصہ ملے گا۔ یہ یوں لاو کے خطے کے شمال میں ہو گا۔
اماموں13 میںجنوبکے باقی یوں لاو کا خطہ ہو مشرقگا۔ سے
اُستکمغرب کا فاصلہ 12ساڑھے کلو میٹر شمالاور جنوبسے
تک 5 کلو میٹر ہو گا۔

رب14 کے لئے مخصوص یہ علاقہ پورے ملـک کا بہترین
حصہ اُسہے۔ کا کوئی پلاٹبھی دوسرےکسی ہاتھکے میں
دینے اجازتکی نہیں۔ اُسے نہ بیچا جائے، نہ دوسرےکسی کو
پلاٹکسی عوضکے میں دیا جائے۔ کیونکہ یہ ربعلاقہ کے
لئے مخصوص مُقّدسو ہے۔

رب15 کے مقدِس کے اِس خاص علاقے کے جنوب 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
رہائشکی کے لئے ہو گا۔ اِس بیچکے میں شہر ہو کےجسگا،
ارد گی۔ہوںچراگاہیںگرد یہ16 شہر شکلمربع کا ہو لمبائیگا۔
اور چوڑائی دونوں سوا دو دو کلو میٹر ہو گی۔

17 شہر کے طرفچاروں جانوروں کو چَرانے کی کھلی جگہ
ہو گی جس کی چوڑائی 133 میٹر ہو گی۔ 18 چونکہ شہر اپنے
خطے کے بیچ میں ہو گا اِس لئے مذکورہ کھلی جگہ کے مشرق
میں ایک خطہ باقی رہ جائے گا جس کا مشرق سے شہر تک
فاصلہ 5 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 کھیتی باڑی کی جائے جسگی کی پیداوار شہر میں
کام کرنے والوں کی خوراک ہو گی۔ 19 شہر میں کام کرنے
والے تمام قبیلوں کے ہوں گے۔ وہی اِن کھیتوں کی باڑیکھیتی
کریں گے۔

20 میرےچنانچہ لئے الـگ کیا گیا یہ پورا علاقہ مربع شکل کا
اُسہے۔ لمبائیکی 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 کی زمینیں ہیں۔ اُس مشرقکے مغرباور میں باقی ماندہ
زمین حکمران کی ملـکیت ہے۔ مُقّدس خطے کے مشرق میں
حکمران کی ملـکزمین کی مشرقی تکسرحد ہو گی مُقّدساور
خطے مغربکے میں وہ تکسمندر ہو شمالگی۔ تکجنوبسے
وہ مُقّدس خطے جتنی چوڑی یعنی ساڑھے 12 کلو میٹر ہو گی۔
شمال میں یہوداہ کا قبائلی علاقہ ہو گا جنوباور میں بن یمین کا۔

دیگر قبیلوں کی زمین
ملـک23-27 کے اِس خاص درمیانی حصے کے جنوب میں

باقی قبیلوں ایکایککو علاقہ ملے گا۔ ہر علاقے ایککا سرا
ملـک مشرقیکی سرحد اور دوسرا سرا بحـیرۂ روم ہو شمالگا۔ سے
لے کر تکجنوب قبائلی علاقوں کی یہ ترتیب ہو :گی بن یمین،
شمعون، اِشکار، زبولون اور جد۔

جد28 کے قبیلے کی جنوبی ملـکسرحد کی سرحد بھی ہے۔
وہ تمر مغربجنوبسے میں قادسمریبہ کے تکچشموں چلتی

ہے، پھر مصر کی سرحد یعنی وادٔی مصر کے ساتھ ساتھ شمال
مغرب کا رُخ کر کے بحـیرۂ تکروم پہنچتی ہے۔

رب29 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ یہی ملـکتمہارا ہو !گا اُسے
اسرائیلی قبیلوں میں تقسیم کرو۔ بھیکچھجو اُنہیں قرعہ ڈال ملےکر
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 تینکے
ہوںدروازے غرضگے، کُل ہوںدروازےبارہ گے۔ ایکہر
کا قبیلےکسینام کا نام ہو گا۔ روبنمیںشمالچنانچہ کا دروازہ،
یہوداہ کا دروازہ لاویاور کا دروازہ ہو یوسفمیںمشرقگا، کا
دروازہ، بن یمین کا دروازہ اور دان کا دروازہ ہو جنوبگا، میں
شمعون کا دروازہ، اِشکار کا دروازہ اور زبولون کا دروازہ ہو گا،
مغرباور میں جد کا دروازہ، آشر کا دروازہ اور نفتالی کا دروازہ
ہو گا۔ فصیل35 پوریکی لمبائی 9 کلو میٹر ہے۔
تب شہر ربیہاں’ ‘ہے کہلائے “!گا



دانیال 1:1 669 دانیال 2:9

دانیال
دانیال اور اُس دوستکے شاہِ بابل کے دربار میں

1 ِ شاہ یہوداہ یقیم یہو سلطنتکی تیسرےکے میںسال بابلشاہِ
نبوکدنضر نے یروشلم آ کر اُس کا محاصرہ کیا۔ ربوقتاُس2 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 دیا،
یہوداہ” کے شاہی خاندان اور اونچے طبقے کے خاندانوں کی
تفتیش کرو۔ اُن میں سے کچھ ایسے نوجوانوں کو چن کر لے آؤ
4 جو بےعیب، خوب صورت، حکمت کے ہر لحاظ سے سمجھ
دار، تعلیم یافتہ اور سمجھنے میں تیز ہوں۔ غرض یہ آدمی شاہی
محل میں خدمت کرنے کے قابل 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 نامکے دانیال، میسائیلحننیاہ، اور یاہ عزر تھے۔ دربار7 کے
اعلٰی افسر نے اُن کے نئے نام رکھے۔ دانیال بیل َطشَضَر میں بدل
گیا، سدرکحننیاہ میں، میسکمیسائیل میں اور یاہ عزر عبدنجو
میں۔

8 لیکن 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 سندرخواستکی اُسکر جوابنے مجھے”دیا،
اپنے آقا بادشاہ سے ڈر ہے۔ اُن ہی نے متعین کیا کہ تمہیں کیا کیا
کھانا اور پینا ہے۔ اگر اُنہیں پتا چلے کہ تم دوسرے نوجوانوں
نسبتکی دُبلے پتلے اور کمزور لـگے تو وہ میرا سر قلم کریں “گے۔
دانیالتب11 نگراناُسنے دربارجسےکیباتسے افسراعلٰیکے
نے دانیال، حننیاہ، میسائیل اور یاہ عزر پر مقرر کیا تھا۔ وہ بولا،
12 ذرا” دس تکدن اپنے خادموں کو آزمائیں۔ اِتنے میں ہمیں
کھانے کے لئے ساگصرف پات اور پینے کے لئے پانی دیجئے۔
اِس13 صورتہماریبعدکے مقابلہکا اُن نوجوانوںدیگر ساتھکے
کریں جو شاہی کھانا کھاتے ہیں۔ پھر ہی فیصلہ کریں کہ آئندہ
اپنے خادموں ساتھکے سلوککیسا کریں “گے۔

نگران14 مان گیا۔ دس تکدن وہ پاتساگاُنہیں کھلا کر
اور پانی پلا کر آزماتا رہا۔ دندس15 کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ
دانیال اور اُس کے تین دوست شاہی کھانا کھانے والے دیگر

نوجوانوں نسبتکی کہیں یادہ ز صحت مند اور لـگتازےموٹے
رہے ہیں۔ تب16 نگران اُن کے لئے مقررہ شاہی کھانے اور َمے
کا انتظام بند کر پاتساگصرفاُنہیںکے لگا۔کھلانے 17 الله
نے اِن چار آدمیوں ادبکو اور حکمت کے ہر شعبے میں علم اور
سمجھ عطا کی۔ نیز، دانیال ہر قسم کی یا رو خواباور کی تعبیر کر
سکتا تھا۔

18 مقررہ تین سال کے بعد دربار کے اعلٰی افسر نے تمام
نوجوانوں کو نبوکدنضر کے منے پیشسا کیا۔ جب19 بادشاہ نے
اُن سے گفتگو کی تو معلوم ہوا کہ دانیال، حننیاہ، میسائیل اور
یاہ عزر دوسروں پر سبقت رکھتے ہیں۔ چنانچہ چاروں بادشاہ کے
ملازم بن گئے۔ بھیجب20 کسی معاملے حکمتخاصمیں اور
سمجھ درکار ہوتی تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ چار نوجوان مشورہ
دینے میں پوری سلطنت کے تمام قسمت کا حال بتانے والوں اور
جادوگروں دسسے گُنا یادہ ز قابل ہیں۔

خورسدانیال21 حکومتکی پہلےکے تکسال شاہی دربار
خدمتمیں کرتا رہا۔

2
نبوکدنضر خوابکا

1 اپنی حکومت دوسرےکے سال میں نبوکدنضر نے خواب
خوابدیکھا۔ ناکہولاِتنا تھا وہکہ اُس2اُٹھا۔جاگکرگھبرا
نے حکم دیا کہ قسمتتمام کا حال بتانے والے، جادوگر، افسوں
گر اور میرےنجومی 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 کا مطلب جاننا
چاہتا “ہوں۔

4 نجومیوں نے اَرامی زبان میں جواب دیا، بادشاہ” سلامت
اپنے خادموں کے منے سا یہ خواب بیان یں کر تو ہم اُس کی تعبیر
کریں “گے۔

لیکن5 بادشاہ بولا، نہیں،” تم ہی مجھے وہ کچھ بتاؤ اور اُس کی
تعبیر کرو جو مَیں خوابنے میں دیکھا۔ اگر تم یہ نہ کر سکو تو
مَیں دوںحکم گا ٹکڑےٹکڑےتمہیںکہ کر دیا تمہارےاورجائے
کچرےگھر کے ڈھیر ہو جائیں۔ یہ میرا مصمم ارادہ ہے۔ لیکن6
اگر تم مجھے وہ کچھ بتا کر اُس کی تعبیر کرو جو مَیں نے خواب
میں دیکھا تو مَیں تمہیں اچھے تحفے اور انعام دوں گا، نیز تمہاری
کروںعزتخاص ابگا۔ شروع !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 یں کر “گے۔

بادشاہ8 صافمجھے”دیا،جوابنے پتا کہہے 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 سبتم ایککو
ہی گی۔جائےدیسزا کیونکہ پیشباتیںغلطاورجھوٹسبتم
کرنے پر متفق ہو گئے ہو، یہ اُمید رکھتے ہوئے حالاتکہ کسی
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وقت بدل جائیں گے۔ مجھے خواب بتاؤ تو مجھے پتا چل جائے گا
کہ تم مجھے اُس کی صحیح پیشتعبیر کر سکتے “ہو۔

نجومیوں10 اعتراضنے دنیا”کیا، میں بھیکوئی انسان وہ کچھ
نہیں کر پاتا جو بادشاہ مانگتے ہیں۔ یہ کبھی ہوا بھی نہیں کسیکہ
بادشاہ قسمتکسیباتایسینے حالکا بتانے والے، جادوگر یا
بادشاہخواہکی،طلبسےنجومی کتنا نہکیوںعظیم جس11تھا۔
چیز کا تقاضا بادشاہ کرتے ہیں وہ حد سے یادہ ز مشکل ہے۔
صرف دیوتا ہی یہ بات بادشاہ پر ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو
انسان درمیانکے ہتے ر “نہیں۔

12 یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ بڑے غصے میں اُس
نے حکم دیا کہ بابل کے تمام دانش مندوں کو موتسزائے دی
جائے۔ فرمان13 صادر ہوا کہ دانش مندوں کو مار ڈالنا ہے۔
دانیالچنانچہ اور اُس دوستوںکے تلاشبھیکو کیا گیا تاکہ اُنہیں
موتسزائے دیں۔

14 شاہی محافظوں کا افسر یوکبنام ار ابھی دانش مندوں کو
مار لنے ڈا لئےکے روانہ ہوا شناسیموقعاورحکمتبڑیدانیالکہ
سے اُس سے مخاطب ہوا۔ 15 اُس نے افسر سے پوچھا، بادشاہ”
نے اریوک“کیا؟جاریکیوںفرمانسختاِتنا دانیالنے کو سارا
معاملہ بیان کیا۔ 16 دانیال ً فورا بادشاہ کے پاس گیا اور اُس سے
درخواست کی، ذرا” مجھے کچھ مہلت دیجئے تاکہ مَیں بادشاہ کے
خواب کی تعبیر کر “سکوں۔ 17 پھر وہ اپنے گھر واپس 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 منتکرے۔ کریں کہ میرےوہ لئے بھید کھولے تاکہ ہم
دانشدیگر مندوں کے ہلاکساتھ نہ ہو “جائیں۔

رات19 وقتکے دانیال نے یا رو جسدیکھی میں اُس کے
لئے بھید کھولا تبگیا۔ اُس آسماننے کے خدا کی حمد و ثنا کی،

الله”20 کے نام کی تمجید ازل سے تکابد ہو۔ حکمتوہی اور
قوت مالـککا ہے۔ 21 اوقاتوہی اور زمانے لنے بد دیتا ہے۔
وہی بادشاہوں کو تخت پر بٹھا دیتا اور اُنہیں تخت پر سے اُتار دیتا
مندوںدانشوہیہے۔ دانائیکو اور داروںسمجھ سمجھکو عطا
کرتا ہے۔ گہریوہی22 اور پوشیدہ باتیں ظاہر کرتا کچھجوہے۔
اندھیرے میں چھپا رہتا ہے اُس کا علم وہ رکھتا ہے، کیونکہ وہ
روشنی سے گھرا ہے۔رہتا باپمیرےاے23 دادا مَیںخدا،کے
تیری حمد و ثنا کرتا !ہوں تُو نے مجھے حکمت 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 خوابکا ظاہر کیا “ہے۔

24 پھر دانیال یوک ار کے پاس گیا جسے بادشاہ نے بابل کے
دانش مندوں کو موتسزائے دینے کی دیداریذمہ تھی۔ اُس
نے اُس سے درخواست کی، بابل” کے دانش مندوں کو موت
گھاٹکے نہ اُتاریں، کیونکہ مَیں بادشاہ خوابکے کی تعبیر کر
مجھےہوں۔سکتا بادشاہ حضورکے دیںپہنچا تو مَیں کچھسباُنہیں
بتا دوں “گا۔

25 یہ سن یوککر بھاگار کر دانیال کو بادشاہ کے حضور
گیا۔لے وہ مجھے”بولا، یہوداہ میںجلاوطنوںکے ایکسے آدمی
مل گیا جو بادشاہ کو خواب کا مطلب بتا سکتا “ہے۔ تب26

نبوکدنضر نے دانیال سے بیلجو َطشَضَر کہلاتا تھا پوچھا، کیا” تم
مجھے وہ کچھ بتا سکتے ہو مَیںجو میںخوابنے دیکھا؟ کیا تم اُس
کی تعبیر کر سکتے “ہو؟

27 دانیال نے جواب دیا، جو” بھید بادشاہ جاننا ہتے چا ہیں
اُسے لنے کھو کی کنجی کسی بھی دانش مند، جادوگر، قسمت
کا حال بتانے والے یا غیب دان کے پاس نہیں ہوتی۔ 28 لیکن
آسمان ایکپر خدا ہے جو بھیدوں مطلبکا انسان پر ظاہر کر دیتا
ہے۔ اُسی نے نبوکدنضر بادشاہ کو دکھایا کہ آنے والے دنوں
میں کیا پیشکچھ آئے گا۔ آپوقتسوتے خوابنے میں یا رو
دیکھی۔ اے29 بادشاہ، پلنگآپجب پر لیٹے ہوئے تھے تو آپ
ذہنکے میں آنے والے دنوں بارےکے خیالاتمیں اُبھر آئے۔
تب بھیدوں کو لنے کھو والے خدا نے آپ پر ظاہر کیا کہ آنے
میںدنوںوالے کیا پیشکچھ گا۔آئے اِس30 بھید مجھمطلبکا پر
ظاہر ہوا لیکنہے، اِس لئے نہیں کہ مجھے دیگر دانشتمام مندوں
سے یادہ ز حکمت حاصل ہے بلـکہ اِس لئے کہ آپ کو بھید کا
مطلب معلوم ہو جائے آپاور سمجھ سکیں آپکہ میںذہنکے
کیا کچھ اُبھر آیا ہے۔

اے31 بادشاہ، یا رو میں آپ نے اپنے منے ایکسا بڑا اور لمبا
تڑنگا مجسمہ دیکھا جو تیزی چمکسے رہا تھا۔ شکل و صورت
ایسی تھی کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ 32 سر
خالص سونے کا تھا جبکہ سینہ اور چاندیبازو پیٹکے، اور ران
پیتل کی اور33 پنڈلیاں لوہے تھیں۔کی 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 ٹکڑا
الـگ ہوا۔ یہ بغیر کسی انسانی ہاتھ کے ہوا۔ پتھر نے دھڑام سے
مجسمے کے لوہے اور مٹی کے پاؤں پر گر کر دونوں کو ُچور ُچور
کر دیا۔ نتیجے35 میں پورا پاشپاشمجسمہ ہو گیا۔ جتنا بھی لوہا،
مٹی، پیتل، چاندی اور سونا تھا وہ اُس بھوسے کی مانند بن گیا جو
ہتے وقتگا باقی رہ جاتا ہے۔ ہَوا سبنے کچھ یوں اُڑا دیا کہ اِن
چیزوں کا نام و تکنشان نہ رہا۔ جسلیکن پتھر نے مجسمے کو
گرا دیا زبردستوہ پہاڑ بن کر اِتنا بڑھ گیا پوریکہ 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 کو سلطنت، طاقتقوت، عزتاور سے نوازا ہے۔
38 اُس نے انسان کو جنگلی جانوروں اور پرندوں سمیت آپ ہی
کے حوالے کر دیا ہے۔ جہاں بھی وہ بستے ہیں اُس آپنے کو
ہی اُن پرمقرر کیا آپہے۔ ہی مذکورہ سونے کا سر ہیں۔ آپ39
کے ایکبعد اَور سلطنت قائم ہو جائے گی، لیکن اُس طاقتکی
آپ سلطنتکی سے کم ہو گی۔ پھر پیتل ایککی سلطنتتیسری
وجود میں آئے گی جو پوری دنیا پر کرےحکومت گی۔ 40 آخر
ایکمیں چوتھی سلطنت آئے گی جو لوہے جیسی طاقت ور ہو
طرحجسگی۔ لوہا سب کچھ توڑ پاشکر پاش کر دیتا اُسیہے
طرح وہ دیگر سب کو توڑ کر پاش پاش کرے گی۔ آپ41 نے
دیکھا کہ مجسمے کے پاؤں اور اُنگلیوں میں کچھ لوہا اور کچھ پکی
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ہوئی مٹی تھی۔ اِس کا مطلب ہے، اِس سلطنت کے دو الـگ
حصے ہوں گے۔ خوابطرحجسلیکن میں مٹی کے ساتھ لوہا
ملایا گیا تھا اُسی طرح چوتھی سلطنت میں لوہے کی کچھ نہ کچھ
طاقت ہو گی۔ خواب42 میں پاؤں کی اُنگلیوں میں کچھ لوہا بھی
تھا اور کچھ مٹی بھی۔ اِس مطلبکا سلطنتچوتھیہے، ایککا
حصہ طاقت ور اور دوسرا نازک ہو گا۔ 43 لوہے اور مٹی کی
ملاوٹ کا مطلب ہے کہ لوگگو آپس میں شادی کرنے سے
دوسرےایک ساتھکے متحد ہونے کریںکوششکی توبھیگے
وہ ایک دوسرے سے پیوست نہیں رہیں گے، بالکل اُسی طرح
طرحجس لوہا مٹی کے پیوستساتھ نہیں رہ سکتا۔

جب44 یہ بادشاہ حکومت کریں گے، اُن ہی دنوں میں آسمان
کا ایکخدا بادشاہی قائم کرے گا جو نہ کبھی تباہ ہو گی، نہ
دوسریکسی قوم ہاتھکے میں آئے گی۔ یہ بادشاہی اِن دیگر تمام
سلطنتوں پاشپاشکو کر کے کرےختم لیکنگی، خود تکابد
قائم اُسمیںخوابیہی45گی۔رہے پتھر مطلبکا نےجسہے
بغیر کسی انسانی ہاتھ پہاڑیکے ڈھلان الـگسے ہو کر مجسمے
کے لوہے، پیتل، مٹی، چاندی اور سونے پاشکو پاش کر دیا۔
اِس یقے طر سے عظیم خدا نے بادشاہ پر ظاہر کیا ہے کہ مستقبل
میں کیا پیشکچھ آئے گا۔ خوابیہ قابِل اعتماد اور اُس کی تعبیر
صحیح “ہے۔

یہ46 سن نبوکدنضرکر بادشاہ نے اوندھے منہ ہو دانیالکر کو
سجدہ کیا اور حکم دیا کہ دانیال کو غلہ اور بخور کی پیشقربانیاں
کی جائیں۔ دانیال47 اُسسے نے کہا، یقیناً،” تمہارا خداؤںخدا
کا خدا اور بادشاہوں مالـککا ہے۔ وہ واقعی بھیدوں کو کھولتا
ورنہہے، تم یہ میرےبھید لئے کھول نہ “پاتے۔ نبوکدنضر48 نے
دانیال کو بڑا عُہدہ اور متعدد بیش قیمت تحفے دیئے۔ اُس نے
پورےاُسے بابلصوبہ کا گورنر بنا دیا۔ ساتھ بابلدانیالساتھ کے
تمام دانش مندوں پر مقرر ہوا۔ 49 اُس کی گزارش پر بادشاہ نے
میسکسدرک، اور عبدنجو کو صوبہ بابل کی انتظامیہ پر مقرر
کیا۔ دانیال خود شاہی دربار میں حاضر رہتا تھا۔

3
سونے کے بُت کی پوجا کرنے کا حکم

1 ایک دن نبوکدنضر نے سونے کا مجسمہ بنوایا۔ اُس کی
اونچائی فٹ90 اور چوڑائی فٹ9 تھی۔ اُس نے حکم دیا کہ بُت
کو بابلصوبہ میدانکے بنام دُورا میں کھڑا کیا جائے۔ 2 پھر اُس
تمامنے داروں،صوبے منتظموں،گورنروں، مشیروں، خزانچیوں،
ججوں، مجسٹریٹوں، اور صوبوں کے دیگر تمام بڑےبڑے 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
اُسسبجبگئے۔ کے منے تھےکھڑےسا 4 تو نقیبشاہی نے
بلند آواز سے اعلان مختلفاے”کیا، قوموں، اُمّتوں اور زبانوں کے لوگو، !سنو بادشاہ
فرماتا ہے، 5 جوں’ ہی نرسنگا، شہنائی، سنطور، سرود، عود، بین

اور دیگر تمام ساز بجـیں گے تو لازم 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 کے لوگتمام منہ بلکے ہو کر نبوکدنضر کھڑےکے کئے
گئے بُت کو سجدہ کرنے لـگے۔

8 اُس وقت کچھ نجومی بادشاہ کے پاس آ کر یہودیوں پر الزام
لگانے لـگے۔ 9 وہ بولے، بادشاہ” سلامت ابد تک جیتے !رہیں
فرمایا،نےآپبادشاہ،اے10 نرسنگا،ہیجوں’ شہنائی، سنطور،
سرود، عود، بین اور دیگر تمام ساز بجـیں گے تو لازم ہے سبکہ
اوندھے منہ ہو کر بادشاہ کھڑےکے کئے گئے اِس سونے کے
بُت کو سجدہ کریں۔ 11 جو بھی سجدہ نہ کرے اُسے بھڑکتی بھٹی
میں پھینکا جائے ‘گا۔ لیکن12 یہودیکچھ آدمی ہیں آپجو کی
پروا ہی نہیں کرتے، آپحالانکہ اُنہیںنے بابلصوبہ کی انتظامیہ
پر مقرر کیا تھا۔ یہ آدمی بنام میسکسدرک، اور عبدنجو آپنہ کے
دیوتاؤں 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
سدرک، میسک اور عبدنجو کو بُلایا۔ جب پہنچے 14 تو اے”بولا، سدرک، میسک اور عبدنجو، کیا یہ صحیح ہے کہ نہ تم
دیوتاؤںمیرے کی پوجا کئےکھڑےمیرےنہکرتے، مجسمےگئے
پرستشکی کرتے ہو؟ مَیں15 ایکتمہیں آخری موقع دیتا ہوں۔
ساز دوبارہ بجـیں گے تو تمہیں منہ کے بل ہو کر میرے بنوائے
مجسمےہوئے کو سجدہ کرنا ہے۔ اگر تم ایسا نہ کرو تو تمہیں سیدھا
بھڑکتی بھٹی میں پھینکا جائے گا۔ تب کون سا خدا میرےتمہیں
ہاتھ سے بچا سکے “گا؟

16 سدرک، میسک اور عبدنجو نے جواب دیا، اے”
نبوکدنضر، اِس معاملے میں ہمیں اپنا دفاع کرنے ضرورتکی نہیں
ہے۔ جس17 خدا کی خدمت ہم کرتے ہیں وہ ہمیں بچا سکتا
ہے، خواہ ہمیں بھڑکتی بھٹی میں کیوں نہ پھینکا جائے۔ اے
بادشاہ، وہ ہمیں آپضرور کے ہاتھ سے بچائے گا۔ لیکن18 اگر
وہ ہمیں نہ بھی بچائے توبھی آپ کو معلوم ہو کہ نہ ہم آپ کے
دیوتاؤں کی پوجا کریں گے، نہ آپ کھڑےکے کئے گئے سونے
مجسمےکے پرستشکی کریں “گے۔

یہ19 سن آگنبوکدنضرکر بگولا ہو گیا۔ میسکسدرک، اور
عبدنجو منےکے اُسسا کا بگڑچہرہ گیا اور اُس نے حکم دیا بھٹیکہ
کو معمول کی نسبت سات گُنا یادہ ز گرم کیا جائے۔ 20 پھر اُس
نے کہا کہ بہترین فوجیوں میں سے ایکچند میسکسدرک،
اور عبدنجو باندھکو کر بھڑکتی بھٹی پھینکمیں دیں۔ تینوں21 کو
باندھ کر بھڑکتی بھٹی میں پھینکا گیا۔ اُن کے چوغے، پاجامے اور
ٹوپیاں اُتاری نہ گئیں۔ 22 چونکہ بادشاہ نے بھٹی کو گرم کرنے پر
زورخاص دیا تھا اِس لئے اِتنیآگ تیز ہوئی فوجیجوکہ سدرک،
میسک اور عبدنجو کو لے کر بھٹی کے تکمنہ چڑھ گئے ًوہ فورا
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آتشنذرِ ہو گئے۔ 23 اُن قیدیکے بندھی میںحالتہوئی زنشعلہ
آگ 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 نے جواب دیا، اےجی،”
“بادشاہ۔ 25 وہ بولا، تو” پھر یہ کیا مجھےہے؟ چار آگآدمی میں
اِدھر اُدھر پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نہ وہ بندھے ہوئے ہیں،
نہ اُنہیں نقصان پہنچ رہا ہے۔ چوتھا آدمی دیوتاؤں کا بیٹا لـگسا
رہا “ہے۔

26 نبوکدنضر جلتی ہوئی بھٹی کے منہ کے قریب گیا اور اے”پکارا، میسکسدرک، اور اےعبدنجو، الله تعالیٰ کے بندو، نکل
!آؤ اِدھر “آؤ۔ تب سدرک، میسک اور عبدنجو آگ سے نکل
آئے۔ 27 صوبے دار، گورنر، منتظم اور شاہی مشیر اُن کے گرد
جمع ہوئے تو دیکھا آگکہ نے اُن کے جسموں کو نقصان نہیں
بالوںپہنچایا۔ میں نہیںُجھلسبھیایکسے گیا تھا، نہ اُن لباسکے
آگ سے متاثر ہوئے آگتھے۔ اور دھوئیں کی تکبُو نہیں تھی۔

تب28 نبوکدنضر بولا، میسکسدرک،” اور عبدنجو کے خدا
تمجیدکی اپنےنےجسہو فرشتے بھیجکو کر بندوںاپنے بچایا۔کو
اُنہوں نے اُس پر بھروسا رکھ کر بادشاہ کے حکم کی نافرمانی کی۔
اپنے خدا کے کسیسوا اَور خدمتکی پرستشیا کرنے پہلےسے
وہ اپنی جان کو دینے کے لئے تیار تھے۔ 29 چنانچہ میرا حکم !سنو
میسکسدرک، اور عبدنجو کے خدا کے خلاف کفر بکنا تمام
قوموں، اُمّتوں اور زبانوں افرادکے کے لئے منعسخت بھیجوہے۔
ٹکڑےٹکڑےاُسےکرےایسا کر دیا جائے اُساورگا کوگھرکے
کچرے 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 کے افراد کو
ذیل کا پیغام بھیجتا ہے،
سب کی سلامتی !ہو مَیں2 سبنے کو اُن الٰہی نشانات اور

معجزات آگاہسے کرنے کا فیصلہ کیا اللهجوہے تعالیٰ میرےنے
لئے کئے ہیں۔ اُس3 نشانکے کتنے عظیم، اُس معجزاتکے کتنے
زبردست !ہیں اُس کی بادشاہی ابدی ہے، اُس سلطنتکی نسل
در نسل قائم رہتی ہے۔

4 مَیں، نبوکدنضر خوشی اور سکون سے اپنے محل میں رہتا تھا۔
لیکن5 ایک دن مَیں ایک خواب دیکھ کر بہت گھبرا گیا۔ مَیں
پلنگ پر لیٹا ہوا تھا کہ اِتنی ہول ناک باتیں اور یائیں رو میرے
منے سا سے گزریں کہ مَیں ڈر گیا۔ تب6 مَیں نے حکم دیا کہ بابل
کے تمام دانش مند میرے پاس آئیں تاکہ میرے لئے خواب کی
تعبیر کریں۔ قسمت7 کا حال بتانے والے، جادوگر، نجومی اور
غیب دان پہنچے تو مَیں اُنہیںنے خواباپنا بیان کیا، لیکن وہ اُس
کی تعبیر کرنے میں ناکام رہے۔

8 آخرکار میرےدانیال حضور جسآیا کا نام بیل َطشَضَر رکھا
گیا ہے میرے) دیوتا کا نام بیل ۔(ہے دانیال میں مُقّدس
دیوتاؤں کی روح ہے۔ اُسے بھی مَیں نے اپنا خواب سنایا۔ مَیں9
بیلاے”بولا، َطشَضَر، تم جادوگروں سردارکے ہو، اور مَیں جانتا
ہوں کہ مُقّدس دیوتاؤں کی روح تم میں ہے۔ کوئی بھی بھید
تمہارے لئے اِتنا مشکل نہیں ہے کہ تم اُسے کھول نہ ابسکو۔
سنخوابمیرا کر اُس کی تعبیر !کرو

پلنگ10 پر لیٹے ہوئے مَیں نے یا رو میں دیکھا کہ دنیا کے بیچ
نہایتمیں لمبا درختسا لگا ہے۔ درختیہ11 اِتنا اونچا اور تناور
ہوتا گیا کہ آخرکار اُس کی چوٹی تکآسمان پہنچ گئی اور وہ دنیا
کی انتہا تک نظر آیا۔ 12 اُس کے پتے صورتخوب 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 ابھی درخت کو دیکھ رہا تھا ایککہ مُقّدس فرشتہ
آسمان سے اُتر آیا۔ اُس14 بڑےنے زور آوازسے دی، درخت’ کو
کاٹ !ڈالو اُس کی شاخیں توڑ دو، اُس کے پتے جھاڑ دو، اُس کا
پھل بکھیر !دو اُسجانور نکلسےمیںسائےکے بھاگکر جائیں،
پرندے اُس شاخوںکی سے اُڑ جائیں۔ لیکن15 اُس جڑوںمُڈھکا
سمیت زمین میں ہنے ر دو۔ اُسے لوہے اور پیتل کی زنجـیروں میں
جکڑ کر کھلے میدان گھاسکی میں چھوڑ دو۔ وہاں اُسے آسمان
کی اوس تر کرے، اور جانوروں کے ساتھ زمین کی گھاس ہی
اُس ہو۔نصیبکو اُستکسالسات16 دلانسانیکا 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 سلطنتوںانسانی پر ہے۔ وہ اپنی مرضیہی لوگوںسے کو اُن پر مقرر کرتا
ہے، خواہ وہ کتنے ذلیل کیوں نہ ‘ہوں۔

18 مَیں، نبوکدنضر نے خواب میں یہ کچھ دیکھا۔ اے بیل
ابَطشَضَر، مجھے اِس کی پیشتعبیر سلطنتمیریکرو۔ تمامکے
دانش مند اِس میں ناکام لیکنہیں۔رہے تم یہ کر پاؤ گے، کیونکہ
تم مُقّدسمیں دیوتاؤں کی روح “ہے۔

بیلتب19 یعنی َطشَضَر دانیال کے کھڑےرونگٹے ہو گئے، اور
جو خیالات اُبھر آئے اُن سے اُس پر کافی دیر تک سخت دہشت
طاری رہی۔ آخرکار بادشاہ بولا، اے” بیل َطشَضَر، خواب اور
اُس کا مطلب تجھے اِتنا دہشت زدہ نہ “کرے۔ بیلطَشَضَر نے
جواب دیا، میرے” آقا، کاش خواب کی باتیں آپ کے دشمنوں
اور مخالفوں پیشکو !آئیں آپ20 درختایکنے دیکھا جو اِتنا
اونچا اور تناور ہو گیا کہ اُس کی چوٹی آسمان تک 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،
اُس کی شاخوں پرندےمیں بسیرا کرتے تھے۔ ہر انسان و حیوان
کو اُس خوراکسے ملتی تھی۔

اے22 بادشاہ، آپ ہی یہ درخت !ہیں آپ ہی بڑے اور
طاقت ور ہو گئے ہیں بلـکہ آپ عظمتکی ھتے بڑ ھتے بڑ آسمان سے
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باتیں کرنے آپلـگی، سلطنتکی دنیا کی پھیلتکانتہا ہے۔گئی
بادشاہ،اے23 اِس آپبعدکے مُقّدسایکنے فرشتے کو دیکھا
جو آسمان سے اُتر کر بولا، درخت’ کاٹکو !ڈالو اُسے تباہ کرو،
لیکن اُس کا مُڈھ سمیتجڑوں زمین میں ہنے ر دو۔ اُسے لوہے اور
پیتل کی زنجـیروں میں جکڑ کر کھلے میدان گھاسکی میں چھوڑ
دو۔ وہاں اُسے آسمان اوسکی تر کرے، اور جانوروں کے ساتھ
زمین گھاسکی ہی اُس نصیبکو ہو۔ سات سال یوں ہی گزر
۔‘جائیں

اے24 بادشاہ، اِس مطلبکا یہ ہے، الله تعالیٰ میرےنے آقا
بادشاہ بارےکے میں فیصلہ کیا ہے 25 آپکہ کو سنگتانسانی
سے نکال کر بھگایا جائے گا۔ آپتب جنگلی جانوروں کے ساتھ
رہ کر بَیلوں کی گھاسطرح چریں گے اور آسمان اوسکی سے تر
یوںسالساتگے۔جائیںہو پھرگے۔گزریںہی اقرارآپآخرکار
یں کر اللهکہگے تعالیٰ انسانیکا سلطنتوں پر اختیار اپنیوہہے، ہی
مرضی لوگوںسے کو اُن پر مقرر کرتا ہے۔ خوابلیکن26 میں یہ
بھی کہا گیا درختکہ مُڈھکے زمینسمیتجڑوںکو میں چھوڑا
اِسجائے۔ مطلبکا تاہمسلطنتکیآپکہہے قائم گی۔رہے
اعترافآپجب کریں گے تمامکہ اختیار آسمان ہاتھکے میں ہے
آپتو واپسسلطنتکو ملے گی۔ اببادشاہ،اے27 مہربانی سے
میرا مشورہ قبول انصاففرمائیں۔ کر کے اور مظلوموں پر کرم فرما
کر اپنے گناہوں کو دُور کریں۔ شاید ایسا کرنے خوشکیآپسے
حالی قائم “رہے۔

دانیال28 کی باتہر نبوکدنضر پیشکو 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 اپنی
رہائش کے لئے تعمیر کیا !ہے یہ سب کچھ مَیں نے اپنی ہی
قوتزبردست سے بنا لیا ہے میریتاکہ شان شوکتو مزید بڑھتی
“جائے۔

31 بادشاہ باتیہ بول ہی رہا تھا آسمانکہ سے آواز سنائی نبوکدنضراے”دی، لیچھینسےتجھسلطنت!سنبادشاہ، ہے۔گئی
تجھے32 سنگتانسانی نکالسے کر بھگایا جائے گا، اور تُو جنگلی
جانوروں کے ساتھ رہ کر بَیل کی چَرےگھاسطرح گا۔ سات
سال یوں ہی گزر جائیں گے۔ پھر آخرکار تُو اقرار کرے گا کہ
الله تعالیٰ کا انسانی سلطنتوں پر اختیار ہے، وہ اپنی ہی مرضی سے
لوگوں کو اُن پر مقرر کرتا “ہے۔

جوں33 ہی آواز بند ہوئی تو ایسا ہی ہوا۔ نبوکدنضر کو انسانی
نکالسےسنگت کر بھگایا گیا، اور بَیلوںوہ چرنےگھاسطرحکی
لگا۔ اُس کا جسم آسمان اوسکی سے تر ہوتا رہا۔ ہوتے ہوتے
اُس پَروںکےعقاببالکے جتنے لمبے اُساور پرندےناخنکے کے
چنگل کی مانند ہوئے۔ سالساتلیکن34 گزرنے بعدکے مَیں،
نبوکدنضر اپنی آنکھوں آسمانکو طرفکی اُٹھا کر میںہوشدوبارہ
آیا۔ تب مَیں نے الله تعالیٰ کی تمجید کی، مَیں نے اُس کی حمد و ثنا
کی جو تکہمیشہ زندہ اُسہے۔ ابدیحکومتکی اُسہے، کی
نسلسلطنت نسلدر قائم رہتی ہے۔ اُس35 نسبتکی دنیا تمامکے

باشندے صفر کے برابر ہیں۔ وہ آسمانی فوج اور دنیا کے باشندوں
ساتھکے جو جی چاہے کرتا اُسےہے۔ کچھ کرنے نہیںکوئیسے
روک سکتا، کوئی اُس طلبجوابسے کر کے پوچھ نہیں تُو”سکتا، نے کیا “کِیا؟

جوں36 ہی مَیں ہوشدوبارہ میں آیا تو مجھے پہلی عزتشاہی
اور شان بھیشوکتو از سرِ میرےہوئی۔حاصلنو مشیر اور شرفا
میرےدوبارہ منے سا حاضر ہوئے، اور مجھے تختدوبارہ پر بٹھایا
گیا۔ پہلے نسبتکی عظمتمیری میں اضافہ ہوا۔

اب37 مَیں، نبوکدنضر آسمان کے بادشاہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔
مَیں اُسی کو جلال دیتا ہوں، کیونکہ جو کچھ بھی وہ کرے وہ
صحیح ہے۔ اُس کی تمام راہیں منصفانہ ہیں۔ جو مغرور ہو کر
زندگی گزارتے ہیں اُنہیں پستوہ کرنے قابلکے ہے۔

5
بیل َشضَر ضیافتکی

ایک1 دن بیل َشضَر بادشاہ اپنے بڑوں کے ہزار افراد کے لئے
ضیافتزبردست کر کے اُن ساتھکے َمے پینے لگا۔ نشے2 میں اُس
نے حکم چاندیسونے”دیا، کے جو باپمیرےپیالے نبوکدنضر
نے یروشلم واقعمیں الله لئےچھینسےگھرکے تھے پاسمیرےوہ
لے آؤ تاکہ مَیں اپنے بڑوں، یوں بیو اور داشتاؤں کے ساتھ اُن سے
َمے پی “لوں۔ 3 چنانچہ یروشلم میں واقع الله کے گھر سے لُوٹے
ہوئے پیالے اُس پاسکے لائے گئے، سباور اُن سے َمے پی کر
4 سونے، چاندی، پیتل، لوہے، لـکڑی اور پتھر کے اپنے بُتوں کی
تمجید کرنے لـگے۔

اُسی5 لمحے شاہی محل کے ہال میں انسانی ہاتھ کی اُنگلیاں نظر
آئیں جو شمع دان کے مقابل دیوار کے پلستر پر کچھ لـکھنے لـگیں۔
جب بادشاہ ہاتھنے 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 غیباور دانوں کو
بابل“!بُلاؤ پہنچےمنددانشکے تو وہ لـکھےبھیجو”بولا، ہوئے
الفاظ پڑھ کر مجھے اُن کا مطلب بتا سکے اُسے ارغوانی رنگ کا
لباس پہنایا جائے گا۔ اُس کے گلے میں سونے کی زنجـیر پہنائی
جائے گی، اور حکومت صرفمیں لوگدو اُس بڑےسے ہوں
“گے۔

8 بادشاہ دانشکے مند قریب آئے، لیکن نہ وہ لـکھے ہوئے
الفاظ پڑھ سکے، نہ اُن کا مطلب بادشاہ کو بتا سکے۔ تب9 بیل
َشضَر بادشاہ نہایت پریشان ہوا، اور اُس کا چہرہ مزید ماند پڑ گیا۔
اُس کے شرفا سختبھی پریشان ہو گئے۔

10 بادشاہ اور شرفا کی باتیں تکملـکہ پہنچ گئیں تو ضیافتوہ
ہوئی۔داخلمیںہالکے کہنے بادشاہ”لـگی، تکابد !رہیںجیتے
گھبرانے یا ماند پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ11 کی بادشاہی
ایکمیں آدمی جسہے مُقّدسمیں دیوتاؤں کی روح آپہے۔
کے باپ کے دورِ حکومت میں ثابت ہوا کہ وہ دیوتاؤں کی سی
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بصیرت، فہم اور حکمت مالـککا آپہے۔ باپکے نبوکدنضر
بادشاہ نے قسمتاُسے حالکا بتانے والوں، نجومیوںجادوگروں،
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 بادشاہگوہے، اُسنے کا نام بیل َطشَضَر رکھا
تھا۔ میرا مشورہ ہے آپکہ اُسے بُلائیں، کیونکہ آپوہ کو ضرور
لـکھے الفاظہوئے مطلبکا بتائے “گا۔

13 یہ سن کر بادشاہ نے دانیال ًکو فورا بُلا لیا۔ جب پہنچا تو
بادشاہ اُس سے مخاطب ہوا، کیا” تم وہ دانیال ہو جسے میرے
باپ نبوکدنضر بادشاہ یہوداہ کے جلاوطنوں کے ساتھ یہوداہ سے
یہاں لائے تھے؟ 14 سنا ہے کہ دیوتاؤں کی روح تم میں ہے، کہ
تم بصیرت، فہم اور غیرمعمولی حکمت مالـککے ہو۔ دانش15
مندوں اور نجومیوں کو میرے 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 حلکو کرنے میں ماہر ہو۔ اگر تم یہ الفاظ پڑھ کر
مجھے اِن کا مطلب بتا سکو تو تمہیں ارغوانی رنگ کا لباس پہنایا
جائے تمہارےگا۔ گلے میں سونے کی زنجـیر پہنائی جائے گی،
حکومتاور صرفمیں لوگدو تم بڑےسے ہوں “گے۔

دانیال17 جوابنے دیا، مجھے” اجر نہ دیں، اپنے تحفے کسی
اَور کو دیجئے۔ مَیں بادشاہ کو یہ الفاظ اور اِن کا مطلب ویسے
ہی بتا دوں گا۔ اے18 بادشاہ، جو سلطنت، عظمت اور شان و
آپشوکت باپکے نبوکدنضر تھیحاصلکو وہ الله تعالیٰ ملیسے
اُسی19تھی۔ اُنہیںنے عظمتوہ باعثکےجستھیکیعطا تمام
قوموں، اُمّتوں اور زبانوں افرادکے اُن سے ڈرتے اور اُن کے منے سا
کانپتے تھے۔ جسے وہ مار ڈالنا ہتے چا تھے اُسے مارا گیا، جسے وہ
زندہ چھوڑنا ہتے چا تھے وہ زندہ رہا۔ جسے وہ سرفراز کرنا ہتے چا
تھے وہ سرفراز ہوا اور پستجسے کرنا ہتے چا تھے وہ پست ہوا۔
لیکن20 وہ پھول کر حد سے یادہ ز مغرور ہو گئے، اِس لئے اُنہیں
تخت سے اُتارا گیا، اور وہ اپنی قدر و منزلت کھو بیٹھے۔ اُنہیں21
سنگتانسانی نکالسے کر بھگایا گیا، اور اُن کا دل جانور دلکے
کی مانند بن گیا۔ اُن سہنرہنکا گدھوںجنگلی ساتھکے تھا، اور
بَیلوںوہ لـگے۔چرنےگھاسطرحکی اُن آسمانجسمکا اوسکی
سے تر رہتا تھا۔ یہ حالت تکوقتاُس تکجبرہی کہ اُنہوں
نے اقرار نہ کیا کہ الله تعالیٰ کا انسانی سلطنتوں پر اختیار ہے، وہ
اپنی مرضیہی لوگوںسے کو اُن پر مقرر کرتا ہے۔

بیلاے22 َشضَر بادشاہ، آپگو اُن کے بیٹے ہیں اور باتاِس
کا علم فروتنآپتوبھیہیںرکھتے نہ آسمانبلـکہ23رہے مالـککے
کے خلاف اُٹھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ نے حکم دیا کہ اُس
کے گھر آپپیالےکے لائےحضورکے جائیں، آپاور نے اپنے
بڑوں، یوں بیو داشتاؤںاور اُنہیںساتھکے َمے پینے لئےکے 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 میں
تمامکیآپاورجانکیآپ ہیںراہیں اُس کا آپاحترام نہیںنے
کیا۔

اِسی24 لئے اُس بھیجہاتھنے دیوارکر پر الفاظیہ لـکھوا دیئے۔
25 اور لـکھا یہ ہے، منے’ منے تقیل و ‘فرسین۔

26 منے’ ‘ مطلبکا گنا’ آپیعنیہے۔‘ہوا سلطنتکی دنکے
گنے ہوئے ہیں، الله نے اُنہیں تکاختتام پہنچایا ہے۔

27 ‘تقیل’ کا مطلب تولا’ ‘ہوا ہے۔ یعنی الله آپنے کو تول
کر معلوم کیا ہے آپکہ کا وزن کم ہے۔

28 ‘فرسین’ کا مطلب تقسیم’ ‘ہوا ہے۔ یعنی آپ کی بادشاہی
کو مادیوں اور فارسیوں میں تقسیم کیا جائے “گا۔

خاموشدانیال29 ہوا تو بیل َشضَر نے حکم دیا اُسےکہ ارغوانی
رنگ لباسکا پہنایا جائے اور اُس کے گلے میں سونے کی زنجـیر
پہنائی جائے۔ ساتھ ساتھ اعلان کیا گیا ابکہ حکومتسے میں
صرف 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 جن میں ایکسے
دانیال تھا۔ گورنر اُن کے منے سا جواب دہ تھے تاکہ بادشاہ کو
نقصان نہ پہنچے۔ 3 جلد ہی پتا چلا کہ دوسرےدانیال وزیروں
اور داروںصوبے سبقتپر تھا،رکھتا ذہانتغیرمعمولیوہکیونکہ
مالـککا ًتھا۔ نتیجتا بادشاہ نے سلطنتپوریاُسے پر مقرر کرنے
کا ارادہ کیا۔ جب4 دیگر وزیروں اور صوبے داروں کو یہ بات
معلوم ہوئی تو وہ دانیال پر الزام لگانے کا بہانہ ڈھونڈنے لـگے۔
لیکن وہ اپنی ذمہ یوں دار کو نبھانے میں اِتنا قابِل اعتماد تھا کہ
وہ ناکام رہے۔ کیونکہ نہ وہ رشوت خور تھا، نہ کسی کام میں
ُسست۔

5 آخرکار وہ آپسآدمی میں کہنے لـگے، اِس” یقے طر سے ہمیں
دانیال پر الزام لگانے کا نہیںموقع ملے باتایکلیکنگا۔ جوہے
الزام باعثکا بن سکتی یعنیہے اُس کے “شریعت۔کیخدا تب6
وہ گروہ میںصورتکی بادشاہ کے منے سا حاضر ہوئے اور کہنے
لـگے، دارا” بادشاہ تکابد جیتے !رہیں سلطنت7 کے تمام وزیر،
گورنر، صوبے دار، مشیر اور آپسمنتظم میں مشورہ کر متفقکے
ہیںہوئے بادشاہصرفکوسبدورانکےدن30اگلےکہ سے
ہئے۔کرنیدعا چا فرمانایکبادشاہ کریںصادر کسیبھیجوکہ
اَور معبود یا انسان سے کرےالتجا اُسے شیروں کی ماند میں پھینکا
دھیانگا۔جائے دینا ہئے چا اِسہیسبکہ اے8کریں۔عملپر
گزارشبادشاہ، آپکہہے یہ فرمان ضرور کریںصادر بلـکہ لـکھ
کر اُس کی تصدیق بھی کریں تاکہ اُسے تبدیل نہ کیا جا تبسکے۔
وہ مادیوں اور فارسیوں کے قوانین کا حصہ بن کر منسوخ نہیں کیا
جا سکے “گا۔
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9 دارا بادشاہ مان گیا۔ اُس فرماننے لـکھوا کر اُس تصدیقکی

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 گھٹنے ٹیک کر دعا اور اپنے خدا کی
ستائش کرتا ابتھا۔ بھی اُس نے یہ جاریسلسلہ رکھا۔ جوں11
دانیالہی اپنے خدا سے دعا اور التجا کر رہا تھا تو اُس دشمنوںکے
میںصورتکیگروہنے گھسمیںگھر اُسےکر یہ کرتے ہوئے
پایا۔

تب12 وہ بادشاہ کے پاس گئے اور اُسے شاہی فرمان کی یاد
دلائی، آپکیا” فرماننے صادر نہیں کیا تھا کہ دن30اگلے کے
دوران سب کو صرف بادشاہ سے دعا کرنی ہے، اور جو کسی
اَور معبود یا انسان سے کرےالتجا اُسے شیروں کی ماند میں پھینکا
جائے “گا؟ بادشاہ جوابنے دیا، جی،” یہ فرمان قائم ہے بلـکہ
مادیوں اور فارسیوں کے قوانین کا حصہ ہے جو منسوخ نہیں کیا
جا “سکتا۔ اُنہوں13 نے بادشاہ،اے”کہا، دانیال جو یہوداہ کے
میںجلاوطنوں سے کیآپنہہے پروا کرتا، نہ فرماناُس 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
کے غروب ہونے تک وہ اُسے چھڑانے کے لئے کوشاں رہا۔
لیکن15 آخرکار وہ آدمی گروہ صورتکی میں دوبارہ بادشاہ کے
حضور آئے اور کہنے لـگے، بادشاہ” کو یاد رہے کہ مادیوں اور
فارسیوں کے قوانین کے مطابق جو بھی فرمان 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 جسدانیال،اے”بولا، عبادتکیخدا تم بلاناغہ کرتے
آئے ہو وہ تمہیں “بچائے۔ 17 پھر ماند کے منہ پر پتھر رکھا گیا، اور
بادشاہ اپنینے مُہر اور اپنے بڑوں مُہریںکی اُس پر لگائیں تاکہ کوئی
بھی اُسے کھول کر دانیال کی مدد نہ کرے۔

اِس18 کے بعد بادشاہ شاہی محل واپسمیں چلا گیا اور پوری
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 پاسکے گیا۔
اُس20 پہنچقریبکے کر بادشاہ غمگیننے آواز سے اے”پکارا،
زندہ خدا بندےکے دانیال، تمہارےکیا کیجسخدا تم بلاناغہ
عبادت کرتے رہے ہو تمہیں شیروں سے بچا “سکا؟ دانیال21 نے
جواب دیا، بادشاہ” تکابد جیتے !رہیں میرے22 خدا نے اپنے
فرشتے کو بھیج دیا جس نے شیروں کے منہ کو بند کئے رکھا۔
اُنہوں مجھےنے بھیکوئی نقصان نہ پہنچایا، کیونکہ الله کے منے سا
مَیں ہوں۔بےقصور سلامتبادشاہ بھیخلافکے مجھ سے جرم
نہیں “ہوا۔

23 یہ سن کر بادشاہ آپے میں نہ سمایا۔ اُس نے دانیال کو ماند
سے لنے نکا کا حکم اُسےجبدیا۔ کھینچ کر نکالا گیا تو معلوم ہوا
کہ اُسے بھیکوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یوں اُسے الله پر بھروسا رکھنے
کا اجر ملا۔ لیکن24 آدمیوںجن دانیالنے پر الزام لگایا تھا اُن کا
بُرا انجام ہوا۔ بادشاہ کے حکم پر اُنہیں اُن شیروںسمیتبچوںبالکے
کی ماند میں پھینکا گیا۔ ماند فرشکے پر گرنے سے پہلے ہی شیر
اُن پر پڑےجھپٹ اور اُنہیں پھاڑ کر اُن کی ہڈیوں کو چبا لیا۔

25 پھر دارا بادشاہ سلطنتنے کی تمام قوموں، اُمّتوں اور اہِل
زبان ذیلکو کا پیغام سب”بھیجا، کی سلامتی !ہو 26 میرا فرمان !سنو لازم ہے میریکہ
سلطنت کی ہر دانیاللوگجگہ کے خدا کے منے تھرتھرائیںسا اور
اُس کا خوف مانیں۔ کیونکہ وہ زندہ خدا اور ابد تک قائم ہے۔
نہ کبھی اُس کی بادشاہی تباہ، نہ اُس کی حکومت ختم ہو گی۔
27 وہی بچاتا اور نجات دیتا ہے، وہی آسمان و زمین پر الٰہی نشان
اور معجزے دکھاتا ہے۔ اُسی نے دانیال کو شیروں کے قبضے
سے “بچایا۔

دانیالچنانچہ28 کو دارا بادشاہ فارساور کے خورسبادشاہ
کے حکومتدورِ بہتمیں کامیابی حاصل ہوئی۔

7
دانیال کی پہلی یا :رو چار جانور

1 ِ شاہ بابل بیل َشضَر حکومتکی پہلےکے سال میں دانیال نے
خواب میں یا رو جاگدیکھی۔ اُٹھنے پر اُس نے وہ کچھ قلم بند کر
لیا خوابجو میں دیکھا تھا۔ ذیل میں اِس کا بیان ہے،

رات2 وقتکے مَیں، دانیال نے یا رو میں دیکھا کہ آسمان کی
ہَوائیںچاروں زور بڑےسے سمندر متلاطمکو ہیں۔رہیکر پھر3
بڑےچار سمندرجانور نکلسے آئے تھے۔مختلفسےدوسرےایکجو

پہلا4 جانور ببر شیر جیسا تھا، لیکن اُس عقابکے کے پَر تھے۔
میرے اُسہیدیکھتے پَروںکے نوچکو لیا گیا اور اُسے اُٹھا انسانکر
پچھلےطرحکی دو پیروں پر کھڑا کیا گیا۔ اُسے انسان بھیدلکا مل
گیا۔

5 دوسرا جانور ریچھ جیسا تھا۔ اُس کا ایک پہلو کھڑا کیا گیا
تھا، اور وہ اپنے دانتوں میں تین پکڑےپسلیاں ہوئے تھا۔ اُسے بتایا
گیا، اُٹھ،” جی بھر گوشتکر “!کھالے

مَیںپھر6 تیسرےنے وہدیکھا۔کوجانور چیتے لیکنتھا،جیسا
اُس کے چار سر تھے۔ حکومتاُسے کرنے کا اختیار دیا گیا۔

7 اِس کے بعد رات کی یا رو میں ایک چوتھا جانور نظر آیا
جو ڈراؤنا، ہول ناک اور نہایت ہی طاقت ور تھا۔ اپنے لوہے
بڑےبڑےکے دانتوں سے وہ سب کچھ کھاتا اور ُچور ُچور کرتا
تھا۔ جو کچھ بچ جاتا اُسے وہ پاؤں تلے روند دیتا تھا۔ یہ جانور دیگر
تھا۔مختلفسےجانوروں اُس سینگوںمَیں8تھے۔سینگدسکے
پر غور ہی کر رہا تھا ایککہ اَور چھوٹا سینگسا اُن درمیانکے
سے نکل آیا۔ پہلے دس سینگوں میں سے تین کو نوچ لیا گیا تاکہ
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اُسے جگہ مل جائے۔ سینگچھوٹے پر انسانی آنکھیں تھیں، اور
اُس کا منہ بڑی بڑی باتیں کرتا تھا۔

مَیں9 دیکھ ہی رہا تھا تختکہ لگائے گئے اور قدیم الایام بیٹھ
گیا۔ اُس برفلباسکا جیسا سفید اور اُس اُونخالصبالکے کی
مانند تختجستھے۔ پر وہ بیٹھا تھا آگوہ کی بھڑکطرح رہا
تھا، اور اُس پر زنشعلہ پہئے لـگے تھے۔ اُس10 کے منے سا آگسے
کی نہر بہہ نکلکر رہی تھی۔ ہستیاںبےشمار اُس خدمتکی کے
لئے عدالتلوگتھیں۔کھڑی لئےکے بیٹھ گئے، اور کتابیں کھولی
گئیں۔

مَیں11 غورنے کیا کہ بڑیبڑیسینگچھوٹا باتیں کر رہا ہے۔
مَیں دیکھتا رہا قتلکوجانورچوتھےتو اُسگیا۔کیا تباہجسمکا ہوا
اور آگبھڑکتی میں پھینکا گیا۔ 12 دیگر تین جانوروں حکومتکی
اُن سے چھین لی گئی، لیکن اُنہیں کچھ دیر کے لئے زندہ ہنے ر کی
اجازت دی گئی۔

کیرات13 یا مَیںمیںرو بھییہنے دیکھا آسمانکہ بادلوںکے
کے ساتھ ساتھ کوئی آ رہا ہے جو ابِن آدم لـگسا رہا جبہے۔
قدیم الایام کے قریب پہنچا تو اُس کے حضور لایا گیا۔ 14 اُسے
عزتسلطنت، اور دیبادشاہی گئی، اور ہر قوم، اُمّت اور زبان
افرادکے اُسنے پرستشکی اُسکی۔ ابدیحکومتکی اورہے
کبھی ختم نہیں ہو گی۔ اُس کی بادشاہی کبھی تباہ نہیں ہو گی۔

پریشانسختدانیالمَیں،15 ہوا، کیونکہ یا رو مجھسے دہشتپر
چھا گئی تھی۔ اِس16 لئے مَیں کسیکھڑےوہاںنے پاسکے
جا کر اُس سے گزارش کی کہ وہ مجھے اِن تمام باتوں کا مطلب
بتائے۔ اُس مجھےنے اِن مطلبکا بتایا، بڑےچار”17 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۔

مَیں19 چوتھے جانور بارےکے میں مزید جاننا چاہتا تھا، اُس
جانور بارےکے میں جو دیگر جانوروں سے مختلفاِتنا اور اِتنا ہول
ناک تھا۔ کیونکہ اُس دانتکے لوہے اور پنجے پیتل کے تھے، اور
کچھسبوہ کھاتا اور ُچور ُچور کرتا تھا۔ جو بچ جاتا اُسے وہ پاؤں
تلے روند دیتا تھا۔ مَیں20 اُس سرکے سینگوںدسکے اور اُن میں
سے نکلے ہوئے سینگچھوٹے بارےکے میں بھی مزید جاننا
چاہتا تھا۔ کیونکہ سینگچھوٹے کے نکلنے پر دس سینگوں میں
تینسے نکل کر گر گئے، اور بڑھسینگیہ کر ساتھ والے سینگوں
کہیںسے بڑا نظر آیا۔ اُس آنکھیںکی 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 وقتوہ آیا مُقّدسینجب کو بادشاہی حاصل ہوئی۔

جس23 سے مَیں نے یا رو کا مطلب پوچھا تھا اُس نے چوتھے”کہا، جانور سے مراد زمین پر ایک چوتھی بادشاہی ہے جو
دیگر تمام بادشاہیوں مختلفسے ہو گی۔ وہ تمام دنیا کو کھا جائے
گی، اُسے روند کر ُچور ُچور دےکر گی۔ دس24 سینگوں سے

دسمراد بادشاہ ہیں جو اِس بادشاہی نکلسے آئیں گے۔ اُن کے
ایکبعد اَور بادشاہ آئے گا گزرےجو بادشاہوں مختلفسے ہو
گا اور تین بادشاہوں خاککو میں دےملا گا۔ 25 وہ الله کےتعالیٰ خلاف کفر بکے گا، اور مُقّدسین اُس کے تحت پِستے رہیں
گے، یہاں تک کہ وہ عیدوں کے مقررہ اوقات اور شریعت کو
تبدیل کرنے کرےکوششکی گا۔ مُقّدسین ایککو عرصے،
دو عرصوں اور آدھے عرصے کے لئے اُس کے حوالے کیا جائے
گا۔

لیکن26 لوگپھر اُس عدالتکی کے لئے بیٹھ جائیں اُسگے۔
اُسحکومتکی چھینسے لی جائے گی، اور وہ مکمل طور پر تباہ
ہو جائے گی۔ تب27 آسمان تلے کی تمام سلطنتوں کی بادشاہت،
سلطنت اور عظمت الله تعالیٰ مُقّدسکی قوم کے حوالے کر دی
جائے گی۔ الله تعالیٰ کی بادشاہی ابدی ہو گی، اور تمام حکمران
اُس خدمتکی کر کے اُس کے تابع رہیں “گے۔

مجھے28 مزید کچھ نہیں 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

1 بیل َشضَر بادشاہ کے دورِ حکومت کے تیسرے سال میں
دانیالمَیں، ایکنے اَور یا 2دیکھی۔رو یا مَیںمیںرو عیلامصوبہ
کے قلعہ بند شہر سوسن کی نہر اُولائی کنارےکے پر کھڑا تھا۔
جب3 مَیں نے اپنی نگاہ اُٹھائی تو کنارے پر میرے منے سا ہی
ایک مینڈھا کھڑا تھا۔ اُس کے دو بڑے سینگ تھے جن میں
ایکسے یادہ ز بڑا تھا۔ لیکن وہ دوسرے کے بعد ہی بڑا ہو گیا
تھا۔ میری4 نظروں کے منے سا مینڈھا شمالمغرب، جنوباور 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 دیا۔دکھائی اُس آنکھوںکی زبردستدرمیانکے
سینگ تھا، اور وہ زمین کو چھوئے بغیر چل رہا تھا۔ پوری دنیا
کو عبور کر کے وہ6 سینگوںدو والے اُس مینڈھے پہنچپاسکے
گیا جو مَیں نے نہر کنارےکے کھڑا دیکھا طیشبڑےتھا۔ میں
آ کر وہ اُس پر ٹوٹ پڑا۔ مَیں7 نے دیکھا کہ وہ مینڈھے کے پہلو
سے ٹکرا گیا۔ بڑے غصے میں اُس نے اُسے یوں مارا کہ مینڈھے
کے ٹکڑےٹکڑےسینگدونوں ہو گئے۔ حالتبےبساِس میں
مینڈھا اُس کا مقابلہ نہ کر بکرےسکا۔ نے اُسے زمین پر پٹخ کر
پاؤں تلے کچل دیا۔ کوئی نہیں تھا جو مینڈھے بکرےکو کے قابو
سے بچائے۔

8 طاقتنہایتبکرا ور طاقتلیکنگیا۔ہو عروجکے پر اُسہی
کا ٹوٹسینگبڑا گیا، اور اُس کی مزیدجگہ سینگزبردستچار
نکل آئے جن کا رُخ آسمان کی چار سمتوں طرفکی تھا۔ 9 اُن کے
سینگایک میں ایکسے سینگاَور نکل آیا جو ابتدا میں چھوٹا
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تھا۔ لیکن وہ مشرقجنوب، اسرائیلملـکصورتخوباور کی
طرف ھتے بڑ ھتے طاقتبہتبڑ ور ہو گیا۔ 10 پھر وہ آسمانی تکفوج
بڑھ اُسوہاںگیا۔ فوجیوںکچھنے ستاروںاور 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 سے روزانہ کی قربانیوں کی
ہوئی،بےحرمتی سچائینےسینگاور زمینکو پٹخپر دیا۔ کچھجو
بھی اُس نے کیا اُس میں کامیابوہ رہا۔

13 پھر مَیں نے دو مُقّدس ہستیوں کو آپس میں بات کرتے
ایکسنا۔ہوئے اِس”پوچھا،نے یا پیشمیںرو کئے حالاتگئے
تککب رہیںقائم یعنیگے، قربانیوںکیروزانہکچھجو ساتھکے
ہو رہا یہہے، تباہ کن بےحرمتی اور باتیہ کہ مقدِس پامالکو
کیا جا رہا “ہے؟ دوسرے14 مجھےمیںجوابنے حالات”بتایا،
2,300 شاموں اور تکصبحوں یوں ہی رہیں گے۔ اِس کے بعد
مقدِس کو سرےنئے مخصوصسے مُقّدسو کیا جائے “گا۔

مَیں15 دیکھے ہوئے واقعات 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 اِسجبرائیل،اے”کہا،نےجسسنی آدمی کو یا رو کا
مطلب بتا “دے۔ قریبمیرےفرشتہ17 آیا تو سختمَیں گھبرا کر
منہ بلکے گر گیا۔ لیکن وہ آدماے”بولا، زاد، جان لے اِسکہ
یا رو کا تعلق آخری زمانے سے “ہے۔

جب18 وہ مجھ باتسے کر رہا تھا تو حالتمدہوشمَیں میں
منہ بلکے پڑا ابرہا۔ فرشتے مجھےنے چھو کر پاؤں پر کھڑا کیا۔
19 وہ بولا، مَیں” تجھے سمجھا دیتا ہوں کہ اُس آخری زمانے میں
کیا پیشکچھ آئے جبگا الله نازلغضبکا ہو گا۔ کیونکہ یا رو
آخریتعلقکا زمانے ہے۔سے سینگوںدو20 جسکے مینڈھے
کو تُو نے دیکھا وہ مادی اور فارس کے بادشاہوں کی نمائندگی
کرتا ہے۔ 21 لمبے بالوں کا بکرا یونان کا بادشاہ اُسہے۔ آنکھوںکی
درمیانکے لگا یونانیسینگبڑا شہنشاہی پہلاکا بادشاہ ہے۔ 22 تُو
نے دیکھا کہ ٹوٹسینگیہ گیا اور اُس کی جگہ نکلسینگچار
آئے۔ اِس کا مطلب ہے کہ پہلی بادشاہی سے چار اَور نکل آئیں
گی۔ لیکن چاروں طاقتکی پہلی نسبتکی کم ہو گی۔ 23 اُن کی
حکومت آخریکے ایام میں بےوفاؤں کی بدکرداری تکعروج
پہنچ گئی ہو گی۔
سازشاورگستاخایکوقتاُس کا ماہر تختبادشاہ پر بیٹھے

ورطاقتبہتوہ24گا۔ ہو لیکنگا،جائے یہ اُس طاقتاپنیکی
نہیں ہو گی۔ حیرتوہ انگیز بربادی باعثکا بنے گا، اور جو کچھ
کرےبھی گا اُس میں کامیاب ہو گا۔ وہ زورآوروں اور مُقّدس
قوم کو تباہ کرے گا۔ 25 اپنی سمجھ اور فریب کے یعے ذر وہ
کامیاب تبگا۔رہے وہ متکبر ہو لوگجبگا۔جائے آپاپنے
کو محفوظ سمجھیں گے تو وہ اُنہیں موت اُتارےگھاٹکے گا۔

آخرکار وہ حکمرانوں کے حکمران خلافکے بھی اُٹھے گا۔ لیکن
پاشپاشوہ ہو جائے گا، البتہ انسانی ہاتھ سے نہیں۔

شاموںدانیال،اے26 بارےکےصبحوںاور میں جو یا تجھرو
پر ہوئیظاہر الحالفیلیکنہے۔سچیوہ اُسے پوشیدہ کیونکہرکھ،
واقعاتیہ پیشابھی نہیں آئیں گے بہتبلـکہ دنوں کے گزر جانے
کے بعد “ہی۔

27 اِس کے بعد مَیں، دانیال نڈھال ہو کر کئی تکدنوں بیمار
رہا۔ پھر مَیں اُٹھا اور بادشاہ کی خدمت میں دوبارہ فرائضاپنے
ادا کرنے لگا۔ مَیں یا رو سے سخت پریشان تھا، اور کوئی نہیں تھا
جو مجھے اُس مطلبکا بتا سکے۔

9
دانیال اپنی قوم شفاعتکی کرتا ہے

1 دارا بن اخسویرس بابل کے تخت پر بیٹھ گیا تھا۔ 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 معرفتکی فرمایا تھا۔ اُس مطابقکے 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 مرضی یافت در کروں۔ ساتھ ساتھ مَیں نے روزہ رکھا، ٹاٹ
لباسکا اوڑھ لیا اور اپنے سر پر ڈالراکھ لی۔ مَیں4 ربنے اپنے
خدا سے دعا کر کے اقرار اے”کیا، 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 گناہنے اور
باغیاوربےدینہمہے۔کیبدی ہو تیرےکر احکام ہدایاتاور
بھٹکسے گئے ہیں۔ ہم6 نبیوںنے کی نہیں سنی، تیرےحالانکہ
خادم تیرا نام لے ہمارےکر بادشاہوں، بزرگوں، باپ دادا بلـکہ
ملـک کے تمام باشندوں مخاطبسے ہوئے۔ اے7 رب، تُو حق
بجانب ہے جبکہ اِس دن ہم سب شرم سار ہیں، خواہ یہوداہ،
یروشلم یا اسرائیل کے ہوں، قریبخواہ یا اُن تمام ممالـکدُوردراز
میں ہتے ر ہوں جہاں تُو نے ہمیں ہماری بےوفائی سببکے سے
منتشر کر دیا ہے۔ کیونکہ تیرےہم ہی ساتھ بےوفا رہے ہیں۔
اے8 رب، ہم اپنے بادشاہوں، بزرگوں باپاور بہتسمیتدادا
شرم سار ہیں، کیونکہ ہم نے تیرا ہی گناہ کیا ہے۔

ربلیکن9 ہمارا خدا رحیم معافسےخوشیاورہے ہے،کرتا
گو ہم اُس سرکشسے ہوئے ہیں۔ 10 نہ ربہم اپنے خدا کے
تابع رہے، نہ اُس کے اُن احکام کے مطابق زندگی گزاری جو اُس
نے ہمیں اپنے خادموں یعنی نبیوں کی معرفت دیئے تھے۔ 11 تمام
اسرائیل تیری شریعت کی خلاف ورزی کر کے صحیح راہ سے
بھٹک گیا ہے، تیریکوئی سننے کے لئے تیار نہیں تھا۔
الله کے خادم موسٰی شریعتنے میں قَسم کھا کر لعنتیں بھیجی

تھیں، اور اب یہ لعنتیں ہم پر نازل ہوئی ہیں، اِس لئے کہ ہم نے
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تیرا گناہ کیا۔ 12 جو کچھ تُو ہمارےنے ہمارےاور حکمرانوں کے
خلاف فرمایا تھا وہ پورا ہوا، اور ہم پر بڑی آفت آئی۔ آسمان تلے
کہیں بھی ایسی مصیبت نہیں آئی جس طرح یروشلم پیشکو آئی
ہے۔ موسٰی13 میںشریعتکی مذکور ہر لعنتوہ ہم پر نازل ہوئی
نافرمانوںجو پر بھیجی گئی توبھیہے۔ نہ ہم نے اپنے گناہوں کو
چھوڑا، نہ تیری سچائی پر دھیان دیا، حالانکہ اِس سے ربہم اپنے
خدا کا غضب ٹھنڈا کر سکتے تھے۔ اِسی14 لئے رب ہم پر آفت
لانے نہسے جھجکا۔ کیونکہ رببھیکچھجو ہمارا خدا کرتا ہے
اُس میں وہ بجانبحق ہوتا لیکنہے۔ ہم نے اُس کی نہ سنی۔

ہمارےرباے15 خدا، تُو قدرتبڑی کا اظہار کر کے اپنی
قوم کو مصر سے نکال لایا۔ تیرےیوں نام کو وہ عزت و جلال
ملا جو آج تک قائم رہا ہے۔ اِس کے باوجود ہم نے گناہ کیا،
ہم سے بےدین حرکتیں سرزد ہوئی ہیں۔ اے16 رب، تُو اپنے
منصفانہ کاموں میں وفادار رہا اب!ہے بھی اِس لحاظکا کر اور
غضبسختاپنے کو اپنے شہر مُقّدساور پہاڑ یروشلم سے دُور !کر
یروشلم اور تیری قوم گرد و نواح کی قوموں کے لئے مذاق کا نشانہ
بن گئی ہے، گو ہم مانتے ہیں کہ ہمارےیہ گناہوں ہمارےاور
باپ دادا کی خطاؤں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔

ہمارےاے17 خدا، اب اپنے خادم کی دعاؤں اور التجاؤں
کو !سن اے رب، اپنی ہی خاطر اپنے تباہ شدہ مقدِس پر اپنے
چہرے مہربانکا نور کانخدا،میرےاے18چمکا۔ لگا میریکر
!سن اپنی !کھولآنکھیں اُس شہر کھنڈراتکے پر نظر پرجسکر
تیرے ہی نام کا ٹھپا لگا اِسہمہے۔ لئے تجھ التجائیںسے نہیں کر
رہے راستہمکہ باز ہیں بلـکہ اِس لئے کہ نہایتتُو مہربان ہے۔
معافہمیںرب،اے!سنہماریرب،اے19 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 کے گناہوں

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 کہ جبرائیل جسے مَیں نے دوسری
یا رو میں دیکھا پاسمیرےتھا آ ربپہنچا۔ کے گھر میں شام کی
پیشقربانی کرنے تھا۔وقتکا بہتمَیں تھکہی گیا تھا۔ اُس22
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 مَیںہے۔
سنانےجوابیہتجھے آیا یاسےدھیانابہوں۔ رو !لےسمجھکو
تیری24 قوم مُقّدستیرےاور شہر کے لئے 70 ہفتے مقرر کئے گئے
ہیں تاکہ اُتنے میں گناہوںاورجرائم سلسلہکا ختم کیا قصورجائے،
کا کفارہ دیا جائے، ابدی راستی قائم کی جائے، یا رو پیشاور

گوئی تصدیقکی کی جائے مُقّدساور ترین جگہ مسحکو کر کے
مخصوص مُقّدسو کیا جائے۔

اب25 جان لے اور سمجھ لے کہ یروشلم کو دوبارہ تعمیر
کرنے کا حکم دیا جائے گا، لیکن مزید سات ہفتے گزریں گے،
پھر ہی ایکالله حکمران اِسکو کام کے لئے چن کرےمسحکر
گا۔ تب شہر کو 62 ہفتوں کے اندر چوکوں اور خندقوں سمیت
تعمیرسےسرےنئے کیا گا،جائے دوراناِسگو مصیبتکافیوہ
دوچارسے ہو گا۔ 26 ہفتوں62اِن بعدکے الله مسحکے کئے گئے
بندے کو قتل کیا جائے گا، اور اُس پاسکے کچھ بھی نہیں ہو
گا۔ اُس ایکوقت اَور حکمران کی قوم آ کر شہر اور مقدِس کو
کرےتباہ گی۔ اختتام سیلاب صورتکی میں آئے گا، اور آخر
جاریجنگتک رہے ایسیگی، تباہی ہو جسگی کا فیصلہ ہو
ایک27ہے۔چکا لوگوںمتعددحکمرانیہتکہفتے عہدایککو
تحتکے ہنے ر پر اِسگا۔کرےمجبور ہفتے بیچکے میں وہ ذبح اور
غلہ قربانیوںکی کا انتظام کرےبند گا اور مقدِس طرفایککے
وہ کچھ کھڑا کرے 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 میںسالتیسرےکےحکومتکیخورسبادشاہکے
بیل َطشَضَر یعنی دانیال پر ایک بات ظاہر ہوئی جو یقینی ہے اور
جس مصیبتبڑیایکتعلقکا اُسےہے۔سے یا رو میں اِس پیغام
کی سمجھ حاصل ہوئی۔

2 اُن دنوں میں مَیں، دانیال پورےتین ہفتے ماتم کر رہا تھا۔ نہ3
مَیں نے عمدہ کھانا کھایا، نہ گوشت یا میرےَمے تکہونٹوں
پہنچی۔ پورےتین ہفتے مَیں نے ہر خوشبودار تیل سے پرہیز کیا۔
پہلے4 مہینے بڑےمَیں*دنویں24کے یا در دِجلہ کنارےکے پر
تھا۔کھڑا مَیں5 نگاہنے اُٹھائی تو کیا ہوںدیکھتا میرےکہ منے سا
کتان ملبّسسے آدمی کھڑا خالصمیںکمرکیجسہے سونے کا
پٹکا بندھا اُس6ہے۔ہوا †پکھراججسمکا تھا،جیسا 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 ہوئے
پیتل کی دمکطرح رہے تھے۔ لتے بو وقت لـگیوں رہا تھا کہ
بڑا ہجوم شور مچا رہا ہے۔

صرف7 مَیں، دانیال نے یہ یا رو میرےدیکھی۔ ساتھیوں نے
اُسے نہ اچانکتوبھیدیکھا۔ اُن پر طاریدہشتاِتنی ہوئی کہ وہ
بھاگ گئے۔چھپکر مَیںچنانچہ8 اکیلا ہی رہ لیکنگیا۔ یہ عظیم
یا رو دیکھ میریکر طاقتساری جاتی چہرےمیرےرہی۔ کا
رنگ ماند پڑ گیا اور ہوا۔بےبسمَیں 9 پھر وہ لنے بو لگا۔ اُسے سنتے
ہی مَیں منہ کے بل گر کر مدہوش حالت میں زمین پر پڑا رہا۔

* 10:4 پہلے مہینے کے :دنویں24 23 یل۔ اپر † 10:6 :پکھراج topas
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ایکتب10 ہاتھ نے مجھے چھو کر ہلایا۔ اُس کی مدد 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 ہی پاس 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 ہے،
اُسی دن تیریسے سنی گئی تیریمَیںہے۔ دعاؤں میںجوابکے
آ گیا ہوں۔ لیکن13 فارسی بادشاہی کا سردار میرےتکدن21
راستے میں کھڑا رہا۔ پھر میکائیل جو الله کے سردار فرشتوں میں
ایکسے میریہے مدد کرنے آیا، میریاور فارسیجان بادشاہی
کے اُس سردار ساتھکے لڑنے چھوٹسے گئی۔ مَیں14 تجھے وہ
کچھ سنانے کو آیا ہوں تیریمیںدنوںآخریجو قوم پیشکو آئے
گا۔ کیونکہ یا رو کا تعلق آنے وقتوالے سے “ہے۔

جب15 میرےوہ ساتھ یہ باتیں کر رہا تھا تو مَیں خاموشی 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 کسخادم طرح آپ باتسے کر سکتا ہے؟
طاقتمیری گئیدےجوابتو سانسہے، لینا بھی مشکل ہو گیا
“ہے۔

18 جو آدمی لـگسا رہا تھا اُس ایکمجھےنے بار پھر چھو کر
اور19دیتقویت تُواے”بولا، اللهجو کی قدرگراںمیںنظر ہے،
مت تیری!ڈرنا سلامتی ہو۔ حوصلہ مضبوطرکھ، ہو جوں“!جا
اُسہی مجھنے باتسے تقویتمجھےکی ملی، اور مَیں اب”بولا،
میرے باتآقا کریں، آپکیونکہ تقویتمجھےنے دی “ہے۔

اُس20 نے کہا، کیا” میرےتُو آنے کا مقصد جانتا ہے؟ جلد
مَیںہی فارسدوبارہ سردارکے لڑنےسے گا۔جاؤںچلا اور اُس
سے نپٹنے کے بعد یونان کا سردار آئے گا۔ لیکن21 پہلے تیرےمَیں
منے سا وہ کچھ بیان کرتا ہوں جو سچائی’ ‘کتابکی میں لـکھا ہے۔
اِن) سرداروں سے لڑنے میں میری مدد کوئی نہیں کرتا سوائے
تمہارے سردار فرشتے میکائیل کے۔

11
مادی1 بادشاہ دارا کی حکومت کے پہلے سال سے ہی مَیں

میکائیل کے ساتھ کھڑا رہا ہوں تاکہ اُس کو سہارا دوں اور اُس
حفاظتکی (کروں۔

شمالی اور جنوبی سلطنتوں کی جنگیں
مَیںاب2 تجھے وہ کچھ بتاتا ہوں ًجو پیشیقینا آئے فارسگا۔

میں مزید تین بادشاہ تخت پر بیٹھیں گے۔ اِس کے ایکبعد چوتھا
آدمی بادشاہ بنے گا جو تمام دوسروں سے کہیں یادہ ز دولت مند
دولتوہجبگا۔ہو ورطاقتباعثکے ہو جائے گا تو وہ یونانی
مملـکت سے لڑنے کے لئے سب کچھ کرےجمع گا۔

3 پھر ایک زورآور بادشاہ پا بر ہو جائے گا جو بڑی قوت سے
کرےحکومت گا اور جو جی چاہے کرے گا۔ 4 لیکن جوں
ہی وہ برپا ہو جائے اُس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ایک
ایکشمالی، ایکجنوبی، مغربی ایکاور مشرقی میںحصے تقسیم
ہو جائے گی۔ نہ یہ چار حصے پہلی سلطنت جتنے طاقت ور ہوں
نہگے، بادشاہ تختاولادکی پر بیٹھے گی، اُسکیونکہ سلطنتکی
جڑ سے اُکھاڑ کر دوسروں دیکو جائے گی۔ ملـکجنوبی5 کا
تقویتبادشاہ پائے لیکنگا، اُس افسرایککا یادہکہیں طاقتز
ور ہو جائے گا، اُس حکومتکی کہیں یادہ ز مضبوط ہو گی۔

6 چند سال کے بعد دونوں سلطنتیں متحد ہو جائیں گی۔ عہد
مضبوطکو کرنے کے لئے جنوبی بادشاہ کی بیٹی شادیکی شمالی
بادشاہ سے کرائی جائے لیکنگی۔ نہ کامیاببیٹی ہو گی، نہ اُس
کا اورشوہر نہ اُس طاقتکی قائم گی۔رہے میںدنوںاُن اُسے اُس
کے ساتھیوں، باپ اور شوہر سمیت دشمن کے حوالے کیا جائے
گا۔ 7 بیٹی کی جگہ اُس ایککا رشتے دار کھڑا ہو جائے گا جو
شمالی بادشاہ فوجکی پر حملہ کر اُسکے قلعےکے گھسمیں آئے
گا۔ وہ اُن سے نپٹ کر فتح پائے گا 8 اور اُن کے ڈھالے ہوئے
بُتوں کو چاندیسونے کی قیمتی سمیتچیزوں چھین کر مصر لے
جائے گا۔ وہ کچھ تکسال شمالی بادشاہ کو چھیڑےنہیں گا۔
9 پھر شمالی بادشاہ جنوبی بادشاہ ملـککے میں گھس آئے گا،
لیکن اُسے اپنے ملـک میں واپس پڑےجانا گا۔ 10 اِس کے بعد
اُس کے جنگبیٹے کی یاں تیار کر بڑیکے بڑی فوجیں جمع کریں
گے۔ اُن میں ایکسے جنوبی بادشاہ بڑھطرفکی سیلابکر کی
طرح ملـکجنوبی پر آئے گی اور لڑتے لڑتے اُس کے تکقلعے
پہنچے گی۔

11 پھر جنوبی میںطیشبادشاہ آ کر شمالی بادشاہ سے لڑنے کے
لئے نکلے گا۔ شمالی بڑیمیںجواببادشاہ کرےکھڑیفوج گا،
لیکن شکستوہ کھا کر 12 تباہ ہو جائے تبگی۔ جنوبی بادشاہ
دلکا غرور سے بھر جائے گا، اور وہ افرادبےشمار موتکو کے
اُتارےگھاٹ گا۔ توبھی وہ طاقت ور نہیں رہے گا۔ 13 کیونکہ
شمالی ایکبادشاہ اَور فوج کرےجمع گا جو پہلی نسبتکی کہیں
یادہ بڑیز ہو سالچندگی۔ بعدکے وہ بڑیاِس اور ہتھیاروں سے
لیس فوج کے ساتھ جنوبی بادشاہ سے لڑنے آئے گا۔

14 اُس وقت بہت سے لوگ جنوبی بادشاہ کے خلاف اُٹھ
تیریگے۔ہوںکھڑے قوم اُسبھیلوگبےدینکے خلافکے
کھڑے ہو جائیں گے اور یوں یا رو کو پورا یں کر گے۔ لیکن وہ
ٹھوکر کھا کر گر جائیں گے۔ 15 پھر شمالی بادشاہ آ ایککر قلعہ بند
شہر کا کرےمحاصرہ گا۔ وہ پُشتہ بنا کر شہر پر قبضہ کر لے گا۔
جنوب کی فوجیں روکاُسے نہیں سکیں گی، اُن کے بہترین دستے
بھی بےبس ہو کر اُس کا سامنا نہیں کر سکیں گے۔ 16 حملہ آور
بادشاہ جو جی کرےچاہے گا، اور کوئی اُس کا سامنا نہیں کر
سکے گا۔
اُس وقت ملـکصورتخوبوہ اسرائیل ٹکمیں جائے گا
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اور اُسے تباہ کرنے کا اختیار رکھے گا۔ تب17 وہ اپنی پوری
سلطنت پر قابو پانے کا منصوبہ باندھے میںضمناِسگا۔ جنوبیوہ
بادشاہ ساتھکے باندھعہد کر اُس 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 کی طرف رُخ کرے گا۔
اُن میں سے وہ بہتوں پر قبضہ بھی کرے گا، لیکن آخرکار ایک
حکمران اُس کے گستاخانہ رویے کا کرےخاتمہ گا، اور اُسے
شرمندہ ہو کر پیچھے پڑےہٹنا گا۔ 19 پھر شمالی بادشاہ ملـکاپنے
قلعوںکے واپسپاسکے آئے لیکنگا، اِتنے میں ٹھوکر کھا کر گر
جائے تبگا۔ اُس کا نام و تکنشان نہیں رہے گا۔

اُس20 کی ایکجگہ بادشاہ پا بر ہو جائے گا جو اپنے افسر کو
ملـکشاندار اسرائیل میں بھیجے گا تاکہ وہاں سے گزر لوگوںکر
دنوںتھوڑےلیکنلے۔ٹیکسسے بعدکے وہ تباہ ہو گا۔جائے
نہ جھگڑےکسیوہ سببکے ہلاکسے ہو گا، جنگکسینہ
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 کا ایک رئیس تباہ ہو جائیں گے۔
23 کیونکہ اُس کے ساتھ عہد ھنے باند کے بعد وہ اُسے دےفریب
گا تھوڑےصرفاور ہی افراد کے یعے ذر اقتدار حاصل کر لے
غیرمتوقعوہ24گا۔ طور کچھوہکرگھسمیںصوبوںمنددولتپر
کرے گا جو نہ اُس باپکے اور نہ اُس باپکے دادا سے کبھی
سرزد ہوا ہو گا۔ لُوٹا مالہوا ملـکیتاور وہ اپنے لوگوں میں تقسیم
کرے گا۔ وہ قلعہ بند شہروں پر قبضہ کرنے کے منصوبے بھی
باندھے گا، صرفلیکن محدود عرصے کے لئے۔

25 پھر ہمتوہ باندھ کر اور پورا زور لگا بڑیکر فوج کے ساتھ
بادشاہجنوبی لڑنےسے ایکبادشاہجنوبیمیںجوابگا۔جائے
بڑی اور نہایت ہی طاقت ور فوج کو لڑنے کے لئے تیار کرے
گا۔ توبھی 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 کریں تبگے۔ اُس کی فوج منتشر ہو
جائے گی، بہتاور سے افراد کھیتمیںجنگمیداِن آئیں گے۔

دونوں27 بادشاہ مذاکرات کے لئے ایک ہی میز پر بیٹھ جائیں
وہاںگے۔ جھوٹدونوں لتے بو دوسرےایکہوئے کو نقصان
پہنچانے کے لئے کوشاں رہیں گے۔ لیکن کسی کو کامیابی
حاصل نہیں ہو گی، کیونکہ مقررہ آخری وقت ابھی نہیں آنا ہے۔
28 شمالی بادشاہ بڑی دولت کے ساتھ اپنے ملـک میں واپس چلا
جائے گا۔ راستے میں وہ مُقّدس عہد کی قوم اسرائیل پر دھیان
دے کر اُسے نقصان پہنچائے گا، پھر اپنے واپسوطن گا۔جائے

29 وقتمقررہ پر وہ دوبارہ ملـکجنوبی گھسمیں آئے گا،
لیکن پہلے نسبتکی اِس بار نتیجہ فرق ہو گا۔ 30 کیونکہ ِکتّیم کے
بحری اُسجہاز مخالفتکی کریں اورگے، وہ ہارےحوصلہ گا۔
تب وہ مُڑ مُقّدسکر عہد کی قوم پر اپنا پورا اُتارےغصہ گا۔

جو مُقّدس عہد ترککو کریں گے اُن پر وہ مہربانی کرے گا۔
31 اُس کے فوجی آ کر قلعہ بند مقدِس کی بےحرمتی کریں گے۔
وہ روزانہ کی قربانیوں کا انتظام بند کر کے تباہی کا مکروہ بُت
کھڑا کریں گے۔ 32 جو یہودی پہلے سے عہد کی خلاف ورزی
کر رہے ہوں گے اُنہیں وہ ِچکنی چپڑی باتوں سے مرتد ہو جانے
پر آمادہ کرے گا۔ لیکن جو لوگ اپنے خدا کو جانتے ہیں وہ
مضبوط رہ کر اُس کی مخالفت کریں گے۔ 33 قوم کے سمجھ دار
بہتوں کو صحیح راہ کی تعلیم دیں گے۔ لیکن کچھ عرصے کے لئے
وہ تلوار، آگ، قید لُوٹاور مار باعثکے ڈانواں ڈول رہیں گے۔
34 اُس وقت اُنہیں تھوڑی بہت مدد حاصل تو ہو گی، لیکن بہت
سے ایسے لوگ اُن کے ساتھ مل جائیں گے مخلصجو نہیں ہوں
گے۔ داروںسمجھ35 میں ڈانواںکچھسے ڈول ہو جائیں گے تاکہ
لوگوں کو آزما کر آخری وقت تک خالص اور پاک صاف کیا
جائے۔ کیونکہ وقتمقررہ کچھ دیر کے بعد آئے گا۔

36 بادشاہ جو جی کرےچاہے گا۔ وہ سرفراز ہو کر آپاپنے
کو تمام معبودوں سے عظیم قرار دے گا۔ خداؤں کے خدا کے
خلاف وہ ناقابِل بیان کفر بکے گا۔ اُسے کامیابی بھی حاصل ہو
غضبالٰہیتکجبتکوقتاُسصرفلیکنگی، ٹھنڈا نہ ہو
مقررکچھجوکیونکہجائے۔ ہوا اُسےہے پورا بادشاہ37ہے۔ہونا
نہ اپنے باپ دادا کے دیوتاؤں کی پروا کرے گا، نہ عورتوں کے
عزیز دیوتا کی، نہ کسی اَور کی۔ کیونکہ وہ اپنے آپ سبکو پر
گا۔کرےسرفراز 38 اِن دیوتاؤں بجائےکے قلعوںوہ کے دیوتا کی
کرےپوجا جسگا سے اُس باپکے واقفدادا ہی نہیں تھے۔
وہ سونے جواہراتچاندی، اور قیمتی تحفوں سے دیوتا کا احترام
کرے گا۔ 39 چنانچہ وہ اجنبی معبود کی مدد مضبوطسے قلعوں
پر کرےحملہ گا۔ جو اُس مانیںحکومتکی اُن کی عزتبڑیوہ
کرے گا، اُنہیں بہتوں پر کرےمقرر گا اور اُن میں اجر کے طور پر
زمین کرےتقسیم گا۔

40 لیکن پھر آخری وقت آئے گا۔ جنوبی بادشاہ جنگ میں
اُس سے ٹکرائے گا، میںجوابتو شمالی بادشاہ رتھ، گھڑسوار اور
متعدد بحری جہاز لے کر اُس پر پڑےٹوٹ گا۔ تب بہتوہ سے
آئےگھسمیںملـکوں غرقکچھسبطرحکیسیلاباورگا کر
آگےکے بڑھے گا۔ دوراناِس41 اسرائیلملـکصورتخوبوہ
میں بھی گھس آئے گا۔ بہت ممالـکسے شکست کھائیں گے،
لیکن ادوم موآباور عمون سمیتحصےمرکزیکے بچ جائیں گے۔
وقتاُس42 اُس کا بہتاقتدار ممالـکسے پر چھا جائے مصرگا،
بھی نہیں بچے گا۔ شمالی43 بادشاہ مصر کی چاندیسونے اور باقی
دولت پر اورگا،کرےقبضہ لبیا اور بھیایتھوپیا اُس نقِشکے قدم
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پر چلیں گے۔ لیکن44 پھر مشرق اور شمال طرفکی سے افواہیں
اُسے پہنچائیںصدمہ گی، اور میںطیشبڑےوہ آ بہتوںکر کو تباہ
اور ہلاک 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 نہیں
کرے گا۔

12
مُردے جی اُٹھتے ہیں

1 اُس وقت فرشتوں کا عظیم سردار میکائیل اُٹھ کھڑا ہو گا،
وہ جو تیری قوم کی شفاعت کرتا مصیبتہے۔ کا ایسا وقت ہو
گا کہ قوموں کے پیدا ہونے سے لے کر اُس تکوقت نہیں ہوا
ہو لیکنگا۔ ساتھ تیریساتھ قوم ملےنجاتکو جسگی۔ بھیکا
نام الله کتابکی درجمیں نجاتوہہے پائے گا۔ میںخاکتب2
سوئے اُٹھیںجاگلوگمتعددہوئے ابدیکچھگے، زندگی پانے
لئےکے ابدیکچھاور رُسوائی گھناور نشانہکا بننے لئے۔کے جو3
سمجھ دار ہیں وہ آسمان کی آب و تاب کی مانند چمکیں گے، اور
جو بہتوں کو راست راہ پر لائے ہیں وہ ہمیشہ تک ستاروں کی
طرح جگمگائیں گے۔

لیکن4 دانیال،اےتُو، باتوںاِن !رکھچھپائےکو کتاباِس پر
تکوقتآخری مُہر لوگبہت!دےلگا اِدھر اُدھر متے پھریںگھو
گے، اور علم میں اضافہ ہوتا جائے “گا۔

وقتآخری
پھر5 دانیالمَیں، نے یا در پاسکے آدمیوںدو ایکدیکھا۔کو

کنارےاِس پر کھڑا تھا جبکہ کنارےدوسرےدوسرا پر۔ کتان6
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؟

کتان7 ملبّسسے آدمی دونوںنے ہاتھ آسمان طرفکی اُٹھائے
اور تکابد زندہ قَسمکیخدا کھا کر ایکپہلے”بولا، عرصہ، پھر
دو عرصے، پھر آدھا مُقّدسپہلےگا۔گزرےعرصہ قوم طاقتکی
پاشپاشکو کرنے کا سلسلہ اختتام پر پہنچنا ہے۔ اِس کے بعد
ہی یہ تمام باتیں تکتکمیل پہنچیں “گی۔

8 مَیںگو اُسنے کی باتیہ لیکنسنی، میریوہ 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
تکوقتآخری چھپائے رکھنا تکوقتاُسہے۔ اِن پر مُہر لـگی
رہے گی۔ بہتوں10 کو آزما صافپاککر خالصاور کیا جائے
گا۔ لیکن بےدین بےدین ہی رہیں گے۔ کوئی بھی بےدین یہ
نہیں سمجھے گا، لیکن سمجھ داروں کو سمجھ آئے گی۔ جس11
قربانیکیروزانہسےوقت انتظامکا بند کیا جائے اورگا تباہی کے
مکروہ بُت میںمقدِسکو کھڑا کیا جائے 1,290سےوقتاُسگا

دن گزریں گے۔ 12 جو صبر کر دنوں1,335کے کے تکاختتام
قائم رہے مبارکوہ !ہے

تکجہاں13 تیرا تعلق ہے، آخری وقت طرفکی بڑھتا چلا
!جا تُو آرام کرے 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 میں رب کا وہ کلام درج ہے جو اُن دنوں میں ہوسیع
بن بیری پر نازل ہوا جب یّاہ، عُز یوتام، آخز اور ِحزقیاہ یہوداہ کے
بادشاہ اور ُبعام یر یوآسبن اسرائیل کا بادشاہ تھا۔

ربجب2 پہلی بار ہوسیع سے ہم کلام ہوا تو اُس نے حکم
دیا، جا،” زناکار عورت سے شادی کر اور زناکار بچے پیدا کر،
پیرویکیربملـککیونکہ چھوڑ مسلسلکر زنا کرتا “ہے۔رہتا
چنانچہ3 ہوسیع کی بنتجُمر دِبلائم ہوئی۔شادیسے اُس پاؤںکا
بھاری ہوا، اور بیٹا پیدا ہوا۔ ہوسیعنےربتب4 اُس”کہا،سے
کا نام یزرعیل رکھنا۔ کیونکہ جلد ہی مَیں یاہو کے خاندان کو
یزرعیل میں اُس قتل و غارت کی سزا دوں گا جو اُس سے سرزد
ہوئی۔ ساتھ ساتھ مَیں اسرائیلی بادشاہی کو بھی ختم کروں گا۔
5 اُس 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
ربہوئی۔ ہوسیعنے سے اِس”کہا، کا نام لورُحامہ یعنی جس’
پر رحم نہ ہوا ‘ہو رکھنا، کیونکہ آئندہ مَیں اسرائیلیوں پر رحم نہیں
کروں گا بلـکہ میرےوہ رحم سراسرسے محروم رہیں گے۔

لیکن7 یہوداہ کے باشندوں پر مَیں رحم کر کے اُنہیں چھٹکارا
دوں گا۔ مَیں اُنہیں کمان، جنگتلوار، کے ہتھیاروں، گھوڑوں یا
گھڑسواروں کی معرفت چھٹکارا نہیں دوں گا بلـکہ مَیں جو رب
اُن کا خدا ہوں خود ہی نجاتاُنہیں دوں “گا۔

لورُحامہ8 کا دودھ چھڑانے پر جُمر پھر حاملہ ہوئی۔ اِس مرتبہ
بیٹا پیدا ہوا۔ ربتب9 نے فرمایا، اِس” کا نام لوعمی یعنی میری’
رکھنا۔‘نہیںقوم کیونکہ میریتم قوم نہیں، اور مَیں تمہارا نہیںخدا
ہوں گا۔

لیکن10 وہ وقت آئے جبگا اسرائیلی سمندر کی ریت جیسے
نہگے۔ہوںبےشمار اُن پیمائشکی کی گی،سکےجا نہ اُنہیں گنا جا
سکے تبگا۔ جہاں اُن سے کہا گیا کہ تم’ میری قوم ‘نہیں وہاں
وہ زندہ’ خدا کہلائیں‘فرزندکے گے۔ تب11 یہوداہ اور اسرائیل
لوگکے متحد ہو جائیں گے اور مل ایککر راہنما مقرر کریں
گے۔ پھر ملـکوہ میں نکلسے آئیں گے، *یزرعیلکیونکہ کا دن
عظیم ہو !گا

2
1 اُس وقت 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

2 اپنی ماں اسرائیل پر الزام لگاؤ، ہاں اُس پر الزام !لگاؤ کیونکہ
نہ بیویمیریوہ ہے، نہ مَیں اُس کا شوہر ہوں۔ وہ چہرےاپنے
سے اور اپنی چھاتیوں کے درمیان سے زناکاری کے نشان دُور
کرے، 3 ورنہ مَیں اُس کپڑےکے اُتار کر اُسے اُس ننگی حالت
چھوڑوںمیں میںجسگا وہ پیدا مَیںہوئی۔ دوںہونے گا وہکہ
یگستان ر اور ُجھلستی زمین تبدیلمیں ہو جائے، کہ پیاسوہ کے
مارے مر جائے۔ مَیں4 اُس بچوںکے پر بھی نہیںرحم کروں گا،
اُن5ہیں۔بچےزناکاروہکیونکہ ماںکی زنانے اُنہیںکیا، دینےجنم
والی نے ناکشرم حرکتیں کی ہیں۔ وہ بولی، مَیں’ اپنے عاشقوں
بھاگپیچھےکے جاؤں گی۔ میریآخر روٹی، پانی، اُون، تیلکتان،
اور پینے کی چیزیں وہی مہیا کرتے ‘ہیں۔

6 اِس لئے جہاں بھی وہ چلنا چاہے وہاں مَیں اُسے کانٹےدار
یوں جھاڑ روکسے دوں گا، مَیں ایسی دیوار کھڑی کروں گا کہ
اُسے راستے کا پتا نہ چلے۔ 7 وہ اپنے عاشقوں کا پیچھا کرتے کرتے
تھک کبھیاورگیجائے پہنچےتکاُن گی نہیں، وہ اُن کھوجکا
لگاتی رہے گی لیکن اُنہیں پائے گی نہیں۔ پھر وہ بولے گی، مَیں’
اپنے پہلے شوہر واپسپاسکے جاؤں، کیونکہ وقتاُس میرا حال
آج نسبتکی کہیں بہتر ‘تھا۔ لیکن8 وہ باتیہ جاننے کے لئے تیار
نہیں کہ اُسے الله ہی طرفکی کچھسبسے مہیا ہوا مَیںہے۔ ہی
نے اُسے وہ اناج، َمے، تیل کثرتاور کی دیدےچاندیسونا
جو لوگوں نے بعل دیوتا پیشکو کی۔ 9 اِس لئے مَیں اپنے اناج
اور اپنے انگور فصلکو کی کٹائی پہلےسے واپسپہلے لوں گا۔ جو
اُون کتاناور مَیں اُسے دیتا رہا تاکہ اُس برہنگیکی نظر نہ آئے اُسے
مَیں اُس لوںچھینسے گا۔ اُس10 عاشقوںکے دیکھتےکے دیکھتے
اُسمَیں اُتاروںکپڑےسارےکے اورگا، ہاتھمیرےاُسےکوئی
سے نہیں بچائے گا۔ مَیں11 اُس 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 ملعوضکے 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 گا جب
اُس بعلنے کے بُتوں کو بخور کی پیشقربانیاں کیں۔ وقتاُس
وہ اپنے آپ 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 کی کوشش کروں گا، اُسے

یگستان ر میں لے جا کر اُس سے نرمی باتسے کروں گا۔ 15 پھر
مَیں ہوسےوہاںاُسے اُسکر انگورکے کروںواپسباغکے اورگا
وادٔی *عکور کو اُمید دروازےکے میں بدل دوں گا۔ وقتاُس
خوشیوہ میرےسے پیچھے ہو کر وہاں چلے گی، بالکل اُسی طرح

* 1:11 :یزرعیل الله بیج بوتا ہے۔ * 2:15 وادٔی مصیبت:عکور کی وادی۔
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میںجوانیطرحجس پیچھےمیرےجبتھیکرتی ہو مصرکر سے
نکل “آئی۔

16 رب فرماتا ہے، اُس” دن تُو مجھے پکارتے وقت اے’
میرے †‘بعل نہیں کہے گی بلـکہ میرےاے’ ‘خاوند۔ 17 مَیں
بعل دیوتاؤں کے نام تیرے منہ سے نکال دوں گا، اور تُو آئندہ
اُن کے ناموں کا ذکر تک نہیں کرے گی۔ 18 اُس دن مَیں
پرندوںجانوروں،جنگلی اور رینگنے عہدساتھکےجانداروںوالے
باندھوں گا تاکہ وہ اسرائیل کو نقصان نہ پہنچائیں۔ کمان اور تلوار
کو توڑ کر جنگمَیں کا ملـکخطرہ سے دُور کر دوں سبگا۔
آرام و سکون سے زندگی گزاریں گے۔

19 مَیں تیرے ساتھ ابدی رشتہ باندھوں گا، ایسا رشتہ جو
راستی، انصاف، فضل اور رحم پر مبنی ہو گا۔ 20 ہاں، جو رشتہ
تیرےمَیں ساتھ باندھوں گا اُس کی بنیاد وفاداری ہو گی۔ تب تُو
رب کو جان لے “گی۔

رب21 فرماتا ہے، اُس” دن مَیں سنوں گا۔ مَیں آسمان کی سن
کر بادل پیدا کروں گا، آسمان زمین کی سن بارشکر برسائے گا،
زمین22 اناج، انگور اور زیتون کی سن کر اُنہیں دےتقویت گی،
اور یہ چیزیں میداِن ‡یزرعیل کی سن کثرتکر سے پیدا ہو جائیں
گی۔ 23 اُس وقت مَیں اپنی خاطر اسرائیل کا بیج ملـک میں بو
گا۔دوں §‘لورُحامہ’ پر مَیں کروںرحم گا، اور مَیںسے*‘لوعمی’
کہوں گا، تُو’ میری قوم ‘ہے۔ جواب 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، اُسحالانکہ عاشقکا اُسسےجسہے نے زنا کیا اُسےہے۔
یوں پیار ربطرحجسکر اسرائیلیوں کو پیار کرتا ہے، حالانکہ
اُن کا رُخ دیگر معبودوں طرفکی ہے اور اُنہیں اُن ہی کی انگور
کی ٹکیاں پسند “ہیں۔

مَیںتب2 چاندینے ِسکے15کے اور َجو 195کے کلو گرام
دے کر واپساُسے خرید لیا۔ مَیں3 اُسنے سے کہا، تجھےاب”
بڑے میرےتکعرصے ساتھ رہنا ہے۔ اِتنے میں نہ زنا کر، نہ
کسی آدمی سے صحبت رکھ۔ مَیں بھی بڑی دیر تک تجھ سے ہم
بستر نہیں ہوں “گا۔

اسرائیل4 کا یہی حال ہو گا۔ بڑی دیر تک 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 گے۔ آخری دنوں میں وہ لرزتے ربہوئے اور اُس
کی بھلائی طرفکی رجوع کریں گے۔

4

اماموں ربپر کا الزام
اے1 رباسرائیلیو، کا کلام !سنو ربکیونکہ ملـککا کے

باشندوں الزام”ہے۔مقدمہسے یہ میںملـککہہے نہ وفاداری،
نہ مہربانی اور نہ الله کا عرفان ہے۔ جھوٹکوسنا،2 چوریبولنا،
اور زنا کرنا عام ہو گیا ہے۔ روز بہ روز قتل غارتو کی نئی خبریں
ملتی رہتی ہیں۔ اِسی3 لئے ملـک میں کال ہے اور اُس کے تمام
باشندے پژمُردہ ہو گئے ہیں۔ جنگلی پرندےجانور، اور بھیمچھلیاں فنا ہو رہی ہیں۔

لیکن4 بلاوجہ کسی پر متالزام لگانا، نہ خواہ کسیمخواہ کی
تنبیہ !کرو اے امامو، مَیں تم ہی پر الزام لگاتا ہوں۔ اے5 امام،
دن وقتکے تُو ٹھو کر کھا گرےکر گا، اور رات 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 کیا عجب جب تم اماموں نے یہ علم رد کر دیا
مَیںابہے۔ تمہیں بھی رد کرتا ہوں۔ آئندہ تم امام خدمتکی 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 ایکساتھ سلوکجیسا کیا
دونوںگا۔جائے مَیںکو اُن کیچلنچالکے دونوںگا،دوںسزا
حرکتوںکیاُنکو کا 10گا۔دوںاجر توکھانا لیکنگےکھائیںوہ
سیر نہیں ہوں گے۔ زنا بھی کرتے رہیں لیکنگے، بےفائدہ۔ اِس
سے اُن کی تعداد نہیں بڑھے گی۔ کیونکہ اُنہوں ربنے کا خیال
کرنا چھوڑ دیا ہے۔

11 زنا کرنے اور نئی اور پرانی َمے پینے لوگوںسے جاتیعقلکی
رہتی ہے۔ میری12 قوم لـکڑی یافتسے در کرتی ہے کہ کیا کرنا
ہے، اور اُس کی لاٹھی اُسے ہدایت دیتی ہے۔ کیونکہ زناکاری
روحکی اُنہیںنے بھٹکا دیا ہے، زنا کرتے کرتے وہ اپنے خدا سے
کہیں دُور ہو گئے ہیں۔ 13 وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنے جانوروں
کو قربان کرتے ہیں اور یوں پہاڑ پر چڑھ کر بلوط، سفیدہ یا کسی
اَور درخت کے خوش گوار سائے میں بخور کی قربانیاں پیش
کرتے ہیں۔ اِسی لئے تمہاری بیٹیاں فروشعصمت بن گئی ہیں،
تمہاریاور بہوئیں زنا کرتی ہیں۔ لیکن14 مَیں اُنہیں اُن عصمتکی
فروشی زناکاریاور کی سزا دوںکیوں جبکہ تم مرد کسبیوں سے
صحبت رکھتے اور دیوتاؤں کی خدمت میں عصمت فروشی کرنے
والی عورتوں کے ساتھ قربانیاں چڑھاتے ہو؟ ایسی حرکتوں سے
ناسمجھ قوم تباہ ہو رہی ہے۔

† 2:16 :بعل بعل مطلبکا ‘مالـک’ ہے۔ ‡ 2:22 :یزرعیل الله بیج بوتا ہے۔ § 2:23 پرجس:لورُحامہ رحم نہ ہوا ہو۔ * 2:23 میری:لوعمی قوم نہیں۔
* 4:15 بیت بیت:آون آون یعنی گناہ’ کا ‘گھر سے بیتمراد ایل ہے۔



ہوسیع 4:15 684 ہوسیع 6:10
اے15 اسرائیل، تُو فروشعصمت ہے، لیکن یہوداہ خبردار

رہے کہ وہ اِس ملوثمیںجرم نہ ہو اسرائیلجائے۔ شہروںکے
ِجلجال اور بیت *آون کی قربان گاہوں پاسکے مت جانا۔ ایسی
جگہوں پر رب کا نام لے کر اُس کی حیات کی قَسم کھانا منع
ہے۔ اسرائیل16 تو ضدی گائے کی طرح اَڑ گیا ہے۔ تو پھر رب
اُنہیں کس طرح سبزہ زار میں بھیڑ کے بچوں کی طرح چَرا سکتا
ہے؟

†اسرائیل17 تو بُتوں کا اتحادی ہے، اُسے !دےچھوڑ 18 یہ
لوگ شراب کی محفل سے فارغ ہو کر زناکاری لـگمیں جاتے
ہیں۔ وہ ناجائز محبت کرتے کرتے کبھی نہیں تھکتے۔ لیکن اِس
کا اجر اُن اپنیکی ہے۔بےعزتی آندھی19 اُنہیں لپیٹاپنی میں لے
کر اُڑا لے جائے گی، اور وہ اپنی قربانیوں باعثکے شرمندہ ہو
جائیں گے۔

5
اسرائیل اور یہوداہ دونوں قصوروار ہیں

امامو،اے1 اسرائیلاے!باتمیریسنو توجہگھرانے،کے
شاہیاے!دے 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 2 اور ِشّطیم میں گڑھا کھدوا
لیا ہے۔ !خبردار مَیں سبتم کو سزا دوں گا۔

مَیں3 تو اسرائیل خوبکو جانتا ہوں، وہ مجھ سے نہیںچھپا رہ
بنفروشعصمتاباسرائیلسکتا۔ گیا ناپاکوہہے، ہے۔ 4 اُن
بُریکی اُنہیںحرکتیں 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 کر رب کو
تلاش کریں گے، لیکن بےفائدہ۔ وہ اُسے پا نہیں سکیں گے،
کیونکہ اُنہیںوہ چھوڑ چلاکر گیا ہے۔ اُنہوں7 سےربنے 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 مَیںدنجس9 سزا دوں گا اُس دن اسرائیل ویران و سنسان
ہو دودھیانگا۔جائے مَیںکہ قبیلوںاسرائیلینے میںبارےکے
قابِل اعتماد باتیں بتائی ہیں۔

10 یہوداہ کے راہنما اُن جیسے بن گئے ہیں جو ناجائز طور پر
اپنی زمین کی حدود بڑھا دیتے ہیں۔ جواب میں مَیں اپنا غضب
بارشموسلادھار طرحکی اُن پر نازل کروں گا۔ اسرائیل11 پر اِس
لئے ظلم ہو رہا اورہے اُس حقکا مارا جا رہا وہکہہے بےمعنی

بُتوں پیچھےکے بھاگنے پر تُلا ہوا ہے۔ مَیں12 اسرائیل 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 دےنہیں سکتا، تمہارےوہ ناسور کا علاج نہیں کر سکتا۔

14 کیونکہ مَیں ببر شیر کی طرح اسرائیل پر ٹوٹ پڑوں گا اور
جوان شیرببر کی طرح یہوداہ پر جھپٹ پڑوں گا۔ مَیں اُنہیں پھاڑ کر
اپنے گھسیٹساتھ جاؤںلے گا، اور کوئی اُنہیں نہیں بچائے گا۔
15 پھر مَیں اپنے واپسگھر جا کر تکوقتاُس اُن سے دُور رہوں
تکجبگا وہ اپنا قصور تسلیم کر چہرےمیرےکے تلاشکو
نہ کریں۔ کیونکہ جب وہ مصیبت میں پھنس جائیں گے تب ہی
تلاشمجھے کریں “گے۔

6
وقتاُس1 وہ کہیں گے، آؤ،” ربہم واپسپاسکے چلیں۔

کیونکہ اُسی نے ہمیں پھاڑا، اور وہی ہمیں شفا بھی دے گا۔
اُسی نے ہماری پٹائی کی، اور وہی ہماری مرہم پٹی بھی کرے
گا۔ 2 دو دن کے بعد وہ ہمیں سرےنئے سے کرےزندہ گا اور
تیسرے دن ہمیں دوبارہ اُٹھا کھڑا کرے گا تاکہ ہم اُس کے
حضور زندگی گزاریں۔ 3 آؤ، ہم اُسے جان لیں، ہم پوری جد و
جہد کے ساتھ رب کو جاننے کے لئے کوشاں رہیں۔ وہ ضرور
ہم پر ظاہر ہو گا۔ یہ اُتنا یقینی ہے سورججتنا کا روزانہ طلوع ہونا
یقینی جسہے۔ طرح موسِم بہار کی تیز بارش زمین کو سیراب
کرتی اُسیہے طرح الله پاسہمارےبھی آئے “گا۔

اے”4 اسرائیل، تیرےمَیں ساتھ کیا اےکروں؟ یہوداہ، مَیں
تیرے ساتھ کیا عارضیجیسیدُھندکیصبحمحبتتمہاریکروں؟
دھوپہے۔ اوسمیں کی طرح وہ جلد ہی کافور ہو جاتی ہے۔
اِسی5 لئے مَیں نے اپنے نبیوں کی معرفت تمہیں پٹخ دیا، اپنے منہ
کے الفاظ سے تمہیں مار ڈالا میرےہے۔ انصاف کا نور سورج
کی طرح ہی طلوع ہوتا ہے۔ 6 کیونکہ مَیں قربانی نہیں بلـکہ رحم
پسند کرتا ہوں، بھسم ہونے والی قربانیوں نسبتکی مجھے یہ پسند
ہے کہ تم الله کو جان لو۔

عدالت کی پکفصل گئی ہے
7 وہ آدم شہر میں عہد توڑ کر مجھ سے بےوفا ہو گئے۔ ِجلعاد8

مجرموںشہر بھرسے گیا ہیں۔داغکےخونطرفہرہے، اماموں9
کے جتھے ڈاکوؤں کی مانند بن گئے ہیں۔ کیونکہ وہ ِسکم کو
پہنچانے والے راستے پر مسافروں تاککی لگا کر اُنہیں قتل کرتے
ہیں۔ ہاں، وہ ناکشرم حرکتوں سے گریز نہیں کرتے۔ 10 مَیں
اسرائیلنے ایسیمیں باتیں ہوکھڑےرونگٹےسےجنہیںدیکھی

† 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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جاتے ہیں۔ کیونکہ اسرائیل زنا کرتا ہے، وہ آپاپنے ناپاککو
کرتا ہے۔ لیکن11 یہوداہ پر عدالتبھی 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 بُرائی صاف ظاہر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ فریب دینا اُن
کا پیشہ ہی بن گیا ہے۔ چور گھروں میں نقب لگاتے جبکہ باہر
گلی میں ڈاکوؤں کے جتھے 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 سے گھرے
ہتے ر ہیں، کہ یہ گناہ مجھےوقتہر نظر آتے ہیں۔ اپنی3 بُرائی سے
وہ بادشاہ خوشکو رکھتے ہیں، اُن جھوٹکے لطفبزرگسے
اندوز ہوتے ہیں۔ سب4 سبکے زناکار ہیں۔ وہ اُس تپتے تنور
کی مانند ہیں جو اِتنا گرم ہے کہ نان بائی کو اُسے مزید چھیڑنے
ضرورتکی نہیں۔ اگر وہ آٹا گوندھ کر اُس کے خمیر تکہونے
انتظار توبھیکرےبھی تنور اِتنا گرم رہتا پکروٹیکہہے جائے
گی۔ ہمارے5 بادشاہ کے جشن پر راہنما َمے پی پی مستکر ہو
جاتے ہیں، اور وہ کفر بکنے والوں سے ہاتھ ملاتا ہے۔ 6 لوگیہ
قریب آ بیٹھمیںتاککر ہیںجاتے جبکہ اُن تنوردلکے طرحکی
تپتے راتپوریہیں۔ اُنکو غصہکا یا سو رہتا کےصبحلیکنہے،
وقت وہ بیدار ہو کر طرحکیآگزنشعلہ دہکنے لگتا ہے۔ سب7
تنور طرحکی تپتے تپتے اپنے راہنماؤں ہڑپکو کر لیتے ہیں۔ اُن کے
تمام بادشاہ گر جاتے ہیں، ایکاور بھی مجھے نہیں پکارتا۔

اسرائیل8 دیگر اقوام کے ساتھ مل ایککر ہو گیا ابہے۔ وہ
اُس روٹی کی مانند ہے توےجو پر ایکصرف طرف پکسے
گئی ہے، دوسری طرف سے کچی ہی ہے۔ 9 غیرملـکی اُس کی
طاقت کھا کھا کر اُسے کمزور کر رہے ہیں، لیکن تکابھی اُسے
پتا نہیں چلا۔ اُس بالکے سفید ہو گئے ہیں، لیکن تکابھی اُسے
معلوم نہیں ہوا۔ اسرائیل10 کا تکبر اُس خلافکے گواہی دیتا
ہے۔ توبھی نہ وہ رب اپنے خدا کے پاس واپس آ جاتا، نہ اُسے
تلاش کرتا ہے۔

اسرائیل11 ناسمجھ مانندکیکبوتر آسانیجسےہے سے ورغلایا
جا سکتا ہے۔ پہلے وہ مصر کو مدد کے لئے بُلاتا، پھر اسور کے
بھاگپاس ہے۔جاتا کبھیاِدھرکبھیوہہیجوںلیکن12 اُدھر
دوڑیں مَیںتوگے اُن پر ڈالوںجالاپنا اُنہیںگا، اُڑتے پرندوںہوئے
کی طرح نیچے اُتاروں گا۔ مَیں اُن کی یوں تادیب کروں گا جس
طرح اُن جماعتکی کو آگاہ کیا گیا ہے۔

13 اُن پر افسوس، کیونکہ وہ مجھ بھاگسے گئے ہیں۔ اُن پر
تباہی آئے، کیونکہ وہ مجھ سے سرکش ہو گئے ہیں۔ مَیں فدیہ
دے اُنہیںکر چھڑانا چاہتا تھا، میںجوابلیکن بارےمیرےوہ
جھوٹمیں 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۔

مَیں15 ہی تربیتاُنہیںنے مَیںدی، ہی تقویتاُنہیںنے دی،
لیکن وہ میرے بُرےخلاف 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
تلوارسےسببکے کی میںزد آ ہلاککر باتاِسگے۔جائیںہو
باعثکے وہ مصر میں مذاق کا نشانہ بن جائیں گے۔

8
الله کی بےوفا قوم عدالتپر

1 نرسنگا !بجاؤ دشمن عقاب کی طرح رب کے گھر پر جھپٹا
مارنے کو ہے۔ کیونکہ لوگوں میرےنے عہد کو توڑ کر میری
شریعت خلافکی ورزی کی ہے۔ بےشک2 وہ مدد کے لئے
چیختے چلّاتے ہیں، ہمارےاے’ خدا، ہم تو تجھے جانتے ہیں،
ہم تو اسرائیل ‘ہیں۔ 3 لیکن حقیقت میں اسرائیل نے وہ کچھ
مسترد کر دیا ہے جو اچھا ہے۔ چنانچہ دشمن اُس کا تعاقب
!کرے 4 اُنہوں نے میری مرضی پوچھے بغیر اپنے بادشاہ مقرر
منظوریمیریکئے، کے بغیر اپنے راہنماؤں چنکو لیا ہے۔ اپنے
سونے چاندی سے اپنے لئے بُت بنا کر وہ اپنی تباہی اپنے سر پر
لائے ہیں۔

سامریہ،اے5 مَیں بچھڑےتیرےنے کو رد کر دیا !ہے میرا
تیرےغضب باشندوں پر نازل ہونے والا ہے، کیونکہ پاکوہ
قابلکےجانےہوصاف !نہیںہی جاریتککبحالتیہ رہے
کیبچھڑےجساسرائیل،اے6گی؟ پوجا تُو کرتا دستاُسےہے
بنایانےہیکار سامریہہے۔ کا بچھڑا نہیںخدا پاشپاشبلـکہہے
ہو جائے گا۔

وہ7 ہَوا بیجکا بو ہیںرہے آندھیاور اناجگے۔کاٹیںفصلکی
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 ہڑپکو کر لیا گیا ابہے۔ وہ قوموں میں
ایسا برتن بن گیا ہے جو کوئی پسند نہیں کرتا۔ 9 کیونکہ اُس کے
لوگ اسور پاسکے چلے ہیں۔گئے جنگلی گدھا تو اکیلا رہتا ہے،
اسرائیللیکن عاشقاپنے رکھنےخوشکردےتحفےکو پر تُلا رہتا
ہے۔ لیکن10 خواہ وہ دیگر قوموں میں کتنے تحفے کیوں نہ تقسیم
ابکریں مَیں اُنہیں سزا دینے کے لئے جمع کروں گا۔ جلد ہی وہ
شہنشاہ پیچتلےبوجھکے تابو لـگیںکھانے اسرائیلگو11گے۔
گناہوںنے دُورکو کرنے لئےکے قربانمتعدد گاہیں تعمیر کیں،
لیکن وہ اُس کے لئے گناہ باعثکا بن ہیں۔گئی مَیںخواہ12 اپنے
احکام کو اسرائیلیوں کے لئے ہزاروں دفعہ کیوں نہ قلم بند کرتا،
فرقتوبھی نہ پڑتا، وہ سمجھتے یہکہ احکام اجنبی ہمیہہیں، پر لاگو
نہیں ہوتے۔ 13 گو وہ مجھے پیشقربانیاں کر کے اُن کا گوشت
کھاتے ہیں، لیکن ربمَیں، اِن نہیںخوشسے ہوتا بلـکہ اُن کے
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گناہوں کو یاد کر کے اُنہیں سزا دوں گا۔ تب اُنہیں دوبارہ مصر
پڑےجانا گا۔ اسرائیل14 نے اپنے خالق کو بھول بڑےکر محل
بنا لئے ہیں، اور یہوداہ نے متعدد شہروں کو قلعہ بند بنا لیا ہے۔
لیکن مَیں اُن شہروںکے نازلآگپر کر کے اُن محلوںکے بھسمکو
کر دوں “گا۔

9
اسرائیل کا انجام

اے1 اسرائیل، خوشی نہ منا، دیگر اقوام کی طرح متشادیانہ
بجا۔ کیونکہ تُو زنا کرتے کرتے اپنے خدا سے دُور ہوتا جا رہا
ہتےگندملوگبھیجہاںہے۔ وہاںہیںگا تُو جا عصمتاپنیکر
فروشی کے پیسے جمع کرتا ہے، یہی کچھ تجھے پیارا ہے۔ 2 اِس
لئے آئندہ گندم ہنے گا اور انگور رسکا لنے نکا کی جگہیں اُنہیں
خوراک مہیا نہیں کریں گی، اور انگور رساُنہیںفصلکی مہیا نہیں
کرے گی۔

3 اسرائیلی رب ملـککے میں نہیں رہیں گے بلـکہ اُنہیں مصر
واپس پڑےجانا اُنہیںگا، اسور ناپاکمیں چیزیں پڑیںکھانی گی۔
وہاں4 ربوہ نہکو َمے کی اور نہ پیشقربانیاںکیذبح سکیںکر
گے۔ اُن کی روٹی ماتم کرنے والوں کی روٹی جیسی ہو گی یعنی
جو بھی اُسے کھائے ناپاکوہ ہو جائے گا۔ ہاں، اُن کا کھانا
صرف اُن کی بھوکاپنی مٹانے کے لئے ہو گا، اور وہ رب کے
گھر میں نہیں آئے گا۔ وقتاُس5 تم عیدوں پر کیا کرو ربگے؟
تہواروںکے کو مناؤکیسےتم تباہجو6گے؟ ملـکشدہ نکلیںسے
اُنہیںگے مصر اُنہیںگا،کرےاکٹھا میمفِس خودگا۔دفنائے رَو
پودے اُن کی چاندیقیمتی پر کریںقبضہ یاںکانٹےدارگے، جھاڑ
اُن گھروںکے پر چھا جائیں گی۔

7 سزا دنکے آ گئے کتابحسابہیں، پہنچدنکے گئے ہیں۔
اسرائیل باتیہ جان لے۔ تم کہتے ہو، یہ” نبی احمق روحہے، کا
یہ بندہ پاگل “ہے۔ کیونکہ جتنا سنگین تمہارا گناہ ہے اُتنے ہی
زور سے مخالفتمیریتم کرتے ہو۔

8 میرےنبی خدا طرفکی سے اسرائیل پہرےکا دار بنایا گیا
لیکنہے۔ جہاں بھی وہ جائے وہاں اُسے پھنسانے پھندےکے
لگائے گئے ہیں، بلـکہ اُسے اُس کے خدا کے گھر میں بھی ستایا
جاتا ہے۔ 9 اُن نہایتسے خرابہی کام سرزد ہوا ہے، ایسا شریر
کام جیسا ِجبعہ کے باشندوں 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 تمہارےتھا۔ باپ دادا انجـیر
پہلےلـگےپردرختکے پکنے بعللیکنآئے۔نظرجیسےپھلوالے
فغور پاسکے پہنچتے اُنہوںہی نے آپاپنے اُسکو ناکشرم بُت
کے لئے مخصوص کر لیا۔ تب وہ اپنے عاشق جیسے مکروہ ہو گئے۔

اب11 اسرائیل کی شان و پرندےشوکت کی طرح اُڑ کر غائب
ہو جائے گی۔ آئندہ نہ کوئی اُمید سے ہو گی، نہ بچہ جنے گی۔
12 اگر وہ بچوںاپنے پروانکو ھنے پالیںتکچڑ بھی توبھی مَیں اُنہیں
بےاولاد دوںکر ایکگا۔ بھی نہیں رہے گا۔ اُن جبافسوسپر
مَیں اُن سے دُور ہو جاؤں گا۔ مَیںجبپہلے13 اسرائیلنے پر نظر
ڈالی تو وہ صور کی مانند شاندار تھا، اُسے شاداب جگہ پر پودے
طرحکی لگایا گیا تھا۔ ابلیکن اُسے اپنی اولاد کو باہر لا قاتلکر
کے حوالے پڑےکرنا “گا۔

اے14 رب، اُنہیں !دے کیا دے؟ دےہونے کہ اُن کے
پیٹبچے میں ضائع ہو جائیں، کہ عورتیں دودھ نہ پلا سکیں۔

رب15 فرماتا اُنجب”ہے، کی تمام ِجلجالبےدینی میں ظاہر
ہوئی تو مَیں نے اُن نفرتسے کی۔ اُن کی بُری حرکتوں کی وجہ
مَیںسے اُنہیں اپنے نکالسےگھر دوں گا۔ آئندہ مَیں اُنہیں پیار نہیں
کروں گا۔ اُن کے تمام راہنما سرکش ہیں۔ اسرائیل16 کو مارا
گیا، لوگوں کی جڑ سوکھ گئی ہے، اور وہ پھل نہیں لا سکتے۔ اُن
بچےکے 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
اُنہیںچنانچہسنی۔نہیںکی مارےمارےمیںاقوامدیگر پڑےپھرنا
گا۔

10
بُت پرستی کے نتائج

اسرائیل1 انگور کی پھلتی بیلپھولتی تھا پھلکافیجو لاتی رہی۔
لیکن اُسجتنا پھلکا بڑھتا گیا اُتنا ہی بُتوںوہ کے لئے قربان گاہیں
بناتا گیا۔ جتنا اُس کا ملـک ترقی کرتا گیا اُتنا ہی وہ دیوتاؤں کے
مخصوص ستونوں کو سجاتا گیا۔ لوگ2 دو دلے ہیں، اباور اُنہیں
اُن کے قصور کا اجر پڑےبھگتنا ربگا۔ اُن کی قربان گاہوں کو
دےگرا گا، اُن کے ستونوں کو کرےمسمار گا۔ جلد3 ہی وہ
کہیں اِسہم”گے، لئے بادشاہ ہیںمحرومسے ہمکہ ربنے کا
خوف نہ مانا۔ لیکن اگر بادشاہ ہوتا بھی تو ہمارےوہ لئے کیا کر
باتیںبڑیوہ4“سکتا؟ قَسمیںجھوٹیکرتے، عہدخالیاورکھاتے
ھتے باند ہیں۔ اُن انصافکا اُن یلے زہر خود پودوںرَو مانندکی ہے
بیججو کے لئے تیار شدہ زمین پھوٹسے نکلتے ہیں۔

سامریہ5 باشندےکے پریشان ہیں بیتکہ بچھڑےمیں*آون
بُتکے ساتھکے کیا کِیا اُسگا۔جائے پرستارکے اُس پر کریںماتم
اُسگے، اُسپجاریکے یادشوکتوشانکی کر یلاکے کریںواو
گے، کیونکہ وہ اُن سے چھن پردیسکر میں لے جایا جائے گا۔
6 بچھڑےہاں، کو ملـِک اسور میں لے جا کر شہنشاہ کو خراج
کے طور پیشپر کیا جائے اسرائیلگا۔ کی رُسوائی ہو جائے گی،
وہ اپنے منصوبے باعثکے شرمندہ ہو جائے گا۔

7 سامریہ نیست و نابود، اُس کا بادشاہ پانی پر تیرتی ہوئی ٹہنی
کی بےبسطرح ہو گا۔ بیت8 †آون کی وہ اونچی جگہیں تباہ ہو

* 10:5 بیت بیت:آون آون یعنی گناہ’ کا ‘گھر سے بیتمراد ایل ہے۔ † 10:8 بیت بیت:آون آون یعنی گناہ’ کا ‘گھر سے بیتمراد ایل ہے۔
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جائیں گی جہاں اسرائیل گناہ کرتا رہا ہے۔ اُن کی قربان گاہوں
پر کانٹےدار یاں جھاڑ اور کٹارےاونٹ چھا جائیں لوگتبگے۔
پہاڑوں کہیںسے ہمیں”گے، چھپا “!لو اور یوں پہاڑ ہم”کو پر گر
“!پڑو

رب9 فرماتا ہے، اے” اسرائیل، ِجبعہ واقعےکے سے لے کر
تکآج تُو گناہ کرتا آیا لوگہے، وہیں کے وہیں رہ گئے ہیں۔ کیا
مناسب نہیں کہ ِجبعہ جنگمیں اُن پر پڑےٹوٹ جو اِتنے شریر
ہیں؟ مَیںاب10 اپنی مرضی سے اُن تادیبکی کروں گا۔ اقوام اُن
خلافکے جمع ہو جائیں گی جب اُنہیں اُن کے دُگنے قصور کے
لئے زنجـیروں میں جکڑ لیا جائے گا۔

اسرائیل11 جوان گائے تھا جسے گندم ہنے گا تربیتکی دی
گئی تھی اور جو شوق سے یہ کام کرتی تھی۔ تب مَیں نے اُس
صورتخوبکے گلے پر جوا رکھ کر جوتاُسے لیا۔ یہوداہ کو
ہل کھینچنا ‡یعقوباور کو زمین پر سہاگہ پھیرنا تھا۔ مَیں12 نے
فرمایا، انصاف’ کا بیج بو شفقتکر فصلکی زمینجسکاٹو۔ پر
ہل کبھی نہیں چلایا گیا اُس ٹھیکپر طرح ہل !چلاؤ تکجب
رب تلاشکو کرنے کا موقع تلاشاُسےہے کرو، تکجباور
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 فریبکر 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 قلعے
خاک میں ملائے جائیں گے۔ شلمن بیتکے اربیل پر حملے کے
سے حالات ہوں جسگے نے اُس شہر کو زمین بوس کر کے
ماؤں زمینسمیتبچوںکو پٹخپر ایلبیتاے15دیا۔ باشندو،کے
تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا، کیونکہ تمہاری بدکاری
حد سے یادہ ز ہے۔ پَو پھٹتے اسرائیلہی کا نیستبادشاہ ہو جائے
“گا۔

11
بےوفائی کے باوجود الله شفقتکی

رب1 فرماتا اسرائیل”ہے، ابھی لڑکا مَیںجبتھا نے اُسے پیار
مَیںجبکیا، نے اپنے بیٹے مصرکو بُلایا۔سے لیکن2 بعد میں جتنا
ہی مَیں اُنہیں بُلاتا رہا اُتنا ہی وہ مجھ سے دُور ہوتے گئے۔ وہ بعل
دیوتاؤں لئےکے جانور بُتوںچڑھانے، لئےکے بخور لـگے۔جلانے
مَیں3 نے اسرائیلخود کو چلنے تربیتکی دی، بار بار اُنہیں گود
میں اُٹھا کر لئے لیکنپھرا۔ وہ سمجھےنہ مَیںکہ اُنہیںہی شفا دینے
والا ہوں۔ مَیں4 اُنہیں کھینچتا لیکنرہا، ایسے رّسوں نہیںسے جو
انسان برداشت نہ کر سکے بلـکہ شفقت بھرے رّسوں سے۔ مَیں
نے اُن کے گلے 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 کے غلط مشوروں
کے سبب سے کھاتی جائے گی۔ 7 لیکن میری قوم مجھے ترک
کرنے پر ُلی ت ہوئی جبہے۔ اُسے اوپر الله کی طرف دیکھنے کو
کہا جائے تو اُس میں سے کوئی بھی طرفاُس رجوع نہیں کرتا۔

اے8 اسرائیل، مَیں تجھے کس طرح چھوڑ سکتا ہوں؟ مَیں
دشمنطرحکستجھے کے حوالے کر طرحکسسکتا، ادمہ کی
طرح دوسروں کے قبضے میں چھوڑ طرحکسسکتا، ضبوئیم کی
طرح تباہ کر سکتا ہوں؟ میرا ارادہ سراسر بدل گیا ہے، مَیں تجھ
پر شفقت کرنے کے لئے بےچین ہوں۔ 9 نہ مَیں اپنا غضبسخت
نازل کروں گا، نہ دوبارہ اسرائیل کو برباد کروں گا۔ کیونکہ مَیں
انسان نہیں بلـکہ خدا ہوں، وہ قدوس تیرےجو درمیان سکونت
کرتا ہے۔ مَیں غضب میں نہیں آؤں گا۔ اُس10 وقت ربوہ کے
پیچھے تبگے۔چلیںہی وہ ببر گا۔دہاڑےطرحکیشیر جباور
دہاڑے گا تو اُس کے فرزند مغرب سے لرزتے واپسہوئے آئیں
گے۔ 11 وہ پرندوں کی طرح پھڑپھڑاتے ہوئے مصر سے آئیں گے،
تھرتھراتے طرحکیکبوتروں اسور لوٹیںسے گے۔ پھر مَیں اُنہیں اُن
کے گھروں میں بسا دوں گا۔ یہ ربمیرا، کا فرمان ہے۔

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

اسرائیل1 ہَوا کرکوششکیچرنے مشرقیوہدنپوراہے،رہا
لُو کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ اُس 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۔

رب2 عدالت میں یہوداہ سے بھی لڑے گا۔ وہ *یعقوب کو
اُس کے چال چلن کی سزا، اُس کے اعمال کا مناسب اجر دے
گا۔ 3 کیونکہ ماں پیٹکے میں ہی اُس نے اپنے بھائی کی ایڑی
پکڑ کر اُسے دھوکا بالغجبدیا۔ ہوا تو الله سے لڑا 4 بلـکہ فرشتے سے
لڑتے لڑتے اُس پر غالب آیا۔ پھر اُس نے روتے روتے اُس سے
التجا کی کہ مجھ پر رحم کر۔ بعد یعقوبمیں نے الله بیتکو ایل
میں پایا، اور وہاں خدا اُس سے ہم کلام ہوا۔ رب5 جو لشکروں
کا خدا جساورہے کا ربنام ہی اُسہے، نے فرمایا، اپنے”6
خدا پاسکے واپس آ کر رحم اور انصاف قائم !رکھ کبھی اپنے
خدا پر اُمید رکھنے سے باز نہ “آ۔

اسرائیل7 تاجر ہاتھکےجسہے غلطمیں ترازو اورہے جسے
لوگوں سے ناجائز فائدہ اُٹھانے کا بڑا شوق ہے۔ 8 وہ کہتا مَیں”ہے، امیر ہو گیا ہوں، مَیں کثرتنے دولتکی پائی ہے۔ کوئی

‡ 10:11 یعقوب:یعقوب سے مراد اسرائیل ہے۔ * 12:2 یعقوب:یعقوب سے مراد اسرائیل ہے۔
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ثابت نہیں کر سکے گا کہ مجھ سے یہ تمام ملـکیت حاصل کرنے
میں کوئی قصور یا گناہ سرزد ہوا “ہے۔

لیکن”9 ربمَیں، مصرجو تجھےسے لتے وقتنکا تکآج تیرا
خدا ہوں مَیں یہ نظرانداز نہیں کروں گا۔ مَیں تجھے دوبارہ خیموں
میں بسنے یوںگا۔دوں ہو طرحجسگا اُن پہلے دنوں میں جبہوا
اسرائیلی میری پرستش کرنے کے لئے یگستان ر میں جمع ہوتے
تھے۔ 10 مَیں بار بار نبیوں کی معرفت تم سے ہم کلام ہوا، مَیں
نے اُنہیں متعدد یائیں رو دکھائیں اور اُن کے یعے ذر تمہیں تمثیلیں
“سنائیں۔

بُت پرستی کا اجر زوال ہے
11 کیا ِجلعاد بےدین ہے؟ اُس کے لوگ ناکارہ ہی !ہیں

ِجلجال میں لوگوں نے سانڈ قربان کئے ہیں، اِس لئے اُن کی قربان
گاہیں ملبے کے ڈھیر بن جائیں گی۔ وہ بیج بونے کے لئے تیار شدہ
کھیت کنارےکے پر لـگے پتھر کے جیسیڈھیر بنیں گی۔

یعقوب12 بھاگکو کر ملـِک اَرام میں پناہ لینی پڑی۔ وہاں
وہ بیوی ملنے کے لئے ملازم بن گیا، عورت کے باعث اُس نے
یوں بھیڑبکر کی گلہ بانی کی۔ لیکن13 بعد ربمیں نبی معرفتکی
اسرائیل مصرکو نکالسے لایا اور نبی یعےکے ذر اُس کی گلہ بانی
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

پہلے1 جب اسرائیل باتنے کی لوگتو کانپ 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 رہے ہیں۔ وہ اپنی چاندی لے مہارتکر سے بُت ڈھال
لیتے ہیں۔ پھر دست کاروں کے ہاتھ سے بنے اِن بُتوں بارےکے
میں کہا جاتا ہے، جو” بچھڑے کے بُتوں کو چومنا چاہے وہ
کسی انسان کو قربان “!کرے 3 اِس لئے وہ سویرےصبح کی
دُھند عارضیجیسے دھوپاور میں جلد ہی ختم ہونے اوسوالی
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 ربمَیں، تجھے مصر سے لتے وقتنکا سے لے آجکر
تک تیرا خدا ہوں۔ میرےتجھے سوا کسی اَور کو خدا نہیں جاننا
میرےہے۔ سوا اَور نجاتکوئی نہیںدہندہ ہے۔ یگستان5 ر میں
مَیں تیرینے دیکھ بھال وہاںکی، جہاں تپتی گرمی تھی۔ وہاں6
اُنہیں ملی۔خوراکاچھی جبلیکن وہ جی بھر کر سکےکھا اور
توہوئےسیر مغرور ہو دیکھیہ7گئے۔بھولمجھےکر مَیںکر اُن کے
لئے ببر شیر بن گیا ابہوں۔ مَیں چیتے کی طرح راستے کنارےکے
اُن بیٹھوںمیںتاککی گا۔ اُس8 بچوںکےجسطرحکیریچھنی

کو چھین لیا گیا ہو مَیں اُن پر جھپٹا مار کر اُن کی یوں انتڑ کو پھاڑ
نکالوں گا۔ مَیں اُنہیں ببر شیر ہڑپطرحکی کر لوں گا، اور جنگلی
جانور ٹکڑےٹکڑےاُنہیں کر دیں گے۔

اے9 اسرائیل، تُو اِس لئے تباہ ہو گیا ہے کہ خلافمیرےتُو
اُسہے، تیریجوخلافکے مدد کر تیرااب10ہے۔سکتا بادشاہ
کہاں ہے کہ تیرےوہ تمام شہروں میں آ کر تجھے چھٹکارا دے؟
تیرےاب راہنما سےجنہیںکدھر تُو نے کہا تھا، مجھے’ بادشاہ
اور دےراہنما ‘دے۔ مَیں11 نے غصے میں تجھے دےبادشاہ
دیا اور غصے میں اُسے تجھ سے چھین بھی لیا۔

12 اسرائیل کا قصور لپیٹ کر گودام میں رکھا گیا ہے، اُس
کے گناہ حساب کتاب کے لئے محفوظ رکھے گئے ہیں۔ 13 دردِ
زہ شروع ہو گیا ہے، لیکن وہ ناسمجھ بچہ ہے۔ وہ ماں پیٹکے
سے نکلنا نہیں چاہتا۔

مَیں14 دےفدیہ اُنہیںکر پاتال کیوںسے رِہا مَیںکروں؟ 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 سے مشرقی لُو
اُس پر چلے گی۔ اور جب یگستان ر سے آئے گی تو اسرائیل کے
کنوئیں اور خشکچشمے ہو جائیں گے۔ ہر خزانہ، ہر قیمتی چیز
لُوٹ کا مال بن جائے گی۔ 16 سامریہ کے باشندوں 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 پاسکے واپس !آ
کیونکہ تیرا تیرےقصور زوال سببکا بن گیا ہے۔ 2 اپنے گناہوں
کا اقرار کرتے ہوئے رب کے پاس واپس آؤ۔ اُس سے ہمارے”کہو، تمام گناہوں معافکو کر ہمیںکے مہربانی قبولسے فرما
تاکہ ہم اپنے ہونٹوں یفتیریسے تعر کر مناسبتجھےکے قربانی
ادا کر سکیں۔ اسور3 ہمیں نہ بچائے۔ آئندہ نہ گھوڑوںہم پر سوار
ہو جائیں گے، نہ کہیں گے ہمارےکہ ہاتھوں کی چیزیں ہمارا
خدا ہیں۔ کیونکہ تُو ہی یتیم پر رحم کرتا “ہے۔

ربتب4 فرمائے گا، مَیں” اُن کی بےوفائی اثراتکے ختم
کر اُنہیںکے شفا دوں گا، ہاں مَیں اُنہیں کھلے دل سے پیار کروں
گا، کیونکہ میرا اُن پر غضب ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اسرائیل5 کے لئے
مَیں شبنم کی مانند ہوں گا۔ تب وہ سوسن کی مانند پھول نکالے
گا، لبنان کے دیودار کے درخت کی طرح پکڑےجڑ گا، 6 اُس
کی پھوٹکونپلیں نکلیں گی، اور شاخیں بن کر پھیلتی جائیں گی۔
اُس کی شان زیتون درختکے کی مانند ہو گی، اُس کی خوشبو
لبنان دیودارکے کیدرختکے پھیلطرحکیخوشبو گی۔جائے
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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 یوں یف تعر کریں طرحجسگے لبنان کی عمدہ
َمے کی۔ تب8 اسرائیل کہے گا، میرا’ بُتوں سے کیا ‘واسطہ؟ مَیں
ہی تیری سن کر تیری دیکھ بھال کروں گا۔ مَیں جونیپر کا سایہ
درختدار ہوں، اور تُو مجھ سے پھلہی پائے “گا۔

دانشکون9 مند ہے؟ وہ سمجھ کونلے۔ فہمصاحِب ہے؟
وہ مطلب جان لے۔ ربکیونکہ کی راہیں درست ہیں۔ راست
باز اُن پر چلتے رہیں گے، لیکن سرکش اُن پر چلتے وقت ٹھوکر کھا
کر گر جائیں گے۔
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یوایل
ذیل1 ربمیں کا وہ کلام یوایلجوہے بن فتوایل پر نازل ہوا۔
اے2 بزرگو، ملـکاے!سنو کے تمام باشندو، توجہ !دو جو

کچھ اِن دنوں میں تمہیں پیش آیا ہے کیا وہ پہلے کبھی تمہیں یا
تمہارے باپ دادا پیشکو آیا؟ 3 اپنے بچوں کو اِس بارےکے
میں بتاؤ، جو پیشکچھ آیا اُسہے کی یاد نسل نسلدر تازہ رہے۔

4 جو کچھ ٹڈی لاروےکے نے چھوڑ دیا اُسے بالغ ٹڈی کھا
گئی، جو بالغ ٹڈی چھوڑ گئی اُسے ٹڈی کا بچہ کھا گیا، اور جو
ٹڈی کا بچہ چھوڑ گیا اُسے جوان ٹڈی کھا گئی۔ اے5 نشے میں
دُھت جاگلوگو، اُٹھو اور رو اے!پڑو َمے پینے والو، یلا واو !کرو
کیونکہ نئی تمہارےَمے منہ سے چھین لی گئی ہے۔ ٹڈیوں6 کی
زبردست اور گنتاَن ملـکمیرےقوم 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۔

8 آہ و زاری ٹاٹکرو، سے ملبّس اُس کنواری کی طرح یہ گر
جسکرو کا منگیتر انتقال کر گیا ہو۔ رب9 کے گھر میں غلہ اور
َمے کی نذریں بند ہو گئی ہیں۔ امام ربجو کے خادم ہیں ماتم
کر ہیں۔رہے کھیت10 تباہ ُجھلسزمینہوئے، اناجہے۔گئی
ختم، انگور ختم، زیتون ختم۔

انگوراے!جاؤہوسارشرمکارو،کاشتاے11 باغکے بانو،
آہ و بکا !کرو بربادفصلکیکھیتکیونکہ ہو گئی اورگندمہے،
َجو کی فصل ختم ہی ہے۔ 12 انگور کی بیل سوکھ گئی، انجـیر کا
درخت مُرجھا گیا انار،ہے۔ سیبکھجور، بلـکہ پھل لانے والے
تمام درخت پژمُردہ ہو گئے ہیں۔ انسان کی تمام خاکخوشی میں
ملائی گئی ہے۔

ٹاٹامامو،اے13 لباسکا اوڑھ کر ماتم قرباناے!کرو 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 کیونکہ رب کا وہ دن قریب ہی ہے
ہممطلققادرِجب پر 16گا۔کرےنازلتباہی کیا نہیںایسا ہوا کہ
ہمارے دیکھتے لیچھینخوراکسےہمدیکھتے اللهکہگئی، کے
گھر میں خوشی و شادمانی بند ہو گئی ہے؟ ڈھیلوں17 میں چھپے
بیج ُجھلس گئے ہیں، اِس لئے خالی گودام خستہ حال اور اناج
محفوظکو رکھنے پھوٹٹوٹمکانکے گئے ہیں۔ اُن ضرورتکی
نہیں رہی، کیونکہ غلہ سوکھ گیا ہے۔ 18 ہائے، مویشی کیسی

ناکدرد آواز نکال رہے !ہیں گائےبَیل پریشانی سے اِدھر اُدھر
پھر رہے ہیں، بھیکہیںکیونکہ نہیںچراگاہ ملتی۔ یوں بھیڑبکر کو
تکلیفبھی ہے۔

اے19 رب، مَیں تجھے پکارتا ہوں، کیونکہ کھلے میدان کی
چراگاہیں نذرِ آتش ہو گئی ہیں، تمام درخت بھسم ہو گئے ہیں۔
20 جنگلی جانور بھی ہانپتے ہانپتے تیرے انتظار میں ہیں، کیونکہ
ندیاں سوکھ گئی ہیں، اور میدانکھلے کی چراگاہیں آتشنذرِ ہو
گئی ہیں۔

2
رب کا عدالتی دن

1 ِ کوہ صیون پر نرسنگا مُقّدسمیرےپھونکو، پہاڑ جنگپر کا
نعرہ ملـکلگاؤ۔ کے باشندےتمام لرز اُٹھیں، ربکیونکہ کا دن
آنے والا یکیاورظلمت2ہے۔ہیقریببلـکہہے تار کا دن، گھنے
بادلوں اور اندھیرےگھپ کا دن ہو طرحجسگا۔ پَو پھٹتے ہی
روشنی پہاڑوں پر پھیل جاتی ہے اُسی طرح ایک بڑی 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۔ ویرانملـکوہاںپہنچےوہ ہوسنسانو ہے،جاتا
خواہ وہ باِغ عدن کیوں نہ ہوتا۔ اُس سے کچھ نہیں بچتا۔ 4 دیکھنے
میں جیسےگھوڑےوہ لـگتے ہیں، سرپٹطرحکیگھوڑوںفوجی
ہیں۔دوڑتے رتھوں5 کا سا شور مچاتے ہوئے اُچھلاُچھلوہ کر
پہاڑ کی چوٹیوں پر سے گزرتے ہیں۔ بھوسے کو بھسم کرنے والی
آگ کی چٹختی آواز سنائی دیتی جبہے جنگوہ کے لئے تیار
بڑی بڑی فوج طرحکی آگے ھتے بڑ ہیں۔ اُنہیں6 دیکھ کر قومیں ڈر
مارےکے پیچ و تاب کھانے لـگتی ہیں، ہر چہرہ ماند پڑ جاتا
ہے۔

وہ7 سورماؤں طرحکی حملہ فوجیوںکرتے، دیواروںطرحکی
پر چھلانگ لگاتے ہیں۔ سب صف باندھ کر آگے ھتے بڑ ہیں،
بھیایک مقررہ راستے نہیںسے ہٹتا۔ دوسرےایکوہ8 کو دھکا
نہیں دیتے بلـکہ ایکہر سیدھا اپنی راہ پر آگے بڑھتا صفیوںہے۔
بستہ ہو کر وہ دشمن کی دفاعی صفوں میں سے گزر جاتے ہیں
9 اور شہر پر جھپٹا مار کر فصیل چھلانگپر لگاتے ہیں، گھروں
کی دیواروں پر چڑھ کر چور کی طرح کھڑکیوں میں گھسسے
آتے ہیں۔

10 اُن کے آگے آگے زمین کانپ اُٹھتی، آسمان تھرتھراتا، سورج
اور تاریکچاند ہو رہتیجاتیدمکچمککیستاروںاورجاتے
ہے۔ رب11 خود اپنی فوج کے آگے آگے گرجتا رہتا ہے۔ اُس
کا لشکر نہایت بڑا ہے، اور جو فوجی اُس کے حکم پر چلتے ہیں وہ
ہیں۔ورطاقت ربکیونکہ دنکا ناکہولنہایتاورعظیم ہے،
کون برداشتاُسے کر سکتا ہے؟
توبہ کر واپسکے آؤ

رب12 فرماتا ہے، اب” بھی تم توبہ کر سکتے پورےہو۔ دل
واپسپاسمیرےسے !آؤ روزہ رکھو، آہ و زاری کرو، ماتم !کرو
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رنجش13 کا اظہار کرنے لئےکے کپڑوںاپنے پھاڑومتکو بلـکہ
اپنے دل “کو۔
رب اپنے خدا پاسکے واپس آؤ، کیونکہ وہ مہربان اور رحیم

ہے۔ وہ تحمل اور شفقت سے بھرپور ہے اور جلد ہی سزا دینے
سے ہے۔پچھتاتا شایدجانے،کون14 اِسوہ بار بھی پچھتا کر اپنے
برکتپیچھے چھوڑ جائے اور تم سرےنئے ربسے اپنے خدا کو
غلہ اور َمے کی پیشنذریں کر سکو۔

15 ِ صیونکوہ پر نرسنگا روزےمُقّدسپھونکو، اعلانکا کرو،
لوگوں اجتماعخاصکو لئےکے !بُلاؤ لوگوں16 پھرکرو،جمعکو
جماعت مخصوصکو و مُقّدس کرو۔ نہ صرف بزرگوں کو بلـکہ
بچوں کو بھی شیرخواروں سمیت اکٹھا کرو۔ دُولھا اور دُلھن بھی
اپنے اپنے عروسی کمروں سے نکل کر آئیں۔ 17 لازم ہے کہ امام
جو الله کے خادم ہیں رب کے گھر برآمدےکے اور قربان گاہ
کھڑےدرمیانکے ہو کر آہ زاریو کریں۔ وہ اقرار اے”کریں،
رب، اپنی قوم ترسپر کی نگاہ !ڈال اپنی ملـکیتموروثی 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
ربتب18 ملـکاپنے کے لئے غیرت کھا کر اپنی قوم ترسپر

کھائے گا۔ 19 وہ اپنی قوم سے کرےوعدہ گا، مَیں” تمہیں اِتنا
اناج، انگور اور زیتون بھیج دیتا ہوں کہ تم سیر ہو جاؤ گے۔ آئندہ
مَیں تمہیں دیگر اقوام مذاقکے کا نشانہ نہیں بناؤں گا۔ شمالمَیں20
آئےسے دشمنہوئے کو تم دُورسے کر ویرانکے ملـکسنسانو
میں بھگا دوں گا۔ وہاں اُس اگلےکے دستے مشرقی سمندر میں اور
اُس پچھلےکے مغربیدستے تبگے۔جائیںڈوبمیںسمندر اُن کی
نعشوںسڑیگلی کی بدبو پھیلطرفچاروں “گی۔جائے کیونکہ
*اُس نے عظیم کام کئے ہیں۔

متملـک،اے21 ڈرنا بلـکہ شادیانہ بجا خوشیکر !منا کیونکہ
رب نے عظیم کام کئے ہیں۔

اے22 جنگلی جانورو، مت ڈرنا، کیونکہ کھلے میدان کی
یالی ہر دوبارہ اُگنے لـگی درختہے۔ سرےنئے پھلسے لا رہے
ہیں، انجـیر اور انگور بڑیکی پکفصل رہی ہے۔

صیوناے23 کے باشندو، تم بھی شادیانہ بجا ربکر اپنے خدا
مناؤ۔خوشیکی کیونکہ وہ اپنی راستی مطابقکے تم پر مینہ برساتا،
پہلے خزاںطرحکی اور بہار بخشبارشیںکی دیتا ہے۔ اناج24 کی
کثرت سے ہنے گا کی جگہیں بھر جائیں گی، انگور اور زیتون کی
کثرت چھلـکحوضسے اُٹھیں گے۔

رب25 فرماتا ہے، مَیں” تمہیں سب واپسکچھ 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، جوان ٹڈی اور ٹڈیوں کے
لارووں نے کھا مَیںجبلیا خلافتمہارےاُنہیںنے بھیجا تھا۔

26 تم بھرجیدوبارہ کر تبگے۔سکوکھا اپنےربتم نامکےخدا
ستائشکی کرو جسگے تمہارینے خاطر معجزےبڑےاِتنے
نہشرمندہکبھیقوممیریآئندہہیں۔کئے تب27گی۔ہو لوجانتم
گے اسرائیلمَیںکہ درمیانکے موجود ہوں، کہ ربمَیں، تمہارا
میرےاورہوںخدا اَورسوا نہیںکوئی میریآئندہہے۔ کبھیقوم
بھی شرم سار نہیں ہو گی۔

الله اپنے روح کا وعدہ کرتا ہے
28 اِس کے بعد مَیں اپنے روح کو تمام انسانوں پر ُنڈیل ا دوں

تمہارےگا۔ بیٹے بیٹیاں نبوّت یں کر بزرگتمہارےگے، خواب
اور تمہارے نوجوان یائیں رو دیکھیں گے۔ 29 اُن دنوں میں مَیں
اپنے روح کو خادموں اور خادماؤں پر بھی ُنڈیل ا دوں گا۔ مَیں30
آسمان پر معجزے دکھاؤں گا اور زمین پر الٰہی نشان ظاہر کروں
گا، آگخون، اور دھوئیں بادل۔کے تاریکسورج31 ہو جائے
گا، چاند رنگکا خون سا ہو جائے گا، اور ربپھر کا عظیم اور
جلالی دن آئے گا۔ وقتاُس32 رببھیجو کا نام لے نجاتگا
گا۔پائے پرصیونکوہِکیونکہ اور ملےنجاتمیںیروشلم بالکلگی،
اُسی ربطرحجسطرح نے فرمایا ہوؤںبچےجنہے۔ ربکو
نے بُلایا ہے اُن ہی نجاتمیں پائی جائے گی۔

3
دشمن کی سزا

1 اُن دنوں میں، ہاں اُس وقت جب مَیں یہوداہ اور یروشلم کو
کروںبحال گا مَیں2 تمام دیگر اقوام جمعکو کر *یہوسفطوادٔیکے
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 میریکر قوم آپسکو میں بانٹ لیا اُنہوںہے۔ نے
اسرائیلی لڑکوں کو کسبیوں کے بدلے دےمیں دیا اور اسرائیلی
لڑکیوں فروختکو کیا تاکہ َمے خرید کر پی سکیں۔

صور،اے4 صیدا اور تمام فلستی علاقو، میرا تم سے کیا واسطہ؟
کیا تم مجھ سے انتقام لینا یا مجھے سزا دینا ہتے چا ہو؟ جلد ہی مَیں
تیزی تمہارےسے ساتھ وہ کچھ کروں گا جو تم نے دوسروں کے
ساتھ کیا ہے۔ 5 کیونکہ تم میرینے چاندیسونا بیشمیرےاور
قیمت خزانے لُوٹ کر اپنے مندروں میں رکھ لئے ہیں۔ 6 یہوداہ
اور یروشلم کے باشندوں کو تم نے یونانیوں کے ہاتھ بیچ ڈالا تاکہ
وہ اپنے وطن سے دُور رہیں۔

اُنہیںمَیںلیکن7 جگا کر لاؤںواپسسےمقاموںاُن جہاںگا تم
فروختاُنہیںنے کر دیا تھا۔ تمہارےمَیںساتھساتھ ساتھ وہ کچھ
کروں گا جو تم نے اُن کے ساتھ کیا تھا۔ رب8 فرماتا ہے کہ مَیں
تمہارے بیٹے بیٹیوں کو یہوداہ باشندوںکے بیچہاتھکے ڈالوں گا،

* 2:20 :اُس ً غالبا ‘اُس’ سے مراد خدا لیکنہے، دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ * 3:2 یہوسفط:یہوسفط :مطلبکا عدالترب’ کرتا ‘ہے۔
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اور وہ اُنہیں دُوردراز قوم سبا کے حوالے کر فروختکے کریں
گے۔

بلند9 آواز سے دیگر اقوام میں اعلان کرو جنگکہ کی یاں تیار
کرو۔ اپنے بہترین فوجیوں کو کرو۔کھڑا لڑنے قابلکے تمام مرد آ
کر حملہ کریں۔ 10 ہلاپنے پھالیوںکی کوٹکوٹکو تلواریںکر
بنا چھانٹکانٹلو، اوزاروںکے نیزوںکو تبدیلمیں کرو۔ کمزور
آدمی بھی کہے، مَیں’ سورما ‘!ہوں اے11 تمام اقوام، چاروں
طرف سے آ وادیکر میں جمع ہو جلدی!جاؤ “کرو۔
اے رب، اپنے سورماؤں کو وہاں !دےاُترنے
12 دیگر” اقوام حرکت میں آ کر وادٔی یہوسفط میں آ جائیں۔

کیونکہ وہاں مَیں تخت پر بیٹھ کر ارد گرد کی تمام اقوام کا فیصلہ
کروں گا۔ 13 آؤ، درانتی چلاؤ، کیونکہ پکفصل گئی ہے۔ آؤ،
انگور کو کچل دو، کیونکہ اُس رسکا لنے نکا حوضکا بھرا ہوا
اورہے، تمام لـگےچھلـکنےسےرسبرتن ہیں۔ کیونکہ اُن بُرائیکی
بہت “ہے۔

فیصلے14 میںوادیکی ہنگامہہیہنگامہ فیصلےکیونکہہے،
کی وادی میں رب کا دن قریب آ گیا ہے۔ 15 سورج اور چاند
تاریک ہو جائیں گے، ستاروں 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
لیکن رب 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۔ مُقّدسیروشلم ہو گا، اور
آئندہ پردیسی اُس میں سے نہیں گزریں گے۔

اُس18 دن ہر کثرتچیز یابدستسے ہو گی۔ پہاڑوں سے
انگور ٹپکےرسکا گا، یوں پہاڑ دودھسے ندیاںکی بہیں گی، اور
یہوداہ کے تمام ندی نالے پانی بھرےسے رہیں گے۔ ربنیز، کے
گھر میں ایکسے پھوٹچشمہ نکلے گا اور بہتا ہوا وادٔی ِشّطیم
مصرلیکن19گا۔کرےپاشیآبکی تباہ اور ویرانادوم سنسانو
ہو جائے گا، کیونکہ اُنہوں نے یہوداہ باشندوںکے پر ظلم و تشدد
کیا، اُن کے اپنے ملـکہی میں بےقصور لوگوں کو قتل کیا ہے۔
لیکن20 یہوداہ تکہمیشہ آباد رہے گا، یروشلم نسل در نسل قائم
گا۔رہے 21 قتلجو غارتو اُن درمیانکے ہوئی اُسہے کی سزا
مَیں ضرور دوں “گا۔
رب کوہِ صیون پر سکونت کرتا !ہے
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عاموس
اسرائیل پڑوسیوںکے عدالتکی

ذیل1 عاموسمیں پیغاماتکے قلم بند عاموسہیں۔ تقوع شہر
کا گلہ بان تھا۔ زلزلے سے دو سال پہلے اُس نے اسرائیل کے
بارے میں یا رو میں یہ کچھ دیکھا۔ وقتاُس یّاہ عُز یہوداہ کا اور
ُبعام یر یوآسبن اسرائیل کا بادشاہ تھا۔

2 عاموس 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 دمشق”ہے، باشندوںکے 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
ہے۔ حزائیلمَیںچنانچہ4 گھرانےکے نازلآگپر کروں گا، اور
بن ہدد محلکے آتشنذرِ ہو جائیں گے۔ دمشقمَیں5 کنڈےکے
کو توڑ کر بِقعت آون اور بیت عدن کے حکمرانوں کو موت کے
گھاٹ اُتاروں گا۔ اَرام کی قوم جلاوطن ہو کر قیر میں جا بسے
“گی۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

رب6 فرماتا ہے، غزہ” کے باشندوں 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 مَیںکو مار ڈالوں گا، عقرون پر بھی حملہ کروں تبگا۔
بچے کھچے فلستی ہلاکبھی ہو جائیں “گے۔ ربیہ قادرِ مطلق
کا فرمان ہے۔

رب9 فرماتا ہے، صور” کے باشندوں نے بار بار گناہ کیا ہے،
اِس لئے مَیں اُنہیں سزا دیئے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ کیونکہ اُنہوں
نے برادرانہ عہد کا لحاظ نہ کیا بلـکہ پوری آبادیوں کو جلاوطن
کر کے ادوم کے حوالے کر دیا۔ 10 چنانچہ مَیں صور فصیلکی پر
آگ نازل کروں گا، اور اُس محلکے آتشنذرِ ہو جائیں “گے۔

رب11 فرماتا ہے، ادوم” باشندوںکے نے بار بار گناہ کیا ہے،
اِس لئے مَیں اُنہیں سزا دیئے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ کیونکہ اُنہوں
نے اپنے اسرائیلی بھائیوں کو تلوار سے مار مار کر اُن تعاقبکا کیا
اور سختی سے اُن پر رحم کرنے سے انکار کیا۔ اُن کا قہر بھڑکتا رہا،
اُن طیشکا کبھی ٹھنڈا نہ ہوا۔ 12 چنانچہ مَیں تیمان آگپر نازل
کروں گا، اور بُصرہ محلکے آتشنذرِ ہو جائیں “گے۔

رب13 فرماتا عمون”ہے، باشندوںکے 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
کے پیٹ چیر ڈالے۔ 14 چنانچہ مَیں ربّہ کی فصیل آگکو لگا

دوں گا، اور اُس محلکے آتشنذرِ ہو جائیں جنگگے۔ اُسکے
دن ہر طرف فوجیوں نعرےکے بلند ہو جائیں گے، طوفان کے
اُس دن اُن پر سخت آندھی ٹوٹ پڑے گی۔ 15 اُن کا بادشاہ اپنے
افسروں سمیت قیدی بن کر جلاوطن ہو جائے “گا۔ یہ رب کا
فرمان ہے۔

2
رب1 فرماتا ہے، موآب” باشندوںکے نے بار 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 موآبملـِک آگپر نازل کروں گا، یوتاور قر کے
محل آتشنذرِ ہو جائیں جنگگے۔ کا شور شرابہ مچے فوجیوںگا،
نعرےکے بلند ہو جائیں گے، نرسنگا پھونکا جائے موآبتبگا۔
ہلاک ہو جائے گا۔ 3 مَیں اُس کے حکمران کو اُس کے تمام
ہلاکسمیتافسروں کر دوں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

یہوداہ عدالتکی
رب4 فرماتا ہے، یہوداہ” باشندوںکے نے بار بار گناہ کیا ہے،

اِس لئے مَیں اُنہیں سزا دیئے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ کیونکہ اُنہوں
شریعتکیربنے ردکو کر اُسکے احکامکے نہیںعملپر کیا۔
اُن جھوٹےکے غلطاُنہیںدیوتا راہ پر ہیں،گئےلے وہ کیجندیوتا
پیروی اُن باپکے دادا بھی کرتے رہے۔ 5 چنانچہ مَیں یہوداہ پر
آگ نازل کروں گا، اور یروشلم محلکے آتشنذرِ 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
کو فروخت کرتے ہیں ایکتاکہ جوڑی جوتا مل جائے۔ 7 وہ
غریبوں سرکے کو زمین پر کچل مصیبتدیتے، زدوں انصافکو
ملنے سے روکتے باپہیں۔ اور بیٹا ایکدونوں ہی کسبی پاسکے
جا میرےکر نام کی بےحرمتی کرتے ہیں۔ جب8 کبھی کسی
قربان گاہ پاسکے پوجا کرنے جاتے ہیں تو ایسے کپڑوں پر آرام
کرتے ہیں قرضجو داروں نے ضمانت کے طور پر دیئے تھے۔
کبھیجب اپنے دیوتا کے مندر میں جاتے تو ایسے پیسوں سے َمے
خرید کر پیتے ہیں جو جرمانہ کے طور پر ضرورت مندوں سے مل
گئے تھے۔

باتکیسییہ9 مَیںہے؟ ہی یوںنے امور کو اُن آگےکے آگے
نیست کر دیا تھا، حالانکہ وہ دیودار کے درختوں جیسے لمبے اور
بلوط طاقتجیسےدرختوںکے ور تھے۔ مَیں ہی یوںنے امور کو
سمیتپھلاورجڑوں مٹا مصرتمہیںہیمَیںپہلےسےاِس10تھا۔دیا
نکالسے لایا، مَیں ہی یگستانتکسالچالیسنے تمہاریمیںر
راہنمائی کرتے کرتے تمہیں یوں امور تکملـککے پہنچایا تاکہ
اُس پر قبضہ کرو۔ مَیں11 ہی تمہارےنے بیٹوں میں سے نبی پا بر
مَیںاورکئے، میںنوجوانوںتمہارےنےہی لئےچنکچھسے تاکہ
اپنی خدمت کے لئے مخصوص “کروں۔ رب فرماتا ہے، اے”
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اسرائیلیو، کیا ایسا نہیں تھا؟ لیکن12 تم میرےنے لئے مخصوص
آدمیوں کو َمے پلائی اور نبیوں کو حکم دیا کہ متنبوّت کرو۔

مَیںاب13 ہونے دوں گا کہ تم اناج لدیخوبسے ہوئی بَیل
گاڑی کی طرح لنے جھو لـگو گے۔ 14 نہ تیز رَو بھاگشخص کر
بچے گا، نہ طاقت ور آدمی کچھ کر پائے گا۔ نہ سورما اپنی جان
بچائے گا، نہ15 تیر چلانے والا قائم رہے گا۔ نہیںکوئی بچے گا،
خواہ پیدل دوڑنے والا ہو گھوڑےیا پر سوار۔ 16 اُس سبدن
سے بہادر سورما بھی ہتھیار ڈال کر حالتننگی بھاگمیں جائے
“گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

3
اے1 اسرائیلیو، وہ کلام سنو تمہارےربجو خلاف فرماتا

پوریاُسہے، قوم مَیںجسےخلافکے مصر نکالسے لایا تھا۔
دنیا”2 کی تمام قوموں میں سے مَیں صرفنے تم ہی کو جان لیا،
اِس لئے مَیں تم ہی تمہارےکو تمام گناہوں کی سزا دوں “گا۔

نبی کی داریذمہ
3 کیا دو افراد مل کر سفر کر سکتے ہیں اگر وہ متفق نہ ہوں؟

4 کیا ببر شیر دہاڑتا ہے اگر اُسے شکار نہ ملا ہو؟ کیا جوان شیر اپنی
ماند میں گرجتا ہے اگر اُس کچھنے پکڑا نہ ہو؟ 5 کیا پھندےپرندہ
میں پھنس جاتا ہے اگر پھندے کو لگایا نہ گیا ہو؟ یا پھندا کچھ
پھنسا سکتا ہے اگر شکار نہ ہو؟ جب6 شہر میں نرسنگا پھونکا جاتا
ہے تاکہ لوگوں کو خطرےکسی سے کرےآگاہ تو کیا وہ نہیں
آفتجبگھبراتے؟ شہر پر آتی ہے تو ربکیا طرفکی سے نہیں
ہوتی؟

7 ً یقینا جو بھی منصوبہ رب قادرِ مطلق باندھے اُس پر عمل
کرنے پہلےسے وہ اُسے اپنے خادموں یعنی نبیوں پر ظاہر کرتا ہے۔

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 ہے، لوگیہ” صحیح کام کرنا جانتے ہی نہیں بلـکہ ظالم اور
تباہ کن یقوں طر سے اپنے محلوں میں خزانے جمع کرتے “ہیں۔

11 ربچنانچہ قادرِ مطلق فرماتا ہے، ملـکدشمن” کو گھیر
تیریکر قلعہ بندیوں کو دےڈھا گا تیرےاور محلوں لُوٹکو لے
“گا۔ رب12 فرماتا ہے، اگر” چرواہا اپنی بھیڑ کو ببر شیر کے منہ
سے لنے نکا کی کرےکوشش تو شاید دو پنڈلیاں یا کان کا ٹکڑا
بچ جائے۔ سامریہ کے اسرائیلی بھی اِسی طرح ہی بچ جائیں گے،
خواہ وہ اِس وقت اپنے شاندار صوفوں اور صورتخوب گدیوں
پر آرام کیوں نہ “کریں۔

رب13 قادرِ مطلق جو آسمانی لشکروں کا خدا ہے فرماتا سنو،”ہے، یعقوب کے گھرانے کے خلاف گواہی !دو جس14

دن مَیں اسرائیل کو اُس کے گناہوں کی سزا دوں گا اُس دن مَیں
بیت ایل کی قربان گاہوں کو مسمار کروں گا۔ تب قربان گاہ
کے کونوں پر ٹوٹسینگلـگے کر زمین پر گر جائیں گے۔ مَیں15
سردیوں اور گرمیوں کے موسم کے لئے تعمیر کئے گئے گھروں کو
ڈھا دوں گا۔ ہاتھی دانت سے آراستہ عمارتیں خاک میں ملائی
جائیں گی، اور جہاں اِس وقت متعدد مکان نظر آتے ہیں وہاں
کچھ نہیں رہے “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

4
سامریہ کی ظالم عورتیں

اے1 کوہِ سامریہ کی موٹی تازی *گائیو، سنو میری !بات 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 نے اپنی قدوسیت کی قَسم کھا کر فرمایا ہے، وہ”
دن آنے والا تمہیںدشمنجبہے کانٹوں یعےکے گھسیٹذر کر
ساتھاپنے گا۔جائےلے بچےجو اُسےگا مچھلی سےکانٹےکے پکڑا
جائے گا۔ 3 ایکہر کو فصیل کے رخنوں میں سے سیدھا نکلنا
پڑے گا، ایکہر کو حرمون پہاڑ طرفکی بھگا دیا جائے “گا۔
ربیہ کا فرمان ہے۔

اسرائیل کو سمجھایا نہیں جا سکتا
4 چلو،” بیت ایل جا کر گناہ کرو، ِجلجال جا کر اپنے گناہوں

میں اضافہ !کرو صبح وقتکے اپنی قربانیوں کو تیسرےچڑھاؤ،
دن آمدنی کا دسواں پیشحصہ کرو۔ خمیری5 روٹی جلا کر اپنی
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 بہتکو پسند “ہیں۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

رب6 فرماتا ہے، مَیں” نے کال پڑنے دیا۔ ہر شہر اور آبادی
میں روٹی ختم ہوئی۔ توبھی واپسپاسمیرےتم نہیں !آئے ابھی7
فصل تینتکپکنےکے ماہ باقی تھے مَیںکہ میںملـکتمہارےنے
بارشوں روککو دیا۔ مَیں نے ہونے دیا ایککہ شہر بارشمیں
ہوئی جبکہ ساتھ والا شہر اُس سے محروم ایکرہا، بارشکھیت
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 تم میرے
واپسپاس 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” نے تمہارے درمیان ایسی مہلـک
بیماری پھیلا دی جیسی قدیم زمانے میں مصر میں پھیل گئی
تمہارےتھی۔ نوجوانوں کو مَیں نے تلوار سے مار تمہارےڈالا،
گھوڑے تم سے چھین لئے گئے۔ تمہاری لشکرگاہوں میں لاشوں

* 4:1 تازیموٹی :گائیو لفظی :ترجمہ بسن کی گائیو۔ ایکبسن پہاڑی علاقہ جستھا مویشیکے مشہور تھے۔
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تعفنکا اِتنا پھیل گیا کہ تنگبہتتم توبھیہوئے۔ پاسمیرےتم
واپس نہ “آئے۔

رب11 فرماتا مَیں”ہے، تمہارےنے ایسیدرمیان تباہی مچائی
جیسی اُس دن مَیںجبہوئی نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا۔
بالکلحالتتمہاری لـکڑیاُس کی مانند تھی آگجو نکالسے

کر بچائی تو گئی لیکن پھر بھی کافی ُجھلس گئی تھی۔ توبھی تم
واپس نہ آئے۔ 12 اےچنانچہ اباسرائیل، مَیں آئندہ تیرےبھی
ساتھ ایسا ہی کروں گا۔ اور چونکہ تیرےمَیں ساتھ ایسا کروں گا،
اِس لئے اپنے خدا سے ملنے کے لئے تیار ہو “!اسرائیلاےجا،

13 کیونکہ الله ہی پہاڑوں تشکیلکو دیتا، ہَوا خلقکو کرتا اور
اپنے خیالات کو انسان پر ظاہر کرتا ہے۔ وہی تڑکا اور اندھیرا
پیدا کرتا اور وہی زمین کی بلندیوں پر چلتا ہے۔ اُس کا نام رب،’
لشکروں کا ‘خدا ہے۔

5
لوٹپاسمیرے !آؤ

اسرائیلیاے1 باتمیریقوم، میرےمیںبارےتمہارےسنو،
نوحہ پر دھیان !دو

اسرائیلکنواری”2 گر گئی اورہے آئندہ اُٹھےنہیںکبھی 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 گے اُس صرفکے 100 افراد
واپس آئیں گے۔ اور جس شہر سے 100 نکلیں گے، اُس کے
صرف 10 واپسمرد آئیں “گے۔ 4 ربکیونکہ اسرائیلی قوم سے
فرماتا تلاشمجھے”ہے، کرو تو تم جیتے رہو گے۔ ایلبیتنہ5 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۔

تلاشکورب6 کرو تو تم جیتے رہو ورنہگے۔ طرحکیآگوہ
یوسف کے میںگھرانے سے گزر بیتکر ایل کرےبھسمکو گا،
اور اُسے کوئی نہیں بجھا سکے گا۔

طرفہر ناانصافی
7 اُن افسوسپر انصافجو ُلٹکو ا کر زہر میں بدل دیتے، جو

راستی کو زمین پر پٹخ دیتے !ہیں
8 الله سات سہیلیوں کے جھمکے اور جوزے کا خالق ہے۔

اندھیرے کو وہ صبح کی روشنی میں اور دن کو رات میں بدل
دیتا ہے۔ جو سمندر کے پانی کو بُلا کر رُوئے زمین پر ُنڈیل ا دیتا
ہے اُس کا نام رب !ہے اچانک9 ہی وہ زورآوروں پر آفت لاتا
ہے، اور اُس کے کہنے پر قلعہ بند شہر تباہ ہو جاتا ہے۔

10 تم اُس نفرتسے کرتے ہو عدالتجو انصافمیں کرے،
تمہیں اُس سے گھن آتی ہے جو سچ بولے۔ 11 تم غریبوں کو کچل
کر اُن کے اناج پر حد سے یادہ ز ٹیکس لگاتے ہو۔ اِس لئے گو
تم نے تراشے ہوئے پتھروں سے شاندار گھر بنائے ہیں توبھی اُن

میں نہیں رہو گے، گو تم نے انگور کے پھلتے لتے پھو باغ لگائے
ہیں توبھی اُن کی َمے محظوظسے نہیں ہو گے۔ مَیں12 تمہارےتو
متعدد جرائم اور سنگین گناہوں واقفخوبسے ہوں۔ راستتم
بازوں پر ظلم کرتے اور رشوت لے کر غریبوں کو عدالت میں
انصاف سے محروم رکھتے ہو۔ 13 اِس لئے سمجھ دار شخص اِس
خاموشوقت رہتا وقتہے، اِتنا ہی بُرا ہے۔

14 بُرائی کو تلاش نہ کرو بلـکہ اچھائی کو، تب ہی جیتے رہو
تبگے۔ ہی تمہارا دعوٰی درست ہو گا ربکہ جو لشکروں کا
خدا ہمارےہے ساتھ ہے۔ 15 بُرائی نفرتسے کرو اور جو کچھ
اچھا اُسےہے پیار عدالتوںکرو۔ انصافمیں قائم رکھو، ربشاید
جو لشکروں کا خدا ہے یوسف کے بچے کھچے حصے پر رحم
کرے۔

ربچنانچہ16 لشکروںجو کا خدا اور ہمارا آقا ہے فرماتا تمام”ہے، چوکوں میں آہ و بکا ہو گی، تمام گلیوں لوگمیں ہائے،’
‘ہائے کریں گے۔ کھیتی باڑی کرنے والوں کو بھی بُلایا جائے
گا تاکہ پیشہ ورانہ طور پر سوگ منانے والوں کے ساتھ یہ گر و
زاری کریں۔ 17 انگور کے تمام باغوں میں یلا واو مچے گا، کیونکہ
مَیں تمہارےخود درمیان “گا۔گزروںسے ربیہ فرمانکا ہے۔

رب کا ہولناکدن ہے
18 اُن پر افسوس جو کہتے ہیں، ربکاش” کا دن آ “!جائے

تمہارے لئے رب کے دن کا کیا فائدہ ہو گا؟ وہ تمہارےتو لئے
روشنی کا نہیں بلـکہ یکی تار کا باعث ہو گا۔ تب19 تم اُس آدمی
کی مانند ہو گے جو شیرببر بھاگسے کر ریچھ سے ٹکرا جاتا ہے۔
میںگھرجب پناہ لے کر ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیتا ہے سانپتو
ڈساُسے لیتا ہے۔

20 ہاں، رب کا تمہارےدن لئے روشنی کا نہیں بلـکہ یکی تار
باعثکا ہو گا۔ ایسا اندھیرا ہو گا کہ اُمید کی تککرن نظر نہیں
آئے گی۔

رب21 فرماتا ہے، تمہارےمجھے” مذہبی تہواروں نفرتسے
ہے، مَیں اُنہیں حقیر جانتا ہوں۔ تمہارے اجتماعوں سے مجھے
گھن آتی ہے۔ 22 جو بھسم ہونے والی اور غلہ کی قربانیاں تم
مجھے پیش کرتے ہو اُنہیں مَیں پسند نہیں کرتا، جو 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
بجائے انصاف کا پھوٹچشمہ نکلے اور راستی کی کبھی بند نہ
ہونے والی نہر بہہ نکلے۔

اسرائیلاے25 کے جبگھرانے، تم یگستان ر میں متے گھو
پھرتے تھے تو کیا تم نے اُن 40 سالوں کے دوران کبھی مجھے
ذبح اور غلہ کی قربانیاں پیش کیں؟ 26 نہیں، اُس وقت بھی تم
اپنے سکوتبادشاہ دیوتا اور کیوانستارےاپنے دیوتا کو اُٹھائے
پھرتے تھے، گو تم ہاتھوںاپنےنے یہسے بُت اپنے لئے بنا لئے تھے۔
اِس27 لئے نامکاجسرب لشکروں کا خدا فرماتاہے مَیںکہہے
تمہیں جلاوطن کر دمشقکے کے پار بسا دوں “گا۔
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راہنماؤں کی اعتمادیخود اور عیاشی
1 ِ صیونکوہ کے باشندوںبےپروا !افسوسپر ِ کوہ سامریہ کے

باشندوں پر افسوس جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ ہاں،
سب سے اعلٰی قوم کے اُن شرفا پر افسوس جن پاسکے 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
اُترو۔پاسکےجاتشہرکے کیا تم ممالـکاِن بہترسے 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 اچھےسے اچھے بھیڑ بچےکے اور
موٹے تازے بچھڑے چن لیتے ہو۔ 5 تم اپنے ستاروں کو بجا بجا
کر داؤد کی مختلفطرح قسم گیتکے تیار کرتے ہو۔ 6 َمے کو
بڑےبڑےتم پیالوں سے پی لیتے، بہترین قسم کے تیل اپنے جسم 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 رنگتمہاریتبگے۔ رلیاں بند ہو جائیں گی،
تمہاری آوارہ گرد اور کاہل زندگی ختم ہو جائے گی۔

رب8 جو لشکروں کا خدا ہے فرماتا ہے، مجھے” یعقوب کا
غرور دیکھ کر گھن آتی اُسہے، محلوںکے مَیںسے متنفر ہوں۔
مَیں شہر اور جو کچھ اُس میں دشمنہے کے حوالے کر دوں گا۔
میرے نام کی قَسم، یہ ربمیرا، مطلققادرِ فرمانکا “ہے۔ اُس9
وقت اگر ایک گھر میں دس آدمی رہ جائیں تو وہ بھی مر جائیں
گے۔ 10 پھر جب کوئی رشتے دار آئے تاکہ لاشوں کو اُٹھا کر
دفنانے جائے اور دیکھے کہ گھر کے کسی کونے میں ابھی
چھپکوئی کر بچ گیا ہے تو وہ اُس سے پوچھے گا، کیا” آپ کے
علاوہ کوئی اَور بھی بچا “ہے؟ تو ایکنہیں،”گا،دےجوابوہ
نامکےرب!چپ”گا،کہےداررشتےتب“نہیں۔بھی کا متذکر
کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے موتبھی گھاٹکے *“اُتارے۔

11 ربکیونکہ نے حکم دیا ہے کہ شاندار گھروں ٹکڑےکو
ٹکڑے اور چھوٹے گھروں کو ریزہ ریزہ کیا جائے۔

12 کیا گھوڑے چٹانوں پر سرپٹ دوڑتے ہیں؟ کیا انسان بَیل
لے کر اُن پر ہل چلاتا ہے؟ لیکن تم اِتنی ہی غیرفطری حرکتیں
کرتے ہو۔ کیونکہ انصافتم کو زہر میں اور راستی کا میٹھا پھل
کڑواہٹ میں بدل دیتے ہو۔ 13 تم لو دبار کی فتح پر شادیانہ بجا
بجا کر فخر کرتے ہو، ہم” نے اپنی ہی طاقت سے قرنَیم پر قبضہ
کر “!لیا 14 ربچنانچہ لشکروںجو کا خدا ہے فرماتا ہے، اے”
اسرائیلی قوم، ایکخلافتیرےمَیں قوم تحریککو دوں گا جو

تجھے شمال کے شہر لبو حمات سے لے جنوبکر کی وادی عرابہ
اذیتتک 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، گھاسوہ جو بادشاہ کے لئے مقرر ابتھی۔
گھاس دوبارہ اُگنے لـگی تھی۔ ملـکٹڈیاںتب2 پوریکی یالی ہر
پر ٹوٹ پڑیں اور سب کچھ کھا گئیں۔ مَیں چلّا اُٹھا، رباے”
قادرِ مہربانیمطلق، کر معافکے کر، طرحکسیعقوبورنہ قائم
رہے گا؟ وہ پہلے سے اِتنی چھوٹی قوم “ہے۔ ربتب3 پچھتایا اور
فرمایا، جو” کچھ تُو نے دیکھا پیشوہ نہیں آئے “گا۔

کیآگ یا رو
4 ربپھر قادرِ مطلق ایکمجھےنے اَور یا رو مَیںدکھائی۔ نے

دیکھا ربکہ قادرِ بارشکیآگمطلق بُلا رہا ملـکتاکہہے پر
آگبرسے۔ سمندرنے گہرائیوںکی خشککو کر دیا، ملـکپھر
میں پھیلنے لـگی۔ مَیںتب5 چلّا رباے”اُٹھا، قادرِ مہربانیمطلق،
کر اِسکے بازسے آ، طرحکسیعقوبورنہ قائم پہلےوہگا؟رہے
اِتنیسے قومچھوٹی “ہے۔ دوبارہربتب6 پچھتایا اور یہ”فرمایا،
پیشبھی نہیں آئے “گا۔

ساہول کی یا رو
7 اِس کے بعد رب نے ایکمجھے تیسری یا رو دکھائی۔ مَیں

نے دیکھا کہ قادرِ ایکمطلق ایسی دیوار پر کھڑا ہے ساہولجو
سے ناپ ناپ کر تعمیر کی گئی ہے۔ اُس کے ہاتھ میں ساہول
تھا۔ رب8 نے مجھ سے پوچھا، اے” عاموس، تجھے کیا نظر آتا
مَیں“ہے؟ جوابنے دیا، ربتب“ساہول۔” نے فرمایا، مَیں”
اپنی قوم اسرائیل کے درمیان ساہول لگانے والا ہوں۔ آئندہ مَیں
اُن گناہوںکے کو نظرانداز نہیں کروں گا ناپناپبلـکہ کر اُن کو
دوںسزا گا۔ 9 اُن بلندیوں قربانکی گاہیں تباہ ہو جائیں جہاںگی
اسحاق کی اولاد اپنی پیشقربانیاں کرتی اسرائیلہے۔ مقدِسکے
خاک 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
10 یہ سن بیتکر ایل کے امام اَمَصیاہ اسرائیلنے کے بادشاہ

ُبعام یر کو اطلاع دی، عاموس” اسرائیل کے درمیان 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

اَمَصیاہ12 عاموسنے یااے”کہا،سے رو دیکھنے یہاںوالے،
سے نکل !جا ملـِک یہوداہ بھاگمیں کر وہیں روزی کما، وہیں

* 6:10 ایسا نہ ہو کہ :اُتارےگھاٹ…وہ ایسا’ نہ ہو کہ ‘اُتارےگھاٹ…وہ اضافہ ہے صافمطلبتاکہ ہو۔
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نبوّت کر۔ 13 بیتآئندہ ایل میں متنبوّت کرنا، کیونکہ یہ بادشاہ
کا مقدِس اور بادشاہی عبادتمرکزیکی گاہ “ہے۔

عاموس14 نے جواب دیا، پیشہ” کے لحاظ سے نہ مَیں نبی
ہوں، نہ کسی نبی کا شاگرد بلـکہ گلہ بان اور انجـیرتوت کا باغ
بان۔ توبھی15 رب نے مجھے یوں بھیڑبکر کی گلہ بانی کرنے سے
ہٹا کر حکم دیا میریکہ اسرائیلقوم پاسکے جا اور نبوّت کر کے
اُسے میرا پیشکلام کر۔ رباب16 کا کلام !سن تُو کہتا اسرائیل’ہے، خلافکے نبوّت مت کرنا، اسحاق کی قوم خلافکے
بات مت ‘کرنا۔ جواب17 میں رب فرماتا ہے، تیری’ بیوی شہر
میں کسبی بنے تیرےگی، بیٹے بیٹیاں سب تلوار سے قتل ہو جائیں
گے، تیری زمین ناپ کر دوسروں میں تقسیم کی جائے گی، اور
تُو ملـکناپاکایکخود میں وفات پائے ًگا۔ یقینا اسرائیلی قوم
قیدی بن کر جلاوطن ہو جائے “۔‘گی

8
پکے پھل بھریسے ٹوکری

ایک1 بار ربپھر قادرِ مطلق مجھےنے یا رو دکھائی۔ مَیں نے
پکے ہوئے پھل بھریسے ٹوکریہوئی دیکھی۔ رب2 نے اے”پوچھا، عاموس، تجھے کیا نظر آتا “ہے؟ مَیں جوابنے دیا، پکے”
ہوئے پھل بھریسے ہوئی ربتب“ٹوکری۔ نے مجھ سے میری”فرمایا، قوم کا پکانجام گیا ابہے۔ مَیںسے اُنہیں سزا دیئے بغیر
رب3گا۔چھوڑوںنہیں مطلققادرِ فرماتا میںمحلدناُسکہہے
دیںنہیںسنائیگیت بلـکہگے آہ نعشیںطرفچاروںزاری۔و 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 گودام
کھول بیچغلہکر پیمائشہمتبسکیں؟ برتنکے اورچھوٹے ترازو
بنائیںہلـکےباٹکے سودےساتھساتھگے، بھاؤکا بڑھائیں گے۔
ہم فروخت کرتے وقت اناج کے ساتھ اُس کا بھوسا بھی ملائیں
“گے۔ اپنے ناجائز یقوں طر سے تھوڑےتم پیسوں میں بلـکہ ایک
جوڑی جوتوں غریبوںعوضکے کو خریدتے ہو۔

رب7 یعقوبنے کے فخر کی قَسم کھا کر وعدہ کیا ہے، جو”
کچھ اُن سے سرزد ہوا ہے اُسے مَیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ 8 اُن
ہی کی وجہ سے زمین لرز اُٹھے گی اور اُس کے باشندےتمام ماتم
میںمصرطرحجسگے۔کریں یائے برساتنیلدر میںموسمکے
صورتسیلابی اختیار کر لیتا اُسیہے پوریطرح زمین اُٹھے گی۔
وہ نیل کی میںجوشطرح آئے گی، پھر دوبارہ اُتر جائے “گی۔

رب9 قادرِ مطلق فرماتا ہے، اُس” دن مَیں ہونے دوں گا کہ
سورج دوپہر غروبوقتکے 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 سب

ٹاٹکو لباسماتمیکے پہنا کر ایکہر کا سر منڈواؤں لوگگا۔
یوں ماتم کریں گے جیسا اُن کا واحد بیٹا کوچ کر گیا ہو۔ انجام کا
وہ دن کتنا تلخ ہو “گا۔

الله جوابآئندہ دےنہیں گا
11 قادرِ مطلق فرماتا ہے، ایسے” دن آنے والے جبہیں مَیں

بھیجوںکالمیںملـک لوگلیکنگا۔ نہ روٹی اور نہ پانی بلـکہسے
الله کا کلام سننے سے محروم رہیں گے۔ لوگ12 لڑکھڑاتے ہوئے
ایک سمندر تکدوسرےسے اور شمال پھریںتکمشرقسے گے
ربتاکہ کا کلام مل لیکنجائے، بےسود۔

13 اُس دن صورتخوب یاں کنوار اور جوان مرد پیاس کے
مارے بےہوش ہو جائیں گے۔ 14 جو اِس وقت سامریہ کے
مکروہ بُت کی قَسم کھاتے اور کہتے ہیں، اے’ تیرےدان، دیوتا
حیاتکی کی ‘قَسم یا اے’ تیرےبیرسبع، دیوتا کی ‘!قَسم وہ اُس
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” کے ستونوں کے بالائی حصوں کو اِتنے زور سے
مار کہ دہلیزیں لرز اُٹھیں اور اُن ٹکڑےکے حاضرین کے سروں پر
جائیں۔گر اُن میں جتنےسے اُنہیںرہیںزندہ مَیں تلوار ڈالوںمارسے
گا۔ ایک بھی بھاگ جانے میں کامیاب نہیں ہو گا، ایک بھی
نہیں بچے گا۔ 2 خواہ وہ زمین میں کھود کھود تکپاتالکر کیوں
نہ پہنچیں توبھی میرا ہاتھ اُنہیں پکڑ کر وہاں واپسسے لائے گا۔
اور خواہ وہ تکآسمان کیوں نہ چڑھ جائیں توبھی مَیں اُنہیں وہاں
اُتاروںسے گا۔ 3 خواہ کرملوہ کی چوٹی پر کیوں جائیںچھپنہ
توبھی مَیں اُن کھوجکا لگا اُنہیںکر لوںچھین گا۔ وہگو کیسمندر
تکتہہ اُتر کر مجھ سے پوشیدہ ہونے کوششکی کیوں نہ کریں
توبھی بےفائدہ ہو گا، کیونکہ مَیں سمندری سانپ کو اُنہیں ڈسنے
کا حکم دوں گا۔ 4 اگر اُن دشمنکے اُنہیں بھگا کر جلاوطن کریں
تو مَیں تلوار کو اُنہیں قتل کرنے کا حکم دوں گا۔ مَیں دھیان سے
اُن کو تکتا رہوں گا، لیکن برکت دینے کے لئے نہیں بلـکہ نقصان
پہنچانے کے لئے۔ “

5 قادرِ الافواجربمطلق وہجبہے۔ زمین کو چھو دیتا ہے
تو وہ لرز اُٹھتی اور اُس باشندےتمامکے ماتم کرنے لـگتے تبہیں۔
جس طرح مصر میں یائے در نیل برسات کے موسم میں سیلاب
کی صورت اختیار کر لیتا ہے اُسی طرح پوری زمین اُٹھتی، پھر
دوبارہ اُتر جاتی ہے۔

6 وہ آسمان پر اپنا بالاخانہ تعمیر کرتا اور زمین پر اپنے تہہ خانے
بنیادکی ڈالتا وہہے۔ سمندر پانیکا بُلا کر زمینرُوئے پر ُنڈیل ا دیتا
اُسیہے۔ کا ربنام !ہے

تم دوسروں سے بہتر نہیں
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رب7 فرماتا ہے، اے” اسرائیلیو، یہ مت سمجھنا میرےکہ

نزدیک تم ایتھوپیا باشندوںکے سے بہتر اسرائیلمَیںبےشکہو۔
کو مصر سے نکال لایا، لیکن بالکل اِسی طرح مَیں فلستیوں کو
*کریتے سے اور اَرامیوں کو قیر سے نکال لایا۔ 8 مَیں، رب قادرِ
مطلق دھیان سے اسرائیل کی گناہ آلودہ بادشاہی پر غور کر رہا
ًہوں۔ یقینا مَیں اُسے رُوئے زمین پر سے مٹا ڈالوں “گا۔
ربتاہم فرماتا یعقوبمَیں”ہے، کے گھرانے سراسرکو تباہ

نہیں کروں گا۔ میرے9 حکم پر اسرائیلی قوم کو تمام اقوام کے
درمیان یوںہی ہلایا جائے اناجطرحجسگا کو میںچھلنی ہلا
ہلا صافپاککر کیا جاتا ہے۔ آخر ایکمیں بھی پتھر اناج میں
باقی نہیں رہے گا۔ میری10 قوم تمامکے گناہ گار تلوار کی زد میں آ
کر مر جائیں گے، گو وہ وقتاِس ہیںکہتے کہ نہ ہم آفتپر آئے
گی، نہ ہم اُس کی زد میں آئیں گے۔

اسرائیل کے لئے نئی اُمید
11 اُس دن مَیں داؤد کے گرے ہوئے گھر کو نئے سرے

سے کھڑا کروں گا۔ مَیں اُس کے رخنوں کو بند اور اُس کے
کھنڈرات کو بحال کروں گا۔ مَیں سب کچھ یوں تعمیر کروں گا
جس طرح قدیم زمانے میں تھا۔ تب12 اسرائیلی ادوم کے بچے
اورحصےکھچے اُن تمام قوموں پر کریںقبضہ ناممیرےپرجنگے
کا ٹھپا لگا “ہے۔ ربیہ کا فرمان ہے، اور وہ کرےیہ گا بھی۔

رب13 فرماتا ایسے”ہے، دن آنے والے بہتفصلیںجبہیں
ہی یادہ ز ہوں گی۔ فصل کی کٹائی کے لئے اِتنا وقت درکار ہو
گا کہ آخرکار ہل چلانے والا کٹائی کرنے والوں کے پیچھے پیچھے
کھیت فصلاگلیکو کے لئے تیار کرتا گا۔جائے انگور فصلکی
بھی ایسی ہی ہو گی۔ انگور کی کثرت کے باعث اُن سے رس
لنے نکا کے لئے اِتنا وقت لـگے گا کہ آخرکار بیج بونے والا ساتھ
بیجساتھ بونے کا کثرتگا۔کرےشروعکام باعثکے نئی َمے
پہاڑوں سے ٹپکے گی اور تمام یوں پہاڑ سے بہے گی۔

14 اُس وقت مَیں اپنی قوم اسرائیل کو بحال کروں گا۔ تب وہ
تباہ شدہ شہروں کو سرےنئے سے تعمیر کر کے اُن میں آباد ہو
وہگے۔جائیں انگور باغکے لگا کر اُن کی پئیںَمے گے، پھلوںدیگر
باغکے لگا کر اُن پھلکا گے۔کھائیں مَیں15 پنیریاُنہیں طرحکی
اُن کے ملـکاپنے میں لگا دوں گا۔ تب وہ آئندہ ملـکاُس سے
کبھی جڑ سے اُکھاڑےنہیں جائیں گے جو مَیں نے اُنہیں عطا کیا
“ہے۔ تیرےربیہ خدا کا فرمان ہے۔

* 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 نے دیکھی۔ اُس میں
بیانکچھوہ کیا گیا ربجوہے مطلققادرِ ادومنے بارےکے میں
فرمایا۔
ہم ربنے طرفکی سے پیغام سنا ایکہے، قاصد کو اقوام

پاسکے بھیجا گیا اُنہیںجوہے حکم !اُٹھو”دے، آؤ، ادومہم سے
لڑنے کے لئے تیار ہو “جائیں۔

ادومرب2 سے فرماتا میںقوموںتجھےمَیں”ہے، چھوٹا دوںبنا
گا، بہتتجھےاور حقیر جانا گا۔جائے دلتیرے3 غرورکے نے
فریبتجھے دیا ہے۔ چونکہ تُو چٹانوں کی دراڑوں میں اور بلندیوں
پر رہتا اِسہے لئے تُو میںدل ہے،سوچتا یہاںمجھےکون’ اُتارسے
دے “؟‘گا ربلیکن4 فرماتا ہے، خواہ” تُو اپنا عقابگھونسلا
بلندیطرحکی پر کیوں نہ بنائے بلـکہ اُسے ستاروں درمیانکے لگا
توبھیلے، مَیں تجھے وہاں سے اُتار خاککر میں ملا دوں گا۔

5 اگر ڈاکو رات وقتکے لُوٹتجھے لیتے تو وہ صرف 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
لیکنجاتا۔ تیرا انجام اِس یادہکہیںسے ز بُرا دشمن6گا۔ہو *عیسَو
کونےکونےکے کھوجکا لگا لگا اُسکر تمامکے پوشیدہ خزانے
لُوٹ گا۔لے تیرے7 اتحادیتمام ملـکتجھے تکسرحدکی بھگا
دیں تجھکردےفریبتجھےدوستتیرےگے، آئیںغالبپر گے۔
بلـکہ تیری روٹی کھانے والے تیرےہی لئے پھندا لگائیں گے، اور
تجھے پتا نہیں چلے “گا۔ رب8 فرماتا ہے، اُس” دن مَیں ادوم کے
مندوںدانش کو تباہ تبگا۔دوںکر عیسَو پہاڑیکے علاقے میں
سمجھ اور عقل کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اے9 تیمان، تیرے
وقتاُسکیونکہگے،کھائیںدہشتسختبھیسورمے عیسَو کے
پہاڑی علاقے میں قتل غارتو عام ہو گی، کوئی نہیں بچے گا۔

10 تُو نے اپنے بھائی †یعقوب پر ظلم و تشدد کیا، اِس لئے تیری
خوب رُسوائی ہو جائے گی، تجھے یوں مٹایا جائے گا کہ آئندہ
تیرا نام و تکنشان نہیں رہے گا۔ اجنبیجب11 فوجی یروشلم کے
دروازوں 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۔ 12 تجھے اپنے بھائی کی بدقسمتی پر خوشی نہیں منانی ہئے چا
نہیںمناسبتھی۔ تھا کہ تُو یہوداہ باشندوںکے تباہیکی پر شادیانہ
بجاتا۔ اُن دیکھمصیبتکی نہیںشیخیتجھےکر مارنی ہئے تھی۔چا
ٹھیکیہ13 نہیں تھا کہ تُو اُس دن تباہ شدہ شہر گھسمیں آیا تاکہ

یروشلم مصیبتکی لطفسے اُٹھائے اور اُن کا بچا لُوٹمالکھچا
لے۔ 14 کتنی بُری بات تھی کہ تُو شہر سے نکلنے والے راستوں پر
تاک میں بیٹھ گیا تاکہ وہاں سے بھاگنے والوں کو کرےتباہ اور
بچے ہوؤں کو دشمن کے حوالے کرے۔ 15 کیونکہ رب کا دن
تمام اقوام کے لئے قریب آ گیا ہے۔ سلوکجو تُو دوسروںنے کے
ساتھ کیا تیرےسلوکوہی ساتھ کیا گا۔جائے غلطتیرا تیرےکام
اپنے ہی سر پر آئے گا۔

الله کی نجاتقوم پائے گی
پہلے16 تمہیں میرے مُقّدس پہاڑ پر میرے غضب کا پیالہ پینا

پڑا، لیکن اب تمام دیگر اقوام اُسے پیتی رہیں گی۔ بلـکہ وہ اُسے پی
پی کر کریںخالی اُنہیںگی، اُس بھیقطرےآخریکے پڑیںچاٹنے
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۔
یعقوبتب کا ‡گھرانا دوبارہ اپنی موروثی زمین پر کرےقبضہ

گا، 18 اور اسرائیلی §قوم آگبھڑکتی بن کر ادوم کو بھوسے کی
طرح بھسم کرے گی۔ ادوم کا ایک شخص بھی نہیں بچے گا۔
ربکیونکہ نے یہ فرمایا ہے۔

نجبتب19 جنوبیعنی باشندےکے ادوم پہاڑیکے علاقے
پر قبضہ کریں گے، اور مغرب کے نشیبی پہاڑی علاقے کے
باشندے فلستیوں کا علاقہ اپنا لیں گے۔ وہ افرائیم اور سامریہ کے
علاقوں پر بھی قبضہ کریں گے۔ ِجلعاد کا علاقہ بن یمین کے قبیلے
ملـکیتکی بنے گا۔ اسرائیل20 کے جلاوطنوں کو کنعانیوں کا
ملـک شمالی شہر تکصارپت حاصل 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 بادشاہہیربتبگے۔کریںحکومتپر
ہو “!گا

* 1:6 :عیسَو عیسَو سے مراد ادوم ہے۔ † 1:10 یعقوب:یعقوب سے مراد اسرائیل ہے۔ ‡ 1:17 یعقوب کا :گھرانا یعقوب’ کا ‘گھرانا سے مراد اسرائیل ہے۔
§ 1:18 اسرائیلی :قوم لفظی یعقوب:ترجمہ یوسفاور کے گھرانے۔
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یونس
یونس الله سے فرار ہو جاتا ہے

یونسرب1 بن امِتّی سے ہم کلام ہوا، 2 بڑے” شہر نینوہ جا
کر اُس پر میری عدالت کا اعلان کر، کیونکہ اُن کی بُرائی میرے
پہنچتکحضور گئی “ہے۔

یونس3 روانہ ہوا، لیکن مشرقی شہر نینوہ کے لئے نہیں بلـکہ
مغربی ترسیسشہر کے لئے۔ رب کے حضور سے فرار ہونے کے
لئے وہ یافا پہنچشہر گیا بحریایکجہاں ترسیسجہاز کو جانے
تھا۔والا سفر کرایہکا ادا کر یونسکے بیٹھمیںجہاز گیا ربتاکہ
کے حضور بھاگسے نکلے۔

لیکن4 رب نے سمندر پر زبردست آندھی بھیجی۔ طوفان اِتنا
شدید تھا کہ جہاز ٹکڑےٹکڑےکے ہونے کا تھا۔خطرہ ملاح5
سہم گئے، اور ہر ایک چیختا چلّاتا اپنے دیوتا سے التجا کرنے
لگا۔ جہاز کو ہلکا کرنے کے لئے اُنہوں ساماننے کو سمندر میں
پھینک دیا۔
لیکن یونس جہاز کے نچلے حصے میں لیٹ گیا تھا۔ اب وہ

گہری نیند سو رہا تھا۔ 6 پھر کپتان اُس پاسکے آیا اور کہنے طرحکسآپ”لگا، سو سکتے ہیں؟ اُٹھیں، اپنے دیوتا سے التجا یں !کر
شاید وہ ہم پر دےدھیان اور ہلاکہم نہ “ہوں۔

آپسملاح7 میں کہنے آؤ،”لـگے، ہم قرعہ ڈال کر معلوم کریں
کہ کون ہماری مصیبت کا باعث “ہے۔ اُنہوں نے قرعہ ڈالا تو
یونس کا نام نکلا۔ تب8 اُنہوں نے اُس سے پوچھا، ہمیں” بتائیں
کہ یہ کسآفت کے قصور باعثکے ہم پر نازل ہوئی آپہے؟
کیا کرتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ملـککس اور کس قوم
سے “ہیں؟

یونس9 جوابنے دیا، مَیں” عبرانی ہوں، اور رب کا پرستار
ہوں جو آسمان کا خدا ہے۔ سمندر اور خشکی دونوں اُسی نے
بنائے یونس10“ہیں۔ اُنہیںنے بھییہ بتایا حضورکےربمَیںکہ
سے فرار ہو رہا ہوں۔ یہ سب کچھ سن کر دیگر مسافروں پر شدید
دہشت طاری ہوئی۔ اُنہوں نے کہا، یہ” آپ نے کیا کِیا “ہے؟
11 اِتنے میں سمندر مزید متلاطم ہوتا جا رہا تھا۔ اُنہوںچنانچہ نے
پوچھا، آپہماب” ساتھکے کیا کریں تاکہ سمندر تھم جائے اور
ہمارا پیچھا چھوڑ “دے؟ یونس12 جوابنے دیا، مجھے” اُٹھا کر
سمندر پھینکمیں دیں تو وہ تھم جائے گا۔ کیونکہ مَیں جانتا ہوں
کہ یہ بڑا میریطوفان ہی وجہ آپسے ٹوٹپر پڑا “ہے۔

پہلے13 ملاحوں نے اُس کا مشورہ نہ مانا بلـکہ چپو مار مار کر
ساحل پر پہنچنے کی کوششسرتوڑ کرتے رہے۔ لیکن بےفائدہ،
سمندر پہلے کی نسبت کہیں یادہ ز متلاطم ہو گیا۔ تب14 وہ بلند
آواز ربسے سے التجا کرنے لـگے، رب،اے” ایسا نہ ہو کہ ہم
اِس آدمی کی زندگی سببکے ہلاکسے ہو جائیں۔ ہمجباور
اُسے سمندر میں پھینکیں گے تو ہمیں بےگناہ آدمی کی جان لینے کے
ذمہ دار نہ ٹھہرا۔ کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تیری ہی مرضی

سے ہو رہا “ہے۔ یہ15 کہہ کر اُنہوں 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 پر دہشتسخت چھا گئی،
اور اُنہوں ربنے کو ذبح کی پیشقربانی کی اور مَنتیں مانیں۔

مچھلیبڑیایکنےربلیکن17 یونسکو پاسکے جسبھیجا
نے اُسے نگل لیا۔ یونس تین دن اور تین رات مچھلی پیٹکے میں
رہا۔

2
یونس کی دعا

مچھلی1 پیٹکے یونسمیں ربنے اپنے خدا ذیلسے کی دعا
کی،

2 مَیں” نے بڑی مصیبت میں آ کر رب 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 نے گہرےمجھے پانی بلـکہ سمندر کے بیچ میں پھینکہی
دیا۔ پانی کے زوردار بہاؤ نے مجھے گھیر لیا، تیری تمام لہریں اور
موجیں مجھ پر سے گزر گئیں۔

تب4 مَیں بولا، تیرےمجھے’ حضور خارجسے کر دیا گیا ہے،
لیکن مُقّدستیرےمَیں گھر طرفکی تکتا رہوں ‘گا۔

میرےپانی5 تکگلے پہنچ گیا، سمندر کی گہرائیوں مجھےنے
چھپا میرےلیا۔ سر لپٹپودےسمندریسے گئے۔

پانی6 میں اُترتے اُترتے مَیں پہاڑوں کی تکبنیادوں پہنچ گیا۔
مَیں زمین میں دھنس کر ایک ایسے ملـک میں آ گیا جس کے
ہمیشہدروازے لئےکے پیچھےمیرے بند رب،اےلیکنگئے۔ہو
میرے خدا، تُو میریہی جان کو گڑھے نکالسے !لایا

میریجب7 جان نکلنے لـگی تو تُو، اے رب مجھے یاد آیا، اور
میری مُقّدستیرےدعا گھر تیرےمیں حضور پہنچی۔

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 گا۔ رب
نجاتہی دیتا “ہے۔

تب10 رب نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ یونس کو خشکی پر
اُگل دے۔

3
یونس نینوہ میں

ایکرب1 بار یونسپھر سے ہم کلام ہوا، بڑے”2 شہر نینوہ
جا کر اُسے وہ پیغام دےسنا جو مَیں تجھے دوں “گا۔

اِس3 سنکیربیونسمرتبہ کر نینوہ کے لئے روانہ ربہوا۔
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۔
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5 یہ سن کر نینوہ باشندےکے الله پر ایمان لائے۔ اُنہوں نے

روزے اعلانکا کیا، اور لےسےچھوٹے ٹاٹسبتکبڑےکر
اوڑھ کر ماتم کرنے لـگے۔

یونسجب6 کا پیغام نینوہ کے بادشاہ تک پہنچا تو اُس نے
تخت پر سے اُتر کر اپنے شاہی کپڑوں کو اُتار دیا ٹاٹاور اوڑھ کر
بیٹھمیںخاک گیا۔ اُس7 اعلانمیںشہرنے بادشاہ”کیا، اور اُس
کے شرفا کا فرمان !سنو کسی کو بھی کھانے یا پینے اجازتکی
یوںاورگائےبَیلنہیں۔ تمامسمیتبھیڑبکر شاملمیںاِسبھیجانور
ہیں۔ نہ اُنہیں چرنے دو، نہ پانی پینے دو۔ لازم8 لوگسبکہہے
جانوروں سمیت ٹاٹ اوڑھ لیں۔ پورےایکہر زور سے الله سے
التجا کرے، ایکہر اپنی بُری راہوں اور اپنے ظلم و تشدد سے باز
آئے۔ 9 کیا معلوم، شاید الله پچھتائے۔ شاید اُس کا شدید غضب
ٹل جائے اور 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 وہ آفت نہ لایا جس کا
اعلان اُس نے کیا تھا۔

4
یونس الله کی مہربانی دیکھ ناراضکر ہو جاتا ہے

1 یہ بات یونس کو نہایت بُری لـگی، اور وہ غصے ہوا۔ 2 اُس
نے رب سے دعا کی، اے” رب، کیا یہ وہی بات نہیں جو مَیں
نے وقتاُس ابھیجبکی اپنے وطن میں تھا؟ اِسی لئے مَیں اِتنی
تیزی بھاگسے ترسیسکر لئےکے روانہ مَیںتھا۔ہوا جانتا تھا کہ
تُو مہربان اور رحیم ہے۔خدا تحملتُو شفقتاور بھرپورسے اورہے
جلد ہی سزا دینے سے پچھتاتا ہے۔ جانمجھےابرب،اے3 سے
!دےمار جینے سے بہتر یہی ہے مَیںکہ کوچ کر “جاؤں۔

کیا”دیا،جوابنےربلیکن4 تُو بجانبحقمیںہونےغصے
“ہے؟

یونس5 شہر نکلسے کر اُس مشرقکے 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۔

بیلایکنےخداربتب6 پھوٹنےکو دیا ھتےجو بڑ ھتے یونسبڑ
کے پھیلاوپر گئی تاکہ دےسایہ اُسکر ناراضیکی دُور کرے۔
یہ دیکھ یونسکر خوشبہت ہوا۔ لیکن7 اگلے جبدن پَو پھٹنے
لـگی تو الله ایکنے کیڑا جسبھیجا بیلنے پر حملہ کیا۔ بیل جلد
ہی مُرجھا گئی۔

8 جب سورج طلوع ہوا تو الله نے مشرق سے ُجھلستی لُو
اِتنیدھوپبھیجی۔ تھیشدید لگا۔کھانےغشیونسکہ آخرکار
وہ مرنا ہی چاہتا تھا۔ وہ بولا، جینے” سے بہتر یہی ہے کہ مَیں
کوچ کر “جاؤں۔

تب9 الله نے اُس سے پوچھا، کیا” تُو بیل سببکے سے غصے
یونس“ہے؟بجانبحقمیںہونے مَیںہاں،جی”دیا،جوابنے
تکمرنے غصے ہوں، اور اِس میں مَیں بجانبحق بھی “ہوں۔

رب10 جوابنے دیا، تُو” اِس بیل پر غم کھاتا ہے، حالانکہ
تُو نے اُس کے پھلنے لنے پھو کے لئے ایک اُنگلی بھی نہیں ہلائی۔
یہ ایکبیل رات میں پیدا ہوئی اور اگلی رات ختم ہوئی 11 جبکہ
بہتنینوہ بڑا شہر اُسہے، 1,20,000میں افراد اور متعدد جانور
بستے ہیں۔ اور لوگیہ اِتنے ہیںجاہل 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

ربمیںذیل1 کا وہ درجکلام میکاہجوہے مورشتی پر یہوداہ
کے بادشاہوں یوتام، آخز اور ِحزقیاہ کے دورِ حکومت میں نازل
ہوا۔ اُس نے سامریہ اور یروشلم بارےکے میں یہ باتیں یا رو میں
دیکھیں۔

تماماے2 اقوام، زمیناے!سنو اور اُسکچھجو پر دھیانہے،
!دو رب قادرِ تمہارےمطلق خلاف گواہی دے، قادرِ مطلق
مُقّدساپنے گھر طرفکی سے گواہی دے۔ 3 کیونکہ دیکھو،
نکلسےگاہسکونتاپنیرب رہا تاکہہے اُتر بلندیوںکیزمینکر
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 کچھ یعقوب کے جرم، اسرائیلی قوم کے گناہوں کے
سبب سے ہو رہا ہے۔ کون یعقوب کے جرم کا ذمہ دار ہے؟
نےکس!سامریہ یہوداہ کو بلند جگہوں پر بُت پرستی کرنے کی
تحریک دی؟ یروشلم !نے

6 اِس لئے رب فرماتا ہے، مَیں” سامریہ کو کھلے میدان میں
ملبے کا ڈھیر بنا دوں گا، اِتنی خالی جگہ لوگکہ وہاں انگور کے
باغ لگائیں گے۔ مَیں اُس کے پتھر وادی پھینکمیں دوں گا، اُسے
اِتنے دھڑام سے گرا دوں گا کہ اُس کی بنیادیں ہی نظر آئیں گی۔
7 اُس کے تمام ٹکڑےٹکڑےبُت ہو جائیں گے، اُس کی عصمت
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 عصمت فروشی سے حاصل کی ہیں، اور اب یہ سب
اُس چھینسے لی جائیں گی اور فروشوںعصمتدیگر کو معاوضے
کے طور پر دی جائیں “گی۔

اپنی قوم پر ماتم
اِس8 لئے مَیں آہ و زاری کروں گا، ننگے پاؤں اور برہنہ پھروں

گا، گیدڑوں کی طرح یلا واو کروں گا، عقابی ُلّو ا کی طرح آہیں
بھروں گا۔ 9 کیونکہ سامریہ کا زخم لاعلاج ہے، اور وہ ملـِک
یہوداہ میں بھی پھیل گیا ہے، وہ میری قوم کے دروازے یعنی
تکیروشلم پہنچ گیا ہے۔

فلستی10 باتیہمیںجاتشہر نہ بتاؤ، اُنہیں اپنے آنسو نہ دکھاؤ۔
بیت پوٹلوٹمیںخاکمیں*لعفرہ ہو جاؤ۔ اے11 †سفیر کے
ہنے ر والو، برہنہ اور شرم سار ہو کر یہاں سے گزر جاؤ۔ ‡ضانان
باشندےکے نکلیں گے بیتنہیں۔ §ایضل کرےماتم جبگا تم

سے ہر سہارا چھین لیا جائے گا۔ *ماروت12 کے بسنے والے اپنے
مال کے لئے پیچ تابو کھا رہے ہیں، طرفکیربکیونکہ سے
آفت نازل ہو کر یروشلم پہنچتکدروازےکے گئی ہے۔

†لـکیساے13 کے باشندو، گھوڑوں کو رتھ میں جوت 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 کو رُخصت پڑےکرنی گی۔ §اکزیب کے گھر اسرائیل
بادشاہوںکے کے لئے فریب ثابتدہ ہوں گے۔

اے15 *مریسہ کے لوگو، مَیں ہونے دوں گا ایککہ قبضہ
کرنے والا تم پر کرےحملہ اسرائیلتبگا۔ کا جلال تکعدُلام
پہنچے گا۔ اے16 صیون بیٹی، اپنے بال کٹوا کر گِدھ جیسی
گنجی ہو جا۔ اپنے لاڈلے بچوں پر ماتم کر، کیونکہ وہ قیدی بن
کر تجھ سے دُور ہو جائیں گے۔

2
قوم پر ظلم کرنے والوں افسوسپر

1 اُن افسوسپر جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے
ھتے باند اور اپنے بستر پر ہی سازشیں کرتے ہیں۔ پَو پھٹتے ہی وہ
اُٹھ کر اُنہیں پورا کرتے ہیں، کیونکہ 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۔

ربچنانچہ3 فرماتا مَیں”ہے، اِس قوم آفتپر کا باندھمنصوبہ
رہا ہوں، ایسا پھندا جس میں سے تم اپنی گردنوں کو نکال 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 گے،

سراسرہمہائے،’ تباہ ہو میری!ہیںگئے قوم موروثیکی زمین
دوسروں میںہاتھکے آ مجھطرحکسوہہے۔گئی لیچھینسے
گئی !ہے ہمارے کام جوابکے ہمارےمیں کھیت دوسروں
میں تقسیم ہو رہے “۔‘ہیں

چنانچہ5 آئندہ تم میں سے کوئی نہیں ہو گا ربجو جماعتکی
میں قرعہ ڈال کر موروثی زمین تقسیم کرے۔

6 وہ نبوّت کرتے ہیں، نبوّت” مت !کرو نبوّت کرتے وقت
انسان کو اِس قسم کی باتیں نہیں سنانی چاہئیں۔ یہ صحیح نہیں کہ
ہماری رُسوائی ہو جائے “گی۔ یعقوباے7 کے گھرانے، کیا
تجھے اِس طرح کی باتیں کرنی چاہئیں، کیا” ناراضرب ہے؟ کیا
وہ ایسا کرےکام “گا؟

* 1:10 بیت :لعفرہ بیت لعفرہ خاک= کا گھر۔ † 1:11 :سفیر سفیر خوب= صورت۔ ‡ 1:11 :ضانان ضانان = نکلنے والا۔ § 1:11 بیت :ایضل
بیت 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 تحفے‘مورشت’ اور جہیز کے لئے مستعمل عبرانی لفظ سے ملتا جلتا ہے۔ § 1:14 فریب=اکزیب:اکزیب ہے۔ * 1:15 ‘مریسہ’:مریسہ فاتح قابضاور کے لئے مستعمل عبرانی لفظ سے ملتا جلتا ہے۔
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رب فرماتا ہے، یہ” بات درست ہے کہ مَیں اُس سے مہربان

باتیں کرتا ہوں جو صحیح راہ پر چلے۔ لیکن8 کافی دیر سے میری
بندشمنقوم لوگوںجنہے۔ہوئیکھڑیاُٹھکر کرنےجنگکا
تعلقسے نہیںہی اُن سے تم چھینکچھسبتکچادر لیتے جبہو
وہ آپاپنے محفوظکو سمجھ پاستمہارےکر سے گزرتے ہیں۔
میری9 قوم کی عورتوں کو تم اُن خوشکے نما گھروں سے بھگا
کر اُن بچوںکے کو ہمیشہ کے لئے میری شاندار برکتوں سے محروم
کر دیتے ہو۔ اب10 اُٹھ کر چلے !جاؤ آئندہ تمہیں یہاں سکون
حاصل نہیں ہو گا۔ کیونکہ ناپاکی کے سبب سے یہ مقام اذیت
ناک یقے طر سے تباہ ہو جائے گا۔ حقیقت11 میں یہ قوم ایسا
فریب دہ نبی چاہتی ہاتھخالیجوہے آ اُس*کر کہے،سے تمہیں’
کثرت کی َمے شراباور حاصل ہو ‘!گی

الله قوم واپسکو لائے گا
یعقوباے12 کی اولاد، ایک دن مَیں تم سب ًکو یقینا جمع

کروں گا۔ تب مَیں اسرائیل کا بچا ہوا حصہ یوں اکٹھا کروں گا
جس طرح یوں بھیڑبکر کو باڑے میں یا یوڑ ر کو چراگاہ میں۔
ملـک میں طرفچاروں ہجوموں کا شور مچے گا۔ ایک13 راہنما
اُن آگےکے چلےآگے گا جو اُن کے لئے راستہ تبگا۔کھولے وہ
شہر دروازےکے توڑکو اُسکر میں نکلیںسے گے۔ اُن کا بادشاہ
اُن کے آگے آگے چلے ربگا، خود اُن کی کرےراہنمائی “گا۔

3
راہنماؤں اور جھوٹے نبیوں پر الٰہی فیصلہ

مَیں1 یعقوباے”بولا، اسرائیلاےراہنماؤ،کے بزرگو،کے
!سنو تمہیں انصاف کو جاننا ہئے۔ چا 2 لیکن جو اچھا ہے اُس
سے نفرتتم کرتے اور غلطجو ہے اُسے پیار کرتے ہو۔ میریتم
قوم کی کھال اُتار کر اُس گوشتکا ہڈیوں سے جدا کر لیتے ہو۔
3 کیونکہ تم میری قوم کا گوشت کھا لیتے ہو۔ اُن کی کھال اُتار
کر تم اُن کی ہڈیوں اور گوشت ٹکڑےکو ٹکڑے کر دیگکے
پھینکمیں دیتے “ہو۔ تب4 وہ چلّا ربکر سے التجا یں کر گے،
لیکن وہ اُن کی نہیں سنے گا۔ اُن غلطکے کاموں سببکے سے وہ
اپنا چہرہ اُن سے چھپا لے گا۔

رب5 فرماتا ہے، اے” نبیو، تم میری قوم کو بھٹکا رہے ہو۔
اگر تمہیں کچھ کھلایا جائے تو تم اعلان کرتے ہو کہ امن و امان
ہو گا۔ لیکن جو تمہیں کچھ نہ کھلائے اُس پر تم جہاد کا فتوٰی
چنانچہ6ہو۔دیتے تم راتایسیپر میںجسگیجائےچھا تم یا رو
نہیں دیکھو ایسیگے، یکی جستار میں تمہیں مستقبل بارےکے
میں کوئی باتبھی نہیں ملے گی۔ نبیوں پر ڈوبسورج جائے گا،
اُن طرفچاروںکے اندھیرا ہی اندھیرا چھا گا۔جائے تب7 یا رو
دیکھنے والے شرم سار اور قسمت 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 ربسے، روحکے سے انصافاور اور
طاقت سے بھرا ہوا ہوں تاکہ یعقوب 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 سیدھی بات کو ٹیڑھی بنا لیتے ہو۔
10 تم صیون کو خوں ریزی سے اور یروشلم کو ناانصافی سے تعمیر
کر رہے ہو۔ 11 یروشلم عدالتبزرگکے رشوتوقتکرتے لیتے
ہیں۔ اُس کے امام تعلیم دیتے ہیں صرفلیکن کچھ ملنے کے لئے۔
اُس کے نبی پیش گوئی سنا دیتے ہیں لیکن صرف پیسوں کے
معاوضے میں۔ تاہم ربلوگیہ پر انحصار کر کے کہتے ہیں، ہم”
آفتپر آ ہی نہیں سکتی، ہمارےربکیونکہ درمیان “ہے۔

تمہاری12 وجہ صیونسے پر ہل چلایا جائے گا اور یروشلم ملبے
کا ڈھیر بن جائے جسگا۔ پہاڑ ربپر کا گھر اُسہے پر جنگل
چھا جائے گا۔

4
ایکیروشلم نئی بادشاہی کا مرکز بن جائے گا

آخری1 ایام ربمیں گھرکے کا پہاڑ مضبوطی سے قائم ہو گا۔
سےسب بڑا یہ پہاڑ دیگر تمام بلندیوں کہیںسے یادہ ز سرفراز گا۔ہو
تب اُمّتیں جوق در جوق اُس پاسکے پہنچیں گی، 2 اور بےشمار
قومیں آ کر کہیں آؤ،”گی، ربہم پہاڑکے پر چڑھ یعقوبکر کے
خدا کے گھر پاسکے جائیں تاکہ وہ ہمیں اپنی مرضی کی تعلیم
دے اور ہم اُس کی راہوں پر “چلیں۔
کیونکہ صیون پہاڑ سے رب 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 کا کرےانصاف گا۔
تب وہ اپنی تلواروں کوٹکو کر پھالے بنائیں گی اور اپنے نیزوں
چھانٹکانٹکو کے اوزار میں تبدیل کریں ابگی۔ سے ایکنہ
قوم دوسری پر کرےحملہ گی، جنگلوگنہ کرنے کی تربیت
کریںحاصل گے۔ 4 ایکہر اپنی انگور بیلکی اور اپنے انجـیر کے
درخت میںسائےکے بیٹھ کر نہیںکوئیگا۔کرےآرام رہے گا
جو دہشتاچانکاُنہیں زدہ کرے۔ الافواجربکیونکہ نے یہ
کچھ فرمایا ہے۔

5 ہر دوسری قوم اپنے دیوتا کا نام لے کر پھرتی 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 مَیںجنہیںگا منتشرنے کر دُکھکے پہنچایا تھا۔
مَیں7 لنگڑوں کو قوم کا بچا ہوا حصہ بنا دوں گا اور جو تکدُور
بھٹک تھےگئے طاقتاُنہیں ور اُمّت میں تبدیل کروں ربتبگا۔

* 2:11 خالی ہاتھ آ :کر لفظی :ترجمہ جو ہَوا یعنی کچھ نہیں اپنے ساتھ لے کر آئے۔ * 3:7 :منہ لفظی :ترجمہ مونچھیں۔
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اُن کا بادشاہ بن کر صیونتکابد پہاڑ پر اُن گا۔کرےحکومتپر
8 تکجہاں تیرا تعلق اےہے، یوڑ ر کے بُرج، اے صیون بیٹی
کے پہاڑ، تجھے پہلے کی سی سلطنت حاصل ہو گی۔ یروشلم بیٹی
کو بادشاہتدوبارہ ملے “گی۔

یروشلم میںخطرےتکابھی ہے
اے9 یروشلم بیٹی، اِس وقت تُو اِتنے زور سے کیوں چیخ رہی

ہے؟ کیا تیرا کوئی بادشاہ نہیں؟ کیا تیرے مشیر سب ختم ہو گئے
ہیں کہ تُو دردِ زہ میں عورتمبتلا کی طرح پیچ تابو کھا رہی
ہے؟

اے10 صیون بیٹی، جنم دینے والی عورت کی طرح تڑپتی اور
چیختی !جا کیونکہ اب تجھے شہر سے نکل کر کھلے میدان میں
رہنا پڑے گا، آخر میں تُو بابل تک پہنچے گی۔ لیکن وہاں رب
تجھے بچائے گا، وہاں وہ دےعوضانہ کر تجھے دشمن کے ہاتھ
سے چھڑائے گا۔

11 اِس وقت تو متعدد تیرےقومیں خلاف جمع ہو گئی ہیں۔
آپس میں وہ کہہ رہی ہیں، آؤ،” یروشلم کی بےحرمتی ہو جائے،
صیونہم حالتکی دیکھ لطفکر اندوز ہو “جائیں۔ لیکن12 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 کیونکہ مَیں تجھے لوہے
کے سینگوں اور پیتل کے ُکھروں سے نوازوں گا تاکہ تُو بہت سی
قوموں کو ُچور ُچور کر مَیںتبسکے۔ اُن کا لُوٹا ہوا ربمال کے
لئے مخصوص کروں گا، اُن کی دولت پوری دنیا مالـککے کے
حوالے کروں “گا۔

5
نجات دہندہ کی اُمید

اے1 جسشہر پر حملہ ہو رہا ابہے، اپنے آپ کو چھری
زخمیسے کر، کیونکہ ہمارا محاصرہ ہو رہا دشمنہے۔ لاٹھی سے
اسرائیل حکمرانکے گالکے مارےپر گا۔

لیکن2 تُو، اے بیت 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۔
لیکن3 تکجب عورتحاملہ اُسے جنم نہ دے، تکوقتاُس
رب اپنی قوم کو دشمن کے چھوڑےحوالے گا۔ لیکن پھر اُس
بھائیوںکے کا بچا ہوا اسرائیلیوںحصہ واپسپاسکے آئے گا۔

4 یہ کھڑےحکمران ہو ربکر قوتکی کے ساتھ اپنے یوڑ ر
کی گلہ کرےبانی گا۔ رباُسے اپنے خدا نامکے کا عظیم اختیار
حاصل ہو گا۔ تب قوم سلامتی سے بسے گی، کیونکہ اُس کی
عظمت دنیا کی انتہا تک پھیلے گی۔ 5 وہی سلامتی کا منبع ہو
جبگا۔ اسور کی ملـکہمارےفوج میں داخل ہو ہمارےکر
محلوں گھسمیں آئے تو ہم اُس ساتخلافکے چرواہے اور
آٹھ کھڑےرئیس کریں گے 6 جو تلوار سے ملـِک اسور کی گلہ

بانی یں کر ہاںگے، تلوار کو میان کھینچسے کر نمرود ملـککے
کریںحکومتپر یوںگے۔ ہمیںحکمران اسور سے بچائے جبگا
ملـکہمارےیہ اور ہماری سرحد گھسمیں آئے گا۔

یعقوبتب7 لوگجتنےکے بچ اقواممتعددکر رہیںمیںبیچکے
گے ربوہ کی بھیجی اوسہوئی یا یالی ہر پر پڑنے بارشوالی کی
مانند ہوں گے یعنی ایسی چیزوں کی مانند جو نہ کسی انسان کے
انتظار میں رہتی، نہ کسی انسان کے حکم پر پڑتی ہیں۔ یعقوب8
کے لوگجتنے بچ کر متعدد اقوام بیچکے میں رہیں گے وہ جنگلی
جانوروں درمیانکے ببر شیر اور یوں بھیڑبکر بیچکے میں جوان شیر
کی مانند ہوں گے یعنی ایسے جانور کی مانند جو جہاں سے بھی
جانوروںگزرے روندکو پھاڑکر لیتا اُسہے۔ ہاتھکے کوئیسے
بچا نہیں سکتا۔ 9 تیرا تیرےہاتھ تمام مخالفوں پر فتح پائے تیرےگا،
تمام نیستدشمن و نابود ہو جائیں گے۔

اسرائیلرب بُتوںکے کو کرےختم گا
رب10 فرماتا اُس”ہے، تیرےمَیںدن گھوڑوں نیستکو اور

تیرے رتھوں کو نابود کروں گا۔ ملـکتیرےمَیں11 کے شہروں
خاککو میں ملا تیرےکر تمام قلعوں کو گرا دوں گا۔ تیری12
جادوگری مَیںکو مٹا ڈالوں قسمتگا، حالکا بتانے تیرےوالے
بیچ میں نہیں رہیں گے۔ تیرے13 بُت مخصوصتیرےاور ستونوں
کو مَیں یوں تباہ کروں گا کہ تُو آئندہ اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی
کیچیزوں دیویاسیرتتیرے14گا۔کرےنہیںپوجا کھمبےکے
مَیں اُکھاڑ شہروںتیرےکر گا۔کروںمسمارکو مَیںوقتاُس15
بڑے غصے سے اُن قوموں سے انتقام لوں گا جنہوں میرینے نہیں
“سنی۔

6
الله اسرائیل پر الزام لگاتا ہے

اے1 اسرائیل، رب کا فرمان سن، عدالت” کھڑےمیں ہو
کر اپنا معاملہ بیان !کر پہاڑ اور یاں تیرےپہاڑ گواہ اُنہیںہوں، اپنی
بات سنا “دے۔

ربابپہاڑو،اے2 اپنیکا قوم پر الزام کیدنیااے!سنو قدیم
بنیادو، توجہ !دو عدالتربکیونکہ میں اپنی قوم پر الزام لگا رہا
ہے، وہ اسرائیل سے مقدمہ اُٹھا رہا ہے۔

3 وہ سوال کرتا ہے، میریاے” قوم، مَیں تیرےنے ساتھ کیا
سلوکغلط کیا؟ مَیں نے کیا کِیا کہ تُو اِتنی تھک گئی ہے؟ بتا تو
!سہی حقیقت4 تو یہ ہے مَیںکہ تجھے ملـِک مصر نکالسے لایا،
مَیں نے دےفدیہ تجھےکر غلامی سے رِہا کر دیا۔ ساتھ ساتھ مَیں
ہارونموسٰی،نے اور مریم کو بھیجا تیرےتاکہ چلآگے تیریکر
راہنمائی کریں۔ میریاے5 قوم، وقتوہ یاد موآبجبکر کے
بادشاہ بلق نے بلعام بن بعور کو بُلایا تاکہ تجھ پر لعنت بھیجے۔
لعنت کی اُسبجائے !دیبرکتتجھےنے وہ بھیسفر یاد جبکر
تُو ِشّطیم سے روانہ ہو کر ِجلجال پہنچی۔ اگر تُو اِن تمام باتوں پر غور



میکاہ 6:6 705 میکاہ 7:16
کرے تو جان گیلے ربکہ وفاداریکتنینے انصافاور سے
تیرے سلوکساتھ کیا “ہے۔

جب6 ہم رب کے حضور آتے ہیں تاکہ الله تعالیٰ کو سجدہ
کریں 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 سے خوش 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 تجھے صاف بتایا ہے کہ کیا کچھ اچھا
ہے۔ رب تجھ سے چاہتا ہے کہ تُو انصاف قائم رکھے، مہربانی
کرنے میں لگا رہے اور فروتنی سے اپنے خدا کے حضور چلتا
رہے۔

یروشلم کو بھی سامریہ سیکی سزا ملے گی
9 !سنو رب یروشلم کو آواز دے رہا ہے۔ توجہ دو، کیونکہ

دانش مند اُس کے نام خوفکا مانتا اےہے۔ قبیلے، دھیان دو
کسکہ نے یہ مقرر کیا ہے،

10 تکاب” ناجائز نفع کی دولت بےدین آدمی کے گھر میں
جمع ہو رہی ہے، اب تک لوگ گندم بیچتے وقت پورا تول نہیں
لتے، تو اُن کی غلط پیمائش پر !لعنت 11 کیا مَیں اُس آدمی کو بَری
قرار دوں غلطجو ترازو استعمال کرتا ہے جساور کی تھیلی میں
ہلـکے پڑےباٹ ہتے ر ہیں؟ ہرگز !نہیں 12 یروشلم کے بڑےامیر
ظالم ہیں، لیکن باقی باشندے 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 نہیںسیر ہو گا پیٹبلـکہ خالی گا۔رہے تُو محفوظمال رکھنے
کرےکوششکی گا، لیکن کچھ نہیں بچے گا۔ کیونکہ جو کچھ
تُو بچانے کرےکوششکی گا اُسے مَیں تلوار کے حوالے کروں
گا۔ 15 تُو بیج بوئے گا لیکن فصل نہیں کاٹے گا، زیتون کا تیل
نکالے لیکنگا انگورگا،کرےنہیںاستعمالاُسے نکالےرسکا
گا لیکن اُسے نہیں پیئے گا۔ 16 تُو اسرائیل کے بادشاہوں عُمری اور
اباخی نمونےکے چلپر پڑا تکآجہے، اُن ہی کیمنصوبوںکے
پیروی کرتا آیا ہے۔ اِس لئے مَیں تجھے تباہی کے حوالے کر دوں
تیرےگا، لوگوں مذاقکو کا نشانہ بناؤں گا۔ تجھے دیگر اقوام کی
لعن برداشتطعن پڑےکرنی “گی۔

7
اپنی قوم افسوسپر

مجھہائے،1 !افسوسپر ہوںمانندکیشخصاُسمَیں فصلجو
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 ہے
دیانتسےمیںملـک2ملتا۔نہیںبھیایکلیکن ہیں،گئےمٹدار

ایک بھی ایمان دار نہیں تاکسبرہا۔ میں بیٹھے ہیں ایکتاکہ
دوسرے کو قتل کریں، ایکہر اپنا جال بچھا کر اپنے بھائی کو
پکڑنے کوششکی کرتا ہے۔ دونوں3 ہاتھ غلط کام کرنے میں
ایک جیسے ماہر ہیں۔ حکمران اور رشوتقاضی بڑےکھاتے،
لوگ متلوّن مزاجی سبہیں۔کرتےطلبوہکبھییہ،کبھیسے
مل سازشیںکر مصروفمیںکرنے ہتے ر ہیں۔ 4 اُن میں سبسے
شخصشریفسے خاردار جھاڑی کی مانند سبہے، سے ایمان
دار آدمی کانٹےدار باڑ سے اچھا نہیں۔
لیکن وہ دن آنے والا ہے جس کا اعلان تمہارے پہرے

داروں نے کیا تبہے۔ الله تجھ نپٹسے لے گا، سب کچھ ُلٹ 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
خلاف کھڑی ہو جاتی اور بہو اپنی ساس مخالفتکی کرتی ہے۔
تمہارے اپنے ہی گھر تمہارےوالے دشمن ہیں۔

لیکن7 مَیں ربخود کی راہ دیکھوں گا، اپنی نجات کے خدا
کے انتظار میں رہوں گا۔ کیونکہ میرا میریخدا سنے گا۔

ہمیںرب کرےرِہا گا
میرےاے8 دشمن، مجھے دیکھ کر شادیانہ مت !بجا گو مَیں

گر گیا ہوں تاہم دوبارہ کھڑا ہو جاؤں گا، اندھیرےگو میں بیٹھا
ہوں تاہم رب میری روشنی ہے۔ 9 مَیں نے رب کا ہی گناہ کیا
ہے، اِس لئے مجھے اُس کا غضب پڑےبھگتنا گا۔ جبکیونکہ
تک وہ میرے حق میں مقدمہ لڑ کر میرا انصاف نہ کرے اُس
تکوقت مَیں اُس کا برداشتقہر کروں تبگا۔ وہ مجھے یکی 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 سراسرکر شرمندہ ہو جائے گا، حالانکہ
وقتاِس وہ کہہ رہا رب”ہے، تیرا کہاںخدا میری“ہے؟ اپنی
آنکھیں اُس کی شرمندگی دیکھیں گی، کیونکہ وقتاُس اُسے گلی
کچرےمیں طرحکی پاؤں تلے روندا جائے گا۔

اے11 اسرائیل، وہ دن آنے والا تیریجبہے دیواریں نئے
سرے سے تعمیر ہو جائیں گی۔ اُس دن تیری سرحدیں وسیع ہو
جائیں گی۔ لوگ12 چاروں طرف تیرےسے پاس آئیں گے۔ وہ
اسور سے، مصر کے شہروں سے، یائے در فرات کے علاقے سے
بلـکہ دُوردراز ساحلی علاقوںپہاڑیاور آئیںبھیسے گے۔ زمین13
اپنے باشندوں باعثکے ویران و سنسان ہو جائے گی، آخرکار اُن
کی حرکتوں کا کڑوا پھل نکل آئے گا۔

اے14 رب، اپنی لاٹھی سے اپنی قوم کی گلہ بانی !کر کیونکہ
میراثتیری کا یہ یوڑ ر میںجنگلوقتاِس تنہا رہتا حالانکہہے،
گرد و نواح کی زمین زرخیز ہے۔ قدیم زمانے کی طرح اُنہیں بسن
اور ِجلعاد شادابکی چراگاہوں میں !دےچرنے رب15 فرماتا
مصر”ہے، سے وقتنکلتے مَیںطرحکی معجزاتتجھے دوںدکھا
“گا۔ یہ16 دیکھ اقوامکر شرمندہ گیجائیںہو اور اپنی طاقتتمام
کے باوجود کچھ نہیں کر پائیں گی۔ وہ گھبرا کر منہ پر ہاتھ رکھیں
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گی، اُن بہرےکانکے ہو جائیں گے۔ سانپ17 اور رینگنے والے
جانوروں کی طرح خاکوہ چاٹیں گی اور تھرتھراتے ہوئے اپنے
قلعوں سے نکل آئیں گی۔ وہ ڈر مارےکے ہمارےرب خدا کی
طرف رجوع کریں گی، ہاں 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 کو پاؤں تلے کچل کر سمندر کی گہرائیوں دےپھینکمیں
گا۔ 20 تُو یعقوب اور ابراہیم کی اولاد پر اپنی وفا اور شفقت دکھا
کر وہ وعدہ کرےپورا گا جو تُو نے قَسم کھا کر قدیم زمانے میں
باپہمارے دادا سے کیا تھا۔
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ناحوم
الله غضبکے کا اظہار

ذیل1 میں نینوہ بارےکے میں وہ کلام قلم بند ہے جو 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 ہے۔ رب اپنے مخالفوں سے بدلہ لیتا اور
اپنے دشمنوں ناراضسے رہتا ہے۔

تحملرب3 سے بھرپور ہے، اور اُس قدرتکی عظیم ہے۔ وہ
قصوروار کو کبھی بھی سزا دیئے بغیر نہیں چھوڑتا۔
وہ آندھی اور طوفان سے گھرا ہوا چلتا ہے، اور بادل اُس کے

پاؤں تلے کی گرد ہوتے ہیں۔
4 وہ سمندر کو ڈانٹتا تو وہ سوکھ جاتا، اُس 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۔

5 اُس کے منے سا پہاڑ لرز اُٹھتے، یاں پہاڑ پگھل جاتی ہیں۔ اُس
کے پوریحضور زمین اپنے سمیتباشندوں لرز اُٹھتی ہے۔

اُسکون6 ناراضیکی اور اُس کے شدید قہر کا سامنا کر سکتا
اُسہے؟ بھڑکطرحکیآگغضبکا زمینکر پر نازل ہوتا ہے،
اُس کے آنے پر پھٹپتھر ٹکڑےٹکڑےکر ہو جاتے ہیں۔

رب7 مہربان مصیبتہے۔ کے دن وہ مضبوط قلعہ ہے، اور
جو اُس میں پناہ لیتے ہیں اُنہیں وہ جانتا ہے۔

8 لیکن اپنے دشمنوں پر وہ سیلاب لائے گا جو اُن کے مقام
کو کرےغرق گا۔ جہاں بھی بھاگدشمن جائے وہاں اُس پر
یکی تار چھا گا۔دےجانے

منصوبہخلافکےرب9 ھنے باند کا کیا فائدہ؟ وہ تو ایکتمہیں
دم تباہ دےکر دوسریگا، بار تم پر آفت لانے ضرورتکی ہی
نہیں ہو گی۔

10 کیونکہ گو دشمن گھنی اور خاردار یوں جھاڑ اور نشے میں
دُھت شرابی کی مانند ہیں، لیکن وہ جلد خشکہی بھوسے کی
طرح بھسم ہو جائیں گے۔

اے11 نینوہ، تجھ سے وہ نکل آیا جس ربنے خلافکے
بُرے منصوبے جسباندھے، مشورےشیطانینے دیئے۔

لیکن12 اپنی قوم ربسے فرماتا طاقتدشمنگو”ہے، ور اور
بےشمار کیوں نہ ہوں توبھی اُنہیں مٹایا جائے گا اور وہ غائب ہو
جائیں بےشکگے۔ مَیں نے پستتجھے کر دیا، لیکن آئندہ ایسا
نہیں کروں گا۔ مَیںاب13 وہ جوا توڑ ڈالوں گا اُنہوںجو تیرینے
گردن پر رکھ دیا تھا، مَیں تیری زنجـیروں کو پھاڑ ڈالوں “گا۔

لیکن14 نینوہ ربسے فرماتا ہے، آئندہ” تیری کوئی اولاد قائم
نہیں رہے گی جو تیرا نام رکھے۔ جتنے بھی بُت اور تیرےمجسمے

مندر پڑےمیں ہیں سباُن نیستمَیںکو و نابود کر دوں مَیںگا۔
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 کی خوش خبری سناتا اےہے۔ یہوداہ، اب اپنی عیدیں
منا، اپنی مَنتیں پوری !کر کیونکہ آئندہ شیطانی آدمی تجھ میں نہیں
گھسے گا، وہ مٹسراسر گیا ہے۔

2
منتشرکچھسبنینوہ،اے1 کرنے والا تجھ پر حملہ کرنے آ رہا

قلعےچنانچہہے، کی داریپہرا !کر راستے دھیانپر کمربستہدے،
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، فوجی رنگقرمزی کی وردیاں پہنے ہوئے ہیں۔ دشمن
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۔ میںگلیوںرتھاب4 سے اندھا دُھند گزر چوکوںہیں۔رہے
میں وہ اِدھر بھاگاُدھر رہے ہیں۔ لـگیوں 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
جاتے، جلدی سے حفاظتی ڈھال کھڑی کرتے ہیں۔ 6 پھر یا در
کے دروازے کھل جاتے اور شاہی محل لڑکھڑانے لگتا ہے۔
تب7 دشمن ملـکہ کپڑےکے اُتار کر اُسے لے جاتے ہیں۔ اُس
کی لونڈیاں پیٹپیٹچھاتی کر کبوتروں غوںغوںطرحکی کرتی
ہیں۔ 8 نینوہ بڑی دیر سے اچھے تالابخاصے کی مانند تھا، لیکن
اب لوگ اُس سے بھاگ رہے ہیں۔ لوگوں کو کہا جاتا رُک”ہے، جاؤ، رُکو تو لیکن“!سہی کوئی نہیں رُکتا۔ سب سر پر پاؤں
رکھ کر شہر بھاگسے رہے ہیں، اور کوئی نہیں مُڑتا۔

9 آؤ، نینوہ کی چاندی لُوٹ لو، اُس کا سونا چھین !لو کیونکہ
ذخیرے کی انتہا نہیں، اُس کے خزانوں کی دولت لامحدود ہے۔
10 لُوٹنے والے کچھ نہیں چھوڑتے۔ جلد ہی شہر خالی اور ویران و
سنسان ہو ہارحوصلہدلہرہے۔جاتا جاتا، ہر کانپگھٹنا اُٹھتا،
ہر کمر تھرتھرانے لـگتی اور چہرےہر رنگکا ماند پڑ جاتا ہے۔

اب11 نینوہ بیٹی کی کیا حیثیت رہی؟ پہلے وہ ببر شیر کی ماند
تھی، ایسی جگہ جہاں جوان شیروں کو گوشت کھلایا جاتا،
جہاں شیر اور شیرنی اپنے بچوں سمیت ٹہلتے تھے۔ کوئی اُنہیں ڈرا
کر بھگا نہیں سکتا تھا۔ 12 اُس وقت شیر اپنے بچوں کے لئے بہت
کچھ پھاڑ لیتا اور اپنی شیرنیوں کے لئے بھی گھونٹگلا کر مار ڈالتا
تھا۔ اُس ماندیںکی اور پھاڑےجگہیںکیچھپنے ہوئے شکار سے
بھری رہتی تھیں۔

الافواجرب13 فرماتا ہے، اے” نینوہ، اب مَیں تجھ نپٹسے
لیتا ہوں۔ مَیں تیرے رتھوں کو نذرِ آتش کر دوں گا، اور تیرے
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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۔ آئندہ
تیرے قاصدوں کی آواز کبھی سنائی دےنہیں “گی۔

3
نینوہ کی رُسوائی

اُس1 قاتل شہر افسوسپر جھوٹجو اور لُوٹے ہوئے مال سے
بھرا ہوا ہے۔ لُوٹوہ مار کبھیسے باز نہیں آتا۔

2 !سنو چابک کی آواز، چلتے ہوئے رتھوں کا !شور گھوڑے
سرپٹ دوڑ رہے، رتھ بھاگ بھاگ کر اُچھل رہے ہیں۔
گھڑسوار3 آگے بڑھ رہے، شعلہ زن تلواریں اور نیزےچمکتے نظر آ
رہے ہیں۔ طرفہر مقتول ہی مقتول، بےشمار لاشوں کے ڈھیر
پڑے ہیں۔ اِتنی ہیں لوگکہ ٹھوکر کھا کھا کر اُن پر سے گزرتے
ہیں۔ یہ4 ہو گا نینوہ کا انجام، اُس فریبدل کسبی اور جادوگرنی
فروشیعصمتاورجادوگریاپنینےجسکا اقوامسے اُمّتوںاور
کو غلامی میں بیچ ڈالا۔

رب5 الافواج فرماتا ہے، اے” نینوہ بیٹی، اب مَیں تجھ سے
نپٹ لیتا ہوں۔ مَیں تیرا تیرےلباس سر کے اوپر اُٹھاؤں گا کہ تیرا
ننگاپن اقوام کو نظر آئے اور تیرا منہ ممالـکدیگر کے منے سا کالا
ہو جائے۔ مَیں6 تجھ پر پھینککرکٹُکوڑا تیریکر تحقیر کروں
گا۔ لئےکےدوسروںتُو بنتماشا دیکھتجھےسبتب7گی۔جائے
بھاگکر جائیں گے۔ وہ کہیں گے، نینوہ’ تباہ ہو گئی اب‘!ہے
اُس پر افسوس کرنے والا کون رہا؟ اب مجھے کہاں لوگسے
ملیں گے تجھےجو تسلی “دیں؟

8 کیا *تھیبستُو 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 لامحدود
طاقت باعثکا تھے، فوط اور لبیا اُس اتحادیکے تھے۔ توبھی10
وہ قیدی بن کر جلاوطن ہوا۔ ہر گلی کے کونے میں اُس کے
شیرخوار بچوں کو زمین پر پٹخ دیا گیا۔ اُس کے شرفا قرعہ اندازی
یعےکے ذر تقسیم اُسہوئے، بزرگتمامکے زنجـیروں جکڑےمیں
گئے۔

اے11 نینوہ بیٹی، تُو بھی نشے دُھتمیں ہو جائے گی۔ تُو بھی
حواس باختہ ہو کر دشمن سے پناہ لینے کی کرےکوشش گی۔
تیرے12 تمام قلعے پکے پھل لدےسے ہوئے انجـیر کے درخت
ہیں۔ جب اُنہیں ہلایا جائے تو انجـیر ً فورا کھانے والے کے منہ
میں گر جاتے ہیں۔ 13 تیرےلو، تمام دستے عورتیں بن گئے ہیں۔
ملـکتیرے دروازےکے دشمن کے لئے پورے طور پر کھولے
کنڈےتیرےگئے، آتشنذرِ ہو گئے ہیں۔

پانیخوب14 جمع کر محاصرےتاکہ دورانکے کافی ہو۔ اپنی
بندیقلعہ مضبوطمزید پاؤںکوگارے!کر لتاڑسے لتاڑ اینٹیںکر
بنا !لے آگتاہم15 تجھے 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
تیرےبےشک16جائے۔ ستاروںتاجر لاتعدادجتنے ہو ہیں،گئے
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 موسمکے میں
دیواروں دھوپلیکنجاتیچپکساتھکے نکلتے ہی اُڑ اوجھلکر
ہو جاتی کسیہیں۔ بھیکو پتا نہیں کہ وہ کہاں چلی گئی ہیں۔

اسوراے18 تیرےبادشاہ،کے نیندگہریچرواہے سو رہے،
تیرے شرفا آرام کر رہے ہیں۔ تیری قوم پہاڑوں پر منتشر ہو گئی
ہے، اور کوئی نہیں جو اُنہیں دوبارہ جمع کرے۔ تیری19 چوٹ
بھر ہی نہیں سکتی، تیرا زخم لاعلاج تیرےبھیجسےہے۔ انجام
کی خبر ملے وہ تالی بجائے گا۔ سبکیونکہ کو تیرا مسلسل ظلم و
برداشتتشدد کرنا پڑا۔

* 3:8 :تھیبس Thebes۔ عبرانی متن میں اِس مترادفکا نو آمون مستعمل ہے۔
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حبقوق
نبی :شکایتکی طرفہر ناانصافی

میںذیل1 وہ کلام قلم بند نبیحبقوقجوہے کو یا رو دیکھ کر
ملا۔

اے2 رب، مَیں مزید تککب مدد کے لئے پکاروں؟ اب
تک تُو میرینے نہیں مَیںسنی۔ چیخیںتککبمزید مار مار کر
فسادکہکہوں ہو تکابہے؟رہا تُو ہمیںنے دیا۔نہیںچھٹکارا
3 تُو کیوں ہونے دیتا ہے کہ مجھے اِتنی ناانصافی دیکھنی پڑے؟
لوگوں کو اِتنا نقصان پہنچایا جا رہا لیکنہے، سبسےخاموشیتُو
کچھ دیکھتا رہتا بھیجہاںہے۔ مَیں نظر ڈالوں، وہاں ظلم و تشدد
ہی نظر آتا بازیمقدمہہے، سرجھگڑےاور اُٹھاتے ہیں۔ نتیجے4
شریعتمیں ہوبےاثر گئی باانصافاورہے، جاریکبھیفیصلے
نہیں بازوںراستنےبےدینوںہوتے۔ کو گھیر لیا اِسہے، لئے
عدالت میں فیصلےبےہودہ کئے جاتے ہیں۔

الله جوابکا
دیگر”5 اقوام پر نگاہ ڈالو، ہاں اُن پر دھیان دو تو ہکا بکا رہ جاؤ

گے۔ کیونکہ تمہارےمَیں جیتے ایکجی ایسا کام کروں جسگا
جبکی خبر سنو گے تو تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ مَیں6 بابلیوں کو
کھڑا کروں گا۔ یہ ظالم اور تلخ رُو قوم پوری دنیا کو عبور کر کے
ممالـکدوسرے پر اُسلوگ7گی۔کرےقبضہ دہشتسختسے
کھائیں اُسیطرفہرگے، قوانینکے پڑےماننیعظمتاور گی۔
8 اُن گھوڑےکے چیتوں سے تیز ہیں، اور شام کے وقت شکار
کرنے والے بھیڑیئے بھی اُن پُھرتیلےجیسے نہیں ہوتے۔ سرپٹوہ
دوڑ کر دُور دُور سے آتے لاشعقابطرحجسہیں۔ پر جھپٹا
مارتا اُسیہے طرح وہ اپنے شکار پر حملہ کرتے ہیں۔ اِسیسب9
مقصد سے آتے ہیں کہ ظلم و تشدد کریں۔ بھیجہاں جائیں وہاں
آگے ھتے بڑ جاتے ہیں۔ ریت جیسے بےشمار قیدی اُن کے ہاتھ
میں جمع ہوتے ہیں۔ 10 وہ دیگر بادشاہوں کا مذاق اُڑاتے ہیں،
اور دوسروں بزرگکے اُن کے تمسخر کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ ہر
قلعے کو دیکھ کر ہنسوہ اُٹھتے ہیں۔ جلد ہی وہ اُن کی دیواروں
کے ساتھ مٹی کے ڈھیر لگا کر اُن پر قبضہ کرتے ہیں۔ 11 پھر وہ
تیز ہَوا کی طرح وہاں سے گزر کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن وہ
ٹھہریںقصوروار گے، کیونکہ اُن کی طاقتاپنی اُن کا “ہے۔خدا

اے رب، تُو خاموشکیوں رہتا ہے؟
اے12 رب، کیا تُو قدیم زمانے سے ہی میرا خدا، قدوسمیرا

نہیں ہے؟ ہم نہیں مریں اےگے۔ رب، تُو نے اُنہیں سزا دینے
کے لئے مقرر کیا اےہے۔ تیریچٹان، مرضی ہے کہ ہماریوہ
تربیت کریں۔ تیری13 آنکھیں پاکبالکل ہیں، اِس لئے تُو بُرا کام
برداشت نہیں کر سکتا، تُو خاموشی سے ظلم و تشدد پر نظر نہیں ڈال
سکتا۔ تو پھر تُو اِن بےوفاؤں کی حرکتوں برداشتطرحکسکو

کرتا بےدینجبہے؟ ہڑپاُسے کر لیتا جو اُس کہیںسے یادہ 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
طرحکیجانوروںسمندری پکڑا جنجائے، مالـککوئیکا نہیں۔
دشمن15 سباُن کو کانٹے یعےکے ذر پانی نکالسے لیتا ہے، اپنا
جال ڈال کر اُنہیں پکڑ لیتا ہے۔ جب 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 کے
وسیلے سے عیشوہ عشرتو کی زندگی گزار سکتا ہے۔ 17 کیا وہ
مسلسل جالاپنا ڈالتا قوموںاور گھاٹکےموتسےبےرحمیکو
اُتارتا رہے؟

2
اب1 مَیں پہرا دینے کے لئے اپنی بُرجی پر چڑھ جاؤں گا، قلعے

کی اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر چاروں طرف دیکھتا رہوں گا۔
کیونکہ مَیں جاننا چاہتا ہوں کہ الله مجھے کیا کچھ بتائے گا، کہ
شکایتمیریوہ کا گا۔دےجوابکیا

رب جوابکا
رب2 نے مجھے جواب دیا، جو” کچھ تُو نے یا رو میں دیکھا

تختوںاُسےہے والاگزرنےہرکہدےلـکھیوںپر اُسے روانی سے
پڑھ سکے۔ 3 کیونکہ ًوہ فورا پوری نہیں ہو جائے گی بلـکہ مقررہ
وقت پر آخرکار ظاہر ہو گی، وہ جھوٹی ثابت نہیں ہو گی۔ گو دیر
بھی لـگے توبھی صبر کر۔ کیونکہ آنے والا پہنچے گا، وہ دیر نہیں
کرے گا۔

آدمیمغرور4 پھولا ہوا اورہے اندر راہسیدھیسے چلتا۔نہیںپر
ایمانبازراستلیکن جیتاسےہی گا۔رہے 5ً یقینا ایکَمے بےوفا
ساتھی ہے۔ شخصمغرور جیتا نہیں رہے گا، گو وہ اپنے منہ کو
پاتال کھلاطرحکی اوررکھتا اُس کبھیطرحکیموتبھوککی
نہیں مٹتی، وہ تمام اقوام اور اُمّتیں پاساپنے جمع کرتا ہے۔

بےدینوں کا انجام
لیکن6 یہ سب اُس کا مذاق اُڑا کر اُسے لعن طعن کریں گی۔

وہ کہیں گی، اُس’ پر افسوس جو دوسروں کی چیزیں چھین کر
اپنی ملـکیت میں اضافہ کرتا ہے، قرضجو داروں کی ضمانت پر
قبضہ کرنے سے دولت مند ہو گیا 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
لـگےتھرتھرانے تبگا۔ تُو خود اُن کا بنشکار چونکہ8گا۔جائے
تُو نے دیگر متعدد اقوام لُوٹکو لیا اِسہے لئے اُمّتیںہوئیبچیاب
تجھے لُوٹہی لیں گی۔ کیونکہ تجھ سے قتل و غارت سرزد ہوئی
ہے، تُو دیہاتنے اور شہر پر اُن کے باشندوں سمیت شدید ظلم کیا
ہے۔

اُس9 افسوسپر جو ناجائز نفع کما کر اپنے گھر آفتپر لاتا ہے،
بچنےسےآفتوہحالانکہ لئےکے اپنا بلندیوںگھونسلا پر بنا لیتا ہے۔
تیرے10 منصوبوں متعددسے قومیں تباہ ہوئی لیکنہیں، تیرےیہ
ہی گھرانے کے لئے شرم کا باعث بن گیا ہے۔ اِس گناہ سے تُو
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آپاپنے موتپر کی سزا لایا ہے۔ 11ً یقینا دیواروں کے پتھر چیخ
کر التجا یں کر گے لـکڑیاور 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 قوموںکچھجو مشقتمحنتبڑینے
حاصلسے کیا اُسے آتشنذرِ ہونا کچھجوہے، پانے کے لئے اُمّتیں
تھک جاتی ہیں وہ بےکار ہی ہے۔ 14 طرحجسکیونکہ سمندر
پانی سے بھرا ہوا اُسیہے، طرح ایکدنیا ربدن جلالکے کے
عرفان سے بھر جائے گی۔

15 اُس پر افسوس جو اپنا پیالہ یلی زہر شراب سے بھر کر اُسے
اپنے پڑوسیوں کو پلا دیتا ہے تاکہ اُنہیں نشے میں لا کر اُن کی
برہنگی سے لطف 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۔ کا جو ربپیالہ کے ہنے د ہاتھ میں ہے تیرےوہ
پاس بھی پہنچے تیریتبگا۔ اِتنی رُسوائی ہو جائے گی تیریکہ
شان کا نام و تکنشان نہیں رہے گا۔

17 جو ظلم تُو نے لبنان پر کیا وہ تجھ پر ہی غالب آئے گا، جن
جانوروں کو تُو نے وہاں تباہ کیا اُن کی دہشت تجھ ہی پر طاری
ہو جائے گی۔ کیونکہ تجھ سے قتل و غارت سرزد ہوئی ہے، تُو
دیہاتنے اور شہروں پر اُن سمیتباشندوںکے شدید ظلم کیا ہے۔

18 بُت کا کیا فائدہ؟ آخر کسی ماہر کاری گر نے اُسے تراشا
یا ڈھال لیا ہے، اور جھوٹوہ جھوٹہی ہدایاتکی دیتا ہے۔
کاری گر ہاتھوںاپنے بُتکے پر بھروسا رکھتا حالانکہہے، بولوہ
بھی نہیں !سکتا

19 اُس پر افسوس جو لـکڑی سے کہتا ہے، جاگ’ ‘!اُٹھ اور
خاموش پتھر سے، کھڑا’ ہو ‘!جا کیا یہ دےہدایتچیزیں سکتی
ہیں؟ ہرگز !نہیں اُن میں جان ہی نہیں، خواہ اُن پر سونا یا چاندی
کیوں نہ چڑھائی گئی ہو۔ 20 لیکن رب اپنے مُقّدس گھر میں
موجود اُسہے۔ کے پوریحضور خاموشدنیا “رہے۔

3

حبقوق کی دعا
ذیل1 میں حبقوق نبی کی دعا اِسےہے۔ ‘شگیونوت’ کے طرز

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 کر۔ جب 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 شان سورج کی طرح چمکتی، اُس کے ہاتھ سے
تیز کرنیں نکلتی ہیں جن میں اُس قدرتکی پنہاں ہوتی ہے۔

بیماریمہلـک5 اُس کے آگے آگے پھیلتی، مرضوبائی اُس کے
نقِش قدم پر چلتا ہے۔

بھیجہاں6 قدم اُٹھائے، وہاں ہلزمین بھیجہاںجاتی، نظر
ڈالے وہاں اقوام لرز اُٹھتی ہیں۔ تب قدیم پہاڑ پھٹ جاتے، پرانی
یاں پہاڑ دبک جاتی ہیں۔ اُس کی راہیں ازل سے ایسی ہی رہی
ہیں۔

مَیں7 نے ُکوشان کے خیموں مصیبتکو میں دیکھا، مِدیان
کے تنبو کانپ رہے تھے۔

اے8 رب، کیا تُو یاؤں در اور ندیوں سے غصے تھا؟ کیا تیرا
غضب سمندر پر نازل جبہوا تُو اپنے گھوڑوں اور فتح مند رتھوں
پر سوار ہو کر نکلا؟

9 تُو اپنینے کمان نکالکو لیا، تیری لعنتیں تیروں طرحکی برسنے
لـگی ہیں۔ (سِلاہ) تُو زمین پھاڑکو کر جگہوںاُن پر یا در بہنے دیتا
ہے۔

10 تجھے دیکھ کر پہاڑ کانپ اُٹھتے، موسلادھار بارش برسنے
لـگتی اور پانی گہرائیاںکی ہوئیگرجتی اپنے آسمانہاتھ طرفکی
اُٹھاتی ہیں۔

سورج11 اور چاند اپنی بلند رہائش گاہ میں رُک جاتے ہیں۔
تیرے چمکتے تیروں کے منے سا وہ ماند پڑ تیرےجاتے، نیزوں کی
جھلملاتی روشنی میں اوجھل ہو جاتے ہیں۔

12 تُو میںغصے میںدنیا دیگرسےطیشگزرتا،سے اقوام مارکو
کر گاہ لیتا ہے۔

13 تُو اپنی قوم کو رِہا کرنے کے لئے نکلا، اپنے مسح کئے
ہوئے خادم کی مدد کرنے آیا ہے۔ تُو بےدیننے کا چھتگھر
سے لے کر تکبنیاد گرا ابدیا، کچھ نظر نہیں آتا۔ (سِلاہ)

اُس14 کے اپنے نیزوں سے تُو نے اُس کے سر کو چھید ڈالا۔
پہلے اُس کے دستے کتنی خوشی سے ہم پر ٹوٹ پڑے تاکہ ہمیں
منتشر کر مصیبتکے زدہ کو پوشیدگی میں !سکیںکھا ابلیکن
وہ خود بھوسے کی طرح ہَوا میں اُڑ گئے ہیں۔

15 تُو نے اپنے گھوڑوں سے سمندر کو یوں کچل دیا کہ گہرا
جھاگپانی لنے نکا لگا۔

الله تقویتمجھے دیتا ہے
سنکچھسبیہ16 کر لرزجسممیرا اُٹھا۔ اِتنا شور تھا میرےکہ

دانت بجنے میری†لـگے، ہڈیاں سڑنے میرےلـگیں، کانپگھٹنے
اباُٹھے۔ مَیں اُس دن کے انتظار میں رہوں آفتجبگا اُس قوم
پر آئے گی جو ہم پر حملہ کر رہی ہے۔

* 3:3 :ِسلاہ ًِسلاہ غالبا گانے بجانے بارےکے میں ہدایتکوئی مفسرینہے۔ میں اِس مطلبکے بارےکے میں اتفاِق رائے نہیں ہوتی۔ † 3:16 دانت بجنے :لـگے،
لفظی ہونٹ:ترجمہ ہلنے لـگے۔
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تکابھی17 کونپلیں انجـیر درختکے پر نظر نہیں آتیں، انگور

بیلیںکی زیتونتکابھیہیں۔بےپھل پھلدرختکے محرومسے
ہیں اور کھیتوں میں فصلیں نہیں اُگتیں۔ باڑوں میں نہ یاں، بکر بھیڑ
نہ مویشی ہیں۔

18 تاہم مَیں رب کی خوشی مناؤں گا، اپنے نجات دہندہ الله
باعثکے شادیانہ بجاؤں گا۔

رب19 قادرِ قوتمیریمطلق وہیہے۔ مجھے ہرنوں کے سے
تیز پاؤںرَو مہیا کرتا بلندیوںمجھےوہیہے، پر گزرنےسے ہے۔دیتا
درِج بالا گیت موسیقی کے راہنما کے لئے ہے۔ میرےاِسے

طرز کے تاردار سازوں کے ساتھ گانا ہے۔
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صفنیاہ
ذیل1 ربمیں کا وہ کلام قلم بند ہے جو صفنیاہ بن کوشی بن

ِجدلیاہ بن امریاہ بن ِحزقیاہ پر نازل ہوا۔ اُس وقت یوسیاہ بن امون
یہوداہ کا بادشاہ تھا۔

رب2 فرماتا ہے، مَیں” رُوئے زمین پر سبسے کچھ مٹا ڈالوں
انسان3گا، و پرندوں،حیوان، مچھلیوں، ٹھوکر چیزوںوالیکھلانے
اور بےدینوں تبکو۔ زمین پر انسان کا نام و تکنشان نہیں رہے
“گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

یہوداہ”4 اور یروشلم تمامکے باشندوں میریپر نازلسزا ہو گی۔
بعل دیوتا بھیجتنیکی بُت گئیرہتکابپرستی نیستاُسےہے و
نابود گا۔دوںکر نہ پرستبُت یوں پجار کا نام و نشان رہے گا، نہ5
اُن کا جو چھتوں پر سورج، چاند بلـکہ آسمان پورےکے لشکر کو
سجدہ کرتے ہیں، ربجو کی قَسم کھانے ساتھکے 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۔

رباب7 قادرِ مطلق کے منے خاموشسا ہو جاؤ، ربکیونکہ
کا دن قریب ہی ربہے۔ نے اِس کے لئے ذبح کی قربانی تیار
کر کے اپنے مہمانوں مخصوصکو مُقّدسو 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۔ 9 اُس دن
مَیں اُن پر سزا نازل کروں گا جو توہم پرستی باعثکے دہلیز پر قدم
رکھنے سے گریز کرتے ہیں، جو مالـکاپنے کے گھر کو ظلم اور
فریب سے بھر دیتے “ہیں۔

رب10 فرماتا ہے، اُس” 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 تاجر ہلاک 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 وقت بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، خواہ
حالات کتنے بُرے کیوں نہ ہوں۔ مَیں اُن سے نپٹ لوں گا جو
سوچتے ہیں، رب’ کچھ نہیں کرے گا، نہ اچھا کام اور نہ ‘بُرا۔
ایسے13 لوگوں کا مال لُوٹ لیا جائے گا، اُن کے گھر مسمار ہو
جائیں گے۔ وہ نئے مکان تعمیر تو یں کر لیکنگے اُن میں رہیں 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 دن تلخ ہو حالاتگا۔ ایسے ہوں گے
کہ بہادر فوجی بھی چیخ کر مدد کے لئے پکاریں گے۔ رب15
کا نازلغضبپورا ہو گا، لوگاور پریشانی مصیبتاور میں مبتلا

تباہیطرفہرگے۔رہیں و بربادی، طرفہر اندھیرا ہی اندھیرا،
طرفہر گھنے بادل چھائے رہیں گے۔ اُس16 دن دشمن نرسنگا
پھونک کر جنگاور 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 کو بڑی مصیبت میں اُلجھا دوں گا۔ وہ
اندھوں کی طرح ٹٹول ٹٹول کر اِدھر اُدھر پھریں گے، اُن کا خون
خاک کی طرح گرایا جائے گا اور اُن کی نعشیں گوبر کی طرح
زمین پر پھینکی جائیں “گی۔ ربجب18 غضبکا نازل ہو گا تو
نہ اُن کا سونا، اُنہیںچاندینہ بچا اُسگی۔سکے پورےغیرتکی
ملـک آگکو کی طرح بھسم کر دے گی۔ وہ ملـک کے تمام
باشندوں کرےہلاککو ہاںگا، اُن کا انجام ناکہول ہو گا۔

2
ہوش میں !آؤ

اے1 بےحیا قوم، جمع ہو حاضریکر کے لئے کھڑی ہو جا،
2 اِس سے پہلے کہ مقررہ دن آ کر تجھے بھوسے کی طرح اُڑا لے
جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ربتم غصےسختکے کا نشانہ بن جاؤ، کہ
رب ناکغضبکا دن تم پر نازل ہو جائے۔

ملـکاے3 تمامکے اُساےفروتنو، احکامکے عملپر 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
چھوڑکوغزہ4 دیا ویراناسقلونگا،جائے جائےہوسنسانو

گا۔ دوپہر وقتکے ہی اشدود باشندوںکے کو نکالا جائے گا،
عقرون کو جڑ سے اُکھاڑا جائے گا۔ 5 کریتے سے آئی ہوئی قوم پر
افسوس جو ساحلی علاقے میں رہتی ہے۔ کیونکہ تمہارےرب
بارے میں فرماتا ہے، اے” فلستیوں کی سرزمین، اے ملـِک
کنعان، مَیں تجھے تباہ کروں گا، ایک بھی باقی نہیں رہے “گا۔
یہتب6 علاقہساحلی چَرانے لئےکے استعمال ہو گا، اور چرواہے
اُس میں اپنی یوں بکر بھیڑ کے لئے باڑے بنا لیں گے۔ ملـک7 یہوداہ
ہوؤںبچےکےگھرانےکے میںقبضےکے آئے اورگا، وہاںوہی
چریں گے، وہی شام وقتکے اسقلون گھروںکے میں آرام کریں
گے۔ کیونکہ رب اُن کا خدا اُن کی دیکھ بھال کرے گا، وہی
اُنہیں کرےبحال گا۔

8 مَیں” نے موآبیوں کی لعن طعن اور عمونیوں کی اہانت پر
غور کیا ہے۔ اُنہوں نے میری قوم کی رُسوائی اور اُس ملـککے
خلافکے بڑی بڑی باتیں کی “ہیں۔ 9 اِس لئے رب الافواج جو
اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، حیاتمیری” کی موآبقَسم، اور
عمون کے علاقے سدوم اور عمورہ کی مانند بن جائیں گے۔ اُن میں
خود پودےرَو نمکاور کے گڑھے ہی پائے جائیں گے، اور وہ
تکابد ویران و سنسان رہیں میریتبگے۔ قوم کا بچا ہوا حصہ
لُوٹاُنہیں کر اُن کی زمین پر قبضہ کر لے “گا۔

* 2:3 بچ :جاؤ لفظی :ترجمہ چھپے رہ سکو۔
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10 یہی اُن کے تکبر کا اجر ہو گا۔ کیونکہ اُنہوں نے رب
الافواج کی قوم طعنلعنکو کر قومکے بڑیبڑیخلافکے باتیں
کی ہیں۔ ملـکربجب11 تمامکے دیوتاؤں کو کرےتباہ گا تو
اُن کے کھڑےرونگٹے تمامگے۔جائیںہو علاقوںساحلی اقوامکی
اُس کے منے جھکسا جائیں گی، ایکہر اپنے اپنے مقام پر اُسے
کرےسجدہ گا۔

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

13 وہ اپنا ہاتھ شمال طرفکی بھی بڑھا کر اسور کو کرےتباہ
گا۔ نینوہ ویران و سنسان ہو کر یگستان ر خشکجیسا ہو 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
کو دےدکھائی گی۔ 15 یہی باشخوشاُس شہر کا انجام ہو گا
جو پہلے اِتنی حفاظت سے بستا تھا اور جو دل میں کہتا تھا، مَیں”
ہی میرےہوں، سوا کوئی اَور ہے ہی “نہیں۔ آئندہ وہ یگستان ر
ہو ایسیگا، جہاںجگہ جانور ہی آرام کریں گے۔ ہر مسافر توبہ”
“توبہ کہہ کر وہاں گزرےسے گا۔

3
یروشلم کا انجام

اُس1 ناپاکسرکش، اور ظالم شہر افسوسپر جو یروشلم کہلاتا
ہے۔ 2 نہ وہ سنتا، نہ تربیت قبول کرتا ہے۔ نہ وہ رب پر بھروسا
رکھتا، نہ اپنے خدا کے قریب آتا ہے۔ 3 بزرگجو اُس کے بیچ
میں ہیں وہ دہاڑتے ہوئے ببر شیر ہیں۔ اُس کے قاضی شام کے
وقت بھوکے پھرنے والے بھیڑیئے ہیں جو طلوِع تکصبح شکار
اُس4چھوڑتے۔نہیںتکہڈیایککی اورگستاخنبیکے غدار
ہیں۔ اُس کے امام مقدِس کی بےحرمتی اور شریعت سے یادتی ز
کرتے ہیں۔

لیکن5 رب بھی شہر کے بیچ میں ہے، اور وہ راست ہے، وہ
بےانصافی نہیں کرتا۔ صبح بہ صبح وہ انصافاپنا قائم رکھتا ہے،
اُسکبھیہم محرومسے نہیں ہتے۔ لیکنر شرمبےدین واقفسے
ہی نہیں ہوتا۔

فرماتارب6 مَیں”ہے، قوموںنے نیستکو و نابود کر ہے۔دیا
اُن قلعےکے تباہ، اُن کی گلیاں سنسان ابہیں۔ اُن میں سے کوئی
نہیں گزرتا۔ اُن کے شہر اِتنے باد بر ہیں کہ کوئی بھی اُن میں نہیں
مَیں7رہتا۔ بولا، یروشلمبےشک’ مانخوفمیرا تربیتمیریکر
کرےقبول گا۔ کیونکہ ضرورتکیا ہے کہ اُس رہائشکی گاہ
مٹ جائے میریاور تمام سزائیں اُس پر نازل ہو لیکن‘جائیں۔ اُس
باشندےکے مزید جوش کے ساتھ اپنی بُری حرکتوں میں لـگ
“گئے۔ 8 چنانچہ رب فرماتا ہے، اب” میرے انتظار میں رہو،

اُس دن انتظارکے مَیںجبمیں شکار کرنے کے لئے اُٹھوں* گا۔
مَیںکیونکہ اقوامنے جمعکو کرنے کا فیصلہ کیا ممالـکمَیںہے۔
کو اکٹھا کر کے اُن پر اپنا غضب نازل کروں گا۔ تب میرےوہ
سخت قہر کا نشانہ بن جائیں گے، پوری دنیا میری غیرت آگکی
بھسمسے ہو جائے گی۔

اسرائیل کے لئے نئی اُمید
لیکن9 اِس بعدکے مَیں اقوام ہونٹوںکے کروںصافپاککو

گا تاکہ وہ آئندہ رب کا نام لے کر عبادت کریں، کہ وہ شانہ
بہ شانہ کھڑی ہو کر میری خدمت کریں۔ 10 اُس وقت میرے
پرستار، میری منتشر ہوئی قوم ایتھوپیا کے یاؤں در کے پار سے بھی
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۔ تیرےمَیںکیونکہ درمیان تیرےسے بازوںشیخیمتکبر کو
نکالوں گا۔ آئندہ مُقّدسمیرےتُو پہاڑ پر نہیںمغرور مَیں12گی۔ہو
تجھ صرفمیں قوم غریبوںکے مندوںضرورتاور چھوڑوںکو
گا، اُن سب کو ربجو کے نام میں پناہ لیں گے۔ اسرائیل13 کا
یہ بچا ہوا غلطنہحصہ کرےکام گا، جھوٹنہ بولے گا۔ اُن کی
زبان نہیںفریبپر تبگا۔ہو بھیڑوںوہ چریںمیںچراگاہطرحکی
گے اور آرام کریں اُنہیںگے۔ ڈرا نے والا کوئی نہیں ہو “گا۔

اے14 صیون بیٹی، خوشی کے نعرے !لگا اے اسرائیل،
خوشی !منا اے یروشلم بیٹی، شادمان پورےہو، دل سے شادیانہ
بجا۔ 15 ربکیونکہ تیرینے سزا مٹا تیرےکر دشمن کو بھگا دیا
اسرائیلجوربہے۔ کا بادشاہ تیرےہے درمیان آئندہہے۔ہی
نقصانکسیتجھے سے ڈرنے ضرورتکی نہیں ہو گی۔

لوگدناُس16 یروشلم متصیون،اے”گے،کہیںسے !ڈرنا
حوصلہ نہ تیرےہار، ہاتھ ڈھیلے نہ ہوں۔ رب17 تیرا تیرےخدا
درمیان ہے، تیرا پہلوان تجھے دےنجات گا۔ وہ شادمان ہو کر
تیری خوشی منائے گا۔ اُس کی محبت تیرے قصور کا ذکر ہی
گیکرےنہیں بلـکہ وہ تجھ خوشانتہائیسے ہو کر شادیانہ بجائے
“گا۔

فرماتارب18 عیدمَیں”ہے، والوںکرنےترککو سےتجھکو
دُور دوںکر گا، کیونکہ تیریوہ رُسوائی باعثکا تھے۔ مَیں19 اُن
سے نپٹبھی لوں گا جو تجھے کچل رہے ہیں۔ جو لنگڑاتا ہے اُسے
بچاؤںمَیں گا، اُنہیںہیںمنتشرجو میںملـکجسگا۔کروںجمع
بھی اُن کی رُسوائی وہاںہوئی مَیں اُن یفکی تعر اور احترام کراؤں
گا۔ وقتاُس20 مَیں تمہیں جمع کر وطنکے واپسمیں لاؤں گا۔
تمہارےمَیں دیکھتے دیکھتے تمہیں بحال کروں گا اور دنیا کی تمام
اقوام یفتمہاریمیں تعر اور احترام کراؤں “گا۔ ربیہ کا فرمان
ہے۔

* 3:8 شکار کرنے کے لئے ایک: اَور ممکنہ :ترجمہ گواہی دینے کے لئے۔
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حجی
رب کے گھر کو دوبارہ بنانے کا حکم

فارس1 کے بادشاہ دارا کی حکومت دوسرےکے سال میں
حجی نبی پر رب کا کلام نازل ہوا۔ چھٹے مہینے کا پہلا *دن تھا۔
میںکلام الله یہوداہ ُبابلگورنرکے بنزر ایلسیالتی اور اماِم اعظم
یشوع بن یہوصدق مخاطبسے ہوا۔

الافواجرب2-3 فرماتا ہے، یہ” قوم کہتی ہے، ربابھی’ کے
گھر کو دوبارہ تعمیر کرنے وقتکا نہیں ‘آیا۔ 4 کیا ٹھیکیہ ہے
کہ تم خود لـکڑی سے سجے ہوئے گھروں میں ہتے ر ہو جبکہ میرا
تکابگھر ملبے کا ڈھیر “ہے؟ الافواجرب5 فرماتا ہے، اپنے”
حال پر غور کرو۔ 6 تم بہتنے بیج یا بو لیکن کم فصل کاٹی ہے۔
تم کھانا تو کھاتے ہو لیکن بھوکے ہتے ر ہو، پانی تو پیتے ہو لیکن
پیاسے ہتے ر ہو، کپڑے تو پہنتے ہو لیکن سردی لـگتی ہے۔ اور
جب کوئی پیسے کما کر اُنہیں بٹوےاپنے میں ڈالتا ہے تو اُس میں
سوراخ “ہیں۔

رب7 الافواج فرماتا ہے، اپنے” حال پر دھیان دے کر اُس
کا صحیح نتیجہ !نکالو 8 پہاڑوں پر چڑھ کر لـکڑی لے آؤ اور رب
کے گھر کی تعمیر شروع کرو۔ ایسا ہی یہ رو مجھے پسند ہو گا،
اور اِس طرح ہی تم مجھے جلال دو “گے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔
دیکھو،”9 تم برکتبہتنے 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 اصلکی
وجہ بتاتا ہوں۔ میرا تکابگھر ملبے کا ڈھیر جبکہہے میںتم سے
ایکہر اپنا اپنا گھر مضبوط کرنے کے لئے بھاگ دوڑ کر رہا
ہے۔ اِسی10 لئے آسمان نے تمہیں اوس 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 لپیٹکی میں آ انسانجائے۔ و
حیوان اُس کی زد میں آ گئے ہیں، اور تمہاری مشقتمحنت ضائع
ہو رہی “ہے۔

تب12 ُبابل زر بن سیالتی ایل، اماِم اعظم یشوع بن یہوصدق اور
قوم پورےکے بچے ہوئے حصے ربنے اپنے خدا کی سنی۔ جو
ربباتبھی اُن کے خدا حجینے نبی کو سنانے کو کہا تھا اُسے
اُنہوں نے مان لیا۔ رب پوریخوفکا قوم پر طاری ہوا۔ تب13
رب نے اپنے پیغمبر حجی معرفتکی اُنہیں یہ پیغام رب”دیا، فرماتا
تمہارےمَیںہے، ساتھ “ہوں۔

یہوداہنےربیوں14-15 ُبابلگورنرکے بنزر سیالتی ایل، اماِم
اعظم یہوصدقبنیشوع اور قوم بچےکے کےربکوحصےہوئے
گھر کی تعمیر کرنے تحریککی دی۔ دارا بادشاہ کی حکومت

دوسرےکے سال میں وہ آ ربکر الافواج اپنے خدا کے گھر پر
کام کرنے لـگے۔ چھٹے مہینے کا †دنواں24 تھا۔

2
رب کا نیا گھر شاندار ہو گا

سالاُسی1 ساتویںکے مہینے نبیحجی*دنویں21کے ربپر
نازلکلامکا ہوا، یہوداہ”2 کے ُبابلگورنر بنزر سیالتی ایل، اماِم
اعظم یشوع بن یہوصدق اور قوم بچےکے ہوئے حصے کو بتا دینا،

3 تم’ میں کوکسسے یاد ہے ربکہ کا گھر تباہ ہونے سے
پہلے کتنا شاندار تھا؟ جو وقتاِس اُس کی جگہ تعمیر ہو رہا ہے
وہ تمہیں کیسا لگتا ربہے؟ کے پہلے گھر نسبتکی یہ کچھ بھی
نہیں لگتا۔ لیکن4 رب فرماتا ہے اےکہ ُبابل، زر حوصلہ !رکھ
اے اماِم اعظم یشوع بن یہوصدق حوصلہ !رکھ ملـکاے کے
تمام باشندو، حوصلہ رکھ کر اپنا کام جاری رکھو۔ کیونکہ رب
الافواج فرماتا ہے تمہارےمَیںکہ ساتھ ہوں۔ 5 جو مَیںعہد نے
مصر سے نکلتے وقت تم سے باندھا تھا وہ قائم رہے گا۔ میرا روح
تمہارے درمیان ہی رہے گا۔ !متڈرو

رب6 الافواج فرماتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد مَیں ایک بار
پھر آسمان و زمین اور بحر و بر کو ہلا دوں گا۔ تب7 تمام اقوام لرز
اُٹھیں گی، اُن بیشکے قیمت خزانے اِدھر لائے جائیں گے، اور
مَیں اِس گھر کو بھرسےجلالاپنے گا۔دوں الافواجرب8 فرماتا
ہے میریچاندیکہ ہے اور سونا میرا ہے۔ 9 نیا گھر پرانے گھر
سے کہیں یادہ ز شاندار ہو گا، اور مَیں اِس جگہ کو سلامتی عطا
کروں ‘گا۔ الافواجربیہ کا فرمان “ہے۔

مَیں تمہیں برکتدوبارہ دوں گا
10 دارا بادشاہ حکومتکی سالدوسرےکے میں حجی ربپر

ایککا اَور کلام نازل ہوا۔ نویں مہینے کا †دنواں24 تھا۔
الافواجرب”11 فرماتا ہے، اماموں’ سوالسے کر شریعتکہ

ذیل معاملےکے بارےکے میں کیا فرماتی ہے، 12 اگر شخصکوئی
مخصوص و مُقّدس گوشت اپنی جھولی میں ڈال کر کہیں لے
جائے اور راستے میں جھولی َمے، زیتون کے تیل، روٹی یا مزید
کسی کھانے والی چیز لـگسے جائے تو کیا کھانے والی یہ چیز
گوشت مخصوصسے مُقّدسو ہو جاتی “؟‘ہے
حجی نے اماموں 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 کہ میری نظر میں اِس

قوم کا یہی حال ہے۔ کچھجو بھی یہ کرتے اور قربان کرتے ہیں
ناپاکوہ ہے۔

لیکن15 اب اِس بات پر دھیان دو کہ آج حالاتسے کیسے
ہوں ربگے۔ کے گھر کی سرےنئے سے بنیاد رکھنے سے پہلے

* 1:1 چھٹے مہینے کا پہلا :دن 29 اگست۔ † 1:14-15 چھٹے مہینے :دنواں24کا 21 ستمبر۔ * 2:1 ساتویں مہینے :دنویں21کے 17 اکتوبر۔ † 2:10
نویں مہینے کا :دنواں24 18 دسمبر۔
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حالات کیسے تھے؟ 16 جہاں تم فصل کی 20 یوں بور کی اُمید
رکھتے تھے صرفوہاں حاصل10 ہوئیں۔ جہاں تم انگوروں کو
کچل کر رس کے 100 لٹر کی توقع رکھتے تھے وہاں صرف 40
لٹر “نکلے۔ رب17 فرماتا ہے، تیری” محنت مشقت ضائع ہوئی،
مَیںکیونکہ پَتنے پھپھوندیروگ، اولوںاور تمہاریسے پیداوار
نقصانکو پہنچایا۔ توبھی تم نے توبہ کر رجوعطرفمیریکے نہ
کیا۔ لیکن18 اب توجہ دو کہ تمہارا حال آج یعنی نویں مہینے کے
ویں24 دن سے کیسا ہو گا۔ اِس دن رب کے گھر کی بنیاد
رکھی گئی، اِس لئے غور کرو 19 کہ کیا آئندہ بھی گودام میں جمع
بیجشدہ ضائع ہو جائے گا، کہ کیا آئندہ بھی انگور، انجـیر، انار اور
زیتون کا پھل نہ ہونے کے برابر ہو گا۔ کیونکہ آج سے مَیں تمہیں
برکت دوں “گا۔

ُبابل زر سے الله کا وعدہ
اُسی20 دن حجی ربپر ایککا اَور کلام نازل ہوا، یہوداہ”21

کے گورنر ُبابل زر کو دےبتا کہ مَیں 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 کے رتھ بانوں سمیت ُلٹ ا دوں
گا، گھوڑےاور سمیتسواروںاپنے ایکہرگے۔جائیںگر 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 چنتجھےنے لیا “ہے۔
الافواجربیہ کا فرمان ہے۔
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یاہ زکر
توبہ !کرو

فارس1 کے بادشاہ دارا کی حکومت دوسرےکے سال اور
آٹھویں *مہینے میں رب کا کلام نبی یاہ زکر بن برکیاہ بن عِّدو پر نازل
ہوا،

لوگوں”3- 2 کہہسے باپتمہارےربکہ دادا نہایتسے ہی
ناراض الافواجربابتھا۔ فرماتا واپسپاسمیرےکہہے آؤ تو
مَیں واپسپاستمہارےبھی آؤں گا۔ 4 باپاپنے دادا کی مانند نہ
جنہوںہو میرینہنے سنی، توجہطرفمیرینہ دی، مَیںگو نے
وقتاُس نبیوںکے اُنہیںمعرفتکی آگاہ کیا تھا راہوںبُریاپنیکہ
اور شریر حرکتوں سے باز آؤ۔ باپتمہارےاب5 دادا کہاں ہیں؟
اور کیا نبی ابد تک زندہ ہتے ر ہیں؟ دونوں بہت دیر ہوئی وفات
پا چکے †ہیں۔ 6 لیکن تمہارے باپ دادا بارےکے میں جتنی
بھی باتیں اور فیصلے مَیں نے اپنے خادموں یعنی نبیوں کی معرفت
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 رببعدکے نبینے یاہ بنزکر برکیاہ بن عِّدو ایکپر اَور

کلام نازل کیا۔ سباط یعنی ویں11 مہینے کا ‡دنواں24 تھا۔
پہلی یا :رو گھڑسوار

8 اُس رات مَیں نے یا رو میں ایک آدمی کو سرخ رنگ کے
گھوڑے پر سوار دیکھا۔ وہ گھاٹی کے درمیان اُگنے والی مہندی
کی یوں جھاڑ کے بیچ میں رُکا ہوا تھا۔ اُس کے پیچھے سرخ،
بُھورے اور سفید رنگ کے گھوڑے کھڑے تھے۔ اُن پر بھی
آدمی بیٹھے §تھے۔ 9 جو فرشتہ مجھ سے بات کر رہا تھا اُس سے
مَیں نے پوچھا، میرے” آقا، اِن گھڑسواروں سے کیا مراد “ہے؟
اُس تجھےمَیں”دیا،جوابنے اُن مطلبکا تب10“ہوں۔دکھاتا
مہندی کی یوں جھاڑ میں رُکے ہوئے آدمی نے جواب دیا، یہ”
وہ ہیں ربجنہیں پورینے دنیا گشتکی کرنے کے لئے بھیجا
“ہے۔ اب11 دیگر گھڑسوار رب کے اُس فرشتے پاسکے آئے
مہندیجو کی یوں جھاڑ درمیانکے رُکا ہوا تھا۔ اُنہوں نے اطلاع
ہم”دی، نے دنیا لگائیگشتکی تو معلوم ہوا پوریکہ دنیا میں
امن و امان “ہے۔ ربتب12 کا فرشتہ رباے”بولا، الافواج،
اب سالوں70تُو سے یروشلم اور یہوداہ کی آبادیوں ناراضسے رہا
ہے۔ تککبتُو اُن پر رحم کرےنہ “گا؟

ساتھمیرےنےربمیںجواب13 گفتگو کرنے والے فرشتے
سے نرم اور تسلی دینے والی باتیں کیں۔ 14 فرشتہ دوبارہ مجھ سے
مخاطب ہوا، اعلان” کر کہ رب الافواج فرماتا ہے، مَیں’ بڑی
غیرت سے یروشلم اور صیونکوہِ کے لئے لڑوں گا۔ مَیں15 اُن دیگر

اقوام سے نہایت ناراض 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
مائلطرفکی ہو کر اُس پر رحم کروں گا۔ میرا گھر سرےنئے
سے اُس میں تعمیر ہو جائے گا بلـکہ پورے شہر کی پیمائش کی
جائے گی تاکہ اُسے دوبارہ تعمیر کیا ‘جائے۔ یہ رب الافواج کا
فرمان ہے۔

مزید17 اعلان کر الافواجربکہ فرماتا ہے، میرے’ شہروں
میں کثرتدوبارہ کا مال پایا جائے ربگا۔ دوبارہ کوہِ صیون
کو دےتسلی گا، دوبارہ یروشلم کو چن لے “۔‘گا

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

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

مجھےنےربپھر20 کاریچار مَیں21دکھائے۔گر سوالنے
کیا، یہ” کیا کرنے آ رہے “ہیں؟ اُس نے جواب دیا، مذکورہ”
سینگوں نے یہوداہ کو اِتنے زور منتشرسے کر دیا کہ ایکآخرکار
بھی اپنا سر نہیں اُٹھا سکا۔ لیکن اب یہ کاری گر اُن میں دہشت
پھیلانے آئے ہیں۔ یہ اُن قوموں کے سینگوں خاککو میں ملا
دیں گے جنہوں نے اُن سے یہوداہ کے باشندوں کو منتشر کر دیا
“تھا۔

2
تیسری یا :رو آدمی یروشلم پیمائشکی کرتا ہے

مَیں1 نے اپنی نظر دوبارہ اُٹھائی ایکتو آدمی کو جسدیکھا
کے ہاتھ میں فیتہ تھا۔ 2 مَیں نے پوچھا، آپ” کہاں جا رہے
اُس“ہیں؟ یروشلم”دیا،جوابنے پیمائشکی کرنے جا ہوں۔رہا
مَیں معلوم کرنا ہوںچاہتا کہ شہر کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہونی
ہئے۔ “چا تب3 وہ فرشتہ روانہ ہوا تکابجو مجھ باتسے کر
رہا تھا۔ لیکن راستے ایکمیں اَور فرشتہ اُس سے ملنے آیا۔ 4 اِس
دوسرے فرشتے نے کہا، بھاگ” پیمائشکر کرنے والے نوجوان
کو بتا دے، انسان’ و حیوان کی اِتنی بڑی تعداد ہو گی کہ آئندہ
یروشلم کی فصیل نہیں ہو گی۔ رب5 فرماتا ہے کہ اُس وقت مَیں
آگ کی چاردیواری بن کر اُس کی حفاظت کروں گا، مَیں اُس
درمیانکے رہ کر اُس عزتکی و جلال باعثکا ہوں “۔‘گا

رب6 فرماتا ہے، اُٹھو،” !اُٹھو شمالی ملـک سے بھاگ آؤ۔
مَیںکیونکہ تمہیںخودنے منتشرطرفچاروں کر دیا تھا۔ لیکن7
اب مَیں فرماتا ہوں کہ وہاں سے نکل آؤ۔ صیون کے لوگجتنے
*بابل میں ہتے ر ہیں وہاں سے بچ “!نکلیں 8 کیونکہ رب الافواج

* 1:1 آٹھویں :مہینے اکتوبر تا نومبر۔ † 1:5 :ہیںچکے…دونوں ‘ہیںچکے…دونوں’ اضافہ ہے صافمطلبتاکہ ہو۔ ‡ 1:7 ویں11 مہینے :دنواں24کا
15 فروری۔ § 1:8 بیٹھے…اُن :تھے بیٹھے…اُن’ ‘تھے اضافہ ہے صافمطلبتاکہ ہو۔ * 2:7 :بابل لفظی :ترجمہ بابل بیٹی۔
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مجھےنےجس بھیجا وہ اُن قوموں بارےکے جنہوںمیں تمہیںنے
لُوٹ لیا فرماتا ہے، جو” چھیڑےتمہیں میریوہ آنکھ کی پُتلی کو
چھیڑے گا۔ اِس9 لئے یقین کرو کہ مَیں اپنا ہاتھ اُن خلافکے
اُٹھاؤں گا۔ اُن کے اپنے غلام لُوٹاُنہیں لیں “گے۔
تب جانتم لو الافواجربکہگے مجھےنے بھیجا ہے۔ رب10

فرماتا ہے، صیوناے” بیٹی، خوشی نعرےکے !لگا کیونکہ مَیں
آ رہا ہوں، تیرےمَیں کروںسکونتدرمیان گا۔ اُس11 بہتدن
سی میرےاقوام پیوستساتھ ہو کر میری قوم کا حصہ بن جائیں
گی۔ مَیں تیرےخود سکونتدرمیان کروں “گا۔
تب تُو جان گیلے الافواجربکہ پاستیرےمجھےنے بھیجا

ہے۔
ملـکمُقّدس12 میں ربیہوداہ کی موروثی زمین بنے گا، اور

وہ یروشلم کو دوبارہ چن لے گا۔ 13 تمام انسان رب کے منے سا
خاموش ہو جائیں، کیونکہ وہ اُٹھ کر سکونتمُقّدساپنی گاہ سے
نکل آیا ہے۔

3
چوتھی یا :رو اماِم اعظم یشوع

1 اِس کے بعد رب نے مجھے یا رو میں اماِم اعظم یشوع کو
دکھایا۔ وہ رب کے فرشتے کے منے سا کھڑا تھا، اور ابلیس اُس
پر الزام لگانے کے لئے اُس کے دائیں ہاتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ رب2
ابلیسنے سے فرمایا، اے” ابلیس، رب ملامتتجھے کرتا !ہے
نےجسرب یروشلم چنکو لیا وہ تجھے ڈانٹتا !ہے یہ آدمی تو بال
بال بچ گیا لـکڑیاُسہے، طرحکی جو آگبھڑکتی میں چھینسے
لی گئی “ہے۔

کپڑےگندےیشوع3 پہنے ہوئے فرشتے کے منے سا کھڑا تھا۔
4 جو افراد کھڑےساتھ تھے اُنہیں فرشتے نے حکم دیا، اُس” کے
مَیلے کپڑے اُتار “دو۔ پھر یشوع سے مخاطب ہوا، دیکھ،” مَیں
نے تیرا قصور تجھ سے دُور کر دیا ہے، اور اب مَیں تجھے شاندار
کپڑےسفید پہنا دیتا “ہوں۔ مَیں5 نے کہا، وہ” اُس کے سر پر
اُنہوںچنانچہ“!باندھیںپگڑیصافپاک یشوعنے سرکے پاکپر
باندھپگڑیصاف اُسےکر ربپہنائے۔کپڑےنئے ساتھفرشتہکا
کھڑا رہا۔ یشوع6 سے اُس بڑینے سنجیدگی سے کہا،

7 رب” الافواج فرماتا ہے، میری’ راہوں پر چل کر میرے
احکام پر عمل کر تو تُو میرے گھر کی راہنمائی اور اُس کی
بارگاہوں کی دیکھ کرےبھال گا۔ پھر تیرےمَیں لئے یہاں آنے
اور حاضرین کھڑےمیں ہونے کا راستہ قائم رکھوں گا۔

اے8 اماِم اعظم یشوع، !سن تُو تیرےاور منے سا تیرےبیٹھے
امام بھائی مل کر اُس وقت کی طرف اشارہ ہیں جب مَیں اپنے
خادم کو جو کونپل کہلاتا ہے آنے دوں گا۔ 9 دیکھو وہ جوہر
مَیںجو یشوعنے کے منے سا رکھا ایکاُسہے۔ ہی پتھر ساتپر
آنکھیں الافواجرب‘ہیں۔ فرماتا ہے، مَیں’ اُس پر کتبہ کندہ کر
ایککے ہی دن میں ملـکاِس کا گناہ مٹا دوں گا۔ 10 اُس دن
دوسرےایکتم کو اپنی انگور بیلکی اور اپنے انجـیر درختکے

میںسائےکے بیٹھنے ‘گے۔دودعوتکی الافواجربیہ فرمانکا
“ہے۔

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

جس1 فرشتے نے مجھ سے بات کی تھی وہ اب میرے پاس
آیا۔واپس اُس یوںمجھےنے جگا نیندگہریطرحجسدیا سونے
والے کو جگایا جاتا ہے۔ 2 اُس نے پوچھا، تجھے” کیا نظر آتا
“ہے؟ مَیں جوابنے دیا، خالص” سونے کا شمع جسدان پر
تیل کا پیالہ اور سات چراغ ہیں۔ ہر چراغ کے سات منہ ہیں۔
زیتون3 کے درختدو بھی دکھائی دیتے درختایکہیں۔ تیل
کے پیالے کے دائیں طرف اور دوسرا اُس کے بائیں طرف ہے۔
میرےلیکن4 آقا، اِن چیزوں مطلبکا کیا “ہے؟

5 فرشتہ بولا، کیا” یہ تجھے معلوم “نہیں؟ مَیں جوابنے میرےنہیں،”دیا، “آقا۔
6 فرشتے نے مجھ سے کہا، ُبابل” زر کے لئے رب کا یہ پیغام

الافواجرب’ہے، فرماتا ہے کہ تُو نہ اپنی طاقت، نہ اپنی قوت سے
میرےبلـکہ روح سے کامیابہی ہو ‘گا۔ 7 کیا راستے میں بڑا پہاڑ
حائل ہے؟ ُبابل زر کے منے سا وہ ہموار میدان بن جائے گا۔ اور
ُبابلجب گھرکےربزر آخریکا پتھر لگائے گا تو پکارحاضرین
اُٹھیں گے، مبارک’ مبارک!ہو “!‘ہو

رب8 کا کلام ایک بار پھر مجھ پر نازل ہوا، 9 ُبابل” زر کے
ہاتھوں نے اِس گھر کی بنیاد ڈالی، اور اُسی کے ہاتھ اُسے تکمیل
تک پہنچائیں گے۔ تب تُو جان لے گا ربکہ الافواج نے مجھے
تمہارے پاس بھیجا ہے۔ 10 گو تعمیر کے آغاز میں بہت کم
نظر آتا ہے توبھی اُس پر حقارت کی نگاہ نہ ڈالو۔ کیونکہ لوگ
خوشی منائیں ُبابلجبگے زر کے ہاتھ میں ساہول دیکھیں گے۔
مذکورہ) سات چراغ رب 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؟ 12 یہاں سونے کے دو پائپ
بھی نظر آتے زیتونسےجنہیں کا تیلسنہرا بہہ نکلتا زیتونہے۔
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 کے مالـک کے حضور کھڑے ہوتے
“ہیں۔

5
چھٹی یا :رو اُڑنے والا طومار

1 مَیں ایکنے بار پھر اپنی نظر اُٹھائی تو ایک اُڑتا ہوا طومار
دیکھا۔ 2 فرشتے نے پوچھا، تجھے” کیا نظر آتا “ہے؟ مَیں نے
جواب ایک”دیا، اُڑتا ہوا طومار فٹ30جو لمبا فٹ15اور چوڑا
“ہے۔ وہ3 اِس”بولا، لعنتایکمرادسے ملـکپورےجوہے
پر بھیجی جائے گی۔ اِس طومار طرفایککے لـکھا ہے کہ ہر
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چور کو مٹا دیا جائے گا اور دوسری طرف یہ کہ جھوٹی قَسم
کھانے والے نیستکو کیا جائے گا۔ الافواجرب4 فرماتا مَیں’ہے، یہ بھیجوں گا تو چور میرےاور نام کی جھوٹی قَسم کھانے
والے کے لعنتمیںگھر داخل ہو گی اور اُس بیچکے میں رہ کر
اُسے لـکڑی اور سمیتپتھر تباہ دےکر “۔‘گی

ساتویں یا ٹوکری:رو عورتمیں
5 جو فرشتہ مجھ سے بات کر رہا تھا اُس نے آ کر مجھ سے

کہا، اپنی” نگاہ اُٹھا کر وہ دیکھ جو نکل کر آ رہا “ہے۔ 6 مَیں
نے پوچھا، یہ” کیا “ہے؟ اُس جوابنے دیا، یہ” اناج پیمائشکی
ٹوکریکیکرنے ملـکپورےیہہے۔ میں نظر آتی “ہے۔ ٹوکری7
پر سیسے کا ڈھکنا ابتھا۔ وہ کھل گیا، اور ٹوکری میں بیٹھی ہوئی
ایک عورت دکھائی دی۔ 8 فرشتہ بولا، اِس” عورت سے مراد
بےدینی “ہے۔ اُس نے عورت کو دھکا دے کر ٹوکری میں
واپس کر دیا اور سیسے کا ڈھکنا زور سے بند کر دیا۔

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

6
چار رتھ

1 مَیں نے پھر اپنی نگاہ اُٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ چار رتھ
پیتل کے دو پہاڑوں کے بیچ میں سے نکل رہے ہیں۔ پہلے2 رتھ
گھوڑےکے دوسرےسرخ، کے سیاہ، تیسرے3 کے سفید اور
چوتھے کے ھبے د دار طاقتسبتھے۔ ور تھے۔

4 جو فرشتہ مجھ سے بات کر رہا تھا اُس سے مَیں نے سوال
کیا، میرے” آقا، اِن کا کیا مطلب “ہے؟ 5 اُس نے جواب یہ”دیا، آسمان کی چار *روحیں ہیں۔ پہلے یہ پوری دنیا کے مالـک
کے حضور کھڑی تھیں، لیکن اب وہاں سے نکل رہی ہیں۔
6 سیاہ گھوڑوں کا رتھ ملـکشمالی طرفکی جا رہا ہے، سفید
گھوڑوں کا مغرب کی طرف، اور ھبے د دار گھوڑوں کا جنوب
کی “طرف۔

طاقتیہ7 بڑیگھوڑےور اِسسےبےتابی انتظار تھےمیں کہ
دنیا کریں۔گشتکی پھر اُس نے حکم دیا، چلو،” دنیا گشتکی
“کرو۔ ًوہ فورا نکل کر دنیا گشتکی کرنے لـگے۔ 8 فرشتے نے
دودھیانخاصپرگھوڑوںاُن”کہا،کردےآوازمجھے شمالیجو
ملـک طرفکی بڑھ رہے ہیں۔ یہ ملـکاُس پر میرا غصہ اُتاریں
“گے۔

اسرائیل کا آنے والا بادشاہ

رب9 کا کلام مجھ پر نازل ہوا، 10 آج” ہی یوسیاہ بن صفنیاہ
میںگھرکے !جا ہوئےکئےجلاوطنمیںبابلملاقاتتیریوہاں
اسرائیلیوں طوبیاہخلدی، اور یدعیاہ گیہوسے وہاںوقتاِسجو
وہہدیئےجوہیں۔چکےپہنچ کر۔قبولاُنہیںہیںلائےساتھاپنے
11 اُن کی یہ چاندیسونا لے تاجکر بنا لے، پھر تاج کو اماِم اعظم
یہوصدقبنیشوع سرکے رکھپر اُسے12کر بتا، الافواجرب’ فرماتا
ایککہہے آدمی آنے والا نامکاجسہے اُسہے۔کونپل کے
بہتمیںسائے پھوٹکونپلیں نکلیں گی، اور ربوہ کا گھر تعمیر
کرے گا۔ 13 ہاں، ربوہی کا گھر بنائے گا اور شان شوکتو
کے تختساتھ پر بیٹھ کرےحکومتکر گا۔ وہ امام حیثیتکی
تختبھیسے پر بیٹھے گا، اتفاقمیںعُہدوںدونوںاور 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 لوجانتم الافواجربکہگے پاستمہارےمجھےنے بھیجا

ہے۔ اگر تم دھیان ربسے اپنے خدا کی سنو تو یہ سب کچھ پورا
ہو جائے گا۔

7
تم میری سننے سے انکار کرتے ہو

1 دارا بادشاہ حکومتکی ربمیںسالچوتھےکے یاہ زکر سے
ہوا۔کلامہم ِکسلیو یعنی نویں مہینے کا تھا۔*دنچوتھا وقتاُس2
ایلبیت شہر سراضرنے ـِکرجماور مَل اُسکو سمیتآدمیوںکے
یروشلم بھیجا تھا ربتاکہ التماسسے کریں۔ ساتھ3 ساتھ رباُنہیں
الافواج کے گھر اماموںکے 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 سے جواب ملا، 5 ملـک” کے تمام
باشندوں اور اماموں سے کہہ، بےشک’ تم 70 سال سے پانچویں
اور ساتویں مہینے میں روزہ رکھ کر ماتم کرتے آئے لیکنہو۔ کیا تم
نے یہ دستور میریواقعی خاطر ادا کیا؟ ہرگز !نہیں عیدوں6 پر بھی
تم کھاتے پیتے صرفوقت اپنی ہی خاطر خوشی مناتے ہو۔ 7 یہ
باتوہی ہے جو مَیں نے ماضی میں بھی نبیوں کی معرفت تمہیں
بتائی، جبوقتاُس یروشلم آبادیمیں اور سکون گردجبتھا، و
نواح کے شہر نجبدشِت مغرباور کے نشیبی پہاڑی تکعلاقے
آباد “۔‘تھے

8 اِس ناتے سے یاہ زکر پر رب کا ایک اَور کلام نازل ہوا،
الافواجرب”9 فرماتا ہے، فیصلےمنصفانہمیںعدالت’ ایککرو،
دوسرے پر مہربانی اور رحم !کرو بیواؤں،10 یتیموں، اجنبیوں اور
غریبوں پر متظلم کرنا۔ اپنے دل دوسرےایکمیں خلافکے
بُرے منصوبے نہ ‘باندھو۔ باپتمہارےجب11 دادا نے یہ کچھ

* 6:5 :روحیں یا ہَوائیں۔ * 7:1 نویں مہینے کا چوتھا :دن 4 دسمبر۔
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سنا تو وہ اِس پر دھیان دینے کے لئے تیار نہیں تھے بلـکہ اکڑ گئے۔
اُنہوں نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر کر اپنے کانوں کو بند کئے
رکھا۔ 12 اُنہوں نے اپنے دلوں ہیرےکو کی طرح سخت کر لیا
شریعتتاکہ اور باتیںوہ اُن پر اثرانداز نہ سکیںہو الافواجربجو
نے اپنے روح وسیلےکے سے گزشتہ نبیوں کو بتانے کو کہا تھا۔
الافواجربتب کا غضبشدید اُن پر نازل ہوا۔ 13 وہ فرماتا ہے،
اُنہوںچونکہ’ میرینے نہ اِسسنی لئے مَیں فیصلہنے 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 ایسیدیا، قوموں میں جن سے ناواقفوہ تھے۔ اُن کے جانے پر
وطن اِتنا ویران و سنسان ہوا کہ کوئی نہ رہا جو اُس میں آئے یا
وہاں سے جائے۔ یوں اُنہوں نے اُس خوش ملـکگوار کو تباہ
کر “۔‘دیا

8
ایک نیا آغاز

ایک1 بار پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا، 2 رب”
الافواج فرماتا ہے کہ مَیں بڑی غیرت سے صیون کے لئے لڑ رہا
میںغصےبڑےہوں، اُس کے لئے جد و جہد کر رہا ہوں۔ رب3
فرماتا آؤںواپسپاسکےصیونمَیںکہہے گا، دوبارہ یروشلم کے
بیچ کروںسکونتمیں تبگا۔ یروشلم وفاداری’ کا ‘شہر رباور
الافواج کا پہاڑ ‘مُقّدسکوہِ’ الافواجربکیونکہ4گا۔کہلائے
فرماتا ہے، بزرگ’ مرد و خواتین دوبارہ یروشلم کے چوکوں میں
بیٹھیں گے، اور ایکہر اِتنا عمر رسیدہ ہو گا کہ اُسے چھڑی کا
سہارا پڑےلینا گا۔ ساتھ5 کھیلچوکساتھ کود مصروفمیں
لڑکے لڑکیوں بھرےسے رہیں ‘گے۔

6 رب الافواج فرماتا ہے، شاید’ یہ اُس وقت بچے ہوئے
اسرائیلیوں ناممکنکو لـگے۔ لیکن کیا ایسا میرےکام لئے ربجو
الافواج ہوں ناممکن ہے؟ ہرگز ‘!نہیں رب7 الافواج فرماتا مَیں’ہے، اپنی قوم مشرقکو مغرباور ممالـککے سے بچا کر واپس8
لاؤں گا، اور وہ یروشلم میں بسیں وہاںگے۔ میریوہ قوم ہوں گے
اور مَیں وفاداری انصافاور کے ساتھ اُن کا خدا ہوں ‘گا۔

الافواجرب9 فرماتا ہے، حوصلہ’ رکھ تعمیریکر کام تکمیل
تک !پہنچاؤ آج بھی تم اُن باتوں پر اعتماد کر سکتے ہو جو نبیوں
الافواجربنے کے گھر کی بنیاد لتے وقتڈا سنائی تھیں۔ یاد10
رہے کہ اُس وقت سے پہلے نہ انسان اور نہ حیوان کو محنت کی
مزدوری ملتی تھی۔ آنے جانے والے بھیکہیں دشمن حملوںکے
سے محفوظ نہیں تھے، کیونکہ مَیں نے ہر آدمی کو اُس کے ہم
سائے دشمنکا بنا دیا ‘تھا۔ الافواجربلیکن11 فرماتا ہے، اب’
سے مَیں تم سے جو بچے ہوئے ہو ایسا سلوک نہیں کروں گا۔
لوگ12 سلامتی بیجسے بوئیں گے، انگور کی بیل وقت پر اپنا پھل
لائے پکیںفصلیںمیںکھیتوںگی، گی اور اوسآسمان دےپڑنے
گا۔ یہ تمام چیزیں مَیں یہوداہ کے بچے ہوؤں میراثکو میں دوں

گا۔ اے13 یہوداہ اور اسرائیل، پہلے تم دیگر اقوام میں لعنت کا
نشانہ بن گئے تھے، لیکن اب جب مَیں تمہیں رِہا کروں گا تو تم
برکت باعثکا ہو گے۔ !متڈرو حوصلہ ‘!رکھو

الافواجرب14 فرماتا ہے، پہلے’ تمہارےجب باپ دادا نے
طیشمجھے دلایا تو مَیں نے تم پر آفت لانے کا مصمم ارادہ کر
لیا تھا اور کبھی نہ پچھتایا۔ ابلیکن15 مَیں یروشلم اور یہوداہ کو
برکت دینا اِسہوں۔چاہتا میں میرا ارادہ اُتنا ہی پکا ہے پہلےجتنا
تمہیں نقصان پہنچانے میں پکا تھا۔ چنانچہ !متڈرو لیکن16 اِن
باتوں پر دھیان ایکدو، دوسرے سے سچ بات کرو، عدالت میں
سچائی اور سلامتی پر مبنی فیصلے کرو، 17 اپنے پڑوسی خلافکے
بُرے منصوبے مت باندھو اور جھوٹی قَسم کھانے شوقکے سے
باز آؤ۔ اِن تمام چیزوں سے نفرتمَیں کرتا ‘ہوں۔ ربیہ کا فرمان
“ہے۔

ایک18 بار الافواجربپھر کا کلام مجھ پر نازل ہوا، رب”19
الافواج فرماتا ہے کہ تکآج یہوداہ لوگکے چوتھے، پانچویں،
ساتویں اور دسویں مہینے میں روزہ رکھ کر ماتم کرتے آئے ہیں۔
ابلیکن خوشیاوقاتیہسے و شادمانی موقعےکے ہوں جنگے
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
ربکر التماسسے الافواجربکریں، یافتمرضیکی در کریں۔
ہم بھی جائیں ‘گے۔ 22 ہاں، متعدد اقوام اور طاقت ور اُمّتیں
یروشلم آئیں گی تاکہ رب الافواج کی مرضی معلوم کریں اور اُس
التماسسے کریں۔

الافواجرب23 فرماتا کہہے مختلفمیںدنوںاُن اقوام اور اہِل
زبان دسکے ایکآدمی یہودی کے دامن کو پکڑ کر کہیں ہمیں’گے، اپنے ساتھ چلنے دیں، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ آپالله کے
ساتھ “۔‘ہے

9
اسرائیل دشمنوںکے عدالتکی

رب1 حدراکملـِککلامکا خلافکے اورہے، دمشقوہ
پر نازل ہو گا۔ انسانکیونکہ اسرائیلاور تمامکے قبیلوں آنکھیںکی
رب کی طرف دیکھتی ہیں۔ 2 دمشق کی سرحد پر واقع حمات
بلـکہ صور اور صیدا بھی اِس کلام سے متاثر ہو جائیں گے، خواہ
وہ دانشکتنے مند کیوں نہ ہوں۔ بےشک3 صور نے اپنے لئے
مضبوط قلعہ بنا لیا اُسبےشکہے، چاندیسونےنے ایسےکے
ڈھیر لگائے ہیں جیسے عام طور پر گلیوں میں ریت کچرےیا کے
ڈھیر لگا لئے جاتے ہیں۔ ربلیکن4 اُس پر قبضہ کر اُسکے کی
فوج کو سمندر دےپھینکمیں گا۔ تب شہر نذرِ آتش ہو جائے
گا۔ یہ5 دیکھ کر اسقلون گھبرا جائے گا اور تڑپغزہ اُٹھے گا۔
عقرون بھی لرز اُٹھے گا، کیونکہ اُس کی اُمید جاتی رہے گی۔ غزہ
کا ہلاکبادشاہ اور اسقلون غیرآباد ہو جائے گا۔ 6 اشدود میں
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دو نسلوں لوگکے بسیں ربگے۔ فرماتا ہے، جو” کچھ فلستیوں
کے لئے فخر باعثکا ہے اُسے مَیں مٹا دوں گا۔ مَیں7 اُن کی بُت
پرستی ختم کروں گا۔ آئندہ گوشتوہ خونکو ساتھکے اور اپنی
گھنونی قربانیاں نہیں کھائیں گے۔ تب 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 گے جس
طرح قدیم زمانے میں یبوسی میری قوم میں شامل ہو گئے۔ مَیں8
خود اپنے گھر کی پہرا داری کروں گا تاکہ آئندہ جو بھی آتے یا
اُسگزرےسےوہاںوقتجاتے پر حملہ نہ بھیکوئیکرے، ظالم
قوممیری نہتنگکو بھالدیکھکیاُسخودمَیںسےابکرے۔
کروں گا۔

نیا بادشاہ آنے والا ہے
اے9 صیون بیٹی، شادیانہ !بجا اے یروشلم بیٹی، شادمانی کے

نعرے !لگا دیکھ، تیرا پاستیرےبادشاہ آ رہا ہے۔ راستوہ باز
اور فتح مند ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، ہاں گدھی کے بچے
پر سوار ہے۔

10 مَیں افرائیم سے رتھ اور یروشلم گھوڑےسے دُور کر دوں
ٹوٹکمانکیجنگگا۔ جائے گی۔ موعودہ بادشاہ کے کہنے *پر
تمام اقوام میں سلامتی قائم ہو جائے گی۔ اُس کی ایکحکومت
سمندر تکدوسرےسے اور یائے فراتدر سے دنیا کی تکانتہا
مانی جائے گی۔

رب اپنی قوم کرےحفاظتکی گا
میریاے11 قوم، مَیں تیرےنے ایکساتھ عہد جسباندھا

قربانیوںتصدیقکی اِسہوئی،سےخونکے لئے قیدیوںتیرےمَیں
کو پانی سے محروم گڑھے سے رِہا کروں گا۔ پُراُمیداے12 قیدیو،
قلعے پاسکے واپس !آؤ کیونکہ آج ہی مَیں اعلان کرتا ہوں کہ
تمہاری تکلیفہر عوضکے مَیں تمہیں دو بخشبرکتیں دوں گا۔

13 یہوداہ میری کمان ہے اور میرےاسرائیل تیر جو مَیں دشمن
بیٹوںتیرےمَیںبیٹی،صیوناےگا۔چلاؤںخلافکے یونانکو
کے فوجیوں سے لڑنے کے لئے بھیجوں گا، مَیں تجھے سورمے کی
تلوار کی مانند بنا دوں “گا۔

ربتب14 اُن پر ظاہر ہو کر بجلی کی طرح اپنا تیر چلائے گا۔
رب قادرِ مطلق نرسنگا پھونک کر جنوبی آندھیوں میں آئے گا۔
الافواجرب15 اسرائیلیوںخود کو تبگا۔دےپناہ دشمنوہ کو
کھا کھا کر اُس پھینکےکے پتھروںہوئے میںخاککو ملا دیں
گے اور خون کو َمے طرحکی پی پی کر شور مچائیں گے۔ وہ قربانی
کے خون کٹورےبھرےسے طرحکی بھر جائیں قربانگے، گاہ
کونوںکے جیسے خون آلودہ ہو جائیں گے۔

16 اُس ربدن اُن کا خدا اُنہیں جو اُس کی قوم کا یوڑ ر ہیں
دےچھٹکارا گا۔ تب وہ اُس ملـککے میں تاج کے جواہر کی
مانند چمک اُٹھیں گے۔ 17 وہ کتنے دل کش اور خوب صورت

لـگیں !گے اناج اور َمے کثرتکی کنوارےسے یاں کنوار پھلنے
لنے پھو لـگیں گے۔

10
ہیرب مدد کر سکتا ہے

1 بہار کے موسم ربمیں بارشسے مانگو۔ کیونکہ وہی گھنے
بادل بناتا ہے، بارشوہی برسا کر ایکہر کھیتکو کی یالی ہر
مہیا کرتا ہے۔ تمہارے2 گھروں کے بُت فریب تمہارےدیتے،
غیب دان جھوٹی یا رو دیکھتے اور فریب دہ خواب سناتے ہیں۔
اُن کی تسلی عبث اِسیہے۔ لئے قوم کو یوں بھیڑبکر کی طرح یہاں
چلاسے جانا پڑا۔ بانگلہ نہیں اِسہے، لئے میںمصیبتوہ اُلجھے
ہتے ر ہیں۔

رب اپنی قوم واپسکو لائے گا
فرماتارب3 میری”ہے، قوم بانوںگلہکے پر بھڑکغضبمیرا

اُٹھا ہے، اور بکرےجو اُس کی راہنمائی کر رہے ہیں اُنہیں مَیں
سزا دوں گا۔ ربکیونکہ الافواج اپنے یوڑ ر یہوداہ کے گھرانے
کی دیکھ بھال کرے گا، اُسے جنگی گھوڑے جیسا شاندار بنا
دے گا۔ 4 یہوداہ سے کونے کا بنیادی پتھر، میخ، جنگ کی
کمان اور تمام نکلحکمران آئیں گے۔ سب5 سورمے کی مانند ہوں
گے جو وقتلڑتے دشمن کو گلی کچرےکے میں کچل دیں گے۔
الافواجرب اُن ساتھکے ہو گا، اِس لئے وہ لڑ غالبکر آئیں گے۔
مخالف گھڑسواروں بڑیکی رُسوائی ہو گی۔

6 مَیں یہوداہ کے گھرانے کو تقویت دوں گا، یوسف کے
گھرانے کو دوںچھٹکارا ہاںگا، اُن پر رحم کر اُنہیںکے دوبارہ
میںوطن تبگا۔دوںبسا اُن چلےنہیںپتاسےحالتکی مَیںکہگا
نے کبھی اُنہیں رد کیا تھا۔ کیونکہ ربمَیں اُن کا خدا ہوں، مَیں
ہی اُن سنوںکی گا۔ 7 افرائیم افرادکے سورمے بنسے جائیں گے،
وہ خوشیوں ہو جائیں دلطرحجسگے َمے پینے خوشسے ہو
اُنہے۔جاتا بچےکے یہ دیکھ باغکر باغ جائیںہو گے، اُن دلکے
رب خوشیکی منائیں گے۔

8 مَیں سیٹی بجا کر اُنہیں جمع کروں گا، کیونکہ مَیں نے فدیہ
دے کر اُنہیں آزاد کر دیا تبہے۔ وہ پہلے کی طرح بےشمار ہو
جائیں گے۔ مَیں9 اُنہیں بیج مختلفطرحکی 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 لاؤںواپسسےمصر اسورگا، سے اُنہیںمَیںگا۔کروںاکٹھا
ِ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 یوں مارے گا کہ سب کچھ پانی کی گہرائیوں تک
خشک ہو جائے گا۔ اسور کا خاکفخر میں مل جائے گا، اور
مصر کا شاہی عصا دُور ہو جائے گا۔ 12 مَیں اپنی قوم کو رب

* 9:10 موعودہ بادشاہ کے کہنے :پر لفظی :ترجمہ اُس کے کہنے پر۔
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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

لبنان،اے1 اپنے دروازوں دےکھولکو تیرےتاکہ دیودار
درختکے آتشنذرِ ہو جائیں۔

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

3 سنو، چرواہے رو رہے ہیں، کیونکہ اُن کی شاندار چراگاہیں
برباد ہو گئی ہیں۔ سنو، جوان شیرببر دہاڑ رہے ہیں، کیونکہ
وادٔی یردن کا گنجان جنگل ختم ہو گیا ہے۔

دو قسم کے گلہ بان
4 رب میرا خدا مجھ سے ہم کلام ہوا، ذبح” ہونے والی

یوں بھیڑبکر کی بانیگلہ !کر اُنہیںجو5 خرید لیتے اُنہیںوہ ذبح کرتے
ہیں اور قصوروار نہیں ٹھہرتے۔ اور جو اُنہیں بیچتے وہ کہتے الله’ہیں، کی حمد ہو، مَیں امیر ہو گیا ‘!ہوں اُن کے اپنے چرواہے اُن پر
ترس نہیں کھاتے۔

6 اِس لئے رب فرماتا ہے کہ مَیں بھی ملـک کے باشندوں پر
مَیںگا۔کھاؤںنہیںترس ایکہر اُسکو پڑوسیکے 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 نے سوداگروں کے لئے ذبح ہونے والی
یوں بھیڑبکر کی گلہ بانی کی۔ مَیں نے اُس کام کے لئے دو لاٹھیاں
لیں۔ ایک کا نام ‘مہربانی’ اور دوسری کا نام ‘یگانگت’ تھا۔ اُن
کے ساتھ 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 گا۔
جسے مرنا وہہے ضائعجسےمرے، ہونا ضائعوہہے جائے۔ہو
اور جو بچ جائیں دوسرےایکوہ کا گوشت کھائیں۔ مَیں ذمہ
دار نہیں ہوں *“!گا 10 مَیں نے لاٹھی بنام ‘مہربانی’ کو توڑ کر
ظاہر کیا کہ جو عہد مَیں نے تمام اقوام کے ساتھ باندھا تھا وہ
منسوخ ہے۔ اُسی11 دن وہ منسوخ ہوا۔
تب یوں بھیڑبکر کے جو سوداگر مجھ پر دھیان دے رہے تھے

اُنہوں نے جان لیا کہ یہ ربپیغام طرفکی سے ہے۔ 12 پھر مَیں
نے اُن سے کہا، اگر” یہ آپ مناسبکو لـگے تو مجھے مزدوری
کے پیسے دے دیں، ورنہ ہنے ر “دیں۔ اُنہوں نے مزدوری کے
لئے چاندیمجھے کے دےِسکے30 دیئے۔

ربتب13 مجھےنے حکم دیا، اب” یہ رقم †کمہار کے منے سا
پھینک دے۔ کتنی شاندار رقم !ہے یہ میری اِتنی ہی قدر کرتے

“ہیں۔ مَیں نے چاندی کے 30 ِسکے لے ربکر کے گھر میں
کمہار کے منے پھینکسا دیئے۔ اِس14 کے بعد مَیں دوسرینے
لاٹھی بنام ‘یگانگت’ کو توڑ کر ظاہر کیا کہ یہوداہ اسرائیلاور کی
اخوت منسوخ ہو گئی ہے۔

15 پھر رب نے مجھے 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 مقرر کروں گا جو ہلاکنہ والوںہونے
کی دیکھ بھال کرے گا، نہ چھوٹوں کو تلاش کرے گا، نہ
زخمیوں کو دےشفا گا، مندوںصحتنہ خوراککو کرےمہیا
اِسگا۔ بجائےکے جانوروںبہترینوہ گوشتکا لےکھا بلـکہگا
اِتنا ظالم ہو گا کہ اُن کے ُکھروں کو پھاڑ توڑےکر گا۔ 17 اُس
بےکار چرواہے افسوسپر جو اپنے یوڑ ر کو چھوڑ دیتا تلوارہے۔
اُس کے بازو اور دہنی آنکھ کو زخمی کرے۔ اُس کا بازو سوکھ
جائے اور اُس کی دہنی آنکھ اندھی ہو “جائے۔

12
الله یروشلم کرےحفاظتکی گا

ذیل1 ربمیں کا اسرائیل کے لئے کلام جسربہے۔ نے
آسمان خیمےکو تانطرحکی کر زمین بنیادیںکی رکھیں اور انسان
کے اندر اُس کی روح تشکیلکو دیا وہ فرماتا ہے،

مَیں”2 یروشلم کو گرد نواحو قوموںکی کے لئے شراب کا پیالہ
بنا دوں پیوہجسےگا کر لـگیںلڑکھڑانے مصیبتبھییہوداہگی۔
میں آئے گا جب یروشلم کا محاصرہ کیا جائے گا۔ 3 اُس دن دنیا
کی تمام اقوام یروشلم خلافکے جمع ہو جائیں تبگی۔ مَیں یروشلم
ایککو ایسا پتھر بناؤں گا جو کوئی نہیں اُٹھا سکے گا۔ جو بھی
اُسے اُٹھا کر لے جانا چاہے وہ زخمی ہو جائے “گا۔ رب4 فرماتا
مَیںدناُس”ہے، تمام ابتریمیںگھوڑوں اور اُن میںسواروںکے
دیوانگی پیدا کروں گا۔ مَیں دیگر اقوام کے تمام گھوڑوں کو اندھا
کر دوں گا۔
مَیںساتھساتھ آنکھوںکھلی سے یہوداہ کے دیکھکیگھرانے

بھال کروں گا۔ 5 تب یہوداہ کے خاندان دل میں کہیں یروشلم’گے، باشندےکے اِس لئے ہمارے لئے قوت باعثکا ہیں کہ
الافواجرب اُن کا خدا ‘ہے۔ اُس6 دن مَیں یہوداہ کے خاندانوں
کو جلتے ہوئے کوئلے بنا دوں گا جو دشمن کی لـکڑیسوکھی کو
جلا دیں گے۔ وہ بھڑکتی ہوئی مشعل ہوں گے دشمنجو پُولوںکی
کو کرےبھسم گی۔ اُن دائیںکے اور طرفبائیں بھیجتنی 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۔ ربلیکن8 یروشلم باشندوںکے بھیکو گا۔دےپناہ
تب اُن میں سے کمزور آدمی داؤد جیسا سورما ہو گا جبکہ داؤد

* 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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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 گھرانےکے اور یروشلم باشندوںکے پر مہربانی اور

التماس ُنڈیلوںروحکا ا تبگا۔ وہ مجھ پر نظر ڈالیں اُنہوںجسےگے
نے چھیدا اورہے، وہ اُس کے لئے ایسا ماتم کریں جیسےگے اپنے
اکلوتے بیٹے لئے،کے اُس کے لئے ایسا کھائیںغمشدید جسگے
طرح اپنے پہلوٹھے کے لئے۔ 11 اُس لوگدن یروشلم میں شدت
سے ماتم کریں گے۔ ایسا ماتم ہو گا جیسا میداِن مجِّدو میں ہدد
رِمّون پر کیا جاتا تھا۔ پورے12-14 کا ملـکپورا یلا گا۔کرےواو
تمام دوسرےایکخاندان الـگسے اور تمام دوسروںعورتیں سے
الـگ آہ و بکا کریں گی۔ داؤد کا خاندان، ناتن کا خاندان، لاوی
کا خاندان، ِسمعی کا خاندان ملـکاور کے باقی تمام الـگخاندان
الـگ ماتم کریں گے۔

13
بُت پرستی اور جھوٹی نبوّت کا خاتمہ

اُس1 دن داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں کے لئے
جائےکھولاچشمہ یعےکےجسگا وہذر گناہوںاپنے اور ناپاکی
کو دُور کر سکیں “گے۔

الافواجرب2 فرماتا مَیںدناُس”ہے، تمام بُتوں میںملـککو
سے مٹا دوں گا۔ اُن کا نام و تکنشان نہیں رہے گا، اور کسیوہ
کو یاد نہیں رہیں گے۔
نبیوں اور ناپاکی روحکی بھیکو ملـکمَیں سے دُور کروں گا۔

اِس3 بعدکے اگر کرےنبوّتکوئی تو اُس کے اپنے باپماں اُس
سے کہیں گے، تُو’ زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ تُو ربنے کا نام
لے جھوٹکر بولا پیشوہجب‘ہے۔ گوئیاں سنائے گا تو اُس
کے اپنے والدین اُسے چھید ڈالیں گے۔ وقتاُس4 ہر نبی کو اپنی
یا رو پر شرم آئے جبگی کرےنبوّت گا۔ وہ نبی کا بالوں سے بنا
لباس نہیں پہنے گا تاکہ دےفریب 5 بلـکہ کہے گا، مَیں’ نبی نہیں
بلـکہ کاشت کار ہوں۔ جوانی سے ہی میرا پیشہ کھیتی باڑی رہا
‘ہے۔ 6 اگر کوئی پوچھے، تو’ تیرےپھر سینے پر زخموں کے نشان
‘لـگے؟طرحکس گا،دےجوابتو مَیں’ گھرکےدوستوںاپنے
میں زخمی “۔‘ہوا

لوگوں کی جانچ پڑتال
الافواجرب7 فرماتا ہے، اے” جاگتلوار، میرے!اُٹھ گلہ

بان پر حملہ کر، اُس پر میرےجو قریب ہے۔ گلہ بان کو مار ڈال
تاکہ یاں بکر بھیڑ تتر بتر ہو جائیں۔ مَیں خود اپنے ہاتھ کو چھوٹوں
کے خلاف اُٹھاؤں “گا۔ رب8 فرماتا ہے، پورے” ملـک میں
لوگوں کے تین حصوں میں سے دو حصوں کو مٹایا جائے گا۔ دو
ہلاکحصے ہو جائیں گے اور ایکصرف ہی حصہ بچا رہے

گا۔ 9 اِس بچے ہوئے حصے کو آگمَیں میں ڈال کر چاندی یا
تبگا۔کروںصافپاکطرحکیسونے وہ میرا نام پکاریں گے،
اور مَیں اُن کی سنوں گا۔ مَیں کہوں گا، یہ’ میری قوم ‘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 کر تیرے درمیان ہی اُسے آپس میں تقسیم کرے گا۔
2 کیونکہ مَیں تمام اقوام کو یروشلم سے لڑنے کے لئے جمع کروں
گا۔ شہر دشمن قبضےکے میں آئے گا، گھروں لُوٹکو لیا جائے
گا اور عورتوں کی عصمت دری کی جائے گی۔ شہر کے آدھے
باشندے جلاوطن ہو جائیں گے، لیکن باقی حصہ اُس میں زندہ
چھوڑا جائے گا۔

لیکن3 پھر رب خود نکل کر اِن اقوام سے لڑےیوں جسگا
تبطرح لڑتا کبھیجبہے جنگمیداِن میں آ جاتا ہے۔ اُس4
دن اُس کے پاؤں یروشلم مشرقکے میں زیتون کے پہاڑ کھڑےپر
ہوں گے۔ تب پہاڑ پھٹ جائے گا۔ اُس ایککا حصہ شمال کی
طرف اور دوسرا جنوب کھسکطرفکی جائے گا۔ بیچ میں
مشرق مغربسے ایکطرفکی بڑی وادی پیدا ہو جائے گی۔
5 پہاڑوںمیرےتم بھاگمیںوادیاِسکی کر پناہ لو کیونکہگے،
یہ تکآضل پہنچائے طرحجسگی۔ تم یہوداہ کے بادشاہ یّاہ عُز
کے ایام میں اپنے آپ کو زلزلے سے بچانے کے لئے یروشلم سے
بھاگ نکلے تھے اُسی طرح تم مذکورہ وادی میں دوڑ آؤ تبگے۔
رب میرا خدا آئے گا، اور تمام مُقّدسین اُس کے ساتھ ہوں گے۔

نہدناُس6 تپتی گرمی ہو سردینہگی، یا ایکوہ7پالا۔ منفرد
دن ہو گا ربجو ہی کو معلوم ہو گا۔ نہ دن ہو گا اور نہ رات
بلـکہ شام کو بھی روشنی ہو گی۔ 8 اُس دن یروشلم سے زندگی کا
پانی بہہ نکلے گا۔ اُس ایککی شاخ مشرق کے بحـیرۂ مُردار کی
طرف مغربشاخدوسریاور کے سمندر بہےطرفکی گی۔ اِس
پانی میں نہ گرمیوں میں، نہ سردیوں میں کبھی کمی ہو گی۔

پوریرب9 دنیا کا بادشاہ ہو گا۔ اُس ربدن واحد خدا ہو
اُسیصرفلوگگا، نامکے پرستشکی کریں گے۔ 10 ملـکپورا
شمالی شہر ِجبع سے لے کر یروشلم جنوبکے میں واقع شہر رِمّون
تک کھلا میدان بن جائے صرفگا۔ یروشلم اپنی ہی اونچی جگہ
پر رہے گا۔ اُس کی پرانی بھیحدود قائم رہیں گی یعنی بن یمین کے
دروازے سے لے کر دروازےپرانے اور کونے دروازےکے
تک، پھر ایلحنن بُرجکے سے لے کر اُس تکجگہ جہاں شاہی
َمے بنائی جاتی ہے۔ لوگ11 اُس میں بسیں گے، اور آئندہ اُسے
کبھی پوری تباہی کے لئے مخصوص نہیں کیا جائے گا۔ یروشلم
محفوظ جگہ رہے گی۔
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لیکن12 جو قومیں یروشلم سے لڑنے نکلیں اُن پر ایکرب ہول

ناک بیماری لائے لوگگا۔ ابھی کھڑے ہو سکیں گے کہ اُن
سڑجسمکے جائیں آنکھیںگے۔ اپنے خانوں میں اور زبان منہ میں
گل جائے گی۔ اُس13 ربدن اُن ابتریبڑیمیں گا۔کرےپیدا
ایکہر ساتھیاپنے ہاتھکا پکڑ اُسکر پر گا۔کرےحملہ یہوداہ14
بھی یروشلم پڑوسیتمامگا۔لڑے*سے اقوام جمعوہاںدولتکی ہو
جائے گی کثرتیعنی کا چاندیسونا، اور کپڑے۔ 15 صرفنہ
بیماریمہلـکانسان میںزدکی آئے گا بلـکہ بھی۔جانور گھوڑے،
خچر، اونٹ، اورگدھے باقی جتنے جانور اُن ہوںمیںلشکرگاہوں گے
سباُن پر آفتیہی آئے گی۔

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

یروشلم پر حملہ کیا تھا۔ اب وہ سال بہ سال یروشلم آتے رہیں گے
ہمارےتاکہ الافواجرببادشاہ پرستشکی کریں اور یوں جھونپڑ
کی عید منائیں۔ جب17 کبھی دنیا کی تمام اقوام میں سے کوئی
ہمارے الافواجرببادشاہ سجدہکو لئےکےکرنے یروشلم نہ آئے
تو اُس کا ملـک بارش سے محروم رہے گا۔ 18 اگر مصری قوم
یروشلم نہ آئے اور حصہ نہ لے تو وہ بارش سے محروم رہے گی۔
ربیوں اُن قوموں کو دےسزا گا جو یوں جھونپڑ کی عید منانے
کے لئے یروشلم نہیں آئیں گی۔ 19 جتنی بھی قومیں یوں جھونپڑ کی
عید منانے لئےکے یروشلم نہ آئیں اُنہیں یہی ملےسزا گی، مصرخواہ
ہو یا کوئی اَور قوم۔

20 اُس دن گھوڑوں کی گھنٹیوں پر لـکھا ہو گا، رب” کے
لئے مخصوص و “مُقّدس۔ رباور کے گھر کی دیگیں مُقّدساُن
برابرکےکٹوروں گیہوں قربانجو گاہ منےکے استعمالسا ہوتے
ہیں۔ 21 ہاں، یروشلم اور یہوداہ میں موجود الافواجربدیگہر
کے لئے مخصوص مُقّدسو ہو گی۔ جو بھی پیشقربانیاں کرنے
کے لئے یروشلم آئے وہ اُنہیں اپنی قربانیاں پکانے کے لئے استعمال
کرے گا۔ اُس دن سے رب الافواج کے گھر میں کوئی بھی
سوداگر پایا نہیں جائے گا۔

* 14:14 :سے یا میں۔
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ملاکی
ذیل1 میں اسرائیل کے لئے رب کا وہ کلام ہے جو اُس نے

ملاکی پر نازل کیا۔
رب2 فرماتا ہے، تم” مجھے پیارے “ہو۔ لیکن تم کہتے تیریطرح؟کس”ہو، ہم محبتسے کہاں ظاہر ہوئی “ہے؟
ربسنو !جوابکا کیا” عیسَو نہیںبھائیسگےیعقوباور تھے؟

مجھےیعقوبصرفتوبھی پیارا جبکہ3تھا عیسَو مَیںسے رہا۔متنفر
اُس کے پہاڑی علاقے ادوم کو مَیں نے ویران و سنسان کر دیا،
اُس کی موروثی زمین کو یگستان ر کے گیدڑوں کے حوالے کر
ادومی4“ہے۔دیا ہمگو”ہیں،کہتے ِچکنا ُچور ہو توبھیہیںگئے
گھرنئےجگہکیکھنڈرات بنا لیں الافواجربلیکن“گے۔ فرماتا
ہے، بےشک” تعمیر کا کام کرتے جاؤ، لیکن مَیں سب کچھ
دوبارہ ڈھا دوں گا۔ اُن ملـککا بے’ دینی ‘ملـککا اور اُن کی
قوم وہ’ جسقوم ربپر ابدیکی لعنت ‘ہے کہلائے گی۔ 5 تم
اسرائیلی آنکھوںاپنی یہسے تبگے۔دیکھو تم گے،کہو اپنیرب’
اسرائیلعظمت کی سرحدوں سے باہر بھی ظاہر کرتا “۔‘ہے

اماموں پر الزام
الافواجرب6 فرماتا امامو،اے”ہے، بیٹا باپاپنے کا اور نوکر

مالـکاپنے کا احترام کرتا لیکنہے۔ میرا احترام کون کرتا ہے،
مَیںگو باپتمہارا ہوں؟ کونخوفمیرا مانتا ہے، مَیںگو تمہارا
مالـک حقیقتہوں؟ یہ کہہے میرےتم نام کو حقیر ہو۔جانتے
لیکن اعتراضتم کرتے ہو، کسہم’ تیرےطرح نام کو حقیر
جانتے ‘ہیں؟ اِس7 میں کہ تم میری قربان گاہ خوراکناپاکپر
رکھ دیتے ہو۔ تم پوچھتے ہو، ہم’ باتکستجھےنے ناپاکمیں
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 کوئی’ہو، بات ‘نہیں اور ایسے ہی جانوروں کو پیش کرتے “ہو۔
الافواجرب فرماتا اگر”ہے، واقعی اِس باتکوئیکی نہیں تو اپنے
ملـک کے گورنر کو ایسے جانوروں پیشکو کرو۔ کیا وہ تم سے
خوش ہو گا؟ کیا وہ تمہیں قبول کرے گا؟ ہرگز !نہیں 9 چنانچہ
اب الله التماسسے کرو کہ ہم پر مہربانی الافواجرب“کر۔ فرماتا
لو،سوچخود”ہے، قربانیاںایسیسےہاتھوںہمارےکیا ملنے پر الله
ہمیں کرےقبول گا؟ کاش10 تم میں سے میرےکوئی گھر کے
دروازوں کو بند کرے تاکہ میری قربان گاہ پر آگبےفائدہ نہ
لگا !سکو مَیں تم نہیں،خوشسے تمہارےاور ہاتھوں قربانیاںسے
مجھے بالکل پسند “نہیں۔ الافواجربیہ کا فرمان ہے۔

الافواجرب11 فرماتا ہے، پوری” دنیا میں مشرق 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۔ لیکن12 تم اپنی حرکتوں میرےسے نام کی کرتےبےحرمتی

ہو۔ تم کہتے ہو، رب’ کی میز کو ناپاک کیا جا سکتا ہے، اُس
کی قربانیوں کو حقیر جانا جا سکتا ‘ہے۔ 13 تم شکایت کرتے
ہو، ہائے،’ خدمتیہ تکلیفکتنی دہ ‘!ہے اور قربانی آگکی
حقارتکو کی نظروں سے دیکھتے ہوئے تیز کرتے ہو۔ ہر قسم
کا پیشجانور کیا جاتا ہے، خواہ وہ زخمی، لنگڑا یا بیمار کیوں نہ
الافواجرب“ہو۔ فرماتا ہے، کیا” تمہارےمَیں ہاتھوں ایسیسے
قربانیاں قبول کر سکتا ہوں؟ ہرگز !نہیں اُس14 دھوکے باز پر لعنت
جو مَنت مان کر کہے، مَیں’ رب کو اپنے یوڑ ر کا اچھا مینڈھا
قربان کروں لیکن‘گا اِس ناقصبجائےکے پیشجانور “کرے۔
الافواجربکیونکہ فرماتا ہے، مَیں” عظیم بادشاہ ہوں، اور اقوام
میرےمیں نام خوفکا مانا جاتا ہے۔

2
اے1 امامو، میرےاب فیصلے پر دھیان “!دو الافواجرب2

فرماتا میری”ہے، پورےسنو، دل میرےسے نام کا احترام کرو،
ورنہ مَیں تم لعنتپر بھیجوں گا، تمہاریمَیں برکتوں لعنتوںکو میں
تبدیل کر دوں گا۔ بلـکہ مَیں یہ کر بھی چکا ہوں، کیونکہ تم نے
پورے دل میرےسے نام کا احترام نہیں کیا۔ تمہارے3 چلنچال
سببکے سے مَیں تمہاری اولاد کو ڈانٹوں گا۔ مَیں تمہاری عید
قربانیوںکی کا تمہارےگوبر منہ پھینکپر دوں گا، اور تمہیں اُس
سمیتکے باہر پھینکا جائے “گا۔

الافواجرب4 فرماتا ہے، تب” تم جان لو گے کہ مَیں نے تم پر
یہ فیصلہ کیا تاکہہے لاویمیرا قبیلےکے عہدساتھکے قائم رہے۔
5 کیونکہ مَیں نے عہد باندھ کر یوں لاو سے زندگی اور سلامتی کا
وعدہ کیا تھا، اور مَیں وعدےنے کو پورا بھی کیا۔ لاویوقتاُس
میرا خوف مانتے بلـکہ میرے نام دہشتسے کھاتے تھے۔ 6 وہ
قابِل اعتماد تعلیم دیتے تھے، اور اُن کی زبان پر جھوٹ نہیں ہوتا
تھا۔ وہ سلامتی سے اور سیدھی راہ میرےپر ساتھ چلتے تھے، اور
بہت لوگسے اُن باعثکے گناہ سے دُور ہو گئے۔

7 اماموں فرضکا ہے کہ وہ صحیح تعلیم محفوظ رکھیں، اور
لوگوں کو اُن سے ہدایت حاصل کرنی ہئے۔ چا کیونکہ امام رب
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 نے ہمیں

خلق کیا ہے۔ تو پھر دوسرےایکہم سے بےوفائی 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 کے آدمیوں ربنے کے
کیمقدِساُسہے،کیبےحرمتیکیگھر کوربجو پیارا ہے۔
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اُنہوںطرح؟کس نے دیگر اقوام کی پرستبُت عورتوں شادیسے
کی *ہے۔ لیکن12 جس نے بھی ایسا کیا ہے اُسے رب جڑ سے
یعقوب خیموںکے نکالسے پھینکے گا، خواہ الافواجربوہ کو
کتنی پیشقربانیاں کیوں نہ کرے۔

13 تم ایکسے اَور خطا بھی سرزد ہوتی رببےشکہے۔
کی قربان گاہ کو اپنے آنسوؤں سے تر کرو، بےشک روتے اور
ہتے کرا رہو قربانیوںہمارینہربکہ پر توجہ دیتا، نہ خوشیاُنہیں
ہمارےسے ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ لیکن یہ کرنے سے کوئی
14گا۔پڑےنہیںفرق تم پوچھتے اِس“کیوں؟”ہو، لئے شادیکہ
کرتے وقت رب خود گواہ ہوتا ہے۔ اور اب تُو اپنی بیوی سے
بےوفا ہو گیا ہے، گو تیریوہ جیون ساتھی سےجسہے تُو نے
شادی کا عہد باندھا تھا۔ 15 ربکیا نے شوہر اور بیوی ایککو
نہیں بنایا، ایک جسم جس میں روح ہے؟ اور یہ ایک جسم کیا
چاہتا اللهہے؟ اولاد۔سےطرفکی چنانچہ اپنی میںروح خبردار
!رہو اپنی بیوی سے بےوفا نہ ہو !جا 16 ربکیونکہ الافواج جو
اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، مَیں” طلاق نفرتسے 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 کو سن سن تھکربکر گیا ہے۔ تم پوچھتے

طرحکساُسےنےہم”ہو، تھکا دیا میںاِس“ہے؟ کہ تم دعوٰی
کرتے بدی”ہو، کرنے کیربوالا نظر ٹھیکمیں ایسےوہہے،
لوگوں پسندکو کرتا “ہے۔ تم یہ بھی کہتے الله”ہو، کہاں وہہے؟
انصاف کیوں نہیں “کرتا؟

3
جوابالافواجرب1 میں فرماتا ہے، دیکھ،” مَیں اپنے پیغمبر

کو بھیج دیتا ہوں جو میرے آگے آگے چل کر میرا راستہ تیار
کوربجستبگا۔کرے تلاشتم کر رہے ہو اچانکوہ اپنے
گھر میں آ موجود ہو گا۔ ہاں، عہد کا جسپیغمبر کی شدتتم
سے آرزو کرتے ہو وہ آنے والا “!ہے

2 لیکن جب وہ آئے تو کون یہ برداشت کر سکے گا؟ کون
قائم رہ سکے گا جب 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 طرحجسگا۔
چاندیسونے کو پگھلا صافپاککر کیا جاتا اُسیہے طرح وہ
لاوی قبیلےکے تبگا۔کرےصافپاککو ربوہ راستکو
پیشقربانیاں کریں گے۔ 4 پھر یہوداہ اور یروشلم کی قربانیاں قدیم
زمانے طرحکی ربدوبارہ قبولکو ہوں گی۔

الافواجرب5 فرماتا ہے، عدالتتمہاریمَیں” کرنے کے لئے
پاستمہارے آؤں مَیںہیجلدگا۔ اُن دوںگواہیخلافکے گا
جو نہیںخوفمیرا 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
6 تبدیلربمَیں، نہیں ہوتا، لیکن یعقوبتکابتم کی اولاد

رہے ہو۔ 7 باپاپنے دادا کے زمانے سے لے کر تکآج تم نے
میرے احکام سے دُور رہ کر اُن پر دھیان نہیں دیا۔ رب الافواج
فرماتا ہے میرےکہ پاس واپس !آؤ تب مَیں بھی تمہارے پاس
واپس آؤں گا۔
لیکن اعتراضتم کرتے ہو، ہم’ واپسکیوں آئیں، ہم سے کیا

سرزد ہوا ‘ہے؟ 8 کیا مناسب ہے کہ انسان الله کو ٹھگے؟ ہرگز
!نہیں لیکن لوگتم کچھیہی کر ہو۔رہے تم پوچھتے ہو، کسہم’
تجھےطرح ٹھگتے اِس‘ہیں؟ میں کہ مجھےتم اپنی پیداوار دسواںکا
نہیںحصہ دیتے۔ نیز، اماموںتم قربانیوںکو کا وہ نہیںحصہ دیتے
جو اُن حقکا بنتا ہے۔ پوری9 مجھےقوم ٹھگتی رہتی اِسہے، لئے
مَیں نے تم لعنتپر بھیجی “ہے۔

الافواجرب10 فرماتا ہے، میرے” گھر کے گودام میں اپنی
پیداوار کا کروجمعحصہدسواںپورا تاکہ دستخوراکمیںاُس
میںاِسمجھےہو۔یاب آزما کر دیکھو مَیںکہ وعدےاپنے کو پورا
کرتا ہوں کہ نہیں۔ کیونکہ مَیں تم سے وعدہ کرتا ہوں جوابکہ
میں مَیں آسمان کھولدریچےکے کر تم پر حد سے یادہ برکتز برسا
دوں “گا۔ رب11 الافواج فرماتا ہے، مَیں” کیڑوں کو تمہاری
فصلوں سے دُور رکھوں گا تمہارےتاکہ کھیتوں کی پیداوار اور
تمہارے انگور خراب نہ ہو جائیں پکبلـکہ جائیں۔ تب12 تمہارا
ملـک اِتنا راحت بخش 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 سے
ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے؟ 15 چنانچہ گستاخ لوگوں مبارککو ہو،
پھلتےبےدینکیونکہ لتے پھو اور الله کو آزمانے والے بچےہی ہتے ر
“۔‘ہیں

لیکن16 پھر رب کا خوف ماننے والے آپس میں بات کرنے
لـگے، رباور نے غور سے اُن کی سنی۔ اُس کے یادگاریحضور
کی کتاب لـکھی گئی جس میں اُن کے نام درج ہیں جو رب
کا خوف مانتے اور اُس کے نام کا احترام کرتے ہیں۔ رب17
الافواج فرماتا ہے، جس” دن مَیں حرکت میں آؤں گا اُس دن
وہ ملـکیتخاصمیری ہوں گے۔ مَیں اُن پر یوں رحم کروں گا،
باپطرحجس اُساپنے بیٹے ترسپر کھاتا خدمتکیاُسجوہے
کرتا ہے۔ راستتمہیںوقتاُس18 باز اور بےدین فرقکا دوبارہ

* 2:11 اُنہوں نے دیگر شادی…اقوام کی :ہے لفظی :ترجمہ یہوداہ نے اجنبی معبودوں کی بیٹیوں شادیسے کی ہے۔
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نظر آئے صافگا۔ ظاہر ہو جائے گا کہ الله خدمتکی کرنے
والوں اور دوسروں میں کیا فرق “ہے۔

4
الافواجرب1 فرماتا ہے، یقیناً” وہ دن آنے والا جبہے میرا

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 کا سورج
طلوع ہو گا، اور اُس کے پَروں تلے شفا ہو گی۔ تب تم باہر نکل
کر چھوڑےکھلے ہوئے بچھڑوں کی طرح خوشی سے کودتے
پھاندتے پھرو گے۔ جس3 دن مَیں یہ کچھ کروں گا اُس دن تم
کچلیوںکوبےدینوں ڈالو گے پاؤںوہکہ تلے بنخاککی جائیں
“گے۔ الافواجربیہ کا فرمان ہے۔

4 میرے” خادم موسٰی کی شریعت کو یاد رکھو یعنی وہ تمام
احکام اور ہدایات جو مَیں نے اُسے حورب یعنی سینا پہاڑ پر
اسرائیلی قوم لئےکے تھیں۔دی اُسکےرب5 عظیم ناکہولاور
دن سے پہلے الیاسپاستمہارےمَیں نبی کو بھیجوں گا۔ جب6
وہ آئے گا تو باپ کا دل بیٹے اور بیٹے کا دل باپ طرفکی مائل
کرے گا تاکہ مَیں آ ملـککر کو اپنے لئے مخصوص کر نیستکے
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 کا باپ تھا، اسحاق یعقوب کا باپ اور یعقوب

یہوداہ اور اُس کے بھائیوں کا باپ۔ 3 یہوداہ کے دو بیٹے فارص
اور زارح تھے اُن) کی ماں 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۔ 5 سلمون بوعز کا
باپ تھا بوعز) کی ماں راحب ۔(تھی بوعز عوبید کا باپ تھا
عوبید) کی ماں روت ۔(تھی عوبید یسّی کا باپ اور 6 یسّی
داؤد بادشاہ باپکا تھا۔
سلیمانداؤد باپکا تھا پہلےماںکیسلیمان) یاہ اُور کی

رحبعامسلیمان7۔(تھیبیوی باپ،کا ابیاہرحبعام باپکا اور ابیاہ
آسا باپکا تھا۔ 8 آسا یہوسفط کا باپ، یہوسفط یورام باپکا اور
یورام یّاہ عُز باپکا تھا۔ 9 یّاہ عُز یوتام کا باپ، یوتام آخز باپکا
اور آخز ِحزقیاہ باپکا تھا۔ ِحزقیاہ10 منسّی کا باپ، امونمنسّی کا
باپ اور امون یوسیاہ باپکا تھا۔ یوسیاہ11 یاکین *یہو اور اُس کے
بھائیوں باپکا تھا بابلیہ) دورانکےجلاوطنیکی پیدا ۔(ہوئے

بابل12 کی جلاوطنی بعدکے یاکین †یہو سیالتی ایل باپکا اور
سیالتی ایل ُبابل زر کا باپ تھا۔ ُبابل13 زر ابیہود کا باپ، ابی ہود
اِلیاقیم کا باپ اور اِلیاقیم عازور کا باپ تھا۔ 14 عازور صدوق کا
صدوقباپ، اخیم باپکا اور اخیم اِلیہود باپکا تھا۔ اِلیہود15 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 تکداؤد 14 نسلیں ہیں، داؤد سے بابل کی
جلاوطنی تک 14 نسلیں ہیں اور جلاوطنی سے مسیح تک 14
نسلیں ہیں۔

عیسٰی مسیح پیدائشکی
18 عیسٰی مسیح کی پیدائش یوں :ہوئی اُس وقت اُس کی ماں

مریم کی یوسفمنگنی کے ساتھ ہو چکی تھی کہ وہ القدسروح
سے حاملہ پائی گئی۔ ابھی اُن کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ 19 اُس
کا راستیوسفمنگیتر باز تھا، وہ علانیہ مریم کو بدنام نہیں کرنا
چاہتا تھا۔ اِس لئے اُس خاموشینے سے یہ رشتہ توڑنے کا ارادہ
کر لیا۔ 20 وہ 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 القدسروح سے ہے۔ اُس21 کے بیٹا
ہو گا اور اُس کا نام عیسٰی رکھنا، کیونکہ وہ اپنی قوم کو اُس کے
گناہوں سے دےرِہائی “گا۔

22 یہ سب کچھ اِس لئے ہوا تاکہ رب کی وہ بات پوری ہو
جائے جو اُس نے اپنے نبی کی معرفت فرمائی تھی، 23 دیکھو”
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۔

جاگیوسفجب24 اُٹھا تو اُس فرشتےکےربنے فرمانکے
کے مطابق مریم سے شادی کر لی اور اُسے اپنے گھر لے گیا۔
لیکن25 تکجب اُس کے بیٹا پیدا نہ ہوا وہ مریم سے ہم بستر
نہ ہوا۔ یوسفاور بچےنے کا نام عیسٰی رکھا۔

2
مشرق مجوسیسے عالِم

1 ہیرودیسعیسٰی بادشاہ کے زمانے میں صوبہ یہودیہ کے شہر
بیت میںلحم پیدا ہوا۔ اُن دنوں میں مجوسیکچھ مشرقعالِم سے آ کر
یروشلم پہنچ گئے۔ اُنہوں2 نے یہودیوں”پوچھا، کا وہ بادشاہ کہاں
ہے حالجو میںہی پیدا ہوا ہے؟ کیونکہ ہم مشرقنے میں اُس
کا ستارہ دیکھا ہے اور ہم اُسے سجدہ کرنے آئے “ہیں۔

3 یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ پورے یروشلم سمیت گھبرا گیا۔
4 تمام راہنما اماموں اور شریعت کے علما کو جمع کر کے اُس نے
اُن یافتسے در کیا مسیحکہ کہاں پیدا ہو گا۔

اُنہوں5 جوابنے دیا، یہودیہ” کے بیتشہر لحم میں، کیونکہ
نبی معرفتکی یوں لـکھا ہے، 6 ملـِکاے’ یہودیہ میں بیتواقع
لحم، تُو یہودیہ کے حکمرانوں میں ہر گز سب سے چھوٹا نہیں۔
کیونکہ تجھ میں ایکسے حکمران نکلے گا میریجو قوم اسرائیل
کی گلہ کرےبانی “۔‘گا

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 مشرقنے 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 خوشبہتوہ 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۔

جب12 روانگی وقتکا آیا تو وہ یروشلم سے ہو کر نہ گئے بلـکہ
ایک اَور راستے سے ملـکاپنے چلے گئے، میںخواباُنہیںکیونکہ
آگاہ کیا گیا تھا ہیرودیسکہ واپسپاسکے نہ جاؤ۔

مصر ہجرتجانبکی
* 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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13 اُن چلےکے جانے رببعدکے کا یوسفمیںخوابفرشتہ

پر ظاہر ہوا اور کہا، اُٹھ،” بچے کو اُس کی ماں سمیت لے کر
مصر ہجرتکو کر جا۔ تکجب مَیں تجھے اطلاع نہ دوں وہیں
ٹھہرا رہ، بچےہیرودیسکیونکہ کرےتلاشکو گا تاکہ قتلاُسے
“کرے۔

یوسف14 اُٹھا اور اُسی رات بچے کو اُس کی ماں سمیت لے
کر مصر کے لئے روانہ ہوا۔ وہاں15 ہیرودیسوہ تکانتقالکے
رہا۔ یوں وہ بات پوری ہوئی ربجو نے نبی کی معرفت 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 ہے تو اُسے طیشبڑا آیا۔ اُس نے اپنے فوجیوں بیتکو
بھیجلحم اُنہیںکر حکم دیا لحمبیتکہ اور ارد گرد علاقےکے کے
اُن تمام لڑکوں کو قتل کریں جن کی عمر دو تکسال ہو۔ کیونکہ
اُس نے مجوسیوں سے بچے کی عمر بارےکے میں یہ معلوم کر لیا
تھا۔

یوں17 یرمیاہ نبی پوریگوئیپیشکی ہوئی، میںرامہ”18 شور
مچ گیا ہے، رونے پیٹنے اور شدید ماتم کی آوازیں۔ راخل اپنے بچوں
لئےکے رہیرو نہیںقبولتسلیاورہے کر رہی، ہلاکوہکیونکہ
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
اُٹھ،”بتایا، بچے سمیتماںکیاُسکو واپساسرائیلملـِککرلے
چلا جا، کیونکہ بچےجو مارنےسےجانکو کے تھےدرپَے وہ مر
گئے “ہیں۔ یوسفچنانچہ21 اُٹھا اور بچے اور اُس کی ماں کو لے
کر ملـِک اسرائیل لوٹمیں آیا۔

لیکن22 جب اُس نے سنا ارخلاؤسکہ ہیرودیسباپاپنے
کی جگہ یہودیہ میں تخت نشین ہو گیا ہے تو وہ وہاں جانے سے
ڈر گیا۔ پھر خواب میں ہدایت پا کر وہ گلیل کے علاقے کے لئے
روانہ ہوا۔ وہاں23 ایکوہ شہر میں جا جسبسا کا نام ناصرت
تھا۔ یوں نبیوں باتکی پوری ہوئی کہ ناصریوہ’ کہلائے ‘گا۔

3
یحیٰی بپتسمہ دینے والے خدمتکی

1 میںدنوںاُن یحیٰی بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ یگستانکے 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 ایکمیں 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 کر اُس پاسکے آئے۔ 6 اور اپنے گناہوں
کو تسلیم کر اُنہوںکے نے یائے در یردن میں یحیٰی سے بپتسمہ لیا۔

بہت7 فریسیسے اور صدوقی بھی وہاں آئے جہاں وہ بپتسمہ
دے رہا تھا۔ اُنہیں دیکھ کر اُس نے کہا، اے” یلے زہر سانپ
کے !بچو کس نے تمہیں آنے والے غضب سے بچنے کی ہدایت
کی؟ 8 اپنی زندگی سے ظاہر کرو کہ تم نے واقعی توبہ کی ہے۔
یہ9 متخیال کرو ہمکہ 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۔ اب10 عدالتتو درختوںکلہاڑیکی کی
جڑوں پر رکھی ہوئی ہے۔ درختہر جو اچھا پھل نہ لائے کاٹا
آگاور میں جھونکا جائے گا۔ مَیں11 تو تم توبہ 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 چھاج
پکڑے ہوئے اناج کو بھوسے الـگسے کرنے کے لئے تیار کھڑا
ہے۔ وہ ہنے گا کی جگہ صافبالکل کر اناجکے کو اپنے گودام
میں لیکنگا۔کرےجمع بھوسے کو جھونکےمیںآگایسیوہ گا
جو بجھنے کی “نہیں۔

عیسٰی کا بپتسمہ
13 پھر عیسٰی گلیل سے یائے در یردن کنارےکے آیا تاکہ یحیٰی

بپتسمہسے لے۔ لیکن14 یحیٰی اُسےنے روکنے کوششکی کر کے
کہا، مجھے” تو آپ سے بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے، تو پھر آپ
پاسمیرے کیوں آئے “ہیں؟

15 عیسٰی نے جواب دیا، اب” ہونے ہی دے، کیونکہ
مناسب ہے کہ ہم یہ کرتے ہوئے الله کی راست مرضی پوری
*“کریں۔ اِس پر یحیٰی مان گیا۔

بپتسمہ16 لینے پر ًعیسٰی فورا پانی سے نکلا۔ اُسی لمحے آسمان کھل
گیا اور اُس نے الله کے روح کو دیکھا جو کبوتر کی طرح اُتر کر
اُس پر ٹھہر گیا۔ ساتھ17 ساتھ آسمان ایکسے آواز سنائی دی، یہ”
میرا پیارا فرزند اِسہے، سے خوشمَیں “ہوں۔

4
عیسٰی کو آزمایا جاتا ہے

1 پھر روح القدس عیسٰی کو یگستان ر میں لے گیا تاکہ اُسے
ابلیس سے آزمایا جائے۔ چالیس2 دن اور چالیس رات روزہ
رکھنے بعدکے اُسے بھوکآخرکار لـگی۔ 3 پھر آزمانے والا اُس کے
پاس آ کر کہنے لگا، اگر” تُو الله کا فرزند ہے تو اِن پتھروں کو حکم
دے کہ روٹی بن “جائیں۔

لیکن4 عیسٰی نے انکار کر کے کہا، ہرگز” نہیں، کیونکہ کلاِم
مُقّدس میں لـکھا ہے کہ انسان کی زندگی صرف 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 اونچیسےسبکی جگہ پر کھڑا کیا اور کہا، اگر”6 تُو الله

* 3:15 پوری…ہم :کریں لفظی :ترجمہ ہم بازیراستتمام پوری کریں۔
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کا فرزند یہاںتوہے چھلانگسے لگا کیونکہدے۔ مُقّدسکلاِم
میں لـکھا ہے، تیریوہ’ خاطر اپنے فرشتوں کو دےحکم گا، اور
وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اُٹھا لیں گے تیرےتاکہ پاؤں کو پتھر سے
ٹھیس نہ “۔‘لـگے

لیکن7 عیسٰی جوابنے مُقّدسکلاِم”دیا، یہ بھی فرماتا رب’ہے، اپنے خدا کو نہ “۔‘آزمانا
8 ابلیسپھر نے ایکاُسے نہایت اونچے پہاڑ پر لے جا کر اُسے

دنیا کے ممالـکتمام اور اُن کی شان شوکتو دکھائی۔ 9 وہ بولا،
یہ” سب کچھ مَیں دےتجھے دوں گا، شرط یہ ہے کہ تُو گر کر
مجھے سجدہ “کرے۔

لیکن10 عیسٰی تیسرینے بار انکار کیا اور کہا، ابلیس،” 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

توہے وہاںوہ چلاسے گیا میںگلیلاور 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 کی پیش
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۔
اُس17 وقت سے عیسٰی اِس پیغام کی منادی کرنے لگا، توبہ”

کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی قریب آ گئی “ہے۔
عیسٰی چار مچھیروں کو بُلاتا ہے

ایک18 دن جب عیسٰی گلیل کی جھیل کنارےکنارےکے
چل رہا تھا تو اُس نے دو بھائیوں کو —دیکھا شمعون پطرسجو
بھی کہلاتا تھا یاساور اندر کو۔ وہ پانی میں جال ڈال رہے تھے،
کیونکہ وہ ماہی گیر تھے۔ اُس19 نے کہا، میرےآؤ،” پیچھے ہو
لو، مَیں تم آدمکو بناؤںگیر “گا۔ یہ20 سنتے ہی وہ اپنے جالوں کو
چھوڑ کر اُس پیچھےکے ہو لئے۔

21 آگے جا کر عیسٰی نے دو اَور بھائیوں کو یعقوبدیکھا، بن
زبدی اور اُس کے بھائی یوحنا کو۔ وہ کشتی میں بیٹھے باپاپنے
زبدی کے ساتھ اپنے جالوں کی مرمت کر رہے تھے۔ عیسٰی نے
اُنہیں بُلایا 22 تو ًوہ فورا کشتی اور باپاپنے کو چھوڑ کر اُس کے
پیچھے ہو لئے۔

عیسٰی تعلیم دیتا، منادی کرتا اور شفا دیتا ہے
23 اور عیسٰی گلیل کے پورے علاقے میں پھرتا رہا۔ جہاں

بھی وہ جاتا وہ یہودی عبادت خانوں میں تعلیم دیتا، بادشاہی کی

خبریخوش سناتا اور ہر قسم کی بیماری اور علالت سے شفا دیتا
تھا۔ اُس24 کی ملـِکخبر شام کے کونے پہنچتککونے گئی،
اور لوگ اپنے تمام مریضوں کو اُس کے پاس لانے لـگے۔ قسم
قسم یوںکی بیمار تلے دبے لوگ، ایسے جو شدید درد کا شکار تھے،
بدروحوں گرفتکی میں مبتلا، مرگی والے اور فالج غرضزدہ،
جو بھی آیا عیسٰی نے اُسے شفا بخشی۔ 25 گلیل، دکپلس، یروشلم،
یہودیہ اور یائے در یردن کے پار کے علاقے بڑےبڑےسے ہجوم
اُس 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۔
ہیںمبارک5 وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ زمینوہ میںورثے پائیں

گے۔
مبارک6 ہیں وہ بازیراستجنہیں بھوککی پیاساور ہے،

کیونکہ وہ سیر ہو جائیں گے۔
ہیںمبارک7 وہ ہیں،دلرحمجو کیونکہ اُن پر رحم کیا جائے

گا۔
ہیںمبارک8 وہ ہیں،دلخالصجو وہکیونکہ الله دیکھیںکو

گے۔
ہیںمبارک9 وہ ہیں،کراتےصلحجو وہکیونکہ الله فرزندکے

کہلائیں گے۔
ہیںمبارک10 راستکوجنوہ باز ہونے سےسببکے ستایا

جاتا ہے، کیونکہ اُنہیں آسمان کی بادشاہی ورثے میں ملے گی۔
مبارک11 ہو تم جب لوگ میری وجہ سے تمہیں لعن طعن

کرتے، تمہیں ستاتے بارےتمہارےاور میں ہر قسم بُریکی اور
باتجھوٹی کرتے ہیں۔ خوشی12 مناؤ اور باغ 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؟ وہ کسی بھی کام کا
نہیں رہا بلـکہ باہر پھینکا جائے گا جہاں وہ لوگوں کے پاؤں تلے
روندا جائے گا۔

14 تم دنیا کی روشنی ہو۔ پہاڑ پر واقع شہر طرحکی تم کو چھپایا
نہیں جا سکتا۔ جب15 کوئی چراغ جلاتا ہے تو وہ اُسے برتن کے
نیچے نہیں رکھتا بلـکہ شمع دان پر رکھ دیتا ہے جہاں سے وہ گھر
کے تمام افراد کو روشنی دیتا ہے۔ اِسی16 طرح تمہاری روشنی
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بھی لوگوں کے منے سا چمکے تاکہ نیکتمہارےوہ کام دیکھ کر
تمہارے باپآسمانی کو جلال دیں۔

شریعت
17 یہ نہ سمجھو کہ مَیں موسوی شریعت اور نبیوں کی باتوں

کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلـکہ اُن کی تکمیل
کرنے آیا ہوں۔ مَیں18 تم کو سچ بتاتا آسمانتکجبہوں، و زمین
قائم رہیں گے تب تک شریعت بھی قائم رہے گی — نہ اُس کا
کوئی حرف، نہ اُس کا کوئی زیر یا زبر منسوخ ہو گا تکجب
کچھسب پورا نہ جائے۔ہو جو19 میںاحکامچھوٹےسےسباِن
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 کی راست بازی سے یادہ ز نہیں تو تم آسمان کی بادشاہی
میں داخل ہونے لائقکے نہیں۔

غصہ
21 تم نے سنا ہے باپکہ دادا کو فرمایا گیا، قتل’ نہ کرنا۔ اور

جو کرےقتل اُسے عدالت جوابمیں دینا ہو ‘گا۔ لیکن22 مَیں
تم کو بتاتا ہوں کہ جو بھی اپنے بھائی پر کرےغصہ اُسے عدالت
جوابمیں دینا ہو گا۔ اِسی طرح جو اپنے بھائی کو ‘احمق’ کہے
اُسے یہودی عدالِت عالیہ میں جواب دینا ہو گا۔ اور جو اُس کہے‘!وقوفبے’کو وہ جہنم میںآگکی پھینکے جانے لائقکے
23گا۔ٹھہرے لہٰذا المُقّدسبیتتجھےاگر پیشقربانیمیں کرتے
وقت یاد آئے تیرےکہ بھائی کو تجھ سے شکایتکوئی 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 نے تجھ 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۔ مَیں26 تجھے سچ بتاتا وہاںہوں، سے تُو تکوقتاُس
نہیں نکل پائے تکجبگا جرمانے پوریپوریکی رقم ادا نہ کر
دے۔

زناکاری
27 تم نے یہ حکم سن لیا ہے کہ زنا’ نہ ‘کرنا۔ 28 لیکن مَیں

تمہیں بتاتا ہوں، عورتکسیجو سےخواہشبُریکو 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 پہلےسے پورےتیرےکہ جسم کو میںجہنم ڈالا جائے بہتر
یہ ہے کہ ایکتیرا ہی عضو جاتا رہے۔ 30 اور اگر تیرا دہنا ہاتھ
تجھے گناہ کرنے پر اُکسائے تو اُسے کاٹ پھینککر دے۔ اِس

پہلےسے کہ تیرا پورا جسم میںجہنم جائے بہتر یہ کہہے ایکتیرا
ہی عضو جاتا رہے۔

طلاق
31 یہ بھی فرمایا گیا ہے، جو’ بھی اپنی بیوی دےطلاقکو وہ

اُسے طلاق نامہ لـکھ ‘دے۔ لیکن32 مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ اگر
کسی کی بیوی نے زنا نہ کیا ہو توبھی شوہر اُسے دےطلاق تو
وہ اُس سے زنا کراتا ہے۔ اور جو طلاق عورتشدہ سے شادی
کرے وہ زنا کرتا ہے۔

متقَسم کھانا
33 تم نے یہ بھی سنا ہے باپکہ دادا کو فرمایا گیا، جھوٹی’

قَسم مت کھانا بلـکہ وعدےجو تُو ربنے سے قَسم 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 پاؤںکے کی چوکی ہے۔ یروشلم’ کی
بھی‘قَسم نہ کھانا کیونکہ یروشلم عظیم بادشاہ کا شہر ہے۔ یہاں36
تک کہ اپنے سر کی قَسم بھی نہ کھانا، کیونکہ تُو ایکاپنا بال بھی
کالا یا سفید نہیں کر سکتا۔ صرف37 اِتنا ہی کہنا، جی’ ‘ہاں ‘نہیں۔جی’یا اِساگر یادہسے ز توکہو ابلیسیہ ہے۔سےطرفکی

بدلہ لینا
38 تم نے سنا ہے کہ یہ فرمایا گیا ہے، آنکھ’ کے بدلے آنکھ،

دانت کے بدلے ‘دانت۔ لیکن39 مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ بدکار
کا مقابلہ مت کرنا۔ اگر تیرےکوئی ہنے د گال پر تھپڑ مارے تو
اُسے دوسرا گال پیشبھی کر دے۔ 40 اگر قمیصتیریکوئی لینے
کے لئے تجھ پر مقدمہ کرنا چاہے تو اُسے اپنی دینا۔دےبھیچادر
41 اگر کوئی تجھ کو اُس کا سامان اُٹھا ایککر کلو میٹر جانے پر
کرےمجبور تو اُس ساتھکے دو کلو میٹر جانا۔چلا 42 تجھجو سے
کچھ مانگے اُسے دے 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 سے نفرت ‘کرنا۔ 44 لیکن مَیں تم کو بتاتا
ہوں، اپنے دشمنوں محبتسے رکھو اور اُن کے لئے دعا کرو جو تم
کو ستاتے ہیں۔ 45 پھر تم اپنے آسمانی باپ کے فرزند ٹھہرو گے،
کیونکہ وہ اپنا سبسورج پر طلوع ہونے دیتا ہے، خواہ وہ اچھے
ہوں یا بُرے۔ اور سبوہ بارشپر برسنے دیتا ہے، خواہ راستوہ
باز ہوں یا ناراست۔ 46 اگر صرفتم اُن ہی محبتسے کرو جو تم
ہیںکرتےسے تو تم کو کیا ملےاجر ٹیکسگا؟ لینے بھیوالے تو ایسا
ہی ہیں۔کرتے اور47 اگر صرفتم اپنے بھائیوں کے لئے سلامتی
کی دعا کرو تو کون باتخاصسی کرتے ہو؟ غیریہودی بھی تو
ایسا ہی کرتے ہیں۔ 48 چنانچہ ویسے ہی کامل ہو جیسا تمہارا
باپآسمانی کامل ہے۔

6
خیرات
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1 !خبردار نیکاپنے کام لوگوں کے منے دکھاوےسا کے لئے

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 ہیںکرتے
لوگتاکہ اُن کی عزت کریں۔ مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں، جتنا اجر
اُنہیں ملنا تھا اُنہیں مل چکا ہے۔ اِس3 کے جببجائے خیراتتُو
دے 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 دےمعاوضہ گا۔

دعا
5 دعا یاکاروںوقتکرتے ر طرحکی نہ کرنا خانوںعبادتجو

اور میںچوکوں جا کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں، اُنہیںسبجہاں
دیکھ سکیں۔ مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں، جتنا اجر اُنہیں ملنا تھا اُنہیں
مل چکا ہے۔ 6 اِس کے بجائے جب تُو دعا کرتا ہے تو اندر کے
کمرے میں جا کر دروازہ بند کر اور پھر باپاپنے سے دعا کر جو
پوشیدگی میں ہے۔ پھر تیرا باپ جو پوشیدہ باتیں دیکھتا ہے تجھے
اِس کا دےمعاوضہ گا۔

7 دعا غیریہودیوںوقتکرتے یلطرحکی طو اور باتیںبےمعنی
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
باپتمہارا پہلے یاتتمہاریسے ضرور واقفسے ہے، 9 بلـکہ یوں
دعا کیا کرو،
ہمارےاے آسمانی باپ،
تیرا مُقّدسنام مانا جائے۔
تیری10 بادشاہی آئے۔
تیری طرحجسمرضی آسمان میں پوری ہوتی ہے زمین پر بھی

پوری ہو۔
ہماری11 روز کی روٹی آج ہمیں دے۔
ہمارے12 گناہوں معافکو کر
طرحجس ہم معافاُنہیںنے *کیا
جنہوں نے ہمارا گناہ کیا ہے۔
13 اور آزمائشہمیں میں نہ دےپڑنے
بلـکہ ابلیسہمیں سے بچائے رکھ۔
کیونکہ] قدرتبادشاہی، اور جلال تیرےتکابد

ہی [ہیں۔
14 کیونکہ جب تم لوگوں کے گناہ معاف کرو گے تو تمہارا

بھیباپآسمانی تم لیکن15گا۔کرےمعافکو اگر معافاُنہیںتم
نہ کرو تو باپتمہارا تمہارےبھی معافگناہ کرےنہیں گا۔

روزہ
16 روزہ رکھتے وقت یاکاروں ر کی طرح منہ لٹکائے نہ پھرو،

کیونکہ وہ ایسا روپ بھرتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے
کہ وہ روزہ سے ہیں۔ مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں، جتنا اجر اُنہیں ملنا
تھا اُنہیں مل چکا ہے۔ 17 ایسا مت کرنا بلـکہ روزہ وقتکے اپنے
بالوں میں تیل ڈال اور اپنا منہ دھو۔ 18 پھر لوگوں کو معلوم نہیں

ہو گا کہ تُو روزہ سے ہے باپتیرےصرفبلـکہ کو جو پوشیدگی
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 نقبچور لگا کر چُرا لیتے ہیں۔ اِس20
کے بجائے اپنے خزانے آسمان پر جمع کرو جہاں کیڑا اور زنگ
اُنہیں تباہ نہیں کر سکتے، نہ چور نقب لگا کر چُرا سکتے ہیں۔
21 کیونکہ جہاں تیرا خزانہ وہیںہے تیرا دل بھی لگا رہے گا۔

جسم کی روشنی
بدن22 کا چراغ آنکھ ہے۔ اگر تیری ٹھیکآنکھ ہو تو پھر تیرا

پورا بدن روشن ہو گا۔ لیکن23 اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا
پورا بدن اندھیرا ہی اندھیرا ہو گا۔ اور تیرےاگر اندر کی روشنی
یکی تار ہو تو یہ یکی تار کتنی شدید ہو !گی

بےفکر ہونا
بھیکوئی24 مالـکوںدو نہیںخدمتکی سکتا۔کر یا تو ایکوہ

نفرتسے کر رکھےمحبتسےدوسرےکے گا ایکیا لپٹسے کر
دوسرے کو حقیر گا۔جانے ایکتم وقتہی میں الله دولتاور
خدمتکی نہیں کر سکتے۔

اِس25 لئے مَیں تمہیں بتاتا اپنیہوں، زندگی یاتکی پوریضرور
کرنے کے لئے پریشان نہ رہو کہ ہائے، مَیں کیا کھاؤں اور کیا
پیوں۔ اور جسم کے لئے فکرمند نہ رہو کہ ہائے، مَیں کیا پہنوں۔
کیا زندگی کھانے پینے اہمسے نہیں اورہے؟ کیا پوشاکجسم سے
یادہ ز اہمیت نہیں رکھتا؟ پرندوں26 پر غور کرو۔ نہ وہ بیج بوتے،
نہ کاٹفصلیں کر اُنہیں گودام میں جمع کرتے ہیں۔ تمہارا آسمانی
باپ خود اُنہیں کھانا کھلاتا ہے۔ کیا تمہاری اُن نسبتکی یادہ ز
قدر و قیمت نہیں ہے؟ 27 کیا تم میں سے کوئی فکر کرتے کرتے
اپنی زندگی ایکمیں لمحے کا بھی اضافہ کر سکتا ہے؟

اور28 تم لئےکےکپڑوںاپنے فکرمندکیوں ہو؟ہوتے غور کرو
سوسنکہ طرحکسپھولکے اُگتے ہیں۔ نہ محنتوہ کرتے، نہ
کاتتے ہیں۔ لیکن29 مَیں تمہیں بتاتا ہوں کہ سلیمان بادشاہ اپنی
پوری شان و شوکت کے باوجود ایسے شاندار کپڑوں سے ملبّس
نہیں تھا جیسے اُن میں سے ایک۔ 30 اگر الله اُس گھاس کو جو
میدانآج میں اورہے میںآگکل جھونکی گیجائے ایسا شاندار
لباس پہناتا ہے تو اے 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 کی ضرورت ہے۔ 33 پہلے الله کی بادشاہی اور اُس
کی راست بازی تلاشکی میں رہو۔ پھر یہ تمام چیزیں بھی تم کو

* 6:12 ہمارے معاف…گناہوں :کیا لفظی قرضہمارے:ترجمہ معافہمیں طرحجسکر ہم نے قرضاپنے داروں معافکو کیا۔
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مل جائیں گی۔ 34 اِس لئے کل بارےکے میں فکر کرتے کرتے
پریشان نہ ہو کیونکہ کل کا دن اپنے لئے آپ فکر کر لے گا۔ ہر
دن کی اپنی مصیبتیں کافی ہیں۔

7
اَوروں منصفکا بننا

دوسروں1 کی عدالت مت کرنا، ورنہ تمہاری عدالت بھی کی
جائے گی۔ 2 کیونکہ جتنی سختی سے تم دوسروں کا فیصلہ کرتے
ہو اُتنی سختی سے تمہارا بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ جساور پیمانے
سے تم ناپتے ہو اُسی پیمانے سے تم بھی ناپے جاؤ گے۔ 3 تُو کیوں
غور سے اپنے بھائی کی آنکھ پڑےمیں تنکے پر نظر کرتا ہے جبکہ
تجھے وہ شہتیر نظر نہیں آتا تیریجو اپنی آنکھ میں ہے؟ 4 تُو کیونکر
اپنے بھائی سے کہہ سکتا ہے، ٹھہرو،’ مجھے تمہاری آنکھ میں پڑا
تنکا لنے نکا ‘دو، جبکہ تیری 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 طرحاچھی دیکھسے نکالکر سکے
گا۔

ُکتوں6 متخوراکمُقّدسکو کھلانا اور سؤروں کے آگے
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 گا۔جائے کھٹکھٹاتے رہو تمہارےتو لئے کھولدروازہ دیا
گا۔جائے 8 کیونکہ 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 دےپتھر گا اگر وہ
روٹی مانگے؟ 10 یا کون اُسے دےسانپ گا اگر وہ مچھلی مانگے؟
!نہیںکوئی جب11 بُرےتم ہونے باوجودکے اِتنے سمجھ دار ہو
کہ اپنے بچوں کو اچھی دےچیزیں سکتے ہو تو پھر کتنی یادہ ز
باتیقینی ہے کہ تمہارا باپآسمانی مانگنے والوں کو اچھی چیزیں
دے گا۔

جوکروسلوکوہیساتھکےدوسروںمیںباتہر12 تم ہتے چا
ہو کہ تمہارےوہ ساتھ کریں۔ کیونکہ شریعتیہی اور نبیوں کی
تعلیمات کا لبابلُِب ہے۔

تنگ دروازہ
دروازےتنگ13 سے داخل ہو، کیونکہ ہلاکت کی طرف

لے جانے والا راستہ کشادہ اور اُس کا دروازہ چوڑا بہتہے۔
لوگسے اُس داخلمیں ہو ہیں۔جاتے لیکن14 زندگی طرفکی
لے جانے والا تنگراستہ ہے اور اُس کا دروازہ چھوٹا۔ کم ہی
لوگ اُسے پاتے ہیں۔

درختہر کا اپنا پھل ہوتا ہے
نبیوںجھوٹے15 سے خبردار !رہو گو بھیڑوںوہ بھیسکا بدل

تمہارےکر پاس آتے ہیں، لیکن اندر سے وہ غارت گر بھیڑیئے
ہوتے ہیں۔ 16 اُن کا پھل دیکھ کر تم اُنہیں پہچان لو گے۔ کیا
یوںخاردار جھاڑ سے توڑےانگور ہیںجاتے اونٹیا کٹاروں سے

انجـیر؟ ہرگز نہیں۔ طرحاِسی17 درختاچھا پھلاچھا لاتا اورہے
خرابدرختخراب پھل۔ نہ18 پھلخرابدرختاچھا لا سکتا
ہے، نہ خراب درخت اچھا پھل۔ 19 جو بھی درخت اچھا پھل
نہیں لاتا کاٹاُسے میںآگکر جھونکا جاتا ہے۔ یوں20 تم اُن کا
پھل دیکھ کر اُنہیں پہچان لو گے۔

اصلصرف پیروکار داخل ہوں گے
21 جو مجھے خداوند،’ ‘خداوند کہتے ہیں اُن میں سے سب

آسمان ہوںنہداخلمیںبادشاہیکی وہصرفبلـکہگے میرےجو
باپآسمانی مرضیکی پر عمل کرتے ہیں۔ عدالت22 بہتدنکے
لوگسے مجھ سے کہیں گے، اے’ خداوند، !خداوند کیا ہم نے
تیرے ہی نام میں نبوّت نہیں تیرےکی، ہی نام سے بدروحیں نہیں
تیرےنکالیں، نامہی نہیںمعجزےسے ‘کئے؟ مَیںوقتاُس23 اُن
دوںکہہصافصافسے گا، میری’ کبھی تم پہچانجانسے نہ
اےتھی۔ میرے!بدکارو منے سا چلےسے ‘جاؤ۔

دو قسم مکانکے
24 لہٰذا میریبھیجو یہ باتیں سن کر اُن پر عمل کرتا ہے وہ اُس

سمجھ دار آدمی کی مانند جسہے نے اپنے 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۔

لیکن26 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 آندھی
مکان کو جھنجھوڑنے لـگی تو یہ مکان دھڑام سے گر “گیا۔

عیسٰی کا اختیار
عیسٰیجب28 نے یہ باتیں ختم کر لیں لوگتو اُس کی تعلیم سن

کر ہکا بکا رہ گئے، 29 کیونکہ وہ اُن کے علما کی طرح نہیں بلـکہ
اختیار کے ساتھ سکھاتا تھا۔

8
کوڑھ سے شفا

1 عیسٰی پہاڑ سے اُترا تو بڑی بھیڑ اُس کے پیچھے چلنے لـگی۔ 2 پھر
ایک آدمی اُس پاسکے آیا جو کوڑھ مریضکا تھا۔ منہ کے بل
گر اُسکر خداوند،”کہا،نے چاہیںآپاگر صافپاکمجھےتو
کر سکتے “ہیں۔

3 عیسٰی نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اُسے چھوا اور کہا، مَیں” چاہتا
پاکہوں، صاف ہو “جا۔ اِس پر وہ ً فورا اُس بیماری پاکسے
صاف ہو گیا۔ 4 عیسٰی نے اُس سے کہا، !خبردار” باتیہ کسی
کو نہ بتانا بلـکہ بیت المُقّدس میں امام کے پاس جا تاکہ وہ تیرا
معائنہ کرے۔ اپنے ساتھ وہ قربانی لے جسجا کا تقاضا موسٰی
شریعتکی اُن سے کرتی ہے جنہیں کوڑھ سے شفا ملی یوںہے۔
علانیہ تصدیق ہو جائے گی کہ تُو صافپاکواقعی ہو گیا “ہے۔

رومی افسر کے غلام کی شفا
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جب5 عیسٰی کفرنحوم میں داخل ہوا تو َسو فوجیوں پر مقرر

ایک افسر اُس پاسکے آ کر اُس منتکی کرنے لگا، خداوند،”6
میرا غلام مفلوج حالت 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 ماتحتمیرےاور بھی فوجی ایکہیں۔ کو کہتا ہوں، ‘!جا’
تو وہ جاتا ہے دوسرےاور کو ‘!آ’ تو وہ آتا اِسیہے۔ طرح مَیں
اپنے نوکر کو حکم دیتا ہوں، یہ’ ‘کر تو وہ کرتا “ہے۔

یہ10 سن کر نہایتعیسٰی ہوا۔حیران اُس نے مُڑ کر اپنے پیچھے
آنے والوں سے کہا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں، مَیں نے اسرائیل
میں بھی اِس قسم کا ایمان نہیں پایا۔ 11 مَیں تمہیں بتاتا ہوں، بہت
سے لوگ مشرق اور مغرب سے آ کر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب
کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔
لیکن12 بادشاہی وارثوںاصلکے نکالکو اندھیرےکر ڈالمیں
دیا جائے گا، اُس جگہ لوگجہاں روتے اور دانت پیستے رہیں
“گے۔ 13 پھر عیسٰی افسر مخاطبسے ہوا، تیرےجا،” ساتھ ویسا
ہی ہو جیسا تیرا ایمان “ہے۔
اور افسر کے غلام اُسیکو گھڑی شفا مل گئی۔

بہت مریضوںسے کی شفا
14 عیسٰی پطرس کے گھر میں آیا۔ وہاں اُس نے پطرس کی

ساس کو بستر پر پڑے دیکھا۔ اُسے بخار تھا۔ 15 اُس نے اُس کا
ہاتھ چھو لیا تو بخار اُتر گیا اور وہ اُٹھ کر اُس کی خدمت کرنے
لـگی۔

شام16 ہوئی تو بدروحوں گرفتکی بہتپڑےمیں 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 پوریگوئی ہوئی اُس”کہ ہمارینے یاں کمزور لیںلے اور
ہماری یاں بیمار اُٹھا “لیں۔

پیروی کی سنجیدگی
عیسٰیجب18 اپنےنے گرد بڑا ہجوم دیکھا تو اُس شاگردوںنے

جھیلکو پار کرنے کا حکم دیا۔ روانہ19 ہونے شریعتپہلےسے
ایککا عالِم اُس پاسکے آ کر کہنے لگا، اُستاد،” جہاں بھی آپ
جائیں آپمَیںگے پیچھےکے چلتا رہوں “گا۔

20 عیسٰی جوابنے دیا، لومڑیاں” اپنے بھٹوں میں پرندےاور
اپنے گھونسلوں میں آرام کر سکتے ہیں، لیکن ابِن آدم پاسکے سر
رکھ کر آرام کرنے کی کوئی جگہ “نہیں۔

اَورکسی21 شاگرد اُسنے سے پہلےمجھےخداوند،”کہا، جا
کر باپاپنے کو دفن کرنے اجازتکی “دیں۔

لیکن22 عیسٰی نے اُسے بتایا، میرے” پیچھے ہو لے اور مُردوں
کو مُردےاپنے دفن کرنے “دے۔

عیسٰی آندھی کو تھما دیتا ہے
23 پھر وہ کشتی پر سوار ہوا اور اُس کے پیچھے اُس کے شاگرد

بھی۔ اچانک24 جھیل پر سخت آندھی چلنے لـگی اور کشتی لہروں
میں ڈوبنے لـگی۔ لیکن عیسٰی سو رہا تھا۔ شاگرد25 اُس پاسکے
گئے اور اُسے جگا کر کہنے لـگے، خداوند،” ہمیں بچا، ہم تباہ ہو
رہے “!ہیں

26 اُس نے جواب دیا، اے” کم !اعتقادو گھبراتے کیوں
کھڑے“ہو؟ ہو کر اُس نے آندھی اور موجوں کو ڈانٹا تو لہریں
بالکل ساکت ہو گئیں۔ 27 شاگرد حیران ہو کر کہنے لـگے، یہ”
کس قسم کا شخص ہے؟ ہَوا اور جھیل بھی اُس کا حکم مانتی
“ہیں۔

دو بدروح گرفتہ آدمیوں کی شفا
پہنچےمیںعلاقےکےگدرینیوںپارکےجھیلوہ28 بدروحتو

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؟

30 کچھ فاصلے پر سؤروں کا بڑا غول چر رہا تھا۔ بدروحوں31
نے عیسٰی سے التجا کی، آپاگر” ہمیں لتے نکا ہیں تو سؤروں کے
اُس غول میں بھیج “دیں۔

32 عیسٰی اُنہیںنے حکم دیا، بدروحیں“جاؤ۔” نکل کر سؤروں
میں اِسگھسیں۔جا پورےپر کا بھاگبھاگغولپورا پہاڑیکر
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 گرفتہ آدمیوں
کے ساتھ ہوا تھا۔ 34 پھر پورا شہر نکل کر عیسٰی کو ملنے آیا۔ اُسے
دیکھ کر اُنہوں نے اُس منتکی کی ہمارےکہ علاقے چلےسے
جائیں۔

9
مفلوج آدمی کی شفا

1 کشتی میں بیٹھ کر عیسٰی نے جھیل کو پار کیا اور اپنے شہر
پہنچ گیا۔ ایکوہاں2 مفلوج آدمی کو چارپائی پر ڈال کر اُس کے
پاس لایا گیا۔ اُن کا ایمان دیکھ کر عیسٰی نے کہا، بیٹا،” حوصلہ
تیرےرکھ۔ معافگناہ کر دیئے گئے “ہیں۔

3 یہ سن شریعتکر کے کچھ علما دل میں کہنے لـگے، یہ” کفر
بک رہا “!ہے

4 عیسٰی جاننے لیا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں، اِس لئے اُس نے
اُن سے پوچھا، 5 تم” دل میں بُری باتیں کیوں سوچ رہے ہو؟ کیا
مفلوج یہسے کہنا یادہ ز آسان کہہے تیرے’ معافگناہ کر دیئے
گئے ‘ہیں یا یہ کہ اُٹھ’ اور چل ؟‘پھر لیکن6 مَیں تم کو ہوںدکھاتا
کہ ابِن آدم کو واقعی دنیا میں معافگناہ کرنے کا اختیار “ہے۔
یہ کہہ کر وہ مفلوج مخاطبسے ہوا، اُٹھ،” اپنی چارپائی اُٹھا کر
گھر چلا “جا۔
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وہ7 آدمی کھڑا ہوا اور اپنے گیا۔چلاگھر یہ8 دیکھ کر ہجوم پر

الله طاریخوفکا ہو گیا اور وہ الله کی تمجید لـگےکرنے کہ اُس
انساننے کو اِس قسم کا اختیار دیا ہے۔

متی بُلاہٹکی
9 آگے جا کر عیسٰی ایکنے آدمی کو دیکھا جو ٹیکس لینے

والوں کی چوکی پر بیٹھا تھا۔ اُس کا نام متی تھا۔ عیسٰی اُسنے سے
کہا، میرے” پیچھے ہو “لے۔ اور متی اُٹھ کر اُس کے پیچھے ہو
لیا۔

بعد10 میں عیسٰی متی کے میںگھر کھانا کھا رہا بہتتھا۔ سے
ٹیکس لینے والے اور گناہ بھیگار آ کر عیسٰی اور اُس شاگردوںکے
ساتھکے شریکمیںکھانے ہوئے۔ یہ11 دیکھ فریسیوںکر نے
اُس شاگردوںکے آپ”پوچھا،سے کا ٹیکساُستاد 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
مُقّدس کی اِس بات کا مطلب جان لو کہ مَیں’ قربانی نہیں بلـکہ
رحم پسند کرتا ‘ہوں۔ کیونکہ راستمَیں بازوں کو نہیں بلـکہ گناہ
گاروں کو بُلانے آیا “ہوں۔

شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟
14 پھر یحیٰی شاگردکے اُس پاسکے آئے اور آپ”پوچھا، کے

شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے جبکہ ہم اور فریسی روزہ رکھتے
“ہیں؟

15 عیسٰی نے جواب دیا، شادی” کے مہمان کس طرح ماتم
کر سکتے تکجبہیں دُولھا اُن کے درمیان ایکلیکنہے؟ دن
آئے جبگا دُولھا اُن سے لے لیا جائے گا۔ اُس وقت وہ ضرور
روزہ رکھیں گے۔

16 کوئی بھی کپڑےنئے کا ٹکڑا کسی پرانے لباس میں نہیں
لگاتا۔ اگر وہ کرےایسا تو نیا ٹکڑا بعد میں سکڑ کر لباسپرانے سے
الـگ ہو جائے گا۔ یوں پرانے لباس کی پھٹی ہوئی جگہ پہلے کی
نسبت یادہ خرابز ہو گی۔جائے طرحاِسی17 انگور کا رستازہ
پرانی بےلچکاور مشکوں میں نہیں ڈالا جاتا۔ اگر ایسا کیا جائے
تو پرانی مشکیں پیدا ہونے گیسوالی باعثکے پھٹ جائیں گی۔
نتیجے میں َمے اور مشکیں دونوں ضائع ہو جائیں گی۔ اِس لئے
انگور میںمشکوںنئیرستازہکا ڈالا جاتا ہوتیدارلچکجوہے
ہیں۔ رسیوں اور مشکیں دونوں محفوظہی ہتے ر “ہیں۔

یائیر کی بیٹی اور بیمار عورت
18 عیسٰی ابھی یہ بیان کر رہا تھا ایککہ یہودی راہنما نے گر

کر اُسے سجدہ کیا اور کہا، میری” بیٹی ابھی ابھی مری لیکنہے۔
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 ایکچلتے عورت نے پیچھے سے آ کر عیسٰی لباسکے

کا کنارہ چھوا۔ یہ عورت بارہ سال سے خون بہنے کی مریضہ تھی
21 اور وہ سوچ رہی تھی، اگر” صرفمَیں اُس لباسکے کو ہی
چھو لوں تو شفا پا لوں “گی۔

22 عیسٰی نے مُڑ کر اُسے دیکھا اور کہا، بیٹی،” حوصلہ !رکھ
تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا “ہے۔ اور عورت کو اُسی وقت شفا
مل گئی۔

23 پھر عیسٰی راہنما کے گھر میں داخل ہوا۔ بانسری بجانے
والے اور بہت لوگسے پہنچ چکے تھے اور بہت شور شرابہ تھا۔
یہ دیکھ کر 24 عیسٰی نے کہا، نکل” !جاؤ لڑکی مر نہیں گئی بلـکہ
ہنسلوگ“ہے۔رہیسو اُسکر مذاقکا اُڑانے لیکن25لـگے۔
نکالکوسبجب دیا گیا تو اندروہ اُسگیا۔ لڑکینے ہاتھکا پکڑا تو
وہ اُٹھ کھڑی ہوئی۔ معجزےاِس26 کی خبر پورےاُس علاقے
میں پھیل گئی۔

دو اندھوں کی شفا
جب27 عیسٰی وہاں سے روانہ ہوا تو دو اندھے اُس کے پیچھے

چل کر چلّانے لـگے، ابِن” داؤد، ہم پر رحم “کریں۔
داخلمیںگھرکےکسیعیسٰیجب28 ہوا تو وہ اُس پاسکے

آئے۔ عیسٰی نے اُن سے پوچھا، کیا” 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 کے مطابق ہو “جائے۔ 30 اُن کی آنکھیں بحال ہو
گئیں اور عیسٰی نے سختی سے اُنہیں کہا، خبردار،” کسی کو بھی
اِس کا پتا نہ “!چلے

لیکن31 وہ نکل پورےکر علاقے میں اُس کی خبر پھیلانے
لـگے۔

گونگے آدمی کی شفا
جب32 وہ نکل رہے تھے ایکتو گونگا آدمی عیسٰی پاسکے

لایا گیا جو کسی بدروح کے قبضے میں تھا۔ جب33 بدروح کو
نکالا گیا تو گونگا لنے بو لگا۔ ہجوم حیران رہ گیا۔ اُنہوں نے 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
35 اور عیسٰی سفر کرتے کرتے تمام شہروں اور گاؤں میں سے

گزرا۔ جہاں بھی وہ پہنچا وہاں اُس نے اُن کے عبادت خانوں
میں تعلیم دی، بادشاہی کی خوش خبری سنائی اور ہر قسم کے
علالتاورمرض سے دی۔شفا ہجوم36 دیکھکو کر اُسے اُن پر بڑا
ترس آیا، کیونکہ وہ پِسے ہوئے بےبساور تھے، ایسی بھیڑوں کی
طرح جن کا چرواہا نہ ہو۔ اُس37 نے اپنے شاگردوں سے بہتفصل”کہا، ہے، لیکن مزدور کم۔ اِس38 لئے فصل مالـککے
کروگزارشسے فصلاپنیوہکہ لئےکےکاٹنے مزید بھیجمزدور
“دے۔

10
بارہ رسولوں کو اختیار دیا جاتا ہے

1 پھر عیسٰی نے اپنے بارہ رسولوں بُلاکو ناپاکاُنہیںکر روحیں
لنے نکا اور ہر قسم مرضکے علالتاور سے شفا دینے کا اختیار
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دیا۔ 2 بارہ رسولوں کے نام یہ :ہیں پہلا شمعون جو پطرس بھی
کہلاتا ہے، پھر اُس کا بھائی یاس، اندر یعقوب بن زبدی اور اُس
کا بھائی یوحنا، 3 فلپّس، برتلمائی، توما، متی جو) ٹیکس لینے والا
،(تھا یعقوب بن حلفئی، تّدی، شمعون4 مجاہد اور یہوداہ یوتی اسکر
جس 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
قریببادشاہی آ بیماروں8‘ہے۔چکی کو شفا مُردوںدو، زندہکو
کرو، کوڑھیوں صافپاککو کرو، بدروحوں کو نکالو۔ تم کو
مفت میں ملا مفتہے، میں ہی بانٹنا۔ 9 اپنے کمربند میں پیسے نہ
—رکھنا نہ سونے، نہ چاندی اور نہ تانبے کے ِسکے۔ 10 نہ سفر
کے لئے بیگ ہو، ایکنہ سے یادہ ز سوٹ، نہ جوتے، نہ لاٹھی۔
کیونکہ مزدور اپنی روزی کا حق دار ہے۔

شہرجس11 یا گاؤں میں داخل ہوتے ہو اُس میں لائقکسی
شخص کا پتا کرو اور روانہ ہوتے وقت تک 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 کر ٹھہری رہے گی۔ اگر نہیں تو یہ سلامتی
لوٹپاستمہارے گی۔آئے 14 اگر کوئی گھرانا یا شہر تم قبولکو
نہ کرے، نہ تمہاری سنے تو روانہ ہوتے وقت اُس جگہ کی گرد
اپنے پاؤں سے جھاڑ دینا۔ 15 مَیں تمہیں سچ بتاتا ہوں، عدالت کے
دن اُس شہر نسبتکی سدوم اور عمورہ کے علاقے کا حال یادہ ز
برداشتقابِل ہو گا۔

آنے والی ایذا رسانیاں
16 دیکھو، مَیں تم بھیڑوں کو یوں بھیڑ میں بھیج رہا ہوں۔ اِس

لئے سانپوں کی طرح ہوشیار اور کبوتروں کی طرح معصوم بنو۔
17 لوگوں سے خبردار رہو، کیونکہ وہ تم کو مقامی عدالتوں کے
حوالے کر کے اپنے عبادت خانوں میں کوڑے لـگوائیں گے۔
میری18 خاطر تمہیں حکمرانوں اور بادشاہوں کے منے پیشسا کیا
جائے گا اور یوں تم کو اُنہیں اور غیریہودیوں کو گواہی دینے کا
تمہیںوہجب19گا۔ملےموقع توگےکریںگرفتار یہ سوچتےسوچتے
پریشان نہ ہو جانا کہ مَیں کیا کہوں باتطرحکسیا کروں۔ اُس
وقت تم کو بتایا جائے گا کہ کیا کہنا ہے، 20 کیونکہ تم باتخود
نہیں کرو باپتمہارےبلـکہگے معرفتتمہاریروحکا بولے گا۔

بھائی21 اپنے بھائی کو باپاور اپنے بچے موتکو کے حوالے
کرے گا۔ بچے اپنے والدین کھڑےخلافکے ہو کر اُنہیں قتل
کروائیں گے۔ سب22 تم سے نفرت کریں گے، اِس لئے کہ تم
میرے پیروکار ہو۔ لیکن جو تکآخر قائم رہے گا نجاتاُسے ملے
گی۔ ایکوہجب23 شہر میں تمہیں ستائیں گے دوسرےکسیتو

شہر ہجرتکو کر جانا۔ مَیں 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، اور اِسی طرح غلام کو کہ وہ مالـکاپنے کی مانند ہو۔
گھرانے سرپرستکے کو اگر بدروحوں کا سردار بعل زبول قرار
دیا گیا ہے تو اُس کے گھر والوں کو کیا کچھ نہ کہا جائے گا۔

سےکس ڈرنا ہے؟
26 اُن سے مت ڈرنا، کیونکہ جو کچھ ابھی چھپا ہوا ہے اُسے

آخر میں ظاہر کیا جائے گا، اور جو کچھ بھی اِس وقت پوشیدہ
ہے اُس کا راز آخر میں کھل جائے گا۔ 27 جو کچھ مَیں تمہیں
اندھیرے میں سنا رہا ہوں اُسے روزِ روشن میں سنا دینا۔ اور جو
کچھ آہستہ تمہارےآہستہ میںکان بتایا گیا اُسہے چھتوںکا سے
اعلان کرو۔ 28 اُن متخوفسے کھانا تمہاریجو روح کو نہیں
تمہارےصرفبلـکہ جسم قتلکو کر سکتے ہیں۔ الله سے ڈرو جو
روح اور جسم دونوں کو جہنم میں ڈال ہلاککر کر سکتا ہے۔
29 کیا یوں چڑ کا جوڑا کم پیسوں میں نہیں بِکتا؟ تاہم اُن میں سے
باپتمہارےبھیایک اجازتکی زمینبغیرکے نہیںپر سکتی۔گر
یہصرفنہ30 تمہارےبلـکہ سر بھیبالسبکے گنے ہیں۔ہوئے
31 متلہٰذا تمہاریڈرو۔ قدر سیبہتقیمتو یوں چڑ کہیںسے
یادہ ز ہے۔

مسیح کا اقرار یا انکار کرنے کا نتیجہ
32 جو بھی لوگوں کے منے سا میرا کرےاقرار اُس کا اقرار مَیں

خود بھی اپنے آسمانی باپ کے منے سا کروں گا۔ لیکن33 جو بھی
لوگوں کے منے سا میرا اُسکرےانکار مَیںکا بھی اپنے باپآسمانی
کے منے سا انکار کروں گا۔

عیسٰی صلح سلامتی باعثکا نہیں
34 یہ مت سمجھو کہ مَیں دنیا میں صلح سلامتی قائم کرنے آیا

ہوں۔ مَیں صلح سلامتی نہیں بلـکہ تلوار چلوانے آیا ہوں۔ مَیں35
بیٹے کو اُس کے باپ کے خلاف کھڑا کرنے آیا ہوں، بیٹی کو
اُس کی ماں خلافکے اور بہو کو اُس کی ساس کے خلاف۔
انسان36 دشمنکے اُس کے اپنے گھر والے ہوں گے۔

37 جو باپاپنے یا ماں کو مجھ سے یادہ ز کرےپیار میرےوہ
لائق نہیں۔ جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے یادہ ز پیار کرے وہ
میرے لائق نہیں۔ 38 جو اپنی صلیب اُٹھا کر میرے پیچھے نہ ہو
لے میرےوہ لائق نہیں۔ 39 جو بھی اپنی جان کو بچائے وہ اُسے
دےکھو گا، لیکن جو اپنی جان کو میری خاطر دےکھو وہ
اُسے پائے گا۔

عیسٰی اور اُس پیروکاروںکے کو قبول کرنے کا اجر
40 جو تمہیں کرےقبول وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے

قبول کرتا اُسوہہے قبولکو کرتا مجھےنےجسہے بھیجا ہے۔
41 جو کسی نبی کو کرےقبول اُسے نبی کا سا اجر ملے گا۔ اور
راستکسیجو شخصباز کو اُس بازیراستکی سببکے سے
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کرےقبول راستاُسے شخصباز کا سا اجر ملے گا۔ مَیں42 تم کو
سچ بتاتا ہوں کہ جو اِن میںچھوٹوں ایککسیسے کو میرا شاگرد
ہونے کے باعث ٹھنڈے پانی کا گلاس بھی پلائے اُس کا اجر
قائم رہے “گا۔

11
یحیٰی کا عیسٰی سوالسے

1 اپنے شاگردوں کو یہ ہدایات دینے کے بعد عیسٰی اُن کے
شہروں میں تعلیم دینے اور منادی کرنے کے لئے روانہ ہوا۔

2 یحیٰی نے جو اُس وقت جیل میں تھا سنا کہ عیسٰی کیا کیا کر
رہا اِسہے۔ پر اُس نے اپنے شاگردوں اُسکو پاسکے بھیج دیا
3 تاکہ وہ اُس سے پوچھیں، کیا” آپ وہی ہیں جسے آنا ہے یا ہم
کسی اَور کے انتظار میں “رہیں؟

4 عیسٰی جوابنے دیا، یحیٰی” واپسپاسکے جا کر سباُسے
کچھ بتا دینا جو تم اوردیکھانے اندھے’5ہے۔سنا لنگڑےدیکھتے،
چلتے پھرتے ہیں، کوڑھیوں پاککو صاف کیا جاتا بہرےہے،
سنتے ہیں، مُردوں کو زندہ کیا جاتا ہے اور غریبوں کو الله کی
خبریخوش سنائی جاتی ‘ہے۔ مبارک6 وہہے سببمیرےجو
سے ٹھوکر کھا کر برگشتہ نہیں “ہوتا۔

7 یحیٰی یہکے چلےشاگرد گئے تو عیسٰی ہجوم سے یحیٰی بارےکے
میں بات کرنے لگا، تم” یگستان ر میں کیا دیکھنے گئے ایکتھے؟
سرکنڈا جو ہَوا کے ہر جھونکے سے ہلتا نہیں۔بےشکہے؟ 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 بالکلکو؟ صحیح، بلـکہ مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ وہ نبی سے
بھی بڑا ہے۔ اُسی10 بارےکے میں مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے،
دیکھ،’ مَیں اپنے پیغمبر کو تیرے آگے آگے بھیج دیتا ہوں جو
تیرے منے سا راستہ کرےتیار ‘گا۔ مَیں11 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ
اِس میںدنیا پیدا شخصبھیکوئیوالاہونے ہے۔نہیںبڑاسےیحیٰی
توبھی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے والا سب سے چھوٹا
اُسشخص سے بڑا ہے۔ 12 یحیٰی بپتسمہ دینے سےخدمتکیوالے
آسمانتکآجکرلے بادشاہیکی پر زبردستی کی رہیجا اورہے،
زبردست اُسے چھین ہیں۔رہے 13 کیونکہ تمام نبی توریتاور نے
یحیٰی اِستکدورکے بارےکے پیشمیں ہے۔کیگوئی اور14
اگر تم یہ ماننے کے لئے تیار ہو تو مانو کہ الیاسوہ نبی ہے جسے
آنا تھا۔ 15 جو سن سکتا ہے وہ سن !لے

مَیں16 نسلاِس تشبیہسےکسکو دوں؟ وہ اُن بچوں مانندکی
ہیں جو بازار میں بیٹھے کھیل رہے ہیں۔ اُن میں سے کچھ اونچی
آواز دوسرےسے بچوں سے شکایت کر رہے ہیں، 17 ہم’ نے
بانسری بجائی تو تم نہ ناچے۔ پھر ہم نے نوحہ کے گیت گائے،
لیکن تم نے چھاتی پیٹ کر ماتم نہ ‘کیا۔ 18 دیکھو، یحیٰی آیا اور
نہ کھایا، نہ پیا۔ یہ دیکھ لوگکر کہتے ہیں کہ اُس میں بدروح
ہے۔ پھر19 ابِن آدم اورکھاتا پیتا ابآیا۔ہوا کہتے ہیں، دیکھو’ یہ

کیسا پیٹو اور شرابی ہے۔ اور ٹیکسوہ لینے والوں اور گناہ گاروں
بھیدوستکا حکمتلیکن‘ہے۔ اپنے اعمال سے ثابتصحیحہی
ہوئی “ہے۔

توبہ نہ کرنے والے شہروں افسوسپر
20 پھر عیسٰی اُن شہروں کو ڈانٹنے لگا جن میں اُس نے یادہ ز

معجزے کئے تھے، کیونکہ اُنہوں نے توبہ نہیں کی تھی۔ اے”21
خرازین، تجھ بیت!افسوسپر صیدا، تجھ !افسوسپر اگر صور اور
صیدا میں معجزےوہ 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 یادہحالکا ز برداشتقابِل گا۔ہو کفرنحوم،اےاور23 کیا
تجھے تکآسمان سرفراز کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، بلـکہ تُو اُترتا اُترتا
پاتال تک پہنچے گا۔ اگر سدوم میں معجزےوہ کئے گئے ہوتے
جو تجھ میں ہوئے ہیں تو وہ تکآج قائم رہتا۔ 24 ہاں، عدالت
نسبتتیریدنکے سدوم کا حال یادہ ز برداشتقابِل ہو “گا۔

باپ کی تمجید
25 اُس وقت عیسٰی نے کہا، اے” باپ، آسمان و زمین کے

!مالـک تیریمَیں تمجید ہوںکرتا کہ تُو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل
مندوں سے چھپا کر چھوٹے بچوں پر ظاہر کر دی ہیں۔ 26 ہاں
میرے باپ، یہی تجھے پسند آیا۔

میرے27 باپ نے سب میرےکچھ سپرد کر دیا ہے۔ کوئی
بھی فرزند کو نہیں جانتا باپسوائے کے۔ اور باپکوئی کو نہیں
جانتا سوائے فرزند کے اور اُن لوگوں کے جن پر فرزند باپ کو
ظاہر کرنا چاہتا ہے۔

اے28 تھکے ماندے اور بوجھ تلے دبے ہوئے لوگو، سب
پاسمیرے !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 کا دن تھا۔ چلتے چلتے اُس کے شاگردوں بھوککو لـگی اور
وہ اناج کی بالیں توڑ توڑ کر کھانے لـگے۔ 2 یہ دیکھ کر فریسیوں
نے عیسٰی شکایتسے کی، آپدیکھو،” کے شاگرد ایسا کام کر
رہے ہیں سبتجو دنکے منع “ہے۔

3 عیسٰی جوابنے دیا، کیا” تم نے نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا
کِیا جب اُسے اور اُس کے ساتھیوں بھوککو لـگی؟ 4 وہ الله کے
داخلمیںگھر ہوا اور اپنے ربسمیتساتھیوں کے لئے مخصوص
شدہ روٹیاں کھائیں، اگرچہ اُنہیں اِس کی اجازت نہیں تھی بلـکہ
اماموںصرف کو؟ 5 یا کیا تم توریتنے میں نہیں پڑھا کہ گو امام
سبت کے المُقّدسبیتدن میں خدمت کرتے ہوئے آرام کرنے
کا حکم توڑتے ہیں توبھی وہ بےالزام ٹھہرتے ہیں؟ 6 مَیں تمہیں
بتاتا ہوں یہاںکہ وہ ہے المُقّدسبیتجو افضلسے ہے۔ 7 کلاِم
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میںمُقّدس لـکھا ہے، مَیں’ قربانی نہیں بلـکہ پسندرحم ‘ہوں۔کرتا
اگر تم اِس مطلبکا سمجھتے تو بےقصوروں کو مجرم نہ ٹھہراتے۔
8 کیونکہ ابِن سبتآدم مالـککا “ہے۔

سوکھے ہاتھ والے آدمی کی شفا
وہاں9 سے چلتے چلتے وہ اُن عبادتکے میںخانے داخل ہوا۔

ایکمیںاُس10 آدمی جستھا ہاتھکا سوکھا لوگتھا۔ہوا عیسٰی
پر الزام لگانے تلاشبہانہکوئیکا کر اِستھے،رہے لئے اُنہوں نے
اُس سے پوچھا، کیا” سبتشریعت کے دن شفا دینے اجازتکی
دیتی “ہے؟

11 عیسٰی جوابنے دیا، اگر” تم میں کسیسے کی بھیڑ سبت
دنکے میںگڑھے گر جائے تو کیا اُسے نہیں نکالو گے؟ اور12 بھیڑ
نسبتکی انسان کی کتنی یادہ ز قدر قیمتو شریعتغرض!ہے
نیک کام اجازتکیکرنے دیتی “ہے۔ 13 پھر اُس اُسنے آدمی
جسسے کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا، اپنا” ہاتھ آگے “بڑھا۔
اُس نے ایسا کیا تو اُس تندرستمانندکیہاتھدوسرےہاتھکا

ہو گیا۔ اِس14 پر فریسی نکل آپسکر میں عیسٰی قتلکو کرنے کی
سازشیں کرنے لـگے۔

الله کا چنا ہوا خادم
عیسٰیجب15 نے یہ جان لیا تو وہ وہاں سے چلا بہتگیا۔ سے

لوگ اُس کے پیچھے چل رہے تھے۔ اُس نے اُن کے تمام مریضوں
کو دےشفا کر اُنہیں16 تاکید کسی”کی، 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،
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۔ 23 ہجوم کے لوگتمام ہکا بکا رہ
گئے اور پوچھنے لـگے، کیا” یہ ابِن داؤد “نہیں؟

فریسیوںجبلیکن24 نے یہ سنا تو اُنہوں نے صرفیہ”کہا،
بدروحوں کے سردار بعل زبول کی معرفت بدروحوں کو نکالتا
“ہے۔

25 اُن کے یہ خیالات جان کر عیسٰی نے اُن سے کہا، جس”
بادشاہی پھوٹمیں پڑ جائے وہ تباہ ہو جائے گی۔ جساور شہر
یا گھرانے کی ایسی حالت ہو وہ بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ اِسی26
طرح ابلیساگر اپنے آپ کو نکالے تو پھر اُس میں پھوٹ پڑ گئی

ہے۔ صورتاِس میں اُس کی طرحکسبادشاہی قائم رہ سکتی
ہے؟ 27 اور اگر مَیں بدروحوں کو بعل زبول کی مدد سے نکالتا
ہوں تو تمہارے بیٹے اُنہیں کس کے یعے ذر لتے نکا ہیں؟ چنانچہ
وہی اِس بات میں تمہارے منصف ہوں گے۔ لیکن28 اگر مَیں
الله روحکے معرفتکی بدروحوں نکالکو دیتا ہوں تو پھر الله کی
پاستمہارےبادشاہی پہنچ چکی ہے۔

کسی29 زورآور آدمی کے گھر میں گھس کر اُس کا مال و
اسباب لُوٹنا کس طرح ممکن ہے جب تک کہ اُسے باندھا نہ
جائے؟ پھر ہی اُسے لُوٹا جا سکتا ہے۔

30 میرےجو ساتھ نہیں خلافمیرےوہ ہے اور میرےجو
ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ مَیںغرض31 تم کو بتاتا ہوں
کہ انسان کا ہر گناہ اور معافکفر کیا جا سکے گا سوائے روح
القدس خلافکے کفر بکنے معافاِسےکے۔ نہیں کیا گا۔جائے
32 جو ابِن آدم معافاُسےکرےباتخلافکے کیا گا،سکےجا
لیکن جو القدسروح کرےباتخلافکے اُسے نہ اِس جہان
میں اور نہ آنے والے جہان معافمیں کیا جائے گا۔

درخت اُس پھلکے سے پہچانا جاتا ہے
اچھے33 پھل کے لئے اچھے درخت ضرورتکی ہوتی ہے۔

درختخراب پھلخرابسے ملتا درختہے۔ اُس پھلکے سے
ہی پہچانا جاتا ہے۔ سانپاے34 کے !بچو تم بُرےجو کسہو
اچھیطرح باتیں کر سکتے ہو؟ جسکیونکہ چیز دلسے لبریز ہوتا
ہے چھلـکوہ کر زبان پر آ جاتی ہے۔ 35 اچھا شخص اپنے دل
اچھےکے خزانے اچھیسے چیزیں نکالتا ہے جبکہ شخصبُرا اپنے
بُرے خزانے بُریسے چیزیں۔

مَیں36 تم کو بتاتا ہوں قیامتکہ کے دن لوگوں کو بےپروائی
باتہرگئیکیسے حسابکا تمہاری37گا۔پڑےدینا باتوںاپنی
کی بنا پر تم راستکو ناراستیا ٹھہرایا جائے “گا۔

الٰہی نشان کا تقاضا
38 پھر شریعت کے کچھ علما اور فریسیوں نے عیسٰی سے بات

کی، اُستاد،” ہم آپ کی طرف سے الٰہی نشان دیکھنا ہتے چا
“ہیں۔

اُس39 شریرصرف”دیا،جوابنے اور الٰہینسلزناکار نشان
کا تقاضا کرتی لیکنہے۔ اُسے کوئی بھی الٰہی پیشنشان نہیں کیا
جائے گا یونسسوائے نبی کے نشان کے۔ 40 طرحجسکیونکہ
مچھلیراتتیناوردنتینیونس میںپیٹکے طرحاُسیرہا ابِن آدم
بھی تین دن اور راتتین زمین کی میںگود پڑا رہے گا۔ قیامت41
دنکے نینوہ باشندےکے اِس نسل کھڑےساتھکے ہو کر اِسے
مجرم ٹھہرائیں گے۔ یونسکیونکہ کے اعلان پر اُنہوں نے توبہ کی
تھی یہاںجبکہ وہ یونسجوہے بھیسے بڑا جنوبیدناُس42ہے۔
ملـک سبا کی ملـکہ بھی نسلاِس کھڑیساتھکے ہو کر اِسے مجرم
دےقرار گی۔ کیونکہ وہ ملـکدُوردراز سلیمانسے حکمتکی
لئےکےسننے تھیآئی یہاںجبکہ وہ بھیسےسلیمانجوہے بڑا ہے۔

بدروح واپسیکی
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جب43 کوئی بدروح شخصکسی سے نکلتی ہے تو وہ ویران

علاقوں میں سے گزرتی ہوئی آرام کی تلاشجگہ کرتی لیکنہے۔
جب اُسے کوئی ایسا مقام نہیں ملتا 44 تو وہ کہتی ہے، مَیں’ اپنے
اُس گھر میں واپس چلی جاؤں جسگی میں سے نکلی ‘تھی۔ وہ
واپس آ کر دیکھتی ہے کہ گھر خالی ہے اور کسی نے جھاڑو
دے سلیقےکچھسبکر رکھسے دیا ہے۔ 45 پھر وہ جا ساتکر
اَور بدروحیں ڈھونڈ لاتی ہے جو اُس سے بدتر ہوتی ہیں، اور وہ
سب شخصاُس گھسمیں کر ہنے ر لـگتی ہیں۔ ابچنانچہ اُس
آدمی حالتکی پہلے نسبتکی یادہ ز بُری ہو جاتی ہے۔ اِس شریر
نسل کا بھی یہی حال ہو “گا۔

عیسٰی کی ماں اور بھائی
46 عیسٰی ابھی ہجوم باتسے کر ہی رہا تھا کہ اُس کی ماں اور

بھائی کھڑےباہر اُس باتسے کرنے کوششکی کرنے لـگے۔
کسی47 نے عیسٰی سے کہا، آپ” ماںکی اور بھائی کھڑےباہر
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 کی طرف اشارہ
کر اُسکے دیکھو،”کہا،نے ماںمیرییہ میرےاور 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 سے نکل کر جھیل کنارےکے بیٹھ گیا۔
2 اِتنا بڑا ہجوم اُس کے گرد جمع ہو گیا کہ آخرکار ایکوہ کشتی
میں بیٹھ گیا کنارےلوگجبکہ پر کھڑے رہے۔ 3 پھر اُس نے
اُنہیں بہت سی باتیں تمثیلوں میں ایک”سنائیں۔ کسان بیج بونے کے لئے نکلا۔ جب4 بیج اِدھر اُدھر
بکھر گیا تو کچھ دانے راستے پر گرے اور پرندوں نے آ کر اُنہیں
لیا۔چگ یلیکچھ5 پتھر زمین مٹیجہاںگرےپر تھی۔کمیکی وہ
جلد اُگ آئے کیونکہ مٹی گہری نہیں تھی۔ لیکن6 جب سورج
نکلا تو پودے ُجھلس گئے اور چونکہ وہ جڑ نہ پکڑ سکے اِس
لئے سوکھ گئے۔ کچھ7 خود رَو کانٹےدار پودوں کے درمیان بھی
وہاںگرے۔ وہ اُگنے تو لـگے، لیکن خود پودوںرَو ساتھساتھنے
بڑھ اُنہیںکر پھلنے لنے پھو نہ دیا۔ بھیوہچنانچہ ختم لیکن8گئے۔ہو
ایسے دانے بھی تھے جو زرخیز زمین میں گرے اور ھتے بڑ ھتے بڑ
تیس گُنا، ساٹھ گُنا بلـکہ َسو گُنا تک یادہ ز پھل لائے۔ 9 جو سن
سکتا ہے وہ سن “!لے

تمثیلوں کا مقصد
10 شاگرد اُس کے پاس آ کر پوچھنے لـگے، آپ” لوگوں سے

تمثیلوں باتمیں کیوں کرتے “ہیں؟
اُس11 جوابنے دیا، تم” کو تو آسمان کی بادشاہی کے بھید

سمجھنے کی لیاقت دی گئی ہے، لیکن اُنہیں یہ لیاقت نہیں دی
گئی۔ جس12 پاسکے کچھ ہے اُسے اَور دیا جائے گا اور اُس
کے پاس کثرت کی چیزیں ہوں گی۔ لیکن جس پاسکے کچھ

نہیں ہے اُس سے وہ بھی چھین لیا جائے گا جو اُس کے پاس
ہے۔ اِس13 لئے تمثیلوںمَیں میں اُن باتسے ہوں۔کرتا کیونکہ وہ
دیکھتے ہوئے کچھ نہیں دیکھتے، وہ سنتے ہوئے کچھ نہیں سنتے اور
نہیںکچھ سمجھتے۔ 14 اُن میں یسعیاہ نبی کی پیشیہ 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۔
16 لیکن تمہاری آنکھیں مبارک 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 ہو بہت سے
نبی اور راست 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 گرےپر ہوئے دانے لوگوہ ہیں بادشاہیجو کا کلام
سنتے تو لیکنہیں، اُسے نہیں۔سمجھتے ابلیسپھر آ کر وہ چھینکلام
لیتا ہے جو اُن دلوںکے میں یا بو گیا ہے۔ یلی20 پتھر زمین گرےپر
ہوئے دانے لوگوہ ہیں جو کلام سنتے ہی خوشیاُسے قبولسے
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 کے باعث
مصیبتکسی یا ایذا رسانی سے دوچار ہو جائیں تو وہ برگشتہ ہو
خود22ہیں۔جاتے رَو پودوںکانٹےدار ہوئےگرےدرمیانکے
دانے لوگوہ ہیں جو کلام سنتے تو ہیں، لیکن پھر روزمرہ کی
پریشانیاں دولتاور پھلنےکوکلامفریبکا لنے نتیجےدیتا۔نہیںپھو
میں وہ پھل تکلانے نہیں پہنچتا۔ اِس23 کے مقابلے میں زرخیز
زمین گرےمیں ہوئے دانے لوگوہ ہیں جو کلام کو سن کر
اُسے سمجھ لیتے اور ھتے بڑ ھتے تیسبڑ گُنا، ساٹھ گُنا بلـکہ َسو تکگُنا
پھل لاتے “ہیں۔

خود رَو پودوں کی تمثیل
24 عیسٰی نے ایکاُنہیں اَور تمثیل سنائی۔ آسمان” کی بادشاہی

اُس کسان سے مطابقت رکھتی جسہے نے اپنے کھیت میں
بیجاچھا بو دیا۔ لوگجبلیکن25 سو تھےرہے تو اُس دشمنکے
نے آ اناجکر پودوںکے درمیانکے خود رَو پودوں کا بیج بو دیا۔
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پھر وہ گیا۔چلا پھوٹاناججب26 نکلا فصلاور پکنے لـگی تو خود
رَو پودے بھی نظر آئے۔ 27 نوکر مالـک پاسکے آئے اور کہنے
لـگے، جناب،’ آپکیا نے میںکھیتاپنے بیجاچھا 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۔ اُس وقت 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 اناجہی کو جمع کر کے
گودام میں “۔‘لاؤ

رائی کے دانے تمثیلکی
31 عیسٰی نے ایکاُنہیں اَور تمثیل سنائی۔ آسمان” کی بادشاہی

رائی مانندکیدانےکے کرلےنےکسیجوہے میںکھیتاپنے
بو دیا۔ 32 گو یہ بیجوں میں سب سے چھوٹا دانہ ہے، لیکن ھتے بڑ
ھتے بڑ یہ یوں سبز سبمیں سے بڑا ہو جاتا ہے۔ بلـکہ یہ درخت سا
بن جاتا ہے پرندےاور آ کر اُس کی شاخوں میں گھونسلے بنا لیتے
“ہیں۔

خمیر کی تمثیل
33 اُس نے اُنہیں ایک اَور تمثیل بھی سنائی۔ آسمان” کی

بادشاہی خمیر کی مانند ہے عورتکسیجو نے لے ًکر 27تقریبا
کلو گرام آٹے میں ملا دیا۔ گو وہ اُس چھپمیں 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 کی صورت

میں تمثیلکیں۔ کے بغیر اُس نے اُن باتسے نہیںہی کی۔ یوں35
نبی کی پیشیہ پوریگوئی ہوئی کہ مَیں” تمثیلوں 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، کھیت” میں 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 ابلیسپودےرَو کے فرزند ہیں 39 اور اُنہیں بونے والا
دشمن ابلیس ہے۔ فصل کی کٹائی کا مطلب دنیا کا اختتام ہے
کٹائیکیفصلجبکہ کرنے والے فرشتے ہیں۔ تمثیلطرحجس40
میں خود اُکھاڑےپودےرَو جاتے آگاور میں جلائے جاتے
طرحاُسیہیں دنیا اختتامکے پر بھی کیا گا۔جائے 41 ابِن آدم اپنے
فرشتوں کو دےبھیج گا، اور وہ اُس کی بادشاہی سے برگشتگی
کا سببہر شریعتاور ورزیخلافکی کرنے والے شخصہر

کو لتے نکا گے۔جائیں اُنہیںوہ42 بھڑکتی بھٹی پھینکمیں دیں گے
لوگجہاں روتے اور دانت پیستے رہیں گے۔ 43 پھر راست باز
اپنے باپ کی بادشاہی میں سورج کی طرح چمکیں گے۔ جو سن
سکتا ہے وہ سن !لے

چھپے ہوئے خزانے تمثیلکی
آسمان44 کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے۔

جب کسی آدمی کو اُس کے بارے میں معلوم ہوا تو اُس نے
اُسے دوبارہ چھپا دیا۔ پھر وہ خوشی مارےکے چلا گیا، اپنی تمام
فروختملـکیت دیکر اور کھیتاُس کو خرید لیا۔

موتی کی تمثیل
نیز،45 آسمان کی بادشاہی ایسے سوداگر کی مانند اچھےجوہے

موتیوں کی تلاش میں تھا۔ جب46 اُسے ایک نہایت قیمتی موتی
بارےکے میں معلوم ہوا تو وہ چلا گیا، اپنی تمام فروختملـکیت
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 اُسے کنارے پر کھینچ لیا۔ پھر اُنہوں نے بیٹھ
کر قابِل استعمال مچھلیاں چن کر یوں ٹوکر میں ڈال دیں اور ناقابِل
استعمال پھینکمچھلیاں دیں۔ 49 دنیا اختتامکے پر ایسا ہی ہو گا۔
فرشتے آئیں گے بُرےاور لوگوں راستکو بازوں الـگسے کر کے
50 اُنہیں بھڑکتی بھٹی پھینکمیں دیں گے لوگجہاں 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۔
اُس52 نے اُن سے اِس”کہا، لئے شریعت کا ہر عالِم آسمانجو

کی بادشاہی میں بنشاگرد گیا ایسےہے مالـِک مکان کی مانند ہے
جو اپنے خزانے سے نئے اور پرانے جواہر نکالتا “ہے۔

عیسٰی ناصرتکو میں رد کیا جاتا ہے
53 یہ تمثیلیں سنانے کے بعد عیسٰی وہاں سے چلا گیا۔ 54 اپنے

وطنی شہر ناصرت پہنچ کر وہ عبادت خانے میں لوگوں کو تعلیم
دینے لگا۔ اُس کی باتیں سن کر حیرتوہ زدہ ہوئے۔ اُنہوں نے
پوچھا، اُسے” یہ حکمت معجزےاور کرنے کی یہ قدرت کہاں
حاصلسے ہوئی 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 یہوداہ نہیں ہیں؟ 56 کیا اُس کی ہمارےبہنیں ساتھ نہیں
رہتیں؟ تو پھر اُسے کچھسبیہ کہاں ملسے “گیا؟ یوں57 وہ اُس
سے ٹھوکر کھا کر اُسے قبول کرنے قاصرسے رہے۔
عیسٰی نے اُن سے کہا، نبی” کی عزت ہر جگہ کی جاتی ہے

سوائے اُس کے وطنی شہر اور اُس کے اپنے خاندان “کے۔ اور58
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اُن کے ایمان کی کمی باعثکے اُس نے وہاں یادہ معجزےز نہ
کئے۔

14
یحیٰی کا قتل

وقتاُس1 گلیل کے انتپاسہیرودیسحکمران کو عیسٰی کے
بارے میں اطلاع ملی۔ اِس2 پر اُس نے اپنے یوں دربار سے کہا،
یہ” یحیٰی بپتسمہ دینے والا ہے جو مُردوں میں سے جی اُٹھا ہے،
اِس لئے اُس کی معجزانہ طاقتیں اِس میں نظر آتی “ہیں۔

3 وجہ یہ تھی کہ ہیرودیس نے یحیٰی کو گرفتار کر کے جیل
میں ڈالا تھا۔ یہ ہیرودیاس کی خاطر ہوا تھا جو پہلے ہیرودیس
کے بھائی فلپّس کی بیوی تھی۔ 4 یحیٰی ہیرودیسنے کو بتایا ہیرودیاس”تھا، سے تیری شادی ناجائز “ہے۔ ہیرودیس5 یحیٰی کو
قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن عوام سے ڈرتا تھا کیونکہ وہ اُسے نبی
سمجھتے تھے۔

ہیرودیس6 سالکی گرہ موقعکے ہیرودیاسپر کی بیٹی اُن کے
منے سا ہیرودیسناچی۔ کو اُس کا ناچنا اِتنا پسند آیا 7 کہ اُس نے
قَسم کھا کر اُس سے وعدہ کیا، جو” بھی تُو مانگے گی مَیں تجھے
دوں “گا۔

8 اپنی ماں کے سکھانے پر بیٹی نے کہا، مجھے” یحیٰی بپتسمہ
دینے والے کا ٹرےسر میں منگوا “دیں۔

یہ9 سن کر بادشاہ کو دُکھ ہوا۔ لیکن اپنی قَسموں اور مہمانوں
کی موجودگی کی وجہ سے اُس نے اُسے دینے کا دےحکم دیا۔
چنانچہ10 یحیٰی کا سر قلم کر دیا گیا۔ 11 ٹرےپھر میں رکھ کر اندر
لایا گیا اور لڑکی دےکو دیا گیا۔ لڑکی اُسے اپنی ماں پاسکے لے
گئی۔ 12 بعد 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 ویرانکسیاور گیا۔چلاجگہ لیکن ہجوم اُسکو کی ملی۔خبر
لوگ پیدل چل کر شہروں سے نکل آئے اور اُس کے پیچھے لـگ
گئے۔ جب14 عیسٰی نے کشتی پر سے اُتر بڑےکر ہجوم کو دیکھا
تو اُسے لوگوں پر بڑا ترس آیا۔ وہیں اُس نے اُن کے مریضوں کو
شفا دی۔

دنجب15 ڈھلنے لگا تو اُس کے شاگرد اُس پاسکے آئے اور
یہ”کہا، ویرانجگہ دناورہے ڈھلنے لگا اِنہے۔ رُخصتکو کر
دیں تاکہ یہ ارد گرد کے دیہاتوں میں جا کر کھانے کے لئے کچھ
خرید “لیں۔

16 عیسٰی جوابنے دیا، اِنہیں” جانے کی ضرورت نہیں، تم
خود اِنہیں کھانے کو “دو۔

اُنہوں17 جوابنے دیا، صرفپاسہمارے” پانچ روٹیاں اور
دو مچھلیاں “ہیں۔

18 اُس نے کہا، اُنہیں” یہاں میرے پاس لے “آؤ، 19 اور
لوگوں گھاسکو پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ عیسٰی نے اُن پانچ روٹیوں
اور 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،

اور شاگردوں یہنے لوگوںروٹیاں میں تقسیم کر دیں۔ نےسب20
بھرجی جمعٹکڑےہوئےبچےنےشاگردوںجبکھایا۔کر توکئے
ٹوکرےبارہ بھر گئے۔ خواتین21 اور بچوں علاوہکے کھانے والے
ً تقریبا 5,000 مرد تھے۔

عیسٰی پانی پر چلتا ہے
22 اِس کے عین بعد عیسٰی نے شاگردوں کو مجبور کیا کہ وہ

کشتی پر سوار ہو کر نکلیںآگے پارکےجھیلاور جائیں۔چلے اِتنے
میں وہ ہجوم رُخصتکو کرنا چاہتا تھا۔ اُنہیں23 باد خیر کہنے کے
بعد وہ دعا کرنے کے لئے اکیلا پہاڑ پر چڑھ گیا۔ شام کے وقت
وہ وہاں اکیلا تھا 24 جبکہ کنارےکشتی سے کافی دُور ہو گئی
تھی۔ لہریں کشتی تنگبہتکو تھیںرہیکر کیونکہ ہَوا اُس کے
چلخلاف رہی تھی۔

25ً تقریبا تین راتبجے وقتکے عیسٰی پانی پر چلتے ہوئے اُن کے
پرسطحکیجھیلاُسےنےشاگردوںجب26آیا۔پاس ہوئےچلتے
دیکھا تو اُنہوں دہشتنے کھائی۔ یہ” بھوتکوئی “ہے، اُنہوں
نے کہا اور ڈر مارےکے چیخیں مارنے لـگے۔

لیکن27 ًعیسٰی فورا اُن مخاطبسے ہو کر بولا، حوصلہ” !رکھو
مَیں ہی متہوں۔ “گھبراؤ۔

28 اِس پر پطرس بول اُٹھا، خداوند،” اگر آپ ہی ہیں تو مجھے
پانی پر پاساپنے آنے کا حکم “دیں۔

29 عیسٰی جوابنے دیا، پطرس“آ۔” کشتی پر سے اُتر کر پانی
پر چلتے چلتے عیسٰی طرفکی ھنے بڑ لگا۔ لیکن30 جب اُس نے تیز
ہَوا پر غور کیا تو وہ گھبرا گیا اور لگا۔ڈوبنے 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، یقیناً” آپ الله
کے فرزند “!ہیں

گنیسرت میں مریضوں کی شفا
جھیل34 کو پار کر کے گنیسرتوہ شہر پاسکے پہنچ گئے۔

جب35 اُس جگہ کے لوگوں نے عیسٰی کو پہچان لیا تو اُنہوں نے
ارد گرد پورےکے علاقے میں اِس کی خبر پھیلائی۔ اُنہوں نے
اپنے تمام مریضوں کو اُس پاسکے لا کر اُس36 منتسے کی کہ
وہ صرفاُنہیں لباساپنے دامنکے کو چھونے جساوردے۔
بھینے اُسے چھوا اُسے شفا ملی۔

15
باپ دادا کی تعلیم

1 پھر فریسیکچھ شریعتاور کے عالِم یروشلم سے آ کر عیسٰی سے
پوچھنے لـگے، باپشاگردکےآپ”2 توڑتےکیوںروایتکیدادا
ہیں؟ کیونکہ وہ ہاتھ دھوئے بغیر روٹی کھاتے “ہیں۔

3 عیسٰی جوابنے دیا، اور” تم اپنی روایات کی خاطر الله کا
کیوںحکم توڑتے ہو؟ 4 کیونکہ الله نے فرمایا، باپاپنے’ اور اپنی
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ماں عزتکی ‘کرنا اور جو’ باپاپنے یا ماں پر کرےلعنت اُسے
سزائے موت دی ‘جائے۔ 5 لیکن جب کوئی اپنے والدین سے
کہے، آپمَیں’ کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ مَیں مَنتنے مانی
ہے کہ جو کچھ مجھے آپ 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 عزتکی کرنے ضرورتکی نہیں ہے۔ اور اِسی طرح تم الله
کے کلام کو اپنی روایت کی منسوخخاطر کر لیتے ہو۔ یاکارو7 !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، میریسب”

بات سنو اور اِسے سمجھنے کرو۔کوششکی ایسیکوئی11 چیزہے
نہیں جو انسان کے منہ میں داخل ہو کر اُسے ناپاک کر سکے،
بلـکہ جو کچھ انسان کے منہ سے نکلتا ہے وہی ناپاکاُسے کر دیتا
“ہے۔

اِس12 پر شاگردوں نے اُس پاسکے آ کر پوچھا، آپکیا” کو
معلوم ہے فریسیکہ باتیہ سن ناراضکر ہوئے “ہیں؟

13 اُس جوابنے دیا، جو” بھی پودا میرے آسمانی باپ نے
نہیں لگایا اُسے جڑ سے اُکھاڑا جائے گا۔ 14 اُنہیں چھوڑ دو، وہ
اندھے راہ دکھانے والے ہیں۔ اگر ایک اندھا دوسرے اندھے
کی 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
ہے وہ اُس معدےکے میں جاتا ہے اور وہاں 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
بُرے خیالات، قتل و غارت، زناکاری، حرام کاری، چوری،
جھوٹی گواہی اور بہتان نکلتے ہیں۔ 20 یہی کچھ انسان ناپاککو
کر دیتا ہے، لیکن ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانے سے ناپاکوہ
نہیں “ہوتا۔

عورتغیریہودی کا ایمان
21 پھر گلیلعیسٰی روانہسے ہو شمالکر میں صور اور صیدا کے

علاقے میں آیا۔ 22 اِس علاقے ایککی کنعانی خاتون اُس کے
پاس آ کر چلّانے لـگی، خداوند،” ابِن داؤد، مجھ پر رحم کریں۔
ایک 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 اُسے”لـگے، فارغ کر دیں، کیونکہ ہمارےوہ پیچھے پیچھے چیختی چلّاتی
“ہے۔

24 عیسٰی نے جواب دیا، مجھے” صرف اسرائیل کی کھوئی
ہوئی بھیڑوں پاسکے بھیجا گیا “ہے۔

عورت25 اُس پاسکے آ کر منہ جھکبلکے گئی اور میریخداوند،”کہا، مدد “!کریں
اُس26 نے اُسے بتایا، مناسبیہ” نہیں کہ بچوں سے کھانا لے

کر ُکتوں کے منے پھینکسا دیا “جائے۔
اُس27 جوابنے دیا، جی” لیکنخداوند، ُکتے بھی ٹکڑےوہ

کھاتے ہیں جو اُن مالـککے کی میز پر سے فرش پر گر جاتے
“ہیں۔

28 عیسٰی نے کہا، اے” عورت، تیرا ایمان بڑا ہے۔ تیری
درخواست پوری ہو “جائے۔ اُسی لمحے عورت کی بیٹی کو شفا
مل گئی۔

بہتعیسٰی مریضوںسے کو شفا دیتا ہے
29 پھر عیسٰی وہاں روانہسے ہو گلیلکر جھیلکی کنارےکے

پہنچ گیا۔ وہاں وہ پہاڑ پر چڑھ بیٹھکر گیا۔ لوگوں30 بڑیکی تعداد
اُس پاسکے آئی۔ وہ اپنے لنگڑے، اندھے، مفلوج، گونگے اور
قسماَورکئی ساتھبھیمریضکے اُنہوںآئے۔لے اُنہیںنے 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
32 پھر عیسٰی نے اپنے شاگردوں کو بُلا کر اُن سے کہا، مجھے”

اِن لوگوں پر ترس آتا ہے۔ اِنہیں میرے ٹھہرےساتھ تین دن ہو
چکے ہیں اور اِن پاسکے کھانے کی کوئی چیز نہیں لیکنہے۔
مَیں اِنہیں اِس نہیںرُخصتمیںحالتبھوکی کرنا چاہتا۔ ایسا نہ ہو
کہ وہ راستے تھکمیں کر ُچور ہو “جائیں۔

اُس33 شاگردوںکے جوابنے دیا، اِس” ویران علاقے میں
کہاں سے اِتنا کھانا مل سکے گا کہ یہ لوگ کھا کر سیر ہو
“جائیں؟

عیسٰی34 نے پاستمہارے”پوچھا، روٹیاںکتنی اُنہوں“ہیں؟
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 کر اُس شکرگزارینے کی 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 ہوئے ٹکڑے جمع کئے گئے تو سات بڑے ٹوکرے بھر گئے۔
خواتین38 اور بچوں کے علاوہ کھانے والے 4,000 مرد تھے۔

39 پھر عیسٰی لوگوں رُخصتکو کر کے کشتی پر سوار ہوا اور
مگدن کے علاقے میں چلا گیا۔

16
فریسی الٰہی نشان کا تقاضا کرتے ہیں

فریسیدنایک1 اور صدوقی عیسٰی پاسکے آئے۔ اُسے پرکھنے
لئےکے اُنہوں مطالبہنے کیا اُنہیںوہکہ آسمان کوئیسےطرفکی
الٰہی نشان دکھائے تاکہ اُس کا اختیار ثابت ہو جائے۔ لیکن2
اُس جوابنے دیا، شام” کو تم کہتے ہو، کل’ موسم صاف ہو
گا سرخآسمانکیونکہ نظر آتا ‘ہے۔ اور3 صبح وقتکے کہتے ہو،
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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 کے صحیح تکنتیجے
تمہارےپہنچنا بس کی بات نہیں ہے۔ صرف4 شریر اور زناکار
نشانالٰہینسل کا تقاضا لیکنہے۔کرتی اُسے نشانالٰہیبھیکوئی
پیش نہیں کیا جائے گا یونسسوائے 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۔

7 آپسشاگرد میں بحث کرنے لـگے، وہ” اِس لئے کہہ رہے
ہوں گے کہ ہم کھانا ساتھ نہیں “لائے۔

8 عیسٰی کو معلوم ہوا کہ وہ کیا سوچ ہیں۔رہے اُس نے تم”کہا، آپس میں بحثکیوں کر رہے ہو پاسہمارےکہ روٹی نہیں
ہے؟ 9 کیا تم تکابھی نہیں سمجھتے؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ مَیں نے
پانچ روٹیاں لے کر 5,000 آدمیوں کو کھانا کھلا دیا اور کہ تم
نے بچے ہوئے ٹکڑوں کے کتنے ٹوکرے اُٹھائے تھے؟ 10 یا کیا تم
بھول گئے ہو کہ مَیں روٹیاںساتنے لے آدمیوں4,000کر کو
کھانا کھلایا اور کہ تم نے بچے ہوئے ٹکڑوں کے کتنے ٹوکرے
اُٹھائے تھے؟ 11 تم کیوں نہیں سمجھتے کہ مَیں تم سے کھانے کی
بات نہیں کر رہا؟ !باتمیریسنو فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر
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؟
14 اُنہوں نے جواب دیا، کچھ” کہتے ہیں یحیٰی بپتسمہ دینے

یہکچھوالا، الیاسآپکہ بھییہکچھہیں۔نبی ہیںکہتے یرمیاہکہ
یا نبیوں میں سے “ایک۔

اُس15 نے پوچھا، نزدیکتمہارےلیکن” 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۔ مَیں18 تجھے یہ بھی بتاتا ہوں کہ پطرستُو یعنی پتھر ہے، اور
اِسی پتھر پر مَیں جماعتاپنی کو تعمیر کروں جسجماعتایسیگا،
پر پاتال دروازےکے غالببھی نہیں آئیں گے۔ مَیں19 تجھے آسمان
کی بادشاہی دوںدےکنجیاںکی گا۔ کچھجو تُو زمین پر باندھے
گا وہ آسمان پر بھی بندھے گا۔ اور کچھجو تُو زمین پر کھولے گا وہ
آسمان پر بھی کھلے “گا۔

20 پھر عیسٰی نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا، کسی” کو بھی
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

اور شریعت کے علما کے ہاتھوں بہت دُکھ اُٹھاؤں۔ مجھے قتل کیا
جائے گا، تیسرےلیکن دن مَیں جی اُٹھوں “گا۔

22 اِس پر پطرس اُسے ایک طرف لے جا کر سمجھانے اے”لگا۔ خداوند، الله کرےنہ کہ یہ آپبھیکبھی ساتھکے “ہو۔
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 پیچھےمیرےجو”کہا،سے آنا
چاہے وہ اپنے آپ کا کرےانکار اور اپنی صلیب اُٹھا میرےکر
پیچھے ہو لے۔ 25 کیونکہ جو اپنی جان کو بچائے رکھنا چاہے وہ
اُسے لیکنگا۔دےکھو میریجو اپنیخاطر جان وہیدےکھو
اُسے پا گا۔لے 26 کیا فائدہ ہے کسیاگر پوریکو دنیا حاصل ہو
جائے، لیکن وہ اپنی جان سے محروم ہو جائے؟ انسان اپنی جان
کے بدلے کیا دے سکتا ہے؟ 27 کیونکہ ابِن آدم اپنے باپ کے
جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اور اُس وقت وہ ہر
ایک کو اُس کامکے کا گا۔دےبدلہ مَیں28 تمہیں 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

1 چھ دن کے بعد عیسٰی صرف پطرس، یعقوب اور یوحنا کو
اپنے ساتھ لے کر اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ 2 وہاں 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 سے باتیں کرنے
لـگے۔ پطرس4 بول اُٹھا، خداوند،” کتنی باتاچھی ہے کہ ہم
یہاں ہیں۔ چاہیںآپاگر تو مَیں تین یاں بناؤںجھونپڑ آپایکگا،
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۔

سنیہ6 دہشتشاگردکر کھا کر اوندھے منہ گئے۔گر لیکن7
عیسٰی نے آ کر اُنہیں چھوا۔ اُس نے کہا، اُٹھو،” مت “ڈرو۔
اُنہوںجب8 نے نظر اُٹھائی تو عیسٰی کے کسیسوا کو نہ دیکھا۔

9 وہ پہاڑ سے اُترنے لـگے تو عیسٰی اُنہیںنے حکم دیا، جو” کچھ
تم نے دیکھا ہے اُسے اُس تکوقت کسی کو نہ بتانا تکجب
کہ ابِن آدم مُردوں میں سے جی نہ “اُٹھے۔

کہتےکیوںعلماکےشریعت”پوچھا،سےاُسنےشاگردوں10
ہیں مسیحکہ کی آمد الیاسپہلےسے کا آنا ضروری “ہے؟
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عیسٰی11 الیاس”دیا،جوابنے تو کرنےبحالکچھسبضرور

کے لئے آئے گا۔ لیکن12 مَیں تم کو بتاتا ہوں الیاسکہ تو آ چکا
اورہے اُنہوں اُسےنے نہیں پہچانا بلـکہ اُس ساتھکے جو چاہا کیا۔
اِسی طرح ابِن آدم بھی اُن ہاتھوںکے دُکھ اُٹھائے “گا۔

13 پھر شاگردوں کو سمجھ آئی کہ وہ اُن کے ساتھ یحیٰی بپتسمہ
دینے والے باتکی کر رہا تھا۔

عیسٰی لڑکے میں بدروحسے نکالتا ہے
جب14 وہ نیچے ہجوم پاسکے پہنچے ایکتو آدمی نے عیسٰی

کے منے سا آ کر گھٹنے ٹیکے 15 اور کہا، خداوند،” میرے 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۔
مَیں16 آپاُسے شاگردوںکے پاسکے لایا تھا، لیکن وہ اُسے شفا
دےنہ “سکے۔

17 عیسٰی جوابنے دیا، ایمان” سے خالی اور ٹیڑھی !نسل مَیں
تمہارےتککب ساتھ رہوں، تککب تمہیں برداشت کروں؟
لڑکے پاسمیرےکو لے “آؤ۔ 18 عیسٰی نے بدروح کو ڈانٹا، تو
وہ لڑکے میں نکلسے اُسیگئی۔ لمحے اُسے شفا مل گئی۔

19 بعد میں شاگردوں نے علیٰحدگی میں عیسٰی کے پاس آ کر
پوچھا، بدروحہم” کو کیوں نہ نکال “سکے؟

20 اُس نے جواب دیا، اپنے” ایمان کی کمی کے سبب سے۔
مَیں تمہیں سچ بتاتا ہوں، اگر تمہارا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی
ہو تو پھر تم اِس پہاڑ کو کہہ سکو گے، اِدھر’ سے کھسکاُدھر
‘جا، تو کھسکوہ جائے گا۔ تمہارےاور لئے کچھ بھی ناممکن
نہیں ہو گا۔ 21 لیکن] اِس قسم بدروحکی دعا روزےاور
کے بغیر نہیں “[نکلتی۔

عیسٰی دوسری بار موتاپنی کا ذکر کرتا ہے
جب22 وہ گلیل میں جمع ہوئے تو عیسٰی نے اُنہیں بتایا، ابِن”

آدم آدمیوںکو حوالےکے کر دیا گا۔جائے وہ23 کریںقتلاُسے
لیکنگے، تین دن کے بعد وہ جی اُٹھے “گا۔
یہ سن کر نہایتشاگرد غمگین ہوئے۔

المُقّدسبیت ٹیکسکا
24 وہ کفرنحوم پہنچے تو بیت المُقّدس کا ٹیکس جمع کرنے

والے پطرس پاسکے آ کر پوچھنے لـگے، کیا” آپ کا اُستاد بیت
المُقّدس ٹیکسکا ادا نہیں “کرتا؟

جی،”25 وہ کرتا پطرس“ہے، دیا۔جوابنے وہ میںگھر آیا
تو عیسٰی پہلے ہی لنے بو لگا، کیا” خیال ہے شمعون، دنیا کے بادشاہ
کن سے ڈیوٹی اور ٹیکس لیتے ہیں، اپنے فرزندوں سے یا اجنبیوں
“سے؟

پطرس26 جوابنے دیا، اجنبیوں” “سے۔
عیسٰی بولا تو” پھر اُن کے ٹیکسفرزند دینے بَریسے ہوئے۔

لیکن27 ہم ناراضاُنہیں نہیں کرنا ہتے۔ چا اِس لئے جھیل پر جا
اُسکر ڈالڈوریمیں دینا۔ مچھلیجو تُو پکڑےپہلے اُسگا کا منہ

کھولنا تو اُس میں چاندیسے کا ِسکہ نکلے گا۔ اُسے لے کر اُنہیں
میرے اور اپنے لئے ادا کر “دے۔

18
سبکون سے بڑا ہے؟

1 اُس وقت 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 بچوںچھوٹے کی مانند نہ بنو تو تم آسمانکبھی کی بادشاہی میں
داخل نہیں ہو گے۔ 4 اِس لئے جو بھی اپنے آپ کو اِس بچے کی
طرح بنائےچھوٹا گا بڑاسےسبمیںآسمانوہ اور5گا۔ہو بھیجو
میرے نام میں اِس جیسے چھوٹے بچے کو کرےقبول وہ مجھے
قبول کرتا ہے۔

آزمائشیں
لیکن6 جو کوئی اِن چھوٹوں میں سے کسی کو گناہ کرنے پر

اُکسائے اُس کے لئے بہتر ہے کہ اُس کے گلے میں بڑی چکّی کا
پاٹ باندھ کر اُسے سمندر کی گہرائیوں میں ڈبو دیا جائے۔ 7 دنیا
پر اُن چیزوں کی وجہ افسوسسے جو گناہ کرنے پر اُکساتی ہیں۔
لازم ہے ایسیکہ آزمائشیں آئیں، لیکن شخصاُس جسافسوسپر
معرفتکی وہ آئیں۔

8 اگر تیرا ہاتھ یا پاؤں تجھے گناہ کرنے پر اُکسائے تو کاٹاُسے
پھینککر دینا۔ اِس پہلےسے تجھےکہ ہاتھوںدو یا سمیتپاؤںدو
جہنم آگابدیکی میں پھینکا جائے، بہتر یہ ہے ایککہ ہاتھ یا
پاؤں سے محروم ہو کر ابدی زندگی میں داخل ہو۔ 9 اور اگر تیری
آنکھ تجھے گناہ کرنے پر اُکسائے تو اُسے نکال کر پھینک دینا۔
اِس سے پہلے کہ تجھے دو سمیتآنکھوں جہنم آگکی میں پھینکا
جائے بہتر یہ ہے ایککہ آنکھ سے محروم ہو ابدیکر 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 وقت میرے 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 جائے تو وہ کرےکیا گا؟ کیا وہ 99باقی
بھیڑیں پہاڑی علاقے میں چھوڑ کر بھٹکی ہوئی بھیڑ کو ڈھونڈنے
نہیں جائے گا؟ 13 اور مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ بھٹکی ہوئی بھیڑ
کے ملنے پر وہ اُس بارےکے میں اُن باقی 99 بھیڑوں کی نسبت
کہیں یادہ ز خوشی منائے گا جو بھٹکی نہیں۔ بالکل14 اِسی طرح
آسمان پر تمہارا باپ نہیں چاہتا کہ اِن چھوٹوں میں ایکسے بھی
ہلاک ہو جائے۔

گناہ پڑےمیں بھائی سلوکسے
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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 کو جیت لیا۔ 16 لیکن اگر وہ نہ مانے تو ایک یا دو
اَور لوگوں کو اپنے ساتھ لے جا تاکہ تمہاری باتہر کی دو یا تین
گواہوں تصدیقسے ہو جائے۔ 17 اگر وہ اُن باتکی بھی نہ مانے
تو جماعت کو بتا دینا۔ اور اگر وہ جماعت کی بھی نہ مانے تو اُس
کے ساتھ غیرایمان دار ٹیکسیا لینے والے کا سلوکسا کر۔

ھنے باند اور لنے کھو کا اختیار
مَیں18 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ جو کچھ بھی تم زمین پر باندھو گے

آسمان پر بھی بندھے گا، اور زمینکچھجو پر کھولو آسمانگے پر بھی
کھلے گا۔

مَیں19 تم کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اگر تم میں کسیشخصدوسے
بات کو مانگنے پر متفق جائیںہو تو میرا باپآسمانی تم گا۔بخشےکو
20 کیونکہ جہاں بھی دو یا تین میرےافراد نام میں جمع ہو جائیں
وہاں مَیں اُن درمیانکے ہوں “گا۔

معاف نہ کرنے والے نوکر کی تمثیل
21 پطرسپھر نے عیسٰی پاسکے آ کر پوچھا، جبخداوند،”

میرا بھائی میرا کرےگناہ تو مَیں کتنی بار معافاُسے ساتکروں؟
بار “تک؟

22 عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” تجھے بتاتا ہوں، سات بار نہیں
77بلـکہ بار۔ اِس23 لئے آسمان کی ایکبادشاہی بادشاہ کی مانند
ہے جو اپنے نوکروں کے قرضوں کتابحسابکا کرنا چاہتا تھا۔
حساب24 کتاب شروع کرتے وقت ایک آدمی اُس کے منے سا
پیش کیا گیا جو اربوں کے حساب سے اُس کا قرض دار تھا۔
25 وہ یہ رقم ادا نہ کر سکا، اِس لئے اُس مالـککے نے قرضیہ
وصول کرنے کے لئے حکم دیا کہ اُسے بال بچوں اور تمام ملـکیت
فروختسمیت کر دیا جائے۔ یہ26 سن کر نوکر منہ بلکے گرا اور
منت کرنے لگا، مہلتمجھے’ دیں، پوریمَیں رقم ادا دوںکر ‘گا۔
بادشاہ27 اُسکو ترسپر آیا۔ اُس اُسنے معافقرضکا کر کے
اُسے جانے دیا۔

یہیجبلیکن28 نوکر باہر نکلا ایکتو ملاخدمتہم اُسجو
روپوںہزارچندکا تھا۔دارقرضکا اُسے پکڑ کر اُسوہ گلاکا دبا
کر کہنے لگا، قرضاپنا’ ادا ‘!کر 29 دوسرا نوکر گر منتکر کرنے
لگا، مجھے’ مہلت دیں، مَیں آپ کو ساری رقم ادا کر دوں ‘گا۔
لیکن30 وہ اِس لئےکے تیار نہ ہوا، بلـکہ جا اُسےکر تکوقتاُس
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 اپنے
مالـک پاسکے جا کچھسبکر بتا دیا جو اِس32تھا۔ہوا مالـکپر
نے اُس نوکر کو پاساپنے بُلا لیا اور کہا، شریر’ جب!نوکر تُو نے
منتمیری کی تو مَیں نے تیرا معافقرضپورا کر دیا۔ 33 کیا لازم
نہ تھا کہ تُو بھی اپنے ساتھی نوکر پر اُتنا رحم کرتا جتنا مَیں نے تجھ
پر کیا ‘تھا؟ 34 غصے میں مالـک نے اُسے جیل کے افسروں کے

حوالے کر دیا تاکہ اُس پر تشددتکوقتاُس 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 نے اپنے بھائی پورےکو دل معافسے نہ “کیا۔

19
طلاق بارےکے میں تعلیم

یہ1 کہنے بعدکے عیسٰی گلیل کو چھوڑ کر یہودیہ میں یائے در
یردن کے پار چلا گیا۔ 2 بڑا ہجوم اُس کے پیچھے ہو لیا اور اُس نے
اُنہیں وہاں شفا دی۔

فریسیکچھ3 آئے اور اُسے پھنسانے غرضکی سوالسے کیا”کیا، جائز ہے کہ مرد اپنی بیوی کو کسی بھی وجہ سے طلاق
“دے؟

4 عیسٰی جوابنے دیا، کیا” تم نے مُقّدسکلاِم میں نہیں پڑھا
کہ ابتدا میں خالق نے اُنہیں مرد اور عورت بنایا؟ 5 اور اُس نے
فرمایا، اِس’ لئے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے
پیوستساتھ ہو جاتا ہے۔ وہ ایکدونوں ہو جاتے ‘ہیں۔ یوں6
وہ مُقّدسکلاِم نہیںدومطابقکے ہتے ر ایکبلـکہ ہو ہیں۔جاتے
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؟

8 عیسٰی جوابنے دیا، موسٰی” سختتمہارینے دلی کی وجہ
سے تم کو اپنی بیوی کو طلاق دینے اجازتکی دی۔ لیکن ابتدا
میں ایسا نہ تھا۔ مَیں9 تمہیں بتاتا ہوں، جو اپنی بیوی جسکو نے
زنا نہ کیا ہو دےطلاق اور کسی اَور سے شادی کرے، وہ زنا
کرتا “ہے۔

شاگردوں10 نے اُس سے کہا، اگر” شوہر اور بیوی کا آپس
کا تعلق ایسا ہے تو شادی نہ کرنا بہتر “ہے۔

عیسٰی11 نہیںسمجھباتیہکوئیہر”دیا،جوابنے بلـکہسکتا
صرف قابلاِسجسےوہ بنا دیا گیا ہو۔ 12 پیدائشکچھکیونکہ ہی
نہیںقابلکےکرنےشادیسے بعضہوتے، یوںنےدوسروںکو
بنایا ہے بعضاور نے آسمان کی بادشاہی کی شادیخاطر کرنے
سے انکار کیا ہے۔ لہٰذا جو یہ سمجھ سکے 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۔ 14 یہ دیکھ کر عیسٰی نے کہا، بچوں” کو
پاسمیرے آنے دو اور اُنہیں نہ روکو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی
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 پھر ایک آدمی عیسٰی پاسکے آیا۔ اُس نے کہا، اُستاد،”

مَیں کون نیکسا کام کروں تاکہ ابدی زندگی مل “جائے؟
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17 عیسٰی جوابنے دیا، تُو” مجھے نیکی بارےکے میں کیوں

پوچھ لیکنہے۔نیکہیایکصرفہے؟رہا اگر ابدیتُو زندگی
میں داخل ہونا چاہتا ہے تو احکام مطابقکے زندگی “گزار۔

آدمی18 نے پوچھا، کون” سے “احکام؟
عیسٰی جوابنے قتل”دیا، نہ کرنا، زنا نہ نہچوریکرنا، کرنا،

نہگواہیجھوٹی دینا، 19 باپاپنے اور اپنی ماں عزتکی کرنا اور
اپنے پڑوسی سے ویسی محبت رکھنا جیسی تُو اپنے آپ سے رکھتا
“ہے۔

20 جوان آدمی نے جواب دیا، مَیں” نے اِن تمام احکام کی
پیروی کی ابہے، کیا رہ گیا “ہے؟

21 عیسٰی نے اُسے بتایا، اگر” تُو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اور
اپنی پوری جائیداد فروخت کر کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر
دے۔ پھر تیرے لئے آسمان پر خزانہ جمع ہو جائے گا۔ اِس کے
بعد آ میرےکر پیچھے ہو “لے۔

22 یہ سن کر نوجوان مایوس ہو کر چلا گیا، کیونکہ وہ نہایت
دولت مند تھا۔

23 اِس 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 کے آسمان کی
بادشاہی میں داخل ہونے نسبتکی یادہ ز آسان یہ ہے اونٹکہ
سوئی کے ناکے میں سے گزر “جائے۔

یہ25 سن کر حیرتنہایتشاگرد زدہ ہوئے اور پوچھنے کسپھر”لـگے، نجاتکو حاصل ہو سکتی “ہے؟
26 عیسٰی نے غور سے اُن طرفکی دیکھ کر جواب دیا، یہ”

انسان کے لئے تو ناممکن ہے، لیکن الله کے لئے سب کچھ ممکن
“ہے۔

27 پطرسپھر بول اُٹھا، ہم” تو اپنا سب کچھ چھوڑ آپکر کے
پیچھے ہو لئے ہیں۔ ہمیں کیا ملے “گا؟

28 عیسٰی نے اُن سے مَیں”کہا، تم کو سچ بتاتا ہوں، دنیا کی نئی
تخلیق جبپر ابِن آدم اپنے تختجلالی پر بیٹھے گا تو تم بھی جنہوں
نے میری پیروی کی ہے بارہ تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ
قبیلوں عدالتکی گے۔کرو میریبھینےجساور29 خاطر اپنے
گھروں، بھائیوں، بہنوں، باپ، ماں، بچوں یا کھیتوں کو چھوڑ دیا
ہے اُسے َسو گُنا یادہ ز مل جائے گا اور میراث میں ابدی زندگی
پائے گا۔ لیکن30 بہت لوگسے ابجو اّول ہیں اُس وقت آخر
ہوں گے اور ابجو آخر ہیں وہ اّول ہوں گے۔

20
انگور کے باغ میں مزدور

1 کیونکہ آسمان کی بادشاہی اُس زمین دار مطابقتسے رکھتی
ہے ایکجو دن سویرےصبح نکلا تاکہ اپنے انگور کے باغ کے
لئے مزدور ڈھونڈے۔ 2 وہ اُن سے دِہاڑی کے لئے چاندی کا
ایک ِسکہ دینے پر متفق ہوا اور اُنہیں اپنے انگور کے باغ میں بھیج
بجےنو3دیا۔ وہ دوبارہ نکلا تو دیکھا منڈیتکابھیلوگکچھکہ
میں فارغ بیٹھے ہیں۔ اُس4 نے اُن سے کہا، تم’ بھی جا میرےکر
انگور کے باغ میں کام کرو۔ مَیں تمہیں مناسب اُجرت دوں ‘گا۔

5 چنانچہ وہ کام کرنے کے لئے چلے گئے۔ بارہ بجے اور تین بجے
دوپہر وقتکے بھی وہ نکلا اور اِس طرح فارغکے 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 جوابنے دیا، اِس’ لئے
کہ کسی نے ہمیں کام پر نہیں ‘لگایا۔ اُس نے اُن سے کہا، تم’
بھی جا میرےکر انگور کے باغ میں کام ‘کرو۔

ڈھلدن8 گیا تو زمین دار افسراپنےنے بتایا،کو مزدوروں’ کو
بُلا کر اُنہیں دےمزدوری دے، آخر میں آنے والوں سے شروع
کر پہلےکے آنے والوں ‘تک۔ 9 جو مزدور پانچ بجے آئے تھے اُنہیں
چاندی ایکایککا ِسکہ مل گیا۔ 10 اِس لئے جب وہ آئے جو
پہلے کام پر لگائے گئے تھے تو اُنہوں نے یادہ ز ملنے کی توقع کی۔
لیکن اُنہیں بھی چاندی ایکایککا ِسکہ ملا۔ اِس11 پر وہ زمین
دار خلافکے بڑبڑانے لـگے، 12 یہ’ آدمی جنہیں آخر میں لگایا گیا
اُنہوں ایکصرفنے کیا۔کامگھنٹا آپتوبھی ہمارےاُنہیںنے
برابر کی مزدوری دی حالانکہ ہمیں دن کا پورا بوجھ اور دھوپ
برداشتشدتکی کرنی ‘پڑی۔

13 لیکن زمین دار نے اُن میں سے ایک سے بات 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 فیاضمَیںکہ دل ‘ہوں؟

یوں16 اّول آخر میں آئیں اورگے آخریجو ہیں اّولوہ ہو جائیں
“گے۔

عیسٰی تیسری مرتبہ موتاپنی کا ذکر کرتا ہے
عیسٰیجباب17 یروشلم بڑھطرفکی رہا تھا تو بارہ شاگردوں

لےطرفایککو جا اُسکر نے اُن کہا،سے ہم”18 یروشلم کی
بڑھطرف رہے ہیں۔ وہاں ابِن آدم کو راہنما اماموں شریعتاور
کے علما کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ اُس پر موتسزائے کا
فتوٰی دے کر 19 اُسے غیریہودیوں کے حوالے کر دیں گے تاکہ
وہ اُس کا مذاق اُڑائیں، اُس کوڑےکو ماریں اور اُسے مصلوب
کریں۔ تیسرےلیکن دن وہ جی اُٹھے “گا۔

یعقوب اور یوحنا کی ماں گزارشکی
20 زبدیپھر یعقوببیٹوںکے اور یوحنا ماںکی اپنے بیٹوں کو

ساتھ لے کر عیسٰی پاسکے آئی اور سجدہ کر کے کہا، آپ” سے
گزارشایک “ہے۔

21 عیسٰی نے پوچھا، تُو” کیا چاہتی “ہے؟
اُس نے جواب دیا، اپنی” بادشاہی میں میرے اِن بیٹوں میں

سے ایک کو اپنے دائیں ہاتھ بیٹھنے دیں اور دوسرے کو بائیں
“ہاتھ۔

22 عیسٰی نے کہا، تم” کو نہیں معلوم کہ مانگکیا رہے ہو۔
کیا تم وہ پیالہ پی سکتے ہو جو مَیں پینے کو “ہوں؟



متی 20:23 746 متی 21:20
جی،” 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 کام نہیں کہ میرےکون دائیں ہاتھ بیٹھے
گا اور کون بائیں میرےہاتھ۔ باپ نے یہ مقام اُن ہی کے لئے
تیار کیا جنہے کو اُس نے خود مقرر کیا “ہے۔

شاگردوںدسباقیجب24 یہنے سنا تو یعقوباُنہیں اور یوحنا
پر آیا۔غصہ اِس25 پر عیسٰی نے بُلاکوسباُن کر تم”کہا، جانتے
ہو قوموںکہ حکمرانکے اپنی رعایا رُعبپر لتے ڈا ہیں اور اُن کے
بڑے افسر اُن پر اپنے اختیار استعمالغلطکا ہیں۔کرتے لیکن26
تمہارے درمیان ایسا نہیں ہے۔ جو 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 اورکرےخدمتکہ اپنی فدیہجان طورکے دےپر بہتوںکر
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۔

ہجوم31 اُنہیںنے ڈانٹ کر کہا، لیکن“!خاموش” وہ اَور بھی
اونچی آواز سے پکارتے رہے، خداوند،” ابِن داؤد، ہم پر رحم
“کریں۔

32 عیسٰی رُک گیا۔ اُس اُنہیںنے پاساپنے بُلایا اور تم”پوچھا،
کیا ہتے چا ہو کہ تمہارےمَیں لئے “کروں؟

اُنہوں33 جوابنے دیا، خداوند،” یہ کہ ہم دیکھ “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
وہ1 یروشلم پہنچے۔فگےبیتقریبکے زیتونگاؤںیہ پہاڑکے

پر واقع تھا۔ عیسٰی نے دو شاگردوں کو بھیجا 2 اور کہا، منے” 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 خداوند’دینا، کو اِن ضرورتکی ‘ہے۔ یہ سن کر ًوہ فورا اِنہیں بھیج
دے “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 دیئے۔رکھ پھر عیسٰی اُن پر بیٹھ گیا۔ چلوہجب8 پڑا
بہتتو یادہ ز لوگوں اُسنے کے آگے آگے راستے میں کپڑےاپنے
بعضدیئے۔بچھا اُسبھیشاخیںنے آگےکے آگے میںراستے بچھا
دیں جو اُنہوں نے درختوں کاٹسے لی تھیں۔ لوگ9 عیسٰی کے
آگے اور پیچھے چل رہے تھے اور چلّا کر نعرےیہ لگا رہے ابِن”تھے، داؤد کو *!ہوشعنا
مبارک ہے وہ ربجو کے نام سے آتا ہے۔
آسمان کی بلندیوں پر †“ہوشعنا۔
جب10 عیسٰی یروشلم میں داخل ہوا تو پورا شہر ہل گیا۔ سب

نے پوچھا، یہ” کون “ہے؟
11 ہجوم جوابنے دیا، یہ” عیسٰی ہے، وہ نبی جو گلیل کے

ناصرت سے “ہے۔
المُقّدسبیتعیسٰی میں جاتا ہے

اور12 المُقّدسبیتعیسٰی میں جا کر سباُن 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 سے مُقّدسکلاِم”کہا،
میں لـکھا ہے، میرا’ گھر دعا کا گھر کہلائے لیکن‘گا۔ تم نے
اُسے ڈاکوؤں اڈّےکے میں بدل دیا “ہے۔

14 اندھے لنگڑےاور المُقّدسبیت میں اُس پاسکے آئے اور
اُس نے اُنہیں شفا دی۔ لیکن15 راہنما امام اور شریعت کے علما
ناراض ہوئے جب اُنہوں نے اُس کے حیرت انگیز کام دیکھے
اور یہ کہ المُقّدسبیتبچے میں ابِن” داؤد کو “ہوشعنا چلّا رہے
ہیں۔ اُنہوں16 نے اُس سے پوچھا، کیا” آپ سن رہے ہیں کہ یہ
بچے کیا کہہ رہے “جی،”“ہیں؟ عیسٰی نے جواب دیا، کیا” تم نے کلاِم مُقّدس میں
نہیںکبھی پڑھا کہ تُو’ نے بچوںچھوٹے اور شیرخواروں زبانکی
کو تیار کیا ہے تاکہ تیریوہ تمجید یں “؟‘کر

پھر17 اُنہیںوہ چھوڑ شہرکر نکلاسے بیتاور عنیاہ جہاںپہنچا
اُس راتنے گزاری۔

انجـیر درختکے لعنتپر
اگلے18 جبسویرےصبحدن وہ لوٹیروشلم رہا تھا تو عیسٰی

بھوککو لـگی۔ 19 راستے قریبکے انجـیر ایککا درخت دیکھ
کر وہ اُس کے پاس گیا۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ
پھل نہیں لگا صرفبلـکہ پتے ہی پتے ہیں۔ اِس پر اُس درختنے
پھلمیںتجھبھیکبھیسےاب”کہا،سے نہ ًدرخت“!لـگے فورا
سوکھ گیا۔

یہ20 دیکھ کر حیرانشاگرد ہوئے اور انجـیر”کہا، درختکا
اِتنی جلدی طرحکسسے سوکھ “گیا؟

* 21:9 :ہوشعنا ہوشعنا :عبرانی) مہربانی کر کے ہمیں ۔(بچا یہاں اِس میں حمد و ثنا کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ † 21:9 :ہوشعنا ہوشعنا :عبرانی) مہربانی
کر ہمیںکے یہاں۔(بچا اِس میں حمد و ثنا کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔
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21 عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں، اگر شکتم

نہ کرو بلـکہ ایمان رکھو تو پھر تم نہ صرف ایسا کام کر سکو گے
بلـکہ اِس بھیسے بڑا۔ تم اِس پہاڑ سے کہو گے، اُٹھ،’ آپاپنے کو
میںسمندر ‘دےگرا تو یہ ہو گا۔جائے 22 اگر تم ایمان رکھو تو جو
کچھ بھی تم دعا میں مانگو گے وہ تم ملکو جائے “گا۔

نےکس عیسٰی کو اختیار دیا؟
المُقّدسبیتعیسٰی23 داخلمیں ہو کر تعلیم لگا۔دینے اِتنے میں

راہنما امام اور قوم بزرگکے اُس پاسکے آئے اور آپ”پوچھا،
یہ سب کسکچھ اختیار سے کر رہے کسہیں؟ آپنے کو یہ
اختیار دیا “ہے؟

عیسٰی24 بھیمیرا”دیا،جوابنے تم اِسہے۔سوالایکسے
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؟ 26 لیکن
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 کیا خیال ایکہے؟ آدمی کے دو بیٹے بڑےباپتھے۔
بیٹے پاسکے گیا اور کہا، بیٹا،’ آج انگور کے باغ میں جا کر کام
‘کر۔ 29 بیٹے جوابنے دیا، مَیں’ جانا نہیں لیکن‘چاہتا، بعد میں
اُس نے اپنا خیال بدل لیا اور باغ میں چلا گیا۔ 30 اِتنے میں باپ
چھوٹے بیٹے کے پاس بھی گیا اور اُسے باغ میں جانے کو جی’کہا۔ جناب، مَیں جاؤں ‘گا، چھوٹے بیٹے نے کہا۔ لیکن وہ نہ
گیا۔ مجھےاب31 بتاؤ کسکہ بیٹے نے باپاپنے پوریمرضیکی
پہلے”“کی؟ بیٹے اُنہوں“نے، جوابنے دیا۔
عیسٰی نے کہا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں ٹیکسکہ لینے والے

اور کسبیاں تم پہلےسے الله کی بادشاہی میں داخل ہو رہے ہیں۔
32 کیونکہ یحیٰی تم راستکو بازی کی راہ دکھانے آیا اور تم اُس
پر ایمان نہ لائے۔ ٹیکسلیکن لینے والے اور کسبیاں اُس پر ایمان
لائے۔ اور یہ دیکھ بھیکر 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 پہرےاور داروں کے
لئے بُرج تعمیر کیا۔ پھر وہ اُسے مزارعوں کے سپرد کر کے بیروِن
ملـک چلا گیا۔ جب34 انگور کو توڑنے کا وقت قریب آ گیا تو

اُس نے اپنے نوکروں کو مزارعوں پاسکے بھیج دیا تاکہ وہ اُن
مالـکسے کا کریں۔وصولحصہ لیکن35 مزارعوں اُسنے کے
نوکروں کو پکڑ لیا۔ اُنہوں ایکنے کی پٹائی دوسرےکی، قتلکو
کیا تیسرےاور مالـکپھر36کیا۔سنگسارکو نوکروںمزیدنے کو
اُن بھیجپاسکے دیا پہلےجو نسبتکی یادہ ز لیکنتھے۔ مزارعوں
اُننے زمینآخرکار37کیا۔سلوکوہیبھیساتھکے دار اپنےنے
بیٹے کو اُن کے پاس بھیجا۔ اُس نے کہا، آخر’ میرے بیٹے کا تو
لحاظ کریں ‘گے۔ لیکن38 بیٹے دیکھکو دوسرےایکمزارعکر
سے کہنے لـگے، یہ’ زمین وارثکا ہے۔ آؤ، ہم اِسے قتل کر کے
اُس میراثکی پر قبضہ کر ‘لیں۔ اُنہوں39 نے اُسے پکڑ کر باغ سے
پھینکباہر دیا اور قتل “کیا۔

40 عیسٰی نے پوچھا، اب” بتاؤ، باغ مالـککا جب آئے گا تو
اُن مزارعوں کے ساتھ کرےکیا “گا؟

اُنہوں41 جوابنے دیا، وہ” اُنہیں بُری طرح کرےتباہ گا اور
باغ کو دوسروں کے سپرد دےکر گا، ایسے مزارعوں کے سپرد
وقتجو پر اُسے فصل کا اُس کا دیںحصہ “گے۔

42 عیسٰی نے اُن سے کہا، کیا” تم نے کبھی کلام کا یہ حوالہ
نہیں پتھرجس’پڑھا، کو مکان بنانے والوں نے رد کیا،
وہ کونے بنیادیکا پتھر بن گیا۔
ربیہ نے کیا
اور دیکھنے میں حیرتکتنا انگیز ؟‘ہے
اِس43 لئے مَیں تمہیں بتاتا ہوں کہ الله کی بادشاہی تم سے لے

لی جائے گی اور ایک ایسی قوم کو دی جائے گی جو اِس کے
پھلمطابق اِسجو44گی۔لائے پتھر گرےپر ٹکڑےٹکڑےوہگا
ہو جائے گا، پرجسجبکہ وہ گرےخود گا اُسے پیسوہ ڈالے
“گا۔

45 عیسٰی کی تمثیلیں سن کر راہنما امام اور فریسی سمجھ گئے
کہ بارےہمارےوہ میں بات کر رہا ہے۔ اُنہوں46 نے عیسٰی
کو گرفتار کرنے کوششکی کی، لیکن وہ عوام سے ڈرتے تھے
کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ عیسٰی نبی ہے۔

22
ضیافتبڑی تمثیلکی

1 عیسٰی ایکنے بار پھر تمثیلوں میں اُن باتسے کی۔ آسمان”2
کی ایکبادشاہی بادشاہ مطابقتسے رکھتی جسہے نے اپنے
بیٹے شادیکی ضیافتکی کی یاں 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 تیارکھانا کر بَیلوںہے۔رکھا اور بچھڑوںتازےموٹے
کو ذبح کیا گیا ہے، کچھسب5 تیار شریکمیںضیافتآئیں،ہے۔
ہو ‘جائیں۔ لیکن مہمانوں نے پروا نہ کی بلـکہ اپنے مختلف کاموں
لـگمیں ایکگئے۔ کھیتاپنے چلاکو گیا، دوسرا اپنے کاروبار
مصروفمیں ہو گیا۔ باقیوں6 نے بادشاہ نوکروںکے کو پکڑ لیا اور
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اُن سے سلوکبُرا 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’ کی
ضیافت تو تیار لیکنہے، مہمانوںجن مَیںکو تھیدیدعوتنے
وہ آنے لائقکے نہیں تھے۔ وہاںاب9 سڑکیںجہاںجاؤ شہر سے
نکلتی ہیں جساور سے بھی ملاقات ہو جائے اُسے ضیافت کے
لئے دےدعوت ‘دینا۔ 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 آیا جس نے شادی کے لئے کپڑےمناسب نہیں
پہنے تھے۔ 12 بادشاہ نے پوچھا، دوست،’ تم شادی کا لباس پہنے
بغیر اندر کس طرح ‘آئے؟ وہ آدمی کوئی جواب دےنہ سکا۔
13 پھر بادشاہ نے اپنے یوں دربار کو حکم دیا، اِس’ کے ہاتھ اور
پاؤں باندھ کر اِسے باہر یکی تار پھینکمیں دو، وہاں لوگجہاں
روتے اور دانت پیستے رہیں ‘گے۔

14 کیونکہ بُلائے ہوئے بہتتو ہیں، لیکن چنے ہوئے “کم۔
ٹیکسکیا دینا جائز ہے؟

15 پھر فریسیوں نے جا آپسکر میں مشورہ کیا کہ ہم عیسٰی کو
کس طرح ایسی بات کرنے کے لئے اُبھاریں جس سے اُسے پکڑا
جا سکے۔ 16 اِس مقصد تحتکے اُنہوں نے اپنے شاگردوں کو
ہیرودیس کے پیروکاروں سمیت عیسٰی پاسکے بھیجا۔ اُنہوں نے
کہا، اُستاد،” ہم جانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں اور دیانت داری
سے الله کی راہ کی تعلیم دیتے آپہیں۔ کسی کی پروا نہیں کرتے
آپکیونکہ غیرجانب دار ہیں۔ اب17 ہمیں اپنی رائے بتائیں۔ کیا
رومی شہنشاہ ٹیکسکو دینا جائز ہے یا “ناجائز؟

لیکن18 عیسٰی نے اُن کی بُری نیت پہچان لی۔ اُس نے یاکارو،”کہا، ر کیوںمجھےتم پھنسانا ہتے وہمجھے19ہو؟چا ِسکہ دکھاؤ
ٹیکسجو ادا کرنے کے لئے استعمال ہوتا “ہے۔
وہ اُس چاندیپاسکے ایککا رومی ِسکہ لے آئے 20 تو 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۔
22 اُس کا یہ جواب سن کر وہ ہکا بکا رہ گئے اور اُسے چھوڑ

کر چلے گئے۔
کیا ہم جی اُٹھیں گے؟

عیسٰیصدوقیدناُس23 پاسکے آئے۔ نہیںصدوقی مانتے کہ
اُٹھیںجیمُردےقیامتروزِ اُنہوںگے۔ عیسٰینے سوالایکسے
کیا۔ اُستاد،”24 موسٰی ہمیںنے حکم دیا کہ اگر شادیکوئی شدہ
آدمی مربےاولاد جائے اور اُس کا بھائی ہو تو بھائی فرضکا ہے
وہکہ بیوہ شادیسے کر اپنےکے بھائی لئےکے اولاد پیدا کرے۔
فرضاب25 کریں ہمارےکہ ساتدرمیان بھائی تھے۔ پہلے نے

شادی لیکنکی، فوتبےاولاد ہوا۔ اِس لئے دوسرے بھائی نے
بیوہ کی۔شادیسے لیکن26 بھیوہ مربےاولاد گیا۔ تیسرےپھر
بھائی نے اُس سے شادی کی۔ یہ سلسلہ ساتویں تکبھائی جاری
رہا۔ یکے دیگرےبعد ہر بھائی بیوہ شادیسے کرنے کے بعد مر
گیا۔ 27 آخر میں بیوہ بھی فوت ہو گئی۔ اب28 بتائیں کہ قیامت
دنکے بیویکیکسوہ ہو گی؟ ساتکیونکہ بھائیوںساتکے
نے اُس شادیسے کی “تھی۔

عیسٰی29 تم”دیا،جوابنے اِس لئے غلطی پر ہو نہکہ تم کلاِم
مُقّدس واقفسے ہو، نہ الله کی قدرت سے۔ 30 کیونکہ قیامت
لوگدنکے شادینہ کریں گے نہ اُن شادیکی کرائی جائے گی
بلـکہ وہ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ 31 رہی یہ بات کہ
مُردے جی اُٹھیں گے، کیا تم نے باتوہ نہیں پڑھی جو الله نے تم
سے کہی؟ اُس32 نے فرمایا، مَیں’ ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا
یعقوباور کا ‘ہوں،خدا تینوںوقتاُسحالانکہ سےعرصےکافی
مر چکے تھے۔ اِس کا مطلب ہے کہ یہ حقیقت میں زندہ ہیں۔
کیونکہ الله مُردوں کا نہیں بلـکہ زندوں کا خدا “ہے۔

33 یہ سن کر ہجوم اُس کی تعلیم باعثکے حیران رہ گیا۔
اّول حکم

فریسیوںجب34 نے سنا کہ عیسٰی صدوقیوںنے لاجوابکو
کر دیا ہے تو وہ جمع ہوئے۔ 35 اُن میں ایکسے نے شریعتجو
کا عالِم تھا اُسے پھنسانے کے لئے سوال کیا، 36 اُستاد،” شریعت
سبمیں سے بڑا حکم کون سا “ہے؟

37 عیسٰی نے جواب دیا، رب’ ” اپنے خدا سے اپنے پورے
دل، اپنی پوری جان اور اپنے پورے ذہن سے پیار ‘کرنا۔ 38 یہ
اّول اور سب سے بڑا حکم ہے۔ 39 اور دوسرا حکم اِس کے برابر یہ
ہے، اپنے’ پڑوسی سے ویسی محبت رکھنا جیسی تُو اپنے آپ سے
رکھتا ‘ہے۔ شریعتتمام40 اور نبیوں تعلیماتکی اِن دو احکام پر
مبنی “ہیں۔

مسیح بارےکے میں سوال
41 جب فریسی اکٹھے تھے تو عیسٰی نے اُن سے پوچھا،

تمہارا”42 مسیح بارےکے میں کیا خیال ہے؟ کسوہ کا فرزند
“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 کہتا ہے۔ تو پھر طرحکسوہ

اُس کا فرزند ہو سکتا “ہے؟
46 کوئی بھی جواب دےنہ سکا، اور اُس دن کسیسے نے

بھی اُس سے مزید کچھ پوچھنے جرأتکی نہ کی۔
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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 کے مطابق
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 اُنگلی تک ہلانے کو تیار
نہیں ہوتے۔ 5 بھیجو دکھاوےہیںکرتے کے لئے کرتے ہیں۔
جو *تعویذ وہ اپنے بازوؤں اور پیشانیوں پر ھتے باند اور جو پُھندنے
اپنے لباس سے لگاتے ہیں بڑےخاصوہ ہوتے ہیں۔ 6 اُن کی
ایکبس خواہشہی ہوتی ہے کہ ضیافتوں اور عبادت خانوں
میں عزت کی کرسیوں پر بیٹھ جائیں۔ لوگجب7 بازاروں میں
سلام کر کے اُن عزتکی کرتے اور ‘اُستاد’ کہہ کر اُن باتسے
کرتے ہیں تو پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن8 تم کو اُستاد
نہیں کہلانا ہئے، چا کیونکہ ایکصرفتمہارا اُستادہی جبکہہے
تم سب بھائی ہو۔ 9 اور دنیا میں کسی کو ‘باپ’ کہہ کر اُس
سے بات نہ کرو، کیونکہ تمہارا ایک ہی باپ ہے اور وہ آسمان
پر ہے۔ ہادی10 نہ کہلانا کیونکہ تمہارا ایکصرف ہی ہادی
ہے یعنی المسیح۔ 11 تم میں سبسے سے شخصبڑا تمہارا خادم ہو
گا۔ 12 کیونکہ جو بھی اپنے آپ کو کرےسرفراز گا اُسے پست
کیا جائے گا اور جو اپنے آپ کرےپستکو گا اُسے سرفراز کیا
جائے گا۔

اُن یاکاریکی ر افسوسپر
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
اندرجوہودیتےہونےداخلاُنہیںنہہو،ہوتےداخل جانا ہتے چا
ہیں۔

شریعت]14 ِموکے عال اور فریسیو، تم !افسوسپر یاکارو !ر
تم بیواؤں گھروںکے پر قبضہ کر لیتے دکھاوےاور لئےکے 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 شخصاُس کو
نسبتاپنی جہنم کا دُگنا فرزندشریر بنا 16ہو۔دیتے اندھے راہنماؤ،
تم !افسوسپر تم کہتے ہو، اگر’ المُقّدسبیتکوئی قَسمکی کھائے
نہیںضروریتو کہ وہ اُسے پورا لیکنکرے۔ اگر المُقّدسبیتوہ
کے سونے کی قَسم کھائے تو لازم ہے کہ اُسے پورا ‘کرے۔
17 اندھے !احمقو یادہ اہمز کیا سوناہے، المُقّدسبیتیا جو سونے
مخصوصکو مُقّدسو بناتا ہے؟ 18 تم یہ بھی کہتے ہو، اگر’ کوئی

قربان قَسمکیگاہ نہیںضروریتوکھائے وہکہ اُسے پورا کرے۔
لیکن اگر وہ قربان گاہ پڑےپر ہدیئے قَسمکی کھائے تو لازم ہے
کہ وہ اُسے پورا ‘کرے۔ 19 !اندھو یادہ ز اہم کیا ہے، ہدیہ یا
قربان گاہ جو ہدیئے مخصوصکو مُقّدسو بناتی ہے؟ غرض،20
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 اُسجو سکونتمیں کرتا
ہے۔ 22 اور جو آسمان کی قَسم کھاتا ہے وہ الله تختکے کی اور
اُس پر بیٹھنے والے کی قَسم بھی کھاتا ہے۔

شریعت23 کے ِمو عال اور فریسیو، تم پر !افسوس یاکارو !ر گو
تم بڑی احتیاط سے پودینے، اجوائن اور زیرے کا دسواں حصہ
لئےکےہدیئے لیکنہو،کرتےمخصوص تم یادہکیشریعتنے 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 اونٹساتھ کو نگل لیتے ہو۔

شریعت25 کے ِمو عال اور فریسیو، تم !افسوسپر یاکارو !ر تم باہر
سے ہر پیالے اور برتن صفائیکی کرتے لیکنہو، اندر لُوٹوہسے
مار پرستیعیشاور بھرےسے 26ہیں۔ہوتے اندھے پہلےفریسیو،
اندر سے پیالے اور برتن کی صفائی کرو، اور پھر وہ باہر سے بھی
صافپاک 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 سے بھری ہوتی ہیں۔ 28 تم بھی
باہر راستسے باز دکھائی دیتے ہو جبکہ اندر سے یاکاریتم 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 راستاور بازوں کے مزار سجاتے
ہو۔ 30 اور تم کہتے ہو، اگر’ ہم اپنے باپ دادا کے زمانے
میں زندہ ہوتے تو نبیوں کو قتل کرنے میں شریک 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 !بچوکے طرحکستم کیجہنم سےسزا پاؤبچ اِس34گے؟
لئے مَیں نبیوں، دانش مندوں اور شریعت کے ِموں عال تمہارےکو
پاس بھیج دیتا ہوں۔ اُن میں سے بعض کو تم قتل اور مصلوب
کرو گے بعضاور کو عبادتاپنے خانوں میں لے جا کوڑےکر
لـگواؤ گے اور شہر بہ شہر اُن کا تعاقب کرو گے۔ 35 نتیجے میں
تم تمام راست بازوں کے قتل کے ذمہ دار ٹھہرو گے — راست
باز ہابیل کے قتل سے لے کر یاہ زکر بن برکیاہ کے تکقتل جسے

* 23:5 :تعویذ تعویذوں میں توریت کے جاتحوالہ لـکھ کر رکھے جاتے تھے۔
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تم نے بیت المُقّدس دروازےکے اور اُس کے صحن میں موجود
قربان گاہ کے درمیان مار ڈالا۔ مَیں36 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ یہ
سب اِسیکچھ نسل پر آئے گا۔

یروشلم افسوسپر
37 ہائے یروشلم، !یروشلم تُو جو نبیوں کو قتل کرتی اور اپنے

پاس بھیجے پیغمبروںہوئے کو مَیںہے۔کرتیسنگسار کتنینے
ہی بار تیری اولاد کو جمع کرنا چاہا، بالکل اُسی طرحجسطرح
مرغی بچوںاپنے کو پَروںاپنے تلے جمع کر محفوظکے کر لیتی ہے۔
لیکن تم نے نہ چاہا۔ تمہارےاب38 گھر کو ویران و سنسان
مَیںکیونکہ39گا۔جائےچھوڑا تم کو بتاتا ہوں، وقتاُسمجھےتم
تک نہیںدوبارہ دیکھو تکجبگے تم نہ کہو مبارککہ وہہے
ربجو کے نام سے آتا “ہے۔

24
المُقّدسبیت پر آنے والی تباہی

1 عیسٰی بیت المُقّدس کو چھوڑ کر نکل رہا تھا کہ اُس کے
شاگرد اُس پاسکے آئے المُقّدسبیتاور مختلفکی عمارتوں کی
طرف اُس کی توجہ دلانے لـگے۔ لیکن2 عیسٰی جوابنے میں
کیا”کہا، تم کو کچھسبیہ نظر آتا مَیںہے؟ تم کو سچ بتاتا ہوں کہ
یہاں پتھر پر پتھر نہیں رہے گا بلـکہ سب کچھ ڈھا دیا جائے “گا۔

مصیبتوں اور ایذا رسانیوں پیشکی گوئی
بعد3 میں عیسٰی زیتون پہاڑکے پر بیٹھ گیا۔ اکیلےشاگرد اُس کے

پاس اُنہوںآئے۔ نے ہمیں”کہا، ذرا بتائیں، کبیہ ہو گا؟ کیا کیا
نظر آئے سےجسگا پتا چلے گا آپکہ آنے ہیںوالے اور یہ دنیا
ختم ہونے والی “ہے؟

4 عیسٰی نے جواب دیا، خبردار” رہو کہ کوئی تمہیں گم راہ
نہ کر دے۔ 5 بہتکیونکہ لوگسے میرا نام لے کر آئیں گے اور
کہیں گے، مَیں’ مسیحہی یوں‘ہوں۔ وہ بہتوں کو گم راہ کر دیں
گے۔ 6 جنگوں کی خبریں اور افواہیں تم تک پہنچیں گی، لیکن
محتاط رہو تاکہ تم گھبرا نہ جاؤ۔ کیونکہ لازم کچھسبیہکہہے
پیش آئے۔ توبھی ابھی آخرت نہیں ہو گی۔ ایک7 قوم دوسری
کے خلاف اُٹھ کھڑی ہو گی، اور ایک بادشاہی دوسری کے
خلاف۔ کال پڑیں گے اور جگہ جگہ زلزلے آئیں گے۔ لیکن8 یہ
صرف دردِ زہ کی ابتدا ہی ہو گی۔

9 پھر وہ تم کو بڑی مصیبت میں ڈال دیں گے اور تم کو قتل
کریں تمامگے۔ قومیں تم اِسسے لئے نفرت کریں گی کہ میرےتم
پیروکار ہو۔ 10 اُس وقت بہت لوگسے ایمان سے برگشتہ ہو کر
دوسرےایک دشمنکو کریںحوالےکے دوسرےایکاورگے
ہوکھڑےنبیجھوٹےسےبہت11گے۔کریںنفرتسے بہتکر
لوگوںسے کو گم راہ کر دیں گے۔ بےدینی12 بڑھکے جانے کی
وجہ سے بیشتر لوگوں ٹھنڈیمحبتکی پڑ جائے گی۔ لیکن13 جو
تکآخر قائم رہے گا نجاتاُسے ملے گی۔ اور14 بادشاہی کی اِس

خبریخوش کے پیغام کا اعلان پوری دنیا میں کیا جائے گا تاکہ
تمام قوموں کے منے سا اِس کی دیگواہی جائے۔ پھر آخرتہی
آئے گی۔

المُقّدسبیت کی بےحرمتی
ایک15 دن آئے 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 دھیان (!دے 16 اُس”
وقت یہودیہ کے ہنے ر بھاگوالے پہاڑیکر علاقے میں پناہ لیں۔
17 جو اپنے گھر کی چھت پر ہو وہ گھر میں سے کچھ ساتھ لے
جانے لئےکے نہ اُترے۔ 18 میںکھیتجو ہو وہ اپنی ساتھچادر
لے جانے کے لئے واپس نہ جائے۔ 19 اُن خواتین پر افسوس جو
اُن دنوں میں حاملہ ہوں یا اپنے بچوں دودھکو 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۔ اِس قسم کی
مصیبت بعد میں بھی کبھی نہیں آئے گی۔ اور22 اگر مصیبتاِس
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 کو بتائے، دیکھو،’ مسیح یہاں ‘ہے
یا وہاںوہ’ ‘ہے تو اُس باتکی نہ ماننا۔ 24 کیونکہ مسیحجھوٹے
اور نشانغریبوعجیببڑےجوگےہوںکھڑےاُٹھنبیجھوٹے
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 وہاںتو لئےکےجانے نہ نکلنا۔ اور کہے،کوئیاگر دیکھو،’
وہ اندرونی کمروں میں ‘ہے تو اُس کا یقین نہ کرنا۔ 27 کیونکہ
طرحجس بادل کی بجلی مشرق کڑکمیں تکمغربکر 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 کے عین بعد تاریکسورج ہو جائے
گا اور روشنیکیچاند ختم ہو آسمانستارےگی۔جائے پر سے گر
پڑیں اورگے آسمان قوتیںکی گی۔جائیںہلائی وقتاُس30 ابِن آدم
آسماننشانکا پر نظر تبگا۔آئے تمامکیدنیا قومیں گی۔کریںماتم
وہ ابِن آدم قدرتبڑیکو اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر
آتے دیکھیںہوئے گی۔ اور31 وہ اپنے فرشتوں بِگلکو اونچیکی
آواز کے ساتھ بھیج دے گا تاکہ اُس کے چنے ہوؤں کو چاروں
جمعسےطرف آسمانکریں، سرےایککے سرےدوسرےسے
تک اکٹھا کریں۔

انجـیر درختکے سبقسے
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نرم لچکاور دار ہو ہیںجاتی اور اُن پھوٹکونپلیںسے 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 قریبآمد دروازےبلـکہ پر ہے۔ مَیں34 تم کو سچ بتاتا ہوں
نسلاِسکہ کے ختم پہلےپہلےسےہونے واقعکچھسبیہ ہو گا۔
آسمان35 و زمین تو جاتے رہیں گے، لیکن میری باتیں تکہمیشہ
قائم رہیں گی۔

کسی بھیکو اُس کی آمد وقتکا معلوم نہیں
36 لیکن کسی کو بھی علم نہیں کہ یہ کس دن یا کون سی

گھڑی رونما ہو گا۔ آسمان کے فرشتوں اور فرزند کو بھی علم نہیں
باپصرفبلـکہ کو۔ جب37 ابِن آدم آئے گا نوححالاتتو کے
دنوں جیسے ہوں گے۔ 38 سیلابکیونکہ سے پہلے کے دنوں میں
لوگ اُس تکوقت کھاتے پیتے اور شادیاں کرتے کراتے رہے
تکجب نوح کشتی میں داخل نہ ہو گیا۔ 39 وہ اُس تکوقت
آنے والی مصیبت بارےکے میں لا علم رہے تکجب سیلاب
آ کر اُن سب کو بہا نہ لے گیا۔ جب ابِن آدم آئے گا تو اِسی قسم
گے۔ہوںحالاتکے وقتاُس40 ہوںمیںکھیتافراددو گے،
ایک ساتھکو لے لیا جائے گا دوسرےجبکہ پیچھےکو چھوڑ دیا
جائے گا۔ 41 دو خواتین چکّی پر پیسگندم رہی ہوں ایکگی،
ساتھکو لے لیا جائے گا دوسریجبکہ پیچھےکو چھوڑ دیا جائے
گا۔

42 اِس لئے چوکس رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا
کسخداوند دن آ جائے گا۔ یقین43 جانو، اگر کسی گھر کے
مالـک کو معلوم ہوتا کہ کبچور آئے گا تو وہ چوکسضرور
رہتا اور اُسے اپنے نقبمیںگھر لگانے نہ 44دیتا۔ بھیتم تیار رہو،
کیونکہ ابِن آدم ایسے وقت آئے گا جب تم اِس کی توقع 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۔ وہ46 مبارکنوکر ہو گا مالـکجو واپسیکی پر سبیہ
کچھ کر رہا مَیں47گا۔ہو تم کو سچ بتاتا ہوں دیکھیہکہ مالـککر
اُسے پوریاپنی جائیداد پر گا۔کرےمقرر فرضلیکن48 کرو کہ
نوکر اپنے دل میں سوچے، مالـک’ کی واپسی میں ابھی دیر ‘ہے۔
49 وہ اپنے ساتھی نوکروں کو پیٹنے اور شرابیوں کے ساتھ کھانے
پینے لـگے۔ 50 اگر وہ کرےایسا مالـکتو ایسے دن وقتاور آئے
کیجسگا توقع نوکر کو نہیں ہو گی۔ 51 حالاتاِن کو دیکھ کر
وہ نوکر ٹکڑےٹکڑےکو کر ڈالے گا اور یاکاروںاُسے شاملمیںر
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
دُولھےکرلےچراغاپنےجوگیرکھے ملنےکو لئےکے 2نکلیں۔ اُن
میں سے پانچ ناسمجھ تھیں اور پانچ سمجھ دار۔ ناسمجھ3 یوں کنوار
چراغوںپاساپنےنے لئےکے تیلفالتو نہ لیکن4رکھا۔ دارسمجھ
یوں کنوار نے ڈالتیلمیںُکپّی کر اپنے ساتھ لیا۔لے دُولھے5 کو
بڑیمیںآنے دیر لـگی، اِس لئے اونگھاونگھسبوہ کر گئیں۔سو

راتآدھی6 کو شور مچ گیا، دیکھو،’ دُولھا پہنچ رہا اُسےہے،
ملنے کے لئے ‘!نکلو 7 اِس پر تمام یاں جاگکنوار اُٹھیں اور اپنے
چراغوں درستکو کرنے لـگیں۔ ناسمجھ8 یوں کنوار نے سمجھ
یوںدار کہا،سےکنوار دو۔دےکچھبھیہمیںسےمیںتیلاپنے’
ہمارے چراغ بجھنے والے ‘ہیں۔ دوسری9 یوں کنوار جوابنے
دیا، نہیں،’ ایسا نہ ہو کہ تمہارےصرفنہ لئے ہمارےبلـکہ لئے
بھی تیل کافی نہ ہو۔ دکان پر جا کر اپنے لئے خرید ‘لو۔ 10 چنانچہ
ناسمجھ یاں کنوار چلی لیکنگئیں۔ اِس دوران پہنچدُولھا گیا۔ جو
یاں کنوار تیار تھیں وہ اُس ہالشادیساتھکے داخلمیں 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 یا
وقت نہیں جانتے۔

تین نوکروں کی تمثیل
14 اُس وقت آسمان کی بادشاہی یوں ہو :گی ایک آدمی کو

ملـکبیروِن جانا تھا۔ اُس نے اپنے نوکروں کو بُلا کر ملـکیتاپنی
اُن کے سپرد کر دی۔ 15 پہلے کو اُس نے سونے کے 5,000
ِسکے دوسرےدیئے، کو 2,000 تیسرےاور کو ۔1,000 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۔ 17 اِسی طرح دوسرے کو بھی
جسے 2,000 ِسکے ملے تھے مزید 2,000 ِسکے حاصل ہوئے۔
18 لیکن جس آدمی کو 1,000 ِسکے ملے تھے وہ چلا گیا اور
میںزمینکہیں مالـکاپنےکرکھودگڑھا میںاُسپیسےکے چھپا
دیئے۔

بڑی19 دیر بعدکے اُن لوٹمالـککا اُسجبآیا۔ نے اُن کے
کتابحسابساتھ کیا 20 تو پہلا نوکر ِسکے5,000جسے ملے تھے
مزید 5,000 ِسکے لے کر آیا۔ اُس نے کہا، جناب،’ آپ نے
5,000 ِسکے میرے سپرد کئے تھے۔ یہ دیکھیں، مَیں نے مزید
5,000 ِسکے حاصل کئے ‘ہیں۔ 21 اُس مالـککے جوابنے
دیا، اچھےمیرےشاباش،’ اور وفادار نوکر۔ تھوڑےتم میں وفادار
رہے، اِس لئے مَیں تمہیں بہت کچھ پر مقرر کروں گا۔ اندر آؤ اور
مالـکاپنے خوشیکی شریکمیں ہو ‘جاؤ۔
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22 پھر دوسرا نوکر آیا جسے 2,000 ِسکے ملے تھے۔ اُس نے

کہا، جناب،’ آپ نے 2,000 میرےِسکے سپرد کئے تھے۔ یہ
دیکھیں، مَیں نے مزید 2,000 ِسکے حاصل کئے ‘ہیں۔ 23 اُس
کے مالـک نے جواب دیا، شاباش،’ میرے اچھے اور وفادار
نوکر۔ تم تھوڑے میں وفادار رہے، اِس لئے مَیں تمہیں بہت کچھ
پر مقرر کروں گا۔ اندر آؤ اور مالـکاپنے کی خوشی شریکمیں
ہو ‘جاؤ۔

پھر24 تیسرا نوکر اُستھے۔ملےِسکے1,000جسےآیا مَیںجناب،’کہا،نے جانتا تھا ہیں۔آدمیسختآپکہ نہیںنےآپبیججو
یا بو اُس کی فصل آپ کاٹتے ہیں اور جو کچھ آپ نے نہیں لگایا
اُس کی پیداوار جمع کرتے ہیں۔ اِس25 لئے مَیں ڈر گیا اور جا کر
آپ پیسےکے زمین میں آپابدیئے۔چھپا اپنے واپسپیسے لے
سکتے ‘ہیں۔

26 اُس مالـککے جوابنے دیا، شریر’ اور ُسست !نوکر کیا
تُو جانتا تھا کہ جو بیج مَیں نے نہیں یا بو اُس کی فصل کاٹتا ہوں
اور جو کچھ مَیں نہیںنے لگایا اُس کی پیداوار جمع کرتا ہوں؟ 27 تو
پھر تُو میرےنے بینکپیسے میں کیوں نہ جمع کرا دیئے؟ اگر ایسا
کرتا تو واپسی پر مجھے کم از کم وہ پیسے سود سمیت مل ‘جاتے۔
28 یہ کہہ مالـککر دوسروں مخاطبسے ہوا، یہ’ پیسے اِس سے
لے اُسکر نوکر ِسکے10,000پاسکےجسدودےکو ہیں۔
29 جسکیونکہ پاسکے کچھ ہے اُسے اَور دیا جائے گا اور اُس
کے پاس کثرت کی چیزیں ہوں گی۔ لیکن جس پاسکے کچھ
نہیں اُسہے بھیوہسے چھین لیا جائے گا اُسجو پاسکے ہے۔
اِساب30 نوکربےکار نکالکو کر باہر یکیکی پھینکمیںتار 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 جلالی تخت 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 ہے اُسی طرح وہ
لوگوں دوسرےایککو کرےالـگسے گا۔ 33 وہ بھیڑوں کو
اپنے ہنے د ہاتھ کھڑا کرے گا اور یوں بکر کو اپنے بائیں ہاتھ۔
34 پھر بادشاہ ہنے د ہاتھ والوں کہےسے گا، باپمیرےآؤ،’ کے
مبارک !لوگو بادشاہیجو دنیا تخلیقکی تمہارےسے لئے تیار ہے
اُسے میراث میں لے لو۔ 35 کیونکہ مَیں بھوکا تھا اور تم نے مجھے
کھانا مَیںکھلایا، پیاسا تھا اور تم پانیمجھےنے پلایا، مَیں اجنبی تھا
اور تم میرینے مہمان نوازی کی، مَیں36 ننگا تھا اور تم نے مجھے
کپڑے پہنائے، مَیں بیمار تھا اور تم میرینے دیکھ بھال کی، مَیں
جیل میں تھا اور تم مجھ سے ملنے ‘آئے۔

37 پھر یہ راست جوابلوگباز میں کہیں گے، خداوند،’ ہم
آپنے کبکو بھوکا دیکھ کر کھانا آپکھلایا، کبکو پیاسا
دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم38 آپنے اجنبیکبکو حیثیتکی سے
دیکھ کر آپ کی مہمان نوازی کی، آپ کو کب ننگا دیکھ کر

کپڑے پہنائے؟ 39 ہم آپ کو کب بیمار حالت میں یا جیل میں
پڑا دیکھ کر آپ سے ملنے ‘گئے؟ 40 بادشاہ دےجواب گا، مَیں’
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
کے فرشتوں کے لئے تیار ہے۔ 42 کیونکہ مَیں 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 مہمان نوازی نہ کی، مَیں ننگا تھا
اور تم کپڑےمجھےنے نہ پہنائے، مَیں بیمار اور میںجیل تھا اور تم
مجھ سے ملنے نہ ‘آئے۔

44 پھر وہ جواب میں پوچھیں گے، خداوند،’ ہم آپنے کو
کب بھوکا، پیاسا، اجنبی، ننگا، بیمار یا جیل میں پڑا دیکھا اور آپ
نہخدمتکی ‘کی؟ گا،دےجوابوہ45 مَیں’ تم کو سچ بتاتا ہوں
کبھیجبکہ تم نے سباِن چھوٹوںسے میں ایکسے کی مدد
کرنے سے انکار کیا تو تم خدمتمیرینے کرنے سے انکار ‘کیا۔
46 پھر ابدییہ سزا بھگتنے کے لئے جائیں گے راستجبکہ ابدیباز
زندگی میں داخل ہوں “گے۔

26
عیسٰی خلافکے منصوبہ بندیاں

1 یہ باتیں ختم کرنے پر عیسٰی شاگردوں مخاطبسے ہوا، تم”2
جانتے ہو دندوکہ فسحبعدکے شروععیدکی وقتاُسگی۔ہو
ابِن آدم کو دشمن کے حوالے کیا جائے گا تاکہ مصلوباُسے کیا
“جائے۔

3 پھر راہنما امام اور قوم بزرگکے کائفا نامی اماِم اعظم کے
محل میں جمع ہوئے 4 اور عیسٰی کو کسی چالاکی سے گرفتار کر
قتلکے سازشیںکیکرنے لـگے۔کرنے اُنہوں5 لیکن”کہا،نے
یہ عید نہیںدورانکے ہونا ہئے، چا ایسا نہ ہو چلہلمیںعوامکہ
مچ “جائے۔

خاتون عیسٰی پر خوشبو ُنڈیلتی ا ہے
6 اِتنے میں بیتعیسٰی عنیاہ آ ایککر آدمی کے داخلمیںگھر

ہوا جو وقتکسی کوڑھ مریضکا تھا۔ اُس کا نام شمعون تھا۔
عیسٰی7 لئےکےکھانےکھانا بیٹھ گیا کےجسآئیعورتایکتو
نہایتپاس قیمتی عطر عطردانکا تھا۔ اُس اُسےنے عیسٰی سرکے
پر ُنڈیل ا دیا۔ شاگرد8 یہ دیکھ ناراضکر ہوئے۔ اُنہوں نے اِتنا”کہا، قیمتی عطر ضائع کرنے کی ضرورتکیا تھی؟ بہتیہ9 مہنگی
چیز ہے۔ اگر اِسے بیچا جاتا تو اِس کے پیسے غریبوں کو دیئے جا
سکتے “تھے۔

لیکن10 اُن پہچانخیالکے عیسٰیکر اُننے تم”کہا،سے اِسے
تنگکیوں کر رہے ہو؟ اِس نے میرےتو لئے نیکایک کام کیا
ہے۔ غریب11 تو پاستمہارےہمیشہ رہیں لیکنگے، مَیں ہمیشہ
مجھ12گا۔رہوںنہیںپاستمہارےتک پر عطر ُنڈیلنے ا اُسسے نے
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میرے بدن کو دفن ہونے کے لئے تیار کیا ہے۔ مَیں13 تم کو سچ
بتاتا ہوں کہ تمام دنیا میں بھیجہاں الله خبریخوشکی اعلانکا
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 سے ایک تھا

راہنما اماموں پاسکے گیا۔ اُس15 نے پوچھا، آپ” مجھے عیسٰی
کو آپ کے حوالے کرنے عوضکے کتنے پیسے دینے کے لئے
تیار “ہیں؟ اُنہوں نے اُس کے لئے چاندی کے 30 ِسکے متعین
کئے۔ وقتاُس16 سے یہوداہ عیسٰی کو اُن کے حوالے کرنے کا
موقع ڈھونڈنے لگا۔

فسح کی عید کے لئے یاں تیار
بےخمیری17 روٹی کی عید آئی۔ پہلے دن عیسٰی کے شاگردوں

نے اُس کے پاس آ کر پوچھا، ہم” کہاں آپ کے لئے فسح کا
کھانا تیار “کریں؟

18 اُس جوابنے دیا، یروشلم” شہر میں فلاں آدمی پاسکے
جاؤ اور اُسے بتاؤ، اُستاد’ نے کہا ہے کہ میرا وقتمقررہ قریب
آ گیا مَیںہے۔ اپنے شاگردوں ساتھکے فسح کی عید کا آپکھانا
کے گھر میں کھاؤں “۔‘گا

شاگردوں19 کچھوہنے کیا عیسٰیجو اُنہیںنے بتایا تھا فسحاور
کی عید کا کھانا تیار کیا۔

کون غدار ہے؟
شام20 وقتکے عیسٰی بارہ شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے

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

22 شاگرد یہ سن کر نہایت غمگین ہوئے۔ باری باری وہ اُس
سے پوچھنے لـگے، خداوند،” مَیں تو نہیں “ہوں؟

عیسٰی23 ساتھمیرےنےجس”دیا،جوابنے اپنا سالنہاتھ
کے برتن میں ڈالا ہے وہی مجھے دشمن کے کرےحوالے گا۔
24 ابِن آدم کوچتو جائےکر طرحجسگا میںمُقّدسکلاِم لـکھا
لیکنہے، شخصاُس جسافسوسپر وسیلےکے سے اُسے دشمن
حوالےکے کر دیا اُسگا۔جائے لئےکے یہ بہتر ہوتا کبھیوہکہ
پیدا ہی نہ “ہوتا۔

25 پھر یہوداہ نے جو اُسے دشمن کے حوالے کرنے کو تھا
پوچھا، اُستاد،” مَیں تو نہیں “ہوں؟
عیسٰی جوابنے دیا، جی،” تم نے خود کہا “ہے۔

فسح آخریکا کھانا
26 کھانے کے دوران عیسٰی نے روٹی لے کر شکرگزاری کی

دعا کی اور ٹکڑےاُسے کر کے شاگردوں دےکو دیا۔ اُس نے
کہا، یہ” لو اور کھاؤ۔ یہ میرا بدن “ہے۔

27 پھر اُس نے َمے کا پیالہ لے کر شکرگزاری کی دعا کی اور
اُسے دےاُنہیں کر میںاِسسبتم”کہا، پیو۔سے یہ28 خونمیرا
ہے، نئے عہد کا وہ خون بہتوںجو کے لئے بہایا جاتا ہے تاکہ اُن

گناہوںکے معافکو کر دیا جائے۔ مَیں29 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ
اب مَیںسے انگور کا نہیںرسیہ پیوں گا، کیونکہ اگلی دفعہ اِسے
تمہارے ساتھ باپاپنے کی بادشاہی میں ہی پیوں “گا۔

30 پھر ایک زبور گا کر وہ نکلے اور زیتون کے پہاڑ پاسکے
پہنچے۔

پطرس کے انکار پیشکی گوئی
عیسٰی31 اُنہیںنے راتآج”بتایا، بابتمیریسبتم برگشتہ ہو

جاؤ گے، کیونکہ مُقّدسکلاِم میں الله فرماتا ہے، مَیں’ چرواہے
کو مار ڈالوں گا اور یوڑ ر بھیڑیںکی تتر بتر ہو جائیں ‘گی۔ لیکن32
اپنے جی اُٹھنے کے بعد تمہارےمَیں آگے آگے گلیل پہنچوں “گا۔

پطرس33 اعتراضنے کیا، آپسببےشکدوسرے” کی
بابت برگشتہ ہو جائیں، لیکن مَیں کبھی نہیں ہوں “گا۔

34 عیسٰی نے جواب دیا، مَیں” تجھے سچ بتاتا ہوں، اِسی رات
مرغ بانگکے دینے پہلےسے پہلے تُو تین بار مجھے جاننے سے انکار
کر چکا ہو “گا۔

پطرس35 نے کہا، ہرگز” !نہیں آپمَیں کو جاننے کبھیسے
انکار نہیں کروں گا، چاہے آپمجھے کے ساتھ مرنا بھی “پڑے۔
دوسروں بھینے یہی کچھ کہا۔

گتسمنی باغ میں عیسٰی کی دعا
36 عیسٰی اپنے شاگردوں کے ایکساتھ باغ میں جسپہنچا کا

نام گتسمنی تھا۔ اُس نے اُن سے کہا، یہاں” بیٹھ کر میرا انتظار
کرو۔ مَیں دعا کرنے کے لئے آگے جاتا “ہوں۔ اُس37 پطرسنے
اور زبدی کے دو بیٹوں یعقوب اور یوحنا کو ساتھ لیا۔ وہاں وہ
غمگین اور لگا۔ہونےبےقرار اُس38 نے اُن مَیں”کہا،سے دُکھ
سے اِتنا دبا ہوا ہوں کہ مرنے یہاںہوں۔کو ٹھہر میرےکر ساتھ
جاگتے “رہو۔

کچھ39 آگے جا کر وہ اوندھے منہ زمین 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۔

وہ40 شاگردوںاپنے واپسپاسکے آیا تو دیکھا وہکہ سو رہے
ہیں۔ اُس نے پطرس سے پوچھا، کیا” تم لوگ ایک گھنٹا بھی
میرے ساتھ جاگنہیں سکے؟ 41 جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ
آزمائش میں نہ پڑو۔ روحکیونکہ تو تیار لیکنہے جسم “کمزور۔

ایک42 بار پھر اُس نے جا کر دعا کی، میرے” باپ، اگر یہ
میرےپیالہ پیئے بغیر ہٹ نہیں سکتا تو پھر تیری مرضی پوری “ہو۔
واپسوہجب43 آیا تو دوبارہ دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں، کیونکہ
نیند بدولتکی اُن کی آنکھیں بوجھل تھیں۔

چنانچہ44 وہ اُنہیں دوبارہ چھوڑ کر چلا گیا اور تیسری بار یہی
دعا کرنے لگا۔ 45 پھر عیسٰی شاگردوں پاسکے واپس آیا اور اُن
سے کہا، تکابھی” سو اور آرام کر رہے ہو؟ دیکھو، وقت آ گیا
ہے کہ ابِن آدم گناہ گاروں کے حوالے کیا جائے۔ 46 !اُٹھو آؤ،
چلیں۔ دیکھو، مجھے دشمن کے حوالے کرنے والا قریب آ چکا
“ہے۔

عیسٰی گرفتاریکی
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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
بزرگوں نے بھیجا تھا۔ اِس48 غدار یہوداہ نے ایکاُنہیں امتیازی
نشان دیا تھا کہ جس کو مَیں بوسہ دوں وہی عیسٰی ہے۔ اُسے
گرفتار کر لینا۔

49 جوں ہی وہ پہنچے یہوداہ عیسٰی کے پاس 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

ایک ساتھی نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور اماِم اعظم کے غلام
مارکو اُسکر کانکا اُڑا دیا۔ لیکن52 عیسٰی اپنی”کہا،نے تلوار
کو میان میں رکھ، کیونکہ جو بھی تلوار چلاتا ہے اُسے تلوار سے
مارا جائے گا۔ 53 یا کیا تُو نہیں سمجھتا کہ باپمیرا مجھے ہزاروں
ًفرشتے فورا دےبھیج گا اگر مَیں اُنہیں طلب کروں؟ لیکن54 اگر
مَیں ایسا کرتا تو پھر پوریطرحکسگوئیاںپیشکیمُقّدسکلاِم
ہوتیں جن مطابقکے یہ ایسا ہی ہونا “ہے؟

عیسٰیوقتاُس55 مَیںکیا”کہا،سےہجومنے کہہوںڈاکو تم
تلواریں اور لاٹھیاں لئے مجھے گرفتار نکلےکرنے ہو؟ مَیں تو روزانہ
بیت المُقّدس میں بیٹھ کر تعلیم دیتا رہا، مگر تم نے مجھے 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 نے عیسٰی کو گرفتار کیا تھا وہ اُسے کائفا اماِم اعظم

کے گھر لے گئے شریعتجہاں کے تمام علما اور قوم بزرگکے
جمع تھے۔ 58 اِتنے پطرسمیں کچھ فاصلے پر عیسٰی کے پیچھے پیچھے
اماِم اعظم کے صحن تک پہنچ گیا۔ اُس میں داخل ہو کر وہ
ملازموں آگساتھکے پاسکے بیٹھ گیا تاکہ اِس سلسلے کا انجام
سکے۔دیکھ مکان59 اندرکے راہنما امام یہودیاور عدالِت عالیہ
کے تمام افراد عیسٰی خلافکے جھوٹی گواہیاں ڈھونڈ رہے تھے
تاکہ اُسے سزائے موت دلوا سکیں۔ بہت60 سے جھوٹے گواہ
منے سا آئے، لیکن کوئی ایسی گواہی نہ ملی۔ آخرکار دو آدمیوں
نے منے سا آ کر 61 یہ بات پیش کی، اِس” نے کہا ہے کہ مَیں
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
جوابکوئی دےنہیں گا؟ یہ کیا گواہیاں ہیں جو تیرےلوگیہ
دےخلاف رہے “ہیں؟

لیکن63 خاموشعیسٰی رہا۔ اماِم اعظم نے اُس ایکسے اَور
سوال کیا، مَیں” تجھے زندہ خدا کی دےقَسم کر پوچھتا ہوں کہ
کیا تُو الله کا فرزند مسیح “ہے؟

64 عیسٰی نے کہا، جی،” تُو نے خود کہہ دیا ہے۔ اور مَیں تم
کوسب بتاتا ہوں آئندہکہ تم ابِن آدم کو مطلققادرِ ہنےکے ہاتھد
بیٹھے اور آسمان بادلوںکے پر آتے ہوئے دیکھو “گے۔

65 اماِم اعظم رنجشنے کا اظہار کر کے اپنے کپڑے پھاڑ
لئے اور کہا، اِس” نے کفر بکا !ہے ہمیں مزید گواہوں کی کیا
سنخودنےآپ!رہیضرورت لیا اِسکہہے کفرنے بکا ہے۔
آپ66 کا کیا فیصلہ “ہے؟
اُنہوں جوابنے دیا، یہ” موتسزائے لائقکے “ہے۔
67 پھر وہ اُس پر تھوکنے اور اُس کے مُکے مارنے بعضلـگے۔

نے اُس 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
اِس69 پطرسدوران باہر صحن میں 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 پطرسدوبارہ نے انکار کیا۔ اِس دفعہ اُس قَسمنے کھا کر
کہا، مَیں” اِس آدمی کو نہیں “جانتا۔

تھوڑی73 دیر بعدکے لوگوںکچھکھڑےوہاں پطرسنے کے
پاس آ کر کہا، تم” ضرور اُن میں سے ہو تمہاریکیونکہ بولی سے
صاف پتا چلتا “ہے۔

74 اِس پر پطرس نے قَسم کھا کر کہا، مجھ” پر لعنت اگر مَیں
جھوٹ بول رہا ہوں۔ مَیں اِس آدمی کو نہیں “!جانتا ً فورا مرغ
بانگکی سنائی دی۔ 75 پھر پطرس کو وہ بات یاد آئی جو عیسٰی
کہینے تھی، مرغ” بانگکے دینے پہلےسے پہلے تُو تین بار مجھے
جاننے سے انکار کر چکا ہو “گا۔ اِس پر وہ باہر نکلا اور ٹوٹے دل
خوبسے یا۔ رو

27
عیسٰی پیلاطسکو کے منے پیشسا کیا جاتا ہے

1 سویرےصبح تمام راہنما امام اور قوم کے تمام بزرگ اِس
پہنچتکفیصلے گئے کہ عیسٰی کو دیموتسزائے جائے۔ 2 وہ
اُسے باندھ کر وہاں سے لے گئے اور رومی گورنر پیلاطس کے
حوالے کر دیا۔

یہوداہ کی کشیخود
جب3 یہوداہ جسنے نے اُسے دشمن کے حوالے کر دیا تھا

دیکھا اُسکہ پر موتسزائے کا دےفتوٰی دیا گیا ہے تو اُس نے
پچھتا چاندیکر کے 30 ِسکے راہنما اماموں اور قوم کے بزرگوں
واپسکو اُس4دیئے۔کر مَیں”کہا،نے گناہنے کیا کیونکہہے،
ایک بےقصور آدمی کو سزائے موت دی گئی ہے اور مَیں ہی
نے آپاُسے کے حوالے کیا “ہے۔
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اُنہوں جوابنے دیا، ہمیں” !کیا یہ تیرا مسئلہ “ہے۔ 5 یہوداہ

چاندی کے ِسکے بیت المُقّدس میں پھینک کر چلا گیا۔ پھر اُس
نے جا پھانسیکر لے لی۔

6 راہنما اماموں نے ِسکوں کو جمع کر کے کہا، شریعت” یہ
پیسے المُقّدسبیت کے خزانے میں لنے ڈا اجازتکی نہیں دیتی،
کیونکہ یہ ریزیخوں کا معاوضہ “ہے۔ آپس7 میں مشورہ کرنے
کے بعد اُنہوں نے کمہار کا کھیت خریدنے کا فیصلہ کیا تاکہ
پردیسیوں کو دفنانے کے لئے جگہ ہو۔ 8 اِس لئے یہ کھیت آج
تک خون کھیتکا کہلاتا ہے۔

یوں9 یرمیاہ نبی کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ اُنہوں” نے
چاندی ِسکے30کے لئے یعنی وہ رقم جو اسرائیلیوں نے اُس 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 نے اُس سے پوچھا، کیا” تم یہودیوں کے بادشاہ “ہو؟
عیسٰی نے جواب دیا، جی،” آپ خود کہتے “ہیں۔ لیکن12

جب راہنما اماموں اور قوم کے بزرگوں نے اُس 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 یہ رواج تھا کہ گورنر ہر فسحسال کی عید ایکپر

قیدی کو آزاد کر دیتا تھا۔ یہ قیدی ہجوم منتخبسے کیا جاتا تھا۔
16 اُس وقت جیل ایکمیں بدنام قیدی تھا۔ اُس کا نام برابا تھا۔
17 ہجومجبچنانچہ جمع ہوا پیلاطستو نے اُس سے پوچھا، تم”
کیا ہتے چا مَیںہو؟ برابا آزادکو کروں یا عیسٰی کو مسیحجو کہلاتا
“ہے؟ 18 وہ تو جانتا تھا کہ اُنہوں نے عیسٰی صرفکو حسد کی
بنا پر اُس کے حوالے کیا ہے۔

پیلاطسجب19 یوں عدالت کے تخت پر بیٹھا تھا تو اُس کی
بیوی اُسےنے پیغام اِس”بھیجا، آدمیبےقصور ہاتھکو نہ لگائیں،
کیونکہ مجھے پچھلی رات اِس باعثکے خواب میں تکلیفشدید
“ہوئی۔

لیکن20 اماموںراہنما اور قوم بزرگوںکے ہجومنے کو اُکسایا
کہ وہ برابا کو مانگیں اور عیسٰی طلبموتکی کریں۔ گورنر نے
دوبارہ پوچھا، مَیں”21 اِن دونوں میں کسسے تمہارےکو لئے
آزاد “کروں؟
وہ چلّائے، برابا” “کو۔
پیلاطس22 نے پوچھا، پھر” مَیں عیسٰی ساتھکے کیا کروں جو

مسیح 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 وہ کسی تکنتیجے نہیں پہنچ رہا
بلـکہ ہنگامہ پا بر ہو رہا ہے۔ اِس لئے اُس نے پانی لے کر ہجوم
کے منے سا اپنے ہاتھ دھوئے۔ اُس نے کہا، اگر” اِس آدمی کو
قتل کیا جائے تو مَیں بےقصور ہوں، تم اُسہی کے لئے جواب دہ
“ٹھہرو۔

25 تمام لوگوں جوابنے دیا، ہم” اور ہماری اولاد اُس کے
خون جوابکے دہ “ہیں۔

26 پھر اُس نے برابا کو آزاد کر دیا۔دےاُنہیںکے لیکن عیسٰی
کو اُس کوڑےنے لگانے کا حکم دیا، پھر اُسے مصلوب کرنے
کے لئے فوجیوں کے حوالے کر دیا۔

فوجی عیسٰی کا مذاق اُڑاتے ہیں
27 گورنر کے فوجی عیسٰی کو محل بنام پریٹوریُم کے صحن میں

لے گئے پوریاور پلٹن کو اُس کے ارد گرد اکٹھا کیا۔ اُس28 کے
کپڑے اُتار کر اُنہوں نے اُسے رنگارغوانی لباسکا پہنایا، 29 پھر
کانٹےدار ٹہنیوں ایککا تاج بنا کر اُس کے سر پر رکھ دیا۔ اُس
کے ہنے د ہاتھ چھڑیمیں پکڑا کر اُنہوں نے اُس کے منے سا گھٹنے
ٹیک کر اُس کا مذاق اُڑایا، اے” یہودیوں کے بادشاہ، “!آداب
30 وہ اُس پر تھوکتے رہے، چھڑی 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 اپنے کپڑے پہنائے اور اُسے
مصلوب کرنے کے لئے لے گئے۔

عیسٰی مصلوبکو کیا جاتا ہے
32 شہر سے نکلتے وقت اُنہوں ایکنے آدمی کو دیکھا جو لبیا

کے شہر کرین کا ہنے ر والا تھا۔ اُس کا نام شمعون تھا۔ اُسے اُنہوں
صلیبنے اُٹھا کر جانےلے پر مجبور کیا۔ یوں33 چلتے چلتے ایکوہ
مقام تک پہنچ گئے جس کا نام گلگتا یعنی) کھوپڑی کا
(مقام تھا۔ وہاں34 اُنہوں نے اُسے پیشَمے میںجسکی کوئی
کڑوی ملائیچیز لیکنتھی۔گئی چکھ کر عیسٰی اُسےنے پینے سے
انکار کر دیا۔

35 پھر فوجیوں نے مصلوباُسے 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
رہے۔کرتے صلیب37 پر عیسٰی سرکے کے ایکاوپر تختی دیلگا
پرجسگئی یہ الزام لـکھا یہ”تھا، یہودیوں کا بادشاہ عیسٰی “ہے۔
38 دو ڈاکوؤں کو بھی عیسٰی کے مصلوبساتھ کیا ایکگیا، کو
اُس کے ہنے د ہاتھ دوسرےاور کو اُس کے بائیں ہاتھ۔

39 جو وہاں گزرےسے اُنہوں نے بککفر کر اُس کی تذلیل
کی اور سر ہلا ہلا کر اپنی حقارت کا اظہار کیا۔ اُنہوں40 نے
کہا، تُو” نے تو کہا تھا کہ مَیں المُقّدسبیت کو ڈھا کر اُسے تین
دن کے اندر اندر دوبارہ تعمیر کر دوں ابگا۔ اپنے آپ کو !بچا
اگر تُو واقعی الله کا فرزند ہے صلیبتو پر سے اُتر “آ۔
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41 راہنما شریعتاماموں، کے علما اور قوم بزرگوںکے بھینے

عیسٰی مذاقکا اُڑایا، اِس”42 اَوروںنے کو بچایا، لیکن آپاپنے
کو نہیں بچا سکتا۔ یہ اسرائیل کا بادشاہ !ہے ابھی صلیبیہ پر سے
اُتر آئے تو ہم اِس پر ایمان لے آئیں گے۔ اِس43 نے الله پر بھروسا
ابہے۔رکھا الله اِسے بچائے اگر وہ اِسے چاہتا اِسکیونکہہے،
نے کہا، مَیں’ الله کا فرزند “۔‘ہوں

44 اور ڈاکوؤںجن کو اُس کے مصلوبساتھ کیا گیا تھا اُنہوں
بھینے اُسے لعن طعن کی۔

عیسٰی موتکی
دوپہر45 بجےبارہ گیا۔ڈوبمیںاندھیرےملـکپورا یہ یکی تار

تین تکگھنٹوں رہی۔ 46 پھر تین بجے عیسٰی اونچی آواز سے پکار
اُٹھا، ایلی،” ایلی، لما “شبقتنی جس کا مطلب ہے، میرےاے”
میرےاےخدا، خدا، تُو مجھےنے ترککیوں کر دیا “ہے؟

47 یہ سن کر پاس کھڑے لوگکچھ کہنے لـگے، وہ” الیاس
نبی کو بُلا رہا “ہے۔ 48 اُن میں ایکسے ًنے فورا دوڑ ایککر
اسفنج کو َمے میںسرکےکے یا ڈبو اور ڈنڈےاُسے پر لگا کر عیسٰی
کو ُچسانے کوششکی کی۔

دوسروں49 نے کہا، آؤ،” ہم دیکھیں، الیاسشاید آ کر اُسے
“بچائے۔

لیکن50 عیسٰی بڑےدوبارہنے زور سے چلّا کر دم دیا۔چھوڑ
المُقّدسبیتوقتاُسی51 مُقّدسکے کمرےترین کے منے سا

لٹکا ہوا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک دو حصوں میں پھٹ گیا۔
زلزلہ آیا، پھٹچٹانیں گئیں اور52 قبریں گئیں۔کھل کئی مرحوم
مُقّدسین زندہکوجسموںکے کر دیا گیا۔ وہ53 عیسٰی اُٹھنےجیکے
کے بعد قبروں میں سے نکل مُقّدسکر شہر میں داخل ہوئے اور
بہتوں کو نظر آئے۔

جب54 پاس کھڑے رومی *افسر اور عیسٰی کی پہرا داری
کرنے والے فوجیوں نے زلزلہ اور یہ تمام واقعات دیکھے تو وہ
دہشتنہایت زدہ ہو اُنہوںگئے۔ نے یہ”کہا، واقعی الله کا فرزند
“تھا۔

بہت55 سی خواتین بھی وہاں تھیں جو کچھ فاصلے پر اِس کا
مشاہدہ کر رہی تھیں۔ وہ گلیل میں عیسٰی کے پیچھے چل کر یہاں
تک اُس کی خدمت کرتی آئی تھیں۔ 56 اُن میں مریم مگدلینی،
یعقوب اور یوسف کی ماں مریم اور زبدی کے بیٹوں یعقوب اور
یوحنا کی ماں بھی تھیں۔

عیسٰی کو دفن کیا جاتا ہے
جب57 شام ہونے کو تھی تو ارمتیہ ایککا دولت مند آدمی

یوسفبنام آیا۔ وہ بھی عیسٰی کا شاگرد تھا۔ اُس58 پیلاطسنے
پاسکے جا کر عیسٰی لاشکی مانگی، پیلاطساور نے حکم دیا
کہ وہ جائے۔دیدےاُسے یوسف59 لاشنے کو لے اُسےکر
کتان ایککے صاف کفن میں لپیٹا 60 اور اپنی ذاتی غیراستعمال
شدہ قبر میں رکھ دیا جو چٹان میں تراشی گئی تھی۔ آخر میں اُس
ایکنے بڑا پتھر لُڑھکا کر قبر کا منہ بند کر دیا اور چلا گیا۔ اُس61
وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر مقابلکے بیٹھی تھیں۔

قبر کی پہرا داری
62 اگلے دن، جو سبت کا دن تھا، راہنما امام اور فریسی

پیلاطس کے پاس 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۔ 64 اِس لئے حکم دیں کہ قبر
تیسرےکو تکدن محفوظ رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اُس کے
شاگرد آ کر اُس لاشکی کو چُرا لے جائیں اور لوگوں کو بتائیں
کہ وہ مُردوں میں جیسے اُٹھا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو آخرییہ دھوکا
پہلے دھوکے بھیسے یادہ ز بڑا ہو “گا۔

پیلاطس65 جوابنے دیا، پہرے” داروں کو لے کر قبر کو
اِتنا محفوظ کر دو جتنا تم کر سکتے “ہو۔

66 چنانچہ اُنہوں نے جا کر قبر محفوظکو کر لیا۔ قبر کے منہ پر
پڑے پتھر پر مُہر لگا کر اُنہوں نے اُس پہرےپر دار مقرر کر دیئے۔

28
عیسٰی جی اُٹھتا ہے

اتوار1 سویرےصبحکو ہی مریم مگدلینی دوسریاور مریم قبر
کو دیکھنے لئےکے طلوعسورجنکلیں۔ ہو تھا۔رہا ایکاچانک2
شدید زلزلہ آیا، ربکیونکہ ایککا فرشتہ آسمان سے اُتر آیا اور قبر
پاسکے جا کر اُس پڑےپر پتھر طرفایککو لُڑھکا دیا۔ پھر وہ
اُس پر بیٹھ گیا۔ اُس3 بجلیصورتوشکلکی رہیچمکطرحکی
تھی اور اُس برفلباسکا مانندکی تھا۔سفید پہرے4 دار اِتنے ڈر
گئے کہ وہ لرزتے لرزتے مُردہ سے ہو گئے۔

5 فرشتے نے خواتین سے کہا، مت” ڈرو۔ مجھے معلوم ہے کہ
تم عیسٰی کو ڈھونڈ رہی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ 6 وہ یہاں نہیں
ہے۔ وہ جی اُٹھا اُسطرحجسہے، نے فرمایا تھا۔ آؤ، اُس جگہ
کو دیکھخود لو جہاں وہ پڑا تھا۔ جلدیاباور7 سے جا کر اُس
شاگردوںکے کو بتا دو کہ وہ جی اُٹھا ہے تمہارےاور آگے آگے
پہنچگلیل وہیںگا۔جائے تم اُسے دیکھو مَیںابگے۔ نے تم کو
اِس سے آگاہ کیا “ہے۔

خواتیں8 جلدی سے قبر سے چلی گئیں۔ وہ سہمی ہوئی لیکن
بڑی خوش تھیں اور دوڑی دوڑی اُس کے شاگردوں کو یہ خبر
سنانے گئیں۔

اچانک9 عیسٰی اُن سے ملا۔ اُس نے کہا، “سلام۔” وہ اُس
پاسکے آئیں، اُس کے پاؤں پکڑے اور اُسے سجدہ کیا۔ 10 عیسٰی
نے اُن سے ڈرو۔مت”کہا، بھائیوںمیرےجاؤ، کو بتا دو کہ وہ
گلیل کو چلے جائیں۔ وہاں وہ مجھے دیکھیں “گے۔

پہرے داروں رپورٹکی
خواتین11 ابھی راستے میں تھیں پہرےکہ داروں میں سے کچھ

شہر میں گئے اور راہنما اماموں کو سب کچھ بتا دیا۔ 12 راہنما
اماموں نے قوم کے بزرگوں کے میٹنگایکساتھ منعقد کی اور
داروںپہرے بڑیکیرشوتکو رقم دینے کا فیصلہ کیا۔ اُنہوں13
اُنہیںنے تم”بتایا، کو ہے،کہنا سووقتکےراتہمجب’ رہے

* 27:54 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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تھے تو اُس کے شاگرد آئے اور اُسے چُرا لے ‘گئے۔ 14 اگر یہ خبر
تکگورنر پہنچے تو ہم اُسے سمجھا لیں گے۔ تم کو فکر کرنے کی
ضرورت “نہیں۔

داروںپہرےچنانچہ15 کچھوہکرلےرشوتنے کیا اُنہیںجو
سکھایا گیا تھا۔ اُن کی یہ کہانی یہودیوں کے بہتدرمیان پھیلائی
گئی اور تکآج اُن میں رائج ہے۔

عیسٰی اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے
16 پھر گیارہ شاگرد گلیل کے اُس پہاڑ پاسکے پہنچے جہاں

عیسٰی نے اُنہیں جانے کو کہا تھا۔ وہاں17 اُسے دیکھ کر اُنہوں
نے اُسے سجدہ کیا۔ لیکن شککچھ میں پڑ گئے۔ 18 پھر عیسٰی نے
اُن پاسکے آ کر کہا، آسمان” اور زمین کا کُل اختیار دےمجھے
دیا گیا ہے۔ 19 اِس لئے جاؤ، تمام قوموں کو شاگرد بنا کر اُنہیں
باپ، فرزند اور القدسروح کے نام سے بپتسمہ دو۔ 20 اور اُنہیں
یہ سکھاؤ کہ وہ اُن تمام احکام کے مطابق زندگی گزاریں جو مَیں
نے تمہیں 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 جائے۔ملمعافیکی یہودیہ5 پورےکے علاقے لوگکے
یروشلم کے تمام باشندوں سمیت نکل کر اُس کے پاس آئے۔ اور
اپنے گناہوں کو تسلیم کر اُنہوںکے 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
اُس7تھا۔کھاتا اعلاننے ایکبعدمیرے”کیا، آنے والا جوہے
مجھ سے بڑا اُسکرجھکمَیںہے۔ جوتوںکے تسمےکے لنے کھو
لائقبھیکے نہیں۔ مَیں8 تم پانیکو بپتسمہسے دیتا لیکنہوں، وہ
تمہیں القدسروح سے دےبپتسمہ “گا۔

عیسٰی کا بپتسمہ آزمائشاور
9 اُن دنوں میں ناصرتعیسٰی سے آیا اور یحیٰی نے اُسے یائے در

یردن میں بپتسمہ دیا۔ 10 پانی سے نکلتے ہی عیسٰی نے دیکھا کہ
پھٹآسمان رہا ہے اور القدسروح کبوتر کی طرح مجھ 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 چالیسوہ دن جسرہا کے ابلیسدوران اُس کی
آزمائش کرتا رہا۔ وہ جنگلی جانوروں کے درمیان رہتا اور فرشتے
اُس خدمتکی کرتے تھے۔

عیسٰی چار مچھیروں کو بُلاتا ہے
یحیٰیجب14 ڈالمیںجیلکو دیا گیا تو گلیلعیسٰی علاقےکے

میں آیا اور الله خبریخوشکی کا اعلان کرنے لگا۔ 15 وہ وقتمقررہ”بولا، آ گیا اللهہے، قریببادشاہیکی آ توبہہے۔گئی کرو
اور الله خبریخوشکی پر ایمان “لاؤ۔

ایک16 دن جب 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، آؤ،” میرے 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 زبدینے کے بیٹوں یعقوب اور
یوحنا کو دیکھا۔ وہ کشتی میں بیٹھے اپنے جالوں کی مرمت کر
تھے۔رہے اُس20 ًاُنہیںنے فورا بُلایا تو وہ باپاپنے مزدوروںکو
سمیت کشتی میں چھوڑ کر اُس پیچھےکے ہو لئے۔

آدمی کی بدروح قبضےکے سے رِہائی
21 وہ کفرنحوم شہر داخلمیں ہوئے۔ سبتاور دنکے عیسٰی

عبادت خانے میں جا کر لوگوں کو سکھانے لگا۔ 22 وہ اُس کی
تعلیم سن کر ہکا بکا رہ گئے کیونکہ وہ شریعتاُنہیں ِموںکے عال کی
طرح نہیں بلـکہ اختیار کے ساتھ سکھاتا تھا۔

23 اُن عبادتکے خانے ایکمیں آدمی تھا جو ناپاککسی
روح کے قبضے میں تھا۔ عیسٰی کو دیکھتے ہی وہ چیخ چیخ کر
لنے بو لگا، 24 اے” ناصرت کے عیسٰی، ہمارا آپ کے ساتھ کیا
واسطہ مَیںہیں؟آئےکرنےہلاکہمیںآپکیاہے؟ تو ہوںجانتا
آپکہ کون آپہیں، الله قدوسکے “ہیں۔

25 عیسٰی نے اُسے ڈانٹ کر کہا، !خاموش” آدمی سے نکل
“!جا 26 اِس پر بدروح آدمی کو جھنجھوڑ کر اور چیخیں مار مار
کر اُس میں نکلسے گئی۔

لوگتمام27 گھبرا گئے دوسرےایکاور سے کہنے یہ”لـگے،
کیا ایکہے؟ نئی تعلیم جو اختیار کے دیساتھ جا رہی ہے۔ اور
وہ بدروحوں کو حکم دیتا ہے تو وہ اُس کی مانتی “ہیں۔

اور28 عیسٰی بارےکے میں جلدیچرچا گلیلسے پورےکے
علاقے میں پھیل گیا۔

بہت مریضوںسے کی شفا
عبادت29 نکلنےسےخانے بعدعینکے یعقوبوہ اور یوحنا کے

شمعونساتھ یاساور اندر کے گئے۔گھر شمعونوہاں30 ساسکی
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 کی مدد کی۔ اِس پر بخار اُتر گیا اور وہ اُن کی خدمت کرنے
لـگی۔

شامجب32 ہوئی اور غروبسورج ہوا لوگتو تمام مریضوں
اور بدروح اشخاصگرفتہ کو عیسٰی پاسکے لائے۔ 33 پورا شہر
دروازے پر جمع ہو گیا 34 اور عیسٰی نے بہت سے مریضوں کو
مختلف قسم کی یوں بیمار سے شفا دی۔ اُس بہتنے سی بدروحیں
بھی نکال دیں، لیکن اُس نے اُنہیں لنے بو نہ دیا، کیونکہ وہ جانتی
تھیں کہ وہ کون ہے۔

گلیل منادیمیں
اگلے35 ابھیجبسویرےصبحدن اندھیرا ہی تھا تو عیسٰی اُٹھ

کر دعا لئےکےکرنے ویرانکسی شمعونمیںبعد36گیا۔چلاجگہ
اور اُس ساتھیکے اُسے ڈھونڈنے نکلے۔ معلومجب37 ہوا کہ وہ
کہاں توہے اُنہوں اُسنے سے آپلوگتمام”کہا، تلاشکو کر
رہے “!ہیں
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لیکن38 عیسٰی جوابنے دیا، آؤ،” ہم ساتھ والی آبادیوں میں

جائیں تاکہ مَیں وہاں بھی منادی کروں۔ کیونکہ مَیں اِسی مقصد
نکلسے آیا “ہوں۔

چنانچہ39 میںگلیلپورےوہ سے گزرتا میںخانوںعبادتہوا
منادی کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا۔

کوڑھ سے شفا
ایک40 آدمی عیسٰی کے پاس آیا جو کوڑھ کا مریض تھا۔

گھٹنوں کے جھکبل کر اُس منتنے کی، اگر” آپ چاہیں تو
صافپاکمجھے کر سکتے “ہیں۔

41 عیسٰی ترسکو آیا۔ اُس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اُسے چھوا اور
مَیں”کہا، چاہتا صافپاکہوں، ہو “جا۔ اِس42 ًبیماریپر فورا
دُور ہو گئی اور وہ پاک 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۔

آدمی45 چلا گیا، لیکن وہ ہر جگہ اپنی کہانی سنانے لگا۔ اُس
نے یہ خبر اِتنی پھیلائی کہ عیسٰی کھلے طور پر کسی بھی شہر میں
داخل نہ ہو سکا بلـکہ اُسے ویران میںجگہوں رہنا پڑا۔ لیکن وہاں
لوگبھی ہر جگہ سے اُس پاسکے پہنچ گئے۔

2
مفلوج کے لئے چھت کھولی جاتی ہے

دنوںکچھ1 بعدکے عیسٰی واپسمیںکفرنحوم آیا۔ جلد ہی خبر
پھیل گئی کہ وہ گھر میں ہے۔ 2 اِس پر اِتنے لوگ جمع ہو گئے
کہ پورا گھر بھر گیا دروازےبلـکہ کے منے سا بھی جگہ نہ رہی۔
وہ اُنہیں مُقّدسکلاِم سنانے لگا۔ 3 اِتنے میں لوگکچھ پہنچے۔
اُن میں سے چار ایکآدمی مفلوج کو اُٹھائے عیسٰی پاسکے لانا
ہتے چا تھے۔ 4 مگر وہ اُسے ہجوم کی وجہ سے عیسٰی تک نہ پہنچا
سکے، اِس لئے اُنہوں نے چھت کھول دی۔ عیسٰی کے اوپر کا
حصہ اُدھیڑ کر اُنہوں نے چارپائی جسکو پر مفلوج لیٹا تھا اُتار
دیا۔ جب5 عیسٰی نے اُن کا ایمان دیکھا تو اُس نے مفلوج سے
کہا، تیرےبیٹا،” معافگناہ کر دیئے گئے “ہیں۔

شریعت6 کچھکے عالِم بیٹھےوہاں تھے۔ وہ یہ سن بچارسوچکر
میں پڑ گئے۔ ایسیطرحکسیہ”7 باتیں کر سکتا بککفرہے؟ 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 کیوں سوچ رہے ہو؟ 9 کیا مفلوج سے یہ کہنا آسان ہے کہ
تیرے’ گناہ معاف کر دیئے گئے ‘ہیں یا یہ کہ اُٹھ،’ اپنی چارپائی
اُٹھا کر چل ؟‘پھر لیکن10 مَیں تم کو دکھاتا ہوں کہ ابِن آدم کو
واقعی دنیا میں گناہ معاف کرنے کا اختیار “ہے۔ یہ کہہ کر وہ

مفلوج مخاطبسے ہوا، مَیں”11 تجھ سے کہتا ہوں کہ اُٹھ، اپنی
چارپائی اُٹھا کر گھر چلا “جا۔

آدمیوہ12 کھڑا ہوا ًاور فورا اپنی چارپائی اُٹھا کر اُن دیکھتےکے
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 دوبارہ جھیل کنارےکے ایکگیا۔ بڑی

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۔

15 بعد میں عیسٰی لاوی کے گھر میں کھانا کھا رہا تھا۔ اُس
ساتھکے اُسصرفنہ شاگردکے بہتبلـکہ ٹیکسسے لینے والے
اور گناہ گار بھی تھے، کیونکہ اُن میں بہتیرےسے اُس کے پیروکار
بن چکے تھے۔ شریعت16 کے کچھ فریسی ِموں عال نے اُسے 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، صحت” مندوں کو ڈاکٹر
ضرورتکی نہیں ہوتی بلـکہ مریضوں کو۔ مَیں راست 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 لوگکچھ عیسٰی پاسکے آئے اور شاگردکےآپ”پوچھا،
روزہ کیوں نہیں رکھتے جبکہ یحیٰی اور فریسیوں کے شاگرد روزہ
رکھتے “ہیں؟

19 عیسٰی جوابنے دیا، شادی” کے طرحکسمہمان روزہ
رکھ سکتے ہیں جب دُولھا اُن کے درمیان تکجبہے؟ دُولھا
اُن کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ایکلیکن20 دن آئے
جبگا دُولھا اُن سے لے لیا جائے گا۔ وقتاُس وہ ضرور روزہ
رکھیں گے۔

21 کوئی بھی کپڑےنئے کا ٹکڑا کسی پرانے لباس میں نہیں
لگاتا۔ اگر وہ کرےایسا تو نیا ٹکڑا بعد میں سکڑ کر لباسپرانے سے
الـگ ہو جائے گا۔ یوں پرانے لباس کی پھٹی ہوئی جگہ پہلے کی
نسبت یادہ ز خراب ہو جائے گی۔ اِسی22 طرح کوئی بھی انگور
کا رستازہ پرانی مشکوںبےلچکاور میں نہیں ڈالتا۔ اگر وہ ایسا
توکرے پرانی مشکیں پیدا جائیںپھٹباعثکےگیسوالیہونے
گی۔ نتیجے میں َمے اور مشکیں دونوں ضائع ہو جائیں گی۔ اِس
لئے انگور کا رستازہ نئی میںمشکوں ڈالا جاتا لچکجوہے دار
ہوتی “ہیں۔

سبت بارےکے میں سوال
ایک23 دن عیسٰی اناج کے کھیتوں میں سے گزر رہا تھا۔ چلتے

چلتے اُس کے شاگرد کھانے کے لئے اناج کی بالیں توڑنے لـگے۔
سبت کا دن تھا۔ 24 یہ دیکھ کر فریسیوں نے عیسٰی سے پوچھا،
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دیکھو،” یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ سبت کے دن ایسا کرنا منع
“ہے۔

25 عیسٰی جوابنے دیا، کیا” تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ داؤد
نے کیا کِیا جب اُسے اور اُس کے ساتھیوں بھوککو لـگی اور اُن
کے پاس خوراک نہیں تھی؟ 26 اُس وقت ابیاتر اماِم اعظم تھا۔
داؤد الله کے گھر میں داخل ہوا اور رب کے لئے مخصوص شدہ
روٹیاں لے کر کھائیں، اگرچہ صرف اماموں کو اِنہیں کھانے
کی اجازت ہے۔ اور اُس نے اپنے ساتھیوں کو بھی یہ روٹیاں
“کھلائیں۔

27 پھر اُس انسان”کہا،نے سبتکو دنکے لئےکے نہیں بنایا
گیا بلـکہ سبت کا دن انسان کے لئے۔ 28 چنانچہ ابِن آدم سبت 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
اور لوگ بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ کیا عیسٰی اِس آدمی
کو آج بھی دےشفا گا۔ کیونکہ وہ اُس پر الزام لگانے کا کوئی
تلاشبہانہ کر عیسٰی3تھے۔رہے ہاتھسوکھےنے آدمیوالے سے
اُٹھ،”کہا، میںدرمیان “ہو۔کھڑا 4 پھر عیسٰی نے اُن سے مجھے”پوچھا، سبتہمیںشریعتبتاؤ، دنکے کیا اجازتکیکرنے 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 کے لوگوں

کی طرف دیکھنے لگا۔ اُن کی سخت دلی اُس کے لئے بڑے دُکھ
باعثکا بن رہی تھی۔ پھر اُس نے آدمی سے کہا، اپنا” ہاتھ آگے
“بڑھا۔ اُس نے ایسا کیا تو اُس کا ہاتھ بحال ہو گیا۔ اِس6 پر فریسی
باہر نکل ہیرودیسکرسیدھے کی پارٹی کے افراد ملساتھکے کر
عیسٰی قتلکو کرنے کی سازشیں کرنے لـگے۔

جھیل کنارےکے پر ہجوم
لیکن7 عیسٰی وہاں ہٹسے کر اپنے شاگردوں جھیلساتھکے

پاسکے ایکگیا۔ بڑا ہجوم اُس کے پیچھے ہو لوگلیا۔ نہ صرف
گلیل کے علاقے سے آئے سیبہتبلـکہ اَور جگہوں یعنی یہودیہ،
8 یروشلم، ادومیہ، یائے در یردن کے پار اور صور اور صیدا کے
علاقے بھی۔سے وجہ تھییہ کہ عیسٰی کیکامکے خبر اُن علاقوں
پہنچبھیتک تھیچکی نتیجےاور بھیسےوہاںلوگسےبہتمیں
آئے۔ 9 عیسٰی شاگردوںنے سے کہا، ایکاحتیاطاً” کشتی اُس
وقت کے لئے تیار کر جبرکھو ہجوم مجھے حد سے یادہ ز دبانے
لـگے اُسدناُسکیونکہ10“گا۔ بہتوںنے کو اِستھی،دیشفا
لئے بھیجسے تکلیفکوئی تھی وہ دےدےدھکے کر اُس کے
پاس آیا تاکہ اُسے سکے۔چھو ناپاکبھیجباور11 روحوں نے
عیسٰی کو دیکھا تو وہ اُس کے منے سا گر کر چیخیں مارنے آپ”لـگیں، 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 پاساپنے بُلا لیا۔ اور وہ اُس پاسکے آئے۔ اُس14 نے اُن
میں سے بارہ کو چن لیا۔ اُنہیں اُس نے اپنے رسول مقرر کر لیا
تاکہ وہ اُس کے ساتھ چلیں اور وہ اُنہیں منادی کرنے کے لئے
بھیج سکے۔ اُس15 اُنہیںنے بدروحیں لنے نکا کا اختیار بھی دیا۔

16 جن بارہ کو اُس نے مقرر کیا اُن کے نام یہ :ہیں شمعون
جس کا لقب اُس نے پطرس رکھا، زبدی17 کے بیٹے یعقوب
اور یوحنا جن کا لقب عیسٰی نے بادل’ کی گرج کے ‘بیٹے رکھا،
18 یاس، اندر فلپّس، برتلمائی، متی، توما، یعقوب بن حلفئی، تّدی،
شمعون مجاہد 19 اور یہوداہ یوتی جساسکر بعدنے میں اُسے دشمن
کے حوالے کر دیا۔

عیسٰی اور بدروحوں کا سردار
20 پھر عیسٰی کسی گھر میں داخل ہوا۔ اِس بار بھی اِتنا ہجوم

جمع ہو گیا کہ عیسٰی کو اپنے شاگردوں سمیت کھانا کھانے کا
موقع بھی نہ ملا۔ اُسجب21 کے خاندان کے افراد نے یہ سنا تو
وہ اُسے پکڑ کر لے جانے کے لئے آئے، کیونکہ اُنہوں نے ہوشوہ”کہا، میں نہیں “ہے۔

22 لیکن شریعت کے جو عالِم یروشلم سے آئے تھے اُنہوں نے
یہ”کہا، بدروحوں بعلسردارکے زبول قبضےکے میں اُسیہے۔
کی مدد بدروحوںسے کو نکال رہا “ہے۔

23 پھر عیسٰی اُنہیںنے پاساپنے بُلا کر تمثیلوں جوابمیں ابلیسطرحکسابلیس”دیا۔ کو نکال سکتا ہے؟ بادشاہیجس24
پھوٹمیں پڑ جائے وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ 25 جساور گھرانے
کی ایسی حالت ہو وہ بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ اِسی26 طرح اگر
ابلیس آپاپنے کرےمخالفتکی اور یوں اُس پھوٹمیں پڑ جائے
تو وہ قائم نہیں رہ سکتا بلـکہ ختم ہو چکا ہے۔

کسی27 زورآور آدمی کے گھر میں گھس کر اُس کا مال و
اسباب لُوٹنا تکوقتاُس ممکن نہیں تکجبہے اُس آدمی کو
باندھا نہ جائے۔ پھر ہی اُسے لُوٹا جا سکتا ہے۔

28 مَیں تم سے سچ کہتا ہوں کہ لوگوں کے تمام گناہ اور کفر
کی باتیں معاف کی جا سکیں گی، خواہ وہ کتنا ہی کفر کیوں
نہ بکیں۔ لیکن29 جو القدسروح خلافکے کفر بکے اُسے ابد
تک معافی نہیں ملے گی۔ ایکوہ ابدی گناہ کا ٹھہرےقصوروار
“گا۔ 30 عیسٰی نے یہ 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۔ باہر کھڑے ہو کر

اُنہوں کسینے کو اُسے بُلانے بھیجکو دیا۔ اُس32 اردکے گرد
ہجوم بیٹھا تھا۔ اُنہوں نے کہا، ماںکیآپ” اور بھائی آپباہر کو
بُلا رہے “ہیں۔
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33 عیسٰی نے پوچھا، کون” میری ماں اور میرےکون بھائی

“ہیں؟ 34 اور اپنے گرد بیٹھے لوگوں پر نظر ڈال کر اُس نے کہا،
دیکھو،” یہ میری ماں اور میرے بھائی ہیں۔ 35 جو بھی الله کی
پوریمرضی کرتا وہہے میرا بہنمیریبھائی، “ہے۔ماںمیریاور

4
بیج بونے والے کی تمثیل

1 پھر عیسٰی دوبارہ جھیل کنارےکے تعلیم دینے لگا۔ اور اِتنی
بڑی بھیڑ اُس کے پاس جمع ہوئی کہ وہ جھیل میں ایککھڑی
بیٹھمیںکشتی گیا۔ کنارےکےجھیللوگباقی رہے۔کھڑےپر
2 اُس نے اُنہیں بہت سی باتیں تمثیلوں میں سکھائیں۔ اُن میں سے
ایک یہ :تھی

ایک!سنو”3 بیجکسان بونے کے لئے نکلا۔ بیججب4 اِدھر
اُدھر بکھر گیا تو کچھ دانے راستے پرندوںاورگرےپر نے آ اُنہیںکر
لیا۔چگ یلیکچھ5 پتھر زمین مٹیجہاںگرےپر تھی۔کمیکی وہ
جلد اُگ آئے کیونکہ مٹی گہری نہیں تھی۔ لیکن6 جب سورج
نکلا ُجھلسپودےتو گئے اور چونکہ وہ جڑ نہ پکڑ سکے اِس لئے
گئے۔سوکھ کچھ7 خوددانے رَو پودوںکانٹےدار بھیدرمیانکے
وہاںگرے۔ وہ اُگنے تو لـگے، لیکن خود پودوںرَو ساتھساتھنے
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 تھے جو زرخیز
زمین میں گرے۔ وہاں وہ پھوٹ نکلے اور ھتے بڑ ھتے بڑ تیس گُنا،
ساٹھ گُنا بلـکہ َسو تکگُنا پھل “لائے۔

9 پھر اُس نے کہا، جو” سن سکتا ہے وہ سن “!لے
تمثیلوں کا مقصد

وہجب10 اکیلا تھا تو لوگجو اُس اردکے گرد تھےجمع اُنہوں
بارہنے اُسسمیتشاگردوں سے پوچھا تمثیلاِسکہ کا مطلبکیا
ہے؟ 11 اُس جوابنے دیا، تم” کو تو الله کی بادشاہی کا بھید
سمجھنے کی لیاقت دی گئی ہے۔ لیکن مَیں دائرےاِس سے باہر
لوگوںکے کو باتہر سمجھانے لئےکے تمثیلیں استعمال ہوںکرتا
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 لوگوہ ہیں جو کلام سنتے ہی اُسے خوشی قبولسے
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 کے باعث
مصیبتکسی یا ایذا رسانی سے دوچار ہو جائیں، تو وہ برگشتہ ہو
خود18ہیں۔جاتے رَو پودوںکانٹےدار ہوئےگرےدرمیانکے
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 پہنچتا۔
20 اِس کے مقابلے میں زرخیز زمین میں گرے ہوئے دانے وہ
لوگ 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 برتنکسیوہکہہے یا چارپائی نیچےکے 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 سن سکے
تو سن “لے۔

24 اُس نے اُن سے یہ بھی کہا، اِس” پر دھیان دو کہ تم کیا
سنتے حسابجسہو۔ سے تم دوسروں کو دیتے ہو اُسی حساب
سے تم کو بھی دیا جائے گا بلـکہ تم کو اُس سے بڑھ کر ملے گا۔
25 کیونکہ جسے کچھ حاصل ہوا ہے اُسے اَور بھی دیا جائے گا،
جبکہ حاصلکچھجسے نہیں ہوا اُس سے وہ بہتتھوڑا بھی 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 :لو ایک

کسان زمین میں بیج بکھیر دیتا ہے۔ 27 یہ پھوٹبیج کر راتدن
اُگتا رہتا ہے، خواہ کسان سو رہا یا جاگ رہا ہو۔ اُسے معلوم
نہیں کہ یہ کیونکر ہوتا ہے۔ زمین28 خود بخود اناج کی فصل پیدا
کرتی پہلےہے۔ پتے نکلتے ہیں، پھر بالیں نظر آنے لـگتی ہیں اور آخر
میں دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور29 جوں اناجہی پکفصلکی
جاتی کسانہے آ کر درانتی سے کاٹاُسے لیتا ہے، فصلکیونکہ
کی کٹائی وقتکا آ چکا ہوتا “ہے۔

رائی کے دانے تمثیلکی
30 پھر عیسٰی نے کہا، ہم” الله کی بادشاہی کا موازنہ کس

کریں؟سےچیز تمثیلسیکونہمیا بیاناِسےسے رائیوہ31کریں؟
کے دانے کی مانند ہے جو زمین میں ڈالا گیا ہو۔ رائی بیجوں میں
سےسب چھوٹا دانہ ہے لیکن32 ھتے بڑ ھتے بڑ یوں سےسبمیںسبز
بڑا ہو جاتا ہے۔ اُس کی شاخیں اِتنی لمبی ہو جاتی ہیں پرندےکہ
اُس کے سائے میں اپنے گھونسلے بنا سکتے “ہیں۔

33 عیسٰی اِسی قسم کی بہت سی تمثیلوں کی مدد سے اُنہیں
کلام یوں سناتا تھا کہ وہ اِسے سمجھ سکتے تھے۔ 34 ہاں، عوام
کو وہ صرف تمثیلوں کے یعے ذر سکھاتا تھا۔ لیکن جب وہ اپنے
شاگردوں ساتھکے اکیلا ہوتا تو وہ باتہر کی تشریح کرتا تھا۔

عیسٰی آندھی کو تھما دیتا ہے
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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
ساتھ گئیں۔ آندھیسختاچانک37 آئی۔ لہریں کشتی سے ٹکرا کر
اُسے پانی سے بھرنے لـگیں، لیکن38 عیسٰی ابھی تک کشتی کے
پچھلے میںحصے اپنا گدیسر پر رکھے سو رہا تھا۔ شاگردوں نے
اُسے جگا کر اُستاد،”کہا، آپکیا کو پروا نہیں ہمکہ 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 سخت خوف طاری ہو گیا اور وہ ایک دوسرے سے
آخر”لـگے،کہنے اُسبھیجھیلاورہَواہے؟کونیہ کا مانتیحکم
“ہیں۔

5
ایکعیسٰی گراسینی آدمی سے بدروحیں نکال دیتا ہے

1 پھر وہ جھیل کے پار گراسا کے علاقے میں پہنچے۔ جب2
عیسٰی کشتی سے اُترا ایکتو آدمی ناپاکجو روح گرفتکی میں
تھا قبروں میں نکلسے کر عیسٰی کو ملا۔ یہ3 آدمی قبروں میں رہتا
اور پہنچتکنوبتاِس گیا تھا بھیکوئیکہ اُسے باندھ نہ سکتا تھا،
چاہے اُسے زنجـیروں بھیسے باندھا جاتا۔ بہتاُسے4 دفعہ یوں بیڑ
اور زنجـیروں سے باندھا گیا تھا، لیکن جب بھی ایسا ہوا تو اُس نے
زنجـیروں کو توڑ کر یوں بیڑ ٹکڑےٹکڑےکو کر دیا تھا۔ کوئی بھی
اُسے کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ دن5 رات وہ چیخیں مار مار کر
قبروں اور پہاڑی علاقے میں گھومتا پھرتا اور آپاپنے کو پتھروں
زخمیسے کر لیتا تھا۔

6 عیسٰی کو دُور سے دیکھ کر وہ دوڑا اور اُس کے منے سا منہ
بلکے گرا۔ 7 وہ زور سے عیسٰیاے”چیخا، الله تعالیٰ کے فرزند،
آپمیرا ساتھکے کیا واسطہ ہے؟ الله کے نام آپمیں قَسمکو دیتا
ہوں عذابمجھےکہ میں نہ “ڈالیں۔ 8 کیونکہ عیسٰی نے اُسے کہا
تھا، ناپاکاے” روح، آدمی میں نکلسے “!جا

9 پھر عیسٰی نے پوچھا، تیرا” نام کیا “ہے؟
اُس لشکر،”دیا،جوابنے بہتہمکیونکہ “ہیں۔سے اور10

وہ بار منتبار کرتا رہا کہ عیسٰی اُنہیں اِس علاقے سے نہ نکالے۔
قریبوقتاُس11 پہاڑیکی پر سؤروں کا بڑا غول چر رہا تھا۔

12 بدروحوں نے عیسٰی التماسسے کی، ہمیں” سؤروں میں بھیج
دیں، ہمیں اُن میں داخل ہونے “دیں۔ 13 اُس نے اُنہیں اجازت
نکلسےمیںآدمیاُسبدروحیںتودی میںسؤروںکر گھسیں۔جا
اِس پورےپر غول ًکے 2,000تقریبا بھاگبھاگسؤر پہاڑیکر
کی ڈھلان پر اُترےسے اور جھیل جھپٹمیں ڈوبکر مرے۔

14 یہ دیکھ کر سؤروں کے گلہ بھاگبان گئے۔ اُنہوں نے شہر
اور دیہات میں اِس بات کا چرچا کیا لوگتو یہ معلوم کرنے کے
لئے کہ کیا ہوا اپنیہے جگہوں نکلسے کر عیسٰی پاسکے آئے۔

اُس15 پاسکے پہنچے تو وہ آدمی پہلےمیںجسملا بدروحوں کا
لشکر ابتھا۔ کپڑےوہ پہنے وہاں بیٹھا تھا اور اُس کی حالتذہنی
ٹھیک تھی۔ یہ دیکھ کر وہ گئے۔ڈر جنہوں16 کچھسبنے دیکھا
تھا اُنہوں لوگوںنے کو بتایا بدروحکہ گرفتہ آدمی اور سؤروں کے
ساتھ کیا ہوا ہے۔

17 لوگپھر عیسٰی منتکی کرنے لـگے کہ وہ اُن کے علاقے
سے چلا جائے۔

عیسٰی18 کشتی پر سوار ہونے لگا تو بدروحوں آزادسے کئے گئے
آدمی اُسنے التماسسے کی، مجھے” بھی اپنے ساتھ جانے “دیں۔

19 لیکن عیسٰی نے اُسے ساتھ جانے نہ دیا بلـکہ کہا، اپنے”
واپسگھر چلا جا اور اپنے عزیزوں سبکو کچھ بتا ربجو نے
تیرے لئے کیا ہے، کہ اُس نے تجھ پر کتنا رحم کیا “ہے۔

20 چنانچہ آدمی چلا گیا دکپلساور کے علاقے میں لوگوں کو
بتانے لگا کہ عیسٰی نے میرے لئے کیا کچھ کیا ہے۔ اور سب
حیرت زدہ ہوئے۔

یائیر کی بیٹی اور بیمار عورت
21 عیسٰی نے کشتی میں بیٹھے جھیل کو دوبارہ پار کیا۔ جب

کنارےدوسرے پہنچا ایکتو ہجوم اُس کے گرد 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 بہت منت کرنے لگا، میری”
چھوٹی بیٹی مرنے والی ہے، براہِ کرم آ کر اُس پر اپنے ہاتھ رکھیں
تاکہ وہ شفا پا کر زندہ “رہے۔

24 چنانچہ عیسٰی اُس کے ساتھ چل ایکپڑا۔ بڑی بھیڑ اُس کے
لـگپیچھے لوگاورگئی اُسے گھیر کر لـگے۔دبانےسےطرفہر

25 ہجوم ایکمیں عورت تھی جو بارہ سال سے خون بہنے کے
مرض سے رِہائی نہ پا سکی تھی۔ بہت26 ڈاکٹروں سے اپنا علاج
کروا کروا کر اُسے مصیبتکیطرحکئی پڑیجھیلنی تھی اور اِتنے
میں اُس کے تمام پیسے بھی خرچ ہو گئے تھے۔ توبھی کوئی فائدہ نہ
ہوا تھا بلـکہ اُس حالتکی مزید خراب ہوتی گئی۔ 27 عیسٰی کے
بارے 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 اگر”سوچا، صرفمَیں اُس لباسکے کو ہی چھو لوں تو مَیں شفا پا لوں
“گی۔

خون29 ًبہنا فورا بند ہو گیا اور اُس نے اپنے جسم محسوسمیں
کیا کہ مجھے اِس اذیت ناک حالت سے رِہائی مل گئی ہے۔
30 لیکن اُسی لمحے عیسٰی کو خود محسوس ہوا کہ مجھ میں سے
توانائی نکلی اُسہے۔ نے مُڑ کر کپڑوںمیرےنےکس”پوچھا،
کو چھوا “ہے؟

31 اُس کے شاگردوں جوابنے دیا، آپ” خود دیکھ رہے
ہیں کہ آپہجوم کو گھیر کر دبا رہا ہے۔ تو پھر طرحکسآپ
پوچھ سکتے ہیں کسکہ مجھےنے “چھوا؟

لیکن32 عیسٰی اپنے طرفچاروں دیکھتا رہا کسکہ نے یہ
کیا ہے۔ اِس33 پر عورتوہ یہ جان کر ساتھمیرےکہ کیا ہوا ہے
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لرزتیمارےکےخوف اُسہوئی پاسکے آئی۔ اُسوہ منےکے سا
گر پڑی اور اُسے پوری حقیقت کھول کر بیان کی۔ 34 عیسٰی نے
اُس سے کہا، بیٹی،” تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے۔ سلامتی
سے جا اور اپنی حالتناکاذیت بچیسے “رہ۔

35 عیسٰی نے یہ بات ابھی ختم نہیں کی تھی عبادتکہ خانے
کے راہنما یائیر کے گھر طرفکی لوگکچھسے پہنچے اور کیآپ”کہا، فوتبیٹی ہو چکی ابہے، اُستاد کو تکلیفمزید دینے
کی کیا “ضرورت؟

36 اُن باتیہکی نظرانداز کر عیسٰیکے یائیرنے مت”کہا،سے
گھبراؤ، فقط ایمان “رکھو۔ 37 پھر عیسٰی نے ہجوم روککو لیا
اور صرف یعقوبپطرس، اور اُس کے بھائی یوحنا کو اپنے ساتھ
جانے کی اجازت 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 ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ لڑکی مر نہیں گئی بلـکہ
سو رہی “ہے۔

لوگ40 ہنس کر اُس کا مذاق اُڑانے لـگے۔ لیکن اُس نے
سب کو باہر نکال دیا۔ پھر صرف لڑکی کے والدین اور اپنے تین
شاگردوں کو ساتھ لے کر وہ اُس کمرے میں داخل ہوا جس
میں لڑکی پڑی تھی۔ 41 اُس نے اُس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، طلتھا”
“!قُوم اِس مطلبکا ہے، چھوٹی” لڑکی، مَیں تجھے حکم دیتا ہوں
جاگکہ “!اُٹھ

42 لڑکی ً فورا اُٹھ کر چلنے پھرنے لـگی۔ اُس کی عمر بارہ سال
تھی۔ یہ دیکھ لوگکر گھبرا حیرانکر گئے۔رہ عیسٰی43 اُنہیںنے
سنجیدگی سے سمجھایا کہ وہ کسی کو بھی اِس بارےکے میں نہ
بتائیں۔ پھر اُس نے اُنہیں کہا کہ اُسے کھانے کو کچھ دو۔

6
عیسٰی ناصرتکو میں رد کیا جاتا ہے

1 پھر عیسٰی وہاں سے چلا گیا اور اپنے وطنی شہر ناصرت میں
آیا۔ اُس اُسشاگردکے ساتھکے تھے۔ سبت2 دنکے عبادتوہ
خانے میں تعلیم دینے لگا۔ لوگبیشتر اُس کی باتیں سن حیرتکر
اُنہوںہوئے۔زدہ اِسے”پوچھا،نے یہ حاصلسےکہاں ہوا ہے؟
یہ حکمت جو اِسے ملی ہے، اور معجزےیہ جو اِس کے ہاتھوں
سے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ 3 کیا یہ وہ بڑھئی نہیں ہے جو مریم
کا بیٹا ہے جساور 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
اُسسوائے وطنیکے شہر، اُس کے داروںرشتے 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
ناپاکاُنہیں روحوں کو لنے نکا کا دےاختیار کر ہدایتیہ8 سفر”کی، پر اپنے ساتھ کچھ نہ لینا ایکسوائے لاٹھی کے۔ نہ روٹی، نہ
سامان کے لئے کوئی بیگ، نہ کمربند میں کوئی پیسہ، 9 ایکنہ
سے یادہ ز سوٹ۔ تم پہنجوتے سکتے ہو۔ میںگھرجس10 بھی
داخل ہو اُس میں اُس مقام سے چلے تکجانے ٹھہرو۔ 11 اور
اگر کوئی مقام تم کو قبول کرےنہ یا تمہاری نہ سنے تو پھر روانہ
ہوتے وقت اپنے پاؤں سے گرد جھاڑ دو۔ یوں تم اُن خلافکے
گواہی دو “گے۔

12 چنانچہ شاگرد وہاں سے نکل کر منادی کرنے لـگے کہ
توبہلوگ اُنہوں13کریں۔ بہتاوردیںنکالبدروحیںسیبہتنے
مریضوںسے پر زیتون کا تیل مَل کر اُنہیں شفا دی۔

یحیٰی بپتسمہ دینے والے کا قتل
14 بادشاہ ہیرودیس انتپاس نے عیسٰی کے بارے میں سنا،

کیونکہ اُس کا نام مشہور ہو گیا تھا۔ کچھ کہہ رہے تھے، یحیٰی”
بپتسمہ دینے والا مُردوں میں سے جی اُٹھا ہے، اِس لئے اِس قسم
کی معجزانہ طاقتیں اُس میں نظر آتی “ہیں۔
اَوروں نے سوچا، الیاسیہ” نبی “ہے۔
پیشبھیخیالیہ15 کیا جا رہا تھا کہ وہ قدیم زمانے نبیوںکے

جیسا کوئی نبی ہے۔
ہیرودیسجبلیکن16 اُسنے بارےکے میں سنا تو اُس نے

کہا، یحیٰی” جس کا مَیں نے سر قلم کروایا ہے مُردوں میں سے
جی اُٹھا “ہے۔ 17 وجہ یہ تھی ہیرودیسکہ کے حکم پر ہی یحیٰی
گرفتارکو میںجیلکےکر ڈالا گیا تھا۔ کیہیرودیاسیہ خاطر ہوا
تھا جو پہلے ہیرودیس کے بھائی فلپّس کی بیوی تھی، لیکن جس
سے اُس ابنے خود شادی کر لی تھی۔ 18 یحیٰی ہیرودیسنے
کو بتایا تھا، اپنے” بھائی بیویکی تیریسے شادی ناجائز “ہے۔

اِس19 وجہ ہیرودیاسسے اُس سے کینہ رکھتی اور اُسے قتل
میںاِسلیکنتھی۔چاہتیکرانا ناکاموہ ہیرودیسکیونکہ20رہی
یحیٰی سے ڈرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ آدمی راست باز اور مُقّدس
اِسہے، لئے وہ اُس حفاظتکی بھیجبتھا۔کرتا اُس باتسے
ہوتی سنسنہیرودیستو اُلجھنبڑیکر میں پڑ توبھیجاتا۔ وہ اُس
کی باتیں سننا پسند کرتا تھا۔

21 آخرکار ہیرودیاس ہیرودیسکو کی سال گرہ پر اچھا موقع
مل گیا۔ سال گرہ کو منانے کے لئے ہیرودیس نے اپنے بڑے
سرکاری افسروں، ملٹری کمانڈروں اور گلیل کے اّول درجے کے
یوں شہر کی۔ضیافتکی ضیافت22 ہیرودیاسدورانکے کی بیٹی
اندر آ کر ناچنے لـگی۔ ہیرودیس اور اُس کے مہمانوں کو یہ بہت
پسند آیا اور اُس لڑکینے سے جو”کہا، جی مجھچاہے مانگسے
تو مَیں وہ دوںتجھے “گا۔ 23 بلـکہ اُس قَسمنے کھا کر جو”کہا،
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بھی تُو مانگے گی مَیں تجھے دوں گا، خواہ بادشاہی 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 کے پاس واپس آئی اور

کہا، مَیں” چاہتی ہوں آپکہ مجھے ابھی ابھی یحیٰی بپتسمہ دینے
والے کا ٹرےسر میں منگوا “دیں۔

26 یہ سن کر بادشاہ بہتکو دُکھ ہوا۔ لیکن اپنی قَسموں اور
مہمانوں کیموجودگیکی وہسےوجہ انکار کرنے لئےکے بھی تیار
نہیں تھا۔ چنانچہ27 اُس ًنے فورا جلاد بھیجکو کر حکم دیا کہ وہ
یحیٰی کا سر آئے۔لے جلاد میںجیلنے جا کر یحیٰی کا سر قلم کر
پھر28دیا۔ رکھمیںٹرےاُسےوہ آیالےکر اور لڑکی دیا۔دےکو
لڑکی نے اُسے اپنی ماں کے سپرد کیا۔ جب29 یحیٰی 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 اُسے سب

کچھ سنانے لـگے جو اُنہوں نے کیا اور سکھایا تھا۔ اِس31 دوران
اِتنے لوگ آ اور جا رہے تھے کہ اُنہیں کھانا کھانے کا موقع
بھی نہ ملا۔ اِس لئے عیسٰی نے بارہ شاگردوں سے کہا، آؤ،” ہم
لوگوں الـگسے ہو کسیکر غیرآباد جگہ جائیں اور آرام “کریں۔
32 چنانچہ وہ کشتی پر سوار ہو ویرانکسیکر جگہ چلے گئے۔

لیکن33 بہت سے لوگوں نے اُنہیں جاتے وقت پہچان لیا۔ وہ
چلپیدل کر تمام شہروں نکلسے آئے اور دوڑ دوڑ کر اُن پہلےسے
منزِل تکمقصود پہنچ گئے۔ جب34 عیسٰی نے کشتی پر سے اُتر
بڑےکر ہجوم کو دیکھا تو اُسے لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ اُن
بھیڑوں کی مانند تھے جن کا کوئی چرواہا نہ ہو۔ وہیں وہ اُنہیں
بہت سی باتیں سکھانے لگا۔

دنجب35 ڈھلنے لگا تو اُس کے شاگرد اُس پاسکے آئے اور
یہ”کہا، ویرانجگہ اورہے دن ڈھلنے لگا ہے۔ 36 اِن رُخصتکو
کر دیں تاکہ یہ ارد گرد کی بستیوں اور دیہاتوں میں جا کر کھانے
کے لئے کچھ خرید “لیں۔

لیکن37 عیسٰی نے اُنہیں کہا، تم” خود اِنہیں کچھ کھانے کو
“دو۔
اُنہوں نے پوچھا، ہم” اِس کے لئے درکار چاندی کے 200

لےسےکہاںِسکے روٹیکر جائیںخریدنے اور اِنہیں “کھلائیں؟
اُس38 نے کہا، تمہارے” پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ جا کر پتا

“!کرو
اُنہوں نے معلوم کیا۔ پھر دوبارہ اُس پاسکے آ کر کہنے پاسہمارے”لـگے، پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں “ہیں۔
اِس39 پر عیسٰی ہدایتاُنہیںنے تمام”دی، لوگوں گروہوںکو

میں ہری گھاس پر بٹھا “دو۔ 40 لوگچنانچہ َسو َسو اور پچاس
پچاس 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 میںلوگوںوہ تقسیم اُسکریں۔ مچھلیوںدونے ٹکڑےبھیکو
ٹکڑے کر کے شاگردوں کے یعے ذر اُن میں تقسیم کروایا۔ 42 اور
سب نے جی بھر کر کھایا۔ جب43 شاگردوں نے روٹیوں اور
مچھلیوں کے بچے ٹکڑےہوئے جمع کئے تو بارہ ٹوکرے بھر گئے۔
44 کھانے والے مردوں کی کُل تعداد 5,000 تھی۔

عیسٰی پانی پر چلتا ہے
اِس45 کے عین 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 کو رُخصت کرنا چاہتا تھا۔
46 اُنہیں باد خیر کہنے کے بعد وہ دعا کرنے کے لئے پہاڑ پر چڑھ
پہنچتکبیچکےجھیلکشتیکیشاگردوںوقتکےشام47گیا۔
گئی تھی جبکہ عیسٰی خود خشکی پر اکیلا رہ گیا تھا۔ وہاں48 سے
اُس نے دیکھا کہ شاگرد کشتی کو کھینے میں بڑی جد و جہد
کر رہے ہیں، کیونکہ ہَوا اُن رہیچلخلافکے ًتھی۔ تقریبا تین
بجے رات کے وقت عیسٰی پانی پر چلتے ہوئے اُن پاسکے آیا۔ وہ
اُن سے آگے نکلنا چاہتا تھا، لیکن49 جب اُنہوں نے اُسے جھیل
کی سطح پر چلتے ہوئے دیکھا تو سوچنے لـگے، یہ” کوئی بھوت
“ہے اور چیخیں مارنے لـگے۔ 50 سبکیونکہ اُسےنے دیکھ کر
دہشت کھائی۔
لیکن عیسٰی ً فورا اُن سے مخاطب ہو کر بولا، حوصلہ” !رکھو

مَیں ہی متہوں۔ “گھبراؤ۔ 51 پھر وہ اُن پاسکے آیا اور کشتی
بیٹھمیں وقتاُسیگیا۔ تھمہَوا نہایتشاگردگئی۔ زدہحیرتہی
ہوئے۔ 52 جبکیونکہ روٹیوں کا معجزہ کیا گیا تھا تو وہ اِس کا
مطلب نہیں سمجھے تھے بلـکہ اُن بےحسدلکے ہو گئے تھے۔

گنیسرت میں مریضوں کی شفا
پارکوجھیل53 کر گنیسرتوہکے شہر پہنچپاسکے اورگئے

لنگر ڈال دیا۔ جوں54 ہی وہ کشتی اُترےسے لوگوں نے عیسٰی
کو پہچان لیا۔ 55 بھاگبھاگوہ کر پورےاُس علاقے میں سے
گزرے اور مریضوں کو چارپائیوں پر اُٹھا اُٹھا کر وہاں لے آئے
جہاں کہیں اُنہیں خبر ملی کہ وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ 56 جہاں 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 کم اُنہیں اپنے
لباس کے دامن کو چھونے دے۔ جساور نے بھی اُسے چھوا
اُسے شفا ملی۔

7
باپ دادا کی تعلیم

فریسیدنایک1 شریعتاور کچھکے عالِم یروشلم عیسٰیسے سے
ملنے آئے۔ تھےوہاںوہجب2 تو اُنہوں نے دیکھا اُسکہ کچھکے
شاگرد اپنے صافپاکہاتھ کئے بغیر یعنی دھوئے بغیر کھانا کھا
رہے ہیں۔

3 کیونکہ) یہودی اور خاص 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
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بازارکبھیوہجبطرح ہیںآتےسے تو غسلوہ ہیکےکر کھانا
ہیں۔کھاتے سیبہتوہ اَور روایتوں پر عملبھی کرتے ًہیں، مثلا
اورجگکپ، کیتلی دھوکو (پر۔رسمکیکرنےصافپاککر

فریسیوںچنانچہ5 شریعتاور ِموںکے عال نے عیسٰی باپشاگردکےآپ”پوچھا،سے روایتوںکیدادا نہیںکیوںزندگیمطابقکے
گزارتے بلـکہ روٹی بھی صافپاکہاتھ 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۔
8 تم الله احکامکے چھوڑکو پیرویکیروایاتانسانیکر 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۔
10ً مثلا موسٰی نے فرمایا، باپاپنے’ اور اپنی ماں عزتکی ‘کرنا
اور جو’ اپنے باپ یا ماں پر لعنت کرے اُسے سزائے موت دی
‘جائے۔ کوئیجبلیکن11 اپنے والدین سے کہے، آپمَیں’ کی
نہیںمدد کر سکتا، مَیںکیونکہ مَنتنے مانی کہہے آپمجھےجو
کو دینا تھا وہ الله لئےکے قربانی ‘ہے تو تم اِسے جائز قرار ہو۔دیتے
12 یوں تم اُسے اپنے ماں باپ کی مدد کرنے روکسے لیتے ہو۔
13 اور اِسی طرح تم الله کے کلام کو اپنی اُس روایت منسوخسے
کر لیتے ہو جو تم نے نسل در نسل منتقل کی ہے۔ تم اِس قسم کی
سیبہت حرکتیں کرتے “ہو۔

کیا کچھ انسان ناپاککو کر دیتا ہے؟
پھر14 عیسٰی ہجومدوبارہنے پاساپنےکو بُلایا اور سب”کہا،

باتمیری سنو اور اِسے سمجھنے کوششکی کرو۔ 15 کوئی ایسی
چیز ہے نہیں جو انسان میں داخل ہو کر اُسے ناپاک کر سکے،
بلـکہ جو انسانکچھ 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 کر کسی گھر میں داخل ہوا۔ وہاں
اُس شاگردوںکے نے پوچھا، اِس” تمثیل کا مطلبکیا “ہے؟

اُس18 کیا”کہا،نے بھیتم اِتنے ناسمجھ ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے
کہ کچھجو باہر انسانسے میں داخل ہوتا ہے وہ ناپاکاُسے نہیں
کر سکتا؟ 19 وہ تو اُس دلکے میں نہیں جاتا بلـکہ اُس معدےکے
میں اور وہاں سے نکل کر ضرورتجائے “میں۔ یہ) کہہ کر
عیسٰی نے ہر قسم کا صافپاککھانا قرار (دیا۔

اُس20 نے یہ بھی کہا، جو” کچھ انسان کے اندر سے نکلتا ہے
وہی ناپاکاُسے کرتا ہے۔ 21 لوگوںکیونکہ اندرکے سے، اُن کے
دلوں ہی بُرےسے خیالات، حرام کاری، قتلچوری، و غارت،
22 زناکاری، لالچ، بدکاری، شہوتدھوکا، پرستی، حسد، بہتان،

غرور حماقتاور 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 کر شمال میں صور کے علاقے

میں آیا۔ وہاں وہ کسی گھر میں داخل ہوا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ
کوکسی پتا لیکنچلے، وہ پوشیدہ نہ سکا۔رہ 25ً عورتایکفورا
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 کے قبضے میں تھی، 26 اور اُس نے عیسٰی گزارشسے بدروح”کی، میریکو بیٹی میں نکالسے لیکن“دیں۔ عورتوہ یونانی
تھی اور سورفینیکے کے علاقے میں پیدا ہوئی تھی، 27 اِس لئے
عیسٰی نے اُسے بتایا، پہلے” بچوں کو جی بھر کر کھانے دے،
نہیںمناسبیہکیونکہ سےبچوںکہ ُکتوںکرلےکھانا منےکے سا
پھینک دیا “جائے۔

28 اُس جوابنے دیا، جی” خداوند، لیکن میز کے نیچے 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 گھر واپس 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
کنارےکےجھیلکیگلیل دکپلسواقع پہنچمیںعلاقےکے گیا۔
اُسوہاں32 ایکپاسکے بہرا آدمی لایا گیا بولسےہیمشکلجو
اُنہوںتھا۔سکتا وہکہکیمنتنے اپنا اُسہاتھ پر عیسٰی33رکھے۔
اُسے اُسگیا۔لےدُورسےہجوم اُنگلیاںاپنینے اُس میںکانوںکے
ڈالیں تھوکاور زبانکیآدمیکر طرفکیآسمانپھر34چھوا۔کو
نظر اُٹھا کر اُس نے آہ بھری اور اُس سے کہا، “!اِفتح” اِس) کا
مطلب ہے کھل” (“!جا

35ً فورا آدمی کے کان کھل گئے، زبان کا بندھن ٹوٹ گیا اور
ٹھیکٹھیکوہ لنے بو لگا۔ 36 عیسٰی 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۔ نہایتوہ37 حیرانہی ہوئے اور
کہنے لـگے، اِس” نے سب 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

1 اُن دنوں ایکمیں اَور مرتبہ ایسا ہوا بہتکہ لوگسے جمع
ہوئے جن پاسکے کھانے بندوبستکا نہیں تھا۔ چنانچہ عیسٰی
نے اپنے شاگردوں کو بُلا کر اُن سے کہا، 2 مجھے” اِن لوگوں پر
ترس آتا میرےاِنہیںہے۔ ٹھہرےساتھ تین دن ہو چکے ہیں اور
اِن پاسکے کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن3 اگر مَیں اِنہیں
رُخصت کر دوں اور وہ اِس حالتبھوکی میں اپنے اپنے گھر چلے
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جائیں تو وہ راستے تھکمیں کر ُچور ہو جائیں اورگے۔ اِن میں سے
کئی دُوردراز سے آئے “ہیں۔

4 اُس کے شاگردوں 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 نے ہجوم کو زمین پر بیٹھنے کو کہا۔ پھر سات روٹیوں

کو لے کر اُس شکرگزارینے کی دعا کی اور اُنہیں 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
دعا کی اور شاگردوں اُنہیںکو بانٹنے کو کہا۔ لوگوں8 نے جی بھر
کر کھایا۔ بعد میں جب کھانے کے بچے ٹکڑےہوئے جمع کئے
گئے تو ٹوکرےبڑےسات بھر گئے۔ 9ً تقریبا 4,000 آدمی حاضر
تھے۔ کھانے کے بعد عیسٰی نے اُنہیں رُخصت کر دیا 10 ًاور فورا
کشتی پر سوار ہو کر اپنے شاگردوں کے ساتھ دلمنوتہ کے علاقے
میں پہنچ گیا۔

فریسی الٰہی طلبنشان کرتے ہیں
اِس11 پر فریسی نکل 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
ثابتاختیار جائے۔ہو 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 کشتی میں بیٹھ گیا اور جھیل
کو پار کرنے لگا۔

فریسیوں ہیرودیساور کا خمیر
لیکن14 شاگرد اپنے ساتھ کھانا لانا بھول گئے تھے۔ میںکشتی

اُن عیسٰی15تھی۔روٹیایکصرفپاسکے خبردار،”کی،ہدایتاُنہیںنے فریسیوں ہیرودیساور کے خمیر سے ہوشیار “رہنا۔
آپسشاگرد16 بحثمیں کرنے لـگے، وہ” اِس لئے کہہ رہے

ہوں گے پاسہمارےکہ روٹی نہیں “ہے۔
عیسٰی17 معلومکو ہوا وہکہ سوچکیا اُسہیں۔رہے تم”کہا،نے آپس میں بحثکیوں کر رہے ہو پاسہمارےکہ روٹی نہیں

ہے؟ کیا تکابتم نہ جانتے، نہ سمجھتے ہو؟ تمہارےکیا دل اِتنے
بےحس ہو گئے ہیں؟ تمہاری18 آنکھیں تو ہیں، کیا تم دیکھ نہیں
تمہارےسکتے؟ کان تو ہیں، کیا نہیںسنتم سکتے؟ اور کیا تمہیں یاد
نہیں مَیںجب19 نے 5,000 آدمیوں کو پانچ روٹیوں سے سیر کر
دیا تو تم بچےنے ہوئے ٹکڑوں کے ٹوکرےکتنے اُٹھائے “تھے؟
اُنہوں جوابنے دیا، ۔“بارہ”
20 اور” جب مَیں نے 4,000 آدمیوں کو سات روٹیوں سے

سیر کر دیا تو تم نے بچے ہوئے ٹکڑوں کے کتنے ٹوکرے 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 تو لوگ عیسٰی کے پاس ایک اندھے

آدمی کو لائے۔ اُنہوں نے التماس کی کہ وہ اُسے چھوئے۔
23 عیسٰی اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اُسے گاؤں سے باہر لے گیا۔ وہاں
اُس نے اُس کی آنکھوں تھوکپر کر اپنے ہاتھ اُس پر رکھ دیئے
اور پوچھا، کیا” تُو کچھ دیکھ سکتا “ہے؟

24 آدمی نے نظر اُٹھا کر کہا، ہاں،” مَیں لوگوں کو دیکھ
سکتا ہوں۔ وہ پھرتے ہوئے درختوں کی مانند دےدکھائی رہے
“ہیں۔

25 عیسٰی نے دوبارہ اپنے ہاتھ اُس کی آنکھوں پر رکھے۔ اِس
پر آدمی کی آنکھیں پورے طور پر کھل گئیں، اُس کی نظر بحال
ہو گئی اور وہ سب کچھ صاف صاف دیکھ سکتا تھا۔ 26 عیسٰی
نے رُخصتاُسے کر کے کہا، اِس” گاؤں واپسمیں نہ جانا بلـکہ
سیدھا اپنے گھر چلا “جا۔

پطرس کا اقرار
پھر27 وہاںعیسٰی نکلسے کر شاگردوںاپنے ساتھکے قیصریہ

فلپی کے قریب کے دیہاتوں میں گیا۔ چلتے چلتے اُس نے اُن سے
پوچھا، مَیں” لوگوں نزدیککے کون “ہوں؟

28 اُنہوں نے جواب دیا، کچھ” کہتے ہیں یحیٰی بپتسمہ دینے
یہکچھوالا، الیاسآپکہ نبی بھییہکچھہیں۔ ہیںکہتے نبیوںکہ
میں سے “ایک۔

اُس29 لیکن”پوچھا،نے تم کیا کہتے نزدیکتمہارےہو؟ مَیں
کون “ہوں؟
پطرس جوابنے دیا، مسیحآپ” “ہیں۔
30 یہ سن کر عیسٰی نے اُنہیں کسی کو بھی یہ بات بتانے سے

منع کیا۔
عیسٰی موتاپنی کا ذکر کرتا ہے

31 پھر عیسٰی اُنہیں تعلیم دینے لگا، لازم” ہے کہ ابِن آدم بہت
دُکھ اُٹھا کر بزرگوں، راہنما اماموں اور شریعت کے علما سے رد
کیا جائے۔ اُسے قتل بھی کیا جائے گا، لیکن تیسرےوہ دن جی
اُٹھے “گا۔ 32 اُس نے اُنہیں یہ بات صاف صاف بتائی۔ اِس پر
پطرس اُسے ایک 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، میرےجو” پیچھے آنا چاہے وہ اپنے آپ کا
اورکرےانکار صلیباپنی اُٹھا پیچھےمیرےکر کیونکہ35لے۔ہو
جو اپنی جان کو بچائے رکھنا چاہے وہ اُسے کھو دے گا۔
لیکن جو میری اور الله خبریخوشکی کی خاطر اپنی جان کھو
دے وہی اُسے بچائے گا۔ 36 کیا فائدہ ہے اگر کسی کو پوری
دنیا حاصل ہو جائے، لیکن وہ اپنی جان سے محروم ہو جائے؟
انسان37 اپنی جان کے بدلے دےکیا سکتا ہے؟ 38 جو بھی اِس
زناکار اور گناہ آلودہ نسل کے منے میرےسا اور میری باتوں کے
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اُسشرمائےسےسبب ابِنسے شرمائےوقتاُسبھیآدم جبگا
وہ باپاپنے جلالکے مُقّدسمیں فرشتوں کے ساتھ آئے “گا۔

9
عیسٰی1 اُنہیںنے یہ بھی مَیں”بتایا، تم کو سچ بتاتا یہاںہوں، کچھ

ہیںکھڑےلوگایسے اللهہیپہلےسےمرنےجو بادشاہیکی کو
قدرت کے ساتھ آتے ہوئے دیکھیں “گے۔

پہاڑ پر عیسٰی بدلصورتکی جاتی ہے
2 چھ دن کے بعد عیسٰی صرف پطرس، یعقوب اور یوحنا کو

اپنے ساتھ لے کر اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں اُس کی شکل و
صورت اُن کے منے سا بدل گئی۔ 3 اُس کپڑےکے چمکنے لـگے
اور نہایت سفید ہو گئے۔ دنیا میں کوئی بھی کپڑےدھوبی اِتنے
سفید نہیں کر سکتا۔ 4 پھر الیاس اور موسٰی ظاہر ہوئے اور عیسٰی
باتسے لـگے۔کرنے بولپطرس5 اُستاد،”اُٹھا، باتاچھیکتنی
یہاںہمکہہے ہیں۔ آئیں، تینہم یاں جھونپڑ آپایکبنائیں، کے
لئے، ایک موسٰی کے لئے الیاسایکاور کے لئے۔ “ اُس6 نے یہ
اِس لئے کہا کہ تینوں شاگرد سہمے ہوئے تھے اور وہ نہیں جانتا
تھا کہ کیا کہے۔

7 اِس پر ایک بادل آ کر اُن پر چھا گیا اور بادل میں ایکسے
آواز سنائی یہ”دی، میرا پیارا فرزند اِسہے۔ “سنو۔کی اچانک8
موسٰی اور الیاس غائب ہو گئے۔ شاگردوں نے چاروں طرف
دیکھا، صرفلیکن عیسٰی نظر آیا۔

9 وہ پہاڑ سے اُترنے لـگے تو عیسٰی اُنہیںنے حکم دیا، جو” کچھ
تم نے دیکھا ہے اُسے اُس تکوقت کسی کو نہ بتانا تکجب
کہ ابِن آدم مُردوں میں سے جی نہ “اُٹھے۔

10 چنانچہ اُنہوں نے یہ بات تکاپنے محدود رکھی۔ لیکن وہ
کئی بار آپس میں بحث 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؟

12 عیسٰی جوابنے دیا، الیاس” تو ضرور سبپہلے کچھ بحال
لئےکےکرنے لیکنگا۔آئے میںمُقّدسکلاِم ابِن آدم بارےکے
میں کیوںیہ لـکھا دُکھبہتاُسےکہہے اُٹھانا اور حقیر سمجھا جانا
مَیںلیکن13ہے؟ تم کو بتاتا الیاسہوں، تو آ چکا اُنہوںاورہے نے
اُس ساتھکے جو کیا۔چاہا یہ بھی مُقّدسکلاِم مطابقکے ہی ہوا
“ہے۔

عیسٰی لڑکے میں بدروحسے نکالتا ہے
جب14 وہ باقی شاگردوں پاسکے واپس پہنچے تو اُنہوں نے

دیکھا کہ اُن کے ایکگرد بڑا ہجوم جمع ہے شریعتاور کے کچھ
علما اُن کے ساتھ بحث کر رہے ہیں۔ 15 عیسٰی کو دیکھتے ہی
لوگوں نے بڑی بےچینی سے اُس کی طرف دوڑ کر اُسے سلام
کیا۔ 16 اُس نے شاگردوں سے سوال کیا، تم” اُن کے کسساتھ
بارےکے بحثمیں کر رہے “ہو؟

17 ہجوم میں ایکسے آدمی جوابنے دیا، اُستاد،” مَیں اپنے
بیٹے آپکو پاسکے لایا تھا۔ وہ ایسی بدروح کے قبضے میں ہے
جو اُسے لنے بو نہیں دیتی۔ 18 بھیجباور وہ اُس غالبپر آتی ہے
وہ اُسے زمین پٹکپر دیتی ہے۔ بیٹے کے منہ جھاگسے نکلنے لگتا
اور وہ دانت پیسنے لگتا ہے۔ پھر اُس کا جسم اکڑ جاتا ہے۔ مَیں
آپنے شاگردوںکے سے کہا تو تھا کہ بدروحوہ نکالکو دیں،
لیکن وہ نہ نکال “سکے۔

19 عیسٰی نے اُن سے کہا، ایمان” سے خالی !نسل مَیں کب
تمہارےتک ساتھ تککبرہوں، تمہیں برداشت کروں؟ لڑکے
پاسمیرےکو لے “آؤ۔ 20 وہ اُسے عیسٰی پاسکے لے آئے۔
عیسٰی کو دیکھتے ہی بدروح لڑکے کو جھنجھوڑنے لـگی۔ وہ

زمین پر گر گیا اور اِدھر اُدھر لُڑھکتے ہوئے منہ جھاگسے لنے نکا
لگا۔ 21 عیسٰی باپنے سے پوچھا، اِس” کے کبساتھ سے ایسا
ہو رہا “ہے؟
اُس جوابنے دیا، بچـپن” سے۔ بہت22 دفعہ اُس نے اِسے

ہلاک کرنے کی آگخاطر یا پانی میں گرایا ہے۔ اگر آپ کچھ
کر سکتے ہیں ترستو کھا ہماریکر مدد “کریں۔

عیسٰی23 کیا”پوچھا،نے مطلب، کچھآپاگر’ کر ؟‘ہیںسکتے
جو ایمان رکھتا اُسہے کے لئے سب کچھ ممکن “ہے۔

24 لڑکے کا باپ ً فورا چلّا اُٹھا، مَیں” ایمان رکھتا ہوں۔ میری
بےاعتقادی علاجکا “کریں۔

25 عیسٰی نے دیکھا کہ بہت لوگسے دوڑ دوڑ کر دیکھنے آ
رہے ہیں، اِس لئے اُس ناپاکنے روح کو ڈانٹا، اے” گونگی
اور بہری بدروح، مَیں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اِس میں سے نکل
جا۔ کبھی بھی اِس میں دوبارہ داخل نہ “!ہونا

اِس26 پر بدروح چیخ اُٹھی اور لڑکے شدتکو سے جھنجھوڑ
کر نکل گئی۔ لڑکا لاش کی طرح زمین پر پڑا رہا، اِس لئے سب
وہ”کہا،نے مر گیا “ہے۔ لیکن27 عیسٰی اُسنے کا ہاتھ پکڑ کر
اُٹھنے میں اُس کی مدد کی اور وہ کھڑا ہو گیا۔

میںگھرکسیعیسٰیجبمیںبعد28 جا کر کےشاگردوںاپنے
ساتھ اکیلا تھا تو اُنہوں نے اُس سے پوچھا، ہم” بدروح کو کیوں
نہ نکال “سکے؟

29 اُس جوابنے دیا، اِس” قسم کی بدروح صرف دعا سے
نکالی جا سکتی “ہے۔

عیسٰی دوسری دفعہ موتاپنی کا ذکر کرتا ہے
30 وہاں 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 کہا، ابِن”
آدم کو آدمیوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ اُسے قتل کریں
لیکنگے، تین دن کے بعد وہ جی اُٹھے “گا۔

لیکن32 شاگرد اِس مطلبکا نہ سمجھے اور وہ عیسٰی سے اِس
بارےکے میں پوچھنے سے ڈرتے بھی تھے۔

سبکون سے بڑا ہے؟



مرقس 9:33 768 مرقس 10:19
33 چلتے چلتے وہ کفرنحوم پہنچے۔ جب وہ کسی گھر میں تھے

تو عیسٰی نے شاگردوں سے سوال کیا، راستے” میں باتکستم پر
بحث کر رہے “تھے؟

لیکن34 خاموشوہ رہے، کیونکہ وہ راستے میں اِس بحثپر کر
رہے تھے کہ ہم میں سے بڑا کون ہے؟ 35 عیسٰی بیٹھ گیا اور بارہ
بُلاکوشاگردوں کر اّولجو”کہا، ہونا چاہتا آخرسےسبوہہے
میں آئے سباور پھر36“ہو۔خادمکا اُس ایکنے بچےچھوٹے
کو لے کر اُن کے درمیان کھڑا کیا۔ اُسے گلے لگا کر اُس نے اُن
سے کہا، میرےجو”37 نام میں اِن بچوں میں کسیسے قبولکو
کرتا ہے وہ مجھے ہی قبول کرتا ہے۔ اور جو مجھے قبول کرتا ہے
مجھےوہ نہیں بلـکہ اُسے قبول کرتا مجھےنےجسہے 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 نے کہا، اُسے” منع نہ کرنا۔ میرےبھیجو نام
میں کرےمعجزہ وہ اگلے لمحے بارےمیرے میں بُری باتیں نہیں
نہیںخلافہمارےجوکیونکہ40گا۔سکےکہہ حقہمارےوہ
میں ہے۔ مَیں41 تم کو سچ بتاتا ہوں، جو بھی تمہیں اِس وجہ سے
پانی گلاسکا پلائے کہ تم مسیح کے پیروکار ہو اُسے ضرور اجر
ملے گا۔

آزمائشیں
42 اور جو کوئی مجھ پر ایمان رکھنے والے اِن چھوٹوں میں سے

کسی کو گناہ کرنے پر اُکسائے اُس کے لئے بہتر ہے اُسکہ کے
گلے میں بڑی چکّی کا پاٹ باندھ کر اُسے سمندر میں پھینک دیا
جائے۔ 43-44 اگر تیرا ہاتھ تجھے گناہ کرنے پر اُکسائے تو اُسے
کاٹ ڈالنا۔ اِس سے پہلے کہ تُو دو سمیتہاتھوں جہنم کی کبھی
نہ بجھنے آگوالی میں چلا جائے وہاںیعنی] جہاں لوگوں
کو کھانے کیڑےوالے کبھی نہیں مرتے آگاور کبھی نہیں
[بجھتی بہتر یہ کہہے ہاتھایکتُو محرومسے ہو ابدیکر میںزندگی
داخل ہو۔ 45-46 اگر تیرا پاؤں تجھے گناہ کرنے پر اُکسائے تو اُسے
کاٹ ڈالنا۔ اِس پہلےسے تجھےکہ دو سمیتپاؤں میںجہنم پھینکا
جائے لوگوںجہاں] نہیںکبھیکیڑےوالےکھانےکو مرتے
آگاور کبھی نہیں [بجھتی بہتر یہ ہے کہ ایکتُو پاؤں سے محروم
ہو کر ابدی زندگی میں داخل ہو۔ 47-48 اور اگر تیری آنکھ تجھے
گناہ کرنے پر اُکسائے تو اُسے نکال دینا۔ اِس سے پہلے کہ تجھے
سمیتآنکھوںدو میںجہنم پھینکا لوگوںجہاںجائے کو کھانے
کیڑےوالے کبھی نہیں مرتے آگاور کبھی نہیں بجھتی بہتر یہ
ہے کہ ایکتُو آنکھ سے محروم ہو کر الله کی بادشاہی میں ہو۔داخل

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 کی

خوبیاں برقرار رکھو اور صلح سلامتی دوسرےایکسے ساتھکے
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 غرضکی سوالسے 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۔
5 عیسٰی جوابنے دیا، موسٰی” سختتمہارینے دلی کی وجہ

تمہارےسے لئے یہ حکم لـکھا تھا۔ لیکن6 ابتدا میں ایسا نہیں تھا۔
دنیا کی تخلیق وقتکے الله نے اُنہیں مرد عورتاور بنایا۔ 7 اِس’
لئے مرد اپنے باپماں کو چھوڑ کر بیویاپنی پیوستساتھکے ہو
جاتا ہے۔ 8 وہ ایکدونوں ہو جاتے ‘ہیں۔ یوں وہ مُقّدسکلاِم
کے مطابق دو نہیں ہتے ر ایکبلـکہ ہو جاتے ہیں۔ 9 تو جسے الله
نے خود جوڑا ہے اُسے انسان جدا نہ “کرے۔

کسی10 گھر میں آ کر شاگردوں نے یہ بات دوبارہ چھیڑ کر
عیسٰی یافتمزیدسے در کیا۔ اُس11 اُنہیںنے بیویاپنیجو”بتایا،
اَورکسیکردےطلاقکو اُسوہکرےشادیسے ساتھکے زنا
کرتا ہے۔ 12 اور عورتجو اپنے خاوند دےطلاقکو کسیکر
اَور کرےشادیسے وہ بھی زنا کرتی “ہے۔

عیسٰی چھوٹے بچوں برکتکو دیتا ہے
ایک13 لوگدن اپنے بچوںچھوٹے کو عیسٰی پاسکے لائے

تاکہ وہ اُنہیں چھوئے۔ لیکن شاگردوں نے اُن کو ملامت کی۔
یہ14 دیکھ کر ناراضعیسٰی ہوا۔ اُس نے اُن بچوں”کہا،سے کو
پاسمیرے آنے دو اور اُنہیں نہ روکو، کیونکہ الله کی بادشاہی اِن
جیسے لوگوں کو حاصل ہے۔ مَیں15 تم کو سچ بتاتا ہوں، جو الله
کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اُس میں داخل
نہیں ہو “گا۔ 16 یہ کہہ کر اُس نے اُنہیں گلے لگایا اور اپنے ہاتھ
اُن پر رکھ کر اُنہیں برکت دی۔

امیر مشکل سے بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں
جب17 عیسٰی روانہ ہونے لگا تو ایک آدمی دوڑ کر اُس کے

پاس آیا اور اُس کے منے سا ٹیکگھٹنے کر پوچھا، نیک” اُستاد،
مَیں کیا کروں تاکہ ابدی میراثزندگی میں “پاؤں؟

18 عیسٰی نے پوچھا، تُو” مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کوئی
نیک نہیں سوائے ایک کے اور وہ ہے الله۔ 19 تُو شریعت کے
احکام سے واقفتو قتلہے۔ نہ کرنا، زنا نہ چوریکرنا، نہ کرنا،
جھوٹی گواہی نہ دینا، دھوکا نہ دینا، اپنے باپ اور اپنی ماں کی
عزت “کرنا۔
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اِن تمام احکام پیرویکی کی “ہے۔
21 عیسٰی نے غور سے اُس طرفکی دیکھا۔ اُس کے دل میں

اُس کے لئے پیار اُبھر آیا۔ وہ بولا، ایک” کام رہ گیا ہے۔ جا، اپنی
پوری فروختجائیداد کر پیسےکے غریبوں میں تقسیم کر دے۔
تیرےپھر لئے آسمان پر خزانہ جمع ہو جائے گا۔ اِس کے بعد آ کر
میرے پیچھے ہو “لے۔ 22 یہ سن کر آدمی کا لٹکمنہ گیا اور وہ
مایوس ہو کر چلا گیا، کیونکہ دولتنہایتوہ مند تھا۔

23 عیسٰی نے اپنے ارد گرد دیکھ کر شاگردوں سے کہا،
دولت” مندوں کے لئے الله کی بادشاہی میں داخل ہونا کتنا
مشکل “!ہے

شاگرد24 اُس کے یہ الفاظ سن کر حیران ہوئے۔ لیکن 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 کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر
“جائے۔

اِس26 پر زدہحیرتمزیدشاگرد سےدوسرےایکاورہوئے
کہنے لـگے، کسپھر” نجاتکو مل سکتی “ہے؟

27 عیسٰی نے غور سے اُن طرفکی دیکھ کر جواب دیا، یہ”
انسان کے لئے تو ناممکن لیکنہے، الله کے لئے نہیں۔ اُس کے لئے
سب کچھ ممکن “ہے۔

28 پطرسپھر بول اُٹھا، ہم” تو اپنا سب کچھ چھوڑ آپکر کے
پیچھے ہو لئے “ہیں۔

29 عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” تم کو سچ بتاتا جسہوں، نے
بھی میری اور الله خبریخوشکی کی خاطر اپنے گھر، بھائیوں،
بہنوں، ماں، باپ، بچوں یا کھیتوں کو چھوڑ دیا ہے 30 اُسے اِس
زمانے میں ایذا رسانی کے ساتھ ساتھ َسو گُنا یادہ ز گھر، بھائی،
بہنیں، اورگے۔جائیںملکھیتاوربچےمائیں، آنے زمانےوالے
میں ابدیاُسے ملےزندگی گی۔ بہتلیکن31 لوگسے اّولابجو
وقتاُسہیں ہوںآخر اورگے ابجو ہیںآخر “گے۔ہوںاّولوہ

عیسٰی تیسری دفعہ موتاپنی کا ذکر کرتا ہے
اب32 وہ یروشلم بڑھطرفکی تھےرہے اور عیسٰی اُن کے آگے

آگے چل رہا تھا۔ حیرتشاگرد زدہ تھے جبکہ اُن کے پیچھے چلنے
لوگوالے سہمے ہوئے تھے۔ ایک اَور دفعہ بارہ شاگردوں کو
ایک طرف لے جا کر عیسٰی اُنہیں وہ کچھ بتانے لگا جو اُس کے
ساتھ ہونے کو تھا۔ 33 اُس نے کہا، ہم” یروشلم طرفکی بڑھ
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 کر دیں گے، 34 جو اُس کا
مذاق اُڑائیں گے، اُس پر تھوکیں گے، اُس کوڑےکو ماریں گے
اور اُسے قتل کریں لیکنگے۔ تین دن کے بعد وہ جی اُٹھے “گا۔

یعقوب اور یوحنا گزارشکی
35 پھر زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا اُس پاسکے آئے۔ وہ

کہنے لـگے، آپاُستاد،” گزارشایکسے “ہے۔

36 اُس نے پوچھا، تم” کیا ہتے چا ہو کہ مَیں تمہارے لئے
“کروں؟

اُنہوں37 جوابنے دیا، آپجب” اپنے تختجلالی پر بیٹھیں
توگے میںہم ایکسے کو دائیںاپنے ہاتھ بیٹھنے دیں دوسرےاور
کو بائیں “ہاتھ۔

38 عیسٰی نے کہا، تم” کو نہیں معلوم کہ مانگکیا رہے ہو۔
کیا تم وہ پیالہ پی ہوسکتے مَیںجو پینے ہوںکو یا وہ بپتسمہ سکتےلے
ہو جو مَیں لینے کو “ہوں؟

اُنہوں39 جوابنے دیا، جی،” ہم کر سکتے “ہیں۔ پھر عیسٰی
نے اُن سے کہا، تم” ضرور وہ پیالہ پیو گے جو مَیں پینے کو ہوں
اور وہ بپتسمہ لو گے جو مَیں لینے کو ہوں۔ لیکن40 یہ فیصلہ کرنا
میرا کام نہیں کہ میرےکون دائیں ہاتھ بیٹھے گا اور کون بائیں
ہاتھ۔ الله نے یہ صرفمقام اُن ہی کے لئے تیار کیا ہے جن کو
اُس نے خود مقرر کیا “ہے۔

شاگردوںدسباقیجب41 یہنے سنا تو یعقوباُنہیں اور یوحنا
پر آیا۔غصہ اِس42 پر عیسٰی نے بُلاکوسباُن کر تم”کہا، جانتے
ہو قوموںکہ اپنیحکمرانکے رعایا رُعبپر لتے ڈا ہیں، اور اُن کے
بڑے افسر اُن پر اپنے اختیار استعمالغلطکا ہیں۔کرتے لیکن43
تمہارے درمیان ایسا نہیں ہے۔ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا
خادم بنے 44 اور جو تم میں اّول ہونا چاہے سبوہ کا غلام بنے۔
45 کیونکہ ابِن آدم بھی اِس لئے نہیں آیا خدمتکہ لے بلـکہ اِس
لئے اورکرےخدمتکہ اپنی فدیہجان طورکے دےپر بہتوںکر
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 (بیٹا تھا۔ اُسجب47 نے سنا کہ عیسٰی ناصری
قریب ہی ہے تو وہ چلّانے لگا، عیسٰی” ابِن داؤد، مجھ پر رحم
“!کریں

بہت48 سے لوگوں نے اُسے ڈانٹ کر کہا، لیکن“!خاموش”
وہ اونچیمزید آواز سے پکارتا ابِن”رہا، مجھداؤد، پر “!کریںرحم

49 عیسٰی رُک کر بولا، اُسے” “بُلاؤ۔
چنانچہ اُنہوں نے اُسے بُلا کر کہا، حوصلہ” رکھ۔ اُٹھ، وہ

تجھے بُلا رہا “ہے۔
برتمائی50 اپنینے زمینچادر دیپھینکپر اُچھلاور 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۔
ہیجوں عیسٰی نے یہ کہا اندھے کی آنکھیں بحال ہو گئیں اور

وہ عیسٰی پیچھےکے چلنے لگا۔
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یروشلم میں عیسٰی پُرجوشکا استقبال
1 وہ یروشلم کے قریب بیت فگے اور بیت عنیاہ پہنچنے لـگے۔

یہ زیتونگاؤں کے پہاڑ پر واقع تھے۔ عیسٰی نے اپنے میںشاگردوں
کودوسے اور2بھیجا منے”کہا، سا وہاںجاؤ۔میںگاؤںوالے تم
جوانایک وہگے۔دیکھوگدھا بندھا ہوا ہو کوئیتکاباورگا
بھی اُس پر سوار نہیں ہوا ہے۔ اُسے کھول کر یہاں لے آؤ۔ 3 اگر
پوچھےکوئی یہکہ کیا کر رہے ہو تو اُسے بتا دینا، خداوند’ اِسکو
ضرورتکی ہے۔ وہ جلد ہی واپساِسے بھیج دیں “۔‘گے

دونوں4 شاگرد وہاں گئے تو ایک جوان گدھا دیکھا جو باہر
گلی میں دروازےکسی کے ساتھ بندھا ہوا جبتھا۔ وہ اُس کی
رسّی لنے کھو لـگے 5 تو کھڑےوہاں کچھ لوگوں نے پوچھا، تم”
یہ کیا کر رہے ہو؟ جوان گدھے کیوںکو کھول رہے “ہو؟

اُنہوں6 جوابنے میں وہ کچھ بتا دیا جو عیسٰی نے اُنہیں کہا
تھا۔ اِس پر لوگوں نے اُنہیں لنے کھو دیا۔ 7 وہ جوان گدھے کو
عیسٰی پاسکے لے آئے اور 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
بھیشاخیںہری اُس کے آگے بچھا دیں اُنہوںجو کھیتوںنے کے
درختوں کاٹسے لی تھیں۔ لوگ9 عیسٰی کے آگے اور پیچھے چل
رہے تھے اور چلّا چلّا نعرےکر لگا رہے *!ہوشعنا”تھے،
مبارک ہے وہ جو رب کے نام سے آتا ہے۔ مبارک10 ہے

باپہمارے داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے۔
آسمان کی بلندیوں پر †“ہوشعنا۔
11 یوں عیسٰی یروشلم میں داخل ہوا۔ وہ بیت المُقّدس میں گیا

اور اپنے ارد گرد نظر دوڑا سبکر کچھ دیکھنے کے بعد چلا گیا۔
چونکہ شام کا وقتپچھلا تھا اِس لئے وہ بارہ سمیتشاگردوں شہر
نکلسے بیتکر واپسعنیاہ گیا۔

انجـیر درختکے لعنتپر
اگلے12 جبدن بیتوہ عنیاہ نکلسے رہے تھے تو عیسٰی کو

بھوک لـگی۔ اُس13 فاصلےکچھنے پر انجـیر درختایککا دیکھا
جس پر پتے تھے۔ اِس لئے وہ یہ دیکھنے کے لئے اُس کے پاس
گیا کہ آیا کوئی پھل لگا ہے یا نہیں۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو
دیکھا کہ پتے ہی پتے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ انجـیر کا موسم نہیں
تھا۔ 14 اِس پر عیسٰی درختنے سے کہا، اب” سے تکہمیشہ
تجھ سے پھل کھایا نہ جا “!سکے اُس کے شاگردوں نے اُس کی
باتیہ سن لی۔

المُقّدسبیتعیسٰی میں جاتا ہے
15 وہ یروشلم پہنچ گئے۔ اور المُقّدسبیتعیسٰی میں جا کر اُنہیں

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 ُلٹکرسیاں ا دیں 16 اور جو تجارتی
مال لے المُقّدسبیتکر کے صحنوں میں سے گزر رہے تھے اُنہیں
روک لیا۔ 17 دےتعلیم کر اُس نے کہا، کیا” مُقّدسکلاِم میں
نہیں لـکھا ہے، میرا’ تمامگھر قوموں لئےکے دعا کا کہلائےگھر
؟‘گا لیکن تم نے اُسے ڈاکوؤں اڈّےکے میں بدل دیا “ہے۔

18 راہنما اماموں اور شریعت کے علما جبنے یہ 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
اگلے20 دن وہ سویرےصبح انجـیر کے اُس درخت پاسکے

جسگزرےسے پر عیسٰی لعنتنے بھیجی اُنہوںجبتھی۔ نے
اُس پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ سوکھتکجڑوںوہ گیا ہے۔ تب21
پطرس کو وہ بات یاد آئی جو عیسٰی نے کل انجـیر کے درخت
سے کی تھی۔ اُس نے کہا، اُستاد،” یہ !دیکھیں انجـیر جسکے
درخت آپپر لعنتنے بھیجی تھی وہ سوکھ گیا “ہے۔

22 عیسٰی جوابنے دیا، الله” پر ایمان رکھو۔ مَیں23 تم کو سچ
بتاتا ہوں کہ اِسکوئیاگر پہاڑ کہے،سے اُٹھ،’ آپاپنے سمندرکو
میں ‘دےگرا تو یہ ہو یہصرفشرطگا۔جائے شکوہکہہے
کرےنہ بلـکہ ایمان رکھے کہ جو کچھ اُس نے کہا ہے وہ اُس
کے لئے ہو جائے گا۔ اِس24 لئے مَیں تم کو بتاتا بھیجبہوں،
تم دعا کر کچھکے مانگتے ہو ایمانتو رکھو کہ تم ملکو گیا پھرہے۔
وہ تمہیں ضرور مل جائے گا۔ 25 اور جب کھڑےتم ہو کر دعا
کرتے ہو تو اگر شکایتسےکسیتمہیں ہو تو پہلے معافاُسے کرو
تاکہ آسمان پر تمہارا باپ تمہارےبھی گناہوں معافکو کرے۔
26 اور] اگر معافتم نہ کرو تو تمہارا تمہارےباپآسمانی گناہ بھی
معاف 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 پوچھا، آپ” سبیہ کسکچھ
اختیار سے کر رہے آپنےکسہیں؟ کو یہ کرنے کا اختیار دیا
“ہے؟

عیسٰی29 بھیمیرا”دیا،جوابنے تم اِسہے۔سوالایکسے
جوابکا دو تو پھر تم کو بتا دوں گا کہ مَیں کسیہ اختیار سے
کر رہا ہوں۔ مجھے30 بتاؤ، کیا یحیٰی کا بپتسمہ آسمانی تھا یا “انسانی؟

31 وہ آپس میں بحث کرنے لـگے، اگر” ہم کہیں ‘آسمانی’ تو
وہ پوچھے گا، تو’ پھر تم اُس پر ایمان کیوں نہ ‘لائے؟ لیکن32 ہم
کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسانی “تھا؟ وجہ یہ تھی کہ وہ عام

* 11:9 :ہوشعنا ہوشعنا :عبرانی) مہربانی کر ہمیںکے یہاں۔(بچا اِس میں حمد و ثنا کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ † 11:10 :ہوشعنا ہوشعنا :عبرانی) مہربانی
کر ہمیںکے یہاں۔(بچا اِس میں حمد و ثنا کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔
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لوگوں سے ڈرتے تھے، سبکیونکہ مانتے تھے کہ یحیٰی واقعی نبی
تھا۔ 33 چنانچہ اُنہوں جوابنے دیا، ہم” نہیں “جانتے۔
عیسٰی نے کہا، تو” پھر مَیں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ مَیں سبیہ

کسکچھ اختیار سے کر رہا “ہوں۔
12

انگور کے باغ مزارعوںکے بغاوتکی
1 پھر وہ تمثیلوں میں اُن سے بات کرنے لگا۔ کسی” آدمی

نے انگور ایککا باغ لگایا۔ اُس نے اُس کی چاردیواری بنائی،
انگوروں رسکا لنے نکا کے لئے ایک گڑھے کی کھدائی کی اور
پہرے داروں کے لئے بُرج تعمیر کیا۔ پھر وہ اُسے مزارعوں کے
سپرد کر کے ملـکبیروِن چلا گیا۔ جب2 پکانگور گئے تو اُس
اپنےنے نوکر مزارعوںکو بھیجپاسکے دیا تاکہ وہ اُن مالـکسے
کا وصولحصہ کرے۔ لیکن3 مزارعوں نے اُسے پکڑ کر اُس کی
پٹائی کی اور اُسے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ 4 مالـکپھر ایکنے اَور نوکر
بھیجکو لیکندیا۔ اُنہوں اُسنے بھیکی بےعزتی کر اُسکے کا
سر پھوڑ دیا۔ مالـکجب5 تیسرےنے نوکر کو بھیجا تو اُنہوں نے
اُسے مار ڈالا۔ یوں اُس نے ایککئی کو بعضبھیجا۔ کو اُنہوں
نے مارا بعضپیٹا، کو قتل کیا۔ 6 ایکصرفآخرکار باقی رہ گیا
تھا۔ وہ تھا اُس کا پیارا اببیٹا۔ اُس نے اُسے بھیج کر کہا، آخر’
میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں ‘گے۔ لیکن7 دوسرےایکمزارع
سے کہنے لـگے، یہ’ زمین کا وارث ہے۔ آؤ ہم اِسے مار ڈالیں تو
پھر اِس ہماریمیراثکی ہی ہو ‘گی۔ اُنہوں8 اُسےنے پکڑ قتلکر
کیا اور باغ سے پھینکباہر دیا۔

اب9 بتاؤ، باغ مالـککا کرےکیا گا؟ وہ جا کر مزارعوں کو
کرےہلاک باغاورگا دوسروںکو سپردکے 10گا۔دےکر 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؟
بعد13 اُنہوںمیں فریسیوںکچھنے ہیرودیساور پیروکاروںکے

کو اُس پاسکے بھیج دیا تاکہ وہ اُسے کوئی ایسی بات کرنے پر
اُسےسےجساُبھاریں پکڑا اُسوہ14سکے۔جا پاسکے آ کر کہنے
لـگے، اُستاد،” ہم جانتے ہیں آپکہ سچے ہیں اور کسی کی پروا
نہیں جانبآپکرتے۔ دار نہیں ہوتے بلـکہ دیانت داری سے الله
کی راہ کی تعلیم دیتے ہمیںابہیں۔ بتائیں کہ کیا رومی شہنشاہ کو
ٹیکس دینا جائز ہے یا ناجائز؟ کیا ہم ادا کریں یا نہ “کریں؟

لیکن15 عیسٰی یاکاریکیاُننے جانر کر اُن مجھے”کہا،سے
کیوں پھنسانا ہتے چا ہو؟ چاندی ایککا رومی میرےِسکہ پاس
لے “آؤ۔

16 وہ ایک ِسکہ اُس کے پاس لے آئے تو اُس نے کس”پوچھا، صورتکی اور نام اِس پر کندہ “ہے؟ اُنہوں جوابنے
دیا، شہنشاہ” “کا۔

اُس17 نے کہا، تو” جو شہنشاہ کا ہے شہنشاہ کو دو اور جو
الله کا ہے الله “کو۔
اُس کا سنجوابیہ کر اُنہوں نے تعجببڑا کیا۔

کیا ہم جی اُٹھیں گے؟
پھر18 عیسٰیصدوقیکچھ پاسکے آئے۔ نہیںصدوقی مانتے کہ

اُٹھیںجیمُردےقیامتروزِ اُنہوںگے۔ عیسٰینے سوالایکسے
کیا، اُستاد،”19 موسٰی ہمیںنے حکم دیا کہ اگر شادیکوئی 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 ساتکہ بھائی تھے۔ پہلے شادینے
کی، لیکن بےاولاد فوت ہوا۔ 21 اِس پر دوسرے نے اُس سے
شادی کی، لیکن وہ بھی بےاولاد مر گیا۔ تیسرےپھر بھائی نے
اُس سے شادی کی۔ 22 یہ سلسلہ ساتویں بھائی تک جاری رہا۔
یکے دیگرےبعد ہر بھائی بیوہ سے شادی کرنے کے بعد مر گیا۔
آخر میں بیوہ بھی فوت ہو گئی۔ اب23 بتائیں کہ قیامت کے دن
بیویکیکسوہ ہو گی؟ ساتکیونکہ بھائیوںساتکے اُسنے
شادیسے کی “تھی۔

24 عیسٰی نے جواب دیا، تم” اِس لئے غلطی پر ہو کہ نہ تم
کلاِم مُقّدس سے واقف 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 جی اُٹھیں گے۔ کیا تم نے موسٰی
کتابکی میں نہیں پڑھا کہ الله جلتی ہوئی جھاڑی میں کسسے
طرح موسٰی سے ہم کلام ہوا؟ اُس نے فرمایا، مَیں’ ابراہیم کا
خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ‘ہوں، حالانکہ اُس وقت
تینوں کافی عرصے سے مر چکے تھے۔ اِس27 مطلبکا ہے کہ یہ
میںحقیقت زندہ ہیں، کیونکہ الله مُردوں کا نہیں، بلـکہ زندوں کا
خدا ہے۔ تم بڑیسے غلطی ہوئی “ہے۔

اّول حکم
28 اِتنے شریعتمیں ایککا عالِم اُن پاسکے آیا۔ اُس اُنہیںنے

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 حکم
سب اہمسے “ہے؟

عیسٰی29 اّول”دیا،جوابنے یہحکم :ہے !اسرائیلاےسن’
رب ہمارا خدا ایک ہی رب ہے۔ رب30 اپنے خدا سے اپنے
پورے دل، اپنی پوری جان، اپنے پورے ذہن اور اپنی پوری
طاقت سے پیار ‘کرنا۔ 31 دوسرا حکم یہ :ہے اپنے’ پڑوسی سے
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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 ہے اور اُس کے سوا کوئی اَور نہیں ہے۔
33 ہمیں اُسے اپنے پورے دل، اپنے پورے ذہن اور اپنی پوری
طاقت سے پیار کرنا ہئے چا اور ساتھ ساتھ اپنے پڑوسی سے ویسی
محبت رکھنی ہئے چا جیسی آپاپنے سے رکھتے ہیں۔ یہ دو احکام
بھسم ہونے والی تمام قربانیوں اور دیگر نذروں سے یادہ ز اہمیت
رکھتے “ہیں۔

جب34 عیسٰی نے اُس کا یہ جواب سنا تو اُس سے کہا، تُو”
الله کی بادشاہی سے دُور نہیں “ہے۔
اِس کے بعد کسی بھینے اُس سوالسے پوچھنے جرأتکی نہ

کی۔
مسیح بارےکے میں سوال

جب35 عیسٰی بیت المُقّدس میں تعلیم دے رہا تھا تو اُس نے
شریعت”پوچھا، کے علما کیوں دعوٰی ہیںکرتے مسیحکہ داؤد
فرزندکا ہے؟ 36 داؤدکیونکہ تونے القدسروحخود معرفتکی
یہ رب’فرمایا، ربمیرےنے سے کہا،
میرے ہنے د ہاتھ بیٹھ،
جب تک مَیں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے نہ کر

‘دوں۔
داؤد37 تو مسیحخود ربکو کہتا ہے۔ تو پھر طرحکسوہ

داؤد کا فرزند ہو سکتا “ہے؟
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 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۔ 39 اُن ایکبسکی خواہشہی ہوتی
ہے عبادتکہ خانوں اور ضیافتوں عزتمیں کی کرسیوں پر بیٹھ
جائیں۔ 40 لوگیہ بیواؤں کے ہڑپگھر کر جاتے اور ساتھ ساتھ
دکھاوے کے لئے لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو
سختنہایت سزا ملے “گی۔

بیوہ کا چندہ
41 عیسٰی بیت المُقّدس چندےکے بکسکے کے مقابل بیٹھ

گیا اور ہجوم کو ہدیئے لتے ڈا ہوئے دیکھنے لگا۔ کئی بڑیبڑیامیر
رقمیں ڈال تھے۔رہے 42 غریبایکپھر بیوہ بھی وہاں گزریسے
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 کثرتکی دےسے دیا
جبکہ اُس ضرورتنے مند ہونے کے باوجود بھی گزارےاپنے
سارےکے دےپیسے دیئے “ہیں۔

13
المُقّدسبیت پر آنے والی تباہی

اُس1 جبدن المُقّدسبیتعیسٰی سے نکل رہا تھا تو اُس کے
شاگردوں نے کہا، اُستاد،” دیکھیں کتنے شاندار پتھر اور عمارتیں
“!ہیں

2 عیسٰی جوابنے دیا، کیا” تم کو یہ بڑی بڑی 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، کبیہ ہو گا؟ کیا کیا نظر آئے
سےجسگا معلوم ہو گا کہ ابیہ پورا ہونے کو “ہے؟

5 عیسٰی جوابنے دیا، خبردار” رہو کہ کوئی تمہیں گم راہ نہ
کر دے۔ بہت6 لوگسے میرا نام لے آئیںکر 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 گھبرانا۔
کیونکہ لازم ہے کہ یہ سب پیشکچھ آئے۔ توبھی ابھی آخرت
نہیں ہو گی۔ ایک8 دوسریقوم کھڑیاُٹھخلافکے ہو گی اور
ایک بادشاہی دوسری کے خلاف۔ جگہ جگہ زلزلے آئیں گے،
کال پڑیں لیکنگے۔ صرفیہ دردِ زہ کی ابتدا ہی ہو گی۔

9 تم خود خبردار رہو۔ تم کو مقامی عدالتوں کے حوالے کر
دیا جائے گا اور لوگ یہودی عبادت خانوں میں تمہیں کوڑے
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 کہ آخرت سے پہلے الله کی خوش خبری تمام اقوام
کو سنائی جائے۔ لوگجبلیکن11 تم کو گرفتار کر عدالتکے
پیشمیں کریں گے تو یہ سوچتے سوچتے پریشان نہ ہو جانا کہ مَیں
کیا بسکہوں۔ وہی کچھ کہنا جو الله تمہیں اُس وقت بتائے گا۔
کیونکہ اُس وقت تم نہیں بلـکہ روح القدس لنے بو والا ہو گا۔
12 بھائی اپنے بھائی کو اور باپ اپنے بچے کو موت کے حوالے
کر دے گا۔ بچے اپنے والدین کے خلاف کھڑے ہو کر اُنہیں
قتل کروائیں گے۔ سب13 تم سے نفرت کریں گے، اِس لئے کہ
میرےتم پیروکار ہو۔ لیکن جو تکآخر قائم رہے گا اُسے نجات
ملے گی۔

المُقّدسبیت کی بےحرمتی
ایک14 دن آئے جبگا تم وہاں جہاں اُسے نہیں ہونا ہئے چا

وہ کچھ کھڑا دیکھو گے جو بےحرمتی اور تباہی باعثکا “ہے۔
قاری) اِس پر (!دےدھیان وقتاُس” یہودیہ کے ہنے ر والے
بھاگ کر پہاڑی علاقے میں پناہ لیں۔ 15 جو اپنے گھر چھتکی
پر ہو وہ نہ اُترے، نہ ساتھکچھ لے جانے کے لئے داخلمیںگھر
ہو جائے۔ 16 جو کھیت میں ہو وہ اپنی چادر ساتھ لے جانے
کے لئے واپس نہ جائے۔ 17 اُن خواتین افسوسپر جو اُن دنوں میں
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حاملہ ہوں یا اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں۔ 18 دعا کرو کہ یہ
سردیوںواقعہ پیشمیںموسمکے نہ آئے۔ کیونکہ19 اُن میںدنوں
ایسی مصیبت ہو گی کہ دنیا کی تخلیق سے تکآج دیکھنے میں نہ
آئی ہو اِسگی۔ قسم مصیبتکی بعد بھیمیں نہیںکبھی آئے گی۔
20 اور اگر خداوند اِس مصیبت کا دورانیہ مختصر نہ کرتا تو کوئی
نہ بچتا۔ لیکن اُس نے اپنے چنے ہوؤں کی خاطر اُس کا دورانیہ
مختصر کر دیا ہے۔

وقتاُس21 اگر کوئی تم کو بتائے، یہاںمسیحدیکھو،’ ‘ہے،
یا وہاںوہ’ ‘ہے تو اُس باتکی نہ ماننا۔ 22 کیونکہ مسیحجھوٹے
اور جھوٹے نبی اُٹھ کھڑے ہوں گے جو عجیب و غریب نشان
معجزےاور دکھائیں گے تاکہ الله کے چنے ہوئے لوگوں غلطکو
راستے پر ڈال دیں — اگر یہ ممکن ہوتا۔ 23 اِس لئے !خبردار مَیں
نے تم کو پہلے ہی باتوںسباِن سے آگاہ کر دیا ہے۔

ابِن آدم کی آمد
مصیبت24 دنوںاُنکے تاریکسورجبعدکے ہو جائے اورگا

چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ ستارے25 آسمان پر سے گر
پڑیں گے اور آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ اُس26 لوگوقت
ابِن آدم قدرتبڑیکو اور جلال ساتھکے بادلوں میں آتے ہوئے
دیکھیں گے۔ 27 اور وہ اپنے فرشتوں کو دےبھیج گا تاکہ اُس
کے چنے ہوؤں کو طرفچاروں سے جمع کریں، دنیا کے کونے
کونے آسمانسے کی تکانتہا اکٹھا کریں۔

انجـیر درختکے سبقسے
28 انجـیر شاخیںکیاُسہیجوںسیکھو۔سبقسےدرختکے

نرم لچکاور دار ہو ہیںجاتی اور اُن پھوٹکونپلیںسے 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 قریبآمدکی دروازےبلـکہ پر مَیں30ہے۔ تم کو سچ بتاتا ہوں،
اِس نسل کے ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ سب کچھ واقع ہو گا۔
آسمان31 و زمین تو جاتے رہیں گے، لیکن میری باتیں تکہمیشہ
قائم رہیں گی۔

کسی بھیکو اُس کی آمد وقتکا معلوم نہیں
32 لیکن کسی کو بھی علم نہیں کہ یہ کس دن یا کون سی

گھڑی رونما ہو گا۔ آسمان کے فرشتوں اور فرزند کو بھی علم نہیں
بلـکہ باپصرف کو۔ 33 چنانچہ خبردار اور چوکنے !رہو کیونکہ
تم نہیںکو معلوم کہ آئےکبوقتیہ گا۔ 34 ابِن آدم کی آمد اُس
آدمی سے مطابقت رکھتی ہے جسے کسی سفر پر جانا تھا۔ گھر
وقتچھوڑتے اُس نے اپنے نوکروں کو انتظام چلانے کا اختیار
دے کر ایکہر کو اُس کی اپنی ذمہ داری سونپ دی۔ دربان
کو اُس نے حکم دیا کہ وہ چوکس رہے۔ 35 تم بھی اِسی طرح
رہو،چوکس کیونکہ نہیںتم جانتے گھرکہ واپسکبمالـککا
آئے گا، شام کو، راتآدھی کو، مرغ بانگکے دیتے یا پَو پھٹتے

وقت۔ 36 ایسا نہ ہو کہ اچانکوہ آ کر تم کو سوتے پائے۔ 37 یہ
بات مَیں صرفنہ تم کو بلـکہ سب کو بتاتا چوکسہوں، “!رہو

14
عیسٰی خلافکے منصوبہ بندیاں

فسح1 قریبعیدکیروٹیبےخمیریاور آ دوصرفتھی۔گئی
دن رہ گئے تھے۔ راہنما امام اور شریعت کے علما عیسٰی کسیکو
چالاکی سے گرفتار کر قتلکے کرنے تلاشکی میں تھے۔ اُنہوں2
نے لیکن”کہا، یہ عید دورانکے نہیں ہونا ہئے، چا ایسا نہ ہو کہ
عوام میں ہل چل مچ “جائے۔

خاتون عیسٰی پر خوشبو ُنڈیلتی ا ہے
3 اِتنے میں بیتعیسٰی عنیاہ آ ایککر آدمی کے داخلمیںگھر

ہوا جو وقتکسی کوڑھ مریضکا تھا۔ اُس کا نام شمعون تھا۔
عیسٰی کھانا کھانے کے لئے بیٹھ گیا عورتایکتو آئی۔ اُس کے
خالصپاس جٹاماسی نہایتکے قیمتی عطر کا عطردان تھا۔ اُس
کا سر توڑ کر اُس نے عطر عیسٰی کے سر پر ُنڈیل ا دیا۔ حاضرین4
میں سے ناراضکچھ ہوئے۔ اِتنا” قیمتی عطر ضائع کرنے کی کیا
ضرورت تھی؟ 5 اِس کی قیمت کم از کم چاندی کے 300 ِسکے
تھی۔ اگر اِسے بیچا جاتا تو اِس پیسےکے غریبوں کو دیئے جا سکتے
ایسی“تھے۔ باتیں کرتے ہوئے اُنہوں نے اُسے جھڑکا۔

لیکن6 عیسٰی اِسے”کہا،نے چھوڑ دو، تم اِسے تنگکیوں کر
رہے ہو؟ اِس نے میرےتو لئے نیکایک کام کیا ہے۔ غریب7
تو رہیںپاستمہارےہمیشہ اورگے، بھیجبتم چاہو اُن مددکی
کر لیکنگے۔سکو مَیں تمہارےہمیشہ ساتھ نہیں رہوں گا۔ 8 جو
کچھ وہ کر سکتی تھی اُس نے کیا ہے۔ مجھ پر عطر ُنڈیلنے ا سے وہ
وقتمقررہ میرےپہلےسے بدن کو دفنانے کے لئے تیار کر چکی
ہے۔ مَیں9 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں بھی الله کی
خبریخوش کا اعلان کیا جائے گا لوگوہاں اِس خاتون کو یاد
کر کے وہ کچھ سنائیں گے جو اِس نے کیا “ہے۔

عیسٰی کو دشمن کے حوالے کرنے کا منصوبہ
10 پھر یہوداہ یوتی اسکر جو بارہ شاگردوں میں سے ایک تھا

راہنما اماموں پاسکے گیا تاکہ عیسٰی کو اُن کے حوالے کرنے
اُس11کرے۔باتکی آنےکے ہوئےخوشوہکرسنمقصدکا
اور اُسے پیسے دینے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ وہ عیسٰی کو اُن کے
حوالے کرنے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔

فسح کی عید کے لئے یاں تیار
بےخمیری12 روٹی کی عید آئی لوگجب فسح کے لیلے کو

قربان کرتے تھے۔ عیسٰی کے شاگردوں نے اُس سے پوچھا، ہم”
آپکہاں کے لئے فسح کا کھانا تیار “کریں؟

13 چنانچہ عیسٰی نے اُن میں سے دو کو یہ ہدایت دے کر
یروشلم بھیج دیا کہ جب” تم شہر میں داخل ہو گے تو تمہاری
ملاقات ایک آدمی سے ہو گی جو پانی کا گھڑا اُٹھائے چل رہا
ہو گا۔ اُس پیچھےکے ہو لینا۔ میںگھرجس14 وہ داخل ہو اُس
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مالـککے کہنا،سے ہیںپوچھتےسےآپاُستاد’ وہکہ کہاںکمرا
ہے جہاں مَیں اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کا کھانا ‘کھاؤں؟
15 وہ تمہیں دوسری منزل ایکپر بڑا اور سجا ہوا کمرا دکھائے گا۔
وہ تیار ہو ہمارےگا۔ لئے فسح کا کھانا وہیں تیار “کرنا۔

دونوں16 چلے گئے تو شہر میں داخل ہو سبکر کچھ ویسا ہی
پایا جیسا عیسٰی نے اُنہیں بتایا تھا۔ پھر اُنہوں فسحنے کا کھانا تیار
کیا۔

غدار کون ہے؟
17 شام کے وقت عیسٰی بارہ شاگردوں سمیت وہاں پہنچ گیا۔

وہجب18 میز پر بیٹھے کھانا کھا تھےرہے تو اُس نے کہا، مَیں”
تم کو سچ بتاتا ہوں، تم میں ایکسے میرےجو ساتھ کھانا کھا رہا
مجھےہے دشمن کے حوالے “گا۔دےکر

19 شاگرد یہ سن کر غمگین ہوئے۔ باری باری اُنہوں نے اُس
سے پوچھا، مَیں” تو نہیں “ہوں؟

عیسٰی20 تم”دیا،جوابنے بارہ میں ایکسے میرےوہہے۔
اپنیساتھ سالنروٹی برتنکے ڈالمیں 21ہے۔رہا ابِن آدم کوچتو
کر جائے جسگا طرح کلاِم مُقّدس میں لـکھا ہے، لیکن اُس
شخص 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 کر شکرگزاری کی

دعا کی اور ٹکڑےاُسے کر کے شاگردوں دےکو دیا۔ اُس نے
کہا، یہ” لو، یہ میرا بدن “ہے۔

23 پھر اُس نے َمے کا پیالہ لے کر شکرگزاری کی دعا کی اور
اُسے دےاُنہیں سبدیا۔ نے اُس میں سے پی لیا۔ اُس24 نے اُن
سے کہا، یہ” میرا خون ہے، نئے عہد کا وہ خون جو بہتوں کے
لئے بہایا جاتا ہے۔ مَیں25 تم کو سچ بتاتا ہوں ابکہ مَیںسے انگور
رسکا نہیں پیوں گا، کیونکہ اگلی دفعہ اِسے سرےنئے سے الله
کی بادشاہی میں ہی پیوں “گا۔

26 پھر وہ ایک زبور گا کر نکلے اور زیتون کے پہاڑ پاسکے
پہنچے۔

پطرس کے انکار پیشکی گوئی
27 عیسٰی نے اُنہیں بتایا، تم” سب برگشتہ ہو جاؤ گے، کیونکہ

کلاِم مُقّدس میں الله فرماتا ہے، مَیں’ چرواہے کو مار ڈالوں گا
اور بھیڑیں تتر بتر ہو جائیں ‘گی۔ لیکن28 اپنے جی اُٹھنے بعدکے مَیں
تمہارے آگے آگے گلیل پہنچوں “گا۔

پطرس29 اعتراضنے کیا، سببےشکدوسرے” برگشتہ
ہو جائیں، لیکن مَیں کبھی نہیں ہوں “گا۔

30 عیسٰی نے جواب دیا، مَیں” تجھے سچ بتاتا ہوں، اِسی رات
مرغ کے دوسری دفعہ بانگ دینے سے پہلے پہلے تُو تین بار مجھے
جاننے سے انکار کر چکا ہو “گا۔

پطرس31 نے اصرار کیا، ہرگز” !نہیں مَیں آپ کو جاننے سے
کبھی انکار نہیں کروں گا، چاہے مجھے آپ کے ساتھ مرنا بھی
“پڑے۔

دوسروں بھینے یہی کچھ کہا۔
گتسمنی باغ میں عیسٰی کی دعا

32 ایکوہ باغ میں جسپہنچے کا نام گتسمنی تھا۔ عیسٰی نے
اپنے شاگردوں سے کہا، یہاں” بیٹھ کر میرا انتظار کرو۔ مَیں دعا
کرنے کے لئے آگے جاتا “ہوں۔ اُس33 نے پطرس، یعقوب اور
یوحنا کو ساتھ لیا۔ وہاں وہ گھبرا کر بےقرار ہونے لگا۔ اُس34
نے اُن سے کہا، مَیں” دُکھ سے اِتنا دبا ہوا ہوں کہ مرنے کو
ہوں۔ یہاں ٹھہر کر جاگتے “رہو۔

کچھ35 آگے جا کر وہ زمین پر گر گیا اور دعا کرنے لگا کہ اگر
ممکن ہو تو مجھے آنے والی یوں تکلیفکیگھڑ سے گزرنا نہ پڑے۔
اُس36 نے کہا، اے” تیرے!باپاےابّا، لئے سب ممکنکچھ
دُکھہے۔ کا یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لیکنلے۔ میری نہیں بلـکہ تیری
پوریمرضی “ہو۔

وہ37 شاگردوںاپنے واپسپاسکے آیا تو دیکھا وہکہ سو رہے
ہیں۔ اُس پطرسنے سے کہا، شمعون،” کیا تُو سو رہا ہے؟ کیا تُو
ایک گھنٹا بھی نہیں جاگ 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
بدولتکی اُن کی آنکھیں بوجھل تھیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا
جواب 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
ہے۔ دیکھو، ابِن آدم کو گناہ گاروں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔
42 اُٹھو۔ 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 نے ایکاُنہیں
امتیازی نشان دیا تھا جسکہ مَیںکو بوسہ دوں وہی عیسٰی ہے۔
اُسے گرفتار کر کے جائیں۔لے

جوں45 ہی وہ پہنچے یہوداہ عیسٰی پاسکے گیا اور “!اُستاد”
کہہ کر اُسے بوسہ دیا۔ اِس46 پر اُنہوں نے اُسے پکڑ کر گرفتار کر
لیا۔ 47 لیکن عیسٰی کے پاس ایککھڑے شخص نے اپنی تلوار
میان سے نکالی اور اماِم اعظم کے غلام کو مار کر اُس کا کان اُڑا
دیا۔ عیسٰی48 نے اُن سے کیا”پوچھا، مَیں ہوںڈاکو کہ تم تلواریں
اور لاٹھیاں لئے مجھے گرفتار نکلےکرنے ہو؟ مَیں49 تو بیتروزانہ
المُقّدس تمہارےمیں پاس تھا اور تعلیم دیتا رہا، مگر تم نے مجھے
گرفتار نہیں کیا۔ لیکن یہ اِس لئے ہو رہا ہے تاکہ کلاِم مُقّدس
کی باتیں پوری ہو “جائیں۔

50 سبپھر سبکے اُسے چھوڑ بھاگکر گئے۔
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چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ لوگوں نے اُسے پکڑنے کوششکی کی،
لیکن52 وہ چادر چھوڑ کر حالتننگی بھاگمیں گیا۔

یہودی عدالِت عالیہ کے منے سا
53 وہ عیسٰی کو اماِم اعظم پاسکے لے گئے جہاں تمام راہنما

بزرگامام، شریعتاور کے بھیعلما تھے۔جمع 54 اِتنے پطرسمیں
کچھ فاصلے پر عیسٰی پیچھےکے پیچھے اماِم اعظم پہنچتکصحنکے
گیا۔ وہاں وہ ملازموں کے ساتھ بیٹھ آگکر تاپنے لگا۔ مکان55
کے اندر راہنما امام اور یہودی عدالِت عالیہ کے تمام افراد عیسٰی
گواہیاںخلافکے ڈھونڈ تھےرہے تاکہ اُسے موتسزائے دلوا
سکیں۔ لیکن کوئی گواہی نہ ملی۔ 56 کافی لوگوں نے اُس کے
خلاف جھوٹی گواہی تو دی، لیکن اُن کے بیان ایک دوسرے
کے متضاد تھے۔

57 آخرکار بعض نے کھڑے ہو کر یہ جھوٹی گواہی دی،
اِسےنےہم”58 یہ کہتے سنا انسانمَیںکہہے ہاتھوںکے بنےکے
المُقّدسبیتاِس کو ڈھا کر تین دن کے اندر اندر نیا مقدِس تعمیر
دوںکر ایکگا، ایسا مقدِس انسانجو ہاتھکے نہیں بنائیں “گے۔
لیکن59 اُن کی گواہیاں ایکبھی دوسری سے متضاد تھیں۔

60 پھر اماِم اعظم حاضریننے کے منے کھڑےسا ہو کر عیسٰی
سے پوچھا، کیا” تُو دےنہیںجوابکوئی گا؟ یہ کیا ہیںگواہیاں
جو دےخلافتیرےلوگیہ رہے “ہیں؟

لیکن61 رہا۔خاموشعیسٰی اُس نہجوابکوئینے دیا۔ اماِم
اعظم اُسنے ایکسے اَور سوال کیا”کیا، تُو الحمید کا مسیحفرزند
“ہے؟

62 عیسٰی نے کہا، جی،” مَیں ہوں۔ اور آئندہ تم ابِن آدم کو
مطلققادرِ ہنےکے بیٹھےہاتھد اور آسمان بادلوںکے پر آتے ہوئے
دیکھو “گے۔

63 اماِم اعظم رنجشنے کا اظہار کر کے اپنے کپڑے پھاڑ
لئے اور کہا، ہمیں” مزید گواہوں کی ضرورتکیا !رہی آپ64
نے خود سن لیا ہے کہ اِس نے کفر بکا آپہے۔ کا کیا فیصلہ
“ہے؟
سب نے اُسے موتسزائے لائقکے قرار دیا۔
65 پھر کچھ اُس پر تھوکنے لـگے۔ اُنہوں اُسنے آنکھوںکی پر پٹی

باندھی اور مارمُکےاُسے مار کر نبوّت”لـگے،کہنے ملازموں“!کر
بھینے اُسے تھپڑ مارے۔

پطرس عیسٰی کو جاننے سے انکار کرتا ہے
66 اِس دوران پطرس نیچے صحن میں تھا۔ اماِم اعظم ایککی

نوکرانی وہاں سے گزری 67 اور دیکھا پطرسکہ تاپآگوہاں
اُسہے۔رہا اُسسےغورنے پر نظر اورکی ناصرتبھیتم”کہا،
کے اُس آدمی عیسٰی کے ساتھ “تھے۔

68 لیکن اُس نے انکار کیا، مَیں” نہیں جانتا یا سمجھتا کہ تُو
کیا بات کر رہی “ہے۔ یہ کہہ کر وہ گیٹ کے قریب چلا گیا۔
لمحےاُسی] مرغ بانگنے [دی۔

جب69 نوکرانی نے اُسے وہاں دیکھا تو اُس نے دوبارہ پاس
کھڑے لوگوں سے کہا، یہ” بندہ اُن میں سے “ہے۔ 70 دوبارہ
پطرس نے انکار کیا۔
تھوڑی دیر پطرسبعدکے لوگوںکھڑےساتھکے اُسبھینے

تم”کہا،سے ضرور میںاُن ہوسے کیونکہ گلیلتم ہنےکے ر والے
“ہو۔

71 اِس پر پطرس نے قَسم کھا کر کہا، مجھ” پر لعنت اگر مَیں
بولجھوٹ رہا ہوں۔ مَیں اُس آدمی کو نہیں جسجانتا کا ذکر تم
کر رہے “ہو۔

72 ً فورا مرغ کی بانگ دوسری مرتبہ سنائی دی۔ پھر پطرس
کو وہ بات یاد آئی جو عیسٰی نے اُس سے کہی تھی، مرغ” کے
دوسری بانگدفعہ دینے سے پہلے پہلے تُو تین بار مجھے جاننے سے
انکار کر چکا ہو “گا۔ اِس پر وہ رو پڑا۔

15
پیلاطس کے منے سا

سویرےصبح1 ہی راہنما امام بزرگوں، شریعت کے علما اور
پوری یہودی عدالِت عالیہ کے ساتھ مل کر تکفیصلے پہنچ گئے۔
وہ عیسٰی باندھکو وہاںکر سے لے گئے اور رومی پیلاطسگورنر
پیلاطس2دیا۔کرحوالےکے کیا”پوچھا،سےاُسنے یہودیوںتم
کے بادشاہ “ہو؟
عیسٰی جوابنے دیا، آپجی،” خود کہتے “ہیں۔
3 راہنما اماموں نے اُس پر بہت الزام لگائے۔ 4 چنانچہ

پیلاطس نے دوبارہ اُس سوالسے کیا، کیا” تم جوابکوئی نہیں
دو گے؟ یہ تو تم بہتپر الزاماتسے لگا رہے “ہیں۔

لیکن5 عیسٰی نے اِس پر بھی جوابکوئی نہ 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 سے منتخب کیا جاتا تھا۔
تھےمیںجیلآدمیکچھوقتاُس7 کسیخلافکےحکومتجو
یکانقلابی تحر شریکمیں ہوئے تھے اور جنہوں بغاوتنے کے
موقع قتلپر تھی۔کیغارتو اُن میں ایکسے نامکا برابا اب8تھا۔
ہجوم پیلاطسنے پاسکے آ اُسکر معمولوہکہکیگزارشسے
کے ایکمطابق قیدی کو آزاد کر دے۔ پیلاطس9 نے کیا”پوچھا، تم ہتے چا ہو کہ مَیں یہودیوں کے بادشاہ کو آزاد کر “دوں؟
10 وہ جانتا تھا کہ راہنما اماموں نے عیسٰی کیحسدصرفکو بنا
پر اُس کے حوالے کیا ہے۔

لیکن11 راہنما اماموں نے ہجوم کو اُکسایا کہ وہ عیسٰی کے
بجائے برابا کو مانگیں۔ پیلاطس12 نے سوال کیا، پھر” مَیں اِس
کے ساتھ کیا کروں جس کا نام تم نے یہودیوں کا بادشاہ رکھا
“ہے؟

13 وہ چیخے، مصلوباُسے” “کریں۔
پیلاطس14 نے پوچھا، کیوں؟” اُس نے کیا جرم کیا “ہے؟
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“!کریں
15 پیلاطسچنانچہ نے ہجوم کو مطمئن 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
16 فوجی عیسٰی کو گورنر کے محل بنام پریٹوریُم کے صحن میں

لے گئے اور پوری پلٹن کو اکٹھا کیا۔ اُنہوں17 نے اُسے ارغوانی
رنگ لباسکا پہنایا اور ٹہنیوںکانٹےدار تاجایککا بنا اُسکر کے
سر پر رکھ دیا۔ 18 پھر وہ اُسے سلام کرنے لـگے، اے” یہودیوں
لاٹھی19“!آداببادشاہ،کے اُسسے سرکے پر مار مار کر اُسوہ
پر تھوکتے ٹیکگھٹنےرہے۔ اُنہوںکر اُسےنے پھر20کیا۔سجدہ اُس
مذاقکا اُڑانے تھکسے کر اُنہوں نے لباسارغوانی اُتار کر اُسے
دوبارہ اُس کے کپڑےاپنے پہنائے۔ پھر وہ مصلوباُسے کرنے
کے لئے باہر لے گئے۔

عیسٰی مصلوبکو کیا جاتا ہے
21 اُس وقت لبیا کے شہر کرین کا ہنے ر والا ایک آدمی بنام

دیہاتشمعون سے شہر کو آ رہا تھا۔ وہ سکندر روفساور باپکا
وہجبتھا۔ عیسٰی فوجیوںاور پاسکے گزرنےسے لگا فوجیوںتو
نے اُسے صلیب اُٹھانے پر مجبور کیا۔ 22 یوں چلتے چلتے وہ عیسٰی
ایککو مقام پر لے جسگئے کا نام گلگتا یعنی) کھوپڑی
کا (مقام تھا۔ 23 وہاں اُنہوں نے اُسے َمے پیش کی جس میں
مُر ملایا گیا تھا، لیکن اُس نے پینے سے انکار کیا۔ 24 پھر فوجیوں
نے اُسے مصلوب کیا اور اُس آپسکپڑےکے میں بانٹ لئے۔ یہ
فیصلہ کرنے کے لئے کسکہ کو کیا کیا ملے گا اُنہوں نے قرعہ
ڈالا۔ 25 نو بجے صبح کا وقت تھا جب اُنہوں نے اُسے مصلوب
کیا۔ ایک26 صلیبتختی پر لگا دی جسگئی پر یہ الزام لـکھا یہودیوں”تھا، کا “بادشاہ۔ 27 دو ڈاکوؤں کو بھی عیسٰی کے ساتھ
مصلوب کیا ایکگیا، اُسکو کے ہنے ہاتھد دوسرےاور اُسکو
بائیںکے کلاممُقّدسیوں]28ہاتھ۔ وہکا حوالہ پورا جسہوا
میں لـکھا ہے، اُسے’ مجرموں میں شمار کیا [‘گیا۔

29 جو وہاں گزرےسے اُنہوں نے بککفر کر اُس کی تذلیل
کی اور سر ہلا ہلا کر حقارتاپنی کا اظہار کیا۔ اُنہوں نے تُو”کہا، نے تو کہا تھا المُقّدسبیتمَیںکہ کو ڈھا کر اُسے تین دن کے
اندر اندر دوبارہ تعمیر گا۔دوںکر صلیباب30 پر سے اُتر کر اپنے
آپ کو “!بچا

31 راہنما اماموں اور شریعت کے علما نے بھی عیسٰی کا مذاق
اُڑا کر کہا، اِس” اَوروںنے کو بچایا، لیکن آپاپنے کو نہیں 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

دوپہر33 بجےبارہ گیا۔ڈوبمیںاندھیرےملـکپورا یہ یکی تار
تین تکگھنٹوں رہی۔ 34 پھر تین بجے عیسٰی اونچی آواز سے پکار
اُٹھا، ایلی،” ایلی، لما جس“شبقتنی؟ مطلبکا ہے، میرےاے”
میرےاےخدا، خدا، تُو مجھےنے ترککیوں کر دیا “ہے؟

35 یہ سن کر پاس کھڑے لوگکچھ کہنے لـگے، وہ” الیاس
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
کوششکی کی۔ 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 مُقّدسکے کمرےترین کے منے سا

لٹکا ہوا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک دو حصوں میں پھٹ گیا۔
جب39 عیسٰی کے کھڑےمقابل رومی *افسر نے دیکھا کہ وہ
طرحکس مرا تو اُس نے یہ”کہا، آدمی واقعی الله کا فرزند “!تھا

بھیخواتینکچھ40 وہاں تھیں فاصلےکچھجو پر اِس کا مشاہدہ
کر رہی تھیں۔ اُن میں مریم مگدلینی، یعقوبچھوٹے یوسیساور
کی ماں مریم اور سلومی بھی تھیں۔ گلیل41 میں یہ عورتیں عیسٰی
چلپیچھےکے تھیں۔رہیکرتیخدمتکیاُسکر اَورکئی 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 کے سبت 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 کی لاش مانگی۔ یوسف) یہودی عدالِت عالیہ کا
نامور ممبر تھا اور الله کی بادشاہی کے آنے کے انتظار میں (تھا۔
پیلاطس44 یہ سن کر حیران ہوا کہ عیسٰی مر چکا اُسہے۔ نے
رومی افسر کو بُلا کر اُس سے پوچھا کہ کیا عیسٰی واقعی مر چکا
ہے؟ افسرجب45 اِسنے تصدیقکی کی پیلاطستو یوسفنے
دےلاشکو دی۔ یوسف46 نے کفن خرید لیا، پھر عیسٰی کی
لاش اُتار کر اُسے کتان میںکفنکے لپیٹا ایکاور قبر میں رکھ دیا
تراشیمیںچٹانجو تھی۔گئی آخر میں اُس ایکنے بڑا پتھر لُڑھکا
کر قبر کا منہ بند دیا۔کر 47 مریم مگدلینی یوسیساور ماںکی مریم
نے دیکھ لیا کہ عیسٰی لاشکی کہاں رکھی گئی ہے۔

16
عیسٰی جی اُٹھتا ہے

1 ہفتے کی شام سبتجبکو کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی،
یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار مسالے خرید لئے،
کیونکہ وہ قبر پاسکے جا کر اُنہیں عیسٰی لاشکی پر لگانا چاہتی
تھیں۔ 2 چنانچہ وہ اتوار کو سویرےصبح ہی قبر پر گئیں۔ سورج
طلوع ہو رہا تھا۔ 3 میںراستے دوسرےایکوہ پوچھنےسے ہمارےکون”لـگیں، لئے قبر منہکے سے پتھر کو لُڑھکائے “گا؟ لیکن4
وہاںجب پہنچیں اور نظر اُٹھا کر قبر پر غور کیا تو دیکھا کہ پتھر کو
طرفایک لُڑھکایا جا چکا ہے۔ یہ پتھر بہت بڑا تھا۔ 5 وہ قبر میں

* 15:39 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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داخل ہوئیں۔ وہاں ایک جوان آدمی نظر آیا جو سفید لباس پہنے
ہوئے طرفدائیں بیٹھا تھا۔ وہ گھبرا گئیں۔

اُس6 گھبراؤ۔مت”کہا،نے تم ناصریعیسٰی ڈھونڈکو رہی
ہو جو مصلوب 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 گلیلآگے
پہنچ جائے گا۔ وہیں تم اُسے دیکھو طرحجسگے، اُس نے تم
کو بتایا “تھا۔

لرزتیخواتین8 اُلجھیاور میںحالتہوئی قبر نکلسے بھاگکر
اُنہوںگئیں۔ نہکچھبھیکوکسینے بتایا، سہمینہایتوہکیونکہ
ہوئی تھیں۔

عیسٰی مریم مگدلینی پر ظاہر ہوتا ہے
عیسٰیجب9 اتوار جیسویرےصبحکو اُٹھا تو جسشخصپہلا

پر وہ ظاہر ہوا مریم اُسسےجستھیمگدلینی بدروحیںساتنے
نکالی تھیں۔ 10 مریم عیسٰی کے ساتھیوں پاسکے گئی جو ماتم کر
اوررہے رو تھے۔رہے اُس اُنہیںنے کچھجو 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۔ دونوں13 واپسنے جا کر باتیہ باقی لوگوں بتائی۔کو لیکن
اُنہیں اِن کا بھی یقین نہ آیا۔

عیسٰی گیارہ رسولوں پر ظاہر ہوتا ہے
14 آخر میں عیسٰی گیارہ شاگردوں پر بھی وقتاُسہوا۔ظاہر وہ

میز پر بیٹھے کھانا کھا اُستھے۔رہے اُنہیںنے اُن بےاعتقادیکی
اور سخت دلی کے سبب سے ڈانٹا، کہ اُنہوں نے اُن کا یقین نہ
کیا جنہوں نے اُسے زندہ دیکھا تھا۔ 15 پھر اُس نے اُن سے پوری”کہا، دنیا میں جا مخلوقاتتمامکر کو الله سناؤ۔خبریخوشکی
16 جو بھی ایمان لا کر بپتسمہ لے اُسے نجات ملے گی۔ لیکن جو
ایمان نہ لائے اُسے مجرم قرار دیا جائے گا۔ 17 اور جہاں جہاں
ایمانلوگ رکھیں وہاںگے الٰہییہ 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 وہجباور اپنے ہاتھ مریضوں پر رکھیں گے
تو شفا پائیں “گے۔

عیسٰی کو آسمان پر اُٹھایا جاتا ہے
19 اُن باتسے کرنے بعدکے خداوند عیسٰی آسمانکو پر اُٹھا لیا

گیا اور وہ الله کے ہنے د ہاتھ بیٹھ گیا۔ اِس20 پر شاگردوں نکلنے
کر ہر منادیجگہ کی۔ اور خداوند نے اُن حمایتکی کر الٰہیکے
نشانوں سے کلام کی تصدیق کی۔
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لوقا
لفظپیش

1 محـترم تھیُفِلُس، بہت لوگسے وہ سب کچھ لـکھ چکے ہیں
واقعدرمیانہمارےجو 2ہے۔ہوا اُن تھییہکوششکی وہیکہ
کچھ بیان کیا جسجائے کی گواہی وہ دیتے ہیں جو شروع ہی
ساتھسے تھے اور تکآج الله کا کلام سنانے خدمتکی سرانجام
دے ہیں۔رہے مَیں3 بھینے کیکوششممکنہر سبکہہے
کچھ شروع سے اور حقیقتعین مطابقکے معلوم ابکروں۔ 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 اور
درست ہیں۔

یحیٰی بارےکے پیشمیں گوئی
5 یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانے میں ایک امام تھا

جس کا نام یاہ زکر المُقّدسبیتتھا۔ میں اماموں مختلفکے گروہ
خدمت سرانجام دیتے تھے، اور یاہ زکر کا تعلق ابیاہ کے گروہ سے
تھا۔ اُس بیویکی اماِم تھیسےنسلکیہاروناعظم اُساور نامکا
الیشبع تھا۔ بیویمیاں6 الله راستنزدیککے باز تھے رباور کے
تمام احکام اور ہدایات کے مطابق بےالزام زندگی گزارتے تھے۔
لیکن7 وہ بےاولاد تھے۔ الیشبع کے بچے پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔
اب وہ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے۔

ایک8 دن بیت المُقّدس میں ابیاہ کے گروہ کی باری تھی اور
یاہ زکر الله کے حضور خدمتاپنی دےسرانجام رہا تھا۔ 9 دستور
کے مطابق اُنہوں نے قرعہ ڈالا تاکہ معلوم کریں کہ رب کے
مقدِس میں جا کر بخور کی قربانی کون جلائے۔ یاہ زکر کو چنا
گیا۔ جب10 وہ وقتمقررہ پر بخور جلانے کے لئے المُقّدسبیت
داخلمیں ہوا تو جمع ہونے تماموالے میںصحنپرستار دعا کر رہے
تھے۔

اچانک11 رب ایککا فرشتہ ظاہر ہوا جو بخور جلانے کی
قربان گاہ کے دہنی طرف کھڑا تھا۔ 12 اُسے دیکھ کر یاہ زکر
لیکن13گیا۔ڈربہتاورگھبرایا فرشتے یاہ،”کہا،سےاُسنے زکر
مت !ڈر الله تیرینے دعا سن لی تیریہے۔ بیوی الیشبع کے بیٹا
ہو گا۔ اُس کا نام یحیٰی رکھنا۔ 14 وہ تیرےصرفنہ لئے خوشی
اور مسرت کا باعث ہو گا، بلـکہ بہت لوگسے اُس پیدائشکی
پر خوشی منائیں گے۔ 15 کیونکہ ربوہ نزدیککے عظیم ہو گا۔
لازم وہکہہے پرہیزسےشراباورَمے وہکرے۔ پیدا سےہونے
پہلے القدسروحہی سے معمور ہو گا اور16 اسرائیلی قوم میں سے
بہتوں ربکو اُن کے خدا واپسپاسکے لائے گا۔ 17 الیاسوہ
کی روح اور قوت سے خداوند کے آگے آگے چلے گا۔ اُس کی
والدوںسےخدمت مائلطرفکیبچوںاپنےدلکے گےجائیںہو
اور نافرمان لوگ راست بازوں کی دانائی کی طرف رجوع کریں
یوںگے۔ وہ اِس قوم ربکو کے لئے کرےتیار “گا۔

18 یاہ زکر نے فرشتے سے پوچھا، طرحکسمَیں” جانوں کہ یہ
بات سچ ہے؟ مَیں خود بوڑھا ہوں اور میری بیوی بھی عمر رسیدہ
“ہے۔

19 فرشتے ہوںجبرائیلمَیں”دیا،جوابنے اللهجو حضورکے
کھڑا رہتا ہوں۔ مجھے اِسی مقصد کے لئے بھیجا گیا ہے کہ تجھے
خبریخوشیہ سناؤں۔ لیکن20 چونکہ تُو باتمیرینے کا یقین
نہیں کیا اِس لئے تُو خاموش رہے گا اور اُس تکوقت بول نہیں
سکے تیرےتکجبگا بیٹا پیدا نہ میریہو۔ یہ باتیں وقتمقررہ
پر پوریہی ہوں “گی۔

21 اِس دوران باہر کے لوگ یاہ زکر کے انتظار میں تھے۔ وہ
حیران ہوتے جا رہے تھے کہ واپساُسے آنے میں کیوں اِتنی دیر
ہو رہی ہے۔ 22 آخرکار وہ باہر آیا، لیکن وہ اُن سے بات نہ کر
سکا۔ تب اُنہوں نے جان لیا کہ اُس نے بیت المُقّدس میں یا رو
دیکھی ہے۔ اُس نے ہاتھوں اشارےسے تو کئے، لیکن خاموش
رہا۔

23 یاہ زکر المُقّدسبیتتکوقتمقررہ میں اپنی خدمت انجام
دیتا رہا، پھر اپنے واپسگھر چلا گیا۔ تھوڑے24 دنوں کے بعد
اُس کی بیوی الیشبع حاملہ ہو گئی اور وہ پانچ ماہ تک گھر میں
چھپی رہی۔ 25 اُس نے کہا، خداوند” میرےنے لئے کتنا بڑا
کام کیا ہے، کیونکہ اب اُس نے میری فکر کی اور لوگوں کے
منے سا میریسے رُسوائی دُور کر “دی۔

عیسٰی پیدائشکی پیشکی گوئی
26 -27 الیشبع چھ ماہ سے اُمید سے تھی جب الله نے جبرائیل

فرشتے پاسکےکنواریایککو بھیجا میںناصرتجو تھی۔رہتی
ناصرت گلیل ایککا شہر ہے اور کنواری کا نام مریم تھا۔ اُس
مردایکمنگنیکی تھیچکیہوساتھکے داؤدجو بادشاہ نسلکی
سے تھا جساور یوسفنامکا تھا۔ 28 فرشتے اُسنے پاسکے آ کر
کہا، اے” جسخاتون پر رب خاصکا فضل ہوا ہے، !سلام
تیرےرب ساتھ “ہے۔

29 مریم یہ سن کر گھبرا گئی اور سوچا، یہ” کس طرح کا
سلام “ہے؟ لیکن30 فرشتے نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا،
اے” مریم، مت ڈر، کیونکہ تجھ پر الله کا فضل ہوا ہے۔ 31 تُو
اُمید سے ہو ایککر بیٹے کو تجھےگی۔دےجنم اُس کا نام عیسٰی
نجات) دینے (والا رکھنا ہے۔ 32 وہ عظیم ہو گا اور الله تعالیٰ
کا فرزند کہلائے ربگا۔ ہمارا خدا اُسے اُس باپکے داؤد کے
تخت پر بٹھائے گا اور33 وہ اسرائیلتکہمیشہ کرےحکومتپر
گا۔ اُس سلطنتکی کبھی ختم نہ ہو “گی۔

34 مریم نے فرشتے سے کہا، یہ” کیونکر ہو سکتا ہے؟ ابھی تو
مَیں کنواری “ہوں۔

35 فرشتے جوابنے دیا، القدسروح” تجھ پر نازل ہو گا، الله
تعالیٰ کی قدرت کا سایہ تجھ پر چھا جائے گا۔ اِس 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۔
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گو اُسے بانجھ قرار دیا گیا تھا، لیکن وہ چھ ماہ سے اُمید سے ہے۔
37 کیونکہ الله نزدیککے کوئی کام ناممکن نہیں “ہے۔

38 مریم جوابنے دیا، ربمَیں” خدمتکی کے لئے حاضر
میرےہوں۔ ساتھ ویسا ہی ہو جیسا آپ نے کہا “ہے۔ اِس پر
فرشتہ چلا گیا۔

مریم الیشبع سے ملتی ہے
39 اُن دنوں میں مریم یہودیہ کے پہاڑی علاقے ایککے شہر

کے لئے روانہ ہوئی۔ اُس نے جلدی جلدی سفر کیا۔ 40 وہاں
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 خود القدسروح سے بھر گئی۔ 42 اُس نے
بلند آواز تُو”کہا،سے تمام مبارکمیںعورتوں مبارکاورہے ہے
تیرا !بچہ مَیں43 ہوںکون میرےکہ خداوند پاسمیرےماںکی
!آئی مَیںہیجوں44 نے تیرا سلام سنا خوشیمیںپیٹمیرےبچہ
اُچھلسے 45پڑا۔ تُو مبارککتنی کیونکہہے، تُو ایمان لائی جوکہ
ربکچھ نے فرمایا ہے وہ تکتکمیل پہنچے “گا۔

مریم گیتکا
اِس46 پر مریم نے میری”کہا، ربجان کی تعظیم کرتی ہے
روحمیریاور47 نجاتاپنے دہندہ الله ہے۔خوشنہایتسے
48 کیونکہ اُس نے اپنی خادمہ کی پستی پر نظر کی ہے۔
ابہاں، سے تمام نسلیں مبارکمجھے کہیں گی،
کیونکہ49 میرےنےمطلققادرِ لئے کامبڑےبڑے 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 تینتقریبا الیشبعماہ ٹھہریہاںکے پھررہی، اپنے گھر

لوٹ گئی۔
یحیٰی بپتسمہ دینے والے پیدائشکی

57 پھر الیشبع کا بچے کو جنم دینے کا دن آ پہنچا اور اُس کے
بیٹا ہوا۔ جب58 اُس کے ہم سایوں اور رشتے داروں کو اطلاع

ملی کیربکہ اُس پر رحمتبڑیکتنی ہوئی ہے تو اُنہوں اُسنے
کے خوشیساتھ منائی۔

جب59 بچہ آٹھ دن کا تھا تو وہ اُس کا ختنہ کروانے کی رسم
کے لئے آئے۔ وہ بچے کا نام اُس باپکے کے نام پر یاہ زکر رکھنا
ہتے چا تھے، لیکن60 اُس کی ماں اعتراضنے کیا۔ اُس نے نہیں،”کہا، اُس کا نام یحیٰی “ہو۔

اُنہوں61 نے کہا، آپ” کے رشتے داروں میں تو ایسا نام کہیں
نہیںبھی پایا اُنہوںتب62“جاتا۔ اشاروںنے بچےسے باپکے سے
پوچھا کہ وہ کیا نام رکھنا چاہتا ہے۔

جواب63 میں یاہ زکر نے تختی منگوا کر اُس پر لـکھا، اُس” کا
نام یحیٰی “ہے۔ یہ دیکھ حیرانسبکر ہوئے۔ اُسی64 لمحے یاہ زکر
دوبارہ لنے بو قابلکے ہو گیا، اور وہ الله تمجیدکی تمام65لگا۔کرنے
سایوںہم خوفپر چھا گیا اور باتاِس کا یہودیہچرچا پورےکے
علاقے میں پھیل گیا۔ بھینےجس66 سنا اُس سنجیدگینے سے
اِس پر غور کیا اور سوچا، اِس” بچے کا کیا بنے “گا؟ ربکیونکہ
قدرتکی اُس کے ساتھ تھی۔

یاہ زکر کی نبوّت
اُس67 باپکا یاہ زکر القدسروح سے معمور ہو گیا اور نبوّت

کر کے کہا،
اسرائیلرب”68 کے الله کی تمجید !ہو
کیونکہ وہ اپنی قوم کی مدد کے لئے آیا ہے،
اُس نے دےفدیہ کر اُسے چھڑایا ہے۔
اُس69 نے اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں
ہمارے لئے ایک نجاتعظیم دہندہ کھڑا کیا ہے۔
70 ایسا ہی طرحجسہوا اُس نے قدیم زمانوں میں
مُقّدساپنے نبیوں معرفتکی فرمایا تھا،
71 کہ وہ ہمارےہمیں دشمنوں نجاتسے دلائے گا،
سباُن ہاتھکے سے
جو ہم نفرتسے رکھتے ہیں۔
72 کیونکہ اُس نے فرمایا تھا کہ ہمارےوہ باپ 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۔
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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 تقویتنے پائی۔ اُس نے

یگستانتکوقتاُس ر میں اسرائیلاُسےتکجبگزاریزندگی
خدمتکی کرنے کے لئے بُلایا نہ گیا۔

2
عیسٰی پیدائشکی

1 اُن ایام میں روم کے شہنشاہ اَوگوستُس نے فرمان جاری 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۔

4 یوسفچنانچہ گلیل کے ناصرتشہر سے روانہ ہو کر یہودیہ
کے شہر بیت لحم پہنچا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ داؤد بادشاہ کے
گھرانے اور نسل سے تھا، بیتاور لحم داؤد کا شہر تھا۔ چنانچہ5
وہ اپنے نام کو رجسٹر میں درج کروانے کے لئے وہاں گیا۔ اُس
کی منگیتر مریم بھی ساتھ تھی۔ وقتاُس وہ اُمید تھی۔سے جب6
وہ ٹھہرےوہاں ہوئے تھے تو بچے کو جنم دینے وقتکا آ پہنچا۔
7 بیٹا پیدا ہوا۔ یہ مریم کا پہلا بچہ تھا۔ اُس نے اُسے *کپڑوں میں
لپیٹ ایککر چرنی میں لٹا دیا، کیونکہ اُنہیں 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 داریپہرا کر تھے۔رہے رباچانک9 ایککا فرشتہ
اُن پر ظاہر ہوا، اور اُن کے ارد ربگرد کا جلال چمکا۔ یہ دیکھ
کر سختوہ ڈر گئے۔ لیکن10 فرشتے نے اُن سے کہا، !متڈرو”
دیکھو مَیں تم بڑیکو خوشی کی خبر دیتا ہوں جو تمام لوگوں کے
لئے داؤدہیآج11گی۔ہو تمہارےمیںشہرکے لئے نجات دہندہ
پیدا ہوا اور12خداوند۔مسیحیعنیہے تم نشاناِساُسے پہچانسے
لو گے، ایکتم شیرخوار بچے کو کپڑوں میں لپٹا ہوا پاؤ گے۔ وہ
چرنی میں پڑا ہوا ہو “گا۔

اچانک13 آسمانی لشکروں کے بےشمار فرشتے اُس فرشتے کے
ساتھ ظاہر ہوئے جو الله کی حمد و ثنا کر کے کہہ رہے تھے،

14 آسمان” کی بلندیوں پر الله کی عزت و جلال، زمین پر اُن
لوگوں کی سلامتی جو اُسے منظور “ہیں۔

اُنہیںفرشتے15 چھوڑ آسمانکر چلےواپسپر توگئے آپسچرواہے
میں کہنے لـگے، آؤ،” 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 سبنے کچھ بیان کیا جو اُنہیں اِس بچے بارےکے میں
بتایا گیا تھا۔ بھینےجس18 اُن باتکی سنی حیرتوہ زدہ ہوا۔
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 اُنہوںجورہے دیکھیاورسنینے تھیں،
کچھسبکیونکہ ویسا ہی پایا تھا جیسا فرشتے نے اُنہیں بتایا تھا۔

بچے کا نام عیسٰی رکھا جاتا ہے
آٹھ21 دن کے بعد بچے کا ختنہ کروانے وقتکا آ گیا۔ اُس کا

نام عیسٰی رکھا گیا، یعنی وہی نام جو فرشتے نے مریم کو اُس کے
حاملہ ہونے پہلےسے بتایا تھا۔

عیسٰی المُقّدسبیتکو پیشمیں کیا جاتا ہے
جب22 موسٰی شریعتکی طہارتمطابقکے پورےدنکے

ہوئے تب وہ بچے کو یروشلم لے گئے تاکہ اُسے رب کے حضور
پیش کیا جائے، جیسے23 رب کی شریعت میں لـکھا ہے، ہر”
پہلوٹھے ربکو کے لئے مخصوص مُقّدسو کرنا “ہے۔ ساتھ24
ہی اُنہوں نے مریم کی طہارت کی رسم کے لئے وہ قربانی پیش
کی بیانشریعتکیربجو کرتی یاںدو”یعنیہے، قمر یا جواندو
“کبوتر۔

25 اُس وقت یروشلم میں ایک آدمی بنام شمعون رہتا تھا۔ وہ
راست باز اور ترسخدا تھا اور اِس انتظار میں تھا کہ مسیح آ کر
اسرائیل القدسروحبخشے۔سکونکو اُس پر تھا، اور26 اُس نے
اُس پر یہ بات ظاہر کی تھی کہ وہ جیتے جی رب کے مسیح کو
دیکھے گا۔ اُس27 دن القدسروح نے یکاُسے تحر دی کہ وہ
بیت المُقّدس میں جائے۔ چنانچہ جب مریم اور یوسف بچے کو
شریعتکیرب پیشمطابقکے کرنے کے لئے المُقّدسبیت میں
آئے تو28 شمعون تھا۔موجود اُس بچےنے کو بازوؤںاپنے 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 مَیںکیونکہ اپنینے آنکھوں تیریسے نجاتاُس کا مشاہدہ

کر لیا ہے
31 جو تُو نے تمام قوموں کی موجودگی میں تیار کی ہے۔
32 یہ ایک ایسی روشنی جسہے سے غیریہودیوں کی آنکھیں

کھل جائیں گی
اور تیری قوم اسرائیل کو حاصلجلال ہو “گا۔

* 2:7 :کپڑوں لفظی :ترجمہ پوتڑوں
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بچے33 باپماںکے اپنے بیٹے بارےکے میں الفاظاِن پر حیران

ہوئے۔ شمعون34 دیبرکتاُنہیںنے اور مریم سے کہا، یہ” بچہ
مقرر ہوا ہے کہ اسرائیل کے بہت لوگسے اِس سے ٹھوکر کھا
کر گر جائیں، بہتلیکن سے اِس سے اپنے پاؤں بھیکھڑےپر ہو
جائیں گے۔ گو یہ الله کی طرف ایکسے اشارہ ہے توبھی اِس
کی مخالفت کی جائے گی۔ یوں35 بہتوں کے دلی خیالات ظاہر
ہو جائیں گے۔ اِس سلسلے میں تلوار تیری جان میں سے بھی گزر
جائے “گی۔

المُقّدسبیتوہاں36 ایکمیں عمر کاجستھیبھینبیہرسیدہ
نام حناہ تھا۔ وہ فنوایل کی بیٹی اور آشر قبیلےکے سے شادیتھی۔
کے سات سال بعد اُس کا شوہر مر گیا تھا۔ اب37 وہ بیوہ کی
حیثیت سال84سے کی ہو چکی تھی۔ وہ المُقّدسبیتکبھی 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 کرنے لـگی۔ 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 کی شریعت میں درج تمام

فرائض ادا کر لئے تو وہ گلیل میں اپنے ناصرتشہر لوٹکو گئے۔
وہاں40 بچہ پروان چڑھا تقویتاور پاتا گیا۔ حکمتوہ و دانائی سے
معمور تھا، اور الله کا فضل اُس پر تھا۔

بارہ سال کی عمر المُقّدسبیتمیں میں
41 عیسٰی کے والدین ہر سال فسح کی عید کے لئے یروشلم جایا

کرتے تھے۔ 42 اُس سال بھی وہ معمول کے مطابق عید کے لئے
جبگئے عیسٰی بارہ سال کا تھا۔ عید43 کے اختتام پر ناصرتوہ
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 اب
تک نظر نہ آیا تھا۔ اِس پر والدین اُسے اپنے داروںرشتے اور عزیزوں
میں ڈھونڈنے لـگے۔ جب45 وہ وہاں نہ ملا تو مریم اور یوسف
واپسیروشلم گئے اور وہاں ڈھونڈنے لـگے۔ تین46 دن کے بعد وہ
آخرکار بیت المُقّدس میں پہنچے۔ وہاں عیسٰی دینی اُستادوں کے
درمیان بیٹھا اُن کی باتیں سن رہا اور اُن سے سوالات پوچھ رہا
تھا۔ جس47 نے بھی اُس کی باتیں سنیں وہ اُس کی سمجھ اور
جوابوں 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 شدید کوفت کا
شکار “ہوئے۔

49 عیسٰی جوابنے دیا، آپ” کو مجھے تلاش کرنے کی کیا
ضرورت تھی؟ آپکیا کو معلوم نہ تھا مجھےکہ باپاپنے کے گھر
میں ہونا ضرور “ہے؟ لیکن50 وہ اُس باتکی نہ سمجھے۔

51 پھر وہ اُن کے ساتھ روانہ ہو واپسناصرتکر آیا اور اُن کے
تابع رہا۔ لیکن اُس کی ماں نے یہ تمام باتیں اپنے دل میں محفوظ
رکھیں۔ یوں52 عیسٰی جوان ہوا۔ اُس کی سمجھ حکمتاور بڑھتی
گئی، اور اُسے الله اور انسان مقبولیتکی حاصل تھی۔

3
یحیٰی بپتسمہ دینے والے خدمتکی

1 پھر روم کے شہنشاہ تبریُس کی حکومت کا پندرھواں سال
آ گیا۔ اُس وقت پنطیُس پیلاطس صوبہ یہودیہ کا گورنر تھا،
ہیرودیس انتپاس گلیل کا حاکم تھا، اُس کا بھائی فلپّس یہ اتور
ترخونیتساور کے علاقے کا، لسانیاسجبکہ 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 بپتسمہکے لو تاکہ تمہیں اپنے گناہوں جائے۔ملمعافیکی
4 یوں یسعیاہ نبی کے الفاظ پورے ہوئے جو اُس 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 سے بپتسمہ

لیں تو اُس نے اُن سے کہا، اے” یلے زہر سانپ کے !بچو کس
نے تم کو آنے غضبوالے سے بچنے ہدایتکی کی؟ اپنی8 زندگی
سے ظاہر کرو کہ تم واقعینے توبہ کی یہہے۔ متخیال 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
جڑوںکیدرختوںکلہاڑیکیعدالتتواب9ہے۔ ہوئیرکھیپر
ہے۔ درختہر جو اچھا پھل نہ لائے کاٹا آگاور میں جھونکا
جائے “گا۔

لوگوں10 نے اُس سے پوچھا، پھر” ہم کیا “کریں؟
اُس11 پاسکےجس”دیا،جوابنے دو ہیںکُرتے ایکوہ

اُس پاسکےجسدےدےکو کچھ نہ ہو۔ جساور پاسکے
کھانا ہے وہ اُسے پاسکےجسدےکھلا کچھ نہ “ہو۔

ٹیکس12 لینے والے بھی بپتسمہ لینے کے لئے آئے تو اُنہوں نے
پوچھا، اُستاد،” ہم کیا “کریں؟

اُس13 جوابنے صرف”دیا، ٹیکساُتنے لینا حکومتجتنے
نے مقرر کئے “ہیں۔

کچھ14 فوجیوں نے پوچھا، ہمیں” کیا کرنا ہئے؟ “چا
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اُس جوابنے دیا، کسی” ًسے جبرا یا غلط الزام لگا کر پیسے

نہ لینا بلـکہ اپنی جائز آمدنی پر اکتفا “کرنا۔
لوگوں15 بہتتوقعاتکی بڑھ گئیں۔ وہ اپنے دلوں میں سوچنے

لـگے کہ کیا یہ مسیح تو نہیں ہے؟ 16 اِس پر یحیٰی اُن سب سے
مخاطب ہو کر کہنے لگا، مَیں” تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں،
ایکلیکن آنے والا ہے مجھجو سے بڑا مَیںہے۔ اُس جوتوںکے
کے تسمے لنے کھو کے بھی لائق نہیں۔ وہ تمہیں القدسروح اور
پکڑےچھاجمیںہاتھوہ17گا۔دےبپتسمہسےآگ اناجہوئے
کو بھوسے الـگسے کرنے کے لئے تیار کھڑا ہے۔ وہ ہنے گا کی
جگہ کو صافبالکل کر اناجکے کو اپنے گودام میں کرےجمع
گا۔ لیکن بھوسے کو وہ آگایسی میں جھونکے گا جو بجھنے کی
“نہیں۔

قسماِس18 سیبہتکی اَور باتوں اُسسے قومنے نصیحتکو
کی اور اُسے الله سنائی۔خبریخوشکی یوںدنایکلیکن19 ہوا
کہ یحیٰی نے گلیل کے ہیرودیسحاکم انتپاس کو ڈانٹا۔ وجہ یہ
تھی ہیرودیسکہ نے اپنے بھائی کی بیوی ہیرودیاس سے شادی
تھیلیکر اور اِس علاوہکے بہتاَور غلطسے کام تھے۔کئے یہ20
سنملامت ہیرودیسکر میںکاموںغلطاپنےنے اَور اضافہ یہ کیا
کہ یحیٰی جیلکو میں ڈال دیا۔

عیسٰی کا بپتسمہ
ایک21 دن بہتجب سے لوگوں کو بپتسمہ دیا جا رہا تھا تو

عیسٰی بھینے بپتسمہ جبلیا۔ وہ دعا کر رہا تھا تو آسمان کھل گیا
القدسروحاور22 میںصورتجسمانی کبوتر اُسطرحکی پر اُتر
آیا۔ ساتھ ساتھ آسمان ایکسے آواز سنائی دی، تُو” میرا پیارا فرزند
تجھہے، خوشمَیںسے “ہوں۔

عیسٰی نسبکا نامہ
23 ًعیسٰی تقریبا تیس سال کا تھا جب اُس نے خدمت 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 بن28 ملـکی بن ادّی بن قوسام بن اِلمودام بن
عیر بن29 یشوع بن اِلی بنعزر یوریم متاتبن لاویبن بن30 شمعون
بن یہوداہ یوسفبن بن یونام بن اِلیاقیم بن31 ملیاہ بن مِنّاہ بن متّتاہ بن
ناتن بن داؤد بن32 یسّی بن بنعوبید بوعز بن بنسلمون نحسون بن33
ندابعمی بن ادمین بن ارنی بن فارصبنحصرون بن یہوداہ بن34
یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم بن تارح بن نحور بن35 سروج بن رعو بن
فلج بن عِبر بن سلح بن36 قینان بن ارفکسد بن سِم بن نوح لمکبن
بن37 متوسلح حنوکبن بن یارد بن مہلل ایل بن قینان انوسبن38
سیتبن بن آدم۔ آدم کو الله نے پیدا کیا تھا۔

4
عیسٰی کو آزمایا جاتا ہے

عیسٰی1 یائے یردندر واپسسے آیا۔ القدسروحوہ معمورسے
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 بھوکاُسے لـگی۔

3 ابلیسپھر نے اُس سے کہا، اگر” تُو الله کا فرزند ہے تو اِس
پتھر کو دےحکم کہ روٹی بن “جائے۔

لیکن4 عیسٰی نے انکار کر کے کہا، ہرگز” نہیں، کیونکہ کلاِم
مُقّدس میں لـکھا ہے کہ انسان کی زندگی صرف روٹی پر منحصر
نہیں “ہوتی۔

اِس5 ابلیسپر نے اُسے کسی بلند جگہ پر لے جا ایککر لمحے
میں دنیا ممالـکتمامکے وہ6دکھائے۔ تجھےمَیں”بولا، ممالـکاِن
کی شان شوکتو اور اِن پر تمام اختیار دوں گا۔ کیونکہ میرےیہ
سپرد کئے 7ہوں۔سکتادےچاہوںجسےاورہیںگئے لہٰذا سبیہ
کچھ تیرا ہی ہو شرطگا۔ یہ ہے کہ تُو مجھے سجدہ “کرے۔

لیکن8 عیسٰی ہرگز”دیا،جوابنے نہیں، کیونکہ مُقّدسکلاِم
میں یوں لـکھا ہے، رب’ اپنے الله کو سجدہ کر اُسیصرفاور کی
عبادت “۔‘کر

9 پھر ابلیس نے اُسے یروشلم لے جا کر بیت المُقّدس کی سب
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’ اپنے فرشتوں حفاظتتیریکو کرنے کا دےحکم گا،
اور11 وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اُٹھا لیں گے تیرےتاکہ پاؤں کو پتھر
ٹھیسسے نہ “۔‘لـگے

لیکن12 عیسٰی تیسرینے بار انکار کیا اور مُقّدسکلاِم”کہا،
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 شہرتکی پورےاُس علاقے میں پھیل گئی۔
وہاں15 وہ اُن عبادتکے خانوں میں تعلیم دینے لگا، سباور نے
اُس یفکی تعر کی۔

عیسٰی ناصرتکو میں رد کیا جاتا ہے
ایک16 دن وہ ناصرت پہنچا جہاں وہ پروان چڑھا تھا۔ وہاں

بھی وہ معمول سبتمطابقکے دنکے عبادتمقامی خانے میں
جا کر مُقّدسکلاِم میں سے ھنے پڑ کے لئے کھڑا ہو گیا۔ 17 اُسے
یسعیاہ نبی کی کتاب 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
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19 رباور طرفکی سے بحالی سالکے کا اعلان “کروں۔
یہ20 کہہ کر عیسٰی نے طومار لپیٹکو عبادتکر خانے کے

ملازم واپسکو کر دیا اور بیٹھ جماعتساریگیا۔ آنکھیںکی اُس
پر لـگی تھیں۔ 21 پھر وہ بول آج”اُٹھا، الله کا یہ تمہارےفرمان سنتے
ہی پورا ہو گیا “ہے۔

سب22 عیسٰی کے حق میں باتیں کرنے لـگے۔ وہ اُن پُرفضل
باتوں پر حیرت زدہ تھے جو اُس کے منہ سے نکلیں، اور وہ کہنے
لـگے، کیا” 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 کہ آپ نے کفرنحوم میں معجزے کئے ہیں۔ اب ایسے
معجزے یہاں اپنے وطنی شہر میں بھی دکھائیں۔ لیکن24 مَیں تم
کو سچ بتاتا ہوں کہ کوئی بھی نبی اپنے وطنی شہر میں مقبول نہیں
ہوتا۔

25 یہ حقیقت ہے الیاسکہ نبی کے زمانے میں اسرائیل میں
بیوائیںمندضرورتسیبہت سالتینساڑھےجبوقتاُستھیں،
بارشتک نہ ہوئی اِس26پڑا۔کالسختمیںملـکپورےاور کے
باوجود الیاس کو اُن میں سے کسی پاسکے نہیں بھیجا گیا بلـکہ
ایک غیریہودی بیوہ پاسکے جو صیدا کے صارپتشہر میں رہتی
تھی۔ اِسی27 طرح الیشع نبی کے زمانے میں اسرائیل میں کوڑھ
بہتکے مریضسے تھے۔ لیکن اُن میں کسیسے کو شفا نہ ملی
نعمانصرفبلـکہ کو جو ملـِک شام شہریکا “تھا۔

عبادتجب28 خانے میں جمع لوگوں نے یہ باتیں سنیں تو وہ
طیشبڑے میں آ گئے۔ 29 وہ اُٹھے اور اُسے شہر سے نکال کر اُس
پہاڑی کنارےکے لے جسگئے پر شہر کو تعمیر کیا گیا تھا۔ وہاں
سے وہ اُسے نیچے گرانا ہتے چا تھے، لیکن30 عیسٰی اُن میں سے گزر
کر وہاں سے چلا گیا۔

آدمی کا بدروح گرفتکی سے رِہائی
اِس31 بعدکے گلیلوہ کے شہر کفرنحوم کو گیا سبتاور کے

عبادتدن لوگوںمیںخانے اُسوہ32لگا۔سکھانےکو کی تعلیم
سن کر ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ وہ اختیار کے ساتھ تعلیم دیتا تھا۔
عبادت33 خانے میں ایک آدمی تھا جو ناپاککسی روح کے
قبضے میں ابتھا۔ چیخچیخوہ کر لنے بو لگا، ناصرتارے”34
عیسٰی،کے آپہمارا ساتھکے کیا واسطہ ہے؟ ہلاکہمیںآپکیا
کرنے آئے ہیں؟ مَیں تو جانتا ہوں آپکہ کون آپہیں، الله کے
قدوس “ہیں۔

عیسٰی35 ڈانٹاُسےنے کر !خاموش”کہا، میںآدمی نکلسے
“!جا اِس پر بدروح آدمی جماعتکو بیچکے فرشمیں پٹکپر کر
اُس میں نکلسے لیکنگئی۔ وہ آدمی زخمی نہ ہوا۔

36 تمام لوگ گھبرا گئے اور ایک دوسرے سے کہنے اِس”لـگے، آدمی کے الفاظ 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 کر شمعون کے گھر گیا۔

وہاں شمعون ساسکی شدید بخار میں مبتلا تھی۔ اُنہوں نے عیسٰی
گزارشسے کی کہ وہ اُس کی مدد کرے۔ اُس39 نے اُس 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 پاسکے لائے۔ خواہ اُن یاںکی بیمار نہکیوںبھیکچھ تھیں،
اُس نے ایکہر پر اپنے ہاتھ رکھ کر اُسے شفا دی۔ بہتوں41 میں
بدروحیں بھی تھیں جنہوں نے نکلتے وقت چلّا کر کہا، تُو” الله کا
فرزند لیکن“ہے۔ چونکہ وہ تھیںجانتی کہ مسیحوہ 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

لیکنگیا۔چلاجگہ ہجوم اُسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرکار اُس کے
پاس لوگپہنچا۔ اُسے پاساپنے سے جانے نہیں دینا ہتے چا تھے۔
لیکن43 اُس نے اُن لازم”کہا،سے شہروںدوسرےمَیںکہہے
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
دنایک1 گنیسرتجھیلکیگلیلعیسٰی کنارےکے پر کھڑا

ہجوم کو الله کا کلام سنا رہا لوگتھا۔ سنتے سنتے اِتنے قریب آ گئے
کہ اُس کے لئے جگہ کم ہو گئی۔ 2 پھر اُسے دو کشتیاں نظر آئیں
جو جھیل کنارےکے لـگی مچھیرےتھیں۔ اُن میں سے اُتر چکے
تھے اباور اپنے جالوں کو دھو رہے تھے۔ 3 ایکعیسٰی کشتی پر
سوار ہوا۔ اُس نے کشتی مالـککے شمعون درخواستسے کی
کہ وہ کشتی کنارےکو سے تھوڑا سا دُور چلے۔لے پھر وہ کشتی
میں بیٹھا اور ہجوم کو تعلیم دینے لگا۔

4 تعلیم دینے اختتامکے پر اُس شمعوننے کشتیاب”کہا،سے
کو وہاں لے جا جہاں پانی گہرا ہے اور اپنے جالوں کو مچھلیاں
پکڑنے کے لئے ڈال “دو۔

لیکن5 شمعون اعتراضنے کیا، اُستاد،” ہم نے تو راتپوری
کوششبڑی کی، ایکلیکن بھی نہ پکڑی۔ تاہم آپ کے کہنے پر
مَیں جالوں کو دوبارہ ڈالوں “گا۔ یہ6 کہہ کر اُنہوں گہرےنے
پانی میں جا کر اپنے جال ڈال دیئے۔ اور واقعی، مچھلیوں کا اِتنا بڑا
غول جالوں 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
کشتیوں کو اِتنی مچھلیوں سے بھر دیا کہ آخرکار دونوں ڈوبنے کے
خطرے میں تھیں۔ جب8 شمعون پطرس نے یہ سب کچھ دیکھا
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تو اُس نے عیسٰی کے منے سا منہ کے بل گر کر کہا، خداوند،”
مجھ سے دُور چلے جائیں۔ مَیں تو گناہ گار “ہوں۔ 9 کیونکہ وہ اور
اُس ساتھیکے اِتنی مچھلیاں پکڑنے کی وجہ حیرانسختسے تھے۔
10 اور زبدی کے یعقوببیٹے اور یوحنا حالتکی بھی یہی تھی جو
شمعون کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے۔
لیکن عیسٰی شمعوننے سے کہا، ابڈر۔مت” سے تُو آدمیوں

کو کرےپکڑا “گا۔
11 وہ اپنی کشتیوں کنارےکو پر لے آئے سباور کچھ چھوڑ

کر عیسٰی پیچھےکے ہو لئے۔
کوڑھ سے شفا

دنایک12 میںشہرکسیعیسٰی گزرسے رہا تھا ایکوہاںکہ
مریض ملا جس کا پورا جسم کوڑھ سے متاثر تھا۔ جب اُس
نے عیسٰی کو دیکھا تو وہ منہ کے بل گر پڑا اور التجا کی، اے”
خداوند، آپاگر چاہیں تو صافپاکمجھے کر سکتے “ہیں۔

13 عیسٰی نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اُسے چھوا اور کہا، مَیں” 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، سیدھا” بیت المُقّدس 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
یوںہے۔ملتی تصدیقعلانیہ ہو کہگیجائے تُو صافپاکواقعی
ہو گیا “ہے۔

15 تاہم عیسٰی بارےکے میں خبر اَور یادہ ز تیزی سے پھیلتی
لوگوںگئی۔ بڑےکے گروہ اُس پاسکے آتے رہے تاکہ اُس کی
باتیں سنیں اور اُس کے ہاتھ سے شفا پائیں۔ 16 پھر بھی وہ کئی بار
اُنہیں چھوڑ کر دعا کرنے کے لئے ویران جگہوں پر جایا کرتا تھا۔

مفلوج کے لئے چھت کھولی جاتی ہے
لوگوںوہدنایک17 کو دےتعلیم فریسیتھا۔رہا شریعتاور

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 دےتحر رہی تھی۔ 18 اِتنے میں کچھ آدمی ایک مفلوج کو
چارپائی ڈالپر اُنہوںپہنچے۔وہاںکر اُسےنے اندرکےگھر عیسٰی
کے منے سا رکھنے کوششکی کی، لیکن19 بےفائدہ۔ گھر میں
تھےلوگاِتنے اندرکہ ناممکنجانا تھا۔ اِس لئے وہ پرچھتآخرکار
چڑھ گئے اور کچھ ٹائلیں اُدھیڑ چھتکر ایککا کھولحصہ دیا۔
پھر اُنہوں چارپائینے سمیتمفلوجکو ہجوم درمیانکے عیسٰی کے
منے عیسٰیجب20اُتارا۔سا اُننے ایمانکا دیکھا تو اُس مفلوجنے
سے کہا، اے” تیرےآدمی، معافگناہ کر دیئے گئے “ہیں۔

21 یہ سن شریعتکر کے عالِم اور فریسی سوچ بچار میں پڑ طرحکسیہ”گئے، کا بندہ ہے جو اِس قسم کا کفر بکتا صرفہے؟
الله ہی معافگناہ کر سکتا “ہے۔

لیکن22 عیسٰی نے جان لیا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں، اِس لئے
اُس نے پوچھا، تم” دل میں اِس طرح کی باتیں کیوں سوچ رہے

ہو؟ 23 کیا مفلوج سے یہ کہنا یادہ ز آسان ہے کہ تیرے’ گناہ
معاف کر دیئے گئے ‘ہیں یا یہ کہ اُٹھ’ کر چل ؟‘پھر لیکن24 مَیں
تم کو دکھاتا ہوں کہ ابِن آدم کو واقعی دنیا میں معافگناہ کرنے
کا اختیار “ہے۔ یہ کہہ کر مفلوجوہ مخاطبسے ہوا، اُٹھ،” اپنی
چارپائی اُٹھا کر اپنے گھر چلا “جا۔

لوگوں25 کے دیکھتے دیکھتے وہ آدمی کھڑا ہوا اور اپنی چارپائی
اُٹھا کر الله وحمدکی ثنا اپنےہوئےکرتے دیکھیہ26گیا۔چلاگھر
حیرتسختسبکر زدہ ہوئے اور الله کی تمجید کرنے لـگے۔ اُن
پر خوف چھا گیا اور وہ کہہ اُٹھے، آج” ہم نے ناقابِل یقین باتیں
دیکھی “ہیں۔

عیسٰی متی کو بُلاتا ہے
اِس27 کے بعد عیسٰی نکل ٹیکسایککر لینے والے پاسکے

سے گزرا جو اپنی چوکی پر بیٹھا تھا۔ اُس کا نام لاوی تھا۔ اُسے
دیکھ کر عیسٰی نے کہا، میرے” پیچھے 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 کی۔
بہت ٹیکسسے لینے والے اور دیگر مہمان اِس شریکمیں ہوئے۔
30 یہ دیکھ کر کچھ فریسیوں اور اُن تعلقسے رکھنے شریعتوالے
کے ِموں عال نے عیسٰی کے شاگردوں سے شکایت کی۔ اُنہوں نے
ٹیکستم”کہا، لینے والوں اور گناہ گاروں کیوںساتھکے کھاتے
پیتے “ہو؟

عیسٰی31 مندوںصحت”دیا،جوابنے کو ضرورتکیڈاکٹر
نہیں ہوتی بلـکہ مریضوں کو۔ 32 مَیں راست بازوں کو نہیں بلـکہ
گناہ گاروں کو بُلانے آیا ہوں تاکہ وہ توبہ “کریں۔

شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟
لوگوںکچھ33 نے عیسٰی ایکسے اَور سوال پوچھا، یحیٰی” کے

شاگرد اکثر روزہ رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ وہ دعا بھی کرتے
ہتے ر ہیں۔ فریسیوں کے شاگرد بھی اِسی طرح کرتے ہیں۔ لیکن
آپ کے شاگرد کھانے پینے کا جاریسلسلہ رکھتے “ہیں۔

34 عیسٰی جوابنے دیا، کیا” تم شادی کے مہمانوں کو روزہ
رکھنے کہہکو سکتے جبہو دُولھا اُن درمیانکے !نہیںہرگزہے؟
دنایکلیکن35 آئے دُولھاجبگا اُن لیالےسے اُسگا۔جائے
وقت وہ ضرور روزہ رکھیں “گے۔

اُس36 نے اُنہیں یہ مثال بھی دی، کسیکون” لباسنئے کو
پھاڑ کر اُس ایککا ٹکڑا کسی پرانے لباس میں لگائے گا؟ کوئی
بھی !نہیں اگر وہ کرےایسا تو صرفنہ خرابلباسنیا ہو گا بلـکہ
اُس سے لیا گیا ٹکڑا لباسپرانے خراببھیکو گا۔دےکر اِسی37
طرح بھیکوئی انگور کا رستازہ پرانی مشکوںبےلچکاور میں
نہیں ڈالے گا۔ اگر وہ کرےایسا تو پرانی مشکیں پیدا ہونے والی
میںنتیجےگی۔جائیںپھٹباعثکےگیس دونوںمشکیںاورَمے
ضائع گی۔جائیںہو اِس38 لئے انگور کا نئیرستازہ میںمشکوں
ڈالا جاتا ہے لچکجو دار ہوتی ہیں۔ لیکن39 جو بھی پرانی َمے
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پینا کرےپسند وہ انگور کا نیا اور رستازہ پسند کرےنہیں گا۔
وہ کہے گا کہ پرانی ہی بہتر “ہے۔

6
سبت بارےکے میں سوال

ایک1 دن عیسٰی اناج کے کھیتوں میں سے گزر رہا تھا۔ چلتے
چلتے اُس کے شاگرد اناج کی بالیں توڑنے اور اپنے ہاتھوں سے مَل
کر سبتلـگے۔کھانے تھا۔دنکا یہ2 دیکھ فریسیوںکچھکر نے
تم”کہا، یہ کیوں کر رہے سبتہو؟ دنکے ایسا کرنا منع “ہے۔

3 عیسٰی نے جواب دیا، کیا” تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ داؤد
کیانے اُسےجبکِیا اور اُس ساتھیوںکے لـگیبھوککو وہ4تھی؟
الله کے داخلمیںگھر ہوا رباور کے لئے مخصوص روٹیاںشدہ
اماموںصرفاگرچہکھائیں،کرلے اِنہیںکو اجازتکیکھانے
اُساورہے۔ ساتھیوںاپنےنے بھیکو پھر5“کھلائیں۔روٹیاںیہ
عیسٰی نے اُن سے کہا، ابِن” سبتآدم مالـککا “ہے۔

سوکھے ہاتھ کی شفا
سبت6 کے ایک اَور دن عیسٰی عبادت خانے میں جا کر

سکھانے لگا۔ ایکوہاں آدمی جستھا کا دہنا ہاتھ سوکھا ہوا
کےشریعت7تھا۔ عالِم بڑےفریسیاور دیکھسےغور تھےرہے کہ
کیا عیسٰی اِس آدمی بھیآجکو گا؟دےشفا کیونکہ وہ اُس پر الزام
لگانے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ لیکن8 عیسٰی نے اُن کی
سوچ جانکو لیا اور اُس ہاتھسوکھے والے آدمی سے اُٹھ،”کہا،
میںدرمیان “ہو۔کھڑا چنانچہ وہ آدمی ہوا۔کھڑا 9 پھر عیسٰی نے
اُن سے پوچھا، مجھے” بتاؤ، شریعت ہمیں سبت کے دن کیا کرنے
اجازتکی دیتی نیکہے، کام کرنے کی غلطیا 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۔

لیکن11 وہ میںآپے نہ باتسےدوسرےایکاوررہے 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

چڑھ گیا۔ دعا کرتے راتپوریکرتے گزر گئی۔ 13 پھر اُس نے
اپنے شاگردوں کو اپنے پاس بُلا کر اُن میں سے بارہ کو چن لیا،
جنہیں اُس نے اپنے رسول مقرر کیا۔ اُن کے نام یہ :ہیں شمعون14
جس کا لقب اُس نے پطرس رکھا، اُس کا بھائی یاس، اندر
یعقوب، یوحنا، فلپّس، برتلمائی، 15 متی، توما، یعقوب بن حلفئی،
شمعون مجاہد، 16 یہوداہ بن یعقوب اور یہوداہ یوتی جساسکر نے
بعد میں اُسے دشمن کے حوالے کر دیا۔

عیسٰی تعلیم اور شفا دیتا ہے
17 پھر وہ اُن کے ساتھ پہاڑ سے اُتر کر ایک کھلے اور ہموار

میںمیدان بڑیکیشاگردوںوہاںہوا۔کھڑا تعداد اُسےنے گھیر
لیا۔ ساتھ بہتہی لوگسے یہودیہ، یروشلم اور صور اور صیدا کے

ساحلی علاقے سے اُس18 کی تعلیم سننے اور یوں بیمار سے شفا پانے
کے لئے آئے تھے۔ اور جنہیں بدروحیں تنگ کر رہی تھیں اُنہیں
بھی لوگتمام19ملی۔شفا اُسے کرکوششکیچھونے تھے،رہے
کیونکہ اُس میں قوتسے نکل سبکر 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 سے نفرت کرتے اور

تمہارا حقہ پانی بند کرتے ہیں کہ تم ابِن آدم کے پیروکار بن گئے
ہو۔ ہاں، مبارک ہو تم جب وہ اِسی وجہ سے تمہیں لعن طعن
کرتے اور تمہاری بدنامی کرتے ہیں۔ جب23 وہ ایسا کرتے ہیں
تو شادمان ہو کر خوشی سے ناچو، کیونکہ آسمان پر تم کو بڑا اجر
ملے گا۔ اُن باپکے دادا نے سلوکیہی نبیوں کے ساتھ کیا تھا۔

24 مگر تم افسوسپر دولتابجو مند ہو،
کیونکہ تمہارا سکون یہیں ختم ہو جائے گا۔
25 تم افسوسپر جو خوبوقتاِس سیر ہو،
کیونکہ بعد میں تم بھوکے ہو گے۔
تم افسوسپر ہنسابجو رہے ہو،
وقتایککیونکہ آئے گا کہ رو رو کر ماتم کرو گے۔
26 تم پر افسوس جن کی یفلوگتمام تعر کرتے ہیں، کیونکہ

اُن باپکے دادا نے سلوکیہی جھوٹے نبیوں کے ساتھ کیا تھا۔
اپنے دشمنوں محبتسے رکھنا

لیکن27 تم کو جو سن رہے ہو مَیں یہ بتاتا ہوں، اپنے دشمنوں
محبتسے رکھو، اور اُن سے بھلائی کرو جو تم نفرتسے کرتے
ہیں۔ 28 جو تم پر لعنت کرتے ہیں اُنہیں برکت دو، اور جو تم سے
سلوکبُرا کرتے ہیں اُن کے لئے دعا کرو۔ 29 اگر تمہارےکوئی
ایک گال پر مارےتھپڑ تو اُسے دوسرا گال پیشبھی کر اِسیدو۔
طرح اگر تمہاریکوئی چادر چھین لے تو قمیصاُسے لینے سے بھی
نہ روکو۔ 30 بھیجو تم کچھسے مانگتا اُسےہے دو۔ نےجساور
تم سے کچھ لیا ہے اُس سے اُسے واپس دینے کا تقاضا نہ کرو۔
31 لوگوں کے ساتھ ویسا سلوک کرو جیسا تم ہتے چا ہو کہ وہ
تمہارے ساتھ کریں۔

32 اگر تم صرف اُن ہی سے محبت کرو جو تم سے کرتے ہیں
تو اِس میں تمہاری خاصکیا مہربانی ہو گی؟ گناہ گار بھی ایسا ہی
کرتے ہیں۔ اور33 اگر صرفتم اُن ہی بھلائیسے کرو جو تم سے
بھلائی کرتے ہیں تو اِس میں تمہاری کیا خاص مہربانی ہو گی؟
گناہ گار بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اِسی34 طرح اگر تم صرف اُن
ہی کو اُدھار جندو بارےکے میں تمہیں اندازہ ہے کہ واپسوہ
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کر دیں گے تو اِس میں تمہاری خاصکیا مہربانی ہو گی؟ گناہ گار
بھی گناہ گاروں اُدھارکو واپسکچھسباُنہیںجبہیںدیتے ملنے
کا یقین ہوتا ہے۔ 35 نہیں، 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
ثابتفرزند ہو کیونکہگے، ناشکروںبھیوہ بُرےاور لوگوں پر نیکی
کا اظہار کرتا ہے۔ لازم36 ہے کہ تم رحم دل ہو کیونکہ تمہارا
باپ بھی رحم دل ہے۔

منصف نہ بننا
دوسروں37 کی عدالت 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 بھی معاف کر دیا جائے
گا۔ 38 دو تو تم کو بھی دیا جائے گا۔ ہاں، حسابجس سے
تم نے دیا اُسی حساب سے تم کو دیا جائے گا، بلـکہ پیمانہ دبا دبا
اور ہلا ہلا کر اور یز لبر کر تمہاریکے جھولی میں ڈال دیا جائے
گا۔ پیمانےجسکیونکہ سے تم ناپتے اُسیہو 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 میںگڑھے 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 جو تیری اپنی آنکھ میں
ہے؟ 42 تُو کیونکر اپنے بھائی سے کہہ سکتا ہے، بھائی،’ ٹھہرو،
تمہاریمجھے آنکھ میں پڑا تنکا لنے نکا ‘دو تجھےجبکہ اپنی آنکھ کا
شہتیر نظر نہیں آتا؟ یاکار !ر پہلے اپنی آنکھ کے شہتیر کو تبنکال۔
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 کے اچھے خزانے سے نکلتا ہے
شخصبُرےجبکہ کا خراب پھل اُس کے دل کی بُرائی سے نکلتا
ہے۔ جسکیونکہ چیز دلسے بھرا ہوتا چھلـکوہیہے کر منہ
سے نکلتی ہے۔

دو قسم مکانکے
46 مجھےکیوںتم پکارتےکرکہہ‘خداوندخداوند،’ میریہو؟

بات پر تو تم عمل نہیں کرتے۔ لیکن47 مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ وہ
کیکسشخص مانند ہے پاسمیرےجو آ کر باتمیری 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 تکچٹان پہنچ 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 جو میری بات سنتا اور اُس پر عمل نہیں
کرتا وہ شخصاُس کی مانند جسہے نے 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 جو بہتاُسے عزیز تھا بیمار پڑ ابگیا۔ وہ مرنے
کو تھا۔ 3 چونکہ افسر نے عیسٰی بارےکے میں سنا تھا اِس لئے
اُس یہودیوںنے بزرگکچھکے درخواستیہ کرنے لئےکے اُس
بھیجپاسکے دیئے وہکہ آ غلامکر کو دے۔شفا وہ4 عیسٰی کے
پاس پہنچ بڑےکر زور سے التجا کرنے لـگے، یہ” آدمی اِس لائق
ہے آپکہ اُس درخواستکی پوری 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 کچھ دوست یہ کہہ کر اُس کے
پاس بھیج دیئے کہ میرےخداوند،” گھر میں آنے تکلیفکی نہ
کریں، نہیںلائقاِسمَیںکیونکہ اِس7ہوں۔ لئے مَیں کوخودنے
آپ پاسکے آنے لائقکے بھی نہ وہیںبسسمجھا۔ دیںکہہسے
تو میرا غلام شفا پا جائے گا۔ 8 کیونکہ مجھے خود اعلٰی افسروں
کے حکم پر چلنا پڑتا ہے میرےاور ماتحت بھی فوجی ایکہیں۔
کو کہتا ہوں، ‘!جا’ تو وہ جاتا ہے دوسرےاور کو ‘!آ’ تو وہ آتا
مَیںطرحاِسیہے۔ اپنے نوکر کو حکم دیتا ہوں، یہ’ ‘!کر تو وہ کرتا
“ہے۔

9 یہ سن کر عیسٰی نہایت حیران ہوا۔ اُس نے مُڑ کر اپنے پیچھے
آنے والے ہجوم سے کہا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں، مَیں نے
اسرائیل میں بھی اِس قسم کا ایمان نہیں “پایا۔

افسرجب10 کا پیغام پہنچانے والے واپسگھر آئے تو اُنہوں
نے دیکھا کہ غلام بحالصحتکی ہو چکی ہے۔

بیوہ کا بیٹا زندہ کیا جاتا ہے
کچھ11 دیر بعدکے عیسٰی اپنے شاگردوں نائنساتھکے شہر کے

لئے روانہ ایکہوا۔ بڑا ہجوم بھی ساتھ چل رہا تھا۔ جب12 وہ
شہر دروازےکے قریبکے پہنچا ایکتو نکلا۔جنازہ نوجوانجو
فوت ہوا تھا اُس ماںکی بیوہ تھی اور وہ اُس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں
ساتھکے شہر بہتکے چللوگسے تھے۔رہے اُسے13 دیکھ کر
خداوند اُسکو پر ترسبڑا آیا۔ اُس اُسنے 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
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کہ “!اُٹھ 15 مُردہ اُٹھ بیٹھا اور لنے بو لگا۔ عیسٰی نے اُسے اُس کی
ماں کے سپرد کر دیا۔

16 یہ دیکھ کر تمام لوگوں طاریخوفپر ہو گیا اور وہ الله کی
تمجید ایکدرمیانہمارے”لـگے،کہنےکےکر بڑا نبی پا بر ہے۔ہوا
الله نے اپنی قوم پر نظر کی “ہے۔

17 اور عیسٰی بارےکے میں یہ پورےخبر یہودیہ اور ارد گرد
کے علاقے میں پھیل گئی۔

یحیٰی کا عیسٰی سوالسے
18 یحیٰی بھیکو اپنے شاگردوں معرفتکی اِن واقعاتتمام کے

میںبارے پتا اِسچلا۔ پر اُس شاگردوںدونے بُلاکو اُنہیں19کر
یہ پوچھنے لئےکے خداوند پاسکے جسےہیںوہیآپکیا”بھیجا،
آنا ہے یا کسیہم اَور کے انتظار میں “رہیں؟

چنانچہ20 یہ شاگرد عیسٰی پاسکے پہنچ کر کہنے لـگے، یحیٰی”
بپتسمہ دینے والے نے ہمیں یہ پوچھنے کے لئے بھیجا ہے کہ کیا
آپ وہی ہیں جسے آنا ہے یا کسیہم اَور کا انتظار “کریں؟

21 عیسٰی نے اُسی وقت بہت 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۔ اِس22 لئے اُس
میںجوابنے یحیٰی قاصدوںکے سے یحیٰی”کہا، واپسپاسکے
جا کر کچھسباُسے بتا دینا جو تم نے دیکھا اور سنا ہے۔ اندھے’
دیکھتے، لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑھیوں پاککو صاف کیا
جاتا ہے، بہرے سنتے ہیں، مُردوں کو زندہ کیا جاتا ہے اور
غریبوں کو الله کی خوش خبری سنائی جاتی ‘ہے۔ 23 یحیٰی کو
بتاؤ، مبارک’ ہے وہ میرےجو سبب سے ٹھوکر کھا کر برگشتہ
نہیں “۔‘ہوتا

24 یحیٰی یہکے چلےقاصد گئے تو عیسٰی ہجوم سے یحیٰی بارےکے
میں بات کرنے لگا، تم” یگستان ر میں کیا دیکھنے گئے ایکتھے؟
سرکنڈا جو ہَوا سےجھونکےہرکے ہلتا نہیں۔بےشکہے؟ 25 یا
وہاںکیا جا ایسےکر آدمی توقعکی کر تھےرہے نفیسجو اور ملائم
لباس پہنے ہوئے ہے؟ نہیں، جو کپڑےشاندار پہنتے اور عیش و
عشرت میں زندگی گزارتے ہیں وہ شاہی محلوں میں پائے جاتے
ہیں۔ 26 تو پھر تم کیا دیکھنے گئے ایکتھے؟ نبی کو؟ بالکل صحیح،
بلـکہ مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ وہ نبی سے بھی بڑا ہے۔ اُسی27 کے
بارے میں مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے، مَیںدیکھ’ اپنے پیغمبر کو
تیرے آگے آگے بھیج دیتا ہوں تیرےجو منے سا راستہ کرےتیار
‘گا۔ مَیں28 تم کو بتاتا ہوں کہ اِس دنیا میں پیدا ہونے والا کوئی
شخصبھی یحیٰی سے بڑا نہیں توبھیہے۔ الله کی بادشاہی داخلمیں
ہونے سبوالا سے شخصچھوٹا اُس سے بڑا “ہے۔

بات29 یہ تھی کہ تمام قوم بشمول ٹیکس لینے والوں نے یحیٰی
کا پیغام سن کر الله انصافکا مان لیا اور یحیٰی سے بپتسمہ لیا تھا۔
فریسیصرف30 اور شریعت کے علما نے بارےاپنے میں الله کی
مرضی کو رد کر کے یحیٰی کا بپتسمہ لینے سے انکار کیا تھا۔

31 عیسٰی نے بات جاری رکھی، چنانچہ” مَیں اِس نسل کے
لوگوں تشبیہسےکسکو مطابقتسےکسوہدوں؟ ہیں؟رکھتے
32 وہ اُن بچوں کی مانند ہیں جو بازار میں بیٹھے کھیل رہے ہیں۔
اُن میں سے کچھ اونچی آواز سے دوسرے بچوں سے شکایت کر
رہے ہیں، ہم’ بانسرینے بجائی تو تم نہ ناچے۔ پھر ہم نے نوحہ
لیکنگائے،گیتکے تم دیکھو،33‘روئے۔نہ بپتسمہیحیٰی 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 آیا۔ اب تم
کہتے ہو، دیکھو’ یہ کیسا پیٹو اور شرابی ہے۔ اور ٹیکسوہ لینے
والوں اور گناہ گاروں دوستکا بھی ‘ہے۔ لیکن35 حکمت اپنے
تمام بچوں سے ثابتصحیحہی ہوئی “ہے۔

عیسٰی فریسیشمعون کے گھر میں
ایک36 فریسی نے عیسٰی کو کھانا کھانے دعوتکی دی۔

عیسٰی اُس کے گھر جا کر کھانا کھانے کے لئے بیٹھ گیا۔ اُس37
اُسےجبتھی۔رہتیعورتبدچلنایکمیںشہر پتا عیسٰیکہچلا
فریسیاُس میںگھرکے کھانا کھا رہا توہے بیشمیںعطردانوہ
قیمت عطر لا کر پیچھے38 سے اُس کے پاؤں پاسکے کھڑی ہو
گئی۔ وہ رو پڑی اور اُس کے ٹپکٹپکآنسو کر عیسٰی کے پاؤں
کو تر کرنے لـگے۔ پھر اُس نے اُس کے پاؤں کو اپنے بالوں سے
پونچھ کر اُنہیں چوما اور اُن پر عطر ڈالا۔ عیسٰیجب39 فریسیکے
میزبان یہنے دیکھا تو اُس میںدلنے اگر”کہا، یہ آدمی نبی ہوتا
تو اُسے معلوم ہوتا کہ یہ کس قسم کی عورت 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 کو اُس چاندینے کے 500 ِسکے دیئے تھے دوسرےاور
50کو ِسکے۔ لیکن42 دونوں قرضاپنا ادا نہ کر سکے۔ یہ دیکھ
کر اُس نے دونوں قرضکا معاف کر دیا۔ اب 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 تُو”کہا،نے ٹھیکنے اندازہ لگایا عورتاور44“ہے۔

کی طرف مُڑ کر اُس نے شمعون سے بات جاری رکھی، کیا” تُو
عورتاِس کو دیکھتا ہے؟ مَیںجب45 اِس میںگھر آیا تو تُو نے
مجھے پاؤں دھونے کے لئے پانی نہ دیا۔ لیکن اِس میرےنے پاؤں
کو اپنے آنسوؤں سے تر کر کے اپنے بالوں سے پونچھ خشککر کر
دیا ہے۔ تُو مجھےنے بوسہ نہ لیکندیا، میرےیہ اندر آنے لےسے
میرےتکابکر پاؤں کو منے چو سے باز نہیں رہی۔ 46 تُو نے
میرے سر پر زیتون کا تیل نہ ڈالا، لیکن اِس میرےنے پاؤں پر
عطر ڈالا۔ اِس47 لئے مَیں تجھے بتاتا ہوں کہ اِس کے گناہوں کو
گو بہتوہ معافہیں کر دیا گیا ہے، کیونکہ اِس محبتبہتنے
اظہارکا معافکمجسےلیکنہے۔کیا کیا گیا ہو وہ محبتکم رکھتا
“ہے۔
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48 پھر عیسٰی عورتنے سے کہا، تیرے” گناہوں کو معاف

کر دیا گیا “ہے۔
سنیہ49 کر بیٹھےساتھجو آپستھے میں کہنے کسیہ”لـگے،

قسم شخصکا ہے گناہوںجو کو معافبھی کرتا “ہے؟
لیکن50 عیسٰی خاتوننے سے کہا، تیرے” ایمان تجھےنے بچا

لیا ہے۔ سلامتی سے چلی “جا۔
8

خدمت گزار خواتین عیسٰی کے ساتھ سفر کرتی ہیں
اِس1 کچھکے دیر بعد مختلفعیسٰی شہروں اور دیہاتوں میں سے

گزر کر سفر کرنے لگا۔ ہر جگہ اُس نے الله کی بادشاہی کے
بارے اُسسنائی۔خبریخوشمیں بارہکے اُسشاگرد ساتھکے
تھے، 2 نیز کچھ بھیخواتیں جنہیں اُس بدروحوںنے رِہائیسے اور
یوں بیمار سے دیشفا تھی۔ اِن میں ایکسے مریم تھی جو مگدلینی
کہلاتی میںجستھی ساتسے بدروحیں نکالی گئی تھیں۔ 3 پھر
یُوأنّہ تھیبیویکیخوزہجو ہیرودیسخوزہ) بادشاہ افسرایککا
۔(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۔
5 ایک” کسان بیج بونے کے لئے نکلا۔ جب بیج اِدھر اُدھر

بکھر گیا تو کچھ دانے راستے پر گرے۔ وہاں اُنہیں پاؤں تلے کچلا
گیا اور پرندوں نے اُنہیں چگ لیا۔ کچھ6 یلی پتھر زمین پر گرے۔
وہاں وہ اُگنے تو لـگے، لیکن نمی کمیکی تھی، اِس لئے پودے کچھ
دیر بعدکے گئے۔سوکھ کچھ7 دانے خود رَو پودوںکانٹےدار 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۔ لیکن8 ایسے دانے بھی تھے جو زرخیز زمین
پر گرے۔ وہاں وہ اُگ سکے اور جب پکفصل 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 نہیںکچھ جانیں گے، وہ اپنے کانوں سنیںسے گے مگر نہیںکچھ
سمجھیں ‘گے۔

بیج بونے والے کی تمثیل مطلبکا
11 تمثیل کا مطلب یہ :ہے بیج سے مراد الله کا کلام ہے۔

12 راہ گرےپر ہوئے دانے لوگوہ ہیں جو کلام سنتے تو ہیں،
لیکن ابلیسپھر آ کر اُسے اُن کے دلوں سے چھین لیتا ہے، ایسا نہ
ہو کہ وہ ایمان لا نجاتکر پائیں۔ یلی13 پتھر زمین گرےپر ہوئے

دانے لوگوہ ہیں جو کلام سن کر اُسے خوشی سے قبول تو کر
لیتے ہیں، لیکن جڑ نہیں پکڑتے۔ نتیجے میں اگرچہ وہ کچھ دیر کے
لئے ایمان رکھتے ہیں توبھی جب کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا
ہے تو وہ برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ خود14 رَو کانٹےدار پودوں کے
درمیان گرے ہوئے دانے لوگوہ ہیں جو سنتے تو ہیں، لیکن
جب چلےوہ ہیںجاتے تو روزمرہ کی دولتپریشانیاں، اور زندگی
عیشکی اُنہیںعشرتو پھلنے لنے پھو نہیں دیتی۔ نتیجے میں پھلوہ
لانے تک نہیں پہنچتے۔ 15 اِس کے مقابلے میں زرخیز زمین میں
گرے ہوئے دانے لوگوہ ہیں جن کا دل دیانت دار اور اچھا
جبہے۔ وہ کلام سنتے ہیں تو وہ اُسے اپناتے اور ثابت قدمی سے
ترقی کرتے پھلکرتے لاتے ہیں۔

کوئی چراغ کو برتن نیچےکے نہیں چھپاتا
کوئیجب16 چراغ جلاتا ہے تو وہ اُسے کسی برتن یا چارپائی

کے نیچے نہیں رکھتا، بلـکہ اُسے شمع دان پر رکھ دیتا ہے تاکہ اُس
کی روشنی اندر آنے والوں کو نظر آئے۔

وقتاِسبھیکچھجو17 پوشیدہ وہہے میںآخر ظاہر ہو جائے
گا، اور بھیکچھجو چھپا ہوا معلوموہہے ہو جائے اورگا روشنی
میں لایا جائے گا۔

18 چنانچہ اِس پر دھیان دو کہ طرحکستم سنتے ہو۔ 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 تکاُسسے نہ پہنچ سکے۔ چنانچہ20 عیسٰی کو
دیاطلاع ماںکیآپ”گئی، اور بھائی ہیںکھڑےباہر آپاور
سے ملنا ہتے چا “ہیں۔

21 اُس جوابنے دیا، میری” ماں اور بھائی وہ سب ہیں جو
الله کا کلام سن کر اُس پر عمل کرتے “ہیں۔

عیسٰی آندھی کو تھما دیتا ہے
دنایک22 عیسٰی آؤ،”کہا،سےشاگردوںاپنےنے جھیلہم

کو پار “کریں۔ چنانچہ وہ کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔
جب23 کشتی چلی جا رہی تھی تو عیسٰی سو اچانکگیا۔ جھیل
پر آندھی آئی۔ پانیکشتی سے بھرنے لـگی اور ڈوبنے کا تھا۔خطرہ
24 پھر اُنہوں نے عیسٰی کے پاس جا کر اُسے جگا دیا اور اُستاد،”کہا، اُستاد، ہم تباہ ہو رہے “ہیں۔
جاگوہ اُٹھا اور آندھی اور موجوں کو ڈانٹا۔ آندھی تھم گئی

اور لہریں بالکل ساکت ہو گئیں۔ 25 پھر اُس نے شاگردوں سے
پوچھا، تمہارا” ایمان کہاں “ہے؟
اُن پر خوف طاری ہو گیا اور وہ سخت حیران ہو کر آپس میں

کہنے لـگے، آخر” یہ کون ہے؟ وہ ہَوا اور پانی کو بھی حکم دیتا
ہے، اور وہ اُس کی مانتے “ہیں۔

ایکعیسٰی گراسینی آدمی سے بدروحیں نکال دیتا ہے
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26 پھر وہ سفر جاری رکھتے ہوئے گراسا کے علاقے کے

کنارے پر پہنچے جھیلجو کے پار گلیل مقابلکے ہے۔ جب27
عیسٰی کشتی سے اُترا تو شہر کا ایک آدمی عیسٰی کو ملا جو
بدروحوں میںگرفتکی تھا۔ وہ کافی دیر کپڑےسے پہنے بغیر چلتا
پھرتا تھا اور اپنے گھر کے بجائے قبروں میں رہتا تھا۔ 28 عیسٰی کو
دیکھ کر وہ چلّایا اور اُس کے منے سا گر گیا۔ اونچی آواز سے اُس
عیسٰی”کہا،نے الله تعالیٰ کے فرزند، آپمیرا ساتھکے کیا واسطہ
ہے؟ مَیں منت کرتا ہوں، عذابمجھے میں نہ “ڈالیں۔ 29 کیونکہ
عیسٰی ناپاکنے روح کو حکم دیا تھا، آدمی” میں سے نکل “!جا
بدروحاِس بڑینے دیر اُسسے 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۔ وہ زنجـیروں 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 اِس“لشکر۔”دیا، نام کی وجہ یہ تھی اُسکہ سیبہتمیں
بدروحیں گھسی ہوئی تھیں۔ اب31 یہ منت کرنے لـگیں، ہمیں”
اتھاہ گڑھے میں جانے کو نہ “کہیں۔

قریبوقتاُس32 پہاڑیکی پر سؤروں کا بڑا غول چر رہا تھا۔
بدروحوں نے عیسٰی التماسسے کی، ہمیں” اُن سؤروں میں داخل
ہونے “دیں۔ اُس دی۔دےاجازتنے چنانچہ33 وہ اُس آدمی
میں سے نکل کر سؤروں میں جا گھسیں۔ اِس پورےپر غول کے
بھاگبھاگسؤر کر پہاڑی کی ڈھلان پر اُترےسے اور جھیل
جھپٹمیں ڈوبکر مرے۔

34 یہ دیکھ کر سؤروں کے گلہ بھاگبان گئے۔ اُنہوں نے شہر
اور دیہات میں اِس بات کا چرچا کیا 35 تو لوگ یہ معلوم کرنے
کے لئے کہ کیا ہوا ہے اپنی جگہوں سے نکل کر عیسٰی پاسکے
آئے۔ اُس پاسکے پہنچے تو وہ آدمی بدروحیںسےجسملا نکل
گئی ابتھیں۔ کپڑےوہ پہنے عیسٰی پاؤںکے میں بیٹھا تھا اور اُس
کی ٹھیکحالتذہنی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ گئے۔ڈر جنہوں36 نے
کچھسب دیکھا تھا اُنہوں لوگوںنے کو بتایا کہ اِس بدروح گرفتہ
آدمی کسکو طرح رِہائی ملی ہے۔ 37 پھر اُس علاقے کے تمام
لوگوں نے عیسٰی سے درخواست کی کہ وہ اُنہیں چھوڑ کر چلا
جائے، کیونکہ اُن پر بڑا خوف چھا گیا تھا۔ چنانچہ عیسٰی کشتی
پر سوار ہو کر واپس چلا گیا۔ جس38 آدمی سے بدروحیں نکل
تھیںگئی اُس اُسنے التماسسے بھیمجھے”کی، ساتھاپنے جانے
“دیں۔
لیکن عیسٰی نے اُسے اجازت نہ دی بلـکہ کہا، اپنے”39 گھر

واپس چلا جا اور دوسروں کو سبوہ کچھ بتا جو الله تیرےنے
لئے کیا “ہے۔
چنانچہ وہ واپس 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 دوسرےکے کنارے پر واپس پہنچا تو
لوگوں اُسنے استقبالکا کیا، کیونکہ اُسوہ انتظارکے میں تھے۔
41 اِتنے ایکمیں آدمی عیسٰی پاسکے جسآیا کا نام یائیر تھا۔ وہ

عبادتمقامی خانے کا راہنما تھا۔ وہ عیسٰی کے پاؤں میں گر کر
منت کرنے لگا، میرے” گھر “چلیں۔ 42 کیونکہ اُس 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 میں ایک خاتون تھی جو بارہ سال سے
خون بہنے مرضکے سے رِہائی نہ پا سکی تھی۔ کوئی اُسے شفا نہ
دے سکا تھا۔ اب44 اُس پیچھےنے سے آ کر عیسٰی لباسکے کے
کنارے کو چھوا۔ خون بہنا ً فورا بند ہو گیا۔ لیکن45 عیسٰی نے
پوچھا، مجھےنےکس” چھوا “ہے؟
سب نے انکار کیا پطرساور نے کہا، اُستاد،” یہ لوگتمام تو

آپ کو گھیر کر دبا رہے “ہیں۔
لیکن46 عیسٰی نے اصرار کیا، کسی” نے ضرور مجھے چھوا

ہے، کیونکہ مجھے محسوس ہوا ہے کہ مجھ میں سے توانائی نکلی
“ہے۔ خاتوناُسجب47 نے دیکھا بھیدکہ کھل گیا تو وہ لرزتی
ہوئی آئی اور اُس کے منے سا گر پورےگئی۔ ہجوم کی موجودگی
میں اُس نے بیان کیا کہ اُس نے عیسٰی کو کیوں 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 یہ بات ابھی ختم نہیں کی تھی عبادتکہ خانے
کے راہنما یائیر کے گھر سے شخصکوئی آ پہنچا۔ اُس نے آپ”کہا، کی بیٹی فوت ہو چکی ابہے، اُستاد کو مزید تکلیف نہ
“دیں۔

50 لیکن عیسٰی نے یہ سن کر کہا، مت” گھبرا۔ فقط ایمان
رکھ تو وہ بچ جائے “گی۔

وہ51 پہنچگھر گئے تو عیسٰی بھیکوکسینے سوائے پطرس،
یوحنا، یعقوب اور بیٹی کے والدین کے اندر آنے کی اجازت نہ
دی۔ 52 لوگتمام رو رہے اور پیٹپیٹچھاتی کر ماتم کر رہے
تھے۔ عیسٰی نے کہا، !خاموش” وہ مر نہیں گئی بلـکہ سو رہی
“ہے۔

ہنسلوگ53 کر اُس مذاقکا اُڑانے لـگے، کیونکہ وہ جانتے
تھے کہ لڑکی مر گئی ہے۔ لیکن54 عیسٰی نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر
اونچی آواز سے کہا، جاگبیٹی،” “!اُٹھ لڑکی55 کی واپسجان آ
گئی اور ًوہ فورا اُٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر عیسٰی نے حکم دیا کہ اُسے
کچھ کھانے کو دیا جائے۔ 56 یہ سب کچھ دیکھ کر اُس کے
والدین حیرت 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 کے بعد عیسٰی نے اپنے بارہ شاگردوں کو اکٹھا کر کے
اُنہیں بدروحوں کو لنے نکا اور مریضوں کو شفا دینے قوتکی اور
اختیار دیا۔ 2 پھر اُس نے اُنہیں الله کی بادشاہی منادیکی کرنے
اور شفا دینے کے لئے بھیج دیا۔ اُس3 سفر”کہا،نے پر ساتھکچھ
نہ لینا۔ نہ لاٹھی، نہ سامان کے لئے بیگ، نہ روٹی، نہ پیسے اور نہ
ایک سے یادہ ز سوٹ۔ میںگھرجس4 بھی تم جاتے ہو اُس میں
اُس مقام چلےسے تکجانے ٹھہرو۔ اور5 اگر لوگمقامی تم کو
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قبول نہ یں کر تو پھر اُس شہر سے وقتنکلتے اُس کی گرد اپنے پاؤں
سے جھاڑ دو۔ یوں تم اُن خلافکے گواہی دو “گے۔

6 چنانچہ وہ نکل کر گاؤں گاؤں جا کر الله کی خوش خبری
سنانے اور مریضوں کو شفا دینے لـگے۔

انتپاسہیرودیس پریشان ہو جاتا ہے
گلیلجب7 کے انتپاسہیرودیسحکمران سبنے کچھ سنا

جو عیسٰی کر رہا تھا تو وہ اُلجھن میں پڑ گیا۔ بعض تو کہہ رہے
تھے کہ یحیٰی بپتسمہ دینے والا جی اُٹھا ہے۔ اَوروں8 کا خیال تھا
الیاسکہ نبی عیسٰی میں ظاہر ہوا ہے یا کہ قدیم زمانے کا کوئی
اَور نبی جی اُٹھا ہے۔ لیکن9 ہیرودیس نے کہا، مَیں” نے خود
یحیٰی کا سر قلم کروایا تھا۔ تو پھر یہ کون جسہے بارےکے میں
مَیں اِس قسم باتیںکی سنتا “ہوں؟ اور وہ اُس سے ملنے کوششکی
کرنے لگا۔

عیسٰی 5000 افراد کو کھانا کھلاتا ہے
واپسرسول10 آئے تو اُنہوں نے عیسٰی سبکو کچھ سنایا جو

اُنہوں نے کیا تھا۔ پھر وہ اُنہیں الـگ لے جا کر بیت صیدا نامی
شہر میں آیا۔ لیکن11 جب لوگوں کو پتا چلا تو وہ اُن کے پیچھے
وہاں پہنچ گئے۔ عیسٰی نے اُنہیں آنے دیا اور الله کی بادشاہی کے
بارے میں تعلیم دی۔ ساتھ ساتھ اُس نے مریضوں کو شفا بھی
دی۔ دنجب12 ڈھلنے لگا تو بارہ شاگردوں پاسنے آ کر اُس سے
کہا، لوگوں” کو رُخصت کر دیں تاکہ وہ ارد گرد کے دیہاتوں
اور بستیوں میں جا راتکر ٹھہرنے اور کھانے کا بندوبست کر
سکیں، کیونکہ اِس ویران جگہ میں کچھ نہیں ملے “گا۔

لیکن13 عیسٰی نے اُنہیں کہا، تم” خود اِنہیں کچھ کھانے کو
“دو۔
اُنہوں جوابنے دیا، صرفپاسہمارے” پانچ روٹیاں 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۔
15 شاگردوں نے ایسا ہی کیا اور سب کو بٹھا دیا۔ 16 اِس پر

عیسٰی اُننے روٹیوںپانچ اور مچھلیوںدو طرفکیآسمانکرلےکو
نظر اُٹھائی اور اُن کے لئے شکرگزاری کی دعا کی۔ پھر اُس اُنہیںنے
توڑ توڑ شاگردوںکر کو دیا تاکہ لوگوںوہ میں تقسیم کریں۔ اور17
سب نے جی بھر کر کھایا۔ اِس کے بعد جب بچے ٹکڑےہوئے
جمع کئے گئے تو ٹوکرےبارہ بھر گئے۔

پطرس کا اقرار
ایک18 دن عیسٰی اکیلا دعا کر رہا صرفتھا۔ شاگرد اُس کے

ساتھ تھے۔ اُس نے اُن سے پوچھا، مَیں” عام لوگوں نزدیککے
کون “ہوں؟

19 اُنہوں نے جواب دیا، کچھ” کہتے ہیں یحیٰی بپتسمہ دینے
والا، کچھ یہ الیاسآپکہ نبی کچھہیں۔ یہ بھی ہیںکہتے کہ قدیم
زمانے کا کوئی نبی جی اُٹھا “ہے۔

اُس20 لیکن”پوچھا،نے تم کیا کہتے نزدیکتمہارےہو؟ مَیں
کون “ہوں؟
پطرس جوابنے دیا، آپ” الله مسیحکے “ہیں۔

عیسٰی موتاپنی کا ذکر کرتا ہے
21 یہ سن کر عیسٰی نے اُنہیں یہ بات کسی کو بھی بتانے سے

منع کیا۔ 22 اُس نے کہا، لازم” ہے کہ ابِن آدم بہت دُکھ اُٹھا
کر بزرگوں، راہنما اماموں شریعتاور کے علما ردسے کیا جائے۔
اُسے قتل بھی کیا جائے گا، تیسرےلیکن دن وہ جی اُٹھے “گا۔

23 پھر اُس سبنے سے کہا، میرےجو” پیچھے آنا چاہے وہ
آپاپنے اورکرےانکارکا ہر صلیباپنیروز اُٹھا پیچھےمیرےکر
ہو لے۔ 24 کیونکہ جو اپنی جان کو بچائے رکھنا چاہے وہ اُسے
کھو دے گا۔ لیکن جو میری خاطر اپنی جان کھو دے وہی
اُسے بچائے گا۔ 25 کیا فائدہ ہے اگر کسی کو پوری دنیا حاصل
ہو جائے مگر وہ اپنی جان سے محروم ہو جائے یا اُسے اِس کا
نقصان اُٹھانا پڑے؟ 26 جو بھی میرے اور میری باتوں کے سبب
سے شرمائے اُس سے ابِن آدم بھی اُس وقت شرمائے جبگا وہ
اپنے اور باپاپنے فرشتوںمُقّدساورکے میںجلالکے گا۔آئے
مَیں27 تم کو سچ بتاتا ہوں، یہاں کچھ کھڑےلوگایسے ہیں جو
مرنے پہلےسے ہی الله کی بادشاہی کو دیکھیں “گے۔

عیسٰی بدلصورتکی جاتی ہے
28ً تقریبا آٹھ دن گزر گئے۔ پھر عیسٰی یعقوبپطرس، اور یوحنا

کو ساتھ لے کر دعا کرنے کے لئے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں29 دعا
کرتے کرتے اُس چہرےکے صورتکی بدل گئی اور اُس کے
سفیدکپڑے ہو بجلیکر طرحکی چمکنے لـگے۔ اچانک30 دو مرد
ظاہر ہو کر اُس مخاطبسے ایکہوئے۔ موسٰی اور الیاسدوسرا
تھا۔ 31 اُن شکلکی پُرجلالصورتو تھی۔ وہ عیسٰی اِسسے کے
بارے میں بات کرنے لـگے کہ طرحکسوہ الله کا مقصد پورا
کر کے یروشلم میں اِس دنیا کوچسے کر جائے گا۔ پطرس32 اور
اُس ساتھیوںکے گہریکو نیند آ گئی تھی، جبلیکن جاگوہ
اُٹھے تو عیسٰی کا جلال دیکھا اور یہ کہ دو آدمی اُس کے ساتھ
کھڑے ہیں۔ جب33 وہ مرد عیسٰی کو چھوڑ کر روانہ ہونے
لـگے تو پطرس نے کہا، اُستاد،” کتنی اچھی بات ہے کہ ہم
یہاں ہیں۔ آئیں، ہم تین یاں جھونپڑ آپایکبنائیں، کے لئے، ایک
موسٰی کے لئے ایکاور الیاس کے لئے۔ “ لیکن وہ نہیں جانتا تھا
کہ کیا کہہ رہا ہے۔

34 یہ کہتے ایکہی بادل آ کر اُن پر چھا گیا۔ جب وہ اُس میں
داخل ہوئے تو دہشت زدہ ہو گئے۔ 35 پھر بادل ایکسے آواز
سنائی دی، یہ” میرا چنا ہوا فرزند اِسہے، کی “سنو۔

36 آواز ختم ہوئی تو عیسٰی اکیلا ہی تھا۔ اور اُن دنوں میں
شاگردوں کسینے بھیکو اِس واقعے بارےکے میں نہ بتایا بلـکہ
خاموش رہے۔

عیسٰی لڑکے میں بدروحسے نکالتا ہے
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37 اگلے دن وہ پہاڑ سے اُتر آئے تو ایک بڑا ہجوم عیسٰی سے

ملنے آیا۔ 38 ہجوم میں سے ایک 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۔ 40 مَیں نے آپ
کے شاگردوں سے درخواست کی تھی کہ وہ اُسے نکالیں، لیکن
وہ ناکام “رہے۔

41 عیسٰی نے کہا، ایمان” سے خالی اور ٹیڑھی !نسل کبمَیں
تمہارےتک پاس رہوں، تککب تمہیں برداشت “کروں؟ پھر
اُس نے آدمی سے کہا، اپنے” بیٹے کو لے “آ۔

42 بیٹا عیسٰی پاسکے آ رہا تھا تو بدروح اُسے زمین پر پٹخ کر
جھنجھوڑنے لـگی۔ لیکن عیسٰی ناپاکنے روح ڈانٹکو بچےکر
کو پھردی۔شفا اُس باپواپساُسےنے سپردکے دیا۔کر تمام43
لوگ 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،
44 میری” اِس بات پر خوب دھیان دو، ابِن آدم کو آدمیوں کے
حوالے کر دیا جائے “گا۔ 45 لیکن شاگرد اِس کا مطلب نہ
سمجھے۔ یہ بات اُن سے پوشیدہ رہی اور وہ اِسے سمجھ نہ سکے۔
نیز، وہ عیسٰی سے اِس بارےکے میں پوچھنے سے ڈرتے بھی تھے۔

سبکون سے بڑا ہے؟
46 پھر بحثشاگرد کرنے لـگے کہ ہم میں سبکونسے سے

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 کہا، میرےجو” نام میں اِس بچے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے
ہی قبول کرتا ہے۔ اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ اُسے قبول کرتا
جسہے نے مجھے بھیجا ہے۔ چنانچہ تم میں سے جو سب سے
چھوٹا وہیہے بڑا “ہے۔

خلافتمہارےجو نہیں تمہارےوہ حق میں ہے
49 یوحنا بول اُٹھا، اُستاد،” ہم کسینے کو دیکھا آپجو کا

نام لے بدروحیںکر نکال رہا تھا۔ ہم اُسےنے منع کیا، کیونکہ وہ
ہمارے 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 کہ عیسٰی آسمانکو پر اُٹھا لیا جائے تو

بڑےوہ عزم کے ساتھ یروشلم طرفکی سفر کرنے لگا۔ اِس52
مقصد کے تحت اُس نے اپنے آگے قاصد بھیج دیئے۔ چلتے چلتے
وہ سامریوں کے ایک گاؤں میں پہنچے جہاں وہ اُس کے لئے
ٹھہرنے کی جگہ تیار کرنا ہتے چا تھے۔ لیکن53 گاؤں کے لوگوں

نے عیسٰی کو ٹکنے نہ دیا، کیونکہ اُس کی منزِل مقصود یروشلم
تھی۔ 54 یہ دیکھ کر اُس کے شاگرد یعقوب 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 کر اُنہیں ڈانٹا اور] کہا، تم” نہیں جانتے
کہ تم کس قسم کی روح کے ہو۔ ابِن آدم اِس لئے نہیں آیا
کہ لوگوں ہلاککو کرے 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۔
58 عیسٰی جوابنے دیا، لومڑیاں” اپنے بھٹوں میں پرندےاور

اپنے گھونسلوں میں آرام کر سکتے ہیں، لیکن ابِن آدم پاسکے سر
رکھ کر آرام کرنے کی کوئی جگہ “نہیں۔

کسی59 اَور سے اُس نے کہا، میرے” پیچھے ہو “لے۔
لیکن اُس آدمی نے مجھےخداوند،”کہا، پہلے جا کر باپاپنے

کو دفن کرنے اجازتکی “دیں۔
60 لیکن عیسٰی نے جواب دیا، مُردوں” کو اپنے مُردے

دفنانے دے۔ تُو جا کر الله کی بادشاہی منادیکی “کر۔
ایک61 اَور آدمی نے معذرتیہ چاہی، خداوند،” مَیں ضرور

آپ کے پیچھے ہو لوں گا۔ لیکن پہلے مجھے اپنے گھر والوں کو
خیرباد کہنے “دیں۔

لیکن62 عیسٰی نے جواب دیا، جو” بھی ہل چلاتے ہوئے
پیچھے طرفکی دیکھے وہ الله کی بادشاہی لائقکے نہیں “ہے۔

10
عیسٰی شاگردوں72 منادیکو کے لئے بھیجتا ہے

اِس1 کے بعد خداوند نے شاگردوں72مزید کو مقرر کیا اور
اُنہیں دو دو اپنےکےکر آگے اُسہر شہر اور بھیججگہ وہجہاںدیا
ابھی اُس2تھا۔کوجانے اُننے بہتفصل”کہا،سے لیکنہے،
مزدور تھوڑے۔ اِس لئے فصل مالـککے سے درخواست کرو
لئےکےکاٹنےفصلوہکہ مزید روانہاب3دے۔بھیجمزدور ہو
لیکنجاؤ، میںذہن باتیہ رکھو کہ تم بھیڑ بچوںکے 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 کسیمیں
بھیکو سلام نہ کرنا۔ بھیجب5 کسیتم کے میںگھر داخل ہو
تو پہلے یہ کہنا، اِس’ کیگھر سلامتی ‘ہو۔ 6 اگر اُس میں سلامتی
کا کوئی بندہ ہو گا تو تمہاری برکت اُس ٹھہرےپر گی، ورنہ وہ
تم لوٹپر آئے گی۔ سلامتی7 ایسےکے میںگھر ٹھہرو اور وہ کچھ
کھاؤ پیو جو تم کو دیا جائے، کیونکہ مزدور مزدوریاپنی حقکا
دار مختلفہے۔ گھروں میں متے گھو نہ پھرو بلـکہ ایک ہی گھر
میں رہو۔ جب8 بھی تم کسی شہر میں داخل ہو لوگاور تم کو
کریںقبول تو کچھجو وہ تم کو کھانے دیںکو اُسے کھاؤ۔ وہاں9
مریضوںکے کو بتاؤکردےشفا کہ الله قریببادشاہیکی آ گئی
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ہے۔ لیکن10 اگر تم کسی شہر میں جاؤ لوگاور تم کو قبول نہ
یں کر تو پھر شہر کی سڑکوں پر کھڑے 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۔ 12 مَیں 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 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 جی14 عدالتہاں، تمہاریدنکے
نسبت صور اور صیدا کا حال یادہ ز قابِل برداشت ہو گا۔ 15 اور
تُو اے کفرنحوم، کیا تجھے تکآسمان سرفراز کیا جائے گا؟ ہرگز
نہیں، بلـکہ تُو اُترتا اُترتا تکپاتال پہنچے گا۔

جس16 تمہارینے سنی اُس نے میری 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۔ وہ خوشبہت تھے اور کہنے آپہمجبخداوند،”لـگے، نامکا لیتے ہیں تو ہمارےبھیبدروحیں تابع

ہو جاتی “ہیں۔
18 عیسٰی جوابنے دیا، ابلیس” مجھے نظر آیا اور وہ بجلی کی

طرح آسمان سے گر رہا تھا۔ 19 دیکھو، مَیں نے تم کو سانپوں اور
بچھوؤں پر چلنے کا اختیار دیا ہے۔ تم کو دشمن پوریکی طاقت پر
اختیار حاصل ہے۔ کچھ بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔
لیکن20 اِس وجہ سے خوشی نہ مناؤ کہ بدروحیں تمہارے تابع
ہیں، بلـکہ اِس وجہ سے تمہارےکہ نام آسمان پر درج کئے گئے
“ہیں۔

باپ کی تمجید
اُسی21 وقت عیسٰی روح القدس میں خوشی منانے لگا۔ اُس

نے کہا، اے” باپ، آسمان و زمین !مالـککے مَیں تیری تمجید
کرتا ہوں کہ تُو نے یہ بات داناؤں اور عقل مندوں سے چھپا کر
چھوٹے بچوں پر ظاہر دیکر میرےہاںہے۔ باپ، کیونکہ یہی
تجھے پسند آیا۔

میرے22 باپ نے سب میرےکچھ سپرد کر دیا ہے۔ کوئی
نہیں جانتا کہ فرزند کون ہے سوائے باپ کے۔ اور کوئی نہیں
جانتا باپکہ کون سوائےہے فرزند کے اور اُن لوگوں جنکے پر
فرزند یہ ظاہر کرنا چاہتا “ہے۔

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۔ مَیں24 تم کو بتاتا ہوں بہتکہ نبیسے اور بادشاہ
یہ دیکھنا ہتے چا تھے جو تم دیکھتے ہو، لیکن اُنہوں نے نہ دیکھا۔
اور وہ یہ سننے کے آرزومند تھے جو تم سنتے ہو، لیکن اُنہوں نے نہ
“سنا۔

سامرینیک تمثیلکی
ایک25 موقع پر شریعت کا ایک 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 اُسنے سے شریعت”کہا، میں کیا لـکھا ہے؟ تُو اُس
میں کیا پڑھتا “ہے؟

آدمی27 اپنےرب’ ”دیا،جوابنے پورےاپنےسےخدا دل،
اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت اور پورےاپنے ذہن سے پیار
‘کرنا۔ اور اپنے’ پڑوسی سے ویسی محبت رکھنا جیسی تُو اپنے آپ
سے رکھتا “۔‘ہے

28 عیسٰی نے کہا، تُو” ٹھیکنے جواب دیا۔ ایسا ہی کر تو
زندہ رہے “گا۔

لیکن29 عالِم نے اپنے آپ درستکو ثابت کرنے غرضکی
سے پوچھا، تو” میرا پڑوسی کون “ہے؟

30 عیسٰی نے جواب میں کہا، ایک” آدمی یروشلم سے یریحو
طرفکی جا رہا تھا کہ وہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں میں پڑ گیا۔ اُنہوں
نے اُس کپڑےکے اُتار کر خوباُسے مارا اور اَدھ مُوا چھوڑ کر
گئے۔چلے اتفاق31 ایکسے اُسیبھیامام راستے پر یریحو طرفکی
چل رہا تھا۔ اُسجبلیکن زخمینے آدمی کو دیکھا تو راستے کی
طرفپرلی ہو کر آگے نکل گیا۔ لاوی32 قبیلے ایککا خادم بھی
وہاں سے گزرا۔ لیکن وہ بھی راستے کی پرلی طرف سے آگے نکل
گیا۔ 33 پھر سامریہ ایککا مسافر وہاں سے جبگزرا۔ اُس نے
زخمی آدمی کو دیکھا تو اُسے اُس ترسپر آیا۔ 34 وہ اُس پاسکے
گیا اور اُس زخموںکے 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 ِسکےدو نکال کر سرائے مالـککے کو دیئے اور کہا، اِس’
کی دیکھ بھال کرنا۔ اگر خرچہ اِس بڑھسے کر ہوا تو واپسیمَیں پر
ادا کر دوں “۔‘گا

پھر36 عیسٰی تیرااب”پوچھا،نے زدکیڈاکوؤںہے،خیالکیا
میں آنے والے آدمی پڑوسیکا کون تھا؟ امام، لاوی یا “سامری؟

37 عالِم جوابنے دیا، جسوہ” اُسنے پر رحم “کیا۔
عیسٰی بالکل”کہا،نے ابٹھیک۔ تُو بھی جا کر ایسا “کر۔ہی

عیسٰی مریم اور مرتھا کے گھر جاتا ہے
38 پھر عیسٰی شاگردوں کے ساتھ آگے نکلا۔ چلتے چلتے ایکوہ

گاؤں میں پہنچا۔ وہاں ایککی عورت بنام مرتھا نے اُسے اپنے
گھر میں خوش آمدید کہا۔ 39 مرتھا ایککی بہن تھی جس کا
نام مریم تھا۔ وہ خداوند کے پاؤں میں بیٹھ کر اُس کی باتیں سننے
لـگی 40 جبکہ مرتھا مہمانوں خدمتکی کرتے تھککرتے گئی۔
آخرکار وہ عیسٰی پاسکے آ کر کہنے لـگی، خداوند،” کیا آپ کو
پروا نہیں کہ میری بہن نے مہمانوں 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۔ باتایکلیکن42
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مریمہے۔ضروری 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 ہمیںخداوند،”کہا،نےشاگردکسیکے دعا کرنا سکھائیں،
جس طرح یحیٰی نے بھی اپنے شاگردوں کو دعا کرنے کی تعلیم
“دی۔

2 عیسٰی نے کہا، دعا” وقتکرتے یوں کہنا،
اے باپ،
تیرا مُقّدسنام مانا جائے۔
تیری بادشاہی آئے۔
3 ہر روز ہماریہمیں روز کی روٹی دے۔
ہمارے4 گناہوں معافکو کر۔
کیونکہ ہم بھی ایکہر معافکو کرتے ہیں
جو ہمارا گناہ کرتا *ہے۔
اور آزمائشہمیں میں نہ پڑنے “دے۔

مانگتے رہو
5 پھر اُس نے اُن سے کہا، اگر” تم میں سے کوئی آدھی رات

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 ‘سکتا۔دےنہیںکچھ فرضاب7 کرو دوستیہکہ اندر سے
جواب دے، مہربانی’ کر کے تنگمجھے نہ دروازےکر۔ پر تالا
لگا میرےاورہے میرےبچے ساتھ بستر پر ہیں، اِس لئے مَیں تجھے
دینے کے لئے اُٹھ نہیں ‘سکتا۔ لیکن8 مَیں تم کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر
وہ دوستی کی خاطر نہ بھی اُٹھے، توبھی وہ دوستاپنے کے بےجا
اصرار کی وجہ سے اُس کی کرےپوریضرورتتمام گا۔

9 چنانچہ مانگتے رہو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈتے رہو تو تم
ملکو گا۔جائے کھٹکھٹاتے رہو تمہارےتو لئے کھولدروازہ
دیا گا۔جائے کیونکہ10 بھیجو مانگتا وہہے پاتا جوہے، ڈھونڈتا
اُسےہے ملتا اورہے جو کھٹکھٹاتا اُسہے لئےکے کھولدروازہ
دیا جاتا ہے۔ 11 تم باپوں میں سے کون اپنے بیٹے کو دےسانپ
گا اگر وہ مچھلی مانگے؟ 12 یا کون اُسے دےبچھو گا اگر وہ انڈا
!نہیںکوئیمانگے؟ بُرےتمجب13 باوجودکےہونے 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 کو روح
دےالقدس “گا۔

عیسٰی اور بدروحوں کا سردار
ایک14 دن عیسٰی ایکنے ایسی بدروح نکال دی جو گونگی

تھی۔ جب وہ گونگے آدمی میں سے نکلی تو وہ لنے بو لگا۔ وہاں
پر 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 نے اُسے آزمانے کے لئے الٰہیکسی نشان کا مطالبہ
کیا۔ 17 لیکن عیسٰی نے اُن کے خیالات جان کر کہا، جس”
بادشاہی میں بھی پھوٹ 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
لیکنہوں۔ پھوٹمیںابلیساگر پڑ گئی توہے بادشاہیکیاُسپھر
طرحکس قائم رہ 19ہے؟سکتی یہسوالدوسرا بعلمَیںاگرہے،
زبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے اُنہیں
کس یعےکے ذر لتے نکا ہیں؟ چنانچہ وہی باتاِس تمہارےمیں
منصف ہوں گے۔ لیکن20 اگر مَیں الله قدرتکی سے بدروحوں
کو نکالتا ہوں تو پھر الله پہنچپاستمہارےبادشاہیکی ہے۔چکی

21 جب تک کوئی زورآور آدمی ہتھیاروں سے لیس اپنے
کیڈیرے اُستکوقتاُسکرےداریپہرا محفوظملـکیتکی
رہتی ہے۔ لیکن22 اگر کوئی یادہ طاقتز شخصور حملہ کر کے
اُس پر غالب آئے تو وہ اُس کے اسلحہ پر کرےقبضہ جسگا پر
اُس کا بھروسا تھا، اور لُوٹا ہوا مال اپنے لوگوں میں تقسیم دےکر
گا۔

23 میرےجو ساتھ نہیں خلافمیرےوہ ہے اور میرےجو
ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔

بدروح واپسیکی
جب24 کوئی بدروح کسی شخص میں سے نکلتی ہے تو وہ

ویران علاقوں میں گزرتیسے ہوئی آرام کی تلاشجگہ کرتی ہے۔
لیکن جب اُسے کوئی ایسا مقام نہیں ملتا تو وہ کہتی ہے، مَیں’
اپنے اُس گھر واپسمیں چلی جاؤں میںجسگی سے نکلی ‘تھی۔
25 واپسوہ آ کر دیکھتی ہے کسیکہ نے دےجھاڑو سبکر
کچھ سلیقے سے رکھ دیا ہے۔ 26 پھر وہ جا ساتکر اَور بدروحیں
ڈھونڈ لاتی اُسجوہے سے بدتر ہوتی ہیں، اور شخصاُسسبوہ
گھسمیں کر ہنے ر لـگتی ہیں۔ چنانچہ اب اُس آدمی کی حالت
پہلے نسبتکی یادہ ز بُری ہو جاتی “ہے۔

مبارککون ہے؟
27 عیسٰی ابھی باتیہ کر ہی رہا تھا عورتایککہ اونچینے

آواز سے مبارکماںکیآپ”کہا، آپنےجسہے کو جنم دیا
آپاور دودھکو “پلایا۔

لیکن28 عیسٰی جوابنے بات”دیا، یہ نہیں میںحقیقتہے۔
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 ہے، کیونکہ یہ مجھ الٰہیسے نشان کا تقاضا کرتی لیکنہے۔
اِسے کوئی بھی الٰہی نشان پیش نہیں کیا جائے گا سوائے یونس
نشانکے کے۔ 30 یونسطرحجسکیونکہ نینوہ شہر باشندوںکے
کے لئے نشان تھا بالکل اُسی طرح ابِن آدم اِس نسل کے لئے نشان
ہو گا۔ قیامت31 دنکے ملـکجنوبی سبا کی ملـکہ اِس نسل کے
لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو کر اُنہیں مجرم دےقرار گی۔ کیونکہ

* 11:4 جو ہمارا گناہ کرتا :ہے لفظی :ترجمہ جو قرضہمارا دار ہے۔
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وہ ملـکدُوردراز سے سلیمان کی حکمت سننے کے لئے آئی تھی
جبکہ یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ 32 اُس دن نینوہ
باشندےکے بھی اِس نسل کے لوگوں کے کھڑےساتھ ہو کر
اُنہیں مجرم ٹھہرائیں گے۔ یونسکیونکہ اعلانکے پر اُنہوں نے توبہ
کی تھی جبکہ یہاں وہ ہے یونسجو بھیسے بڑا ہے۔

بدن کی روشنی
جب33 شخصکوئی چراغ جلاتا ہے تو نہ وہ اُسے چھپاتا، نہ

برتن نیچےکے رکھتا بلـکہ اُسے دانشمع پر رکھ دیتا تاکہہے اُس کی
روشنی اندر آنے والوں کو نظر آئے۔ تیری34 تیرےآنکھ بدن کا
چراغ ہے۔ تیریاگر ٹھیکآنکھ ہو تو تیرا پورا روشنجسم 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
اُس وقت ہوتا جبہے چراغ تجھے اپنے چمکنے دمکنے سے روشن
کر دیتا “ہے۔

فریسیوں افسوسپر
باتابھیعیسٰی37 کر رہا تھا فریسیکسیکہ اُسےنے کھانے

دعوتکی 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۔ 39 لیکن
دیکھو،”کہا،سےاُسنےخداوند فریسیتم باہر پیالےہرسے اور
برتن کی صفائی کرتے ہو، لیکن اندر سے لُوٹتم مار اور شرارت
بھرےسے !نادانو40ہو۔ہوتے الله باہرنے خلقکوحصےوالے
کیا، تو کیا اُس نے اندر والے حصے کو نہیں بنایا؟ 41 چنانچہ جو
برتنکچھ اندرکے اُسےہے غریبوں دو۔دےکو تمہارےپھر لئے
سب صافپاککچھ ہو گا۔

42 فریسیو، تم !افسوسپر طرفایککیونکہ تم سدابپودینہ،
اور باغ کی ہر قسم کی ترکاری کا دسواں حصہ الله کے لئے
مخصوص کرتے ہو، لیکن دوسری طرف تم انصاف اور الله کی
محبت کو نظرانداز کرتے ہو۔ لازم ہے کہ تم یہ کام بھی کرو اور
پہلا بھی نہ چھوڑو۔

43 فریسیو، تم پر !افسوس کیونکہ تم عبادت خانوں کی عزت
کرسیوںکی پر بیٹھنے کے لئے بےچین ہتے ر اور بازار میں لوگوں کا
سلام سننے کے لئے تڑپتے ہو۔ 44 ہاں، تم پر !افسوس کیونکہ تم
پوشیدہ قبروں کی مانند ہو جن پر لوگسے نادانستہ طور پر گزرتے
“ہیں۔

شریعت45 ایککے عالِم اعتراضنے آپاُستاد،”کیا، یہ کہہ
ہماریکر بھی بےعزتی کرتے “ہیں۔

46 عیسٰی نے جواب دیا، تم” شریعت کے ِموں عال پر بھی
!افسوس کیونکہ تم لوگوں پر بھاری بوجھ ڈال دیتے ہو مشکلجو
سے اُٹھایا جا سکتا یہصرفنہہے۔ بلـکہ تم اِسخود بوجھ کو اپنی
ایک اُنگلی بھی نہیں لگاتے۔ 47 تم !افسوسپر کیونکہ تم نبیوں کے
مزار بنا دیتے ہو، اُن کے تمہارےجنہیں باپ دادا نے مار ڈالا۔

48 اِس سے تم گواہی دیتے ہو کہ تم وہ کچھ پسند کرتے ہو جو
باپتمہارے دادا کیا۔نے اُنہوں نبیوںنے قتلکو کیا جبکہ تم اُن
کے مزار تعمیر کرتے ہو۔ 49 اِس لئے الله کی حکمت نے مَیں’کہا، اُن میں نبی اور رسول بھیج دوں گی۔ اُن میں بعضسے کو
وہ قتل کریں گے بعضاور کو ستائیں ‘گے۔ نتیجے50 میں یہ نسل
تمام نبیوں کے قتل کی ذمہ ٹھہرےدار گی — دنیا کی تخلیق سے
لے آجکر تک، یعنی51 ہابیل قتلکے سے لے کر یاہ زکر قتلکے
تک، المُقّدسبیتجسے صحنکے میں موجود قربان گاہ بیتاور
المُقّدس دروازےکے قتلدرمیانکے کیا گیا۔ مَیںہاں، 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 سے اُس کی پوچھ گچھ کرنے لـگے۔
میںتاکاِسوہ54 اُسےکہرہے منہ باتکسینکلیسے وجہکی
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
باتیہسےشاگردوں فریسیوں”لگا،کرنے یاکارییعنیخمیرکے ر
سے !خبردار 2 جو کچھ بھی ابھی چھپا ہوا ہے اُسے آخر میں ظاہر
کیا جائے گا اور بھیکچھجو وقتاِس پوشیدہ اُسہے کا راز آخر
میں کھل جائے گا۔ اِس3 لئے جو کچھ تم اندھیرےنے میں کہا
ہے وہ روزِ روشن میں سنایا جائے گا اور جو کچھ تم نے اندرونی
کمروں کا بنددروازہ کر آہستہکے بیانمیںکانآہستہ کیا اُسہے
کا چھتوں اعلانسے کیا جائے گا۔

سےکس ڈرنا ہئے؟ چا
میرے4 عزیزو، اُن سے مت ڈرنا جو صرف جسم کو قتل

ہیںکرتے اور مزید نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مَیں5 تم کو بتاتا ہوں
سےکسکہ ڈرنا اللهہے۔ سے ڈرو، ہلاکتمہیںجو کرنے کے
بعد میںجہنم پھینکنے کا اختیار بھی رکھتا جیہے۔ اُسیہاں، سے
خوف کھاؤ۔

6 کیا پانچ یاں چڑ دو پیسوں میں نہیں بِکتیں؟ توبھی الله ایکہر
کی فکر کر ایککے کو بھی نہیں بھولتا۔ 7 ہاں، تمہارےبلـکہ سر
سبکے بال بھی گنے ہوئے ہیں۔ لہٰذا مت ڈرو۔ تمہاری قدر و
بہتقیمت سی یوں چڑ کہیںسے یادہ ز ہے۔

مسیح کا اقرار یا انکار کرنے نتیجےکے
مَیں8 تم کو بتاتا ہوں، لوگوںبھیجو منےکے سا میرا کرےاقرار

اُس کا اقرار ابِن آدم بھی فرشتوں کے منے گا۔کرےسا لیکن9 جو
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لوگوں کے منے سا میرا اُسکرےانکار بھیکا الله فرشتوںکے کے
منے سا انکار کیا جائے گا۔

10 اور جو بھی ابِن آدم کرےباتخلافکے معافاُسے کیا
جا سکتا ہے۔ لیکن جو روح القدس کے خلاف کفر بکے اُسے
معاف نہیں کیا جائے گا۔

لوگجب11 تم عبادتکو خانوں میں اور حاکموں اور اختیار
والوں کے منے سا گھسیٹ کر لے جائیں گے تو یہ سوچتے سوچتے
پریشان نہ ہو جانا کہ طرحکسمَیں اپنا دفاع کروں یا کیا کہوں،
12 کیونکہ القدسروح تم اُسیکو وقت دےسکھا گا کہ تم کو
کیا کہنا “ہے۔

نادان امیر کی تمثیل
میںبھیڑنےکسی13 بھائیمیرےاُستاد،”کہا،سے کہیںسے

میراثکہ کا میرا مجھےحصہ “دے۔
14 عیسٰی نے جواب دیا، بھئی،” کس نے مجھے تم پر جج یا

تقسیم کرنے والا مقرر کیا “ہے؟ پھر15 اُس نے اُن مزیدسے کہا،
!خبردار” ہر قسم کے لالچ بچےسے رہنا، کیونکہ انسان کی زندگی
اُس مالکے دولتو کثرتکی پر منحصر “نہیں۔

اُس16 ایکاُنہیںنے تمثیل سنائی۔ کسی” امیر آدمی کی زمین
میں اچھی فصل پیدا ہوئی۔ 17 چنانچہ وہ سوچنے لگا، اب’ مَیں
کیا پاسمیرےکروں؟ 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 سے بڑے تعمیر کروں گا۔ اُن میں اپنا
تمام اناج اور باقی پیداوار جمع کر لوں گا۔ 19 پھر مَیں آپاپنے سے
کہوں گا کہ لو، اِن اچھی چیزوں یاتتیریسے بہتضرور سالوں
پوریتک ہوتی رہیں ابگی۔ آرام کر۔ پیکھا، ‘منا۔خوشیاور
لیکن20 الله نے اُس سے کہا، !احمق’ راتاِسی تُو مر جائے گا۔
تو پھر جو چیزیں تُو نے جمع کی ہیں کیکسوہ ہوں ‘گی؟

یہی21 شخصاُس کا انجام ہے صرفجو اپنے لئے چیزیں جمع
کرتا ہے جبکہ وہ الله کے منے غریبسا “ہے۔

الله پر بھروسا
پھر22 عیسٰی نے شاگردوںاپنے اِس”کہا،سے لئے اپنی زندگی

یاتکی پوریضرور 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
یادہ۔سے ز کوّوں24 پر کرو۔غور نہ بیجوہ 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
لمحےایکمیںزندگی بھیکا اضافہ کر 26ہے؟سکتا اگر تم فکر کرنے
سے اِتنی چھوٹی سی تبدیلی بھی نہیں لا سکتے تو پھر تم باقی باتوں
بارےکے میں کیوں فکرمند ہو؟ غور27 کرو سوسنکہ پھولکے
کس طرح اُگتے ہیں۔ نہ وہ محنت کرتے، نہ کاتتے ہیں۔ لیکن

مَیں تمہیں بتاتا ہوں کہ سلیمان بادشاہ اپنی پوری شان و شوکت
کے باوجود ایسے شاندار کپڑوں سے ملبّس نہیں تھا جیسے اُن میں
سے ایک۔ 28 اگر الله اُس گھاس کو جو آج میدان میں ہے اور
میںآگکل جھونکی گیجائے ایسا لباسشاندار پہناتا اےتوہے
کم اعتقادو، وہ تم کو پہنانے کے لئے کیا کچھ کرےنہیں گا؟

29 اِس کی تلاش 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 کے پیچھے بھاگتے ہتے ر ہیں،
جبکہ تمہارے باپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ تم کو اِن کی
ضرورت ہے۔ 31 چنانچہ اُسی کی بادشاہی کی تلاش میں رہو۔
پھر یہ تمام چیزیں بھی تم ملکو جائیں گی۔

آسمان دولتپر جمع کرنا
اے32 چھوٹے گلے، مت ڈرنا، کیونکہ تمہارے باپ نے

تم کو بادشاہی دینا پسند کیا۔ 33 اپنی ملـکیت بیچ کر غریبوں
دےکو دینا۔ اپنے لئے ایسے بٹوے 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 گا۔کرےخراباُسے
جہاںکیونکہ34 تمہارا خزانہ وہیںہے بھیدلتمہارا لگا گا۔رہے

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
مالـک شادیکسی واپسسے آنے والا ہے اور وہ اُس کے لئے
ہیجوںہیں۔کھڑےتیار وہ آ دروازےوہدےدستککر کو
کھول دیں گے۔ 37 وہ مبارکنوکر ہیں مالـکجنہیں آ کر جاگتے
ہوئے چوکساور پائے گا۔ مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ یہ دیکھ
مالـککر کپڑےاپنے بدل کر اُنہیں بٹھائے گا اور میز پر اُن کی
کرےخدمت گا۔ 38 ہو سکتا مالـکہے آدھی رات یا اِس کے
بعد آئے۔ اگر وہ اِس صورت میں بھی اُنہیں مستعد پائے تو وہ
مبارک ہیں۔ یقین39 جانو، اگر کسی گھر مالـککے کو پتا ہوتا
کہ چور کب آئے گا تو وہ ضرور اُسے گھر میں نقب لگانے نہ
دیتا۔ 40 تم بھی تیار رہو، کیونکہ ابِن آدم ایسے وقت آئے جبگا
تم اِس کی توقع نہیں کرو “گے۔

وفادار نوکر
پطرس41 خداوند،”پوچھا،نے کیا ہمارےصرفتمثیلیہ لئے

ہے سبیا کے لئے؟ “
42 خداوند نے جواب دیا، کون” سا نوکر وفادار اور سمجھ

دار فرضہے؟ کرو کہ گھر مالـککے نے کسی نوکر کو باقی
نوکروں پر مقرر کیا ہو۔ اُس کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ
وقتاُنہیں مناسبپر کھانا کھلائے۔ 43 وہ مبارکنوکر ہو گا جو
مالـک واپسیکی پر کچھسبیہ کر رہا ہو گا۔ مَیں44 تم کو سچ بتاتا
ہوں کہ یہ دیکھ مالـککر اُسے اپنی پوری جائیداد پر کرےمقرر
گا۔ فرضلیکن45 کرو کہ نوکر اپنے دل میں سوچے، مالـک’ کی
واپسی میں ابھی دیر ‘ہے۔ وہ نوکروں اور نوکرانیوں کو پیٹنے لـگے
اور کھاتے پیتے وہ نشے میں رہے۔ 46 اگر وہ کرےایسا مالـکتو
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ایسے دن اور وقت آئے جسگا کی توقع نوکر کو نہیں ہو گی۔ اِن
حالات دیکھکو وہکر نوکر ٹکڑےٹکڑےکو کر ڈالے اورگا اُسے
غیرایمان داروں میں کرےشامل گا۔

47 جو نوکر مالـکاپنے مرضیکی کو جانتا لیکنہے، 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 جو
مالـک کی مرضی کو نہیں جانتا اور اِس بنا پر کوئی قابِل سزا کام
کرے اُس کی کم پٹائی کی جائے گی۔ کیونکہ بہتجسے دیا گیا
ہو اُس طلببہتسے کیا گا۔جائے بہتسپردکےجساور کچھ
کیا گیا ہو اُس سے کہیں یادہ ز مانگا جائے گا۔

عیسٰی کی وجہ اختلافسے پیدا ہو گا
زمینمَیں49 لگانےآگپر آیا ہوں، پہلےوہکاشاور بھڑکہی

!ہوتیرہی میرےتکابلیکن50 منے ایکسا بپتسمہ جسےہے
اورہے۔ضروریلینا مجھ پر کتنا دباؤ اُستکجبہے تکمیلکی
نہ جائے۔ہو 51 کیا تم سمجھتے ہو مَیںکہ سلامتیصلحمیںدنیا قائم
کرنے آیا ہوں؟ نہیں، مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ اِس کی بجائے مَیں
اختلاف پیدا کروں گا۔ 52 کیونکہ اب ایکسے گھرانے کے
پانچ افراد اختلافمیں ہو گا۔ تین دو خلافکے اور دو تین کے
خلاف ہوں گے۔ باپ53 بیٹے خلافکے ہو گا اور بیٹا باپ کے
خلاف، ماں بیٹی خلافکے اور بیٹی ماں کے ساسخلاف، بہو
خلافکے اور ساسبہو کے “خلاف۔

حالاتموجودہ کا صحیح نتیجہ نکالنا ہئے چا
عیسٰی54 بھییہسےہجومنے بادلکوئیہیجوں”کہا، مغربی

اُفق سے چڑھتا ہوا نظر آئے تو تم کہتے ہو بارشکہ ہو گی۔ اور ایسا
ہی جنوبیجباور55ہے۔ہوتا لُو چلتی توہے تم سختکہہوکہتے
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 صحیحکے نتیجہ کیوں نہیں
نکال سکتے؟

مخالفاپنے سے سمجھوتا کرنا
57 تم صحیحخود فیصلہ کیوں نہیں کر سکتے؟ فرض58 کرو کہ

تجھنےکسی پر مقدمہ اگرہے۔چلایا ایسا ہو کرکوششپوریتو
میںکچہریکہ پہنچنے پہلےسے پہلے حلمعاملہ کر مخالفکے سے
فارغ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ کو جج کے منے گھسیٹسا
کر جائے،لے پولیستجھےجج افسر پولیساورکرےحوالےکے
افسر تجھے جیل میں ڈال دے۔ مَیں59 تجھے بتاتا ہوں، وہاں سے
تُو اُس تکوقت نہیں نکل پائے گا تکجب جرمانے کی پوری
پوری رقم ادا نہ کر “دے۔

13
توبہ کرو ہلاکورنہ ہو جاؤ گے

1 اُس وقت لوگکچھ عیسٰی پاسکے پہنچے۔ اُنہوں نے اُسے
گلیل کے کچھ لوگوں بارےکے میں بتایا پیلاطسجنہیں نے اُس
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۔ عیسٰی2 یہنے سن کر تمہارےکیا”پوچھا، میںخیال لوگیہ
گلیل باقیکے لوگوں یادہسے ز گناہ تھےگار اِنہیںکہ اِتنا دُکھ اُٹھانا
پڑا؟ 3 ہرگز !نہیں بلـکہ مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو تو
تم بھی اِسی طرح تباہ ہو جاؤ گے۔ 4 یا 18اُن افراد بارےکے میں
تمہارا کیا خیال ہے جو مر گئے جب ِشلوخ 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 نے اُنہیں یہ تمثیل سنائی، کسی” نے اپنے باغ میں

انجـیر کا درخت لگایا۔ جب وہ اُس کا پھل توڑنے کے لئے آیا تو
کوئی پھل نہیں تھا۔ 7 یہ دیکھ کر اُس نے مالی سے کہا، مَیں’
تین سال سے اِس کا پھل توڑنے آتا ہوں، لیکن تکآج کچھ بھی
نہیں ملا۔ کاٹاِسے ڈال۔ یہ زمین طاقتکی کیوں ختم ‘کرے؟
لیکن8 مالی نے کہا، جناب،’ ایکاِسے سال اَور ہنے ر دیں۔ مَیں
اِس اردکے گوڈیگرد کر ڈالوںکھادکے گا۔ 9 پھر اگر یہ اگلے
سال پھل لایا تو ٹھیک، ورنہ اِسے کٹوا “۔‘ڈالنا

سبت عورتکبڑیدنکے کی شفا
سبت10 دنکے عبادتکسیعیسٰی میںخانے دےتعلیم رہا

تھا۔ عورتایکوہاں11 تھی سال18جو بدروحسے باعثکے
بیمار تھی۔ وہ کبڑی ہو گئی تھی اور سیدھی کھڑی ہونے کے
بالکل قابل نہ تھی۔ عیسٰیجب12 نے اُسے دیکھا تو پکار کر اے”کہا، عورت، تُو اپنی بیماری چھوٹسے گئی “!ہے 13 اُس نے
اپنے ہاتھ اُس پر رکھے تو ًوہ فورا کھڑیسیدھی ہو کر الله کی تمجید
کرنے لـگی۔

عبادتلیکن14 خانے کا ناراضراہنما ہوا کیونکہ عیسٰی نے
سبت کے دن شفا دی تھی۔ اُس نے لوگوں سے کہا، ہفتے” کے
دنچھ کام کرنے کے لئے ہوتے ہیں۔ اِس لئے اتوار سے لے کر
تکجمعہ شفا پانے کے لئے آؤ، نہ سبتکہ کے “دن۔

خداوند15 جوابنے میں اُس سے کہا، تم” کتنے یاکار ر !ہو
کیا تم میں سے ہر سبتکوئی دنکے اپنے بَیل یا گدھے کھولکو
کر اُسے تھان سے باہر نہیں لے جاتا تاکہ اُسے پانی پلائے؟ اب16
عورتاِس کو دیکھو جو ابراہیم کی بیٹی ہے اور سال18جو سے
ابلیس کے بندھن میں تھی۔ جب تم سبت کے دن اپنے جانوروں
کی مدد کرتے ہو تو کیا ٹھیکیہ نہیں عورتکہ کو اِس بندھن
سے رِہائی دلائی جاتی، چاہے یہ کام سبت کے دن ہی کیوں نہ
کیا “جائے؟ 17 عیسٰی جواباِسکے اُسسے مخالفکے شرمندہ
ہو گئے۔ لیکن لوگعام اُس کے اِن تمام شاندار کاموں خوشسے
ہوئے۔

رائی کے دانے تمثیلکی
18 عیسٰی نے کہا، الله” کی کسبادشاہی چیز کی مانند ہے؟

مَیں اِس کا موازنہ کس سے کروں؟ 19 وہ رائی ایککے دانے
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کی مانند ہے جو کسی نے اپنے باغ میں بو دیا۔ ھتے بڑ ھتے بڑ وہ
درخت بنسا گیا پرندوںاور میںشاخوںکیاُسنے گھونسلےاپنے
بنا لئے۔ “

خمیر کی مثال
اُس20 نے دوبارہ پوچھا، الله” کی بادشاہی کسکا چیز سے

موازنہ کروں؟ 21 وہ اُس خمیر کی مانند ہے جو عورتکسی نے
ًکرلے 27تقریبا کلو گرام میںآٹے ملا دیا۔ گو اُسوہ چھپمیں
گیا توبھی ہوتے ہوتے پورے ُگندھے ہوئے آٹے کو خمیر کر
“گیا۔

تنگ دروازہ
22 عیسٰی تعلیم دیتے دیتے مختلف شہروں اور دیہاتوں میں سے

ابگزرا۔ اُس کا رُخ یروشلم ہی تھا۔طرفکی 23 اِتنے کسیمیں
اُسنے سے پوچھا، خداوند،” کیا کم لوگوں نجاتکو ملے “گی؟
اُس جوابنے دیا، میںدروازےتنگ”24 داخلسے ہونے

کی کوششسرتوڑ کرو۔ کیونکہ مَیں تم کو بتاتا ہوں بہتکہ سے
لوگ اندر جانے کریںکوششکی لیکنگے، بےفائدہ۔ ایک25
وقت آئے گا کہ گھر مالـککا اُٹھ کر دروازہ بند دےکر گا۔
پھر تم باہر کھڑے رہو گے اور کھٹکھٹاتے التماسکھٹکھٹاتے
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 گے، ہم’ نے آپتو کے منے سا ہی کھایا اور
پیا اور آپ ہی ہماری سڑکوں پر تعلیم دیتے ‘رہے۔ 27 لیکن وہ
دےجواب گا، نہ’ مَیں تم کو جانتا ہوں، نہ یہ کہ تم کہاں کے
ہو۔ اے تمام بدکارو، مجھ سے دُور ہو ‘!جاؤ 28 وہاں تم روتے
دانتاور 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۔ لوگاور29 مشرق، شمالمغرب، سےجنوباور آ کر الله
کی بادشاہی ضیافتکی شریکمیں ہوں گے۔ وقتاُس30 کچھ
ایسے ہوں گے پہلےجو آخر تھے، ابلیکن اّول ہوں گے۔ اور کچھ
ایسے بھی ہوں گے پہلےجو اّول تھے، ابلیکن آخر ہوں “گے۔

یروشلم افسوسپر
31 اُس وقت کچھ فریسی عیسٰی کے پاس آ کر اُس سے کہنے

لـگے، اِس” مقام کو چھوڑ کر کہیں اَور چلے جائیں، کیونکہ
آپہیرودیس قتلکو کرنے کا ارادہ رکھتا “ہے۔

عیسٰی32 جوابنے لومڑیاُسجاؤ،”دیا، کو بتا دو، آج’ اور
کل مَیں بدروحیں نکالتا اور مریضوں کو شفا دیتا رہوں گا۔ پھر
تیسرے دن مَیں پایہ تکمیل کو پہنچوں ‘گا۔ اِس33 لئے لازم ہے
مَیںکہ اورکلآج، پرسوں آگے رہوں۔چلتا ممکنکیونکہ نہیں کہ
کوئی نبی یروشلم سے ہلاکباہر ہو۔

34 ہائے یروشلم، !یروشلم تُو جو نبیوں کو قتل کرتی اور اپنے
پاس بھیجے پیغمبروںہوئے کو مَیںہے۔کرتیسنگسار کتنینے
ہی بار تیری اولاد کو جمع کرنا چاہا، بالکل اُسی طرحجسطرح

مرغی بچوںاپنے کو پَروںاپنے تلے جمع کر محفوظکے کر لیتی ہے۔
لیکن تُو نہنے چاہا۔ تیرےاب35 گھر ویرانکو سنسانو چھوڑا
جائے گا۔ اور مَیں تم کو بتاتا ہوں، تم مجھے تکوقتاُس دوبارہ
نہیں دیکھو گے تکجب تم نہ کہو مبارککہ ہے وہ جو رب
کے نام سے آتا “ہے۔

14
سبت مریضدنکے کی شفا

دنایککےسبت1 عیسٰی کھانے لئےکے فریسیوں کسیکے
راہنما کے گھر لوگآیا۔ اُسے پکڑنے کے لئے اُس کی حرکتہر
پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ایکوہاں2 آدمی عیسٰی کے منے سا تھا
جس کے بازو اور ٹانگیں پھولے ہوئے تھے۔ 3 یہ دیکھ کر وہ
فریسیوں شریعتاور ِموںکے عال پوچھنےسے سبتشریعتکیا”لگا،
دنکے شفا دینے اجازتکی دیتی “ہے؟

لیکن4 وہ خاموش رہے۔ پھر اُس نے اُس آدمی پر ہاتھ رکھا
اور اُسے رُخصتکردےشفا وہسےحاضرین5دیا۔کر اگر”لگا،کہنے تم میں سے کسی کا بیٹا یا بَیل سبت کے دن کنوئیں میں گر
جائے تو کیا تم ًاُسے فورا نہیں نکالو “گے؟

اِس6 پر وہ جوابکوئی دےنہ سکے۔
عزت اور اجر حاصل کرنے کا یقہ طر

عیسٰیجب7 نے دیکھا مہمانکہ میز عزتپر چنکرسیاںکی
رہے ہیں تو اُس نے اُنہیں یہ تمثیل سنائی، 8 جب” تجھے کسی
شادی کی ضیافت میں شریک ہونے کی دعوت دی جائے تو
وہاں جا عزتکر 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۔
پہنچےوہجبکیونکہ9 پاستیرےمیزبانتوگا آ گا،کہےکر 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 توجائےدیدعوتتجھےجببلـکہکرنا جا آخریکر
کرسی پر بیٹھ جا۔ میزبانجبپھر وہاںتجھے بیٹھا دیکھےہوا گا تو
وہ کہے گا، دوست،’ منے سا والی کرسی پر ‘بیٹھ۔ اِس طرح تمام
مہمانوں کے منے سا تیری عزت ہو جائے گی۔ 11 کیونکہ جو بھی
اپنے آپ کو کرےسرفراز اُسے پست کیا جائے گا اور جو اپنے
آپ کرےپستکو اُسے سرفراز کیا جائے “گا۔

پھر12 عیسٰی میزباننے باتسے لوگوںتُوجب”کی، دوپہرکو
یا شام کا کھانا دعوتکیکھانے دینا چاہتا توہے اپنے دوستوں،
بھائیوں، رشتے داروں یا امیر ہم سایوں کو نہ بُلا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ
اِس عوضکے تجھے بھی دعوت دیں۔ کیونکہ اگر وہ ایسا کریں
تو یہی تیرا معاوضہ ہو گا۔ اِس13 کے ضیافتبجائے وقتکرتے
غریبوں، لنگڑوں، مفلوجوں اور اندھوں دعوتکو دے۔ 14 ایسا
کرنے سے برکتتجھے ملے گی۔ کیونکہ وہ تجھے اِس عوضکے
کچھ نہیں دے سکیں گے، بلـکہ تجھے اِس کا معاوضہ اُس وقت
ملے راستجبگا باز جی اُٹھیں “گے۔

ضیافتبڑی تمثیلکی
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یہ15 سن مہمانوںکر میں ایکسے اُسنے سے مبارک”کہا،

ہے وہ جو الله کی بادشاہی میں کھانا “کھائے۔
16 عیسٰی نے جواب میں کہا، کسی” آدمی نے ایک 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 وہ سب معذرتسبکے ہنے چا لـگے۔ پہلے نے
کہا، مَیں’ کھیتنے خریدا ضروریاباورہے نکلکہہے کر
اُس کا معائنہ کروں۔ معذرتمَیں چاہتا ‘ہوں۔ دوسرے19 نے
کہا، مَیں’ بَیلوںنے کے اُنہیںمَیںابہیں۔خریدےجوڑےپانچ
آزمانے جا رہا ہوں۔ مَیں معذرت چاہتا ‘ہوں۔ تیسرے20 نے
کہا، مَیں’ شادینے کی اِسہے، لئے نہیں آ ‘سکتا۔

21 نوکر واپسنے آ مالـککر بتایا۔کچھسبکو ہوغصےوہ کر
نوکر سے کہنے لگا، جا،’ سیدھے شہر کی سڑکوں اور گلیوں میں جا
کر وہاں کے غریبوں، لنگڑوں، اندھوں اور مفلوجوں کو لے ‘آ۔
نوکر نے ایسا ہی کیا۔ 22 واپسپھر آ کر اُس مالـکنے کو اطلاع
دی، جناب،’ جو کچھ آپ نے کہا تھا پورا ہو چکا ہے۔ لیکن
اب بھی مزید لوگوں کے لئے گنجائش ‘ہے۔ مالـک23 نے اُس
سے کہا، پھر’ شہر نکلسے دیہاتکر سڑکوںکی پر اور باڑوں کے
پاس جا۔ ملبھیجو شریکمیںخوشیہماریاُسےجائے ہونے
پر مجبور کر تاکہ میرا گھر بھر جائے۔ مَیںکیونکہ24 تم کو بتاتا ہوں
جنکہ دیدعوتپہلےکو تھیگئی اُن میں سے میریبھیکوئی
ضیافت شریکمیں نہ ہو “۔‘گا

شاگرد ہونے قیمتکی
ایک25 بڑا ہجوم عیسٰی کے ساتھ چل رہا تھا۔ اُن طرفکی 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 نہیںشاگرد اور27سکتا۔ہو صلیباپنیجو اُٹھا میرےکر
پیچھے نہ ہو لے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔

28 اگر تم میں سے بُرجکوئی تعمیر کرنا چاہے تو کیا وہ پہلے بیٹھ
اخراجاتپورےکر 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 کوئی بھی 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 بادشاہ دوسرےکسی بادشاہ کے جنگساتھ
لئےکے نکلے تو کیا پہلےوہ بیٹھ کر اندازہ نہیں لگائے گا وہکہ اپنے
فوجیوںہزاردس سے بیساُن فوجیوںہزار غالبپر آ سکتا جوہے
اُس سے لڑنے آ رہے ہیں؟ 32 اگر وہ اِس نتیجے پر پہنچے غالبکہ
نہیں آ سکتا تو صلحوہ کرنے لئےکے نمائندےاپنے دشمن پاسکے
بھیجے گا جب وہ ابھی دُور ہی ہو۔ اِسی33 طرح تم میں سے جو
بھی اپنا سب کچھ چھوڑےنہ وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔

نمکبےکار
اچھینمک34 لیکنہے۔چیز اگر اُس کا ذائقہ جاتا رہے تو پھر

اُسے کیونکر دوبارہ نمکین کیا جا سکتا ہے؟ 35 نہ وہ زمین کے لئے
مفید ہے، نہ کھاد کے لئے بلـکہ اُسے نکال کر باہر پھینکا جائے
گا۔ سنجو سکتا ہے وہ سن “لے۔

15
کھوئی ہوئی بھیڑ

اب1 ایسا تھا کہ تمام ٹیکس لینے والے اور گناہ گار عیسٰی کی
باتیں سننے کے لئے اُس پاسکے آتے تھے۔ 2 یہ دیکھ کر فریسی
شریعتاور کے عالِم بڑبڑانے یہ”لـگے، آدمی گاروںگناہ خوشکو
آمدید کہہ کر اُن کے ساتھ کھانا کھاتا “ہے۔ اِس3 پر عیسٰی نے
اُنہیں یہ تمثیل سنائی،

4 فرض” کرو کہ تم میں سے کسی کی َسو بھیڑیں ہیں۔ لیکن
ایک گم ہو جاتی مالـکابہے۔ کیا کرے 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 تلاشکی میں رہے گا۔ 5 پھر خوشوہ ہو کر اُسے
اپنے کندھوں پر اُٹھا لے گا۔ 6 یوں چلتے چلتے وہ اپنے گھر پہنچ
جائے گا اور وہاں اپنے دوستوں اور ہم سایوں کو بُلا کر اُن سے
گا،کہے !مناؤخوشیساتھمیرے’ اپنیمجھےکیونکہ ہوئیکھوئی
بھیڑ مل گئی ‘ہے۔ مَیں7 تم کو بتاتا ہوں کہ آسمان پر بالکل اِسی
طرح خوشی منائی جائے گی ایکجب ہی گناہ گار توبہ کرے
گا۔ اور یہ خوشی اُس خوشی کی نسبت یادہ ز ہو گی جو اُن 99
افراد کے باعث منائی جائے گی جنہیں توبہ کرنے کی ضرورت
ہی نہیں تھی۔

گم شدہ ِسکہ
8 فرضیا کرو عورتکسیکہ لیکنہوںِسکےدسپاسکے

ایک ِسکہ گم ہو جائے۔ اب عورت کیا کرے گی؟ کیا وہ چراغ
جلا کر اور گھر میں دےدےجھاڑو احتیاطبڑیکر ِسکےسے
کو تلاش نہیں کرے گی؟ کرےضرور گی، بلـکہ وہ اُس وقت
تک 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۔ مَیں10 تم کو بتاتا ہوں بالکلکہ اِسی طرح
الله کے فرشتوں کے منے سا خوشی منائی جاتی ایکجبہے بھی
گناہ گار توبہ کرتا “ہے۔

گم شدہ بیٹا
11 عیسٰی نے باتاپنی جاری رکھی۔ کسی” آدمی کے دو بیٹے

12تھے۔ میںاِن باپنےچھوٹےسے کہا،سے میراثباپ،اے’
کا میرا ‘دیں۔دےحصہ اِس باپپر دونوںنے میں ملـکیتاپنی
تقسیم کر دی۔ تھوڑے13 دنوں کے بعد چھوٹا بیٹا اپنا سارا سامان
سمیٹ کر اپنے ساتھ کسی ملـکدُوردراز میں لے گیا۔ وہاں اُس
میںعیاشینے اپنا پورا مال متاعو اُڑا دیا۔ ضائعکچھسب14 ہو گیا
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تو ملـکاُس سختمیں کال پڑا۔ اب ضرورتوہ مند ہونے لگا۔
15 نتیجے میں وہ اُس ملـک کے باشندےکسی کے ہاں جا پڑا
جس اُسےنے سؤروں کو چَرانے کے لئے اپنے کھیتوں میں بھیج
دیا۔ وہاں16 وہ پیٹاپنا اُن پھلیوں سے بھرنے کی خواہششدید
رکھتا تھا جو سؤر کھاتے تھے، لیکن اُسے اِس کی اجازتبھی نہ
ملی۔ 17 پھر ہوشوہ میں آیا۔ وہ کہنے لگا، باپمیرے’ کے کتنے
مزدوروں کھاناسےکثرتکو ملتا یہاںمَیںجبکہہے بھوکا مر رہا
ہوں۔ مَیں18 اُٹھ کر اپنے باپ پاسکے واپس چلا جاؤں گا اور
اُس سے کہوں گا، اے” باپ، مَیں نے آسمان کا آپاور 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 سے ابھی 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، اے’ باپ، مَیں نے آسمان
کا آپاور کا گناہ کیا ابہے۔ مَیں 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 ذبح کرو تاکہ ہم کھائیں اور خوشی منائیں، 24 کیونکہ یہ میرا
بیٹا مُردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے، گم ہو گیا تھا اب مل گیا ‘ہے۔
اِس پر وہ خوشی منانے لـگے۔

اِس25 باپدوران کا بڑا کھیتبیٹا میں ابتھا۔ وہ گھر لوٹا۔
جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو اندر سے موسیقی اور ناچنے کی
آوازیں سنائی دیں۔ اُس26 کسینے نوکر کو بُلا کر پوچھا، یہ’ کیا
ہو رہا ‘ہے؟ 27 نوکر نے جواب دیا، آپ’ کا بھائی آ گیا ہے اور
آپ باپکے نے موٹا تازہ بچھڑا ذبح کروایا ہے، کیونکہ اُسے اپنا
بیٹا واپسسلامتصحیح مل گیا ‘ہے۔

28 یہ سن کر بڑا بیٹا غصے ہوا اور اندر جانے سے انکار کر دیا۔
پھر باپ گھر سے نکل کر اُسے سمجھانے لگا۔ لیکن29 اُس نے
جواب میں اپنے باپ سے کہا، دیکھیں،’ مَیں نے اِتنے آپسال
مشقتمحنتسختمیںخدمتکی کی ایکاورہے دفعہ آپبھی
کی مرضی خلافکی ورزی نہیں کی۔ توبھی آپ نے مجھے اِس
پورے عرصے میں ایک چھوٹا بکرا بھی نہیں دیا کہ اُسے ذبح کر
کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضیافت کرتا۔ لیکن30 جوں آپہی
کا یہ بیٹا میںکسبیوںدولتکیآپنےجسآیا اُڑا آپدی، نے
اُس کے لئے موٹا تازہ بچھڑا ذبح ‘کروایا۔ باپ31 جوابنے بیٹا،’دیا، آپ تو پاسمیرےوقتہر رہے ہیں، اور جو کچھ میرا ہے
آپوہ ہی کا ہے۔ ابلیکن32 ضروری تھا کہ ہم جشن منائیں
خوشاور ہوں۔ 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 ایککہ دن اُس 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 ذمہ یوں دار حسابکا
دے، کیونکہ مَیں تجھے برخاست کر دوں ‘گا۔ 3 ملازم نے دل
میں کہا، اب’ مَیں کیا کروں جبکہ مالـکمیرا یہ ذمہ داری مجھ
سے چھین لے گا؟ کھدائی سختجیسا کام مجھ سے نہیں ہوتا اور
بھیک مانگنے آتیشرمسے ہے۔ مَیںہاں،4 ہوںجانتا کہ کروںکیا
تاکہ لوگ مجھے برخاست کئے جانے کے بعد اپنے گھروں میں
خوش آمدید ‘کہیں۔

5 یہ کہہ کر اُس نے اپنے مالـک کے تمام قرض داروں کو
بُلایا۔ پہلے سے اُس نے پوچھا، تمہارا’ قرضہ کتنا ‘ہے؟ 6 اُس
نے جواب دیا، مالـکمجھے’ کو زیتون کے تیل کے َسو کنستر
واپس کرنے ‘ہیں۔ ملازم نے کہا، اپنا’ بِل لے لو اور بیٹھ کر
جلدی سے َسو پچاسکنستر میں بدل ‘لو۔ دوسرے7 اُسسے نے
پوچھا، تمہارا’ کتنا قرضہ ‘ہے؟ اُس جوابنے دیا، مجھے’ گندم
کی ہزار یاں واپسبور کرنی ‘ہیں۔ ملازم نے کہا، اپنا’ بِل لے لو
اور ہزار کے بدلے آٹھ َسو لـکھ ‘لو۔

یہ8 دیکھ مالـککر ملازمبےایماننے یفکی تعر کی اُسکہ
عقلنے کامسے لیا اِسکیونکہہے۔ دنیا فرزندکے اپنی نسل کے
لوگوں نپٹنےسے میں نور فرزندوںکے یادہسے ز ہوشیار ہیں۔ہوتے

مَیں9 تم کو بتاتا ہوں کہ دنیا ناراستکی دولت سے اپنے لئے
دوست بنا لو یہجبتاکہ لوگتوجائےہوختم تم رہائشابدیکو
گاہوں آمدیدخوشمیں کہیں۔ 10 تھوڑےجو میں وفادار ہے وہ
یادہ ز میں بھی وفادار ہو گا۔ اور جو تھوڑے میں بےایمان ہے
وہ یادہ ز میں بھی کرےبےایمانی گا۔ 11 اگر تم دنیا ناراستکی
دولت کو لنے سنبھا میں وفادار نہ رہے تو پھر کون دولتحقیقی
تمہارے سپرد کرے گا؟ 12 اور اگر تم نے دوسروں کی دولت
لنے میںسنبھا دکھائیبےایمانی توہے پھر کون تم تمہارےکو ذاتی
استعمال کے لئے دےکچھ گا؟

13 کوئی بھی غلام دو مالـکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ یا تو
ایکوہ نفرتسے کر دوسرےکے محبتسے رکھے گا، ایکیا
لپٹسے دوسرےکر کو حقیر جانے گا۔ ایکتم وقتہی میں
الله دولتاور خدمتکی نہیں کر “سکتے۔

عیسٰی کی چند کہاوتیں
فریسیوں14 کچھسبیہنے توسنا اُسوہ اُڑانےمذاقکا لـگے،

کیونکہ وہ لالچی تھے۔ اُس15 نے اُن سے کہا، تم” ہی وہ ہو جو
آپاپنے کو لوگوں کے منے راستسا باز قرار دیتے ہو، لیکن الله
تمہارے دلوں واقفسے ہے۔ لوگکیونکہ جس چیز کی بہت
قدر کرتے ہیں وہ الله نزدیککے مکروہ ہے۔

16 یحیٰی کے آنے تمہارےتک راہنما موسٰی کی شریعت 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
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داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن17 اِس کا یہ مطلب نہیں کہ شریعت
منسوخ ہو گئی ہے بلـکہ آسمان و زمین جاتے رہیں گے، لیکن
شریعت کی زیر تکزبر کوئی باتبھی نہیں بدلے گی۔

چنانچہ18 آدمیجو بیویاپنی دےطلاقکو اَورکسیکر سے
شادی کرے وہ زنا کرتا ہے۔ اِسی طرح جو کسی طلاق شدہ
عورت کرےشادیسے وہ بھی زنا کرتا ہے۔

امیر آدمی اور لعزر
ایک19 امیر آدمی کا ذکر ہے جو ارغوانی رنگ کپڑےکے

اور نفیس کتان پہنتا اور ہر روز عیش و عشرت میں گزارتا تھا۔
20 امیر کے گیٹ پر ایک غریب آدمی پڑا تھا جس کے پورے
جسم پر ناسور تھے۔ اُس کا نام لعزر تھا 21 اور اُس کی ایکبس
خواہشہی تھی کہ وہ امیر کی میز گرےسے ٹکڑےہوئے کھا
کر سیر ہو جائے۔ ُکتے اُس پاسکے آ کر اُس کے ناسور چاٹتے
تھے۔

22 پھر ایسا ہوا کہ غریب آدمی مر گیا۔ فرشتوں نے اُسے اُٹھا
کر ابراہیم کی گود میں بٹھا دیا۔ امیر آدمی بھی فوت ہوا اور دفنایا
گیا۔ وہ23 میںجہنم عذابپہنچا۔ میںحالتکی اُس اپنینے نظر
اُٹھائی تو دُور سے ابراہیم اور اُس میںگودکی لعزر وہ24دیکھا۔کو
پکار اُٹھا، باپمیرےاے’ ابراہیم، مجھ پر رحم کریں۔ مہربانی کر
کے لعزر پاسمیرےکو بھیج دیں تاکہ وہ اپنی اُنگلی کو پانی میں
ڈبو میریکر زبان کو ٹھنڈا کرے، کیونکہ مَیں آگاِس میں تڑپتا
‘ہوں۔

لیکن25 ابراہیم نے جواب 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
اذیت۔ 26 ہمارےنیز، تمہارےاور ایکدرمیان وسیع خلیج 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 کے لعزر میرےکو والد کے بھیجگھر دیں۔ میرے28
پانچ بھائی ہیں۔ وہ وہاں جا کر اُنہیں آگاہ کرے، ایسا نہ ہو کہ اُن
کا انجام بھی یہ ناکاذیت مقام ‘ہو۔

لیکن29 ابراہیم جوابنے دیا، اُن’ پاسکے موسٰی توریتکی
اور نبیوں صحیفےکے تو ہیں۔ وہ اُن کی ‘سنیں۔ 30 امیر عرضنے
کی، باپمیرےنہیں،’ ابراہیم، اگر کوئی مُردوں میں سے اُن کے
پاس جائے تو پھر وہ ضرور توبہ کریں ‘گے۔ 31 ابراہیم نے کہا،
اگر’ وہ موسٰی اور نبیوں کی نہیں سنتے تو وہ وقتاُس 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 معرفتکیجسافسوسپر وہ آئیں۔ 2 اگر وہ اِن

چھوٹوں میں کسیسے کو گناہ کرنے پر اُکسائے تو اُس کے لئے
بہتر ہے کہ اُس کے گلے میں بڑی چکّی 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 معافاُسے کر دو۔ فرضاب4 کرو کہ ایکوہ دن کے
اندر سات بار تمہارا گناہ کرے، لیکن ہر واپسدفعہ آ کر توبہ کا
اظہار توبھیکرے، اُسے ہر معافدفعہ کر “دو۔

ایمان
رسولوں5 خداوندنے سے ہمارے”کہا، ایمان کو بڑھا “دیں۔
اگر”دیا،جوابنےخداوند6 ایمانتمہارا رائی دانےکے جیسا

چھوٹا بھی ہو تو تم شہتوت کے اِس درخت کو کہہ سکتے اُکھڑ’ہو، کر سمندر میں ‘لـگجا تو باتتمہاریوہ پر گا۔کرےعمل
غلام فرضکا

فرض7 کرو کہ تم میں سے کسی نے ہل چلانے یا جانور
چَرانے کے لئے ایک غلام رکھا جبہے۔ یہ غلام کھیت سے
گھر آئے گا تو کیا اُس مالـککا کہے گا، اِدھر’ آؤ، کھانے کے
لئے بیٹھ ؟‘جاؤ 8 ہرگز نہیں، بلـکہ وہ یہ کہے گا، میرا’ کھانا تیار
کرو، ڈیوٹی کپڑےکے پہن کر میری خدمت تکجبکرو مَیں
پیکھا نہ لوں۔ اِس بعدکے تم بھی کھا اور پی ‘گے۔سکو اور9 کیا
وہ اپنے غلام کی خدمتاِس کا یہ شکر کرےادا گا جو اُس نے
اُسے کرنے کو کہا تھا؟ ہرگز !نہیں جبطرحاِسی10 کچھسبتم
تمہیںجو کرنے کو کہا گیا کرہے تبچکو تم یہکو کہنا ہئے، ہم’چا 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 سے گزرا۔ ایک12 دن وہ کسی گاؤں میں
داخل ہو رہا تھا کوڑھکہ مریضدسکے اُس کو ملنے آئے۔ وہ
کچھ فاصلے کھڑےپر ہو کر اونچی13 آواز سے کہنے لـگے، اے”
عیسٰی، اُستاد، ہم پر رحم “کریں۔

اُس14 اُنہیںنے دیکھا تو کہا، جاؤ،” آپاپنے اماموںکو 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 بلکے گر کر یہ شکر ادا کیا۔ یہ آدمی سامریہ کا باشندہ
تھا۔ 17 عیسٰی نے پوچھا، دسکیا” آدمیدسکے اپنی بیماری سے
پاک صاف نہیں ہوئے؟ باقی نو کہاں ہیں؟ 18 کیا اِس غیرملـکی
کے علاوہ کوئی اَور واپس 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
کچھ20 فریسیوں نے عیسٰی سے پوچھا، الله” کی بادشاہی کب

آئے “گی؟ اُس جوابنے دیا، الله” کی بادشاہی یوں نہیں آ رہی
کہ اُسے ظاہری نشانوں سے پہچانا جائے۔ لوگ21 یہ بھی نہیں
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کہہ سکیں گے، وہ’ یہاں ‘ہے یا وہ’ وہاں ‘ہے کیونکہ الله کی
تمہارےبادشاہی درمیان “ہے۔

پھر22 اُس نے شاگردوںاپنے ایسے”کہا،سے آئیںدن 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 جسگا چمککی
آسمان سرےایککو سے لے روشنتکسرےدوسرےکر کر
دیتی ہے۔ لیکن25 پہلے لازم دُکھبہتوہکہہے اُٹھائے اور اِس
نسل کے ہاتھوں رد کیا جائے۔ جب26 ابِن آدم کا وقت آئے گا
تو حالات نوح کے دنوں جیسے ہوں گے۔ لوگ27 اُس تکدن
کھانے پینے اور شادی کرنے کروانے میں لـگے تکجبرہے
نوح کشتی میں داخل نہ ہو گیا۔ پھر سیلاب نے آ کر اُن سب کو
تباہ دیا۔کر بالکل28 لوطکچھیہی ایامکے میں لوگہوا۔ کھانے
پینے، خرید و فروخت، کاشت کاری اور تعمیر کے کام میں لـگے
رہے۔ 29 لیکن جب لوط سدوم کو چھوڑ کر نکلا تو آگ اور
گندھک نے آسمان برسسے کر اُن سب کو تباہ کر دیا۔ 30 ابِن
آدم کے ظہور وقتکے ایسے حالاتہی ہوں گے۔

31 شخصجو اُس دن چھت پر ہو وہ گھر کا سامان ساتھ لے
جانے کے لئے نیچے نہ اُترے۔ اِسی طرح جو کھیت میں ہو وہ
اپنے پڑیپیچھے چیزوں ساتھکو لے جانے کے لئے گھر نہ لوٹے۔
بیویکیلوط32 یادکو کوششکیبچانےجاناپنیجو33رکھو۔
کرے گا وہ اُسے دےکھو گا، اور جو اپنی جان دےکھو گا
اُسےوہی مَیں34گا۔رکھےبچائے تم کو بتاتا ہوں راتاُسکہ 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
دوسریجبکہ کو پیچھے چھوڑ دیا جائے گا۔ 36 دو] کھیتافراد
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 دیا، لاشجہاں” پڑی ہو وہاں گِدھ جمع ہو

جائیں “گے۔
18

بیوہ اور جج تمثیلکی
1 پھر عیسٰی نے اُنہیں ایک تمثیل سنائی جو مسلسل دعا کرنے

اور ہمت نہ ہارنے کی ضرورت کو ظاہر کرتی ہے۔ 2 اُس نے
کہا، کسی” شہر ایکمیں جج رہتا تھا جو نہ خدا خوفکا مانتا،
نہ کسی انسان لحاظکا کرتا تھا۔ اب3 اُس شہر ایکمیں بیوہ بھی
تھی جو یہ کہہ کر اُس پاسکے آتی رہی کہ مخالفمیرے’ کو
جیتنے نہ دیں بلـکہ میرا انصاف ‘کریں۔ کچھ4 دیر کے لئے جج نے
انکار کیا۔ لیکن پھر وہ دل میں کہنے لگا، بےشک’ مَیں خدا کا
خوف نہیں مانتا، نہ لوگوں کی پروا کرتا ہوں، لیکن5 یہ بیوہ مجھے

بار تنگبار کر رہی اِسہے۔ لئے مَیں اُس انصافکا کروں گا۔
ایسا نہ ہو کہ آخرکار وہ آ میرےکر منہ پر “۔‘مارےتھپڑ

6 خداوند نے بات جاری رکھی۔ اِس” پر دھیان دو جو
بےانصاف کہا۔نےجج 7 اگر اُس انصافآخرکارنے کیا تو کیا الله
اپنے چنے لوگوںہوئے انصافکا کرےنہیں گا راتدنجو اُسے
مدد کے لئے پکارتے ہیں؟ کیا وہ اُن ملتویباتکی کرتا رہے گا؟
8 ہرگز !نہیں مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ وہ جلدی سے اُن انصافکا
کرے گا۔ لیکن کیا ابِن آدم جب دنیا میں آئے گا تو ایمان دیکھ
پائے “گا؟

فریسی ٹیکساور لینے والے کی تمثیل
لوگبعض9 موجود تھے جو اپنی راست بازی پر بھروسا رکھتے

اور دوسروں کو حقیر جانتے تھے۔ اُنہیں عیسٰی نے یہ تمثیل سنائی،
10 دو” آدمی بیت المُقّدس میں دعا کرنے ایکآئے۔ فریسی تھا
اور ٹیکسدوسرا لینے والا۔

فریسی11 کھڑا ہو کر یہ دعا کرنے لگا، اے’ خدا، مَیں تیرا
شکر کرتا ہوں کہ مَیں باقی لوگوں طرحکی نہیں ہوں۔ نہ مَیں ڈاکو
نہہوں، ٹیکساِسمَیںزناکار۔نہبےانصاف، لینے مانندکیوالے
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
چھاتی پیٹ پیٹ کر کہنے لگا، اے’ خدا، مجھ گناہ گار پر رحم
‘!کر مَیں14 تم کو بتاتا ہوں جبکہ دونوں اپنے اپنے گھر لوٹے
نہیںفریسیتو بلـکہ یہ آدمی الله بازراستنزدیککے ٹھہرا۔ کیونکہ
بھیجو آپاپنے کو کرےسرفراز پستاُسے 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
لیکن16کی۔ملامت عیسٰی اُنہیںنے پاساپنے بُلا کر بچوں”کہا،
پاسمیرےکو آنے دو اور اُنہیں نہ روکو، کیونکہ الله بادشاہیکی
اِن جیسے لوگوں کو حاصل ہے۔ مَیں17 تم کو سچ بتاتا ہوں، جو
الله کی بادشاہی بچےکو قبولطرحکی کرےنہ اُسوہ داخلمیں
نہیں ہو “گا۔

امیر مشکل سے الله کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں
18 کسی راہنما نے اُس سے پوچھا، نیک” اُستاد، مَیں کیا

کروں میراثتاکہ ابدیمیں زندگی “پاؤں؟
عیسٰی19 تُو”دیا،جوابنے کیوںنیکمجھے کوئیہے؟کہتا

نیک نہیں سوائے ایک کے اور وہ ہے الله۔ 20 تُو شریعت کے
احکام واقفتوسے زناکہہے نہ قتلکرنا، نہ نہچوریکرنا، کرنا،
جھوٹی گواہی نہ دینا، باپاپنے اور اپنی ماں عزتکی “کرنا۔

21 آدمی جوابنے دیا، مَیں” نے جوانی سے تکآج اِن تمام
احکام پیرویکی کی “ہے۔
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22 یہ سن کر عیسٰی نے کہا، ایک” تکابکام رہ گیا ہے۔

اپنی پوری جائیداد فروخت کر کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر
دے۔ پھر تیرے لئے آسمان پر خزانہ جمع ہو جائے گا۔ اِس کے
بعد آ میرےکر پیچھے ہو “لے۔ 23 یہ 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 کتنا مشکل !ہے 25 امیر کے الله کی
بادشاہی میں داخل ہونے نسبتکی یہ یادہ ز آسان ہے اونٹکہ
سوئی کے ناکے میں سے گزر “جائے۔

26 یہ بات سن کر سننے والوں نے پوچھا، کسپھر” نجاتکو
مل سکتی “ہے؟

عیسٰی27 جوابنے انسانجو”دیا، کے لئے ناممکن وہہے الله
کے لئے ممکن “ہے۔

پطرس28 اُسنے سے ہم”کہا، تو کچھسباپنا چھوڑ آپکر
پیچھےکے ہو لئے “ہیں۔

عیسٰی29 جوابنے مَیں”دیا، تم کو سچ بتاتا ہوں نےجسکہ
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
عیسٰی31 شاگردوں طرفایککو لے جا کر اُن سے کہنے سنو،”لگا، ہم یروشلم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہاں سب کچھ پورا

ہو جائے گا جو نبیوں کی معرفت ابِن آدم بارےکے میں لـکھا
گیا ہے۔ اُسے32 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 لیکنگے۔
تیسرے دن وہ جی اُٹھے “گا۔

نہکچھمیںسمجھکیشاگردوںلیکن34 آیا۔ باتاِس مطلبکا
اُن سے چھپا رہا اور وہ نہ سمجھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔

اندھے کی شفا
35 عیسٰی یریحو قریبکے پہنچا۔ وہاں راستے ایککنارےکے

اندھا مانگبھیکبیٹھا رہا تھا۔ بہت36 لوگسے اُس کے منے سا
سے گزرنے لـگے 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۔
39 آگے چلنے والوں نے اُسے ڈانٹ کر کہا، “!خاموش” لیکن

وہ مزید اونچی آواز سے پکارتا رہا، اے” ابِن داؤد، مجھ پر رحم
“کریں۔

40 عیسٰی رُک گیا اور حکم دیا، پاسمیرےاُسے” جب“لاؤ۔
قریبوہ آیا تو عیسٰی نے اُس 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 پیچھےکے ہو لیا۔ یہ دیکھ کر
پورے 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 افسرکا تھا۔ وہ3 جاننا چاہتا تھا یہکہ لیکنہے،کونعیسٰی
باوجودکےکرنےکوششپوری نہدیکھاُسے عیسٰیکیونکہسکا،
کے ارد گرد بڑا ہجوم تھا اور زکائی کا قد چھوٹا تھا۔ اِس4 لئے وہ
دوڑ کر آگے نکلا اور اُسے دیکھنے کے لئے *توتانجـیر درختکے
پر چڑھ گیا جو راستے میں تھا۔ جب5 عیسٰی وہاں پہنچا تو اُس نے
نظر اُٹھا کر کہا، جلدیزکائی،” سے اُتر آ، آجکیونکہ تیرےمجھے
گھر میں ٹھہرنا “ہے۔

ًزکائی6 فورا اُتر آیا اُسسےخوشیاور نوازیمہمانکی کی۔ یہ7
دیکھ کر باقی لوگتمام بڑبڑانے لـگے، اِس” کے گھر میں جا کر
ایکوہ گناہ گار مہمانکے بن گئے “ہیں۔

8 لیکن زکائی نے خداوند کے منے سا کھڑے ہو کر مَیںخداوند،”کہا، مالاپنے کا آدھا غریبوںحصہ ہوں۔دیتادےکو
اور جس سے مَیں نے ناجائز طور سے کچھ لیا ہے اُسے چار گُنا
واپس کرتا “ہوں۔

عیسٰی9 اِسآج”کہا،سےاُسنے گئیملنجاتکوگھرانے
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 ہے۔ اِس کے
پیِش نظر عیسٰی نے اپنی یہ باتیں سننے والوں ایککو تمثیل سنائی۔
12 اُس نے کہا، ایک” نواب کسی ملـکدُوردراز کو چلا گیا
تاکہ اُسے بادشاہ مقرر کیا جائے۔ پھر واپساُسے آنا تھا۔ 13 روانہ
ہونے پہلےسے اُس نے اپنے نوکروں میں دسسے کو بُلا کر اُنہیں
سونے ایکایککا ِسکہ دیا۔ ساتھ ساتھ اُس نے کہا، یہ’ پیسے
لے کر اُس وقت تک کاروبار میں لگاؤ تکجب مَیں واپس نہ
‘آؤں۔ لیکن14 اُس کی رعایا اُس نفرتسے رکھتی تھی، اِس لئے
اُس نے اُس کے پیچھے وفد بھیج کر اطلاع دی، ہم’ نہیں 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 پیسےنے دیئے تھے تاکہ
کرےمعلوم اُنہوںکہ نے یہ پیسے کاروبار میں لگا کر کتنا اضافہ

* 19:4 انجـیر :توت ایک سایہ دار درخت جس 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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کیا ہے۔ 16 پہلا نوکر آیا۔ اُس نے کہا، جناب،’ آپ ایککے
ِسکے ہودسسے ‘ہیں۔گئے مالـک17 کہا،نے اچھےشاباش،’
نوکر۔ تھوڑےتُو میں وفادار رہا، اِس لئے اب شہروںدستجھے پر
اختیار ملے ‘گا۔ 18 پھر دوسرا نوکر آیا۔ اُس نے کہا، آپجناب،’
سےِسکےایککے پانچ ہو مالـک19‘ہیں۔گئے اُسنے تجھے’کہا،سے پانچ شہروں پر اختیار ملے ‘گا۔

ایکپھر20 اَور نوکر آ کر کہنے لگا، آپیہجناب،’ کا ہے۔ِسکہ
مَیں لپیٹمیںکپڑےاِسےنے آپمَیںکیونکہ21رکھا،محفوظکر
سے ڈرتا تھا، اِس لئے سختآپکہ آدمی ہیں۔ جو آپپیسے نے
نہیں لگائے اُنہیں لے لیتے ہیں اور آپبیججو نہیںنے یا بو اُس کی
مالـک22‘ہیں۔کاٹتےفصل کہا،نے شریر’ !نوکر تیرےمَیں اپنے
الفاظ کے مطابق تیری عدالت کروں جبگا۔ تُو جانتا تھا کہ مَیں
آدمیسخت ہوں، کہ پیسےوہ لے لیتا ہوں نہیںخودجو لگائے اور
وہ فصل کاٹتا جسہوں کا بیج نہیں یا، بو 23 تو پھر تُو میرےنے
بینکپیسے میں کیوں نہ جمع کرائے؟ اگر تُو ایسا کرتا تو واپسی پر
مجھے کم از کم وہ پیسے سمیتسود مل ‘جاتے۔

24 یہ کہہ کر وہ حاضرین سے مخاطب ہوا، یہ’ ِسکہ اِس سے
لے کر اُس نوکر کو دے دو جس کے پاس دس ِسکے ‘ہیں۔
اُنہوں25 اعتراضنے کیا، جناب،’ اُس پاسکے تو پہلے دسہی
ِسکے ‘ہیں۔ 26 اُس جوابنے دیا، مَیں’ تمہیں بتاتا ہوں کہ ہر
پاسکےجسشخص کچھ اُسےہے اَور دیا جائے گا، جسلیکن
پاسکے کچھ نہیں اُسہے سے وہ بھی چھین لیا جائے گا جو اُس
پاسکے ہے۔ اب27 دشمنوںاُن آؤلےکو نہیںجو ہتے تھےچا کہ
مَیں اُن کا بادشاہ بنوں۔ میرےاُنہیں منے دےپھانسیسا “۔‘دو

یروشلم میں عیسٰی پُرجوشکا استقبال
28 اِن باتوں کے بعد عیسٰی دوسروں کے آگے آگے یروشلم کی

طرف ھنے بڑ لگا۔ جب29 وہ بیت فگے اور بیت عنیاہ کے قریب
پہنچا جو زیتون کے پہاڑ پر تھے تو اُس نے دو شاگردوں کو اپنے
بھیجآگے کر منے”کہا،30 سا وہاںجاؤ۔میںگاؤںوالے ایکتم
جوان گدھا دیکھو وہگے۔ بندھا ہوا ہو گا بھیکوئیتکاباور
اُس پر سوار نہیں ہوا ہے۔ اُسے کھول کر لے آؤ۔ 31 اگر کوئی
پوچھے کہ گدھے کو کیوں کھول رہے ہو تو اُسے بتا دینا کہ
خداوند کو اِس ضرورتکی “ہے۔

دونوں32 شاگرد گئے تو دیکھا کچھسبکہ ویسا ہی ہے جیسا
عیسٰی نے اُنہیں بتایا تھا۔ جب33 وہ جوان گدھے کو لنے کھو
لـگے تو اُس کے مالـکوں نے پوچھا، تم” گدھے کو کیوں کھول
رہے “ہو؟

اُنہوں34 خداوند”دیا،جوابنے اِسکو “ہے۔ضرورتکی
35 وہ اُسے عیسٰی پاسکے لے آئے، اور اپنے کپڑے گدھے پر
رکھ کر اُس کو اُس پر سوار کیا۔ جب36 وہ چل پڑا تو لوگوں نے
اُس کے آگے آگے راستے میں کپڑےاپنے بچھا دیئے۔

37 چلتے چلتے وہ اُس جگہ کے قریب پہنچا جہاں راستہ زیتون
پہاڑکے پر اُترنےسے لگتا اِسہے۔ شاگردوںپر کا پورا خوشیہجوم

اونچیمارےکے آواز سے اُن معجزوں کے لئے الله کی تمجید کرنے
لگا جو اُنہوں نے دیکھے تھے،

مبارک”38 ہے وہ بادشاہ
ربجو کے نام سے آتا ہے۔
آسمان پر سلامتی ہو اور بلندیوں عزتپر و “جلال۔
فریسیکچھ39 بھیڑ میں اُنہوںتھے۔ عیسٰینے اُستاد،”کہا،سے

اپنے شاگردوں کو “سمجھائیں۔
40 اُس جوابنے دیا، مَیں” تمہیں بتاتا ہوں، اگر یہ چپ ہو

جائیں تو پتھر پکار اُٹھیں “گے۔
عیسٰی شہر کو دیکھ کر رو پڑتا ہے

جب41 وہ یروشلم کے قریب پہنچا تو شہر کو دیکھ کر رو پڑا
اور42 لیتیجاندناِسبھیتُوکاش”کہا، تیریکہ کسسلامتی
میں ہے۔ لیکن اب یہ بات تیری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے۔
43 تجھکیونکہ پر وقتایسا آئے گا تیرےکہ تیرےدشمن ارد گرد
بند باندھ کر تیرا محاصرہ کریں گے اور یوں تجھے طرفچاروں سے
گھیر تنگکر کریں گے۔ 44 وہ تیرےتجھے بچوں سمیت زمین پر
پٹکیں گے تیرےاور ایکاندر بھی دوسرےپتھر پر نہیں چھوڑیں
گے۔ اور وجہ یہی ہو گی کہ تُو نے وقتوہ نہیں پہچانا جب الله
نجاتتیرینے کے لئے تجھ پر نظر “کی۔

المُقّدسبیتعیسٰی میں جاتا ہے
45 پھر المُقّدسبیتعیسٰی میں جا کر اُنہیں لنے نکا لگا جو وہاں

قربانیوں کے لئے درکار چیزیں بیچ رہے تھے۔ اُس نے کہا،
46 کلاِم” مُقّدس میں لـکھا ہے، میرا’ گھر دعا کا گھر ہو ‘گا
جبکہ تم نے اُسے ڈاکوؤں اڈّےکے میں بدل دیا “ہے۔

47 اور وہ روزانہ بیت المُقّدس میں تعلیم دیتا رہا۔ لیکن بیت
المُقّدس کے راہنما امام، شریعت کے عالِم اور عوامی راہنما اُسے
قتل کرنے لئےکے رہے،کوشاں البتہ48 اُنہیں موقعکوئی نہ ملا،
کیونکہ لوگتمام عیسٰی کی باتہر سن سن کر اُس سے لپٹے ہتے ر
تھے۔

20
عیسٰی کا اختیار

ایک1 جبدن المُقّدسبیتوہ میں لوگوں کو دےتعلیم رہا
اور الله کی خوش خبری سنا رہا تھا تو راہنما امام، شریعت کے
علما بزرگاور اُس پاسکے آئے۔ اُنہوں2 نے کہا، ہمیں” بتائیں،
آپ اختیارکسیہ سے کر رہے آپنےکسہیں؟ کو یہ اختیار
دیا “ہے؟

3 عیسٰی جوابنے دیا، میرا” بھی تم ایکسے سوال ہے۔ تم
مجھے بتاؤ کہ 4 کیا یحیٰی کا بپتسمہ آسمانی تھا یا “انسانی؟

5 آپسوہ بحثمیں کرنے لـگے، اگر” ہم کہیں ‘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 ہیںرکھتے کہ یحیٰی نبی “تھا۔ اِس7 لئے اُنہوں جوابنے ہم”دیا، نہیں جانتے کہ وہ کہاں سے “تھا۔
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عیسٰی8 تو”کہا،نے پھر بھیمَیں تم نہیںکو بتاتا مَیںکہ سبیہ

کسکچھ اختیار سے کر رہا “ہوں۔
انگور کے باغ مزارعوںکے بغاوتکی

9 پھر عیسٰی لوگوں کو یہ تمثیل سنانے لگا، کسی” آدمی نے
انگور کا ایک باغ لگایا۔ پھر وہ اُسے مزارعوں کے سپرد کر کے
بہت دیر کے لئے بیروِن ملـک چلا گیا۔ جب10 انگور پک گئے
تو اُس نے اپنے نوکر کو اُن پاسکے بھیج دیا تاکہ وہ مالـک 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
بےعزتی کی اور خالی ہاتھ نکال دیا۔ 12 مالـکپھر تیسرےنے
نوکر بھیجکو دیا۔ اُسے بھی اُنہوں نے مار کر زخمی کر دیا اور نکال
دیا۔ 13 باغ مالـککے نے کہا، اب’ مَیں کیا کروں؟ مَیں اپنے
پیارے بیٹے بھیجوںکو گا، شاید وہ اُس لحاظکا ‘کریں۔ لیکن14
مالـک کے بیٹے کو دیکھ کر آپسمزارع میں کہنے لـگے، یہ’ زمین
وارثکا ہے۔ آؤ، ہم اِسے مار ڈالیں۔ پھر اِس میراثکی ہماری
ہی ہو ‘گی۔ اُنہوں15 نے اُسے باغ سے پھینکباہر کر قتل “کیا۔
عیسٰی نے اب”پوچھا، بتاؤ، باغ مالـککا کرےکیا گا؟ وہ16

وہاں جا کر مزارعوں کرےہلاککو 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 تو”پوچھا، پھر مُقّدسکلاِم 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 وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا،

جسجبکہ پر وہ گرےخود گا پیساُسے ڈالے “گا۔
ٹیکسکیا دینا جائز ہے؟

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۔
چنانچہ20 وہ اُسے پکڑنے موقعکا اِسرہے۔ڈھونڈتے مقصد کے
تحت اُنہوں نے اُس پاسکے جاسوس بھیج دیئے۔ لوگیہ اپنے
آپ دیانتکو دار ظاہر کر کے عیسٰی پاسکے آئے تاکہ اُس کی
باتکوئی پکڑ کر اُسے رومی گورنر کے حوالے کر سکیں۔ 21 اِن
جاسوسوں نے اُس سے پوچھا، اُستاد،” ہم جانتے ہیں کہ آپ
وہی کچھ بیان کرتے اور سکھاتے ہیں صحیحجو جانبآپہے۔
دار نہیں ہوتے بلـکہ دیانت داری سے الله کی راہ کی تعلیم دیتے
ہیں۔ اب22 ہمیں بتائیں کہ کیا رومی شہنشاہ ٹیکسکو دینا جائز
ہے یا “ناجائز؟

لیکن23 عیسٰی نے اُن بھانپچالاکیکی لی اور کہا، مجھے”24
چاندی ایککا رومی ِسکہ کسدکھاؤ۔ صورتکی اور نام اِس
پر کندہ “ہے؟
اُنہوں جوابنے دیا، شہنشاہ” “کا۔

اُس25 نے کہا، تو” جو شہنشاہ کا ہے شہنشاہ کو دو اور جو
الله کا ہے الله “کو۔

یوں26 وہ عوام کے منے سا اُس کی باتکوئی پکڑنے میں ناکام
رہے۔ اُس کا جواب سن کر وہ ہکا بکا رہ گئے اور مزید کوئی
بات نہ کر سکے۔

کیا ہم جی اُٹھیں گے؟
27 پھر کچھ صدوقی اُس پاسکے آئے۔ صدوقی نہیں مانتے کہ

اُٹھیںجیمُردےقیامتروزِ اُنہوںگے۔ عیسٰینے سوالایکسے
کیا، اُستاد،”28 موسٰی ہمیںنے حکم دیا کہ اگر شادیکوئی شدہ
آدمی مربےاولاد جائے اور اُس کا بھائی ہو تو بھائی فرضکا ہے
وہکہ بیوہ شادیسے کر اپنےکے بھائی لئےکے اولاد پیدا کرے۔
کریںفرضاب29 بھائیساتکہ پہلےتھے۔ لیکنکی،شادینے
فوتبےاولاد ہوا۔ اِس30 دوسرےپر نے اُس شادیسے کی،
لیکن وہ بھی بےاولاد مر گیا۔ 31 تیسرےپھر نے اُس شادیسے
کی۔ یہ سلسلہ ساتویں تکبھائی جاری رہا۔ یکے دیگرےبعد ہر
بھائی بیوہ سے شادی کرنے کے بعد مر گیا۔ 32 آخر میں بیوہ بھی
فوت ہو گئی۔ اب33 بتائیں قیامتکہ کے دن کسوہ بیویکی
ہو گی؟ کیونکہ سات کے سات بھائیوں نے اُس سے شادی کی
“تھی۔

34 عیسٰی نے جواب دیا، اِس” زمانے میں لوگ بیاہ شادی
کرتے اور کراتے ہیں۔ لیکن35 جنہیں الله آنے والے زمانے میں
اُٹھنےجیسےمیںمُردوںاورہونےشریک لائقکے سمجھتا وہہے
شادیوقتاُس نہیں کریں گے، نہ اُن کسیشادیکی کرائیسے
جائے گی۔ 36 وہ مر بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ فرشتوں کی
مانند ہوں قیامتاورگے فرزندکے ہونے باعثکے الله فرزندکے
ہوں گے۔ 37 اور باتیہ مُردےکہ جی اُٹھیں گے موسٰی بھیسے
ظاہر کی گئی ہے۔ کیونکہ جب وہ کانٹےدار جھاڑی پاسکے
آیا تو اُس نے رب کو یہ نام دیا، ابراہیم’ کا خدا، اسحاق کا خدا
اور یعقوب کا ‘خدا، حالانکہ اُس وقت تینوں بہت پہلے مر چکے
تھے۔ اِس مطلبکا ہے کہ حقیقتیہ میں زندہ ہیں۔ 38 کیونکہ
الله مُردوں کا نہیں بلـکہ زندوں کا خدا ہے۔ اُس نزدیککے یہ
سب زندہ “ہیں۔

39 یہ سن کر شریعت کے کچھ علما نے کہا، شاباش” اُستاد،
آپ نے اچھا کہا “ہے۔ اِس40 بعدکے اُنہوں اُسنے کوئیسے
بھی سوال کرنے جرأتکی نہ کی۔

مسیح بارےکے میں سوال
41 پھر عیسٰی نے اُن سے پوچھا، مسیح” بارےکے میں کیوں

کہا جاتا کہہے وہ داؤد کا فرزند ہے؟ 42 کیونکہ داؤد خود زبور
کتابکی میں فرماتا رب’ہے، ربمیرےنے سے کہا،
میرے ہنے د ہاتھ بیٹھ،
تیرےمَیںتکجب43 دشمنوں تیرےکو پاؤں کی چوکی نہ بنا

‘دوں۔
داؤد44 تو مسیحخود ربکو کہتا ہے۔ تو پھر طرحکسوہ

داؤد کا فرزند ہو سکتا “ہے؟
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شریعت کے علما سے خبردار

سنلوگجب45 تھےرہے اُستو کہا،سےشاگردوںاپنےنے
46 شریعت” کے علما سے خبردار !رہو کیونکہ وہ شاندار چوغے
پہن کر اِدھر اُدھر پھرنا پسند کرتے ہیں۔ لوگجب بازاروں میں
سلام کر کے اُن کی عزت کرتے ہیں تو پھر وہ خوش ہو جاتے
ہیں۔ ہوتیخواہشہیایکبسکیاُن اورخانوںعبادتکہہے
ضیافتوں میں عزت کی کرسیوں پر بیٹھ جائیں۔ 47 لوگیہ بیواؤں
ہڑپگھرکے کر اورجاتے دکھاوےساتھساتھ لئےکے لمبی لمبی
دعائیں مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں سختنہایتکو سزا ملے “گی۔

21
بیوہ کا چندہ

1 عیسٰی نے نظر اُٹھا کر دیکھا کہ امیر لوگ اپنے ہدیئے بیت
المُقّدس ڈالمیںبکسکےچندےکے ہیں۔رہے غریبایک2
بیوہ بھی وہاں جسگزریسے اُسنے میں تانبے کے دو معمولی
عیسٰی3دیئے۔ڈالِسکےسے مَیں”کہا،نے تم کو سچ ہوںبتاتا کہ
بیوہغریباِس لوگوںتمامنے نسبتکی یادہ ز کیونکہ4ہے۔ڈالا
اِن سب نے تو اپنی دولت کثرتکی سے کچھ ڈالا جبکہ اِس نے
ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی اپنے گزارے سارےکے
دےپیسے دیئے “ہیں۔

المُقّدسبیت پر آنے والی تباہی
اُس5 وقت لوگکچھ المُقّدسبیت یفکی تعر میں کہنے لـگے

کہ وہ کتنے خوب صورت پتھروں اور مَنت کے تحفوں سے سجی
ہوئی ہے۔ یہ سن کر عیسٰی نے کہا، 6 جو” کچھ تم کو یہاں نظر
آتا اُسہے کا پتھر پر پتھر نہیں رہے گا۔ آنے والے دنوں سبمیں
کچھ ڈھا دیا جائے “گا۔

مصیبتوں اور ایذا رسانی پیشکی گوئی
اُنہوں7 نے پوچھا، اُستاد،” یہ کب 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 بہتکیونکہدے۔ لوگسے میرا نام لے آئیںکر اورگے کہیں
گے، مَیں’ مسیحہی ‘ہوں اور کہ قریبوقت’ آ چکا لیکن‘ہے۔
اُن پیچھےکے نہ فتنوںاورجنگوںجباور9لگنا۔ خبریںکی تکتم
پہنچیں گی تو مت گھبرانا۔ کیونکہ لازم ہے کہ یہ سب کچھ پہلے
پیش آئے۔ توبھی آخرتابھی نہ ہو “گی۔

10 اُس نے اپنی بات جاری رکھی، ایک” قوم دوسری
کے خلاف 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۔ ہیبت ناک واقعات اور آسمان پر
بڑے نشان دیکھنے میں آئیں گے۔ لیکن12 اِن واقعاتتمام پہلےسے
لوگ تم کو پکڑ کر ستائیں گے۔ وہ تم عبادتیہودیکو 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 تم

میرے پیروکار ہو۔ نتیجے13 میریتمہیںمیں گواہی دینے موقعکا
ملے گا۔ لیکن14 ٹھان لو کہ تم پہلے سے اپنا دفاع کرنے تیاریکی
نہ کرو، 15 مَیںکیونکہ تم الفاظایسےکو حکمتاور کروںعطا گا
تمہارےکہ تمام مخالف نہ اُس کا مقابلہ اور نہ اُس کی تردید کر
سکیں گے۔ تمہارے16 والدین، بھائی، رشتے دار اور دوست بھی
تم کو دشمن کے حوالے کر دیں گے، بلـکہ تم میں بعضسے کو
قتل کیا جائے گا۔ سب17 تم نفرتسے کریں اِسگے، لئے کہ تم
میرے 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 فوجوںکو سے گھرا ہوا دیکھو تو جان لو کہ

اُس قریبتباہیکی آ ہے۔چکی وقتاُس21 یہودیہ باشندےکے
بھاگ کر پہاڑی علاقے میں پناہ لیں۔ شہر کے ہنے ر والے اُس
سے نکل جائیں اور دیہات میں لوگآباد شہر میں داخل نہ ہوں۔
22 کیونکہ یہ الٰہی غضب کے دن ہوں گے جن میں وہ سب کچھ
پورا ہو جائے گا جو مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے۔ 23 اُن خواتین پر
افسوس جو اُن دنوں میں حاملہ ہوں یا اپنے بچوں کو دودھ پلاتی
ہوں، ملـککیونکہ میں بہت مصیبت ہو گی اور اِس قوم پر الله
کا غضب نازل ہو گا۔ لوگ24 اُنہیں تلوار سے قتل کریں گے اور
قید کر کے تمام ممالـکغیریہودی میں لے جائیں غیریہودیگے۔
یروشلم پاؤںکو تلے ڈالیںکچل یہگے۔ سلسلہ جاریتکوقتاُس
رہے تکجبگا غیریہودیوں کا دور پورا نہ ہو جائے۔

ابِن آدم کی آمد
چاندسورج،25 عجیبمیںستاروںاور نشانغریبو ہوںظاہر

قومیںگے۔ سمندر کے شور اور ٹھاٹھیں مارنے حیرانسے و پریشان
ہوں گی۔ لوگ26 اِس اندیشے سے کہ کیا کیا مصیبت دنیا پر آئے
گی اِس قدر خوف کھائیں گے کہ اُن کی جان میں جان نہ رہے
گی، آسمانکیونکہ قوتیںکی گی۔جائیںہلائی اور27 پھر وہ ابِن آدم
بڑیکو قدرت اور جلال کے ساتھ بادل میں آتے ہوئے دیکھیں
گے۔ 28 چنانچہ جب یہ پیشکچھ آنے لـگے تو کھڑےسیدھے
ہو کر اپنی نظر اُٹھاؤ، نزدیکنجاتتمہاریکیونکہ ہو “گی۔

انجـیر درختکے تمثیلکی
29 اِس سلسلے میں عیسٰی نے اُنہیں ایک تمثیل سنائی۔ انجـیر”

کے درخت اور باقی درختوں پر غور کرو۔ 30 جوں ہی کونپلیں
نکلنے لـگتی ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمیوں کا نزدیکموسم ہے۔
اِسی31 جبطرح تم یہ واقعات دیکھو گے تو جان لو گے کہ الله
کی بادشاہی قریب ہی ہے۔

مَیں32 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ اِس نسل کے ختم ہونے پہلےسے
پہلے کچھسبیہ واقع ہو گا۔ آسمان33 و زمین تو رہیںجاتے گے،
لیکن میری باتیں تکہمیشہ قائم رہیں گی۔

خبردار رہنا



لوقا 21:34 806 لوقا 22:32
34 خبردار رہو تمہارےتاکہ دل عیاشی، نشہ بازی اور روزانہ

فکروںکی دبتلے نہ جائیں۔ ورنہ یہ اچانکدن تم پر پڑےآن گا،
پھندےاور35 تمہیںطرحکی جکڑ گا۔لے کیونکہ وہ دنیا تمامکے
باشندوں پر آئے گا۔ 36 چوکسوقتہر رہو اور دعا کرتے رہو
کہ تم کو آنے والی باتوںسباِن سے بچ نکلنے کی توفیق مل جائے
اور تم ابِن آدم کے منے کھڑےسا ہو “سکو۔

37 ہر روز عیسٰی المُقّدسبیت میں تعلیم دیتا رہا اور ہر شام وہ
نکل کر اُس پہاڑ راتپر گزارتا جستھا کا نام زیتون کا پہاڑ ہے۔
38 اور تمام لوگ اُس کی باتیں سننے کے لئے صبح سویرے بیت
المُقّدس میں اُس پاسکے آتے تھے۔

22
عیسٰی خلافکے منصوبہ بندیاں

بےخمیری1 روٹی کی عید یعنی فسح کی قریبعید آ گئی تھی۔
2 راہنما امام اور شریعت کے علما عیسٰی کو قتل کرنے کا کوئی
موزوں موقع ڈھونڈ رہے تھے، کیونکہ وہ عوام کے ردِ عمل سے
ڈرتے تھے۔

عیسٰی کو دشمن کے حوالے کرنے کا منصوبہ
ابلیسوقتاُس3 یہوداہ یوتی اسکر میں سما گیا جو بارہ رسولوں

میں سے تھا۔ اب4 وہ راہنما اماموں اور المُقّدسبیت پہرےکے
داروں افسروںکے ملاسے اور اُن باتسے کرنے لگا کہ وہ عیسٰی
طرحکسکو اُن حوالےکے گا۔سکےکر ہوئےخوشوہ5 اور
اُسے پیسے دینے پر متفق ہوئے۔ 6 یہوداہ رضامند ہوا۔ اب سے
وہ اِس تلاش میں رہا کہ عیسٰی کو ایسے موقع پر اُن کے حوالے
ہجومجبکرے اُس پاسکے نہ ہو۔

فسح کی عید کے لئے یاں تیار
روٹیبےخمیری7 کی عید فسحجبآئی لیلےکے قربانکو 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

ایکملاقاتتمہاری آدمی گیہوسے پانیجو کا چلاُٹھائےگھڑا
رہا اُسگا۔ہو اُسکرچلپیچھےکے داخلمیںگھر جسجاؤہو
میں وہ جائے گا۔ وہاں11 مالـککے سے کہنا، آپاُستاد’ سے
پوچھتے ہیں کہ وہ کمرا کہاں ہے جہاں مَیں اپنے شاگردوں کے
فسحساتھ کا کھانا ‘کھاؤں؟ وہ12 تم منزلدوسریکو ایکپر بڑا
اور سجا ہوا کمرا دکھائے گا۔ فسح کا کھانا وہیں تیار “کرنا۔

13 دونوں چلے گئے تو سب کچھ ویسا ہی پایا جیسا عیسٰی نے
اُنہیں بتایا تھا۔ پھر اُنہوں فسحنے کا کھانا تیار کیا۔

فسح آخریکا کھانا

14 مقررہ وقت پر عیسٰی اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانے کے
لئے بیٹھ گیا۔ 15 اُس نے اُن سے 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 وقت تک اِس
کھانے شریکمیں نہیں ہوں تکجبگا اِس کا مقصد الله کی
بادشاہی میں پورا نہ ہو گیا “ہو۔

17 پھر اُس نے َمے کا پیالہ لے کر شکرگزاری کی دعا کی اور
کہا، اِس” کو لے آپسکر میں بانٹ لو۔ مَیں18 تم کو بتاتا ہوں
کہ اب سے مَیں انگور کا رس نہیں پیوں گا، کیونکہ اگلی دفعہ
اِسے الله کی بادشاہی کے آنے پر پیوں “گا۔

19 پھر اُس نے روٹی لے کر شکرگزاری کی دعا کی اور اُسے
ٹکڑے کر کے اُنہیں دے دیا۔ اُس نے کہا، 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 یعےکے ذر قائم کیا
جاتا ہے، وہ خون تمہارےجو لئے بہایا جاتا ہے۔

لیکن21 شخصجس کا میرےہاتھ ساتھ کھانا کھانے میں
شریک ہے وہ مجھے دشمن کے حوالے گا۔دےکر 22 ابِن آدم تو
الله کی مرضی کے مطابق کوچ کر جائے گا، لیکن شخصاُس پر
وسیلےکےجسافسوس دشمناُسےسے حوالےکے کر دیا جائے
“گا۔

23 یہ سن کر دوسرےایکشاگرد بحثسے کرنے لـگے کہ
ہم میں سے یہ کون ہو سکتا ہے جو اِس قسم کی کرےحرکت
گا۔

کون بڑا ہے؟
24 پھر ایک اَور بات بھی چھڑ گئی۔ وہ ایک دوسرے سے

بحث لـگےکرنے میںہمکہ سےسبکونسے بڑا سمجھا جائے۔
25 لیکن عیسٰی نے اُن سے کہا، غیریہودی” قوموں میں بادشاہ
وہی ہیں جو دوسروں پر حکومت کرتے ہیں، اور اختیار والے
وہی ہیں جنہیں ‘محسن’ لقبکا دیا جاتا ہے۔ لیکن26 تم کو ایسا
نہیں ہونا ہئے۔ چا اِس کے بجائے سبجو سے بڑا ہے سبوہ سے
چھوٹے لڑکے کی مانند ہو اور جو راہنمائی کرتا ہے وہ نوکر جیسا
ہو۔ 27 کیونکہ عام طور پر کون یادہ ز بڑا ہوتا ہے، وہ جو کھانے
کے لئے بیٹھا ہے یا وہ جو لوگوں 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۔

دیکھو،28 تم وہی ہو میریجو تمام آزمائشوں میرےدورانکے
ساتھ رہے ہو۔ 29 چنانچہ مَیں تم کو بادشاہی عطا کرتا ہوں
باپطرحجس نے مجھے بھی بادشاہی عطا کی ہے۔ 30 تم میری
بادشاہی میں میری میز پر بیٹھ میرےکر ساتھ کھاؤ اور پیو گے،
اور تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ قبیلوں انصافکا کرو گے۔

پطرس کے انکار پیشکی گوئی
31 شمعون، !شمعون ابلیس نے تم لوگوں کو گندم کی طرح

پھٹکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لیکن32 مَیں تیرےنے لئے دعا کی ہے
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تاکہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ اور جب تُو مُڑ واپسکر آئے تو اُس
وقت اپنے بھائیوں مضبوطکو “کرنا۔

پطرس33 جوابنے مَیںخداوند،”دیا، آپتو جیلساتھکے
میں بھی جانے بلـکہ مرنے کو تیار “ہوں۔

34 عیسٰی نے کہا، پطرس،” مَیں تجھے بتاتا ہوں کہ کل صبح
مرغ بانگکے دینے پہلےسے پہلے تُو تین بار مجھے جاننے سے انکار
کر چکا ہو “گا۔

اب بیگبٹوے، اور تلوار ضرورتکی ہے
35 پھر اُس نے اُن سے پوچھا، جب” مَیں نے تم کو بٹوے،

سامان کے لئے بیگ اور جوتوں کے بغیر بھیج دیا تو کیا تم کسی
بھی چیز سے محروم “رہے؟
اُنہوں جوابنے دیا، کسی” سے “نہیں۔
36 اُس نے کہا، لیکن” اب جس کے پاس بٹوا یا بیگ ہو

وہ اُسے ساتھ لے جائے، بلـکہ جس پاسکے تلوار نہ ہو وہ اپنی
بیچچادر تلوارکر 37لے۔خرید میںمُقّدسکلاِم لـکھا ہے، اُسے’
مجرموں میں شمار کیا ‘گیا اور مَیں تم کو بتاتا ہوں، لازم ہے کہ یہ
بات مجھ میں پوری ہو جائے۔ کیونکہ جو بارےمیرےکچھ میں
لـکھا ہے اُسے پورا ہی ہونا “ہے۔

اُنہوں38 نے کہا، خداوند،” یہاں دو تلواریں “ہیں۔ اُس نے
کہا، !بس” کافی “!ہے

زیتون کے پہاڑ پر عیسٰی کی دعا
39 پھر وہ شہر نکلسے معمولکر زیتونمطابقکے کے پہاڑ کی

طرف چل دیا۔ اُس کے شاگرد اُس کے پیچھے ہو لئے۔ وہاں40
پہنچ کر اُس نے اُن سے دعا”کہا، کرو آزمائشتاکہ میں نہ “پڑو۔

41 پھر وہ اُنہیں چھوڑ کر کچھ آگے ًنکلا، تقریبا اِتنے فاصلے پر
جتنی دُور تک پتھر پھینکا جا سکتا ہے۔ وہاں وہ جھک کر دعا
کرنے لگا، باپ،اے”42 اگر تُو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے لے۔ہٹا
لیکن میری نہیں بلـکہ تیری مرضی پوری “ہو۔ اُس43 ایکوقت
فرشتے نے آسمان پر سے اُس پر ظاہر ہو کر اُس کو تقویت دی۔
44 وہ سخت پریشان ہو کر یادہ ز دل سوزی سے دعا کرنے لگا۔
ساتھ ساتھ اُس کا پسینہ خون کی بوندوں کی طرح زمین پر ٹپکنے
لگا۔

وہجب45 فارغسےدعا ہو کر کھڑا ہوا پاسکےشاگردوںاور
واپس آیا تو دیکھا کہ وہ غم مارےکے سو گئے ہیں۔ اُس46 نے
اُن سے کہا، تم” کیوں سو رہے ہو؟ اُٹھ کر دعا کرتے رہو تاکہ
آزمائش میں نہ “پڑو۔

عیسٰی گرفتاریکی
47 وہ ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا ایککہ ہجوم آ پہنچا جس

آگےکے 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؟

اُسجب49 کے ساتھیوں 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 بس”کہا،نے اُس“!کر غلامنے کانکا چھو
کر اُسے شفا دی۔ 52 پھر وہ اُن راہنما اماموں، بیت المُقّدس کے
پہرے داروں کے افسروں اور بزرگوں سے مخاطب ہوا جو اُس
پاسکے آئے تھے، کیا” مَیں ڈاکو ہوں کہ تم تلواریں اور لاٹھیاں
لئے میرے خلاف نکلے ہو؟ 53 مَیں تو روزانہ بیت المُقّدس میں
پاستمہارے تھا، مگر تم مجھےوہاںنے ہاتھ نہیں لگایا۔ ابلیکن
یہ وقتتمہارا ہے، یکیجبوقتوہ حکومتتار 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
صحن آگمیں جلا کر اُس کے ارد گرد بیٹھ پطرسگئے۔ بھی اُن
بیٹھدرمیانکے گیا۔ نوکرانیکسی56 پاسکےآگوہاںاُسےنے
بیٹھے دیکھا۔ہوئے اُس اُسےنے گھور کر یہ”کہا، بھی اُس کے
ساتھ “تھا۔

لیکن57 اُس نے انکار کیا، خاتون،” مَیں اُسے نہیں “جانتا۔
تھوڑی58 دیر کے کسیبعد آدمی نے اُسے دیکھا اور کہا، تم”

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

یہ”کہا، ًآدمی یقینا اُس ساتھکے تھا، گلیلبھییہکیونکہ کا ہنے ر
والا “ہے۔

پطرسلیکن60 جوابنے دیا، یار،” 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
کیخداوند باتوہ یاد آئی اُسجو اُسنے تھیکہیسے کل”کہ
مرغصبح بانگکے دینے پہلےسے پہلے تُو تین بار مجھے جاننے سے
انکار کر چکا ہو “گا۔ پطرس62 وہاں سے نکل کر ٹوٹے دل سے
خوب یا۔ رو

لعن طعن اور پٹائی
پہرے63 دار عیسٰی کا مذاق اُڑانے اور اُس کی پٹائی کرنے

لـگے۔ اُنہوں64 اُسنے آنکھوںکی پر پٹی باندھ کر نبوّت”پوچھا،
کر کسکہ تجھےنے “مارا؟ اِس65 طرح کی بہتاَور 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 جمعنے ہو کر یہودیاُسے عدالِت عالیہ میں
پیش کیا۔ اُنہوں67 نے کہا، اگر” تُو مسیح ہے تو ہمیں “!بتا
عیسٰی نے جواب دیا، اگر” مَیں تم کو بتاؤں تو تم میری بات

نہیں مانو گے، اور68 اگر تم پوچھوںسے تو نہیںجوابتم دو گے۔
ابلیکن69 سے ابِن آدم الله تعالیٰ کے ہنے د ہاتھ بیٹھا ہو “گا۔

سب70 نے پوچھا، تو” پھر کیا تُو الله کا فرزند “ہے؟
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اُس جوابنے دیا، جی،” تم خود کہتے “ہو۔
71 اِس پر اُنہوں نے کہا، اب” ہمیں کسی اَور گواہی کی کیا

ضرورت رہی؟ کیونکہ ہم نے باتیہ اُس کے اپنے منہ سے سن
لی “ہے۔

23
پیلاطس کے منے سا

1 پھر پوری مجلس اُٹھی اور اُسے پیلاطس کے پاس لے آئی۔
وہاں2 اُسوہ پر الزام لگا کر معلومنےہم”لـگے،کہنے کیا کہہے
یہ آدمی ہماری قوم کو گم راہ کر رہا ہے۔ یہ شہنشاہ ٹیکسکو
دینے سے منع کرتا اور دعوٰی کرتا ہے کہ مَیں مسیح اور بادشاہ
“ہوں۔

پیلاطس3 نے اُس سے پوچھا، اچھا،” تم یہودیوں کے بادشاہ
“ہو؟
عیسٰی جوابنے دیا، آپجی،” خود کہتے “ہیں۔
پیلاطسپھر4 نے اماموںراہنما اور اِسمجھے”کہا،سےہجوم

آدمی پر الزام لگانے کی کوئی وجہ نظر نہیں “آتی۔
لیکن5 اَڑےوہ رہے۔ اُنہوں نے کہا، پورےوہ” یہودیہ میں

تعلیم دیتے ہوئے قوم کو اُکساتا ہے۔ وہ گلیل سے شروع کر کے
تکیہاں آ پہنچا “ہے۔

ہیرودیس کے منے سا
یہ6 سن پیلاطسکر نے پوچھا، کیا” گلیلشخصیہ کا “ہے؟

7 جب اُسے معلوم ہوا کہ عیسٰی گلیل یعنی اُس علاقے سے
جسہے پر ہیرودیس انتپاس کی حکومت ہے تو اُس نے اُسے
ہیرودیس پاسکے بھیج دیا، کیونکہ وہ بھی اُس وقت یروشلم میں
تھا۔ ہیرودیس8 عیسٰی کو دیکھ خوشبہتکر ہوا، کیونکہ اُس
اُسنے بارےکے بہتمیں کچھ سنا تھا اور اِس لئے کافی دیر سے
اُس سے ملنا اُسابتھا۔چاہتا تھیخواہشبڑیکی عیسٰیکہ کو
کوئی معجزہ کرتے ہوئے دیکھ سکے۔ اُس9 نے اُس بہتسے
سارے سوال کئے، لیکن عیسٰی ایکنے کا بھی جواب نہ دیا۔
10 راہنما امام شریعتاور کے علما سےجوشبڑےکھڑےساتھ
اُس پر الزام لگاتے رہے۔ 11 پھر ہیرودیس اور اُس کے فوجیوں
نے اُس کی تحقیر کرتے ہوئے اُس کا مذاق اُڑایا اور چمکاُسے
دار لباس پہنا پیلاطسکر پاسکے واپس بھیج دیا۔ اُسی12 دن
ہیرودیس اور پیلاطس دوست بن گئے، کیونکہ اِس سے پہلے اُن
کی دشمنی چل رہی تھی۔

موتسزائے کا فیصلہ
13 پیلاطسپھر نے راہنما اماموں، سرداروں اور عوام جمعکو

کر کے 14 اُن سے کہا، تم” نے شخصاِس پاسمیرےکو لا کر
اِس پر الزام لگایا ہے کہ یہ قوم کو اُکسا رہا مَیںہے۔ تمہارینے
موجودگی میں اِس کا جائزہ لے کر ایسا کچھ نہیں پایا تمہارےجو
الزامات کی تصدیق کرے۔ ہیرودیس15 بھی کچھ نہیں معلوم کر
اِسسکا، لئے اُس بھیجواپسپاسہمارےاِسےنے دیا اِسہے۔
آدمی سے کوئی بھی ایسا قصور نہیں ہوا کہ یہ سزائے موت کے

لائق ہے۔ 16 اِس لئے مَیں اِسے کوڑوں کی دےسزا کر رِہا کر
دیتا “ہوں۔

17 اصل] میں یہ اُس فرضکا تھا کہ وہ عید کے موقع پر اُن
کی ایکخاطر قیدی کو رِہا کر [دے۔

ملسبلیکن18 کر شور مچا کر کہنے لـگے، اِسے” !جائیںلے
اِسے نہیں بلـکہ برابا کو رِہا کر ہمیںکے “دیں۔ 19 برابا) کو
اِس لئے جیل میں ڈالا گیا تھا کہ وہ قاتل تھا اور اُس نے شہر میں
حکومت بغاوتخلافکے کی (تھی۔

پیلاطس20 عیسٰی کو رِہا کرنا چاہتا تھا، اِس لئے وہ دوبارہ اُن
ہوا۔مخاطبسے لیکن21 وہ چلّاتے مصلوباِسے”رہے، کریں،
مصلوباِسے “کریں۔

22 پھر پیلاطس نے تیسری دفعہ اُن سے کہا، کیوں؟” اِس
نے کیا جرم کیا مجھےہے؟ اِسے موتسزائے دینے کی کوئی وجہ
نظر نہیں آتی۔ اِس لئے مَیں اِسے کوڑے لـگوا کر رِہا کر دیتا
“ہوں۔

لیکن23 وہ بڑا شور مچا کر مصلوباُسے کرنے کا تقاضا کرتے
رہے، اور آخرکار اُن غالبآوازیںکی آ گئیں۔ 24 پیلاطسپھر نے
فیصلہ کیا کہ اُن کا مطالبہ پورا کیا اُس25جائے۔ آدمیاُسنے کو
رِہا کر دیا جو اپنی باغیانہ حرکتوں اور قتل کی وجہ جیلسے میں
ڈال دیا گیا تھا جبکہ عیسٰی اُسکو نے اُن مرضیکی 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 وہ دیہات سے شہر میں داخل ہو رہا تھا۔
اُنہوں صلیبنے کو اُس کے کندھوں پر رکھ کر اُسے عیسٰی کے
پیچھے چلنے کا حکم دیا۔

ایک27 بڑا اُسہجوم پیچھےکے ہو ایسیکچھمیںجسلیا عورتیں
بھی شامل تھیں جو پیٹسینہ پیٹ کر اُس کا ماتم کر رہی تھیں۔
28 عیسٰی نے مُڑ کر اُن سے کہا، یروشلم” کی میرے!بیٹیو واسطے
نہ روؤ بلـکہ اپنے اور اپنے بچوں کے واسطے روؤ۔ 29 کیونکہ ایسے
آئیںدن لوگجبگے کہیں گے، مبارک’ ہیں وہ بانجھجو ہیں،
جنہوں نے نہ تو بچوں کو جنم دیا، نہ دودھ ‘پلایا۔ 30 پھر لوگ
پہاڑوں سے کہنے لـگیں گے، ہم’ پر گر ‘پڑو، اور یوں پہاڑ سے ہمیں’کہ ‘لو۔چھپا 31 کیونکہ لـکڑیہریاگر سے سلوکایسا کیا جاتا
ہے تو پھر لـکڑیسوکھی کا کیا بنے “گا؟

دو32 اَور مردوں پھانسیبھیکو دینے کے لئے باہر لے جایا جا
رہا تھا۔ دونوں مجرم تھے۔ 33 چلتے چلتے وہ اُس جگہ جسپہنچے
اُنہوںوہاںتھا۔کھوپڑینامکا عیسٰینے سمیتمجرموںدونوںکو
مصلوب ایککیا۔ مجرم کو اُس کے دائیں ہاتھ دوسرےاور کو
اُس کے بائیں ہاتھ لٹکا دیا گیا۔ 34 عیسٰی نے کہا، اے” باپ،
معافاِنہیں کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کر رہے “ہیں۔
اُنہوں نے قرعہ ڈال کر اُس کپڑےکے آپس میں بانٹ لئے۔

35 ہجوم وہاں کھڑا تماشا دیکھتا رہا جبکہ قوم کے سرداروں نے
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اُس کا مذاق بھی اُڑایا۔ اُنہوں نے کہا، اُس” اَوروںنے کو بچایا
ہے۔ اگر یہ الله کا چنا ہوا اور مسیح توہے آپاپنے “بچائے۔کو

فوجیوں36 بھینے اُسکی۔طعنلعناُسے پاسکے آ اُنہوںکر
نے اُسے َمے کا سرکہ پیش کیا 37 اور کہا، اگر” تُو یہودیوں کا
بادشاہ ہے تو آپاپنے کو بچا “لے۔

اُس38 سرکے کے ایکاوپر تختی لگائی جستھیگئی پر لـکھا
تھا، یہ” یہودیوں کا بادشاہ “ہے۔

39 جو مجرم اُس مصلوبساتھکے ہوئے تھے اُن میں ایکسے
نے کفر بکتے ہوئے کہا، کیا” تُو مسیح نہیں ہے؟ تو پھر آپاپنے
کو اور ہمیں بھی بچا “لے۔

40 لیکن 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 کہا، آپجب” اپنی بادشاہی میں آئیں تو مجھے یاد
“کریں۔

43 عیسٰی نے اُس سے کہا، مَیں” تجھے سچ بتاتا ہوں کہ تُو آج
میرےہی فردوسساتھ میں ہو “گا۔

عیسٰی موتکی
44 بارہ بجے سے دوپہر تین تکبجے پورا اندھیرےملـک میں

ڈوب گیا۔ تاریکسورج45 ہو گیا اور بیت المُقّدس مُقّدسکے
ترین کمرے کے منے سا لٹکا ہوا پردہ دو حصوں میں پھٹ گیا۔
اونچیعیسٰی46 آواز پکارسے مَیںباپ،اے”اُٹھا، تیرےروحاپنی
ہاتھوں میں سونپتا “ہوں۔ یہ کہہ کر اُس نے دم چھوڑ دیا۔

47 یہ دیکھ کر کھڑےوہاں فوجی *افسر نے الله کی تمجید کر
کے کہا، یہ” آدمی راستواقعی باز “تھا۔

اور48 ہجوم لوگتمامکے یہجو تماشا دیکھنے لئےکے ہوئےجمع
تھے یہ سب کچھ دیکھ کر چھاتی پیٹنے لـگے اور شہر میں واپس
چلے گئے۔ لیکن49 عیسٰی کے جاننے والے کچھ فاصلے کھڑےپر
دیکھتے رہے۔ اُن میں وہ بھیخواتین شامل تھیں 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 کے فیصلے اور
حرکتوں پر رضامند نہیں ہوا تھا۔ یہ آدمی یہودیہ کے شہر ارمتیہ کا
ہنے ر والا تھا اور اِس انتظار میں تھا کہ الله کی بادشاہی آئے۔
اب52 اُس پیلاطسنے پاسکے جا کر اُس سے عیسٰی لاشکی
لے جانے کی اجازت مانگی۔ 53 پھر لاش کو اُتار کر اُس نے
اُسے کتان کے کفن میں لپیٹ کر چٹان میں تراشی ایکہوئی قبر
میں رکھ کسیتکابمیںجسدیا کو دفنایا نہیں گیا تھا۔ 54 یہ
تیاری کا دن یعنی جمعہ تھا، لیکن سبت کا دن شروع ہونے کو
†تھا۔ 55 جو عورتیں عیسٰی کے ساتھ گلیل سے آئی تھیں یوسفوہ
پیچھےکے ہو لیں۔ اُنہوں نے قبر کو دیکھا اور یہ بھی کہ عیسٰی کی

پھر56ہے۔گئیرکھیمیںاُسطرحکسلاش وہ واپسمیںشہر
گئیںچلی اور اُس لاشکی کے لئے خوشبودار مسالے تیار کرنے
لـگیں۔ لیکن بیچ میں سبت کا دن شروع ہوا، اِس لئے اُنہوں نے
شریعت مطابقکے آرام کیا۔

24
عیسٰی جی اُٹھتا ہے

1 اتوار کے دن یہ عورتیں اپنے تیار شدہ مسالے لے کر صبح
سویرے قبر پر گئیں۔ پہنچوہاں2 کر اُنہوں نے دیکھا کہ قبر پر کا
پتھر ایک طرف لُڑھکا ہوا ہے۔ لیکن3 جب وہ قبر میں گئیں تو
وہاں خداوند عیسٰی لاشکی نہ پائی۔ 4 وہ ابھی اُلجھن میں وہاں
کھڑی تھیں اچانککہ دو مرد اُن پاسکے کھڑےآ ہوئے جن
لباسکے بجلی کی چمکطرح رہے تھے۔ 5 عورتیں دہشت کھا
کر منہ جھکبلکے لیکنگئیں، اُن مردوں نے کہا، تم” کیوں
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 اُس وقت کہی
میںگلیلوہجب تھا۔ 7 لازم’ کہہے ابِن آدم کو گناہ گاروں کے
حوالے کر دیا مصلوبجائے، کیا جائے اور کہ تیسرےوہ دن
جی “۔‘اُٹھے

8 پھر اُنہیں یہ بات یاد آئی۔ 9 اور قبر واپسسے آ کر اُنہوں نے
سبیہ کچھ گیارہ رسولوں اور باقی شاگردوں کو سنا دیا۔ 10 مریم
مگدلینی، یُوأنّہ، یعقوب کی ماں مریم اور ایکچند اَور عورتیں اُن
میں شامل تھیں جنہوں نے یہ باتیں رسولوں کو بتائیں۔ لیکن11 اُن
کو یہ باتیں لـگسیبےتُکی رہی تھیں، اِس لئے اُنہیں یقین نہ آیا۔
توبھی12 پطرس اُٹھا بھاگاور کر قبر پاسکے آیا۔ جب پہنچا تو
اندرکرجھک نظرہی*کفنصرفلیکنجھانکا، آیا۔ حالاتیہ
دیکھ کر وہ حیران ہوا اور چلا گیا۔

اماؤس کے راستے میں عیسٰی ملاقاتسے
اُسی13 دن عیسٰی کے دو پیروکار ایک گاؤں بنام اماؤس کی

چلطرف تھے۔رہے یہ گاؤں یروشلم ًسے دستقریبا کلو میٹر دُور
تھا۔ 14 چلتے چلتے آپسوہ میں اُن واقعات کا ذکر کر رہے تھے جو
ہوئے تھے۔ 15 اور ایسا ہوا کہ جب وہ باتیں اور دوسرےایک
کے ساتھ بحث مباحثہ کر رہے تھے تو عیسٰی خود قریب آ کر اُن
ساتھکے 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 کھڑےسے ہو گئے۔ 18 اُن میں ایکسے

کلیوپاسبنام اُسنے سے آپکیا”پوچھا، یروشلم میں شخصواحد
ہیں جسے معلوم نہیں کہ اِن دنوں میں کیا کچھ ہوا “ہے؟

اُس19 نے کہا، کیا” ہوا “ہے؟
* 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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اُنہوں وہ”دیا،جوابنے جو ناصریعیسٰی ساتھکے ہوا ہے۔

وہ نبی تھا جسے کلام اور کام میں الله اور تمام قوم کے منے سا
زبردست قوت حاصل تھی۔ لیکن20 ہمارے راہنما اماموں اور
سرداروں اُسےنے حکمرانوں حوالےکے کر دیا تاکہ اُسے سزائے
اُنہوںاورجائے،دیموت کیا۔مصلوباُسےنے لیکن21 ہمیں تو
اُمید تھی کہ وہی اسرائیل دےنجاتکو گا۔ واقعاتاِن کو تین
دن ہو گئے ہیں۔ لیکن22 ہم میں سے کچھ خواتین نے بھی ہمیں
حیران کر دیا سویرےصبحآجوہہے۔ قبر پر گئیں 23 تو دیکھا کہ
لاش وہاں نہیں اُنہوںہے۔ لوٹنے کر ہمیں بتایا کہ ہم پر فرشتے
ظاہر ہوئے جنہوں نے کہا کہ عیسٰی زندہ ہے۔ ہم24 میں سے
کچھ قبر پر گئے اور اُسے ویسا ہی طرحجسپایا اُن عورتوں نے کہا
تھا۔ لیکن اُسے خود اُنہوں نے نہیں “دیکھا۔

25 پھر عیسٰی نے اُن سے کہا، ارے” !نادانو تم کتنے ُکند ذہن
ہو کہ تمہیں اُن تمام باتوں پر یقین نہیں آیا جو نبیوں نے فرمائی ہیں۔
26 کیا لازم نہیں تھا کہ مسیح یہ سب کچھ جھیل کر اپنے جلال
میں داخل ہو “جائے؟ 27 پھر موسٰی اور تمام نبیوں سے شروع کر
عیسٰیکے نے مُقّدسکلاِم کی باتہر کی تشریح جہاںجہاںکی
اُس کا ذکر ہے۔

28 چلتے چلتے وہ اُس گاؤں کے قریب پہنچے جہاں اُنہیں جانا
تھا۔ عیسٰی نے ایسا کیا یا گو کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن29
اُنہوں نے اُسے مجبور کر کے کہا، پاسہمارے” ٹھہریں، کیونکہ
شام ہونے کو اورہے ڈھلدن گیا “ہے۔ چنانچہ وہ اُن ساتھکے
ٹھہرنے کے لئے اندر گیا۔ اور30 ایسا ہوا وہجبکہ کھانے کے
لئے بیٹھ گئے تو اُس نے روٹی لے کر اُس کے لئے شکرگزاری کی
دعا کی۔ پھر اُس نے ٹکڑےاُسے کر کے اُنہیں دیا۔ اچانک31 اُن
اُنہوںاورگئیںکھلآنکھیںکی پہچاناُسےنے لمحےاُسیلیکنلیا۔
وہ اوجھل ہو گیا۔ 32 پھر دوسرےایکوہ سے کہنے لـگے، کیا”
ہمارے جوشدل سے نہ بھر گئے تھے جب وہ راستے میں ہم سے
باتیں کرتے کرتے ہمیں صحیفوں مطلبکا سمجھا رہا “تھا؟

33 اور وہ اُسی وقت اُٹھ کر یروشلم واپس چلے گئے۔ جب وہ
وہاں پہنچے تو گیارہ رسول اپنے سمیتساتھیوں پہلے سے جمع تھے
34 اور یہ کہہ رہے تھے، خداوند” واقعی جی اُٹھا !ہے وہ شمعون
پر ظاہر ہوا “ہے۔

35 پھر اماؤس کے دو شاگردوں نے اُنہیں بتایا کہ گاؤں کی
طرف جاتے ہوئے کیا ہوا تھا اور کہ عیسٰی روٹیکے وقتتوڑتے
اُنہوں نے اُسے کیسے پہچانا۔

عیسٰی اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے
36 وہ ابھی یہ باتیں سنا رہے تھے کہ عیسٰی خود اُن کے درمیان

آ کھڑا ہوا اور کہا، تمہاری” سلامتی “ہو۔
37 وہ گھبرا بہتکر ڈر گئے، کیونکہ اُن کا خیال تھا کہ کوئی

بھوت پریت دیکھ رہے ہیں۔ اُس38 نے اُن سے کہا، تم” کیوں
پریشان ہو گئے ہو؟ کیا وجہ تمہارےکہہے دلوں اُبھرشکمیں آیا
ہے؟ ہاتھوںمیرے39 اور پاؤں کو دیکھو مَیںکہ مجھےہوں۔ہی

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 کے مارے یقین نہیں آ رہا تھا اور تعجب
کر رہے تھے تو عیسٰی نے پوچھا، کیا” یہاں تمہارے پاس کوئی
کھانے کی چیز “ہے؟ اُنہوں42 نے اُسے بُھنی ہوئی مچھلی ایککا
ٹکڑا دیا۔ اُس43 نے اُسے لے کر اُن کے منے سا ہی کھا لیا۔

44 پھر اُس نے اُن سے کہا، یہی” ہے جو مَیں نے تم کو اُس
وقت بتایا تھا تمہارےجب ساتھ تھا کہ جو کچھ بھی موسٰی کی
شریعت، نبیوں کے صحیفوں اور زبور کتابکی بارےمیرےمیں
میں لـکھا ہے اُسے پورا ہونا “ہے۔

45 پھر اُس نے اُن ذہنکے کھولکو دیا تاکہ وہ الله کا کلام
سمجھ سکیں۔ 46 اُس نے اُن سے کہا، کلاِم” مُقّدس میں یوں
لـکھا ہے، مسیح دُکھ اُٹھا کر تیسرے دن مُردوں میں سے جی
اُٹھے گا۔ 47 پھر یروشلم سے شروع کر کے اُس کے نام میں یہ پیغام
تمام قوموں کو سنایا جائے گا کہ وہ توبہ کر گناہوںکے کی معافی
پائیں۔ 48 تم اِن باتوں کے گواہ ہو۔ 49 اور پاستمہارےمَیں اُسے
بھیج دوں جسگا کا میرےوعدہ باپ نے کیا ہے۔ پھر تم کو
آسمان کی قوت سے ملبّس کیا جائے گا۔ اُس تکوقت شہر سے
باہر نہ “نکلنا۔

عیسٰی کو آسمان پر اُٹھایا جاتا ہے
50 پھر وہ شہر سے نکل کر اُنہیں بیت تکعنیاہ لے گیا۔ وہاں

اُس نے اپنے ہاتھ اُٹھا کر اُنہیں برکت دی۔ 51 اور ایسا ہوا کہ
برکت دیتے ہوئے وہ اُن سے جدا ہو کر آسمان پر اُٹھا لیا گیا۔
52 اُنہوں نے اُسے سجدہ کیا اور پھر بڑی خوشی سے یروشلم واپس
چلے گئے۔ وہاں53 وہ اپنا پورا المُقّدسبیتوقت میں گزار کر الله
کی تمجید کرتے رہے۔
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یوحنا
زندگی کا کلام

1 ابتدا میں کلام تھا۔ کلام الله کے ساتھ تھا اور کلام الله تھا۔
یہی2 ابتدا میں الله ساتھکے تھا۔ کچھسب3 کلام وسیلےکے سے
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۔

ایک6 دن 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 کے وسیلے 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 فطرینہ طور پر، نہ کسی
انسان کے منصوبے تحتکے پیدا ہوئے بلـکہ الله سے۔

14 کلام انسان بن ہمارےکر درمیان رہائش پذیر ہوا اور ہم
نے اُس جلالکے کا مشاہدہ کیا۔ وہ فضل اور سچائی سے معمور
تھا اور اُس کا باپجلال کے اکلوتے فرزند کا سا تھا۔

15 یحیٰی اُس بارےکے میں دےگواہی کر پکار یہ”اُٹھا، وہی
بارےکےجسہے مَیںمیں کہا،نے میرےایک’ بعد آنے والا
ہے جو مجھ سے بڑا ہے، کیونکہ وہ مجھ پہلےسے “۔‘تھا

16 اُس کی کثرت سے ہم سب نے فضل پر فضل پایا۔
17 شریعتکیونکہ موسٰی دیمعرفتکی لیکنگئی، الله کا فضل
اور سچائی عیسٰی مسیح کے وسیلے سے قائم ہوئی۔ کسی18 نے
کبھی بھی الله کو نہیں دیکھا۔ لیکن اکلوتا فرزند جو الله کی گود
میں اُسیہے نے الله کو ہم پر ظاہر کیا ہے۔

یحیٰی بپتسمہ دینے والے کا پیغام
19 یہ یحیٰی کی گواہی جبہے یروشلم یہودیوںکے اماموںنے

اور یوں لاو کو اُس پاسکے بھیج کر پوچھا، کونآپ” “ہیں؟
20 اُس نے انکار نہ کیا بلـکہ صاف تسلیم کیا، مَیں” مسیح نہیں

“ہوں۔
21 اُنہوں نے پوچھا، تو” پھر آپ کون ہیں؟ کیا آپ الیاس

“ہیں؟
اُس جوابنے دیا، نہیں،” مَیں وہ نہیں “ہوں۔
اُنہوں سوالنے کیا، آپکیا” آنے والا نبی “ہیں؟
اُس نے کہا، “نہیں۔”
تو”22 پھر ہمیں بتائیں آپکہ کون ہیں؟ جنہوں ہمیںنے بھیجا

ہے اُنہیں ہمیں کوئی نہ کوئی جواب دینا ہے۔ آپ خود اپنے
بارے میں کیا کہتے “ہیں؟

23 یحیٰی نے یسعیاہ نبی کا حوالہ دے کر جواب دیا، مَیں”
یگستان ر میں وہ آواز ہوں جو پکار رہی ربہے، کا راستہ سیدھا
“بناؤ۔

بھیجے24 فریسیلوگگئے فرقے تعلقسے تھے۔رکھتے اُنہوں25
نے پوچھا، آپاگر” نہ مسیح ہیں، الیاسنہ یا آنے والا نبی تو پھر
آپ بپتسمہ دےکیوں رہے “ہیں؟

26 یحیٰی نے جواب دیا، مَیں” تو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں،
ایکہیدرمیانتمہارےلیکن کھڑا جانتے۔نہیںتمکوجسہے
بعدمیرےوہی27 آنے والا مَیںاورہے اُس تسمےکےجوتوںکے
بھی لنے کھو لائقکے “نہیں۔

28 یہ یردن کے پار بیت عنیاہ میں ہوا جہاں یحیٰی دےبپتسمہ
رہا تھا۔

الله کا لیلا
اگلے29 دن یحیٰی نے عیسٰی کو پاساپنے 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، میرےایک’
بعد آنے والا سےمجھجوہے بڑا مجھوہکیونکہہے، پہلےسے ‘تھا۔
مَیں31 تو نہیںاُسے جانتا لیکنتھا، مَیں اِس لئے آ پانیکر بپتسمہسے
دینے لگا تاکہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو “جائے۔

32 اور یحیٰی نے یہ گواہی دی، مَیں” نے دیکھا کہ روح
القدس کبوتر طرحکی آسمان پر سے اُتر کر اُس پر ٹھہر گیا۔ مَیں33
تو نہیںاُسے جانتا اللهجبلیکنتھا، بپتسمہمجھےنے لئےکےدینے
بھیجا تو اُس نے مجھے بتایا، تُو’ دیکھے گا کہ القدسروح اُتر کر
کسی پر ٹھہر گا۔جائے یہ وہی ہو گا القدسروحجو سے بپتسمہ
دے ‘گا۔ اب34 مَیں نے دیکھا ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ یہ
الله کا فرزند “ہے۔

عیسٰی پہلےکے شاگرد
35 اگلے دن یحیٰی دوبارہ وہیں کھڑا تھا۔ اُس کے دو شاگرد

ساتھ تھے۔ 36 اُس نے عیسٰی کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا
تو کہا، دیکھو،” یہ الله کا لیلا “!ہے

اُس37 کی یہ بات سن کر اُس کے دو شاگرد عیسٰی کے پیچھے
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؟
39 اُس 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 باقی وقت اُس پاسکے رہے۔ شام ًکے تقریبا چار بج
گئے تھے۔

40 شمعون پطرس کا بھائی یاس اندر اُن دو شاگردوں میں سے
ایک تھا جو یحیٰی کی بات سن کر عیسٰی کے پیچھے ہو لئے تھے۔
اب41 اُس کی ملاقاتپہلی اُس کے اپنے بھائی شمعون سے ہوئی۔
اُس نے اُسے بتایا، ہمیں” مسیح مل گیا “ہے۔ مسیح) کا
مطلب مسح’ کیا ‘شخصہوا (ہے۔ 42 پھر وہ اُسے عیسٰی پاسکے
لے گیا۔
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اُسے دیکھ کر عیسٰی نے کہا، تُو” یوحنا کا بیٹا شمعون ہے۔ تُو

کیفا کہلائے “گا۔ اِس) کا یونانی پطرسترجمہ یعنی پتھر (ہے۔

عیسٰی فلپّس اور نتن ایل کو بُلاتا ہے
دناگلے43 عیسٰی گلیلنے جانے کا ارادہ کیا۔ فلپّس ملاسے

تو اُس سے کہا، میرے” پیچھے ہو “لے۔ یاس44 اندر پطرساور
کی طرح فلپّس کا وطنی بیتشہر صیدا تھا۔ فلپّس45 نتن ایل سے
ملا، اور اُس اُسنے سے ہمیں”کہا، ملشخصوہی جسگیا کا
ذکر موسٰی توریتنے اور نبیوں نے اپنے صحیفوں میں کیا اُسہے۔
کا نام عیسٰی یوسفبن ہے اور ناصرتوہ کا ہنے ر والا “ہے۔

46 نتن ایل نے کہا، ناصرت؟” کیا ناصرت سے کوئی اچھی
چیز نکل سکتی “ہے؟
فلپّس جوابنے دیا، آ” اور خود دیکھ “لے۔
عیسٰیجب47 نتننے 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 دیا، اِس” سے پہلے کہ فلپّس نے تجھے 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۔
50 عیسٰی نے اُس سے پوچھا، میریاچھا،” باتیہ سن کر کہ

مَیں نے تجھے انجـیر درختکے کے سائے میں دیکھا تُو ایمان لایا
ہے؟ تُو اِس سے کہیں بڑی باتیں دیکھے “گا۔ 51 اُس نے بات
جاری رکھی، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور
الله فرشتوںکے کو اوپر ھتے چڑ اور ابِن آدم پر اُترتے دیکھو “گے۔

2
قانا میں شادی

گلیلدنتیسرے1 گاؤںکے ہوئی۔شادیایکمیںقانا عیسٰی
کی ماں وہاں تھی 2 اور عیسٰی اور اُس کے شاگردوں کو بھی
دیدعوت تھی۔گئی 3 َمے ختم ہو گئی تو عیسٰی ماںکی اُسنے
سے کہا، اُن” پاسکے َمے نہیں “رہی۔

4 عیسٰی جوابنے خاتون،اے”دیا، آپمیرا سے کیا واسطہ؟
وقتمیرا ابھی نہیں “آیا۔

لیکن5 اُس کی ماں نے نوکروں کو بتایا، جو” کچھ وہ تم کو
بتائے وہاں6“کرو۔وہ پتھر یہودیجنہیںتھےپڑےمٹکےچھکے
غسلدینی کے لئے استعمال کرتے تھے۔ ایکہر ًمیں 100تقریبا
لٹر کی گنجائش تھی۔ 7 عیسٰی نے نوکروں سے کہا، مٹکوں” کو
پانی سے بھر “دو۔ چنانچہ اُنہوں نے اُنہیں لبالب بھر دیا۔ 8 پھر اُس
نے کہا، اب” کچھ نکال ضیافتکر کا انتظام چلانے والے کے
پاس لے “جاؤ۔ اُنہوں نے ایسا ہی کیا۔ 9 جوں ہی ضیافت کا
انتظام چلانے والے نے وہ پانی چکھا جو َمے میں بدل گیا تھا تو
اُس نے دُولھے کو بُلایا۔ اُسے) معلوم نہ تھا کہ یہ کہاں سے
آئی اگرچہہے، اُن نوکروں کو پتا تھا جو اُسے نکال کر لائے (تھے۔
اُس10 نے کہا، ہر” میزبان پہلے اچھی قسم کی َمے پینے کے لئے

پیش کرتا ہے۔ پھر جب لوگوں کو نشہ ھنے چڑ لـگے تو ًوہ نسبتا
گھٹیا قسم کی َمے پلانے لگتا ہے۔ لیکن آپ نے اچھی َمے اب
تک چھوڑیرکھ “ہے۔

یوں11 عیسٰی نے گلیل کے قانا میں یہ پہلا الٰہی نشان دکھا کر
اپنے جلال کا اظہار کیا۔ یہ دیکھ کر اُس کے شاگرد اُس پر ایمان
لائے۔

12 اِس کے بعد وہ اپنی ماں، اپنے بھائیوں اور اپنے شاگردوں
ساتھکے کفرنحوم کو چلا گیا۔ وہاں تھوڑےوہ دن رہے۔

المُقّدسبیتعیسٰی میں جاتا ہے
یہودیجب13 عیدِ قریبفسح آ گئی تو عیسٰی یروشلم چلا گیا۔

المُقّدسبیت14 میں جا کر اُس نے دیکھا کہ لوگکئی اُس میں
گائےبَیل، بھیڑیں اور کبوتر بیچ رہے دوسرےہیں۔ میز پر بیٹھے
غیرملـکی المُقّدسبیتِسکے بدلمیںِسکوںکے ہیں۔رہے 15 پھر
عیسٰی نے رّسیوں کا کوڑا بنا کر سب 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 میزیں ُلٹ ا دیں۔
16 کبوتر بیچنے والوں کو اُس نے کہا، اِسے” لے جاؤ۔ میرے
باپ کے گھر منڈیکو متمیں “بدلو۔ یہ17 دیکھ کر عیسٰی کے
شاگردوں کو مُقّدسکلاِم کا یہ حوالہ یاد آیا کہ تیرے” گھر کی
غیرت مجھے کھا جائے “گی۔

18 یہودیوں نے جواب میں پوچھا، آپ” ہمیں کیا الٰہی نشان
دکھا ہیںسکتے تاکہ ہمیں یقین آئے آپکہ یہکو کرنے کا اختیار
“ہے؟

19 عیسٰی جوابنے دیا، اِس” مقدِس کو ڈھا دو تو مَیں اِسے
تین دن کے اندر دوبارہ تعمیر کر دوں “گا۔

یہودیوں20 نے کہا، بیت” المُقّدس کو تعمیر کرنے میں 46
لـگسال تھےگئے میںدنتیناِسےآپاور تعمیر کرنا ہتے “ہیں؟چا

عیسٰیجبلیکن21 “مقدِساِس”نے استعمالالفاظکے کئے
تو اِس مطلبکا اُس کا اپنا بدن تھا۔ اُس22 کے مُردوں میں سے
جی اُٹھنے بعدکے اُس شاگردوںکے اُسکو کی باتیہ یاد آئی۔ پھر
وہ مُقّدسکلاِم اور اُن باتوں پر ایمان لائے جو عیسٰی تھیں۔کینے

عیسٰی فطرتانسانی واقفسے ہے
جب23 عیسٰی فسح کی عید کے لئے یروشلم میں تھا تو بہت سے

لوگ اُس پیشکے کردہ الٰہی نشانوں کو دیکھ کر اُس کے نام پر
ایمان لانے لـگے۔ لیکن24 اُس کو اُن پر اعتماد نہیں تھا، کیونکہ
سبوہ کو جانتا تھا۔ 25 اور اُسے انسان بارےکے میں کسی کی
گواہی ضرورتکی نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انسان کے
اندر کیا کچھ ہے۔

3
نیکدیمس کے ملاقاتساتھ

فریسی1 فرقے ایککا آدمی نیکدیمسبنام تھا یہودیجو عدالِت
عالیہ کا رُکن تھا۔ 2 راتوہ وقتکے عیسٰی پاسکے آیا اور اُستاد،”کہا، ہم جانتے ہیں آپکہ ایسے اُستاد ہیں جو الله طرفکی
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سے آئے ہیں، کیونکہ جو الٰہی نشان آپ دکھاتے ہیں صرفوہ
شخصایسا ہی دکھا سکتا ساتھکےجسہے الله “ہو۔

3 عیسٰی نے جواب دیا، مَیں” تجھے سچ بتاتا ہوں، صرف وہ
شخص الله کی بادشاہی کو دیکھ سکتا ہے جو سرےنئے سے پیدا
ہوا “ہو۔

نیکدیمس4 نے اعتراض کیا، کیا” مطلب؟ بوڑھا آدمی کس
طرح سرےنئے سے پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے
پیٹ 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
ہے، لیکن جو روح سے پیدا ہوتا ہے وہ روحانی ہے۔ اِس7 لئے
تُو تعجب نہ کر کہ مَیں کہتا ہوں، تمہیں’ سرےنئے سے پیدا ہونا
ضرور ‘ہے۔ 8 ہَوا جہاں چاہے چلتی ہے۔ تُو اُس کی آواز تو سنتا
لیکنہے، یہ نہیں جانتا آتیسےکہاںکہ اور کہاں ہے۔جاتیکو
حالتیہی ہر شخصاُس کی ہے روحجو سے پیدا ہوا “ہے۔

نیکدیمس9 نے پوچھا، طرحکسیہ” ہو سکتا “ہے؟
10 عیسٰی جوابنے 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۔ 12 مَیں نے تم کو دنیاوی باتیں سنائی
ہیں اور تم اُن پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو پھر تم کیونکر ایمان لاؤ گے
اگر تمہیں آسمانی باتوں بارےکے میں بتاؤں؟ آسمان13 پر نہیںکوئی
چڑھا سوائے ابِن آدم کے، آسمانجو سے اُترا ہے۔

14 طرحجساور موسٰی نے یگستان ر میں سانپ لـکڑیکو پر
لٹکا کر اونچا کر اُسیدیا طرح ضرور ہے کہ ابِن آدم بھیکو اونچے
پر تاکہ15جائے،چڑھایا ایکہر اُسجوکو ایمانپر لائے ابدیگا
جائے۔ملزندگی 16 کیونکہ الله نے دنیا رکھیمحبتاِتنیسے کہ
اُس اپنےنے اکلوتے فرزند دیا،بخشکو تاکہ بھیجو اُس پر ایمان
نہہلاکلائے ہو ابدیبلـکہ اللهکیونکہ17پائے۔زندگی اپنےنے
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
گا، لیکن جو ایمان نہیں رکھتا اُسے مجرم ٹھہرایا جا چکا ہے۔ وجہ
یہ وہکہہے الله اکلوتےکے فرزند نامکے پر ایمان نہیں اور19لایا۔
لوگوں مجرمکو ٹھہرانے سببکا یہ کہہے گو الله کا نور اِس دنیا
میں آیا، لیکن لوگوں نورنے اندھیرےنسبتکی کو یادہ ز پیار کیا،
کیونکہ اُن بُرےکامکے تھے۔ 20 غلطبھیجو کام کرتا وہہے نور
دشمنیسے رکھتا اورہے اُس قریبکے 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۔ 23 اُس وقت یحیٰی بھی شالیم کے
قریب واقع مقام عینون میں بپتسمہ دے رہا تھا، کیونکہ وہاں
پانی بہت تھا۔ اُس جگہ پر لوگ بپتسمہ لینے کے لئے آتے رہے۔
24 یحییٰ) 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
کے پاس آئے اور کہنے لـگے، اُستاد،” جس آدمی سے آپ کی
یائے در یردن کے پار ملاقات ہوئی جساور بارےکے آپمیں
نے دیگواہی کہ وہ مسیح ہے، وہ بھی لوگوں کو دےبپتسمہ
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 ہی دُلھن شادیسے کرتا ہے، اور دُلھن
اُسی کی ہے۔ اُس کا دوست صرف ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور
دُولھے کی آواز سن سن دوستکر خوشیکی کی انتہا نہیں ہوتی۔
مَیں بھی ایسا پوریخوشیکیجسہوںدوستہی ہو گئی ہے۔
لازم30 ہے کہ وہ بڑھتا جائے جبکہ مَیں گھٹتا جاؤں۔

آسمان سے آنے والا
31 جو آسمان پر سے آیا ہے اُس کا اختیار سب پر ہے۔ جو دنیا

سے اُسہے تعلقکا دنیا ہیسے اورہے باتیںدنیاویوہ ہے۔کرتا
لیکن آسمانجو پر سے آیا اُسہے کا پرسباختیار ہے۔ کچھجو32
اُس نے خود دیکھا اور سنا اُسیہے کی گواہی دیتا ہے۔ توبھی
کوئی اُس کی گواہی قبولکو نہیں کرتا۔ جسلیکن33 اُسےنے
قبول کیا اُس اِسنے تصدیقکی کی کہہے الله سچا ہے۔ جسے34
الله نے بھیجا ہے وہ الله کی باتیں سناتا ہے، کیونکہ الله اپنا روح
ناپ تول کر نہیں دیتا۔ باپ35 اپنے فرزند کو پیار کرتا ہے، اور
اُس اُسکچھسبنے سپردکے کر دیا ہے۔ چنانچہ36 اللهجو کے
فرزند پر ایمان لاتا ابدیہے زندگی اُس کی لیکنہے۔ فرزندجو کو
کرےرد وہ اِس زندگی نہیںکو دیکھے گا بلـکہ الله اُسغضبکا
پر ٹھہرا رہے “گا۔

4
عیسٰی اور عورتسامری

فریسیوں1 اطلاعکو ملی کہ عیسٰی یحیٰی نسبتکی یادہ ز شاگرد
بنا رہا اور لوگوں کو بپتسمہ دے رہا ہے، 2 حالانکہ وہ خود
بپتسمہ نہیں دیتا تھا بلـکہ اُس کے شاگرد۔ جب3 خداوند عیسٰی
کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر گلیل واپسکو
چلا گیا۔ وہاں4 پہنچنے کے لئے اُسے سامریہ میں سے گزرنا تھا۔

5 چلتے چلتے ایکوہ شہر پاسکے پہنچ جسگیا کا نام سوخار
تھا۔ یہ اُس زمین قریبکے تھا یعقوبجو نے اپنے یوسفبیٹے کو
دی تھی۔ یعقوبوہاں6 کا کنواں تھا۔ عیسٰی سفر تھکسے گیا
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تھا، اِس لئے وہ کنوئیں پر بیٹھ گیا۔ دوپہر ًکے تقریبا بارہ بج گئے
تھے۔

پانیعورتسامریایک7 آئی۔بھرنے عیسٰی مجھے”کہا،سےاُسنے ذرا پانی “پلا۔ 8 اُس) کے شاگرد کھانا خریدنے کے لئے
شہر گئے ہوئے (تھے۔

عورتسامری9 تعجبنے کیا، کیونکہ یہودی سامریوں کے
ساتھ تعلق رکھنے سے انکار کرتے ہیں۔ اُس نے کہا، آپ” تو
یہودی ہیں، اور مَیں سامری عورت ہوں۔ آپ کس طرح مجھ
سے پانی پلانے درخواستکی کر سکتے “ہیں؟

10 عیسٰی جوابنے دیا، اگر” 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۔

11 خاتون نے کہا، خداوند،” آپ پاسکے تو بالٹی نہیں ہے
اور یہ کنواں گہرا آپہے۔ کو زندگی کا یہ پانی کہاں سے ملا؟
12 کیا ہمارےآپ باپ یعقوب بڑےسے ہیں جس نے ہمیں یہ
کنواں دیا اور جو خود بھی 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 جسے مَیں پانی پلا دوں اُسے بعد
میں کبھی بھی پیاس نہیں لـگے گی۔ بلـکہ جو پانی مَیں اُسے دوں
گا وہ اُس ایکمیں چشمہ بن جائے جسگا سے پانی پھوٹ کر
ابدی زندگی کرےمہیا “گا۔

عورت15 نے اُس سے کہا، خداوند،” مجھے یہ پانی پلا دیں۔
پھر مجھے کبھی پیاسبھی 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،

شادیتیریکیونکہ18 پانچ مردوں چکیہوسے آدمیجساورہے
ساتھکے ابتُو رہیرہ وہہے تیرا بالکلباتتیریہے۔نہیںشوہر
درست “ہے۔

عورت19 نے کہا، خداوند،” مَیں دیکھتی ہوں کہ آپ نبی
ہیں۔ باپہمارے20 دادا تو اِسی پہاڑ عبادتپر کرتے تھے جبکہ
آپ لوگیہودی اصرار کرتے ہیں کہ یروشلم وہ مرکز ہے جہاں
عبادتہمیں کرنی “ہے۔

21 عیسٰی جوابنے دیا، اے” خاتون، یقین جان کہ وقتوہ
آئے جبگا تم نہ تو اِس پہاڑ باپپر عبادتکی کرو نہگے، یروشلم
میں۔ 22 تم سامری اُس پرستشکی کرتے ہو جسے نہیں جانتے۔
اِس کے مقابلے میں ہم اُس پرستشکی کرتے ہیں جسے جانتے
ہیں، نجاتکیونکہ یہودیوں میں سے ہے۔ لیکن23 وہ وقت آ رہا
بلـکہہے پہنچ چکا روحپرستارحقیقیجبہے اور سچائی باپسے
کی پرستش کریں گے، کیونکہ باپ 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 نے اُس سے کہا، مجھے” معلوم ہے کہ مسیح یعنی
مسح کیا شخصہوا آ رہا وہجبہے۔ آئے گا تو کچھسبہمیں بتا
دے “گا۔

اِس26 پر عیسٰی نے اُسے بتایا، مَیں” ہی مسیح ہوں تیرےجو
باتساتھ کر رہا “ہوں۔

اُسی27 لمحے شاگرد پہنچ گئے۔ اُنہوں جبنے دیکھا کہ عیسٰی
ایک عورت باتسے کر رہا ہے تو تعجب کیا۔ لیکن کسی نے
پوچھنے کی جرأت نہ کی کہ آپ” کیا ہتے چا “ہیں؟ یا آپ” اِس
عورت کیوںسے باتیں کر رہے “ہیں؟

عورت28 اپنا گھڑا چھوڑ کر میںشہر چلی اورگئی لوگوںوہاں
سے کہنے لـگی، 29 آؤ،” ایک آدمی کو دیکھو جس نے مجھے
سب کچھ بتا دیا ہے جو مَیں نے کیا ہے۔ وہ مسیح تو نہیں “ہے؟
30 چنانچہ وہ شہر نکلسے کر عیسٰی پاسکے آئے۔

عیسٰیکردےزورشاگردمیںاِتنے31 اُستاد،”لـگے،کہنےسے
کچھ کھانا کھا “لیں۔

لیکن32 اُس نے جواب دیا، میرے” پاس کھانے کی ایسی
چیز سےجسہے واقفتم نہیں “ہو۔

آپسشاگرد33 میں کہنے لـگے، کیا” کوئی اُس پاسکے کھانا
لے کر “آیا؟

34 لیکن عیسٰی نے اُن سے کہا، میرا” کھانا یہ ہے کہ اُس
کی مرضی پوری جسکروں نے مجھے بھیجا ہے اور اُس کا کام
تکتکمیل پہنچاؤں۔ 35 تم تو خود کہتے ہو، مزید’ چار تکمہینے
فصل پک جائے ‘گی۔ لیکن مَیں تم کو بتاتا ہوں، اپنی نظر اُٹھا
کر کھیتوں پر غور پکفصلکرو۔ گئی اورہے کٹائی کے لئے تیار
ہے۔ کٹائیکیفصل36 شروع کٹائیہے۔چکیہو والےکرنے کو
مزدوری مل رہی ہے اور وہ فصل کو ابدی زندگی کے لئے جمع
کر رہا ہے تاکہ بیج بونے والا اور کٹائی کرنے والا دونوں مل کر
خوشی منا سکیں۔ یوں37 ثابتدرستکہاوتیہ ہو جاتی ایک’کہہے بیج بوتا اور دوسرا فصل کاٹتا ‘ہے۔ مَیں38 نے تم کو اُس
فصل کی کٹائی کرنے کے لئے بھیج دیا ہے جسے تیار کرنے کے
لئے تم محنتنے نہیں کی۔ اَوروں محنتخوبنے کی ہے اور تم
اِس سے فائدہ اُٹھا کر فصل جمع کر سکتے “ہو۔

اُس39 شہر بہتکے سامریسے عیسٰی پر ایمان لائے۔ وجہ یہ
تھی کہ اُس عورت نے اُس بارےکے میں یہ گواہی دی اُس”تھی، کچھسبمجھےنے بتا دیا جو مَیں نے کیا “ہے۔ وہجب40
اُس پاسکے آئے اُنہوںتو منتنے پاسہمارے”کی، “ٹھہریں۔
چنانچہ وہ دو دن وہاں رہا۔

41 اور اُس کی باتیں سن کر مزید بہت لوگسے ایمان لائے۔
اُنہوں42 عورتنے سے کہا، اب” ہم تیری باتوں کی بنا پر ایمان
نہیں رکھتے بلـکہ اِس لئے کہ ہم نے خود سن اور جان لیا ہے کہ
واقعی دنیا نجاتکا دہندہ یہی “ہے۔

افسر کے بیٹے کی شفا
43 وہاں دو دن گزارنے کے بعد عیسٰی گلیل کو چلا گیا۔

اُس44 نے خود دےگواہی کر کہا تھا کہ نبی کی اُس کے اپنے
وطن میں عزت نہیں ہوتی۔ جباب45 وہ گلیل پہنچا تو مقامی
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لوگوں نے خوشاُسے آمدید کہا، کیونکہ وہ فسح کی عید منانے
کے لئے یروشلم آئے تھے اور اُنہوں سبنے کچھ 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
میںکفرنحوم بیمار پڑا تھا۔ اُسےجب47 اطلاع ملی کہ عیسٰی یہودیہ
پہنچگلیلسے گیا توہے وہ اُس پاسکے گیا گزارشاور قانا”کی،
پاسمیرےسے آ میرےکر بیٹے کو شفا دیں، کیونکہ وہ مرنے کو
“ہے۔ 48 عیسٰی نے اُس سے کہا، تکجب” لوگتم الٰہی نشان
معجزےاور نہیں دیکھتے ایمان نہیں “لاتے۔

49 شاہی افسر نے کہا، خداوند” آئیں، اِس سے پہلے کہ میرا
لڑکا مر “جائے۔

50 عیسٰی جوابنے دیا، جا،” تیرا بیٹا زندہ رہے “گا۔
آدمی عیسٰی کی بات 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 طبیعت کس
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 الٰہیدوسرا نشان وقتاُس وہجبدکھایا
یہودیہ گلیلسے میں آیا تھا۔

5
المُقّدسبیت حوضکے پر شفا

1 کچھ دیر کے بعد عیسٰی کسی یہودی عید کے موقع پر یروشلم
گیا۔ 2 شہر میں ایک حوض تھا جس کا نام اَرامی زبان میں
بیت حسدا تھا۔ اُس کے پانچ بڑے برآمدے تھے اور وہ شہر کے
اُس دروازے کے قریب تھا جس کا نام بھیڑوں’ کا ‘دروازہ
ہے۔ 3 اِن برآمدوں میں بےشمار پڑےلوگمعذور ہتے ر تھے۔ یہ
لنگڑےاندھے، اور مفلوج پانی کے ہلنے کے انتظار میں ہتے ر تھے۔
4 کیونکہ] گاہے بگاہے رب کا فرشتہ اُتر کر پانی کو
ہلا دیتا تھا۔ جو بھی اُس وقت اُس میں پہلے داخل ہو جاتا اُسے
شفا مل جاتی تھی خواہ اُس بیماریکی کوئی بھی کیوں نہ [ہوتی۔
5 مریضوں 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
ساتھی نہیں جو مجھے اُٹھا کر پانی جبمیں اُسے ہلایا جاتا ہے لے
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 واقعہ سبت کے دن ہوا۔ 10 اِس لئے یہودیوں شفایابنے
آدمی کو بتایا، سبتآج” کا دن آجہے۔ بستر اُٹھانا منع “ہے۔

لیکن11 اُس جوابنے دیا، جس” آدمی نے مجھے شفا دی
اُس مجھےنے بتایا، اپنا’ بستر اُٹھا کر چل “۔‘پھر

اُنہوں12 نے سوال کیا، وہ” کون جسہے نے تجھے یہ کچھ
“بتایا؟ شفایابلیکن13 آدمی کو معلوم 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۔

آدمیاُس15 اُسےنے چھوڑ یہودیوںکر اطلاعکو عیسٰی”دی،
نے مجھے شفا “دی۔ 16 اِس پر یہودی اُس کو ستانے لـگے،
کیونکہ اُس نے اُس آدمی سبتکو بحالدنکے کیا تھا۔ لیکن17
عیسٰی نے اُنہیں جواب دیا، میرا” باپ تکآج کام کرتا آیا ہے،
اور مَیں بھی ایسا کرتا “ہوں۔

18 یہ سن کر یہودی اُسے قتل کرنے کی کوششمزید کرنے
لـگے، کیونکہ اُس نے سبتصرفنہ دنکے منسوخکو قرار دیا
تھا بلـکہ الله کو اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو الله کے برابر ٹھہرایا
تھا۔

فرزند کا اختیار
عیسٰی19 مَیں”دیا،جواباُنہیںنے تم کو سچ ہوںبتاتا فرزندکہ

اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ صرفوہ وہ کچھ کرتا ہے جو
باپوہ کو کرتے دیکھتا ہے۔ جو باپکچھ کرتا ہے وہی فرزند
بھی کرتا ہے، 20 باپکیونکہ فرزند کو پیار کرتا اور کچھسباُسے
دکھاتا ہے جو وہ خود کرتا ہے۔ ہاں، وہ فرزند کو اِن سے بھی
عظیم کام دکھائے گا۔ پھر تم اَور بھی یادہ ز حیرت زدہ ہو گے۔
21 کیونکہ جس طرح باپ مُردوں کو زندہ کرتا ہے اُسی طرح
فرزند بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کر دیتا ہے۔ 22 اور باپ کسی
کی عدالتبھی نہیں کرتا بلـکہ اُس عدالتنے کا پورا انتظام فرزند
کے سپرد کر دیا ہے 23 اُسیسبتاکہ طرح فرزند کریںعزتکی
باپوہطرحجس ہیں۔کرتےعزتکی فرزندجو نہیںعزتکی
کرتا باپوہ کی عزتبھی نہیں جسکرتا نے اُسے بھیجا ہے۔

24 مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں، جو بھی میری بات سن کر اُس پر
ایمان لاتا جسہے مجھےنے بھیجا ابدیہے زندگی اُس کی ہے۔
اُسے مجرم نہیں ٹھہرایا جائے گا بلـکہ موتوہ گرفتکی سے نکل
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 اورگے۔سنیںآوازکی سنیںجتنے وہگے زندہ گے۔جائیںہو
26 باپطرحجسکیونکہ زندگی کا منبع اُسیہے طرح اُس نے
اپنے فرزند کو زندگی کا منبع بنا دیا ہے۔ 27 ساتھ ساتھ اُس نے
عدالتاُسے کرنے کا اختیار دےبھی دیا ہے، کیونکہ وہ ابِن آدم
ہے۔ یہ28 سن تعجبکر نہ کرو وقتایککیونکہ آ رہا جبہے
مُردےتمام اُس کی آواز سن کر قبروں29 میں نکلسے آئیں گے۔
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جنہوں نیکنے کام کیا وہ اُٹھجی کر زندگی پائیں گے جنہوںجبکہ
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 سنتا ہوں اُس کے عدالتمطابق کرتا ہوں۔ اور میری عدالت
راست ہے کیونکہ مَیں اپنی مرضی کرنے کوششکی نہیں کرتا
بلـکہ اُسی جسکی مجھےنے بھیجا ہے۔

31 اگر مَیں خود اپنے بارے میں گواہی دیتا تو میری گواہی
معتبر نہ ہوتی۔ ایکلیکن32 اَور بارےمیرےجوہے میں گواہی
دے رہا ہے اور مَیں جانتا ہوں میرےکہ بارے میں اُس کی
اورسچیگواہی معتبر ہے۔ 33 تم نے پتا لئےکےکرنے لوگوںاپنے
کو یحیٰی پاسکے بھیجا ہے اور اُس حقیقتنے کی تصدیق کی
ہے۔ کسیمجھےبےشک34 انسانی گواہ نہیںضرورتکی ہے،
لیکن مَیں یہ اِس لئے بتا رہا ہوں تاکہ تم کو نجات مل جائے۔
35 یحیٰی ایک جلتا ہوا چراغ تھا جو روشنی دیتا تھا، اور کچھ دیر
کے لئے تم نے اُس کی روشنی میں خوشی منانا پسند کیا۔ لیکن36
ایکپاسمیرے اَور گواہ ہے جو یحیٰی نسبتکی یادہ ز اہم ہے
یعنی وہ کام باپجو مکملمجھےنے کرنے کے لئے دیا۔دے یہی
کام جو مَیں کر رہا ہوں میرے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ
باپ نے مجھے بھیجا ہے۔ اِس37 کے باپعلاوہ نے جسخود
مجھےنے بھیجا بارےمیرےہے میں دیگواہی ہے۔ افسوس،
تم نے کبھی اُس کی آواز نہیں سنی، نہ اُس کی شکل و صورت
دیکھی، 38 اور اُس کا تمہارےکلام اندر نہیں رہتا، کیونکہ تم
اُس نہیںایمانپر اُسجسےرکھتے 39ہے۔بھیجانے تم صحیفوںاپنے
میں ڈھونڈتے ہتے ر ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اُن سے تمہیں ابدی
لیکنہے۔حاصلزندگی !ہیںدیتےگواہیمیںبارےمیرےیہی
توبھی40 تم زندگی پانے کے لئے پاسمیرے آنا نہیں ہتے۔ چا

مَیں41 انسانوں عزتسے نہیں چاہتا، لیکن42 مَیں تم کو جانتا
ہوں کہ تم میں الله محبتکی نہیں۔ اگرچہ43 مَیں باپاپنے نامکے
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۔ کوئی44
عجب نہیں کہ تم ایمان نہیں لا سکتے۔ کیونکہ تم ایک دوسرے
عزتسے ہتے چا ہو جبکہ تم عزتوہ پانے کوششکی ہی نہیں
کرتے جو واحد خدا سے ملتی ہے۔ لیکن45 یہ نہ سمجھو کہ مَیں
باپ کے منے سا تم پر الزام لگاؤں ایکگا۔ اَور ہے جو تم پر الزام لگا
رہا ہے یعنی جسموسٰی، سے تم اُمید رکھتے ہو۔ 46 اگر تم واقعی
موسٰی پر ایمان رکھتے تو ضرور مجھ 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

اِس1 بعدکے عیسٰی پارکوجھیلکیگلیلنے کیا۔ جھیل)
کا دوسرا نام یاس تبر (تھا۔ ایک2 بڑا ہجوم اُس کے لـگپیچھے گیا
تھا، کیونکہ اُس الٰہینے نشان دکھا کر مریضوں کو تھیدیشفا
اور لوگوں نے اِس کا مشاہدہ کیا تھا۔ 3 پھر عیسٰی پہاڑ پر چڑھ کر
اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ 4 یہودی) عیدِ فسح قریب
آ گئی (تھی۔ وہاں5 بیٹھے عیسٰی نے اپنی نظر اُٹھائی تو دیکھا کہ
ایک بڑا پہنچہجوم رہا اُسہے۔ فلپّسنے سے کہاںہم”پوچھا،
سے خریدیںکھانا تاکہ اُنہیں “کھلائیں؟ اُسیہ)6 فلپّسنے کو
آزمانے کے لئے کہا۔ خود تو وہ جانتا تھا کہ کرےکیا (گا۔

فلپّس7 جوابنے دیا، اگر” ایکہر صرفکو تھوڑا سا ملے
توبھی چاندی کے ِسکے200 کافی نہیں ہوں “گے۔

8 پھر شمعون پطرس کا بھائی یاس اندر بول اُٹھا، 9 یہاں” ایک
لڑکا جسہے پاسکے َجو کی پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں ہیں۔
مگر اِتنے لوگوں میں یہ کیا “!ہیں

عیسٰی10 لوگوں”کہا،نے کو بٹھا اُس“دو۔ گھاسبہتجگہ
تھی۔ بیٹھسبچنانچہ گئے۔ مردوںصرف) کی 5,000تعداد
(تھی۔ 11 عیسٰی روٹیاںنے لے شکرگزاریکر 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۔ جب12
سب سیر ہو گئے تو عیسٰی شاگردوںنے کو بتایا، بچےاب” ہوئے
ٹکڑے جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو “جائے۔ اُنہوںجب13 نے
بچا ہوا کھانا اکٹھا کیا تو َجو کی پانچ روٹیوں کے ٹکڑوں سے بارہ
ٹوکرے بھر گئے۔

جب14 لوگوں نے عیسٰی کو یہ الٰہی نشان دکھاتے دیکھا تو
اُنہوں نے کہا، یقیناً” یہ وہی نبی ہے جسے دنیا میں آنا “تھا۔
15 عیسٰی کو معلوم ہوا کہ وہ آ کر اُسے زبردستی بادشاہ بنانا ہتے چا
ہیں، اِس لئے وہ دوبارہ اُن الـگسے ہو کر اکیلا کسیہی پہاڑ پر
چڑھ گیا۔

عیسٰی پانی پر چلتا ہے
شام16 کو جھیلشاگرد پاسکے گئے اور17 کشتی پر سوار ہو

کر جھیل کے پار شہر کفرنحوم کے لئے روانہ ہوئے۔ اندھیرا ہو
چکا تھا اور عیسٰی تکاب اُن پاسکے واپس نہیں آیا تھا۔ 18 تیز
ہَوا کے باعث 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 کشتی طرفکی بڑھ رہا
تھا۔ شاگرد دہشت زدہ ہو گئے۔ لیکن20 اُس نے اُن سے مَیں”کہا، ہی خوفہوں۔ نہ “کرو۔ 21 وہ اُسے کشتی میں بٹھانے پر
آمادہ ہوئے۔ اور کشتی اُسی لمحے اُس جگہ پہنچ گئی جہاں وہ
جانا ہتے چا تھے۔

لوگ عیسٰی کو ڈھونڈتے ہیں
22 ہجوم تو جھیل کے پار رہ گیا تھا۔ اگلے دن لوگوں کو پتا

چلا کہ ایکشاگرد ہی کشتی لے کر چلے گئے ہیں اور کہ اُس
وقت عیسٰی کشتی میں نہیں تھا۔ 23 پھر کچھ یاسکشتیاں تبر سے
اُس مقام قریبکے پہنچیں خداوندجہاں عیسٰی روٹینے کے لئے
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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
وہ کشتیوں پر سوار ہو کر عیسٰی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کفرنحوم
پہنچے۔

عیسٰی زندگی کی روٹی ہے
اُنہوںجب25 پارکےجھیلاُسےنے پایا تو آپاُستاد،”پوچھا،

طرحکس یہاں پہنچ “گئے؟
26 عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں، تم مجھے اِس

لئے نہیں ڈھونڈ رہے کہ الٰہی نشان دیکھے ہیں بلـکہ اِس لئے کہ
تم جینے بھر کر روٹی کھائی ہے۔ خوراکایسی27 کے لئے جد
و جہد نہ کرو جو گل سڑ جاتی ہے، بلـکہ ایسی کے لئے ابدیجو
تکزندگی قائم رہتی ہے اور جو ابِن آدم تم دےکو گا، کیونکہ
باپخدا نے اُس پر اپنی تصدیق کی مُہر لگائی “ہے۔

28 اِس پر اُنہوں نے پوچھا، ہمیں” کیا کرنا ہئے چا تاکہ الله کا
مطلوبہ کام “کریں؟

29 عیسٰی جوابنے دیا، الله” کا کام یہ ہے کہ تم اُس پر ایمان
لاؤ جسے اُس نے بھیجا “ہے۔

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؟ باپہمارے31 دادا نے تو یگستان ر میں مَن کھایا۔ چنانچہ
کلاِم مُقّدس میں لـکھا ہے کہ موسٰی نے اُنہیں آسمان سے روٹی
“کھلائی۔

عیسٰی32 مَیں”دیا،جوابنے تم کو سچ ہوںبتاتا موسٰیخودکہ
نے تم آسمانکو نہیںروٹیسے باپمیرےبلـکہکھلائی وہینے۔
تم آسمانکو سے حقیقی روٹی دیتا ہے۔ 33 کیونکہ الله کی روٹی وہ
شخص ہے آسمانجو پر سے اُتر کر دنیا کو زندگی بخشتا “ہے۔

اُنہوں34 ہمیںخداوند،”کہا،نے یہ روٹی وقتہر “کریں۔دیا
میںجواب35 عیسٰی نے کہا، مَیں” ہی زندگی کی روٹی ہوں۔

پاسمیرےجو آئے اُسے پھر بھوککبھی نہیں لـگے گی۔ اور جو
مجھ پر ایمان لائے اُسے پھر کبھی پیاس نہیں لـگے گی۔ لیکن36
طرحجس مَیں تم کو بتا چکا ہوں، تم مجھےنے دیکھا اور پھر بھی
ایمان نہیں لائے۔ 37 جتنے باپبھی نے مجھے دیئے ہیں میرےوہ
پاس آئیں گے اور جو پاسمیرےبھی آئے گا اُسے مَیں ہرگز نکال
نہ دوں گا۔ 38 مَیںکیونکہ اپنی پوریمرضی کرنے کے لئے آسمان
نہیںسے اُترا بلـکہ اُس مجھےنےجسکی بھیجا ہے۔ جساور39
نے مجھے بھیجا اُس کی مرضی یہ ہے کہ جتنے بھی اُس نے مجھے
دیئے ہیں اُن میں ایکمَیںسے کو بھی کھو نہ دوں سببلـکہ کو
قیامت مُردوںدنکے میں سے پھر زندہ کروں۔ 40 میرےکیونکہ
باپ مرضیکی یہی بھیجوکہہے فرزند دیکھکو اُسکر پر ایمان
لائے ابدیاُسے شخصایسےہو۔حاصلزندگی قیامتمَیںکو کے
دن مُردوں میں سے پھر زندہ کروں “گا۔

سنیہ41 یہودیکر اِس لئے بڑبڑانے لـگے اُسکہ نے مَیں”تھا،کہا ہی وہ روٹی ہوں آسمانجو پر سے اُتر آئی “ہے۔ اُنہوں42 نے
اعتراض کیا، کیا” یہ عیسٰی یوسفبن جسنہیں، باپکے اور ماں

سے واقفہم ہیں؟ وہ کیونکر کہہ سکتا ہے کہ مَیں’ آسمان سے
اُترا “؟‘ہوں

عیسٰی43 میںجوابنے بڑاؤ۔متمیںآپس”کہا، صرف44بڑ
پاسمیرےشخصوہ آ سکتا جسباپجسےہے مجھےنے بھیجا
پاسمیرےہے کھینچ لایا ہے۔ شخصایسے کو قیامتمَیں کے
دن مُردوں میں سے پھر زندہ کروں گا۔ نبیوں45 کے صحیفوں میں
لـکھا ہے، سب’ الله سے تعلیم پائیں ‘گے۔ جو بھی الله کی سن کر
اُس سے سیکھتا ہے پاسمیرےوہ آ جاتا ہے۔ اِس46 مطلبکا
یہ نہیں کسیکہ باپکبھینے کو ایکصرفدیکھا۔ ہی نے
باپ کو دیکھا ہے، وہی جو الله کی طرف سے ہے۔ 47 مَیں تم
کو سچ بتاتا ہوں کہ جو ایمان رکھتا ہے اُسے ابدی زندگی حاصل
ہے۔ زندگی48 مَیںروٹیکی ہوں۔ باپتمہارے49 یگستاندادا ر
میں مَن کھاتے رہے، توبھی وہ مر گئے۔ لیکن50 یہاں آسمان سے
اُترنے والی ایسی روٹی ہے جسے کھا کر انسان نہیں مرتا۔ مَیں51
کیزندگیہی ہوںروٹیوہ آسمانجو اُترسے آئی روٹیاِسجوہے۔
تکابدوہکھائےسے زندہ اورگا۔رہے یہ روٹی گوشتمیرا ہے
مَیںجو دنیا کو زندگی مہیا کرنے کی پیشخاطر کروں “گا۔

یہودی52 بڑی سرگرمی سے ایک 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 ہو گی۔ 54 جو گوشتمیرا کھائے اور میرا خون پیئے ابدی
زندگی اُس کی اورہے مَیں قیامتاُسے مُردوںدنکے میں سے پھر
زندہ کروں گا۔ 55 کیونکہ میرا گوشت خوراکحقیقی اور میرا
خون حقیقی پینے کی چیز ہے۔ 56 جو میرا گوشت کھاتا اور میرا
خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور مَیں اُس میں۔ مَیں57
اُس باپزندہ کی وجہ سے زندہ جسہوں مجھےنے بھیجا۔ اِسی
طرح جو مجھے کھاتا ہے وہ میری ہی وجہ سے زندہ رہے گا۔
58 یہی وہ روٹی ہے جو آسمان 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 کے بہت سے شاگردوں نے کہا، یہ” باتیں

ناگوار ہیں۔ کون اِنہیں سن سکتا “!ہے
عیسٰی61 معلومکو تھا میرےکہ بارےمیرےشاگرد میں بڑا بڑ

رہے ہیں، اِس لئے اُس نے کہا، کیا” تم کو اِن باتوں ٹھیسسے
لـگی ہے؟ 62 تو پھر تم کیا سوچو جبگے ابِن آدم کو اوپر جاتے
دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا؟ 63 الله کا روح 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 ایمانجو نہیں “رکھتے۔ ( عیسیٰ تو شروع ہیسے جانتا تھا
کہ کون کون ایمان نہیں رکھتے اور کون مجھے دشمن کے حوالے
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(گا۔کرے 65 پھر اُس نے اِس”کہا، لئے مَیں نے تم کو بتایا کہ
صرف پاسمیرےشخصوہ آ سکتا باپجسےہے طرفکی سے
یہ توفیق “ملے۔

اُسسےوقتاُس66 بہتکے شاگردسے لٹے ُ ا پاؤں پھر اورگئے
آئندہ کو اُس کے ساتھ نہ چلے۔ تب67 عیسٰی نے بارہ شاگردوں
سے پوچھا، کیا” تم بھی چلے جانا ہتے چا “ہو؟

پطرسشمعون68 جوابنے پاسکےکسہمخداوند،”دیا،
جائیں؟ ابدی زندگی کی باتیں تو آپ ہی پاسکے ہیں۔ 69 اور 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
شاگردوں میں ایکسے تھا جساور نے بعد میں اُسے دشمن کے
حوالے کر (دیا۔

7
عیسٰی اور اُس کے بھائی

اِس1 کے بعد عیسٰی نے گلیل کے علاقے میں اِدھر اُدھر سفر
کیا۔ وہ یہودیہ میں پھرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہاں کے یہودی
اُسے قتل کرنے کا موقع ڈھونڈ رہے تھے۔ 2 لیکن جب یہودی
عید بنام یوں جھونپڑ کی قریبعید آئی 3 تو اُس بھائیوںکے اُسنے
یہ”کہا،سے 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 نہیںکام کرتا۔ اگر تُو اِس قسم کا
معجزانہ کام کرتا ہے تو آپاپنے کو دنیا پر ظاہر “کر۔ 5 اصل)
میں عیسٰی کے بھائی بھی اُس پر ایمان نہیں رکھتے (تھے۔

6 عیسٰی نے اُنہیں بتایا، ابھی” وہ وقت نہیں آیا میرےجو لئے
موزوں ہے۔ لیکن تم جا سکتے تمہارےہو، لئے ہر وقت موزوں
ہے۔ 7 دنیا تم نہیںدشمنیسے لیکنسکتی۔رکھ مجھ سے وہ دشمنی
رکھتی ہے، کیونکہ مَیں اُس بارےکے میں یہ گواہی دیتا ہوں
کہ اُس کے بُرےکام ہیں۔ 8 تم خود عید پر جاؤ۔ مَیں نہیں جاؤں
گا، ابھیکیونکہ نہیںوقتوہ آیا میرےجو لئے موزوں “ہے۔ یہ9
کہہ کر وہ گلیل میں ٹھہرا رہا۔

عیسٰی یوں جھونپڑ کی عید پر
لیکن10 بعد اُسجبمیں، بھائیکے عید پر جا تھےچکے تو وہ

بھی گیا، اگرچہ علانیہ نہیں بلـکہ خفیہ طور پر۔ یہودی11 عید کے
موقع پر تلاشاُسے کر تھے۔رہے وہ پوچھتے وہ”رہے، کہاںآدمی
“ہے؟

12 ہجوم میں سے کئی لوگ عیسٰی کے بارے میں بڑا بڑ رہے
تھے۔ بعض نے کہا، وہ” اچھا بندہ “ہے۔ لیکن دوسروں نے
اعتراض کیا، نہیں،” وہ عوام کو بہکاتا “ہے۔ لیکن13 کسی نے
بھی اُس بارےکے میں کھل باتکر نہ کی، کیونکہ وہ یہودیوں
سے ڈرتے تھے۔

عید14 کا آدھا حصہ گزر چکا جبتھا المُقّدسبیتعیسٰی میں
جا کر تعلیم دینے لگا۔ 15 اُسے سن کر یہودی حیرت زدہ ہوئے

اور کہا، یہ” طرحکسآدمی اِتنا علم رکھتا ہے حالانکہ اِس نے
کہیں بھیسے تعلیم حاصل نہیں “!کی

16 عیسٰی جوابنے دیا، جو” تعلیم مَیں دیتا ہوں میریوہ اپنی
نہیں بلـکہ اُس کی بھیجا۔مجھےنےجسہے اُسجو17 مرضیکی
پوری کرنے کے لئے تیار جانوہہے لے گا میریکہ تعلیم الله کی
طرف سے ہے یا میریکہ طرفاپنی سے۔ 18 جو طرفاپنی سے
بولتا ہے وہ اپنی عزتہی چاہتا لیکنہے۔ جو اپنے بھیجنے والے
جلالوعزتکی بڑھانے کوششکی کرتا وہہے سچا اورہے اُس
میں ناراستی نہیں ہے۔ 19 کیا موسٰی نے تم شریعتکو نہیں دی؟
تو پھر تم مجھے قتل کرنے کیوںکوششکی کر رہے “ہو؟

20 ہجوم جوابنے دیا، تم” کسی بدروح گرفتکی میں ہو۔
کون تمہیں قتل کرنے کوششکی کر رہا “ہے؟

21 عیسٰی نے اُن سے کہا، مَیں” نے سبت کے ایکدن ہی
معجزہ کیا اور لیکن22ہوئے۔زدہحیرتسبتم کےسبتبھیتم
کامدن ہو۔کرتے تم اُس دن بچوںاپنے کا ختنہ ہو۔کرواتے اور
یہ رسم موسٰی شریعتکی مطابقکے ہی اگرچہہے، یہ موسٰی سے
نہیں بلـکہ ہمارے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے شروع
ہوئی۔ 23 کیونکہ شریعت کے مطابق لازم ہے کہ بچے کا ختنہ
آٹھویں دن کروایا جائے، اور اگر یہ سبتدن ہو تو تم پھر بھی اپنے
بچے کا ختنہ کرواتے ہو تاکہ شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو
جائے۔ تو پھر تم مجھ سے ناراضکیوں ہو کہ مَیں سبتنے کے
ایکدن آدمی پورےکے جسم کو شفا دی؟ صورتظاہری24
کی بنا پر فیصلہ نہ کرو بلـکہ باطنی حالت پہچان کر منصفانہ فیصلہ
“کرو۔

کیا عیسٰی ہی مسیح ہے؟
وقتاُس25 یروشلم کچھکے ہنے ر والے کہنے لـگے، کیا” یہ وہ

آدمی نہیں ہے لوگجسے قتل کرنے کوششکی کر رہے ہیں؟
تاہم26 کھلیہاںوہ باتکر کر رہا اورہے بھیکوئی اُسے روکنے
کوششکی نہیں کر رہا۔ ہمارےکیا راہنماؤں حقیقتنے میں
جان لیا مسیحیہکہہے ہے؟ مسیحجبلیکن27 آئے گا کسیتو
بھیکو معلوم نہیں ہو گا کہ کہاںوہ یہہے۔سے فرقآدمی ہے۔
ہم تو جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے “ہے۔

28 المُقّدسبیتعیسٰی میں دےتعلیم رہا ابتھا۔ وہ پکار اُٹھا،
تم” مجھے جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ مَیں کہاں سے ہوں۔
لیکن مَیں طرفاپنی نہیںسے مجھےنےجسآیا۔ بھیجا ہے وہ سچا
ہے اور اُسے تم نہیں جانتے۔ لیکن29 مَیں اُسے جانتا ہوں، کیونکہ
مَیں اُس طرفکی ہوںسے اور اُس مجھےنے بھیجا “ہے۔

تب30 اُنہوں نے اُسے گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ لیکن
کوئی بھی اُس کو ہاتھ نہ لگا سکا، کیونکہ ابھی اُس وقتکا نہیں
آیا تھا۔ توبھی31 ہجوم کے لوگکئی اُس پر ایمان لائے، کیونکہ
اُنہوں نے کہا، مسیحجب” آئے گا تو کیا وہ اِس آدمی سے یادہ ز
الٰہی نشان دکھائے “گا؟
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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 کے پہرے دار عیسٰی کو
گرفتار کرنے کے لئے بھیجے۔ 33 لیکن عیسٰی نے کہا، مَیں”
صرف تھوڑی دیر اَور تمہارے ساتھ رہوں گا، پھر مَیں اُس کے
واپسپاس چلا جاؤں جسگا مجھےنے بھیجا ہے۔ وقتاُس34
تم مجھے ڈھونڈو گے، مگر نہیں پاؤ گے، کیونکہ جہاں مَیں ہوں
وہاں تم نہیں آ “سکتے۔

میںآپسیہودی35 کہنے کہاںیہ”لـگے، جانا چاہتا جہاںہے
ہم اُسے نہیں پا سکیں گے؟ کیا وہ بیروِن ملـک جانا چاہتا ہے،
وہاں جہاں ہمارے لوگ یونانیوں میں بکھری حالت میں ہتے ر
ہیں؟ کیا یونانیوںوہ کو تعلیم دینا چاہتا ہے؟ مطلب36 کیا جبہے
وہ ہے،کہتا نہیںمگرگےڈھونڈومجھےتم’ پاؤ اور‘گے مَیںجہاں’
ہوں وہاں تم نہیں آ “۔‘سکتے

زندگی کے پانی کی نہریں
عید37 آخریکے دن اہمسےسبجو عیسٰیہے کھڑا ہوا اور

اونچی آواز پکارسے جو”اُٹھا، پیاسا ہو پاسمیرےوہ آئے، اور38
جو مجھ پر ایمان لائے وہ پیئے۔ مُقّدسکلاِم کے مطابق اُس’ کے
اندر زندگیسے پانیکے نہریںکی بہہ نکلیں “۔‘گی 39 زندگی’) کے
‘پانی سے وہ روح القدس کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو اُن کو
حاصل ہوتا ہے جو عیسٰی پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن وہ اُس وقت
تک نازل نہیں ہوا تھا، کیونکہ عیسٰی تکاب اپنے جلال کو نہ
پہنچا (تھا۔

سننے والوں میں نااتفاقی
40 عیسٰی کی یہ باتیں سن کر ہجوم لوگوںکچھکے نے کہا، یہ”

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۔ یوں43 عیسٰی کی وجہ سے لوگوں میں پھوٹ پڑ
گئی۔ کچھ44 تو اُسے گرفتار کرنا ہتے چا تھے، لیکن بھیکوئی اُس
کو ہاتھ نہ لگا سکا۔

یہودی راہنما عیسٰی پر ایمان نہیں رکھتے
45 اِتنے میں بیت المُقّدس کے پہرے دار راہنما اماموں اور

فریسیوں واپسپاسکے آئے۔ وہ عیسٰی کو لے نہیںکر آئے تھے،
اِس لئے راہنماؤں نے پوچھا، تم” اُسے کیوں نہیں “لائے؟

پہرے46 داروں جوابنے دیا، کسی” نے کبھی اِس آدمی
کی باتطرح نہیں “کی۔

فریسیوں47 ًنے کیا”کہا،طنزا تم بھیکو بہکا دیا گیا 48ہے؟ کیا
راہنماؤں یا فریسیوں میں کوئی ہے جو اُس پر ایمان لایا ہو؟ کوئی
بھی !نہیں شریعتلیکن49 ناواقفسے یہ ہجوم لعنتی “!ہے

50 اِن راہنماؤں میں نیکدیمس بھی شامل تھا جو کچھ دیر پہلے
عیسٰی کے پاس گیا تھا۔ اب وہ بول اُٹھا، 51 کیا” ہماری شریعت
کسی پر یوں فیصلہ دینے اجازتکی دیتی نہیں،ہے؟ لازم ہے کہ
اُسے عدالتپہلے پیشمیں کیا جائے تاکہ معلوم ہو جائے اُسکہ
سے کیا کچھ سرزد ہوا “ہے۔

دوسروں52 اعتراضنے کیا”کیا، تم بھی گلیل کے ہنے ر والے
ہو؟ مُقّدسکلاِم تفتیشمیں کر کے خود دیکھ لو کہ گلیل سے
کوئی نبی نہیں آئے “گا۔ 53 یہ کہہ کر ایکہر اپنے اپنے گھر
چلا گیا۔

8
عورتزناکار پر پہلا پتھر

1 عیسٰی زیتونخود کے پہاڑ پر چلا گیا۔ اگلے2 دن پَو وقتپھٹتے
وہ المُقّدسبیتدوبارہ میں آیا۔ لوگسبوہاں اُس گردکے جمع
ہوئے اور وہ بیٹھ کر اُنہیں تعلیم دینے لگا۔ 3 اِس دوران شریعت
کے علما اور ایکفریسی عورت کو لے کر آئے جسے زنا کرتے
وقت پکڑا گیا تھا۔ اُسے بیچ میں کھڑا کر کے اُنہوں4 نے عیسٰی سے
اُستاد،”کہا، عورتاِس کو زنا وقتکرتے پکڑا گیا ہے۔ موسٰی5
ہمیںمیںشریعتنے حکم دیا لوگوںایسےکہہے سنگسارکو کرنا
آپہے۔ کیا کہتے “ہیں؟ 6 اِس سوال سے وہ اُسے پھنسانا ہتے چا
تھے تاکہ اُس پر الزام لگانے کا کوئی بہانہ اُن کے ہاتھ آ جائے۔
لیکن جھکعیسٰی گیا اور اپنی اُنگلی سے زمین پر لـکھنے لگا۔

جب7 وہ اُس جوابسے کا تقاضا کرتے رہے تو وہ کھڑا ہو
کر اُن مخاطبسے ہوا، تم” میں کبھینےجسسے گناہ نہیں کیا،
پہلاوہ پھر8“مارے۔پتھر وہ زمینکرجھکدوبارہ پر لـکھنے لگا۔
9 یہ جواب سن کر الزام لگانے والے یکے دیگرےبعد وہاں سے
پہلےگئے،کھسک بزرگ، پھر باقی آخرکارسب۔ عیسٰی درمیاناور
کھڑیمیں اکیلےعورتوہ رہ گئے۔ 10 پھر اُس کھڑےنے ہو کر
عورت،اے”کہا، گئے؟کہاںسبوہ تجھنےکسیکیا پر فتوٰی
نہیں “لگایا؟

عورت11 جوابنے دیا، نہیں” “خداوند۔
عیسٰی بھیمَیں”کہا،نے تجھ پر فتوٰی نہیں لگاتا۔ جا، آئندہ گناہ

نہ “کرنا۔
عیسٰی دنیا کا نور ہے

12 پھر عیسٰی دوبارہ لوگوں سے مخاطب ہوا، دنیا” کا نور مَیں
ہوں۔ کرےپیرویمیریجو وہ یکی تار میں نہیں چلے گا، 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 رہا ہوں توبھی وہ معتبر ہے۔ کیونکہ مَیں جانتا ہوں
کہ مَیں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جا رہا ہوں۔ لیکن تم کو
تو معلوم نہیں کہ مَیں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔
15 تم انسانی سوچ مطابقکے لوگوں کا فیصلہ کرتے لیکنہو، مَیں
کسی کا بھی فیصلہ نہیں کرتا۔ 16 اور اگر فیصلہ کروں بھی تو میرا
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فیصلہ درست ہے، کیونکہ مَیں اکیلا نہیں ہوں۔ باپ جس نے
مجھے بھیجا میرےہے ساتھ ہے۔ تمہاری17 شریعت میں لـکھا
ہے کہ دو آدمیوں کی گواہی معتبر ہے۔ مَیں18 خود بارےاپنے
میں گواہی دیتا ہوں جبکہ دوسرا باپگواہ جسہے نے “بھیجا۔مجھے

19 اُنہوں نے پوچھا، آپ” کا باپ کہاں “ہے؟ عیسٰی نے
تم”دیا،جواب نہ مجھے جانتے ہو، باپمیرےنہ کو۔ اگر مجھےتم
جانتے تو باپمیرےپھر کو بھی “جانتے۔

عیسٰی20 باتیںیہنے اُسوہجبکیںوقتاُس قریبکےجگہ
دےتعلیم رہا تھا لوگجہاں اپنا ہدیہ لتے ڈا نےکسیلیکنتھے۔
اُسے گرفتار نہ کیا کیونکہ ابھی اُس وقتکا نہیں آیا تھا۔

جہاں مَیں جا رہا ہوں تم وہاں نہیں جا سکتے
ایک21 اَور بار عیسٰی اُن مخاطبسے مَیں”ہوا، جا ہوںرہا اور

تم مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے گناہوں میں مر جاؤ جہاںگے۔ مَیں
جا رہا ہوں وہاں تم نہیں پہنچ “سکتے۔

یہودیوں22 نے پوچھا، کیا” وہ خود کشی کرنا چاہتا ہے؟ کیا
وہ اِسی وجہ سے کہتا ہے، جہاں’ مَیں جا رہا ہوں وہاں تم نہیں
پہنچ “؟‘سکتے

عیسٰی23 جاریباتاپنینے تم”رکھی، نیچے سے ہو مَیںجبکہ
اوپر ہوں۔سے تم اِس دنیا کے ہو مَیںجبکہ اِس دنیا کا نہیں ہوں۔
24 مَیں 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۔ بارےتمہارےمَیں26 کچھبہتمیں کہہ ہوں۔سکتا
بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کی بنا پر مَیں تم کو مجرم ٹھہرا سکتا
ہوں۔ لیکن جس نے مجھے بھیجا ہے وہی سچا اور معتبر ہے اور
مَیں دنیا کو صرف وہ کچھ سناتا ہوں جو مَیں نے اُس سے سنا
“ہے۔

27 سننے والے نہ سمجھے کہ عیسٰی باپ کا ذکر کر رہا ہے۔
28 چنانچہ اُس نے کہا، جب” تم ابِن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے
تب ہی تم جان لو گے کہ مَیں وہی ہوں، کہ مَیں اپنی طرف سے
نہیںکچھ کرتا وہیصرفبلـکہ ہوںسناتا باپجو مجھےنے سکھایا
ہے۔ 29 جساور نے مجھے بھیجا ہے میرےوہ ساتھ ہے۔ اُس
نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ مَیں ہر وقت وہی کچھ کرتا
ہوں جو اُسے پسند آتا “ہے۔

30 یہ باتیں سن بہتکر لوگسے اُس پر ایمان لائے۔
سچائی تم کو کرےآزاد گی

31 جو یہودی اُس کا یقین کرتے تھے عیسٰی اب اُن سے ہم
کلام ہوا، اگر” تم میری تعلیم کے تابع رہو تبگے ہی میرےتم
سچے شاگرد ہو گے۔ 32 پھر تم سچائی جانکو لو اورگے سچائی تم کو
آزاد دےکر “گی۔

33 اُنہوں اعتراضنے کیا، ہم” تو ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم
کبھی بھی کسی کے غلام نہیں رہے۔ پھر آپ کس طرح کہہ
سکتے ہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں “گے؟

34 عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں کہ جو بھی
گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ غلام35 تو عارضی طور پر گھر
میں رہتا ہے، لیکن مالـک کا بیٹا ہمیشہ تک۔ 36 اِس لئے اگر
فرزند تم کو کرےآزاد تو ًتم حقیقتا آزاد ہو گے۔ مجھے37 معلوم
تمکہہے ابراہیم لیکنہو۔اولادکی قتلمجھےتم درپَےکےکرنے
ہو، تمہارےکیونکہ پیغاممیرےاندر لئےکے نہیںگنجائش ہے۔
مَیں38 تم کو وہی کچھ بتاتا ہوں جو مَیں باپنے کے ہاں دیکھا
ہے، جبکہ تم وہی کچھ سناتے ہو جو تم نے اپنے باپ سے سنا
“ہے۔

اُنہوں39 نے کہا، باپہمارا” ابراہیم “ہے۔ عیسٰی جوابنے
دیا، اگر” تم ابراہیم کی اولاد ہوتے تو تم اُس کے نمونے پر چلتے۔
اِس40 کے بجائے تم مجھے قتل کرنے تلاشکی میں ہو، اِس لئے
مَیںکہ نے تم سنائیسچائیوہیکو مَیںجوہے اللهنے حضورکے
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” حرام زادے نہیں ہیں۔ الله ہی

ہمارا باپواحد “ہے۔
عیسٰی42 اُننے اگر”کہا،سے الله باپتمہارا ہوتا تو تم مجھ سے

محبت رکھتے، مَیںکیونکہ الله میں نکلسے آیا مَیںہوں۔ طرفاپنی
نہیںسے آیا بلـکہ اُسی نے مجھے بھیجا ہے۔ 43 تم میری زبان کیوں
نہیں سمجھتے؟ اِس لئے کہ باتمیریتم نہیںسن سکتے۔ 44 تم اپنے
ابلیسباپ سے ہو اور باپاپنے کی خواہشوں پر عمل کرنے کے
خواہاں ہتے ر ہو۔ وہ شروع ہی سے قاتل ہے اور سچائی پر قائم نہ
رہا، کیونکہ اُس میں سچائی ہے جبنہیں۔ جھوٹوہ بولتا ہے تو
یہ فطری بات ہے، کیونکہ وہ جھوٹ لنے بو والا اور جھوٹ کا
باپ ہے۔ لیکن45 مَیں سچی باتیں سناتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ
تم مجھکو پر یقین نہیں آتا۔ 46 کیا تم میں ثابتکوئیسے کر سکتا ہے
مجھکہ سے کوئی گناہ سرزد ہوا مَیںہے؟ تو تم حقیقتکو بتا رہا
ہوں۔ پھر تم کو مجھ پر یقین کیوں نہیں آتا؟ 47 جو الله سے ہے وہ
الله کی باتیں سنتا ہے۔ تم یہ اِس لئے نہیں سنتے کہ تم الله سے نہیں
“ہو۔

عیسٰی اور ابراہیم
یہودیوں48 جوابنے دیا، کیا” ہم ٹھیکنے نہیں کہا کہ تم

سامری ہو اور بدروحکسی قبضےکے میں “ہو؟
49 عیسٰی نے کہا، مَیں” بدروح کے قبضے میں نہیں ہوں بلـکہ

باپاپنے عزتکی کرتا ہوں جبکہ تم میری بےعزتی کرتے ہو۔
50 مَیں خود اپنی عزت کا خواہاں نہیں ہوں۔ لیکن ایک ہے
جو میری عزت اور جلال کا خیال رکھتا اور انصاف کرتا ہے۔
مَیں51 تم کو سچ بتاتا ہوں میرےبھیجوکہ کلام عملپر کرتا رہے
موتوہ کو کبھی نہیں دیکھے “گا۔
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52 یہ سن کر لوگوں نے کہا، اب” ہمیں پتا چل گیا ہے کہ

تم کسی بدروح کے قبضے میں ہو۔ ابراہیم اور نبی سب انتقال کر
گئے جبکہ تم دعوٰی کرتے ہو، جو’ میرےبھی کلام پر عمل کرتا
رہے وہ موت کا مزہ کبھی نہیں چکھے ‘گا۔ 53 کیا تم ہمارے
باپ ابراہیم بڑےسے ہو؟ وہ مر گیا، اور نبی بھی مر گئے۔ تم اپنے
آپ کو کیا سمجھتے “ہو؟

54 عیسٰی جوابنے دیا، اگر” مَیں عزتاپنی اور جلال بڑھاتا
تو میرا جلال باطل ہوتا۔ لیکن میرا باپ ہی میری عزت و جلال
بڑھاتا ہے، جسوہی بارےکے میں تم دعوٰی کرتے ہو کہ وہ’
ہمارا خدا ‘ہے۔ حقیقتلیکن55 میں تم نے اُسے نہیں جانا جبکہ
مَیں اُسے جانتا ہوں۔ اگر مَیں کہتا کہ مَیں اُسے نہیں جانتا تو مَیں
تمہاری طرح لیکنہوتا۔جھوٹا مَیں اُسے جانتا اور اُس کلامکے پر
عمل باپتمہارے56ہوں۔کرتا ابراہیم اُسےجبمنائیخوشینے
معلوم ہوا کہ میریوہ آمد کا دیکھےدن گا، اور وہ اُسے دیکھ کر
مسرور “ہوا۔

یہودیوں57 اعتراضنے کیا، تمہاری” عمر تو ابھی پچاس سال
بھی نہیں، تو پھر طرحکستم کہہ سکتے ہو کہ تم نے ابراہیم کو
دیکھا “ہے؟

58 عیسٰی نے اُن سے کہا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں، ابراہیم کی
پیدائش سے پیشتر مَیں’ “۔‘ہوں

اِس59 لوگپر اُسے سنگسار کرنے کے لئے پتھر اُٹھانے لـگے۔
لیکن عیسٰی غائب ہو المُقّدسبیتکر نکلسے گیا۔

9
اندھے کی شفا

1 چلتے چلتے عیسٰی ایکنے آدمی 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 ہے۔ لازم ہے کہ ہم جتنی تکدیر
دن اُسہے مجھےنےجسرہیںکرتےکامکا کیونکہہے۔بھیجا
رات والیآنے نہیںکامکوئیوقتاُسہے، گا۔سکےکر لیکن5
جتنی مَیںتکدیر اُتنیہوںمیںدنیا مَیںتکدیر 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 کے ہم سائے اور وہ جنہوں نے پہلے بھیکاُسے مانگتے
دیکھا تھا پوچھنے لـگے، کیا” یہ وہی نہیں جو بھیکبیٹھا مانگا کرتا
“تھا؟

بعض9 نے کہا، ہاں،” وہی “ہے۔
اَوروں نے انکار کیا، نہیں،” صرفیہ اُس کا ہم شکل “ہے۔
لیکن آدمی نے خود اصرار کیا، مَیں” وہی “ہوں۔

اُنہوں10 اُسنے سوالسے تیری”کیا، بحالطرحکسآنکھیں
“ہوئیں؟

11 اُس نے جواب دیا، وہ” آدمی جو عیسٰی کہلاتا ہے اُس
نے مٹی سان میریکر آنکھوں پر لگا دی۔ پھر اُس نے مجھے ِشلوخ’کہا، حوضکے پر جا اور نہا ‘لے۔ مَیں وہاں 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
13 تب وہ شفایاب اندھے کو فریسیوں کے پاس لے گئے۔

عیسٰیدنجس14 سانمٹینے اُسکر آنکھوںکی بحالکو کیا تھا
وہ سبت کا دن تھا۔ 15 اِس لئے فریسیوں نے بھی اُس سے پوچھ
گچھ کی کہ بصارتطرحکساُسے مل گئی۔ آدمی جوابنے
دیا، اُس” میرینے آنکھوں پر مٹی لگا دی، پھر مَیں نے نہا لیا اور
اب 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 سے مخاطب 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 ہے۔ اِس لئے اُنہوں نے اُس کے والدین کو بُلایا۔
اُنہوں19 نے اُن سے پوچھا، کیا” یہ تمہارا بیٹا جسوہیہے، کے
بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ اندھا پیدا ہوا ابتھا؟ طرحکسیہ
دیکھ سکتا “ہے؟

اُس20 والدینکے جوابنے دیا، ہم” جانتے ہیں کہ یہ ہمارا
بیٹا ہے اور کہ یہ پیدا وقتہوتے اندھا تھا۔ لیکن21 ہمیں معلوم
نہیں ابکہ دیکھطرحکسیہ سکتا ہے یا اِسنےکسکہ کی
آنکھوں کو بحال کیا ہے۔ اِس سے خود پتا کریں، یہ بالغ ہے۔ یہ
خود بارےاپنے میں بتا سکتا “ہے۔ اُس22 والدینکے نے یہ اِس
لئے یہودیوںوہکہکہا تھے۔ڈرتےسے فیصلہوہکیونکہ چکےکر
تھے کہ بھیجو عیسٰی مسیحکو جماعتیہودیاُسےدےقرار سے
نکال دیا جائے۔ یہی23 تھیوجہ اُسکہ والدینکے نے کہا یہ”تھا، بالغ ہے، اِس سے خود پوچھ “لیں۔

ایک24 بار پھر اُنہوں نے شفایاب 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، باتایکلیکن مَیں جانتا ہوں، پہلے مَیں اندھا تھا، اباور
مَیں دیکھ سکتا “!ہوں

26 پھر اُنہوں نے اُس سے سوال کیا، اُس” تیرےنے ساتھ کیا
کِیا؟ اُس تیریطرحکسنے آنکھوں کو بحال کر “دیا؟



یوحنا 9:27 822 یوحنا 10:28
اُس27 جوابنے دیا، مَیں” پہلے آپبھی کو بتا چکا ہوں اور

آپ نے سنا نہیں۔ آپکیا بھی اُس کے شاگرد بننا ہتے چا “ہیں؟
28 اِس پر اُنہوں نے اُسے بُرا بھلا کہا، تُو” ہی اُس کا شاگرد

ہے، ہم تو موسٰی کے شاگرد ہیں۔ 29 ہم تو جانتے ہیں کہ الله
نے موسٰی باتسے کی ہے، لیکن 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 ہے اور پھر آپبھی نہیں جانتے کہ وہ کہاں
سے ہے۔ ہم31 جانتے ہیں کہ الله گناہ گاروں کی نہیں سنتا۔ وہ
تو اُس کی سنتا ہے جو اُس خوفکا مانتا اور اُس مرضیکی کے
مطابق 32ہے۔چلتا ابتدا باتیہسےہی نہیںمیںسننے آئی کسیکہ
پیدائشینے اندھے کی آنکھوں بحالکو کر دیا ہو۔ 33 اگر یہ آدمی
الله طرفکی سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر “سکتا۔

میںجواب34 اُنہوں نے اُسے تُو”بتایا، جو گناہ میںحالتآلودہ
پیدا ہوا ہے کیا تُو ہمارا اُستاد بننا چاہتا “ہے؟ یہ کہہ اُنہوںکر 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؟
اُس36 نے خداوند،”کہا، وہ کون مجھےہے؟ بتائیں تاکہ مَیں

اُس پر ایمان “لاؤں۔
عیسٰی37 جوابنے تُو”دیا، اُسےنے دیکھ لیا بلـکہہے وہ تجھ

باتسے کر رہا “ہے۔
38 اُس نے کہا، خداوند،” مَیں ایمان رکھتا “ہوں اور اُسے

سجدہ کیا۔
39 عیسٰی نے کہا، مَیں” عدالت کرنے کے لئے اِس دنیا میں

آیا ہوں، اِس لئے کہ اندھے دیکھیں اور دیکھنے والے اندھے ہو
“جائیں۔

40 کچھ فریسی جو ساتھ کھڑے تھے یہ کچھ سن کر پوچھنے
لـگے، اچھا،” ہم بھی اندھے “ہیں؟

41 عیسٰی نے اُن سے کہا، اگر” تم اندھے ہوتے تو تم قصوروار
نہ ٹھہرتے۔ لیکن اب چونکہ تم دعوٰی کرتے ہو کہ ہم دیکھ
سکتے ہیں اِس لئے تمہارا گناہ قائم رہتا ہے۔

10
چرواہے تمثیلکی

مَیں1 تم کو سچ ہوںبتاتا بھیڑوںسےدروازےجوکہ باڑےکے
نہیںداخلمیں ہوتا پھلانگبلـکہ آتاگھساندرکر اورچوروہہے
ڈاکو ہے۔ لیکن2 دروازےجو داخلسے ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا
چرواہا ہے۔ 3 چوکیدار اُس کے لئے دروازہ کھول دیتا ہے اور
بھیڑیں اُس کی آواز سنتی ہیں۔ وہ اپنی ایکہر بھیڑ کا نام لے کر
اُنہیں بُلاتا اور باہر لے ہے۔جاتا 4 گلےپورےاپنے کو باہر لنے نکا
کے بعد وہ اُن کے آگے آگے چلنے لگتا ہے اور بھیڑیں اُس پیچھےکے
پیچھے چل پڑتی ہیں، کیونکہ وہ اُس کی آواز پہچانتی ہیں۔ لیکن5
اجنبیکسیوہ پیچھےکے نہیں چلیں گی بلـکہ اُس بھاگسے جائیں
گی، کیونکہ وہ اُس کی آواز نہیں “پہچانتیں۔

6 عیسٰی نے اُنہیں یہ پیشتمثیل کی، لیکن وہ نہ سمجھے کہ وہ
اُنہیں کیا بتانا چاہتا ہے۔

اچھا چرواہا
اِس7 لئے عیسٰی دوبارہ اِس پر بات کرنے لگا، مَیں” تم کو سچ

بتاتا ہوں بھیڑوںکہ کے لئے دروازہ مَیں ہوں۔ 8 بھیجتنے مجھ سے
پہلے آئے وہ چور اور ڈاکو ہیں۔ لیکن بھیڑوں نے اُن کی نہ سنی۔
ہوں۔دروازہہیمَیں9 یعےمیرےبھیجو ذر اندر آئے نجاتاُسے
ملے گی۔ وہ آتا جاتا اور ہری چراگاہیں پاتا رہے گا۔ 10 چور تو
کرنے،چوریصرف ذبح اورکرنے تباہ کرنے آتا لیکنہے۔ مَیں
اِس لئے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں، کثرتبلـکہ 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 ہے تو مزدور اُسے دیکھتے ہی بھیڑوں کو چھوڑ بھاگکر
جاتا نتیجےہے۔ میں یا بھیڑ کچھ بھیڑیں پکڑ لیتا اور باقیوں کو منتشر
کر دیتا ہے۔ 13 وجہ یہ ہے کہ وہ مزدور ہی ہے اور بھیڑوں کی
فکر نہیں کرتا۔ 14 اچھا چرواہا مَیں ہوں۔ مَیں اپنی بھیڑوں کو جانتا
ہوں اور وہ مجھے جانتی ہیں، بالکل15 اُسی باپطرحجسطرح
مجھے جانتا باپمَیںاورہے کو بھیڑوںمَیںاورہوں۔جانتا لئےکے
جاناپنی ہیںبھیڑیںبھیاَورمیری16ہوں۔دیتا میںباڑےاِسجو
نہیں ہیں۔ لازم اُنہیںکہہے بھی آؤں۔لے میریبھیوہ آواز سنیں
گی۔ ایکپھر ہی گلہ ایکاور ہی گلہ بان ہو گا۔

17 میرا باپ مجھے اِس لئے پیار کرتا ہے کہ مَیں اپنی جان دیتا
ہوں تاکہ اُسے پھر لے لوں۔ 18 کوئی میری جان مجھ سے چھین
نہیں سکتا بلـکہ مَیں اُسے مرضیاپنی دےسے دیتا مجھےہوں۔ اُسے
دینے کا اختیار ہے اور واپساُسے لینے کا بھی۔ یہ حکم مجھے اپنے
باپ طرفکی سے ملا “ہے۔

19 اِن باتوں پر یہودیوں میں پھوٹدوبارہ پڑ گئی۔ بہتوں20 نے
بدروحیہ”کہا، میںگرفتکی یہہے، دیوانہ اِسہے۔ کیوںکی
“!سنیں

لیکن21 اَوروں نے کہا، یہ” ایسی باتیں نہیں ہیں جو بدروح
شخصگرفتہ کر سکے۔ کیا بدروحیں اندھوں کی آنکھیں بحال کر
سکتی “ہیں؟

عیسٰی کو رد کیا جاتا ہے
سردیوں22 کا موسم تھا اور المُقّدسبیتعیسٰی مخصوصیتکی

کی عید بنام حنوکا کے دوران یروشلم میں تھا۔ 23 المُقّدسبیتوہ
برآمدےاُسکے میں پھر رہا سلیماننامکاجستھا کا برآمدہ تھا۔
یہودی24 اُسے گھیر کر کہنے لـگے، آپ” ہمیں تککب اُلجھن
میں رکھیں گے؟ ہیںمسیحآپاگر تو صافصافہمیں بتا “دیں۔

25 عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” تم کو بتا چکا ہوں، لیکن تم کو
یقین نہیں آیا۔ مَیںکامجو باپاپنے نامکے سے ہوںکرتا میرےوہ
ہیں۔گواہ لیکن26 تم ایمان نہیں رکھتے کیونکہ میریتم بھیڑیں نہیں
ہو۔ میری27 بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ مَیں اُنہیں جانتا ہوں اور
پیچھےمیرےوہ ہیں۔چلتی ابدیاُنہیںمَیں28 زندگی دیتا اِسہوں،
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لئے وہ ہلاککبھی نہیں ہوں گی۔ کوئی میرےاُنہیں ہاتھ سے
چھین نہ لے گا، 29 باپمیرےکیونکہ نے میرےاُنہیں سپرد کیا
اورہے سےسبوہی بڑا باپاُنہیںکوئیہے۔ ہاتھکے چھینسے
نہیں سکتا۔ مَیں30 ایکباپاور “ہیں۔

31 یہ سن کر یہودی دوبارہ پتھر اُٹھانے لـگے تاکہ عیسٰی کو
سنگسار کریں۔ اُس32 نے اُن سے کہا، مَیں” نے باپتمہیں کی
الٰہیکئیسےطرف نشان ہیں۔دکھائے مجھےتم اِن میں کسسے
نشان کی وجہ سے سنگسار کر رہے “ہو؟

33 یہودیوں نے جواب 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 تمہاری شریعت 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 مُقّدسکلاِم کو
نہیںمنسوخ کیا تو36سکتا۔جا پھر تم کرتےکیوںباتکیبکنےکفر
ہو جب مَیں کہتا ہوں کہ مَیں الله کا فرزند ہوں؟ آخر باپ نے
خود مخصوصمجھے کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ 37 اگر مَیں اپنے
باپ کے کام نہ کروں تو باتمیری 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 نے اُسے گرفتار کرنے کوششکی کی،
لیکن وہ اُن کے ہاتھ نکلسے گیا۔

40 پھر عیسٰی دوبارہ یائے در یردن کے پار اُس جگہ چلا گیا
جہاں یحیٰی شروع میں بپتسمہ دیا کرتا تھا۔ وہاں وہ کچھ دیر ٹھہرا۔
بہت41 لوگسے اُس پاسکے آتے اُنہوںرہے۔ نے یحیٰی”کہا،
نے کبھی کوئی الٰہی نشان نہ دکھایا، لیکن جو کچھ اُس نے اِس
بارےکے میں بیان کیا، وہ بالکل صحیح “نکلا۔ 42 اور بہتوہاں
لوگسے عیسٰی پر ایمان لائے۔

11
لعزر موتکی

1 اُن دنوں میں ایک آدمی بیمار پڑ گیا جس کا نام لعزر تھا۔ وہ
اپنی بہنوں مریم اور مرتھا کے ساتھ بیت عنیاہ میں رہتا تھا۔ 2 یہ
وہی مریم جستھی نے بعد میں خداوند پر خوشبو ُنڈیل ا کر اُس
کے پاؤں اپنے بالوں خشکسے کئے تھے۔ اُسی کا بھائی لعزر بیمار
تھا۔ 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
انجام موت نہیں ہے، بلـکہ یہ الله کے جلال کے واسطے 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۔

7 پھر اُس نے اپنے شاگردوں باتسے کی، آؤ،” ہم دوبارہ یہودیہ
چلے “جائیں۔

8 شاگردوں نے اعتراض کیا، اُستاد،” ابھی ابھی وہاں کے
آپیہودی کو سنگسار کرنے کوششکی کر رہے تھے، پھر بھی
واپسآپ جانا ہتے چا “ہیں؟

عیسٰی9 جوابنے کیا”دیا، میںدن روشنی بارہکے نہیںگھنٹے
وقتکےدنشخصجوہوتے؟ چلتا پھرتا بھیکسیوہہے سےچیز
نہیں ٹکرائے گا، کیونکہ وہ اِس دنیا کی روشنی کے یعے ذر دیکھ
سکتا ہے۔ لیکن10 راتجو وقتکے چلتا ہے وہ چیزوں سے ٹکرا
جاتا ہے، کیونکہ اُس پاسکے روشنی نہیں “ہے۔ 11 پھر اُس نے
کہا، ہمارا” دوست لعزر سو گیا ہے۔ لیکن مَیں جا کر اُسے جگا
دوں “گا۔

شاگردوں12 نے کہا، خداوند،” اگر وہ سو رہا ہے تو وہ بچ
جائے “گا۔

13 اُن کا خیال تھا کہ عیسٰی لعزر کی فطری نیند کا ذکر کر رہا
ہے جبکہ حقیقت میں وہ اُس کی موت طرفکی اشارہ کر رہا
اِس14تھا۔ لئے اُس صافاُنہیںنے بتا وفاتلعزر”دیا، پا گیا ہے۔
تمہاریاور15 خاطر ہوںخوشمَیں مَیںکہ اُس کے وقتمرتے
وہاں نہیں تھا، ابکیونکہ تم ایمان لاؤ گے۔ آؤ، ہم اُس پاسکے
“جائیں۔

16 توما جسنے لقبکا جُڑواں تھا اپنے ساتھی شاگردوں سے
کہا، چلو،” ہم بھی وہاں جا کر اُس کے ساتھ مر “جائیں۔

قیامتعیسٰی اور زندگی ہے
پہنچوہاں17 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 بہتاور یہودیسے مرتھا اور مریم کو اُن کے
بھائی بارےکے میں تسلی دینے کے لئے آئے ہوئے تھے۔

20 یہ سن کر کہ عیسٰی آ رہا ہے مرتھا اُسے ملنے گئی۔ لیکن
مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ 21 مرتھا نے کہا، خداوند،” 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 دیا، جی،” مجھے معلوم ہے کہ قیامتوہ

دنکے اُٹھےجی اُٹھیںجیسبجبگا، “گے۔
عیسٰی25 اُسےنے قیامت”بتایا، اور زندگی تو مَیں ہوں۔ مجھجو

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 مرےنہیں 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 مرتھا واپس چلی گئی اور چپکے سے مریم کو

بُلایا، اُستاد” آ گئے ہیں، وہ تجھے بُلا رہے “ہیں۔ 29 یہ سنتے ہی
مریم اُٹھ کر عیسٰی پاسکے گئی۔ 30 وہ ابھی گاؤں کے باہر اُسی
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جگہ ٹھہرا تھا جہاں اُس ملاقاتکی مرتھا سے ہوئی تھی۔ 31 جو
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 کے پیچھے ہو لئے۔ کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ماتم
کرنے کے لئے اپنے بھائی کی قبر پر جا رہی ہے۔

32 مریم عیسٰی پہنچپاسکے گئی۔ اُسے دیکھتے ہی وہ اُس کے
پاؤں میں گر گئی اور کہنے لـگی، خداوند،” آپاگر یہاں ہوتے تو
میرا بھائی نہ “مرتا۔

عیسٰیجب33 نے مریم اور اُس ساتھیوںکے کو روتے دیکھا
تو رنجشبڑیاُسے حالتمضطربہوئی۔ میں اُس34 نے تم”پوچھا، 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 اِس”کہا، 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 دوبارہ نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا۔ ایکقبر غار
منہکےجستھی پر پتھر رکھا گیا تھا۔ عیسٰی39 پتھر”کہا،نے 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 ہوںکرتا کہ تُو لیسنمیرینے ہے۔ مَیں42 تو
جانتا ہوں کہ تُو میریہمیشہ سنتا لیکنہے۔ مَیں نے پاسباتیہ
کھڑے لوگوں کی خاطر کی، تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تُو نے مجھے
بھیجا “ہے۔ پھر43 عیسٰی زور پکارسے نکللعزر،”اُٹھا، “!آ اور44
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” کفنکے کھولکو 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 سے ہم”پوچھا، کیا کر رہے ہیں؟ یہ بہتآدمی الٰہیسے نشان دکھا رہا ہے۔
48 اگر ہم اُسے کھلا چھوڑیں تو سبآخرکار اُس پر ایمان لے آئیں
گے۔ پھر رومی آ ہمارےکر بیت المُقّدس اور ملـکہمارے کو
تباہ کر دیں “گے۔

49 اُن میں ایکسے کائفا تھا جو اُس سال اماِم اعظم تھا۔ اُس
نے کہا، آپ” کچھ نہیں سمجھتے 50 اور اِس کا خیال بھی نہیں

کرتے اِسکہ پہلےسے پوریکہ ہلاکقوم ہو جائے بہتر یہ ہے
ایککہ آدمی اُمّت کے لئے مر “جائے۔ اُس51 نے باتیہ اپنی
طرف سے نہیں کی تھی۔ اُس سال کے اماِم اعظم حیثیتکی سے
اُسہی پیشیہنے کیگوئی یہودیعیسٰیکہ 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
لیا۔ اِس54 لئے اُس ابنے سے علانیہ یہودیوں وقتدرمیانکے
نہ گزارا، بلـکہ اُس جگہ کو چھوڑ کر یگستان ر کے قریب ایک
علاقے میں گیا۔ وہاں وہ اپنے شاگردوں سمیت ایک گاؤں بنام
افرائیم میں ہنے ر لگا۔

55 پھر یہودیوں کی عیدِ فسح قریب آ گئی۔ دیہات سے بہت
لوگسے اپنے آپ پاککو کروانے کے لئے عید سے پہلے پہلے
یروشلم پہنچے۔ 56 وہاں وہ عیسٰی کا پتا کرتے اور بیت المُقّدس
میں کھڑے آپس میں بات کرتے رہے، کیا” خیال ہے؟ کیا وہ
تہوار پر نہیں آئے “گا؟ لیکن57 راہنما اماموں اور فریسیوں نے
حکم دیا تھا، اگر” کسی 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 چھ دن باقی تھے کہ عیسٰی بیت عنیاہ
پہنچا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اُس لعزر کا گھر تھا جسے عیسٰی نے
مُردوں میں سے زندہ کیا تھا۔ 2 وہاں اُس کے لئے ایک خاص
کھانا بنایا گیا۔ مرتھا کھانے والوں خدمتکی کر رہی تھی جبکہ
لعزر عیسٰی اور باقی مہمانوں ساتھکے تھا۔شریکمیںکھانے پھر3
مریم نے آدھا لٹر خالص جٹاماسی کا نہایت قیمتی عطر لے کر
عیسٰی پاؤںکے ُنڈیلپر ا دیا اُنہیںاور بالوںاپنے پونچھسے خشککر
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 قیمتکی
چاندی کے 300 ِسکے تھی۔ اِسے کیوں نہیں بیچا گیا تاکہ اِس
کے پیسے غریبوں کو دیئے “جاتے؟ 6 اُس 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 بددیانتیسے کرتا
رہتا تھا۔

لیکن7 عیسٰی اُسے”کہا،نے !دےچھوڑ اُس تدفینمیرینے
تیاریکی لئےکے یہ توغریب8ہے۔کیا رہیںپاستمہارےہمیشہ
لیکنگے، مَیں پاستمہارےہمیشہ نہیں رہوں “گا۔

لعزر خلافکے بندیمنصوبہ
9 اِتنے میں یہودیوں بڑیکی تعداد کو معلوم ہوا کہ عیسٰی وہاں

ہے۔ وہ نہ صرف عیسٰی سے ملنے کے لئے آئے بلـکہ لعزر سے بھی
جسے اُس نے مُردوں میں سے زندہ کیا تھا۔ 10 اِس لئے راہنما
اماموں نے لعزر کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 11 کیونکہ
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اُس کی وجہ بہتسے یہودیسے اُن میں سے چلے گئے اور عیسٰی
پر ایمان لے آئے تھے۔

یروشلم میں عیسٰی پُرجوشکا استقبال
12 اگلے دن عید کے لئے آئے ہوئے لوگوں کو پتا چلا کہ

عیسٰی یروشلم آ رہا ایکہے۔ بڑا ہجوم 13 کھجور پکڑےڈالیاںکی
شہر سے نکل کر اُس سے ملنے آیا۔ چلتے چلتے وہ چلّا نعرےکر لگا
رہے *!ہوشعنا”تھے،
مبارک ہے وہ ربجو کے نام سے آتا !ہے
اسرائیل کا مبارکبادشاہ “!ہے
14 عیسٰی کو کہیں ایکسے جوان گدھا مل گیا اور وہ اُس پر

بیٹھ طرحجسگیا، مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے،
صیوناے”15 متبیٹی، !ڈر
دیکھ، تیرا بادشاہ گدھے بچےکے پر سوار آ رہا “ہے۔
وقتاُس16 اُس شاگردوںکے کو باتاِس کی سمجھ نہ آئی۔

لیکن بعد میں جب عیسٰی اپنے جلال کو پہنچا تو اُنہیں یاد آیا کہ
لوگوں نے اُس کے ساتھ یہ کچھ کیا تھا اور وہ سمجھ گئے کہ کلاِم
مُقّدس میں اِس کا ذکر بھی ہے۔

17 جو ہجوم وقتاُس عیسٰی ساتھکے اُسجبتھا لعزرنے کو
مُردوں میں سے زندہ کیا تھا، وہ دوسروں کو اِس بارےکے میں
بتاتا رہا تھا۔ اِسی18 وجہ سے اِتنے لوگ عیسٰی سے ملنے کے لئے
آئے تھے، اُنہوں نے اُس کے اِس الٰہی نشان بارےکے میں سنا
تھا۔ 19 یہ دیکھ آپسفریسیکر میں کہنے 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 کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے۔ اب21 وہ فلپّس سے ملنے
آئے جو گلیل بیتکے صیدا سے تھا۔ اُنہوں نے کہا، جناب،”
ہم عیسٰی سے ملنا ہتے چا “ہیں۔

فلپّس22 یاسنے اندر کو باتیہ بتائی اور پھر وہ مل کر عیسٰی
پاسکے گئے اور اُسے یہ خبر پہنچائی۔ لیکن23 عیسٰی جوابنے
دیا، اب” وقت آ گیا ہے کہ ابِن آدم کو جلال ملے۔ 24 مَیں تم
کو سچ بتاتا ہوں تکجبکہ گندم کا دانہ زمین میں گر کر مر نہ
جائے وہ اکیلا ہی رہتا جبلیکنہے۔ وہ مر جاتا ہے بہتتو سا
پھل لاتا ہے۔ 25 جو اپنی جان کو پیار کرتا ہے وہ اُسے دےکھو
گا، اور اِسجو دنیا میں اپنی جان دشمنیسے رکھتا وہہے اُسے ابد
تک 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 جو میری کرےخدمت میرا باپ اُس عزتکی
کرے گا۔

عیسٰی موتاپنی کا ذکر کرتا ہے

اب27 میرا مضطربدل ہے۔ مَیں 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۔
آسمانتب ایکسے آواز سنائی مَیں”دی، دےجلالاُسے چکا

ہوں اور دوبارہ بھی جلال دوں “گا۔
29 ہجوم کے لوگجو کھڑےوہاں تھے اُنہوں نے یہ سن کر

بادل”کہا، گرج اَوروں“ہیں۔رہے پیشخیالنے 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 کے حکمران کو نکال دیا جائے گا۔ 32 اور مَیں
زمینخود اونچےسے پر چڑھائے جانے سببعدکے کو پاساپنے
کھینچ لوں “گا۔ 33 اِن الفاظ سے اُس نے اِس طرف اشارہ کیا
کہ طرحکسوہ مرےموتکی گا۔

بولہجوم34 مُقّدسکلاِم”اُٹھا، ہمسے نے سنا مسیحکہہے
تکابد قائم رہے گا۔ تو آپپھر کی یہ باتکیسی ہے کہ ابِن آدم
کو اونچے پر چڑھایا جانا ہے؟ آخر ابِن آدم ہے “کون؟

35 عیسٰی نے جواب دیا، نور” تھوڑی دیر اَور تمہارے پاس
دیرجتنیگا۔رہے موجودوہ میںنوراِسہے چلتے رہو تاکہ یکی تار
تم پر چھا نہ جائے۔ اندھیرےجو میں چلتا اُسےہے نہیں معلوم کہ
وہ کہاں جا رہا ہے۔ 36 نور تمہارےکے پاس سے چلے جانے
پہلےسے پہلے اُس پر ایمان لاؤ تاکہ تم نور کے فرزند بن “جاؤ۔

لوگ ایمان نہیں رکھتے
یہ کہنے بعدکے عیسٰی چلا گیا غائباور گیا۔ہو اگرچہ37 عیسٰی

نے یہ تمام الٰہی نشان اُن کے منے سا ہی دکھائے توبھی وہ اُس پر
ایمان نہ لائے۔ یوں38 یسعیاہ نبی پیشکی پوریگوئی اے”ہوئی، ہمارےکونرب، پیغام پر ایمان لایا؟
رباور کسقدرتکی پر ظاہر “ہوئی؟
چنانچہ39 ایمانوہ نہ لا یسعیاہطرحجسسکے، نبی کہیںنے

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 جلالکا

دیکھ کر اُس بارےکے باتمیں کی۔
توبھی42 بہت 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 کر دیں گے۔ اصل43 میں وہ الله عزتکی نسبتکی انسان
عزتکی کو یادہ ز عزیز رکھتے تھے۔

* 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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عیسٰی کا کلام لوگوں کرےعدالتکی گا

44 پھر عیسٰی پکار اُٹھا، جو” مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ صرفنہ
مجھ پر بلـکہ اُس پر ایمان رکھتا مجھےنےجسہے بھیجا اور45ہے۔
مجھےجو دیکھتا اُسےوہہے دیکھتا مجھےنےجسہے بھیجا ہے۔
مَیں46 نور حیثیتکی اِسسے دنیا میں آیا ہوں تاکہ بھیجو مجھ پر
ایمان لائے وہ یکی تار میں نہ رہے۔ 47 میریجو باتیں سن کر اُن پر
عمل نہیں کرتا مَیں اُس عدالتکی نہیں کروں گا، کیونکہ مَیں دنیا
عدالتکی کرنے کے لئے نہیں آیا بلـکہ نجاتاُسے دینے کے لئے۔
ایکتوبھی48 ہے جو اُس عدالتکی کرتا ہے۔ جو مجھے رد کر
باتیںمیریکے قبول نہیں کرتا پیشمیرا کیا گیا قیامتہیکلام کے
دن اُس کرےعدالتکی گا۔ 49 کیونکہ جو کچھ مَیں بیاننے کیا
ہے وہ میری طرف سے نہیں میرےہے۔ بھیجنے والے باپ ہی
نے مجھے حکم دیا کہ کیا کہنا اور کیا سنانا ہے۔ 50 اور مَیں جانتا
ہوں اُسکہ کا ابدیحکم تکزندگی پہنچاتا چنانچہہے۔ کچھجو
مَیں سناتا ہوں وہی کچھ ہے باپجو مجھےنے بتایا “ہے۔

13
عیسٰی اپنے شاگردوں پاؤںکے دھوتا ہے

فسح1 کی ابعید شروع ہونے والی تھی۔ عیسٰی جانتا تھا کہ
وقتوہ آ گیا مجھےکہہے اِس دنیا کو چھوڑ باپکر پاسکے جانا
اُسگوہے۔ ہمیشہنے میںدنیا لوگوںاپنے تھی،رکھیمحبتسے
ابلیکن اُس آخرینے تکحد اُن پر محبتاپنی کا اظہار کیا۔

2 پھر شام کا کھانا تیار ہوا۔ اُس ابلیسوقت شمعون یوتی اسکر
کے بیٹے یہوداہ دلکے میں عیسٰی کو دشمن کے حوالے کرنے کا
ارادہ ڈال چکا تھا۔ 3 عیسٰی جانتا تھا باپکہ میرےکچھسبنے
سپرد کر دیا ہے اور کہ مَیں الله میں سے نکل آیا اور اب اُس کے
واپسپاس جا رہا ہوں۔ 4 چنانچہ اُس نے دسترخوان سے اُٹھ کر
لباساپنا اُتار دیا اور کمر پر باندھتولیہ پھر5لیا۔ ڈالپانیمیںباسنوہ
شاگردوںکر پاؤںکے اوردھونے بندھے تولیہہوئے پونچھسے کر
خشک کرنے لگا۔ پطرسجب6 کی باری آئی تو اُس نے میرےآپخداوند،”کہا، پاؤں دھونا ہتے چا “ہیں؟

7 عیسٰی جوابنے دیا، اِس” وقت تُو نہیں سمجھتا کہ مَیں کیا
کر رہا ہوں، لیکن بعد میں یہ تیری سمجھ میں آ جائے “گا۔

پطرس8 اعتراضنے مَیں”کیا، آپبھیکبھی میرےکو پاؤں
دھونے نہیں دوں “!گا
عیسٰی جوابنے دیا، اگر” مَیں تجھے نہ دھوؤں میرےتو ساتھ

تیرا کوئی نہیںحصہ ہو “گا۔
9 یہ سن پطرسکر نے کہا، تو” پھر خداوند، میرےصرفنہ

پاؤں میرےبلـکہ ہاتھوں اور سر کو بھی “!دھوئیں
10 عیسٰی نے جواب دیا، شخصجس” نے نہا لیا ہے اُسے

صرف اپنے پاؤں کو دھونے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ
پورے طور ہے۔صافپاکپر صافپاکتم سبلیکنہو، کے
)11“نہیں۔سب عیسیٰ معلومکو تھا دشمناُسےکونکہ کے
کرےحوالے گا۔ اِس لئے اُس نے کہا سبکہ پاکسبکے
صاف نہیں (ہیں۔

12 اُن سب کے پاؤں دھونے کے بعد عیسٰی دوبارہ اپنا لباس
پہن کر بیٹھ گیا۔ اُس سوالنے کیا، کیا” تم سمجھتے ہو کہ مَیں نے
تمہارے لئے کیا کِیا ہے؟ 13 تم مجھے ‘اُستاد’ اور ‘خداوند’ کہہ
مخاطبکر کرتے ہو اور یہ صحیح مَیںکیونکہہے، یہی کچھ ہوں۔
14 مَیں، تمہارے خداوند اور اُستاد تمہارےنے پاؤں دھوئے۔
اِس لئے اب تمہارا فرض بھی ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں
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 تم
مبارک ہو گے۔

مَیں18 باتکیسبتم نہیں کر رہا۔ مَیںجنہیں چننے لیا ہے
اُنہیں مَیں جانتا ہوں۔ لیکن مُقّدسکلاِم کی باتاِس کا پورا ہونا
ضرور ہے، میریجو’ روٹی کھاتا ہے اُس نے مجھ پر لات اُٹھائی
‘ہے۔ مَیں19 تم کو اِس سے پہلے کہ پیشوہ آئے یہ ابھی بتا رہا
ہوں، تاکہ جب 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
ہے وہ اُسے قبول کرتا مجھےنےجسہے بھیجا “ہے۔

عیسٰی کو دشمن کے حوالے کیا جاتا ہے
21 اِن الفاظ کے بعد عیسٰی مضطربنہایت ہوا اور کہا، مَیں”

تم کو سچ بتاتا ہوں کہ تم میں ایکسے مجھے دشمن کے حوالے کر
“گا۔دے

شاگرد22 اُلجھن دوسرےایکمیں کو دیکھ کر سوچنے لـگے
کہ باتکیکسعیسٰی کر رہا ہے۔ ایک23 شاگرد جسے عیسٰی
پیار کرتا تھا اُس ترینقریبکے بیٹھا تھا۔ پطرس24 اُسےنے اشارہ
کیا کہ وہ اُس سے یافت در کرے 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 نے جواب دیا، جسے” مَیں روٹی کا لقمہ شوربے

میں ڈبو کر دوں، وہی “ہے۔ پھر لقمے کو ڈبو کر اُس نے شمعون
یوتی اسکر کے بیٹے یہوداہ دےکو دیا۔ جوں27 ہی یہوداہ نے یہ
لقمہ لے ابلیسلیا اُس میں سما گیا۔ عیسٰی نے اُسے بتایا، جو” کچھ
کرنا ہے جلدیوہ سے کر “لے۔ لیکن28 میز پر بیٹھے لوگوں میں
کسیسے کو معلوم نہ ہوا کہ عیسٰی نے یہ 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۔

30 چنانچہ عیسٰی سے یہ لقمہ لیتے ہی یہوداہ باہر نکل راتگیا۔
وقتکا تھا۔

عیسٰی کا نیا حکم
یہوداہ31 چلےکے جانے بعدکے عیسٰی اب”کہا،نے ابِن آدم

جلالنے پایا اور الله نے اُس میں جلال پایا ہے۔ 32 ہاں، چونکہ
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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 تمہارےاَور پاس ٹھہروں گا۔ تم تلاشمجھے کرو
گے، اور جو کچھ مَیں یہودیوں کو بتا چکا ہوں وہ اب تم کو بھی
بتاتا ہوں، جہاں مَیں جا رہا ہوں وہاں تم نہیں آ سکتے۔ مَیں34 تم
ایککو نیا حکم دیتا ہوں، یہ دوسرےایککہ محبتسے رکھو۔
جس طرح مَیں نے تم سے محبت رکھی اُسی طرح تم بھی ایک
35کرو۔محبتسےدوسرے اگر محبتسےدوسرےایکتم رکھو
گے جانسبتو لیں گے کہ میرےتم شاگرد “ہو۔

پطرس کے انکار پیشکی گوئی
پطرس36 نے پوچھا، آپخداوند،” کہاں جا رہے “ہیں؟
عیسٰی جوابنے دیا، جہاں” مَیں جا رہا ہوں وہاں میرےتُو

پیچھے نہیں آ سکتا۔ لیکن بعد میں میرےتُو پیچھے آ جائے “گا۔
پطرس37 نے سوال کیا، خداوند،” مَیں آپ کے پیچھے ابھی

کیوں نہیں جا سکتا؟ آپمَیں کے لئے اپنی تکجان دینے کو تیار
“ہوں۔

لیکن38 عیسٰی نے جواب دیا، تُو” میرے 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۔ میرے2 باپ کے گھر میں بےشمار مکان 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 مَیںجہاں وہاںہوں تم بھی ہو۔ اور4 مَیںجہاں جا ہوںرہا
اُس کی راہ تم جانتے “ہو۔

5 توما بول اُٹھا، خداوند،” ہمیں معلوم نہیں کہ آپ 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
نے مجھے جان لیا ہے تو اِس مطلبکا ہے کہ باپمیرےتم کو
بھی جان لو گے۔ اباور سے ایسا ہے بھی۔ تم اُسے جانتے ہو اور
تم نے اُس کو دیکھ لیا “ہے۔

فلپّس8 نے کہا، اے” باپخداوند، کو ہمیں بسدکھائیں۔
ہمارےیہی لئے کافی “ہے۔

عیسٰی9 مَیںفلپّس،”دیا،جوابنے اِتنی دیر ساتھتمہارےسے
ہوں، کیا اِس باوجودکے تُو نہیںمجھے مجھےنےجسجانتا؟ دیکھا
اُس باپنے کو دیکھا ہے۔ تو پھر تُو کیونکر کہتا ہے، باپ’ کو
ہمیں ؟‘دکھائیں 10 کیا تُو ایمان نہیں رکھتا باپمَیںکہ میں ہوں اور
باپ مجھ میں ہے؟ جو باتیں مَیں تم کو بتاتا ہوں وہ میری نہیں بلـکہ

مجھ میں ہنے ر باپوالے طرفکی ہیں۔سے وہی اپنا کام کر رہا
ہے۔ میری11 بات کا یقین کرو کہ مَیں باپ میں ہوں اور باپ
مجھ میں ہے۔ یا کم از کم اُن کاموں کی بنا پر یقین کرو جو مَیں نے
کئے ہیں۔ مَیں12 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھے وہ
وہی کرےکچھ گا مَیںجو کرتا ہوں۔ صرفنہ یہ بلـکہ وہ اِن سے
بڑےبھی کرےکام گا، کیونکہ باپمَیں پاسکے جا رہا ہوں۔
13 اور جو کچھ میرےتم نام میں مانگو مَیں دوں گا تاکہ باپ کو
فرزند میں ملجلال جائے۔ 14 جو کچھ میرےتم نام میں مجھ سے
چاہو وہ مَیں کروں گا۔

القدسروح دینے کا وعدہ
15 اگر تم مجھے پیار کرتے ہو میرےتو احکام مطابقکے زندگی

گے۔گزارو اور16 باپمَیں کروںگزارشسے گا تو وہ تم ایککو
اَور دےمددگار گا جو ابد تمہارےتک ساتھ رہے گا 17 یعنی
سچائی کا روح، جسے دنیا پا نہیں سکتی، کیونکہ وہ نہ تو اُسے
دیکھتی نہ لیکنہے۔جانتی تم اُسے جانتے ہو، کیونکہ تمہارےوہ
ساتھ رہتا ہے اور تمہارےآئندہ اندر رہے گا۔

18 مَیں تم کو یتیم چھوڑ کر نہیں جاؤں گا بلـکہ تمہارے 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 کے پاس میرے احکام ہیں اور جو اُن کے مطابق
زندگی گزارتا ہے، وہی مجھے پیار کرتا ہے۔ اور جو مجھے پیار کرتا
ہے اُسے میرا باپ 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 آپکہہے آپاپنے ہمصرفکو پر کریںظاہر اورگے دنیا
پر “نہیں؟

23 عیسٰی نے جواب دیا، اگر” کوئی مجھے پیار کرے تو وہ
میرے کلام مطابقکے گزارےزندگی گا۔ باپمیرا شخصایسے
کو کرےپیار گا اور ہم اُس پاسکے آ کر اُس سکونتساتھکے
نہیںمحبتسےمجھجو24گے۔کریں کرتا باتوںمیریوہ مطابقکے
زندگی نہیں گزارتا۔ اور جو کلام تم مجھ سے سنتے ہو وہ میرا اپنا
کلام نہیں ہے باپبلـکہ کا مجھےنےجسہے بھیجا ہے۔

25 یہ سب کچھ مَیں تمہارےنے ساتھ ہتے ر ہوئے تم کو بتایا
ہے۔ 26 لیکن بعد میں روح القدس، جسے باپ میرے نام سے
بھیجے گا تم سبکو کچھ سکھائے گا۔ 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 دیتا جس
طرح دنیا دیتی ہے۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ 28 تم
نے مجھ سے سن لیا ہے کہ مَیں’ جا رہا ہوں اور تمہارے پاس
واپس آؤں ‘گا۔ اگر تم مجھ محبتسے رکھتے تو تم باتاِس خوشپر
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ہوتے باپمَیںکہ پاسکے جا رہا ہوں، باپکیونکہ مجھ سے بڑا
ہے۔ مَیں29 نے تم کو پہلے سے بتا دیا ہے، اِس سے پیشتر کہ یہ
ہو، تاکہ پیشجب آئے تو تم ایمان لاؤ۔ اب30 سے مَیں تم سے
یادہ ز باتیں نہیں کروں گا، کیونکہ اِس دنیا کا حکمران آ رہا ہے۔
اُسے مجھ پر کوئی قابو نہیں ہے، لیکن31 دنیا یہ جان لے کہ مَیں
باپ پیارکو ہوںکرتا اور کچھوہی کاجسہوںکرتا مجھےوہحکم
دیتا ہے۔
اب اُٹھو، ہم یہاں سے چلیں۔

15
عیسٰی انگور کی بیلحقیقی ہے

1 مَیں انگور کی حقیقی بیل ہوں اور میرا باپ مالی ہے۔ 2 وہ
میری ہر شاخ کو جو پھل نہیں لاتی کاٹ کر پھینک دیتا ہے۔
لیکن جو شاخ پھل لاتی ہے اُس کی وہ کانٹ چھانٹ کرتا ہے
تاکہ یادہ ز پھل لائے۔ اُس3 کلام یعےکے ذر جو مَیں نے تم کو
سنایا ہے تم صافپاکتو ہو چکے ہو۔ مجھ4 میں قائم رہو تو مَیں
بھی تم میں قائم رہوں گا۔ جو شاخ بیل کٹسے گئی ہے وہ پھل
نہیں لا طرحاِسیبالکلسکتی۔ بھیتم اگر میںمجھتم قائم نہیں ہتے ر
پھل نہیں لا سکتے۔

مَیں5 ہی انگور بیلکی ہوں، اور تم اُس ہو۔شاخیںکی مجھجو
میں قائم رہتا اورہے مَیں اُس میں بہتوہ پھلسا لاتا کیونکہہے،
مجھ الـگسے ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ 6 جو مجھ میں قائم نہیں
اوررہتا اُسےمیںاُسمَیںنہ پھینکباہرطرحکیشاخبےفائدہ دیا
ایسیہے۔جاتا ہیںجاتیسوکھشاخیں لوگاور اُن کا ڈھیر لگا کر
آگاُنہیں جھونکمیں دیتے ہیں جہاں وہ جل جاتی ہیں۔ 7 اگر
تم میںمجھ قائم رہو اور مَیں تم میں تو جیجو مانگو،چاہے وہ تم کو
دیا جائے گا۔ جب8 بہتتم سا پھل لاتے اور میرےیوں شاگرد
ثابت ہوتے ہو تو اِس باپمیرےسے جلالکو ملتا ہے۔ جس9
باپطرح نے مجھ محبتسے رکھی اُسیہے طرح مَیں نے تم سے
بھی محبت رکھی ابہے۔ میری محبت میں قائم رہو۔ جب10 تم
میرے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہو تو تم میری محبت میں
قائم ہتے ر ہو۔ مَیں بھی اِسی طرح باپاپنے کے احکام کے مطابق
چلتا ہوں اور یوں اُس محبتکی میں قائم رہتا ہوں۔

مَیں11 نے تم کو یہ اِس لئے بتایا ہے تاکہ میری خوشی تم میں
ہو بلـکہ تمہارا دل خوشی سے بھر چھلـککر اُٹھے۔ 12 میرا حکم
یہ ہے دوسرےایککہ ویسےکو پیار کرو جیسے مَیں نے تم کو
پیار محبتبڑیسےاِس13ہے۔کیا نہیںہے دوستوںاپنےکوئیکہ
کے لئے اپنی دےجان دے۔ 14 میرےتم دوست ہو اگر تم وہ
کچھ کرو جو مَیں تم کو بتاتا ہوں۔ اب15 مَیںسے نہیں کہتا کہ تم
غلام ہو، کیونکہ غلام نہیں جانتا کہ اُس مالـککا کیا کرتا ہے۔
اِس کے بجائے مَیں نے کہا ہے کہ تم دوست ہو، کیونکہ مَیں
نے تم سبکو کچھ بتایا ہے جو مَیں نے اپنے باپ سے سنا ہے۔
16 تم نے مجھے نہیں چنا بلـکہ مَیں نے تم کو چن لیا مَیںہے۔ نے

تم کو مقرر کیا کہ جا پھلکر لاؤ، ایسا پھل جو قائم رہے۔ باپپھر
تم دےکچھوہکو 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 سے پہلے مجھ سے دشمنی رکھی ہے۔ 19 اگر تم دنیا کے
ہوتے تو دنیا تم کو اپنا سمجھ کر پیار کرتی۔ لیکن تم دنیا کے نہیں
ہو۔ مَیں نے تم کو دنیا الـگسے کر کے چن لیا ہے۔ اِس لئے
دنیا تم سے دشمنی رکھتی ہے۔ 20 وہ بات یاد کرو جو مَیں نے تم
کو بتائی کہ غلام اپنے مالـک سے بڑا نہیں ہوتا۔ اگر اُنہوں نے
مجھے ستایا ہے تو تمہیں بھی ستائیں گے۔ اور اگر اُنہوں میرےنے
کلام مطابقکے گزاریزندگی تو تمہاریوہ باتوں پر بھی کریںعمل
تمہارےلیکن21گے۔ ساتھ کریںبھیکچھجو ناممیرےگے، کی
وجہ سے کریں گے، کیونکہ وہ اُسے نہیں جسجانتے نے مجھے
بھیجا ہے۔ 22 اگر مَیں آیا نہ ہوتا اور اُن باتسے نہ کی ہوتی تو وہ
قصوروار نہ ٹھہرتے۔ ابلیکن اُن کے گناہ کا بھیکوئی عذر باقی
نہیں رہا۔ 23 جو مجھ سے دشمنی رکھتا ہے باپمیرےوہ بھیسے
دشمنی رکھتا ہے۔ 24 اگر مَیں نے اُن کے درمیان ایسا کام نہ کیا
ہوتا اَورکسیجو نہیںنے کیا تو وہ نہقصوروار ابلیکنٹھہرتے۔
اُنہوں کچھسبنے دیکھا اورہے پھر بھی مجھ سے باپمیرےاور
سے دشمنی رکھی ہے۔ 25 اور ایسا ہونا بھی تھا تاکہ مُقّدسکلاِم
کی پیشیہ پوریگوئی ہو جائے کہ اُنہوں’ نے بلاوجہ مجھ کینہسے رکھا ‘ہے۔

جب26 وہ مددگار آئے گا جسے مَیں باپ کی طرف سے
تمہارے پاس بھیجوں گا تو وہ میرے بارے میں گواہی دے
گا۔ وہ سچائی کا روح ہے جو باپ میں سے نکلتا ہے۔ 27 تم کو
بارےمیرےبھی میں گواہی دینا کیونکہہے، تم ابتدا میرےسے
ساتھ رہے ہو۔

16
مَیں1 نے تم کو یہ اِس لئے بتایا ہے تاکہ تم گم راہ نہ ہو جاؤ۔

2 وہ تم کو یہودی جماعتوں سے نکال دیں گے، بلـکہ وہ وقت بھی
آنے والا ہے کہ جو بھی تم کو مار ڈالے گا وہ سمجھے گا، مَیں’
نے الله کی خدمت کی ‘ہے۔ 3 وہ اِس قسم کی حرکتیں اِس لئے
یں کر گے کہ اُنہوں نے باپنہ کو جانا ہے، نہ 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

اُسمَیںابلیکن5تھا۔ پاسکے جا مجھےنےجسہوںرہا بھیجا
توبھیہے۔ تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا، آپ’ کہاں جا
رہے ‘ہیں؟ 6 اِس کے تمہارےبجائے دل غم زدہ ہیں کہ مَیں
نے تم ایسیکو باتیں بتائی ہیں۔ لیکن7 مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ
تمہارے لئے فائدہ مند ہے مَیںکہ جا رہا ہوں۔ اگر مَیں نہ جاؤں



یوحنا 16:8 829 یوحنا 17:8
تو پاستمہارےمددگار نہیں آئے گا۔ لیکن اگر مَیں جاؤں تو مَیں
تمہارےاُسے پاس بھیج دوں گا۔ 8 اور جب وہ آئے گا تو گناہ،
بازیراست عدالتاور بارےکے میں دنیا غلطیکی بےنقابکو
کر کے یہ کرےظاہر :گا 9 گناہ بارےکے میں یہ لوگکہ مجھ
پر ایمان نہیں رکھتے، بازیراست10 بارےکے میں یہ کہ باپمَیں
پاسکے جا رہا ہوں اور تم ابمجھے سے نہیں دیکھو گے، 11 اور
عدالت بارےکے میں یہ کہ اِس دنیا کے حکمران عدالتکی ہو
چکی ہے۔

مجھے12 تم کو بہتمزید کچھ بتانا لیکنہے، وقتاِس تم اُسے
برداشت نہیں کر سکتے۔ سچائیجب13 روحکا آئے گا تو پوریوہ
سچائی کی طرف تمہاری کرےراہنمائی گا۔ وہ اپنی مرضی سے
بات کرےنہیں گا وہیصرفبلـکہ کہےکچھ گا جو وہ خود سنے
گا۔ وہی تم کو مستقبل بارےکے میں بھی بتائے گا۔ 14 اور وہ
اِس میں دےجلالمجھے گا کہ وہ تم کو وہی کچھ سنائے گا جو
اُسے مجھ سے ملا ہو گا۔ 15 جو کچھ باپبھی کا ہے وہ میرا ہے۔
اِس لئے مَیں نے کہا، روح’ تم کو وہی کچھ سنائے گا جو اُسے
مجھ سے ملا ہو ‘گا۔

اب دُکھ پھر ُسکھ
تھوڑی16 دیر کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے۔ پھر تھوڑی دیر

کے بعد تم مجھے دوبارہ دیکھ لو “گے۔
اُس17 کچھکے آپسشاگرد باتمیں کرنے عیسٰی”لـگے، کے

یہ مرادکیاسےکہنے کہہے تھوڑی’ دیر بعدکے نہیںمجھےتم دیکھو
گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے دوبارہ دیکھ لو ؟‘گے اور اِس
کا کیا مطلب ہے، مَیں’ باپ پاسکے جا رہا “؟‘ہوں 18 اور وہ
سوچتے رہے، قسمکسیہ” کی تھوڑی’ ‘دیر جسہے کا ذکر وہ
کر رہے ہیں؟ ہم اُن باتکی نہیں “سمجھتے۔

19 عیسٰی نے جان لیا کہ وہ مجھ سے اِس بارےکے میں سوال
کرنا ہتے اِسہیں۔چا لئے اُس کیا”کہا،نے سےدوسرےایکتم
پوچھ رہے ہو کہ میری اِس بات کا کیا مطلب ہے کہ تھوڑی’
دیر کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے
دوبارہ دیکھ لو ؟‘گے مَیں20 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ تم رو رو کر
ماتم کرو گے جبکہ خوشدنیا ہو گی۔ تم غم کرو لیکنگے، تمہارا
خوشیغم میں بدل جائے گا۔ عورتکسیجب21 کے بچہ پیدا
ہونے والا ہوتا توہے اُسے غم تکلیفاور ہوتی اُسکیونکہہے کا
وقت آ گیا لیکنہے۔ جوں ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں خوشی
مارےکے ایککہ انسان دنیا میں آ گیا اپنیہے بھولمصیبتتمام
جاتی ہے۔ 22 یہی تمہاری حالت ہے۔ ابکیونکہ تم غمزدہ ہو،
لیکن مَیں تم سے دوبارہ ملوں گا۔ وقتاُس تم خوشیکو ہو گی،
ایسی خوشی جو تم سے کوئی چھین نہ لے گا۔

اُس23 دن تم مجھ سے کچھ نہیں پوچھو گے۔ مَیں تم کو سچ بتاتا
ہوں کہ جو کچھ میرےتم نام میں باپ سے مانگو گے وہ تم کو

گا۔دے تکاب24 تم میرےنے نام میں کچھ نہیں مانگا۔ مانگو
تو تم کو ملے گا۔ پھر تمہاری پوریخوشی ہو جائے گی۔

دنیا پر فتح
مَیں25 نے تم تمثیلوںیہکو میں بتایا دنایکلیکنہے۔ آئے گا

جب مَیں ایسا نہیں کروں گا۔ اُس وقت مَیں تمثیلوں میں بات نہیں
کروں گا بلـکہ تم باپکو بارےکے صافصافمیں بتا دوں گا۔
26 اُس دن تم میرا نام لے کر مانگو میرےگے۔ کہنے کا مطلب
یہ نہیں کہ مَیں ہی تمہاری باپخاطر درخواستسے کروں گا۔
27 باپکیونکہ خود تم کو پیار کرتا اِسہے، لئے کہ تم مجھےنے
پیار کیا ہے اور ایمان لائے ہو کہ مَیں الله میں سے نکل آیا ہوں۔
باپمَیں28 میں نکلسے کر دنیا میں آیا ہوں۔ اباور مَیں دنیا کو
چھوڑ باپکر واپسپاسکے جا تا “ہوں۔

29 اِس پر اُس کے شاگردوں نے کہا، اب” آپ تمثیلوں میں
نہیں بلـکہ باتصافصاف کر رہے ہیں۔ اب30 ہمیں سمجھ آئی
کچھسبآپکہہے ہیںجانتے اور اِسکہ نہیںضرورتکی کہ
آپکوئی کی پوچھ گچھ کرے۔ اِس لئے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ
آپ الله میں نکلسے کر آئے “ہیں۔

عیسٰی31 اب”دیا،جوابنے ایمانتم رکھتے ہو؟ دیکھو،32 وہ
وقت آ رہا بلـکہہے آ چکا تمجبہے تتر بتر ہو اکیلامجھےگے۔جاؤ
چھوڑ کر ایکہر اپنے گھر چلا جائے گا۔ توبھی مَیں اکیلا نہیں
ہوں گا میرےباپکیونکہ ساتھ ہے۔ مَیں33 نے تم کو اِس لئے
یہ بات بتائی تاکہ تم مجھ میں سلامتی پاؤ۔ دنیا میں تم مصیبت میں
پھنسے ہتے ر ہو۔ لیکن حوصلہ رکھو، مَیں دنیا غالبپر آیا “ہوں۔

17
عیسٰی اپنے شاگردوں کے لئے دعا کرتا ہے

1 یہ کہہ کر عیسٰی نے اپنی نظر آسمان طرفکی اُٹھائی اور دعا
کی، اے” وقتباپ، آ گیا ہے۔ اپنے فرزند کو دےجلال تاکہ
کیونکہ2دے۔جلالتجھےفرزند تُو اُسےنے انسانوںتمام 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 ہے اور عیسٰی مسیح کو بھی جان لیں جسے تُو نے بھیجا
ہے۔ مَیں4 تجھےنے زمین پر جلال دیا اور اُس کام تکمیلکی کی
جس کی ذمہ داری تُو نے مجھے دی تھی۔ 5 اور اب مجھے اپنے
جلالحضور اےدے، باپ، وہی جلال جو مَیں دنیا کی تخلیق
سے تیرےپیشتر حضور رکھتا تھا۔

6 مَیں نے تیرا نام اُن لوگوں پر ظاہر کیا جنہیں تُو نے دنیا سے
الـگ کر کے مجھے دیا ہے۔ تیرےوہ ہی تھے۔ تُو نے اُنہیں مجھے
دیا اور اُنہوں تیرےنے کلام مطابقکے ہے۔گزاریزندگی اب7
اُنہوں جاننے لیا ہے کہ بھیکچھجو تُو مجھےنے دیا ہے تیریوہ
طرف سے ہے۔ 8 کیونکہ جو باتیں تُو نے مجھے دیں مَیں نے اُنہیں
دی ہیں۔ نتیجے میں اُنہوں نے یہ باتیں قبول کر کے حقیقی طور پر
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جان لیا کہ مَیں تجھ میں سے نکل 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 نے مجھے دیا ہے، کیونکہ تیرےوہ ہی ہیں۔ 10 جو
بھی میرا وہہے تیرا اورہے جو تیرا وہہے مجھےچنانچہہے۔میرا اُن
ملاجلالمیں ہے۔ مَیںسےاب11 نہیںمیںدنیا لیکنگا۔ہوں یہ
میںدنیا رہ ہیںگئے پاستیرےمَیںجبکہ آ رہا قدوسہوں۔ باپ،
محفوظاُنہیںمیںناماپنے میںناماُسرکھ، جو تُو مجھےنے دیا ہے،
تاکہ ایکوہ ہوں جیسے ایکہم ہیں۔ 12 جتنی دیر مَیں اُن کے
ساتھ رہا مَیں نے اُنہیں تیرے نام میں محفوظ رکھا، اُسی نام میں
جو تُو مجھےنے دیا تھا۔ مَیں یوںنے اُن کی نگہبانی کی کہ اُن میں
نہیںہلاکبھیایکسے ہوا ہلاکتسوائے فرزندکے یوںکے۔
کلام پیشکی پوریگوئی ہوئی۔ اب13 تو پاستیرےمَیں آ رہا
ہوں۔ لیکن مَیں دنیا میں ہوتے ہوئے یہ بیان کر رہا ہوں تاکہ اُن
کے میریدل خوشی سے بھر چھلـککر اُٹھیں۔ مَیں14 نے اُنہیں
تیرا کلام دیا ہے اور دنیا نے اُن سے دشمنی رکھی، کیونکہ یہ دنیا
نہیںکے مَیںطرحجسہیں، بھی دنیا کا نہیں ہوں۔ میری15 دعا
یہ نہیں ہے کہ تُو اُنہیں دنیا سے اُٹھا لے بلـکہ یہ ابلیساُنہیںکہ سے
محفوظ رکھے۔ 16 وہ دنیا نہیںکے مَیںطرحجسہیں بھی دنیا کا
نہیں ہوں۔ اُنہیں17 سچائی کے وسیلے مخصوصسے مُقّدسو کر۔
تیرا کلام ہی سچائی ہے۔ طرحجس18 تُو مجھےنے 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 مخصوصسے مُقّدسو کیا جائے۔

میری20 دعا نہ صرف اِن ہی کے لئے ہے، بلـکہ اُن سب کے
لئے بھی جو اِن کا پیغام سن کر مجھ پر ایمان لائیں گے 21 سبتاکہ
ایک طرحجسہوں۔ اےتُو باپ، مجھ میں ہے اور مَیں تجھ میں
اُسیہوں طرح بھیوہ ہم میں ہوں تاکہ دنیا کرےیقین کہ تُو نے
مجھے بھیجا ہے۔ مَیں22 اُنہیںنے جلالوہ دیا جوہے تُو مجھےنے
دیا تاکہہے ایکہمطرحجسہوںایکوہ ہیں، مَیں23 اُن میں
اور تُو مجھ میں۔ کاملوہ طور ایکپر ہوں تاکہ جاندنیا کہلے 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 مَیںجہاںوہاںہوں، ہوں، کہ جلالمیرےوہ
کو دیکھیں، وہ جلال جو تُو نے اِس لئے مجھے دیا ہے کہ تُو نے
مجھے پیشترسےتخلیقکیدنیا پیار باپ،راستاے25ہے۔کیا دنیا
تجھے نہیں جانتی، لیکن مَیں تجھے جانتا ہوں۔ اور یہ شاگرد جانتے
ہیں کہ تُو نے مجھے بھیجا ہے۔ مَیں26 نے تیرا نام اُن پر ظاہر کیا
اور اِسے ظاہر کرتا رہوں گا تاکہ تیری مجھ 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 واقفسے تھا،
وہاںعیسٰیکیونکہ شاگردوںاپنے ساتھکے جایا 3تھا۔کرتا راہنما
اماموں اور فریسیوں نے یہوداہ فوجیوںرومیکو کا دستہ بیتاور
المُقّدس کے پہرےکچھ دار دیئے ابتھے۔ یہ مشعلیں، لالٹین اور
ہتھیار لئے باغ میں پہنچے۔ 4 عیسٰی کو معلوم تھا کہ اُسے پیشکیا
آئے گا۔ چنانچہ اُس نے نکل کر اُن سے پوچھا، تم” کس کو
ڈھونڈ رہے “ہو؟

اُنہوں5 جوابنے دیا، عیسٰی” ناصری “کو۔
عیسٰی نے اُنہیں بتایا، مَیں” ہی “ہوں۔
یہوداہ دشمناُسےجو حوالےکے کرنا چاہتا تھا، بھیوہ اُن کے

ساتھ کھڑا تھا۔ جب6 عیسٰی نے اعلان کیا، مَیں” ہی “ہوں، 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۔
اُس8 نے کہا، مَیں” تم کو بتا چکا ہوں مَیںکہ ہی ہوں۔ اگر

تم مجھے ڈھونڈ رہے ہو تو اِن کو “دو۔جانے یوں9 اُس کی باتیہ
پوری ہوئی، مَیں” نے اُن میں سے جو تُو مجھےنے دیئے ایکہیں
کو بھی نہیں یا۔ “کھو

پطرسشمعون10 پاسکے تلوار اُسابتھی۔ سےمیاناُسےنے
نکال کر اماِم اعظم کے غلام کا دہنا کان اُڑا دیا غلام) کا نام
ملُخس ۔(تھا لیکن11 عیسٰی پطرسنے سے کہا، تلوار” کو میان
میں رکھ۔ کیا مَیں وہ پیالہ نہ پیوں باپجو مجھےنے دیا “ہے؟

عیسٰی حنّا کے منے سا
12 پھر فوجی دستے، اُن کے افسر اور بیت المُقّدس کے یہودی

پہرے داروں نے عیسٰی کو گرفتار کر کے باندھ لیا۔ پہلے13 وہ
اُسے حنّا پاسکے لے گئے۔ حنّا اُس سال کے اماِم اعظم کائفا کا
ُسسر تھا۔ 14 کائفا ہی نے یہودیوں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ بہتر یہ
ہے ایککہ ہی آدمی اُمّت کے لئے مر جائے۔

پطرس عیسٰی کو جاننے سے انکار کرتا ہے
15 شمعون پطرس کسی اَور شاگرد کے ساتھ عیسٰی کے پیچھے

ہو لیا تھا۔ یہ دوسرا شاگرد اماِم اعظم کا جاننے والا تھا، اِس لئے
وہ عیسٰی کے ساتھ اماِم اعظم صحنکے میں داخل ہوا۔ پطرس16
دروازےباہر پر کھڑا رہا۔ پھر اماِم اعظم کا جاننے والا شاگرد
دوبارہ نکل آیا۔ اُس گیٹنے کی نگرانی کرنے والی عورت سے
بات کی تو اُسے پطرس کو اپنے ساتھ اندر لے جانے اجازتکی
ملی۔ عورتاُس17 پطرسنے سے پوچھا، تم” بھی اِس آدمی کے
شاگرد ہو کہ “نہیں؟
اُس جوابنے دیا، نہیں،” مَیں نہیں “ہوں۔
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ٹھنڈ18 تھی، اِس لئے غلاموں پہرےاور داروں لـکڑینے کے

کوئلوں آگسے ابجلائی۔ 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

اورشاگردوں تعلیم بارےکے تفتیشمیں لگا۔کرنے عیسٰی20 نے
جواب میں کہا، مَیں” نے دنیا میں کھل کر بات کی ہے۔ مَیں
ہمیشہ یہودی عبادت خانوں اور بیت المُقّدس میں تعلیم دیتا رہا،
وہاں جہاں تمام یہودی جمع ہوا کرتے ہیں۔ پوشیدگی میں تو مَیں
نہیںکچھنے کہا۔ مجھآپ21 پوچھکیوںسے رہے ہیں؟ اُن سے
یافت در کریں جنہوں میرینے باتیں سنی ہیں۔ اُن کو معلوم ہے
کہ مَیں نے کیا کچھ کہا “ہے۔

اِس22 پر المُقّدسبیتکھڑےساتھ میںداروںپہرےکے سے
ایک نے عیسٰی کے منہ پر تھپڑ مار کر کہا، کیا” یہ اماِم اعظم سے
بات کرنے کا یقہ طر جبہے وہ تم سے کچھ “پوچھے؟

عیسٰی23 مَیںاگر”دیا،جوابنے باتبُرینے کی ثابتتوہے
کر۔ لیکن اگر سچ کہا، تو تُو نے مجھے کیوں “مارا؟

پھر24 عیسٰینےحنّا بندھیکو میںحالتہوئی اعظماماِم کائفا
پاسکے بھیج دیا۔

پطرس دوبارہ عیسٰی کو جاننے سے انکار کرتا ہے
25 شمعون پطرس اب آگتک کے پاس کھڑا تاپ رہا تھا۔

اِتنے دوسرےمیں اُس سے پوچھنے لـگے، تم” بھی اُس کے شاگرد
ہو کہ “نہیں؟
پطرسلیکن نے انکار کیا، نہیں،” مَیں نہیں “ہوں۔
26 پھر اماِم اعظم ایککا غلام بول اُٹھا جو اُس آدمی کا رشتے

دار جستھا پطرسکانکا نے اُڑا دیا تھا، کیا” مَیں نے تم باغکو
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
28 پھر یہودی عیسٰی کو کائفا سے لے کر رومی گورنر محلکے

بنام پریٹوریُم پاسکے پہنچ صبحابگئے۔ ہو تھیچکی 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 چنانچہ پیلاطس نکل کر اُن کے پاس آیا اور پوچھا، تم” اِس
آدمی پر کیا الزام لگا رہے “ہو؟

اُنہوں30 نے جواب دیا، اگر” یہ مجرم نہ ہوتا تو ہم اِسے آپ
کے حوالے نہ “کرتے۔

31 پیلاطس نے کہا، پھر” اِسے لے جاؤ اور اپنی شرعی
عدالتوں پیشمیں “کرو۔
لیکن یہودیوں اعتراضنے کیا، ہمیں” کسی کو موتسزائے

دینے اجازتکی “نہیں۔ 32 عیسٰی طرفاِسنے اشارہ کیا تھا کہ
مرےطرحکسوہ گا اباور اُس کی باتیہ پوری ہوئی۔

پیلاطستب33 پھر محلاپنے میں گیا۔ وہاں اُسسے نے عیسٰی
کو بُلایا اور اُس سے پوچھا، کیا” تم یہودیوں کے بادشاہ “ہو؟

34 عیسٰی نے پوچھا، آپکیا” طرفاپنی سے یہ سوال کر رہے
ہیں، یا اَوروں آپنے بارےمیرےکو میں بتایا “ہے؟

پیلاطس35 کیا”دیا،جوابنے یہودیمَیں تمہاریہوں؟ اپنی
قوم اور اماموںراہنما ہی میرےتمہیںنے حوالے کیا ہے۔ تم سے
کیا کچھ سرزد ہوا “ہے؟

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۔ اب
میری بادشاہی یہاں کی نہیں “ہے۔

پیلاطس37 نے کہا، تو” پھر تم واقعی بادشاہ “ہو؟
عیسٰی جوابنے صحیحآپ”دیا، کہتے ہیں، مَیں بادشاہ ہوں۔

اِسیمَیں مقصد کے لئے پیدا ہو کر دنیا میں آیا سچائیکہ کی گواہی
دوں۔ جو بھی سچائی طرفکی سے ہے میریوہ سنتا “ہے۔

پیلاطس38 نے پوچھا، سچائی” کیا “ہے؟
عیسٰی کو موتسزائے سنائی جاتی ہے

پھر وہ دوبارہ نکل کر یہودیوں کے پاس گیا۔ اُس نے اعلان
کیا، مجھے” اُسے مجرم ٹھہرانے کی کوئی وجہ نہیں ملی۔ لیکن39
ایکتمہاری رسم جسہے کے مطابق مجھے عیدِ فسح کے موقع
تمہارےپر لئے ایک قیدی کو رِہا کرنا ہے۔ کیا تم ہتے چا ہو کہ
مَیں یہودیوں’ کے ‘بادشاہ کو رِہا کر “دوں؟

لیکن40 جواب لوگمیں چلّانے لـگے، نہیں،” اِس کو نہیں
بلـکہ برابا “کو۔ برابا) ڈاکو (تھا۔

19
1 پیلاطسپھر نے عیسٰی کوڑےکو لـگوائے۔ فوجیوں2 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 پیلاطسپھر نکل آیا اور یہودیوں باتسے کرنے دیکھو،”لگا، مَیں تمہارےاِسے پاس باہر لا رہا ہوں تاکہ تم جان لو
مجھےکہ اِسے مجرم ٹھہرانے کی کوئی نہیںوجہ “ملی۔ 5 پھر عیسٰی
تاجکانٹےدار اور رنگارغوانی لباسکا پہنے باہر پیلاطسآیا۔ نے
اُن سے کہا، لو” یہ ہے وہ “آدمی۔

6 اُسے 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۔ کیونکہ مجھے اِسے مجرم ٹھہرانے کی کوئی وجہ نہیں “ملی۔
یہودیوں7 نے اصرار کیا، پاسہمارے” شریعت ہے اور اِس

شریعت کے مطابق لازم ہے کہ وہ مارا جائے۔ کیونکہ اِس نے
آپاپنے کو الله کا فرزند قرار دیا “ہے۔

8 یہ سن کر پیلاطس مزید ڈر گیا۔ 9 دوبارہ محل میں جا کر
عیسٰی سے پوچھا، تم” کہاں سے آئے “ہو؟
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لیکن عیسٰی خاموش رہا۔ 10 پیلاطس 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 نے جواب دیا، آپ” کو مجھ پر اختیار نہ ہوتا اگر

وہ آپ کو اوپر سے نہ دیا گیا ہوتا۔ اِس وجہ سے شخصاُس سے
یادہ ز سنگین گناہ ہوا جسہے نے مجھے دشمن کے حوالے کر
دیا “ہے۔

اِس12 پیلاطسبعدکے اُسےنے آزاد کی۔کوششکیکرنے
لیکن یہودی چیخچیخ کر کہنے لـگے، آپاگر” اِسے رِہا کریں تو
آپ رومی شہنشاہ قیصر دوستکے ثابت نہیں ہوں گے۔ جو بھی
بادشاہ ہونے کا کرےدعوٰی وہ شہنشاہ مخالفتکی کرتا “ہے۔

اِس13 طرح کی باتیں سن پیلاطسکر عیسٰی کو باہر لے آیا۔
پھر وہ جج کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اُس جگہ کا نام پچی” “کاری
تھا۔ اَرامی) زبان میں وہ گبتا کہلاتی (تھی۔ اب14 دوپہر کے
ً تقریبا بارہ بج تھے۔گئے اُس عیددن لئےکے یاں تیار جاتیکی تھیں،
کیونکہ اگلے دن عید کا آغاز تھا۔ پیلاطس بول اُٹھا، لو،” تمہارا
“!بادشاہ

لیکن15 وہ چلّاتے رہے، لے” جائیں اِسے، لے !جائیں اِسے
مصلوب “!کریں
پیلاطس نے سوال کیا، کیا” تمہارےمَیں بادشاہ صلیبکو پر

“چڑھاؤں؟
اماموںراہنما سوائے”دیا،جوابنے شہنشاہ کے ہمارا کوئی

بادشاہ نہیں “ہے۔
16 پیلاطسپھر نے عیسٰی کو اُن کے حوالے کر دیا تاکہ اُسے

مصلوب کیا جائے۔
عیسٰی مصلوبکو کیا جاتا ہے

چنانچہ وہ عیسٰی گئے۔چلےکرلےکو وہ17 اُٹھائےصلیباپنی
شہر سے نکلا اور اُس جگہ پہنچا جس کا نام کھوپڑی اَرامی)
زبان میں (گلگتا تھا۔ وہاں18 اُنہوں نے اُسے صلیب پر چڑھا دیا۔
ساتھ ساتھ اُنہوں نے اُس کے بائیں اور دائیں ہاتھ دو اَور آدمیوں
مصلوبکو کیا۔ پیلاطس19 ایکنے تختی بنوا کر اُسے عیسٰی کی
صلیب پر لـگوا دیا۔ تختی پر لـکھا تھا، عیسٰی’ ناصری، یہودیوں کا
‘بادشاہ۔ بہت20 سے یہودیوں نے یہ پڑھ لیا، کیونکہ مصلوبیت
کا مقام شہر کے قریب تھا اور یہ جملہ اَرامی، لاطینی اور یونانی
زبانوں میں لـکھا تھا۔ 21 یہ دیکھ کر یہودیوں کے راہنما اماموں
اعتراضنے یہودیوں’ ”کیا، کا ‘بادشاہ نہ لـکھیں بلـکہ یہ کہ اِس’
آدمی یہودیوںنے کا بادشاہ ہونے کا دعوٰی “۔‘کیا

پیلاطس22 مَیںکچھجو”دیا،جوابنے لـکھنے لـکھدیاسو
“دیا۔

23 عیسٰی کو صلیب پر چڑھانے کے بعد فوجیوں نے اُس کے
کپڑے لے کر چار بانٹمیںحصوں لئے، ہر فوجی کے لئے ایک
حصہ۔ لیکن چوغہ بےجوڑ تھا۔ وہ اوپر سے لے کر تکنیچے بُنا
ہوا ایک ٹکڑےہی کا تھا۔ 24 اِس لئے فوجیوں نے کہا، آؤ،”
اِسے پھاڑ کر تقسیم نہ یں کر بلـکہ اِس پر قرعہ “ڈالیں۔ یوں کلاِم
مُقّدس کی پیشیہ پوریگوئی اُنہوں”ہوئی، آپسنے میرےمیں
بانٹکپڑے لئے لباسمیرےاور پر قرعہ فوجیوں“ڈالا۔ یہینے
کچھ کیا۔

25 کچھ خواتین بھی عیسٰی کی صلیب کے قریب 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
“ہے۔ وقتاُس سے اُس شاگرد نے عیسٰی کی ماں کو اپنے گھر
رکھا۔

عیسٰی موتکی
اِس28 عیسٰیجببعدکے جاننے لیا کہ تکتکمیلمشنمیرا

پہنچ چکا ہے تو اُس نے کہا، پیاسمجھے” لـگی “ہے۔ اِس) سے
بھی مُقّدسکلاِم پیشایککی پوریگوئی (ہوئی۔

قریب29 َمے کے سرکے سے بھرا برتن پڑا تھا۔ اُنہوں ایکنے
اسپنج سرکے میں ڈبو کر اُسے زوفے کی شاخ پر لگا دیا اور اُٹھا کر
عیسٰی کے تکمنہ پہنچایا۔ یہ30 سرکہ پینے کے بعد عیسٰی بول کام”اُٹھا، مکمل ہو گیا “ہے۔ اور سر جھکا کر اُس نے اپنی جان الله
کے سپرد کر دی۔

عیسٰی کا پہلو چھیدا جاتا ہے
فسح31 تیاریکی کا دن تھا اور اگلے دن عید کا آغاز ایکاور

خاص سبت تھا۔ اِس لئے یہودی نہیں ہتے چا تھے کہ مصلوب
ہوئی لاشیں اگلے دن تک صلیبوں پر لٹکی رہیں۔ چنانچہ اُنہوں
پیلاطسنے گزارشسے کی کہ وہ اُن کی ٹانگیں تڑوا کر اُنہیں
اُتارنےسےصلیبوں دے۔ فوجیوںتب32 نے آ کر عیسٰی ساتھکے
مصلوب کئے جانے والے آدمیوں کی ٹانگیں توڑ دیں، پہلے ایک
کی دوسرےپھر کی۔ وہجب33 عیسٰی پاسکے آئے تو اُنہوں نے
دیکھا کہ فوتوہ ہو چکا اِسہے، لئے اُنہوں نے اُس کی ٹانگیں
نہ توڑیں۔ 34 اِس کے بجائے ایک نیزےنے سے عیسٰی کا پہلو
دیا۔چھید زخم ًسے فورا خون اور پانی بہہ نکلا۔ 35 جس) یہنے
دیکھا اُسہے نے دیگواہی اورہے اُس کی سچیگواہی ہے۔
وہ جانتا کہہے بیانحقیقتوہ کر رہا اورہے اُس کی گواہی کا
مقصد یہ ہے آپکہ بھی ایمان (لائیں۔ 36 یہ یوں ہوا تاکہ کلاِم
مُقّدس کی یہ پیش گوئی پوری ہو جائے، اُس” ایککی ہڈی
نہیںتوڑیبھی 37“گی۔جائے میںمُقّدسکلاِم بھییہ لـکھا ہے،
وہ” اُس پر نظر ڈالیں اُنہوںجسےگے نے چھیدا “ہے۔

عیسٰی کو دفنایا جاتا ہے
38 بعد میں ارمتیہ کے ہنے ر والے یوسف نے پیلاطس سے

عیسٰی لاشکی اُتارنے اجازتکی مانگی۔ یوسف) عیسٰی کا
تھا،شاگردخفیہ یہودیوںوہکیونکہ اجازتکیاِس(تھا۔ڈرتاسے
ملنے پر وہ آیا اور لاش کو اُتار لیا۔ نیکدیمس39 بھی ساتھ تھا، وہ
آدمی گزرےجو دنوں میں رات وقتکے عیسٰی سے ملنے آیا تھا۔
نیکدیمس اپنے ساتھ مُر اور عود ًکی تقریبا 34 کلو گرام خوشبو
لے کر آیا تھا۔ جنازےیہودی40 رسوماتکی کے مطابق اُنہوں
نے لاش پر خوشبو لگا کر اُسے پٹیوں سے لپیٹ دیا۔ 41 صلیبوں
کے ایکقریب باغ تھا اور باغ ایکمیں نئی قبر تھی تکابجو
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استعمال نہیں کی گئی تھی۔ 42 اُس کے قریب ہونے کے سبب
اُنہوںسے نے عیسٰی کو اُس میں رکھ دیا، 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 طرفایکپتھر ہٹایا گیا ہے۔ 2 مریم دوڑ کر
پطرسشمعون 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۔
دونوں4 دوڑ رہے تھے، لیکن دوسرا شاگرد یادہ ز تیز رفتار تھا۔ وہ
پہلے قبر پر پہنچ گیا۔ اُس5 جھکنے کر اندر جھانکا تو کفن کی
پٹیاں پڑیوہاں نظر آئیں۔ لیکن وہ اندر نہ گیا۔ 6 پھر پطرسشمعون
اُس کے پیچھے پہنچ کر قبر میں داخل ہوا۔ اُس بھینے دیکھا کہ
کفن کی پٹیاں وہاں پڑی ہیں 7 اور ساتھ وہ کپڑا بھی جس میں
عیسٰی کا سر لپٹا ہوا تھا۔ یہ کپڑا تہہ کیا گیا تھا اور پٹیوں الـگسے
پڑا تھا۔ پھر8 دوسرا شاگرد پہنچپہلےجو گیا تھا، داخلبھیوہ ہوا۔
اُسجب یہنے دیکھا تو ایمانوہ لایا۔ بھیابلیکن)9 وہ
مُقّدسکلاِم کی پیشیہ گوئی نہیں سمجھتے تھے کہ اُسے مُردوں
میں جیسے اُٹھنا (ہے۔ پھر10 دونوں شاگرد گئے۔چلےواپسگھر

عیسٰی مریم مگدلینی پر ظاہر ہوتا ہے
لیکن11 مریم رو رو کر قبر کے منے کھڑیسا رہی۔ اور 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 کے سرہانے اور دوسرا وہاں جہاں
پہلے اُس کے پاؤں تھے۔ 13 اُنہوں نے مریم سے پوچھا، اے”
خاتون، تُو کیوں رو رہی “ہے؟
اُس نے کہا، میرےوہ” خداوند کو لے گئے ہیں، اور معلوم

نہیں کہ اُنہوں نے اُسے کہاں رکھ دیا “ہے۔
14 پھر اُس نے پیچھے مُڑ کر عیسٰی کو وہاں کھڑے دیکھا،

لیکن اُس نے اُسے نہ پہچانا۔ 15 عیسٰی نے پوچھا، اے” خاتون،
تُو کیوں رو رہی کسہے، کو ڈھونڈ رہی “ہے؟
یہ سوچ کر کہ وہ مالی ہے اُس نے کہا، جناب،” اگر آپ

اُسے لے گئے ہیں تو مجھے بتا دیں کہ اُسے کہاں رکھ دیا ہے تاکہ
اُسے لے “جاؤں۔

16 عیسٰی نے اُس سے کہا، “!مریم”
وہ اُس مُڑیطرفکی بولاور “!ربونی”اُٹھی، اِس) مطلبکا

اَرامی زبان میں اُستاد (ہے۔
17 عیسٰی نے کہا، میرے” ساتھ چمٹی نہ رہ، کیونکہ ابھی مَیں

اوپر، باپ 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” خداوندنے کو دیکھا اورہے اُس مجھنے سے
یہ باتیں “کہیں۔

عیسٰی اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے
اُس19 اتوار کی شام کو شاگرد جمع تھے۔ اُنہوں نے دروازوں

پر تالے لگا دیئے تھے کیونکہ وہ یہودیوں سے ڈرتے اچانکتھے۔
عیسٰی اُن کے درمیان آ کھڑا ہوا اور کہا، تمہاری” سلامتی “ہو،
20 اور اُنہیں اپنے ہاتھوں اور پہلو کو دکھایا۔ خداوند کو دیکھ
کر وہ نہایت خوش ہوئے۔ 21 عیسٰی نے دوبارہ کہا، تمہاری”
سلامتی باپطرحجس!ہو نے مجھے بھیجا اُسی طرح مَیں تم کو
بھیج رہا “ہوں۔ 22 پھر اُن پر پھونک کر اُس نے فرمایا، روح”
القدس کو پا لو۔ 23 اگر تم کسی کے گناہوں معافکو کرو تو وہ
معاف کئے جائیں گے۔ اور اگر تم اُنہیں معاف نہ کرو تو معافوہ
نہیں کئے جائیں “گے۔

شکتوما کرتا ہے
24 بارہ شاگردوں میں سے توما جس لقبکا جُڑواں تھا عیسٰی

کے آنے پر موجود نہ تھا۔ دوسرےچنانچہ25 شاگردوں نے اُسے
خداوندنےہم”بتایا، کو دیکھا لیکن“!ہے توما مجھے”کہا،نے
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 گزر گیا۔ شاگرد دوبارہ مکان میں جمع تھے۔ اِس
مرتبہ توما بھی ساتھ تھا۔ اگرچہ دروازوں پر تالے لـگے تھے پھر
بھی عیسٰی اُن کے درمیان آ کر کھڑا ہوا۔ اُس نے کہا، تمہاری”
سلامتی “!ہو 27 پھر وہ توما سے مخاطب ہوا، اپنی” اُنگلی کو
میرے ہاتھوں اور اپنے ہاتھ میرےکو پہلو زخمکے میں ڈال اور
بےاعتقاد نہ ہو بلـکہ ایمان “رکھ۔

28 توما نے جواب میں اُس سے کہا، میرےاے” !خداوند
میرےاے “!خدا

29 پھر عیسٰی نے اُسے بتایا، کیا” تُو اِس لئے ایمان لایا ہے کہ تُو
نے مجھے دیکھا مبارکہے؟ ہیں وہ جو مجھے دیکھے بغیر مجھ ایمانپر لاتے “ہیں۔

کتاباِس کا مقصد
30 عیسٰی نے اپنے شاگردوں کی موجودگی میں مزید بہت

سے ایسے الٰہی نشان دکھائے جو اِس کتاب میں درج نہیں ہیں۔
لیکن31 درججتنے 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۔

21
عیسٰی جھیل پر شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے
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1 اِس کے بعد عیسٰی ایک بار پھر اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا

جب وہ یاس تبر یعنی گلیل کی جھیل پر تھے۔ یہ یوں ہوا۔ 2 کچھ
شاگرد شمعون پطرس کے ساتھ جمع تھے، توما جو جُڑواں کہلاتا
تھا، نتن ایل جو گلیل کے قانا سے تھا، زبدی کے دو بیٹے اور مزید
دو شاگرد۔

پطرسشمعون3 نے کہا، مَیں” مچھلی پکڑنے جا رہا “ہوں۔
دوسروں بھیہم”کہا،نے جائیںساتھ “گے۔ چنانچہ نکلوہ

کر کشتی پر سوار ہوئے۔ لیکن اُس پوری رات ایک 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 ملکچھ
“گیا؟
اُنہوں جوابنے دیا، “نہیں۔”
اُس6 نے اپنا”کہا، جال کشتی دائیںکے ہاتھ ڈالو، پھر تم کو

کچھ ملے اُنہوں“گا۔ نے ایسا کیا تو مچھلیوں کی اِتنی بڑی تعداد تھی
کہ وہ جال تککشتی نہ لا سکے۔

7 اِس پر خداوند پیارےکے شاگرد پطرسنے سے کہا، یہ”
تو خداوند “ہے۔ یہ سنتے ہی کہ خداوند ہے شمعون پطرس 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
کھینچکھینچ لائے۔تکخشکیکر وہجب9 اُترےسےکشتی
تو دیکھا لـکڑیکہ آگکیکوئلوںکے پر مچھلیاں بُھنی جا ہیںرہی
اور ساتھ روٹی بھی ہے۔ 10 عیسٰی نے اُن سے کہا، اُن” مچھلیوں
میں سے کچھ لے آؤ جو تم ابھینے پکڑی “ہیں۔

شمعون11 پطرس کشتی پر گیا اور جال کو خشکی پر گھسیٹ
لایا۔ یہ جال بڑی153 مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا، توبھی وہ نہ پھٹا۔
12 عیسٰی نے اُن سے کہا، آؤ،” ناشتہ کر “لو۔ کسی بھی شاگرد
نے سوال کرنے جرأتکی نہ کی کہ آپ” کون “ہیں؟ کیونکہ
وہ تو جانتے تھے 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 کے بعد عیسٰی پطرسشمعون مخاطبسے ہوا، یوحنا”

کے بیٹے شمعون، کیا تُو اِن نسبتکی مجھ یادہسے محبتز کرتا “ہے؟
اُس جوابنے دیا، جی” آپخداوند، تو جانتے ہیں کہ مَیں

آپ کو پیار کرتا “ہوں۔
عیسٰی لیلوںمیرےپھر”بولا، “چَرا۔کو عیسٰیتب16 ایکنے

اَور مرتبہ پوچھا، شمعون” یوحنا کے بیٹے، کیا تُو مجھ محبتسے “ہے؟کرتا
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،” سبکو کچھ معلوم آپہے۔ تو جانتے ہیں
کہ آپمَیں کو پیار کرتا “ہوں۔
عیسٰی نے اُس سے کہا، میری” بھیڑوں کو چَرا۔
18 مَیں تجھے سچ بتاتا ہوں کہ جب تُو جوان تھا تو تُو خود اپنی

باندھکمر جیجہاںکر چاہتا گھومتا پھرتا تھا۔ جبلیکن 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 یہ بات اِس طرف اشارہ تھا کسپطرسکہ
قسم موتکی سے الله (گا۔دےجلالکو پھر اُس نے اُسے میرے”بتایا، 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 تھا جس نے شام
کے کھانے کے دوران عیسٰی کی طرف سر جھکا کر پوچھا خداوند،”تھا، کون آپ کو دشمن کے کرےحوالے “گا؟ اب21
اُسے دیکھ پطرسکر نے سوال کیا، خداوند،” اِس کے ساتھ کیا
ہو “گا؟

22 عیسٰی جوابنے دیا، اگر” مَیں چاہوں کہ واپسمیرےیہ
تکآنے زندہ رہے تو تجھے بسکیا؟ میرےتُو پیچھے چلتا “رہ۔

نتیجے23 میں بھائیوں میں یہ خیال پھیل گیا کہ یہ شاگرد نہیں
مرے گا۔ لیکن عیسٰی نے باتیہ نہیں کی تھی۔ اُس صرفنے
یہ کہا تھا، اگر” مَیں چاہوں کہ یہ میرے واپس تکآنے زندہ
رہے تو تجھے “کیا؟

یہ24 شاگردوہ باتوںاِننےجسہے اِنہیںکردےگواہیکی
قلم بند کر ہماورہے۔دیا ہیںجانتے ہے۔سچیگواہیکیاُسکہ

خلاصہ
25 عیسٰی نے اِس کے علاوہ بھی بہت کچھ کیا۔ اگر اُس کا ہر

کام قلم بند کیا جاتا پوریمیںخیالمیرےتو میںدنیا کتابیںیہ رکھنے
گنجائشکی نہ ہوتی۔
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اعمال
1 معزز تھیُفِلُس، پہلی کتاب میں مَیں سبنے کچھ بیان کیا جو

عیسٰی نے شروع سے لے کر اُس2 تکدن کیا اور جبسکھایا،
اُسے آسمان پر اُٹھایا گیا۔ جانے سے پہلے اُس نے اپنے چنے ہوئے
رسولوں کو روح القدس کی معرفت مزید ہدایات دیں۔ 3 اپنے
دُکھ اُٹھانے موتاور سہنے کے بعد اُس نے آپاپنے کو ظاہر کر
کے اُنہیں بہت سی دلیلوں سے قائل کیا کہ وہ واقعی زندہ ہے۔ وہ
چالیس دن کے دوران اُن پر ظاہر ہوتا اور اُنہیں الله کی بادشاہی
بارےکے میں بتاتا رہا۔ جب4 وہ ابھی اُن کے ساتھ تھا اُس نے
اُنہیں یروشلم”دیا،حکم نہکو بلـکہچھوڑنا اِس یہیںمیںانتظار ٹھہرو
کہ باپ کا وعدہ پورا ہو جائے، وہ وعدہ جس بارےکے میں
مَیں نے تم کو آگاہ کیا ہے۔ 5 کیونکہ یحیٰی نے تو پانی سے بپتسمہ
دیا، لیکن تم تھوڑےکو دنوں بعدکے القدسروح سے بپتسمہ دیا
جائے “گا۔

عیسٰی کو اُٹھایا جاتا ہے
6 جو وہاں جمع تھے اُنہوں نے اُس سے پوچھا، خداوند،” کیا

وقتاِسیآپ اسرائیل کے لئے اُس کی بادشاہی دوبارہ قائم کریں
“گے؟

7 عیسٰی نے جواب دیا، یہ” جاننا تمہارا کام نہیں ہے بلـکہ
باپصرف کا جو اوقاتایسے اور تاریخـیں مقرر کرنے کا اختیار
رکھتا ہے۔ لیکن8 تمہیں روح القدس کی قوت ملے گی جو تم پر
نازل ہو گا۔ پھر تم پورےیروشلم، یہودیہ اور سامریہ بلـکہ دنیا کی
انتہا تک میرے 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۔

10 وہ ابھی آسمان طرفکی دیکھ ہی رہے تھے اچانککہ دو
آدمی اُن پاسکے کھڑےآ ہوئے۔ دونوں لباسسفید پہنے ہوئے
تھے۔ 11 اُنہوں نے کہا، گلیل” کے مردو، آپ کیوں کھڑے
آسمان طرفکی دیکھ رہے ہیں؟ یہی عیسٰی آپجسے پاسکے
سے آسمان پر اُٹھایا گیا اُسیہے واپسطرح آئے آپطرحجسگا
نے اُسے اوپر جاتے ہوئے دیکھا “ہے۔

یہوداہ کا جانشین
12 پھر وہ زیتون کے پہاڑ سے یروشلم واپسشہر چلے گئے۔ یہ)

پہاڑ شہر ًسے ایکتقریبا کلو میٹر دُور (ہے۔ وہاں13 پہنچ کر وہ
اُس بالاخانے داخلمیں 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۔
دلیکسبیہ14 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 کھڑا ہوا۔ اُس ًوقت تقریبا
لوگ120 جمع تھے۔ اُس نے کہا، بھائیو،”16 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۔

پیسےجو)18 یہوداہ اُسکو غلطکے کام لئےکے مل تھےگئے
اُن سے اُس کھیتایکنے خرید لیا تھا۔ وہاں وہ سر بلکے گر
گیا، اُس کا پیٹ پھٹ گیا اور اُس کی تمام یاں انتڑ باہر نکل پڑیں۔
اِس19 کا چرچا یروشلم کے تمام باشندوں میں پھیل گیا، اِس لئے یہ
کھیت اُن کی مادری زبان میں ہقل دَما کے نام سے مشہور ہوا
جس 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 چنانچہ اب ضروری ہے کہ ہم یہوداہ
کی کسیجگہ اَور لیں۔چنکو شخصیہ اُن مردوں میں ایکسے
ہو وقتپورےاُسجو ہمارےدورانکے ساتھ سفر کرتے رہے
جب خداوند عیسٰی ہمارے ساتھ تھا، 22 یعنی اُس کے یحیٰی کے
ہاتھ سے بپتسمہ لینے سے لے کر جبتکوقتاُس ہمارےاُسے
پاس سے اُٹھایا گیا۔ لازم ہے کہ اُن میں ایکسے ہمارے 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، اے” خداوند، تُو ایکہر کے دل واقفسے ہے۔
ہم پر ظاہر کر کہ تُو نے اِن دونوں میں سے کس کو چنا ہے
25 تاکہ وہ خدمتاُس کی داریذمہ اُٹھائے جو یہوداہ چھوڑ کر
وہاں چلا گیا جہاں اُسے جانا ہی “تھا۔ 26 یہ کہہ کر اُنہوں نے
دونوں 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
اچانک آسمان ایسیسے آواز آئی جیسے شدید آندھی چل رہی ہو۔
پورا جسمکان میں وہ بیٹھے تھے اِس آواز سے گونج اُٹھا۔ 3 اور
اُنہیں شعلے کی لَوئیں جیسی نظر آئیں الـگالـگجو ہو کر اُن میں
سے ایکہر پر اُتر کر ٹھہر گئیں۔ القدسروحسب4 سے بھر گئے
مختلفاور غیرملـکی زبانوں میں لنے بو لـگے، ایکہر اُس زبان میں
جو لنے بو کی القدسروح نے اُسے توفیق دی۔

5 اُس وقت یروشلم میں ایسے ترسخدا ٹھہرےیہودی ہوئے
تھے تلےآسمانجو کی میںقومہر تھے۔سے یہجب6 آواز دیسنائی
ایکتو بڑا ہجوم سبہوا۔جمع گھبرا گئے کیونکہ ایکہر ایماننے
داروں کو اپنی مادری زبان میں لتے بو سنا۔ حیرتسخت7 زدہ ہو
کر وہ کہنے کیا”لـگے، گلیلسبیہ ہنےکے ر نہیںوالے ہیں؟ تو8
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پھر طرحکسیہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ایکہر اُنہیں اپنی
باتیںمیںزبانمادری رہاسنکرتے ممالـکہمارےجبکہ9ہے یہ
:ہیں پارتھیا، مادیا، عیلام، مسوپتامیہ، یہودیہ، کپدکیہ، پنطس،
آسیہ، 10 فروگیہ، پمفیلیہ، مصر اور لبیا کا وہ علاقہ جو کرین کے
ارد گرد رومہے۔ لوگبھیسے موجود ہیں۔ یہودییہاں11 بھی
ہیں اور غیریہودی نومرید بھی، کریتے لوگکے اور عرب کے
باشندے بھی۔ اور اب ہم سب کے سب اِن کو اپنی اپنی زبان
میں الله کے عظیم کاموں کا ذکر کرتے سن رہے “ہیں۔ سب12
اُلجھنگئے۔رہدنگ میں پڑ کر پوچھنےسےدوسرےایکوہ اِس”لـگے، کا مطلبکیا “ہے؟

لیکن13 لوگکچھ اُن کا مذاق اُڑا کر کہنے لـگے، بسیہ” نئی
َمے پی کر نشے دُھتمیں ہو گئے “ہیں۔

پطرس کا پیغام
14 پھر پطرس باقی گیارہ رسولوں سمیت کھڑا ہو کر اونچی آواز

سے اُن مخاطبسے ہوا، سنیں،” یہودی بھائیو اور یروشلم کے تمام
ہنے ر !والو جان لیں اور غور سے میری بات سن !لیں آپ15 کا
خیال نشےلوگیہکہہے میں لیکنہیں۔ ایسا نہیں دیکھیں،ہے۔
ابھی توصبح کے نو بجے کا وقت ہے۔ اب16 وہ کچھ ہو رہا ہے
پیشکیجس 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 کریں گے،
تمہارے نوجوان یائیں رو
خواببزرگتمہارےاور دیکھیں گے۔
18 اُن دنوں میں
مَیں اپنے روح کو اپنے خادموں اور خادماؤں پر بھی ُنڈیل ا دوں

گا،
اور وہ نبوّت یں کر گے۔
مَیں19 اوپر آسمان معجزےپر دکھاؤں گا
اور نیچے زمین پر الٰہی نشان ظاہر کروں گا،
آگخون، اور دھوئیں کے بادل۔
تاریکسورج20 ہو جائے گا،
چاند رنگکا خون سا ہو جائے گا،
اور ربپھر کا عظیم اور جلالی دن آئے گا۔
وقتاُس21 جو رببھی کا نام لے گا
نجات پائے ‘گا۔
اسرائیل22 باتمیریمردو،کے !سنیں الله آپنے منےکے سا

ہی ناصریعیسٰی کی تصدیق کی، کیونکہ اُس نے اُس وسیلےکے
سے آپ کے درمیان معجزےعجوبے، اور الٰہی نشان دکھائے۔
آپ خود اِس بات واقفسے ہیں۔ لیکن23 الله کو پہلے ہی علم
تھا کہ کیا ہونا ہے، کیونکہ اُس نے خود اپنی مرضی سے مقرر
کیا تھا کہ عیسٰی کو دشمن کے حوالے کر دیا جائے۔ آپچنانچہ
نے بےدین لوگوں کے یعے ذر اُسے صلیب پر چڑھوا کر قتل کیا۔
لیکن24 الله نے موتاُسے گرفتناکاذیتکی آزادسے کر کے

زندہ کر دیا، کیونکہ ممکن ہی نہیں تھا موتکہ اُسے اپنے قبضے
میں رکھے۔ 25 چنانچہ داؤد نے اُس بارےکے میں رب’کہا، میریوقتہر آنکھوں کے منے سا رہا۔
میرےوہ ہنے د ہاتھ رہتا ہے
تاکہ مَیں نہ ڈگمگاؤں۔
اِس26 لئے میرا دل شادمان ہے،
اور میری زبان خوشی نعرےکے لگاتی ہے۔
ہاں، میرا بدن پُراُمید گزارےزندگی گا۔
27 کیونکہ تُو میری جان پاتالکو میں چھوڑےنہیں گا،
اور نہ اپنے مُقّدس کو گلنے سڑنے کی تکنوبت دےپہنچنے

گا۔
28 تُو نے مجھے زندگی کی راہوں سے آگاہ کر دیا ہے،
اور تُو اپنے خوشیمجھےحضور سے کرےسرشار ‘گا۔
میرے29 بھائیو، اجازتاگر ہو تو آپمَیں دلیریکو سے اپنے

بزرگ داؤد بارےکے میں کچھ بتاؤں۔ وہ تو فوت ہو کر دفنایا
گیا اور اُس کی قبر ہمارےتکآج 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 کا بدن گلنے سڑنے کی نوبت تک پہنچا۔ 32 الله نے اِسی
عیسٰی کو زندہ کر دیا ہے اور اِسسبہم کے گواہ ہیں۔ اب33
اُسے سرفراز کر کے خدا کے ہنے د ہاتھ بٹھایا گیا باپاور طرفکی
سے اُسے موعودہ القدسروح مل گیا اِسیہے۔ کو اُس ہمنے 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۔
چنانچہ36 پورا اسرائیل یقین جانے عیسٰیجسکہ آپکو نے

مصلوب کیا ہے اُسے ہی الله نے خداوند اور مسیح بنا دیا “ہے۔
پطرس37 کی یہ باتیں سن کر لوگوں کے دل چھد گئے۔ اُنہوں

پطرسنے اور باقی رسولوں بھائیو،”پوچھا،سے 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۔ پھر آپ کو القدسروح کی نعمت مل جائے گی۔
39 کیونکہ یہ دینے کا آپوعدہ سے اور آپ کے بچوں سے کیا گیا
ہے، بلـکہ اُن سے بھی جو دُور کے ہیں، اُن سب سے ربجنہیں
ہمارا خدا پاساپنے بُلائے “گا۔

پطرس40 نے مزید بہت سی باتوں سے اُنہیں نصیحت کی اور
سمجھایا کہ اِس” ٹیڑھی نسل نکلسے نجاتکر “پائیں۔ جنہوں41
کیقبولباتکیپطرسنے اُن بپتسمہکا جماعتدناُسیوںہوا۔
ًمیں 3,000تقریبا افراد کا اضافہ ہوا۔ یہ42 ایمان دار رسولوں سے
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تعلیم رفاقتپانے، اوررکھنے شریکمیںدعاؤںاورکھانوںرفاقتی
ہوتے رہے۔

ایمانداروں حیرتکی انگیز زندگی
سب43 پر خوف چھا گیا اور رسولوں طرفکی بہتسے سے

معجزے اور الٰہی نشان دکھائے گئے۔ 44 بھیجو ایمان لاتے تھے
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 کے مطابق دیا۔ 46 روزانہ یکوہ دلی بیتسے
المُقّدس میں جمع ساتھساتھرہے۔ہوتے یادکیمسیحوہ میں اپنے
گھروں میں روٹی توڑتے، بڑی خوشی اور سادگی سے رفاقتی کھانا
کھاتے 47 اور الله کی تمجید کرتے رہے۔ وقتاُس وہ تمام لوگوں
کے منظورِ نظر تھے۔ اور روزخداوند بہ نجاتمیںجماعتروز یافتہ
لوگوں کا اضافہ کرتا رہا۔

3
لنگڑے آدمی کی شفا

ایک1 پطرسدوپہر اور یوحنا دعا کرنے کے لئے المُقّدسبیت
کی طرف چل پڑے۔ تین بج گئے تھے۔ 2 اُس وقت لوگ ایک
پیدائشی لنگڑے کو اُٹھا کر وہاں لا رہے تھے۔ روزانہ اُسے صحن
کے اُس دروازے کے پاس لایا جاتا تھا جو خوب’ صورت
‘دروازہ کہلاتا تھا تاکہ وہ بیت المُقّدس کے صحنوں میں داخل
ہونے والوں سے بھیک مانگ سکے۔ پطرس3 اور یوحنا بیت
المُقّدس میں داخل ہونے والے تھے تو لنگڑا اُن بھیکسے مانگنے
لگا۔ پطرس4 اور یوحنا غور سے اُس طرفکی دیکھنے لـگے۔ پھر
پطرس نے کہا، ہماری” طرف “دیکھیں۔ 5 اِس توقع سے کہ
اُسے کچھ ملے گا لنگڑا اُن طرفکی متوجہ ہوا۔ پطرسلیکن6 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 وقت لنگڑے کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے۔
8 اُچھلوہ کر کھڑا ہوا اور چلنے پھرنے لگا۔ پھر وہ چلتے، کودتے
اور الله کی تمجید کرتے ہوئے اُن المُقّدسبیتساتھکے داخلمیں
ہوا۔ 9 اور تمام لوگوں نے اُسے چلتے پھرتے اور الله کی تمجید کرتے
ہوئے دیکھا۔ اُنہوںجب10 جاننے لیا کہ یہ وہی آدمی ہے جو
دروازےنامیصورتخوب پر بھیکبیٹھا مانگا کرتا تھا تو وہ اُس
کی تبدیلی دیکھ دنگکر رہ گئے۔

المُقّدسبیت پطرسمیں کا پیغام
11 سبوہ دوڑ سلیمانکر برآمدےکے میں آئے بھیکجہاں

مانگنے پطرستکابوالا اور یوحنا سے لپٹا ہوا تھا۔ 12 یہ 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 طاقتذاتی یا دین داری
باعثکے یہ کیا ہے کہ یہ آدمی چل پھر سکے؟ باپہمارےیہ13
دادا کے خدا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا طرفکی سے

نےجسہے بندےاپنے عیسٰی جلالکو دیا یہہے۔ وہی عیسٰی
آپجسےہے دشمننے کے حوالے کر پیلاطسکے کے منے سا
رد کیا، اگرچہ وہ اُسے رِہا کرنے فیصلہکا کر تھا۔چکا نےآپ14
قدوساُس راستاور باز ردکو کر کے تقاضا کیا پیلاطسکہ اُس
ایکعوضکے قاتل کو رِہا کر آپکے 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
دیکھجسےہیںواقفسے ابہیں۔رہے وہ عیسٰی نامکے پر ایمان
لانے بحالسے ہو گیا ہے، کیونکہ جو ایمان عیسٰی یعےکے ذر ملتا
اُسیہے نے اِس آدمی آپکو کے منے مندیصحتپوریسا عطا
کی۔

میرے17 بھائیو، مَیں جانتا ہوں آپکہ آپاور کے راہنماؤں
کو صحیح علم نہیں تھا، اِس لئے آپ نے ایسا کیا۔ لیکن18 الله نے
وہ کچھ پورا پیشکیجسکیا اُسگوئی تمامنے نبیوں معرفتکی
کی تھی، یعنی یہ کہ اُس کا مسیح دُکھ اُٹھائے گا۔ اب19 توبہ
کریں اور الله طرفکی رجوع لائیں آپتاکہ کے گناہوں کو مٹایا
آپپھر20جائے۔ تازگیسےحضورکےربکو آئیںمیسردنکے
گے اور وہ دوبارہ عیسٰی یعنی مسیح کو دےبھیج گا آپجسے
لئےکے مقرر کیا لازم21ہے۔گیا آسمانتکوقتاُسوہکہہے پر
تکجبرہے بحالکچھسبالله نہ کر طرحجسدے، وہ ابتدا
سے اپنے مُقّدس نبیوں کی زبانی فرماتا آیا ہے۔ 22 کیونکہ موسٰی
نے کہا، رب’ تمہارا تمہارےخدا تمہارےواسطے بھائیوں میں
نبیجیسےمجھسے کو باتبھیجوگا۔کرےبرپا کیاُسکہےوہ
سننا۔ 23 جو نہیں سنے گا اُسے مٹا کر قوم نکالسے دیا جائے ‘گا۔
24 اور سموایل سے لے کر ہر نبی نے اِن دنوں پیشکی گوئی کی
ہے۔ آپ25 تو اِن نبیوں کی اولاد اور اُس عہد وارثکے ہیں جو
الله آپنے باپکے دادا سے قائم کیا تھا، کیونکہ اُس نے ابراہیم
سے کہا تھا، تیری’ اولاد سے دنیا کی تمام برکتقومیں پائیں ‘گی۔
جب26 الله نے بندےاپنے عیسٰی کو برپا کیا تو پہلے آپاُسے کے
پاس بھیج دیا تاکہ آپوہ میں 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 پہرےکے داروں کا کپتان اور صدوقی اُن پاسکے
پہنچے۔ 2 ناراضوہ تھے کہ رسول عیسٰی کے جی اُٹھنے منادیکی
کر کے لوگوں کو مُردوں میں سے جی اُٹھنے کی تعلیم دے رہے
ہیں۔ اُنہوں3 اُنہیںنے گرفتار کر اگلےکے میںجیلتکدن ڈال
دیا، کیونکہ شام ہو چکی تھی۔ لیکن4 جنہوں نے اُن کا پیغام سن
لیا تھا اُن میں بہتسے لوگسے ایمان لائے۔ یوں ایمان داروں میں
مردوں کی تعداد بڑھ ًکر تقریبا پہنچتک5,000 گئی۔
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5 اگلے دن یروشلم میں یہودی عدالِت عالیہ کے سرداروں،

بزرگوں اور شریعت کے علما اجلاسکا منعقد ہوا۔ 6 اماِم اعظم
حنّا اِسیاور طرح کائفا، یوحنا، سکندر اور اماِم اعظم خاندانکے
کے دیگر مرد بھی شامل تھے۔ اُنہوں7 نے دونوں کو اپنے درمیان
کھڑا کر کے پوچھا، تم” نے یہ قوتکسکام اور نام سے “کیا؟

پطرس8 القدسروحنے سے معمور ہو کر اُن سے کہا، قوم”
کے راہنماؤ اور بزرگو، آج9 ہماری پوچھ گچھ کی جا رہی ہے
کہ ہم نے معذور آدمی پر رحم کا اظہار کس کے وسیلے سے
کیا کہ اُسے شفا مل گئی ہے۔ 10 تو پھر آپ سب اور پوری قوم
اسرائیل جان لے کہ یہ ناصرت کے عیسٰی مسیح کے نام سے ہوا
آپجسےہے، مصلوبنے کیا اور جسے الله مُردوںنے میں سے
زندہ کر دیا۔ یہ آدمی اُسی وسیلےکے صحتسے پا کر آپیہاں کے
منے سا ہے۔کھڑا عیسٰی11 وہ پتھر بارےکےجسہے میں کلاِم
میںمُقّدس لـکھا ہے، پتھرجس’ مکانکو بنانے والوں ردنے کیا
وہ کونے بنیادیکا پتھر بن ‘گیا۔ اور آپ ہی نے اُسے رد کر دیا
ہے۔ دوسرےکسی12 وسیلےکے نجاتسے حاصل نہیں ہوتی،
کیونکہ آسمان کے تلے ہم انسانوں کو کوئی اَور نام نہیں بخشا گیا
جس وسیلےکے سے نجاتہم پا “سکیں۔

پطرس13 اور یوحنا کی باتیں سن لوگکر حیران ہوئے کیونکہ
وہ دلیری باتسے کر رہے تھے اگرچہ وہ نہ تو عالِم تھے، نہ اُنہوں
شریعتنے خاصکی تعلیم پائی تھی۔ ساتھ ساتھ سننے والوں نے
یہ بھی جان لیا کہ دونوں عیسٰی کے ساتھی ہیں۔ لیکن14 چونکہ
وہ اپنی آنکھوں سے اُس آدمی کو دیکھ رہے تھے جو شفا پا کر اُن
کے ساتھ کھڑا تھا اِس لئے وہ اِس خلافکے کوئی بات نہ کر
سکے۔ 15 چنانچہ اُنہوں نے اُن دونوں کو اجلاس میں سے باہر
کوجانے ہم”16لـگے،کرنےمشورہصلاحمیںآپساورکہا اِن
لوگوں ساتھکے باتکریں؟سلوککیا واضح اُنکہہے یعےکے ذر
الٰہیایک نشان دکھایا گیا اِسہے۔ کا یروشلم تمامکے باشندوں کو
علم ہوا ہے۔ ہم اِس کا انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن17 لازم ہے
کہ اُنہیں دےدھمکی کر حکم دیں کہ شخصبھیکسیوہ سے یہ
نام لے باتکر نہ کریں، ورنہ یہ معاملہ قوم میں مزید پھیل جائے
“گا۔

اُنہوںچنانچہ18 دونوںنے بُلاکو کر حکم دیا وہکہ 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 نزدیککے ٹھیک ہے کہ ہم اُس کی
نسبت آپ کی بات مانیں؟ ممکن20 ہی نہیں کہ جو کچھ ہم نے
دیکھ اور سن لیا ہے اُسے دوسروں کو سنانے سے باز “رہیں۔

اجلاستب21 کے ممبران نے دونوں کو مزید دےدھمکیاں
کر چھوڑ دیا۔ وہ فیصلہ نہ کر سکے کہ کیا سزا دیں، کیونکہ تمام
لوگ پطرس اور یوحنا کے اِس کام کی وجہ سے الله کی تمجید کر

رہے تھے۔ 22 آدمیجسکیونکہ کو معجزانہ طور پر شفا ملی تھی
چالیسوہ سال سے یادہ ز لنگڑا رہا تھا۔

دلیری کے لئے دعا
23 اُن رِہائیکی پطرسبعدکے اور یوحنا ساتھیوںاپنے پاسکے

واپس گئے اور سب کچھ سنایا جو راہنما اماموں اور بزرگوں نے
اُنہیں بتایا تھا۔ 24 یہ سن کر تمام ایمان داروں ملنے کر اونچی 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 ہمارےخادم
باپ داؤد کے منہ القدسروحسے معرفتکی اقوام’کہا، طیشکیوں میں آ گئی ہیں؟
اُمّتیں کیوں سازشیںبےکار کر رہی ہیں؟
26 دنیا کے بادشاہ کھڑےاُٹھ ہوئے،
اورربحکمران اُس مسیحکے جمعخلافکے ہو ‘ہیں۔گئے
27 اور واقعی یہی کچھ اِس شہر میں ہوا۔ ہیرودیس انتپاس،

پنطیُس پیلاطس، غیریہودی اور مُقّدستیرےسبیہودی خادم
عیسٰی خلافکے جمع ہوئے جسے تُو نے مسح کیا تھا۔ لیکن28
جو کچھ اُنہوں نے کیا وہ تُو نے اپنی قدرت اور مرضی سے پہلے
ہی سے مقرر کیا تھا۔ اے29 رب، اب اُن کی دھمکیوں پر غور
کر۔ اپنے خادموں کو اپنا کلام سنانے بڑیکی دلیری عطا فرما۔
قدرتاپنی30 کا اظہار کر تاکہ مُقّدستیرےہم خادم عیسٰی کے
نام سے شفا، الٰہی نشان معجزےاور دکھا “سکیں۔

31 دعا کے اختتام پر وہ ہلجگہ جہاںگئی وہ جمع سبتھے۔
القدسروح سے معمور ہو گئے دلیریاور سے الله کا کلام سنانے
لـگے۔

ایمانداروں کی ملـکیتمشترکہ
ایمان32 داروں یکجماعتپوریکی دل تھی۔ کسی بھینے

اپنی ملـکیت کی کسی چیز بارےکے میں نہیں کہا کہ یہ میری
ہے بلـکہ اُن کی ہر چیز مشترکہ تھی۔ 33 اور بڑےرسول اختیار
کے ساتھ خداوند عیسٰی کے جی اُٹھنے کی گواہی دیتے رہے۔ الله
بڑیکی مہربانی سباُن پر تھی۔ 34 اُن میں ضرورتبھیکوئیسے
مند نہیں تھا، جسکیونکہ پاسکے بھی زمینیں یا مکان تھے اُس
فروختاُنہیںنے کر رقمکے رسولوں35 پاؤںکے میں رکھ دی۔
یوں جمع پیسوںشدہ میں سے ایکہر کو اُتنے دیئے جتنوںجاتے
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 یرۂ قبرصجز کا ہنے ر والا تھا۔ 37 اُس نے اپنا ایک کھیت
فروخت کر پیسےکے رسولوں پاؤںکے میں رکھ دیئے۔

5
حننیاہ اور سفیرہ

ایک1 اَور آدمی تھا جس نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنی
کوئی زمین بیچ دی۔ اُن کے نام حننیاہ اور سفیرہ تھے۔ 2 لیکن
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حننیاہ پوری رقم رسولوں پاسکے نہ لایا بلـکہ اُس میں سے کچھ
اپنے لئے رکھ چھوڑا اور باقی رسولوں پاؤںکے میں رکھ دیا۔ اُس
کی بیوی بھی اِس بات واقفسے تھی۔ لیکن3 پطرس نے ابلیسحننیاہ،”کہا، آپنے دلکے یوںکو کیوں بھر دیا ہے آپکہ
نے القدسروح جھوٹسے بولا ہے؟ آپکیونکہ نے زمین کی
رقم پیسےکچھکے پاساپنے رکھ لئے ہیں۔ 4 کیا یہ فروختزمین
کرنے سے پہلے آپ کی نہیں تھی؟ اور اُسے بیچ کر کیا آپ پیسے
جیسے ہتے استعمالچا نہیں کر سکتے آپتھے؟ کیوںنے 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 طاریدہشتبڑی ہو گئی۔ جماعت6 نوجوانوںکے نے اُٹھ کر
لاش کفنکو لپیٹمیں دیا اور اُسے باہر لے جا کر دفن کر دیا۔

7ً تقریبا تین گھنٹے گزر گئے تو اُس بیویکی اندر آئی۔ اُسے معلوم
نہ تھا کہ شوہر کو کیا ہوا ہے۔

بتائیں،مجھے”پوچھا،سےاُسنےپطرس8 آپکیا زمیناپنیکو
کے لئے اِتنی ہی رقم ملی “تھی؟
سفیرہ جوابنے دیا، جی،” اِتنی ہی رقم “تھی۔
پطرس9 آزمانےکوروحکےربدونوںآپکیوں”کہا،نے

پر متفق ہوئے؟ دیکھو، جنہوں آپنے کے خاوند کو دفنایا ہے
دروازےوہ ہیںکھڑےپر آپاور بھیکو اُٹھا کر باہر جائیںلے
“گے۔ اُسی10 لمحے سفیرہ پطرس کے پاؤں میں گر کر مر گئی۔
نوجوان اندر آئے تو اُس لاشکی دیکھ کر اُسے بھی باہر لے گئے
اور اُس کے شوہر پاسکے دفن کر دیا۔ جماعتپوری11 بلـکہ ہر
سننے والے پر طاریخوفبڑا ہو گیا۔

معجزے
12 رسولوں کی معرفت عوام میں بہت سے الٰہی نشان اور

معجزے ظاہر ہوئے۔ وقتاُس تمام ایمان یکدار دلی بیتسے
المُقّدس میں سلیمان برآمدےکے میں جمع ہوا کرتے تھے۔ باقی13
لوگ اُن سے قریبی تعلق رکھنے جرأتکی نہیں کرتے تھے، اگرچہ
عوام اُن توبھی14تھے۔کرتےعزتبہتکی خداوند ایمانپر رکھنے
والے مرد و خواتین کی تعداد بڑھتی گئی۔ لوگ15 اپنے مریضوں
کو چارپائیوں اور چٹائیوں پر رکھ کر سڑکوں پر لاتے تھے تاکہ
پطرسجب وہاں گزرےسے تو کم از کم اُس کا سایہ کسی نہ
پرکسی پڑ لوگسےبہت16جائے۔ یروشلم اردکے آبادیوںکیگرد
سے بھی اپنے مریضوں اور بدروح گرفتہ عزیزوں کو لاتے، اور
سب شفا پاتے تھے۔

رسولوں کی ایذا رسانی
17 پھر اماِم اعظم صدوقی فرقے کے تمام ساتھیوں کے ساتھ

میںحرکت آیا۔ حسد جلسے کر اُنہوں18 رسولوںنے کو گرفتار
کر کے عوامی جیل میں ڈال دیا۔ لیکن19 رات ربکو ایککا
فرشتہ قیدخانے کے دروازوں کو کھول کر اُنہیں باہر لایا۔ اُس
نے کہا، 20 جاؤ،” بیت المُقّدس میں کھڑے ہو کر لوگوں کو

اِس نئی زندگی سے متعلق سب باتیں “سناؤ۔ 21 فرشتے کی سن کر
رسول المُقّدسبیتسویرےصبح میں جا کر تعلیم دینے لـگے۔
اب ایسا ہوا کہ اماِم اعظم اپنے سمیتساتھیوں پہنچا یہودیاور

عدالِت عالیہ اسرائیلمیںاِسکیا۔منعقداجلاسکا بزرگتمامکے
شریک ہوئے۔ پھر اُنہوں نے اپنے ملازموں کو قیدخانے میں
بھیج دیا تاکہ رسولوں کو لا کر اُن کے منے سا پیش کیا جائے۔
لیکن22 جب وہ وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ رسول جیل میں نہیں
ہیں۔ واپسوہ آئے اور کہنے لـگے، 23 جب” ہم پہنچے تو جیل
بڑی احتیاط سے بند تھی اور دروازوں پہرےپر کھڑےدار تھے۔
دروازوںہمجبلیکن کھولکو کر اندر گئے تو وہاں نہیںکوئی
“!تھا 24 یہ سن کر بیت المُقّدس پہرےکے داروں کا کپتان اور
راہنما امام بڑی اُلجھن میں پڑ گئے اور سوچنے لـگے کہ اب کیا ہو
گا؟ 25 اِتنے میں کوئی آ کر کہنے بات”لگا، آدمیوںجنسنیں، کو
آپ جیلنے میں ڈالا تھا المُقّدسبیتوہ لوگوںکھڑےمیں کو
دےتعلیم رہے “ہیں۔ المُقّدسبیتتب26 پہرےکے داروں کا
کپتان اپنے ملازموں ساتھکے رسولوں پاسکے گیا اور اُنہیں لایا،
لیکن زبردستی نہیں، کیونکہ وہ تھےڈرتے جمعکہ اُنہیںلوگشدہ
سنگسار نہ کر دیں۔

اُنہوںچنانچہ27 رسولوںنے لاکو اجلاسکر منےکے سا کھڑا
کیا۔ اماِم اعظم اُن مخاطبسے ہوا، ہم”28 نے تو تم کو سختی سے
منع کیا تھا اِسکہ آدمی کا نام لے کر تعلیم نہ اِسدو۔ برعکسکے
تم اپنیصرفنہنے تعلیم یروشلم ہرکی تکجگہ دیپہنچا بلـکہہے
ہمیں اِس آدمی موتکی کے ذمہ دار بھی ٹھہرانا ہتے چا “ہو۔

پطرس29 اور باقی رسولوں جوابنے دیا، لازم” ہے کہ ہم
پہلے الله کی سنیں، پھر انسان کی۔ ہمارے30 باپ 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
وہ اسرائیل کو توبہ اور گناہوں کی معافی کا موقع فراہم کرے۔
32 ہم خود اِن باتوں کے گواہ ہیں اور روح القدس بھی، جسے
الله نے اپنے فرماں برداروں دےکو دیا “ہے۔

33 یہ سن کر عدالت لوگکے طیش میں آ کر اُنہیں قتل کرنا
ہتے چا تھے۔ فریسیایکلیکن34 اجلاسعالِم میں کھڑا جسہوا
کا نام جملی ایل تھا۔ پوری قوم میں وہ عزت دار تھا۔ اُس نے
حکم دیا کہ رسولوں کو تھوڑی دیر کے لئے اجلاس سے نکال دیا
جائے۔ 35 پھر اُس نے کہا، میرے” اسرائیلی بھائیو، غور سے
سوچیں آپکہ اِن آدمیوں ساتھکے کیا کریں گے۔ 36 کیونکہ کچھ
دیر ہوئی تھیوداس اُٹھ کر کہنے لگا کہ مَیں کوئی خاص شخص
ًہوں۔ اُسآدمی400تقریبا لیکنگئے۔لـگپیچھےکے قتلاُسے کیا
گیا اُساور پیروکارکے گئے۔بکھر ہوا۔نہکچھسےسرگرمیوںکیاُن
اِس37 کے بعد مردم شماری کے دنوں میں یہوداہ گلیلی اُٹھا۔ اُس
لوگوںکافیبھینے اپنےکو پیروکار بنا بغاوتکر اُکسایا۔پرکرنے
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لیکن اُسے بھی مار دیا گیا اور اُس کے پیروکار منتشر ہوئے۔ 38 یہ
پیِش نظر رکھ کر میرا مشورہ یہ ہے کہ اِن لوگوں کو چھوڑ دیں،
اِنہیں جانے دیں۔ اگر اِن کا ارادہ یا سرگرمیاں انسانی ہیں تو سب
بخودخودکچھ ختم ہو گا۔جائے لیکن39 اگر یہ الله سےطرفکی
ہے آپتو اِنہیں ختم نہیں کر سکیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ آپآخرکار
الله ہی خلافکے لڑ رہے “ہوں۔
حاضرین اُسنے مانباتکی لی۔ اُنہوں40 رسولوںنے بُلاکو

کر اُن کوڑےکو لـگوائے۔ پھر اُنہوں نے اُنہیں عیسٰی کا نام لے
کر لنے بو سے منع کیا اور پھر جانے دیا۔ رسول41 یہودی عدالِت
عالیہ سے نکل کر چلے گئے۔ یہ بات اُن کے لئے بڑی خوشی کا
باعث تھی کہ الله نے ہمیں اِس لائق سمجھا ہے کہ عیسٰی کے نام
کی بےعزتخاطر ہو جائیں۔ اِس42 کے بعد بھی وہ بیتروزانہ
المُقّدس مختلفاور میںگھروں جا جا کر سکھاتے اور خوشاِس
خبری منادیکی کرتے رہے کہ عیسٰی مسیحہی ہے۔

6
رسولوں ساتکے مددگار

1 اُن دنوں میں جب عیسٰی کے شاگردوں کی تعداد بڑھتی گئی
تو یونانی زبان لنے بو والے ایمان دار عبرانی لنے بو والے ایمان داروں
بارےکے میں بڑبڑانے لـگے۔ اُنہوں نے کہا، جب” روزمرہ کا
کھانا تقسیم ہوتا ہے تو ہماری بیواؤں کو نظرانداز کیا جاتا “ہے۔
تب2 بارہ رسولوں نے شاگردوں کی پوری جماعت کو اکٹھا کر
نہیںٹھیکیہ”کہا،کے اللهہمکہ کلامکا خدمتکیسکھانے
کو چھوڑ کر کھانا تقسیم کرنے مصروفمیں رہیں۔ 3 بھائیو، یہ
بات پیِش نظر رکھ کر اپنے میں ساتسے آدمی چن لیں، جن کے
نیک کردار آپکی تصدیق کر سکتے ہیں اور جو القدسروح اور
ہیں۔معمورسےحکمت پھر اُنہیںہم کھانا تقسیم یہکیکرنے ذمہ
کردےداری 4 اپنا وقتپورا دعا اور صَرفمیںخدمتکیکلام
کر سکیں “گے۔

5 یہ بات پوری جماعت کو پسند آئی اور اُنہوں ساتنے آدمی
چن لئے : ستفنس جو) ایمان اور روح القدس سے معمور ،(تھا
فلپّس، پرخرس، نیکانور، پرمناستیمون، اور انطاکیہ نیکلاؤس۔کا
نیکلاؤس) غیریہودی تھا جس نے عیسٰی پر ایمان لانے
سے پہلے یہودی مذہب کو اپنا لیا (تھا۔ 6 اِن سات آدمیوں کو
رسولوں کے منے 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 المُقّدسبیتاور بہتکے سے امام بھی ایمان لے
آئے۔

ستفنس گرفتاریکی
ستفنس8 الله فضلکے قوتاور سے معمور تھا اور لوگوں کے

معجزےبڑےبڑےدرمیان اور الٰہی نشان دکھاتا تھا۔ ایک9 دن
لـگے۔کرنےبحثسےستفنسیہودیکچھ وہ) یہ،کرین، اسکندر
کلـِکیہ اور صوبہ آسیہ کے ہنے ر والے تھے اور اُن کے عبادت

خانے کا نام لِبرطینیوں یعنی آزاد کئے گئے غلاموں عبادتکا خانہ
(تھا۔ 10 لیکن وہ نہ اُس کی حکمت کا سامنا کر سکے، نہ اُس
روح کا جو کلام وقتکرتے اُس کی مدد کرتا تھا۔ 11 اِس لئے
اُنہوں نے بعض آدمیوں کو یہ کہنے کو اُکسایا کہ اِس” نے
موسٰی اور الله بارےکے میں کفر بکا ہمہے۔ اِسخود کے گواہ
“ہیں۔ 12 یوں عام لوگوں، بزرگوں اور شریعت کے علما میں ہل
چل مچ گئی۔ ستفنسوہ پر چڑھ آئے اور گھسیٹاُسے یہودیکر
عدالِت عالیہ کے پاس لائے۔ 13 وہاں اُنہوں نے جھوٹے گواہ
کھڑے کئے جنہوں نے کہا، یہ” آدمی المُقّدسبیت اور شریعت
باتیںخلافکے اِسنےہم14آتا۔نہیںبازسےکرنے سےمنہکے
سنا کہہے ناصریعیسٰی یہ مقام کرےتباہ گا اور وہ رسم رواجو
بدل دے گا جو موسٰی نے ہمارے سپرد کئے “ہیں۔ جب15
اجلاس میں بیٹھے تمام لوگ گھور گھور کر ستفنس کی طرف
دیکھنے لـگے تو اُس کا چہرہ فرشتے کا سا نظر آیا۔

7
ستفنس کی تقریر

1 اماِم اعظم نے پوچھا، کیا” یہ سچ “ہے؟
ستفنس2 جوابنے بھائیو”دیا، اور باتمیریبزرگو، سنیں۔

جلال کا خدا ہمارے باپ ابراہیم پر ظاہر ہوا جب وہ ابھی
مسوپتامیہ میں آباد تھا۔ اُس وقت وہ حاران میں منتقل نہیں ہوا
تھا۔ 3 الله نے اُس سے کہا، اپنے’ وطن اور اپنی قوم کو چھوڑ کر
اُس ملـک 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
تکآجآپمیں آباد ہیں۔ وقتاُس5 الله نے اُسے ملـکاِس میں
بھیکوئی موروثی زمین دینہ ایکتھی، بھیتکفٹمربع نہیں۔
لیکن اُس نے اُس سے وعدہ کیا، مَیں’ اِس ملـک تیرےکو اور
تیری اولاد کے قبضے میں کر دوں ‘گا، اگرچہ اُس وقت ابراہیم
کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ 6 الله نے اُسے یہ بھی تیری’بتایا، اولاد میںملـکایسے گیرہے اُسجو نہیںکا وہاںگا۔ہو
وہ اجنبی اور غلام ہو گی، اور اُس پر 400 بہتتکسال ظلم کیا
مَیںلیکن7گا۔جائے اُس قوم کروںعدالتکی اُسےنےجسگا
غلام بنایا ہو گا۔ اِس کے بعد وہ ملـکاُس میں سے نکل کر اِس
مقام پر میری عبادت کریں ‘گے۔ 8 پھر الله نے ابراہیم کو ختنہ
کا عہد دیا۔ جبچنانچہ ابراہیم کا بیٹا اسحاق پیدا ہوا تو باپ نے
آٹھویں دن اُس کا کیا۔ختنہ یہ جاریسلسلہ اسحاقجبرہا کا بیٹا
یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب کے بارہ ہمارےبیٹے، بارہ قبیلوں کے
سردار۔

یہ9 سردار اپنے یوسفبھائی لـگےکرنےحسدسے 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 اِسکے قابل بنا دیا کہ وہ مصر کے بادشاہ
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فرعون کا منظورِ نظر ہو یوںجائے۔ فرعون اُسےنے مصر اور اپنے
پورے گھرانے پر حکمران مقرر کیا۔ 11 پھر تمام مصر اور کنعان
میں کال لوگپڑا۔ بڑی مصیبت میں پڑ گئے ہمارےاور باپ دادا
کے پاس بھی خوراک ختم ہو گئی۔ یعقوب12 کو پتا چلا کہ
مصر تکابمیں اناج ہے، اِس لئے اُس نے اپنے بیٹوں کو اناج
خریدنے کو وہاں بھیج دیا۔ اُنہیںجب13 دوسری بار وہاں جانا
پڑا تو یوسف نے آپاپنے کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا، اور فرعون
یوسفکو خاندانکے بارےکے میں آگاہ کیا گیا۔ اِس14 بعدکے
یوسف نے یعقوبباپاپنے اور تمام رشتے داروں کو بُلا لیا۔ کُل
75 افراد آئے۔ یوں15 یعقوب مصر پہنچا۔ وہاں وہ ہمارےاور
باپ دادا مر گئے۔ اُنہیں16 ِسکم میں لا کر اُس قبر میں دفنایا گیا جو
ابراہیم نے ہمور کی اولاد سے دےپیسے خریدیکر تھی۔

17 پھر قریبوقتوہ آ جسگیا کا وعدہ الله نے ابراہیم سے کیا
تھا۔ مصر میں ہماری قوم کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی۔ لیکن18
ہوتے ایکہوتے نیا نشینتختبادشاہ 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 بچہصورتخوبنزدیککے
تھا اور تین ماہ تک اپنے باپ کے گھر میں پالا گیا۔ 21 اِس کے
بعد والدین کو اُسے چھوڑنا پڑا، لیکن فرعون کی بیٹی نے اُسے لے
پالـک بنا کر اپنے بیٹے طورکے پر اور22پالا۔ موسٰی کیمصریوںکو
ہرکےحکمت تربیتمیںشعبے ملی۔ اُسے لنے بو عملاور کیکرنے
قابلیتزبردست حاصل تھی۔

جب23 وہ چالیس سال کا تھا تو اُسے اپنی قوم اسرائیل کے
لوگوں سے ملنے کا خیال آیا۔ جب24 اُس نے اُن پاسکے جا کر
دیکھا ایککہ مصری کسی اسرائیلی پر تشدد کر رہا ہے تو اُس
اسرائیلینے حمایتکی کر مظلومکے کا بدلہ لیا مصریاور کو مار
ڈالا۔ اُس25 کا خیال تو یہ تھا میرےکہ بھائیوں کو سمجھ آئے
گی کہ میرےالله وسیلے اُنہیںسے دےرِہائی گا، لیکن ایسا نہیں
تھا۔ اگلے26 دن وہ دو اسرائیلیوں پاسکے سے گزرا آپسجو میں
لڑ رہے تھے۔ اُس صلحنے کرانے میںکوششکی کہا، مردو،’
آپ تو بھائی ہیں۔ آپ دوسرےایککیوں سے سلوکغلط کر
رہے ‘ہیں؟ لیکن27 جو دوسرےآدمی سے بدسلوکی کر رہا تھا
اُس نے موسٰی دھکیلطرفایککو کر کہا، آپنےکس’ کو
ہم پر حکمران اور قاضی مقرر کیا ہے؟ 28 کیا آپ مجھے بھی قتل
کرنا ہتے چا ہیں جس طرح کل مصری کو مار ڈالا ‘تھا؟ 29 یہ
سن کر موسٰی فرار ہو کر ملـِک مِدیان میں اجنبی کے طور پر ہنے ر
لگا۔ وہاں اُس کے دو بیٹے پیدا ہوئے۔

30 چالیس سال کے بعد ایک فرشتہ جلتی ہوئی کانٹےدار
جھاڑی شعلےکے میں اُس پر ظاہر ہوا۔ وقتاُس موسٰی سینا پہاڑ
کے قریب یگستان ر میں تھا۔ 31 یہ منظر دیکھ کر موسٰی حیران
جبہوا۔ وہ اُس کا معائنہ کرنے کے لئے قریب پہنچا ربتو کی
آواز سنائی دی، 32 تیرےمَیں’ 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 کہا، اپنی’
جوتیاں اُتار، کیونکہ مُقّدستُو زمین پر ہے۔کھڑا مَیں34 مصرنے
میں اپنی قوم حالتبُریکی دیکھی اور اُن کی آہیں سنی ہیں، اِس
لئے اُنہیں بچانے لئےکے اُتر آیا مصرتجھےمَیںجا،ابہوں۔ 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 پاسکے بھیج
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۔ موسٰی37 اسرائیلیوںخودنے کو بتایا، تمہارےالله’
واسطے تمہارے بھائیوں میں سے مجھ جیسے نبی کو برپا کرے
یگستانموسٰی38‘گا۔ ایکتھا۔شریکمیںجماعتکیقوممیںر
طرف وہ اُس فرشتے ساتھکے تھا جو سینا پہاڑ پر اُس باتیںسے کرتا
تھا، ہمارےطرفدوسری باپ دادا کے ساتھ۔ فرشتے سے اُسے
بخشزندگی باتیں مل گئیں جو ہمارےاُسے سپرد کرنی تھیں۔

ہمارےلیکن39 باپ دادا نے اُس کی سننے سے انکار کر کے
اُسے رد میںدلہیدلدیا۔کر مصروہ رجوعطرفکی چکےکر
تھے۔ وہ40 ہارون سے کہنے لـگے، ہمارےآئیں،’ 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 سے
نکال ‘لایا۔ اُسی41 وقت اُنہوں نے بچھڑے کا بُت بنا کر اُسے
قربانیاں پیش کیں اور اپنے ہاتھوں کے کام کی خوشی منائی۔
اِس42 پر الله اپنانے منہ پھیر لیا کیستاروںاُنہیںاور گرفتکیپوجا
میں چھوڑ دیا، بالکل اُسی جسطرح طرح 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 ر باپہمارےمیں دادا ملاقاتپاسکے کا خیمہ

تھا۔ اُسے اُس نمونے کے مطابق بنایا گیا تھا جو الله نے موسٰی کو
دکھایا تھا۔ 45 موسٰی موتکی کے باپہمارےبعد دادا نے اُسے
میںورثے پا کر ساتھاپنے اُنہوںجبلیالے راہنمائیکییشوعنے
میں ملـکاِس میں داخل ہو کر اُس پر قبضہ کر لیا۔ وقتاُس الله
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اُس میں آباد قوموں کو اُن کے آگے آگے نکالتا گیا۔ ملاقاتیوں کا
داؤدخیمہ بادشاہ کے ملـکتکزمانے میں رہا۔ داؤد46 الله کا
منظورِ نظر تھا۔ اُس یعقوبنے کے خدا سکونتایککو 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؟
اے51 کشگردن !لوگو آپبےشک کا ختنہ ہوا ہے جو

الله کی قوم کا ظاہری نشان ہے۔ لیکن اُس آپکا کے دلوں اور
کانوں پر کچھ بھی اثر نہیں آپہوا۔ باپاپنے دادا کی طرح ہمیشہ
القدسروح مخالفتکی کرتے ہتے ر ہیں۔ 52 کیا کبھی کوئی نبی
تھا آپجسے باپکے دادا نے نہ ستایا؟ اُنہوں نے اُنہیں 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۔

ستفنس کو سنگسار کیا جاتا ہے
ستفنس54 کی یہ باتیں سن اجلاسکر طیشلوگکے میں آ

کر دانت پیسنے لـگے۔ لیکن55 ستفنس روح القدس سے معمور
اپنی نظر اُٹھا کر آسمان طرفکی تکنے لگا۔ وہاں اُسے الله کا جلال
نظر آیا، اور عیسٰی الله کے ہنے د ہاتھ کھڑا تھا۔ 56 اُس نے دیکھو،”کہا، مجھے آسمان کھلا ہوا دےدکھائی رہا ہے اور ابِن آدم
الله کے ہنے د ہاتھ کھڑا “!ہے

57 یہ سنتے ہی اُنہوں نے چیخ چیخ کر ہاتھوں سے اپنے کانوں
کو بند کر لیا اور مل کر اُس پر جھپٹ پڑے۔ 58 پھر وہ اُسے شہر
سے نکال کر سنگسار کرنے لـگے۔ اور جن لوگوں نے اُس کے
خلاف تھیدیگواہی اُنہوں نے اپنی چادریں اُتار ایککر جوان
آدمی پاؤںکے میں رکھ دیں۔ اُس آدمی کا نام ساؤل تھا۔ جب59
ستفنسوہ کو سنگسار کر رہے تھے تو اُس نے دعا کر کے روحمیریعیسٰی،خداونداے”کہا، پھر60“کر۔قبولکو ٹیکگھٹنے
اُسکر اونچینے آواز اُنہیںخداوند،اے”کہا،سے 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 سوائے رسولوں کے تمام ایمان دار یہودیہ اور
سامریہ کے علاقوں میں تتر بتر ہو گئے۔ 2 کچھ خدا ترس آدمیوں
ستفنسنے دفنکو کر کے رو رو کر اُس کا ماتم کیا۔

لیکن3 ساؤل عیسٰی کی جماعت کو تباہ کرنے پر تُلا ہوا تھا۔
اُس نے گھر گھر جا کر ایمان دار مرد و خواتین کو نکال دیا اور
اُنہیں گھسیٹ کر قیدخانے میں ڈلوا دیا۔

خبریخوش سامریہ میں پھیل جاتی ہے
4 جو ایمان دار بکھر گئے تھے وہ جگہ جگہ جا کر الله خوشکی

خبری سناتے پھرے۔ 5 اِس طرح فلپّس سامریہ کے کسی شہر
کو گیا اور وہاں کے لوگوں کو مسیح بارےکے میں بتایا۔ 6 جو
کچھ بھی فلپّس نے کہا اور جو بھی الٰہی نشان اُس نے دکھائے،
اُس پر سننے والے ہجوم یکنے دل ہو کر توجہ دی۔ بہت7 سے
لوگوں میں بدروحیںسے چیخیںزوردار مار مار نکلکر گئیں، اور
بہت مفلوجوںسے لنگڑوںاور کو گئی۔ملشفا یوں8 اُس میںشہر
بڑی شادمانی پھیل گئی۔

وہاں9 کافی عرصے ایکسے آدمی رہتا جستھا کا نام شمعون
تھا۔ وہ جادوگر تھا اور اُس حیرتکے انگیز کام سے سامریہ کے
لوگ بہت متاثر تھے۔ اُس کا اپنا دعوٰی تھا کہ مَیں خاصکوئی
ہوں۔شخص اِس10 لئے لوگسب لےسےچھوٹے تکبڑےکر
اُس پر خاص 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 کے نام بارےکے میں خوش خبری پر ایمان
لے آئے، اور مرد و خواتین نے بپتسمہ لیا۔ 13 خود شمعون نے
بھی ایمان لا کر بپتسمہ لیا اور فلپّس کے ساتھ جبرہا۔ اُس نے
بڑےوہ الٰہی نشان معجزےاور دیکھے جو فلپّس کے ہاتھ سے
ظاہر ہوئے تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔

اللهنےسامریہکہسنانےرسولوںمیںیروشلمجب14 کلامکا
قبول کر لیا ہے تو اُنہوں پطرسنے اور یوحنا کو اُن پاسکے بھیج
دیا۔ وہاں15 پہنچ کر اُنہوں نے اُن کے لئے دعا کی کہ اُنہیں روح
ملالقدس جائے، القدسروحابھیکیونکہ16 اُن پر نازل نہیں ہوا
تھا بلـکہ اُنہیں صرف خداوند عیسٰی کے نام میں بپتسمہ دیا گیا تھا۔
اب17 پطرسجب اور یوحنا نے اپنے ہاتھ اُن پر رکھے تو اُنہیں
القدسروح مل گیا۔

شمعون18 نے دیکھا جبکہ رسول لوگوں پر ہاتھ رکھتے ہیں
تو اُن القدسروحکو ملتا اِسہے۔ لئے اُس اُنہیںنے پیشپیسے
کر کے 19 کہا، مجھے” بھی یہ اختیار دے دیں جسکہ پر مَیں
ہاتھ رکھوں اُسے القدسروح مل “جائے۔

پطرسلیکن20 جوابنے دیا، آپ” آپپیسےکے کے ساتھ
غارت ہو جائیں، آپکیونکہ نے سوچا کہ الله کی نعمت پیسوں
خریدیسے آپمیںخدمتاِس21ہے۔سکتیجا حصہکوئیکا
نہیں ہے، کیونکہ آپ کا دل الله کے منے سا خالص نہیں ہے۔
اپنی22 شرارتاِس سے توبہ کر کے خداوند سے دعا کریں۔ شاید
آپوہ کو ارادےاِس کی دےمعافی آپجو نے دل میں رکھا
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ہے۔ مَیںکیونکہ23 ہوںدیکھتا پِتکڑویآپکہ بھرےسے اور
ناراستی بندھنکے جکڑےمیں ہوئے “ہیں۔

شمعون24 نے کہا، پھر” خداوند میرےسے لئے دعا کریں کہ
آپ کی مذکورہ مصیبتوں میں سے مجھ پر کوئی نہ “آئے۔

25 خداوند کے کلام کی گواہی دینے اور اُس کی منادی
پطرسبعدکےکرنے اور واپسیوحنا یروشلم لئےکے ہوئے۔روانہ
راستے میں اُنہوں نے سامریہ کے بہت سے دیہاتوں میں الله کی
خبریخوش سنائی۔

فلپّس اور ایتھوپیا کا افسر
فرشتےکےربدنایک26 فلپّسنے اُٹھ”کہا،سے جنوبکر

طرفکی اُس راہ پر جا جو یگستان ر میں سے گزر کر یروشلم سے
غزہ کو جاتی “ہے۔ 27 فلپّس اُٹھ کر روانہ ہوا۔ چلتے چلتے اُس
کی ملاقات ایتھوپیا کی ملـکہ کنداکے ایککے خواجہ سرا سے
ہوئی۔ ملـکہ پورےکے خزانے پر مقرر یہ عبادتدرباری کرنے
کے لئے یروشلم گیا تھا اباور28 ملـکاپنے واپسمیں جا رہا تھا۔
وقتاُس وہ رتھ میں سوار یسعیاہ نبی کتابکی تلاوتکی کر رہا
تھا۔ القدسروح29 فلپّسنے اُس”کہا،سے پاسکے جا رتھکر
ساتھکے ہو “لے۔ فلپّس30 دوڑ کر رتھ پاسکے پہنچا تو سنا کہ
وہ یسعیاہ نبی کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہے۔ اُس نے آپکیا”پوچھا، کو سباُس کی سمجھ آتی ہے آپجو پڑھ رہے “ہیں؟

درباری31 نے جواب دیا، مَیں” کیونکر سمجھوں تکجب
کوئی میری راہنمائی نہ “کرے؟ اور اُس نے فلپّس کو رتھ میں
سوار ہونے دعوتکی دی۔ 32 مُقّدسکلاِم کا جو حوالہ پڑھوہ
رہا تھا یہ اُسے’تھا، بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کے لئے لے گئے۔
باللیلاطرحجس والےکترنے منےکے خاموشسا رہتا ہے،
اُسی طرح اُس نے اپنا منہ نہ کھولا۔
اُس33 کی تذلیل کی گئی اور انصافاُسے نہ ملا۔
کون اُس کی نسل بیان کر سکتا ہے؟
کیونکہ اُس کی جان دنیا سے چھین لی ‘گئی۔
درباری34 نے فلپّس سے پوچھا، مہربانی” کر کے مجھے بتا

دیجئے کہ نبی کسیہاں کا ذکر کر رہا ہے، اپنا یا کسی اَور “کا؟
فلپّسمیںجواب35 نے مُقّدسکلاِم اِسیکے شروعسےحوالے
کر کے اُسے عیسٰی بارےکے خبریخوشمیں سنائی۔ سڑک36
پر سفر کرتے کرتے وہ ایک جگہ سے گزرے جہاں پانی تھا۔
خواجہ سرا نے کہا، دیکھیں،” یہاں پانی ابہے۔ مجھے بپتسمہ
لینے سے سیکون روکچیز سکتی “ہے؟ 37 فلّپس] نے
پورےآپاگر”کہا، دل ایمانسے لائیں تو لے سکتے “ہیں۔ اُس
ایمانمَیں”دیا،جوابنے ہوںرکھتا مسیحعیسٰیکہ الله فرزندکا
[“ہے۔

اُس38 نے رتھ 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۔ وہ وہاں اور تکقیصریہ کے تمام شہروں میں سے گزر کر الله
خبریخوشکی سناتا گیا۔

9
پولس کی تبدیلی

ساؤلتکاب1 خداوند شاگردوںکے کو دھمکانے اور قتل
کرنے کے درپَے تھا۔ اُس نے اماِم اعظم پاسکے جا کر 2 اُس
گزارشسے کی کہ مجھے” دمشق میں یہودی عبادت خانوں کے
لئے خطسفارشی لـکھ کر دیں تاکہ میرےوہ ساتھ تعاون کریں۔
مَیںکیونکہ مسیحوہاں کی راہ پر چلنے والوں کو خواہ وہ مرد ہوں
یا خواتین ڈھونڈ کر اور باندھ کر یروشلم لانا چاہتا “ہوں۔

3 وہ اِس مقصد سے سفر کر کے دمشق کے قریب پہنچا ہی
تھا اچانککہ آسمان طرفکی ایکسے تیز روشنی اُس کے گرد
چمکی۔ وہ4 زمین پر گر پڑا ایکتو آواز سنائی ساؤل،”دی، ساؤل،
تُو مجھے کیوں ستاتا “ہے؟

اُس5 نے پوچھا، آپخداوند،” کون “ہیں؟
آواز جوابنے مَیں”دیا، عیسٰی ہوں جسے تُو ستاتا ہے۔ اب6

اُٹھ کر شہر میں جا۔ وہاں تجھے بتایا جائے گا کہ تجھے کیا کرنا
“ہے۔

ساؤل7 کھڑےپاسکے ہم سفر دم بخود رہ گئے۔ آواز تو وہ
سن رہے تھے، لیکن اُنہیں کوئی نظر نہ آیا۔ ساؤل8 زمین پر سے
اُٹھا، لیکن جب اُس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو معلوم ہوا کہ وہ
اندھا ہے۔ چنانچہ اُس کے ساتھی اُس کا ہاتھ پکڑ کر اُسے دمشق
لے گئے۔ وہاں9 تین دن کے دوران وہ اندھا رہا۔ اِتنے میں اُس
نے نہ کچھ کھایا، نہ پیا۔

10 اُس وقت دمشق میں عیسٰی ایککا شاگرد رہتا تھا جس
کا نام حننیاہ تھا۔ اب خداوند یا رو میں اُس سے ہم کلام “!حننیاہ”ہوا،
اُس جوابنے دیا، جی” خداوند، مَیں حاضر “ہوں۔
11 خداوند نے فرمایا، اُٹھ،” اُس گلی میں جا جو ‘سیدھی’

کہلاتی وہاںہے۔ یہوداہ کے ترسسمیںگھر ایککے آدمی کا
پتا جسکرنا نامکا کیونکہہے۔ساؤل دیکھ، وہ دعا کر رہا ہے۔
12 اور یا رو میں اُس نے دیکھ لیا ہے ایککہ آدمی بنام حننیاہ
پاسمیرے آ کر اپنے ہاتھ مجھ پر رکھے گا۔ اِس میریسے آنکھیں
بحال ہو جائیں “گی۔

13 حننیاہ اعتراضنے کیا، اے” خداوند، مَیں بہتنے سے
لوگوں سے شخصاُس کی شریر حرکتوں بارےکے میں سنا ہے۔
یروشلم میں اُس مُقّدسوںتیرےنے یادتیبہتساتھکے ز ہے۔کی
اب14 اُسے راہنما اماموں سے اختیار مل گیا ہے کہ یہاں بھی ہر
ایک کو کرےگرفتار عبادتتیریجو کرتا “ہے۔

15 لیکن خداوند نے کہا، جا،” یہ آدمی میرا چنا ہوا وسیلہ
جوہے میرا نام بادشاہوںغیریہودیوں، پہنچائےتکاسرائیلیوںاور
گا۔ 16 اور مَیں اُسے دکھا دوں گا کہ اُسے میرے نام کی خاطر
کتنا دُکھ پڑےاُٹھانا “گا۔
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چنانچہ17 حننیاہ مذکورہ گھر پاسکے گیا، اُس داخلمیں ہوا

اور اپنے ہاتھ ساؤل پر رکھ دیئے۔ اُس نے کہا، ساؤل” بھائی،
خداوند عیسٰی آپجو پر ظاہر ہوا آپجب یہاں آ رہے تھے اُسی
نے مجھے بھیجا ہے تاکہ آپ دوبارہ دیکھ پائیں اور القدسروح
سے معمور ہو “جائیں۔ 18 یہ کہتے ہی جیسیچھلـکوں کوئی چیز
ساؤل کی آنکھوں پر گریسے اور وہ دوبارہ دیکھنے لگا۔ اُس نے
اُٹھ کر بپتسمہ لیا، 19 پھر کچھ کھانا کھا کر سرےنئے تقویتسے
پائی۔

ساؤل دمشق میں الله خبریخوشکی سناتا ہے
ساؤل کئی دن شاگردوں کے ساتھ دمشق میں رہا۔ اُسی20

وقت وہ سیدھا عبادتیہودی خانوں میں جا کر اعلان کرنے لگا
کہ عیسٰی الله کا فرزند ہے۔

21 جساور بھینے اُسے سنا وہ حیران رہ گیا اور پوچھا، کیا”
یہ وہ آدمی نہیں جو یروشلم میں عیسٰی عبادتکی کرنے والوں کو
ہلاک کر رہا تھا؟ اور کیا وہ اِس مقصد یہاںسے نہیں آیا کہ ایسے
لوگوں کو باندھ کر راہنما اماموں پاسکے لے “جائے؟

روزساؤللیکن22 بہ روز زور پکڑتا گیا، اور اُسچونکہ ثابتنے
کیا عیسٰیکہ وعدہ کیا مسیحہوا اِسہے لئے میںدمشق یہودیآباد
اُلجھن میں پڑ گئے۔

چنانچہ23 کافی دنوں بعدکے اُنہوں ملنے کر اُسے قتل کرنے
کا منصوبہ بنایا۔ لیکن24 ساؤل کو پتا چل گیا۔ یہودی دن رات
شہر دروازوںکے کی داریپہرا کرتے رہے تاکہ اُسے قتل کریں،
اِس25 لئے اُس شاگردوںکے راتاُسےنے میںٹوکرےوقتکے
بٹھا کر شہر چاردیواریکی ایککے سوراخ میں سے اُتار دیا۔

ساؤل یروشلم میں
ساؤل26 یروشلم واپس چلا گیا۔ وہاں اُس نے شاگردوں سے

رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن سب اُس سے ڈرتے تھے،
کیونکہ اُنہیں یقین نہیں آیا تھا کہ وہ واقعی عیسٰی کا شاگرد بن گیا
ہے۔ 27 پھر برنباس اُسے رسولوں پاسکے لے آیا۔ اُس نے اُنہیں
ساؤل بارےکے کچھسبمیں بتایا، کہ اُس دمشقنے طرفکی
سفر کرتے وقت راستے میں خداوند کو دیکھا، کہ خداوند اُس
ہمسے کلام ہوا تھا اور اُس دمشقنے دلیریمیں سے عیسٰی کے
نام باتسے کی تھی۔ 28 چنانچہ ساؤل اُن کے ساتھ رہ کر آزادی
سے یروشلم میں پھرنے اور دلیری سے خداوند عیسٰی کے نام سے
کلام کرنے لگا۔ اُس29 نے یونانی زبان لنے بو والے یہودیوں سے
مخاطببھی ہو بحثکر کی، جوابلیکن میں وہ اُسے قتل کرنے
کوششکی کرنے لـگے۔ بھائیوںجب30 کو معلوم ہوا تو اُنہوں
نے اُسے قیصریہ پہنچا دیا اور جہاز میں بٹھا کر ترسس کے لئے
روانہ کر دیا۔

اِس31 پر گلیلیہودیہ، اور سامریہ پورےکے میںعلاقے پھیلی
جماعتہوئی 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 جگہ جگہ سفر کر رہا تھا تو وہ لُدہ میں

مُقّدسوںآباد آدمیایکملاقاتکیاُسوہاں33آیا۔بھیپاسکے
اینیاسبنام مفلوجاینیاسہوئی۔سے تھا۔ آٹھوہ سال سے بستر سے
اُٹھ نہ پطرس34تھا۔سکا اُسنے اینیاس،”کہا،سے مسیحعیسٰی
آپ کو شفا دیتا اُٹھہے۔ کر اپنا سمیٹبستر ًاینیاس“لیں۔ فورا اُٹھ
کھڑا ہوا۔ جب35 لُدہ اور میدانی علاقے شارون کے تمام ہنے ر
والوں نے اُسے دیکھا تو اُنہوں نے خداوند طرفکی رجوع کیا۔

36 یافا تھیعورتایکمیں تھیشاگردجو نیکاور کام کرنے
اور خیرات دینے میں بہت آگے تھی۔ اُس کا نام تبیتا (غزالہ)
تھا۔ 37 اُن ہی دنوں میں وہ بیمار ہو کر فوت ہو گئی۔ لوگوں
نے اُسے دےغسل کر بالاخانے میں رکھ دیا۔ 38 لُدہ یافا کے
قریب ہے، اِس لئے جب شاگردوں نے سنا کہ پطرس لُدہ میں
ہے تو اُنہوں نے اُس پاسکے دو آدمیوں کو بھیج التماسکر کی،
ہمارےسیدھے” 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 لباسباقی لـگیںدکھانے جو تبیتا نے اُن کے لئے بنائے
تھے جب وہ ابھی زندہ تھی۔ 40 لیکن پطرس نے اُن سب کو
کمرے سے نکال دیا اور گھٹنے ٹیک کر دعا کی۔ پھر لاش کی
طرف مُڑ کر اُس نے تبیتا،”کہا، عورت“!اُٹھیں اپنینے آنکھیں
کھول پطرسدیں۔ کو دیکھ کر وہ بیٹھ گئی۔ پطرس41 اُسنے
کا ہاتھ پکڑ لیا اور اُٹھنے میں اُس کی مدد کی۔ پھر اُس مُقّدسوںنے
اور بیواؤں کو بُلا کر تبیتا کو زندہ اُن کے سپرد کیا۔ 42 یہ واقعہ
پورے یافا میں مشہور ہوا، بہتاور لوگسے خداوند عیسٰی پر ایمان
لائے۔ پطرس43 تکدنوںکافی یافا میں وہاںرہا۔ وہ چمڑا رنگنے
ایکوالے آدمی کے گھر جسٹھہرا کا نام شمعون تھا۔

10
پطرس اور کُرنیلیُس

1 قیصریہ ایکمیں رومی *افسر رہتا جستھا کا نام کُرنیلیُس
تھا۔ وہ اُس پلٹن کے َسو فوجیوں پر مقرر تھا جو اطالوی کہلاتی
کُرنیلیُس2تھی۔ پورےاپنے اورداردینسمیتگھرانے ترسخدا
تھا۔ وہ فیاضی سے خیرات دیتا اور متواتر دعا میں لگا رہتا تھا۔
دنایک3 اُس تیننے 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 نے کہا، تمہاری” دعاؤں خیراتاور کی قربانی الله کے

پہنچحضور گئی اورہے آدمیکچھاب5ہے۔منظور بھیجیافا دو۔
ایکوہاں آدمی بنام شمعون ہے پطرسجو کہلاتا ہے۔ اُسے بُلا

* 10:1 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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کر لے آؤ۔ ایکپطرس6 چمڑا رنگنے والے کا مہمان جسہے کا
نام شمعون اُسہے۔ کا گھر سمندر قریبکے واقع “ہے۔

7 جوں ہی فرشتہ چلا گیا کُرنیلیُس نے دو نوکروں اور اپنے
میںفوجیوںگارخدمت ایکسے آدمیترسخدا سب8بُلایا۔کو
کچھ سنا کر اُس نے اُنہیں یافا بھیج دیا۔

9 اگلے دن پطرس دوپہر ً تقریبا بارہ بجے دعا کرنے کے لئے
چھت پر چڑھ گیا۔ وقتاُس کُرنیلیُس کے بھیجے ہوئے آدمی یافا
شہر پہنچقریبکے تھے۔گئے پطرس10 بھوککو لـگی اور وہ کچھ
کھانا چاہتا تھا۔ جب اُس کے لئے کھانا تیار کیا جا رہا تھا تو وہ
وجد کی حالت میں آ گیا۔ 11 اُس نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا
ہے ایکاور چیز زمین پر اُتر رہی ہے، کتان کی بڑی چادر جیسی
جو اپنے چار کونوں سے نیچے اُتاری جا رہی ہے۔ 12 چادر میں
تمام قسم کے جانور :ہیں چار پاؤں رکھنے والے، رینگنے والے اور
پرندے۔ 13 پھر ایک آواز اُس مخاطبسے ہوئی، اُٹھ،” پطرس۔
کچھ ذبح کر کے “!کھا

پطرس14 اعتراضنے ہرگز”کیا، نہیں مَیںخداوند، کبھینے
بھی حرام ناپاکیا کھانا نہیں “کھایا۔

لیکن15 یہ آواز دوبارہ اُس سے ہم کلام ہوئی، جو” کچھ الله
پاکنے کر دیا ہے ناپاکاُسے قرار نہ “دے۔ 16 یہی کچھ تین
مرتبہ ہوا، پھر چادر اچانککو آسمان واپسپر اُٹھا لیا گیا۔

پطرس17 بڑی اُلجھن میں پڑ گیا۔ وہ ابھی سوچ رہا تھا کہ اِس
یا رو کا کیا مطلب ہے تو کُرنیلیُس کے بھیجے ہوئے آدمی شمعون
کے گھر کا پتا کر اُسکے گیٹکے پہنچپر گئے۔ دےآواز18 کر
اُنہوں نے کیا”پوچھا، شمعون پطرسجو کہلاتا آپہے مہمانکے
“ہیں؟

پطرس19 ابھی یا رو پر غور کر ہی رہا تھا کہ القدسروح اُس
سے ہم کلام ہوا، شمعون،” تین مرد تلاشتیری میں ہیں۔ اُٹھ20
اور چھت سے اُتر کر اُن کے ساتھ چلا متجا۔ جھجکنا، کیونکہ
مَیں ہی نے اُنہیں تیرے پاس بھیجا “ہے۔ 21 چنانچہ پطرس 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۔ وہ انصاف پرور اور ترسخدا
آدمی پوریہیں۔ یہودی قوم اِس کی تصدیق کر سکتی ایکہے۔
مُقّدس فرشتے نے اُنہیں ہدایت دی کہ وہ آپ کو اپنے گھر بُلا
آپکر کا پیغام “سنیں۔ یہ23 سن پطرسکر اُنہیں اندر لے گیا اور
اُن کی مہمان نوازی کی۔ اگلے دن وہ اُٹھ کر اُن کے ساتھ روانہ
ہوا۔ یافا کے کچھ بھائی بھی ساتھ گئے۔ ایک24 دن کے بعد وہ
قیصریہ پہنچ گیا۔ کُرنیلیُس اُن کے انتظار میں تھا۔ اُس نے اپنے
رشتے داروں اور قریبی دوستوں کو بھی اپنے گھر جمع کر رکھا
تھا۔ پطرسجب25 گھر میں داخل ہوا تو کُرنیلیُس نے اُس کے
منے سا گر کر اُسے سجدہ کیا۔ پطرسلیکن26 اُسےنے اُٹھا کر کہا،

اُٹھیں۔” مَیں بھی انسان ہی “ہوں۔ 27 اور اُس سے باتیں کرتے
کرتے وہ اندر گیا اور دیکھا بہتکہ لوگسے جمع ہو گئے ہیں۔
28 اُس نے اُن سے کہا، آپ” جانتے ہیں کہ کسی یہودی کے
لئے کسی غیریہودی سے رفاقت 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 ابآیا۔ مجھے بتا دیجئے آپکہ مجھےنے
کیوں بُلایا “ہے؟

30 کُرنیلیُس نے جواب دیا، چار” دن کی بات ہے کہ مَیں
وقتاِسی تیندوپہر بجے دعا کر رہا ایکاچانکتھا۔ میرےآدمی
منے سا آ کھڑا ہوا۔ اُس چمککپڑےکے رہے تھے۔ اُس31 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
پطرسجو کہلاتا ہے۔ وہ چمڑا رنگنے والے شمعون کا مہمان ہے۔
شمعون کا گھر سمندر قریبکے واقع ‘ہے۔ یہ33 سنتے مَیںہی نے
اپنے لوگوں آپکو کو بُلانے کے لئے بھیج دیا۔ اچھا ہوا آپکہ
آ گئے ہیں۔ اب ہم سب الله کے حضور حاضر ہیں تاکہ وہ کچھ
سنیں ربجو آپنے کو ہمیں بتانے کو کہا “ہے۔

پطرس کی تقریر
34 پھر پطرس بول اُٹھا، اب” مَیں سمجھ گیا ہوں کہ الله واقعی

جانب دار نہیں، 35 بلـکہ ہر کسی کو قبول کرتا ہے جو اُس کا
خوف مانتا اور راست کام کرتا ہے۔ آپ36 الله کی اُس خوش
خبری واقفسے ہیں اُسجو اسرائیلیوںنے کو بھیجی، خوشیہ
خبری کہ عیسٰی مسیح کے وسیلے سے سلامتی آئی ہے۔ عیسٰی
مسیح سب کا خداوند ہے۔ آپ37 کو وہ کچھ معلوم ہے جو
گلیل شروعسے ہو کر یہودیہ پورےکے علاقے میں ہوا یعنی اُس
بپتسمے کے جسبعد منادیکی یحیٰی نے کی۔ 38 آپاور جانتے
ہیں کہ الله نے ناصریعیسٰی القدسروحکو قوتاور مسحسے
کیا اور کہ اِس پر اُس نے جگہ جگہ جا نیککر کام کیا ابلیساور
کے دبے ہوئے تمام لوگوں کو شفا دی، کیونکہ الله اُس ساتھکے
تھا۔ 39 جو کچھ بھی اُس نے ملـِک 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 کیا۔ظاہر پوریوہ41 قوم پر تو نہیںظاہر 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 رفاقتکی بھی رکھی۔ وقتاُس42 اُس ہمیںنے حکم دیا کہ
منادی کر کے قوم کو گواہی دو کہ عیسٰی وہی ہے جسے الله
زندوںنے اور مُردوں منصفپر مقرر کیا ہے۔ تمام43 نبی اُس کی
گواہی دیتے ہیں کہ جو بھی اُس پر ایمان لائے اُسے اُس کے نام
وسیلےکے گناہوںسے کی معافی مل جائے “گی۔
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القدسروح غیریہودیوں پر نازل ہوتا ہے

پطرس44 ابھی باتیہ کر ہی رہا تھا کہ تمام سننے والوں پر روح
القدس نازل ہوا۔ 45 جو یہودی ایمان دار پطرس کے ساتھ آئے
تھے وہ ہکا بکا رہ گئے القدسروحکہ غیریہودیوںنعمتکی پر بھی
ُنڈیلی ا گئی ہے، 46 کیونکہ اُنہوں نے دیکھا کہ وہ غیرزبانیں بول
رہے اور الله کی تمجید کر پطرستبہیں۔رہے نے کہا، اب”47
کون اِن کو بپتسمہ لینے روکسے سکتا ہے؟ اِنہیں تو ہماری طرح
القدسروح حاصل ہوا “ہے۔ 48 اور اُس نے حکم دیا کہ اُنہیں
عیسٰی مسیح نامکے سے بپتسمہ دیا جائے۔ اِس بعدکے اُنہوں نے
پطرس گزارشسے کی کہ کچھ پاسہمارےدن ٹھہریں۔

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 یروشلم واپس آیا تو یہودی ایمان دار اُس پر اعتراض کرنے
لـگے، غیریہودیوںآپ”3 کے میںگھر گئے اور اُن ساتھکے کھانا
بھی “کھایا۔ 4 پطرسپھر نے اُن کے منے ترتیبسا سبسے کچھ
بیان کیا جو ہوا تھا۔

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 سے اُتاری جا رہی
ہے۔ اُترتی اُترتی وہ تکمجھ پہنچ گئی۔ مَیںجب6 نے غور سے
دیکھا تو پتا چلا کہ اُس میں تمام قسم کے جانور :ہیں چار پاؤں
والے، رینگنے والے اور پرندے۔ 7 ایکپھر آواز مجھ مخاطبسے
ہوئی، پطرس،’ !اُٹھ کچھ ذبح کر کے ‘!کھا 8 مَیں اعتراضنے
کیا، ہرگز’ نہیں، خداوند، مَیں نے کبھی بھی حرام ناپاکیا کھانا
نہیں ‘کھایا۔ لیکن9 یہ آواز دوبارہ مجھ سے ہم کلام ہوئی، جو’
کچھ الله پاکنے کر دیا ہے اُسے ناپاک قرار نہ ‘دے۔ 10 تین
مرتبہ ایسا ہوا، پھر چادر کو واپسسمیتجانوروں آسمان پر اُٹھا لیا
گیا۔ اُسی11 وقت تین آدمی اُس گھر کے منے سا رُک گئے جہاں
مَیں ٹھہرا ہوا تھا۔ اُنہیں یہ قیصر سے میرے 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 نے مجھے بُلایا
تھا۔ اُس13 ہمیںنے بتایا ایککہ فرشتہ میںگھر اُس پر ظاہر ہوا
جستھا نے اُسے کہا تھا، کسی’ کو یافا بھیج کر شمعون کو بُلا
لو پطرسجو کہلاتا ہے۔ اُس14 پاسکے وہ پیغام کےجسہے
یعے ذر تم پورےاپنے نجاتسمیتگھرانے پاؤ ‘گے۔ مَیںجب15
وہاں لنے بو لگا القدسروحتو اُن نازلپر جسطرحاُسیبالکلہوا،
طرح 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
القدسروحتمہیں بپتسمہسے دیا الله17‘گا۔جائے اُنہیںنے وہی

دینعمت جو اُس ہمیںنے تھیدیبھی جو خداوند عیسٰی مسیح
پر ایمان لائے تھے۔ تو پھر مَیں کون تھا کہ الله کو “روکتا؟

پطرس18 کی یہ باتیں سن کر یروشلم کے ایمان دار اعتراض
کرنے سے باز آئے اور الله کی تمجید کرنے لـگے۔ اُنہوں نے تو”کہا، اِس مطلبکا ہے کہ الله نے غیریہودیوں کو بھی توبہ کرنے
اور ابدی زندگی پانے کا موقع دیا “ہے۔

انطاکیہ جماعتمیں
19 جو ایمان ستفنسدار موتکی کے بعد کی ایذا رسانی سے

بکھر تھےگئے وہ قبرصفینیکے، اور جہاںگئے۔پہنچتکانطاکیہ
بھی وہ جاتے وہاں الله کا پیغام سناتے البتہ صرف یہودیوں کو۔
لیکن20 اُن میں سے کرین قبرصاور کے کچھ آدمی انطاکیہ شہر
جا کر یونانیوں کو بھی خداوند عیسٰی بارےکے خبریخوشمیں
سنانے لـگے۔ 21 خداوند کی قدرت اُن کے ساتھ تھی، اور بہت
سے لوگوں نے ایمان لا کر خداوند کی طرف رجوع کیا۔ 22 اِس
کی خبر یروشلم تکجماعتکی پہنچ گئی تو اُنہوں برنباسنے کو
انطاکیہ بھیج دیا۔ جب23 وہ وہاں پہنچا اور دیکھا کہ الله کے
فضل سے کیا کچھ ہوا ہے تو خوشوہ ہوا۔ اُس نے اُن سب کی
حوصلہ افزائی کی کہ وہ پوری لـگن سے خداوند کے ساتھ لپٹے
رہیں۔ برنباس24 نیک آدمی تھا جو روح القدس اور ایمان سے
معمور تھا۔ چنانچہ اُس وقت بہت لوگسے خداوند کی جماعت
میں شامل ہوئے۔

25 اِس کے بعد وہ ساؤل کی تلاش میں ترسس چلا گیا۔
اُسےجب26 ملا تو وہ اُسے انطاکیہ لے آیا۔ وہاں وہ ایکدونوں
پورے سال تک جماعت میں شامل ہوتے اور بہت سے لوگوں
کو رہے۔سکھاتے انطاکیہ پہلا مقام تھا ایمانجہاں دار مسیحی
کہلانے لـگے۔

27 اُن دنوں کچھ نبی یروشلم سے آ کر انطاکیہ پہنچ گئے۔ ایک28
کا اگبسنام تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور القدسروح پیشمعرفتکی
گوئی کی رومکہ مملـکتپوریکی پڑےکالسختمیں گا۔ یہ)
بات اُس وقت پوری ہوئی جب شہنشاہ کلودیُس کی حکومت
(تھی۔ اگبس29 کی بات سن کر انطاکیہ کے شاگردوں نے
فیصلہ کیا کہ ہم میں سے ایکہر اپنی مالی گنجائش کے مطابق
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 وہاںکے بزرگوںکے بھیجکو دیا۔

12
مزید ایذا رسانی

1 اُن دنوں میں بادشاہ ہیرودیس پا اگر جماعت کے کچھ ایمان
داروں گرفتارکو کر کے اُن بدسلوکیسے لگا۔کرنے سلسلےاِس2
اُسمیں رسولیعقوبنے یوحنا) (بھائیکے تلوارکو قتلسے
کروایا۔ اُسجب3 نے دیکھا کہ حرکتیہ یہودیوں کو پسند آئی
ہے تو اُس پطرسنے کو بھی گرفتار کر لیا۔ بےخمیریوقتاُس
روٹی کی عید منائی جا رہی تھی۔ اُس4 نے اُسے میںجیل ڈال کر
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چار دستوں کے حوالے کر دیا کہ اُس کی پہرا داری کریں ہر)
دستے میں چار فوجی ۔(تھے خیال تھا کہ عید کے بعد پطرسہی
عوامکو کے منے سا کھڑا کر اُسکے عدالتکی جائے۔کی یوں5
پطرس لگاتارجماعتکیداروںایمانلیکنرہا۔میںقیدخانے اُس
کے لئے دعا کرتی رہی۔

پطرس کی رِہائی
6 پھر عدالت کا دن قریب آ گیا۔ پطرس رات کے وقت سو

رہا تھا۔ اگلے دن ہیرودیس اُسے پیش کرنا چاہتا تھا۔ پطرس
دو فوجیوں کے درمیان لیٹا ہوا تھا جو دو زنجـیروں سے اُس کے
ساتھ بندھے تھے۔ہوئے منےکےدروازےفوجیدیگر دےپہرہسا
رہے تھے۔ ایکاچانک7 تیز کوٹھڑیروشنی چمکمیں 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
کلائیوںکیپطرستب“!اُٹھو پر زنجـیریںکی گئیں۔گر پھر8 فرشتے
نے اُسے بتایا، کپڑےاپنے” اور پہنجوتے پطرس“لو۔ نے ایسا
ہی کیا۔ فرشتے نے کہا، اب” اپنی چادر اوڑھ کر میرے پیچھے
ہو “لو۔ 9 چنانچہ پطرس کوٹھڑی سے نکل کر فرشتے کے پیچھے
ہو لیا اگرچہ تکاباُسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ جو کچھ ہو رہا
ہے حقیقی ہے۔ اُس کا خیال تھا کہ مَیں 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 ہوشپطرسپھر میں آ گیا۔ اُس نے کہا، واقعی،” خداوند
نے اپنے فرشتے پاسمیرےکو بھیج کر ہیرودیسمجھے کے ہاتھ
سے بچایا یہودیابہے۔ قوم کی توقع پوری نہیں ہو “گی۔

باتیہجب12 اُسے سمجھ آئی تو وہ مرقسیوحنا کی ماں مریم
کے گھر چلا گیا۔ وہاں بہت سے افراد جمع ہو کر دعا کر رہے
تھے۔ پطرس13 نے گیٹ کھٹکھٹایا تو ایک نوکرانی دیکھنے کے
لئے آئی۔ اُس کا نام رُدی تھا۔ جب14 اُس پطرسنے کی آواز
پہچان لی تو وہ خوشی مارےکے گیٹ کو لنے کھو کے بجائے
دوڑ کر اندر چلی گئی اور بتایا، پطرس” گیٹ کھڑےپر “!ہیں
حاضرین15 نے کہا، ہوش” میں “!آؤ لیکن وہ اپنی بات پر اَڑی
رہی۔ پھر اُنہوں نے کہا، یہ” اُس کا فرشتہ ہو “گا۔

پطرستکاب16 باہر کھڑا کھٹکھٹا رہا تھا۔ چنانچہ اُنہوں
گیٹنے کو کھول پطرسدیا۔ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔
17 لیکن اُس نے اپنے ہاتھ سے خاموش ہنے ر کا اشارہ کیا اور
اُنہیں سارا واقعہ سنایا کہ خداوند جیلطرحکسمجھے نکالسے
لایا ہے۔ یعقوب” اور باقی بھائیوں کو بھی یہ “بتانا، یہ کہہ کر وہ
کہیں اَور چلا گیا۔

18 اگلی صبح جیل کے فوجیوں میں بڑی ہل چل مچ گئی کہ
پطرس کا کیا ہوا ہے۔ ہیرودیسجب19 نے اُسے ڈھونڈا اور نہ
پایا تو اُس داروںپہرےنے بیانکا اُنہیںکرلے دےموتسزائے
دی۔

اِس کے بعد وہ یہودیہ سے چلا گیا اور قیصریہ میں ہنے ر لگا۔
ہیرودیس پا اگر موتکی

20 اُس وقت وہ صور اور صیدا کے باشندوں سے نہایت
ناراض تھا۔ اِس لئے دونوں شہروں نمائندےکے مل کر صلح کی
درخواست کرنے کے لئے اُس کے پاس آئے۔ وجہ یہ تھی کہ
اُن ہیرودیسخوراککی ملـککے ہوتیحاصلسے 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۔ جب
وہ دن آیا تو ہیرودیس اپنا لباسشاہی پہن کر تخت پر بیٹھ گیا اور
ایک علانیہ تقریر کی۔ 22 عوام نعرےنے لگا لگا کر پکارا، یہ”
الله کی آواز ہے، انسان کی “نہیں۔ 23 وہ ابھی یہ کہہ رہے تھے
ربکہ کے فرشتے ہیرودیسنے کو مارا، کیونکہ اُس لوگوںنے
پرستشکی قبول کر کے الله جلالکو نہیں دیا تھا۔ وہ بیمار ہوا اور
کیڑوں اُسنے جسمکے کو کھا کھا کر ختم کر حالتاِسیدیا۔
میں وہ مر گیا۔

لیکن24 الله کا کلام بڑھتا اور پھیلتا گیا۔
25 اِتنے میں برنباس اور ساؤل انطاکیہ کا ہدیہ لے کر یروشلم

پہنچ چکے تھے۔ اُنہوں نے پیسے وہاں کے بزرگوں کے سپرد کر
دیئے اور پھر مرقسیوحنا 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 وہجبدن روزہ رکھ کر خداوند پرستشکی کر تھےرہے
تو القدسروح اُن سے ہم کلام ہوا، برنباس” اور ساؤل کو اُس
خاص کام کے لئے الـگ جسکرو کے لئے مَیں نے اُنہیں بُلایا
“ہے۔

3 اِس پر اُنہوں نے مزید روزے رکھے اور دعا کی، پھر اُن پر
اپنے ہاتھ رکھ کر اُنہیں رُخصت کر دیا۔

قبرص میں
4 یوں برنباس اور ساؤل کو روح القدس کی طرف سے بھیجا

گیا۔ پہلے وہ ساحلی شہر سلوکیہ گئے اور وہاں جہاز میں بیٹھ کر
قبرصجزیرۂ کے لئے روانہ ہوئے۔ جب5 سلمیسوہ شہر پہنچے
تو اُنہوں نے یہودیوں کے عبادت خانوں میں جا کر الله کا کلام
سنایا۔ مرقسیوحنا مددگار کے طور پر اُن کے ساتھ تھا۔

میںجزیرےپورے6 سے سفر کرتے کرتے پافسوہ تکشہر
پہنچ گئے۔ وہاں اُن کی ملاقات ایک یہودی جادوگر سے ہوئی
جس کا نام برعیسٰی تھا۔ وہ جھوٹا نبی تھا جزیرےاور7 کے گورنر
پولسسرگیُس لئےکےخدمتکی حاضر رہتا تھا۔ ایکسرگیُس
سمجھ دار آدمی تھا۔ اُس برنباسنے اور ساؤل کو پاساپنے بُلا لیا
کیونکہ وہ الله کا کلام سننے خواہشکا مند تھا۔ لیکن8 جادوگر
الیماس ( برعیسیٰ کا دوسرا (نام نے اُن مخالفتکی کر کے
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گورنر کو ایمان سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ 9 پھر ساؤل جو
پولس بھی کہلاتا القدسروحہے معمورسے ہوا اور غور اُسسے
طرفکی دیکھنے لگا۔ اُس10 نے کہا، ابلیس” کے !فرزند تُو ہر
قسم کے دھوکے بدیاور سے بھرا ہوا اورہے انصافہر دشمنکا
کیاہے۔ تُو راہوںسیدھیکیخداوند کو بگاڑنے سےکوششکی
باز نہ آئے گا؟ اب11 خداوند تجھے دےسزا گا۔ تُو اندھا ہو کر
کچھ دیر کے لئے سورج کی روشنی نہیں دیکھے “گا۔
اُسی لمحے دُھند اور یکی تار جادوگر پر چھا گئی اور وہ ٹٹول ٹٹول

کر کسی تلاشکو کرنے لگا جو اُس کی راہنمائی کرے۔ 12 یہ
ماجرا دیکھ کر ایمانگورنر لایا، کیونکہ خداوند کی تعلیم نے اُسے
حیرت زدہ کر دیا تھا۔

پسدیہ کے شہر انطاکیہ میں منادی
13 پولسپھر اور اُس ساتھیکے جہاز پر سوار ہوئے پافساور

سے روانہ ہو کر پرگہ پہنچشہر گئے جو پمفیلیہ میں وہاںہے۔ یوحنا
مرقس اُنہیں چھوڑ کر یروشلم واپس چلا گیا۔ لیکن14 پولس اور
برنباس آگے نکل 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
کے راہنماؤں نے اُنہیں کہلا بھیجا، بھائیو،” اگر آپ کے پاس
لوگوں کے لئے نصیحتکوئی باتکی ہے تو پیشاُسے “کریں۔
پولس16 کھڑا ہوا اور ہاتھ کا اشارہ کر کے لنے بو لگا،

اسرائیل” کے مردو اور ترسخدا باتمیریغیریہودیو، !سنیں
17 اِس قوم اسرائیل کے خدا ہمارےنے باپ دادا کو چن کر
اُنہیں مصر میں ہی طاقت ور بنا دیا جہاں وہ اجنبی تھے۔ پھر
وہ اُنہیں بڑی قدرت کے ساتھ وہاں سے نکال لایا۔ جب18 وہ
یگستان ر میں پھر رہے تھے تو چالیسوہ تکسال اُنہیں برداشت
کرتا رہا۔ اِس19 کے بعد اُس نے ملـِک کنعان ساتمیں قوموں
کو تباہ کر کے اُن کی زمین اسرائیل کو ورثے میں دی۔ 20 اِتنے
ًمیں تقریبا سال450 گزر گئے۔
یشوع موتکی پر الله نے اُنہیں سموایل نبی کے تکدور قاضی

دیئے تاکہ اُن کی راہنمائی کریں۔ 21 پھر اِن تنگسے آ کر اُنہوں
نے بادشاہ مانگا، اِس لئے اُس نے اُنہیں ساؤل دےقیسبن دیا
جو بن یمین قبیلےکے کا تھا۔ چالیسساؤل تکسال اُن کا بادشاہ
رہا، پھر22 الله اُسےنے ہٹا کر داؤد تختکو پر بٹھا دیا۔ داؤد وہی
آدمی میںبارےکےجسہے الله دی،گواہینے مَیں’ داؤدنے
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 جسنکلا کا وعدہ الله کر چکا تھا اور جسے
اُس نے اسرائیل کو نجات دینے کے لئے بھیج دیا۔ 24 اُس کے
آنے سے پیشتر یحیٰی بپتسمہ دینے والے نے اعلان کیا کہ اسرائیل
پوریکی قوم کو توبہ کر بپتسمہکے لینے ہے۔ضرورتکی اپنی25
خدمت کے اختتام پر اُس نے کہا، تمہارے’ نزدیک مَیں کون

مَیںہوں؟ وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتے میرےلیکنہو۔ بعد وہ آ رہا
جسہے کے جوتوں کے تسمے مَیں لنے کھو کے لائق بھی نہیں
‘ہوں۔

26 بھائیو، ابراہیم کے فرزندو اور خدا کا خوف ماننے والے
نجات!غیریہودیو کا پیغام ہمیں بھیجہی دیا گیا ہے۔ 27 یروشلم کے
ہنے ر والوں اور اُن کے راہنماؤں نے عیسٰی کو نہ پہچانا بلـکہ اُسے
مجرم ٹھہرایا۔ یوں اُن کی معرفت نبیوں کی پیشوہ گوئیاں پوری
ہوئیں جن تلاوتکی ہر سبت کو کی جاتی ہے۔ 28 اور اگرچہ
اُنہیں موتسزائے دینے کی وجہ نہ ملی توبھی اُنہوں پیلاطسنے
گزارشسے کی کہ وہ اُسے سزائے موت دے۔ جب29 اُن کی
معرفت عیسٰی میںبارےکے ہوئیںپوریگوئیاںپیشتمام اُنہوںتو
نے اُسے صلیب سے اُتار کر قبر میں رکھ دیا۔ 30 لیکن 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 ہیں۔گواہکے اور32
اب آپہم کو خبریخوشیہ 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 ہے۔
دوسرےیوں زبور میں لـکھا ہے، تُو’ میرا فرزند ہے، آج مَیں تیرا
باپ بن گیا ‘ہوں۔ 34 اِس حقیقت کا ذکر بھی کلاِم مُقّدس میں
کیا گیا ہے کہ الله اُسے مُردوں میں سے زندہ کر کے کبھی گلنے
سڑنے دےنہیں :گا مَیں’ تمہیں اُن مُقّدس اور اَن مٹ مہربانیوں
نوازوںسے گا جن کا وعدہ داؤد سے کیا ‘تھا۔ ایکباتیہ35 اَور
حوالے میں پیش کی گئی ہے، تُو’ اپنے مُقّدس کو گلنے سڑنے
تکنوبتکی پہنچنے ‘گا۔دےنہیں اِس36 حوالے تعلقکا داؤد
کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ داؤد اپنے زمانے میں الله کی مرضی
خدمتکی کرنے فوتبعدکے ہو کر باپاپنے دادا سے جا ملا۔
اُس لاشکی گل کر ختم ہو گئی۔ 37 بلـکہ یہ کسیحوالہ اَور کا
ذکر کرتا اُسہے، کا جسے الله نے زندہ کر دیا جساور کا جسم
گلنے سڑنے سے دوچار نہ ہوا۔ 38 بھائیو، اب میری یہ بات جان
لیں، ہم اِس کی منادی کرنے آئے ہیں کہ آپ کو اِس شخص
عیسٰی کے وسیلے سے اپنے گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ موسٰی کی
شریعت آپ کو کسی طرح بھی راست باز قرار دےنہیں سکتی
تھی، لیکن39 اب جو بھی عیسٰی پر ایمان لائے اُسے ہر لحاظ سے
راست باز قرار دیا جاتا ہے۔ اِس40 لئے !خبردار ایسا نہ ہو کہ وہ
آپبات 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
جب42 پولس اور برنباس عبادت خانے سے نکلنے لـگے تو

لوگوں نے اُن سے گزارش کی، اگلے” سبت ہمیں اِن باتوں کے
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بارے میں مزید کچھ “بتائیں۔ عبادت43 کے بہتبعد یہودیسے
اور یہودی ایمان کے نومرید پولس اور برنباس کے پیچھے ہو لئے،
اور دونوں نے اُن باتسے کر کے اُن کی افزائیحوصلہ کی کہ الله
فضلکے پر قائم رہیں۔

سبتاگلے44 ًدنکے تقریبا تمام شہر خداوند کا کلام سننے کو
جمع ہوا۔ لیکن45 جب یہودیوں نے ہجوم کو دیکھا تو وہ حسد
جلسے گئے پولساور کی باتوں کی تردید کر کے کفر بکنے لـگے۔
46 اِس پر پولس اور برنباس نے اُن سے صاف صاف کہہ لازم”دیا، تھا کہ الله کا کلام آپپہلے کو سنایا جائے۔ لیکن چونکہ
آپ اُسے مسترد کر کے اپنے آپ کو ابدی زندگی کے لائق نہیں
سمجھتے اِس لئے ہم اب غیریہودیوں کی طرف رُخ کرتے ہیں۔
ہمیںنےخداوندکیونکہ47 یہی حکم اُسجبدیا فرمایا،نے مَیں’
تجھےنے دیگر اقوام کی روشنی بنا دی ہے تاکہ تُو نجاتمیری کو
دنیا کی تکانتہا “۔‘پہنچائے

یہ48 سن خوشغیریہودیکر ہوئے اور خداوند کلامکے کی
تمجید لـگے۔کرنے اور ابدیجتنے زندگی کے لئے مقرر کئے تھےگئے
وہ ایمان لائے۔

49 یوں خداوند کا کلام پورے علاقے میں پھیل گیا۔ 50 پھر
یہودیوں نے شہر کے لیڈروں اور یہودی ایمان رکھنے والی کچھ
خواتینغیریہودیبارسوخ کو اُکسا لوگوںکر پولسکو برنباساور
کو ستانے پر اُبھارا۔ آخرکار اُنہیں شہر کی سرحدوں سے نکال دیا
اِس51گیا۔ پر وہ اُن طورکےگواہیخلافکے پر سےجوتوںاپنے
گرد جھاڑ کر آگے بڑھے اور اکنیُم شہر پہنچ گئے۔ 52 اور انطاکیہ
کے خوشیشاگرد اور القدسروح بھرےسے رہے۔

14
اکنیُم میں

1 اکنیُم پولسمیں برنباساور عبادتیہودی خانے میں جا کر
اِتنے اختیار سے بولے کہ یہودیوں اور غیریہودیوں کی بڑی تعداد
ایمان لے آئی۔ 2 لیکن جن یہودیوں نے ایمان لانے سے انکار
کیا اُنہوں نے غیریہودیوں کو اُکسا کر بھائیوں بارےکے میں اُن
خرابخیالاتکے کر دیئے۔ توبھی3 رسول کافی تکدیر وہاں
ٹھہرے۔ اُنہوں نے دلیری سے خداوند بارےکے میں تعلیم دی
اور خداوند نے اپنے فضل کے پیغام کی تصدیق کی۔ اُس نے اُن
الٰہیہاتھوںکے نشان معجزےاور رونما دیئے۔ہونے لیکن4 شہر
میں لوگآباد دو گروہوں بٹمیں گئے۔ کچھ یہودیوں میںحقکے
تھے اور کچھ رسولوں حقکے میں۔

5 پھر کچھ غیریہودیوں اور یہودیوں میں جوش آ گیا۔ اُنہوں نے
اپنے سمیتلیڈروں فیصلہ کیا پولسہمکہ برنباساور تذلیلکی کر
کے اُنہیں سنگسار کریں گے۔ لیکن6 جب رسولوں کو پتا چلا تو
ہجرتوہ کر لکاؤنیہکے شہروںکے لسترہ، دربے اور ارد گرد کے
علاقے میں 7 الله خبریخوشکی سناتے رہے۔

لسترہ اور دربے

8 لسترہ پولسمیں برنباساور ایکملاقاتکی آدمی سے ہوئی
جس کے پاؤں میں طاقت نہیں تھی۔ وہ پیدائش ہی سے لنگڑا تھا
اور کبھی بھی چل پھر نہ سکا تھا۔ وہ وہاں بیٹھا 9 اُن کی باتیں سن
رہا تھا پولسکہ نے غور اُسسے دیکھا۔طرفکی اُس جاننے
لیا رِہائیمیںآدمیاُسکہ پانے ایمانلائقکے اِس10ہے۔ لئے وہ
اونچی آواز سے بولا، اپنے” پاؤں کھڑےپر ہو “!جائیں وہ اُچھل
کر کھڑا ہوا اور چلنے پھرنے لگا۔ پولس11 کا یہ کام دیکھ کر
ہجوم اپنی مقامی زبان میں چلّا اِن”اُٹھا، آدمیوں میںشکلکی دیوتا
پاسہمارے اُتر آئے “ہیں۔ اُنہوں12 برنباسنے کو یونانی دیوتا
یوس ز قرار دیا پولساور کو دیوتا ہرمیس، کیونکہ کلام سنانے
خدمتکی یادہ ز تر وہ انجام دیتا تھا۔ اِس13 پر شہر سے باہر واقع
یوس ز مندرکے 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، 15 مردو،” یہ آپ کیا کر
رہے ہیں؟ ہم بھی آپ جیسے انسان ہیں۔ ہم تو آپ کو الله کی
یہ خوش خبری سنانے آئے ہیں کہ آپ اِن بےکار چیزوں کو
چھوڑ کر زندہ خدا کی طرف رجوع فرمائیں جس نے آسمان و
زمین، سمندر اور جو کچھ اُن میں ہے پیدا کیا ہے۔ ماضی16 میں
اُس نے تمام غیریہودی قوموں کو کھلا چھوڑ دیا تھا کہ وہ اپنی
اپنی راہ پر چلیں۔ توبھی17 اُس ایسینے آپچیزیں پاسکے 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 آپاورہے سیر ہو خوشیکر سے بھر “ہیں۔جاتے 18 اِن
الفاظ کے پولسباوجود برنباساور بڑینے مشکل سے ہجوم کو
اُنہیں قربانیاں چڑھانے سے روکا۔

19 پھر یہودیکچھ پسدیہ کے انطاکیہ اور اکنیُم سے وہاں آئے
اور ہجوم کو مائلطرفاپنی کیا۔ اُنہوں پولسنے کو سنگسار کیا
اور شہر سے باہر گھسیٹ کر لے گئے۔ اُن کا خیال تھا کہ وہ مر
گیا ہے، لیکن20 جب شاگرد اُس کے گرد جمع ہوئے تو وہ اُٹھ
کر شہر واپسطرفکی چل پڑا۔ اگلے دن سمیتبرنباسوہ دربے
چلا گیا۔

شام کے انطاکیہ میں واپسی
21 دربے میں اُنہوں نے الله خبریخوشکی سنا بہتکر سے

شاگرد بنائے۔ پھر وہ مُڑ کر لسترہ، اکنیُم اور پسدیہ کے انطاکیہ
واپس آئے۔ 22 ہر جگہ اُنہوں نے شاگردوں کے دل مضبوط کر
افزائیحوصلہکیاُنکے ثابتمیںایمانوہکہکی اُنہوںرہیں۔قدم
نے کہا، لازم” ہے کہ ہم بہت سی مصیبتوں میں سے گزر کر
الله کی بادشاہی میں داخل “ہوں۔ پولس23 اور برنباس نے ہر
جماعت بزرگمیں بھی مقرر کئے۔ اُنہوں روزےنے رکھ کر دعا
کی اور اُنہیں اُس خداوند سپردکے پرجسکیا وہ ایمان لائے تھے۔
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یوں24 پسدیہ کے علاقے میں سے سفر کرتے کرتے وہ پمفیلیہ

پہنچے۔ اُنہوں25 میںپرگہنے مُقّدسکلاِم سنایا اور پھر اُتر کر اتلیہ
پہنچے۔ وہاں26 سے وہ جہاز میں بیٹھ کر شام کے شہر انطاکیہ
کے لئے روانہ ہوئے، اُس شہر کے لئے جہاں ایمان داروں نے
اُنہیں اِس تبلیغی سفر کے لئے الله کے فضل کے سپرد کیا تھا۔ یوں
اُنہوں نے اپنی خدمتاِس کو پورا کیا۔

27 انطاکیہ پہنچ کر اُنہوں نے ایمان داروں کو جمع کر کے اُن
تمام کاموں بیانکا کیا جو الله نے اُن وسیلےکے تھے۔کئےسے ساتھ
ساتھ اُنہوں نے یہ بھی بتایا کہ الله طرحکسنے 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 کہ آپ کا موسٰی کی
شریعت کے مطابق ختنہ کیا جائے، نجاتآپورنہ نہیں پا سکیں
“گے۔ اِس2 سے اُن کے برنباساور پولساور درمیانکے نااتفاقی
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 مقامی ایمان داروں کے ساتھ یروشلم جائیں اور وہاں
رسولوںکے اور بزرگوں کو یہ پیشمعاملہ کریں۔

3 جماعتچنانچہ نے اُنہیں روانہ کیا اور وہ فینیکے اور سامریہ
میں سے گزرے۔ راستے میں اُنہوں نے مقامی ایمان داروں کو
تفصیل سے بتایا رجوعطرفکیخداوندطرحکسغیریہودیکہ
لا رہے ہیں۔ یہ سن کر تمام بھائی خوشنہایت ہوئے۔ وہجب4
یروشلم پہنچ گئے تو جماعت نے اپنے رسولوں اور بزرگوں سمیت اُن
کا استقبال کیا۔ پھر پولس اور برنباس نے سب کچھ بیان کیا جو
اُن کی معرفت ہوا تھا۔ 5 یہ سن کر کچھ ایمان کھڑےدار ہوئے
جو فریسی فرقے میں سے تھے۔ اُنہوں نے کہا، لازم” ہے کہ
غیریہودیوں ختنہکا کیا اُنہیںاورجائے حکم دیا وہکہجائے 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
مجھے چن لیا کہ غیریہودیوں کو الله خبریخوشکی سناؤں تاکہ
وہ ایمان لائیں۔ 8 اور الله نے جو دلوں کو جانتا ہے باتاِس کی
تصدیق کی ہے، کیونکہ اُس اُنہیںنے وہی القدسروح بخشا ہے
جو اُس نے ہمیں بھی دیا تھا۔ اُس9 نے ہم میں اور اُن میں کوئی
بھی فرق نہ رکھا بلـکہ ایمان سے اُن کے دلوں کو بھی پاک کر
دیا۔ 10 آپچنانچہ الله کو اِس میں کیوں آزما رہے ہیں آپکہ
غیریہودی شاگردوں کی گردن ایکپر ایسا جوا رکھنا ہتے چا ہیں
جو نہ ہم اور باپہمارےنہ دادا اُٹھا سکتے تھے؟ 11 دیکھیں، ہم

تو ایمان ہیںرکھتے ایکسبہمکہ یقےہی طر یعنی خداوند عیسٰی
فضلکے ہی نجاتسے پاتے “ہیں۔

چپلوگتمام12 پولستورہے برنباساور اُنہیں الٰہیاُن نشانوں
اور معجزوں بارےکے میں بتانے لـگے جو الله نے اُن معرفتکی
غیریہودیوں کے درمیان کئے تھے۔ جب13 اُن کی بات ختم ہوئی
تو یعقوب نے کہا، بھائیو،” باتمیری !سنیں شمعون14 نے بیان
کیا ہے کہ الله طرحکسنے پہلا قدم اُٹھا کر غیریہودیوں پر اپنی
فکرمندی کا اظہار کیا اور اُن میں سے اپنے لئے ایک قوم چن لی۔
اور15 باتیہ نبیوں پیشکی گوئیوں بھیکے مطابق چنانچہہے۔
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 طرفکی رجوع کر رہے ہیں غیرضروری
تکلیف نہ دیں۔ 20 اِس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم اُنہیں لـکھ
کر ہدایت دیں کہ وہ اِن چیزوں سے پرہیز :کریں ایسے کھانوں
سے جو بُتوں پیشکو کئے جانے ناپاکسے ہیں، زناکاری سے،
ایسے جانوروں گوشتکا کھانے سے جنہیں گھونٹگلا کر مار
دیا گیا ہو اور خون کھانے سے۔ 21 کیونکہ موسوی شریعت کی
منادی کرنے والے کئی نسلوں سے ہر شہر میں رہ رہے ہیں۔
جس شہر میں بھی جائیں سبتہر شریعتدنکے تلاوتکی کی
جاتی “ہے۔

غیریہودی ایمان داروں کے نام خط
22 پھر رسولوں اور بزرگوں نے پوری جماعت سمیت فیصلہ کیا

کہ ہم اپنے میں کچھسے آدمی چن پولسکر برنباساور کے ہمراہ
شام کے شہر انطاکیہ بھیج دیں۔ دو کو چنا گیا جو بھائیوں میں
راہنما تھے، یہوداہ برسبا اور سیلاس۔ 23 اُن ہاتھکے اُنہوں نے یہ
خط یروشلم”بھیجا، کے رسولوں اور بزرگوں کی طرف سے جو آپ کے
بھائی ہیں۔
عزیز غیریہودی بھائیو جو انطاکیہ، شام اور کلـِکیہ میں ہتے ر

ہیں، السلام !علیکم
24 سنا لوگوںکچھسےمیںہمکہہے پاسکےآپنے آ آپکر

کو پریشان کر کے بےچین کر دیا ہے، حالانکہ ہم نے اُنہیں نہیں
بھیجا تھا۔ اِس25 لئے اِسسبہم پر متفق ہوئے کہ کچھ آدمیوں
کو چن کر اپنے پیارے بھائیوں برنباس اور پولس کے ہمراہ آپ
پاسکے بھیجیں۔ برنباس26 پولساور لوگایسے ہیں جنہوں نے
ہمارے خداوند مسیحعیسٰی کی خاطر اپنی ڈالمیںخطرےجان
ہے۔دی 27 اُن ساتھیکے یہوداہ ہمکوجنہیںسیلاساور نے
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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 29 بُتوں کو
پیش کیا گیا متکھانا کھانا، متخون کھانا، ایسے جانوروں کا
گوشت مت کھانا جو گلا گھونٹ کر مار دیئے گئے ہوں۔ اِس
کے علاوہ زناکاری نہ کریں۔ اِن چیزوں سے باز رہیں گے تو اچھا
کریں گے۔ خدا “حافظ۔

30 پولس، برنباس اور اُن کے ساتھی رُخصت ہو کر انطاکیہ
چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر اُنہوں نے جماعت اکٹھی کر کے اُسے
دیا۔دےخط اُسے31 پڑھ کر ایمان دار اُس کے حوصلہ افزا پیغام
پر خوش ہوئے۔ 32 یہوداہ سیلاساور نے بھی جو خود نبی تھے
بھائیوں کی حوصلہ افزائی اور مضبوطی کے لئے کافی باتیں کیں۔
33 وہ کچھ دیر کے لئے وہاں ٹھہرے، پھر مقامی بھائیوں نے اُنہیں
سلامتی سے الوداع کہا تاکہ وہ بھیجنے والوں پاسکے واپس جا
سکیں۔ 34 سیلاسلیکن] کو وہاں ٹھہرنا اچھا [لگا۔

پولس35 برنباساور کچھخود اَور دیر انطاکیہ میں وہاںرہے۔
بہتوہ سے اَور لوگوں کے ساتھ خداوند کے کلام کی تعلیم دیتے
اور اُس منادیکی کرتے رہے۔

پولس برنباساور جدا ہو جاتے ہیں
کچھ36 دنوں کے پولسبعد برنباسنے 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 مرقسیوحنا کو ساتھ
لے جانا چاہتا تھا، لیکن38 پولس نے اصرار کیا کہ وہ ساتھ نہ
جائے، کیونکہ یوحنا مرقس پہلے دورے کے دوران ہی پمفیلیہ
میں اُنہیں چھوڑ کر اُن کے ساتھ خدمت کرنے سے باز آیا تھا۔
میںاُنسےاِس39 اختلافسختاِتنا پیدا ہوا دوسرےایکوہکہ
سے جدا ہو برنباسگئے۔ مرقسیوحنا کو ساتھ لے کر جہاز میں
بیٹھ گیا قبرصاور پولسجبکہ40گیا،چلا سیلاسنے خدمتکو
کے لئے چن لیا۔ مقامی بھائیوں نے اُنہیں خداوند کے فضل کے
سپرد کیا اور وہ روانہ ہوئے۔ یوں41 پولس جماعتوں کو مضبوط
کرتے کرتے شام اور کلـِکیہ میں سے گزرا۔

16
تیمُتھیُس کا چناؤ

1 چلتے چلتے وہ دربے پہنچا، پھر لسترہ۔ ایکوہاں شاگرد بنام
تیمُتھیُس رہتا تھا۔ اُس کی یہودی ماں ایمان لائی تھی جبکہ باپ
یونانی تھا۔ لسترہ2 اور اکنیُم بھائیوںکے اُسنے رپورٹاچھیکی
دی، 3 اِس لئے پولس اُسے سفر پر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔
اُس علاقے یہودیوںکے لحاظکا کر اُسکے تیمُتھیُسنے کا ختنہ
کروایا، کیونکہ سب لوگ اِس سے واقف تھے کہ اُس کا باپ
یونانی ہے۔ 4 پھر شہر بہ شہر جا کر اُنہوں نے مقامی جماعتوں کو
یروشلم کے رسولوں اور بزرگوں کے وہ فیصلے پہنچائے جن کے

مطابق زندگی گزارنی تھی۔ یوں5 جماعتیں ایمان میں مضبوط ہوئیں
اور تعداد میں روز بہ روز بڑھتی گئیں۔

تروآس پولسمیں کی یا رو
القدسروح6 اُنہیںنے میںآسیہصوبہ منادیکیمُقّدسکلاِم

کرنے روکسے لیا، اِس لئے وہ فروگیہ اور گلتیہ علاقےکے میں
سے گزرے۔ 7 موسیہ کے قریب آ کر اُنہوں نے شمال کی طرف
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 بندرگاہ تروآس پہنچے۔ پولسوہاں9 نے رات کے
وقت یا رو میںجسدیکھی شمالی یونان میں واقع صوبہ مکدُنیہ کا
ایک آدمی کھڑا اُس التماسسے کر رہا تھا، سمندر” کو پار کر کے
مکدُنیہ آئیں اور ہماری مدد “!کریں جوں10 ہی اُس نے یہ یا رو
دیکھی ہم مکدُنیہ یاںکیجانے تیار لـگے۔کرنے ہمکیونکہ نے
یا رو سے یہ نتیجہ نکالا کہ الله ہمیںنے اُس علاقے لوگوںکے کو
خبریخوش سنانے کے لئے بُلایا ہے۔

فلپی میں لُدیہ کی تبدیلی
تروآسہم11 میں جہاز پر سوار ہو کر سیدھے جزیرۂ سمتراکے

کے لئے روانہ ہوئے۔ پھر اگلے دن آگے نکل نیاپلسکر پہنچے۔
وہاں12 جہاز سے اُتر کر ہم فلپی چلے گئے، جو صوبہ مکدُنیہ کے
اُس ضلع کا صدر شہر تھا اور رومی نوآبادی تھا۔ اِس شہر میں ہم
کچھ دن ٹھہرے۔ سبت13 دنکے ہم شہر سے نکل کر یا در کے
کنارے گئے، جہاں ہماری توقع تھی کہ یہودی 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 تھیعورتایککی
نامکاجس لُدیہ تھا۔ اُس کا پیشہ قیمتی رنگارغوانی کپڑےکے
تجارتکی تھا اور وہ الله پرستشکی کرنے والی غیریہودی تھی۔
خداوند نے اُس کے دل کو کھول دیا، اور اُس نے پولس کی
باتوں پر توجہ دی۔ اُس15 کے اور اُس کے والوںگھر کے بپتسمہ
لینے کے بعد اُس نے ہمیں اپنے گھر میں ٹھہرنے دعوتکی دی۔
اُس نے کہا، آپاگر” سمجھتے ہیں کہ مَیں واقعی خداوند پر ایمان
لائی ہوں تو میرے گھر آ کر “ٹھہریں۔ یوں اُس نے ہمیں کیا۔مجبور

فلپی کی جیل میں
ایک16 دن ہم دعا کی جگہ طرفکی جا تھےرہے ہماریکہ

ایکملاقات لونڈی سے ہوئی ایکجو بدروح کے یعے ذر لوگوں
کی قسمت کا حال بتاتی تھی۔ اِس سے وہ اپنے مالـکوں کے لئے
پولسوہ17تھی۔کماتیپیسےسےبہت پیچھےہمارےاور پڑ چیخکر
چیخ کر کہنے لـگی، یہ” آدمی الله تعالیٰ کے خادم ہیں آپجو کو
نجات کی راہ بتانے آئے “ہیں۔ 18 یہ سلسلہ روز بہ روز جاری
رہا۔ تنگپولسآخرکار آ کر مُڑا اور بدروح سے کہا، مَیں” تجھے
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عیسٰی مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ لڑکی میں نکلسے “!جا
اُسی 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 سا گھسیٹ لے گئے۔ 20 اُنہیں
مجسٹریٹوں کے منے سا پیش کر کے وہ چلّانے لـگے، یہ” آدمی
ہمارے شہر میں ہل چل پیدا کر رہے ہیں۔ یہ یہودی ہیں 21 اور
ایسے رسم و رواج کا پرچار کر رہے ہیں جنہیں قبول کرنا اور ادا
کرنا ہم رومیوں کے لئے جائز “نہیں۔ ہجوم22 بھی آ ملا پولساور
سیلاساور خلافکے باتیں کرنے لگا۔
اِس پر مجسٹریٹوں نے حکم دیا کہ اُن اُتارےکپڑےکے اور

اُنہیں لاٹھی سے مارا جائے۔ اُنہوں23 نے اُن خوبکی پٹائی کروا
کر اُنہیں قیدخانے میں ڈال دیا اور داروغے سے کہا کہ احتیاط
سے اُن کی کرو۔داریپہرا اُسچنانچہ24 اُنہیںنے جیل سبکے
اُنکرجالےمیںحصےاندرونیسے دیئے۔ڈالمیںکاٹھپاؤںکے

اب25 ایسا ہوا کہ پولس اور سیلاس آدھی رات کے قریب
دعا کر رہے اور الله کی تمجید گیتکے گا تھےرہے اور باقی قیدی
سن رہے تھے۔ اچانک26 بڑا زلزلہ آیا اور قیدخانے کی پوری
عمارت بنیادوں تک ہل ًگئی۔ فورا دروازےتمام کھل گئے اور
تمام قیدیوں کی زنجـیریں کھل گئیں۔ جاگداروغہ27 جباُٹھا۔
اُس نے دیکھا کہ جیل دروازےکے کھلے ہیں تو وہ اپنی تلوار
نکال کر کشیخود کرنے لگا، کیونکہ لـگایسا رہا تھا قیدیکہ
فرار ہو گئے ہیں۔ پولسلیکن28 چلّا اُٹھا، !کریںمت” آپاپنے
کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہیںسبہم “ہیں۔

29 داروغے نے چراغ منگوا لیا بھاگاور کر اندر آیا۔ لرزتے
لرزتے پولسوہ اور سیلاس کے منے سا گر گیا۔ 30 پھر اُنہیں باہر
لے جا کر اُس نے نجاتمجھےصاحبو،”پوچھا، پانے کے لئے کیا
کرنا “ہے؟

اُنہوں31 عیسٰیخداوند”دیا،جوابنے پر ایمان لائیں آپتو اور
آپ کے گھرانے نجاتکو ملے “گی۔ 32 پھر اُنہوں نے اُسے اور
اُس تمامکے والوںگھر خداوندکو کیراتاور33سنایا۔کلامکا
گھڑیاُسی داروغے اُنہیںنے لے جا کر اُن زخموںکے یا۔کو دھو
اِس بعدکے اُس کا اور اُس سارےکے والوںگھر کا بپتسمہ ہوا۔
34 پھر اُس اُنہیںنے اپنے میںگھر لا کر کھانا کھلایا۔ الله پر ایمان
لانے کے باعث اُس نے اور اُس کے تمام گھر والوں نے بڑی
خوشی منائی۔

جب35 دن 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 اور سیلاس کو رِہا کر دیا
ابجائے۔ نکل کر سلامتی چلےسے “جائیں۔

پولسلیکن37 اعتراضنے کیا۔ اُس نے اُن سے کہا، اُنہوں”
ہمیںنے عوام کے منے سا ہی عدالتاور پیشمیں کئے بغیر مار کر
جیل میں ڈال دیا ہے حالانکہ ہم رومی شہری ہیں۔ اور اب وہ

ہمیں چپکے سے نکالنا ہتے چا ہیں؟ ہرگز اب!نہیں وہ آئیںخود اور
ہمیں باہر لے “جائیں۔

افسروں38 مجسٹریٹوںنے کو یہ خبر اُنہیںجبپہنچائی۔ معلوم
ہوا پولسکہ سیلاساور شہریرومی ہیں تو وہ گئے۔گھبرا وہ39
اُنہیںخود سمجھانے کے لئے آئے اور جیل سے باہر لا گزارشکر
کی کہ شہر کو دیں۔چھوڑ پولسچنانچہ40 جیلسیلاساور 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

امفپلس1 اور اپلونیہ ہوسے پولسکر تھسلُنیکےسیلاساور شہر
پہنچ گئے عبادتیہودیجہاں خانہ تھا۔ عادتاپنی2 مطابقکے
پولس اُس میں گیا اور لگاتار تین سبتوں کے دوران کلاِم مُقّدس
سے دلائل دے دے کر یہودیوں کو قائل کرنے کی کوشش
کرتا رہا۔ 3 اُس نے کلاِم مُقّدس کی تشریح کر کے ثابت کیا کہ
مسیح دُکھکا اُٹھانا اور مُردوں میں جیسے اُٹھنا لازم تھا۔ اُس نے
عیسٰیجس”کہا، مَیںکی دےخبر رہا ہوں، مسیحوہی “ہے۔
یہودیوں4 میں قائلکچھسے ہو پولسکر وابستہسےسیلاساور ہو
میںجنگئے، ترسخدا یونانیوں بڑیکی تعداد اور بارسوخ خواتین
شریکبھی تھیں۔

5 یہ دیکھ کر باقی یہودی حسد کرنے لـگے۔ اُنہوں نے گلیوں
میں آوارہ پھرنے والے کچھ شریر آدمی اکٹھے کر جلوسکے نکالا
اور شہر میں ہل چل مچا دی۔ پھر یاسون کے گھر پر حملہ کر کے
اُنہوں پولسنے سیلاساور کو ڈھونڈا تاکہ اُنہیں اجلاسعوامی
کے منے سا پیش کریں۔ 6 لیکن وہ وہاں نہیں تھے، اِس لئے وہ
یاسون اور ایکچند اَور ایمان دار بھائیوں کو شہر کے مجسٹریٹوں
کے منے سا لائے۔ اُنہوں نے چیخ کر کہا، یہ” لوگ پوری دنیا
میں بڑ گڑ پیدا کر رہے ہیں اور اب یہاں بھی آ گئے ہیں۔ یاسون7
اُنہیںنے اپنے میںگھر ٹھہرایا شہنشاہسبیہہے۔ احکامکے کی
ورزیخلاف کر رہے ہیں، کیونکہ کسییہ اَور کو بادشاہ مانتے
جسہیں کا نام عیسٰی “ہے۔ اِس8 طرح کی باتوں سے اُنہوں نے
ہجوم اور مجسٹریٹوں میں بڑا ہنگامہ پیدا کیا۔ 9 چنانچہ مجسٹریٹوں
یاسوننے اور دوسروں ضمانتسے لی اور پھر اُنہیں چھوڑ دیا۔

یہ بیر میں
10 اُسی رات بھائیوں نے پولس اور سیلاس کو یہ بیر بھیج

دیا۔ وہاں پہنچ کر عبادتیہودیوہ خانے میں گئے۔ 11 لوگیہ
تھسلُنیکے کے یہودیوں کی نسبت 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 سے یہودی
ایمان لائے اور ساتھ بہتساتھ سی بارسوخ یونانی خواتین اور مرد
بھی۔ لیکن13 پھر تھسلُنیکے کے یہودیوں کو یہ خبر ملی پولسکہ
یہ بیر میں الله کا کلام سنا رہا وہاںوہہے۔ بھی پہنچے اور لوگوں
کو اُکسا کر ہل چل مچا دی۔ 14 اِس پر بھائیوں نے پولس کو
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ً فورا ساحل پر بھیج دیا، سیلاسلیکن اور تیمُتھیُس یہ بیر میں پیچھے
رہ گئے۔ 15 جو پولسآدمی کو تکساحل پہنچانے آئے تھے وہ
اُس کے ساتھ تکاتھینے گئے۔ وہاں وہ اُسے چھوڑ واپسکر چلے
گئے۔ اُن کے پولسہاتھ سیلاسنے اور تیمُتھیُس کو خبر بھیجی
کہ جلدیجتنی ہو سکے یہ بیر کو چھوڑ پاسمیرےکر آ جائیں۔

اتھینے میں
16 اتھینے شہر میں سیلاس اور تیمُتھیُس کا انتظار کرتے کرتے

بڑےپولس جوش میں آ گیا، کیونکہ اُس نے دیکھا کہ پورا شہر
بُتوں سے بھرا ہوا ہے۔ 17 وہ یہودی عبادت خانے میں جا کر
یہودیوں اور غیریہودیوںترسخدا بحثسے لگا۔کرنے ساتھ ساتھ
وہ میںچوکروزانہ بھی جا وہاںکر پر موجود لوگوں سے گفتگو
کرتا رہا۔ 18 اپکوری اور ستوئیکی *فلسفی بھی اُس سے بحث
کرنے پولسجبلـگے۔ اُنہیںنے عیسٰی اور اُس جیکے اُٹھنے کی
خبریخوش سنائی بعضتو نے پوچھا، یہ” بکواسی اِن باتوں سے
کیا کہنا چاہتا ہے جو اِس نے اِدھر اُدھر سے چن کر جوڑ دی
“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 کہ آپ کون سی
نئی تعلیم پیش کر رہے ہیں؟ آپ20 تو ہمیں عجیب 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 سمیتپردیسیوں اپنا وقتپورا اِس صَرفمیں تھےکرتے کہ
تازہ خیالاتتازہ سنیں یا (سنائیں۔

مجلسپولس22 میں کھڑا ہوا اور کہا، اتھینے” کے حضرات،
مَیں دیکھتا ہوں کہ آپ ہر لحاظ سے بہت مذہبی لوگ ہیں۔
23 مَیںجبکیونکہ میںشہر گزرسے رہا تھا تو اُن چیزوں پر غور کیا
جن کی آپپوجا کرتے ہیں۔ چلتے چلتے مَیں ایکنے ایسی قربان
گاہ بھی جسدیکھی پر لـکھا تھا، نامعلوم’ خدا کی قربان ‘گاہ۔
اب مَیں آپ کو اُس خدا کی خبر دیتا ہوں جس کی پوجا آپ
کرتے تو ہیں مگر آپ اُسے جانتے نہیں۔ 24 یہ وہ خدا جسہے
نے دنیا اور اُس میں موجود ہر چیز کی تخلیق کی۔ وہ آسمان و
زمین مالـککا ہے، اِس لئے وہ انسانی ہاتھوں کے بنائے ہوئے
نہیںسکونتمیںمندروں کرتا۔ اور25 انسانی ہاتھ اُس خدمتکی
نہیں کر سکتے، کیونکہ اُسے کوئی بھی چیز درکار نہیں ہوتی۔ اِس
کے بجائے سبوہی کو زندگی اور سانس مہیا کر کے اُن کی تمام
یات ضرور پوری کرتا ہے۔ اُسی26 شخصایکنے کو خلق کیا
تاکہ دنیا تمامکی قومیں اُس نکلسے پوریکر پھیلمیںدنیا جائیں۔
اُس نے ہر قوم اوقاتکے اور بھیسرحدیں مقرر کیں۔ مقصد27
یہ تھا کہ وہ خدا تلاشکو کریں۔ اُمید یہ تھی کہ وہ ٹٹول ٹٹول
کر اُسے پائیں، اگرچہ وہ ہم میں سے کسی سے دُور نہیں ہوتا۔
28 اُسکیونکہ میں ہم اورکرتےحرکتجیتے، وجود ہیں۔رکھتے

آپ کے اپنے کچھ شاعروں نے بھی فرمایا ہے، ہم’ بھی اُس کے
اللهہمچونکہاب29‘ہیں۔فرزند اِسہیںفرزندکے لئے اُسہمارا
بارےکے میں تصور یہ نہیں ہونا ہئے چا کہ وہ سونے، چاندی یا
پتھر کا کوئی مجسمہ ہو جو انسان کی مہارت اور ڈیزائن سے بنایا
گیا ہو۔ ماضی30 میں خدا نے اِس قسم کی جہالت کو نظرانداز
کیا، لیکن اب وہ ہر جگہ کے لوگوں کو توبہ کا حکم دیتا ہے۔
31 کیونکہ اُس ایکنے دن مقرر کیا انصافوہجبہے سے دنیا
کی عدالت کرے گا۔ اور وہ یہ عدالت ایک شخص کی معرفت
کرے متعینوہکوجسگا کر چکا تصدیقکیجساورہے اُس
اِسنے سے کی ہے اُسکہ نے اُسے مُردوں میں سے زندہ کر دیا
“ہے۔

مُردوں32 قیامتکی کا ذکر سن بعضکر پولسنے کا مذاق
اُڑایا۔ بعضلیکن نے کہا، ہم” کسی اَور وقت اِس بارےکے
آپمیں سے مزید سننا ہتے چا “ہیں۔ 33 مجلسپولسپھر نکلسے
کر گیا۔چلا لوگکچھ34 اُس وابستہسے ہو ایمانکر آئے۔لے اُن
میں سے مجلِس شورٰی کا ممبر دیونیسیُس تھا اور ایک عورت بنام
دمرس۔ کچھ اَور بھی تھے۔

18
کُرِنتھس میں

اِس1 پولسبعدکے اتھینے کُرِنتھسکرچھوڑکو وہاں2آیا۔شہر
اُس ایکملاقاتکی یہودی سے جسہوئی کا نام اکوِلہ تھا۔ وہ
پنطس کا ہنے ر والا تھا تھوڑیاور دیر پہلے بیویاپنی سمیتپرسکلہ
اٹلی سے آیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ شہنشاہ کلودیُس نے حکم صادر
کیا تھا کہ تمام یہودی روم کو چھوڑ چلےکر جائیں۔ اُن لوگوں کے
پولسپاس گیا 3 اور چونکہ اُن کا پیشہ بھی خیمے سلائی کرنا تھا
اِس لئے وہ اُن ٹھہرگھرکے روزیکر اُسساتھساتھ4لگا۔کمانے
نے سبتہر عبادتیہودیکو خانے میں دےتعلیم کر یہودیوں
اور یونانیوں کو قائل کرنے کوششکی کی۔

سیلاسجب5 اور تیمُتھیُس مکدُنیہ سے آئے تو پولس اپنا پورا
وقت کلام سنانے میں صرف کرنے لگا۔ اُس نے یہودیوں کو
گواہی دی کہ عیسٰی کلاِم مُقّدس میں بیان کیا گیا مسیح ہے۔
جبلیکن6 وہ اُس مخالفتکی کر اُسکے تذلیلکی کرنے لـگے
تو اُس احتجاجنے میں اپنے کپڑوں سے گرد جھاڑ کر کہا، آپ”
خود اپنی ہلاکت کے ذمہ دار ہیں، مَیں بےقصور ہوں۔ اب
سے مَیں غیریہودیوں پاسکے جایا کروں “گا۔ 7 پھر وہ وہاں سے
نکل عبادتکر خانے ساتھکے والے میںگھر گیا۔ وہاں طِطُس
یُوستس رہتا تھا یہودیجو نہیں تھا، لیکن خدا خوفکا مانتا تھا۔
عبادتجوکرسپُساور8 خانے کا راہنما تھا اپنے سمیتگھرانے
خداوند پر ایمان کُرِنتھسلایا۔ سارےبہتکے اَور لوگوں بھینے
پولسجب 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

* 17:18 ستوئیکی رواقیت:فلسفی کے فلسفی۔
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ہوں۔ کوئی حملہ کر کے تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ
اِس شہر بہتمیرےمیں لوگسے “ہیں۔ 11 پولسپھر 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 کر پولس کے خلاف جمع ہوئے اور اُسے عدالت میں
گلیو کے منے سا لائے۔ 13 اُنہوں نے کہا، یہ” آدمی لوگوں کو
ایسے یقے طر سے الله عبادتکی کرنے پر اُکسا رہا ہے ہماریجو
شریعت خلافکے “ہے۔

تھاکوکہنےکچھمیںجوابپولس14 یہودیوںخودگلیوکہ سے
مخاطب یہودیسنیں،”ہوا، !مردو آپاگر کا الزام ناانصافیکوئی
یا سنگین جرم ہوتا تو آپ کی بات قابِل برداشت ہوتی۔ لیکن15
آپ کا جھگڑا مذہبی تعلیم، ناموں اور آپ کی یہودی شریعت سے
تعلق اِسہے،رکھتا لئے اُسے میںمعاملےاِسمَیںکریں۔حلخود
فیصلہ کرنے کے لئے تیار نہیں “ہوں۔ یہ16 کہہ اُسکر اُنہیںنے
عدالت سے بھگا دیا۔ اِس17 پر ہجوم عبادتیہودینے خانے کے
سوستھنیسراہنما کو پکڑ عدالتکر کے منے سا اُس کی پٹائی کی۔
لیکن گلیو نے پروا نہ کی۔

واپسیتکانطاکیہ کا سفر
18 اِس کے بعد بھی پولس بہت دن کُرِنتھس میں رہا۔ پھر

بھائیوں کو خیرباد کہہ کر وہ قریب کے شہر یہ کنخر گیا جہاں
اُس نے کسی مَنت پورےکے ہونے پر اپنے سر کے بال منڈوا
دیئے۔ اِس بعدکے وہ پرسکلہ اور اکوِلہ ساتھکے جہاز پر سوار ہو
کر ملـِک شام کے لئے روانہ ہوا۔ پہلے19 اِفسسوہ پہنچے جہاں
پولس نے پرسکلہ اور اکوِلہ کو چھوڑ دیا۔ وہاں بھی اُس نے
عبادتیہودی خانے میں جا کر یہودیوں بحثسے کی۔ اُنہوں20
اُسنے درخواستسے کی کہ وقتمزید اُن ساتھکے گزارے،
لیکن اُس نے انکار کیا 21 اور اُنہیں باد خیر کہہ کر کہا، اگر” الله
مرضیکی ہو تو آپمَیں واپسپاسکے آؤں “گا۔ پھر وہ جہاز پر
سوار ہو اِفسسکر سے روانہ ہوا۔

22 سفر کرتے کرتے وہ قیصریہ پہنچ گیا، جہاں سے وہ یروشلم
جا کر جماعتمقامی سے ملا۔ اِس کے بعد وہ واپسانطاکیہ چلا
ٹھہرا۔دیرکچھوہجہاں23گیا پھر نکلآگے اورگلتیہوہکر فروگیہ
کے علاقے میں سے گزرتے ہوئے وہاں کے تمام ایمان داروں کو
مضبوط کرتا گیا۔

اِفسساپلّوس کُرِنتھساور میں
24 اِتنے میں ایک فصیح یہودی جسے کلاِم مُقّدس کا

زبردست علم پہنچاِفسستھا گیا تھا۔ اُس کا اپلّوسنام تھا۔ مصروہ
کے شہر یہ اسکندر کا ہنے ر والا تھا۔ 25 اُسے خداوند کی راہ کے
بارے میں تعلیم دی گئی تھی اور وہ بڑی سرگرمی سے لوگوں کو
عیسٰی میںبارےکے یہکیاُسرہا۔سکھاتا تھیصحیحتعلیم اگرچہ
صرفتکابھیوہ یحیٰی بپتسمہکا تھا۔جانتا اِفسس26 یہودیکے
عبادت خانے میں بڑیوہ دلیری سے کلام کرنے لگا۔ یہ سن کر
پرسکلہ اور اکوِلہ نے طرفایکاُسے لے جا کر اُس کے منے سا

الله کی راہ کو مزید تفصیل سے بیان کیا۔ اپلّوس27 صوبہ اخیہ
جانے خیالکا رکھتا تھا اِفسستو بھائیوںکے اُسنے حوصلہکی
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
کا باعث بنا جو الله کے فضل سے ایمان لائے تھے، 28 کیونکہ وہ
علانیہ مباحثوں میں زبردست 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
اِفسسشہر میں آیا۔ وہاں اُسے کچھ شاگرد ملے اُسسےجن2 نے
پوچھا، آپکیا” کو ایمان وقتلاتے القدسروح “ملا؟
اُنہوں ہمنہیں،”دیا،جوابنے القدسروحتونے کا تکذکر

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 نے اُنہیںخود بتایا، میرے’ بعد آنے والے پر ایمان
لاؤ، یعنی عیسٰی “۔‘پر

یہ5 سن کر اُنہوں نے خداوند عیسٰی کے نام پر بپتسمہ لیا۔ 6 اور
پولسجب نے اپنے ہاتھ اُن پر رکھے تو اُن پر روح القدس نازل
ہوا، اور وہ غیرزبانیں لنے بو اور نبوّت کرنے لـگے۔ 7 اِن آدمیوں
کی کُل ًتعداد تقریبا بارہ تھی۔

پولس8 یہودی عبادت خانے میں گیا اور تین مہینے کے دوران
یہودیوں سے دلیری باتسے کرتا رہا۔ اُن کے ساتھ بحث کر کے
اُس نے اُنہیں الله کی بادشاہی کے بارے میں قائل کرنے کی
کوشش کی۔ لیکن9 کچھ اَڑ گئے۔ وہ الله کے تابع نہ ہوئے بلـکہ
عوام منےکے اللهہیسا کی راہ کو بُرا بھلا لـگے۔کہنے اِس پولسپر
نے اُنہیں چھوڑ دیا۔ شاگردوں کو بھی الـگ کر کے وہ اُن کے
ترنسساتھ کے لیکچر ہال میں جمع ہوا کرتا تھا جہاں وہ روزانہ
اُنہیں تعلیم یہ10رہا۔دیتا یوںرہا۔جاریتکسالدوسلسلہ صوبہ
آسیہ کے تمام لوگوں کو خداوند کا کلام سننے کا موقع ملا، خواہ
یہودیوہ تھے یا یونانی۔

راہنما امام سِکوا ساتکے بیٹے
11 الله پولسنے معرفتکی معجزےغیرمعمولی کئے، یہاں12

تک کہ جب رومال یا ایپرن اُس کے بدن سے لگانے کے بعد
مریضوں پر رکھے جاتے تو اُن یاںکی بیمار رہتیںجاتی اور بدروحیں
نکل جاتیں۔ وہاں13 کچھ ایسے یہودی بھی تھے جو جگہ جگہ جا
کر بدروحیں لتے نکا ابتھے۔ وہ بدروحوں کے بندھن میں پھنسے
لوگوں پر خداوند عیسٰی کا نام استعمال کرنے کوششکی کر کے
کہنے لـگے، مَیں” تجھے اُس عیسٰی کے نام سے نکلنے کا حکم دیتا
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ہوں جس کی منادی پولس کرتا “ہے۔ ایک14 یہودی راہنما
امام بنام سِکوا ساتکے بیٹے ایسا کرتے تھے۔

ایکلیکن15 دفعہ جب کوششیہی کر رہے تھے تو بدروح
جوابنے دیا، عیسٰی” کو تو مَیں جانتی ہوں پولساور کو بھی،
لیکن تم کون “ہو؟

16 پھر وہ 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 زخمی
بھاگمیںحالت اُسکر گئے۔نکلسےگھر واقعےاِس17 کی خبر
اِفسس کے تمام ہنے ر والے یہودیوں اور یونانیوں میں پھیل گئی۔
اُن پر طاریخوف ہوا اور خداوند عیسٰی کے نام کی تعظیم ہوئی۔
18 جو ایمان لائے تھے اُن میں سے بہتیروں نے آ کر علانیہ اپنے
گناہوں کا اقرار کیا۔ جادوگری19 کرنے والوں کی بڑی تعداد نے
اپنی جادومنتر کی کتابیں اکٹھی کر کے عوام کے منے سا جلا دیں۔
پوری کتابوں حسابکا کیا گیا تو اُن کی کُل چاندیرقم پچاسکے
ہزار ِسکے تھی۔ 20 یوں خداوند کا کلام زبردست یقے طر سے
بڑھتا اور زور پکڑتا گیا۔

اِفسس میں ہنگامہ
21 واقعاتاِن کے پولسبعد نے مکدُنیہ اور اخیہ میں سے گزر

کر یروشلم جانے کا فیصلہ کیا۔ اُس نے کہا، اِس” کے بعد لازم
ہے کہ مَیں روم بھی “جاؤں۔ 22 اُس نے اپنے دو مددگاروں
تیمُتھیُس اراستساور کو آگے مکدُنیہ بھیج دیا جبکہ وہ خود مزید
کچھ دیر کے لئے صوبہ آسیہ میں ٹھہرا رہا۔

23ً تقریبا وقتاُس الله کی ایکراہ شدید ہنگامے باعثکا ہو
گئی۔ 24 یہ یوں اِفسسہوا، ایکمیں چاندی کی اشیا بنانے والا
رہتا تھا جس کا نام دیمیتریُس تھا۔ وہ چاندی ارتمسسے دیوی
کے مندر بنواتا تھا، اور اُس کے کام کاروںدستسے کا کاروبار
اُساب25تھا۔چلتاخوب تعلقسےکاماِسنے والےرکھنے دیگر
دست کاروں کو جمع کر کے اُن سے کہا، حضرات،” آپ کو
معلوم ہے کہ ہماری دولت اِس کاروبار پر منحصر ہے۔ آپ26
نے یہ بھی دیکھ اور سن لیا ہے کہ اِس پولسآدمی نے صرفنہ
اِفسس ًبلـکہ پورےتقریبا صوبہ آسیہ بہتمیں لوگوںسے کو بھٹکا
کر قائل کر لیا ہے ہاتھوںکہ کے بنے حقیقتدیوتا میں دیوتا نہیں
ہوتے۔ 27 صرفنہ یہ خطرہ ہے ہمارےکہ 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۔

یہ28 سن کر میںطیشوہ آ کر چیخنے چلّانے لـگے، اِفِسیوں”
دیویارتمسکی عظیم “!ہے پورے29 شہر چلہلمیں مچ گئی۔
لوگوں پولسنے مکدُنیکے ہم سفر گیُس ارسترخساور کو پکڑ
لیا اور مل کر تماشاگاہ میں دوڑے آئے۔ 30 یہ دیکھ کر پولس
بھی عوام کے اِس اجلاس میں جانا چاہتا تھا، لیکن شاگردوں
نے روکاُسے لیا۔ اِسی31 طرح اُس کے کچھ دوستوں نے بھی
جو صوبہ آسیہ کے افسر تھے اُسے خبر بھیج کر منت کی کہ وہ

نہ جائے۔ اجلاس32 میں بڑی افرا تفری تھی۔ کچھ یہ چیخ رہے
تھے، کچھ وہ۔ یادہ ز تر لوگ جمع ہونے کی وجہ جانتے بھی نہ
تھے۔ یہودیوں33 نے سکندر کو آگے کر دیا۔ ساتھ ساتھ ہجوم کے
لوگکچھ ہدایاتاُسے دیتے اُسرہے۔ ہاتھنے خاموشسے ہو
جانے کا اشارہ کیا تاکہ وہ اجلاس کے منے سا اپنا دفاع کرے۔
لیکن34 جب اُنہوں نے جان لیا کہ وہ یہودی ہے تو ًوہ تقریبا دو
تکگھنٹوں چلّا کر نعرہ لگاتے رہے، اِفسس” ارتمسکی دیوی
عظیم “!ہے

35 آخرکار بلدیہ کا چیف سیکرٹری اُنہیں خاموش کرانے میں
کامیاب ہوا۔ پھر اُس نے اِفسس”کہا، کے کوکسحضرات،
معلوم نہیں اِفسسکہ ارتمسعظیم دیوی کے مندر محافظکا !ہے

پوری دنیا جانتی ہے کہ ہم اُس کے اُس مجسمے کے نگران ہیں
آسمانجو سے گر پاسہمارےکر پہنچ گیا۔ حقیقتیہ36 تو ناقابِل
انکار لازمچنانچہہے۔ رہیںچاپچپآپکہہے جلدبازیاور
نہ کریں۔ آپ37 یہ آدمی یہاں لائے ہیں حالانکہ نہ تو وہ مندروں
کو لُوٹنے والے ہیں، نہ اُنہوں نے دیوی کی بےحرمتی کی ہے۔
38 اگر دیمیتریُس اور اُس کے ساتھ والے دست کاروں کا کسی
پر الزام ہے تو اِس کے لئے یاں کچہر اور گورنر ہوتے ہیں۔ وہاں
جا کر دوسرےایکوہ سے مقدمہ لڑیں۔ 39 آپاگر مزید کوئی
معاملہ پیش کرنا ہتے چا ہیں تو اُسے حل کرنے کے لئے قانونی
مجلس ہوتی ہے۔ اب40 ہم اِس خطرے میں ہیں کہ آج کے
واقعات ہمباعثکے پر فساد الزامکا لگایا گا۔جائے جبکیونکہ
ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم اِس قسم بےترتیبکے اور ناجائز
اجتماع کا کوئی پیشجواز نہیں کر سکیں “گے۔ 41 یہ کہہ کر
اُس اجلاسنے برخاستکو کر دیا۔

20
مکدُنیہ اور اخیہ میں

جب1 شہر میں افرا تفری ختم ہوئی پولستو نے شاگردوں کو
بُلا کر اُن افزائیحوصلہکی پھرکی۔ اُنہیںوہ باد کہہخیر مکدُنیہکر
لئےکے پہنچوہاں2ہوا۔روانہ اُسکر بہجگہنے جگہ جا بہتکر
سی باتوں سے ایمان داروں کی حوصلہ افزائی کی۔ یوں چلتے چلتے وہ
یونان پہنچ گیا جہاں3 تینوہ ٹھہرا۔تکماہ ملـِکوہ شام کے لئے
جہاز پر سوار ہونے والا تھا کہ پتا چلا کہ یہودیوں نے اُس کے
سازشخلاف کی ہے۔ اِس پر اُس نے مکدُنیہ سے ہو واپسکر
جانے کا فیصلہ کیا۔ اُس4 کے کئی ہم سفر :تھے یہ بیر پُرسسے
کا بیٹا سوپترس، تھسلُنیکے ارسترخسسے اور سکندس، دربے
سے گیُس، تیمُتھیُس اور صوبہ آسیہ سے ُتخِکُس اور ترفمس۔ 5 یہ
آدمی آگے نکل کر تروآس چلے گئے جہاں اُنہوں نے ہمارا انتظار
کیا۔ بےخمیری6 روٹی کی عید کے بعد ہم فلپی کے قریب جہاز
پر سوار ہوئے اور پانچ دن کے بعد اُن تروآسپاسکے پہنچ گئے۔
وہاں ساتہم دن رہے۔

تروآس پولسمیں کی میٹنگالوداعی
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اتوار7 کو ہم عشائے ربانی منانے کے لئے جمع پولسہوئے۔

لوگوں سے بات کرنے لگا اور چونکہ وہ اگلے دن روانہ ہونے
والا تھا اِس لئے وہ تکراتآدھی بولتا رہا۔ 8 اوپر کی منزل میں
بہتوہاںتھےجمعہممیںکمرےجس جلچراغسے تھے۔رہے
ایک9 جوان کھڑکی کی دہلیز پر بیٹھا تھا۔ اُس کا یوتخسنام تھا۔
جوں پولسجوں کی باتیں لمبی ہوتی جا رہی تھیں اُس پر نیند غالب
آتی جا تھی۔رہی آخرکار نیندگہریوہ تیسریمیں منزل زمینسے
پر گر لوگوںجبگیا۔ نیچےنے پہنچ کر اُسے زمین پر سے اُٹھایا تو وہ
جاں بحق ہو چکا تھا۔ پولسلیکن10 اُتر کر اُس جھکپر گیا اور
اُسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ اُس نے کہا، مت” گھبرائیں، وہ
پھر11“ہے۔زندہ واپسوہ اوپر آ گیا، منائیربانیعشائے اور کھانا
اُسکھایا۔ اپنینے باتیں پَو رکھیں،جاریتکپھٹنے پھر ہوا۔روانہ
12 اور اُنہوں نے جوان کو حالتزندہ میں وہاں سے لے بہتکر
تسلی پائی۔

تروآس تکمیلیتسسے
ہم13 آگے نکل 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۔ وہاں14 وہ ہم سے ملا اور ہم اُسے جہاز پر لا
کر متلینے گزرے۔سےجزیرےکےخیُسہمدناگلے15پہنچے۔
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 تھا پنتکُست
کی عید پہلےسے پہلے یروشلم پہنچنا چاہتا تھا۔

اِفسس بزرگوںکے کے لئے پولس کی الوداعی تقریر
میلیتس17 پولسسے اِفسسنے کی جماعت کے بزرگوں کو

بُلا لیا۔ جب18 وہ پہنچے تو اُس نے اُن سے کہا، آپ” جانتے
ہیں کہ مَیں صوبہ آسیہ میں پہلا قدم اُٹھانے سے لے کر پورا
وقت آپ کے ساتھ کس طرح رہا۔ 19 مَیں نے بڑی انکساری
سے خداوند خدمتکی کی بہتمجھےہے۔ آنسو پڑےبہانے اور
یہودیوں کی سازشوں سے مجھ پر بہت آزمائشیں آئیں۔ 20 مَیں نے
آپ کے فائدے کی کوئی بھی بات آپ سے چھپائے نہ رکھی
آپبلـکہ کو علانیہ اور گھر گھر جا کر تعلیم دیتا رہا۔ مَیں21 نے
یہودیوں سمیتیونانیوںکو دیگواہی اُنہیںکہ توبہ کر اللهکے کی
طرف رجوع کرنے ہمارےاور خداوند عیسٰی پر ایمان لانے کی
ہے۔ضرورت القدسروحمَیںاباور22 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 مجھےکہ قید اور مصیبتوں کا سامنا پڑےکرنا گا۔
24 خیر، مَیں اپنی زندگی بھیطرحکسیکو اہم نہیں سمجھتا۔ اہم
صرفبات یہ ہے مَیںکہ اپنا وہ مشن اور پوریداریذمہ کروں
جو خداوند عیسٰی میرےنے سپرد کی ہے۔ اور وہ ذمہ داری یہ

ہے مَیںکہ لوگوں کو دےگواہی کر سناؤںخبریخوشیہ کہ
الله نے اپنے فضل سے اُن کے لئے کیا کچھ کیا ہے۔

25 اور اب مَیں جانتا ہوں سبآپکہ جنہیں مَیں نے الله کی
بادشاہی کا پیغام سنا دیا مجھےہے اِس بعدکے نہیںکبھی 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، 27 کیونکہ
آپمَیں کو الله پوریکی مرضی بتانے سے نہ جھجکا۔ 28 چنانچہ
خبردار رہ کر اپنا اور پورےاُس گلے خیالکا پرجسرکھنا روح
القدس آپنے مقررکو کیا نگرانوںہے۔ اور حیثیتکیچرواہوں
سے الله جماعتکی خدمتکی کریں، اُس جماعت کی جسے اُس
نے اپنے ہی فرزند کے خون سے حاصل کیا ہے۔ مجھے29 معلوم
ہے میرےکہ جانے کے بعد وحشی آپبھیڑیئے آئیںگھسمیں
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 جاگتے !رہیں باتیہ ذہن میں
رکھیں تینمَیںکہ سال راتدندورانکے ایکہر سمجھانےکو
سے باز نہ آیا۔ میرے آنسوؤں کو یاد رکھیں جو مَیں آپنے کے
لئے بہائے ہیں۔

32 اور اب مَیں آپ کو الله اور اُس کے فضل کے کلام کے
سپرد کرتا ہوں۔ یہی آپکلام کی تعمیر کر آپکے کو میراثوہ
مہیا کرنے قابلکے جوہے الله مُقّدستمام کئے لوگوںگئے 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 نہ صرف اپنی بلـکہ اپنے ساتھیوں کی یات ضرور بھی
پوری کیں۔ 35 اپنے ہر کام میں مَیں آپ کو دکھاتا رہا کہ لازم
ہے کہ ہم اِس قسم کی محنت کر کے کمزوروں کی مدد کریں۔
ہمارےکیونکہ منے سا خداوند عیسٰی کے یہ الفاظ ہونے چاہئیں
کہ دینا لینے مبارکسے “ہے۔

36 سبیہ کچھ کہہ پولسکر نے ٹیکگھٹنے کر سباُن کے
ساتھ دعا کی۔ خوبسب37 روئے اور اُس کو گلے لگا لگا کر
بوسے دیئے۔ 38 اُنہیں خاص کر پولس کی اِس بات سے تکلیف
ہوئی کہ آپ’ اِس کے بعد مجھے کبھی نہیں دیکھیں ‘گے۔ پھر وہ
اُس کے ساتھ تکجہاز گئے۔

21
پولس یروشلم جاتا ہے

1 مشکل سے اِفسس کے بزرگوں سے الـگ ہو کر ہم روانہ
ہوئے اور سیدھے جزیرۂ کوس پہنچ گئے۔ اگلے دن ہم رُدس
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
نظرسے آیا تو اُسہم میںجنوبکے گزرسے شامکر شہرکے صور
پہنچ گئے جہاں جہاز کو اپنا سامان اُتارنا تھا۔ 4 جہاز سے اُتر کر
ہم نے مقامی شاگردوں تلاشکو کیا اور سات دن اُن کے ساتھ
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ٹھہرے۔ اُن ایمان داروں نے القدسروح کی ہدایت پولسسے
کو سمجھانے کوششکی کی کہ وہ یروشلم نہ جائے۔ ہمجب5
ایک ہفتے بعدکے چلےواپسپرجہاز بچوںبالجماعتپوریتوگئے
ساتھہمارےسمیت شہر نکلسے ہموہیںآئی۔تکساحلکر نے
ٹیکگھٹنے کر الوداعکودوسرےایکاور6کیدعا ہمپھرکہا۔
دوبارہ جہاز پر سوار ہوئے جبکہ وہ اپنے گھروں لوٹکو گئے۔

7 صور سے اپنا سفر جاری رکھ کر ہم پتُلَمَیِس پہنچے جہاں
ہم نے مقامی ایمان داروں کو سلام کیا ایکاور دن اُن کے ساتھ
گزارا۔ 8 اگلے دن ہم روانہ ہو کر قیصریہ پہنچ گئے۔ وہاں ہم
فلپّس کے گھر ٹھہرے۔ یہ وہی فلپّس تھا جو الله کی خوش
خبری منادکا تھا ابتدائیجسےاور میںدنوں یروشلم میں کھانا تقسیم
کرنے کے لئے چھ اَور آدمیوں ساتھکے مقرر کیا گیا تھا۔ اُس9 کی
چار غیرشادی شدہ بیٹیاں تھیں جو نبوّت کی نعمت رکھتی تھیں۔
کئی10 دن گزر گئے تو یہودیہ ایکسے نبی جسآیا کا اگبسنام
تھا۔ جب11 وہ ہم سے ملنے آیا تو اُس پولسنے کی پیٹی لے کر
اپنے پاؤں اور ہاتھوں کو باندھ لیا اور 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
کیکوششخوبکیسمجھانے وہکہ یروشلم نہ جائے۔ لیکن13
اُس جوابنے دیا، آپ” کیوں روتے اور میرا دل توڑتے ہیں؟
دیکھیں، مَیں خداوند عیسٰی کے نام کی خاطر یروشلم میں صرفنہ
باندھے جانے بلـکہ اُس کے لئے اپنی جان تک دینے کو تیار
“ہوں۔

14 ہم اُسے قائل نہ کر سکے، اِس لئے ہم یہ کہتے ہوئے
خاموش ہو گئے کہ خداوند” پوریمرضیکی “ہو۔

اِس15 بعدکے ہم یاں تیار کر کے یروشلم چلے گئے۔ قیصریہ16
کے کچھ شاگرد ہمارےبھی ساتھ چلے اور ہمیں مناسون کے گھر
پہنچا دیا جہاں ہمیں ٹھہرنا تھا۔ قبرصمناسون کا تھا اور جماعت
کے ابتدائی دنوں میں ایمان لایا تھا۔

یعقوبپولس سے ملتا ہے
ہمجب17 یروشلم پہنچے تو مقامی بھائیوں نے جوشیگرم سے

ہمارا استقبال کیا۔ 18 اگلے دن پولس ہمارے ساتھ یعقوب سے
ملنے گیا۔ تمام مقامی بزرگ بھی حاضر ہوئے۔ 19 اُنہیں سلام کر
کے پولس نے تفصیل سے بیان کیا کہ الله نے اُس کی خدمت
معرفتکی 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
ایمانیہودیہزاروں ہیں۔لائے بڑیسباور شریعتسےسرگرمی
پر عمل کرتے ہیں۔ آپاُنہیں21 بارےکے میں دیخبر گئی ہے
غیریہودیوںآپکہ درمیانکے ہنے ر والے یہودیوں کو تعلیم دیتے
ہیں کہ وہ موسٰی شریعتکی کو چھوڑ کر نہ اپنے بچوں کا ختنہ
کروائیں اور نہ ہمارے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزاریں۔
ہماب22 کیا کریں؟ وہ تو سنیںضرور یہاںآپکہگے آ ہیں۔گئے

اِس23 لئے ہم ہتے ہیںچا آپکہ یہ پاسہمارے:کریں چار مرد
ہیں جنہوں نے مَنت مان کر اُسے پورا کر لیا ہے۔ اب24 اُنہیں
ساتھ لے کر اُن طہارتکی رسوماتکی شریکمیں ہو جائیں۔
اُن اخراجاتکے بھی آپ برداشت کریں تاکہ وہ اپنے سروں کو
لیںجانسبپھرسکیں۔منڈوا میںبارےکےآپکچھجوکہگے
کہا جاتا ہے جھوٹوہ ہے اور آپکہ بھی شریعت کے مطابق
زندگی گزار رہے ہیں۔ تکجہاں25 غیریہودی ایمان داروں کی
بات ہے ہم اُنہیں اپنا فیصلہ خط کے یعے ذر بھیج چکے ہیں کہ
وہ اِن چیزوں سے پرہیز :کریں بُتوں پیشکو کیا گیا کھانا، خون،
ایسے جانوروں جنہیںگوشتکا گھونٹگلا کر مار دیا گیا ہو اور
“زناکاری۔

26 چنانچہ اگلے پولسدن اُن آدمیوں کو ساتھ لے کر اُن کی
طہارت کی رسومات میں شریک ہوا۔ پھر وہ بیت المُقّدس میں
اُس دن اعلانکا کرنے طہارتجبگیا پورےدنکے جائیںہو
گے اور سباُن کے لئے پیشقربانی کی جائے گی۔

المُقّدسبیت پولسمیں گرفتاریکی
27 اِس رسم کے لئے مقررہ سات دن ختم ہونے کو تھے کہ

صوبہ آسیہ کے کچھ یہودیوں نے پولس کو بیت المُقّدس میں
اُنہوںدیکھا۔ پورےنے چلہلمیںہجوم مچا اُسےکر پکڑ اور28لیا
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
نے بیت المُقّدس میں غیریہودیوں کو لا کر اِس مُقّدس جگہ کی
بےحرمتی بھی کی “ہے۔ 29 یہ) باتآخری 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 بیت المُقّدس
میں لایا (ہے۔

پورے30 شہر میں ہنگامہ پا بر ہوا لوگاور طرفچاروں سے
دوڑ کر آئے۔ پولس کو پکڑ کر اُنہوں نے اُسے بیت المُقّدس سے
باہر گھسیٹ لیا۔ جوں ہی وہ نکل گئے بیت المُقّدس کے صحن
دروازوںکے کو بند کر دیا گیا۔ 31 وہ اُسے مار لنے ڈا کوششکی
کر رہے تھے کہ رومی پلٹن کے کمانڈر کو خبر مل گئی، پورے”
یروشلم میں ہل چل مچ گئی “ہے۔ 32 یہ سنتے ہی اُس نے اپنے
فوجیوں اور افسروں کو اکٹھا کیا اور دوڑ کر اُن ہجومساتھکے کے
پاس اُتر جبگیا۔ ہجوم نے کمانڈر اور اُس کے فوجیوں کو دیکھا
تو پولسوہ کی پٹائی کرنے سے رُک گیا۔ 33 کمانڈر نزدیکنے آ
کر اُسے گرفتار کیا اور زنجـیروںدو سے ھنے باند کا دیا۔حکم پھر اُس
نے پوچھا، یہ” کون اِسہے؟ نے کیا کِیا “ہے؟ ہجوم34 میں سے
بعض کچھ چلّائے بعضاور کچھ۔ کمانڈر کوئی یقینی بات 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 بےقابو ہو گیا کہ
فوجیوں کو اُسے اپنے کندھوں پر اُٹھا کر چلنا پڑا۔ لوگ36 اُن کے
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پیچھے پیچھے چلتے اور چلّاتےچیختے اُسے”رہے، مار !ڈالو اُسے مار
“!ڈالو

پولس اپنا دفاع کرتا ہے
37 پولسوہ کو قلعے میں لے جا رہے تھے کہ اُس نے کمانڈر

سے پوچھا، آپکیا” باتایکسے کرنے اجازتکی “ہے؟
کمانڈر نے کہا، اچھا،” آپ یونانی بول لیتے ہیں؟ 38 تو کیا آپ

نہیںمصریوہی ہیں کچھجو اُٹھخلافکےحکومتپہلےدیر کر
چار دہشتہزار گردوں کو یگستان ر میں لایا “تھا؟

پولس39 جوابنے دیا، مَیں” یہودی اور کلـِکیہ کے مرکزی
ترسسشہر کا شہری ہوں۔ مہربانی کر کے مجھے لوگوں باتسے
کرنے “دیں۔

40 کمانڈر مان گیا اور پولس نے سیڑھی کھڑےپر ہو کر ہاتھ
سے اشارہ خاموشسبجبکیا۔ ہو گئے پولستو اَرامی زبان میں
اُن مخاطبسے ہوا،

22
بھائیو”1 اور باتمیریبزرگو، سنیں مَیںکہ اپنے کچھمیںدفاع

“بتاؤں۔ اُنہوںجب2 نے سنا کہ وہ اَرامی زبان میں بول رہا ہے
تو وہ خاموشمزید ہو پولسگئے۔ نے باتاپنی جاری رکھی۔

3 مَیں” یہودی ہوں اور کلـِکیہ کے ترسسشہر میں پیدا ہوا۔
لیکن مَیں نے اِسی شہر یروشلم میں پرورش پائی اور جملی ایل کے
زیرِ نگرانی تعلیم حاصل کی۔ اُنہوں نے مجھے تفصیل اور احتیاط
ہمارےسے باپ دادا کی شریعت سکھائی۔ اُس وقت مَیں بھی
آپ کی طرح الله کے لئے سرگرم تھا۔ 4 اِس لئے مَیں نے اِس نئی
راہ پیروکاروںکے کا پیچھا کیا اور مردوں اور خواتیں کو گرفتار کر
جیلکے میں ڈلوا دیا تکیہاں کہ مروا بھی دیا۔ 5 اماِم اعظم اور
یہودی عدالِت عالیہ ممبرانکے باتاِس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔
اُن ہی سے مجھے دمشق میں ہنے ر 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 کی طرف ایکسے تیز میرےروشنی گرد چمکی۔
زمینمَیں7 پر گر پڑا ایکتو آواز سنائی دی، ساؤل،’ ساؤل، تُو مجھے
کیوں ستاتا ‘ہے؟ 8 مَیں نے پوچھا، خداوند،’ آپ کون ‘ہیں؟
آواز جوابنے دیا، مَیں’ عیسٰی ناصری ہوں جسے تُو ستاتا ‘ہے۔
روشنینےسفروںہممیرے9 توکو مخاطبسےمجھلیکندیکھا،
ہونے والے کی آواز نہ سنی۔ 10 مَیں نے پوچھا، خداوند،’ مَیں
کیا ‘کروں؟ خداوند جوابنے دیا، اُٹھ’ کر دمشق میں جا۔ وہاں
تجھے وہ کامسارا بتایا جائے تیرےاللهجوگا لگانےذمے ارادہکا
‘ہے۔رکھتا تیزیکیروشنی11 مجھےنے اندھا کر دیا تھا، اِس لئے
میرے ساتھی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دمشق لے گئے۔

ایکوہاں12 آدمی رہتا جستھا کا نام حننیاہ تھا۔ شریعتوہ
کا کٹر پیروکار تھا اور وہاں کے ہنے ر یہودیوںوالے نیکمیں نام۔

وہ13 آیا ہوکھڑےپاسمیرےاور کر کہا، ساؤل’ بھائی، دوبارہ
بینا ہو اُسی‘!جائیں لمحے مَیں اُسے دیکھ سکا۔ 14 پھر اُس نے باپہمارے’کہا، دادا کے خدا آپنے کو اِس مقصد کے لئے چن
لیا ہے آپکہ اُس کی مرضی جان کر اُس راستکے خادم کو
دیکھیں اور اُس کے اپنے منہ سے اُس کی آواز سنیں۔ 15 جو کچھ
آپ نے دیکھ اور سن لیا ہے اُس کی آپگواہی تمام لوگوں کو
گے۔دیں کیوںآپچنانچہ16 دیر کر اُٹھیںہیں؟رہے اور اُس کے
نام میں بپتسمہ لیں آپتاکہ کے گناہ دُھل ‘جائیں۔

پولس کی غیریہودیوں خدمتمیں کا بُلاوا
مَیںجب17 یروشلم واپس آیا تو ایکمَیں المُقّدسبیتدن میں

گیا۔ وہاں دعا کرتے کرتے مَیں وجد کی حالت میں آ گیا 18 اور
خداوند کو دیکھا۔ اُس نے فرمایا، جلدی’ !کر یروشلم ًکو فورا
دےچھوڑ بارےمیرےلوگکیونکہ تیریمیں گواہی قبولکو
نہیں کریں ‘گے۔ 19 مَیں اعتراضنے کیا، اے’ خداوند، وہ تو
جانتے ہیں مَیںکہ نے جگہ بہ عبادتجگہ خانے میں جا کر تجھ
پر ایمان رکھنے والوں کو گرفتار کیا اور اُن کی پٹائی کروائی۔ 20 اور
وقتاُس تیرےجببھی 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 کے
پاس بھیج دوں “۔‘گا

تکیہاں22 پولسہجوم کی باتیں سنتا رہا۔ لیکن اب وہ چلّا
اُٹھے، اِسے” ہٹا !دو اِسے جان سے مار !دو یہ زندہ ہنے ر کے
لائق “!نہیں 23 وہ 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 اور کوڑے لگا کر اُس کی پوچھ گچھ
کی جائے۔ کیونکہ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا لوگکہ کس وجہ
پولسسے یوںخلافکے چیخیں مار رہے ہیں۔ وہجب25 اُسے
کوڑے لگانے کے لئے لے کر جا رہے تھے تو پولس نے ساتھ
کھڑے *افسر سے کہا، کیا” آپ کے لئے جائز ہے کہ ایک
شہریرومی لـگوائیںکوڑےکے اور پیشمیںعدالتبھیوہ کئے
“بغیر؟

افسر26 جبنے یہ سنا تو کمانڈر پاسکے جا کر اُسے اطلاع
دی، آپ” کیا کرنے کو ہیں؟ یہ آدمی تو شہریرومی “!ہے

27 پولسکمانڈر پاسکے آیا اور پوچھا، مجھے” صحیح بتائیں، کیا
آپ شہریرومی “ہیں؟
پولس جوابنے دیا، جی” “ہاں۔
کمانڈر28 نے کہا، مَیں” بڑیتو دےرقم شہریکر بنا “ہوں۔
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 نے ایک رومی
شہری کو زنجـیروں میں جکڑ رکھا ہے۔

پولس یہودی عدالِت عالیہ کے منے سا
* 22:25 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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اگلے30 دن معلومصافکمانڈر کرنا چاہتا تھا پولسیہودیکہ

پر کیوں الزام لگا رہے ہیں۔ اِس لئے اُس نے راہنما اماموں اور
یہودی عدالِت عالیہ ممبرانتمامکے منعقداجلاسکا کرنے کا حکم
دیا۔ پولسپھر کو آزاد کر قلعےکے نیچےسے لایا اور اُن کے منے سا
کھڑا کیا۔

23
پولس1 غورنے عدالِتسے عالیہ ممبرانکے دیکھطرفکی کر

مَیںتکآجبھائیو،”کہا، صافنے ضمیر ساتھکے الله کے منے سا
زندگی گزاری “ہے۔ 2 اِس پر اماِم اعظم حننیاہ نے پولس کے
کھڑےقریب لوگوں سے کہا کہ وہ اُس کے منہ پر تھپڑ ماریں۔
پولس3 نے اُس سے کہا، *!مکار” الله تم کو ہی مارے گا،
کیونکہ تم یہاں بیٹھے شریعت کے مطابق میرا فیصلہ کرنا ہتے چا
ہو جبکہ مجھے مارنے کا دےحکم کر خود شریعت خلافکی
ورزی کر رہے “!ہو

پولس4 کھڑےقریبکے آدمیوں 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 ایسے الفاظ 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 لوگکچھ صدوقی ہیں
جبکہ فریسیدیگر ہیں۔ اِس لئے اجلاسوہ میں پکار بھائیو،”اُٹھا،
مَیں فریسی بلـکہ فریسی کا بیٹا بھی ہوں۔ مجھے اِس لئے عدالت میں
پیش کیا گیا ہے کہ مَیں مُردوں میں سے جی اُٹھنے کی اُمید رکھتا
“ہوں۔

باتاِس7 فریسیسے اور دوسرےایکصدوقی 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 کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اِس کے مقابلے میں فریسی یہ
سب کچھ مانتے ہیں۔ 9 ہوتے ہوتے بڑا شور مچ گیا۔ فریسی فرقے
کے کچھ 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۔

اِتنانےجھگڑے10 زور پکڑا کمانڈرکہ ڈر گیا، خطرہکیونکہ تھا
کہ پولسوہ ٹکڑےکے کر ڈالیں۔ اِس لئے اُس نے اپنے فوجیوں
کو حکم دیا کہ وہ اُتریں اور پولس کو یہودیوں کے بیچ میں سے
چھین کر قلعے واپسمیں لائیں۔

11 اُسی رات خداوند پولس کے پاس آ کھڑا ہوا اور رکھ،حوصلہ”کہا، طرحجسکیونکہ تُو نے یروشلم بارےمیرےمیں
میں گواہی دی ہے لازم ہے کہ اِسی طرح روم شہر میں بھی
گواہی “دے۔

پولس سازشخلافکے

اگلے12 دن کچھ یہودیوں سازشنے کر قَسمکے کھائی، ہم”
نہ تو کچھ کھائیں گے، نہ پئیں پولستکجبگے کو قتل نہ کر
“لیں۔ یادہسےچالیس13 مردوںز میںسازشاِسنے لیا۔حصہ
14 وہ راہنما اماموں اور بزرگوں پاسکے گئے اور کہا، ہم” نے
پکی قَسم کھائی ہے کہ کچھ نہیں کھائیں پولستکجبگے کو
قتل نہ کر لیں۔ اب15 ذرا یہودی عدالِت عالیہ کے ساتھ مل کر
کمانڈر گزارشسے کریں کہ وہ اُسے آپدوبارہ پاسکے لائیں۔
بہانہ یہ پیش کریں کہ آپ مزید تفصیل سے اُس کے معاملے کا
جائزہ لینا ہتے چا اُسےجبہیں۔ لایا جائے گا تو ہم اُس یہاںکے
پہنچنے سے پہلے پہلے اُسے مار لنے ڈا کے لئے تیار ہوں “گے۔

پولسلیکن16 بھانجےکے کو باتاِس کا پتا چل گیا۔ اُس نے
قلعے میں جا پولسکر کو اطلاع دی۔ اِس17 پولسپر نے رومی
میں†افسروں ایکسے کو بُلا کر اِس”کہا، جوان کو کمانڈر کے
پاس لے جائیں۔ اِس کے پاس اُن کے لئے خبر “ہے۔ 18 افسر
بھانجے کمانڈرکو پاسکے لے گیا اور پولسقیدی”کہا، مجھےنے
بُلا کر مجھ گزارشسے کی کہ اِس نوجوان آپکو پاسکے لے
آؤں۔ اُس آپپاسکے کے لئے خبر “ہے۔

کمانڈر19 نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر دوسروں الـگسے ہو گیا۔ پھر
اُس نے پوچھا، کیا” خبر ہے آپجو مجھے بتانا ہتے چا “ہیں؟

20 اُس نے جواب دیا، یہودی” آپ سے درخواست کرنے
پر متفق ہو گئے ہیں آپکہ پولسکل کو دوبارہ یہودی عدالِت
عالیہ کے منے سا لائیں۔ بہانہ یہ ہو گا کہ وہ اَور یادہ ز تفصیل سے
اُس بارےکے میں معلومات حاصل کرنا ہتے چا ہیں۔ لیکن21
اُن کی بات نہ مانیں، کیونکہ اُن میں چالیسسے سے یادہ ز آدمی
اُس تاککی میں بیٹھے ہیں۔ اُنہوں قَسمنے کھائی ہے ہمکہ نہ
کچھ کھائیں گے نہ پئیں تکجبگے اُسے قتل نہ کر لیں۔ وہ ابھی
تیار بیٹھے ہیں اور صرف اِس انتظار میں ہیں آپکہ اُن باتکی
“مانیں۔

22 کمانڈر نے نوجوان رُخصتکو کر کے کہا، جو” آپکچھ
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 آج رات کو نو بجے
قیصریہ جانا ہے۔ پولس24 کے لئے گھوڑےبھی تیار رکھنا تاکہ
سلامتصحیحوہ گورنر پاسکے “پہنچے۔ 25 پھر اُس خطیہنے
لـکھا،

:از”26 لوسیاسکلودیُس
معزز فیلـکسگورنر کو سلام۔ یہودی27 اِس آدمی کو پکڑ کر

قتل کرنے تھے۔کو مجھے پتا چلا کہ یہ شہریرومی اِسہے، لئے
مَیں نے اپنے دستوں کے ساتھ آ کر اِسے نکال کر بچا لیا۔ 28 مَیں
معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کیوں اِس پر الزام لگا رہے ہیں، اِس

* 23:3 :مکار لفظی سفیدی:ترجمہ کی ہوئی دیوار۔ † 23:17 :افسروں سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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لئے مَیں اُتر کر اِسے اُن کی عدالِت عالیہ کے منے سا لایا۔ مجھے29
معلوم ہوا کہ اُن الزامکا اُن شریعتکی تعلقسے لیکنہے۔رکھتا
اِس نے ایسا نہیںکچھ کیجسکیا بنا پر میںجیلیہ لنے ڈا یا سزائے
موت لائقکے ہو۔ 30 پھر مجھے دیاطلاع گئی کہ اِس آدمی کو
قتل کرنے کی سازش کی گئی ہے، اِس لئے مَیں نے اِسے ً فورا
آپ پاسکے بھیج دیا۔ مَیں الزامنے لگانے والوں بھیکو حکم دیا
کہ وہ اِس پر اپنا آپالزام کو پیشہی “کریں۔

31 فوجیوں نے اُسی رات کمانڈر کا حکم پورا کیا۔ پولس کو
ساتھ لے کر وہ انتی پترس تک پہنچ گئے۔ 32 اگلے دن پیادے
قلعے واپسکو چلے جبکہ گھڑسواروں پولسنے کو لے کر سفر
جاری رکھا۔ 33 قیصریہ پہنچ کر اُنہوں پولسنے کو سمیتخط
فیلـکسگورنر منےکے اُس34کیا۔پیشسا پڑھخطنے لیا اور پھر
پولس سے پوچھا، کسآپ” صوبے کے پولس“ہیں؟ نے کلـِکیہ”کہا، “کا۔ 35 اِس پر گورنر نے کہا، مَیں” آپ کی سماعت
اُس وقت کروں گا آپجب پر الزام لگانے والے پہنچیں “گے۔
اُساور حکمنے دیا ہیرودیسکہ کیپولسمیںمحلکے داریپہرا
کی جائے۔

24
پولس پر مقدمہ

1 بعدکےدنپانچ اعظماماِم بزرگیہودیکچھحننیاہ، ایکاور
وکیل ترطلسبنام قیصریہ آئے تاکہ گورنر کے منے پولسسا پر اپنا
پیشالزام کریں۔ پولس2 کو بُلایا گیا ترطلستو فیلـکسنے کو
یہودیوں کا پیشالزام کیا،

آپ” ہمیںحکومتزیرِکے بڑا امن و امان حاصل آپاورہے،
کی دُور اندیشی سے اِس ملـک میں بہت ترقی ہوئی ہے۔ 3 معزز
فیلـکس، اِن تمام باتوں کے لئے ہم آپ خاصکے ممنون ہیں۔
لیکن4 مَیں نہیں چاہتا میریآپکہ باتوں یادہسےحدسے تھکز
یہصرفعرضجائیں۔ ہمآپکہہے پر مہربانی کا اظہار کر کے
لمحےایک کے لئے معاملےہمارے پر توجہ دیں۔ ہم5 اِسنے آدمی
کو عوام دشمن پایا ہے جو پوری دنیا کے یہودیوں میں فساد پیدا
کرتا رہتا ہے۔ یہ ناصری فرقے ایککا سرغنہ ہے 6 ہمارےاور
المُقّدسبیت کی کوششکیکرنےبےحرمتی کر رہا ہمجبتھا
نے اِسے پکڑا تاکہ] اپنی شریعت کے مطابق اِس پر مقدمہ
چلائیں۔ 7 لوسیاسمگر کمانڈر آ کر اِسے زبردستی ہم چھینسے کر
لے گیا اور حکم دیا کہ اِس آپمدعیکے پاسکے حاضر [ہوں۔
اِس8 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 اپنی پیشبات کرے۔ اُس

جوابنے میں کہا،

مَیں” جانتا ہوں آپکہ کئی سالوں سے اِس قوم کے جج مقرر
ہیں، اِس لئے خوشی آپسے کو اپنا پیشدفاع کرتا ہوں۔ آپ11
معلومخود کر ہیںسکتے مجھےکہ یروشلم دنبارہصرفگئے ہوئے
ہیں۔ جانے کا مقصد عبادت میں شریک ہونا تھا۔ 12 وہاں نہ
مَیں المُقّدسبیتنے میں کسی بحثسے مباحثہ کیا، نہ شہر کے
کسی عبادت خانے میں یا کسی اَور جگہ ہل چل مچائی۔ اِن
لوگوں میریبھینے نہیںحرکتایسیکوئی دیکھی۔ 13 جو الزام
یہ مجھ پر لگا اُسہیںرہے نہیںپیشثبوتبھیکوئیکا سکتے۔کر
مَیںبےشک14 تسلیم کرتا ہوں اُسیمَیںکہ راہ پر چلتا ہوں جسے
یہ بدعت قرار دیتے ہیں۔ لیکن مَیں اپنے باپ دادا کے خدا کی
پرستش کرتا ہوں۔ شریعتبھیکچھجو اور نبیوں میںصحیفوںکے
لـکھا ہے اُسے مَیں مانتا ہوں۔ 15 اور مَیں الله پر وہی اُمید رکھتا
ہوں جو یہ بھی رکھتے ہیں، قیامتکہ ایککا دن ہو جبگا وہ
راست بازوں اور ناراستوں کو مُردوں میں سے زندہ دےکر گا۔
16 اِس لئے میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر وقت میرا
ضمیر الله اور انسان کے منے صافسا ہو۔

17 کئی سالوں کے بعد مَیں یروشلم واپس آیا۔ میرے پاس قوم
غریبوںکے لئےکے تھیخیرات اور المُقّدسبیتمَیں قربانیاںمیں
پیشبھی کرنا مجھ18تھا۔چاہتا پر الزام والوںلگانے بیتمجھےنے
المُقّدس میں طہارتمَیںجبدیکھا رسوماتکی ادا کر رہا تھا۔
وقتاُس نہ کوئی ہجوم تھا، نہ فساد۔ لیکن19 صوبہ آسیہ کچھکے
یہودی وہاں تھے۔ اگر اُنہیں میرے خلاف کوئی شکایت ہے تو
اُنہیں ہی یہاں حاضر ہو کر مجھ پر الزام لگانا ہئے۔ چا 20 یا لوگیہ
بتائیںخود یہودیمَیںجبکہ عدالِت عالیہ کے منے سا کھڑا تھا تو
اُنہوں نے میرا کیا جرم معلوم کیا۔ صرف21 ایکیہ جرم ہو سکتا
ہے مَیںکہ نے وقتاُس اُن کے حضور پکار کر باتیہ بیان آج’کی، 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” کمانڈر لوسیاس آئیں گے پھر
مَیں فیصلہ دوں “گا۔ اُس23 پولسنے پر مقرر *افسر کو حکم دیا
کہ وہ اُس کی پہرا داری تو کرے لیکن اُسے کچھ سہولیات بھی
دے اور اُس کے عزیزوں کو اُس سے ملنے اور اُس کی خدمت
کرنے سے نہ روکے۔

فیلـکسپولس اور دروسلہ کے منے سا
24 کچھ دنوں کے بعد فیلـکس اپنی اہلیہ دروسلہ کے ہمراہ

واپس آیا۔ دروسلہ یہودی پولستھی۔ کو بُلا کر اُنہوں نے عیسٰی
پر ایمان بارےکے میں اُس کی باتیں سنیں۔ لیکن25 راستجب
بازی، نفسضبِط اور آنے والی عدالت کے مضامین چھڑ گئے تو
فیلـکس نے گھبرا کر اُس کی بات کاٹی، فی” الحال کافی ہے۔
اب اجازت ہے، میرےجب پاس وقت ہو گا مَیں آپ کو بُلا

* 24:23 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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لوں “گا۔ ساتھ26 ساتھ 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

قیصریہ1 پہنچنے تینکے فیستسبعددن یروشلم گیا۔چلا وہاں2
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 میںگھاتوہ بیٹھ کر راستے پولسمیں قتلکو کرنا ہتے چا
تھے۔ فیستسلیکن4 پولس”دیا،جوابنے میںقیصریہکو رکھا
گیا ہے اور مَیں خود وہاں جانے کو ہوں۔ 5 اگر اُس سے کوئی
جرم سرزد ہوا ہے آپتو کچھکے میرےراہنما ساتھ وہاں جا کر
اُس پر الزام “لگائیں۔

فیستس6 نے مزید آٹھ دس دن اُن کے ساتھ گزارے، پھر
قیصریہ عدالتوہدناگلےگیا۔چلا لئےکےکرنے بیٹھا پولساور
کو لانے کا دیا۔حکم پولسجب7 پہنچا تو یروشلم سے آئے ہوئے
یہودی اُس کے ارد کھڑےگرد ہوئے اور اُس پر کئی سنجیدہ
الزامات لیکنلگائے، ثابتباتبھیکوئیوہ نہ پولس8سکے۔کر
نے اپنا دفاع کر کے کہا، مجھ” سے نہ یہودی شریعت، نہ بیت
المُقّدس اور نہ شہنشاہ خلافکے جرم سرزد ہوا “ہے۔

لیکن9 فیستس یہودیوں کے ساتھ رعایت برتنا چاہتا تھا، اِس
لئے اُس نے پوچھا، کیا” آپ یروشلم جا کر وہاں کی عدالت میں
میرے منے پیشسا کئے جانے کے لئے تیار “ہیں؟

پولس10 نے جواب دیا، مَیں” شہنشاہ کی رومی عدالت میں
کھڑا ہوں اور لازم ہے کہ یہیں میرا فیصلہ کیا جائے۔ آپ بھی
اِس واقفخوبسے ہیں کہ مَیں یہودیوںنے سے کوئی ناانصافی
نہیں کی۔ 11 اگر مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہوا ہو جو سزائے
موت لائقکے ہو تو مَیں مرنے انکارسے نہیں کروں لیکنگا۔ اگر
ہوںقصوربے مجھےبھیکوکسیتو آدمیوںاِن کرنےحوالےکے
کا نہیںحق مَیںہے۔ شہنشاہ اپیلسے کرتا “!ہوں

یہ12 سن فیستسکر اپنینے کونسل سے مشورہ کر کے آپ”کہا، نے شہنشاہ سے اپیل کی ہے، اِس لئے آپ شہنشاہ ہی کے
پاس جائیں “گے۔

پولس پا اگر اور برنیکے کے منے سا
13 کچھ دن گزر گئے تو پا اگر بادشاہ اپنی بہن برنیکے کے ساتھ

فیستس سے ملنے آیا۔ وہ14 ٹھہرےوہاںدنکئی رہے۔ اِتنے میں
فیستس پولسنے کے معاملے پر بادشاہ کے ساتھ بات کی۔ اُس
نے کہا، ایکیہاں” قیدی ہے فیلـکسجسے چھوڑ کر چلا گیا
ہے۔ جب15 مَیں یروشلم گیا تو راہنما اماموں اور یہودی بزرگوں
اُسنے الزاماتپر لگا کر اُسے مجرم قرار دینے کا تقاضا کیا۔ مَیں16

نے اُنہیں جواب دیا، رومی’ قانون کسی کو عدالت میں پیش
کئے بغیر مجرم قرار نہیں دیتا۔ لازم ہے کہ اُسے پہلے الزام لگانے
والوں کا سامنا کرنے کا موقع دیا جائے تاکہ اپنا دفاع کر ‘سکے۔
جب17 اُس 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۔ اُسجبلیکن18 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
اپنے مذہب 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 پیشمیںعدالتوہاںکر کئے لئےکےجانے تیار ‘ہیں؟
پولسلیکن21 اپیلنے کی، شہنشاہ’ ہی میرا فیصلہ ‘کرے۔ پھر
مَیں نے حکم دیا کہ اُسے تکوقتاُس قید میں رکھا جبجائے
تک اُسے 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۔
23 اگلے دن پا اگر اور برنیکے بڑی دھوم دھام کے ساتھ آئے

بڑےاور فوجی افسروں اور شہر کے نامور آدمیوں کے ساتھ دیواِن
عام میں داخل فیستسہوئے۔ کے حکم پولسپر کو اندر لایا گیا۔
فیستس24 نے کہا، پا” اگر بادشاہ اور تمام خواتین و !حضرات
آپ یہاں ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کے بارے میں تمام
یہودی خواہ وہ یروشلم کے ہنے ر والے ہوں، خواہ یہاں کے، شور
مچا کر موتسزائے کا تقاضا کر رہے ہیں۔ دانستمیری25 میں
تو اِس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو موتسزائے کے لائق ہو۔
لیکن اِس نے شہنشاہ سے اپیل کی ہے، اِس لئے مَیں نے اِسے
روم بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 26 لیکن مَیں شہنشاہ کو کیا لـکھ
دوں؟ کیونکہ اِس پر صافکوئی الزام نہیں لگایا گیا۔ اِس لئے مَیں
منےکےسبآپاِسے سا لایا خاصہوں، کر پا اگر آپبادشاہ کے
منے، سا آپتاکہ اِس تفتیشکی کریں اور مَیں کچھ لـکھ سکوں۔
لـگباتسیبےتُکیمجھےکیونکہ27 رہی قیدیایکہمکہہے
کو روم بھیجیں جس پر الزاماتصافتکاب نہیں لگائے گئے
“ہیں۔

26
پولس کا پا اگر کے منے سا دفاع

1 پا اگر پولسنے سے کہا، آپ” کو اپنے دفاع میں لنے بو کی
اجازت “ہے۔ پولس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اپنے دفاع میں
لنے بو کا آغاز کیا،

2 پا” اگر بادشاہ، مَیں اپنے آپ خوشکو نصیب سمجھتا ہوں
آپآجکہ ہی میرا یہ دفاعی بیان سن رہے ہیں جو مجھے یہودیوں
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کے الزاماتتمام جوابکے میں دینا پڑ رہا ہے۔ خاص3 کر اِس
لئے یہودیوںآپکہ رسمکے رواجو اور تنازعوں واقفسے ہیں۔
عرضمیری ہے آپکہ صبر باتمیریسے سنیں۔

4 تمام یہودی جانتے ہیں کہ مَیں نے جوانی سے لے کر اب
اپنیتک قوم بلـکہ یروشلم زندگیطرحکسمیں گزاری۔ مجھےوہ5
بڑی دیر سے ہیںجانتے اور اگر چاہیں تو اِس کی دےبھیگواہی
ہیںسکتے فریسیمَیںکہ کی زندگی گزارتا مذہبہمارےتھا، کے
اُسی فرقے کی سبجو سے کٹر ہے۔ 6 اور آج میری عدالت اِس
وجہ سے کی جا رہی ہے کہ مَیں 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 یہ اُمید رکھنے کا
الزام لگا ہیں۔رہے سبآپلیکن8 کو یہ کیوںخیال ناقابِل یقین
لگتا ہے کہ الله مُردوں کو زندہ کر دیتا ہے؟

بھیمَیںپہلے9 سمجھتا تھا کہ یقےممکنہر ناصریعیسٰیسےطر
مخالفتکی کرنا فرضمیرا ہے۔ 10 اور یہ مَیں نے یروشلم میں کیا
بھی۔ راہنما اماموں سے اختیار لے کر مَیں نے وہاں کے بہت
سے مُقّدسوں کو جیل میں ڈلوا دیا۔ اور کبھیجب اُنہیں سزائے
موت دینے کا فیصلہ کرنا تھا تو مَیں نے بھی اِس حق میں ووٹ
دیا۔ مَیں11 عبادتتمام خانوں میں گیا بہتاور دفعہ اُنہیں سزا دلا
کر عیسٰی بارےکے میں کفر بکنے پر مجبور کرنے کوششکی کرتا
رہا۔ مَیں طیشاِتنے 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 اجازتاور نامہ لے

کر دمشق جا رہا تھا۔ 13 ًدوپہر تقریبا بارہ بجے سڑکمَیں پر چل
رہا تھا ایککہ روشنی دیکھی جو سورج سے یادہ ز تیز تھی۔ وہ
آسمان سے آ میرےکر میرےاور سفروںہم کے گردا گرد چمکی۔
سبہم14 زمین پر گر گئے اور مَیں نے اَرامی زبان ایکمیں آواز
سنی، ساؤل،’ ساؤل، تُو مجھے کیوں ستاتا آنکسمیرےیوںہے؟
کے خلاف پاؤں مارنا تیرے لئے ہی دشواری کا باعث ‘ہے۔
مَیں15 نے پوچھا، آپخداوند،’ کون ‘ہیں؟ خداوند جوابنے
دیا، مَیں’ عیسٰی ہوں، وہی جسے تُو ستاتا ہے۔ لیکن16 اب اُٹھ
کر کھڑا ہو جا، کیونکہ مَیں تجھے اپنا خادم اور گواہ مقرر کرنے
کے لئے تجھ پر ظاہر ہوا ہوں۔ جو کچھ تُو نے دیکھا ہے اُس کی
تجھے گواہی دینی ہے اور اُس کی بھی جو مَیں آئندہ تجھ پر ظاہر
کروں گا۔ 17 مَیں تجھے تیری اپنی قوم سے بچائے رکھوں گا اور
غیریہودیاُن قوموں بھیسے جن پاسکے بھیجوںتجھے گا۔ 18 تُو
اُن کی آنکھوں کو دےکھول گا تاکہ وہ یکی تار اور ابلیس کے
اختیار سے نور اور الله طرفکی رجوع کریں۔ پھر اُن کے گناہوں

معافکو کر دیا جائے گا اور وہ اُن کے ساتھ آسمانی میراث میں
شریک ہوں گے مجھجو پر ایمان لانے مُقّدسسے کئے گئے ‘ہیں۔

پولس خدمتاپنی کا بیان کرتا ہے
اگرپااے19 مَیںجببادشاہ، یہنے سنا تو مَیں اِسنے آسمانی

یا رو کی نافرمانی نہ کی 20 بلـکہ اِس بات کی منادی کی لوگکہ
توبہ کر اللهکے کریںرجوعطرفکی اور عملاپنے اپنیسے تبدیلی
کا بھیاظہار مَیںکریں۔ اِسنے تبلیغکی میںدمشقپہلے کی، پھر
یروشلم پورےاور یہودیہ میں اور اِس غیریہودیبعدکے قوموں میں
بھی۔ اِسی21 وجہ سے یہودیوں نے المُقّدسبیتمجھے 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 ہے
جو موسٰی اور نبیوں نے کہا ہے، 23 کہ مسیح دُکھ اُٹھا کر پہلا
شخص ہو گا جو مُردوں میں سے جی اُٹھے گا اور کہ وہ یوں اپنی
قوم اور غیریہودیوں کے منے سا الله کے نور کا کرےپرچار “گا۔

پولسفیستساچانک24 کاٹباتکی کر چلّا اُٹھا، پولس،”
ہوش میں !آؤ علم کی یادتی ز نے تمہیں دیوانہ کر دیا “ہے۔

پولس25 معزز”دیا،جوابنے مَیںفیستس، نہیںدیوانہ ہوں۔
میری یہ باتیں حقیقی اور معقول ہیں۔ 26 بادشاہ سلامت اِن سے
واقف ہیں، اِس لئے مَیں اُن کھلسے باتکر کر مجھےہوں۔سکتا
یقین کچھسبیہکہہے اُن سے نہیںچھپا رہا، کیونکہ یہ پوشیدگی
میں یا کسی کونے میں نہیں ہوا۔ اے27 اگرپا بادشاہ، کیا آپ
نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ بلـکہ مَیں جانتا ہوں کہ آپ اُن پر ایمان
رکھتے “ہیں۔

28 پا اگر نے کہا، آپ” تو بڑی جلدی سے مجھے قائل کر مسیحیکے بنانا ہتے چا “ہیں۔
پولس29 جوابنے جلد”دیا، یا بدیر مَیں الله سے دعا ہوںکرتا

کہ آپصرفنہ بلـکہ تمام میریحاضرین مانند بن جائیں، سوائے
میری زنجـیروں “کے۔

30 پھر بادشاہ، گورنر، برنیکے اور باقی سب اُٹھ کر چلے گئے۔
نکلسےوہاں31 باتسےدوسرےایکوہکر سبلـگے۔کرنے
اِس پر متفق تھے کہ اِس” آدمی نے کچھ نہیں کیا جو موتسزائے
یا قید لائقکے “ہو۔ اور32 پا اگر فیستسنے سے اگر”کہا، اِس
نے شہنشاہ اپیلسے نہ کی ہوتی تو اِسے رِہا کیا جا سکتا “تھا۔

27
پولس کا روم طرفکی سفر

اٹلیہماراجب1 لئےکے متعینسفر کیا گیا پولستو ایکچندکو
اَور قیدیوں سمیت ایک رومی *افسر کے حوالے کیا گیا جس کا
نام یولیُس تھا جو شاہی پلٹن پر مقرر تھا۔ ارسترخس2 ہمارےبھی
تھا۔ساتھ تھسلُنیکےوہ شہر آدمیمکدُنیکا تھا۔ ہم اَدرمتیُم شہر کے
ایک 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 جانے کی

* 27:1 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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اجازت دی تاکہ وہ اُس یاتکی ضرور پوری کر سکیں۔ جب4
ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو مخالف ہَواؤں کی وجہ سے جزیرۂ
قبرص اور صوبہ آسیہ درمیانکے گزرے۔سے 5 پھر کھلے سمندر
پر چلتے اورکلـِکیہہمچلتے پمفیلیہ گزرسےسمندرکے لوکیہصوبہکر
کے شہر مورہ پہنچے۔ وہاں6 قیدیوں پر مقرر افسر کو پتا چلا کہ
یہ اسکندر ایککا مصری جہاز اٹلی جا رہا ہے۔ اُس پر اُس نے
ہمیں سوار کیا۔

آہستہہمدنکئی7 کےکنِدُسسےمشکلبڑیاورچلےآہستہ
قریب پہنچے۔ مخالفلیکن ہَوا کی وجہ سے ہم نے جزیرۂ کریتے
رُخطرفکی کیا اور سلمونے شہر قریبکے گزرسے کر کیکریتے
آڑ میں کیا۔سفر لیکن8 وہاں ساحلہم ساتھساتھکے چلتے ہوئے
بڑی مشکل ایکسے جگہ جسپہنچے کا نام 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،
مجھےحضرات،”10 پتا آگےکہہے جا ہمکر مصیبتبڑیپر آئے
گی۔ ہمیں جہاز، مال و اسباب اور جانوں کا نقصان اُٹھانا پڑے
“گا۔ لیکن11 قیدیوں پر مقرر افسررومی اُسنے باتکی نظرانداز
کر کے جہاز کے ناخدا اور مالـک کی بات مانی۔ 12 حسین’چونکہ ‘بندر میں جہاز کو سردیوں کے موسم کے لئے رکھنا
مشکل تھا اِس لئے لوگاکثر پہنچتکفینکسآگے سردیوںکر کا
موسم گزارنا ہتے چا تھے۔ فینکسکیونکہ یرۂ جز کریتے کی اچھی
بندرگاہ تھی مغربجنوبصرفجو اور شمال مغرب طرفکی
کھلی تھی۔

سمندر پر طوفان
13 ایکچنانچہ دن جنوبجب کی سمت سے ہلـکی سی ہَوا

چلنے لـگی تو ملاحوں نے سوچا کہ ہمارا ارادہ پورا ہو گیا ہے۔ وہ
لنگر اُٹھا کر کریتے ساحلکے کے ساتھ ساتھ چلنے لـگے۔ لیکن14
تھوڑی ہی دیر کے بعد موسم بدل گیا اور اُن جزیرےپر طرفکی
ایکسے طوفانی ہَوا ٹوٹ پڑی جو بادِ شمال مشرقی کہلاتی ہے۔
15 جہاز ہَوا کے قابو میں آ گیا اور ہَوا کی طرف رُخ نہ کر سکا،
اِس لئے ہم نے ہار مان کر جہاز کو ہَوا ساتھکے ساتھ چلنے دیا۔
ایکہمجب16 چھوٹے جزیرہ بنام کوَدہ کی آڑ میں سے گزرنے
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
میںسمندر پھینکنے اُنہوںدنتیسرے19لـگے۔ ہاتھوںہیاپنےنے
سے جہاز چلانے سامانکچھکا سمندر پھینکمیں دیا۔ طوفان20
کی شدت بہت دنوں کے بعد بھی ختم نہ ہوئی۔ نہ سورج اور نہ
ستارے نظر آئے یہاں تک کہ آخرکار ہمارے 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 روانہسے نہ
ہوتے۔ سےخسارےاورمصیبتاِسآپپھر لیکن22جاتے۔بچ
اب مَیں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ حوصلہ رکھیں۔ آپ میں
سے ایک بھی نہیں مرے گا۔ صرف جہاز تباہ ہو جائے گا۔
23 کیونکہ پچھلی رات ایک فرشتہ میرے پاس آ کھڑا ہوا، اُسی
خدا کا فرشتہ جس کا مَیں بندہ ہوں اور جس کی عبادت مَیں
کرتا ہوں۔ اُس24 نے کہا، متپولس،’ ڈر۔ لازم ہے تجھےکہ
شہنشاہ کے منے پیشسا کیا جائے۔ اور الله اپنی مہربانی تیرےسے
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
طرحجس اُس نے فرمایا ہے۔ لیکن26 جہاز جزیرےکسیکو
ساحلکے پر چڑھ جانا “ہے۔

27 طوفان کی چودھویں رات جہاز بحـیرۂ یہ ادر پر بہے چلا
جا رہا تھا ًکہ تقریبا آدھی رات کو ملاحوں محسوسنے کیا کہ
نزدیکساحل آ رہا ہے۔ 28 پانی کی گہرائی کی پیمائش 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
اِسجائیں۔ لئے اُنہوں چارسےحصےپچھلےکےجہازنے ڈاللنگر
کر دعا کی جلدیدنکہ چڑھسے جائے۔ وقتاُس30 ملاحوں
فرارسےجہازنے اُنہوںکی۔کوششکیہونے یہنے بہانہ بنا کر
کہ ہم جہاز کے منے سا سے بھی لنگر ڈالنا ہتے چا ہیں بچاؤ کشتی
پانی میں اُترنے دی۔ اِس31 پولسپر نے قیدیوں پر مقرر افسر اور
فوجیوں سے کہا، اگر” یہ آدمی جہاز پر نہ رہیں تو آپ سب مر
جائیں “گے۔ 32 چنانچہ اُنہوں نے بچاؤ کشتی کے رسّے کاٹکو
کر اُسے کھلا چھوڑ دیا۔

33 پَو پھٹنے والی تھی پولسکہ سبنے کو سمجھایا کہ وہ کچھ
کھا لیں۔ اُس نے کہا، آپ” نے چودہ دن سے اضطراب کی
حالت میں رہ کر کچھ نہیں کھایا۔ اب34 مہربانی کر کے کچھ کھا
لیں۔ یہ آپ کے بچاؤ کے لئے ضروری ہے، آپکیونکہ صرفنہ
جائیںبچ آپبلـکہگے بھیبالایککا بیکا نہیں یہ35“گا۔ہو کہہ
کر اُس کچھنے روٹی لی اور سباُن کے منے سا الله شکرگزاریسے
کی دعا کی۔ پھر اُسے توڑ کر کھانے لگا۔ اِس36 دوسروںسے کی
حوصلہ افزائی ہوئی اور اُنہوں نے بھی کچھ کھانا کھایا۔ 37 جہاز
پر ہم 276 افراد تھے۔ سبجب38 سیر ہو گئے تو گندم کو بھی

† 27:17 :لنگر لنگر یعنی چھوٹا کیجسلنگر مدد سے جہاز کا ایکرُخ سمتہی میں رکھا جاتا ہے۔
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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۔ لیکن ایک خلیج نظر آئی جس کا ساحل اچھا تھا۔ اُنہیں
خیال آیا کہ شاید ہم جہاز کو وہاں خشکی پر چڑھا سکیں۔
40 چنانچہ اُنہوں نے لنگروں کے رسّے کاٹ کر اُنہیں سمندر میں
دیا۔چھوڑ پھر اُنہوں وہنے کھولرسّے پتوارسےجندیئے بندھے
ہوتے تھے اور منے سا والے بادبان کو چڑھا کر ہَوا کے زور سے
ساحل طرفکی رُخ کیا۔ لیکن41 چلتے چلتے ایکجہاز چوربالو
سے ٹکرا کر اُس پر چڑھ گیا۔ جہاز کا دھنسماتھا گیا تکیہاں کہ
بھیہلوہ نہ سکا جبکہ اُس کا پچھلا موجوںحصہ ٹکروںکی سے
ٹکڑےٹکڑے ہونے لگا۔

فوجی42 قیدیوں کو قتل کرنا ہتے چا تھے تاکہ وہ جہاز سے تیر
کر فرار نہ ہو سکیں۔ لیکن43 اُن پر پولسافسرمقرر کو بچانا چاہتا
تھا، اِس لئے اُس اُنہیںنے ایسا کرنے نہ دیا۔ اُس نے حکم دیا کہ
پہلے وہ سب جو تیر سکتے ہیں پانی میں چھلانگ لگا کنارےکر
تک پہنچیں۔ باقیوں44 کو تختوں یا جہاز ٹکڑےکسیکے کو پکڑ
کر پہنچنا تھا۔ سلامتصحیحسبیوں تکساحل پہنچے۔

28
جزیرۂ ملِتے میں

طوفان1 سے بچنے پر ہمیں معلوم ہوا جزیرےکہ کا نام ملِتے ہے۔
لوگوںمقامی2 مہربانیغیرمعمولیہمیںنے اُنہوںدکھائی۔ آگنے
جلا کر ہمارا استقبال کیا، کیونکہ بارش شروع ہو چکی تھی اور
ٹھنڈ تھی۔ پولس3 لـکڑیبھینے کا ڈھیر جمع کیا۔ لیکن جوں ہی
اُس میںآگاُسےنے ایکپھینکا یلا تپشکیآگسانپزہر سے
بھاگ کر نکل آیا پولساور کے ہاتھ چمٹسے کر اُسے ڈس لیا۔
4 مقامی لوگوں نے سانپ پولسکو کے ہاتھ سے لـگے دیکھا تو
دوسرےایک سے کہنے یہ”لـگے، آدمی قاتلضرور ہو گا۔ گو یہ
سمندر سے بچ گیا، لیکن انصاف کی دیوی اِسے جینے نہیں “دیتی۔
پولسلیکن5 سانپنے جھٹککو آگکر پھینکمیں دیا، اور
سانپ کا کوئی بُرا اثر اُس پر نہ ہوا۔ لوگ6 اِس انتظار میں رہے
کہ سوجوہ جائے اچانکیا گر پڑے، لیکن کافی دیر بعدکے بھی
کچھ نہ ہوا۔ اِس پر اُنہوں نے اپنا خیال بدل کر اُسے دیوتا قرار دیا۔

قریب7 جزیرےہی بڑےسےسبکے آدمی کی زمینیں تھیں۔
اُس کا نام پُبلیُس تھا۔ اُس نے اپنے گھر میں ہمارا استقبال کیا اور
تین خوبہماریتکدن مہمان نوازی 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۔ جب9 یہ ہوا جزیرےتو کے
باقی تمام مریضوں پولسنے پاسکے آ کر شفا پائی۔ نتیجے10 میں
اُنہوں نے طرحکئی عزتہماریسے کی۔ جباور روانہ ہونے
وقتکا آ گیا تو اُنہوں ہمیںنے کچھسبوہ مہیا کیا جو سفر کے لئے
درکار تھا۔

جزیرۂ ملِتے سے تکروم

جزیرے11 پر تین ماہ گزر گئے۔ پھر ہم ایک جہاز پر سوار
ہوئے جو سردیوں کے موسم کے لئے وہاں ٹھہر گیا تھا۔ یہ جہاز
یہ اسکندر کا تھا اور اُس کے ماتھے پر جُڑواں دیوتاؤں ‘کاسٹر’
اور ‘پولـکس’ کی مورت نصب تھی۔ ہم وہاں سے رُخصت ہو
کر 12 سرکوسہ شہر پہنچے۔ تین دن کے بعد 13 ہم وہاں سے
یگیُم ر شہر گئے جہاں ہم ایکصرف دن ٹھہرے۔ پھر جنوب
سے ہَوا اُٹھی، اِس لئے اگلےہم دن پُتیولی پہنچے۔ اِس14 شہر میں
ہماری ملاقات کچھ بھائیوں سے ہوئی۔ اُنہوں نے ہمیں اپنے پاس
ایک ہفتہ ہنے ر دعوتکی دی۔ یوں ہم روم پہنچ گئے۔ 15 روم
کے بھائیوں بارےہمارےنے میں سن رکھا تھا، اور کچھ ہمارا
استقبال لئےکےکرنے اپیُسبنامقصبہ آئےتکچوککے جبکہ
صرفکچھ تین’ ‘سرائے تک آ سکے۔ اُنہیں دیکھ پولسکر نے
الله کا شکر کیا اور نیا حوصلہ پایا۔

روم میں
ہمارے16 روم میں پہنچنے پولسپر کو اپنے کرائے کے مکان

میں ہنے اجازتکیر ملی، کیاُسفوجیایکگو داریپہرا کرنے
کے لئے اُس کے ساتھ رہا۔

17 تین دن گزر گئے تو پولس نے یہودی راہنماؤں کو بُلایا۔
جب وہ جمع ہوئے تو اُس نے اُن سے کہا، بھائیو،” مجھے یروشلم
میں گرفتار کر رومیوںکے کے حوالے کر دیا گیا حالانکہ مَیں نے
اپنی قوم یا باپاپنے دادا رسمکے رواجو کچھخلافکے نہیں کیا
تھا۔ رومی18 میرا جائزہ لے کر مجھے رِہا کرنا ہتے چا تھے، کیونکہ
اُنہیں مجھے موتسزائے دینے کا سببکوئی نہ ملا تھا۔ لیکن19
یہودیوں اعتراضنے کیا اور یوں مجھے شہنشاہ سے اپیل کرنے پر
مجبور کر دیا گیا، گو میرا یہ ارادہ نہیں ہے مَیںکہ اپنی قوم پر کوئی
الزام لگاؤں۔ مَیں20 نے اِس لئے آپ کو بُلایا تاکہ آپ سے ملوں
اور گفتگو کروں۔ مَیں شخصاُس کی خاطر اِن زنجـیروں سے جکڑا
ہوا جسہوں کے آنے کی اُمید اسرائیل رکھتا “ہے۔

21 یہودیوں نے اُسے جواب دیا، ہمیں” یہودیہ سے آپ کے
بارے میں نہیںخطبھیکوئی ملا۔ اور جتنے بھائی وہاں سے آئے
ہیں اُن میں ایکسے آپبھینے بارےکے میں نہ تو کوئی منفی
رپورٹ دی نہ کوئی بُری بات بتائی۔ 22 لیکن ہم آپ سے سننا
ہتے چا ہیں کہ آپ کے خیالات کیا ہیں، کیونکہ ہم اِتنا جانتے
ہیں کہ ہر لوگجگہ اِس فرقے باتیںخلافکے کر رہے “ہیں۔

23 چنانچہ اُنہوں نے ملنے کا ایک دن مقرر کیا۔ جب یہودی
دوبارہ اُس جگہ آئے جہاں پولس رہتا تھا تو اُن کی تعداد بہت
یادہ ز تھی۔ صبح سے لے کر تکشام اُس نے الله کی بادشاہی
بیان کی اور اُس کی گواہی اُسدی۔ اُنہیںنے موسٰی شریعتکی
اور نبیوں کے حوالہ پیشجات کر کر کے عیسٰی بارےکے میں
قائل کرنے کوششکی کی۔ 24 کچھ تو قائل ہو گئے، لیکن باقی
ایمان نہ لائے۔ 25 اُن میں نااتفاقی پیدا ہوئی تو وہ چلے جبگئے۔
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وہ لـگےجانے پولستو نے اُن سے القدسروح”کہا، 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 یہ نجات غیریہودیوں کو پیشبھی کی گئی
ہے اور وہ سنیں “!بھیگے

29 جب] اُس نے یہ کہا تو یہودی آپس میں بحث مباحثہ
کرتے ہوئے چلے [گئے۔

پولس30 پورے دو سال اپنے کرائے کے گھر میں رہا۔ جو
بھی اُس پاسکے آیا اُس کا اُس استقبالنے 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

مسیحخطیہ1 عیسٰی کے پولسغلام طرفکی سے 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۔ 3 اور یہ پیغام اُس کے فرزند
عیسٰی کے بارے میں ہے۔ انسانی لحاظ سے وہ داؤد کی نسل
سے پیدا ہوا، 4 جبکہ روح القدس کے لحاظ سے وہ قدرت کے
ساتھ الله کا فرزند ٹھہرا جب وہ مُردوں میں سے جی اُٹھا۔ یہ ہے
ہمارے خداوند مسیحعیسٰی بارےکے میں الله خبری۔خوشکی
5 مسیح سے ہمیں رسولی اختیار کا یہ فضل حاصل ہوا ہے کہ
ہم تمام غیریہودیوں میں منادی کریں تاکہ وہ ایمان لا کر اُس کے
تابع ہو جائیں اور یوں مسیح کے نام کو جلال ملے۔ آپ6 بھی اُن
غیریہودیوں میں سے ہیں، جو عیسٰی مسیح کے بُلائے ہوئے ہیں۔

مَیں7 سبآپ کو لـکھ 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

8 اّول، سبآپمَیں کے لئے عیسٰی مسیح وسیلےکے سے اپنے
خدا کا شکر کرتا ہوں، پوریکیونکہ آپمیںدنیا ایمانکے کا چرچا
ہو رہا ہے۔ 9 خدا ہی میرا گواہ جسہے خدمتکی مَیں اپنی
روح میں کرتا مَیںجبہوں اُس کے فرزند بارےکے خوشمیں
خبری پھیلاتا ہوں، مَیں لگاتار آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں 10 اور
ہر وقت اپنی دعاؤں میں منت کرتا ہوں کہ الله مجھے آخرکار آپ
پاسکے آنے کامیابیکی کرے۔عطا 11 آپمَیںکیونکہ 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 آپسے کی حوصلہ افزائی
کی جائے اور اِسی طرح آپ کے ایمان سے میرا حوصلہ بھی بڑھ
جائے۔

13 بھائیو، آپ کے علم میں ہو کہ مَیں نے بہت دفعہ آپ کے
پاس آنے کا ارادہ کیا۔ کیونکہ جس طرح دیگر غیریہودی اقوام
پھلسےخدمتمیریمیں پیدا ہوا بھیمیںآپطرحاُسیہے پھل
دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن تکآج مجھے 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 آپمَیںکہ بھیکو جو روم میں ہتے ر ہیں الله خوشکی
خبری سنانے مشتاقکا ہوں۔

الله خبریخوشکی قدرتکی

16 مَیں تو خوش خبری کے سبب سے شرماتا نہیں، کیونکہ یہ
الله کی قدرت ہے جو ایکہر کو جو ایمان لاتا نجاتہے دیتی
پہلےہے، یہودیوں کو، پھر غیریہودیوں کو۔ 17 کیونکہ خوشاِس
میںخبری الله بازیراستہیکی ہوتیظاہر بازیراستوہہے،
جو شروع سے تکآخر ایمان پر مبنی ہے۔ باتیہی مُقّدسکلاِم
میں درج جبہے لـکھا ہے، راست” باز ایمان ہی سے جیتا رہے
“گا۔

انسان پر الله غضبکا
لیکن18 الله آسمانغضبکا پر سے اُن تمام بےدین ناراستاور

لوگوں پر نازل ہوتا ہے سچائیجو کو اپنی ناراستی سے دبائے رکھتے
ہیں۔ 19 جو کچھ الله بارےکے میں معلوم ہو سکتا ہے وہ تو اُن پر
ظاہر ہاںہے، الله نے خود یہ اُن پر ظاہر کیا ہے۔ 20 کیونکہ دنیا
کی تخلیق سے لے تکآجکر انسان الله کی اَن فطرتدیکھی یعنی
اُس کی ازلی قدرت اور الوہیت مخلوقات کا مشاہدہ کرنے سے
پہچان سکتا اِسہے۔ لئے اُن پاسکے کوئی عذر نہیں۔ 21 الله کو
جاننے کے باوجود اُنہوں نے اُسے وہ جلال نہ دیا جو اُس کا حق
نہہے، اُس کا شکر ادا کیا بلـکہ میںخیالاتباطلوہ پڑ گئے اور اُن
دلوںبےسمجھکے پر یکی تار گئی۔چھا وہ22 دعوٰی تو تھےکرتے
ہمکہ دانا لیکنہیں، ثابتاحمق ہوئے۔ یوں23 اُنہوں غیرفانینے
خدا کو جلال دینے کے بجائے ایسے بُتوں کی پوجا کی جو فانی
انسان، اورچوپایوںپرندوں، رینگنے میںصورتکیجانوروںوالے
بنائے گئے تھے۔

اِس24 لئے الله نے اُنہیں نجساُن کاموں میں چھوڑ دیا جو اُن
کے دل کرنا ہتے چا تھے۔ نتیجے میں اُن کے دوسرےایکجسم
اُنہوںہاں،25رہے۔ہوتےبےحرمتسے اللهنے میںبارےکے
سچائی کو رد کر جھوٹکے کو اپنا لیا مخلوقاتاور پرستشکی اور
نہکی،خدمت تعریفکیجسکی،خالقکہ ہوتیتکابد رہے،
آمین۔

یہی26 وجہ کہہے الله اُنہیںنے اُن کی ناکشرم شہوتوں میں
چھوڑ دیا۔ اُن کی خواتین نے فطرتی جنسی تعلقات کے بجائے
غیرفطرتی تعلقات رکھے۔ 27 اِسی طرح مرد خواتین کے ساتھ
فطرتی تعلقات چھوڑ دوسرےایککر کی شہوت میں مست ہو
گئے۔ مردوں نے مردوں کے ساتھ بےحیا حرکتیں کر کے اپنے
بدنوں میں اپنی اِس گم راہی مناسبکا بدلہ پایا۔

اور28 اُنہوںچونکہ نے الله کو جاننے سے انکار کر دیا اِس لئے
اُس نے اُنہیں اُن کی مکروہ سوچ میں چھوڑ دیا۔ اور اِس لئے وہ
ایسی حرکتیں کرتے ہتے ر ہیں نہیںکبھیجو کرنی چاہئیں۔ وہ29
ناراستی،کیطرحہر شر، لالچ اور بُرائی بھرےسے ہیں۔ہوئے وہ
ریزی،خوںحسد، فریبجھگڑے، اور لبریزسےوریکینہ ہیں۔
وہ چغلی کھانے والے، تہمت30 لگانے والے، الله سے نفرت
کرنے والے، سرکش، مغرور، شیخی باز، بدی کو ایجاد کرنے
والے، ماں باپ کے نافرمان، 31 بےسمجھ، سنگبےوفا، 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
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ہیں۔ صرفنہ یہ بلـکہ وہ ایسا کرنے والے دیگر لوگوں شاباشکو
بھی دیتے ہیں۔

2
الله عدالتراستکی

اے1 انسان، کیا تُو دوسروں کو مجرم ٹھہراتا ہے؟ تُو جو کوئی
بھی ہو تیرا کوئی عذر نہیں۔ کیونکہ تُو بھیخود وہی کچھ کرتا ہے
میںجس تُو دوسروں مجرمکو ٹھہراتا اورہے یوں آپاپنے بھیکو
مجرم قرار دیتا ہے۔ ہماب2 ہیںجانتے ایسےکہ کام والوںکرنے
پر الله کا فیصلہ تاہم3ہے۔منصفانہ تُو کچھوہی کرتا میںجسہے
تُو دوسروں کو مجرم ٹھہراتا ہے۔ کیا تُو سمجھتا ہے خودکہ 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 تکتوبہ لے جانا چاہتی ہے؟ لیکن5 تُو ہٹ دھرم ہے، تُو
توبہ لئےکےکرنے تیار نہیں یوںاور اپنی میںسزا اضافہ کرتا جا رہا
وہہے، سزا دیدناُسجو اللهجبگیجائے نازلغضبکا ہو
گا، جب اُس کی راست عدالت ظاہر ہو گی۔ 6 الله ایکہر کو
اُس کاموںکے کا گا۔دےبدلہ ثابتلوگکچھ7 قدمی نیکسے
کام کرتے اور جلال، عزت اور بقا طالبکے ہتے ر ہیں۔ اُنہیں
ابدیالله زندگی گا۔کرےعطا لیکن8 لوگکچھ ہیںغرضخود
اور سچائی کی نہیں بلـکہ ناراستی پیرویکی کرتے ہیں۔ اُن پر الله کا
غضب اور قہر نازل ہو گا۔ مصیبت9 اور پریشانی ہر اُس انسان پر
آئے گی جو بُرائی کرتا ہے، پہلے یہودی پر، پھر یونانی پر۔ لیکن10
عزتجلال، اور سلامتی ہر اُس انسان حاصلکو ہو گی نیکیجو
کرتا پہلےہے، یہودی کو، پھر یونانی کو۔ 11 کیونکہ الله کسی کا
طرفبھی دار نہیں۔

غیریہودیوں12 پاسکے شریعتموسوی نہیں 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 ہم شریعت 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 ہوتی لیکن جب بھی وہ فطرتی طور پر وہ کچھ کرتے
ہیں جو شریعت فرماتی ہے تو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارےگو
شریعتپاس نہیں 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
کیونکہہے، اُن دوسرےایککبھیخیالاتکے مذمتکی اور
دوسرےایککبھی کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ 16 میریغرض،
خبریخوش مطابقکے ایکہر کو اُس دن اپنا اجر ملے جبگا
الله عیسٰی مسیح کی معرفت انسانوں کی پوشیدہ باتوں کی عدالت
کرے گا۔

یہودی شریعتاور

اچھا،17 تُو آپاپنے یہودیکو ہے۔کہتا شریعتتُو 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۔ تجھے19 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، کیونکہ
شریعت صورتکی پاستیرےمیں علم و عرفان اور سچائی موجود
ہے۔ اب21 بتا، تُو جو اَوروں کو سکھاتا ہے آپاپنے کو کیوں
نہیں سکھاتا؟ تُو جو چوری نہ کرنے کی منادی کرتا ہے، خود
چوری کیوں کرتا ہے؟ 22 تُو جو اَوروں کو زنا کرنے سے منع
کرتا خودہے، کیوںزنا کرتا ہے؟ تُو بُتوںجو گھنسے کھاتا ہے،
مندروںخود کیوںکو لُوٹتا ہے؟ 23 تُو شریعتجو پر فخر کرتا ہے،
کیوں اِس کی خلاف ورزی کر کے الله کی بےعزتی کرتا ہے؟
24 یہ وہی بات ہے جو مُقّدسکلاِم میں لـکھی ہے، تمہارے”
سبب غیریہودیوںسے میں الله کے نام پر کفر بکا جاتا “ہے۔

25 ختنے کا فائدہ تو اُس وقت ہوتا جبہے تُو شریعت پر عمل
کرتا ہے۔ لیکن اگر تُو اُس کی حکم عدولی کرتا ہے تو تُو نامختون
جیسا ہے۔ 26 اِس کے برعکس اگر نامختون غیریہودی شریعت
کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو کیا الله اُسے مختون یہودی کے برابر
نہیں ٹھہرائے گا؟ چنانچہ27 نامختونجو شریعتغیریہودی پر عمل
کرتے ہیں آپوہ یہودیوں کو مجرم ٹھہرائیں جنگے کا ختنہ ہوا
شریعتآپکیونکہہے،شریعتپاسکےجناورہے نہیںعملپر
اِسآپ28کرتے۔ بنا پر ہیںنہیںیہودیحقیقی والدینکےآپکہ
تھےیہودی آپیا بدنکے کا ظاہریختنہ طور پر ہوا ہے۔ بلـکہ29
یہودیحقیقی وہ ہے باطنجو میں یہودی ہے۔ اور حقیقی ختنہ
اُس وقت ہوتا جبہے دل کا ختنہ ہوا ہے۔ ایسا شریعتختنہ
سے نہیں بلـکہ القدسروح کے وسیلے سے کیا جاتا ہے۔ اور ایسے
یہودی انسانکو نہیںسےطرفکی بلـکہ الله تعریفسےطرفکی
ملتی ہے۔

3
1 تو یہودیکیا ہونے کا یا ختنہ کا کوئی فائدہ ہے؟ جی2 ہاں،

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
بھیوفاداری !نہیںکبھی4گی؟جائےہوختم لازم اللهکہہے سچا
ٹھہرے گو انسانہر یوںہے۔جھوٹا مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے،
لازم” ہے کہ تُو لتے بو وقت راست ٹھہرے اور عدالت کرتے
غالبوقت “آئے۔

5 کوئی کہہ سکتا ہے، ہماری” ناراستی ایککا اچھا مقصد
ہوتا ہے، کیونکہ اِس لوگوںسے پر الله کی راستی ظاہر ہوتی ہے۔
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 راستالله نہ ہوتا تو پھر وہ دنیا طرحکسعدالتکی کر سکتا؟
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7 شاید کوئی اَور اعتراض کرے، اگر” میرا جھوٹ الله کی

سچائی کو کثرت سے نمایاں کرتا ہے اور یوں اُس کا جلال بڑھتا
توہے کیوںمجھےوہ گناہکر لوگکچھ8“ہے؟سکتادےقرارگار
ہم پر یہ کفر بھی بکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں، آؤ،” ہم بُرائی یں کر
تاکہ بھلائی انصاف“نکلے۔ کا تقاضا ایسےکہہے لوگوں مجرمکو
ٹھہرایا جائے۔

راستکوئی باز نہیں
ہماب9 کیا کہیں؟ کیا دوسروںیہودیہم سے برتر بالکلہیں؟

الزامیہہیپہلےتوہمنہیں۔ ہیںچکےلگا یہودیکہ سبیونانیاور
ہی 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 کوئی
بھی 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
لیکن21 اب الله نے ہم ایکپر راہ انکشافکا کیا جسہے

سے شریعتہم کے بغیر ہی اُس کے منے راستسا باز ٹھہر سکتے
توریتہیں۔ اور نبیوں بھیصحیفےکے اِس تصدیقکی ہیں۔کرتے
22 راہ یہ ہے کہ جب ہم عیسٰی مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو الله
راستہمیں باز قرار دیتا اورہے۔ یہ لئےکےسبراہ کیونکہہے۔
بھیکوئی فرق نہیں، گناہنےسب23 سبکیا، الله اُسکے جلال
سے محروم جسہیں کا وہ تقاضا کرتا ہے، 24 مفتسباور میں
الله کے فضل ہی راستسے باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اُس فدئیے
وسیلےکے سے مسیحجو عیسٰی نے دیا۔ 25 کیونکہ الله نے عیسٰی
کو اُس کے خون باعثکے کفارہ کا وسیلہ بنا پیشکر کیا، ایسا
ایمانسےجسکفارہ لانے والوں گناہوںکو کی معافی ملتی ہے۔
یوں الله اپنینے راستی ظاہر وہجبمیںماضیپہلےکی، 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 جو عیسٰی 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 غیریہودیوںہے؟خدا کا نہیں؟ غیریہودیوںہاں، بھیکا
ہے۔ 30 کیونکہ ایکالله ہی ہے مختونجو اور نامختون دونوں کو
ایمان ہی سے راست باز ٹھہرائے گا۔ 31 پھر کیا ہم شریعت کو
ایمان منسوخسے کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلـکہ شریعتہم کو قائم
رکھتے ہیں۔

4
ابراہیم ایمان راستسے باز ٹھہرا

1 ابراہیم لحاظجسمانی سے باپہمارا تھا۔ راستتو باز ٹھہرنے
کے سلسلے میں اُس کا کیا تجربہ تھا؟ ہم2 کہہ سکتے ہیں کہ اگر
وہ شریعت پر عمل کرنے سے راست باز ٹھہرتا تو وہ اپنے آپ پر
فخر کر سکتا تھا۔ لیکن الله نزدیککے اُس پاسکے اپنے آپ پر
فخر کرنے کا سببکوئی نہ تھا۔ 3 کیونکہ مُقّدسکلاِم میں لـکھا
ابراہیم”ہے، اللهنے پر بھروسا اِسرکھا۔ بنا پر الله راستاُسےنے
باز قرار ہیںکرتےکاملوگجب4“دیا۔ تو اُن کوئیمزدوریکی
خاص مہربانی قرار نہیں دی جاتی، بلـکہ یہ تو اُن کا حق بنتا ہے۔
لیکن5 لوگجب کام نہیں کرتے بلـکہ الله پر ایمان رکھتے ہیں جو
بےدینوں راستکو باز قرار دیتا ہے تو اُن کا نہیںحقکوئی بنتا۔
وہ اُن کے ایمان ہی کی بنا پر راست باز قرار دیئے جاتے ہیں۔
داؤد6 باتیہی بیان کرتا وہجبہے شخصاُس مبارککو کہتا
جسےہے الله بغیر اعمال راستکے باز ٹھہراتا 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 یہ مبارک بادی صرف مختونوں کے لئے ہے یا نامختونوں

کے لئے بھی؟ ہم تو بیان کر چکے ہیں کہ ابراہیم ایمان کی بنا پر
راست باز ٹھہرا۔ 10 حالتکساُسے میں راست باز ٹھہرایا گیا؟
ختنہ کرانے کے بعد یا پہلے؟ ختنے کے بعد نہیں بلـکہ پہلے۔ 11 اور
ختنہ کا نشانجو اُسے ملا وہ اُس بازیراستکی کی مُہر تھی، وہ
راست بازی جو اُسے ختنہ کرانے سے پیشتر ملی، جبوقتاُس
ایمانوہ یوںلایا۔ وہ سباُن باپکا جوہے بغیر ختنہ ایمانکرائے
لائے ہیں اور اِس بنا پر راست باز ٹھہرتے ہیں۔ 12 ساتھ ہی وہ
ختنہ کرانے والوں باپکا بھی لیکنہے، اُن کا جن کا صرفنہ
ختنہ ہوا ہے بلـکہ باپہمارےجو ابراہیم اُسکے ایمان نقِشکے
قدم پر چلتے ہیں جو وہ ختنہ کرانے سے پیشتر رکھتا تھا۔

الله کا وعدہ ایمان حاصلسے ہوتا ہے
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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 نے
شریعت پیرویکی کی بلـکہ اِس لئے کہ ایمانوہ لایا اور راستیوں
باز کیونکہ14گیا۔ٹھہرایا اگر ہیںوارثوہ شریعتجو پیروکارکے
ہیں تو پھر ایمان بےاثر ٹھہرا اور الله کا مٹوعدہ گیا۔ شریعت15
الله غضبکا ہی پیدا کرتی لیکنہے۔ جہاں شریعتکوئی نہیں
وہاں اُس ورزیخلافکی بھی نہیں۔

16 چنانچہ یہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ اِس کی بنیاد الله
کا فضل ہو اور اِس کا وعدہ ابراہیم کی تمام نسل کے لئے ہو، نہ
صرف شریعت کے پیروکاروں کے لئے بلـکہ اُن کے لئے بھی جو
ابراہیم کا سا ایمان رکھتے ہیں۔ یہی سبہم باپکا ہے۔ یوں17
الله مُقّدسکلاِم میں اُس وعدہسے کرتا مَیں”ہے، بہتتجھےنے
قوموں باپکا بنا دیا “ہے۔ الله ہی نزدیککے ابراہیم سبہم کا
باپ ہے۔ کیونکہ اُس کا ایمان اُس خدا پر تھا جو مُردوں کو زندہ
کرتا اور جس کے حکم پر وہ کچھ پیدا ہوتا ہے جو پہلے نہیں تھا۔
اُمید18 کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی تھی، پھر بھی ابراہیم اُمید
کے ساتھ ایمان رکھتا رہا کہ مَیں بہتضرور قوموں کا باپ بنوں
اورگا۔ آخرکار ایسا ہوا،ہی جیسا میںمُقّدسکلاِم وعدہ کیا گیا تھا
کہ تیری” اولاد اِتنی ہی بےشمار ہو “گی۔ 19 اور ابراہیم کا ایمان
کمزور نہ پڑا، حالانکہ اُسے معلوم تھا کہ ًمَیں تقریبا َسو سال کا ہوں
اور میرا اور سارہ بدنکے یا گو مُردہ بچےابہیں، پیدا کرنے کی
عمر سارہ کے لئے گزر چکی ہے۔ توبھی20 ابراہیم کا ایمان ختم نہ
ہوا، نہ اُس نے الله وعدےکے شکپر کیا بلـکہ ایمان میں وہ مزید
مضبوط ہوا اور الله کو جلال دیتا رہا۔ 21 اُسے پختہ یقین تھا کہ
الله وعدےاپنے کو پورا قدرتکیکرنے رکھتا ہے۔ اُس22 کے
اِس ایمان کی وجہ سے الله نے اُسے راست باز قرار دیا۔ 23 کلاِم
مُقّدس میں یہ بات کہ الله نے اُسے راست باز قرار دیا نہ صرف
اُس کی خاطر لـکھی گئی 24 بلـکہ ہماری خاطر بھی۔ کیونکہ الله
ہمیں راستبھی باز دےقرار گا اگر ہم اُس پر ایمان جسرکھیں
ہمارےنے خداوند عیسٰی مُردوںکو میں زندہسے 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 چونکہ ہمیں ایمان راستسے باز قرار دیا گیا ہے اِس لئے
الله کے ساتھ ہماری صلح ہے۔ اِس صلح کا وسیلہ ہمارا خداوند
عیسٰی مسیح ہے۔ ہمارے2 ایمان لانے پر اُس ہمیںنے فضل کے
اُس تکمقام پہنچایا جہاں آجہم قائم ہیں۔ اور یوں ہم اِس اُمید
پر فخر ہیںکرتے ہمکہ الله شریکمیںجلالکے ہوں گے۔ نہ3
صرف یہ بلـکہ ہم وقتاُس بھی فخر مصیبتوںہمجبہیںکرتے
میں پھنسے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مصیبت 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
ہمیں دےالقدسروح کر اُس کے وسیلے ہمارےسے دلوں میں
محبتاپنی ُنڈیلی ا ہے۔

6 ابھیہمکیونکہ کمزور تھےہی تو مسیح کیبےدینوںہمنے
اپنیخاطر دی۔دےجان راستکسیکوئیہیسےمشکل7 باز
کی خاطر اپنی گا۔دےجان ممکنہاں، ہے کسیکوئیکہ نیکو
کار کے لئے اپنی جان دینے جرأتکی کرے۔ لیکن8 الله ہمنے
سے اپنی محبت کا اظہار یوں کیا کہ مسیح نے اُس وقت ہماری
خاطر اپنی جان جبدی ہم گناہ گار ہی تھے۔ ہمیں9 مسیح کے
خون راستسے باز ٹھہرایا گیا ہے۔ تو یہ بات کتنی یقینی ہے کہ
ہم اُس وسیلےکے سے الله غضبکے بچـیںسے گے۔ ہم10 ابھی
الله کے دشمن ہی تھے جب اُس کے فرزند کی موت کے وسیلے
ہماریسے اُس کے ساتھ صلح ہو گئی۔ تو پھر یہ بات کتنی یقینی
ہے کہ ہم اُس کی زندگی کے وسیلے سے نجات بھی پائیں گے۔
11 نہ صرف یہ بلـکہ اب ہم الله پر فخر کرتے ہیں اور یہ ہمارے
خداوند عیسٰی مسیح کے وسیلے سے جسہے، ہمارینے صلح
کرائی ہے۔

آدم اور مسیح
آدمجب12 گناہنے کیا تو ایکاُس گناہسےشخصہی دنیا میں

آیا۔ اِس گناہ کے ساتھ موتساتھ بھی آ سبکر آدمیوں میں پھیل
گئی، گناہنےسبکیونکہ کیا۔ شریعت13 انکشافکے پہلےسے
گناہ تو دنیا میں تھا، لیکن جہاں شریعت نہیں ہوتی وہاں گناہ کا
نہیںحساب کیا جاتا۔ تاہم14 آدم سے لے کر موتتکموسٰی کی
جاریحکومت رہی، اُن پر بھی جنہوں آدمنے سیکی عدولیحکم
نہ کی۔
اب آدم آنے والے عیسٰی مسیح طرفکی اشارہ تھا۔ لیکن15

اِن میںدونوں فرقبڑا نعمتجوہے۔ میںمفتالله دیتا وہہے آدم
گناہکے نہیںمطابقتسے رکھتی۔ آدمشخصایکاِسکیونکہ کی
خلاف ورزی سے بہت لوگسے موت کی زد میں آ گئے، لیکن
الله کا فضل کہیں یادہ ز موثر ہے، وہ مفت نعمت جو بہتوں کو
اُس شخصایک عیسٰی مسیح میں ملی ہے۔ 16 ہاں، الله کی اِس
نعمت اور آدم کے گناہ میں بہت فرق ہے۔ شخصایکاُس آدم
کے گناہ نتیجےکے میں ہمیں تو مجرم قرار دیا گیا، لیکن الله مفتکی
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 حکومتپر کرنے لـگی۔ لیکن اِس
شخصایک عیسٰی مسیح کا کام کتنا یادہ ز موثر تھا۔ جتنے بھی الله
کا وافر فضل اور راست بازی کی نعمت پاتے ہیں وہ مسیح کے
وسیلے ابدیسے زندگی حکومتمیں کریں گے۔

18 ایکطرحجسچنانچہ شخصہی کے گناہ سبباعثکے
لوگ ٹھہرےمجرم اُسی ایکطرح شخصہی راستکے عمل سے
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وہ دروازہ کھل جسگیا میں داخل ہو کر لوگسب راست باز
ٹھہر سکتے اور زندگی پا سکتے ہیں۔ ایکطرحجس19 شخصہی
کی نافرمانی سے بہت لوگسے گناہ گار بن گئے، اُسی ایکطرح
برداریفرماںکیشخصہی بہتسے راستلوگسے باز بن جائیں
گے۔

شریعت20 اِس لئے درمیان میں آ گئی خلافکہ ورزی بڑھ
جائے۔ لیکن جہاں گناہ یادہ ز ہوا وہاں الله کا فضل اِس سے
بھی یادہ ز ہو گیا۔ 21 چنانچہ جس طرح گناہ موت کی صورت
میں حکومت کرتا تھا اُسی طرح اب الله کا فضل ہمیں راست باز
ٹھہرا کر حکومت 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
فضلکے میں اضافہ ہو؟ 2 ہرگز !نہیں ہم تو مر کر گناہ لاتعلقسے
ہو گئے ہیں۔ تو پھر کسہم طرح گناہ کو اپنے آپ پر حکومت
دےکرنے سکتے ہیں؟ 3 یا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہم سب
جنہیں بپتسمہ دیا گیا اِسہے مسیحسے عیسٰی موتکی میں شامل
ہو گئے ہیں؟ 4 بپتسمےکیونکہ ہمیںسے دفنایا گیا اور اُس موتکی
شاملمیں کیا گیا تاکہ مسیحہم نئیطرحکی زندگی جسےگزاریں،
باپ کی قدرتجلالی مُردوںنے میں سے زندہ کیا۔

5 چونکہ اِس طرح ہم اُس موتکی میں اُس کے پیوستساتھ
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 ساتھ مصلوب 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 چونکہ
مسیحہم مرساتھکے اِسہیںگئے لئے اُسہم ساتھکے بھیزندہ
ہوں گے، 9 کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مسیح مُردوں میں سے جی
اُٹھا ہے اور اب کبھی مرےنہیں موتابگا۔ کا اُس پر کوئی
اختیار نہیں۔ 10 مرتے وقت 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۔ بھیآپ11 آپاپنے کو ایسا سمجھیں۔
آپ بھی مر کر گناہ حکومتکی نکلسے گئے ہیں آپاباور کی
مسیح میں زندگی الله کے لئے مخصوص ہے۔

چنانچہ12 آپگناہ نہحکومتمیںبدنفانیکے دھیانکرے۔
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 دیں۔ اِس کے بجائے آپاپنے
کو الله کی خدمت کے لئے پیش کریں۔ کیونکہ پہلے آپ مُردہ
تھے، لیکن اب آپ زندہ ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اپنے تمام اعضا کو
الله کی خدمت کے لئے پیش کریں اور اُنہیں راستی کے ہتھیار

بننے دیں۔ 14 آئندہ آپگناہ کرےنہیںحکومتپر گا، آپکیونکہ
اپنی شریعتزندگی تحتکے نہیں گزارتے بلـکہ الله فضلکے کے
تحت۔

بازیراست کے غلام
اب15 سوال یہ ہے، چونکہ ہم شریعت کے تحت نہیں بلـکہ

فضل ہیںتحتکے تو کیا اِس مطلبکا یہ ہے ہمیںکہ گناہ کرنے
کے لئے کھلا چھوڑ دیا گیا ہے؟ ہرگز !نہیں 16 کیا آپ کو معلوم
نہیں آپجبکہ آپاپنے تابعکےکسیکو کر اُسکے غلامکے
بن جاتے ہیں آپتو مالـکاُس کے غلام جسہیں کے تابع آپ
ہیں؟ یا تو گناہ آپ مالـککا بن آپکر تکموتکو لے جائے
گا، بنمالـکنکیآپبرداریفرماںیا آپکر تکبازیراستکو
لے جائے گی۔ 17 آپحقیقتدر پہلے گناہ کے غلام تھے، لیکن
خدا کا شکر ہے پورےآپابکہ دل اُسیسے تعلیم کے تابع ہو
گئے ہیں آپجو 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 ہوںرہا باتمیریآپتاکہ آپپہلے(پائیں۔سمجھ اپنےنے
اعضا نجاستکو اور بےدینی کی غلامی دےمیں رکھا جستھا
کے نتیجے میں آپ کی بےدینی بڑھتی گئی۔ لیکن اب آپ اپنے
اعضا کو راست بازی کی غلامی دےمیں دیں تاکہ آپ مُقّدس
بن جائیں۔

آپگناہجب20 مالـککا تھا بازیراستآپتو آزادسے تھے۔
اور21 اِس کا نتیجہ کیا تھا؟ جو آپکچھ وقتاُسنے کیا اُس سے
آپ آجکو شرم آتی ہے اور اُس کا موتانجام ہے۔ ابلیکن22
آپ گناہ کی غلامی آزادسے ہو کر الله کے غلام بن گئے جسہیں،
نتیجےکے مخصوصآپمیں مُقّدسو بن جاتے ہیں جساور کا
انجام ابدی زندگی ہے۔ 23 کیونکہ گناہ کا موتاجر ہے جبکہ الله
ہمارے خداوند مسیح عیسٰی کے وسیلے سے ہمیں ابدی زندگی کی
نعمتمفت عطا کرتا ہے۔

7
شادی کی مثال

1 بھائیو، آپ تو شریعت واقفسے ہیں۔ تو کیا آپ نہیں جانتے
کہ شریعت اُس تکوقت انسان پر اختیار رکھتی تکجبہے
وہ زندہ ہے؟ شادی2 مثالکی عورتکسیجبلیں۔ شادیکی
ہوتی ہے تو شریعت اُس کا شوہر کے ساتھ بندھن اُس تکوقت
قائم رکھتی تکجبہے شوہر زندہ ہے۔ اگر شوہر مر جائے تو
پھر وہ اِس بندھن سے آزاد ہو گئی۔ 3 چنانچہ اگر وہ اپنے خاوند
کے جیتے کسیجی اَور مرد بیویکی بن جائے تو اُسے زناکار قرار
دیا جاتا لیکنہے۔ اگر اُس کا شوہر مر جائے تو شریعتوہ سے
آزاد ہوئی۔ اب وہ کسی دوسرے مرد کی بیوی بنے تو زناکار
نہیں ٹھہرتی۔ میرے4 بھائیو، یہ بات آپ پر بھی صادق آتی ہے۔
آپجب مسیح کے بدن کا حصہ بن گئے تو آپ مر کر شریعت
اختیارکے آزادسے ہو آپابگئے۔ اُس پیوستساتھکے ہو گئے
ہیں مُردوںجسے میں سے زندہ کیا گیا تاکہ ہم الله میںخدمتکی
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پھل لائیں۔ 5 کیونکہ جب ہم اپنی پرانی فطرت کے تحت زندگی
تھےگزارتے ہماریشریعتتو گناہ آلودہ رغبتوں اُکساتیکو تھی۔
پھر یہی ہمارےرغبتیں اعضا پر اثرانداز ہوتی تھیں اور نتیجے میں
ہم ایسا پھل لاتے جستھے کا انجام موت ہے۔ لیکن6 اب ہم
مر شریعتکر کے بندھن سے آزاد ہو گئے ابہیں۔ شریعتہم
کی پرانی زندگی نہیںخدمتتحتکے کرتے بلـکہ القدسروح کی
نئی زندگی کے تحت۔

شریعت اور گناہ
7 کیا اِس مطلبکا یہ شریعتکہہے خود گناہ !نہیںہرگزہے؟

بات تو یہ ہے کہ اگر شریعت مجھ میرےپر گناہ ظاہر نہ کرتی تو
مجھے اِن کا کچھ پتا نہ ًچلتا۔ مثلا اگر شریعت نہ بتاتی، لالچ” نہ
“کرنا تو مجھے در حقیقت معلوم نہ ہوتا کہ لالچ کیا ہے۔ لیکن8
گناہ نے اِس حکم سے فائدہ اُٹھا کر مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا
کر دیا۔ اِس برعکسکے شریعتجہاں نہیں وہاںہوتی گناہ مُردہ
اورہے ایسا نہیںکام وقتایک9پاتا۔کر شریعتمَیںجبتھا کے
بغیر زندگی گزارتا تھا۔ لیکن جوں ہی میرےحکم منے سا آیا تو گناہ
میں جان آ گئی 10 اور مَیں مر گیا۔ اِس طرح معلوم 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۔

شریعتلیکن12 مُقّدسخود ہے اور اِس کے احکام مُقّدس،
13ہیں۔اچھےاورراست کیا اِس یہمطلبکا جوکہہے اچھا ہے
میرےوہی لئے موت باعثکا بن گیا؟ ہرگز !نہیں گناہ ہی نے یہ
کیا۔ اِس اچھی چیز استعمالکو کر اُسکے میرےنے لئے موت
پیدا دیکر تاکہ گناہ ظاہر ہو یوںجائے۔ حکم یعےکے ذر گناہ کی
سنجیدگی حد سے یادہ ز بڑھ جاتی ہے۔

ہمارے اندر کشمکشکی
ہم14 ہیںجانتے شریعتکہ روحانی فطرتمیریلیکنہے۔

انسانی ہے، مجھے گناہ کی غلامی میں بیچا گیا ہے۔ 15 در حقیقت
مَیں نہیں سمجھتا کہ کیا کرتا ہوں۔ مَیںکیونکہ وہ نہیںکام کرتا جو
کرنا چاہتا ہوں بلـکہ جسوہ سے نفرتمجھے ہے۔ لیکن16 اگر
مَیں وہ ہوںکرتا نہیںجو کرنا چاہتا تو ظاہر متفقمَیںکہہے ہوں
شریعتکہ اچھی ہے۔ 17 اور اگر ایسا ہے تو پھر مَیں یہ کام خود
نہیں کر رہا بلـکہ گناہ میرےجو اندر سکونت کرتا ہے۔ مجھے18
معلوم ہے میرےکہ اندر یعنی میری فطرتپرانی میں اچھیکوئی
نہیںچیز بستی۔ اگرچہ نیکمیںمجھ 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 جو مَیں نہیں کرنا چاہتا تو
اِس مطلبکا مَیںکہہے نہیںخود کر رہا بلـکہ وہ گناہ میرےجو
اندر بستا ہے۔

چنانچہ21 ایکمجھے اَور طرح شریعتکی کام کرتی ہوئی نظر
آتی اورہے، یہوہ کرنےکامنیکمَیںجبکہہے ارادہکا رکھتا
ہوں تو بُرائی آ موجود ہوتی ہے۔ 22 ہاں، اپنے باطن میں تو مَیں

اللهسےخوشی شریعتکی کو مانتا ہوں۔ مجھےلیکن23 اپنے اعضا
ایکمیں دیتیدکھائیشریعتکیطرحاَور شریعتایسیہے، جو
شریعتکیسمجھمیری خلافکے لڑ مجھےکر گناہ شریعتکی کا
قیدی بنا دیتی ہے، اُس شریعت کا میرےجو اعضا میں موجود
ہے۔ 24 ہائے، میری حالت کتنی بُری !ہے مجھے اِس بدن سے
جس کا انجام موت ہے کون چھڑائے گا؟ 25 خدا کا شکر ہے
ہمارےجو خداوند عیسٰی مسیح وسیلےکے سے یہ کام کرتا ہے۔
غرض یہی میری حالت ہے، مسیح کے بغیر مَیں الله کی

کرسےسمجھاپنیصرفخدمتکیشریعت میریجبکہہوںسکتا
فطرتپرانی گناہ شریعتکی کی غلام رہ اُسیکر کرتیخدمتکی
ہے۔

8
روح میں زندگی

اب1 جو مسیح عیسٰی میں ہیں اُنہیں مجرم نہیں ٹھہرایا جاتا۔
شریعتکیروحکیونکہ2 میںمسیحہمیںجونے زندگی کرتیعطا
تجھےہے گناہ شریعتکیموتاور آزادسے کر دیا ہے۔ موسوی3
ہماریشریعت فطرتپرانی کی حالتکمزور کی وجہ سے ہمیں نہ
بچا سکی۔ اِس لئے الله نے وہ کچھ کیا جو شریعت کے بس 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
موجودمیںفطرتپرانی گناہ مجرمکو تاکہ4ٹھہرایا شریعتمیںہم
کا تقاضا پورا ہو جائے، ہم جو پرانی فطرت کے مطابق نہیں بلـکہ
مطابقکےروح فطرتپرانیجو5ہیں۔چلتے ہیںمیںاختیارکے وہ
سوچپرانی ہیںرکھتے روحجوجبکہ ہیںمیںاختیارکے روحانیوہ
سوچ رکھتے ہیں۔ فطرتپرانی6 سوچکی کا موتانجام ہے جبکہ
روح سوچکی زندگی اور سلامتی پیدا کرتی ہے۔ فطرتپرانی7 کی
سوچ الله سے دشمنی رکھتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو الله کی شریعت
تابعکے نہیں رکھتی، نہ ہی ایسا کر ہے۔سکتی اِس8 لئے لوگوہ
الله کو پسند نہیں آ سکتے جو فطرتپرانی کے اختیار میں ہیں۔

9 لیکن آپ پرانی فطرت کے اختیار میں نہیں بلـکہ روح کے
اختیار میں شرطہیں۔ یہ میںآپالقدسروحکہہے 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 جبکہ روح القدس آپ کو راست باز ٹھہرانے کی وجہ سے
آپ کے لئے زندگی کا باعث ہے۔ 11 اُس کا روح آپ میں بستا
عیسٰینےجسہے مُردوںکو میں سے زندہ کیا۔ اور روحچونکہ
آپالقدس میں بستا اِسہے لئے الله اِس یعےکے آپذر کے فانی
بدنوں کو بھی مسیح طرحکی کرےزندہ گا۔

12 میرےچنانچہ بھائیو، ہماری پرانی فطرت کا کوئی حق نہ
رہا ہمیںکہ زندگیمطابقاپنے گزارنے پر کرے۔مجبور کیونکہ13
اگر آپ اپنی پرانی فطرت کے مطابق زندگی گزاریں تو ہلاکآپ
ہو جائیں گے۔ لیکن آپاگر القدسروح قوتکی سے اپنی پرانی
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فطرت کاموںغلطکے نیستکو و نابود یں کر تو آپپھر رہیںزندہ
گے۔ جس14 کی بھی راہنمائی روح القدس کرتا ہے وہ الله کا
فرزند ہے۔ 15 کیونکہ الله نے جو روح آپ کو دیا ہے اُس نے
غلامکوآپ بنا نہیںمیںحالتزدہخوفکر آپبلـکہرکھا اللهکو
فرزندکے بنا دیا اُسیاورہے، یعےکے ذر ہم پکار کر الله “ابّا”کو
یعنی اے” “باپ کہہ سکتے ہیں۔ روح16 القدس خود ہماری
روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم الله کے فرزند ہیں۔
17 اور چونکہ ہم اُس کے فرزند ہیں اِس لئے وارثہم ہیں، الله
وارثکے اور مسیح کے ہم میراث۔ کیونکہ اگر ہم مسیح کے
ہوںشریکمیںدُکھ تو اُس گے۔ہوںشریکبھیمیںجلالکے

آئندہ کا جلال
میرے18 خیال میں ہمارا موجودہ دُکھ اُس آنے والے جلال

نہیںبھیکچھنسبتکی ہمجو پر ظاہر کائناتتمامہاں،19گا۔ہو
یہ دیکھنے کے لئے تڑپتی ہے کہ الله کے فرزند ظاہر ہو جائیں،
20 کائناتکیونکہ الله لعنتکی تحتکے آ کر فانی ہو گئی ہے۔
یہ اُس کی اپنی نہیں بلـکہ الله کی مرضی تھی جس نے اُس پر یہ
لعنت بھیجی۔ توبھی یہ اُمید دلائی گئی 21 ایککہ دن کائنات
کو خود اُس کی حالتفانی کی غلامی سے چھڑایا جائے گا۔ اُس
وقت وہ الله کے فرزندوں کی آزادیجلالی شریکمیں ہو جائے
گی۔ 22 ہمکیونکہ ہیںجانتے کائناتتمامتکآجکہ کراہتی اور
دردِ زہ میں تڑپتی رہتی ہے۔ 23 نہ کائناتصرف بلـکہ ہم خود
بھی اندر ہی اندر ہتے کرا ہیں، گو ہمیں آنے والے جلال کا پہلا
القدسروحپھل ملمیںصورتکی ہمہے۔چکا ہتے کرا ہتے کرا
شدت سے اِس انتظار میں ہیں کہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ ہم
الله کے فرزند ہیں اور ہمارے بدنوں کو نجات ملے۔ 24 کیونکہ
نجات وقتپاتے ہمیں یہ اُمید دلائی گئی۔ لیکن اگر وہ کچھ نظر آ
چکا جسہوتا کی اُمید ہم رکھتے تو یہ در حقیقت اُمید نہ ہوتی۔
کون اُس کی اُمید رکھے جو اُسے نظر آ چکا ہے؟ لیکن25 چونکہ
ہم اُس کی اُمید رکھتے ہیں ابھیجو نظر نہیں آیا تو لازم ہے ہمکہ
صبر سے اُس کا انتظار کریں۔

اِسی26 طرح القدسروح بھی ہماری حالتکمزور میں ہماری
مدد کرتا ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے مناسبطرحکسکہ دعا
مانگیں۔ لیکن روح القدس خود ناقابِل بیان آہیں بھرتے ہوئے
شفاعتہماری کرتا ہے۔ اور27 باپخدا جو تمام دلوں تحقیقکی
کرتا ہے القدسروح کی سوچ کو جانتا ہے، پاککیونکہ روح
الله مرضیکی مطابقکے مُقّدسین شفاعتکی کرتا ہے۔

28 اور ہم جانتے ہیں کہ جو الله محبتسے رکھتے ہیں اُن کے
لئے ملکچھسب کر بھلائی باعثکا بنتا ہے، اُن کے لئے جو اُس
ارادےکے کے مطابق بُلائے گئے ہیں۔ 29 کیونکہ الله نے پہلے
سے اپنے لوگوں کو چن لیا، اُس نے پہلے سے اُنہیں اِس کے لئے
مقرر کیا کہ اُسوہ فرزندکے جائیںبنشکلہمکے مسیحیوںاور
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 نے
راست باز بھی ٹھہرایا اور جنہیں اُس نے راست باز ٹھہرایا اُنہیں
اُس جلالنے بھی بخشا۔

الله کی مسیح محبتمیں
31 اِن تمام باتوں جوابکے میں 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 ہم سب کے لئے دشمن
کے حوالے کر دیا۔ جس نے ہمیں اپنے فرزند دےکو دیا کیا
وہ ہمیں اُس کے سبساتھ مفتکچھ دےنہیں گا؟ اب33 کون
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 کے ہنے د ہاتھ
بیٹھ گیا، جہاں شفاعتہماریوہ کرتا ہے۔ ہمیںکونغرض35
مسیح محبتکی 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 ہے،
ہمیںلوگ ذبح والیہونے بھیڑوں کے برابر سمجھتے “ہیں۔ کوئی37
بات نہیں، ساتھہمارےمسیحکیونکہ اورہے ہم محبتسے رکھتا
اُسہے۔ وسیلےکے ہمسے خطروںسباِن کے برُو زبردسترُو
فتح پاتے ہیں۔ 38 کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ہمیں اُس کی محبت
سے کوئی چیز جدا نہیں کر :سکتی موتنہ اور نہ زندگی، نہ فرشتے
اور نہ حکمران، نہ حال اور نہ مستقبل، نہ طاقتیں، نشیبنہ39 اور
نہ فراز، نہ کوئی اَور مخلوق ہمیں الله کی اُس محبت سے جدا کر
سکے گی جو ہمارےہمیں مسیحخداوند عیسٰی میں حاصل ہے۔

9
الله اور اُس کی قوم

مَیں1 مسیح میں سچ کہتا جھوٹہوں، نہیں بولتا، اور میرا ضمیر
بھی روح القدس میں اِس کی گواہی دیتا ہے 2 کہ مَیں دل میں
یہودیاپنے وطنوںہم کے لئے غمشدید مسلسلاور محسوسدرد
کرتا ہوں۔ میرےکاش3 بھائی اور خونی رشتے دار نجات !پائیں
اِس کے لئے مَیں خود ملعون اور مسیح سے جدا ہونے کے لئے
بھی تیار ہوں۔ 4 الله نے اُن ہی کو 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 شریعتکو عطا کی۔ وہی
عبادتحقیقی اور الله وعدوںکے دارحقکے ہیں، وہی5 ابراہیم
اور یعقوب کی اولاد ہیں اور اُن ہی میں سے جسمانی لحاظ سے
مسیح آیا۔ الله کی تمجید و یف تعر ابد تک ہو سبجو پر حکومت
کرتا !ہے آمین۔

6 کہنے نہیںیہمطلبکا اللهکہ اپنا وعدہ پورا نہ باتسکا۔کر یہ
نہیں ہے بلـکہ یہ کہ سبوہ حقیقی اسرائیلی نہیں ہیں جو اسرائیلی
قوم سے ہیں۔ 7 اور سب ابراہیم کی حقیقی اولاد نہیں ہیں جو
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اُس کی نسل سے ہیں۔ کیونکہ الله نے کلاِم مُقّدس میں ابراہیم
سے فرمایا، تیری” نسل اسحاق ہی سے قائم رہے “گی۔ 8 چنانچہ
لازم نہیں کہ ابراہیم کی تمام فطرتی اولاد الله کے فرزند ہوں بلـکہ
وہیصرف ابراہیم اولادحقیقیکی سمجھے ہیںجاتے جو الله کے
وعدے مطابقکے اُس کے فرزند بن گئے ہیں۔ 9 اور وعدہ یہ وقتمقررہ”تھا، پر واپسمَیں آؤں گا تو سارہ کے بیٹا ہو “گا۔

لیکن10 صرفنہ سارہ کے ساتھ ایسا ہوا بلـکہ اسحاق بیویکی
بقہ رِ کے ساتھ بھی۔ ایک ہی مرد یعنی ہمارے باپ اسحاق سے
اُس بچےجُڑواںکے پیدا ہوئے۔ لیکن11 ابھیبچے پیدا نہیں ہوئے
تھے نہ اُنہوں نے نیککوئی یا بُرا کام کیا تھا کہ ماں کو الله سے
ایک پیغام ملا۔ اِس پیغام سے ظاہر ہوتا ہے کہ الله لوگوں کو
ارادےاپنے کے مطابق چن لیتا ہے۔ 12 اور اُس کا یہ چناؤ اُن
نیککے اعمال پر مبنی نہیں ہوتا بلـکہ اُس بُلاوےکے پر۔ پیغام یہ
تھا، بڑا” چھوٹے کرےخدمتکی “گا۔ یہ13 بھی مُقّدسکلاِم
میں لـکھا ہے، یعقوب” مجھے پیارا تھا، جبکہ عیسَو سے مَیں متنفر
“رہا۔

14 کیا اِس مطلبکا یہ ہے کہ بےانصافالله ہے؟ ہرگز !نہیں
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۔ 16 سبچنانچہ کچھ الله کے رحم پر ہی مبنی
ہے۔ اِس میں انسان کی مرضی یا کوشش کا کوئی دخل نہیں۔
یوں17 الله اپنے کلام میں مصر کے بادشاہ فرعون مخاطبسے ہو
کر فرماتا مَیں”ہے، تجھےنے اِس لئے پا بر کیا میںتجھکہہے 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 کسوہ 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 ہمجبہے غلطیاںسے ہوتی ہیں؟ ہم تو اُس
کی مرضی کا مقابلہ نہیں کر “سکتے۔ 20 یہ نہ کہیں۔ آپ انسان
ہوتے ہوئے کون ہیں کہ الله کے ساتھ بحث مباحثہ کریں؟ کیا
جس کو تشکیل دیا گیا ہے وہ تشکیل دینے والے سے کہتا تُو”ہے، کیوںطرحاِسمجھےنے بنا 21“دیا؟ کیا کمہار نہیںحقکا ہے
گارےکہ ایککے لوندےہی مختلفسے قسم برتنکے بنائے،
استعمالباعزتکچھ لئےکے اور ذلتکچھ استعمالآمیز لئے؟کے
22 یہ بات الله پر بھی صادق آتی ہے۔ گو وہ اپنا غضب نازل کرنا
اور اپنی قدرت ظاہر کرنا چاہتا تھا، لیکن اُس بڑےنے صبر و
تحمل سے وہ برداشتبرتن کئے جن پر اُس غضبکا آنا ہے اور جو
ہلاکت لئےکے تیار کئے ہیں۔گئے اُس23 یہنے اِس لئے کیا تاکہ
اپنا کثرتجلال سے اُن برتنوں پر جنکرےظاہر پر اُس کا فضل
اورہے پہلےجو جلالسے پانے کے لئے تیار کئے ہیں۔گئے اور24
ہم اُن میں اُسکوجنہیںسے چننے لیا یہودیوںصرفنہہے،

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
ایکصرف بچے ہوئے حصے نجاتکو ملے گی۔ 28 ربکیونکہ
اپنا فرمان مکمل طور پر اور تیزی سے دنیا میں پورا کرے “گا۔
29 یسعیاہ نے ایکباتیہ پیشاَور میںگوئی بھی کی، رباگر”
اولادکچھہماریالافواج زندہ نہ مٹطرحکیسدومہمتوچھوڑتا
جاتے، ہمارا عمورہ ستیاناسجیسا ہو “جاتا۔

اسرائیل کے لئے پولس کی دعا
اِس30 ہمسے کیا کہنا ہتے یہہیں؟چا راستغیریہودیگوکہ

بازی تلاشکی میں نہ تھے توبھی اُنہیں راست بازی حاصل ہوئی،
ایسی راست بازی جو ایمان سے پیدا ہوئی۔ 31 اِس کے برعکس
اسرائیلیوں کو یہ حاصل نہ ہوئی، حالانکہ وہ ایسی شریعت کی
تلاش میں رہے راستاُنہیںجو باز ٹھہرائے۔ اِس32 کی کیا وجہ
تھی؟ یہ کہ وہ اپنی تمام کوششوں میں ایمان پر انحصار نہیں کرتے
تھے بلـکہ اعمالنیکاپنے پر۔ اُنہوں پڑےمیںراہنے پتھر سے ٹھوکر
کھائی۔ 33 باتیہ مُقّدسکلاِم میں لـکھی بھی ہے،

دیکھو” مَیں صیون ایکمیں پتھر رکھ دیتا ہوں
جو ٹھوکر باعثکا بنے گا،
ایک چٹان ٹھیسجو لـگنے سببکا ہو گی۔
لیکن جو اُس پر ایمان لائے گا
اُسے شرمندہ نہیں کیا جائے “گا۔

10
1 بھائیو، میری دلی آرزو اور میری الله سے دعا یہ ہے کہ

اسرائیلیوں نجاتکو ملے۔ مَیں2 اِس کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ
وہ الله کی غیرت رکھتے ہیں۔ لیکن اِس غیرت کے پیچھے روحانی
سمجھ نہیں ہوتی۔ 3 وہ اُس راست بازی سے ناواقف رہے ہیں
جو الله کی طرف سے ہے۔ اِس کی بجائے وہ اپنی ذاتی راست
بازی قائم کرتےکوششکیکرنے اُنہوںیوںہیں۔رہے اپنےنے
آپ کو الله بازیراستکی کے تابع نہیں کیا۔ 4 مسیحکیونکہ میں
شریعت کا مقصد پورا ہو گیا، ہاں وہ انجام تک پہنچ گئی ہے۔
چنانچہ مسیحبھیجو ایمانپر رکھتا راستوہیہے باز ٹھہرتا ہے۔

سب کے لئے بازیراست
5 موسٰی نے بازیراستاُس بارےکے میں لـکھا شریعتجو

سے حاصل ہوتی ہے، جو” شخص 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؟
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مسیحتاکہ) کو نیچے لے ۔(آئے 7 یہ بھی نہ کہنا کہ کون’
پاتال اُترےمیں ‘گا؟ مسیحتاکہ) میںمُردوںکو واپسسے
لے ۔“(آئے 8 تو پھر کیا کرنا ہئے؟ چا ایمان راستکی بازی فرماتی
ہے، یہ” تیرےکلام قریب بلـکہ تیرے منہ اور دل میں موجود
“ہے۔ کلام سے مراد ایمان کا وہ پیغام ہے جو ہم 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 ملےنجاتتجھے گی۔ 10 دلہمجبکیونکہ ایمانسے لاتے
ہیں تو الله راستہمیں باز قرار دیتا ہے، ہمجباور اپنے منہ سے
اقرار ہیںکرتے یوں11ہے۔ملتینجاتہمیںتو مُقّدسکلاِم فرماتا
بھیجو”ہے، اُس پر ایمان لائے اُسے نہیںشرمندہ کیا “گا۔جائے
اِس12 میں فرقکوئی نہیں کہ یہودیوہ ہو یا غیریہودی۔ کیونکہ
سب کا ایک ہی خداوند ہے، جو فیاضی سے ہر ایک کو دیتا
ہے جو اُسے پکارتا ہے۔ 13 کیونکہ جو” بھی خداوند کا نام لے
نجاتگا پائے “گا۔

لیکن14 اُسےطرحکسوہ پکار اگرگےسکیں اُسوہ پر کبھی
ایمان نہیں لائے؟ اور طرحکسوہ اُس پر ایمان لا سکتے ہیں اگر
اُنہوں نے کبھی اُس بارےکے میں سنا نہیں؟ اور طرحکسوہ
اُس کے بارے میں سن سکتے ہیں اگر کسی نے اُنہیں یہ پیغام
سنایا نہیں؟ 15 اور سنانے والے کس طرح دوسروں کے پاس
جائیں گے اگر اُنہیں بھیجا نہ گیا؟ اِس لئے مُقّدسکلاِم فرماتا ہے،
اُن” کے قدم کتنے پیارے ہیں جو خوش خبری سناتے “ہیں۔
اللهنےسبلیکن16 یوںکی۔نہیںقبولخبریخوشیہکی یسعیاہ
نبی فرماتا ہے، اے” رب، کون ہمارے پیغام پر ایمان “لایا؟
17 غرض، ایمان پیغام سننے سے پیدا ہوتا ہے، یعنی مسیح کا کلام
سننے سے۔

18 تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیلیوں نے یہ پیغام نہیں سنا؟
اُنہوں نے اِسے ضرور سنا۔ مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے،

اُن” کی آواز نکل پوریکر دنیا میں سنائی دی،
اُن الفاظکے دنیا کی تکانتہا پہنچ “گئے۔
تو19 اسرائیلکیا نہسمجھکیباتاِسکو 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

تو1 کیا اِس کا مطلبیہ اللهکہہے اپنینے قوم ردکو کیا ہے؟
!نہیںہرگز مَیں تو اسرائیلیخود ہوں۔ ابراہیم میرا باپبھی اورہے،
مَیں بن یمین قبیلےکے کا ہوں۔ 2 الله نے اپنی قوم پہلےکو چنسے
لیا تھا۔ اُسےطرحکسوہ کرےرد !گا آپکیا نہیںمعلومکو کہ
مُقّدسکلاِم میں الیاس نبی بارےکے میں کیا لـکھا الیاسہے؟
نے الله کے منے سا اسرائیلی قوم کی شکایت کر کے کہا، اے”3
اُنہوںرب، تیرےنے نبیوں قتلکو کیا اور تیری قربان گاہوں کو
گرا دیا ہے۔ مَیں اکیلا ہی بچا ہوں، اور وہ مجھے بھی مار لنے ڈا
کے درپَے “ہیں۔ اِس4 پر الله نے اُسے جوابکیا دیا؟ مَیں” نے
اپنے لئے مردوں7,000 کو بچا لیا جنہوںہے نے اپنے بعلگھٹنے
دیوتا کے منے سا نہیں “ٹیکے۔ آج5 بھی یہی حالت ہے۔ اسرائیل
ایککا چھوٹا حصہ بچ گیا ہے جسے الله نے اپنے فضل سے چن
لیا ہے۔ 6 اور چونکہ یہ الله کے فضل سے ہوا ہے اِس لئے یہ اُن
کی اپنی کوششوں نہیںسے ہوا۔ ورنہ فضل فضل ہی نہ رہتا۔

اسرائیلمیںتلاشکیچیزجسغرض،7 رہا پوریوہ قوم کو
نہیںحاصل ہوئی اُسصرفبلـکہ ایککے چنے کو۔حصےہوئے
باقی سب کو فضل بارےکے میں بےحس کر دیا گیا، جس8
طرح 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 کو نجات پانے کا موقع دیا تاکہ اسرائیلی غیرت
کھائیں۔ یوں12 یہودیوں کی خطائیں دنیا کے لئے برکتبھرپور کا
باعث بن گئیں، اور اُن نقصانکا غیریہودیوں کے لئے برکتبھرپور
گیا۔بنباعثکا تو پھر برکتیہ اَورکتنی یادہ ز یہودیوںجبگیہو
پوریکی تعداد اِس میں شامل ہو جائے !گی

غیریہودیوں نجاتکی
آپ13 کو جو غیریہودی ہیں مَیں یہ بتاتا ہوں، الله نے مجھے

غیریہودیوں کے لئے رسول بنایا اِسہے، لئے مَیں اپنی خدمتاِس
پر زور دیتا ہوں۔ 14 مَیںکیونکہ ہوںچاہتا میریکہ قوم لوگکے
یہ دیکھ غیرتکر کھائیں اور اُن میں سے کچھ بچ جائیں۔ جب15
اُنہیں رد کیا گیا تو باقی دنیا کی الله صلحساتھکے ہو گئی۔ تو پھر کیا
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ہو اُنہیںجبگا قبولدوبارہ کیا جائے گا؟ یہ مُردوں میں جیسے
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 جب درخت کی جڑیں مُقّدس ہیں تو اُس کی
شاخیں بھی مُقّدس ہیں۔ 17 زیتون کے درخت کی کچھ شاخیں
توڑ دی گئی ہیں اور اُن کی جگہ جنگلی زیتون کے درخت کی
شاخایک پیوند کی گئی غیریہودیآپہے۔ اِس شاخجنگلی سے
مطابقت رکھتے طرحجسہیں۔ درختدوسرےیہ کی جڑ سے
رس تقویتاور پاتی اُسیہے یہودیبھیآپطرح قوم کی روحانی
جڑ تقویتسے پاتے ہیں۔ 18 آپچنانچہ دوسریکا شاخوں کے
منے سا شیخی مارنے کا حق نہیں۔ اور آپاگر شیخی ماریں تو یہ
خیال کریں آپکہ جڑ کو قائم نہیں رکھتے بلـکہ آپجڑ کو۔

اِسآپشاید19 اعتراضپر شاخیںدوسریلیکنہاں،”کریں،
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 اصلینے شاخیں بچنے نہ دیں۔ آپاگر طرحاِس حرکتیںکی
کریں تو کیا آپوہ کو دےچھوڑ گا؟ یہاں22 ہمیں الله کی مہربانی
اور سختی نظر آتی ہے — جو گر گئے ہیں اُن کے سلسلے میں اُس
کی آپلیکنسختی، سلسلےکے میں اُس کی مہربانی۔ اور یہ مہربانی
رہے گی تکجب آپ اُس کی مہربانی سے لپٹے رہیں گے۔ ورنہ
آپ کو بھی درخت کاٹسے ڈالا جائے گا۔ 23 اور اگر یہودی
اپنے کفر بازسے آئیں تو اُن پیوندکاریکی درختدوبارہ ساتھکے
گی،جائےکی کیونکہ الله ایسا کرنے پر قادر ہے۔ 24 خودآپآخر
قدرتی طور پر زیتون تھےشاخکیدرختجنگلیکے اللهجسے نے
توڑ قوانینقدرتیکر زیتونخلافکے درختاصلکے پر لگایا۔ تو
پھر وہ کتنی یادہ ز آسانی یہودیوںسے توڑیکی شاخیںگئی 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 یہ آپ کو اپنے آپ کو دانا سمجھنے سے باز رکھے
بھیدگا۔ یہ اسرائیلکہہے ایککا اللهحصہ بارےکےفضلکے
میں بےحس ہو گیا ہے، اور اُس کی یہ حالت اُس وقت تک
رہے گی تکجب غیریہودیوں کی پوری تعداد الله کی بادشاہی
میں داخل نہ ہو جائے۔ 26 پھر پورا اسرائیل نجات پائے گا۔ یہ
مُقّدسکلاِم میں بھی لـکھا چھڑانے”ہے، والا صیون سے آئے گا۔
وہ بےدینی یعقوبکو سے دےہٹا گا۔
27 اور یہ میرا اُن کے ساتھ عہد ہو گا
مَیںجب اُن گناہوںکے کو اُن سے دُور کروں “گا۔
یہودیچونکہ28 الله قبولخبریخوشکی نہیں اِسکرتے لئے

وہ الله دشمنکے ہیں، اور آپباتیہ کے لئے فائدے باعثکا بن

گئی توبھیہے۔ وہ الله پیارےکو ہیں، اِس لئے کہ اُس نے اُن
باپکے دادا ابراہیم، اسحاق یعقوباور چنکو لیا تھا۔ 29 کیونکہ
بھیجب الله کسی کو اپنی نعمتوں سے نواز کر بُلاتا ہے تو اُس کی
یہ نعمتیں بُلاوےاور نہیںکبھی مٹنے کی۔ غیریہودیمیںماضی30
الله تابعکے نہیں تھے، ابلیکن الله آپنے پر یہودیوں کی نافرمانی
کی وجہ سے رحم کیا ہے۔ اب31 اِس ُلٹ کےا ہے کہ یہودی
آپخود پر کئے گئے رحم کی وجہ سے الله کے تابع نہیں ہیں، اور
لازم ہے کہ الله اُن پر بھی رحم کرے۔ 32 کیونکہ اُس سبنے
کو نافرمانی قیدیکے بنا دیا ہے سبتاکہ پر رحم کرے۔

الله کی تمجید
33 !واہ الله کی حکمتدولت، اور علم کیا ہی گہرا کونہے۔

اُس کے فیصلوں کی تکتہہ پہنچ سکتا !ہے کون اُس کی راہوں
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 کیونکہ سب کچھ اُسی نے پیدا کیا سبہے، کچھ اُسی کے

یعے ذر اُسیاور جلالکے کے لئے قائم اُسیہے۔ کی تمجید تکابد
ہوتی !رہے آمین۔

12
پوری زندگی الله خدمتکی میں

1 بھائیو، الله آپنے پر کتنا رحم کیا ضروریاب!ہے کہہے
آپ 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 کی عبادتمعقول کریں گے۔ اِس2 دنیا کے سانچے
میں نہ ڈھل جائیں بلـکہ الله آپکو کی سوچ کی تجدید کرنے دیں
آپتاکہ وہ شکل صورتو اپنا سکیں جو اُسے پسند ہے۔ آپپھر
الله مرضیکی پہچانکو سکیں کچھوہگے، جو اچھا، پسندیدہ اور
کامل ہے۔

اُس3 رحم کی بنا پر جو الله نے مجھ پر کیا مَیں آپ میں سے ہر
ایک ہدایتکو دیتا ہوں اپنیکہ حیثیتحقیقی جانکو کر اپنے
آپ کو اِس سے یادہ ز نہ سمجھیں۔ جسکیونکہ پیمانے سے الله
نے ہر ایک کو ایمان بخشا ہے اُسی کے مطابق وہ سمجھ داری
سے اپنی حقیقی حیثیت کو جان لے۔ ایکہمارے4 ہی جسم
میں بہت سے اعضا ہیں، اور ایکہر عضو کا فرق فرق کام ہوتا
ہے۔ اِسی5 طرح بہتہمگو ہیں، لیکن مسیح ایکمیں بدنہی
ہیں، جس میں ہر عضو دوسروں کے ساتھ جُڑا ہوا ہے۔ 6 الله
نے اپنے فضل سے ایکہر مختلفکو نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر
آپ نعمتکی نبوّت کرنا ہے تو اپنے ایمان مطابقکے نبوّت کریں۔
7 اگر آپ کی نعمت خدمت کرنا ہے تو خدمت کریں۔ اگر آپ
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نعمتکی تعلیم دینا ہے تو تعلیم دیں۔ 8 اگر آپ نعمتکی حوصلہ
افزائی کرنا توہے افزائیحوصلہ کریں۔ آپاگر نعمتکی دوسروں
یاتکی ضرور پوری کرنا ہے خلوصتو دلی سے یہی کریں۔ اگر
آپ کی نعمت راہنمائی کرنا ہے تو سرگرمی سے راہنمائی کریں۔
آپاگر نعمتکی رحم کرنا ہے تو خوشی رحمسے کریں۔

دکھاوےمحضمحبتکیآپ9 کی نہ ہو۔ کچھجو بُرا اُسہے
سے نفرت کریں اور جو کچھ اچھا ہے اُس کے ساتھ لپٹے رہیں۔
آپ10 دوسرےایککی کے لئے محبتبرادرانہ سرگرم ایکہو۔
دوسرے عزتکی کرنے آپمیں خود پہلا قدم اُٹھائیں۔ آپ11
جوشکا ڈھیلا نہ پڑ جائے بلـکہ روحانی سرگرمی سے خداوند کی
خدمت کریں۔ اُمید12 میں مصیبتخوش، ثابتمیں قدم اور دعا
میں لـگے رہیں۔ ضرورتمُقّدسینجب13 مند ہیں تو اُن کی مدد
کرنے شریکمیں ہوں۔ مہمان نوازی میں لـگے رہیں۔

14 آپجو کو ایذا پہنچائیں اُن برکتکو دیں۔ اُن پر لعنت مت
کریں برکتبلـکہ چاہیں۔ خوشی15 منانے والوں خوشیساتھکے
منائیں اور رونے والوں کے ساتھ روئیں۔ ایک16 دوسرے کے
تعلقاتاچھےساتھ نہسوچاونچیرکھیں۔ رکھیں بلـکہ ہوؤںدبے
رفاقتسے رکھیں۔ آپاپنے کو متدانا سمجھیں۔

17 اگر کوئی آپ سے بُرا کرےسلوک تو بدلے میں اُس سے
بُرا سلوک نہ کرنا۔ دھیان رکھیں کہ جو کچھ سب کی نظر میں
اچھا ہے وہی عمل میں لائیں۔ 18 اپنی طرف کوششپوریسے
کریں کہ تکجہاں ممکن سبہو کے ساتھ ملاپمیل رکھیں۔
19 عزیزو، انتقام مت لیں بلـکہ الله غضبکے کو بدلہ لینے کا موقع
دیں۔ کیونکہ مُقّدسکلاِم میں لـکھا رب”ہے، فرماتا انتقامہے،
لینا میرا ہی کام ہے، مَیں ہی بدلہ لوں “گا۔ 20 اِس کے اگر”بجائے 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

اختیارشخصہر1 تابعکےحکمرانوںوالےرکھنے کیونکہرہے،
تمام اختیار الله طرفکی سے ہے۔ جو اختیار رکھتے ہیں اُنہیں الله
طرفکی سے مقرر کیا گیا ہے۔ 2 چنانچہ جو حکمران مخالفتکی
کرتا ہے وہ الله کے فرمان مخالفتکی 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
کرتے ہیں۔ آپکیا حکمران خوفسے کھائے بغیر زندگی گزارنا
ہتے چا ہیں؟ تو پھر وہ کچھ کریں جو اچھا ہے تو آپوہ شاباشکو
گا۔دے 4 کیونکہ وہ الله کا خادم ہے آپجو بہتریکی کے لئے
خدمت کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ غلط کام کریں تو ڈریں، کیونکہ
وہ اپنی تلوار کو خواہ مخواہ تھامے نہیں رکھتا۔ وہ الله کا خادم ہے
اور اُس کا غلطغضب کام کرنے والے پر نازل ہوتا ہے۔ اِس5

لئے لازم ہے حکومتآپکہ کے تابع رہیں، نہ صرف سزا سے
بچنے کے لئے بلـکہ اِس لئے بھی آپکہ کے ضمیر پر داغ نہ لـگے۔

یہی6 وجہ ٹیکسآپکہہے ادا ہیں،کرتے سرکاریکیونکہ
ملازم الله کے خادم ہیں جو اِس خدمت کو سرانجام دینے میں
لـگے ہتے ر ہیں۔ چنانچہ7 ایکہر کو وہ کچھ دیں جو اُس کا حق
ٹیکسہے، لینے والے ٹیکسکو اور کسٹم ڈیوٹی لینے والے کو
آپرکھناخوفکاجسڈیوٹی۔کسٹم فرضپر اُسہے خوفکا
مانیں اور جس کا احترام کرنا آپ پر فرض ہے اُس کا احترام
کریں۔

دوسرےایک کے لئے فرائض
کسی8 کے بھی قرض دار نہ رہیں۔ ایکصرف قرض ہے

آپجو کبھی نہیں اُتار دوسرےایکسکتے، محبتسے رکھنے کا
قرض۔ یہ کرتے رہیں کیونکہ جو دوسروں محبتسے رکھتا ہے
اُس شریعتنے کے تمام پورےتقاضے کئے ہیں۔ 9ً مثلا شریعت
میں لـکھا ہے، قتل” نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، لالچ نہ
“کرنا۔ اور دیگر جتنے احکام ہیں اِس ایک ہی حکم میں سمائے
ہوئے ہیں کہ اپنے” پڑوسی محبتویسیسے رکھنا جیسی تُو اپنے
محبتسےکسیجو10“ہے۔رکھتاسےآپ رکھتا اُسوہہے سے
سلوکغلط نہیں کرتا۔ یوں محبت شریعت کے تمام پورےتقاضے
کرتی ہے۔

11 ایسا لازمکرنا اہمیتکیوقتاِسخودآپکیونکہہے، کو
ہیںجانتے نیندکہ جاگسے اُٹھنے گھڑیکی آ کیونکہہے۔چکی
ایمانہمجب لائے تھے تو نجاتہماری اِتنی قریب نہیں تھی جتنی
ابکہ ہے۔ رات12 ڈھلنے والی ہے اور دن نکلنے والا ہے۔ اِس
لئے آئیں، ہم یکی تار کے گندےکام کپڑوں کی طرح اُتار کر نور
کے ہتھیار باندھ لیں۔ 13 شریفہم 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 رنگکی رلیوں اور شراب
نوشی زناکاریسے، اور عیاشی سے، جھگڑےاور اور حسد سے۔
14 اِس کے بجائے خداوند عیسٰی مسیح کو پہن لیں اور اپنی پرانی
فطرت پرورشکی یوں نہ کریں کہ گناہ آلودہ خواہشات بیدار ہو
جائیں۔

14
دوسرےایک کو متمجرم ٹھہرانا

جس1 کا ایمان کمزور ہے اُسے قبول کریں، اور اُس کے ساتھ
بحث مباحثہ نہ کریں۔ ایک2 کا ایمان تو اُسے ہر چیز کھانے کی
اجازت دیتا ہے جبکہ کمزور ایمان رکھنے یاںصرفوالا 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 سبجو
کچھ کھاتا کیونکہہے، الله اُسےنے قبول کیا ہے۔ ہیںکونآپ4
کہ کسی اَور کے غلام کا فیصلہ کریں؟ اُس کا مالـکاپنا فیصلہ
کرے گا کہ وہ کھڑا رہے یا گر جائے۔ اور وہ ضرور کھڑا رہے
گا، کیونکہ خداوند اُسے قائم رکھنے پر قادر ہے۔
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5 ایکلوگکچھ دن دوسرےکو دنوں کی نسبت یادہ ز اہم

قرار دیتے ہیں جبکہ دوسرے تمام دنوں کی اہمیت برابر سمجھتے
ہیں۔ آپ جو بھی خیال رکھیں، ہر ایک اُسے پورے یقین کے
ساتھ رکھے۔ 6 ایکجو دن خاصکو قرار دیتا ہے وہ اِس سے
خداوند کی تعظیم کرنا چاہتا ہے۔ اِسی طرح جو سب کچھ کھاتا
اِسوہہے خداوندسے جلالکو دینا اِسیہہے۔چاہتا ظاہرسے
ہوتا ہے کہ وہ اِس کے لئے خدا کا شکر کرتا لیکنہے۔ جو کچھ
کھانوں سے پرہیز کرتا بھیوہہے خدا کا شکر کر اِسکے اُسسے
کی تعظیم کرنا چاہتا ہے۔ بات7 یہ ہے ہمکہ میں سے نہیںکوئی
صرفجو اپنے واسطے زندگی گزارتا اورہے نہیںکوئی صرفجو
اپنے واسطے مرتا ہے۔ 8 اگر ہم زندہ ہیں تو اِس لئے کہ خداوند
کو جلال دیں، اور اگر ہم مریں تو اِس لئے کہ ہم خداوند کو
جلال دیں۔ غرض ہم خداوند ہی کے ہیں، خواہ زندہ ہوں یا
مُردہ۔ 9 کیونکہ مسیح اِسی مقصد کے لئے مُوا اور جی اُٹھا کہ وہ
مُردوں اور زندوں دونوں مالـککا ہو۔ 10 تو پھر آپ صرفجو
سبزی کھاتے ہیں اپنے بھائی کو مجرم کیوں ٹھہراتے ہیں؟ اور
آپ جو سب کچھ کھاتے ہیں اپنے بھائی کو حقیر کیوں جانتے
ہیں؟ یاد رکھیں ایککہ دن ہم سب الله کے تخت عدالت 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۔
12 ہاں، ہم میں سے ایکہر کو الله کے منے سا اپنی زندگی کا

جواب پڑےدینا گا۔
دوسروں کے لئے گرنے باعثکا نہ بننا

آئیں،چنانچہ13 دوسرےایکہم مجرمکو نہ پورےٹھہرائیں۔
عزم کے ساتھ اِس کا خیال رکھیں کہ آپ اپنے بھائی کے لئے
ٹھوکر کھانے یا گناہ میں گرنے باعثکا نہ بنیں۔ مجھے14 خداوند
مسیح میں علم اور یقین ہے کہ کوئی بھی کھانا بذاِت ناپاکخود
نہیں لیکنہے۔ کسیجو کھانے ناپاککو سمجھتا اُسہے کے
لئے وہ ناپاککھانا ہی ہے۔ 15 آپاگر اپنے بھائی کو کسیاپنے
کھانے باعثکے پریشان کر رہے ہیں تو محبتآپ 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 راستبلـکہ بازی، صلح سلامتی القدسروحاور میں
خوشی پر۔ 18 جو یوں مسیح خدمتکی کرتا ہے وہ الله کو پسند
اور انسانوں کو منظور ہے۔

19 چنانچہ آئیں، ہم پوری جد و جہد کے ساتھ وہ کچھ کرنے
کریںکوششکی سلامتیصلحجو روحانیکیدوسرےایکاور
تعمیر و ترقی باعثکا ہے۔ 20 الله کا کسیکام کھانے کی خاطر
برباد نہ کریں۔ ہر پاککھانا لیکنہے، آپاگر کچھ ہیںکھاتے

جس دوسرےسے ٹھیسکو لـگے تو یہ غلط ہے۔ 21 بہتر یہ ہے
کہ گوشتآپنہ کھائیں، نہ َمے پئیں اور نہ کوئی اَور قدم اُٹھائیں
جس آپسے کا بھائی ٹھوکر کھائے۔ 22 جو بھی ایمان آپ اِس
ناتے سے رکھتے ہیں آپوہ اور تکالله محدود مبارکرہے۔ ہے
وہ جو کسی چیز کو جائز قرار دے کر اپنے آپ کو مجرم نہیں
ٹھہراتا۔ لیکن23 جو شک کرتے ہوئے کوئی کھانا کھاتا ہے
اُسے مجرم ٹھہرایا جاتا ہے، کیونکہ اُس کا یہ عمل ایمان پر مبنی نہیں
ہے۔ اور جو بھی عمل ایمان پر مبنی نہیں ہوتا وہ گناہ ہے۔

15
بُردباری

1 ہم طاقت وروں کا فرض ہے کہ کمزوروں کی یاں کمزور
برداشت کریں۔ ہم صرف اپنے آپ کو خوش 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 خوشکو رکھنے کے لئے زندگی نہیں گزاری۔ کلاِم
مُقّدس میں اُس بارےکے میں یہی لـکھا ہے، جو” تجھے گالیاں
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 دےتوفیقکو مسیحآپکہ عیسٰی کا
نمونہ اپنا یگانگتکر کی روح دوسرےایکمیں کے ساتھ زندگی
ملآپہیتب6گزاریں۔ آوازہیایککر ہمارےخدا،ساتھکے
خداوند عیسٰی مسیح باپکے کو سکیںدےجلال گے۔

غیریہودیوں کے لئے خبریخوش
7 مسیحطرحجسچنانچہ آپنے قبولکو کیا اُسیہے طرح

دوسرےایک کو بھی قبول کریں تاکہ الله کو جلال ملے۔ 8 یاد
رکھیں کہ مسیح الله کی صداقت کا اظہار کر کے یہودیوں کا
خادم بنا تاکہ اُن وعدوں کی کرےتصدیق جو ابراہیم، اسحاق اور
یعقوب سے کئے تھے۔گئے وہ9 اِس لئے بھی خادم بنا غیریہودیکہ
الله کو اُس رحم کے لئے جلال دیں جو اُس نے اُن پر کیا ہے۔
مُقّدسکلاِم میں یہی لـکھا ہے،

اِس” 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۔
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غیریہودی اُس آسپر رکھیں “گے۔
13 اُمید کا خدا آپ کو ایمان رکھنے کے باعث ہر خوشی اور

سلامتی سے کرےمعمور تاکہ روح القدس کی قدرت سے آپ
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 نصیحتکو کرنے قابلکے بھی ہیں۔ توبھی15 مَیں نے
یاد دلانے کی آپخاطر 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 میں
المُقّدسبیت کے امام کی خدمتسی سرانجام دیتا ہوں تاکہ آپ
ایک ایسی قربانی بن جائیں جو الله کو پسند آئے اور جسے روح
القدس 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 صرفمَیں اُس کام بارےکے میں بات کرنے
جرأتکی کروں گا مسیحجو معرفتمیرینے کیا ہے جساور
غیریہودیسے الله تابعکے ہو ہیں۔گئے یہنےہیمسیحہاں، کام
کلام اور عمل سے، الٰہی19 نشانوں اور معجزوں قوتکی سے اور
الله کے روح قدرتکی سے سرانجام دیا ہے۔ یوں مَیں نے یروشلم
سے لے کر صوبہ ُّرکُم تکاِل سفر کرتے کرتے الله خبریخوشکی
پھیلانے پوریخدمتکی کی ہے۔ اور20 مَیں اِسے عزتاپنی کا
باعث بارےکےمسیحجہاںسناؤںوہاںخبریخوشکہسمجھا
میں نہیںخبر پہنچی۔ ایسیمَیںکیونکہ بنیاد پر تعمیر نہیں کرنا چاہتا
تھا کسیجو اَور نے ڈالی 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
یہی22 وجہ اِتنیمجھےکہہے آپدفعہ پاسکے آنے سے روکا

گیا ہے۔ میریابلیکن23 اِن علاقوں پوریخدمتمیں ہو چکی
اورہے۔ مَیںچونکہ اِتنے سالوں آپسے پاسکے آنے کا آرزومند
رہا ہوں 24 اِس لئے اب خواہشیہ پوری کرنے کی اُمید رکھتا
ہوں۔ کیونکہ مَیں نے سپین جانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اُمید ہے
ملوںسےآپمیںراستےکہ گا آپاور آگے لئےکےسفرکے میری
مدد لیکنگے۔سکیںکر پہلے مَیں کچھ دیر کے لئے آپ رفاقتکی
لطفسے اندوز ہونا چاہتا ہوں۔ اِس25 وقت مَیں یروشلم جا رہا
ہوں تاکہ وہاں مُقّدسینکے کروں۔خدمتکی 26 کیونکہ مکدُنیہ
اور اخیہ جماعتوںکی نے یروشلم کے مُقّدسیناُن لئےکے جمعہدیہ
کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو غریب ہیں۔ اُنہوں27 نے یہ خوشی
سے کیا اور اصلدر یہ اُن فرضکا بھی غیریہودیہے۔ تو یہودیوں
کی روحانی برکتوں شریکمیں ہوئے ہیں، اِس لئے غیریہودیوں

فرضکا ہے کہ وہ یہودیوں بھیکو اپنی مالی برکتوں شریکمیں
کر کے اُن کریں۔خدمتکی چنانچہ28 اپنا فرضیہ ادا کرنے اور
مقامی بھائیوں کا یہ پھلسارا یروشلم ایمانکے تکداروں پہنچانے
کے بعد آپمَیں پاسکے سے ہوتا ہوا سپین جاؤں گا۔ 29 اور مَیں
جانتا ہوں کہ جب مَیں آپ پاسکے آؤں گا تو مسیح کی پوری
برکت لے کر آؤں گا۔

بھائیو،30 ہمارےمَیں خداوند مسیحعیسٰی القدسروحاور کی
محبت یادکو دلا آپکر منتسے ہوںکرتا میرےآپکہ لئے الله
سے دعا کریں اور میرییوں شریکمیںجنگروحانی ہو جائیں۔
اِس31 کے لئے دعا کریں مَیںکہ صوبہ یہودیہ غیرایمانکے داروں
سے بچا رہوں اور میریکہ یروشلم خدمتمیں 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

ہماری1 بہن آپفیبے پاسکے آ رہی ہے۔ وہ 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۔ چا جس معاملے میں بھی اُسے
آپ کی مدد کی ضرورت 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
میرے خدمتہم رہے ہیں۔ اُنہوں4 میرےنے لئے اپنی جان پر
کھیلا۔ صرفنہ مَیں بلـکہ غیریہودیوں کی جماعتیں اُن کی احسان
مند ہیں۔ 5 اُن کے گھر میں جمع ہونے والی جماعت کو بھی میرا
سلام دینا۔
میرے اپنیتسدوستعزیز کو میرا سلام دینا۔ وہ صوبہ آسیہ

میں مسیح کا پہلا پیروکار یعنی اُس علاقے کی فصل کا پہلا پھل
تھا۔ 6 مریم کو میرا آپنےجسسلام لئےکے مشقتمحنتبڑی
ہے۔کی اندرنیکس7 اور یونیہ کو میرا سلام۔ میرےوہ وطنہم
ہیں اور جیل میں میرے ساتھ وقت گزارا ہے۔ رسولوں میں وہ
نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ مجھ سے پہلے مسیح کے پیچھے ہو
لئے تھے۔

امپلیاطس8 مجھےمیںخداوندوہسلام۔کو مسیح9ہے۔عزیز
میں ہمارے ہم خدمت بانس اُر کو سلام اور اِسی میرےطرح
عزیز دوست استُخس کو بھی۔ اپیلس10 کو سلام جس کی
مسیح کے ساتھ وفاداری کو آزمایا گیا ارستبولسہے۔ کے گھر
والوں کو سلام۔ میرے11 ہم وطن ہیرودیون کو سلام اور اِسی
نرکسسطرح کے اُن گھر والوں کو بھی جو مسیح کے پیچھے ہو
لئے ہیں۔

12 تروفینہ اور تروفوسہ کو سلام جو خداوند کی خدمت میں
محنت مشقت کرتی ہیں۔ میری عزیز پرسسبہن کو جسسلام
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ہمارے13ہے۔کیمشقتمحنتبڑیمیںخدمتکیخداوندنے
خداوند کے چنے ہوئے روفسبھائی 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 یوسیولیہ، نیر اور اُس کی المپاسبہن،
اور اُن کے ساتھ تمام مُقّدسین کو سلام۔

مُقّدسکودوسرےایک16 مسیحکریں۔سلامکردےبوسہ
کی تمام جماعتوں طرفکی آپسے کو سلام۔

ہدایاتآخری
17 بھائیو، مَیں آپ کو تاکید کرتا ہوں آپکہ اُن سے خبردار

رہیں جو پارٹی بازی اور ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں۔ یہ اُس تعلیم
کے خلاف ہے جو آپ کو دی گئی ہے۔ اُن سے کنارہ کریں
18 کیونکہ ہمارےلوگایسے خداوند مسیح کی خدمت نہیں کر
رہے بلـکہ پیٹاپنے کی۔ وہ اپنی میٹھی اور باتوںچپڑیِچکنی سے
لوحسادہ لوگوں دلوںکے کو دھوکا دیتے ہیں۔ آپ19 فرماںکی
برداری کی پہنچتکسبخبر گئی یہہے۔ دیکھ کر آپمَیں کے
بارے میں خوش ہوں۔ لیکن مَیں چاہتا ہوں کہ آپ اچھا کام
کرنے لحاظکے دانشسے مند اور بُرا کام کرنے لحاظکے سے
بےقصور ہوں۔ 20 سلامتی کا خدا جلد ہی ابلیس کو آپ کے
پاؤں 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۔
22 مَیں، ترتیُس اِس خط کاتبکا طرفمیریہوں۔ بھیسے

خداوند آپمیں کو سلام۔
گیُس23 طرفکی آپسے کو سلام۔ مَیں اور پوری جماعت

اُس کے مہمان رہے ہیں۔ شہر کے اراستسخزانچی ہمارےاور
بھائی آپبھیکوارتُس سلامکو خداوندہمارے]24ہیں۔کہتے
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 خبریخوشاُس سے مَیںجو
سناتا ہوں اور اُس بھید انکشافکے سے جو ازل 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 پر تمام
قوموں کو معلوم ہو گئی ہے ایمانسبتاکہ لا کر الله کے تابع ہو
جائیں۔

الله27 تمجیدکی ہو اُسیہے۔منددانشواحدجو مسیحعیسٰیکا
وسیلےکے سے تکابد جلال ہوتا !رہے آمین۔
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کُرِنتِھیوں-۱
سلام

1 یہ پولسخط کی طرف سے ہے، جو الله ارادےکے سے
مسیح عیسٰی کا بُلایا ہوا رسول ہمارےاورہے، سوستھنیسبھائی
طرفکی سے۔

کُرِنتھسمَیں2 میں موجود الله کی جماعت کو لـکھ رہا ہوں،
آپ کو جنہیں مسیح عیسٰی مُقّدسمیں کیا گیا ہے، مُقّدسجنہیں
ہونے کے لئے بُلایا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ خط اُن تمام لوگوں کے
نام بھی ہرجوہے ہمارےجگہ خداوند مسیحعیسٰی نامکا لیتے ہیں
جو اُن کا اور ہمارا خداوند ہے۔

3 ہمارا خدا باپ اور خداوند عیسٰی مسیح آپ کو فضل اور
سلامتی عطا کریں۔

شکر
4 مَیں ہمیشہ آپ کے لئے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اُس نے

آپ مسیحکو عیسٰی میں اِتنا فضل بخشا ہے۔ آپ5 اُسکو میں ہر
لحاظ دولتسے مند کیا گیا ہے، ہر قسم کی تقریر اور علم و عرفان
میں۔ 6 کیونکہ مسیح کی گواہی آپنے کے درمیان زور پکڑ لیا
ہے، اِس7 لئے آپ ہمارےکو خداوند عیسٰی مسیح کے ظہور کا
انتظار کوآپوہی8نہیں۔کمیمیںبرکتبھیکسیکرتےکرتے
آخر تک مضبوط بنائے رکھے گا، اِس لئے ہمارےآپ خداوند
عیسٰی مسیح کی دوسری آمد کے دن بےالزام ٹھہریں گے۔ 9 الله
پر پورا اعتماد کیا جا سکتا جسہے آپنے کو بُلا کر اپنے فرزند
ہمارے خداوند عیسٰی مسیح رفاقتکی شریکمیں کیا ہے۔

کُرِنتھیوں کی پارٹی بازی
10 بھائیو، مَیں اپنے خداوند عیسٰی مسیح کے نام میں آپ کو

تاکید ہوںکرتا باتہیایکسبآپکہ آپکہیں۔ درمیانکے
پارٹی بازی نہیں بلـکہ ایک ہی سوچ اور ایک ہی رائے ہونی
ہئے۔ چا 11 میرےکیونکہ آپبھائیو، بارےکے مجھےمیں خلوئے
کے گھر والوں سے معلوم ہوا ہے آپکہ جھگڑوں میں اُلجھ گئے
ہیں۔ مطلب12 یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی کہتا ہے، مَیں”
پولس 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 مسیح بٹ گیا؟ کیا آپ کی پولسخاطر کو
صلیب پر چڑھایا گیا؟ یا آپکیا پولسکو نامکے سے بپتسمہ دیا گیا؟

14 خدا کا شکر ہے کہ مَیں آپنے میں کسیسے کو بپتسمہ
نہیں دیا سوائے کرسپُس اور گیُس کے۔ 15 اِس 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 ہے اِس کے علاوہ کسی اَور کو بپتسمہ نہیں دیا۔
مسیح17 نے مجھے بپتسمہ دینے کے لئے رسول بنا کر نہیں بھیجا

بلـکہ اِس لئے کہ الله کی خوش خبری سناؤں۔ اور یہ کام مجھے
حکمتدنیاوی سے آراستہ تقریر سے نہیں کرنا ہے تاکہ مسیح کی
صلیب طاقتکی بےاثر نہ ہو جائے۔

صلیب کا پیغام
صلیبکیونکہ18 پیغامکا اُن کے لئے جن ہلاکتانجامکا ہے

بےوقوفی ہے ہمارےجبکہ لئے جن کا نجاتانجام یہہے الله کی
قدرت ہے۔ 19 پاکچنانچہ نوشتوں میں لـکھا دانشمَیں”ہے، مندوں دانشکی کو تباہ کروں گا
اور سمجھ داروں کی سمجھ کو رد کروں “گا۔
دانشاب20 کہاںشخصمند ہے؟ عالِم کہاں جہاناِسہے؟

مناظرےکا کا کیاہے؟کہاںماہر الله نے دانائیوحکمتکیدنیا
کو ثابتبےوقوفی نہیں کیا؟

21 کیونکہ اگرچہ دنیا الله کی دانائی ہوئیگھریسے توبھیہے
دنیا نے اپنی دانائی کی بدولت الله کو نہ پہچانا۔ اِس لئے الله کو
پسند آیا کہ صلیبوہ کے پیغام کی بےوقوفی یعےکے ذر ہی ایمان
والوںرکھنے نجاتکو دے۔ یہودی22 تقاضا ہیںکرتے الٰہیکہ
باتوں تصدیقکی الٰہی نشانوں کیسے جائے جبکہ یونانی دانائی کے
وسیلے سے اِن تصدیقکی ہیں۔خواہاںکے اِس23 مقابلےکے میں
ہم مسیِح مصلوب کی منادی کرتے ہیں۔ یہودی اِس سے ٹھوکر
کھا ناراضکر ہو جاتے ہیں غیریہودیجبکہ اِسے بےوقوفی قرار
لیکن24ہیں۔دیتے اللهجو بُلائےکے ہیں،ہوئے یہودیوہخواہ
ہوں یونانی،خواہ اُن لئےکے مسیح الله قدرتکی اور الله دانائیکی
ہوتا ہے۔ 25 کیونکہ الله کی باتجو بےوقوفی لـگتی ہے وہ انسان
کی دانائی سے یادہ ز دانش مند ہے۔ اور الله کی جو بات کمزور
لـگتی ہے وہ انسان طاقتکی سے یادہ طاقتز ور ہے۔

بھائیو،26 اِس پر کریںغور آپکہ کا کیا حال جبتھا خدا نے
آپ کو بُلایا۔ آپ میں سے کم ہیں جو دنیا کے معیار کے مطابق
دانا ہیں، کم ہیں طاقتجو ور ہیں، کم ہیں جو عالی خاندان سے
ہیں۔ 27 بلـکہ جو دنیا کی نگاہ بےوقوفمیں اُسےہے الله چننے
لیا تاکہ داناؤں کو اورکرے۔شرمندہ جو میںدنیا کمزور اُسےہے
الله چننے لیا وروںطاقتتاکہ کرے۔شرمندہکو طرحاِسی28
جو دنیا نزدیککے ذلیل اور حقیر اُسےہے الله لیا۔چننے ہاں،
جو کچھ بھی نہیں ہے اُسے اُس چننے لیا تاکہ کرےنیستاُسے
جو بظاہر ہے۔کچھ بھیکوئیچنانچہ29 الله کے منے سا اپنے پر فخر
نہیں سکتا۔کر یہ30 الله سےطرفکی مسیحآپکہہے میںعیسٰی
ہیں۔ الله بخششکی سے عیسٰی ہماریخود دانائی، راستہماری
بازی، ہماری تقدیس اور ہماری مخلصی بن گیا ہے۔ 31 اِس لئے
طرحجس 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 کے پاس آیا تو
مَیں نے آپ کو الله کا بھید موٹے موٹے الفاظ میں یا فلسفیانہ
حکمت کا اظہار کرتے ہوئے نہ سنایا۔ وجہ2 کیا تھی؟ یہ مَیںکہ
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نے ارادہ کر رکھا تھا آپکہ درمیانکے ہوتے ہوئے مَیں عیسٰی
مسیح کے سوا اَور کچھ نہ خاصجانوں، کر یہ کہ اُسے مصلوب
کیا گیا۔ ہاں3 مَیں کمزور خوفحال، کھاتے بہتاور تھرتھراتے
ہوئے آپ کے پاس آیا۔ 4 اور گفتگو اور منادی کرتے ہوئے
مَیں نے دنیاوی حکمت بڑےکے زوردار الفاظ کی معرفت آپ
کو قائل کرنے کوششکی نہ کی، بلـکہ القدسروح اور الله کی
قدرت میرینے باتوں کی تصدیق کی، 5 تاکہ آپ کا ایمان انسانی
حکمت پر مبنی نہ ہو بلـکہ الله قدرتکی پر۔

غلط اور صحیح دانائی
6 دانائی کی باتیں ہم اُس وقت کرتے ہیں جب کامل ایمان

والوںرکھنے درمیانکے لیکنہیں۔ہوتے یہ دانائی جہانموجودہ
کی نہیں اور نہ اِس جہان کے حاکموں ہی کی ہے جو مٹنے والے
ہیں۔ 7 بلـکہ ہم دانائیکیہیخدا باتیںکی ہیںکرتے بھیدجو 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 ہمارےوہ جلالی خداوند مصلوبکو 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 معرفتکی ہم پر ظاہر کیا

کیونکہ اُس کا روح ہر چیز کا کھوج لگاتا ہے، تکیہاں کہ الله
کی گہرائیوں کا بھی۔ 11 انسان کے باطن سے کون واقف ہے
سوائے انسان کی روح کے جو اُس کے اندر ہے؟ اِسی طرح الله
تعلقسے باتوںوالیرکھنے نہیںکوئیکو جانتا سوائے الله روحکے
کے۔ 12 اور ہمیں دنیا کی روح نہیں ملی بلـکہ وہ روح جو الله کی
طرف سے ہے تاکہ ہم اُس کی عطا کردہ باتوں کو جان سکیں۔

یہی13 کچھ بیانہم کرتے ہیں، لیکن الفاظایسے میں نہیں جو
حکمتانسانی ہمیںسے سکھایا گیا بلـکہ القدسروح یوںسے۔ ہم
روحانی حقیقتوں کی تشریح روحانی لوگوں کے لئے کرتے ہیں۔
14 شخصجو روحانی نہیں ہے وہ الله کے روح کی باتوں کو قبول
نہیں کرتا اُسوہکیونکہ نزدیککے ہیں۔بےوقوفی اُنہیںوہ پہچان
نہیں سکتا کیونکہ اُن کی پرکھ صرف شخصروحانی ہی کر سکتا
ہے۔ 15 وہی 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۔ 2 مَیں نے آپ کو دودھ پلایا، ٹھوس غذا نہ
کھلائی، کیونکہ آپ اُس وقت اِس قابل نہیں تھے بلـکہ تکاب
نہیں ہیں۔ ہیں،جسمانیآپتکابھی3 میںآپکیونکہ اورحسد
جھگڑا پایا جاتا ہے۔ کیا اِس سے ثابتیہ نہیں ہوتا آپکہ جسمانی
ہیں اور روح کے بغیر چلتے ہیں؟ جب4 کوئی کہتا ہے، مَیں”
پولس کی پارٹی کا “ہوں اور دوسرا، مَیں” اپلّوس کی پارٹی کا
“ہوں تو کیا اِس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ روحانی نہیں بلـکہ
انسانی سوچ رکھتے ہیں؟

پولس اپلّوساور حیثیتکی
اپلّوس5 کی کیا حیثیت ہے پولساور کی کیا؟ دونوں نوکر ہیں

جن وسیلےکے آپسے ایمان لائے۔ اور ہم میں سے ایکہر نے
خدمتوہی انجام دی جو خداوند نے اُس کے سپرد کی۔ مَیں6
پودےنے لگائے، اپلّوس پانی دیتا رہا، لیکن الله نے اُنہیں اُگنے
دیا۔ 7 لہٰذا پودا لگانے والا اور آب پاشی کرنے والا دونوں کچھ
بھی نہیں، بلـکہ خدا سبہی کچھ ہے پودےجو کو پھلنے لنے پھو
دیتا ہے۔ 8 پودا لگانے اور پانی دینے ایکوالا جیسے ہیں، البتہ
ایکہر کو اُس محنتکی مزدوریمطابقکے ملے گی۔ 9 کیونکہ
ہم الله معاونکے ہیں آپجبکہ الله کھیتکا اور اُس عمارتکی
ہیں۔

الله10 فضلاُسکے مطابقکے مجھےجو بخشا گیا مَیں ایکنے
دانش مند ٹھیکے دار طرحکی بنیاد رکھی۔ اِس بعدکے کوئی اَور
اُس عمارتپر تعمیر کر لیکنہے۔رہا رکھےدھیانایکہر وہکہ
بنیاد پر طرحکسعمارت بنا رہا ہے۔ 11 کیونکہ بنیاد رکھی جا
چکی اورہے وہ ہے عیسٰی مسیح۔ اِس کے علاوہ بھیکوئی مزید
بنیادکوئی نہیں سکتا۔رکھ 12 بھیجو 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
آگبلـکہ سب کچھ ظاہر دےکر گی۔ وہ ثابت دےکر گی کہ
نےکسیہر کامکیسا کیا ہے۔ 14 اگر اُس تعمیریکا کام نہ جلا
جو اُس اِسنے بنیاد پر کیا تو اُسے اجر ملے گا۔ 15 اگر اُس کا کام
جل گیا تو اُسے نقصان پہنچے گا۔ خود تو وہ بچ جائے گا مگر جلتے
جلتے۔

16 آپکیا کو معلوم نہیں آپکہ الله کا گھر ہیں، آپاور میں
الله کا روح سکونت کرتا ہے؟ 17 اگر کوئی الله کے گھر کو تباہ
کرے تو الله اُسے تباہ کرے گا، کیونکہ الله کا مخصوصگھر و
مُقّدس ہے اور یہ آپگھر ہی ہیں۔

بارےاپنے میں شیخی نہ مارنا
18 کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دے۔ اگر آپ میں سے کوئی

سمجھے کہ وہ اِس دنیا کی نظر دانشمیں مند ہے تو 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۔
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چنانچہ مُقّدس نوشتوں میں لـکھا ہے، وہ” دانش مندوں کو اُن
کی اپنی چالاکی پھندےکے میں پھنسا دیتا “ہے۔ یہ20 بھی لـکھا
ہے، دانشرب” مندوں خیالاتکے کو جانتا ہے کہ وہ باطل
“ہیں۔ غرض21 کوئی کسی انسان کے بارے میں شیخی نہ
مارے۔ سب کچھ تو آپ کا ہے۔ 22 پولس، اپلّوس، کیفا، دنیا،
زندگی، موت، موجودہ جہان کے اور مستقبل کے سبامور کچھ
آپ کا ہے۔ آپلیکن23 مسیح ہیںکے اور مسیح الله کا ہے۔

4
خداوند کے خادم اور اُن کا کام

جنہیںنگرانایسےسمجھیں،خادمکےمسیحہمیںلوگغرض1
الله کے بھیدوں کو لنے کھو کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اب2
نگرانوں فرضکا یہ ہے کہ اُن پر پورا اعتماد کیا جا سکے۔ مجھے3
اِس بات کی یادہ ز فکر نہیں کہ آپ یا کوئی دنیاوی عدالت میرا
احتساب بلـکہکرے، مَیں بھیخود مجھے4کرتا۔نہیںاحتساباپنا
کسی غلطی کا علم نہیں ہے اگرچہ یہ بات مجھے راست باز قرار
دینے کے لئے کافی نہیں ہے۔ خداوند خود میرا احتساب کرتا
ہے۔ اِس5 لئے وقت پہلےسے باتکسی 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 دلوں
کی منصوبہ بندیوں کو ظاہر دےکر گا۔ اُس وقت الله خود ہر
فرد یفمناسبکی کرےتعر گا۔

کُرِنتھیوں کی بازیشیخی
6 بھائیو، مَیں نے اِن باتوں کا اطلاق اپنے اپلّوساور پر کیا تاکہ

آپ ہم پر غور کرتے ہوئے الله کے کلام کی حدود جان لیں
جن سے تجاوز مناسبکرنا نہیں۔ آپپھر پھول شخصایککر کی
حمایت کر کونکیونکہ7گے۔کریںنہیںمخالفتکیدوسرےکے
آپ دوسرےکسیکو افضلسے قرار دیتا ہے؟ آپکچھجو کے
پاس ہے کیا وہ آپ کو مفت نہیں ملا؟ اور اگر مفت ملا تو اِس
پر شیخی کیوں مارتے ہیں یا گو آپکہ نے اُسے اپنی محنت حاصلسے کیا ہو؟

8 واہ جی آپ!واہ سیر ہو چکے آپہیں۔ امیر بن چکے ہیں۔
ہمارےآپ بغیر بادشاہ بن چکے آپکاشہیں۔ بادشاہ بن چکے
ہوتے تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ حکومت !کرتے 9 اِس کے
بجائے مجھے لگتا ہے کہ الله ہمارےنے لئے جو اُس کے رسول
ہیں رومی تماشاگاہ میں سب سے نچلا 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۔ 10 ہم تو مسیح کی بےوقوفخاطر بن گئے ہیں جبکہ
آپ مسیح میں سمجھ دار خیال کئے جاتے ہیں۔ ہم کمزور ہیں
جبکہ آپ طاقت ور۔ آپ کی عزت کی جاتی ہے جبکہ ہماری
بےعزتی۔ اب11 تک ہمیں بھوک اور پیاس ستاتی ہے۔ ہم
چیتھڑوں میں ملبوس یا گو ننگے پھرتے ہیں۔ ہمیں مارےمُکے
جاتے ہیں۔ ہماری کوئی مستقل رہائش گاہ نہیں۔ 12 اور بڑی

مشقت سے ہم اپنے ہاتھوں سے روزی کماتے ہیں۔ لعن طعن
والوںکرنے برکتہمکو دیتے ہیں، ایذا والوںدینے برداشتکو
ہیں۔کرتے ہمیںجو13 بُرا بھلا اُنہیںہیںکہتے ہم دعا ہیں۔دیتے
تکاب ہم دنیا کا کرکٹُکوڑا غلاظتاور بنے پھرتے ہیں۔

پولس کُرِنتھیوں کا باپروحانی ہے
مَیں14 آپ کو شرمندہ کرنے کے لئے یہ نہیں لـکھ رہا، بلـکہ

پیارےاپنے بچے جان کر سمجھانے غرضکی سے۔ بےشک15
مسیح آپمیںعیسٰی اُستادکے تو باپلیکنہیں،بےشمار ہیں۔کم
کیونکہ مسیح عیسٰی میں مَیں آپہی کو الله خبریخوشکی سنا
کر آپ کا باپ بنا۔ اب16 مَیں تاکید کرتا ہوں کہ آپ میرے
نمونے پر چلیں۔ اِس17 لئے مَیں تیمُتھیُسنے آپکو بھیجپاسکے
دیا جو خداوند میں میرا پیارا اور وفادار بیٹا ہے۔ آپوہ مسیحکو
عیسٰی میں میری ہدایاتاُن 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
پاسکے نہیںکبھی آؤں گا۔ لیکن19 اگر مرضیکیخداوند ہوئی
تو جلد آ کر معلوم کروں گا کہ کیا یہ پھولے لوگہوئے صرف
باتیں کر رہے ہیں یا کہ الله قدرتکی اُن میں کام کر رہی ہے۔
20 کیونکہ الله کی بادشاہی باتوںخالی سے نہیںظاہر ہوتی بلـکہ الله
قدرتکی سے۔ 21 آپکیا ہتے چا ہیں کہ مَیں چھڑی لے آپکر
پاسکے آؤں یا پیار اور حلیمی روحکی میں؟

5
زناکاری

1 یہ بات ہمارے کانوں تک پہنچی ہے کہ آپ کے درمیان
زناکاری ہو رہی ہے، بلـکہ ایسی زناکاری جسے غیریہودی بھی
روا نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں آپکہ میں کسیسے اپنینے سوتیلی
*ماں سے شادی کر رکھی ہے۔ کمال2 ہے کہ آپ اِس فعل پر
نادم نہیں بلـکہ پھولے پھر رہے !ہیں کیا مناسب نہ ہوتا کہ آپ
محسوسدُکھ کر کے اِس بدی مرتکبکے کو اپنے درمیان سے
خارج کر دیتے؟ 3 گو مَیں جسم لحاظکے آپسے پاسکے نہیں،
لیکن روح لحاظکے سے ضرور ہوں۔ اور مَیں شخصاُس پر فتوٰی
اِس دےطرح چکا ہوں جیسے کہ مَیں آپ کے درمیان موجود
ہوں۔ ہمارےآپجب4 خداوند عیسٰی کے نام میں جمع ہوں گے
تو مَیں روح میں آپ کے ساتھ ہوں گا ہمارےاور خداوند عیسٰی
کی قدرت بھی۔ 5 اُس وقت ایسے شخص ابلیسکو کے حوالے
کریں تاکہ صرف اُس کا ہلاکجسم ہو جائے، لیکن اُس کی
روح خداوند دنکے رِہائی پائے۔

آپ6 کا فخر کرنا اچھا نہیں۔ آپکیا معلومکو نہیں ہمجبکہ
تھوڑا سا خمیر تازہ ُگندھے میںآٹےہوئے ہیںملاتے تو سارےوہ
آٹے کو خمیر کر دیتا ہے؟ 7 آپاپنے کو خمیر صافپاکسے کر
کے تازہ ُگندھا ہوا آٹا بن جائیں۔ آپحقیقتدر ہیں بھی پاک،

* 5:1 سوتیلی :ماں لفظی :ترجمہ باپ’ کی ًلیکن‘بیوی، غالبا اِس سے مراد سوتیلی ماں ہے۔
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کیونکہ ہمارا فسحعیدِ کا لیلا ہمارےمسیح لئے ذبح ہو ہے۔چکا
اِس8 لئے آئیے ہم پرانے خمیری 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 میرا مطلب یہ نہیں تھا آپکہ اِس دنیا کے زناکاروں
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
نہیں،11جاتے۔کرکوچ یہمطلبمیرا تھا سےشخصایسےآپکہ
تعلق نہ رکھیں میںمسیحجو تو بھائی کہلاتا ہے مگر وہہے زناکار
یا لالچی یا پرستبُت یا گلوچگالی کرنے والا یا شرابی یا لٹیرا۔ ایسے
شخص ساتھکے تککھانا بھی نہ کھائیں۔

مَیں12 اُن لوگوں عدالتکی کیوں کرتا پھروں جو ایمان داروں
کی جماعت سے باہر ہیں؟ کیا آپ خود بھی صرف اُن کی عدالت
نہیں کرتے جماعتجو کے اندر ہیں؟ 13 باہر والوں عدالتکی تو
خدا کرےہی گا۔ کلاِم مُقّدس میں یوں لـکھا ہے، شریر’ کو
اپنے درمیان نکالسے ‘دو۔

6
بازیمقدمہ

آپ1 میں یہ جرأت کیسے پیدا ہوئی کسیجبکہ کا کسی
دوسرے ایمان دار کے ساتھ تنازع ہو تو وہ اپنا جھگڑا بےدینوں
کے منے سا لے جاتا ہے نہ کہ مُقّدسوں کے منے؟ سا 2 آپکیا نہیں
جانتے کہ مُقّدسین دنیا کی عدالت کریں گے؟ اور اگر آپ دنیا
کی عدالت کریں گے تو کیا آپ اِس قابل نہیں کہ چھوٹے موٹے
جھگڑوں کا فیصلہ کر سکیں؟ 3 کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہم
فرشتوں عدالتکی کریں گے؟ تو پھر کیا ہم روزمرہ معاملاتکے
کو نہیں نپٹا سکتے؟ 4 اور اِس قسم معاملاتکے کو فیصل کرنے
کے لئے آپ ایسے لوگوں کو کیوں مقرر کرتے ہیں جو جماعت
کی نگاہ میں حیثیتکوئی نہیں رکھتے؟ 5 یہ بات آپمَیں کو شرم
دلانے کے لئے کہتا ہوں۔ آپکیا ایکمیں بھی شخصسیانا نہیں
جو بھائیوںاپنے مابینکے فیصلہ کرنے قابلکے ہو؟ لیکن6 نہیں۔
بھائی اپنے ہی بھائی پر مقدمہ چلاتا ہے اور وہ بھی غیرایمان داروں
کے منے۔ سا

7 اّول تو آپ سے یہ غلطی ہوئی کہ آپ ایک دوسرے سے
مقدمہ بازی کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ 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؟ 8 اِس
برعکسکے آپ کا یہ حال ہے آپکہ خود ہی ناانصافی کرتے
اور ٹھگتے ہیں اور وہ بھی اپنے بھائیوں کو۔ 9 کیا آپ نہیں جانتے
کہ ناانصاف الله کی بادشاہی میراث میں نہیں پائیں گے؟ فریب
نہ !کھائیں حرام کار، بُت پرست، زناکار، ہم جنس پرست،
لونڈے باز، 10 چور، لالچی، شرابی، بدزبان، لٹیرے، یہ سب الله

کی میراثبادشاہی میں نہیں پائیں گے۔ آپ11 میں سے کچھ ایسے
تھے بھی۔ آپلیکن کو یا دھو آپگیا، مُقّدسکو کیا آپگیا، کو
خداوند عیسٰی مسیح کے نام ہمارےاور خدا روحکے راستسے
باز بنایا گیا ہے۔

جسم الله کا گھر ہے
میرے12 لئے سب کچھ جائز لیکنہے، سب کچھ مفید نہیں۔

میرے لئے سب کچھ جائز تو ہے، لیکن مَیں کسی بھی چیز کو
اجازت نہیں دوں گا کہ مجھ پر حکومت کرے۔ بےشک13
خوراک پیٹ کے لئے اور پیٹ خوراک کے لئے ہے، مگر الله
دونوں نیستکو لیکنگا۔دےکر ہم اِس یہسے نتیجہ نہیں نکال
سکتے کہ جسم زناکاری کے لئے ہے۔ ہرگز !نہیں جسم خداوند
لئےکے اورہے لئے۔کےجسمخداوند الله14 قدرتاپنینے سے
خداوند عیسٰی کو زندہ کیا اور اِسی طرح وہ ہمیں بھی کرےزندہ
گا۔

15 آپکیا نہیں جانتے آپکہ کے مسیحجسم کے اعضا ہیں؟
تو کیا مسیحمَیں کے اعضا کو لے کر فاحشہ کے اعضا بناؤں؟ ہرگز
نہیں۔ 16 کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جو فاحشہ لپٹسے جاتا ہے
وہ اُس کے ایکساتھ تن ہو جاتا ہے؟ پاکجیسے نوشتوں میں
لـکھا ہے، وہ” ایکدونوں ہو جاتے “ہیں۔ اِس17 برعکسکے
جو خداوند لپٹسے جاتا ہے وہ اُس کے ایکساتھ روح 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 کیا آپ نہیں جانتے آپکہ کا بدن
روح القدس کا گھر ہے جو آپ کے اندر سکونت کرتا ہے اور
آپجو کو الله طرفکی سے ملا آپہے؟ مالـکاپنے نہیں ہیں
20 آپکیونکہ قیمتکو ادا کر کے خریدا گیا ابہے۔ اپنے بدن
سے الله کو جلال دیں۔

7
ازدواجی زندگی

آپمَیںاب1 سوالاتکے جوابکا اچھابےشکہوں۔دیتا
ہے کہ شادیمرد نہ کرے۔ لیکن2 زناکاری سے بچنے کی خاطر
ہر مرد کی اپنی بیوی اور عورتہر کا اپنا شوہر ہو۔ 3 شوہر اپنی
بیوی کا حق کرےادا اور اِسی بیویطرح اپنے شوہر کا۔ بیوی4
پرجسماپنے نہیںاختیار بلـکہرکھتی اُس شوہرطرحاِسیشوہر۔کا
بھی اپنے جسم پر اختیار نہیں رکھتا بلـکہ اُس کی بیوی۔ 5 چنانچہ
ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں سوائے اِس کے کہ آپ دونوں
باہمی رضامندی سے ایک وقت مقرر کر لیں تاکہ دعا کے لئے
یادہ فرصتز مل لیکنسکے۔ اِس کے آپبعد دوبارہ اکٹھے ہو
جائیں آپابلیستاکہ نفسبےضبطکے فائدہسے اُٹھا آپکر کو
آزمائش میں نہ ڈالے۔

مَیںیہ6 طورکےحکم نہیںپر آپبلـکہ پیِشکےحالاتکے نظر
ً رعایتا کہہ ہوں۔رہا مَیں7 ہوںچاہتا ہیجیسےمجھلوگتمامکہ
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ہوں۔ لیکن ایکہر کو الله طرفکی الـگسے نعمت ملی ہے،
ایک کو یہ دوسرےنعمت، کو وہ۔

طلاق اور غیرایمان دار شادیسے
غیرشادیمَیں8 شدہ افراد اور بیواؤں سے یہ ہوںکہتا کہ اچھا

ہو میریآپاگر غیرشادیطرح شدہ رہیں۔ لیکن9 آپاگر اپنے
آپ پر قابو نہ رکھ سکیں تو شادی کر لیں۔ کیونکہ اِس سے پیشتر
کہ آپ کے شہوانی جذبات بےلگام ہونے لـگیں بہتر یہ ہے کہ
شادیآپ کر لیں۔

شادی10 شدہ جوڑوں کو مَیں نہیں بلـکہ خداوند حکم دیتا ہے
بیویکہ اپنے شوہر تعلقسے منقطع نہ کرے۔ 11 اگر وہ ایسا کر
ہوچکی کرےنہشادیدوسریتو یا اپنے صلحسےشوہر لے۔کر
اِسی طرح شوہر بھی اپنی بیوی طلاقکو نہ دے۔

12 دیگر لوگوں کو خداوند نہیں بلـکہ نصیحتمَیں 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۔
اِسی13 طرح اگر کسی ایمان دار خاتون کا شوہر ایمان نہیں لایا،
لیکن وہ بیوی کے ساتھ ہنے ر پر رضامند ہو تو وہ اپنے شوہر کو
طلاق نہ دے۔ 14 کیونکہ جو شوہر ایمان نہیں لایا اُسے اُس کی
ایمان بیویدار مُقّدسمعرفتکی ٹھہرایا گیا اورہے بیویجو ایمان
نہیں لائی اُسے اُس کے ایمان دار شوہر مُقّدسمعرفتکی قرار دیا
گیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا آپتو کے ناپاکبچے ہوتے، ابمگر وہ
لیکن15ہیں۔مُقّدس غیرایماناگر دار شوہر بیوییا منقطعتعلقاپنا
کر لے تو اُسے جانے صورتایسیدیں۔ میں ایمان دار بھائی یا بہن
اِس بندھن سے آزاد ہو گئے۔ مگر الله نے آپ کو صلح سلامتی
کی زندگی گزارنے کے لئے بُلایا ہے۔ 16 بہن، ممکن آپہے اپنے
خاوند کی نجات کا باعث بن جائیں۔ یا بھائی، ممکن آپہے اپنی
بیوی نجاتکی باعثکا بن جائیں۔

الله طرفکی سے مقررہ راہ پر رہیں
17 اُسیشخصہر راہ پر چلے جو خداوند نے اُس کے لئے مقرر

کی اور اُس حالت میں جس میں الله نے اُسے بُلایا ہے۔ ایمان
داروں کی تمام جماعتوں کے لئے میری یہی ہدایت ہے۔ 18 اگر
میںحالتمختونکوکسی بُلایا گیا تو نامختونوہ کوششکیہونے
نہ کرے۔ اگر کسی کو نامختونی کی حالت میں 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 سب کچھ ہے۔
20 ہر شخص اُسی حیثیت میں رہے جس میں اُسے بُلایا گیا تھا۔
21 کیا آپ غلام تھے جب خداوند 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 تھا
اُسےنےخداوندجب بُلایا خداوندابوہ آزادکا کیا اِسیہے۔ہوا
طرح جو آزاد تھا جب اُسے بُلایا گیا وہ اب مسیح کا غلام ہے۔
آپ23 دےقیمتکو کر خریدا گیا اِسہے، لئے انسان کے غلام

نہ بنیں۔ 24 بھائیو، حالتجسشخصہر میں بُلایا گیا اُسی میں وہ
الله کے منے سا قائم رہے۔

غیرشادی لوگشدہ
یوں25 کنوار بارےکے میں مجھے خداوند کوئیسےطرفکی

خاص نہیںحکم توبھیملا۔ اللهجسےمَیں قابِلسےرحمتاپنینے
اعتماد بنایا آپہے پر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں۔

دانستمیری26 میں مصیبتموجودہ پیِشکے نظر انسان کے
لئے اچھا ہے کہ غیرشادی شدہ رہے۔ 27 اگر آپ کسی خاتون
کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ چکے ہیں تو پھر اِس بندھن
کو توڑنے کوششکی نہ کریں۔ لیکن شادیآپاگر بندھنکے
میں نہیں بندھے تو پھر اِس کے لئے کوشش نہ کریں۔ تاہم28 اگر
آپ شادینے کر ہی لی ہے تو آپ نے گناہ نہیں کیا۔ اِسی طرح
اگر کنواری شادی کر چکی ہے تو یہ گناہ نہیں۔ مگر ایسے لوگ
جسمانی طور پر مصیبت میں پڑ جائیں گے جبکہ مَیں آپ کو اِس
سے بچانا چاہتا ہوں۔

29 بھائیو، مَیں تو یہ کہتا ہوں کہ وقت تھوڑا ہے۔ آئندہ
شادی شدہ ایسے زندگی بسر کریں جیسے غیرشادیکہ شدہ ہیں۔
30 رونے والے ایسے ہوں جیسے نہیں رو رہے۔ خوشی منانے
ایسےوالے نہیںخوشیجیسےہوں منا رہے۔ خریدنے ایسےوالے
ہوں جیسے اُن پاسکے کچھ بھی نہیں۔ 31 دنیا سے فائدہ اُٹھانے
والے ایسے ہوں جیسے اِس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیونکہ اِس دنیا
کی موجودہ شکل صورتو ختم ہوتی جا رہی ہے۔

مَیں32 تو چاہتا ہوں آپکہ فکروں سے آزاد رہیں۔ غیرشادی
شخصشدہ خداوند کے معاملوں کی فکر میں رہتا ہے کسکہ
طرح خوشاُسے کرے۔ اِس33 برعکسکے شادی شخصشدہ
دنیاوی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اپنی بیوی کو خوش
کرے۔ یوں34 میںمکشکشبڑیوہ مبتلا طرحاِسیہے۔رہتا
غیرشادی شدہ خاتون اور کنواری خداوند کی فکر میں رہتی ہے
وہکہ اورجسمانی روحانی طور پر اُس کے لئے مخصوص مُقّدسو
ہو۔ اِس کے مقابلے میں شادی شدہ خاتون دنیاوی فکر میں رہتی
ہے کہ اپنے خاوند خوشطرحکسکو کرے۔

35 مَیں یہ آپ ہی فائدےکے کے لئے کہتا ہوں۔ مقصد یہ
نہیں آپکہ پر پابندیاں لگائی جائیں بلـکہ یہ آپکہ شرافت، ثابت
قدمی یکاور سوئی ساتھکے خداوند میںحضوریکی چلیں۔

36 اگر کوئی سمجھتا ہے، مَیں’ کنواریاپنی منگیتر شادیسے
نہ اُسسےکرنے مارحقکا ‘ہوںرہا یا یہ کہ اُسمیری’ لئےکے
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 نے شادی نہ کرنے کا پختہ
عزم کر لیا ہے اور وہ مجبور نہیں بلـکہ ارادےاپنے پر اختیار رکھتا
ہے اور اُس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنی کنواری
لڑکی ایسےکو ہی ہنے دےر تو اُس نے اچھا کیا۔ جسغرض38
نے اپنی کنواری منگیتر سے شادی کر لی ہے اُس نے اچھا کیا
جسلیکنہے، نہیںنے کی اُس نے اَور بھی اچھا کیا ہے۔
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تکجب39 خاوند زندہ ہے بیوی کو اُس سے رشتہ توڑنے
اجازتکی نہیں۔ خاوند وفاتکی کے بعد وہ آزاد ہے جسکہ
سے شادیچاہے کر لے، میں۔خداوندصرفمگر میریلیکن40
دانست 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 میں بات کرتا ہوں۔ ہم
جانتے ہیں کہ سبہم صاحِب علم ہیں۔ علم انسان کے لنے پھو کا
باعث بنتا ہے محبتجبکہ اُس کی تعمیر کرتی ہے۔ 2 جو سمجھتا
ہے کہ اُس نے کچھ جان لیا ہے اُس تکابنے اُس طرح نہیں
جانا جس طرح اُس کو جاننا ہئے۔ چا لیکن3 جو الله سے محبت
رکھتا ہے اُسے الله نے جان لیا ہے۔

بُتوں4 کی قربانی کھانے کے ضمن میں ہم جانتے ہیں کہ دنیا
میں بُت کوئی چیز نہیں اور کہ رب کے سوا کوئی اَور خدا نہیں
آسمانبےشک5ہے۔ زمینو پر نامکئی نہاد دیوتا ہوتے ہاںہیں،
در بہتیرےاصل دیوتاؤں اور خداوندوں کی پوجا کی جاتی ہے۔
توبھی6 ہم ہیںجانتے ہیایکفقطکہ جسباپہماراہے،خدا
نے سب کچھ پیدا کیا ہے اور جس کے لئے ہم زندگی گزارتے
ہیں۔ ایکاور ہی خداوند یعنیہے عیسٰی جسمسیح وسیلےکے
سبسے کچھ وجود میں آیا ہے جساور سے ہمیں زندگی حاصل
ہے۔

لیکن7 اِسکوکسیہر کا علم ایمانبعضنہیں۔ دار تکابتو
یہ سوچنے عادیکے ہیں کہ بُت کا وجود ہے۔ اِس لئے جب وہ
کسی بُت کی قربانی گوشتکا کھاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ
ہم ایسا کرنے سے اُس بُت کی پوجا کر رہے ہیں۔ یوں اُن کا ضمیر
کمزور ہونے کی وجہ سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ حقیقت8 تو یہ ہے
کہ ہمارا الله کو پسند آنا اِس بات پر مبنی نہیں کہ ہم کیا کھاتے
ہیں اور کیا نہیں کھاتے۔ نہ پرہیز کرنے سے ہمیں کوئی نقصان
پہنچتا ہے اور نہ کھا لینے سے کوئی فائدہ۔

لیکن9 خبردار رہیں کہ آپ کی یہ آزادی کمزوروں کے لئے
ٹھوکر باعثکا نہ بنے۔ 10 کیونکہ اگر کوئی کمزور آپشخصضمیر
کو بُت میںخانے کھانا کھاتے دیکھےہوئے تو کیا اُسے اُس کے
ضمیر بُتوںخلافکے کی قربانیاں کھانے پر اُبھارا نہیں جائے گا؟
اِس11 آپطرح کا کمزور جسبھائی کی خاطر مسیح قربان ہوا
آپ کے علم و عرفان کی وجہ ہلاکسے ہو جائے گا۔ جب12
طرحاِسآپ بھائیوںاپنے کا گناہ اورکرتے اُن کمزورکے ضمیر کو
مجروح ہیںکرتے مسیحآپتو ہیکا گناہ ہیں۔کرتے اِس13 لئے
اگر ایسا بھائیمیرےکھانا راہصحیحکو بھٹکانےسے باعثکا بنے
تو مَیں گوشتکبھی نہیں 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 نزدیککے
مسیح نزدیککےآپلیکننہیں،رسولکا تو خداوندہوں۔ضرور
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 نہیں؟حقکا 5 کیا ہمیں نہیںحق
شادیکہ کر کے اپنی بیوی کو ساتھ لئے دوسرےپھریں؟ رسول
اور خداوند کے بھائی اور کیفا تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ 6 کیا مجھے
برنباساور ہی پانےکچھمیںاجرکےخدمتاپنیکو نہیں؟حقکا
کون7 فوجیسا خرچاپنے جنگپر لڑتا انگورکونہے؟ باغکا 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 بَیلوںصرفالله کی فکر کرتا ہے 10 یا ہماریوہ
خاطر یہ فرماتا ہے؟ ہاں، ہماریضرور خاطر ہلکیونکہ چلانے
والا اِس اُمید پر چلاتا ہے کہ اُسے کچھ ملے گا۔ اِسی طرح ہنے گا
والا اِس اُمید پر گاہتا ہے کہ وہ پیداوار میں سے اپنا حصہ پائے
گا۔ ہم11 آپنے لئےکے بیجروحانی یا بو توہے۔ کیا نامناسبیہ
ہے اگر آپہم فصلجسمانیسے کاٹیں؟ 12 اگر دوسروں آپکو
سے اپنا لینےحصہ حقکا توہے کیا ہمارا اُن یادہسے نہیںحقز بنتا؟
لیکن ہم نے اِس حق سے فائدہ نہیں اُٹھایا۔ ہم سب کچھ

برداشت کرتے ہیں تاکہ مسیح کی خوش خبری کے لئے کسی
بھی طرح رکاوٹسے باعثکا نہ بنیں۔ 13 آپکیا نہیں جانتے کہ
المُقّدسبیت والوںکرنےخدمتمیں یاتکی المُقّدسبیتضرور
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 کہ انجیل کی خوش خبری کی
منادی والوںکرنے یاتکی ضرور اُن پوریسے جائیںکی اِسجو
خدمت سے فائدہ اُٹھاتے ہیں۔

لیکن15 مَیں طرحکسینے بھی اِس سے فائدہ نہیں اُٹھایا، اور
نہ اِس لئے لـکھا ہے میرےکہ ساتھ سلوکایسا کیا جائے۔ نہیں،
اِس پہلےسے کہ فخر کرنے کا میرا یہ مجھحق چھینسے لیا جائے
بہتر یہ ہے کہ مَیں مر جاؤں۔ لیکن16 الله کی خوش خبری کی
منادی میرےکرنا لئے فخر باعثکا نہیں۔ مَیں تو یہ کرنے پر مجبور
ہوں۔ مجھ پر افسوس اگر اِس خوش خبری کی منادی نہ کروں۔
17 اگر مَیں یہ مرضیاپنی سے کرتا تو پھر اجر کا میرا بنتا۔حق لیکن
ایسا نہیں ہے بلـکہ خدا ہی مجھےنے یہ دیداریذمہ ہے۔ 18 تو
پھر میرا اجر کیا یہہے؟ انجیلمَیںکہ سناؤںمفتخبریخوشکی
اور اپنے اُس حق سے فائدہ نہ اُٹھاؤں جو مجھے اُس کی منادی
کرنے حاصلسے ہے۔

19 اگرچہ مَیں سب لوگوں سے آزاد ہوں پھر بھی مَیں نے اپنے
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آپ کو سب کا غلام بنا لیا تاکہ یادہ ز سے یادہ ز لوگوں کو
جیت لوں۔ 20 مَیں یہودیوں کے درمیان یہودی کی مانند بنا تاکہ
یہودیوں جیتکو لوں۔ شریعتموسوی تحتکے زندگی گزارنے
والوں کے درمیان مَیں اُن کی مانند بنا تاکہ اُنہیں جیت لوں، گو
مَیں شریعت ماتحتکے نہیں۔ شریعتموسوی21 کے بغیر زندگی
والوںگزارنے مَیںدرمیانکے اُن ہی مانندکی بنا تاکہ جیتاُنہیں
لوں۔ اِس کا مطلب یہ نہیں کہ مَیں الله کی شریعت کے تابع نہیں
حقیقتہوں۔ میں مَیں مسیح شریعتکی تحتکے زندگی گزارتا
ہوں۔ 22 مَیں کمزوروں کے لئے کمزور بنا تاکہ اُنہیں جیت لوں۔
سب کے لئے مَیں سب کچھ بنا تاکہ ہر ممکن یقے طر بعضسے
کو بچا سکوں۔ 23 جو بھیکچھ کرتا ہوں الله خبریخوشکی کے
واسطے کرتا ہوں تاکہ اِس برکاتکی شریکمیں ہو جاؤں۔

24 آپکیا نہیں جانتے کہ سٹیڈیم میں دوڑتے سبتو ہی ہیں،
لیکن انعام ایک شخصہی حاصل کرتا ہے؟ چنانچہ ایسے دوڑیں
آپکہ ہی جیتیں۔ کھیلوں25 شریکمیں 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 طرح باکسنگ بھی کرتا ہوں،
مَیں ہَوا میں مُکے نہیں مارتا بلـکہ نشانے کو۔ مَیں27 اپنے بدن کو
مارتا کوٹتا اور اِسے اپنا غلام بناتا ہوں، ایسا نہ ہو دوسروںکہ میں
منادی کر کے نامقبولخود ٹھہروں۔

10

اسرائیل ناکعبرتکا تجربہ
1 بھائیو، مَیں نہیں چاہتا آپکہ باتاِس ناواقفسے رہیں کہ

باپہمارے بادلسبدادا نیچےکے تھے۔ سبوہ سمندر میں سے
گزرے۔ 2 اُن سب نے بادل اور سمندر میں موسٰی کا بپتسمہ لیا۔
سب3 ایکنے ہی خوراکروحانی کھائی 4 سباور ایکنے
ہی روحانی پانی پیا۔ کیونکہ مسیح روحانی چٹان صورتکی میں
اُن کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہی اُن سب کو پانی پلاتا رہا۔
اِس5 باوجودکے اُن میں سے لوگبیشتر الله کو پسند نہ آئے، اِس
لئے وہ یگستان ر ہلاکمیں ہو گئے۔

عبرتہماریکچھسبیہ6 کے لئے واقع ہوا تاکہ ہم اُن لوگوں
کی طرح بُری چیزوں کی ہَوَس نہ کریں۔ 7 اُن میں بعضسے کی
طرح بُت پرست نہ بنیں، جیسے مُقّدس نوشتوں میں لـکھا ہے،
لوگ” کھانے پینے کے لئے بیٹھ گئے اور پھر اُٹھ کر رنگ رلیوں
میں اپنے دل بہلانے “لـگے۔ ہم8 زنا بھی نہ کریں جیسے اُن میں
بعضسے نے کیا اور نتیجے ایکمیں ہی دن میں 23,000 افراد
ڈھیر ہو گئے۔ آزمائشکیخداوندہم9 بھی نہ طرحجسکریں اُن
میں بعضسے نے کی اور نتیجے میں سانپوں ہلاکسے ہوئے۔
10 اور نہ بڑائیں بڑ جس طرح اُن میں بعضسے بڑبڑانے لـگے اور
نتیجے ہلاکمیں کرنے والے فرشتے مارےہاتھوںکے گئے۔

11 یہ ماجرے عبرت 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۔ صرفآپ13 ایسی آزمائشوں میں
پڑے ہیں جو انسان کے لئے عام ہوتی ہیں۔ اور الله وفادار ہے۔
آپوہ آپکو طاقتکی سے یادہ آزمائشز میں نہیں دےپڑنے
آزمائشآپجبگا۔ 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 بھاگیں۔سے آپمَیں15 کو

سمجھ دار جان کر بات کر رہا ہوں۔ آپ خود میری اِس بات
کا فیصلہ کریں۔ جب16 ہم عشائے ربانی کے موقع پر برکت
کے پیالے دےبرکتکو کر اُس میں سے پیتے ہیں تو کیا ہم یوں
مسیح شریکمیںخونکے نہیں ہوتے؟ روٹیہمجباور توڑ کر
ہیںکھاتے تو مسیحکیا بدنکے نہیںشریکمیں ہوتے؟ روٹی17
ایکتو ہی اِسہے، لئے ہم بہتجو ایکہیںسے بدنہی ہیں،
کیونکہ ایکسبہم ہی روٹی شریکمیں ہوتے ہیں۔

18 بنی اسرائیل پر غور کریں۔ کیا بیت المُقّدس میں قربانیاں
قربانوالےکھانے نہیںشریکمیںرفاقتکیگاہ 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 قربانیاںجو وہ گزرانتے ہیں الله کو نہیں بلـکہ شیاطین کو
گزرانتے ہیں۔ اور مَیں نہیں چاہتا آپکہ شیاطین رفاقتکی میں
شریک ہوں۔ آپ21 خداوند کے پیالے اور ساتھ ہی شیاطین کے
پیالے نہیںسے پی آپسکتے۔ خداوند رفاقتیکے کھانے اور ساتھ
شیاطینہی رفاقتیکے 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
سب23 کچھ روا تو ہے، لیکن سب کچھ مفید نہیں۔ سب کچھ

جائز تو ہماریکچھسبلیکنہے، تعمیر ترقیو نہیںباعثکا ہوتا۔
24 ہر کوئی اپنے فائدےہی تلاشکی میں نہ رہے دوسرےبلـکہ
کے۔

25 بازار میں جو کچھ بِکتا ہے اُسے کھائیں اور اپنے ضمیر کو
مطمئن کرنے کی خاطر پوچھ گچھ نہ کریں، 26 کیونکہ زمین” اور
جو کچھ اُس پر ربہے کا “ہے۔

27 اگر کوئی غیرایمان دار آپ کی کرےدعوت اور آپ اُس
دعوت قبولکو کر لیں آپتو کے منے سا جو کچھ بھی رکھا جائے
اُسے کھائیں۔ اپنے ضمیر کے اطمینان کے لئے تفتیش نہ کریں۔
لیکن28 اگر آپکوئی کو بتا دے، یہ” بُتوں کا چڑھاوا “ہے تو
پھر شخصاُس کی جسخاطر آپنے کو آگاہ کیا ہے اور ضمیر
کی خاطر اُسے نہ کھائیں۔ مطلب29 ہے اپنے ضمیر کی خاطر نہیں
دوسرےبلـکہ کے ضمیر کی خاطر۔ کیونکہ طرحکسیہ ہو سکتا
دوسرےکسیکہہے کا آزادیمیریضمیر بارےکے میں فیصلہ
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کرے؟ 30 اگر مَیں خدا کا شکر کر کسیکے شریکمیںکھانے
ہوتا ہوں تو پھر مجھے کیوں بُرا کہا مَیںجائے؟ تو اُسے خدا کا شکر
کر کے کھاتا ہوں۔

31 سبچنانچہ کچھ الله کے جلال 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 جماعتکی
کے لئے۔ اِسی33 طرح مَیں بھی سب کو پسند آنے کی ہر ممکن
کوشش کرتا ہوں۔ مَیں اپنے فائدےہی کے خیال میں نہیں رہتا
بلـکہ دوسروں کے نجاتبہتیرےتاکہ پائیں۔

11
میرے1 نمونے پر مسیحمَیںطرحجسچلیں نمونےکے پر چلتا

ہوں۔
عبادت میں خواتین کا کردار

شاباش2 کہ آپ ہر طرح سے مجھے یاد رکھتے ہیں۔ آپ نے
روایات محفوظیوںکو رکھا مَیںطرحجسہے آپاُنہیںنے کے
سپرد کیا تھا۔ لیکن3 آپمَیں ایککو باتاَور آگاہسے کرنا چاہتا
ہوں۔ ہر مرد کا سر مسیح ہے عورتجبکہ کا سر مرد اور مسیح
کا سر الله ہے۔ 4 اگر کوئی مرد ڈھانکسر کر دعا یا کرےنبوّت
تو وہ اپنے سر کی بےعزتی کرتا ہے۔ 5 اور اگر کوئی خاتون ننگے
سر دعا یا کرےنبوّت تو وہ اپنے سر کی بےعزتی کرتی ہے، یا گو
وہ سر مُنڈی ہے۔ 6 جو عورت اپنے سر پر دوپٹا نہیں لیتی وہ ِنڈ ٹ
کروائے۔ لیکن اگر ِنڈ ٹ کروانا یا سر منڈوانا اُس کے لئے بےعزتی
کا باعث ہے تو پھر وہ اپنے سر کو ضرور ڈھانکے۔ لیکن7 مرد
کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے سر کو نہ ڈھانکے کیونکہ وہ الله
صورتکی اور جلال منعکسکو کرتا عورتلیکنہے۔ مرد کا
منعکسجلال کرتی ہے، 8 کیونکہ پہلا عورتمرد نہیںسے نکلا
بلـکہ عورت مرد سے نکلی ہے۔ 9 مرد کو عورت کے لئے خلق
نہیں کیا گیا عورتبلـکہ کو مرد لئے۔کے اِس10 وجہ عورتسے
فرشتوں پیِشکو رکھنظر کر سراپنے پر دوپٹا اُسجولے پر اختیار
نشانکا ہے۔ لیکن11 یاد رہے میںخداوندکہ عورتنہ مرد کے
بغیر کچھ ہے اور نہ مرد عورت کے بغیر۔ 12 کیونکہ اگرچہ ابتدا
عورتمیں مرد سے نکلی، ابلیکن عورتمرد ہی سے پیدا ہوتا
ہے۔ اور ہر شے الله سے نکلتی ہے۔

آپ13 خود فیصلہ کریں۔ مناسبکیا ہے کہ عورتکوئی الله
کے منے سا ننگے سر دعا کرے؟ 14 فطرتکیا بھی یہ نہیں سکھاتی
کہ لمبے بال مرد کی بےعزتی کا باعث ہیں 15 جبکہ عورت کے
لمبے بال اُس عزتکی موجبکا ہیں؟ 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
ہدایتاَورایککوآپمَیں17 میںسلسلےاِسلیکنہوں۔دیتا

میرے پاس آپ کے لئے یفی تعر الفاظ نہیں، کیونکہ آپ کا جمع
بہتریکیآپہونا نہیںباعثکا ہوتا نقصانبلـکہ اّول18باعث۔کا

مَیںتو ہوںسنتا اکٹھےمیںصورتکیجماعتآپجبکہ ہوتے
ہیں آپتو درمیانکے پارٹی بازی نظر آتی تکحدکسیاورہے۔
اِسمجھے لازم19ہے۔بھییقینکا مختلفدرمیانکےآپکہہے
پارٹیاں نظر آئیں تاکہ آپ میں سے وہ ظاہر ہو جائیں جو آزمانے
کے بعد بھی سچے نکلیں۔ آپجب20 جمع ہوتے ہیں تو جو کھانا
آپ کھاتے ہیں اُس کا عشائے ربانی سے کوئی تعلق نہیں رہا۔
21 کیونکہ شخصہر دوسروں کا انتظار کئے بغیر اپنا کھانا کھانے
لگتا ہے۔ نتیجے ایکمیں بھوکا رہتا ہے دوسرےجبکہ کو نشہ
ہو جاتا ہے۔ تعجب22 !ہے کیا کھانے پینے کے لئے آپ کے گھر
نہیں؟ یا کیا آپ الله کی جماعت کو حقیر جان کر اُن کو جو خالی
ہاتھ آئے ہیں شرمندہ کرنا ہتے چا ہیں؟ مَیں کیا کہوں؟ آپکیا کو
شاباش دوں؟ اِس میں آپمَیں شاباشکو دےنہیں سکتا۔

23 کیونکہ جو کچھ مَیں نے آپ کے سپرد کیا ہے وہ مجھے
خداوند ہی سے ملا راتجسہے۔ خداوند عیسٰی دشمنکو کے
حوالے کر دیا گیا اُس نے روٹی لے کر شکرگزاری24 کی دعا کی
اور ٹکڑےاُسے کر کے یہ”کہا، میرا بدن ہے تمہارےجو لئے دیا
جاتا ہے۔ مجھے یاد کرنے کے لئے یہی کیا “کرو۔ اِسی25 طرح
اُس نے کھانے کے بعد پیالہ لے کر کہا، َمے” کا یہ پیالہ وہ نیا
عہد یعےکےخونمیرےجوہے ذر قائم کیا کبھیجبہے۔جاتا
اِسے پیو تو مجھے یاد کرنے کے لئے “پیو۔ 26 آپبھیجبکیونکہ
یہ روٹی کھاتے اور یہ پیالہ پیتے ہیں تو خداوند موتکی کا اعلان
کرتے تکجبہیں، واپسوہ نہ آئے۔

نالائقجوچنانچہ27 طور پر روٹیکیخداوند اُساورکھائے کا
پیالہ پیئے وہ خداوند بدنکے اور خون کا گناہ کرتا اورہے قصوروار
ٹھہرے گا۔ 28 شخصہر آپاپنے کو پرکھ کر ہی اِس روٹی میں
سے کھائے اور پیالے میں سے پیئے۔ 29 جو روٹی کھاتے اور پیالہ
پیتے وقت خداوند کے بدن کا احترام نہیں کرتا وہ اپنے آپ پر الله
کی عدالت لاتا ہے۔ اِسی30 لئے آپ کے بہتیرےدرمیان کمزور
اور بیمار ہیں بلـکہ بہت سے موت کی نیند سو چکے ہیں۔ 31 اگر
ہم آپاپنے کو جانچتے تو الله عدالتکی سے بچے ہتے۔ ر لیکن32
عدالتہماریخداوند کرنے تربیتہماریسے کرتا ہے تاکہ ہم
دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔

میرےغرض33 آپجببھائیو، کھانے کے لئے جمع ہوتے
ہیں دوسرےایکتو انتظارکا 34کریں۔ لـگیبھوککوکسیاگر
ہو تو وہ اپنے میںگھر ہی کھانا کھا لے آپتاکہ کا جمع آپہونا
کی عدالت کا باعث نہ ٹھہرے۔ دیگر ہدایات مَیں آپ کو اُس
وقت دوں آپجبگا پاسکے آؤں گا۔

12
ایک روح مختلفاور نعمتیں

1 بھائیو، مَیں نہیں چاہتا آپکہ روحانی نعمتوں بارےکے میں
ناواقف رہیں۔ آپ2 جانتے ہیں ایمانکہ لانے سے آپپیشتر کو
بار بار بہکایا اور بُتوںگونگے طرفکی کھینچا تھا۔جاتا 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۔ اور روح
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القدس کی ہدایت سے لنے بو والے کے سوا کوئی نہیں کہے عیسٰی”گا، خداوند “ہے۔
ہے۔ہیایکروحلیکنہیں،ہوتینعمتیںکیطرحطرحگو4

طرح5 طرح کی خدمتیں ہوتی ہیں، لیکن ایکخداوند ہی ہے۔
6 الله اپنی قدرت کا اظہار مختلف انداز سے کرتا ہے، لیکن خدا
ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا کام کرتا ہے۔ 7 ہم میں
سے ایکہر القدسروحمیں کا نعمتکسیاظہار سے ہوتا ہے۔
یہ نعمتیں اِس لئے دی جاتی ہیں تاکہ دوسرےایکہم کی مدد
کریں۔ ایک8 کو روح القدس حکمت کا کلام عطا کرتا ہے،
دوسرے کو روحوہی 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 ہے،
دوسرے کو نبوّت کرنے کی صلاحیت تیسرےاور مختلفکو
روحوں میں امتیاز کرنے کی ایکنعمت۔ کو اُس سے غیرزبانیں
لنے بو نعمتکی ملتی دوسرےاورہے کو اِن کا ترجمہ کی۔کرنے
11 ایکوہی روح یہ تمام نعمتیں تقسیم کرتا ہے۔ اور وہی فیصلہ
کرتا ہے کسکہ کو نعمتکیا ملنی ہے۔

ایک جسم مختلفاور اعضا
12 انسانی جسم کے بہت سے اعضا ہوتے ہیں، لیکن یہ تمام

ایکاعضا ہی بدن کو تشکیل دیتے ہیں۔ مسیح کا بدن بھی ایسا
ہے۔ 13 خواہ ہم یہودی تھے یا یونانی، غلام تھے یا آزاد، بپتسمے
ایککوسبہمسے ایکمعرفتکیروحہی شاملمیںبدنہی
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 “نہیں۔حصہ کیا یہ کہنے پر اُس کا بدن تعلقسے ختم ہو جائے
گا؟ 16 کریںفرضیا کانکہ مَیں”کہے، آنکھ نہیں ہوں اِس لئے
بدن کا “نہیں۔حصہ کیا یہ کہنے پر اُس کا بدن سے ٹوٹناتا جائے
گا؟ 17 اگر پورا آنکھجسم ہی ہوتا تو پھر سننے کہاںصلاحیتکی
ہوتی؟ اگر ہیکانبدنسارا ہوتا تو پھر سونگھنے کا کیا لیکن18بنتا؟
الله جسمنے مختلفکے اعضا بنا کر ایکہر وہاںکو لگایا جہاں
وہ چاہتا تھا۔ 19 ایکاگر ہی عضو پورا جسم ہوتا تو پھر کسیہ
قسم ہوتا؟جسمکا بہتنہیں،20 سے اعضا ہوتے لیکنہیں، جسم
ایک ہی ہے۔

21 آنکھ ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی، مجھے” تیری ضرورت
“نہیں، نہ سر پاؤں سے کہہ سکتا ہے، مجھے” تمہاری ضرورت
“نہیں۔ 22 بلـکہ اگر دیکھا جائے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جسم
کے جو اعضا یادہ ز کمزور لـگتے ہیں اُن کی یادہ ز ضرورت ہوتی
ہے۔ 23 وہ اعضا جنہیں ہم عزتکم کے لائق سمجھتے ہیں اُنہیں
ہم یادہ عزتز کے ڈھانپساتھ لیتے ہیں، اور وہ اعضا جنہیں ہم
شرم سے چھپا کر رکھتے ہیں اُن ہی کا ہم یادہ ز احترام کرتے
ہیں۔ 24 اِس برعکسکے ہمارے عزت دار اعضا کو اِس کی
ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ ہم اُن خاصکا احترام کریں۔ لیکن
الله جسمنے ترتیبطرحاِسکو دیا اُسکہ نے کم قدر اعضا کو

یادہ ز عزت 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 سرفرازعضو ہو جائے تو اُس باقیساتھکے تمام بھیاعضا
مسرور ہوتے ہیں۔

ملسبآپ27 کر مسیح کا بدن ہیں اور انفرادی طور پر اُس
کے مختلف اعضا۔ 28 اور الله نے اپنی جماعت میں پہلے رسول،
دوسرے نبی تیسرےاور اُستاد مقرر کئے ہیں۔ پھر اُس نے ایسے
لوگ بھی مقرر کئے ہیں معجزےجو کرتے، شفا دیتے، دوسروں
کی مدد کرتے، انتظام چلاتے مختلفاور قسم کی غیرزبانیں لتے بو
29ہیں۔ ہیں؟رسولسبکیا نبیسبکیا ہیں؟ اُستادسبکیا ہیں؟
معجزےسبکیا کرتے ہیں؟ 30 سبکیا کو شفا دینے نعمتیںکی
حاصل ہیں؟ کیا سب غیرزبانیں لتے بو ہیں؟ کیا سب اِن کا ترجمہ
کرتے ہیں؟ آپلیکن31 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 بسمَیں گونجتا یالہوا گھڑ یا ٹھنٹھناتی ہوئی جھانجھ
ہوں۔ہی 2 میریاگر 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 محبتدل 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۔

محبت4 صبر سے کام لیتی محبتہے، مہربان ہے۔ نہ یہ حسد
کرتی یہہے۔مارتیڈینگیںنہہے بھیپھولتی بدتمیزیمحبت5نہیں۔
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۔ 6 یہ ناانصافی دیکھ کر خوش نہیں ہوتی بلـکہ سچائی
کے غالب آنے پر ہی خوشی مناتی ہے۔ 7 یہ ہمیشہ دوسروں کی
یاں برداشتکمزور کرتی ہمیشہہے، اعتماد کرتی ہمیشہہے، اُمید
رکھتی ہے، ثابتہمیشہ قدم رہتی ہے۔

کبھیمحبت8 نہیںختم اِسہوتی۔ نبوّتیںمیںمقابلےکے ختم ہو
جائیں گی، غیرزبانیں جاتی رہیں گی، مٹعلم جائے گا۔ 9 کیونکہ
وقتاِس ہمارا نامکملعلم ہماریاورہے کچھسبنبوّت نہیںظاہر
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 گے۔ اب مَیں جزوی طور پر جانتا ہوں، لیکن
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اُس وقت کامل طور سے جان لوں گا، ایسے ہی جیسے الله نے
مجھے پہلے جانسے لیا ہے۔

غرض13 ایمان، اُمید اور محبت تینوں قائم ہتے ر ہیں، لیکن اِن
میں محبتافضل ہے۔

14
نبوّت اور غیرزبانیں

محبت1 دامنکا تھامے لیکنرکھیں۔ ساتھ ہی روحانی نعمتوں
سرگرمیکو میںاستعمالسے ًلائیں، نبوّتخصوصا نعمتکی کو۔
غیرزبان2 لنے بو والا لوگوں سے نہیں بلـکہ الله باتسے کرتا ہے۔
کوئی اُس باتکی نہیں سمجھتا کیونکہ وہ روح میں بھید کی باتیں
کرتا ہے۔ 3 اِس برعکسکے نبوّت کرنے والا لوگوں سے ایسی
باتیں کرتا ہے جو اُن کی تعمیر و ترقی، حوصلہ افزائی اور تسلی کا
باعث بنتی ہیں۔ 4 غیرزبان لنے بو والا اپنی تعمیر و ترقی کرتا ہے
جبکہ نبوّت کرنے جماعتوالا کی۔

5 مَیں چاہتا ہوں کہ آپ سب غیرزبانیں بولیں، لیکن اِس سے
یادہ ز یہ خواہش رکھتا ہوں کہ آپ نبوّت کریں۔ نبوّت کرنے
والا غیرزبانیں لنے بو والے اہمسے غیرزبانیںہاں،ہے۔ لنے بو والا
بھی اہم ہے بشرطیکہ اپنی زبان کا ترجمہ کرے، کیونکہ اِس 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 کوئی بات نہ کروں تو آپ کو
کیا فائدہ ہو گا؟ سازوںبےجان7 پر غور کرنے بھیسے باتیہی
منے آتیسا بانسریاگرہے۔ یا سرود سُرخاصکسیکو مطابقکے
نہ بجایا جائے تو پھر سننے پہچانطرحکسوالے سکیں کہگے اِن
پر کیا پیشکیا 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 باتصافصافآپاگر نہ کریں آپتو
حالتکی بھی ایسی ہی ہو گی۔ آپپھر باتکی سمجھےکون 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 بےمعنی ہو۔ 11 اگر مَیں کسی زبان سے واقف نہیں تو
مَیں اُس زبان میں لنے بو والے نزدیککے اجنبی ٹھہروں گا اور
میرےوہ نزدیک۔ 12 یہ آپاصول پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ چونکہ
آپ روحانی نعمتوں کے لئے تڑپتے ہیں تو خاصپھر کر اُن نعمتوں
میں ماہر بننے کریںکوششکی جو جماعتکیخدا کو تعمیر کرتی
ہیں۔

13 چنانچہ غیرزبان لنے بو والا کرےدعا کہ اِس کا ترجمہ بھی
کر سکے۔ 14 کیونکہ اگر مَیں غیرزبان میں دعا کروں میریتو روح
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
استعمال میں لاؤں گا۔ 16 روحصرفآپاگر میں حمد و ثنا کریں
تو حاضرین میں سے جو آپ کی بات نہیں سمجھتا وہ کس طرح
آپ شکرگزاریکی پر “آمین” کہہ سکے گا؟ اُسے تو آپ کی باتوں
کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ آپبےشک17 اچھی طرح خدا کا شکر

کر ہوںرہے لیکنگے، اِس شخصدوسرےسے کی تعمیر و ترقی
نہیں ہو گی۔

18 مَیں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آپ سب کی نسبت یادہ ز
غیرزبانوں باتمیں کرتا ہوں۔ 19 پھر بھی مَیں خدا جماعتکی میں
ایسی پیشباتیں کرنا ہوںچاہتا سکیںسمجھدوسرےجو جناور
سے تربیتوہ حاصل کر سکیں۔ کیونکہ غیرزبانوں میں بولی گئی
بےشمار باتوں کی نسبت پانچ تربیت دینے والے الفاظ کہیں بہتر
ہیں۔

20 بھائیو، سوچجیسیبچوں سے باز آئیں۔ بُرائی لحاظکے سے تو
ضرور بچے بنے رہیں، لیکن سمجھ میں بالغ بن جائیں۔ شریعت21
میں لـکھا رب”ہے، فرماتا ہے مَیںکہ غیرزبانوں اور اجنبیوں کے
ہونٹوں کی معرفت اِس قوم باتسے 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 دار ایک جگہ جمع ہیں اور تمام
حاضرین غیرزبانیں بول رہے ہیں۔ اِسی اثنا میں غیرزبان کو نہ
سمجھنے والے یا غیرایمان دار شاملآ آپہیں۔ہوتے حالتاِسکو
میں دیکھ کر کیا آپوہ کو دیوانہ قرار نہیں دیں گے؟ اِس24 کے
مقابلے میں اگر لوگتمام نبوّت کر ہوںرہے اور غیرایمانکوئی دار
اندر آئے تو کیا ہو گا؟ وہ سب اُسے قائل کر لیں گے کہ گناہ گار
ہے اور سب اُسے پرکھ لیں گے۔ یوں25 اُس کے دل کی پوشیدہ
باتیں ظاہر ہو جائیں گی، وہ گر کر الله کو کرےسجدہ گا اور تسلیم
کرے گا کہ الحقیقتفی آپالله درمیانکے موجود ہے۔

جماعت ترتیبمیں ضرورتکی
26 بھائیو، پھر کیا ہونا ہئے؟ چا آپجب جمع ہوتے ہیں تو ہر

ایک پاسکے کوئی گیت 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 بو صرفوقت دو یا یادہ ز سے یادہ ز تین
اشخاص بولیں اور وہ بھی باری باری۔ ساتھ ہی کوئی اُن کا ترجمہ
بھی کرے۔ 28 اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو غیرزبان لنے بو
والا جماعت میں خاموش رہے، البتہ اُسے اپنے آپ سے اور الله
باتسے کرنے کی آزادی ہے۔ نبیوں29 میں سے دو یا تین نبوّت
کریں دوسرےاور اُن کی باتوں صحتکی کو پرکھیں۔ 30 اگر اِس
دوران کسی بیٹھے ہوئے شخص کو کوئی مکاشفہ ملے تو پہلا
خاموششخص ہو جائے۔ 31 کیونکہ آپ سب باری 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۔
جماعتوںتمامکیمُقّدسینجیسا دستورکا جماعتخواتین34ہے

میں خاموش رہیں۔ اُنہیں لنے بو کی اجازت 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، عورتکیونکہ کا
خدا جماعتکی میں بولنا شرم باتکی ہے۔
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36 کیا الله کا آپکلام میں سے نکلا ہے، یا کیا آپصرفوہ
تکہی پہنچا ہے؟ 37 اگر کوئی کرےخیال کہ مَیں نبی ہوں یا
خاص حیثیتروحانی رکھتا ہوں تو وہ جان لے کہ جو کچھ مَیں
آپ کو لـکھ رہا ہوں وہ خداوند کا حکم ہے۔ 38 جو یہ نظرانداز
کرتا ہے اُسے خود بھی نظرانداز کیا جائے گا۔

بھائیو،غرض39 نبوّت کرنے کے لئے تڑپتے رہیں، البتہ کسی
غیرزبانیںکو لنے بو سے نہ روکیں۔ کچھسبلیکن40 شائستگی اور
ترتیب عملسے میں آئے۔

15
مسیح کا جی اُٹھنا

1 بھائیو، مَیں آپ کی توجہ اُس خوش خبری کی طرف دلاتا
ہوں مَیںجو آپنے کو سنائی، خبریخوشوہی آپجسے نے
قبول کیا جساور آپپر قائم بھی ہیں۔ اِسی2 پیغام وسیلےکے سے
آپ نجاتکو ملتی شرطہے۔ یہ آپکہہے وہ باتیں توںکیجوں
تھامے مَیںطرحجسرکھیں پہنچائیتکآپنے بےشکہیں۔
باتیہ اِس پر منحصر ہے آپکہ کا ایمان لانا نہیںبےمقصد تھا۔

3 کیونکہ مَیں نے اِس خاصپر زور دیا کہ وہی آپکچھ کے
سپرد کروں مجھےجو بھی ملا ہے۔ یہ مسیحکہ پاکنے نوشتوں
کے ہمارےمطابق گناہوں کی خاطر اپنی جان دی، 4 پھر وہ دفن
ہوا تیسرےاور پاکدن نوشتوں مطابقکے اُٹھا۔جی 5 پطرسوہ
کو دکھائی دیا، پھر بارہ شاگردوں کو۔ اِس6 بعدکے ایکوہ ہی
وقت پانچ َسو سے یادہ ز بھائیوں پر ظاہر ہوا۔ اُن میں سے اببیشتر
تک زندہ ہیں اگرچہ انتقالایکچند ہیں۔چکےکر 7 یعقوبپھر
نے اُسے دیکھا، پھر تمام رسولوں نے۔

8 سباور بعدکے وہ مجھ پر بھی ظاہر ہوا، مجھ پر جو یا قبلگو
وقتاز پیدا ہوا۔ 9 رسولوںکیونکہ میں میرا سےسبدرجہ چھوٹا
ہے، بلـکہ مَیں تو رسول کہلانے بھیکے لائق نہیں، اِس لئے کہ
مَیں اللهنے جماعتکی کو ایذا پہنچائی۔ لیکن10 مَیں ہوںکچھجو
الله کے فضل 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 البتہہے۔ یہ کام مَیں نے نہیںخود بلـکہ الله فضلکے نے
کیا ہے میرےجو ساتھ تھا۔ 11 خیر، یہ کام مَیں نے کیا یا اُنہوں
نے، ہم سب اُسی پیغام کی منادی کرتے جسہیں پر آپ ایمان
لائے ہیں۔

جی اُٹھنے اعتراضپر
اب12 مجھے یہ بتائیں، ہم تو منادی کرتے ہیں کہ مسیح

مُردوں میں سے جی اُٹھا ہے۔ تو آپپھر میں سے لوگکچھ کیسے
کہہ ہیںسکتے مُردےکہ نہیںجی اُٹھتے؟ 13 مُردےاگر نہیںجی
اُٹھتے مطلبتو یہ ہوا مسیحکہ بھی نہیں جی اُٹھا۔ اور14 اگر مسیح
جی نہیں اُٹھا تو پھر ہماری منادی عبث ہوتی اور آپ کا ایمان لانا
بھی 15ہوتا۔بےفائدہ نیز ہم الله میںبارےکے ثابتگواہجھوٹے
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۔

مُردےاگرغرض16 نہیںجی اُٹھتے تو پھر بھیمسیح نہیں اُٹھا۔جی
17 اور اگر مسیح نہیں جی اُٹھا آپتو کا ایمان بےفائدہ آپاورہے
اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہیں۔ 18 ہاں، اِس کے مطابق
جنہوں مسیحنے میں ہوتے ہوئے انتقال کیا ہے ہلاکسبوہ
ہو ہیں۔گئے چنانچہ19 مسیحاگر ہماریپر اِسیصرفاُمید زندگی
تک محدود ہے تو ہم انسانوں سبمیں سے یادہ ز قابِل رحم ہیں۔

مسیح واقعی جی اُٹھا ہے
لیکن20 مسیح واقعی مُردوں میں سے جی اُٹھا ہے۔ وہ انتقال

کئے ہوؤں کی فصل کا پہلا پھل ہے۔ 21 چونکہ انسان کے وسیلے
موتسے آئی، اِس لئے انسان ہی کے وسیلے سے مُردوں کے جی
اُٹھنے کی بھی راہ کھلی۔ سبطرحجس22 اِس لئے مرتے ہیں
کہ وہ آدم کے فرزند ہیں اُسی سبطرح زندہ کئے جائیں گے جو
مسیح کے ہیں۔ لیکن23 جی اُٹھنے ایککی ترتیب مسیحہے۔ تو
فصل پہلےکے پھل حیثیتکی اُٹھجیسے چکا ہے جبکہ اُس کے
لوگ وقتاُس جی اُٹھیں جبگے واپسوہ آئے گا۔ اِس24 کے
بعد خاتمہ ہو تبگا۔ ہر حکومت، اختیار قوتاور نیستکو کر
کے وہ بادشاہی کو باپخدا کے حوالے گا۔دےکر 25 کیونکہ
لازم ہے کہ مسیح اُس تکجبکرےحکومتتکوقت الله
تمام دشمنوں کو اُس کے پاؤں کے نیچے نہ کر دے۔ آخری26
دشمن نیستجسے کیا جائے موتگا ہو گی۔ 27 کیونکہ الله کے
بارے میں مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے، اُس” سبنے کچھ اُس
(مسیحیعنی) کے پاؤں کے نیچے کر جب“دیا۔ کہا گیا ہے
مسیحکچھسبکہ ماتحتکے کر دیا گیا توہے، ظاہر اِسکہہے
میں الله شامل جسنہیں مسیحکچھسبنے ماتحتکے کیا ہے۔
مسیحکچھسبجب28 ماتحتکے کر دیا گیا تب فرزند خود بھی
اُسی ماتحتکے ہو جائے جسگا کچھسبنے اُس ماتحتکے
کیا۔ یوں الله سب کچھسبمیں ہو گا۔

جی اُٹھنے کے پیِش نظر زندگی گزارنا
29 مُردےاگر واقعی جی نہیں اُٹھتے تو پھر لوگوہ کیا کریں گے

جو مُردوں کی خاطر بپتسمہ لیتے ہیں؟ مُردےاگر جی نہیں اُٹھیں
گے تو پھر وہ اُن کی کیوںخاطر بپتسمہ لیتے ہیں؟ اور30 بھیہم ہر
وقت اپنی خطرےجان میں کیوں ڈالے ہوئے ہیں؟ 31 بھائیو،
مَیں روزانہ مرتا ہوں۔ یہ بات اُتنی ہی یقینی ہے جتنی یہ آپکہ
ہمارے مسیحخداوند عیسٰی میں میرا فخر ہیں۔ 32 اگر صرفمَیں
اِسی زندگی کی اُمید رکھتے اِفسسہوئے میں وحشی درندوں سے
لڑا تو مجھے کیا فائدہ ہوا؟ مُردےاگر جی نہیں اُٹھتے تو اِس قول کے
مطابق زندگی گزارنا بہتر ہو گا کہ آؤ،” ہم کھائیں پئیں، کیونکہ
کل تو مر ہی جانا “ہے۔

فریب33 نہ کھائیں، بُری صحبت اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی
ہے۔ پورے34 طور پر ہوش میں آئیں اور گناہ نہ کریں۔ آپ میں
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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، مُردے” کس طرح جی اُٹھتے

ہیں؟ اور جی اُٹھنے کے بعد اُن کا جسم کیسا ہو “گا؟ 36 بھئی،
عقل سے کام لیں۔ جو بیج آپ بوتے ہیں وہ اُس تکوقت نہیں
تکجباُگتا کہ مر نہ جائے۔ 37 آپجو بوتے ہیں وہ وہی پودا
نہیں ہے جو بعد میں اُگے گا بلـکہ ایکمحض ننگا سا دانہ ہے،
خواہ گندم کا ہو یا کسی اَور چیز کا۔ لیکن38 الله اُسے ایسا جسم
دیتا ہے جیسا مناسبوہ سمجھتا ہے۔ ہر قسم بیجکے کو وہ اُس
جسمخاصکا عطا کرتا ہے۔

تمام39 جانداروں ایککو نہیںجسمجیسا ملا بلـکہ انسانوں کو
اَور قسم کا، مویشیوں کو اَور قسم کا، پرندوں کو اَور قسم کا، اور
مچھلیوں کو اَور قسم کا۔

40 اِس کے علاوہ آسمانی جسم بھی ہیں اور زمینی جسم بھی۔
آسمانی جسموں کی شان اَور ہے اور زمینی جسموں کی شان اَور۔
اَورشانکیسورج41 شانکیچاندہے، اَور، شانکیستاروںاور
اَور، ایکبلـکہ ستارہ شان ستارےدوسرےمیں فرقسے ہے۔

مُردوں42 کا جی اُٹھنا بھی ایسا ہی ہے۔ جسم فانی حالت میں
یا بو جاتا اورہے میںحالتلافانی جی اُٹھتا ہے۔ حالتذلیلوہ43
میں یا بو جاتا ہے اور جلالی حالت میں جی اُٹھتا ہے۔ وہ کمزور
میںحالت یا بو جاتا جیمیںحالتقویاورہے اُٹھتا فطرتی44ہے۔
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 آخریلیکنگئی۔ آدم
زندہ نہیںپہلےجسمروحانی46بنا۔روحوالیکرنے تھا بلـکہ فطرتی
پھرجسم، سےمٹیکیزمینانسانپہلا47ہوا۔جسمروحانی بنا تھا،
لیکن دوسرا آسمان سے آیا۔ 48 جیسا پہلا خاکی انسان تھا ویسے ہی
دیگر خاکی انسان بھی ہیں، اور جیسا آسمان سے آیا ہوا انسان ہے
ویسے ہی دیگر آسمانی انسان بھی ہیں۔ یوں49 ہم اِس وقت خاکی
انسان کی شکل و صورت 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 کو میراث میں نہیں پا سکتا۔ جو کچھ فانی
ہے وہ لافانی چیزوں میراثکو میں نہیں پا سکتا۔

51 دیکھو آپمَیں ایککو بھید بتاتا ہوں۔ وفاتسبہم نہیں
پائیں سبلیکنگے، بدلہی جائیں گے۔ 52 اور یہ اچانک، آنکھ
جھپکتے میں، آخری بِگل بجتے ہی رونما ہو گا۔ کیونکہ بِگل بجنے پر
مُردے لافانی حالت میں جی اُٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔
لازمکیونکہ53 جسمفانییہکہہے بقا پہنلباسکا اورلے مرنے
ابدیجسموالا زندگی کا۔ فانیاِسجب54 اور مرنے جسموالے

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 ڈنککا گناہ اورہے شریعتگناہ تقویتسے پاتا ہے۔

لیکن57 خدا کا شکر مسیحعیسٰیخداوندہمارےہمیںجوہے کے
وسیلے فتحسے بخشتا ہے۔

58 غرض، میرے پیارے بھائیو، مضبوط بنے رہیں۔ کوئی
چیز آپ کو ڈانواں ڈول نہ کر دے۔ ہمیشہ خداوند کی خدمت
جاں فشانی سے کریں، یہ جانتے ہوئے کہ خداوند کے لئے آپ
مشقتمحنتکی رائیگاں نہیں جائے گی۔

16
یروشلم جماعتکی کے لئے چندہ

باتکیچندےرہی1 جو یروشلم مُقّدسینکے کے لئے جمع کیا
جا رہا ہے تو اُسی ہدایت پر عمل کریں جو مَیں گلتیہ کی جماعتوں
کو دے چکا ہوں۔ 2 ہر اتوار کو آپ میں سے ہر کوئی اپنے
کمائے ہوئے پیسوں میں سے کچھ چندےاِس کے لئے مخصوص
کر کے اپنے پاس رکھ چھوڑے۔ پھر میرے آنے پر ہدیہ جات
جمع پڑےنہیںضرورتکیکرنے گی۔ آؤںمَیںجب3 گا تو ایسے
افراد کو جو آپ نزدیککے قابِل اعتماد ہیں دےخطوط کر
یروشلم بھیجوں گا تاکہ آپوہ کا ہدیہ تکوہاں پہنچا دیں۔ 4 اگر
مناسب ہو کہ مَیں بھی جاؤں تو میرےوہ ساتھ جائیں گے۔

مَیں5 مکدُنیہ ہوسے آپکر آؤںپاسکے گا میںمکدُنیہکیونکہ
سے سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپشاید6 تھوڑےپاسکے
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
آپ میری مدد کر سکیں۔ 7 مَیں نہیں چاہتا کہ اِس دفعہ مختصر
ملاقات کے بعد چلتا بنوں، بلـکہ خواہشمیری ہے وقتکچھکہ
آپ کے ساتھ گزاروں۔ شرط یہ ہے کہ خداوند مجھے اجازت
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 وہ بلاخوف
آپ پاسکے رہ طرحمیریسکے۔ بھیوہ خداوند میںکھیتکے
کاٹفصل 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۔

12 بھائی اپلّوس کی مَیں نے بڑی حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ
دیگر بھائیوں آپساتھکے پاسکے لیکنآئے، الله ًکو قطعا منظور
نہ تھا۔ تاہم موقع ملنے پر وہ ضرور آئے گا۔

نصیحتیں اور سلام
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13 جاگتے رہیں، ایمان میں ثابت قدم رہیں، مردانگی دکھائیں،
مضبوط بنے رہیں۔ محبتکچھسب14 سے کریں۔

15 بھائیو، باتایکمَیں آپمیں نصیحتکو 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 اُس
شخص کے جو اُن کے ساتھ خدمت کے کام 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 جو آپ کی
غیرحاضری سے پیدا ہوئی تھی۔ اُنہوں18 نے میری روح کو اور
ساتھ ہی آپ کی روح کو بھی تازہ کیا ہے۔ ایسے لوگوں کی قدر
کریں۔

آسیہ19 آپجماعتیںکی ہیں۔کہتیسلامکو اکوِلہ اور پرسکلہ
آپ کو خداوند میں پُرجوش سلام کہتے ہیں اور اُن کے ساتھ وہ
جماعت 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 فضل آپ کے

ساتھ رہے۔
مسیح24 عیسٰی سبآپمیں کو میرا پیار۔
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کُرِنتِھیوں-۲
پولسخطیہ1 اللهجوہے،سےطرفکی مسیحسےمرضیکی

عیسٰی کا رسول ساتھہے۔ ہی یہ بھائی تیمُتھیُس طرفکی بھیسے
ہے۔
مَیں کُرِنتھس 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 اور باپ کی تمجید ہو،
جو رحم باپکا اور تمام طرح کی تسلی کا خدا ہے۔ بھیجب4
پھنسمیںمصیبتہم ہیںجاتے تو وہ ہمیں تسلی دیتا تاکہہے ہم
اَوروں کو بھی دےتسلی سکیں۔ پھر جب وہ مصیبتکسی سے
دوچار ہیںہوتے تو بھیہم اُن دےتسلیطرحاُسیکو ہیںسکتے
طرحجس الله ہمیںنے ہے۔دیتسلی 5 کیونکہ سےکثرتجتنی
مسیح سیکی مصیبتیں ہم پر آ جاتی ہیں کثرتاُتنی سے الله مسیح
کے یعے ذر ہمیں تسلی دیتا ہے۔ جب6 ہم مصیبتوں سے دوچار
ہوتے ہیں تو یہ بات آپ کی تسلی اور نجات کا باعث بنتی ہے۔
جب ہماری تسلی ہوتی ہے تو یہ آپ کی بھی تسلی کا باعث بنتی
ہے۔ یوں آپ بھی صبر سے وہ کچھ برداشت کرنے کے قابل بن
ہیںجاتے برداشتہمجو کر ہیں۔رہے آپہماریچنانچہ7 کے
بارے میں اُمید پختہ رہتی ہے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں جسکہ
اُسآپطرحاُسیہیںشریکمیںمصیبتوںہماریآپطرح تسلی
میں شریکبھی ہیں جو ہمیں حاصل ہوتی ہے۔

آگاہسےمصیبتاُسکوآپہمبھائیو،8 کرنا ہتے جسہیںچا
پھنسمیںآسیہصوبہہممیں ہمگئے۔ پر دباؤ اِتنا شدید تھا اُسےکہ
برداشت کرنا ناممکن سا ہو گیا اور ہم جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
ہم9 محسوسنے کیا کہ ہمیں موتسزائے دی گئی لیکنہے۔
یہ اِس لئے ہوا تاکہ ہم آپاپنے پر بھروسا نہ کریں بلـکہ الله پر جو
مُردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اُسی10 نے ہمیں ایسی ناکہیبت
موت سے بچایا اور وہ آئندہ بھی ہمیں بچائے گا۔ اور ہم نے اُس
پر اُمید رکھی ہے کہ وہ ایکہمیں بار پھر بچائے گا۔ آپ11 بھی
اپنی دعاؤں ہماریسے مدد کر رہے ہیں۔ یہ صورتخوبکتنی
بات ہے کہ الله بہتوں کی دعاؤں کو سن کر ہم پر کرےمہربانی
گا اور نتیجے ہمارےبہتیرےمیں لئے شکر کریں گے۔

پولس منصوبوںکے میں تبدیلی
12 یہ ہمارےبات لئے فخر کا باعث ہے کہ ہمارا صافضمیر

ہے۔ کیونکہ ہم نے الله کے منے سا سادہ دلی اور خلوص سے
زندگی گزاری ہے، اور ہم نے اپنی انسانی حکمت پر انحصار نہیں
کیا بلـکہ الله پر۔فضلکے دنیا میں خاصاور آپکر ساتھکے ہمارا

یہ رو ایسا ہی آپتوہم13ہے۔رہا ایسیکو نہیںباتکوئی لـکھتے
جو آپ پڑھ یا سمجھ نہیں سکتے۔ اور مجھے اُمید ہے کہ آپ کو
پورے طور پر سمجھ آئے گی، 14 اگرچہ آپ فی الحال سب کچھ
نہیں سمجھتے۔ کیونکہ آپجب کو سب کچھ سمجھ آئے گا تب
آپ خداوند عیسٰی ہمدنکے پر اُتنا فخر کر سکیں گے جتنا آپہم
پر۔

15 چونکہ مجھے اِس کا پورا یقین تھا اِس لئے مَیں پہلے آپ کے
پاس آنا چاہتا تھا تاکہ آپ کو دُگنی برکت مل جائے۔ خیال16
یہ تھا کہ آپمَیں کے ہاں سے ہو کر مکدُنیہ جاؤں اور وہاں سے
آپ پاسکے واپس آؤں۔ پھر آپ صوبہ یہودیہ کے سفر کے لئے
یاں تیار کرنے میں میری مدد کر کے مجھے آگے بھیج سکتے تھے۔
آپ17 مجھے بتائیں کہ کیا مَیں نے یہ منصوبہ یوں ہی بنایا تھا؟ کیا
دنیاویمَیں لوگوں طرحکی منصوبے بنا لیتا ہوں ایکجو لمحےہی
“ہاںجی”میں “نہیںجی”اور کہتے ہیں؟ لیکن18 الله وفادار ہے
اور وہ میرا گواہ باتساتھکےآپہمکہہے “نہیں”وقتکرتے
کو “ہاں” کے ساتھ نہیں ملاتے۔ 19 کیونکہ الله کا فرزند عیسٰی
جسمسیح منادیکی سیلاسمَیں، اور تیمُتھیُس نے کی وہ بھی
ایسا نہیں ہے۔ اُس نے کبھی بھی “ہاں” کو “نہیں” کے ساتھ
نہیں ملایا بلـکہ اُس میں الله کی حتمی جی” “ہاں وجود میں آئی۔
20 کیونکہ وہی الله کے تمام وعدوں کی “ہاں” ہے۔ اِس لئے ہم
اُسی کے وسیلے سے “آمین” جی) (ہاں کہہ کر الله کو جلال
دیتے ہیں۔ اور21 الله ہمیںخود آپاور مضبوطمیںمسیحکو کر
دیتا ہے۔ اُسی نے ہمیں مسح کر مخصوصکے کیا ہے۔ اُسی22
ہمنے پر اپنی مُہر لگا کر ظاہر کیا ہے ہمکہ اُس ملـکیتکی ہیں
اور اُسی نے ہمیں دےالقدسروح کر اپنے وعدوں کا بیعانہ ادا
کیا ہے۔

23 اگر مَیں جھوٹ بولوں تو الله میرے خلاف گواہی دے۔
بات یہ ہے کہ آپمَیں کو بچانے کے لئے واپسکُرِنتھس نہ آیا۔
مطلب24 یہ نہیں کہ ایمانہم معاملےکے آپمیں حکومتپر کرنا
ہتے چا ہیں۔ نہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر خدمت کرتے ہیں
بھرسےخوشیآپتاکہ جائیں، آپکیونکہ تو ایمان معرفتکی قائم
ہیں۔

2
1 چنانچہ مَیں نے فیصلہ کیا کہ مَیں دوبارہ آپ پاسکے نہیں

آؤں گا، ورنہ آپ بہتکو غم پڑےکھانا گا۔ 2 کیونکہ اگر مَیں
آپ کو دُکھ پہنچاؤں تو کون کرےخوشمجھے گا؟ یہ شخصوہ
نہیں کرے گا جسے مَیں نے دُکھ پہنچایا ہے۔ 3 یہی وجہ ہے
کہ مَیں آپنے کو یہ لـکھ دیا۔ مَیں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے
پاس آ کر اُن ہی لوگوں سے غم کھاؤں جنہیں مجھے خوش کرنا
ہئے۔ چا کیونکہ سبآپمجھے بارےکے میں یقین ہے میریکہ
سبآپخوشی خوشیکی ہے۔ مَیں4 آپنے نہایتکو رنجیدہ
اور میںحالتپریشان آنسو بہا بہا کر لـکھ دیا۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ
آپ غمگین ہو جائیں بلـکہ مَیں چاہتا تھا کہ آپ جان لیں کہ مَیں
آپ سے محبتگہریکتنی رکھتا ہوں۔
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مجرم معافکو کر دیا جائے
5 اگر کسی نے دُکھ پہنچایا ہے تو مجھے نہیں بلـکہ کسی حد

سبآپتک کو مَیں) یادہ ز سختی باتسے نہیں کرنا ۔(چاہتا
لیکن6 شخصمذکورہ کے لئے یہ کافی ہے کہ اُسے جماعت کے
اکثر لوگوں نے سزا دی ہے۔ اب7 ضروری ہے کہ آپ 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 نے یہ معلوم کرنے کے لئے آپ
کو لـکھا کہ آپکیا امتحان پورےمیں اُتریں گے اور باتہر میں
تابع رہیں گے۔ آپجسے10 معافکچھ کرتے ہیں اُسے مَیں بھی
معاف کرتا ہوں۔ اور جو کچھ مَیں معافنے کیا، اگر مجھے کچھ
معاف کرنے ضرورتکی تھی، وہ مَیں آپنے کی خاطر مسیح
کے معافحضور کیا ہے 11 ابلیستاکہ ہم سے فائدہ نہ اُٹھائے۔
کیونکہ ہم اُس کی چالوں واقفخوبسے ہیں۔

تروآس پولسمیں کی پریشانی
جب12 مَیں مسیح کی خوش خبری سنانے کے لئے تروآس

گیا تو خداوند میرےنے لئے خدمتآگے کرنے ایککا دروازہ
دیا۔کھول مجھےجبلیکن13 اپنا بھائی وہاںطِطُس نہ ملا تو مَیں
بےچین ہو گیا اور اُنہیں باد خیر کہہ کر صوبہ مکدُنیہ چلا گیا۔

مسیح میں فتح
14 لیکن خدا کا شکر !ہے وہی ہمارے آگے آگے چلتا ہے

اور ہم مسیح قیدیکے بن کر اُس کی فتح مناتے ہوئے اُس کے
پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ یوں الله ہمارے وسیلے سے ہر جگہ مسیح
بارےکے میں علم خوشبو کی طرح پھیلاتا ہے۔ 15 کیونکہ ہم
کیمسیح ہیںخوشبو جو تکالله پہنچتی اورہے لوگوںساتھساتھ
میں بھی پھیلتی نجاتہے، پانے والوں میں بھی ہلاکاور ہونے
والوں میں بھی۔ بعض16 لوگوں کے لئے ہم موت مہلـککی 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 کلامکے تجارتکی نہیں کرتے، بلـکہ یہ جان کر ہمکہ
الله کے میںحضور ہیں 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 ضرورتکی ہوتی ہے؟ 2 آپنہیں،
تو خود ہیںخطہمارا دلوںہمارےجو پر لـکھا اِسےسبہے۔ہوا
پہچان اور پڑھ سکتے ہیں۔ 3 یہ صاف ظاہر ہے آپکہ مسیح کا
ہیںخط اُسجو خدمتہمارینے یعےکے لـکھذر دیا اورہے۔
سیاہیخطیہ نہیںسے بلـکہ زندہ خدا روحکے سے لـکھا گیا، پتھر
کی تختیوں پر نہیں بلـکہ انسانی دلوں پر۔

ہم4 یہ اِس لئے یقین سے کہہ ہیںسکتے کیونکہ مسیحہم کے
وسیلے سے الله پر اعتماد رکھتے ہیں۔ ہمارے5 اندر تو کچھ نہیں
جسہے کی بنا پر ہم دعوٰی کر سکتے کہ ہم یہ کام کرنے کے
لائق ہیں۔ نہیں، لیاقتہماری الله طرفکی سے ہے۔ اُسی6 نے
ہمیں نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بنا دیا ہے۔ اور یہ عہد
لـکھی ہوئی شریعت پر مبنی نہیں ہے بلـکہ روح پر، کیونکہ لـکھی
شریعتہوئی کے اثر سے ہم مر جاتے ہیں جبکہ روح ہمیں زندہ
کر دیتا ہے۔

شریعت7 حروفکے پتھر تختیوںکی پر کندہ کئے گئے جباور
اُسے دیا گیا تو الله کا جلال ظاہر ہوا۔ یہ جلال اِتنا تیز تھا کہ
اسرائیلی موسٰی چہرےکے لگاتارکو دیکھ نہ سکے۔ اگر اُس چیز
کا جلال اِتنا تیز تھا ابجو منسوخ 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 راستہمیںجو باز قرار دیتا
ہے کہیں یادہ ز جلالی ہو گا۔ 10 ہاں، پہلے نظام کا جلال نئے
نظام زبردستکے جلال نسبتکی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور11 اگر
اُس پرانے نظام کا جلال بہت تھا جو اب منسوخ ہے تو پھر اُس
نئے نظام کا جلال کہیں یادہ ز ہو گا جو قائم رہے گا۔

پس12 چونکہ ایسیہم اُمید رکھتے ہیں اِس لئے دلیریبڑی سے
خدمت کرتے ہیں۔ 13 ہم موسٰی کی مانند نہیں ہیں جس نے
شریعت سنانے کے اختتام پر چہرےاپنے پر نقاب ڈال لیا تاکہ
اسرائیلی اُسے تکتے نہ رہیں منسوخابجو ہے۔ توبھی14 وہ ذہنی
طور پر اَڑ گئے، کیونکہ تکآج جب پرانے عہدنامے کی تلاوت
کی جاتی ہے تو یہی نقاب قائم ہے۔ تکآج نقاب کو ہٹایا نہیں
گیا کیونکہ یہ مسیحصرفعہد منسوخمیں ہوتا ہے۔ 15 آجہاں،
پڑھیشریعتکیموسٰیجبتک جاتی توہے نقابیہ اُن دلوںکے
پر پڑا رہتا ہے۔ لیکن16 بھیجب کوئی خداوند طرفکی رجوع
کرتا توہے نقابیہ ہٹایا جاتا ہے، 17 کیونکہ روحخداوند اورہے
جہاں خداوند کا روح آزادیوہاںہے ہے۔ 18 چنانچہ سبہم
نقابسےچہروںکےجن ہٹایا گیا خداوندہے منعکسجلالکا
کرتے اور قدم بہ قدم جلال پاتے ہوئے مسیح کی صورت میں
لتے بد جاتے ہیں۔ یہ خداوند ہی کا کام ہے روحجو ہے۔

4
مٹی برتنوںکے میں روحانی خزانہ

پس1 چونکہ ہمیں الله کے رحم سے خدمتیہ سونپی گئی ہے
اِس لئے ہم بےدل نہیں ہو جاتے۔ 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 اپنی سفارش
ضرورتکی بھی نہیں، کیونکہ جب ہم الله کے حضور لوگوں پر
حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں تو ہماری نیک نامی خود بخود ہر
ایک کے ضمیر پر ظاہر ہے۔جاتیہو اور3 خبریخوشہماریاگر
نقاب تلے چھپی ہوئی بھی ہو تو صرفوہ اُن کے لئے چھپی ہوئی
ہے ہلاکجو ہو رہے ہیں۔ اِس4 جہان کے شریر خدا نے اُن
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کے ذہنوں کو اندھا کر دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ اِس لئے وہ
الله کی خوش خبری کی جلالی روشنی نہیں دیکھ سکتے۔ وہ یہ
پیغام نہیں سمجھ سکتے جو مسیح کے جلال بارےکے میں ہے،
اُس میںبارےکے اللهجو ہے۔صورتکی ہمکیونکہ5 اپنا پرچار
نہیں کرتے بلـکہ عیسٰی مسیح کا پیغام سناتے ہیں کہ وہ خداوند
ہے۔ اپنے آپ کو ہم عیسٰی کی خاطر آپ کے خادم قرار دیتے
ہیں۔ 6 جسکیونکہ خدا نے فرمایا، اندھیرے” میں سے روشنی
اُس“چمکے، اپنیمیںدلوںہمارےنے روشنی ہمتاکہدیچمکنے
الله کا وہ جلال جان لیں جو عیسٰی مسیح چہرےکے 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 ہماری طرف سے
نہیں بلـکہ الله طرفکی سے ہے۔ لوگ8 ہمیں طرفچاروں سے
دباتے لیکنہیں، کچلہمیںکوئی کر نہیںختم اُلجھنہمسکتا۔کر
میں پڑ جاتے لیکنہیں، اُمید دامنکا ہاتھ سے نہیںجانے دیتے۔
لوگ9 ہمیں ایذا دیتے ہیں، لیکن ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا جاتا۔
لوگوں کے دھکوں سے ہم زمین پر گر جاتے ہیں، لیکن ہم تباہ
نہیں ہوتے۔ 10 ہر وقت ہم اپنے بدن میں عیسٰی کی موت لئے
پھرتے ہیں تاکہ عیسٰی کی زندگی بھی ہمارے بدن میں ظاہر ہو
جائے۔ 11 کیونکہ وقتہر ہمیں زندہ حالت میں عیسٰی کی خاطر
موت کے حوالے کر دیا جاتا ہے تاکہ اُس کی ہمارےزندگی فانی
بدن میں ظاہر ہو جائے۔ یوں12 ہم موتمیں کا اثر کام کرتا ہے
آپجبکہ میں زندگی کا اثر۔

13 کلاِم مُقّدس میں لـکھا ہے، مَیں” ایمان لایا اور اِس لئے
“بولا۔ ہمیں ایمان کا یہی روح حاصل ہے اِس لئے ہم بھی ایمان
لانے کی وجہ لتےسے بو ہیں۔ ہمکیونکہ14 ہیںجانتے جسکہ
نے خداوند عیسٰی کو مُردوں میں سے زندہ کر دیا ہے وہ عیسٰی
بھیہمیںساتھکے زندہ کر سمیتلوگوںآپکے اپنے حضور کھڑا
کرے گا۔ 15 سبیہ آپکچھ فائدےکے کے لئے یوںہے۔ الله
کا فضل آگے ھتے بڑ ھتے بڑ بہتمزید سے تکلوگوں پہنچ رہا ہے
اور نتیجے میں وہ الله دےجلالکو شکرگزاریکر دعاؤںکی میں
بہت اضافہ کر رہے ہیں۔

ایمان کی زندگی
اِسی16 وجہ سے ہم نہیںبےدل ہو ظاہریبےشکجاتے۔

طور پر ہم ختم ہو رہے ہیں، لیکن اندر ہی اندر روز بہ ہماریروز
ہوتیتجدید ہماریکیونکہ17ہے۔رہیجا ہلـکیمصیبتموجودہ
اور پل بھر کی ہے، اور وہ ہمارے لئے ایک ایسا ابدی جلال
پیدا کر رہی نسبتکیجسہے مصیبتموجودہ کچھ بھی نہیں۔
18 اِس لئے ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر غور نہیں کرتے بلـکہ اَن
دیکھی چیزوں پر۔ کیونکہ دیکھی ہوئی عارضیچیزیں ہیں، جبکہ
اَن دیکھی ابدیچیزیں ہیں۔

5
ہم1 تو ہیںجانتے میںجسجھونپڑیدنیاویہماریجبکہ

ہم ہتے ر ہیں گرائی گیجائے تو الله ہمیں آسمان ایکپر دےمکان

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 ہمجبکیونکہ اُسے پہن لیں گے
تو ننگےہم نہیں پائے جائیں گے۔ میںجھونپڑیاِس4 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 اُسیاور القدسروحہمیںنے کو آنے
والے جلال کے بیعانے کے طور دےپر دیا ہے۔

ہمیشہہمچنانچہ6 ہمہیں۔رکھتےحوصلہ ہیںجانتے جبکہ
تک بدناپنے رہائشمیں پذیر ہیں خداوندتکوقتاُس گھرکے
دُورسے ہیں۔ چیزوںظاہریہم7 پر بھروسا نہیں 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، کوششاِسیہم
میں ہتے ر ہیں کہ خداوند کو پسند آئیں۔ 10 کیونکہ لازم ہے کہ
مسیحسبہم عدالتتخِتکے منےکے حاضرسا وہاںجائیں۔ہو
ایکہر اُسکو کام کا ملےاجر گا اُسجو نے بدناپنے میں ہتے ر
ہوئے کیا ہے، خواہ وہ اچھا تھا یا بُرا۔

مسیح وسیلےکے ہماریسے الله کے ساتھ دوستی
خداوندہماب11 خوفکے جانکو لوگوںکر کو سمجھانے

کوششکی کرتے ہیں۔ ہم تو الله کے منے پورےسا طور پر ظاہر
ہیں۔ اور مَیں اُمید رکھتا ہوں کہ ہم آپ کے ضمیر کے منے سا
بھی ظاہر ہیں۔ 12 کیا ہم یہ بات کر کے دوبارہ اپنی سفارش کر
رہے ہیں؟ آپنہیں، کو ہم پر فخر کرنے کا دےموقع رہے ہیں
تاکہ آپ اُن جوابکے میں کچھ کہہ سکیں جو ظاہری باتوں پر
شیخی مارتے اور دلی باتیں نظرانداز کرتے ہیں۔ 13 کیونکہ اگر
ہم بےخود ہوئے تو الله کی خاطر، اور ہوشاگر میں ہیں آپتو
کی خاطر۔ بات14 یہ ہے مسیحکہ محبتکی ہمیں مجبور کر دیتی
ہے، ہمکیونکہ اِس نتیجے پر پہنچ ہیںگئے سبایککہ کے لئے
مُوا۔ اِس مطلبکا 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۔

16 اِس وجہ سے ہم اب سے کسی 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 پرانیہے۔ زندگی جاتی رہی اور نئی زندگی شروع ہو گئی
ہے۔ 18 یہ سب کچھ الله طرفکی سے جسہے مسیحنے کے
ساتھاپنےسےوسیلے ملاپمیلہمارا کر لیا اُسیاورہے۔ ہمیںنے
میل ملاپ کرانے کی خدمت کی ذمہ داری دی ہے۔ 19 اِس
خدمت تحتکے ہم یہ پیغام سناتے ہیں کہ الله نے مسیح کے
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وسیلے سے اپنے ساتھ دنیا کی صلح کرائی اور لوگوں کے گناہوں
کو اُن کے نہذمے لگایا۔ صلح کرانے کا یہ پیغام اُس ہمارےنے
سپرد کر دیا۔

پس20 ہم مسیح کے ایلچی ہیں اور الله ہمارے وسیلے سے
لوگوں کو کرتےمنتسےآپواسطےکےمسیحہمہے۔سمجھاتا
ہیں کہ الله کی صلح کشپیشکی کو قبول کریں تاکہ اُس کی
آپ صلحساتھکے ہو جائے۔ مسیح21 بےگناہ تھا، لیکن الله نے
ہماریاُسے خاطر گناہ ٹھہرایا تاکہ ہمیں اُس راستمیں باز قرار دیا
جائے۔

6
الله1 ہوتےخدمتہمکے منتسےآپہمہوئے ہیںکرتے

کہ جو فضل آپ کو ملا ہے وہ ضائع نہ جائے۔ 2 کیونکہ الله
فرماتا ہے، قبولیت” وقتکے مَیں نے تیری نجاتسنی، کے دن
تیری مدد “کی۔ !سنیں قبولیتاب کا وقت آ گیا نجاتابہے،
کا دن ہے۔

3 ہم کسی کے لئے بھی ٹھوکر کا باعث نہیں بنتے تاکہ لوگ
ہماری خدمت میں نقص نہ نکال سکیں۔ 4 ہاں، ہمیں سفارش
ضرورتکی ہی نہیں، کیونکہ الله کے خادم ہوتے ہوئے ہم ہر
حالت میں اپنی نیک نامی ظاہر کرتے :ہیں جب ہم صبر سے
مصیبتیں، مشکلات اور آفتیں برداشت کرتے ہیں، لوگجب5
ہمیں مارتے اور قید میں لتے ڈا ہیں، جب ہم بےقابو ہجوموں کا
سامنا کرتے ہیں، جب محنتہم مشقت 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
وسیلےکے سے محبتحقیقی رکھتے، سچی7 باتیں کرتے اور الله کی
قدرت لوگوںسے خدمتکی کرتے ہیں۔ ہم نیکاپنی نامی اِس
میں بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم دونوں ہاتھوں راستسے بازی
ہتھیارکے تھامے جاریخدمتاپنیہم8ہیں۔رکھتے رکھتے ہیں،
کریںعزتہماریلوگچاہے بےعزتی،چاہے ہماریوہچاہے
بُری رپورٹ دیں چاہے اچھی۔ اگرچہ ہماری خدمت سچی ہے،
لوگلیکن ہمیں دغاباز قرار دیتے ہیں۔ لوگاگرچہ9 ہمیں جانتے
ہیں توبھی ہمیں نظرانداز کیا جاتا ہمہے۔ مرتے مرتے زندہ ہتے ر
ہیں لوگاور ہمیں مار مار کر قتل نہیں کر سکتے۔ ہم10 غم کھا
کھا کر خوشوقتہر ہتے ر ہیں، حالتغریبہم میں بہتوں کو
دولت مند بنا دیتے پاسہمارےہیں۔ کچھ نہیں ہے، توبھی ہمیں
سب حاصلکچھ ہے۔

کُرِنتھس11 باتسےآپکرکھلنےہمعزیزو،کے کی ہے،
ہمارا آپدل کے لئے کشادہ ہو گیا ہے۔ 12 جو جگہ ہم دلنے
آپمیں دیکو تکابوہہے نہیںکم آپلیکنہوئی۔ دلوںکے
میں ہمارے لئے کوئی جگہ نہیں رہی۔ اب13 مَیں آپ سے جو
درخواستہیںبچےمیرے ہوںکرتا بھیہمیںمیںجوابکہ 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 ساتھکے کیا تعلق رکھ ہے؟سکتی مسیح15 ابلیساور کے
درمیان کیا مطابقت ہو سکتی ہے؟ ایمان دار کا غیرایمان دار کے
ساتھ کیا واسطہ ہے؟ 16 الله کے مقدِس اور بُتوں میں کیا اتفاق ہو
سکتا ہمہے؟ تو زندہ خدا کا گھر ہیں۔ الله نے یوں 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 وعدےتمام ہم سے کئے گئے ہیں۔ اِس لئے

آئیں، ہم آپاپنے کو ہر اُس چیز کریںصافپاکسے جو جسم
اور روح کو آلودہ کر دیتی ہے۔ اور ہم خدا میںخوفکے مکمل
طور مُقّدسپر بننے کے لئے کوشاں رہیں۔

پولس خوشیکی
2 ہمیں اپنے دل میں جگہ دیں۔ نہ ہم نے کسی سے ناانصافی

کی، نہ کسی کو بگاڑا یا اُس سے غلط فائدہ اُٹھایا۔ مَیں3 یہ بات
آپ کو مجرم ٹھہرانے کے لئے نہیں کہہ رہا۔ آپمَیں کو پہلے بتا
چکا ہوں آپکہ ہمیں اِتنے عزیز ہیں کہ آپہم ساتھکے 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، ہماریاور تمام مصیبتوں باوجودکے خوشیمیری
کی انتہا نہیں۔

5 ہمجبکیونکہ مکدُنیہ پہنچے تو جسمہم لحاظکے آرامسے
نہ کر سکے۔ مصیبتوں نے ہمیں طرفہر سے گھیر لیا۔ دوسروں
طرحطرحمیںدلاورسےجھگڑوںسےطرفکی ڈرکے سے نپٹنا
پڑا۔ لیکن6 الله نے جو ہوؤںدبے کو تسلی بخشتا طِطُسہے کے
آنے ہماریسے حوصلہ افزائی کی۔ 7 ہمارا حوصلہ صرفنہ اُس
کے آنے سے بڑھ گیا بلـکہ اُن حوصلہ افزا باتوں سے بھی جن سے
آپ نے اُسے تسلی دی۔ اُس نے ہمیں آپ کی آرزو، آپ کی آہ و
زاری میرےاور لئے آپ سرگرمیکی بارےکے رپورٹمیں دی۔
یہ سن میریکر خوشی مزید بڑھ گئی۔

8 کیونکہ اگرچہ مَیں نے آپ کو اپنے خط سے دُکھ پہنچایا
توبھی مَیں پچھتاتا نہیں۔ پہلے تو مَیں خط لـکھنے سے پچھتایا، لیکن
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مَیںاب ہوںدیکھتا کہ اُسدُکھجو آپنے کو پہنچایا صرفوہ
عارضی تھا 9 اور اُس نے آپ کو توبہ تک پہنچایا۔ یہ سن کر
مَیں اب خوشی مناتا ہوں، اِس لئے نہیں آپکہ کو دُکھ اُٹھانا پڑا
ہے بلـکہ اِس لئے کہ اِس دُکھ آپنے کو تکتوبہ پہنچایا۔ الله
نے یہ دُکھ اپنی مرضی پوری کرانے کے لئے استعمال کیا، اِس
لئے آپ کو ہماری طرف سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ 10 کیونکہ
جو دُکھ الله اپنی مرضی پوری کرانے کے لئے استعمال کرتا ہے
اُس سے توبہ پیدا ہوتی ہے اور اُس کا انجام نجات ہے۔ اِس میں
پچھتانے گنجائشکی ہی نہیں۔ اِس برعکسکے دنیاوی دُکھ کا
انجام موت ہے۔ آپ11 خود دیکھیں کہ الله کے اِس دُکھ نے
آپ میں کیا پیدا کیا :ہے کتنی سنجیدگی، اپنا دفاع کرنے کا کتنا
جوش، غلط حرکتوں پر کتنا غصہ، کتنا خوف، کتنی چاہت،
کتنی سرگرمی۔ آپ سزا دینے کے لئے کتنے تیار !تھے آپ نے ہر
لحاظ ثابتسے کیا ہے آپکہ اِس معاملے میں بےقصور ہیں۔

12 غرض، اگرچہ مَیں آپنے کو لـکھا، لیکن مقصد یہ نہیں
تھا حرکتیںغلطکہ کرنے والے بارےکے لـکھوںمیں یا اُس کے
بارے جسمیں غلطساتھکے کام کیا گیا۔ نہیں، مقصد یہ تھا کہ
الله کے حضور آپ پر ظاہر ہو جائے کہ ہمارےآپ لئے کتنے
سرگرم ہیں۔ 13 یہی وجہ ہے کہ ہمارا بڑھحوصلہ گیا ہے۔
لیکن ہماریصرفنہ افزائیحوصلہ ہوئی بلـکہہے ہم یہ دیکھ

کر بےانتہا خوش ہوئے کہ طِطُس کتنا خوش تھا۔ وہ کیوں
تھا؟خوش اِس لئے کہ اُس سےسبآپروحکی تر و تازہ ہوئی۔
اُس14 کے منے سا مَیں آپنے پر فخر کیا تھا، اور مَیں شرمندہ نہیں
ہوا کیونکہ ثابتدرستباتیہ ہوئی ہمطرحجسہے۔ آپنے
کو ہمیشہ سچی باتیں بتائی ہیں اُسی طرح طِطُس کے منے آپسا پر
ہمارا فخر بھی درست نکلا۔ آپ15 اُسے نہایت عزیز ہیں کیونکہ
برداریفرماںکیسبآپوہ یاد کرتا آپکہہے، ڈرتےنے اور
کانپتے ہوئے اُسے خوش آمدید کہا۔ مَیں16 خوش ہوں کہ مَیں
لحاظہر آپسے پر اعتماد کر سکتا ہوں۔

8
یہودیہ غریبوںکے کے لئے ہدیہ

1 بھائیو، آپہم کی توجہ اُس فضل طرفکی دلانا ہتے چا ہیں
جو الله نے صوبہ مکدُنیہ کی جماعتوں پر کیا۔ مصیبتجس2 میں
پھنسےوہ ہیںہوئے اُس سے اُن آزمائشسختکی توبھیہوئی۔ اُن
کی خوشیبےانتہا اور غربتشدید کا نتیجہ یہ نکلا کہ اُنہوں نے
فیاضبڑی دلی سے ہدیہ دیا۔ مَیں3 گواہ ہوں کہ جتنا دےوہ
سکے اُتنا اُنہوں دےنے دیا بلـکہ اِس سے بھی یادہ۔ ز اپنی ہی
سےطرف اُنہوں4 بڑےنے زور کیمنتسےہمسے بھیہمیںکہ
یہودیہ مُقّدسینکے خدمتکی کرنے کا موقع دیں، ہم بھی دینے
شریکمیںفضلکے ہونا ہتے اُنہوںاور5ہیں۔چا اُمیدہمارینے
سے کہیں یادہ ز !کیا الله کی مرضی سے اُن کا پہلا قدم یہ تھا کہ
اُنہوں نے آپاپنے خداوندکو لئےکے کیا۔مخصوص اُن کا دوسرا
قدم یہ تھا کہ اُنہوں نے اپنے آپ ہمارےکو لئے مخصوص کیا۔

اِس6 پر ہم طِطُسنے کی حوصلہ افزائی کی کہ آپوہ پاسکے
بھی ہدیہ جمع کرنے کا وہ سلسلہ تکانجام پہنچائے جو اُس نے
شروع کیا تھا۔ آپ7 پاسکے سب کثرتکچھ سے پایا جاتا ہے،
ایمانخواہ ہو، خواہ کلام، علم، مکمل سرگرمی یا ہم محبتسے ہو۔
اب اِس بات کا خیال رکھیں آپکہ یہ ہدیہ دینے میں بھی اپنی
دولتکثیر کا اظہار کریں۔

میری8 طرف سے یہ کوئی حکم نہیں ہے۔ لیکن دوسروں کی
سرگرمی کے پیِش نظر آپمَیں کی محبتبھی پرکھ رہا ہوں کہ وہ
کتنی حقیقی ہے۔ آپ9 تو جانتے ہیں ہمارےکہ خداوند عیسٰی
مسیح آپنے پر کیسا فضل کیا ہے، کہ اگرچہ دولتوہ مند تھا
توبھی آپوہ کی غریبخاطر بن گیا آپتاکہ اُس غربتکی سے
دولت مند بن جائیں۔

10 اِس معاملے میں میرا مشورہ سنیں، کیونکہ وہ آپ کے لئے
مفید ثابت ہو گا۔ پچھلے سال آپ پہلی جماعت تھے جو نہ صرف
ہدیہ دینے لـگی بلـکہ اِسے دینا بھی چاہتی تھی۔ اب11 اُسے تکمیل
تک پہنچائیں آپجو نے شروع کر رکھا ہے۔ دینے کا جو شوق
آپ رکھتے ہیں وہ عمل میں لایا جائے۔ اُتنا دیں جتنا آپ دے
سکیں۔ 12 کیونکہ آپاگر دینے شوقکا رکھتے ہیں تو پھر آپالله
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
میںمصیبتخودآپباعث پڑ یہصرفباتجائیں۔ لوگوںکہہے
کچھحالاتکے برابر ہونے چاہئیں۔ وقتاِس14 آپتو پاسکے
بہت ہے اور آپ اُن کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ بعد میں
کسی وقت جب اُن پاسکے بہت ہو گا تو وہ آپ کی ضرورت
پوریبھی آپیوںگے۔سکیںکر کچھحالاتکے برابر رہیں گے،
طرحجس15 مُقّدسکلاِم میں بھی لـکھا ہے، یادہنےجس” ز
جمع کیا تھا اُس پاسکے کچھ نہ بچا۔ جسلیکن نے کم جمع کیا تھا
اُس پاسکے بھی کافی “تھا۔

طِطُس اور اُس ساتھیکے
16 خدا کا شکر جسہے نے طِطُس کے دل میں جوشوہی

پیدا کیا ہے آپمَیںجو کے لئے رکھتا ہوں۔ ہمجب17 اُسنے
افزائیحوصلہکی پاسکےآپوہکہکی توجائے اِسصرفنہوہ
لئےکے تیار ہوا بلـکہ بڑا سرگرم ہو پاسکےآپبخودخودکر جانے
کے لئے روانہ ہوا۔ ہم18 اُسنے ساتھکے اُس بھائی بھیجکو دیا
خدمتکیجس تعریفکی تمام جماعتیں کرتی ہیں، کیونکہ اُسے
الله خبریخوشکی سنانے نعمتکی ملی ہے۔ اُسے19 صرفنہ
آپ پاسکے جانا بلـکہہے جماعتوں اُسےنے مقرر کیا جبکہہے
یروشلمکوہدیئےہم توگےجائیںلے یوںجائے۔ساتھہمارےوہ
ہم خدمتیہ ادا وقتکرتے خداوند کو جلال دیں گے اور اپنی
سرگرمی کا اظہار کریں گے۔
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20 کیونکہ اُس بڑے ہدیئے کے پیِش نظر جو ہم لے جائیں
گے ہم اِس سے بچنا ہتے چا ہیں کہ کسی کو ہم شکپر کرنے
کا موقع ملے۔ ہماری21 کوششپوری یہ ہے کہ وہی کچھ کریں
جو نہ صرف خداوند کی نظر میں درست ہے بلـکہ انسان کی نظر
میں بھی۔

22 اُن کے ساتھ ہم ایکنے اَور بھائی کو بھی بھیج جسدیا
سرگرمیکی ہم موقعوںکئینے پر پرکھی ابہے۔ وہ مزید سرگرم
ہو گیا ہے، کیونکہ وہ آپ پر بڑا اعتماد کرتا ہے۔ تکجہاں23
طِطُس کا تعلق ہے، وہ میرا ساتھی اور ہم خدمت ہے۔ اور جو
بھائی اُس کے ساتھ ہیں اُنہیں جماعتوں نے بھیجا ہے۔ وہ مسیح
کے لئے عزت باعثکا ہیں۔ 24 اُن پر محبتاپنی کا اظہار کر کے
یہ ظاہر کریں آپہمکہ پر کیوں فخر کرتے ہیں۔ پھر باتیہ خدا
کی دیگر جماعتوں کو بھی نظر آئے گی۔

9
مُقّدسین کی مدد

اصل1 میں اِس نہیںضرورتکی کہ آپمَیں کو اُس کام کے
بارے میں لـکھوں جو ہمیں یہودیہ کے مُقّدسین کی خدمت 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 اخیہ”کہ لوگکے سالپچھلے سے دینے کے لئے تیار آپیوں“تھے۔
یادہنےسرگرمیکی ز لوگوںتر لئےکےدینےخودکو اب3اُبھارا۔
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 کے کچھ بھائیوں کو ساتھ لے آپکر کے
پاس پہنچوں گا تو آپ تیار نہ ہوں۔ اُس وقت مَیں، بلـکہ آپ بھی
شرمندہ ہوں گے مَیںکہ آپنے پر اِتنا اعتماد کیا ہے۔ اِس5 لئے
مَیں باتاِسنے پر زور ضروریدینا سمجھا کہ بھائی پہلے آپہی
پاسکے آ کر اُس ہدیئے کا انتظام یں جسکر کا وعدہ آپ نے
کیا ہے۔ کیونکہ مَیں چاہتا ہوں میرےکہ تکآنے یہ ہدیہ جمع
کیا گیا ہو اور ایسا نہ لـگے جیسا اِسے مشکل آپسے سے نکالنا پڑا۔
اِس کے آپبجائے سخاوتکی ظاہر ہو جائے۔

یاد6 رہے بیجشخصجوکہ کو بچا بچا کر بوتا اُسہے فصلکی
بھی اُتنی کم ہو گی۔ لیکن بہتجو بیج بوتا ہے اُس کی فصل بھی
بہت یادہ ز ہو گی۔ 7 ہر ایک اُتنا دے جتنا دینے کے لئے اُس
نے پہلے اپنے دل میں ٹھہرا لیا ہے۔ وہ اِس تکلیفمیں یا مجبوری
محسوس نہ کرے، کیونکہ الله اُس محبتسے رکھتا خوشیجوہے
اور8ہے۔دیتاسے الله قابلاِس یاتکیآپکوآپکہہے ضرور
سے کہیں یادہ ز دے۔ پھر آپ کے پاس ہر وقت اور ہر لحاظ
سے کافی ہو گا بلـکہ اِتنا یادہ ز کہ آپ ہر قسم کا نیک کام کر
سکیں گے۔ 9 چنانچہ کلاِم مُقّدس میں یہ بھی لـکھا ہے، اُس”
نے فیاضی ضرورتسے مندوں میں خیرات بکھیر دی، اُس کی
راست بازی ہمیشہ تک قائم رہے “گی۔ 10 خدا ہی 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 آپاور
کی راست بازی کی فصل دےاُگنے گا۔ 11 ہاں، وہ آپ کو ہر
منددولتسےلحاظ دےبنا آپاورگا موقعہر فیاضیپر دےسے
سکیں گے۔ جبچنانچہ آپہم کا ہدیہ اُن پاسکے لے جائیں
گے مندضرورتجو ہیں تو وہ خدا کا کریںشکر گے۔ آپیوں12
صرفنہ مُقّدسین یاتکی پوریضرور کریں گے بلـکہ آپوہ کی
اِس خدمت سے اِتنے متاثر ہو جائیں گے کہ بڑےوہ جوش سے
خدا بھیکا یہ شکر میںنتیجےکےخدمتکیآپ13گے۔کریںادا
وہ الله کیآپکیونکہگے۔دیںجلالکو اُن پر اور داروںایمانتمام
سخاوتپر کا کرےثابتاظہار گا مسیحآپکہ خبریخوشکی
صرفنہ تسلیم ہیںکرتے بلـکہ اُس تابعکے بھی ہتے ر ہیں۔ اور14
جب آپوہ کے لئے دعا کریں گے آپتو 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 سے اپیل کرتا ہوں، جسپولسمَیں بارےکے میں
کہا جاتا ہے آپمَیںکہ کے برُو رُو عاجز ہوتا ہوں آپصرفاور
سے دُور ہو کر دلیر ہوتا ہوں۔ مسیح کی حلیمی اور نرمی کے نام
میں آپمَیں2 منتسے کرتا ہوں کہ آپمجھے پاسکے آ کر اِتنی
دلیری سے اُن لوگوں سے نپٹنا نہ پڑے جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا
چال چلن دنیاوی ہے۔ کیونکہ فی الحال ایسا لگتا ہے کہ اِس کی
ضرورت ہو گی۔ بےشک3 ہم انسان ہی ہیں، لیکن ہم دنیا
کی جنگطرح نہیں لڑتے۔ 4 اور جو ہتھیار ہم جنگاِس میں
استعمال کرتے ہیں وہ اِس دنیا کے نہیں ہیں، بلـکہ اُنہیں الله کی
طرف سے قلعے ڈھا دینے قوتکی حاصل ہے۔ اِن سے ہم غلط
خیالات ڈھانچےکے اور5 اونچیہر چیز ڈھا ہیںدیتے جو الله کے
علم و عرفان کھڑیخلافکے ہو جاتی اورہے۔ ہم خیالہر 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۔

ظاہریصرفآپ7 باتوں پر غور کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو
باتاِس کا اعتماد ہو کہ مسیحوہ کا ہے تو وہ اِس کا بھی خیال
کرے اُسیبھیہمکہ مسیحطرحکی ہیں۔کے 8 کیونکہ اگر مَیں
اُس پرمزیداختیار ہمیںنےخداوندجوکروںبھیفخر دیا توبھیہے
مَیں شرمندہ نہیں ہوں گا۔ غور کریں کہ اُس نے ہمیں آپ کو
ڈھا دینے کا نہیں بلـکہ آپ کی روحانی تعمیر کرنے کا اختیار دیا
نہیںمَیں9ہے۔ چاہتا کہ آپمَیںجیسےلـگےایسا خطوںاپنےکو
ڈرانےسے کوششکی کر رہا ہوں۔ 10 بعضکیونکہ کہتے پولس”ہیں، کے خط زوردار اور زبردست ہیں، لیکن جب وہ خود
حاضر ہوتا توہے وہ کمزور اور اُس کے لنے بو کا حقارتطرز آمیز
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“ہے۔ لوگایسے11 باتاِس کا خیال کریں کہ باتیںجو آپہم
سے دُور ہوتے ہوئے اپنے خطوں میں پیش کرتے ہیں اُن ہی
باتوں پر ہم عمل کریں آپجبگے پاسکے آئیں گے۔

ہم12 تو اپنے آپ کو اُن میں شمار نہیں کرتے جو اپنی یف تعر
کر کے اپنی سفارش کرتے ہتے ر ہیں، نہ اپنا اُن کے ساتھ موازنہ
کرتے ہیں۔ وہ کتنے بےسمجھ ہیں جب وہ اپنے آپ کو معیار
بنا کر اُسی پر اپنے آپ کو جانچتے ہیں اور اپنا موازنہ اپنے آپ سے
کرتے ہیں۔ لیکن13 مناسبہم حد سے یادہ ز فخر نہیں کریں گے
اللهجوتکحداُسصرفبلـکہ ہمارےنے لئے مقرر کیا اورہے۔
بھیآپ اِس حد اندرکے آ ہیں۔جاتے میںاِس14 مناسبہم حد
سے یادہ ز فخر نہیں کر رہے، کیونکہ ہم تو مسیح خبریخوشکی
لے کر آپ تک پہنچ گئے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر اَور بات
ہوتی۔ 15 ہم ایسے کام پر فخر نہیں کرتے جو دوسروں کی محنت
سے سرانجام دیا گیا ہے۔ اِس میں بھی مناسبہم حدوں کے اندر
ہتے ر ہیں، بلـکہ ہم یہ اُمید رکھتے ہیں آپکہ کا ایمان بڑھ جائے
ہمارییوںاور قدر بھیقیمتو الله کی مقررہ بڑھتکحد جائے۔
کرےخدا آپکہ میں ہمارا یہ کام اِتنا بڑھ جائے 16 کہ ہم الله
آپخبریخوشکی سے آگے جا کر بھی سنا سکیں۔ کیونکہ ہم
اُس کام پر فخر نہیں کرنا ہتے چا دوسرےجسے کر چکے ہیں۔

17 کلاِم مُقّدس میں لـکھا ہے، فخر” کرنے والا خداوند ہی
پر فخر “کرے۔ لوگجب18 اپنی یف تعر کر کے اپنی سفارش
ہیںکرتے تو اِس میں کیا !ہے اِس سے ثابتصحیحوہ نہیں ہوتے،
بلـکہ باتاہم یہ ہے کہ خداوند ہی اِس کی تصدیق کرے۔

11
پولس اور رسولجھوٹے

1 کرےخدا مَیںجبکہ حماقتاپنی کا کچھ اظہار کرتا ہوں
تو آپ مجھے برداشت کریں۔ ہاں، ضرور مجھے برداشت کریں،
2 کیونکہ آپمَیں کے لئے الله کی غیرتسی رکھتا ہوں۔ مَیں نے
آپ کا ایکرشتہ ہی مرد کے ساتھ باندھا، اور آپمَیں پاککو
دامن کنواری کی حیثیت سے اُس مرد مسیح کے پیشحضور
کرنا تھا۔چاہتا لیکن3 مجھےافسوس، ڈر آپکہہے طرحکیحوا
گناہ میں جائیںگر گے، سانپطرحجسکہ اپنینے چالاکی سے
حوا کو دھوکا اُسیدیا آپطرح بھیسوچکی بگڑ گیجائے اور وہ
خلوص دلی پاکاور لـگن ختم ہو جائے گی آپجو مسیح کے
لئے محسوس کرتے ہیں۔ 4 کیونکہ آپ خوشی سے ایکہر کو
برداشت کرتے ہیں آپجو پاسکے آ ایککر فرق قسم کا عیسٰی
پیش کرتا ایکہے، ایسا عیسٰی جو ہم آپنے پیشکو نہیں کیا
تھا۔ روحایسیایکآپاور قبول“خبریخوش”ایسیاور کرتے
ہیں جو روحاُس خبریخوشاور بالکلسے فرق ہے آپجو کو
ہم سے ملی تھی۔

5 میرا نہیں خیال مَیںکہ اِن نام نہاد رسولوں‘خاص’ نسبتکی
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 آپنے کو
صافصاف اور لحاظہر سے دکھایا ہے۔

مَیں7 نے الله خبریخوشکی سنانے کے لئے آپ سے کوئی
بھی معاوضہ نہ لیا۔ یوں مَیں نے اپنے آپ کو نیچا کر دیا تاکہ آپ
کو سرفراز کر دیا جائے۔ کیا اِس میں مجھ غلطیسے ہوئی؟ جب8
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 رہا تھا۔ آپمَیںجباور9 پاسکے تھا ضرورتاور مند تھا
تو کسیمَیں پر بوجھ نہ بنا، کیونکہ جو بھائی مکدُنیہ سے آئے اُنہوں
نے میری یات ضرور پوری کیں۔ ماضی میں مَیں آپ پر بوجھ نہ
بنا اور آئندہ بھی نہیں بنوں گا۔ مسیح10 کی اُس سچائی کی قَسم جو
میرے اندر ہے، اخیہ پورےکے صوبے میں کوئی مجھے اِس پر
فخر نہیںسےکرنے گا۔روکے مَیں11 یہ کیوں کہہ رہا اِسہوں؟
لئے کہ آپمَیں محبتسے نہیں رکھتا؟ خدا ہی جانتا ہے کہ مَیں
آپ محبتسے رکھتا ہوں۔

12 اور جو کچھ مَیں اب کر رہا ہوں وہی کرتا رہوں گا، تاکہ
مَیں نام نہاد رسولوں کو وہ موقع نہ دوں جو وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔
کیونکہ یہی اُن کا مقصد ہے کہ وہ فخر کر کے یہ کہہ سکیں کہ
وہ ہم جیسے ہیں۔ لوگایسے13 تو جھوٹے رسول ہیں، دھوکے
باز مزدور جنہوں نے مسیح کے رسولوں کا روپ دھار لیا ہے۔
14 اور کیا عجب، ابلیسکیونکہ بھی نور کے فرشتے کا روپ دھار
کر گھومتا پھرتا ہے۔ 15 تو پھر یہ باتبڑی نہیں کہ اُس کے چیلے
بازیراست کے خادم روپکا دھار کر متے گھو پھرتے ہیں۔ اُن
کا انجام اُن اعمالکے مطابقکے ہی ہو گا۔

رسول ہونے کی وجہ پولسسے کی ایذا رسانی
مَیں16 دوبارہ ہوںکہتا احمقمجھےکوئیکہ نہ لیکنسمجھے۔

آپاگر یہ سوچیں بھی تو کم از کم مجھے احمق حیثیتکی قبولسے
کریں تاکہ مَیں بھی بہتتھوڑا آپاپنے پر فخر کروں۔ اصل17 میں
جو کچھ مَیں اب بیان کر رہا ہوں وہ خداوند کو پسند نہیں ہے،
بلـکہ مَیں احمق کی طرح بات کر رہا ہوں۔ لیکن18 چونکہ اِتنے
لوگ جسمانی طور پر فخر کر رہے ہیں اِس لئے مَیں بھی فخر کروں
گا۔ آپبےشک19 خود دانشاِتنے مند ہیں احمقوںآپکہ کو
برداشتسےخوشی ہیں۔کرتے ہاں،20 آپبلـکہ یہ برداشتبھی
آپلوگجبہیںکرتے غلامکو آپبناتے، کو آپلُوٹتے، سے
غلط فائدہ اُٹھاتے، نخرے کرتے اور آپ کو تھپڑ مارتے ہیں۔
21 یہ کہہ کر مجھے شرم آتی ہے کہ ہم اِتنے کمزور تھے کہ ہم
ایسا نہ کر سکے۔
لیکن اگر کوئی کسی بات پر فخر کرنے کی جرأت کرے

احمقمَیں) باتسیکی کر رہا (ہوں تو مَیں بھی اُتنی جرأتہی
22گا۔کروں کیا عبرانیوہ ہوں۔بھیمَیںہیں؟ کیا اسرائیلیوہ ہیں؟
مَیں بھی ہوں۔ کیا وہ ابراہیم کی اولاد ہیں؟ مَیں بھی ہوں۔ 23 کیا
وہ مسیح کے خادم ہیں؟ اب) تو مَیں یا گو بےخود ہو گیا ہوں
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کہ اِس طرح کی باتیں کر رہا (!ہوں مَیں اُن سے یادہ ز مسیح کی
خدمت 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۔ تین25 دفعہ
رومیوں نے مجھے لاٹھی سے ایکمارا۔ بار مجھے سنگسار کیا گیا۔
جب مَیں سمندر میں سفر کر رہا تھا تو تین مرتبہ میرا جہاز تباہ
ہوا۔ ہاں، ایک دفعہ مجھے جہاز کے تباہ ہونے پر ایک پوری
رات اور دن سمندر میں گزارنا پڑا۔ میرے26 بےشمار سفروں کے
دوران مجھے کئی طرح خطروںکے کا سامنا کرنا پڑا، یاؤں در اور
ڈاکوؤں کا خطرہ، اپنے ہم وطنوں اور غیریہودیوں کے حملوں کا
خطرہ۔ جہاں بھی مَیں گیا ہوں وہاں یہ خطرے موجود رہے،
خواہ مَیں شہر میں تھا، خواہ غیرآباد علاقے میں یا سمندر میں۔
جھوٹے بھائیوں کی طرف سے بھی خطرے رہے ہیں۔ 27 مَیں
نے جاں فشانی سے سخت محنت مشقت کی ہے اور کئی رات
جاگتا رہا ہوں، مَیں بھوکا اور پیاسا رہا ہوں، مَیں روزےبہتنے
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 کے لئے
محسوس کرتا ہوں اور جو مجھے دباتی رہتی ہیں۔ جب29 کوئی
کمزور ہے تو مَیں آپاپنے بھیکو محسوسکمزور کرتا جبہوں۔
کسی غلطکو راہ پر لایا جاتا ہے تو مَیں اُس کے لئے رنجششدید
محسوس کرتا ہوں۔

30 اگر مجھے فخر کرنا پڑے تو مَیں اُن چیزوں پر فخر کروں گا
میریجو حالتکمزور ظاہر کرتی ہیں۔ 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 اپنے پہرے دار
مقرر کئے تاکہ وہ مجھے گرفتار کریں۔ لیکن33 شہر کی فصیل میں
ایک دریچہ تھا، اور ٹوکرےایکمجھے میں رکھ وہاںکر 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 مَیںابلیکننہیں، یاؤںاُن رو انکشافاتاور کا کروںذکر گا
جو خداوند نے مجھ 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 میںجسم یا اِس کے باہر
ہوا۔ خدا جانتا ہے۔ ہاں،3 ہیخدا جانتا کہہے میںجسموہ تھا
یا نہیں۔ لیکن یہ مَیں جانتا ہوں 4 کہ اُسے چھین فردوسکر میں
لایا گیا جہاں اُس نے ناقابِل بیان باتیں ایسیسنیں، باتیں جن کا ذکر
کرنا انسان کے لئے روا نہیں۔ اِس5 قسم کے آدمی پر مَیں فخر کروں
لیکنگا، آپاپنے پر نہیں۔ صرفمَیں اُن باتوں پر فخر کروں گا جو
میری حالتکمزور کو ہیں۔کرتیظاہر 6 اگر مَیں فخر کرنا چاہتا تو
اِس میں احمق نہ ہوتا، کیونکہ حقیقتمَیں بیان کرتا۔ لیکن مَیں یہ

نہیں کروں گا، کیونکہ مَیں چاہتا ہوں سبکہ بارےمیرےکی
میں صرفرائے اُس پر منحصر ہو جو مَیں کرتا یا بیان کرتا ہوں۔
کوئی مجھے اِس سے یادہ ز نہ سمجھے۔

لیکن7 مجھے اِن اعلٰی انکشافات کی وجہ ایکسے کانٹا چبھو
دیا تکلیفایکگیا، دہ چیز میرےجو دھنسیمیںجسم رہتی ہے
تاکہ مَیں پھول نہ ابلیسجاؤں۔ کا یہ میرےپیغمبر مُکے مارتا رہتا
ہے تاکہ مَیں مغرور نہ ہو جاؤں۔ 8 تین 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 میری
قدرت کا پورا اظہار تیری کمزور حالت ہی میں ہوتا “ہے۔ اِس
لئے مَیں اپنیسےخوشیمزید یوں کمزور پر کروںفخر گا مسیحتاکہ
قدرتکی مجھ ٹھہریپر رہے۔ یہی10 وجہ مسیحمَیںکہہے کی
خاطر یوں، کمزور گالیوں، یوں، مجبور ایذا رسانیوں اور پریشانیوں
میں خوش ہوں، کیونکہ جب مَیں کمزور ہوتا ہوں تب ہی مَیں
طاقت ور ہوتا ہوں۔

پولس کی کُرِنتھیوں کے لئے فکر
بےوقوفمَیں11 بن گیا ہوں، آپلیکن نے مجھے مجبور کر دیا

ہے۔ ہئے چا تھا آپکہ ہی دوسروں کے منے میرےسا حق میں
بات کرتے۔ مَیںبےشککیونکہ بھیکچھ نہیں لیکنہوں، اِن نام
سےلحاظبھیکسیمَیںمیںمقابلےکےرسولوںخاصنہاد نہیںکم
ہوں۔ الٰہیمتعددجو12 معجزےنشان، زبردستاور میرےکام
ثابتوہہوئےسےوسیلے ہیںکرتے ہوں۔رسولمَیںکہ ہاں، وہ
بڑی ثابت قدمی آپسے کے درمیان کئے گئے۔ 13 خدمتجو مَیں
آپنے کے درمیان کی، کیا وہ خدا کی دیگر جماعتوں میں میری
خدمت کی نسبت کم تھی؟ ہرگز !نہیں اِس میں فرق صرف یہ تھا
کہ مَیں آپ کے لئے مالی بوجھ نہ بنا۔ معافمجھے کریں اگر مجھ
سے اِس میں غلطی ہوئی ہے۔

تیسریمَیںاب14 آپبار پاسکے آنے لئےکے تیار اِسہوں۔
مرتبہ بھی مَیں آپ کے لئے بوجھ کا باعث نہیں بنوں گا، کیونکہ
مَیں آپ کا مال نہیں بلـکہ آپ ہی کو چاہتا ہوں۔ آخر بچوں کو
باپماں کی مدد کے لئے مال جمع نہیں کرنا ہئے چا بلـکہ باپماں
بچوںکو لئے۔کے مَیں15 آپسےخوشیبڑیتو لئےکے ہر خرچہ
اُٹھا لوں گا بلـکہ اپنے آپ کو بھی خرچ کر دوں گا۔ کیا آپ مجھے
کم پیار کریں گے اگر آپمَیں سے یادہ محبتز رکھوں؟

ٹھیک16 آپمَیںہے، لئےکے بوجھ نہ بعضلیکنبنا۔ سوچتے
ہیں کہ چالاکمَیں ہوں آپاور کو دھوکے سے اپنے جال میں
پھنسا لیا۔ کس17 طرح؟ جن لوگوں کو مَیں نے آپ پاسکے
بھیجا کیا مَیں نے اُن میں کسیسے یعےکے آپذر غلطسے فائدہ
مَیں18اُٹھایا؟ افزائیحوصلہکیطِطُسنے کی آپوہکہ پاسکے
جائے دوسرےاور بھائی کو بھی ساتھ بھیج دیا۔ کیا طِطُس نے
آپ سے غلط فائدہ اُٹھایا؟ ہرگز !نہیں کیونکہ ہم ایکدونوں ہی
روح ایکمیں ہی راہ پر چلتے ہیں۔

کافیآپ19 دیر سوچسے ہوںرہے گے آپہمکہ کے منے سا
اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے بلـکہ ہم مسیح میں
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ہوتے ہوئے الله کے حضور ہی یہ کچھ بیان کر رہے ہیں۔ اور
میرے عزیزو، بھیکچھجو ہم کیآپہمہیںکرتے تعمیر کرنے
لئےکے ہیں۔کرتے مجھے20 ڈر آؤںمَیںجبکہہے گا تو آپنہ
کی حالت مجھے پسند آئے گی، نہ میری آپحالت کو۔ مجھے ڈر
ہے آپکہ میں جھگڑا، حسد، غصہ، خود غرضی، بہتان، گپ
بازی، غرور اور بےترتیبی پائی جائے گی۔ 21 ہاں، مجھے ڈر ہے
اگلیکہ آؤںجبدفعہ گا تو الله آپمجھے کے منے سا نیچا دکھائے
گا، اور مَیں اُن بہتوں کے لئے غم کھاؤں جنہوںگا ماضینے میں
گناہ کر تکابکے اپنی ناپاکی، زناکاری عیاشیاور سے توبہ نہیں
کی۔

13
آخری تنبیہ اور سلام

اب1 مَیں تیسری آپدفعہ پاسکے آ رہا ہوں۔ مُقّدسکلاِم
مطابقکے لازم ہے کہ ہر الزام کی تصدیق دو یا تین گواہوں سے
آپدفعہدوسریمَیںجب2جائے۔کی پاسکے آیا تھا تو مَیں نے
پہلے آپسے کو آگاہ کیا ابتھا۔ آپمَیں سے دُور باتیہ دوبارہ
کہتا ہوں واپسمَیںجبکہ آؤں گا تو نہ وہ بچـیں جنہوںگے نے
پہلے گناہ کیا تھا نہ دیگر لوگ۔ 3 مانگآپثبوتبھیجو ہیںرہے
یعےمیرےمسیحکہ ذر بولتا آپمَیںوہہے دوںکو آپگا۔ کے
سلوکساتھ میں مسیح کمزور نہیں ہے۔ نہیں، آپوہ درمیانکے
ہی اپنی قوت کا اظہار کرتا ہے۔ 4 کیونکہ اگرچہ اُسے کمزور
حالت میں مصلوب کیا گیا، لیکن اب وہ الله کی قدرت سے زندہ
اِسیہے۔ طرح ہم بھی اُس میں کمزور ہیں، لیکن الله قدرتکی
سے آپہم خدمتکی وقتکرتے اُس 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
آپمسیح میں ہے؟ اگر نہیں تو اِس مطلبکا ہوتا آپکہ ایمانکا
نامقبول ثابت ہوتا۔ لیکن6 مجھے اُمید ہے کہ آپ اِتنا پہچان لیں
گے کہ تکجہاں ہمارا تعلق ہے ہم نامقبول ثابت نہیں ہوئے
ہیں۔ ہم7 الله سے دعا کرتے ہیں آپکہ سے کوئی غلطی نہ ہو
باتجائے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے منے سا ہم صحیح نکلیں بلـکہ یہ
کریں،کامصحیحآپکہ نہکیوںناکامخودہمیںلوگچاہے قرار
دیں۔ نہیںکھڑےخلافکےحقیقتہمکیونکہ8 ہو سکتے بلـکہ
اُسصرف میں۔حقکے طاقتآپجبہیںخوشہم9 ہیںور
گو ہم خود کمزور ہیں۔ اور ہماری دعا یہ ہے آپکہ کامل ہو
جائیں۔ 10 یہی وجہ ہے کہ آپمَیں سے دُور رہ کر لـکھتا ہوں۔
مَیںجبپھر آؤں گا تو مجھے اپنا اختیار استعمال کر آپکے پر سختی
نہیں پڑےکرنی گی۔ کیونکہ خداوند نے مجھے یہ اختیار آپ کو
ڈھا دینے کے لئے نہیں آپبلـکہ کو تعمیر کرنے کے لئے دیا ہے۔

11 بھائیو، آخر میں آپمَیں کو سلام کہتا ہوں۔ سدھر جائیں،
دوسرےایک کی حوصلہ افزائی ایککریں، رکھیںسوچہی اور

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۔

مسیحعیسٰیخداوند13 کا فضل، الله محبتکی القدسروحاور
سبآپرفاقتکی ساتھکے ہوتی رہے۔
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گلتیوں
1 یہ پولسخط رسول طرفکی سے مجھےہے۔ نہ کسی گروہ

مقررنے کیا بلـکہنےشخصکسینہ مسیحعیسٰی اور باپخدا نے
جس نے اُسے مُردوں میں سے زندہ کر دیا۔ 2 تمام بھائی بھی جو
میرے 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 اپنے آپ ہمارےکو گناہوں کی
قربانخاطر کر دیا اور یوں ہمیں اِس موجودہ سےجہانشریر بچا لیا
ہے، کیونکہ یہ باپہمارےالله کی مرضی تھی۔ اُسی5 کا جلال
تکابد ہوتا !رہے آمین۔

ایک خبریخوشہی
مَیں6 حیران اِتنیآپ!ہوں جلدی سے ترکاُسے کر ہیںرہے

بُلایا۔کوآپسےفضلکےمسیحنےجس فرقایکآپاباور
قسم کی “خبریخوش” کے لـگپیچھے گئے ہیں۔ اصل7 میں یہ
الله خبریخوشکی ہے نہیں۔ بس آپلوگکچھ کو اُلجھن میں
ڈال کر مسیح خبریخوشکی میں تبدیلی لانا ہتے چا ہیں۔ ہم8
نے تو اصلی خوش خبری سنائی اور جو اِس سے فرق پیغام سناتا
ہے اُس پر لعنت، خواہ ہم خود ایسا یں کر خواہ آسمان سے کوئی
فرشتہ اُتر کر یہ غلط پیغام سنائے۔ ہم9 یہ پہلے بیان کر چکے ہیں
اباور مَیں دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر آپکوئی ایسیکو خوش”
“خبری سنائے جو اُس سے فرق ہے آپجسے نے قبول کیا ہے
تو اُس !لعنتپر

10 کیا مَیں اِس میں کوششیہ کر رہا ہوں لوگکہ مجھے قبول
کریں؟ ہرگز !نہیں مَیں چاہتا ہوں کہ الله مجھے قبول کرے۔ کیا
میری کوشش یہ ہے کہ مَیں لوگوں کو پسند آؤں؟ اگر مَیں اب
تک ایسا کرتا تو مسیح کا خادم نہ ہوتا۔

رسولطرحکسپولس بن گیا
11 بھائیو، مَیں ہوںچاہتا لیںجانآپکہ کہ خبریخوشجو

مَیں سنائینے انسانوہ مجھےنہ12ہے۔نہیںسےطرفکی یہ پیغام
کسی انسان سے ملا، نہ یہ مجھے کسی نے سکھایا ہے بلـکہ عیسٰی
مسیح نے خود مجھ پر یہ پیغام ظاہر کیا۔

آپ13 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
تھییہکوششپوریمیریپہنچائی۔ جماعتیہکہ جائے۔ہوختم
یہودی14 مذہب لحاظکے سے مَیں اکثر دیگر ہم عمر یہودیوں پر
سبقت لے گیا تھا۔ ہاں، مَیں باپاپنے دادا کی روایتوں پیرویکی
میں حد سے یادہ ز سرگرم تھا۔

لیکن15 الله نے اپنے فضل مجھےسے پیدا ہونے سے پیشتر ہی
چن کر اپنی خدمت کرنے کے لئے بُلایا۔ اور جب اُس نے اپنی
مرضی سے 16 اپنے فرزند کو مجھ پر ظاہر کیا تاکہ مَیں اُس کے

بارے میں غیریہودیوں خوشکو خبری سناؤں تو مَیں نے کسی
مَیںوقتاُس17لیا۔نہمشورہسےشخصبھی بھییروشلم نہ گیا تاکہ
اُن ملوںسے تھےرسولپہلےسےمجھجو بلـکہ مَیں چلاعربسیدھا
گیا اور بعد میں واپسدمشق آیا۔ اِس18 کے تین سال بعد ہی مَیں
پطرس سے شناسا ہونے کے لئے یروشلم گیا۔ وہاں مَیں پندرہ دن
اُس ساتھکے رہا۔ اِس19 کے علاوہ مَیں صرفنے خداوند کے
یعقوببھائی کو دیکھا، کسی اَور رسول کو نہیں۔

20 جو کچھ مَیں لـکھ رہا ہوں الله گواہ ہے کہ وہ صحیح ہے۔
جھوٹمَیں نہیں بول رہا۔

21 بعد میں مَیں ملـِک شام اور کلـِکیہ چلا گیا۔ 22 اُس وقت
صوبہ یہودیہ میں مسیح کی جماعتیں مجھے نہیں جانتی تھیں۔ 23 اُن
صرفتک یہ خبر پہنچی تھی کہ جو آدمی پہلے ہمیں ایذا پہنچا رہا
تھا ابوہ خود اُس ایمان خبریخوشکی سناتا جسےہے وہ پہلے
ختم کرنا چاہتا تھا۔ 24 یہ سن کر اُنہوں میرینے وجہ سے الله کی
تمجید کی۔

2
پولس اور دیگر رسول

1 چودہ سال کے بعد مَیں دوبارہ یروشلم گیا۔ اِس برنباسدفعہ
مکاشفےایکمَیں2گیا۔کرلےساتھبھیکوطِطُسمَیںتھا۔ساتھ
کی وجہ سے گیا جو الله نے مجھ پر ظاہر کیا تھا۔ میری علیٰحدگی
میں اُن کے ساتھ میٹنگ ہوئی جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ اِس
میں مَیں نے اُنہیں وہ خوش پیشخبری کی جو مَیں غیریہودیوں
کو سناتا ہوں۔ مَیں نہیں چاہتا تھا کہ جو دوڑ مَیں دوڑ رہا ہوں یا
ماضی میں دوڑا تھا وہ آخرکار بےفائدہ نکلے۔ وقتاُس3 وہ یہاں
میرےتک حق میں تھے کہ اُنہوں نے طِطُس کو بھی اپنا ختنہ
کروانے پر نہیںمجبور کیا، اگرچہ غیریہودیوہ ہے۔ اور4 یہیچند
ہتے چا تھے۔ لیکن یہ بھائیجھوٹے تھے چپکےجو گھساندرسے
آئے تھے تاکہ جاسوس بن کر ہماری اُس آزادی بارےکے میں
حاصلمعلومات لیںکر مسیحہمیںجو میں ملی یہہے۔ ہمیں غلام
بنانا ہتے چا تھے، لیکن5 ہم لمحہنے بھر اُن باتکی نہ مانی اور نہ اُن
تابعکے ہوئے تاکہ الله آپسچائیکیخبریخوشکی درمیانکے
قائم رہے۔

6 اور جو راہنما سمجھے جاتے تھے اُنہوں نے میری بات میں
کوئی اضافہ نہ کیا۔ میںاصل) مجھے کوئی پروا نہیں کہ اُن کا اثر
و رسوخ تھا کہ نہیں۔ الله تو انسان حالتظاہریکی لحاظکا نہیں
(کرتا۔ 7 بہر حال اُنہوں نے دیکھا کہ الله نے مجھے غیریہودیوں
مسیحکو خبریخوشکی سنانے کی دیداریذمہ تھی، بالکل
اُسی طرح جس طرح اُس نے پطرس کو یہودیوں کو یہ پیغام
سنانے کی تھی۔دیداریذمہ 8 کیونکہ جو کام الله یہودیوں کے
پطرسرسول کی خدمت کے وسیلے سے کر رہا تھا وہی کام وہ
میرے وسیلے بھیسے کر رہا تھا، جو غیریہودیوں کا رسول ہوں۔
9 یعقوب، پطرس اور یوحنا کو جماعت کے ستون مانا جاتا تھا۔
اُنہوںجب جاننے لیا اللهکہ اِسنے ناتے فضلخاصمجھےسے
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دیا ہے تو اُنہوں نے مجھ سے برنباساور سے دہنا ہاتھ ملا کر اِس
کا اظہار کیا کہ ہمارےوہ ساتھ ہیں۔ یوں ہم متفق ہوئے کہ
برنباس اور مَیں غیریہودیوں میں خدمت کریں گے اور وہ یہودیوں
میں۔ 10 اُنہوں نے ایکصرف بات پر زور دیا کہ ہم ضرورت
مندوں کو یاد رکھیں، باتوہی جسے مَیں ہمیشہ کرنے کے لئے
کوشاں رہا ہوں۔

انطاکیہ پطرسپولسمیں ملامتکو کرتا ہے
لیکن11 پطرسجب 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
لیکنرہا۔کھاتا یعقوبپھر کچھکے عزیز پطرسوقتاُسیآئے۔
ہٹپیچھے غیریہودیوںکر الـگسے ہوا، کیونکہ وہ اُن سے ڈرتا تھا
غیریہودیوںجو کا ختنہ کروانے میںحقکے تھے۔ باقی13 یہودی
بھی اِس یاکاری ر میں شامل ہوئے، تکیہاں برنباسکہ کو بھی
اُن کی یاکاری ر سے بہکایا گیا۔ جب14 مَیں نے دیکھا کہ وہ
اُس سیدھی راہ پر نہیں چل رہے ہیں جو الله خبریخوشکی کی
سچائی پر مبنی توہے مَیں منےکےسبنے پطرسسا آپ”کہا،سے
یہودی ہیں۔ غیریہودیآپلیکن طرحکی زندگی گزار رہے ہیں،
یہودی نہیں۔طرحکی تو پھر باتکیسییہ غیریہودیوںآپکہہے
روایاتیہودیکو پیرویکی کرنے پر مجبور کر رہے “ہیں؟

یہودی اور غیریہودی ایمان نجاتسے پاتے ہیں
بےشک15 ہم پیدائشی یہودی ہیں اور غیریہودی’ گناہ ‘گار

نہیں ہیں۔ لیکن16 ہم ہیںجانتے انسانکہ شریعتکو پیرویکی
کرنے سے راست باز نہیں ٹھہرایا جاتا بلـکہ عیسٰی مسیح پر ایمان
لانے سے۔ ہم بھی مسیح عیسٰی پر ایمان لائے ہیں تاکہ ہمیں
راست باز قرار دیا شریعتجائے، پیرویکی کرنے نہیںسے بلـکہ
مسیح پر ایمان لانے سے۔ کیونکہ شریعت کی پیروی کرنے سے
بازراستبھیکوکسی نہیںقرار دیا لیکن17گا۔جائے مسیحاگر
راستمیں باز ٹھہرنے گناہخودہمکرتےکرتےکوششکی گار
ثابت ہو جائیں تو کیا اِس مطلبکا یہ ہے کہ مسیح گناہ کا خادم
ہے؟ !نہیںہرگز 18 اگر شریعتمَیں اُسکے نظام کو دوبارہ تعمیر
کروں جو مَیں نے ڈھا دیا تو پھر مَیں ظاہر کرتا ہوں کہ مَیں مجرم
ہوں۔ 19 شریعتتکجہاںکیونکہ تعلقکا مَیںہے مُردہ ہوں۔
مجھے شریعت ہی سے مارا گیا ہے تاکہ الله کے لئے جی سکوں۔
مجھے مسیح کے مصلوبساتھ کیا گیا 20 اور یوں مَیں خود زندہ نہ
رہا بلـکہ مسیح مجھ میں زندہ ابہے۔ جو زندگی مَیں اِس جسم
میں گزارتا ہوں وہ الله کے فرزند پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔
اُسی مجھنے محبتسے رکھ میرےکر لئے اپنی جان دی۔ مَیں21
الله کا فضل رد کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ کیونکہ اگر کسی کو
شریعت پیرویکی کرنے راستسے باز ٹھہرایا جا سکتا تو اِس کا
مطلب یہ ہوتا مسیحکہ کا عبثمرنا تھا۔

3
شریعت یا ایمان

ناسمجھ1 آپنےکس!گلتیو پر جادو کر آپدیا؟ کی آنکھوں
کے منے سا ہی عیسٰی مسیح اور اُس کی صلیبی موت کو صاف
پیشصاف کیا گیا۔ ایکمجھے2 بات بتائیں، کیا آپ شریعتکو
کی پیروی کرنے سے روح القدس ملا؟ ہرگز !نہیں وہ آپ کو
وقتاُس آپجبملا مسیح بارےکے میں پیغام سن کر اُس پر
ایمان لائے۔ 3 آپکیا اِتنے بےسمجھ آپہیں؟ کی روحانی زندگی
روح القدس کے وسیلے سے شروع ہوئی۔ تو اب آپ یہ کام اپنی
انسانی کوششوں کسسے طرح تکمیل تک پہنچانا ہتے چا ہیں؟
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 کہ آپ
شریعت کی پیروی کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلـکہ اِس لئے کہ آپ
مسیح بارےکے میں پیغام سن کر ایمان لائے ہیں۔

6 ابراہیم مثالکی 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 ایمانجو رکھتے ہیں۔ 8 کلاِم
مُقّدس نے اِس بات کی پیش گوئی کی کہ الله غیریہودیوں کو
ایمان کے یعے راستذر باز دےقرار گا۔ یوں اُس نے ابراہیم کو
یہ خوش خبری سنائی، تمام” قومیں تجھ سے برکت پائیں “گی۔
9 ابراہیم ایمان لایا، اِس لئے اُسے برکت ملی۔ اِسی طرح سب کو
ایمان لانے پر ابراہیم برکتسیکی ملتی ہے۔

10 لیکن جو بھی اِس پر تکیہ کرتے ہیں کہ ہمیں شریعت
کی پیروی کرنے سے راست باز قرار دیا جائے گا اُن پر الله کی
لعنت ہے۔ کیونکہ مُقّدسکلاِم فرماتا ایکہر”ہے، لعنتپر جو
باتیںتمامکیکتابکیشریعت قائم نہ نہرکھے، اِن “کرے۔عملپر
11 یہ بات تو صاف ہے کہ الله کسی کو بھی شریعت کی پیروی
کرنے کی بنا پر راست باز نہیں ٹھہراتا، کیونکہ مُقّدسکلاِم کے
مطابق راست باز ایمان ہی سے جیتا رہے گا۔ ایمان12 کی یہ راہ
شریعت کی راہ فرقبالکلسے کہتیجوہے کرےیوںجو”ہے،
گا وہ جیتا رہے “گا۔

لیکن13 مسیح نے ہمارا دےفدیہ کر شریعتہمیں لعنتکی
سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ اُس نے اِس طرح کیا کہ ہماریوہ خاطر
خود لعنت بنا۔ کیونکہ کلاِم مُقّدس میں لـکھا ہے، جسے” بھی
درخت سے لٹکایا گیا ہے اُس پر الله کی لعنت “ہے۔ 14 اِس کا
مقصد یہ تھا کہ جو برکت ابراہیم کو حاصل ہوئی وہ مسیح کے
وسیلے غیریہودیوںسے بھیکو ملے اور یوں ایمانہم 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 کو منسوخ یا اِس میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ اب16 غور
کریں کہ الله نے اپنے وعدے ابراہیم اور اُس کی اولاد سے ہی
کئے۔ لیکن جو لفظ عبرانی میں اولاد کے لئے استعمال ہوا ہے
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اِس سے مراد بہت سے افراد نہیں بلـکہ ایک فرد ہے اور وہ ہے
مسیح۔ 17 کہنے مرادسے یہ ہے کہ الله نے ابراہیم باندھعہدسے
اُسےکر قائم رکھنے شریعتکیا۔وعدہکا دیبعدکےسال430جو
گئی اِس عہد کو رد کر کے الله کا وعدہ منسوخ نہیں کر سکتی۔
کیونکہ18 اگر ابراہیم پیرویکیشریعتمیراثکی ملتیسےکرنے
تو پھر وہ الله وعدےکے پر منحصر نہ لیکنہوتی۔ ایسا نہیں تھا۔ الله
نے اِسے وعدےاپنے کی بنا پر ابراہیم دیا۔دےکو

19 تو پھر شریعت کا کیا مقصد تھا؟ اُسے اِس لئے وعدے کے
علاوہ دیا گیا تاکہ لوگوں کے گناہوں کو ظاہر کرے۔ اور اُسے
تکوقتاُس قائم رہنا تکجبتھا ابراہیم کی وہ اولاد نہ آ جاتی
وعدہسےجس کیا گیا تھا۔ الله فرشتوںشریعتاپنینے وسیلےکے
سے موسٰی دےکو دی جو الله اور لوگوں کے بیچ میں درمیانی
رہا۔ اب20 درمیانی اُس وقت ضروری ہوتا ایکجبہے سے
یادہ ز پارٹیوں میں اتفاق کرانے کی ضرورت ہے۔ لیکن الله جو
ایک ہی اُسہے درمیانینے استعمال نہ اُسجبکیا نے ابراہیم
سے وعدہ کیا۔

شریعت کا مقصد
21 تو کیا اِس مطلبکا یہ ہے شریعتکہ الله کے وعدوں کے

خلاف ہے؟ ہرگز !نہیں اگر انسان کو ایسی شریعت ملی ہوتی جو
زندگی دلا سکتی تو پھر سب اُس کی پیروی کرنے راستسے باز
ٹھہرتے۔ لیکن22 مُقّدسکلاِم فرماتا ہے پوریکہ دنیا گناہ کے
قبضے میں ہے۔ چنانچہ ہمیں الله کا وعدہ صرف عیسٰی مسیح پر
ایمان لانے حاصلسے ہوتا ہے۔

23 اِس سے پہلے کہ ایمان کی یہ راہ یابدست ہوئی شریعت
نے ہمیں قید کر محفوظکے رکھا تھا۔ اِس قید میں ہم اُس وقت
تک رہے تکجب ایمان کی راہ ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ 24 یوں
شریعت کو ہماری تربیت کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ اُسے
ہمیں تکمسیح پہنچانا تھا تاکہ ہمیں ایمان راستسے باز قرار دیا
جائے۔ اب25 ایمانچونکہ کی راہ آ گئی اِسہے لئے شریعتہم
تربیتکی تحتکے نہیں رہے۔

عیسٰیمسیحکیونکہ26 ایمانپر اللهسبآپسےلانے فرزندکے
بن گئے ہیں۔ آپ27 میں سے جتنوں کو مسیح میں بپتسمہ دیا گیا
اُنہوں مسیحنے پہنکو لیا۔ اب28 یہودینہ رہا نہ غیریہودی، نہ
غلام رہا نہ آزاد، نہ مرد رہا نہ مسیحعورت۔ عیسٰی سبآپمیں
ایکسبکے ہیں۔ شرط29 یہ ہے مسیحآپکہ تبہوں۔کے
آپ ابراہیم کی اولاد اور اُن چیزوں وارثکے ہیں جن کا وعدہ
الله نے کیا ہے۔

4
1 دیکھیں، جو بیٹا باپاپنے ملـکیتکی وارثکا ہے وہ اُس

بالغوہتکجبنہیںفرقسےغلاموںتکوقت نہ ہو، وہحالانکہ
ملـکیتپوری مالـککا ہے۔ باپ2 طرفکی مقررسے کی ہوئی
دوسرےتکعمر اُس کی دیکھ بھال کرتے اور اُس ملـکیتکی
لتے سنبھا ہیں۔ اِسی3 طرح ہم بھی جب بچے تھے دنیا کی قوتوں

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 دے۔
یوں ہمیں الله کے فرزند ہونے کا مرتبہ ملا ہے۔

اب6 اُسآپچونکہ فرزندکے ہیں اِس لئے الله نے اپنے فرزند
کے روح ہمارےکو دلوں میں بھیج دیا، وہ روح جو “ابّا” “باپاے”یعنی کہہ کر پکارتا رہتا ہے۔ ابغرض7 آپ غلام نہ
رہے بلـکہ بیٹے حیثیتکی 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 جب آپ الله کو نہیں جانتے تھے تو آپ اُن کے

غلام تھے حقیقتجو میں خدا نہیں ہیں۔ لیکن9 آپاب الله کو
جانتے ہیں، بلـکہ اب الله آپنے کو جان لیا ہے۔ تو پھر آپ مُڑ
کر اِن کمزور اور اصولوںگھٹیا واپسکیوںطرفکی لـگےجانے
ہیں؟ آپکیا دوبارہ اِن کی غلامی میں آنا ہتے چا ہیں؟ بڑیآپ10
فکرمندی موسمماہ،دن،خاصسے سالاور مجھے11ہیں۔مناتے
آپ بارےکے میں ڈر آپمیریکہیںہے، مشقتمحنتپر ضائع
نہ جائے۔

12 بھائیو، آپمَیں سے التجا کرتا ہوں میریکہ مانند بن جائیں،
مَیںکیونکہ بنمانندکیآپتو گیا آپہوں۔ کوئیساتھمیرےنے
سلوکغلط نہیں کیا۔ آپ13 کو معلوم ہے مَیںجبکہ نے پہلی
دفعہ آپ کو الله کی خوش خبری سنائی تو اِس کی میرےوجہ
جسم کی کمزور حالت تھی۔ لیکن14 اگرچہ میری یہ حالت آپ
کے لئے آزمائش کا باعث تھی توبھی آپ نے مجھے حقیر نہ جانا،
نہ نیچمجھے سمجھا، آپبلـکہ مجھےنے آمدیدخوشیوں کہا جیسا
مَیںکہ الله کا کوئی فرشتہ یا مسیح عیسٰی ہوں۔خود وقتاُس15
آپ اِتنے خوش !تھے اب کیا ہوا ہے؟ مَیں گواہ ہوں، اُس وقت
آپاگر موقعکو ملتا آپتو اپنی آنکھیں نکال دیتے۔دےمجھےکر
16 تو ابکیا آپمَیں حقیقتکو بتانے کی وجہ آپسے دشمنکا
بن گیا ہوں؟

آپلوگدوسرےوہ17 کی دوستی پانے پوریکی جد و جہد
کر رہے ہیں، لیکن اُن کی نیت صاف نہیں بسہے۔ وہ آپ کو
مجھ سے جدا کرنا ہتے چا ہیں تاکہ آپ اُن ہی کے حق میں جد 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۔ ہوتیاچھیوقتہرجہدوجدصحیحہاں،چا صرفنہہے،
آپمَیںجبوقتاُس کے درمیان ہوں۔ پیارےمیرے19 !بچو
اب مَیں آپدوبارہ کو جنم دینے کا سا محسوسدرد کر رہا ہوں
اور تکوقتاُس کرتا رہوں آپمسیحتکجبگا صورتمیں
نہ پکڑے۔ کاش20 مَیں اِس وقت آپ کے پاس ہوتا تاکہ فرق
انداز میں آپ سے بات کر سکتا، کیونکہ مَیں آپ کے سبب سے
بڑی اُلجھن میں !ہوں

ہاجرہ اور سارہ کی مثال
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آپ21 جو شریعت کے تابع رہنا ہتے چا ہیں مجھے ایک بات

بتائیں، آپکیا نہیںباتوہ سنتے کہتیوہ22ہے؟کہتیشریعتجو
ہے کہ ابراہیم کے دو بیٹے ایکتھے۔ لونڈی کا بیٹا ایکتھا، آزاد
لونڈی23کا۔عورت بیٹےکے پیدائشکی لیکنتھی،معمولحسِب
آزاد عورت کے بیٹے پیدائشکی غیرمعمولی تھی، کیونکہ اُس میں
الله کا وعدہ پورا ًیہجب24ہوا۔ کنایتہ توجائےسمجھا یہ خواتیندو
الله کے دو عہدوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ پہلی خاتون ہاجرہ سینا
پہاڑ پر بندھے ہوئے عہد کی نمائندگی کرتی ہے، اور جو بچے اُس
سے پیدا ہوتے ہیں وہ غلامی کے لئے مقرر ہیں۔ 25 ہاجرہ جو
عرب میں واقع پہاڑ سینا علامتکی ہے موجودہ شہر یروشلم سے
مطابقت رکھتی ہے۔ وہ اور اُس کے تمام بچے غلامی میں زندگی
گزارتے ہیں۔ لیکن26 آسمانی یروشلم آزاد اورہے ہماریوہی ماں
ہے۔ 27 کیونکہ مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے،

خوش” ہو جا، تُو جو بےاولاد ہے،
بچےجو کو جنم ہی دےنہیں سکتی۔
بلند آواز سے شادیانہ بجا،
تُو پیدائشجسے کا درد نہ ہوا۔
ترکابکیونکہ کی عورتہوئی بچےکے
شادی عورتشدہ بچوںکے سے یادہ ز “ہیں۔
28 آپبھائیو، اسحاق کی طرح الله وعدےکے کے فرزند ہیں۔

اُس29 وقت اسمٰعیل نے جو حسِب معمول پیدا ہوا تھا اسحاق کو
ستایا القدسروحجو قدرتکی سے پیدا ہوا تھا۔ آج بھی ایسا ہی
ہے۔ لیکن30 مُقّدسکلاِم میں کیا فرمایا گیا لونڈیاِس”ہے؟ اور
اِس کے بیٹے کو نکالسےگھر دیں، کیونکہ وہ عورتآزاد بیٹےکے
کے ساتھ ورثہ نہیں پائے “گا۔ غرض31 بھائیو، ہم لونڈی کے
فرزند نہیں ہیں بلـکہ عورتآزاد کے۔

5
اپنی آزادی محفوظ رکھیں

مسیح1 نے ہمیں آزاد ہنے ر کے لئے ہی آزاد کیا ہے۔ تو اب
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 آپتو مسیحکو کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔ ایکمَیں3 بار
پھر باتاِس تصدیقکی ہوںکرتا بھینےجسکہ اپنا ختنہ کروایا
اُس فرضکا ہے کہ وہ پوری شریعت کی پیروی کرے۔ آپ4
شریعتجو پیرویکی کرنے راستسے باز بننا ہتے چا آپہیں کا
مسیح کے ساتھ کوئی واسطہ نہ رہا۔ آپہاں، الله فضلکے سے
دُور ہو اُمیدفرقایکہمیںلیکن5ہیں۔گئے دلائی اُمیدہے۔گئی
یہ ہے کہ خدا ہی راستہمیں باز قرار دیتا ہے۔ چنانچہ ہم روح
القدس کے باعث ایمان رکھ کر اِسی راست بازی کے لئے تڑپتے
ہتے ر ہیں۔ 6 مسیحہمجبکیونکہ عیسٰی میں ہوتے ہیں تو ختنہ
کروانے یا نہ کروانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق صرف اُس
ایمان سے پڑتا ہے محبتجو کرنے سے ظاہر ہوتا ہے۔

آپ7 ایمان کی دوڑ میں اچھی ترقی کر رہے !تھے تو کسپھر
آپنے سچائیکو پیرویکی کرنے روکسے لیا؟ آپنےکس8
کو اُبھارا؟ الله تو نہیں تھا آپجو کو بُلاتا ہے۔ 9 دیکھیں، تھوڑا سا
تمامخمیر ُگندھے آٹےہوئے خمیرکو کر خداوندمجھے10ہے۔دیتا
میں آپ پر اِتنا اعتماد ہے آپکہ یہی سوچ رکھتے ہیں۔ جو بھی
آپ میں افرا تفری پیدا کر رہا ہے اُسے سزا ملے گی۔

11 بھائیو، تکجہاں میرا تعلق ہے، اگر مَیں یہ پیغام دیتا کہ
تکاب ختنہ کروانے ضرورتکی میریتوہے ایذا رسانی کیوں
ہو رہی ہوتی؟ اگر ایسا ہوتا لوگتو مسیح مصلوبکے ہونے کے
بارے میں سن کر ٹھوکر نہ کھاتے۔ 12 بہتر ہے آپکہ پریشانکو
کرنے والے صرفنہ 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
عمل میں آنے کا موقع نہ ملے۔ اِس کے محبتبجائے روحکی میں
دوسرےایک خدمتکی کریں۔ 14 کیونکہ پوری ایکشریعت
ہی حکم میں سمائی ہوئی ہے، اپنے” پڑوسی محبتویسیسے رکھنا
جیسی تُو آپاپنے سے رکھتا “ہے۔ 15 دوسرےایکآپاگر کو
اورکاٹتے ہیںپھاڑتے تو !خبردار ایسا نہ ہو دوسرےایکآپکہ
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 روحجوہے اورہے،چاہتا روحکچھجو چاہتا اُسوہہے
خلافکے فطرتپرانیہماریجوہے ایکدونوںیہہے۔چاہتی
اِسہیں،دشمنکےدوسرے لئے آپ نہیںکچھوہ پاتےکر آپجو
کرنا ہتے چا ہیں۔ آپالقدسروحجبلیکن18 کی راہنمائی کرتا
ہے شریعتآپتو کے تابع نہیں ہوتے۔

19 جو کام پرانی فطرت کرتی ہے وہ صاف ظاہر ہوتا ہے۔
ً مثلا زناکاری، ناپاکی، عیاشی، 20 بُت پرستی، جادوگری، دشمنی،
جھگڑا، حسد، غصہ، خود غرضی، اَن بن، پارٹی بازی، 21 جلن،
نشہ رنگبازی، رلیاں وغیرہ۔ مَیں پہلے بھی آپ کو آگاہ کر چکا
ایکابلیکنہوں، بار پھر کہتا ہوں کہ جو اِس طرح کی زندگی
گزارتے ہیں وہ الله کی میراثبادشاہی میں نہیں پائیں گے۔

22 روح القدس کا پھل فرق ہے۔ وہ محبت، خوشی، صلح
سلامتی، صبر، مہربانی، نیکی، وفاداری، 23 نرمی اور نفسضبِط
پیدا کرتا ایسیشریعتہے۔ چیزوں نہیںخلافکے ہوتی۔ اور24
جو مسیح عیسٰی کے ہیں اُنہوں نے اپنی پرانی فطرت کو اُس کی
رغبتوں اور بُری سمیتخواہشوں مصلوب کر دیا ہے۔ 25 چونکہ
روحہم میں زندگی گزارتے ہیں اِس لئے آئیں، ہم قدم بہ قدم اُس
مطابقکے بھیچلتے رہیں۔ نہ26 ہم مغرور ہوں، دوسرےایکنہ
مشتعلکو کریں دوسرےایکیا سے حسد کریں۔
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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 آپکہ آزمائشبھی پھنسمیں جائیں۔ بوجھ2
اُٹھانے دوسرےایکمیں کی مدد کریں، کیونکہ اِس آپطرح
مسیح پوریشریعتکی کریں گے۔ 3 جو سمجھتا ہے مَیںکہ کچھ
ہوں اگرچہ وہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو
دےفریب رہا ہے۔ 4 ایکہر اپنا ذاتی عمل پرکھے۔ پھر ہی اُسے
اپنے آپ پر فخر کا موقع ہو گا اور اُسے دوسرےکسی سے اپنا
موازنہ کرنے کی ضرورت نہ ہو گی۔ 5 کیونکہ ہر ایک کو اپنا
ذاتی بوجھ اُٹھانا ہوتا ہے۔

جسے6 مُقّدسکلاِم کی تعلیم دی جاتی اُسہے فرضکا ہے
کہ وہ اپنے اُستاد کو اپنی تمام اچھی چیزوں شریکمیں کرے۔

کھانا،متفریب7 الله انسان کو مذاقاپنا اُڑانے نہیں دیتا۔ جو
بھیکچھ انسان بوتا اُسیہے فصلکی وہ کاٹے گا۔ 8 جو اپنی پرانی
فطرت میںکھیتکے بیج بوئے ہلاکتوہ فصلکی کاٹے گا۔
اور جو القدسروح کھیتکے میں بیج بوئے وہ ابدی زندگی کی
فصل کاٹے گا۔ 9 چنانچہ نیکہم کام کرنے میں بےدل نہ ہو
جائیں، کیونکہ ہم وقتمقررہ پر فصلضرور کی کٹائی کریں گے۔
صرفشرط یہ ہے ہمکہ ہتھیار نہ ڈالیں۔ اِس10 لئے آئیں، جتنا
وقت رہ گیا سبہے ساتھکے نیکی خاصکریں، کر اُن کے ساتھ
جو ایمان ہمارےمیں بھائی اور بہنیں ہیں۔

آخری آگاہی اور سلام
ساتھکےحروفبڑےبڑےمَیںدیکھیں،11 ہاتھاپنے آپسے

کو لـکھ رہا ہوں۔ 12 لوگیہ جو دنیا کے منے سا عزت حاصل
کرنا ہتے چا ہیں آپ 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 کرتے۔ توبھی یہ ہتے چا ہیں آپکہ
اپنا کروائیںختنہ آپتاکہ حالتکیجسمکے پر وہ فخر سکیں۔کر
لیکن14 کرےخدا کہ ہمارےصرفمَیں خداوند عیسٰی مسیح
ہیصلیبکی پر فخر کروں۔ اُسکیونکہ سےصلیبکی میرےدنیا
لئے ہوئیمصلوب اورہے مَیں دنیا لئے۔کے ختنہ15 کروانے یا نہ
کروانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلـکہ فرق اُس وقت پڑتا جبہے
کسیالله کو خلقسےسرےنئے ہے۔کرتا بھیجو16 اصولاِس
پر عمل کرتے ہیں اُنہیں سلامتی اور رحم حاصل ہوتا رہے، اُنہیں
بھی اور الله کی قوم اسرائیل کو بھی۔

17 آئندہ کوئی مجھے تکلیف نہ دے، کیونکہ میرے جسم پر
زخموں نشانکے ظاہر کرتے ہیں کہ مَیں عیسٰی کا غلام ہوں۔

18 بھائیو، ہمارے خداوند عیسٰی مسیح کا فضل آپ کی روح
کے ساتھ ہوتا رہے۔ آمین۔
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اِفِسیوں
پولسخطیہ1 اللهجوہے،سےطرفکی مسیحسےمرضیکی

عیسٰی کا رسول ہے۔
اِفسسمَیں شہر مُقّدسینکے لـکھکو رہا اُنہیںہوں، مسیحجو

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
اُسمیںمسیحکیونکہ آسمانہمیںنے پر ہر برکتروحانی سے نوازا
ہے۔ 4 دنیا کی تخلیق سے پیشتر ہی اُس نے مسیح میں ہمیں چن
لیا تاکہ مُقّدسہم اور حالتبےعیب میں اُس کے منے سا زندگی
گزاریں۔
یہ کتنی !تھیمحبتعظیم اُسسےہیپہلے5 فیصلہنے 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،
نعمتمفتاُس کے لئے جو اُس ہمیںنے پیارےاپنے فرزند میں
دی۔دے 7 کیونکہ اُس مسیحنے خونکے سے ہمارا دےفدیہ
کر ہمیں آزاد ہمارےاور گناہوں معافکو کر دیا ہے۔ الله کا یہ
فضل کتنا وسیع ہے 8 جو اُس کثرتنے ہمیںسے عطا کیا ہے۔
اپنی پوری حکمت اور دانائی کا اظہار کر کے 9 الله نے ہم پر

اپنی مرضیپوشیدہ ظاہر کر دی، یعنی وہ منصوبہ جو اُسے پسند تھا
اور جو اُس مسیحنے میں پہلے سے بنا رکھا تھا۔ منصوبہ10 یہ ہے
وقتمقررہجبکہ آئے گا تو الله مسیح میں کائناتتمام جمعکو
ملکچھسبوقتاُسگا۔دےکر مسیحکر تحتکے ہو جائے
گا، خواہ وہ آسمان پر ہو یا زمین پر۔

مسیح11 میں ہم آسمانی بادشاہی وارثکے بھی بن گئے ہیں۔
الله نے پہلے سے ہمیں اِس کے لئے مقرر کیا، کیونکہ سبوہ کچھ
یوں سرانجام دیتا ہے کہ اُس کی مرضی کا ارادہ پورا ہو جائے۔
12 اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اُس کے جلال ستائشکی کا باعث
بنیں، ہم جنہوں پہلےنے مسیحسے پر اُمید رکھی۔

بھیآپ13 مسیح میں ہیں، آپکیونکہ سچائی کا کلام اور اپنی
نجات سنخبریخوشکی ایمانکر لائے۔ اور الله آپنے پر بھی
القدسروح کی مُہر اُسوعدہکاجسدیلگا نے کیا تھا۔ روح14
میراثہماریالقدس کا بیعانہ ہمیںوہہے۔ ضمانتیہ دیتا کہہے
الله ہمارا جو اُس ملـکیتکی ہیں دےفدیہ کر پوریہمیں مخلصی
تک پہنچائے گا۔ کیونکہ ہماری 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 میں سن کر آپ16 کے لئے 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 کو دانائی اور مکاشفہ کی روح
دے آپتاکہ اُسے بہتر طور پر جان سکیں۔ 18 کرےوہ آپکہ
کے دلوں کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ کیونکہ پھر ہی آپ جان
لیں گے کہ یہ کیسی اُمید کےجسہے لئے اُس آپنے کو بُلایا
دولتکیسیمیراثجلالییہکہہے، مُقّدسینجوہے حاصلکو
ہے، 19 اور کہ ہم ایمان رکھنے والوں پر اُس قدرتکی کا اظہار
زبردستکتنا ہے۔ یہ وہی قدرتبےحد ہے سےجس20 اُس
مسیحنے مُردوںکو میں زندہسے کر آسمانکے پر اپنے ہنے ہاتھد
بٹھایا۔ وہاں21 مسیح ہر حکمران، اختیار، قوت، حکومت، ہاں
ہر نام کہیںسے سرفراز اِسخواہہے، دنیا میں ہو یا آنے والی دنیا
میں۔ 22 الله اُسکچھسبنے پاؤںکے نیچےکے کر سباُسےکے
کا سر بنا دیا۔ یہ اُس نے اپنی جماعت کی خاطر کیا 23 جو مسیح
کا بدن ہے اور جسے مسیح پوریسے معموری حاصل ہوتی ہے
یعنی اُس سے جو ہر طرح کچھسبسے 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 تابعکے تھے، اُس روح کے وقتاِسجو 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 شہوتیں، مرضی
اور سوچ پوری کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ دوسروں کی
طرح ہم پر بھی فطری 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 مسیحہمیںنے ساتھکے زندہ کر دیا۔ آپہاں، کو الله
کے فضل ہی نجاتسے ملی ہے۔ ہمجب6 مسیح عیسٰی پر ایمان
لائے تو اُس زندہساتھکےمسیحہمیںنے آسمانکےکر پر بٹھا دیا۔
7 عیسٰی مسیح میں ہم پر مہربانی کرنے سے الله آنے والے زمانوں
میں اپنے فضل کی لامحدود دولت دکھانا چاہتا تھا۔ 8 کیونکہ یہ
اُس کا فضل ہی ہے آپکہ کو ایمان لانے پر نجات ملی ہے۔ یہ
نہیںسےطرفکیآپ بلـکہہے الله اور9ہے۔بخششکی نجاتیہ
ہمیں اپنے کسی کام کے نتیجے میں نہیں ملی، اِس لئے کوئی اپنے
آپ پر نہیںفخر سکتا۔کر اُسیہمہاں،10 اُسجنہیںہیںمخلوقکی
مسیحنے نیکمیں کام کرنے کے لئے خلق کیا ہے۔ اور یہ کام
اُس پہلےنے ہمارےسے لئے تیار رکھےکر ہیں، کیونکہ وہ چاہتا
ہے کہ ہم اُنہیں سرانجام دیتے ہوئے زندگی گزاریں۔
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مسیح ایکمیں

11 باتیہ ذہن میں رکھیں ماضیکہ آپمیں کیا تھے۔ یہودی
صرف اپنے لئے لفظ استعمالمختون تھےکرتے اگرچہ وہ اپنا ختنہ
ہاتھوںانسانیصرف آپہیں۔کرواتےسے ہیںغیریہودیجوکو
نامختونوہ قرار تھے۔دیتے مسیحآپوقتاُس12 بغیرکے ہی چلتے
تھے۔ آپ اسرائیل قوم کے شہری نہ بن سکے اور وعدےجو الله
نے عہدوں یعےکے ذر اپنی قوم سے کئے تھے آپوہ کے لئے نہیں
تھے۔ اِس دنیا میں آپ کی کوئی اُمید نہیں تھی، آپ الله کے بغیر
ہی زندگی گزارتے تھے۔ لیکن13 اب آپ مسیح میں ہیں۔ پہلے
آپ دُور تھے، لیکن اب آپ کو مسیح کے خون کے وسیلے سے
قریب لایا گیا ہے۔ 14 ہماریمسیحکیونکہ صلح اُسیاورہے نے
یہودیوں اور غیریہودیوں کو ملا ایککر قوم بنا دیا اپنےہے۔ جسم
کو قربان کر کے اُس نے وہ دیوار گرا جسدی نے الـگاُنہیں
کر دوسرےایککے دشمنکے بنا رکھا تھا۔ اُس15 شریعتنے
کو اُس کے احکام اور ضوابط سمیت منسوخ کر دیا تاکہ دونوں
گروہوں کو ملا ایککر نیا انسان خلق کرے، ایسا انسان جو اُس
ایکمیں ہو اور صلح سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے۔ 16 اپنی
صلیبی موت سے اُس نے دونوں گروہوں ایککو بدن میں ملا
کر اُن کی الله کے ساتھ صلح کرائی۔ ہاں، اُس نے اپنے آپ میں
یہ دشمنی ختم کر دی۔ 17 اُس نے آ کر دونوں گروہوں کو صلح
سلامتی خوشکی خبری سنائی، آپ غیریہودیوں کو جو الله سے
دُور تھے اور آپ یہودیوں کو بھی جو اُس قریبکے تھے۔ اب18
ہم دونوں مسیح کے یعے ایکذر ہی روح باپمیں کے حضور آ
سکتے ہیں۔

نتیجے19 پردیسیآپابمیں اور نہیںاجنبی رہے بلـکہ مُقّدسین
اوروطنہمکے الله اوررسولوںکوآپ20ہیں۔کےگھرانےکے
نبیوں کی بنیاد پر تعمیر کیا گیا جسہے کے کونے بنیادیکا پتھر
عمارتپوریمیںاُس21ہے۔خودعیسٰیمسیح اورجاتیجُڑ بڑھتی
بڑھتی خداوند میں الله کا مُقّدس گھر بن جاتی ہے۔ دوسروں22
کے ساتھ ساتھ اُس میں آپ کی بھی تعمیر ہو رہی ہے تاکہ آپ
روح میں الله سکونتکی گاہ بن جائیں۔

3
پولس کی غیریہودیوں خدمتمیں

اِس1 وجہ سے پولسمَیں آپجو غیریہودیوں کی خاطر مسیح
عیسٰی قیدیکا ہوں الله سے دعا کرتا ہوں۔ آپ2 سنتونے لیا ہے
آپمجھےکہ میں الله فضلکے کا انتظام *چلانے خاصکی ذمہ
دیداری گئی ہے۔ طرحجس3 مَیں پہلےنے ہی مختصر طور پر
لـکھا ہے، الله نے خود مجھ پر یہ راز ظاہر کر دیا۔ آپجب4 وہ
پڑھیں مَیںجوگے نے لـکھا لیںجانآپتو مسیحمجھےکہگے کے
راز بارےکے میں کیا کیا سمجھ آئی ہے۔ زمانوںگزرے5 میں الله
باتیہنے نہیںظاہر اُسابلیکنکی، القدسروحاِسےنے کے

یعے ذر مُقّدساپنے رسولوں اور نبیوں پر ظاہر کر دیا۔ 6 اور الله کا
راز یہ ہے اُسکہ خبریخوشکی یعےکے غیریہودیذر اسرائیل
کے ساتھ آسمانی بادشاہی کے ایکوارث، ہی بدن کے اعضا اور
ہیںشریکمیںوعدےاُسی جو الله مسیحنے میںعیسٰی 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 مُقّدسین
توبھیہوںکمترسے اُس فضلیہمجھےنے بخشا غیریہودیوںمَیںکہ
کو اُس لامحدود دولت کی خوش خبری سناؤں جو مسیح میں
یابدست ہے۔ 9 یہی میری ذمہ داری بن گئی کہ مَیں سب پر
اُس راز کا انتظام ظاہر کروں زمانوںگزرےجو چیزوںسبمیں
کے خالق خدا میں پوشیدہ رہا۔ 10 کیونکہ الله چاہتا تھا کہ اب
مسیح جماعتکی ہی آسمانی حکمرانوں اور قوتوں کو الله کی وسیع
حکمت بارےکے میں علم پہنچائے۔ 11 یہی اُس کا ازلی منصوبہ
تھا اُسجو ہمارےنے مسیحخداوند عیسٰی وسیلےکے تکمیلسے
تک پہنچایا۔ اُس12 میں اور اُس پر ایمان رکھ کر پوریہم آزادی
اور اعتماد ساتھکے الله کے حضور آ ہیں۔سکتے اِس13 لئے میری
آپ گزارشسے میریآپکہہے مصیبتیں دیکھ نہبےدلکر ہو
جائیں۔ یہ آپمَیں کی برداشتخاطر کر رہا ہوں، اور یہ آپ کی
عزت 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 روحکے کے وسیلے سے باطنی طور پر
تقویتزبردست پائیں، ایمانمسیحکہ17 یعےکے آپذر دلوںکے
میں سکونت کرے۔ ہاں، میری دعا ہے کہ آپ محبت میں جڑ
پکڑیں اور اِس بنیاد پر باقیآپکہ18گزاریںیوںزندگی تمام مُقّدسین
کے ساتھ یہ سمجھنے کے قابل بن جائیں کہ مسیح کی محبت کتنی
چوڑی، کتنی لمبی، کتنی اونچی اور کتنی گہری ہے۔ 19 خدا
کرے کہ آپ مسیح کی یہ محبت جان لیں جو ہر علم سے کہیں
افضل ہے اور یوں الله پوریکی معموری سے بھر جائیں۔

20 الله کی تمجید ہو جو اپنی اُس قدرت کے موافق 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
کی جماعت میں الله کی تمجید پشت در پشت اور ازل سے ابد تک
ہوتی رہے۔ آمین۔

4
بدن یگانگتکی

1 چنانچہ مَیں جو خداوند میں قیدی ہوں آپ کو تاکید کرتا
ہوں کہ اُس زندگی کے مطابق جسچلیں کے لئے خدا آپنے
کو بُلایا ہے۔ 2 وقتہر حلیم اور نرم دل رہیں، صبر سے کام لیں

* 3:2 فضل کا انتظام :چلانے خبریخوشیعنی سنانے۔
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دوسرےایکاور محبتسے رکھ کر برداشتاُسے کریں۔ صلح3
میںبندھنکےسلامتی رہ یگانگتکیروحکر قائم پوریکیرکھنے
کوشش کریں۔ ایک4 ہی بدن ایکاور ہی روح ہے۔ یوں آپ
کو بھی ایک ہی اُمید کے لئے بُلایا گیا۔ ایک5 خداوند، ایک
ایکایمان، بپتسمہ ہے۔ ایک6 خدا ہے، سبجو کا باپواحد
ہے۔ وہ سب مالـککا سبہے، کے یعے ذر کام کرتا ہے اور
میںسب موجود ہے۔

اب7 سبہم کو الله کا فضل 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 ہے۔ اِس مطلبکا ہے کہ پہلے وہ زمین کی
گہرائیوں میں اُترا۔ 10 جو اُترا وہ وہی ہے جو تمام آسمانوں سے
اونچا چڑھ گیا تاکہ تمام کائنات کو اپنے آپ سے معمور کرے۔
اُسی11 نے اپنی جماعت کو طرح طرح کے خادموں سے نوازا۔
بعض رسول، بعض نبی، بعض مبشر، بعض چرواہے اور بعض
اُستاد ہیں۔ 12 اِن کا مقصد یہ ہے مُقّدسینکہ خدمتکو کرنے
کے لئے تیار کیا جائے اور یوں مسیح کے بدن کی تعمیر و ترقی ہو
جائے۔ 13 اِس یقے طر سے ہم سب ایمان اور الله کے فرزند کی
پہچان ایکمیں ہو کر بالغ ہو جائیں گے، اور ملہم مسیحکر کی
معموری اور بلوغت منعکسکو کریں گے۔ 14 پھر ہم بچے نہیں
رہیں گے، اور تعلیم کے ایکہر جھونکے سے اُچھلتے پھرتے نہیں
رہیں لوگجبگے اپنی چالاکی اور بازیدھوکے ہمیںسے اپنے
میںجالوں پھنسانے اِس15گے۔کریںکوششکی ہمبجائےکے
محبت روحکی میں باتسچی کر کے لحاظہر مسیحسے طرفکی
ھتے بڑ جائیں جوگے نسوںوہی16ہے۔سرہمارا یعےکے پورےذر
بدن مختلفکے حصوں دوسرےایککو ساتھکے جوڑ کر متحد
کر دیتا ہرہے۔ طاقتاپنیحصہ موافقکے کام کرتا یوںاورہے،
پورا محبتبدن روحکی میں بڑھتا اور اپنی تعمیر کرتا رہتا ہے۔

مسیح میں نئی زندگی
پس17 مَیں خداوند کے نام آپمیں کو آگاہ کرتا ہوں ابکہ

زندگیطرحکیداروںغیرایمانسے بےکارسوچکیجنگزاریںنہ
ہے اندھیرےسمجھکیجناور18 اُنہے۔میںگرفتکی اُسکا
زندگی میں کوئی نہیںحصہ جو الله دیتا کیونکہہے، ہیںجاہلوہ
اور اُن کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ بےحس19 ہو کر اُنہوں نے
آپاپنے عیاشیکو کے حوالے کر دیا۔ یوں وہ نہ بجھنے پیاسوالی
کے ساتھ ہر قسم ناپاککی حرکتیں کرتے ہیں۔

لیکن20 آپ نے مسیح کو یوں نہیں جانا۔ آپ21 نے تو اُس
بارےکے میں سن لیا ہے، اور اُس میں ہو کر آپ کو وہ سچائی
سکھائی گئی جو عیسٰی میں ہے۔ 22 چنانچہ اپنے پرانے انسان کو
اُس کے پرانے چال سمیتچلن اُتار دینا، کیونکہ وہ اپنی دھوکے
باز شہوتوں سے بگڑتا جا رہا ہے۔ 23 الله آپکو تجدیدکیسوچکی

کرنے دیں 24 اور نئے انسان پہنکو لیں جو یوں بنایا گیا ہے کہ وہ
بازیراستحقیقی قدوسیتاور میں الله کے مشابہ ہے۔

اِس25 لئے بازسےجھوٹشخصہر رہ سےدوسروںکر باتسچ
کرے، کیونکہ ہم ایکسب ہی بدن کے اعضا ہیں۔ غصے26
میں آتے وقت گناہ مت کرنا۔ آپ کا غصہ سورج کے غروب
ہونے تک ٹھنڈا ہو جائے، 27 ورنہ آپ ابلیس کو اپنی زندگی
میں کام کرنے کا موقع دیں گے۔ 28 چور اب سے چوری نہ
کرے بلـکہ خوب محنت مشقت کر کے اپنے ہاتھوں سے اچھا
کام کرے۔ ہاں، وہ اِتنا کمائے ضرورتکہ مندوں کو بھی کچھ
دے سکے۔ کوئی29 بھی آپباتبُری کے منہ سے نہ نکلے بلـکہ
صرف ایسی باتیں جو دوسروں کی یات ضرور کے مطابق اُن کی
تعمیر کریں۔ یوں سننے والوں برکتکو ملے گی۔ 30 الله مُقّدسکے
روح کو دُکھ نہ پہنچانا، اُسیکیونکہ سے الله آپنے پر مُہر لگا کر
یہ دےضمانت دی ہے آپکہ اُسی کے ہیں اور نجات کے دن
بچ جائیں گے۔ 31 تمام طرح کی تلخی، طیش، غصے، شور شرابہ،
گالی گلوچ بلـکہ ہر قسم بُرےکے رویے سے باز آئیں۔ ایک32
دوسرے پر مہربان اور رحم دل ہوں اور دوسرےایک کو یوں
معاف طرحجسکریں الله آپنے کو بھی مسیح معافمیں 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
نے گزاری۔ کیونکہ اُس نے ہم محبتسے رکھ کر آپاپنے کو
ہمارے لئے الله کے قربانحضور کر دیا اور یوں ایسی قربانی بن گیا
کیجس خوشبو الله کو پسند آئی۔

آپ3 کے درمیان زناکاری، ہر طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر
تک نہ ہو، کیونکہ یہ الله کے مُقّدسین کے لئے مناسب نہیں ہے۔
اِسی4 طرح شرم ناک، احمقانہ یا گندی باتیں ٹھیکبھی نہیں۔ اِن
کی شکرگزاریجگہ ہونی ہئے۔ چا 5 کیونکہ یقین جانیں کہ زناکار،
ناپاک یا اورمسیحلالچی الله بادشاہیکی پائیںنہیںمیراثمیں گے
لالچ) ایکتو قسم کی بُت پرستی ۔(ہے

6 کوئی آپ کو بےمعنی الفاظ سے دھوکا نہ دے۔ ایسی 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 کیونکہ پہلے آپ یکی تار تھے، لیکن آپاب خداوند میں روشنی
ہیں۔ روشنی کے فرزند کی طرح 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
کے بےپھل کاموں میں حصہ نہ لیں بلـکہ اُنہیں روشنی میں لائیں۔
12 کیونکہ جو کچھ یہ لوگ پوشیدگی میں کرتے ہیں اُس کا ذکر
کرنا بھی شرم باتکی ہے۔ لیکن13 سب بےنقابکچھ ہو جاتا
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اُسےجبہے روشنی میں لایا جاتا ہے۔ 14 کیونکہ جو روشنی میں
لایا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا اِسہے۔ لئے کہا جاتا اے”ہے، سونے جاگوالے، !اُٹھ
مُردوں میں سے جی اُٹھ،
تو مسیح تجھ پر چمکے “گا۔
15 چنانچہ بڑی احتیاط سے اِس پر دھیان دیں کہ آپ 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۔

میںشراب18 متوالے نہ ہو جائیں، کیونکہ اِس کا عیاشیانجام
ہے۔ اِس کے بجائے روح القدس سے معمور ہوتے جائیں۔
19 زبوروں، حمد و ثنا اور روحانی گیتوں دوسرےایکسے کی
حوصلہ افزائی کریں۔ اپنے دلوں میں خداوند کے لئے گیت گائیں
اور نغمہ سرائی کریں۔ 20 ہاں، ہر وقت ہمارے خداوند عیسٰی
مسیح کے نام میں ہر چیز کے لئے باپخدا کا شکر کریں۔

میاں بیوی کا تعلق
21 مسیح کے خوف میں ایک دوسرے کے تابع رہیں۔

یو،22 تابعکےخداوندآپطرحجسبیو طرحاُسیہیں اپنے شوہر
کے تابع بھی رہیں۔ 23 کیونکہ شوہر ویسے ہی اپنی بیوی کا سر
مسیحجیسےہے جماعتاپنی کا۔ مسیحجماعتہاں، بدنکا ہے
جسے اُس نجاتنے دی ہے۔ جماعتطرحجساب24 مسیح
کے تابع اُسیہے طرح یاں بیو بھی اپنے شوہروں کے تابع رہیں۔

یوںاپنیشوہرو،25 بیو جسطرحاُسیبالکلرکھیں،محبتسے
طرح مسیح نے اپنی جماعت محبتسے رکھ کر اپنے آپ کو اُس
کے لئے قربان کیا 26 تاکہ اُسے الله کے لئے مخصوص و مُقّدس
کرے۔ اُس نے اُسے پاککلاِم سے دھو صافپاککر کر دیا
27 تاکہ اپنے آپ ایککو ایسی کرےپیشجماعت جو جلالی،
مُقّدس اور بےالزام ہو، جس میں نہ کوئی داغ ہو، نہ کوئی
جھری، نہ کسی اَور قسم کا نقص۔ 28 شوہروں کا فرض ہے
کہ وہ اپنی یوں بیو سے ایسی ہی محبت رکھیں۔ ہاں، وہ اُن سے
ویسی محبت رکھیں جیسی اپنے جسم سے رکھتے ہیں۔ کیونکہ جو
اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے ہی محبت رکھتا
ہے۔ 29 آخر کوئی بھی اپنے جسم نفرتسے نہیں کرتا بلـکہ اُسے
خوراک مہیا کرتا اور پالتا ہے۔ مسیح بھی اپنی جماعت کے لئے
یہی کچھ کرتا ہے۔ 30 کیونکہ ہم اُس کے بدن کے اعضا ہیں۔
31 مُقّدسکلاِم میں بھی لـکھا ہے، اِس” لئے مرد اپنے باپماں
کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں
ایک ہو جاتے “ہیں۔ 32 یہ راز بہت گہرا ہے۔ مَیں تو اِس کا
اطلاق مسیح اور اُس کی جماعت پر کرتا ہوں۔ لیکن33 اِس کا
اطلاق آپ پر بھی ہے۔ ہر شوہر اپنی بیوی سے اِس طرح محبت
جسرکھے طرح وہ اپنے آپ سے رکھتا ہے۔ اور ہر بیوی اپنے
شوہر عزتکی کرے۔

6
بچوں اور والدین کا تعلق

1 بچو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے تابع رہیں، کیونکہ یہی
راست بازی کا تقاضا ہے۔ 2 مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے، اپنے”
باپ اور اپنی ماں “کرنا۔عزتکی یہ پہلا حکم ساتھکےجسہے
ایک بھیوعدہ کیا گیا پھر”3ہے، زمیناورحالخوشتُو پر تکدیر
جیتا رہے “گا۔

والدو،اے4 اپنے بچوں سے کریںمتسلوکایسا کہ غصےوہ
جائیںہو بلـکہ اُنہیں خداوند تربیتسےطرفکی دےہدایتاور
کر پالیں۔

غلام مالـکاور
5 غلامو، ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنے انسانی مالـکوں کے تابع

رہیں۔ خلوص دلی سے اُن کی خدمت یوں کریں جیسے مسیح
کی۔ 6 صرفنہ اُن کے منے سا ہی اور خوشاُنہیں رکھنے کے لئے
خدمت کریں بلـکہ مسیح کے غلاموں کی حیثیت سے جو پوری
لـگن سے الله کی مرضی پوری کرنا ہتے چا ہیں۔ 7 خوشی سے
خدمت کریں، اِس طرح جیسا آپکہ صرفنہ انسانوں کی بلـکہ
خداوند خدمتکی کر ہوں۔رہے آپ8 تو ہیںجانتے کہ بھیجو
اچھا کام ہم نے کیا اُس کا اجر دےخداوند گا، خواہ ہم غلام
ہوں یا آزاد۔

9 اور آپمالـکو، بھی اپنے غلاموں سے ایسا سلوکہی کریں۔
اُنہیں دھمکیاں نہ آپدیں۔ کو تو معلوم آسمانکہہے آپپر بھیکا
مالـک ہے اور کہ جانبوہ دار نہیں ہوتا۔

روحانی زرہ بکتر
ایک10 آخری بات، خداوند اور اُس کی زبردست قوت میں

طاقت ور بن جائیں۔ 11 الله کا پورا زرہ بکتر پہن لیں تاکہ ابلیس
کی چالوں کا سامنا کر سکیں۔ 12 کیونکہ ہماری جنگ انسان
کے ساتھ نہیں ہے بلـکہ حکمرانوں اور اختیار والوں کے ساتھ، اِس
تاریک دنیا حاکموںکے ساتھکے اور آسمانی دنیا قوتوںشیطانیکی
کے ساتھ ہے۔ 13 چنانچہ الله کا پورا زرہ بکتر پہن لیں تاکہ آپ
مصیبت کے دن ابلیس کے حملوں کا سامنا کر سکیں بلـکہ سب
کچھ سرانجام دینے کے بعد قائم رہ سکیں۔

کھڑےیوںاب14 ہو جائیں آپکہ کی کمر میں سچائی کا پٹکا
بندھا ہوا آپہو، کے سینے بازیراستپر کا سینہ بند لگا ہو اور15
آپ کے پاؤں میں ایسے جوتے ہوں جو صلح سلامتی کی خوش
لئےکےسنانےخبری تیار اِس16رہیں۔ ایمانعلاوہکے ڈھالکی
بھی اُٹھائے رکھیں، کیونکہ اِس ابلیسآپسے کے جلتے ہوئے تیر
بجھا سکتے ہیں۔ 17 اپنے سر نجاتپر کا پہنخود کر ہاتھ روحمیں
تلوارکی جو الله کلامکا ہے تھامے رکھیں۔ اور18 موقعہر روحپر
میں ہرطرح کی دعا اور منت کرتے رہیں۔ جاگتے اور ثابت قدمی
سے تمام مُقّدسین کے لئے دعا کرتے رہیں۔ میرے19 لئے بھی
دعا کریں جبکہ بھی مَیں اپنا منہ کھولوں الله مجھے ایسے الفاظ
کرےعطا پوریکہ دلیری سے اُس خبریخوشکی کا راز سنا
سکوں۔ 20 کیونکہ مَیں اِسی پیغام کی خاطر قیدی، ہاں زنجـیروں
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میں جکڑا ہوا مسیح کا ایلچی ہوں۔ دعا کریں کہ مَیں مسیح میں
اُتنی دلیری سے یہ پیغام سناؤں جتنا مجھے کرنا ہئے۔ چا

آخری سلام
میرےآپ21 حال اور کام بارےکے میں بھی جاننا چاہیں

گے۔ خداوند میں ہمارا عزیز بھائی اور وفادار خادم ُتخِکُس آپ
کو یہ سب کچھ بتا دے گا۔ 22 مَیں نے اُسے اِسی لئے آپ کے
پاس بھیج دیا آپکہ ہمارےکو حال کا پتا چلے آپاور کو تسلی
ملے۔

23 خدا باپ اور خداوند عیسٰی مسیح آپ بھائیوں کو سلامتی
اور ایمان کے محبتساتھ عطا کریں۔ 24 الله کا فضل اُن سب کے
ساتھ ہو جو اَن محبتمٹ کے ہمارےساتھ خداوند عیسٰی مسیح
کو پیار کرتے ہیں۔
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فِلپّیوں
سلام

مسیحخطیہ1 عیسٰی پولسغلاموںکے اور تیمُتھیُس طرفکی
سے ہے۔
مَیں فلپی میں موجود اُن تمام لوگوں کو لـکھ رہا ہوں جنہیں الله

نے مسیح عیسٰی کے یعے مخصوصذر و مُقّدس کیا 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
جب3 بھی مَیں آپ کو یاد کرتا ہوں تو اپنے خدا کا شکر کرتا

ہوں۔ آپ4 کے لئے تمام دعاؤں میں مَیں ہمیشہ خوشی سے دعا
کرتا ہوں، اِس5 لئے آپکہ پہلے دن سے لے کر تکآج الله کی
خبریخوش پھیلانے شریکمیرےمیں رہے ہیں۔ 6 اور مجھے
یقین ہے کہ جسالله آپنے میں یہ اچھا کام شروع کیا اِسےہے
اُس دن تکتکمیل پہنچائے مسیحجبگا واپسعیسٰی آئے گا۔
7 مناسباور ہے سبآپکہ بارےکے میں میرا یہی خیال ہو،
مجھےآپکیونکہ عزیز رکھتے ہیں۔ میںجیلمجھےجبہاں، ڈالا
گیا یا مَیں الله کی خوش خبری کا دفاع یا اُس کی تصدیق کر رہا
تھا تو آپ میرےبھی خاصاِس فضل شریکمیں 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
بصیرتروحانیکیطرح اضافہتکیہاںکا ہو بڑھتیوہکہجائے
بڑھتی دل چھلـکسے اُٹھے۔ 10 کیونکہ یہ ضروری ہے تاکہ آپ
وہ باتیں قبول کریں اہمیتبنیادیجو ہیںحاملکی مسیحآپاور
کی بےلوثتکآمد اور بےالزام زندگی گزاریں۔ 11 اور یوں آپ
راستاُس بازی کے پھل بھرےسے رہیں گے آپجو کو عیسٰی
مسیح وسیلےکے اپنیآپپھرہے۔ہوتیحاصلسے زندگی اللهسے
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

جو کچھ بھی مجھ پر گزرا ہے حقیقتوہ میں الله خبریخوشکی
پھیلاؤکے باعثکا بن گیا ہے۔ 13 کیونکہ *پریٹوریُم تمامکے افراد
اور باقی سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ مَیں مسیح کی خاطر قیدی
ہوں۔ میرےاور14 قید میں کیہونے وجہ میںخداوندسے یادہ ز
تر بھائیوں کا اعتماد اِتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ مزید دلیری کے ساتھ
بلاخوف الله کا کلام سناتے ہیں۔

بعضبےشک15 تو حسد اور مخالفت کے باعث مسیح کی
منادی کر رہے ہیں، لیکن باقیوں نیتکی اچھی ہے، 16 کیونکہ
وہ جانتے ہیں کہ مَیں الله خبریخوشکی دفاعکے کی وجہ سے
یہاں پڑا ہوں۔ اِس لئے وہ محبت کی روح میں تبلیغ کرتے ہیں۔
اِس17 دلیخلوصدوسرےمیںمقابلےکے مسیحسے بارےکے
میں پیغام نہیں سناتے بلـکہ یہسے۔غرضیخود ہیںسمجھتے ہمکہ
اِس پولسطرح گرفتاریکی کو تکلیفمزید دہ بنا سکتے ہیں۔

18 لیکن اِس سے کیا فرق پڑتا !ہے اہم بات تو یہ ہے کہ
مسیح منادیکی طرحہر کیسے جا رہی خواہہے، مناد نیتکی
پُرخلوص ہو یا نہ۔ اور اِس وجہ سے خوشمَیں ہوں۔ خوشاور
رہوں گا بھی، 19 کیونکہ مَیں جانتا ہوں کہ میرےیہ لئے رِہائی
باعثکا بنے گا، اِس لئے میرےآپکہ لئے دعا کر ہیںرہے اور
عیسٰی مسیح کا روح میری حمایت کر رہا ہے۔ 20 ہاں، یہ میری
پوری توقع اور اُمید مَیںہے۔ یہ بھی جانتا ہوں بھیکسیمجھےکہ
بات میں نہیںشرمندہ کیا جائے گا بلـکہ میںماضیجیسا ہمیشہ ہوا
اب بھی مجھے بڑی دلیری سے مسیح کو جلال دینے کا فضل ملے
گا، مَیںخواہ رہوںزندہ یا مر جاؤں۔ میرےکیونکہ21 لئے مسیح
زندگی نفعموتاورہے باعث۔کا 22 اگر مَیں رہوںزندہ تو اِس کا
فائدہ یہ ہو گا محنتمَیںکہ کر پھلمزیدکے چنانچہگا۔سکوںلا
مَیں نہیں کہہ سکتا کہ کیا بہتر ہے۔ مَیں23 مکشکشبڑی میں
کوچمَیںطرفایکہوں۔رہتا مسیحکےکر پاسکے کیہونے
آرزو ہوں،رکھتا میرےیہکیونکہ لئے بہترسےسب لیکن24ہوتا۔
طرفدوسری یادہ ز ضروری یہ ہے کہ مَیں آپ کی خاطر زندہ
رہوں۔ اور25 ضرورتاِسمجھےچونکہ یقینکا اِسہے، لئے مَیں
جانتا ہوں کہ مَیں زندہ رہ کر سبآپدوبارہ کے ساتھ رہوں گا
تاکہ آپ ترقی کریں اور ایمان میں خوش رہیں۔ 26 ہاں، میرے
آپ واپسپاسکے آنے سببمیرےآپسے مسیحسے عیسٰی پر
حد سے یادہ ز فخر کریں گے۔

آپلیکن27 صورتہر میں مسیح خبریخوشکی اور آسمان
کے یوں شہر کے لائق زندگی گزاریں۔ پھر خواہ مَیں آ کر آپ کو
دیکھوں، خواہ غیرموجودگی آپمیں بارےکے میں سنوں، مجھے
معلوم ہو گا ایکآپکہ روح میں قائم آپہیں، مل یککر دلی
سے اُس ایمان کے لئے جاں فشانی کر رہے ہیں جو الله خوشکی
سےخبری پیدا ہوا ہے، میںصورتکسیآپاور28 مخالفوںاپنے
دہشتسے نہیں کھاتے۔ یہ اُن کے لئے ایک نشان ہو گا کہ وہ
ہلاک ہو جائیں گے جبکہ آپ نجاتکو حاصل ہو گی، اور وہ
بھی الله سے۔ 29 کیونکہ آپ کو نہ صرف مسیح پر ایمان لانے
کا فضل حاصل ہوا ہے بلـکہ اُس کی خاطر دُکھ اُٹھانے کا بھی۔
بھیآپ30 اُس مقابلے میں جاں فشانی کر آپمیںجسہیںرہے
مجھےنے دیکھا ہے جساور بارےکے آپمیں ابنے سن لیا
ہے کہ تکابمَیں اُس مصروفمیں ہوں۔

2
* 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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یگانگت ضرورتکی

1 آپکیا مسیحدرمیانکے میں حوصلہ محبتافزائی، کی تسلی،
القدسروح کی رفاقت، نرم دلی اور رحمت پائی جاتی ہے؟ 2 اگر
ایسا ہے تو میری خوشی اِس میں پوری کریں ایکآپکہ جیسی
سوچ رکھیں اور ایک جیسی محبت رکھیں، ایک جان اور ایک
ذہن ہو جائیں۔ 3 غرضخود نہ ہوں، نہ باطل عزت کے پیچھے
پڑیں بلـکہ فروتنی دوسروںسے اپنےکو بہترسے ایکہر4سمجھیں۔
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 آپمَیںجبعزیزو، پاسکے تھا آپتو فرماںہمیشہ

بردار ابرہے۔ جب مَیں غیرحاضر ہوں تو اِس کی کہیں یادہ ز
ضرورت ہے۔ چنانچہ ڈرتے اور کانپتے ہوئے جاں فشانی کرتے
رہیں تاکہ آپ کی نجات تکمیل تک پہنچے۔ 13 کیونکہ خدا ہی
آپ میں وہ کچھ کرنے کی خواہش پیدا کرتا ہے جو اُسے پسند
ہے، اور آپوہی کو یہ پورا کرنے طاقتکی دیتا ہے۔

سب14 کچھ بڑبڑائے اور بحث مباحثہ کئے بغیر یں کر 15 تاکہ
آپ بےالزام پاکاور ہو کر الله ثابتفرزندبےداغکے ہو جائیں،
لوگایسے ایکجو ٹیڑھی اور ُلٹی ا نسل کے درمیان ہی آسمان کے
ستاروں طرحکی چمکتے دمکتے اور16 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۔

17 دیکھیں، آپخدمتجو ایمان سے دےسرانجام رہے ہیں
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 بیت
المُقّدس میں قربانی پر ُنڈیلی ا جاتی ہے۔ میریاگر نذر آپواقعی کی
قربانی یوں کرےمکمل تو ہوںخوشمَیں آپاور خوشیساتھکے

مناتا ہوں۔ آپ18 بھی اِسی وجہ خوشسے ہوں میرےاور ساتھ
خوشی منائیں۔

تیمُتھیُس اِپَفرُدِتساور کو فلپّیوں پاسکے بھیجا جائے گا
مجھے19 اُمید ہے کہ اگر خداوند عیسٰی نے چاہا تو مَیں جلد

ہی تیمُتھیُس کو آپ پاسکے بھیج دوں گا تاکہ آپ بارےکے
میں خبر پا کر میرا حوصلہ بھی بڑھ جائے۔ 20 پاسمیرےکیونکہ
کوئی اَور جسنہیں کی سوچ بالکل میری جیسی ہے اور جو اِتنی
خلوص دلی آپسے کی فکر کرے۔ سبدوسرے21 اپنے مفاد
تلاشکی میں ہتے ر ہیں اور وہ کچھ نظرانداز کرتے ہیں جو عیسٰی
مسیح کامکا بڑھاتا ہے۔ آپلیکن22 کو تو معلوم تیمُتھیُسکہہے
قابِل اعتماد ثابت ہوا، کہ اُس نے میرا بیٹا بن میرےکر 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 اُسے
آپ پاسکے بھیج دوں گا۔ 24 اور میرا خداوند میں ایمان ہے کہ
مَیں بھی جلد آپہی پاسکے آؤں گا۔

لیکن25 مَیں ضرورینے سمجھا کہ اِتنے اِپَفرُدِتسمیں آپکو
پاسکے واپس بھیج دوں آپجسے نے قاصد کے طور پر میری
یات پوریضرور کرنے کے لئے پاسمیرے بھیج دیا تھا۔ وہ میرا
سچا بھائی، ساتھیاورخدمتہم ثابتسپاہی ہوا۔ مَیں26 اُسے اِس
لئے بھیج رہا ہوں کیونکہ سبآپوہ کا نہایت آرزومند ہے اور
اِس لئے بےچین ہے آپکہ کو اُس کے بیمار ہونے کی خبر مل
گئی تھی۔ اور27 وہ تھا بھی بیمار بلـکہ مرنے کو تھا۔ لیکن الله نے
اُس پر رحم کیا، اور نہ صرف اُس پر بلـکہ مجھ پر بھی میرےتاکہ
دُکھ میں اضافہ نہ ہو جائے۔ اِس28 لئے مَیں اُسے اَور جلدی سے
آپ پاسکے بھیجوں گا تاکہ آپ اُسے دیکھ خوشکر ہو جائیں
اور میری پریشانی بھی دُور ہو جائے۔ 29 چنانچہ خداوند میں بڑی
خوشی سے اُس کا استقبال کریں۔ اُس جیسے لوگوں کی عزت
کریں، 30 کیونکہ وہ مسیح کے کام کے باعث مرنے کی نوبت
تک پہنچ گیا تھا۔ اُس نے اپنی خطرےجان میں ڈال دی تاکہ
آپ کی میریجگہ کرےخدمتوہ آپجو نہ کر سکے۔

3
الله میں خوشی

میرے1 بھائیو، بھیکچھجو ہو، مَیںرہیں۔خوشمیںخداوند
باتیہکوآپ بتاتے ہنے کبھیسےر تھکتا نہیں، کیونکہ ایسا کرنے
محفوظآپسے ہتے ر ہیں۔

یہودیوں سے خبردار
ُکتوں2 سے !خبردار اُن شریر مزدوروں سے ہوشیار رہنا جو

جسم چھانٹکانٹکی یعنی ختنہ کرواتے ہیں۔ 3 کیونکہ ہم ہی
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
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بات4 یہ نہیں کہ میرا اپنی انسانی خوبیوں پر بھروسا کرنے

کا کوئی جواز نہ ہوتا۔ دوسرےجب اپنی انسانی خوبیوں پر فخر
کرتے ہیں تو مَیں اُن کی نسبت یادہ ز کر سکتا ہوں۔ 5 میرا ختنہ
ہوا جب مَیں ابھی آٹھ دن کا بچہ تھا۔ مَیں اسرائیل قوم کے قبیلے
بن یمین کا ہوں، ایسا جسعبرانی والدینکے بھی عبرانی تھے۔ مَیں
فریسیوں کا ممبر تھا شریعتیہودیجو کے کٹر پیروکار ہیں۔ مَیں6
اِتنا سرگرم تھا کہ مسیح کی جماعتوں کو ایذا پہنچائی۔ ہاں، مَیں
شریعت پر عمل کرنے راستمیں باز اور بےالزام تھا۔

حقیقی فائدہ
وقتاُس7 سبیہ نزدیکمیرےکچھ نفع باعثکا تھا، لیکن

اب مَیں اِسے مسیح میں ہونے باعثکے نقصان ہی سمجھتا ہوں۔
8 ہاں، بلـکہ مَیں سب کچھ اِس عظیم ترین بات کے سبب سے
نقصان سمجھتا ہوں کہ مَیں اپنے خداوند مسیح عیسٰی کو جانتا
ہوں۔ اُسی کی خاطر مجھے تمام چیزوں کا نقصان پہنچا ہے۔ مَیں
اُنہیں ُکوڑا ہی ہوںسمجھتا تاکہ مسیح کروںحاصلکو اور9 اُس
میں پایا لیکنجاؤں۔ مَیں تکنوبتاِس اپنی بازیراستاُس کے
یعے ذر نہیں پہنچ سکتا شریعتجو کے تابع ہنے ر حاصلسے ہوتی
ہے۔ اِس کے لئے راستوہ بازی ضروری ہے مسیحجو پر ایمان
لانے ملتیسے جوہے، الله طرفکی سے اورہے ایمانجو پر مبنی
کچھسبمَیںہاں،10ہے۔ہوتی ہیُکوڑا مسیحتاکہہوںسمجھتا
کو، اُس کے جی اُٹھنے قدرتکی اور اُس دُکھوںکے شریکمیں
ہونے کا فضل جان لوں۔ یوں مَیں اُس موتکی کا ہم شکل بنتا
جا رہا ہوں، اِس11 اُمید میں کہ کسیمَیں مُردوںطرحکسینہ
میں سے جی اُٹھنے تکنوبتکی پہنچوں گا۔

انعام حاصل کرنے کے لئے دوڑیں
مطلب12 یہ نہیں کہ مَیں یہ سب کچھ حاصل کر چکا یا کامل

ہو لیکنہوں۔چکا مَیں منزِل مقصود طرفکی دوڑا ہوا ہوںجاتا
تاکہ وہ کچھ پکڑ لوں جس کے لئے مسیح عیسٰی نے مجھے پکڑ لیا
ہے۔ بھائیو،13 مَیں بارےاپنے میں یہ نہیںخیال کرتا مَیںکہ اِسے
حاصل کر چکا ہوں۔ لیکن مَیں اِس ایک ہی بات پر دھیان دیتا
ہوں، پیچھےمیرےکچھجو بھولمَیںوہہے وتگسختکر دَو کے
ساتھ اُس طرف بڑھتا ہوں جو آگے پڑا ہے۔ 14 مَیں سیدھا منزِل
مقصود طرفکی دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ وہ انعام حاصل کروں
جس 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 گا۔کرےظاہر 16 بھیجو پہنچہمتکمرحلےجسہو،
گئے ہیں آئیں، ہم اُس مطابقکے زندگی گزاریں۔

17 بھائیو، مل کر میرے نقِش قدم پر چلیں۔ اور اُن پر خوب
دھیان دیں 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 چال چلن سے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مسیح
صلیبکی دشمنکے ہیں۔ ایسے19 لوگوں کا ہلاکتانجام ہے۔
کھانے پینے کی پابندیاں اور ختنے پر فخر اُن کا خدا بن گیا *ہے۔

ہاں، صرفوہ دنیاوی سوچ رکھتے ہیں۔ لیکن20 ہم آسمان کے
شہری ہیں، اور شدتہم اِسسے انتظار میں ہیں کہ نجاتہمارا
دہندہ اور خداوند عیسٰی مسیح وہیں سے آئے۔ 21 اُس وقت وہ
بدنوںحالپستہمارے بدلکو کر اپنے بدنجلالی شکلہمکے
دےبنا گا۔ اور یہ وہ اُس قوت کے یعے کرےذر جسگا سے
وہ تمام چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے۔

4
ہدایات

1 میرےچنانچہ پیارے 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 میں ایک جیسی سوچ رکھیں۔ 3 ہاں میرے ہم
خدمت بھائی، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اُن کی مدد
کریں۔ کیونکہ وہ الله کی خوش خبری پھیلانے کی جد و جہد
رہیکرتیخدمتساتھمیرےمیں میںجسمیںمقابلےاُسہیں،
کلیمینس میرےاور وہ باقی مددگار شریکبھی تھے جن کے نام
حیاتکتاِب میں درج ہیں۔

4 ہر وقت خداوند میں خوشی ایکمنائیں۔ بار پھر کہتا ہوں،
خوشی منائیں۔

کیآپ5 نرم دلی تمام لوگوں پر ظاہر ہو۔ یاد رکھیں خداوندکہ
آنے کو ہے۔ اپنی6 بھیکسی فکر میں اُلجھ کر پریشان نہ ہو جائیں
بلـکہ ہر حالت میں دعا اور التجا کر کے اپنی درخواستیں الله کے
منے پیشسا کریں۔ دھیان رکھیں کہ آپ یہ شکرگزاری کی روح
میں کریں۔ 7 پھر الله کی سلامتی جو سمجھ سے باہر آپہے کے
دلوں خیالاتاور مسیحکو عیسٰی محفوظمیں رکھے گی۔

8 بھائیو، ایک آخری بات، جو کچھ سچا ہے، جو کچھ شریف
ہے، جو راستکچھ ہے، جو مُقّدسکچھ ہے، جو کچھ پسندیدہ
ہے، جو کچھ عمدہ ہے، غرض، اگر کوئی اخلاقی یا یفقابِل تعر
بات ہو تو اُس کا خیال رکھیں۔ 9 جو آپکچھ میرےنے وسیلے
سے سیکھ لیا، حاصل کر لیا، سن لیا یا دیکھ لیا ہے اُس پر عمل
کریں۔ پھر سلامتی کا آپخدا ساتھکے ہو گا۔

جماعت کی مالی امداد کے لئے یہ شکر
مَیں10 نہایتمیںخداوند خوشہی ہوا ابکہ کیآپآخرکار

میرے لئے فکرمندی جاگدوبارہ اُٹھی ہے۔ ہاں، مجھے پتا ہے
آپکہ پہلے بھی فکرمند تھے، لیکن آپ کو اِس کا اظہار کرنے
کا موقع نہیں ملا تھا۔ مَیں11 یہ اپنی ضرورتکسی کی وجہ سے

* 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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نہیں کہہ رہا، کیونکہ مَیں نے حالتہر خوشمیں ہنے ر کا راز
سیکھ لیا ہے۔ مجھے12 دبائے جانے کا تجربہ ہوا ہے اور ہر چیز
کثرت میسرسے ہونے کا بھی۔ مجھے حالتہر واقفخوبسے
کیا گیا ہے، سیر ہونے سے اور بھوکا ہنے ر سے بھی، ہر کثرتچیز
سے میسر ہونے سے اور ضرورت مند ہونے سے بھی۔ مسیح13
میں کچھسبمَیں کرنے قابلکے ہوں، کیونکہ وہی دیتاتقویتمجھے رہتا ہے۔

توبھی14 اچھا تھا کہ آپ میری مصیبت شریکمیں ہوئے۔
آپ15 جو فلپی کے ہنے ر والے ہیں خود ہیںجانتے کہ وقتاُس
جب مسیح کی منادی کا کام آپ کے علاقے میں شروع ہوا تھا
اور مَیں صوبہ مکدُنیہ سے نکل آیا تھا تو صرف آپ کی جماعت
پورے کتابحساب کے ساتھ دےپیسے کر میری خدمت میں
شریک ہوئی۔ 16 اُس وقت بھی جب مَیں تھسلُنیکے شہر میں تھا
آپ نے کئی بار یاتمیری پوریضرور کرنے کے لئے کچھ بھیج
دیا۔ 17 کہنے مطلبکا یہ نہیں آپمَیںکہ کچھسے پانا چاہتا ہوں،
بلـکہ میری خواہششدید یہ ہے کہ آپ کے دینے سے آپ ہی
کو الله کثرتسے کا سود مل جائے۔ 18 یہی میری رسید ہے۔
مَیں پورینے رقم وصول پائی ہے بلـکہ ضرورتپاسمیرےاب
سے یادہ ز ہے۔ جب سے مجھے اِپَفرُدِتس کے ہاتھ آپ کا ہدیہ
مل گیا بہتپاسمیرےہے کچھ یہہے۔ خوشبودار اور قابِل قبول
قربانی الله میںجواب19ہے۔پسندیدہکو میرا اپنیخدا جلالیاُس
دولت موافقکے جو مسیح عیسٰی میں آپہے کی یاتتمام ضرور
پوری کرے۔ 20 باپہمارےالله کا جلال ازل سے تکابد ہو۔
آمین۔

سلام برکتاور
تمام21 مقامی مُقّدسین مسیحکو عیسٰی میں میرا سلام دینا۔ جو

ہیںساتھمیرےبھائی آپوہ سلامکو ہیں۔کہتے یہاں22 تمامکے
آپمُقّدسین کو سلام کہتے خاصہیں، کر شہنشاہ کے گھرانے
بھائیکے اور بہنیں۔ خداوند23 عیسٰی مسیح آپفضلکا روحکی
کے ساتھ رہے۔ آمین۔
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کُلِسیوں
پولسخطیہ1 طرفکی سے جوہے الله مرضیکی مسیحسے

عیسٰی کا رسول ساتھہے۔ ہی یہ بھائی تیمُتھیُس طرفکی بھیسے
ہے۔

کُلُّسےمَیں2 شہر بھائیوںمُقّدسکے لـکھکو مسیحجوہوںرہا
پر ایمان لائے :ہیں
خدا آپباپہمارا فضلکو اور سلامتی بخشے۔

شکرگزاری کی دعا
جب3 ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں تو ہر وقت خدا اپنے

مسیحعیسٰیخداوند باپکے کا شکر ہیں،کرتے ہمکیونکہ4 نے
مسیحکےآپ عیسٰی پر ایمان تمامکیآپاور مُقّدسین محبتسے کے
بارے میں سن لیا ہے۔ آپ5 کا یہ ایمان اور محبت وہ کچھ ظاہر
کرتے جسہیں آپکی اُمید رکھتے ہیں اور جو آسمان پر آپ کے
لئے محفوظ رکھا گیا آپاورہے۔ نے یہ اُمید وقتاُس رکھیسے
آپسےجبہے پہلینے مرتبہ سچائی کا کلام یعنی الله خوشکی
سنی۔خبری یہ6 پیغام آپجو پہنچپاسکے پوریگیا دنیا پھلمیں
لا رہا اور بڑھ رہا ہے، بالکل اُسی طرح جس طرح یہ آپ میں
بھی اُس دن کامسے کر رہا آپجبہے پہلینے بار اِسے سن کر
الله لی۔سمجھحقیقتپوریکیفضلکے ہمارےنےآپ7 عزیز
اِپَفراسخدمتہم کیخبریخوشاِسسے تعلیم پا لی مسیحتھی۔
کا یہ وفادار ہماریخادم آپجگہ خدمتکی کر رہا ہے۔ اُسی8
نے ہمیں آپ کی اُس محبت بارےکے میں بتایا جو روح القدس
آپنے دلوںکے میں دیڈال ہے۔

9 اِس وجہ سے ہم آپ کے لئے دعا کرنے سے باز نہیں آئے
بلـکہ یہ مانگتے ہتے ر ہیں کہ الله آپ کو ہر روحانی حکمت اور
سمجھ سے نواز کر اپنی مرضی کے علم سے بھر دے۔ 10 کیونکہ
پھر ہی آپ اپنی زندگی خداوند کے لائق گزار سکیں گے اور ہر
طرح سے اُسے پسند آئیں گے۔ ہاں، آپ ہر قسم کا اچھا کام کر
کے پھل لائیں گے اور الله کے علم و عرفان میں ترقی کریں گے۔
11 اور آپ اُس کی جلالی قدرت سے ملنے والی ہر قسم کی قوت
تقویتسے پا کر ثابتوقتہر قدمی اور صبر سکیںچلسے گے۔
آپ خوشی سے باپ12 کا شکر کریں جسگے آپنے کو اُس
میراث میں حصہ لینے لائقکے بنا دیا جو اُس کے روشنی میں ہنے ر
والے مُقّدسین کو حاصل ہے۔ 13 کیونکہ وہی ہمیں یکی تار کے
اختیار پیارےاپنےکردےرِہائیسے فرزند بادشاہیکی میں لایا،
اُس14 شخصواحد کے اختیار جسمیں نے ہمارا دےفدیہ کر
ہمارے گناہوں معافکو کر دیا۔

مسیح شخصیتکی اور کام

15 الله کو دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن ہم مسیح کو دیکھ سکتے
ہیں جو الله کی صورت اور کائنات کا پہلوٹھا ہے۔ 16 کیونکہ
الله نے اُسی میں سب کچھ خلق کیا، خواہ آسمان پر ہو یا زمین پر،
آنکھوں کو نظر آئے یا نہ، خواہ شاہی تخت، قوتیں، حکمران یا
اختیار والے ہوں۔ سب کچھ مسیح کے یعے ذر اور اُسی کے لئے
ہوا۔خلق پہلےسےچیزوںسبوہی17 اُسیاورہے کچھسبمیں
قائم اور18ہے۔رہتا بدنوہ یعنی جماعتاپنی وہیہے۔بھیسرکا
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 ذر سب باتوں کی اپنے
صلحساتھ کیونکہکی۔آسمانخواہہوںکیزمینوہخواہلے،کرا
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
سوچ رکھ بُرےکر کام کرتے تھے۔ ابلیکن22 اُس نے مسیح
کے انسانی بدن کی موت آپسے کے ساتھ صلح کر لی ہے تاکہ
وہ آپ کو مُقّدس، بےداغ اور بےالزام حالت میں اپنے حضور
کھڑا کرے۔ ضروریاببےشک23 ہے ایمانآپکہ میں قائم
رہیں، ٹھوسآپکہ بنیاد پر مضبوطی کھڑےسے رہیں اور اُس
خبریخوش کی اُمید ہٹسے نہ جائیں آپجو سننے لی ہے۔
یہ وہی پیغام منادیکیجسہے دنیا میں مخلوقہر کے منے سا کر
دی گئی ہے جساور کا خادم پولسمَیں بن گیا ہوں۔

جماعت کے خادم حیثیتکی پولسسے خدمتکی
اب24 مَیں اُن دُکھوں باعثکے خوشی مناتا ہوں جو آپمَیں

کی خاطر اُٹھا رہا ہوں۔ کیونکہ مَیں اپنے میںجسم مسیح بدنکے
یعنی اُس کی جماعت کی خاطر مسیح کی مصیبتوں کی وہ کمیاں
پوری کر ہوںرہا تکابجو رہ ہیں۔گئی ہاں،25 الله مجھےنے
جماعتاپنی خادمکا بنا یہکر آپمَیںکہدیداریذمہ اللهکو کا
پورا کلام سنا دوں، 26 وہ راز جو ازل سے تمام گزری نسلوں سے
پوشیدہ رہا تھا لیکن اب مُقّدسین پر ظاہر کیا گیا ہے۔ 27 کیونکہ
الله چاہتا تھا کہ وہ جان لیں کہ غیریہودیوں میں یہ راز بیشکتنا
قیمت اور جلالی ہے۔ اور یہ راز ہے کیا؟ یہ کہ مسیح آپ میں
ہے۔ وہی آپ میں جسہے کے باعث ہم الله کے جلال میں
شریک ہونے کی اُمید رکھتے ہیں۔ یوں28 سبہم کو مسیح کا
پیغام سناتے ہیں۔ ہر ممکنہ حکمت سے ہم اُنہیں سمجھاتے اور
تعلیم دیتے ہیں تاکہ ایکہر کو مسیح میں کامل حالت میں الله
کے پیشحضور کریں۔ 29 یہی مقصد پورا کرنے کے لئے مَیں
سخت محنت کرتا ہوں۔ ہاں، مَیں پوری جد و جہد کر کے مسیح
کی قوتاُس کا سہارا لیتا ہوں بڑےجو زور میرےسے اندر کام
کر رہی ہے۔
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مَیں1 ہوںچاہتا لیںجانآپکہ لئےکےآپمَیںکہ قدرکس
فشانیجاں کر لئے،کےآپ—ہوںرہا والوںلودیکیہ لئےکے اور
اُن تمام ایمان داروں کے لئے بھی میرےکیجن ملاقاتساتھ نہیں
ہوئی۔ میری2 کوشش یہ ہے کہ اُن کی دلی حوصلہ افزائی کی
جائے اور محبتوہ ایکمیں ہو جائیں، اُنہیںکہ ٹھوسوہ اعتماد
حاصل ہو جائے جو پوری سمجھ سے پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ مَیں
چاہتا ہوں کہ وہ الله کا راز جان لیں۔ راز کیا ہے؟ مسیح خود۔
اُسی3 حکمتمیں اور علم و عرفان کے تمام خزانے پوشیدہ ہیں۔

خبردارغرض4 رہیں کہ آپکوئی کو بظاہر صحیح اور میٹھے
الفاظمیٹھے سے دھوکا نہ دے۔ 5 کیونکہ مَیںگو جسم لحاظکے
سے حاضر نہیں ہوں، لیکن روح میں آپمَیں کے ساتھ ہوں۔ اور
مَیں یہ دیکھ کر خوش ہوں کہ آپ کتنی منظم زندگی گزارتے
ہیں، آپکہ کا مسیح پر ایمان کتنا پختہ ہے۔

مسیح میں زندگی
آپ6 نے عیسٰی مسیح کو خداوند کے طور پر قبول کر لیا ہے۔

اُساب میں زندگی گزاریں۔ اُس7 میں جڑ پکڑیں، اُس پر اپنی زندگی
تعمیر ایماناُسکریں، کوآپکیجسرہیںمضبوطمیں دیتعلیم
گئی ہے اور شکرگزاری سے لبریز ہو جائیں۔

محتاط8 رہیں کہ آپکوئی کو فلسفیانہ فریبمحضاور دینے
والی باتوں سے اپنے میںجال نہ پھنسا ایسیلے۔ باتوں کا سرچشمہ
نہیںمسیح بلـکہ روایتیںانسانی اِساور قوتیںکیدنیا کیونکہ9ہیں۔
مسیح میں الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر سکونت کرتی
ہے۔ 10 اور آپ کو جو مسیح میں ہیں اُس کی معموری میں
شریک کر دیا گیا ہے۔ وہی 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 وقت آپ کی پرانی فطرت اُتار دی گئی، آپ12 کو بپتسمہ
دے مسیحکر ساتھکے دفنایا گیا آپاور ایمانکو سے زندہ کر دیا
گیا۔ آپکیونکہ الله کی قدرت پر ایمان لائے تھے، اُسی قدرت پر
جس مسیحنے کو مُردوں میں سے زندہ کر دیا تھا۔ آپپہلے13
اپنے گناہوں اور نامختون حالتجسمانی سببکے سے مُردہ تھے،
لیکن اب الله آپنے کو مسیح کے ساتھ زندہ کر دیا ہے۔ اُس
ہمارےنے تمام گناہوں معافکو کر دیا ہے۔ قرضہمارے14
کی جو رسید اپنی شرائط کی بنا پر ہمارے خلاف تھی اُسے اُس
منسوخنے کر دیا۔ ہاں، اُس نے ہم سے دُور کر کے اُسے کیلوں
صلیبسے پر جڑ دیا۔ اُس15 نے حکمرانوں اور اختیار والوں سے
اُن کا اسلحہ چھین کر سب کے منے سا اُن کی رُسوائی کی۔ ہاں،
مسیح کی موتصلیبی سے وہ الله قیدیکے بن گئے اور اُنہیں فتح
جلوسکے میں اُس پیچھےکے پیچھے چلنا پڑا۔

چنانچہ16 آپکوئی اِسکو وجہ مجرمسے نہ ٹھہرائے آپکہ
کیا کیا کھاتے پیتے یا کون سیکون عیدیں مناتے ہیں۔ اِسی طرح

عدالتکیآپکوئی عیدکیہلالآپاگرکرےنہ سبتیا دنکا
نہیں مناتے۔ 17 یہ چیزیں صرفتو آنے حقیقتوالی کا سایہ ہی
ہیں میںمسیحخودحقیقتیہجبکہ پائی ہے۔جاتی لوگایسے18
آپ کو مجرم نہ ٹھہرائیں ظاہریجو فروتنی اور فرشتوں کی پوجا پر
اصرار کرتے بڑیہیں۔ تفصیل سے اپنی یاؤں رو میں دیکھی ہوئی
باتیں بیان کرتے کرتے اُن کے غیرروحانی ذہن خواہ مخواہ پھول
جاتے ہیں۔ 19 یوں اُنہوں نے مسیح کے ساتھ لـگے رہنا چھوڑ
دیا اگرچہ وہ بدن کا سر ہے۔ وہی جوڑوں اور پٹھوں کے یعے ذر
پورے بدن کو دےسہارا اُسکر جوڑکوحصوںمختلفکے دیتا
یوںہے۔ پورا بدن الله کی مدد سے ترقی کرتا جاتا ہے۔

مسیح کے ساتھ مرنا اور زندگی گزارنا
آپ20 تو مسیح کے ساتھ مر کر دنیا کی قوتوں سے آزاد ہو گئے

ہیں۔ اگر ایسا ایسےزندگیآپتوہے کیوں جیسےہیںگزارتے کہ
تکابھیآپ اِس دنیا ملـکیتکی اِسکیوںآپہیں؟ احکامکے
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 کے سخت دباؤ کا تقاضا کرتے ہیں حکمت پر
مبنی تو لـگتے ہیں، لیکن یہ بےکار ہیں اور صرف جسم ہی کی
پوریخواہشات کرتے ہیں۔

3
آپ1 مسیحکو کے ساتھ زندہ کر دیا گیا ہے، اِس لئے وہ کچھ

تلاش کریں جو آسمان پر ہے جہاں مسیح الله کے ہنے د ہاتھ بیٹھا
ہے۔ دنیاوی2 چیزوں کو اپنے خیالوں کا مرکز نہ بنائیں بلـکہ آسمانی
کو۔چیزوں 3 مرآپکیونکہ ہیںگئے مسیحزندگیکیآپاباور
کے ساتھ الله میں پوشیدہ ہے۔ مسیح4 ہی آپ کی زندگی ہے۔
جب وہ ظاہر ہو جائے گا تو آپ بھی اُس کے ساتھ ظاہر ہو کر
اُس جلالکے شریکمیں ہو جائیں گے۔

پرانی اور نئی زندگی
5 چنانچہ اُن دنیاوی چیزوں کو مار ڈالیں آپجو کے اندر کام

کر :ہیںرہی زناکاری، شہوتناپاکی، خواہشاتبُریپرستی، اور
لالچ لالچ) تو ایک قسم کی بُت پرستی ۔(ہے 6 الله کا غضب
ایسی ہی باتوں کی وجہ نازلسے ہو گا۔ وقتایک7 آپجبتھا
بھی اِن مطابقکے زندگی گزارتے آپجبتھے، 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، جسفطرتوہ کی تجدید ہمارا خالق اپنی صورت پر
کرتا جا رہا ہے تاکہ آپ اُسے اَور بہتر طور پر جان لیں۔ جہاں11
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یہ کام ہو رہا ہے وہاں لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے، خواہ
کوئی غیریہودی ہو یا یہودی، مختون ہو یا نامختون، یونانی غیر ہو یا
*سکوتی، غلام ہو یا آزاد۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف مسیح ہی
کچھسب میںسباور ہے۔

12 الله نے آپ کو چن کر اپنے لئے مخصوص و مُقّدس کر
لیا ہے۔ وہ آپ محبتسے رکھتا ہے۔ اِس لئے اب ترس، نیکی،
فروتنی، نرم دلی اور صبر کو پہن لیں۔ 13 ایک دوسرے کو
برداشت کریں، اور شکایتسےکسیکیآپاگر ہو تو معافاُسے
کر دیں۔ ہاں، یوں معاف کریں جس طرح خداوند نے آپ کو
معاف کر 14ہے۔دیا اِن لیںپہنبھیمحبتعلاوہکے کچھسبجو
باندھ کاملیتکر طرفکی لے جاتی ہے۔ مسیح15 کی سلامتی
آپ کے دلوں میں حکومت کرے۔ کیونکہ الله آپنے کو اِسی
سلامتی کی زندگی گزارنے کے لئے بُلا ایککر بدن میں شامل کر
بھیشکرگزارہے۔دیا رہیں۔ مسیحمیںزندگیکیآپ16 کلامکے
کی پوری دولت گھر کر دوسرےایکجائے۔ کو ہر طرح کی
حکمت سے تعلیم دیتے اور سمجھاتے رہیں۔ ساتھ ساتھ اپنے دلوں
میں الله کے لئے شکرگزاری کے ساتھ زبور، حمد و ثنا اور روحانی
گیت گاتے رہیں۔ 17 اور جو کچھ بھی آپ کریں خواہ زبانی ہو
یا عملی وہ خداوند عیسٰی کا نام لے کر کریں۔ ہر کام اُسیمیں کے
وسیلے سے باپخدا کا شکر کریں۔

نئی زندگی تعلقاتمیں کیسے ہوں
یو،18 بیو اپنے شوہر تابعکے رہیں، کیونکہ میںخداوندجو ہے

اُس کے لئے مناسبیہی ہے۔
19 شوہرو، اپنی یوں بیو سے محبت رکھیں۔ اُن سے تلخ مزاجی

پیشسے نہ آئیں۔
20 بچو، باتہر میں اپنے باپماں کے تابع رہیں، کیونکہ یہی

خداوند کو پسند ہے۔
21 والدو، اپنے بچوں کو مشتعل نہ کریں، ورنہ وہ بےدل ہو

جائیں گے۔
22 غلامو، باتہر میں اپنے دنیاوی مالـکوں کے تابع رہیں۔ نہ

صرف اُن کے منے سا ہی اور اُنہیں خوش رکھنے کے لئے خدمت
کریں خلوصبلـکہ دلی اور خداوند خوفکا مان کر کام کریں۔
23 جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اُسے پوری لـگن کے ساتھ کریں،
اِس طرح جیسا کہ آپ نہ صرف انسانوں کی بلـکہ خداوند کی
خدمت کر رہے ہوں۔ آپ24 تو جانتے ہیں کہ آپخداوند کو
اِس کے معاوضے میں وہ دےمیراث جسگا کا وعدہ اُس نے
کیا حقیقتہے۔ آپمیں خداوند مسیح کی خدمتہی کر رہے
ہیں۔ لیکن25 جو غلط 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 شکرگزاریوقتکرتے ساتھکے
جاگتے رہیں۔ 3 ساتھ ساتھ ہمارے لئے بھی دعا کریں تاکہ الله
ہمارے لئے کلام سنانے کا دروازہ کھولے اور مسیحہم کا راز
پیش سکیں۔کر اِسیمَیںآخر راز کی میںقیدسےوجہ ہوں۔ 4 دعا
کریں کہ مَیں اِسے یوں پیش کروں جس طرح کرنا ہئے، چا کہ
صافاِسے سمجھا جا سکے۔

5 جو اب تک ایمان نہ لائے ہوں اُن کے ساتھ دانش مندانہ
سلوک کریں۔ اِس سلسلے میں ہر موقع سے فائدہ اُٹھائیں۔ آپ6
کی گفتگو وقتہر مہربان ایسیہو، کہ مزہ آئے آپاور ایکہر
سکیں۔دےجوابمناسبکو

آخری سلام و دعا
تکجہاں7 تعلقمیرا ہماراہے بھائیعزیز آپُتخِکُس سبکو

کچھ گا۔دےبتا ایکوہ وفادار خادم اور میںخداوند خدمتہم
رہا ہے۔ مَیں8 نے خاصاُسے کر اِس لئے آپ پاسکے بھیج دیا
تاکہ آپ کو ہمارا حال معلوم ہو جائے اور وہ آپ کی حوصلہ
افزائی کرے۔ 9 وہ ہمارے وفادار اور عزیز بھائی ُنیسمس ا کے
آپساتھ پاسکے آ رہا ہے، وہی آپجو جماعتکی سے ہے۔
آپدونوں کو کچھسبوہ سنا دیں گے یہاںجو ہو رہا ہے۔

ارسترخس10 میرےجو ساتھ قید میں آپہے کو سلام کہتا
برنباسطرحاِسیاورہے بھی۔مرقس*کزنکا آپ) اُسکو کے
بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ جب آپوہ پاسکے آئے تو
عیسٰی11(کہنا۔آمدیدخوشاُسے یُوستسجو کہلاتا آپبھیہے
کو سلام کہتا ہے۔ اُن میں سے میرےجو ساتھ الله کی بادشاہی
میں خدمت کر رہے ہیں صرف یہ تین مرد یہودی ہیں۔ اور یہ
میرے لئے تسلی باعثکا رہے ہیں۔

مسیح12 عیسٰی کا اِپَفراسخادم بھی جو آپ کی جماعت سے
ہے سلام کہتا ہے۔ وہ ہر وقت بڑی جد و جہد کے ساتھ آپ
کے لئے دعا کرتا اُسہے۔ خاصکی دعا یہ ہے مضبوطیآپکہ
رہیں،کھڑےساتھکے بالغآپکہ بنمسیحی کر میںباتہر الله
مرضیکی مطابقکے چلیں۔ مَیں13 خود اِس کی تصدیق کر سکتا
ہوں اُسکہ آپنے کے لئے محنتسخت کی بلـکہہے لودیکیہ اور
جماعتوںکیہیراپلس لئےکے ہمارے14بھی۔ عزیز ڈاکٹر لوقا اور
آپدیماس کو سلام کہتے ہیں۔

15 میرا سلام لودیکیہ جماعتکی کو دینا اور اِسی ُمفاسطرح ن
کو سمیتجماعتاُس جو اُس کے گھر میں جمع ہوتی ہے۔ 16 یہ
ھنے پڑ کے بعد دھیان دیں کہ لودیکیہ جماعتکی میں بھی یہ خط
پڑھا جائے آپاور لودیکیہ کا بھیخط پڑھیں۔ ارخپس17 کو بتا
دینا، خبردار کہ آپ وہ خدمت تکمیل تک پہنچائیں جو آپ کو
خداوند میں سونپی گئی ہے۔

مَیں18 اپنے ہاتھ سے الفاظیہ لـکھ رہا میریہوں۔ پولسیعنی
طرفکی سے سلام۔ میری زنجـیریں مت !بھولنا الله کا آپفضل
ساتھکے ہوتا رہے۔

* 3:11 ایک:سکوتی قبیلہ ذلیلجو سمجھا جاتا تھا۔ * 4:10 :کزن یونانی لفظ سے ظاہر نہیں ہوتا مرقسکہ چچا، ماموں، پھوپھی یا خالہ کا لڑکا ہے۔
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تِھّسلُنیکیوں-۱
1 یہ خط سلوانسپولس، اور تیمُتھیُس طرفکی سے ہے۔
ہم تِھّسلُنیکیوں کی جماعت 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
2 ہم ہر وقت آپ سب کے لئے خدا کا شکر کرتے اور اپنی

دعاؤں آپمیں یادکو کرتے ہتے ر ہیں۔ ہمیں3 اپنے باپخدا کے
خاصحضور آپکر کا مشقتمحنتعمل، ثابتاور قدمی یاد آتی
رہتی ہے۔ آپ اپنا ایمان کتنی اچھی طرح عمل میں لائے، آپ
محبتنے کی روح میں محنتکتنی مشقت کی اور آپ نے کتنی
ثابت قدمی دکھائی، ایسی ثابت قدمی جو ہمارےصرف خداوند
مسیحعیسٰی پر اُمید ہی دلا ہے۔سکتی بھائیو،4 آپالله محبتسے
رکھتا اورہے، ہمیں پورا علم ہے اُسکہ آپنے کو واقعی چن لیا
ہے۔ 5 ہمجبکیونکہ نے الله تکآپخبریخوشکی پہنچائی
تو نہ صرف باتیں کر کے بلـکہ قوت کے ساتھ، روح القدس میں
پورےاور اعتماد آپساتھ۔کے ہیںجانتے آپہمجبکہ کے
پاس تھے تو ہم زندگیکیطرحکسنے گزاری۔ ہمکچھجو نے
کیا آپوہ کی خاطر کیا۔ ہمارےآپوقتاُس6 اور خداوند کے
نمونے پر چلنے لـگے۔ مصیبتبڑیآپاگرچہ میں پڑ گئے آپتوبھی
پیغامہمارےنے قبولساتھکےخوشیاُسکو کیا روحصرفجو
دےالقدس ہے۔سکتا آپیوں7 مکدُنیہصوبہ اور اخیہصوبہ کے
تمام ایمان داروں کے لئے نمونہ بن گئے۔ خداوند8 پیغامکے کی آواز
آپ میں سے نکل کر نہ صرف مکدُنیہ اور اخیہ میں سنائی دی،
بلـکہ یہ خبر آپکہ الله پر ایمان رکھتے ہیں ہر تکجگہ پہنچ گئی
نتیجےہے۔ میں ہمیں کچھ کہنے ضرورتکی نہیں رہی، 9 کیونکہ
لوگ ہر باتجگہ کر ہیںرہے خوشطرحکسہمیںنےآپکہ
آمدید کہا ہے، آپکہ طرحکسنے بُتوں سے منہ پھیر کر الله
طرفکی رجوع کیا تاکہ زندہ اور حقیقی خدا خدمتکی کریں۔
لوگ10 یہ بھی کہہ ہیںرہے آپابکہ اِس انتظار میں ہیں کہ
الله کا فرزند آسمان پر سے آئے یعنی عیسٰی جسے الله مُردوںنے میں
سے زندہ کر دیا اور جو ہمیں آنے غضبوالے سے بچائے گا۔

2
تھسلُنیکے پولسمیں کا کام

1 بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آپ پاسکے آنا بےفائدہ نہ
ہیںواقفبھیسےدُکھاُسآپ2ہوا۔ پاسکےآپہمیںجو آنے
سے پہلے سہنا پڑا، کہ فلپی شہر میں ہمارے ساتھ کتنی بدسلوکی
ہوئی تھی۔ توبھی ہم نے اپنے خدا کی مدد آپسے کو اُس کی
خبریخوش سنانے جرأتکی کی مخالفتبہتحالانکہ کا سامنا

کرنا پڑا۔ 3 آپہمجبکیونکہ کو اُبھارتے ہیں تو اِس کے پیچھے
نہ تو نیتغلطکوئی ہوتی ہے، نہ ناپاککوئی مقصد یا چالاکی۔
4 نہیں، الله نے خود ہمیں جانچ کر اِس لائق سمجھا کہ ہم اُس
کی خوش خبری سنانے کی ذمہ داری سنبھالیں۔ اِسی بنا پر ہم
لتے بو ہیں، انسانوں خوشکو رکھنے کے لئے نہیں بلـکہ الله کو جو
ہمارے دلوں کو پرکھتا ہے۔ آپ5 بھیکو معلوم ہے ہمکہ نے
لیا،کامسےخوشامدنہ پِسہمنہ —تھےلالچیپردہ الله ہمارا گواہ
!ہے ہم6 اِس مقصد سے کام نہیں کر رہے تھے لوگکہ ہماری
عزت کریں، ہوںآپخواہ یا دیگر لوگ۔ مسیح7 رسولوںکے کی
آپہمسےحیثیت لئےکے مالی بوجھ بن سکتے لیکنتھے، آپہم
درمیانکے اپنےجوطرحکیماںایسیرہے،دلنرمہوئےہوتے
بچوںچھوٹے پرورشکی کرتی ہے۔ آپہماری8 کے لئے چاہت
اِتنی شدید تھی کہ آپہم کو نہ صرف الله خبریخوشکی کی
برکت شریکمیں کرنے کو تیار تھے بلـکہ اپنی زندگیوں میں بھی۔
آپہاں، ہمیں اِتنے عزیز !تھے 9 آپبےشکبھائیو، کو یاد ہے
ہمکہ مشقتمحنتسختکتنینے راتدنکی۔ ہم کام کرتے
تاکہرہے الله بوجھپرکسیوقتسناتےخبریخوشکی نہ بنیں۔

آپ10 اور ہمارےالله گواہ ہیں ایمانآپکہ لانے والوں کے
ساتھ سلوکہمارا کیونکہ11تھا۔بےالزاماورراستمُقّدس،کتنا
آپ جانتے ہیں کہ ہم آپنے میں سے ایکہر سے سلوکایسا
کیا باپجیسا اپنے بچوں ساتھکے کرتا ہے۔ کیآپہم12 حوصلہ
افزائی آپکرتے، کو تسلی دیتے اور آپ کو سمجھاتے رہے کہ
آپ الله کے لائق زندگی گزاریں، کیونکہ آپوہ کو اپنی بادشاہی
اور جلال میں حصہ لینے کے لئے بُلاتا ہے۔

ایک13 اَور وجہ ہے ہمکہ وقتہر خدا کا شکر کرتے ہیں۔
جب ہم تکآپنے الله کا پیغام پہنچایا تو آپ نے اُسے سن کر
یوں قبول کیا جیسا میںحقیقتیہ یعنیہے الله کا کلام انسانوںجو
کی طرف سے نہیں ہے اور جو آپ ایمان داروں میں کام کر رہا
ہے۔ بھائیو،14 یہصرفنہ آپبلـکہ یہودیہ میں الله کی اُن جماعتوں
کے نمونے پر پڑےچل مسیحجو عیسٰی میں ہیں۔ آپکیونکہ کو
اپنے ہم وطنوں کے ہاتھوں وہ کچھ سہنا پڑا جو اُنہیں پہلے ہی اپنے
ہم وطن یہودیوں سے سہنا پڑا تھا۔ 15 ہاں، یہودیوں نے صرفنہ
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 ہمیں16 اِس سے روکنے کوششکی کرتے ہیں کہ
غیریہودیوں اللهکو سنائیں،خبریخوشکی ایسا نہ ہو نجاتوہکہ
پائیں۔ یوں وہ وقتہر اپنے گناہوں کا تککنارےپیالہ بھرتے جا
رہے ہیں۔ لیکن الله کا غضبپورا اُن پر نازل ہو چکا ہے۔

پولس کی اُن سے دوبارہ ملنے خواہشکی
17 بھائیو، جب ہمیں کچھ دیر کے لئے آپ الـگسے کر دیا گیا

گو) ہم دل آپسے کے ساتھ (رہے تو ہم بڑینے آرزو سے
آپ سے ملنے کی کوششپوری کی۔ 18 کیونکہ آپہم پاسکے
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آنا ہتے چا تھے۔ ہاں، پولسمَیں نے بار بار آنے کوششکی کی،
لیکن ابلیس 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
ہمآخرکار1 برداشتمزیدحالتیہ نہ فیصلہنےہمسکے۔کر

کیا کہ اکیلے ہی اتھینے میں رہ کر تیمُتھیُس2 کو بھیج دیں گے جو
ہمارا بھائی اور مسیح خبریخوشکی پھیلانے ہمارےمیں ساتھ
الله کی خدمت کرتا ہے۔ ہم نے اُسے بھیج دیا تاکہ وہ آپ کو
کرےمضبوط اور ایمان میں آپ کی حوصلہ کرےافزائی 3 تاکہ
کوئی اِن مصیبتوں سے بےچین نہ ہو جائے۔ کیونکہ آپ خود
جانتے ہیں کہ اِن کا سامنا ہمارےکرنا لئے الله کی مرضی ہے۔
آپہمجببلـکہ4 تھےپاسکے تو ہم اِسنے کیگوئیپیشکی
کہ ہمیں مصیبت برداشت پڑےکرنی گی۔ اور ایسا ہی ہوا جیسا
آپکہ خوب جانتے ہیں۔ 5 یہی وجہ تھی کہ مَیں نے تیمُتھیُس
بھیجکو دیا۔ مَیں برداشتحالاتیہ نہ کر سکا، اِس لئے مَیں نے
آپاُسے ایمانکے معلومکو لئےکےکرنے بھیج دیا۔ ایسا نہ ہو کہ
آزمانے والے آپنے کو آزمائشیوں میں ڈال دیا ہو ہماریکہ
آپ محنتپر ضائع جائے۔

لوٹتیمُتھیُسابلیکن6 آیا اورہے، آپوہ ایمانکے محبتاور
اچھیمیںبارےکے خبر کرلے آیا اُسہے۔ ہمیںنے بتایا آپکہ
بہتہمیں یاد کرتے ہیں اور ہم سے اُتنا ہی ملنے کے آرزومند ہیں
ایمانکےآپاورآپبھائیو،7سے۔آپہمکہجتنا میںبارےکے
یہ سن ہماریکر افزائیحوصلہ ہوئی، حالانکہ ہم طرحطرحخود
کے دباؤ اور مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب8 ہماری جان
میں جان آ گئی ہے، کیونکہ آپ مضبوطی سے خداوند میں قائم
ہیں۔ آپہم9 کی وجہ سے الله کے کتنے شکرگزار !ہیں یہ خوشی
ناقابِل بیان ہے جو ہم آپ 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 کے
ایمان تکابمیں رہ گئی ہیں۔

اب11 ہمارا خدا اور باپ خود اور ہمارا خداوند عیسٰی راستہ
کھولے تاکہ پہنچتکآپہم سکیں۔ کرےخداوند12 آپکہ
دوسرےایککی اور دیگر تمام لوگوں محبتسے اِتنی بڑھ جائے
کہ وہ یوں دل چھلـکسے اُٹھے جس آپطرح کے لئے ہماری
محبت بھی چھلـک رہی ہے۔ 13 کیونکہ اِس طرح الله آپ کے
دلوں کرےمضبوطکو ہمارےوقتاُسآپاورگا باپاورخدا
کے حضور بےالزام مُقّدساور ثابت ہوں جبگے 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۔
اور آپ اِس کے مطابق زندگی گزارتے بھی ابہیں۔ ہم خداوند
عیسٰی میں آپ سے درخواست اور آپ کی حوصلہ افزائی کرتے
ہیں آپکہ اِس میں مزید ترقی کرتے جائیں۔ آپ2 تو ہدایاتاُن
واقفسے ہیں جو ہم آپنے کو خداوند عیسٰی کے وسیلے سے
دی تھیں۔ 3 کیونکہ الله کی مرضی ہے کہ آپ اُس کے لئے
مُقّدسومخصوص ایکہر4رہیں۔بازسےزناکاریآپکہہوں،
اپنے بدن پر یوں قابو پانا سیکھ لے کہ مُقّدسوہ شریفاور زندگی
گزار سکے۔ 5 وہ غیرایمان داروں طرحکی جو الله ناواقفسے ہیں
شہوت پرستی کا شکار نہ ہو۔ اِس6 معاملے میں کوئی اپنے بھائی کا
گناہ نہ کرے، نہ اُس غلطسے فائدہ اُٹھائے۔ ایسےخداوند گناہوں
کی سزا دیتا ہے۔ ہم یہ سب کچھ بتا چکے اور آپ کو آگاہ کر
چکے ہیں۔ 7 کیونکہ الله نے ناپاکہمیں زندگی گزارنے کے لئے
نہیں بُلایا مخصوصبلـکہ مُقّدسو زندگی گزارنے کے لئے۔ اِس8
لئے جو یہ ہدایات رد کرتا ہے وہ انسان کو نہیں بلـکہ الله کو رد
کرتا ہے آپجو کو مُقّدساپنا دےروح دیتا ہے۔

9 یہ لـکھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ دوسرے ایمان داروں
محبتسے رکھیں۔ الله نے آپخود دوسرےایککو محبتسے
رکھنا سکھایا ہے۔ 10 ًاور آپحقیقتا مکدُنیہ کے تمام بھائیوں سے
ایسی محبتہی رکھتے توبھیہیں۔ بھائیو، آپہم کی افزائیحوصلہ
کرنا ہتے چا ہیں آپکہ اِس میں مزید ترقی کرتے جائیں۔ اپنی11
عزت اِس میں برقرار رکھیں کہ آپ سکون سے زندگی گزاریں،
فرائضاپنے ادا کریں اور اپنے ہاتھوں سے کام طرحجسکریں،
ہم آپنے کو کہہ دیا تھا۔ آپجب12 ایسا یں کر گے تو غیرایمان
دار آپ کی قدر کریں گے اور آپ کسی بھی چیز کے محتاج نہیں
رہیں گے۔

خداوند کی آمد
13 بھائیو، ہم ہتے چا ہیں کہ آپ اُن بارےکے میں حقیقت

لیںجان جو سو ہیںگئے دوسروںآپتاکہ کوئیکیجنطرحکی
اُمید نہیں ماتم نہ کریں۔ 14 ہمارا ایمان ہے کہ عیسٰی مر گیا اور
دوبارہ جی اُٹھا، اِس لئے ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ جب عیسٰی
واپس آئے گا تو الله اُس کے ساتھ اُن ایمان داروں کو بھی واپس
لائے گا موتجو کی نیند سو گئے ہیں۔

15 جو کچھ ہم اب آپ کو بتا رہے ہیں وہ خداوند کی تعلیم
خداوندہے۔ کی آمد پر ہم جو زندہ ہوں گے سوئے ہوئے لوگوں
سے پہلے خداوند سے نہیں ملیں گے۔ اُس16 وقت اونچی آواز سے
حکم دیا جائے گا، فرشتہ اعظم کی آواز دےسنائی گی، الله کا
تُرم بجے گا اور خداوند خود آسمان پر سے اُتر آئے تبگا۔ پہلے وہ
جی اُٹھیں گے جو مسیح میں مر گئے تھے۔ 17 اِن کے بعد ہی ہمیں
جو زندہ ہوں گے بادلوں پر اُٹھا لیا جائے گا تاکہ ہَوا میں خداوند
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سے ملیں۔ پھر ہم ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ 18 چنانچہ
اِن الفاظ دوسرےایکسے کو تسلی دیا کریں۔

5
خداوند کی آمد کے لئے تیار رہنا

1 بھائیو، اِس کی ضرورت نہیں کہ ہم آپ کو لـکھیں کہ یہ
کبکچھسب موقعکساور پر ہو گا۔ 2 آپکیونکہ خوبخود
جانتے ہیں کہ خداوند کا دن یوں آئے طرحجسگا راتچور
وقتکے گھر گھسمیں آتا ہے۔ لوگجب3 کہیں گے، اب”
امن و امان “ہے، تو اچانکہلاکت ہی اُن پر پڑےآن گی۔ وہ
اِس طرح مصیبت میں پڑ جائیں جسگے طرح وہ جسعورت
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
طرح آپ پر غالب نہیں آنا ہئے۔ چا 5 کیونکہ آپ سب روشنی اور
دن کے فرزند ہیں۔ ہمارا رات یا یکی تار سے کوئی واسطہ نہیں۔
آئیں،غرض6 ہم دوسروں کی مانند نہ ہوں جو سوئے ہوئے ہیں
بلـکہ جاگتے ہوشرہیں، مند رہیں۔ 7 راتکیونکہ وقتکے ہی
لوگ سو جاتے راتہیں، وقتکے لوگہی نشے میں دُھت ہو
جاتے ہیں۔ لیکن8 دنہمچونکہ ہیںکے اِس لئے آئیں ہوشہم
میں رہیں۔ لازم ہے کہ ہم ایمان محبتاور کو زرہ بکتر کے طور
پر نجاتاور اُمیدکی خودکو طورکے پہنپر لیں۔ 9 کیونکہ الله نے
ہمیں اِس لئے نہیں چنا کہ ہم پر اپنا غضب کرےنازل بلـکہ اِس
لئے کہ ہم اپنے خداوند عیسٰی مسیح وسیلےکے نجاتسے پائیں۔
اُس10 ہمارینے تاکہدیدےجاناپنیخاطر اُسہم ساتھکے
اُسہمخواہجئیں، آمدکی ہوںمُردہدنکے یا زندہ۔ اِس11 لئے
دوسرےایک کی حوصلہ افزائی اور تعمیر کرتے رہیں، جیسا کہ
آپ کر بھی رہے ہیں۔

ہدایاتآخری اور سلام
12 بھائیو، ہماری درخواست ہے آپکہ اُن کی قدر کریں جو

آپ کے محنتسختدرمیان کر کے خداوند آپمیں کی راہنمائی
اور ہدایت کرتے ہیں۔ 13 اُن خدمتکی کو منے سا رکھ کر پیار
سے اُن کی بڑی عزت کریں۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ میل
ملاپ سے زندگی گزاریں۔

14 بھائیو، ہم اِس پر زور دینا ہتے چا ہیں کہ اُنہیں سمجھائیں
جو بےقاعدہ زندگی گزارتے ہیں، اُنہیں تسلی دیں جو جلدی سے
مایوس ہو جاتے ہیں، کمزوروں رکھیںخیالکا سباور کو صبر
برداشتسے کریں۔ اِس15 پر دیںدھیان بُرائیسےکسیکوئیکہ
کے بدلے بُرائی کرےنہ آپبلـکہ دوسرےایکوقتہر اور تمام
لوگوں کے نیکساتھ کام کرنے میں لـگے رہیں۔

16 رہیں،خوشوقتہر بلاناغہ17 دعا کریں، اور18 حالتہر
میں خدا کا شکر کریں۔ میںمسیحآپجبکیونکہ ہیں تو الله یہی
آپکچھ سے چاہتا ہے۔

القدسروح19 متکو بجھائیں۔ نبوّتوں20 کی تحقیر نہ کریں۔
پرکھکچھسب21 کر وہ رکھیںتھامے جو اچھا ہے، اور22 قسمہر
کی بُرائی سے باز رہیں۔

23 الله خود جو سلامتی کا خدا ہے آپ کو پورے طور پر
مخصوص مُقّدسو کرے۔ کرےوہ پورےآپکہ طور پر روح،
جان اور سمیتبدن محفوظتکوقتاُس اور بےالزام جبرہیں
تک ہمارا خداوند عیسٰی مسیح واپس نہیں آ جاتا۔ 24 جو آپ کو
بُلاتا ہے وہ وفادار ہے اور وہ کرےایسا گا بھی۔

25 ہمارےبھائیو، لئے دعا کریں۔
تمام26 بھائیوں طرفہماریکو سے بوسہ دینا۔
27 خداوندکے حضور مَیں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ یہ خط

تمام بھائیوں کے منے سا پڑھا جائے۔
ہمارے28 خداوند عیسٰی مسیح کا فضل آپ کے ساتھ ہوتا

رہے۔
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تِھّسلُنیکیوں-۲
1 یہ خط سلوانسپولس، اور تیمُتھیُس طرفکی سے ہے۔
ہم تِھّسلُنیکیوں کی جماعت 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 بھائیو، واجب ہے کہ ہم آپوقتہر کے لئے خدا کا شکر
کریں۔ ہاں، یہ موزوں ہے، آپکیونکہ کا حیرتایمان انگیز ترقی
کر رہا ہے اور آپ سب ایککی دوسرے سے محبت بڑھ رہی
ہے۔ 4 یہی وجہ ہے کہ ہم الله کی دیگر جماعتوں میں آپ پر فخر
کرتے ہیں۔ ہاں، ہم فخر کرتے ہیں آپکہ اِن دنوں میں کتنی
ثابت قدمی اور ایمان دکھا رہے ہیں بہتآپحالانکہ ایذا رسانیاں
اور برداشتمصیبتیں کر رہے ہیں۔

5 یہ سب کچھ ثابت کرتا ہے کہ الله کی عدالت راست ہے،
اور نتیجے میں آپ اُس کی بادشاہی کے لائق ٹھہریں جسگے،
کے لئے آپ اب دُکھ اُٹھا رہے ہیں۔ 6 الله وہی کچھ کرے گا
جو راست ہے۔ وہ اُنہیں مصیبتوں میں دےڈال گا آپجو کو
مصیبت میں ڈال رہے ہیں، 7 اور آپ کو جو مصیبت میں ہیں
ہمارے سمیت آرام دے گا۔ وہ یہ اُس وقت کرے گا جب
خداوند عیسٰی اپنے قوی فرشتوں کے ساتھ آسمان پر سے آ کر ظاہر
ہو گا 8 اور بھڑکتی ہوئی آگ میں اُنہیں سزا دے گا جو نہ الله
کو جانتے ہیں، نہ ہمارے خداوند عیسٰی کی خوش خبری کے
تابع ہیں۔ لوگایسے9 ابدی ہلاکت کی سزا پائیں گے، وہ ہمیشہ
تک خداوند کی حضوری اور اُس کی قدرتجلالی سے دُور ہو
جائیں گے۔ لیکن10 اُس دن اِسخداوند لئے بھی آئے گا کہ اپنے
مُقّدسین میں جلال پائے اور تمام ایمان داروں حیرتمیں باعثکا
بھیآپہو۔ اُن ہوںشاملمیں اُسآپکیونکہگے، پر ایمان لائے
کیجس گواہی ہم آپنے کو دی۔

یہ11 پیِش نظر رکھ کر ہم آپلگاتار کے لئے دعا کرتے ہیں۔
ہمارا آپخدا کو بُلاوےاُس کے لائق ٹھہرائے جس کے لئے
آپ کو بُلایا گیا ہے۔ اور وہ اپنی قدرت آپسے کی نیکی کرنے
کی خواہشہر آپاور ایمانکے کا ہر تکتکمیلکام پہنچائے۔
12 کیونکہ اِس طرح ہی ہمارے خداوند عیسٰی کا نام آپ میں
جلال پائے گا اور آپ بھی اُس میں جلال پائیں گے، اُس فضل
کے مطابق ہمارےجو خدا اور خداوند عیسٰی مسیح آپنے کو
دیا ہے۔

2
بےدینی کا آدمی

1 بھائیو، یہ سوال اُٹھا ہے ہمارےکہ خداوند عیسٰی مسیح کی
آمد کیسی ہو گی؟ ہم کس طرح اُس کے ساتھ جمع ہو جائیں
گے؟ اِس ناتے سے ہماری آپ سے درخواست ہے 2 کہ جب
لوگ کہتے ہیں کہ خداوند کا دن آ چکا ہے تو آپ جلدی سے
بےچین یا پریشان نہ ہو جائیں۔ اُن باتکی نہ مانیں، چاہے وہ یہ
دعوٰی بھی کریں کہ اُن پاسکے طرفہماری سے کوئی نبوّت،
پیغام ہے۔خطیا آپبھیکوئی3 بھیکسیکو چال فریبسے نہ
دے، کیونکہ یہ دن اُس تکوقت نہیں آئے آخریتکجبگا
بغاوت پیش نہ آئے اور بےدینی” کا “آدمی ظاہر نہ ہو جائے،
جسوہ کا ہلاکتانجام ہو گا۔ 4 وہ ایکہر کرےمخالفتکی
گا جو خدا اور معبود کہلاتا ہے اور آپاپنے کو سباُن سے بڑا
ٹھہرائے گا۔ ہاں، وہ الله کے گھر میں بیٹھ کر کرےاعلان مَیں”گا، الله “ہوں۔

5 کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپمَیں کو یہ بتاتا ابھیجبرہا آپ
کے پاس تھا؟ 6 اور اب آپ جانتے ہیں کہ کیا کچھ اُسے روک
رہا ہے تاکہ وہ اپنے مقررہ وقت پر ظاہر ہو جائے۔ 7 کیونکہ یہ
پُراسرار اببےدینی بھی اثر کر رہی لیکنہے۔ یہ تکوقتاُس
ظاہر نہیں ہو گی تکجب 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
سے مار ڈالے گا، ظاہر ہونے پر ہی وہ اُسے ہلاک کر دے
گا۔ 9 بےدینی” کے “آدمی میں ابلیس کرےکام گا۔ جب وہ
آئے گا تو ہر قسم طاقتکی کا گا۔کرےاظہار وہ نشانجھوٹے
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 سے محبت کرنے
سے انکار کیا، ورنہ وہ بچ جاتے۔ 11 اِس وجہ سے الله اُنہیں بُری
طرح سے فریب میں پھنسنے دیتا ہے تاکہ وہ اِس جھوٹ پر ایمان
لائیں۔ نتیجے12 میں سب جو سچائی پر ایمان نہ لائے بلـکہ ناراستی
لطفسے اندوز ہوئے مجرم ٹھہریں گے۔

آپ نجاتکو کے لئے چن لیا گیا ہے
میرے13 واجببھائیو، ہے کہ ہم آپوقتہر کے لئے خدا

کا شکر کریں جنہیں خداوند پیار کرتا ہے۔ کیونکہ الله آپنے کو
شروع ہی نجاتسے پانے کے لئے چن لیا، ایسی نجات کے لئے
القدسروحجو سے پاکیزگی پا کر سچائی پر ایمان لانے حاصلسے
ہوتی ہے۔ 14 الله نے آپ کو اُس وقت یہ نجات پانے کے لئے
بُلا لیا جب ہم آپنے کو اُس خبریخوشکی سنائی۔ اور اب
ہمارےآپ خداوند عیسٰی مسیح جلالکے شریکمیں ہو سکتے
ہیں۔ 15 بھائیو، اِس لئے ثابت قدم رہیں اور روایاتاُن کو تھامے
رکھیں جو ہم آپنے کو سکھائی ہیں، خواہ زبانی یا خط کے
یعے۔ ذر

16 ہمارا خداوند مسیحعیسٰی خود اور خدا نےجسباپہمارا
ہم محبتسے رکھی اور اپنے فضل ابدیہمیںسے تسلی ٹھوساور
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بخشیاُمید کیآپ17 کرےافزائیحوصلہ اور کرےمضبوطیوں
آپکہ ہمیشہ وہ کچھ بولیں اور کریں جو اچھا ہے۔

3
ہمارے لئے دعا کرنا

1 بھائیو، ایک آخری ہمارےبات، لئے دعا کریں کہ خداوند
کا پیغام جلدی پھیلسے جائے عزتاور پائے، بالکل اُسی طرح
آپطرحجس درمیانکے ہوا۔ اِس2 کے لئے بھی دعا کریں کہ
الله ہمیں غلط اور شریر لوگوں سے بچائے رکھے، کیونکہ سب تو
ایمان نہیں رکھتے۔

لیکن3 خداوند وفادار ہے، اور وہی آپ کو مضبوط کر کے
ابلیس گا۔رکھےمحفوظسے آپمیںخداوندہم4 پر اعتماد رکھتے
ہیں آپکہ وہ کچھ کر ہیںرہے بلـکہ رہیںکرتے گے ہمجو نے
آپ کو کرنے کو کہا تھا۔

5 خداوند آپ کے دلوں کو الله کی محبت اور مسیح کی ثابت
قدمی مائلطرفکی کرتا رہے۔

کام کرنے فرضکا
6 بھائیو، اپنے خداوند عیسٰی مسیح کے نام میں آپہم کو حکم

دیتے ہیں کہ ہر اُس بھائی سے کنارہ کریں جو بےقاعدہ چلتا اور
جو ہم سے پائی ہوئی روایت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا۔ آپ7
خود جانتے ہیں کہ آپ کو کس طرح ہمارے نمونے پر چلنا
ہئے۔ آپہمجبچا پاسکے تھے تو ہماری زندگی میں بےترتیبی
نہیں پائی جاتی تھی۔ ہم8 کسینے کا کھانا بھی پیسے دیئے بغیر
نہ کھایا، بلـکہ مشقتمحنتسختراتدن کرتے رہے تاکہ آپ
میں سے کسی کے لئے بوجھ نہ بنیں۔ بات9 یہ نہیں کہ ہمیں آپ
سے معاوضہ ملنے کا حق نہیں تھا۔ نہیں، ہم نے ایسا کیا تاکہ ہم
آپ کے لئے اچھا نمونہ بنیں اور آپ 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 کہ آپ میں بعضسے بےقاعدہ
زندگی گزارتے ہیں۔ وہ کام نہیں کرتے بلـکہ دوسروں کاموںکے
میں خواہ مخواہ دخل دیتے ہیں۔ 12 خداوند عیسٰی مسیح کے نام
میں ہم ایسے لوگوں کو حکم دیتے اور سمجھاتے ہیں کہ آرام سے
کام کر کے اپنی روزی کمائیں۔

13 بھائیو، آپ بھلائی کرنے سے ہمتکبھی نہ ہاریں۔ 14 اگر
کوئی اِس خط میں درج ہماری ہدایت پر عمل نہ کرے تو اُس
سے تعلق نہ رکھنا تاکہ اُسے شرم آئے۔ لیکن15 اُسے دشمن مت
سمجھنا بلـکہ اُسے بھائی جان کر سمجھانا۔

الفاظآخری
خداوند16 خود جو سلامتی کا سرچشمہ آپہے کو وقتہر

اور ہر طرح سے سلامتی بخشے۔ سبآپخداوند ساتھکے ہو۔
17 مَیں، پولس اپنے ہاتھ سے یہ لـکھ رہا ہوں۔ میری طرف

سے سلام۔ مَیں اِسی یقے طر سے اپنے ہر خط پر دست خط کرتا
اور اِسی طرح لـکھتا ہوں۔

ہمارے18 خداوند عیسٰی مسیح کا فضل آپ سب کے ساتھ
رہے۔
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تیمُتھیُس-۱
پولسخطیہ1 طرفکی سے نجاتہمارےجوہے دہندہ الله

مسیحاُمیدہماریاور عیسٰی کے حکم مسیحپر عیسٰی ہے۔رسولکا
مَیں2 تیمُتھیُس کو لـکھ رہا ہوں ایمانجو میں میرا سچا بیٹا ہے۔
باپخدا اور ہمارا مسیحخداوند آپعیسٰی اوررحمفضل،کو

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 سے روکیں۔ اُنہیں4 فرضی کہانیوں اور ختم نہ ہونے والے
نسب ناموں پیچھےکے نہ لـگنے دیں۔ اِن بحثمحضسے مباحثہ پیدا
ہوتا ہے اور الله کا نجات بخش منصوبہ پورا نہیں ہوتا۔ کیونکہ
یہ منصوبہ صرف ایمان سے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ میری5 اِس
ہدایت مقصدکا یہ محبتکہہے اُبھر محبتایسیآئے، خالصجو
صافدل، ضمیر اور یا بےر ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ لوگکچھ6
اِن چیزوں بھٹکسے کر بےمعنی باتوں میں گم ہو گئے ہیں۔ 7 یہ
شریعت کے اُستاد بننا ہتے چا ہیں، لیکن اُنہیں اُن باتوں کی سمجھ
نہیں آتی جو وہ کر رہے ہیں اور جن پر وہ اِتنے اعتماد سے اصرار
کر رہے ہیں۔

لیکن8 ہم تو جانتے ہیں شریعتکہ اچھی ہے بشرطیکہ اِسے
استعمالپرطورصحیح اور9جائے۔کیا یاد بازوںراستیہکہرہے
کے لئے دینہیں گئی۔ کیونکہ یہ اُن کے لئے ہے جو شریعتبغیر
زندگیسرکشاورکے گزارتے ہیں، اوربےدینجو گناہ گار ہیں،
مُقّدسجو اور روحانی باتوں سے خالی ہیں، جو اپنے باپماں کے
قاتل ہیں، جو خونی، 10 زناکار، پرستجنسہم اور غلاموں کے
تاجر ہیں، جو جھوٹ لتے، بو جھوٹی قَسم کھاتے اور مزید بہت
ہیںکرتےکچھ بخشصحتجو تعلیم صحتاور11ہے۔خلافکے
بخش تعلیم کیا مبارکجووہہے؟ خبریخوشجلالیاُسکیخدا
میں پائی جاتی ہے میرےجو سپرد کی گئی ہے۔

الله کے رحم کے لئے گزاریشکر
12 مَیں اپنے خداوند مسیح عیسٰی کا شکر کرتا ہوں جس نے

تقویتمیری کی مَیںہے۔ اُس کا شکر کرتا ہوں اُسکہ مجھےنے
وفادار سمجھ کر خدمت کے لئے مقرر کیا۔ 13 گو مَیں پہلے کفر
بکنے والا آدمیگستاخاور تھا، لوگوںجو کو ایذا دیتا تھا، لیکن الله
مجھنے پر کیا۔رحم ایمانمَیںوقتاُسکیونکہ نہیں لایا تھا اور اِس
لئے نہیں جانتا تھا کہ کیا کر نےخداوندہمارےہاں،14ہوں۔رہا
مجھ پر اپنا فضل کثرت سے ُنڈیل ا دیا اور مجھے وہ ایمان اور محبت
عطا کی جو ہمیں مسیح عیسٰی میں ہوتے ہوئے ملتی ہے۔ ہم15
اِس قابِل قبول بات پر پورا بھروسا رکھ سکتے ہیں کہ مسیح عیسٰی
گناہ گاروں نجاتکو دینے کے لئے اِس دنیا میں آیا۔ اُن میں سے

سبمَیں 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 کرےظاہر اور مَیں یوں اُن کے
لئے نمونہ بن جاؤں جو اُس پر ایمان لا کر ابدی زندگی پانے والے
ہیں۔ 17 ہمارےہاں، ازلی و ابدی شہنشاہ کی عزتتکہمیشہ
و جلال !ہو وہی لافانی، اَن دیکھا اور واحد خدا آمین۔ہے۔

میرےتیمُتھیُس18 بیٹے، آپمَیں کو ہدایتیہ پیشاُن گوئیوں
کے مطابق دیتا ہوں جو پہلے آپ بارےکے میں کی گئی تھیں۔
کیونکہ مَیں چاہتا ہوں آپکہ اِن کی پیروی کر کے اچھی طرح
لڑ سکیں 19 اور ایمان صافاور ضمیر ساتھکے زندگی گزار سکیں۔
بعضکیونکہ باتیںیہنے رد نتیجےاورہیںدیکر میں اُن ایمانکے
کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ہمنیُس20 اور بھیسکندر اِن شاملمیں ہیں۔
اب مَیں ابلیساِنہیںنے کے حوالے کر دیا ہے تاکہ وہ کفر بکنے
سے باز آنا سیکھیں۔

2
جماعت پرستشکی

1 پہلے مَیں اِس پر زور دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب کے
لئے درخواستیں، دعائیں، سفارشیں اور یاں شکرگزار پیش کریں،
بادشاہوں2 اور اختیار والوں کے لئے بھی تاکہ ہم آرام اور سکون
زندگیشریفاورترسخداسے یہ3سکیں۔گزار اچھا ہمارےاور
نجات دہندہ الله کو پسندیدہ ہے۔ 4 ہاں، وہ چاہتا ہے کہ تمام
انسان نجات پا کر سچائی کو جان لیں۔ 5 ایککیونکہ ہی خدا ہے
اور الله اور انسان کے بیچ میں ایک ہی درمیانی ہے یعنی مسیح
عیسٰی، وہ انسان جس6 نے اپنے آپ کو فدیہ کے طور پر سب
کے لئے دے دیا تاکہ وہ مخلصی پائیں۔ یوں اُس نے مقررہ وقت
پر گواہی دی 7 اور یہ گواہی سنانے کے لئے مجھے مناد، رسول
اور غیریہودیوں کا اُستاد مقرر کیا تاکہ اُنہیں ایمان اور سچائی کا پیغام
سناؤں۔ جھوٹمَیں نہیں بول رہا بلـکہ سچ کہہ رہا ہوں۔

مَیںاب8 ہوںچاہتا جماعتمقامیہرکہ ہاتھمُقّدسمردکے
اُٹھا کر دعا کریں۔ وہ غصے یا بحث مباحثہ کی حالت میں ایسا نہ
کریں۔ اِسی9 مَیںطرح ہوںچاہتا پہنکپڑےمناسبخواتینکہ
اورشرافتکر آپاپنےسےشائستگی وہکریں۔آراستہکو ُگندھے
ہوئے بال، موتیسونا، یا یادہسےحد آپاپنےسےکپڑوںمہنگےز
کو آراستہ نہ کریں 10 بلـکہ نیک کاموں سے۔ کیونکہ یہی ایسی
خواتین کے لئے مناسب ہے جو ترسخدا ہونے کا دعوٰی کرتی
ہیں۔ 11 خاتون خاموشی سے اور پوری فرماں برداری کے ساتھ
سیکھے۔ مَیں12 خواتین کو تعلیم دینے یا آدمیوں کرنےحکومتپر
اجازتکی نہیں دیتا۔ خاموشوہ رہیں۔ 13 کیونکہ پہلے آدم کو
تشکیل دیا گیا، پھر حوا کو۔ 14 اور آدم ابلیسنے سے دھوکا نہ
کھایا بلـکہ حوا جسنے، کا نتیجہ گناہ تھا۔ لیکن15 خواتین بچے
جنم دینے نجاتسے پائیں شرطگی۔ یہ ہے کہ وہ سمجھ ساتھکے
محبتایمان، حالتمُقّدساور میں زندگی گزارتی رہیں۔
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3
خدا جماعتکی نگرانکے

1 یہ بات یقینی ہے کہ جو جماعت کا نگران بننا چاہتا ہے وہ
ایک اچھی ذمہ داری کی آرزو رکھتا ہے۔ 2 لازم ہے کہ نگران
بےالزام ہو۔ اُس کی ایک ہی بیوی ہو۔ وہ ہوش مند، سمجھ
*دار، شریف، مہمان نواز اور تعلیم دینے قابلکے ہو۔ 3 وہ شرابی
نہ ہو، نہ لڑاکا بلـکہ نرم دل اور امن پسند۔ پیسوںوہ کا لالچ کرنے
والا نہ ہو۔ لازم4 ہے کہ وہ اپنے خاندان سنبھالطرحاچھیکو
سکے اور کہ اُس کے بچے شرافت کے ساتھ اُس باتکی مانیں۔
5 کیونکہ اگر وہ اپنا خاندان نہ سنبھال سکے تو طرحکسوہ الله
کی جماعت کی دیکھ بھال کر سکے گا؟ 6 وہ نومرید نہ ہو ورنہ
خطرہ کہہے پھولوہ ابلیسکر میںجالکے اُلجھ جائے اور یوں
اُس کی عدالت کی جائے۔ 7 لازم ہے کہ جماعت سے باہر کے
لوگ اُس اچھیکی سکیں،دےگواہی ایسا نہ ہو کہ وہ بدنام ہو
ابلیسکر پھندےکے پھنسمیں جائے۔

جماعت کے مددگار
جماعتطرحاِسی8 شریفبھیمددگارکے ہوں۔ وہ یاکار ر نہ

ہوں، نہ یادہسےحد ز َمے پئیں۔ بھیلالچیوہ نہ ہوں۔ لازم9 ہے
صافوہکہ رکھضمیر ایمانکر کی پُراسرار محفوظسچائیاں رکھیں۔
یہ10 ضروریبھی اُنہیںکہہے پہلے پرکھا جائے۔ اگر وہ اِس کے
بعد بےالزام نکلیں تو پھر وہ خدمت کریں۔ 11 اُن کی یاں بیو بھی
شریف ہوں۔ وہ بہتان لگانے والی نہ ہوں بلـکہ ہوش مند اور ہر
بات میں وفادار۔ 12 مددگار ایککی بیویہی ہو۔ لازم ہے کہ
وہ اپنے بچوں اور خاندان کو اچھی طرح سنبھال سکے۔ 13 جو
مددگار اچھی طرح اپنی خدمت لتے سنبھا ہیں اُن حیثیتکی بڑھ
جائے گی اور مسیح عیسٰی پر اُن کا ایمان اِتنا پختہ ہو جائے گا کہ
بڑےوہ اعتماد کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے۔

ایک عظیم بھید
اگرچہ14 مَیں آپجلد پاسکے آنے اُمیدکی توبھیہوںرکھتا

آپ کو یہ لـکھخط رہا ہوں۔ لیکن15 اگر دیر بھی لـگے تو یہ پڑھ
آپکر کو معلوم ہو گا کہ الله کے گھرانے میں ہمارا برتاؤ کیسا
ہئے۔ہونا اللهچا کا گھرانا کیا زندہہے؟ جماعت،کیخدا سچائیجو
کا ستون اور بنیاد ہے۔ 16ً ہمارےیقینا ایمان کا بھید عظیم ہے۔
وہ جسم میں ظاہر ہوا،
روح راستمیں باز ٹھہرا
اور فرشتوں کو دکھائی دیا۔
اُس کی غیریہودیوں میں منادی کی گئی،
اُس پر دنیا میں ایمان لایا گیا
اور اُسے آسمان جلالکے میں اُٹھا لیا گیا۔

4
جھوٹے اُستاد

القدسروح1 صاف فرماتا ہے آخریکہ دنوں میں کچھ ایمان
ہٹسے فریبکر روحوںدہ اور تعلیماتشیطانی پیرویکی کریں
گے۔ جھوٹتعلیماتایسی2 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۔ شادییہ3 کرنے اجازتکی نہیں دیتے
لوگوںاور کو ہیںکہتے مختلفوہکہ پرہیزسےچیزوںکیکھانے
لیکنکریں۔ الله اِسچیزیںیہنے لئے بنائی ہیں ایمانجوکہ 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 مخصوصسے مُقّدسو کیا گیا
ہے۔

مسیح عیسٰی کا اچھا خادم
6 آپاگر بھائیوں کو یہ تعلیم دیں آپتو مسیح عیسٰی اچھےکے

خادم ہوں گے۔ پھر ثابتیہ ہو جائے گا آپکہ ایمانکو اور اُس
اچھی تعلیم کی سچائیوں میں تربیت دی گئی جسہے کی پیروی
آپ کرتے رہے ہیں۔ لیکن7 دادی اماں کی اِن بےمعنی فرضی
کہانیوں سے باز رہیں۔ اِن کی بجائے ایسی تربیت حاصل کریں
جس سے آپ کی روحانی زندگی مضبوط ہو جائے۔ 8 کیونکہ
جسم کی تربیت کا تھوڑا ہی فائدہ ہے، لیکن روحانی تربیت ہر
لحاظ سے مفید ہے، اِس لئے کہ اگر ہم اِس قسم کی تربیت
حاصل کریں تو ہم حالسے اور مستقبل میں زندگی پانے کا وعدہ
کیا گیا ہے۔ 9 باتیہ قابِل اعتماد ہے اور پورےاِسے طور پر قبول
کرنا ہئے۔ چا یہی10 وجہ مشقتمحنتہمکہہے اور جاں فشانی
کرتے ہتے ر ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی اُمید زندہ خدا پر رکھی ہے
جو تمام انسانوں نجاتکا دہندہ خاصہے، کر ایمان رکھنے والوں
کا۔

لوگوں11 کو یہ ہدایات دیں اور سکھائیں۔ 12 کوئی بھی آپ
کو اِس لئے حقیر نہ جانے کہ آپ جوان ہیں۔ لیکن ضروری
ہے آپکہ کلام میں، چال چلن میں، محبت میں، ایمان میں اور
پاکیزگی میں ایمان داروں کے لئے نمونہ بن جائیں۔ مَیںتکجب13
نہیں آتا اِس دیںدھیانخاصپر میںجماعتکہ باقاعدگی کلامسے
تلاوتکی کی لوگوںجائے، اُنہیںاورجائےکینصیحتکو تعلیم
دی جائے۔ 14 اپنی اُس نعمت کو نظرانداز نہ یں کر آپجو کو
پیشوقتاُس گوئی یعےکے ذر بزرگوںجبملی آپنے پر اپنے
ہاتھ رکھے۔ 15 اِن باتوں فروغکو دیں اور اِن پیچھےکے لـگے رہیں
تاکہ آپ کی ترقی سب کو نظر آئے۔ 16 اپنا اور تعلیم کا خاص
خیال رکھیں۔ اِن ثابتمیں قدم رہیں، کیونکہ ایسا کرنے آپسے
آپاپنے کو اور اپنے سننے والوں کو بچا لیں گے۔

5
ایمان داروں سلوکسے

* 3:2 سمجھ :دار یونانی لفظ میں نفسضبِط کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔
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بزرگ1 بھائیوں کو سختی سے نہ ڈانٹنا بلـکہ اُنہیں یوں سمجھانا
طرحجس کہ آپوہ باپکے اِسیہوں۔ آدمیوںجوانطرح کو
یوں سمجھانا جیسے وہ آپ کے بھائی ہوں، بزرگ2 بہنوں کو یوں
جیسے آپوہ مائیںکی ہوں اور خواتینجوان 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 کہ ہم اپنے گھر والوں کی
فکر کریں اور یوں اپنے ماں باپ، دادیدادا اور نانا نانی کو وہ کچھ
کریںواپس ہمیںجو اُن ملاسے کیونکہہے، عملایسا الله پسندکو
ہے۔ 5 عورتجو ضرورتواقعی مند بیوہ اور تنہا رہ گئی ہے وہ
اپنی اُمید الله پر رکھ کر راتدن اپنی التجاؤں اور دعاؤں میں لـگی
رہتی ہے۔ لیکن6 جو عیشبیوہ عشرتو میں زندگی گزارتی ہے
وہ میںحالتزندہ مُردہہی ہے۔ پہنچائیںتکلوگوںہدایاتیہ7
تاکہ اُن پر الزام نہ لگایا جا سکے۔ 8 کیونکہ اگر کوئی اپنوں اور
خاص کر اپنے گھر والوں کی فکر کرےنہ تو اُس نے اپنے ایمان
کا انکار کر دیا۔ شخصایسا غیرایمان داروں سے بدتر ہے۔

بیوہجس9 کی سےسال60عمر کم بیواؤںاُسےہے فہرستکی
میں درج نہ کیا جائے۔ شرط یہ بھی ہے کہ جب اُس کا شوہر
زندہ تھا تو وہ اُس کی وفادار رہی ہو اور10 لوگکہ اُس نیککے
کاموں کی اچھی دےگواہی ًسکیں، مثلا کیا اُس نے اپنے بچوں
طرحاچھیکو پالا ہے؟ کیا اُس نوازیمہماننے کی اور مُقّدسین
پاؤںکے دھو کر اُن کیخدمتکی ہے؟ کیا میںمصیبتوہ پھنسے
ہوؤں کی مدد کرتی رہی ہے؟ کیا وہ نیکہر کام کے لئے کوشاں
رہی ہے؟

بیوائیںجوانلیکن11 کرنا،متشاملمیںفہرستاِس کیونکہ
جب اُن کی جسمانی خواہشات اُن پر غالب آتی ہیں تو وہ مسیح
سے دُور ہو کر شادی کرنا چاہتی ہیں۔ 12 یوں وہ اپنا پہلا ایمان
چھوڑ کر مجرم ٹھہرتی ہیں۔ اِس13 علاوہکے ُسستوہ ہونے اور
اِدھر اُدھر گھروں میں پھرنے کی عادی بن جاتی ہیں۔ نہ صرف
یہ بلـکہ وہ باتونی بھی بن جاتی ہیں اور دوسروں معاملاتکے 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 سنبھالیں۔کو پھر دشمنوہ بدگوئیکو کرنے موقعکا
نہیں دیں گی۔ 15 بعضکیونکہ تو صحیح راہ ہٹسے ابلیسکر کے
لـگپیچھے ہیں۔چکی ایمانجسلیکن16 عورتدار خاندانکے
میں بیوائیں ہیں اُس فرضکا وہکہہے اُن کی کرےمدد تاکہ وہ
خدا جماعتکی کے لئے بوجھ نہ بنیں۔ جماعتورنہ اُن بیواؤں کی
صحیح مدد نہیں کر سکے گی جو ضرورتواقعی مند ہیں۔

17 جماعتبزرگجو اچھیکو طرح لتے سنبھا ہیں اُنہیں دُگنی
عزت کے لائق سمجھا *جائے۔ مَیں خاص کر اُن کی بات کر

رہا ہوں پاکجو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت مشقت
کرتے ہیں۔ 18 کیونکہ کلاِم مُقّدس 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 یہ بات صرف
مانیںمیںصورتاِس دوکہ یا اِس یادہسے ز اِسگواہ تصدیقکی
کریں۔ لیکن20 جنہوں نے واقعی گناہ کیا ہو اُنہیں پوری جماعت
کے منے سا سمجھائیں تاکہ دوسرے ایسی حرکتیں کرنے سے ڈر
جائیں۔

21 الله اور مسیح عیسٰی اور اُس کے چنیدہ فرشتوں کے منے سا
مَیں سنجیدگی سے تاکید کرتا ہوں کہ اِن ہدایات کی یوں پیروی
یں کر کہ آپ کسی معاملے سے صحیح طور پر واقف ہونے سے
پیشتر فیصلہ نہ داریجانبنہکریں، جلدی22جائیں۔ہوشکارکا
سے کسی پر ہاتھ رکھ کر اُسے کسی خدمت کے لئے مخصوص
مت کرنا، نہ دوسروں کے گناہوں شریکمیں ہونا۔ آپاپنے کو
پاک رکھیں۔

آپچونکہ23 اکثر بیمار ہتے اِسہیںر لئے معدےاپنے لحاظکا
کر کے نہ صرف پانی ہی پیا کریں بلـکہ ساتھ ساتھ کچھ َمے بھی
استعمال کریں۔

24 کچھ لوگوں کے گناہ صافصاف نظر آتے ہیں، اور وہ اُن
سے پہلے عدالتہی تختکے کے منے سا آ پہنچتے ہیں۔ لیکن کچھ
ایسے بھی گناہکےجنہیں یا گو اُن چلپیچھےکے بعدکر میں ظاہر
ہوتے ہیں۔ اِسی25 طرح کچھ لوگوں کے اچھے کام صاف نظر
آتے ہیں بعضجبکہ کے اچھے کام ابھی نظر نہیں آتے۔ لیکن یہ
بھی پوشیدہ نہیں رہیں گے بلـکہ وقتکسی ظاہر ہو جائیں گے۔

6
1 بھیجو غلامی کے میںجوئے ہیں وہ اپنے مالـکوں پوریکو

عزت کے لائق سمجھیں لوگتاکہ الله کے نام اور ہماری تعلیم پر
کفر نہ بکیں۔ مالـکجب2 ایمان لاتے ہیں تو غلاموں کو اُن
کی اِس لئے عزتکم نہیں کرنا ہئے چا کہ ابوہ مسیح میں بھائی
ہیں۔ بلـکہ وہ اُن کی اَور یادہ ز خدمت کریں، ابکیونکہ جو اُن
کی اچھی خدمت سے فائدہ اُٹھا رہے ہیں وہ ایمان دار اور عزیز
ہیں۔

غلط تعلیم اور دولتحقیقی
لازم ہے آپکہ لوگوں کو اِن باتوں کی تعلیم دیں اور اِس میں

اُن کی حوصلہ افزائی کریں۔ 3 جو بھی اِس فرقسے دےتعلیم کر
ہمارے خداوند عیسٰی مسیح بخشصحتکے الفاظ اور اِس خدا
ترس زندگی کی تعلیم سے وابستہ نہیں رہتا 4 وہ خود پسندی سے
پھولا ہوا اورہے نہیںکچھ سمجھتا۔ بحثشخصایسا مباحثہ کرنے
اور خالی باتوں پر جھگڑنے میں غیرصحت مند دل چسپی لیتا ہے۔
نتیجے میں حسد، جھگڑے، کفر اور بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ 5 یہ
آپسلوگ میں جھگڑنے کی وجہ سے ہمیشہ ھتے کُڑ ہتے ر ہیں۔ اُن
کے ذہن بگڑ گئے ہیں اور سچائی اُن سے چھین لی گئی ہے۔ ہاں،

* 5:17 اُنہیں عزتدُگنی لائقکے سمجھا :جائے مطلبیہاں ہے کہ اُن خاصعزتکی کر لحاظمالی سے کی جائے۔
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یہ سمجھتے ہیں کہ ترسخدا زندگی گزارنے سے مالی نفع حاصل
کیا جا سکتا ہے۔

6 ترسخدا زندگی بہتواقعی نفع باعثکا شرطلیکنہے، یہ
ہے انسانکہ کو جو کچھ بھی مل جائے وہ اُس پر اکتفا کر ے۔
ہم7 دنیا میں اپنے ساتھ کیا لائے؟ کچھ !نہیں تو ہم دنیا سے نکلتے
وقت کیا کچھ ساتھ لے جا سکیں گے؟ کچھ بھی !نہیں 8 چنانچہ
اگر ہمارے پاس خوراک اور لباس ہو تو یہ ہمارے لئے کافی
ہونا ہئے۔ چا 9 جو امیر بننے خواہاںکے ہتے ر ہیں وہ طرحکئی کی
آزمائشوں اور پھندوں پھنسمیں جاتے سیبہتہیں۔ ناسمجھ اور
نقصان خواہشاتدہ ہلاکتاُنہیں اور تباہی میں غرق ہو جانے
دیتی ہیں۔ 10 کیونکہ پیسوں کا لالچ ہر غلط کام کا سرچشمہ
لوگوںکئیہے۔ اِسینے لالچ باعثکے ایمان بھٹکسے کر اپنے
آپ اذیتبہتکو پہنچائی ہے۔

ہدایاتشخصی
11 لیکن آپ جو الله کے بندے ہیں اِن چیزوں سے بھاگتے

رہیں۔ اِن کی راستبجائے بازی، خدا ترسی، ایمان، ثابتمحبت،
قدمی اور نرم دلی پیچھےکے لـگے رہیں۔ ایمان12 کی اچھی ُکشتی
لڑیں۔ ابدی زندگی لپٹخوبسے جائیں، کیونکہ الله آپنے کو
یہی زندگی پانے کے لئے بُلایا، اور آپ نے اپنی طرف بہتسے
سے گواہوں کے منے سا اِس بات کا اقرار بھی کیا۔ میرے13 دو
گواہ ہیں، الله کچھسبجو زندہ رکھتا اورہے مسیح جسعیسٰی
پیلاطسپنطیُسنے منےکے سا ایماناپنے اچھیکی دی۔گواہی
اِن ہی کے منے سا مَیں آپ کو کہتا ہوں کہ 14 یہ حکم یوں پورا
یں کر کہ آپ پر نہ داغ لـگے، نہ الزام۔ اور اِس حکم پر اُس دن
تک عمل کرتے رہیں تکجب ہمارا خداوند عیسٰی مسیح ظاہر
نہیں ہو جاتا۔ 15 کیونکہ الله مسیح کو وقتمقررہ پر کرےظاہر
گا۔ ہاں، مبارکجو اور واحد حکمران، بادشاہوں کا بادشاہ اور
مالـکوں کا مالـک ہے وہ اُسے مقررہ وقت پر ظاہر کرے گا۔
صرف16 وہی لافانی ہے، وہی ایسی روشنی میں رہتا جسہے
قریبکے نہیںکوئی آ انسانکسینہسکتا۔ دیکھا،کبھیاُسےنے
نہ وہ اُسے دیکھ سکتا ہے۔ اُس کی عزت اور قدرت ابد تک
رہے۔ آمین۔

17 جو موجودہ دنیا میں امیر اُنہیںہیں سمجھائیں کہ وہ مغرور نہ
ہوں، جیسیدولتنہ یقینی غیر چیز پر اُمید رکھیں۔ اِس کی بجائے
وہ الله پر اُمید رکھیں جو ہمیں فیاضی سے سب کچھ مہیا کرتا ہے
تاکہ ہم اُس لطفسے اندوز ہو جائیں۔ 18 یہ پیِش نظر رکھ کر
نیکامیر کریںکام اور بھلائی میںکرنے ہی امیر ہوں۔ خوشیوہ
دوسروںسے کو دینے اور دولتاپنی شریکمیں کرنے کے لئے
تیار ہوں۔ یوں19 وہ اپنے لئے ایک اچھا خزانہ جمع کریں گے یعنی
آنے جہانوالے لئےکے ٹھوسایک کھڑےپرجسبنیاد ہو کر
وہ حقیقی زندگی پا سکیں گے۔

تیمُتھیُس20 بیٹے، حوالےکےآپکچھجو کیا گیا محفوظاُسےہے
بکواسدنیاویرکھیں۔ اور اُن خیالاتمتضاد رہیںکتراتےسے

جنہیں غلطی سے علم کا نام دیا گیا ہے۔ کچھ21 تو اِس علم کے ماہر
ہونے کا دعوٰی کر ایمانکے کی صحیح راہ ہٹسے گئے ہیں۔
الله کا سبآپفضل ساتھکے رہے۔
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تیمُتھیُس-۲
پولسخطیہ1 طرفکی سے جوہے الله مرضیکی مسیحسے

عیسٰی رسولکا تاکہہے اُس وعدہ ہوئیکی زندگی کا پیغام سنائے
جو ہمیں مسیح عیسٰی میں حاصل ہوتی ہے۔

مَیں2 پیارےاپنے بیٹے تیمُتھیُس کو لـکھ رہا ہوں۔
باپخدا اور ہمارا مسیحخداوند آپعیسٰی اوررحمفضل،کو

سلامتی عطا کریں۔
شکرگزاری اور حوصلہ افزائی

آپمَیں3 کے لئے خدا کا شکر کرتا خدمتکیجسہوں مَیں
اپنے باپ دادا کی صافطرح ضمیر سے کرتا ہوں۔ راتدن مَیں
آپلگاتار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ آپمجھے4 کے آنسو
یاد آتے ہیں، ملنےسےآپمَیںاور ہوںآرزومندکا سےخوشیتاکہ
بھر جاؤں۔ خاصمجھے5 آپکر مخلصکا ایمان یاد ہے جو پہلے
آپ کی لوئسنانی اور ماں یوُنیکے رکھتی تھیں۔ اور مجھے یقین ہے
آپکہ بھی یہی ایمان رکھتے ہیں۔ یہی6 وجہ ہے آپمَیںکہ کو
باتایک یاد ہوں۔دلاتا الله نعمتایکوقتاُسکوآپنے سے
مَیںجبنوازا آپنے پر ہاتھ آپرکھے۔ کو نعمتاِس آگکی
کو سرےنئے سے بھڑکانے کی ضرورت ہے۔ 7 کیونکہ جس
روح سے الله نے ہمیں نوازا ہے وہ ہمیں بزدل 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 جو مسیح کی خاطر قیدی ہوں۔ اِس کے
میرےبجائے ساتھ الله کی قوت سے مدد لے کر اُس خوشکی
خبری کی خاطر دُکھ اُٹھائیں۔ 9 کیونکہ اُس نے دےنجاتہمیں
مُقّدسکر زندگی گزارنے کے لئے بُلایا۔ اور یہ چیزیں ہمیں اپنی
محنت سے نہیں ملیں بلـکہ الله ارادےکے اور فضل سے۔ یہ فضل
زمانوں کی ابتدا سے پہلے ہمیں مسیح میں دیا گیا 10 لیکن اب
ہمارے نجات دہندہ مسیح عیسٰی کی آمد سے ظاہر ہوا۔ مسیح
ہی موتنے کو نیست کر دیا۔ اُسی نے اپنی خوش خبری کے
یعے ذر لافانی زندگی روشنی میں لا کر ہم پر ظاہر دیکر ہے۔

11 الله مجھےنے خبریخوشیہی سنانے کے لئے مناد، رسول
اور اُستاد مقرر کیا ہے۔ اِسی12 وجہ سے مَیں دُکھ اُٹھا رہا ہوں۔
توبھی مَیں شرماتا نہیں، کیونکہ مَیں اُسے جانتا ہوں جس پر مَیں
ایمان لایا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو کچھ مَیں نے اُس
کے حوالے کر دیا اُسےہے وہ اپنی آمد محفوظتکدنکے رکھنے
کے قابل ہے۔ 13 اُن بخشصحت باتوں کے مطابق چلتے رہیں جو
آپ نے مجھ سے سن لی ہیں، اور یوں ایمان اور محبت کے ساتھ
مسیح عیسٰی میں زندگی گزاریں۔ 14 بیشجو قیمت چیز آپ کے
حوالے کر دی گئی ہے اُسے روح القدس کی مدد سے جو ہم
سکونتمیں کرتا محفوظہے رکھیں۔

آپ15 کو معلوم ہے کہ صوبہ آسیہ میں تمام لوگوں نے مجھے
ترک کر دیا ہے۔ اِن فوگلسمیں ہرمگنیساور بھی شامل ہیں۔

ُنیسفرسخداوند16 ا گھرانےکے پر رحم اُسکیونکہکرے، نے
کئی دفعہ مجھے تر و تازہ کیا۔ ہاں، وہ اِس کبھیسے نہ شرمایا کہ
مَیں قیدی ہوں۔ 17 بلـکہ جب وہ روم شہر پہنچا تو بڑی کوششوں
سے میرا کھوج لگا کر مجھے ملا۔ کرےخداوند18 کہ قیامتوہ
دنکے خداوند رحمسے آپپائے۔ خود بہتر جانتے ہیں کہ اُس
اِفسسنے میں خدمتکتنی کی۔

2
مسیح عیسٰی کا وفادار سپاہی

لیکن1 میرےآپ، بیٹے، اُس فضل تقویتسے پائیں آپجو کو
مسیح عیسٰی میں مل گیا ہے۔ 2 جو آپکچھ بہتنے گواہوں کی
موجودگی میں مجھ سے سنا ہے اُسے معتبر لوگوں کے سپرد کریں۔
یہ لوگایسے ہوں جو اَوروں کو سکھانے قابلکے 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 صرفکو صورتاِس میں انعام مل سکتا ہے کہ وہ قواعد
کے مطابق ہی مقابلہ کرے۔ 6 اور لازم ہے کہ فصل کی کٹائی
وقتکے پہلے اُس کو فصل کا حصہ جسملے کھیتنے میں
محنت کی ہے۔ 7 اُس پر دھیان دینا جو مَیں آپ کو بتا رہا ہوں،
کیونکہ آپخداوند کو اِن تمام باتوں کی سمجھ کرےعطا گا۔

مسیح8 عیسٰی کو یاد رکھیں، جو داؤد کی اولاد میں سے ہے
اور مُردوںجسے میں سے زندہ کر دیا گیا۔ خبریخوشمیرییہی
ہے جس9 کی خاطر مَیں دُکھ اُٹھا رہا ہوں، تکیہاں کہ مجھے
عام مجرم کی طرح زنجـیروں سے باندھا گیا لیکنہے۔ الله کا کلام
زنجـیروں سے باندھا نہیں اِس10سکتا۔جا لئے اللهکچھسبمَیں کے
چنے ہوئے لوگوں کی برداشتخاطر کرتا ہوں تاکہ وہ بھی نجات
—پائیں نجاتوہ مسیحجو عیسٰی ملتیسے اورہے جلالابدیجو
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 کر ایک
دوسرے نہسے یہجھگڑیں۔ بےفائدہ بلـکہہے والوںسننے کو بگاڑ



تیمُتھیُس-۲ 2:15 929 تیمُتھیُس-۲ 4:5

دیتا ہے۔ 15 آپاپنے اللهکو کے منے پیشیوںسا پوریکیکرنے
کریںکوشش ثابتمقبولآپکہ ہوں، آپکہ ایسا مزدور نکلیں
اپنےجسے نہضرورتکیشرمانےسےکام ہو بلـکہ طورصحیحجو
پر الله کا سچا پیشکلام کرے۔ بکواسدنیاوی16 سے باز رہیں۔
کیونکہ جتنا لوگیہ اِس پھنسمیں جائیں گے اُتنا ہی بےدینی کا
اثر بڑھے گا اور17 اُن کی تعلیم پھیلطرحکیکینسر گی۔جائے اِن
لوگوں میں ہمنیُس فلیتساور بھی ہیںشامل 18 سچائیجو ہٹسے
گئے ہیں۔ یہ دعوٰی کرتے ہیں کہ مُردوں کے جی اُٹھنے کا عمل
ہو چکا ہے اور ایکبعضیوں کا ایمان تباہ ہو گیا ہے۔ لیکن19
الله کی ٹھوس بنیاد قائم رہتی ہے اور اُس پر اِن دو باتوں کی مُہر
لـگی خداوند”ہے، نے اپنے لوگوں جانکو لیا “ہے بھیجو”اور
سمجھے مَیںکہ خداوند کا پیروکار ہوں وہ ناراستی سے باز “رہے۔

بڑے20 گھروں میں نہ صرف سونے اور چاندی کے برتن
ہوتے ہیں بلـکہ لـکڑی اور مٹی کے بھی۔ یعنی شریفکچھ کاموں
کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور کچھ کم قدر کاموں کے لئے۔
21 اگر کوئی اپنے آپ کو اِن بُری چیزوں کرےصافپاکسے
تو شریفوہ کاموں کے لئے استعمال ہونے والا برتن ہو گا۔ وہ
مخصوص و مالـکمُقّدس، کے لئے مفید اور نیکہر کام لئےکے
تیار ہو گا۔ 22 جوانی کی بُری خواہشات بھاگسے کر راست
بازی، محبتایمان، اور صلح سلامتی پیچھےکے لـگے رہیں۔ اور یہ
اُن کے ساتھ مل کر کریں خلوصجو دلی سے خداوند پرستشکی
ہیں۔کرتے حماقت23 بحثوںکیجہالتاور کنارہسے آپکریں۔
تو ہیںجانتے کہ اِن جھگڑےصرفسے پیدا ہیں۔ہوتے لازم24
ہے کہ خداوند کا خادم جھگڑےنہ بلـکہ ایکہر سے مہربانی کا
وہکرے۔سلوک تعلیم دینے قابلکے ہو اور صبر سلوکغلطسے
برداشت کرے۔ 25 جو مخالفت کرتے ہیں اُنہیں وہ نرم دلی سے
تربیت ہوکیونکہدے، سکتا اُنہیںاللهکہہے توبہ توفیقکیکرنے
دے اور وہ سچائی کو جان لیں، ہوش26 میں آئیں ابلیساور کے
پھندے سے بچ نکلیں۔ ابلیسکیونکہ نے اُنہیں قید کر لیا ہے تاکہ
وہ اُس پوریمرضیکی کریں۔

3
آخری دن

لیکن1 باتیہ جان لیں آخریکہ دنوں میں ناکہول لمحے آئیں
گے۔ لوگ2 خود پسند اور پیسوں لالچیکے ہوں گے۔ وہ شیخی
باز، مغرور، کفر بکنے والے، ماں باپ کے نافرمان، ناشکرے،
بےدین 3 اور محبت سے خالی ہوں گے۔ وہ صلح کرنے کے لئے
تیار ہوںنہیں دوسروںگے، لگائیںتہمتپر عیاشگے، وحشیاور
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 عیشاُنہیں عشرتو پیاری ہو گی۔ 5 وہ بظاہر
خدا ترس زندگی گزاریں گے، لیکن حقیقی خدا ترس زندگی کی
قوت کا انکار کریں گے۔ ایسوں سے کنارہ کریں۔ 6 اُن میں سے
لوگکچھ گھروں گھسمیں کر کمزور خواتین کو اپنے جال میں

پھنسا لیتے ہیں، ایسی خواتین کو جو اپنے گناہوں تلے دبی ہوئی ہیں
اور جنہیں طرحکئی شہوتیںکی چلاتی ہیں۔ 7 گو یہ وقتہر تعلیم
توبھیہیںرہتیکرتیحاصل سچائی کو پہنچنہیںکبھیتکجاننے
سکتیں۔ ینیسطرحجس8 یمبریساور موسٰی مخالفتکی کرتے
تھے اُسی طرح یہ لوگ بھی سچائی کی مخالفت کرتے ہیں۔ اِن کا
ذہن بگڑا ہوا ہے اور اِن کا ایمان نامقبول نکلا۔ لیکن9 یہ یادہ ز
ترقی نہیں کریں گے کیونکہ اِن کی حماقت سب پر ظاہر ہو جائے
گی، بالکل اُسی ینیسطرحجسطرح اور یمبریس کے ساتھ بھی
ہوا۔

ہدایاتآخری
آپلیکن10 لحاظہر میرےسے شاگرد رہے ہیں، چال چلن

ارادےمیں، ایمانمیں، میں، ثابتمیں،محبتمیں،صبر قدمی میں،
11 ایذا میںرسانیوں اور دُکھوں میں۔ انطاکیہ، اکنیُم اور لسترہ میں
میرے ساتھ کیا کچھ نہ !ہوا وہاں مجھے کتنی سخت ایذا رسانیوں
کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن خداوند مجھےنے سباِن رِہائیسے دی۔
بات12 یہ مسیحجوسبکہہے میںعیسٰی زندگیترسخدا گزارنا
ہتے اُنہیںہیںچا ساتھساتھ13گا۔جائےستایا اورشریر بازدھوکے
لوگ میںکاموںغلطاپنے ترقی جائیںکرتے دوسروںوہگے۔ کو
غلط راہ پر لے جائیں گے اور اُنہیں خود بھی غلط راہ پر لایا جائے
گا۔ لیکن14 آپ خود اُس پر قائم رہیں آپجو نے سیکھ لیا اور
جس آپپر یقینکو آیا ہے۔ آپکیونکہ اپنے اُستادوں کو جانتے
ہیں 15 اور آپ بچـپن مُقّدسسے صحیفوں واقفسے ہیں۔ الله کا
یہ کلام آپ کو وہ حکمت عطا کر سکتا ہے جو مسیح عیسٰی پر
ایمان لانے تکنجاتسے پہنچاتی ہے۔ 16 کیونکہ پاکہر نوشتہ
الله روحکے میںوجودسے آیا اورہے تعلیم ملامتدینے، کرنے،
اصلاح کرنے اور راست باز زندگی گزارنے تربیتکی دینے کے
لئے مفید ہے۔ 17 مُقّدسکلاِم کا مقصد یہی ہے کہ الله 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

کی کرےعدالت گا اور اُس کی آمد اور بادشاہی کی یاد دلا کر
سنجیدگی سے اِس کی تاکید کرتا ہوں، 2 بےوقتوقتکہ کلاِم
مُقّدس منادیکی کرنے کے لئے تیار بڑےرہیں۔ صبر سے ایمان
داروں کو دےتعلیم کر اُنہیں ملامتسمجھائیں، کریں اور اُن کی
حوصلہ افزائی بھی کریں۔ 3 وقتایککیونکہ آئے لوگجبگا
بخشصحت تعلیم برداشت نہیں کریں گے بلـکہ اپنے پاس اپنی بُری
مطابقتسےخواہشات اُستادوںوالےرکھنے کا ڈھیر لیںلگا گے۔
یہ اُستاد صرفاُنہیں دل بہلانے والی باتیں سنائیں صرفگے، وہ
کچھ جو وہ سننا ہتے چا ہیں۔ وہ4 سچائی کو سننے سے باز آ فرضیکر
کہانیوں کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ لیکن5 آپ خود ہر حالت میں
ہوش میں رہیں۔ دُکھ کو برداشت کریں، الله کی خوش خبری
سناتے رہیں اور خدمتاپنی کے فرائضتمام ادا کریں۔
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تکجہاں6 تعلقمیرا وقتوہہے، آ چکا مجھےکہہے کیَمے
نذر قربانطرحکی گاہ پر ُنڈیلا ا کوچمیرےجائے۔ وقتکا آ گیا
ہے۔ مَیں7 نے اچھی ُکشتی لڑی ہے، مَیں دوڑ کے تکاختتام
پہنچ گیا ہوں، مَیں ایماننے محفوظکو رکھا ہے۔ 8 ایکاباور
انعام تیار پڑا راستہے، بازی کا وہ تاج جو خداوند ہمارا راست
منصف مجھے اپنی آمد کے دےدن گا۔ اور نہ صرف مجھے بلـکہ
اُن سب کو جو اُس کی آمد کے آرزومند رہے ہیں۔

شخصیکچھ باتیں
میرے9 پاس آنے میں جلدی کریں۔ 10 کیونکہ دیماس نے

اِس دنیا پیارکو کر مجھےکے چھوڑ دیا تھسلُنیکےوہہے۔ گیا۔چلا
کریسکینس گلتیہ اور طِطُس دلمتیہ چلے گئے ہیں۔ صرف11 لوقا
پاسمیرے مرقسہے۔ کو اپنے ساتھ آنا،لے کیونکہ خدمتوہ
کے لئے ثابتمفید ہو گا۔ ُتخِکُس12 کو مَیں اِفسسنے بھیج دیا
وقتآتے13ہے۔ میرا آئیںلےساتھاپنےکوٹوہ تروآسمَیںجو
پاسکےکرپسمیں چھوڑ آیا بھیکتابیںمیریتھا۔ خاصآئیں،لے
کر چرمی کاغذ والی۔

14 سکندر لوہار نے مجھے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ خداوند
اُسے اُس کامکے اُس15گا۔دےبدلہکا رہیںمحتاطسے کیونکہ
اُس شدتبڑینے ہماریسے باتوں مخالفتکی کی۔

مجھےجب16 پہلی دفعہ اپنے دفاع کے لئے عدالت پیشمیں کیا
گیا سبتو ترکمجھےنے کر دیا۔ الله اُن سے باتاِس حسابکا
نہ لے بلـکہ اِسے نظرانداز کر دے۔ لیکن17 میرےخداوند ساتھ
تھا۔ اُسی نے مجھے تقویت دی، کیونکہ اُس کی مرضی تھی کہ
میرے وسیلے اُسسے کا پورا پیغام سنایا جائے اور تمام غیریہودی
اُسے سنیں۔ یوں الله نے مجھے ببر شیر کے منہ سے نکال کر بچا لیا۔
18 اور آگے بھی خداوند مجھے ہر شریر حملے سے بچائے گا اور اپنی
آسمانی بادشاہی میں لا دےنجاتکر گا۔ اُس کا جلال ازل سے
تکابد ہوتا رہے۔ آمین۔

آخری سلام
19 پرسکلہ، اکوِلہ اور ُنیسفرس ا کے گھرانے کو ہمارا سلام

کہنا۔ میںکُرِنتھساراستس20 رہا، اور ترفمسمجھے میلیتسکو
میں چھوڑنا پڑا، کیونکہ وہ بیمار تھا۔ جلدی21 کریں تاکہ سردیوں
موسمکے پہلےسے یہاں پہنچیں۔
یوبولس، پُودینس، لینس، کلودیہ اور تمام بھائی آپ کو سلام

کہتے ہیں۔
22 خداوند آپ کی روح کے ساتھ ہو۔ الله کا فضل آپ 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۔
چنمجھے کر بھیجا گیا تاکہ مَیں ایمان لانے اور ترسخدا زندگی

کی سچائی جان لینے میں الله کے چنے ہوئے لوگوں کی مدد کروں۔
2 اِسکیونکہ ابدیاُنہیںسے زندگی اُمیدکی دلائی جاتی ایسیہے،
زندگی کی جس کا وعدہ الله نے دنیا کے زمانوں سے پیشتر ہی
کیا تھا۔ اور وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ 3 اپنے مقررہ وقت پر الله نے
اپنے کلام کا اعلان کر کے اُسے ظاہر کر دیا۔ یہی میرےاعلان
سپرد کیا گیا مَیںاورہے نجاتہمارےاِسے دہندہ الله کے کےحکم
مطابق سناتا ہوں۔

4 مَیں طِطُس کو لـکھ رہا ہوں ہمارےجو مشترکہ ایمان کے
مطابق میرا حقیقی بیٹا ہے۔
باپخدا اور نجاتہمارا دہندہ مسیح آپعیسٰی کو فضل اور

سلامتی عطا کریں۔
کریتے میں طِطُس خدمتکی

5 مَیں نے آپ کو کریتے میں اِس لئے چھوڑا تھا کہ آپ وہ
کریںدرستکمیاں تکابجو رہ گئی تھیں۔ یہ ایکبھی مقصد
تھا آپکہ ہر شہر جماعتکی بزرگمیں مقرر طرحجسکریں،
مَیں نے آپ کو کہا تھا۔ بزرگ6 بےالزام ہو۔ اُس کی صرف
بیویایک ہو۔ اُس بچےکے ایمان دار ہوں لوگاور اُن عیاشپر یا
سرکش ہونے کا الزام نہ لگا سکیں۔ نگران7 کو تو الله کا گھرانا
لنے سنبھا کی ذمہ داری دی گئی ہے، اِس لئے لازم ہے کہ وہ
بےالزام ہو۔ وہ خودسر، غصیلا، شرابی، لڑاکا یا لالچی نہ ہو۔
اِس8 کے بجائے وہ مہمان نواز ہو اور سب اچھی چیزوں سے پیار
کرنے والا ہو۔ وہ سمجھ راستدار، باز مُقّدساور ہو۔ وہ اپنے
آپ پر قابو رکھ سکے۔ 9 وہ اُس کلام کے ساتھ لپٹا رہے جو قابِل
اعتماد اور ہماری تعلیم کے مطابق ہے۔ کیونکہ اِس طرح ہی وہ
بخشصحت دےتعلیم کر دوسروں کی حوصلہ افزائی کر سکے گا
مخالفتاور کرنے والوں کو سمجھا بھی سکے گا۔

یہبات10 ہیںلوگایسےسےبہتکہہے ہیں،سرکشجو جو
فضول باتیں کر کے دوسروں کو دھوکا دیتے ہیں۔ یہ خاصبات
کر اُن پر صادق آتی ہے یہودیوںجو میں ہیں۔سے لازم11 ہے کہ
چپاُنہیں کرا دیا جائے، کیونکہ یہ لالچ میں آ کر لوگوںکئی کے
پورے غلطاپنیگھر تعلیم خرابسے کر 12ہیں۔رہے اُن اپنےکے
ایک نبی نے کہا کریتے”ہے، باشندےکے جھوٹہمیشہ لنے بو
والے، وحشی جانور اور ُسست پیٹو ہوتے “ہیں۔ 13 اُس کی یہ
لازمسےوجہاِسہے۔درستگواہی اُنہیںآپکہہے سےسختی
سمجھائیں تاکہ اُن کا صحتایمان مند رہے 14 اور یہودیوہ فرضی

کہانیوں یا اُن انسانوں احکامکے پر دھیان نہ دیں سچائیجو ہٹسے
ہیں۔گئے 15 ہیںصافپاکلوگجو اُن کے لئے پاککچھسب
لیکنہے۔ ناپاکجو اور ایمان سے خالی ہیں اُن کے لئے کچھ بھی
پاک 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 باتاِس کا انکار کرتی ہیں۔ یہ نافرمانگھنونے، اور
کوئی بھی اچھا کام کرنے قابلکے نہیں ہیں۔

2
بخشصحت تعلیم

لیکن1 آپ وہ کچھ سنائیں جو بخشصحت تعلیم سے مطابقت
رکھتا ہے۔ بزرگ2 مردوں کو بتا دینا کہ ہوشوہ شریفمند،
اور سمجھ دار ہوں۔ اُن کا ایمان، محبت اور ثابت قدمی صحت مند
ہوں۔

اِسی3 بزرگطرح خواتین کو ہدایت دینا کہ وہ مُقّدسین کی
سی زندگی گزاریں۔ نہ وہ تہمت لگائیں نہ شراب کی غلام ہوں۔
اِس کے بجائے وہ اچھی تعلیم دینے لائقکے ہوں 4 تاکہ وہ جوان
عورتوں کو سمجھ دار زندگی گزارنے دےتربیتکی سکیں، کہ
وہ اپنے شوہروں اور بچوں محبتسے رکھیں، 5 کہ وہ سمجھ *دار
مُقّدساور ہوں، وہکہ فرائضکےگھر ادا لـگیمیںکرنے رہیں،
کہ نیکوہ ہوں، وہکہ شوہروںاپنے تابعکے رہیں۔ اگر ایسیوہ
زندگی گزاریں تو وہ دوسروں کو الله کے کلام پر کفر بکنے 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 دیتے وقت آپ خلوصکی دلی،
الفاظاور8شرافت آئے۔نظرصافصحتبےالزامکی آپپھر کے
مخالف شرمندہ ہو جائیں گے، کیونکہ بارےہمارےوہ میں کوئی
باتبُری نہیں کہہ سکیں گے۔

غلاموں9 کو کہہ دینا کہ وہ ہر لحاظ سے اپنے مالـکوں کے
تابع رہیں۔ وہ اُنہیں پسند آئیں، بحث مباحثہ کئے بغیر اُن کی بات
مانیں 10 اور اُن کی چیزیں چوری نہ کریں بلـکہ ثابت یں کر کہ اُن
پر ہر طرح کا اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اِس یقے طر سے وہ
نجاتہمارے دہندہ الله بارےکے میں تعلیم کو طرحہر دلسے
کش بنا دیں گے۔

11 کیونکہ الله کا نجات بخش فضل تمام انسانوں پر ظاہر ہوا
ہے۔ اور12 یہ فضل دےتربیتہمیں کر اِس قابل بنا دیتا ہے کہ
ہم بےدینی اور دنیاوی خواہشات کا انکار کر کے اِس دنیا میں
سمجھ دار، راست باز اور ترسخدا زندگی گزار سکیں۔ ساتھ13
ساتھ یہ تربیت مبارکاُس دن کا انتظار کرنے میں ہماری مدد
کرتی ہے جس کی اُمید ہم رکھتے ہیں اور ہمارےجب عظیم
خدا اور نجات دہندہ عیسٰی مسیح کا جلال ظاہر ہو جائے گا۔

* 2:5 سمجھ :دار یونانی لفظ میں نفسضبِط کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔
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14 کیونکہ مسیح ہمارےنے لئے اپنی دےجان دی تاکہ فدیہ
دے کر ہمیں ہر طرح کی بےدینی سے چھڑا کر اپنے لئے ایک
پاک مخصوصاور قوم بنائے نیکجو کام کرنے میں سرگرم ہو۔

15 اِن باتوںہی کی دےتعلیم پورےکر اختیار لوگوںساتھکے
کو سمجھائیں اور اُن کی اصلاح کریں۔ کوئی آپبھی کو حقیر نہ
جانے۔

3
مسیحی کردار

اُنہیں1 یاد دلانا کہ وہ حکمرانوں اور اختیار والوں کے تابع اور
فرماں بردار رہیں۔ وہ ہر نیک کام کرنے کے لئے تیار رہیں،
تہمتپرکسی2 نہ امنلگائیں، پسند اور ہوںدلنرم اور تمام لوگوں
کے ساتھ نرم مزاجی پیشسے آئیں۔ 3 وقتایککیونکہ جبتھا
ہم بھی ناسمجھ، نافرمان اور صحیح راہ سے بھٹکے ہوئے تھے۔
وقتاُس ہم طرحکئی کی شہوتوں اور غلط خواہشوں کی غلامی
میں تھے۔ ہم بُرے کاموں اور حسد کرنے میں زندگی گزارتے
ہمدوسرےتھے۔ نفرتسے تھےکرتے اور بھیہم اُن نفرتسے
کرتے تھے۔ نجاتہمارےجبلیکن4 دہندہ الله کی مہربانی اور
محبت ہوئیظاہر تو5 اُس ہمیںنے بچایا۔ یہ نہیں ہمکہ راستنے
کام کرنے کیحاصلنجاتباعثکے بلـکہ اُس ہیرحمکے نے
ہمیں القدسروح کے وسیلے سے جسبچایا ہمیںنے دھو کر نئے
سےسرے جنم دیا اور نئی زندگی کی۔عطا الله6 نے اپنے روحاِس
بڑیکو فیاضی 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 وارثکے بن جسجائیں کی
اُمید ہم رکھتے ہیں۔ باتاِس8 پر پورا اعتماد کیا جا سکتا ہے۔
مَیں چاہتا ہوں آپکہ اِن باتوں خاصپر زور دیں تاکہ جو الله

پر ایمان لائے ہیں وہ دھیان نیکسے کام کرنے میں لـگے رہیں۔
یہ لئےکےسبباتیں اچھی اور مفید ہیں۔ لیکن9 بحثوں،بےہودہ
نسب ناموں، جھگڑوں شریعتاور بارےکے میں تنازعوں سے باز
رہیں، کیونکہ ایسا کرنا بےفائدہ اور فضول ہے۔ 10 جو شخص
پارٹی باز اُسےہے باردو سمجھائیں۔ اگر اِسوہ بھیبعدکے نہ مانے
تو اُسے رفاقت سے خارج 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۔ وکیلزیناسجب13 اپلّوساور سفر یاںکی تیار کر رہے
ہیں تو اُن پوریضرورتہرکیاُنکہرکھیںخیالکریں۔مددکی
کی جائے۔ 14 لازم ہے نیکلوگہمارےکہ کام کرنے میں
لـگے رہنا خاصسیکھیں، ایساہے،ضرورتبہتجہاںکر نہ ہو

کہ آخرکار نکلیں۔بےپھلوہ آپہیںساتھمیرےجوسب15 کو
سلام کہتے ہیں۔ اُنہیں میرا سلام دینا جو ایمان میں ہم محبتسے
رکھتے ہیں۔
الله کا سبآپفضل ساتھکے ہوتا رہے۔
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فلیمون
1 یہ خط مسیح عیسٰی کے پولسقیدی اور تیمُتھیُس طرفکی

سے ہے۔
مَیں اپنے دوستعزیز اور فلیمونخدمتہم لـکھکو رہا ہوں

2 اور ساتھ ساتھ اپنی بہن افیہ، اپنے ہم سپاہ ارخپس اور اُس
جماعت کو آپجو کے گھر میں جمع ہوتی ہے۔

3 خدا ہمارا باپ اور خداوند عیسٰی مسیح آپ کو فضل اور
سلامتی عطا کریں۔

فلیمون محبتکی اور ایمان
بھیجب4 مَیں دعا کرتا ہوں آپتو 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 جو رفاقت ایمان سے پیدا ہوئی
یوںمیںآپوہہے پکڑےزور آپکہ کو بہتر طور پر اچھیاُسہر
چیز کی سمجھ آئے جو ہمیں مسیح میں حاصل ہے۔ 7 بھائی، آپ
کی محبت دیکھ کر مجھے بڑی خوشی اور تسلی ہوئی ہے، کیونکہ
آپ مُقّدسیننے دلوںکے کو تر و تازہ کر دیا ہے۔

اُنیسمس سفارشکی
اِس8 وجہ میںمسیحمَیںسے محسوسدلیریاِتنی ہوںکرتا کہ

آپ کو وہ کچھ کرنے کا حکم دوں مناسبابجو ہے۔ توبھی9
مَیں ایسا نہیں کرنا چاہتا بلـکہ محبت کی بنا پر آپ سے اپیل ہی کرتا
ہوں۔ گو پولسمَیں مسیح عیسٰی کا ایلچی بلـکہ اب اُس قیدیکا
بھی ہوں 10 توبھی 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 آپوہ کے لئے
میرےاور لئے کافی ثابتمفید ہوا *ہے۔

مَیںاب12 اِس کو یا گو اپنی جان آپکو بھیجواپسپاسکے
رہا ہوں۔ اصل13 میں مَیں اُسے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا تاکہ
کیخبریخوشمَیںتکجب قیدخاطر میں ہوں آپوہ کی جگہ
میری خدمت کرے۔ لیکن14 مَیں آپ اجازتکی کے بغیر کچھ
نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مَیںکیونکہ ہوںچاہتا کہ بھیجو آپمہربانی
کریں گے آپوہ مجبور ہو کر نہ کریں بلـکہ خوشی سے۔

15 ہو سکتا ہے کہ ُنیسمس ا اِس لئے کچھ دیر کے لئے آپ
سے جدا ہو گیا کہ آپوہ کو ہمیشہ کے لئے دوبارہ مل جائے۔
16 ابکیونکہ وہ صرفنہ غلام ہے بلـکہ غلام کہیںسے یادہ۔ ز
اب ایکوہ عزیز بھائی ہے جو خاصمجھے عزیز ہے۔ لیکن وہ
آپ کو کہیں یادہ ز عزیز ہو گا، غلام کی حیثیت سے بھی اور
خداوند میں بھائی حیثیتکی سے بھی۔

17 غرض، آپاگر مجھے اپنا ساتھی سمجھیں تو اُسے خوشیوں
آمدید کہیں جیسے مَیں خود آ کر حاضر ہوتا۔ 18 اگر اُس نے
آپ کو کوئی نقصان پہنچایا یا آپ کا قرض دار ہوا تو مَیں اِس

کا معاوضہ دینے کے لئے تیار ہوں۔ یہاں19 مَیں پولس اپنے ہی
ہاتھ سے باتاِس کی تصدیق کرتا :ہوں مَیں اِس کا معاوضہ دوں
گا اگرچہ آپمجھے کو یاد دلانے ضرورتکی نہیں آپکہ خود
قرضمیرے دار ہیں۔ کیونکہ قرضمیرا جو آپ پر ہے وہ آپ
ہیں۔خود میرےچنانچہ20 بھائی، مجھ پر یہ مہربانی کریں مجھےکہ
آپمیںخداوند کچھسے فائدہ مسیحملے۔ میریمیں جان کو تازہ
کریں۔

مَیں21 آپ 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 میرےز لئے یں کر گے۔ ایک22 اَور
گزارش بھی میرےہے، لئے ایک کمرا تیار کریں، کیونکہ مجھے
اُمید دعاؤںکیآپکہہے آپمجھےمیںجوابکے واپسکو دیا
جائے گا۔

آخری سلام
اِپَفراس23 مسیحجو عیسٰی میرےمیں قیدیساتھ آپہے کو

سلام مرقس،طرحاِسی24ہے۔کہتا دیماسارسترخس، 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

ماضی1 میں مختلفالله موقعوں پر اور یقوںکئی طر ہمارےسے
باپ دادا ہوا۔کلامہمسے وقتاُس اُس یہنے نبیوں وسیلےکے
سے کیا لیکن2 اِن آخری دنوں میں وہ اپنے فرزند کے وسیلے سے
ہم سے ہم کلام ہوا، اُسی کے وسیلے سے جسے اُس نے سب
چیزوں وارثکا بنا دیا جساور وسیلےکے سے اُس کائناتنے
کو بھی خلق کیا۔ 3 فرزند الله کا شاندار منعکسجلال کرتا اور
اُس کی ذات کی عین *شبیہ ہے۔ وہ اپنے قوی کلام سے سب
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
4 فرزند فرشتوں سے کہیں عظیم ہے، اِتنا جتنا اُس کا میراث

میں پایا ہوا نام اُن ناموںکے سے ہے۔عظیم 5 کیونکہ الله کسنے
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 جباور 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،
انصافاور شاہیکا تیریعصا بادشاہی گا۔کرےحکومتپر
9 تُو بازیراستنے محبتسے
اور بےدینی نفرتسے کی،
اِس لئے تیرےالله خدا خوشیتجھےنے تیلکے مسحسے کر

کے
تیرےتجھے 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۔
پھر14 فرشتے کیا ہیں؟ وہ جنہیںہیںروحیںگزارخدمتسبتو

الله اُن خدمتکی کرنے کے لئے بھیج دیتا میراثجنہیںہے میں
نجات پانی ہے۔

2
نجات عظمتکی

اِس1 لئے لازم ہے کہ ہم 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 کی طرح بےمقصد اِدھر اُدھر پھریں۔
2 جو کلام فرشتوں نے انسان تک پہنچایا وہ تو اَن مٹ رہا، اور
بھیسےجس کوئی خطا یا نافرمانی ہوئی اُسے اُس مناسبکی سزا
ملی۔ 3 تو پھر طرحکسہم الله غضبکے سے بچ سکیں گے اگر
اِتنیکیمسیحہم نجاتعظیم نظراندازکو پہلےکریں؟ خداوند نے
نجاتاِسخود اعلانکا کیا، اور پھر ایسے لوگوں پاسہمارےنے
آ اِسکر سناُسےنےجنہوںکیتصدیقکی لیا ساتھساتھ4تھا۔ الله
باتاِسنے بھیتصدیقطرحاِسکی کی اُسکہ مرضیاپنینے
کے مطابق الٰہی معجزےنشان، اور مختلف 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 نے کہیں یہ
دیگواہی انسان”ہے، کون ہے کہ تُو اُسے کرےیاد
یا آدم زاد کہ تُو اُس کا خیال رکھے؟
7 تُو نے اُسے تھوڑی دیر کے لئے فرشتوں سے کم کر دیا،
تُو نے اُسے جلال عزتاور تاجکا پہنا کر
کچھسب8 اُس پاؤںکے نیچےکے کر “دیا۔
جب لـکھا ہے کچھسبکہ اُس پاؤںکے تلے کر دیا گیا تو اِس

کا مطلب ہے کہ کوئی چیز نہ رہی جو اُس کے تابع نہیں ہے۔
ہمیںبےشک حال میں باتیہ نظر نہیں آتی کچھسبکہ اُس کے
تابع ہے، لیکن9 ہم اُسے ضرور دیکھتے ہیں جو تھوڑی” دیر کے
لئے فرشتوں سے “کم تھا یعنی عیسٰی کو جسے اُس کی تکموت
کے دُکھ کی وجہ سے جلال” اور عزت کا “تاج پہنایا گیا ہے۔
ہاں، الله اُسسےفضلکے برداشتموتخاطرکیسبنے کی۔

* 1:3 :شبیہ یا نقش۔
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10 کیونکہ یہی مناسب تھا کہ الله جس کے لئے اور جس کے
وسیلے سبسے کچھ ہے یوں بہت سے بیٹوں کو اپنے جلال میں
کرےشریک کہ وہ اُن نجاتکی کے بانی عیسٰی کو دُکھ اُٹھانے
تککاملیتسے پہنچائے۔

عیسٰی11 اور وہ جنہیں مخصوصوہ مُقّدسو کر دیتا دونوںہے
ایککا ہی باپ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسٰی یہ کہنے سے نہیں
شرماتا بھائیمیرےمُقّدسینکہ مثلا12ًہیں۔ وہ الله سے مَیں”ہے،کہتا اپنے بھائیوں کے منے تیرےسا نام کا اعلان کروں گا،
جماعت درمیانکے تیریہی مدح سرائی کروں “گا۔
بھییہوہ13 اُسمَیں”ہے،کہتا پر اور“گا۔رکھوںبھروسا مَیں”پھر حاضر ہوں، مَیں اور وہ بچے جو الله نے مجھے دیئے “ہیں۔
اب14 چونکہ یہ بچے گوشت پوست اور خون کے انسان ہیں

اِس لئے عیسٰی خود اُن کی مانند بن گیا اور اُن کی انسانی فطرت
ہوا۔شریکمیں ہیطرحاِسکیونکہ وہ موتاپنی موتسے کے
ابلیسمالـک کو تباہ کر سکا، 15 اور اِس طرح ہی وہ اُنہیں چھڑا
سکا موتجو سے ڈرنے کی وجہ سے زندگی بھر غلامی میں تھے۔
16 ظاہر ہے کہ جن کی مدد وہ کرتا ہے وہ فرشتے نہیں ہیں بلـکہ
ابراہیم کی اولاد۔ 17 اِس 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 اعظم بن
کر لوگوں گناہوںکے کا سکے۔دےکفارہ اباور18 وہ اُن کی
مدد کر سکتا ہے آزمائشجو میں اُلجھے ہوئے ہیں، کیونکہ اُس
کی آزمائشبھی ہوئی اور اُس نے خود دُکھ اُٹھایا ہے۔

3
عیسٰی موسٰی سے بڑا ہے

مُقّدس1 بھائیو، جو میرے ساتھ الله کے بُلائے ہوئے !ہیں
عیسٰی پر غور خوضو رہیںکرتے جو الله کا پیغمبر اور اماِم اعظم
ہے جساور کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ 2 عیسٰی الله کا وفادار رہا
اُسجب اُسےنے یہ کام لئےکےکرنے مقرر طرحاُسیبالکلکیا،
جس طرح موسٰی بھی وفادار رہا جب الله کا پورا گھر اُس کے
سپرد کیا گیا۔ اب3 کسیجو گھر کو تعمیر کرتا اُسےہے گھر کی
نسبت یادہ ز عزت حاصل ہوتی ہے۔ اِسی طرح عیسٰی موسٰی کی
نسبت یادہ ز عزت کے لائق ہے۔ 4 کیونکہ ہر گھر کو کسی نہ
کسی نے بنایا ہوتا ہے، جبکہ الله کچھسبنے بنایا ہے۔ 5 موسٰی
تو الله پورےکے گھر خدمتمیں وقتکرتے وفادار رہا، لیکن
ملازم کی حیثیت سے تاکہ کلاِم مُقّدس کی آنے والی باتوں کی
گواہی دیتا رہے۔ مسیح6 فرق ہے۔ اُسے فرزند کی حیثیت 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
8 تو اپنے دلوں سختکو نہ بغاوتطرحجسکرو دنکے ہوا،
باپتمہارےجب دادا یگستاننے ر میں مجھے آزمایا۔
وہاں9 اُنہوں نے مجھے آزمایا اور جانچا،
حالانکہ اُنہوں چالیسنے سال کے میرےدوران کام دیکھ

لئے تھے۔
اِس10 لئے مجھے اُس نسل پر غصہ آیا اور مَیں اُن’بولا، دلکے ہمیشہ صحیح راہ ہٹسے جاتے ہیں
اور میریوہ راہیں نہیں ‘جانتے۔
11 غضباپنے میں مَیں قَسمنے کھائی،
یہ’ کبھی ملـکاُس میں داخل نہیں ہوں گے
جہاں مَیں اُنہیں سکون “۔‘دیتا
بھائیو،12 رہیںخبردار آپتاکہ میں کسیسے دلکا بُرائی اور

کفر سے بھر کر زندہ خدا سے برگشتہ نہ ہو جائے۔ 13 اِس کے
بجائے تکجب الله کا یہ فرمان قائم ہے روزانہ ایک دوسرے
کی افزائیحوصلہ یں کر میںآپتاکہ بھیکوئیسے گناہ فریبکے
میں آ دلسختکر نہ ہو۔ بات14 یہ ہے مسیحہمکہ شریِککے
کار بن گئے ہیں۔ لیکن اِس شرط پر کہ ہم آخر تک 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 اپنے دلوں سختکو نہ بغاوتطرحجسکرو دنکے “ہوا۔
16 یہ کون تھے جو الله کی آواز سن کر باغی ہو گئے؟ وہ سب

جنہیں موسٰی مصر سے نکال کر باہر لایا۔ 17 اور یہ کون تھے جن
سے الله چالیس سال کے ناراضدوران رہا؟ یہ وہی تھے جنہوں
نے گناہ کیا اور جو یگستان ر میں مر کر پڑےوہیں رہے۔ 18 الله
نے کن کی بابت قَسم کھائی کہ یہ” کبھی بھی اُس ملـک میں
داخل نہیں ہوں گے جہاں مَیں اُنہیں سکون ؟“دیتا ظاہر ہے اُن
کی بابت 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 دیکھیں، تکاب الله کا یہ وعدہ قائم ہے، اور تکاب ہم

سکون کے ملـک میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اِس لئے آئیں، ہم
خبردار رہیں۔ ایسا نہ ہو آپکہ میں سے کوئی پیچھے رہ کر اُس
میں داخل نہ ہونے پائے۔ 2 کیونکہ ہمیں بھی اُن کی ایکطرح
خبریخوش سنائی گئی۔ لیکن یہ پیغام اُن کے لئے بےفائدہ تھا،
کیونکہ وہ اُسے سن ایمانکر نہ لائے۔ 3 اُن نسبتکی ہم ایمانجو
لائے ہیں سکون کے ملـکاِس میں داخل ہو سکتے ہیں۔
غرض، یہ ایسا ہی طرحجسہے الله نے فرمایا،
غضباپنے” میں مَیں قَسمنے کھائی،
یہ’ کبھی ملـکاُس میں داخل نہیں ہوں گے
جہاں مَیں اُنہیں سکون “۔‘دیتا



عبرانیوں 4:4 936 عبرانیوں 6:1
اب غور کریں کہ اُس نے یہ کہا اگرچہ اُس کا کام دنیا کی

تخلیق پر پہنچتکاختتام گیا کیونکہ4تھا۔ ساتویںمیںمُقّدسکلاِم
دن بارےکے میں لـکھا ہے، ساتویں” دن الله کا سارا کام تکمیل
تک پہنچ گیا۔ اِس سے فارغ ہو کر اُس نے آرام “کیا۔ اب5 اِس
کا مقابلہ آیتمذکورہ سے یہ”کریں، کبھی ملـکاُس میں داخل نہیں ہوں گے
جہاں مَیں اُنہیں سکون “دیتا۔
جنہوں6 پہلےنے الله خبریخوشکی اُنہیںسنی نافرمان ہونے

کی وجہ سے یہ سکون نہ ملا۔ توبھی یہ بات 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۔
یشوعجب8 اُنہیں ملـِک میںکنعان اُستبلایا اسرائیلیوںنے

کو یہ سکون نہ دیا، ورنہ الله اِس کے بعد کسیکے اَور دن کا ذکر
نہ اللهچنانچہ9کرتا۔ قومکی لئےکے باقیسکونخاصایک رہ گیا
ہے، ایسا سکون جو الله کے ساتویں دن آرام کرنے مطابقتسے
رکھتا ہے۔ 10 کیونکہ جو بھی وہ سکون پاتا جسہے کا وعدہ
الله نے کیا وہ الله طرحکی اپنے کاموں فارغسے ہو کر کرےآرام
گا۔ 11 اِس لئے آئیں، ہم اِس سکون میں داخل ہونے کی پوری
کوشش کریں تاکہ ہم میں سے کوئی بھی باپ دادا کے نافرمان
نمونے پر چل کر گناہ میں نہ گر جائے۔

12 کیونکہ الله کا کلام زندہ، موثر اور ہر دو دھاری تلوار سے
یادہ ز تیز انسانوہہے۔ میں سے گزر کر اُس روحجانکی اورسے
اُس کے جوڑوں ُگودےکو الـگسے کر لیتا ہے۔ وہی دل کے
خیالات اور سوچ کو جانچ کر اُن پر فیصلہ کرنے کے قابل ہے۔
13 کوئی مخلوق بھی الله کی نظر سے نہیں چھپ سکتی۔ اُس کی
آنکھوں کے منے جسسا جوابکے دہ ہم ہوتے ہیں سب کچھ
عیاں بےنقاباور ہے۔

عیسٰی ہمارا اماِم اعظم ہے
غرض14 آئیں، ہم اُس ایمان سے لپٹے جسرہیں کا اقرار ہم

ہیں۔کرتے کیونکہ ہمارا ایسا عظیم اماِم اعظم آسمانوںجوہے میں
سے گزر گیا یعنی عیسٰی الله کا فرزند۔ اور15 وہ ایسا اماِم اعظم نہیں
ہے ہماریجو یوں کمزور دیکھکو کر دردیہم نہ دکھائے بلـکہ
اگرچہ وہ بےگناہ رہا توبھی ہماری طرح اُسے ہر قسم آزمائشکی
کا سامنا کرنا پڑا۔ اب16 آئیں، پورےہم اعتماد ساتھکے الله کے
تخت کے منے حاضرسا ہو فضلجہاںجائیں پایا جاتا کیونکہہے۔
ہموہیں پائیںفضلاوررحموہ ہماریوقتکےضرورتجوگے
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 کی خدمت کرے، تاکہ وہ
گناہوں کے لئے نذرانے اور پیشقربانیاں کرے۔ 2 وہ جاہل اور
آوارہ لوگوں کے ساتھ سلوکنرم رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ خود
طرحکئی کی یوں کمزور گرفتکی میں ہوتا ہے۔ 3 یہی وجہ ہے
کہ اُسے نہ صرف قوم کے گناہوں کے لئے بلـکہ اپنے گناہوں کے
لئے بھی قربانیاں چڑھانی پڑتی ہیں۔ 4 اور کوئی اپنی مرضی سے
اماِم اعظم کا پُروقار عُہدہ نہیں اپنا سکتا بلـکہ لازم ہے کہ الله اُسے
ہارون طرحکی بُلا کر مقرر کرے۔

اِسی5 مسیحطرح بھینے اپنی مرضی سے اماِم اعظم کا پُروقار
عُہدہ نہیں اپنایا۔ اِس کے بجائے الله نے اُس سے تُو”کہا، میرا فرزند ہے،
آج مَیں باپتیرا بن گیا “ہوں۔
کہیں6 اَور وہ فرماتا تُو”ہے، تکابد امام ہے،
ایسا امام ـِکجیسا مَل صدق “تھا۔
جب7 عیسٰی 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 نے دُکھ
اُٹھانے سے فرماں برداری سیکھی۔ جب9 وہ تککاملیت پہنچ
گیا تو وہ اُن سب کی ابدی نجات کا سرچشمہ بن گیا جو اُس کی
سنتے ہیں۔ وقتاُس10 الله نے اُسے اماِم اعظم بھی متعین کیا، ایسا
امام ـِکجیسا مَل صدق تھا۔

ترکایمان کرنے بابتکی آگاہی
اِس11 لیکنہیں،سکتےکہہکچھبہتمزیدہممیںبارےکے

ہم مشکل سے اِس کی تشریح کر سکتے ہیں، آپکیونکہ سننے میں
میںاصل12ہیں۔ُسست گزروقتاِتنا گیا خودکوآپابکہہے
اُستاد ہونا ہئے۔ افسوسچا کہ ایسا نہیں ہے بلـکہ آپ کو اِس کی
ضرورت آپکوئیکہہے پاسکے آ آپکر کو الله کیکلامکے
بنیادی سچائیاں دوبارہ آپسکھائے۔ ٹھوستکاب کھانا نہیں
کھا سکتے آپبلـکہ دودھکو ہے۔ضرورتکی 13 دودھجو ہی
پی سکتا ابھیوہہے چھوٹا بچہ ہی اورہے بازیراستوہ کی تعلیم
ناواقفسے ہے۔ 14 اِس کے مقابلے میں ٹھوس کھانا بالغوں کے
لئے ہے جنہوں نے اپنی بلوغت کے باعث اپنی روحانی بصارت
کو دیتربیتاِتنی ہے کہ وہ بھلائی اور بُرائی میں امتیاز کر سکتے
ہیں۔

6
اِس1 لئے آئیں، مسیحہم بارےکے بنیادیمیں تعلیم کو چھوڑ

کر بلوغت کی طرف آگے بڑھیں۔ کیونکہ ایسی باتیں دہرانے کی
نہیںضرورت ہونی ہئے ایمانسےجنچا بنیادکی جاتیرکھی ہے،

* 5:7 پیشالتجائیں :کیں یعنی امام حیثیتکی سے اُس نے یہ دعائیں اور التجائیں قربانی کے طور پیشپر کیں۔
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ً مثلا موت تک 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۔

4 ناممکن ہے کہ اُنہیں بحال کر کے دوبارہ توبہ تک پہنچایا
ترکایماناپنانےجنہوںجائے کر اُنہیںہو۔دیا ایکتو بار الله کے
میںنور لایا گیا اُنہوںتھا، لیچکھنعمتکیآسماننے تھی، روحوہ
القدس شریکمیں ہوئے، اُنہوں5 نے الله کے کلام کی بھلائی
اور آنے والے زمانے کی قوتوں کا تجربہ کیا تھا۔ 6 اور پھر اُنہوں
نے اپنا ترکایمان کر !دیا ایسے لوگوں بحالکو کر دوبارہکے 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 جذبکو کر ایسیکے فصل پیدا کرتی ہے جو باڑیکھیتی
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
ملتیسے ہیں۔ 10 کیونکہ نہیںبےانصافالله آپوہہے۔ کا کام
اور نہیںمحبتوہ بھولے گا آپجو اُسنے نامکا لے کر کیظاہر
آپجب مُقّدسیننے خدمتکی کی بلـکہ تکآج کر رہے ہیں۔
خواہشبڑیہماریلیکن11 یہ ہے آپکہ میں سے اِسیایکہر
سرگرمی کا اظہار تکآخر کرتا رہے تاکہ جن باتوں کی اُمید آپ
رکھتے ہیں وہ واقعی پوری ہو جائیں۔ 12 ہم نہیں ہتے چا کہ آپ
ُسست ہو جائیں بلـکہ یہ آپکہ اُن کے نمونے پر چلیں ایمانجو 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 قَسمہی کھا کر یہ وعدہ کیا۔ اَورکوئیکیونکہ نہیں تھا اُسجو
سے بڑا قَسمکیجستھا وہ کھا سکتا۔ وقتاُس14 اُس نے کہا،
مَیں” ضرور بہتتجھے برکت دوں گا، اور ًمَیں یقینا کثرتتجھے
کی اولاد دوں “گا۔ 15 اِس پر ابراہیم نے صبر سے انتظار کر کے
وہ کچھ پایا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ قَسم16 کھاتے لوگوقت
اُس کی قَسم کھاتے ہیں جو اُن سے بڑا ہوتا ہے۔ اِس طرح سے
قَسم میں بیان باتکردہ کی تصدیق بحث مباحثہ کی گنجائشہر
کو ختم کر دیتی ہے۔ 17 الله نے بھی قَسم کھا کر وعدےاپنے
تصدیقکی کی۔ کیونکہ وہ وعدےاپنے وارثوںکے صافپر ظاہر
کرنا چاہتا تھا کہ اُس کا ارادہ کبھی نہیں بدلے گا۔ 18 غرض،
یہ دو باتیں قائم رہی ہیں، الله کا وعدہ اور اُس کی قَسم۔ وہ اِنہیں

نہ تو بدل سکتا نہ اِن بارےکے بولجھوٹمیں سکتا یوںہے۔ ہم
جنہوں نے اُس پاسکے پناہ لی ہے بڑی 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 ہے۔ اور یہ
آسمانی بیت المُقّدس مُقّدسکے کمرےترین پردےکے میں سے
گزر وہیں20ہے۔ہوتیداخلمیںاُسکر ہمارےعیسٰی آگے آگے
جا ہماریکر خاطر داخل ہوا یوںہے۔ ـِکوہ مَل صدق کی مانند
ہمیشہ کے لئے اماِم اعظم بن گیا ہے۔

7
ـِک مَل صدق

ـِکیہ1 مَل صدق، سالم کا بادشاہ اور الله تعالیٰ کا امام جبتھا۔
ابراہیم چار بادشاہوں کو شکست دینے کے بعد واپس آ رہا تھا
ـِکتو مَل صدق اُس سے ملا اور اُسے برکت دی۔ 2 اِس پر ابراہیم
نے اُسے لُوٹتمام کے مال کا دسواں دےحصہ ـِکابدیا۔ مَل
صدق مطلبکا بازیراست” کا “بادشاہ ہے۔ دوسرے، سالم”
کا “بادشاہ مطلبکا سلامتی” کا “بادشاہ ہے۔ 3 نہ اُس باپکا
یا ماں نہہے، نسبکوئی نامہ۔ اُس کی زندگی کا نہ تو آغاز نہہے،
اختتام۔ الله کے فرزند کی طرح وہ تکابد امام رہتا ہے۔

غور4 کریں کہ وہ کتنا عظیم باپہمارےتھا۔ دادا ابراہیم نے
اُسے لُوٹے ہوئے مال کا دسواں دےحصہ دیا۔ اب5 شریعت
طلب کرتی ہے کہ لاوی کی وہ اولاد جو امام بن جاتی ہے قوم
یعنی بھائیوںاپنے پیداوارسے دسواںکا حالانکہلے،حصہ اُن کے
بھائی ابراہیم کی اولاد ہیں۔ ـِکلیکن6 مَل لاویصدق کی اولاد
میں سے نہیں تھا۔ توبھی اُس نے ابراہیم سے دسواں حصہ لے کر
اُسے برکت جسدی سے الله نے وعدہ کیا تھا۔ 7 اِس میں کوئی
شک نہیں کہ کم شخصحیثیت کو اُس سے برکت ملتی ہے جو
یادہ حیثیتز ہو۔کا اماموںلاویجہاں8 تعلقکا فانیہے انسان
دسواں لیتےحصہ ـِکلیکنہیں۔ معاملےکےصدقمَل میں یہ حصہ
اُس بارےکےجسملاکو میں گئیدیگواہی وہکہہے زندہ
رہتا ہے۔ 9 یہ بھی کہا جا سکتا ہے جبکہ 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 لاویگو
وقتاُس پیدا نہیں ہوا تھا توبھی سےطرحایکوہ ابراہیم جسمکے
میں موجود ـِکجبتھا مَل صدق اُس سے ملا۔

11 اگر لاوی کی کہانت جس) پر شریعت مبنی کاملیت(تھی
پیدا کر سکتی تو ایکپھر اَور قسم کے امام کی ضرورتکیا ہوتی،
اُس کی ہارونجو جیسا نہ ہو ـِکبلـکہ مَل جیسا؟صدق 12 کیونکہ
جب بھی کہانت بدل جاتی ہے تو لازم ہے شریعتکہ میں بھی
تبدیلی آئے۔ 13 اور ہمارا جسخداوند بارےکے میں یہ بیان کیا
گیا فرقایکوہہے قبیلے کا فرد تھا۔ اُس قبیلےکے بھیکسیکے
فرد نے امام خدمتکی ادا نہیں کی۔ 14 صافکیونکہ معلوم ہے
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کہ مسیحخداوند یہوداہ قبیلے کا فرد تھا، اور موسٰی اِسنے قبیلے
کو اماموں خدمتکی میں شامل نہ کیا۔

ـِک مَل صدق ایکجیسا اَور امام
ہوصافمزیدمعاملہ15 امامفرقایکہے۔جاتا ظاہر ہوا ہے

ـِکجو مَل صدق جیسا ہے۔ 16 وہ لاوی کے قبیلے کا فرد ہونے
سے امام نہ شریعتطرحجسبنا تقاضا کرتی تھی، بلـکہ وہ لافانی
زندگی قوتکی ہی امامسے بن گیا۔ 17 کیونکہ مُقّدسکلاِم فرماتا
تُو”ہے، تکابد امام ہے،
ایسا امام ـِکجیسا مَل صدق “تھا۔
یوں18 پرانے حکم منسوخکو کر دیا جاتا کیونکہہے، وہ کمزور

اور بےکار تھا 19 ( موسیٰ کی شریعت تو کسی چیز کو کامل
نہیں بنا سکتی (تھی اور ایکاب بہتر اُمید مہیا کی گئی جسہے
ہمسے الله قریبکے آ جاتے ہیں۔

20 اور یہ نیا نظام الله کی قَسم سے قائم ہوا۔ ایسی کوئی قَسم نہ
امامدوسرےجبگئیکھائی بنے۔ لیکن21 قَسمایکعیسٰی کے
یعے ذر امام بن جبگیا الله نے رب”فرمایا، قَسمنے کھائی ہے
اور اِس سے پچھتائے گا تُو’نہیں، تکابد امام “۔‘ہے
22 اِس قَسم کی وجہ سے ایکعیسٰی بہتر عہد کی ضمانت دیتا

ہے۔
ایک23 اَور فرق، پرانے نظام میں بہت سے امام تھے، کیونکہ

موت نے ایکہر خدمتکی محدود کئے رکھی۔ لیکن24 چونکہ
عیسٰی ابد تک زندہ ہے اِس لئے اُس کی کہانت کبھی بھی ختم
نہیں ہو گی۔ یوں25 وہ اُنہیں ابدی دےنجات سکتا ہے جو اُس
کے وسیلے سے الله کے پاس آتے ہیں، کیونکہ وہ ابد تک زندہ
ہے اور اُن شفاعتکی کرتا رہتا ہے۔

ہمیں26 ایسے ہی اماِم اعظم ضرورتکی تھی۔ ہاں، ایسا امام
جو مُقّدس، گناہبےداغ،بےقصور، گاروں الـگسے اور آسمانوں
سے بلند ہوا ہے۔ 27 اُسے دوسرے اماموں کی طرح اِس کی
ضرورت نہیں کہ ہر روز قربانیاں پیش کرے، پہلے اپنے لئے
پھر قوم کے لئے۔ بلـکہ اُس نے اپنے آپ کو پیش کر کے اپنی
اِس قربانی سے اُن کے گناہوں ایککو بار سدا کے لئے مٹا دیا۔
شریعتموسوی28 ایسے لوگوں کو اماِم اعظم مقرر کرتی ہے جو
شریعتلیکنہیں۔کمزور بعدکے الله قَسمکی 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 باتمرکزیکی یہ ہے، ہمارا
ایک ایسا اماِم اعظم ہے جو آسمان پر جلالی خدا کے تخت کے
ہنے د ہاتھ بیٹھا ہے۔ وہاں2 وہ مقدِس خدمتمیں کرتا اُسہے،

ملاقاتحقیقی میںخیمےکے انسانیجسے ہاتھوں نے نہیںکھڑا
کیا رببلـکہ نے۔

3 ہر اماِم اعظم کو نذرانے اور قربانیاں پیش کرنے کے لئے
مقرر کیا جاتا ہے۔ اِس لئے لازم ہے ہمارےکہ اماِم اعظم کے
پاس بھی کچھ ہو جو پیشوہ کر سکے۔ 4 اگر یہ دنیا میں ہوتا تو
اماِم اعظم نہ ہوتا، یہاںکیونکہ امام تو ہیں شریعتجو مطلوبہکے
پیشنذرانے کرتے ہیں۔ مقدِسجس5 میں وہ خدمت کرتے
ہیں وہ اُس مقدِس صرفکی صورتنقلی اور سایہ ہے آسمانجو
پر وجہیہیہے۔ اللهکہہے موسٰینے ملاقاتکو بنانےخیمہکا
پہلےسے آگاہ یہکےکر غور”کہا، اُسعینکچھسبکہکر نمونے
کے مطابق بنایا جائے جو مَیں تجھے یہاں پہاڑ پر دکھاتا “ہوں۔
لیکن6 خدمتجو عیسٰی کو مل گئی ہے وہ دنیا کے اماموں کی
کہیںسےخدمت بہتر اُتنیہے، بہتر جتنا وہ درمیانیکاجسعہد
عیسٰی پرانےہے عہد سے بہتر کیونکہہے۔ یہ عہد بہتر وعدوں کی
بنیاد پر باندھا گیا۔

7 اگر پہلا عہد بےالزام ہوتا تو پھر نئے عہد کی ضرورت نہ
ہوتی۔ لیکن8 الله کو اپنی قوم پر الزام لگانا پڑا۔ اُس نے رب”کہا، کا فرمان ایسےہے، دن آ رہے ہیں
جب مَیں اسرائیل کے گھرانے اور یہوداہ کے گھرانے 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۔
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
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جب1 پہلا عہد باندھا گیا تو عبادت کرنے کے لئے ہدایات

دی گئیں۔ زمین ایکپر مقدِس بھی بنایا گیا، ایک2 جسخیمہ
کے پہلے کمرے میں شمع دان، میز اور اُس پر پڑی مخصوص کی
روٹیاںگئی تھیں۔ اُس کا نام مُقّدس” “کمرا تھا۔ اُس3 پیچھےکے
ایک اَور کمرا تھا جس کا نام مُقّدس” ترین “کمرا تھا۔ پہلے اور
کمرےدوسرے درمیانکے دروازےواقع پر پردہ لگا تھا۔ اِس4
کمرےپچھلے میں بخور جلانے کے لئے سونے کی قربان گاہ اور
عہد کا صندوق تھا۔ عہد کے صندوق پر سونا منڈھا ہوا تھا اور
اُس میں تین چیزیں :تھیں سونے کا میںجسمرتبان مَن بھرا تھا،
ہارون کا وہ جسعصا سے پھوٹکونپلیں نکلی تھیں اور پتھر کی
وہ دو تختیاں جن پر عہد کے احکام لـکھے تھے۔ صندوق5 پر الٰہی
جلال کے دو کروبی فرشتے لـگے تھے جو صندوق کے ڈھکنے کو
سایہ جستھےدیتے کفارہ”نامکا کا تھا۔“ڈھکنا 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 پہلے کمرے
میں جاتے ہیں۔ لیکن7 صرف اماِم اعظم کمرےدوسرےہی
میں داخل ہوتا اورہے، وہ بھی سال ایکصرفمیں جبدفعہ۔
بھی وہ جاتا ہے وہ اپنے ساتھ خون لے کر جاتا جسےہے وہ اپنے
اور قوم کے لئے پیش کرتا ہے تاکہ وہ گناہ مٹ جائیں جو لوگوں
نے غیرارادی طور پر کئے ہوتے ہیں۔ 8 اِس سے روح القدس
دکھاتا ظاہرتکوقتاُسرسائیتککمرےترینمُقّدسکہہے
نہیں کی گئی تھی تکجب پہلا کمرا استعمال میں تھا۔ 9 ًیہ مجازا
موجودہ زمانے کی طرف اشارہ ہے۔ اِس کا مطلب 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
تعلق صرف کھانے پینے والی چیزوں اور غسل مختلفکی رسموں
سے ہوتا ایسیہے، ہدایاتظاہری صرفجو نئے نظام کے آنے
تک لاگو ہیں۔

لیکن11 اب مسیح آ چکا ہے، اُن اچھی چیزوں کا اماِم اعظم
ہوئیحاصلابجو میںخیمےجسہیں۔ خدمتوہ کرتا وہہے
کہیں یادہ ز عظیم اور کامل ہے۔ یہ خیمہ انسانی ہاتھوں نہیںسے
بنایا گیا یعنی یہ کائناتاِس کا نہیںحصہ ہے۔ ایکمسیحجب12
بار سدا کے لئے خیمے مُقّدسکے کمرےترین میں داخل ہوا تو
اُس نے پیشقربانیاں کرنے کے لئے بکروں اور بچھڑوں کا خون
استعمال نہ کیا۔ اِس کے بجائے اُس نے اپنا ہی پیشخون کیا اور
ہمارےیوں لئے ابدی نجات حاصل کی۔ 13 پرانے نظام میں بَیل
بکروں خونکا اور جوان گائے ناپاکراکھکی 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 کو بےداغ قربانی
کے طور پیشپر کیا۔ یوں اُس کا ہمارےخون ضمیر تکموتکو
پہنچانے کاموںوالے صافپاکسے کرتا تاکہہے ہم زندہ خدا
خدمتکی کر سکیں۔

15 یہی وجہ ہے کہ مسیح ایک نئے عہد کا درمیانی ہے۔
مقصد یہ تھا کہ جتنے لوگوں کو الله نے بُلایا ہے اُنہیں الله کی
موعودہ میراثابدیاور ملے۔ اور اِسصرفیہ لئے ممکن ہوا ہے
کہ مسیح نے مر کر فدیہ دیا تاکہ لوگ اُن گناہوں سے چھٹکارا
پائیں جو اُن وقتاُسسے سرزد پہلےوہجبہوئے عہد تحتکے
تھے۔

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 ہو وصیت بےاثر ہوتی ہے۔ اِس کا اثر
وصیت کرنے والے کی موت ہی سے شروع ہوتا ہے۔ 18 یہی
وجہ ہے کہ پہلا عہد ھتے باند وقت بھی خون استعمال ہوا۔
19 پوریکیونکہ قوم شریعتکو کا ہر حکم سنانے کے بعد موسٰی
نے بچھڑوں کا خون پانی سے ملا کر اُسے زوفے کے ُگچھے اور
رنگقرمزی کے دھاگے کے یعے شریعتذر کتابکی اور پوری
قوم پر چھڑکا۔ 20 اُس نے کہا، یہ” خون اُس عہد کی تصدیق
کرتا جسہے کی پیروی کرنے کا حکم الله نے تمہیں دیا “ہے۔
اِسی21 طرح موسٰی نے یہ خون ملاقات کے خیمے اور عبادت
کے تمام سامان پر چھڑکا۔ صرفنہ22 یہ شریعتبلـکہ تقاضا کرتی
ہے ًکہ تقریبا ہر چیز خونکو ہی صافپاکسے کیا جائے بلـکہ
الله کے پیشخونحضور کئے بغیر معافی مل ہی نہیں سکتی۔

مسیح کی قربانی گناہوں کو مٹا دیتی ہے
23 غرض، لازم تھا کہ یہ چیزیں جو آسمان کی اصلی چیزوں

کی نقلی صورتیں پاکہیں صاف کی جائیں۔ لیکن آسمانی چیزیں
ایسیخود قربانیوں کا مطالبہ ہیںکرتی جو اِن کہیںسے بہتر ہوں۔
24 کیونکہ صرفمسیح انسانی ہاتھوں سے بنے مقدِس میں داخل
نہیں ہوا تھیصورتنقلیصرفکیمقدِساصلیجو بلـکہ آسمانوہ
میں داخلہی ہوا ابتاکہ ہماریسے خاطر الله کے منے حاضرسا
ہو۔ 25 دنیا کا اماِم اعظم تو سالانہ کسی اَور یعنی) (جانور
کا خون لے کر مُقّدس ترین کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن
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 کی
تخلیق سے لے بہتتکآجکر دفعہ دُکھ سہنا پڑتا۔ لیکن ایسا نہیں
ہے بلـکہ اب وہ زمانوں کے اختتام پر ایک ہی بار سدا کے لئے
ظاہر ہوا تاکہ آپاپنے کو قربان کرنے سے گناہ کو دُور کرے۔
ایک27 بار مرنا اور الله کی عدالت میں حاضر ہونا ہر انسان کے
لئے مقرر ہے۔ اِسی28 مسیحطرح ایکبھیکو ہی بار بہتوں کے
گناہوں کو اُٹھا کر لے جانے کے لئے قربان کیا گیا۔ دوسری بار
جب وہ ظاہر ہو گا تو گناہوں کو دُور کرنے کے لئے ظاہر نہیں
ہو گا بلـکہ نجاتاُنہیں دینے کے لئے شدتجو سے اُس کا انتظار
کر رہے ہیں۔

10
شریعتموسوی1 آنے والی اچھی اور اصلی چیزوں صرفکی

صورتنقلی اور سایہ ہے۔ یہ اُن چیزوں کی اصلی نہیںشکل ہے۔
اِس لئے یہ اُنہیں کبھی بھی کامل نہیں کر سکتی جو سال بہ سال
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اور بار بار الله حضورکے آ پیشقربانیاںوہیکر کرتے ہتے ہیں۔ر
2 اگر وہ کامل کر سکتی تو قربانیاں پیش کرنے کی ضرورت نہ
رہتی۔ کیونکہ میںصورتاِس ایکپرستار بار سدا کے لئے پاک
صاف ہو جاتے اور اُنہیں گناہ گار ہونے کا شعور نہ رہتا۔ لیکن3
اِس کے بجائے یہ قربانیاں سال بہ سال لوگوں کو اُن کے گناہوں
کی یاد دلاتی ہیں۔ 4 ممکنکیونکہ ہی نہیں 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،
بارےمیرےطرحجس میں *میںمُقّدسکلاِم لـکھا “۔‘ہے
مسیحپہلے8 نہ”ہے،کہتا تُو قربانیاں، بھسمنذریں، والیہونے

قربانیاں یا گناہ کی قربانیاں چاہتا تھا، نہ اُنہیں پسند کرتا “تھا گو
پیشاِنہیںشریعت کرنے پھر9ہے۔کرتیمطالبہکا وہ فرماتا ہوںحاضرمَیں”ہے، پوریمرضیتیریتاکہ یوں“کروں۔ پہلاوہ نظام
ختم کر اُسکے کی جگہ دوسرا نظام قائم کرتا ہے۔ اور10 اُس کی
مرضی پوری ہو جانے سے ہمیں عیسٰی مسیح کے بدن کے وسیلے
مخصوصسے مُقّدسو کیا گیا ہے۔ کیونکہ ایکاُسے ہی بار سدا
کے لئے ہمارے لئے قربان کیا گیا۔

امامہر11 روز بہ میںمقدِسروز فرائضکےخدمتاپنیکھڑا
ادا کرتا روزانہہے۔ اور بار بار وہ پیشقربانیاںوہی کرتا رہتا ہے
بھیکبھیجو گناہوں کو نہیںدُور سکتیں۔کر مسیحلیکن12 نے
گناہوں کو دُور کرنے کے لئے ایک ہی قربانی پیش ایککی،
ایسی جسقربانی کا اثر سدا لئےکے گا۔رہے پھر وہ الله کے ہنے د
ہاتھ بیٹھ گیا۔ وہیں13 وہ اب انتظار کرتا تکجبہے الله اُس
کے دشمنوں کو اُس کے پاؤں کی چوکی نہ بنا دے۔ یوں14 اُس
ایکنے ہی قربانی سے اُنہیں سدا کے لئے کامل بنا دیا جنہیںہے
مُقّدس کیا جا رہا ہے۔

القدسروح15 بھی ہمیں اِس بارےکے میں گواہی دیتا ہے۔
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 کروں “گا۔ 18 اور جہاں اِن گناہوں کی معافی
ہوئی ہے وہاں گناہوں کو دُور کرنے کی قربانیوں کی ضرورت
ہی نہیں رہی۔

آئیں، ہم الله کے آئیںحضور
عیسٰیہماببھائیو،چنانچہ19 پورےسےوسیلےکےخونکے

اعتماد کے ساتھ مُقّدس ترین کمرے میں داخل ہو سکتے ہیں۔
20 اپنے بدن کی قربانی سے عیسٰی نے کمرےاُس پردےکے میں
سے گزرنے ایککا نیا اور بخشزندگی دیا۔کھولراستہ 21 ہمارا
ایک عظیم اعظماماِم اللهجوہے پرگھرکے اِس22ہے۔مقرر لئے
آئیں، دلیخلوصہم اور ایمان پورےکے اعتماد ساتھکے الله کے
آئیں۔حضور ہمارےکیونکہ دلوں پر مسیح خونکا چھڑکا گیا ہے
تاکہ ہمارے مجرم ضمیر صاف ہو جائیں۔ نیز، ہمارے بدنوں کو
پانیصافپاک 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 کسکو طرح محبت دکھانے اور نیک کام کرنے پر
اُبھار سکیں۔ 25 ہم باہم جمع ہونے سے باز نہ آئیں، جس طرح
بعض عادتکی بن گئی ہے۔ اِس کے بجائے دوسرےایکہم
کی حوصلہ افزائی کریں، خاص کر یہ بات 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 کی عدالت کی ناکہول توقع باقی
رہے گی، اُس بھڑکتی آگہوئی کی جو الله کے مخالفوں کو بھسم
کر ڈالے گی۔ 28 جو موسٰی شریعتکی رد کرتا ہے اُس پر رحم
نہیں کیا جا سکتا بلـکہ اگر دو یا اِس سے زائد لوگ اِس جرم کی
گواہی دیں تو اُسے سزائے موت دی جائے۔ 29 تو پھر کیا خیال
ہے، وہ کتنی سخت سزا کے لائق ہو جسگا نے الله کے فرزند
پاؤںکو تلے عہدنےجسروندا؟ کا خونوہ حقیر سےجسجانا
مخصوصاُسے مُقّدسو کیا گیا تھا؟ جساور نے فضل کے روح
کی؟بےعزتیکی 30 ہمکیونکہ اُسے فرمایا،نےجسہیںجانتے
انتقام” لینا میرا کامہی مَیںہے، ہی بدلہ لوں اُس“گا۔ بھییہنے
اپنیرب”کہا، قوم “گا۔کرےانصافکا ناکہولایکیہ31
بات ہے اگر زندہ خدا ہمیں سزا دینے کے لئے پکڑے۔

ایمان32 یںیاددنپہلےکے اللهجبکر روشنکوآپنے کر دیا
تھا۔ وقتاُس مقابلےسختکے آپمیں طرحکئیکو دُکھکا سہنا
پڑا، لیکن آپ ثابت قدم رہے۔ کبھی33 آپکبھی کی بےعزتی
اور عوام کے منے سا ہی ایذا رسانی ہوتی تھی، آپکبھیکبھی اُن
سےجنتھےساتھیکے سلوکایسا ہو تھا۔رہا میںجیلجنہیں34
ڈالا گیا آپ اُن کے دُکھ شریکمیں ہوئے اور آپجب کا مال
و متاع لُوٹا گیا تو آپ نے باتیہ خوشی برداشتسے کی۔ کیونکہ
آپ جانتے تھے کہ وہ مال ہم سے نہیں چھین لیا گیا جو پہلے کی
نسبت کہیں بہتر ہے اور صورتہر میں قائم رہے گا۔ 35 چنانچہ

* 10:7 مُقّدسکلاِم :میں لفظی کتاب:ترجمہ کے طومار میں۔
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اپنے اِس اعتماد کو ہاتھ سے جانے نہ دیں کیونکہ اِس کا بڑا اجر
ملے گا۔ لیکن36 اِس کے لئے آپ ثابتکو قدمی ضرورتکی ہے
آپتاکہ الله پوریمرضیکی سکیںکر اور آپیوں کو ملکچھوہ
جسجائے کا وعدہ اُس نے کیا ہے۔ 37 کیونکہ مُقّدسکلاِم یہ
فرماتا تھوڑی”ہے، ہی دیر باقی ہے
تو آنے والا پہنچے گا، وہ دیر کرےنہیں گا۔
لیکن38 راستمیرا باز ایمان ہی سے جیتا رہے گا،
اور اگر وہ ہٹپیچھے جائے
تو مَیں اُس نہیںخوشسے ہوں “گا۔
لیکن39 ہم اُن میں نہیںسے ہیں ہٹپیچھےجو کر تباہ جائیںہو

گے بلـکہ ہم اُن میں سے ہیں جو ایمان رکھ نجاتکر پاتے ہیں۔
11

ایمان
ایمان1 کیا ہے؟ یہ کہ ہم اُس میں قائم جسرہیں پر ہم اُمید

ہیںرکھتے اور اُسہمکہ یقینکا رکھیں نہیںہمجو سکتے۔دیکھ
ایمان2 ہی سے پرانے زمانوں لوگوںکے کو الله قبولیتکی حاصل
ہوئی۔

3 ایمان کے یعے ذر ہم جان لیتے ہیں کہ کائنات کو الله کے
کلام سے خلق کیا گیا، کہ جو کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں نظر آنے
والی چیزوں نہیںسے بنا۔

ایمانیہ4 کامکا تھا ہابیلکہ اللهنے ایسیایککو پیشقربانی
قابیلجوکی قربانیکی ایماناِستھی۔بہترسے کی بنا پر الله اُسےنے
راست باز ٹھہرا کر اُس کی اچھی گواہی اُسجبدی، نے اُس
قربانیوںکی قبولکو کیا۔ ایماناور یعےکے ذر تکابوہ بولتا رہتا
ہے حالانکہ وہ مُردہ ہے۔ 5 یہ ایمان کا کام تھا حنوککہ نہ مرا
بلـکہ زندہ حالت میں آسمان پر اُٹھایا گیا۔ کوئی بھی اُسے ڈھونڈ کر
پا نہ سکا کیونکہ الله اُسے آسمان پر اُٹھا لے گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ
اُٹھائے جانے پہلےسے 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 ہے اور کہ وہ
اُنہیں اجر دیتا ہے جو اُس طالبکے ہیں۔

یہ7 ایمان کا کام تھا نوحکہ نے الله کی اُسجبسنی اُسےنے
آنے والی باتوں بارےکے میں آگاہ کیا، ایسی باتوں بارےکے میں
جو ابھی دیکھنے میں نہیں آئی تھیں۔ نوح نے خدا کا خوف مان
ایککر کشتی بنائی تاکہ اُس کا خاندان بچ جائے۔ یوں اُس نے
اپنے ایمان یعےکے ذر دنیا کو مجرم قرار دیا اور بازیراستاُس کا
وارث بن گیا جو ایمان حاصلسے ہوتی ہے۔

8 یہ ایمان کا کام تھا کہ ابراہیم نے الله کی سنی جب اُس نے
اُسے بُلا کر کہا کہ ایکوہ ملـکایسے میں جائے جو اُسے بعد
میں میراث میں ملے گا۔ ہاں، وہ ملـکاپنے کو چھوڑ کر روانہ
ہوا، اُسےحالانکہ معلوم نہ تھا کہاںوہکہ جا ایمان9ہے۔رہا کے

یعے ذر وہ وعدہ کئے ملـکہوئے میں اجنبی حیثیتکی سے ہنے ر
لگا۔ وہ خیموں میں رہتا تھا اور اِسی طرح اسحاق اور یعقوب بھی
جو اُس کے ساتھ وعدےاُسی وارثکے تھے۔ 10 کیونکہ ابراہیم
اُس شہر کے انتظار میں تھا جس کی مضبوط بنیاد ہے جساور
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 جسالله نے وعدہ کیا ہے وفادار ہے۔ 12 گو ًابراہیم تقریبا مر
چکا تھا توبھی شخصایکاُسی سے بےشمار اولاد نکلی، تعداد میں
آسمان پر کے ستاروں اور ساحل پر ریتکی ذروںکے کے برابر۔

13 یہ لوگتمام ایمان رکھتے رکھتے مر گئے۔ اُنہیں وہ کچھ نہ ملا
جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اُنہوں دُورصرفاُسےنے ہی دیکھسے
کر خوش آمدید *کہا۔ اور اُنہوں نے تسلیم کیا کہ ہم زمین †پر
صرف مہمان اور عارضی طور پر ہنے ر والے اجنبی ہیں۔ 14 جو
اِس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ تکابہم
اپنے وطن تلاشکی میں ہیں۔ 15 اگر اُن کے ذہن میں ملـکوہ
نکلوہسےجسہوتا تھےآئے تو واپسبھیابوہ جا تھے۔سکتے
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۔

یہ17 ایمان کا کام تھا کہ ابراہیم نے اسحاقوقتاُس کو قربانی
پیشپرطورکے اللهجبکیا آزمایا۔اُسےنے ہاں، وہ اپنے اکلوتے
بیٹے کو قربان کرنے کے لئے تیار تھا اگرچہ اُسے الله وعدےکے
مل گئے تھے 18 کہ تیری” نسل اسحاق ہی سے قائم رہے “گی۔
19 ابراہیم نے الله”سوچا، مُردوں بھیکو زندہ کر سکتا “ہے، اور
ً مجازا اُسے واقعی اسحاق مُردوں میں واپسسے مل گیا۔

یہ20 ایمان کا کام تھا اسحاقکہ نے آنے والی چیزوں لحاظکے
یعقوبسے اور عیسَو برکتکو دی۔

21 یہ ایمان کا کام تھا یعقوبکہ نے مرتے یوسفوقت کے
دونوں بیٹوں برکتکو دی اور اپنی لاٹھی سرےکے ٹیکپر لگا
کر الله کو سجدہ کیا۔

یہ22 ایمان کا کام تھا یوسفکہ نے وقتمرتے پیشیہ گوئی
کی کہ اسرائیلی مصر نکلیںسے گے بلـکہ یہ بھی کہا کہ وقتنکلتے
میری ہڈیاں بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔

23 یہ ایمان کا کام تھا کہ موسٰی کے باپماں نے پیدائشاُسے
بعدکے تین تکماہ چھپائے رکھا، اُنہوںکیونکہ نے دیکھا کہ وہ
صورتخوب ہے۔ وہ بادشاہ کے حکم ورزیخلافکی کرنے
سے نہ ڈرے۔

24 یہ ایمان کا کام تھا کہ موسٰی پرواننے چڑھ کر انکار کیا کہ
اُسے فرعون کی بیٹی کا بیٹا ٹھہرایا جائے۔ عارضی25 طور پر گناہ

* 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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لطفسے اندوز ہونے کے بجائے اُس نے الله کی قوم کے ساتھ
بدسلوکی کا نشانہ بننے ترجیحکو دی۔ 26 وہ سمجھا میریجبکہ
مسیح کی خاطر رُسوائی کی جاتی ہے تو یہ مصر کے تمام خزانوں
یادہسے ز قیمتی اُسکیونکہہے، آنکھیںکی آنے والے اجر پر لـگی
رہیں۔

ایمانیہ27 کامکا تھا موسٰیکہ بادشاہنے ڈرےسےغصےکے
بغیر مصر دیا،چھوڑکو کیونکہ وہ یا گو دیکھےاَن خدا مسلسلکو
اپنی آنکھوں کے منے سا رکھتا رہا۔ 28 یہ ایمان کا کام تھا کہ اُس
نے فسح کی عید منا کر حکم دیا کہ خون کو چوکھٹوں پر لگایا
جائے ہلاکتاکہ کرنے والا فرشتہ اُن کے پہلوٹھے بیٹوں کو نہ
چھوئے۔

29 یہ ایمان کا کام تھا کہ اسرائیلی بحرِ ُلزم ق میں سے یوں گزر
جیسےسکے مصریوںجبتھی۔زمینخشکیہکہ یہنے کرنے
کوششکی کی تو ڈوبوہ گئے۔

30 یہ ایمان کا کام تھا کہ سات تکدن یریحو شہر کی فصیل
کے گرد چکر لگانے کے بعد پوری دیوار گر گئی۔ 31 یہ بھی ایمان
کا کام تھا کہ راحب فاحشہ اپنے شہر کے باقی نافرمان باشندوں
کے ہلاکساتھ نہ ہوئی، کیونکہ اُس نے اسرائیلی جاسوسوں کو
سلامتی کے خوشساتھ آمدید کہا تھا۔

مَیں32 مزید کیا کچھ پاسمیرےکہوں؟ وقتاِتنا نہیں کہ مَیں
جدعون، برق، سمسون، اِفتاح، داؤد، سموایل اور نبیوں بارےکے
میں ایمانسبیہ33رہوں۔سناتا رہے۔کامیابہیسےسببکے
وہ بادشاہیوں غالبپر آئے انصافاور کرتے اُنہیںرہے۔ الله کے
وعدے 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 اِتنے طاقت ور ثابت ہوئے کہ اُنہوں نے غیرملـکی
لشکروں دی۔شکستکو ایمان35 رکھنے باعثکے خواتین کو اُن
کے مُردہ عزیز حالتزندہ واپسمیں ملے۔
لیکن ایسے بھی تھے جنہیں برداشتتشدد کرنا پڑا اور جنہوں نے

آزاد ہو انکارسےجانے کیا ایکاُنہیںتاکہ بہتر یعنیچیز اُٹھنےجی 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 گیا۔ بعض 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 پہاڑوںمیں،جگہوںویرانوہ غاروںپر، میںگڑھوںاور آوارہ
پھرتے رہے۔

39 اِن سب کو ایمان کی وجہ سے اچھی گواہی ملی۔ توبھی
اِنہیں نہحاصلکچھوہ اللهوعدہکاجسہوا کیونکہ40تھا۔کیانے
اُس ہمارےنے لئے ایک ایسا منصوبہ بنایا تھا جو کہیں بہتر ہے۔
وہ چاہتا تھا کہ ہمارےلوگیہ تککاملیتبغیر نہ پہنچیں۔

12
الله باپہمارا

1 غرض، ہم گواہوں کے بڑےاِتنے لشکر گھیرےسے ہتے ر
!ہیں اِس لئے آئیں، ہم سب کچھ اُتاریں ہمارےجو لئے رکاوٹ
باعثکا بن گیا ہے، ہر گناہ کو جو ہمیں 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 جو ایمان کا بانی بھی ہے اور اُسے تکتکمیل پہنچانے
والا بھی۔ یاد رہے کہ گو حاصلخوشیوہ کر سکتا تھا توبھی اُس
نے موتصلیبی کی ناکشرم بےعزتی کی پروا نہ کی بلـکہ اِسے
برداشت کیا۔ اباور وہ الله تختکے کے ہنے د ہاتھ جا بیٹھا !ہے

3 اُس پر دھیان دیں جس نے گناہ گاروں کی اِتنی مخالفت
برداشت کی۔ پھر آپ تھکتے تھکتے بےدل نہیں ہو جائیں گے۔
4 آپدیکھیں، گناہ لڑےسے تو ہیں، لیکن آپتکابھی جانکو
تکدینے اِس مخالفتکی نہیں کرنی پڑی۔ 5 آپکیا مُقّدسکلاِم
کی یہ حوصلہ افزا بات بھول گئے ہیں جو آپ کو الله کے فرزند
ٹھہرا کر بیان کرتی میرے”ہے، رببیٹے، تربیتکی کو متحقیر جان،
جب وہ تجھے ڈانٹے تو نہ بےدل ہو۔
6 کیونکہ ربجو کو پیارا ہے اُس کی تادیبوہ کرتا ہے،
وہ ایکہر کو سزا دیتا ہے
جسے اُس نے بیٹے کے طور پر قبول کیا “ہے۔
7 اپنی مصیبتوں کو الٰہی تربیت سمجھ برداشتکر کریں۔ اِس

میں الله آپ سے بیٹوں کا سلوکسا کر رہا ہے۔ کیا کبھی کوئی
بیٹا تھا جس کی اُس کے باپ نے تربیت نہ کی؟ 8 اگر آپ کی
تربیت سب کی طرح نہ کی جاتی تو اِس مطلبکا یہ ہوتا آپکہ
الله کے حقیقی فرزند نہ ہوتے بلـکہ ناجائز اولاد۔ 9 جبدیکھیں،
ہمارے باپانسانی تربیتہمارینے کی تو ہم اُسنے عزتکی
کی۔ اگر ایسا ہے تو کتنا یادہ ز ضروری ہے کہ ہم اپنے روحانی
باپ 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 اور جس
سے ہم اُس کی قدوسیت شریکمیں ہونے کے قابل ہو جاتے
ہیں۔ تربیتہماریجب11 کی جاتی ہے تو وقتاُس خوشیہم
نہیںمحسوس کرتے بلـکہ تربیتکیجنلیکنغم۔ ہوتیطرحاِس
ہے وہ بعد بازیراستمیں اور سلامتی فصلکی کاٹتے ہیں۔

ہدایات
12 چنانچہ اپنے تھکے ہارے بازوؤں اور کمزور گھٹنوں کو

مضبوط کریں۔ 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 اور قدوسیت کے لئے
جد و جہد کرتے رہیں، کیونکہ مُقّدسجو نہیں ہے وہ خداوند
کو کبھی نہیں دیکھے گا۔ اِس15 پر دھیان دینا کہ کوئی الله کے

* 12:13 جو …عضو اُتر نہ ایک:جائے اَور ممکنہ :ترجمہ جو لنگڑا ہے بھٹکوہ نہ جائے۔
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فضل سے محروم نہ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ
نکلے اور بڑھ کر تکلیف کا باعث بن جائے اور بہتوں ناپاککو
کر دے۔ دیںدھیان16 بھیکوئیکہ زناکار یا عیسَو دنیاویجیسا
نہشخص اپنےعوضکےکھانےہیایکنےجسہو وہ موروثی
حقوق بیچ ڈالے جو بڑےاُسے بیٹے حیثیتکی سے حاصل تھے۔
آپ17 بھیکو معلوم ہے بعدکہ وہجبمیں وراثتبرکتیہ میں
پانا چاہتا تھا تو اُسے رد کیا گیا۔ اُس وقت اُسے توبہ کا موقع نہ ملا
اُسحالانکہ آنسونے بہا بہا کر کوششکیکرنےحاصلبرکتیہ
کی۔

آپ18 اُس طرح الله کے حضور نہیں طرحجسآئے اسرائیلی
جب وہ سینا پہاڑ پر پہنچے، اُس پہاڑ پاسکے جسے چھوا جا سکتا
تھا۔ بھڑکآگوہاں رہی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور آندھی
چل رہی تھی۔ نرسنگےجب19 کی آواز دیسنائی اور الله اُن سے
ہم کلام ہوا تو سننے والوں نے اُس سے التجا کی کہ ہمیں مزید
باتکوئی نہ بتا۔ 20 کیونکہ وہ یہ برداشتحکم نہیں کر سکتے تھے
کہ اگر” کوئی جانور بھی پہاڑ کو چھو لے تو اُسے سنگسار کرنا
“ہے۔ 21 یہ منظر اِتنا ناکہیبت تھا کہ موسٰی نے کہا، مَیں”
خوف کانپمارےکے رہا “ہوں۔

22 آپنہیں، صیون پہاڑ پاسکے آ گئے ہیں، یعنی زندہ خدا کے
شہر آسمانی یروشلم آپپاس۔کے فرشتوںبےشمار اور جشن منانے
والی جماعت پاسکے آ گئے ہیں، 23 اُن پہلوٹھوں کی جماعت کے
پاس جن کے نام آسمان پر درج کئے گئے آپہیں۔ تمام انسانوں کے
منصف الله کے پاس آ گئے ہیں اور کامل کئے گئے راست بازوں
کی روحوں کے پاس۔ 24 نیز آپ نئے عہد کے درمیانی عیسٰی کے
پاس آ ہیںگئے اور اُس چھڑکائے پاسکےخونگئے ہابیلجو کے
طرحکیخون بدلہ لینے باتکی نہیں کرتا ایسیایکبلـکہ معافی دیتا
ہے جو کہیں یادہ ز موثر ہے۔

چنانچہ25 خبردار رہیں آپکہ اُس کی سننے سے انکار نہ کریں
جو اِس آپوقت سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ کیونکہ اگر اسرائیلی
نہ بچے جب اُنہوں نے دنیاوی پیغمبر موسٰی کی سننے سے انکار کیا
تو پھر بچـیںطرحکسہم گے اگر ہم اُس کی سننے سے انکار کریں
جو آسمان سے ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ جب26 الله سینا پہاڑ پر
سے بول اُٹھا تو زمین کانپ گئی، ابلیکن اُس نے وعدہ کیا ایک”ہے، بار پھر مَیں نہ صرف زمین کو ہلا دوں گا بلـکہ آسمان کو
“بھی۔ ایک”27 بار “پھر الفاظکے طرفاِس اشارہ کرتے ہیں
کہ خلق کی گئی چیزوں کو ہلا کر دُور کیا جائے گا اور نتیجے
صرفمیں وہ چیزیں قائم رہیں گی جنہیں ہلایا نہیں جا سکتا۔

28 چنانچہ آئیں، ہم شکرگزار ہوں۔ کیونکہ 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 بھسمحقیقتا کر دینے
آگوالی ہے۔

13
ہم الله طرحکسکو پسند آئیں

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 کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے اُنہیں یوں یاد رکھنا
آپجیسے سے یہ بدسلوکی ہو رہی ہو۔

لازم4 ہے ازدواجیسبکےسبکہ زندگی کا احترام کریں۔
شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے وفادار رہیں، کیونکہ الله
زناکاروں شادیاور بندھنکا توڑنے والوں گا۔کرےعدالتکی

پیسوںزندگیکیآپ5 کے لالچ آزادسے اُسیہو۔ پر کریںاکتفا
پاسکےآپجو اللهکیونکہہے، فرمایانے کبھیتجھےمَیں”ہے،
نہیں چھوڑوں گا، مَیں تجھے ترککبھی نہیں کروں “گا۔ 6 اِس
لئے ہم اعتماد سے کہہ سکتے میریرب”ہیں، مدد کرنے والا ہے،
اِس لئے مَیں نہیں ڈروں گا۔
انسان میرا کیا بگاڑ سکتا “ہے؟
7 اپنے راہنماؤں کو یاد رکھیں جنہوں آپنے کو الله کا کلام

سنایا۔ اِس پر غور کریں کہ اُن کے چال چلن سے کتنی بھلائی
پیدا ہوئی ہے، اور اُن ایمانکے کے نمونے پر چلیں۔ 8 عیسٰی مسیح
ماضی آجمیں، اور یکساںتکابد ہے۔ کیطرحطرح9 اور بیگانہ
تعلیمات آپ کو اِدھر اُدھر نہ بھٹکائیں۔ آپ تو الله کے فضل سے
تقویت پاتے ہیں اور اِس نہیںسے پرہیزسےکھانوںمختلفآپکہ
کرتے ہیں۔ اِس میں خاصکوئی فائدہ نہیں ہے۔

قربانایسیایکپاسہمارے10 گاہ قربانیکیجسہے کھانا
ملاقات کے خیمے میں خدمت کرنے والوں کے لئے منع ہے۔
11 کیونکہ گو اماِم جانوروںاعظم خونکا گناہ قربانیکی طورکے
پر مُقّدس کمرےترین میں لے جاتا ہے، لیکن اُن کی لاشوں کو
خیمہ گاہ کے باہر جلایا جاتا ہے۔ اِس12 وجہ سے عیسٰی بھیکو
شہر کے باہر صلیبی موت سہنی پڑی تاکہ قوم کو اپنے خون سے
مخصوص و مُقّدس کرے۔ 13 اِس لئے آئیں، ہم خیمہ گاہ سے
نکل کر اُس پاسکے جائیں اور اُس کی بےعزتی شریکمیں ہو
یہاںکیونکہ14جائیں۔ ہمارا کوئی قائم ہنے ر والا نہیںشہر بلـکہہے
ہم آنے والے شہر کی شدید آرزو رکھتے ہیں۔ چنانچہ15 آئیں، ہم
عیسٰی وسیلےکے سے الله کو حمد و ثنا کی پیشقربانی کریں، یعنی
ہمارے ہونٹوں اُسسے نامکے یفکی تعر کرنے والا پھل نکلے۔
16 نیز، بھلائی کرنا اور دوسروں کو اپنی برکات شریکمیں کرنا
مت بھولنا، ایسیکیونکہ قربانیاں الله کو پسند ہیں۔

17 اپنے راہنماؤں کی سنیں اور اُن کی بات مانیں۔ کیونکہ وہ
آپ بھالدیکھکی کرتے کرتے جاگتے ہتے ر ہیں، اور اِس میں وہ
الله کے منے سا جواب دہ ہیں۔ اُن کی بات مانیں تاکہ وہ خوشی
سے اپنی خدمت سرانجام دیں۔ ورنہ وہ ہتے کرا ہتے کرا اپنی ذمہ
داری نبھائیں گے، اور آپیہ کے لئے مفید نہیں ہو گا۔
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ہمارے18 لئے دعا کریں، گو ہمیں یقین ہے کہ ہمارا ضمیر

صاف اورہے ہم لحاظہر اچھیسے زندگی گزارنے خواہشکے
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 جو ابدی عہد کے خون ہمارےسے

خداوند اور بھیڑوں کے عظیم چرواہے عیسٰی کو مُردوں میں سے
واپس لایا 21 وہ آپ کو ہر اچھی چیز نوازےسے تاکہ آپ اُس
پوریمرضیکی اورسکیں۔کر وہ مسیحعیسٰی یعےکے میںہمذر
وہ کچھ کرےپیدا جو اُسے پسند آئے۔ اُس کا جلال ازل سے ابد
تک ہوتا !رہے آمین۔

الفاظآخری
22 بھائیو، مہربانی کر نصیحتکے 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 وہ جلدی پہنچے تو اُسے ساتھ لے کر
آپ سے ملنے آؤں گا۔

24 اپنے تمام راہنماؤں اور تمام مُقّدسین کو میرا اٹلیکہنا۔سلام
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 میں بکھرے ہوئے بارہ اسرائیلی قبیلوں کو

سلام۔
ایمان حکمتاور

میرے2 آپجببھائیو، طرحطرحکو آزمائشوںکی کا سامنا
پڑےکرنا تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں، 3 کیونکہ آپ
جانتے ہیں کہ آپ کے ایمان کے آزمائے جانے سے ثابت قدمی
پیدا ہوتی ہے۔ ثابتچنانچہ4 قدمی کو ھنے بڑ دیں، وہجبکیونکہ
تکتکمیل پہنچے گی تو آپ بالغ اور کامل بن جائیں گے، آپاور
میں کوئی بھی کمی نہیں پائی جائے گی۔ لیکن5 اگر آپ میں سے
کمیکیحکمتمیںکسی ہو تو الله مانگےسے سبجو فیاضیکو
سے اور بغیر جھڑکی دیئے دیتا وہہے۔ آپضرور دےحکمتکو
گا۔ لیکن6 اپنی گزارش ایمان کے پیشساتھ کریں اور شک نہ
کریں، شککیونکہ کرنے والا سمندر کی موج کی مانند ہوتا ہے
جو ہَوا سے اِدھر اُدھر اُچھلتی بہتی جاتی ہے۔ 7 ایسا شخص نہ
سمجھے مجھےکہ خداوند ملےکچھسے گا، 8 کیونکہ وہ دو دلا اور
اپنے ہر کام میں غیرمستقل مزاج ہے۔

غربت دولتاور
پست9 حال بھائی مسیح میں اپنے اونچے مرتبے پر فخر کرے

10 دولتجبکہ شخصمند اپنے ادنیٰ مرتبے پر فخر کرے، کیونکہ
وہ جنگلی پھول کی طرح جلد ہی جاتا رہے گا۔ جب11 سورج
طلوع ہوتا ہے تو اُس کی ُجھلسا دینے دھوپوالی میں پودا مُرجھا
جاتا، اُس کا پھول گر جاتا اور اُس کی تمام خوب صورتی ختم
ہو جاتی ہے۔ اِس دولتطرح شخصمند بھی کام کرتے کرتے
مُرجھا جائے گا۔

آزمائش
مبارک12 ہے وہ جو آزمائش کے وقت ثابت قدم رہتا ہے،

کیونکہ قائم ہنے ر پر اُسے زندگی کا تاجوہ ملے جسگا کا وعدہ الله
نے اُن سے کیا ہے جو اُس محبتسے رکھتے ہیں۔ 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 خواہشاتبُری اُسے کھینچ
کر اور اُکسا آزمائشکر میں پھنسا دیتی ہیں۔ 15 پھر خواہشاتیہ
حاملہ ہو کر گناہ کو ہیںدیتیجنم اور گناہ بالغ ہو موتکر کو جنم
دیتا ہے۔

میرے16 عزیز بھائیو، فریب مت !کھانا 17 ہر اچھی نعمت
اور ہر اچھا تحفہ آسمان سے نازل ہوتا ہے، نوروں باپکے سے،
جس میں نہ کبھی تبدیلی آتی ہے، نہ لتے بد ہوئے سایوں کی سی
حالت پائی جاتی ہے۔ اُسی18 نے اپنی مرضی سے ہمیں سچائی کے
کلام وسیلےکے سے پیدا کیا۔ یوں ایکہم طرح سے اُس کی تمام
مخلوقات کا پہلا پھل ہیں۔

سننا کافی نہیں ہے
میرے19 عزیز بھائیو، اِس کا خیال رکھنا، شخصہر سننے میں

تیز لیکنہو، لنے بو اور انسانکیونکہ20دھیما۔میںکرنےغصہ کا
غصہ راستوہ بازی پیدا نہیں کرتا جو الله چاہتا ہے۔ 21 چنانچہ
اپنی عادتیںگندیکیزندگی اور دُورچلنچالشریر حلیمیکےکر
سے کلاِم مُقّدس کا وہ بیج قبول کریں جو آپ کے اندر یا بو گیا
ہے، کیونکہ آپیہی دےنجاتکو سکتا ہے۔

22 مُقّدسکلاِم کو سنیںصرفنہ بلـکہ اُس پر بھیعمل 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 مَیںکہ نے کیا کچھ دیکھا۔ اِس25 کی
نسبت مبارکوہ ہے جو آزاد کرنے والی شریعتکامل میں غور
سے نظر ڈال کر اُس میں قائم رہتا ہے اور اُسے سننے کے بعد نہیں
بھولتا بلـکہ اُس پر عمل کرتا ہے۔

26 آپکیا آپاپنے دینکو دار سمجھتے ہیں؟ آپاگر اپنی زبان
پر قابو نہیں رکھ سکتے آپتو آپاپنے فریبکو دیتے ہیں۔ آپپھر
داریدینکی کا اظہار ہے۔بےکار 27 باپخدا کی نظر میں دین
داری پاککا اور بےداغ اظہار یہ ہے، یتیموں اور بیواؤں کی
بھالدیکھ میںمصیبتوہجبکرنا ہوں اور آپاپنے کو دنیا کی
آلودگی سے بچائے رکھنا۔

2
تعصب سے خبردار

میرے1 بھائیو، لازم ہے آپکہ ہمارےجو جلالی خداوند
عیسٰی مسیح پر ایمان رکھتے ہیں جانب داری نہ دکھائیں۔ فرض2
کریں کہ ایک آدمی سونے کی انگوٹھی اور شاندار کپڑے پہنے
میںجماعتکیآپہوئے آ آدمیغریبایکساتھساتھاورجائے
بھی مَیلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے اندر آئے۔ 3 اور آپ شاندار
کپڑے پہنے ہوئے آدمی خاصپر دےدھیان کر اُس سے یہاں”کہیں، اِس کرسیاچھی تشریفپر غریبلیکن“رکھیں، آدمی کو
کہیں، وہاں” کھڑا ہو “جا یا میرےآ،” پاؤں پاسکے فرش پر
بیٹھ “جا۔ 4 آپکیا ایسا کرنے خیالاتمجرمانہسے منصفوالے
نہیں ثابت ہوئے؟ آپکیونکہ لوگوںنے میں ناروا فرق کیا ہے۔

میرے5 عزیز بھائیو، !سنیں کیا الله نے اُنہیں نہیں چنا جو دنیا
کی نظر ہیںغریبمیں تاکہ ایمانوہ منددولتمیں ہو جائیں؟ یہی
لوگ وہ بادشاہی میراث میں پائیں جسگے کا وعدہ الله نے اُن
سے کیا ہے جو اُسے پیار کرتے ہیں۔ لیکن6 آپ نے ضرورت
مندوں کی بےعزتی کی ہے۔ ذرا سوچ لیں، وہ کون ہیں آپجو
کو دباتے اور عدالت میں گھسیٹ کر لے جاتے ہیں؟ کیا یہ
نہیںہیمنددولت وہی7ہیں؟ تو عیسٰی پر کفر بکتے اُسہیں، عظیم
نام جسپر کے آپپیروکار بن گئے ہیں۔

الله8 چاہتا آپکہہے میںمُقّدسکلاِم شریعتشاہیمذکور
پوری پڑوسیاپنے”کریں، محبتویسیسے جیسیرکھنا تُو آپاپنے
سے رکھتا “ہے۔ 9 چنانچہ جب آپ جانب داری دکھاتے ہیں
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تو گناہ کرتے ہیں اور آپشریعت کو مجرم ٹھہراتی ہے۔ مت10
بھولنا شریعتنےجسکہ ایکصرفکا حکم توڑا ہے پوریوہ
شریعت کا قصوروار ٹھہرتا ہے۔ 11 نےجسکیونکہ فرمایا، زنا”
نہ “کرنا اُس نے یہ بھی کہا، قتل” نہ “کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ
آپ نے زنا تو نہ کیا ہو، لیکن کسی کو قتل کیا ہو۔ توبھی آپ
ایکاِس جرم کی وجہ شریعتپوریسے توڑنے کے مجرم بن گئے
ہیں۔ 12 چنانچہ جو کچھ بھی آپ کہتے اور کرتے ہیں یاد رکھیں
آزادکہ گی۔کرےعدالتکیآپشریعتوالیکرنے کیونکہ13
عدالتالله وقتکرتے اُس پر رحم کرےنہیں جسگا خودنے
نہیںرحم لیکندکھایا۔ عدالترحم غالبپر آ جاتا آپجبہے۔
رحم کریں گے تو آپالله پر کرےرحم گا۔

نیکایمان کاموں کے بغیر مُردہ ہے
میرے14 بھائیو، اگر ایمانکوئی رکھنے کا دعوٰی لیکنکرے،

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 کی ضرورت 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 پوریضرور میںکرنے مدد نہ کرے۔ کیا اِس کا کوئی فائدہ
ہے؟ 17 محضغرض، ایمان کافی نہیں۔ اگر نیکوہ کاموں سے
عمل میں نہ لایا جائے تو وہ مُردہ ہے۔

ہو18 سکتا اعتراضکوئیہے پاسکےشخصایک”کرے، تو
ایمان ہوتا دوسرےہے، “کام۔نیکپاسکے آئیں، دکھائیںمجھے
نیکآپکہ کاموں کے طرحکسبغیر ایمان رکھ سکتے ہیں۔ یہ
ناممکنتو لیکنہے۔ مَیں آپضرور کو سےکاموںنیکاپنے دکھا
سکتا ہوں مَیںکہ ایمان رکھتا ہوں۔ 19 آپاچھا، کہتے ہیں، ہم”
ایمان رکھتے ہیں ایککہ ہی خدا “ہے۔ شاباش، یہ بالکل صحیح
بھیشیاطینہے۔ یہ ایمان رکھتے ہیں، گو وہ یہ جان خوفکر کے
مارے 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 قربانکو گاہ پیشپر کیا۔ آپ22 دیکھخود سکتے
ہیں کہ اُس کا ایمان نیکاور کام مل کر عمل کر رہے تھے۔ اُس
کا ایمان تو اُس مکملسے ہوا جو کچھ اُس نے کیا 23 اور اِس طرح
ہی مُقّدسکلاِم کی پوریباتیہ ابراہیم”ہوئی، نے الله پر بھروسا
رکھا۔ اِس بنا پر الله نے اُسے راست باز قرار “دیا۔ اِسی وجہ سے
الله”وہ کہلایا۔“دوستکا آپیوں24 دیکھخود ہیںسکتے کہ
انسان نیکاپنے اعمال کی بنا پر راست باز قرار دیا جاتا ہے، نہ کہ
ایمانصرف رکھنے کی وجہ سے۔

راحب25 فاحشہ بھیمثالکی لیں۔ بھیاُسے کیکاموںاپنے بنا
راستپر باز قرار دیا اُسجبگیا اسرائیلینے مہمانکیجاسوسوں
نوازی کی اور اُنہیں شہر سے نکلنے کا دوسرا راستہ دکھا کر بچایا۔

26 طرحجسغرض، بدن روح کے بغیر مُردہ اُسیہے طرح
ایمان نیکبھی اعمال کے بغیر مُردہ ہے۔

3
زبان

میرے1 آپبھائیو، میں سے یادہ ز اُستاد نہ آپبنیں۔ معلومکو
ہے کہ ہم اُستادوں کی یادہ ز سختی سے عدالت کی جائے گی۔
2 ہم سب سے تو کئی طرح کی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ لیکن
لنےسےشخصجس بو نہیںغلطیکبھیمیں ہوتی کاملوہ اورہے
پورےاپنے بدن کو قابو میں رکھنے قابلکے ہے۔ گھوڑےہم3
کے منہ میں لگام کا دہانہ رکھ دیتے ہیں تاکہ ہمارےوہ 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 جتنی
بھی تیز ہَوا چلتی ہو ناخدا ایک چھوٹی سی پتوار کے یعے ذر اُس
کا ٹھیکرُخ رکھتا یوںہے۔ ہی وہ اُسے اپنی مرضی سے چلا لیتا
ہے۔ ایکزبانطرحاِسی5 چھوٹا سا عضو لیکنہے، بڑیبڑیوہ
باتیں کرتی ہے۔
بڑےایکدیکھیں، جنگل کو بھسم کرنے کے لئے ایک ہی

چنگاری کافی ہوتی ہے۔ زبان6 آگبھی کی مانند بدنہے۔ کے
دیگر اعضا کے درمیان رہ کر اُس میں ناراستی کی پوری دنیا پائی
جاتی ہے۔ پورےوہ بدن کو آلودہ کر دیتی ہے، ہاں انسان کی
پوری زندگی آگکو لگا دیتی ہے، کیونکہ وہ خود جہنم آگکی
ُسلگائیسے ہے۔گئی انساندیکھیں،7 قسمہر جانوروںکے پر قابو
پا لیتا ہے اور اُس نے ایسا کیا بھی ہے، خواہ جنگلی جانور ہوں یا
پرندے، رینگنے ہوںوالے سمندرییا جانور۔ لیکن8 زبان پر کوئی
قابو نہیں پا سکتا، اِس بےتاب اور شریر چیز پر مہلـکجو زہر سے
لبالب بھری ہے۔ زبان9 سے ہم اپنے خداوند باپاور ستائشکی
بھی کرتے ہیں اور دوسروں پر لعنت 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 سےچشمےہی میٹھا اور کڑوا پھوٹپانی نکلے۔
میرے12 بھائیو، کیا انجـیر درختکے پر لـگزیتون سکتے ہیں یا
انگور بیلکی پر انجـیر؟ سےچشمےنمکینطرحاِسی!نہیںہرگز میٹھا
پانی نہیں نکل سکتا۔

آسمان حکمتسے
13 کیا آپ میں سے کوئی دانا اور سمجھ دار ہے؟ وہ یہ بات

پیداسےحکمتکرے،ظاہرسےچلنچالاچھےاپنے والیہونے
حلیمی نیککے کاموں سے۔ لیکن14 !خبردار اگر آپ دل میں
حسد کڑواہٹکی اور غرضیخود پال رہے ہیں تو اِس پر شیخی
مت مارنا، نہ سچائی کے خلاف جھوٹ بولیں۔ 15 ایسا فخر آسمان
طرفکی سے نہیں ہے، بلـکہ دنیاوی، غیرروحانی ابلیساور سے
ہے۔ 16 کیونکہ جہاں حسد اور غرضیخود وہاںہے فساد اور
ہر شریر کام پایا جاتا ہے۔ آسمان17 کی حکمت فرق ہے۔ اّول تو
پاکوہ اور مُقّدس ہے۔ نیز وہ امن پسند، نرم دل، فرماں بردار،
رحم اور پھلاچھے بھریسے غیرجانبہوئی، دار دلخلوصاور
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ہے۔ 18 اور صلحجو کراتے ہیں اُن کے لئے بازیراست کا پھل
سلامتی سے یا بو جاتا ہے۔

4
دنیا سے دوستی

1 یہ لڑائیاں اور جھگڑے جو آپ کے درمیان ہیں کہاں سے
آتے ہیں؟ کیا اِن کا سرچشمہ خواہشاتبُریوہ نہیں آپجو کے
لڑتیمیںاعضا رہتی رکھتےخواہشکیچیزکسیآپ2ہیں؟ ہیں،
لیکن اُسے حاصل نہیں کر آپسکتے۔ قتل اور حسد کرتے ہیں،
لیکن جو آپکچھ ہتے چا ہیں وہ پا نہیں آپسکتے۔ جھگڑتے اور
لڑتے ہیں۔ آپتوبھی پاسکے کچھ نہیں ہے، آپکیونکہ الله سے
مانگتے نہیں۔ 3 اور آپجب مانگتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ملتا۔
وجہ یہ ہے آپکہ غلط نیت سے مانگتے ہیں۔ آپ اِس سے اپنی
پوریخواہشاتغرضخود کرنا ہتے چا ہیں۔ 4 بےوفا !لوگو کیا
آپ کو نہیں معلوم کہ دنیا کا دوست الله کا دشمن ہوتا ہے؟ جو
دنیا دوستکا بننا چاہتا ہے وہ الله کا دشمن بن جاتا ہے۔ 5 یا کیا
آپ سمجھتے ہیں کہ مُقّدسکلاِم کی باتیہ سیبےتُکی ہے کہ
غیرتالله روحاُسسے کا آرزومند اُسکوجسہے ہمارےنے
لیکن6دیا؟کرنےسکونتاندر اِسہمیںوہ یادہکہیںسے فضلز
بخشتا ہے۔ مُقّدسکلاِم یوں فرماتا ہے، الله” مغروروں کا مقابلہ
کرتا لیکن فروتنوں پر مہربانی کرتا “ہے۔

7 غرض، الله کے تابع ہو جائیں۔ ابلیس کا مقابلہ کریں تو وہ
بھاگ گا۔جائے 8 الله قریبکے آ جائیں تو آپوہ قریبکے آئے
گا۔ گناہ گارو، اپنے ہاتھوں صافپاککو کریں۔ دو دلو، اپنے
دلوں مخصوصکو و مُقّدس کریں۔ افسوس9 کریں، ماتم کریں،
ہنسیکیآپروئیں۔خوب بدلمیںماتم خوشیکیآپاورجائے
مایوسی میں۔ 10 آپاپنے منےکےخداوندکو سا نیچا یں کر تو آپوہ
کو کرےسرفراز گا۔

دوسرےایک متمنصفکا بننا
11 دوسرےایکبھائیو، پر تہمت مت لگانا۔ جو اپنے بھائی پر

تہمت لگاتا یا اُسے مجرم ٹھہراتا ہے وہ شریعت پر تہمت لگاتا ہے
اور شریعت کو مجرم ٹھہراتا ہے۔ اور شریعتآپجب پر تہمت
لگاتے ہیں آپتو اُس کے پیروکار نہیں ہتے ر بلـکہ اُس منصفکے
بن شریعت12ہیں۔گئے والادینے ہیایکصرفمنصفاور ہے
اور وہ ہے الله نجاتجو دینے ہلاکاور کرنے قابلکے ہے۔ تو
پھر آپ کون ہیں جو اپنے آپ منصفکو سمجھ کر اپنے پڑوسی
کو مجرم ٹھہرا رہے !ہیں

متشیخی مارنا
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 دیکھیں، آپ یہ بھی نہیں
جانتے کلکہ کیا ہو زندگیکیآپگا۔ ہیچیز کیا بھاپآپ!ہے
ہی ہیں جو تھوڑی دیر کے لئے نظر آتی، پھر غائب ہو جاتی ہے۔
15 بلـکہ آپ کو یہ کہنا ہئے، چا اگر” خداوند کی مرضی ہوئی تو
جئیںہم اورگے یہ یا وہ کریں “گے۔ لیکن16 فی شیخیآپالحال

مار کر اپنے غرور کا اظہار کرتے ہیں۔ اِس قسم کی تمام شیخی
بازی بُری ہے۔

جانتاجوچنانچہ17 اُسےکہہے کیا کامنیککیا لیکنہے،کرنا
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 دولتکیآپ2ہے۔والیآنےمصیبتپر
سڑ گئی ہے اور کیڑے آپ کے شاندار کپڑے کھا گئے ہیں۔
آپ3 کے سونے اور چاندی لـگزنگکو گیا ہے۔ اور اُن کی
زنگ آلودہ حالت آپ خلافکے دےگواہی گی اور آپ کے
جسموں آگکو کی طرح کھا جائے گی۔ کیونکہ آپ نے اِن
آخری دنوں میں اپنے لئے خزانے جمع کر لئے ہیں۔ 4 دیکھیں، جو
آپمزدوری کٹائیکیفصلنے والوںکرنے رکھیبازسے وہہے
آپ خلافکے آپاورہے۔رہیچلّا جمعفصلکی والوںکرنے
آسمانیچیخیںکی لشکروں پہنچتککانوںکےربکے ہیں۔گئی
آپ5 نے دنیا میں عیاشی اور عیش و عشرت کی زندگی گزاری
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 کریںغور اِسجو انتظار میں رہتا زمینکہہے اپنی قیمتی
فصل پیدا کرے۔ وہ کتنے صبر یفسے خر اور بہار کی بارشوں کا
انتظار کرتا !ہے آپ8 بھی صبر کریں اور اپنے دلوں کو مضبوط
رکھیں، کیونکہ خداوند کی آمد قریب آ گئی ہے۔

9 دوسرےایکبھائیو، پر مت بڑانا، بڑ آپورنہ عدالتکی کی
جائے منصفگی۔ دروازےتو پر کھڑا ہے۔ 10 بھائیو، اُن نبیوں
کے نمونے پر چلیں جنہوں ربنے کے نام میں پیشکلام کر کے
صبر سے دُکھ اُٹھایا۔ 11 دیکھیں، ہم اُنہیں مبارک کہتے ہیں جو
صبر سے دُکھ برداشت کرتے تھے۔ آپ ایوبنے کی ثابت قدمی
بارےکے میں سنا ہے اور یہ بھی دیکھ لیا ربکہ نے آخر میں
کیا کچھ کیا، بہتربکیونکہ مہربان اور رحیم ہے۔

میرے12 سببھائیو، بڑھسے کر یہ آپکہ قَسم نہ کھائیں، نہ
آسمان قَسم،کی زمیننہ اَورکسینہکی، “ہاں”آپجبکی۔چیز
کہنا ہتے چا ہیں تو بس “ہاں” ہی کافی ہے۔ اور اگر انکار کرنا
چاہیں بستو “نہیں” کہنا کافی ہے، آپورنہ مجرم ٹھہریں گے۔

13 کیا آپ میں سے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے؟ وہ دعا
کرے۔ کیا خوشکوئی ہے؟ ستائشوہ گیتکے گائے۔ 14 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 معافاُسے کیا جائے گا۔ 16 دوسرےایکچنانچہ کے منے سا
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اپنے گناہوں کا اقرار یں کر اور دوسرےایک کے لئے دعا کریں
تاکہ آپ شفا پائیں۔ شخصراست کی موثر دعا سے بہت کچھ ہو
سکتا ہے۔ الیاس17 ہم جیسا انسان تھا۔ لیکن جب اُس نے زور
سے دعا کی بارشکہ نہ ہو تو تینساڑھے بارشتکسال نہ ہوئی۔
18 پھر اُس نے دوبارہ دعا کی تو آسمان بارشنے عطا کی اور زمین
نے اپنی فصلیں پیدا کیں۔

میرے19 بھائیو، میںآپاگر سچائیکوئیسے بھٹکسے جائے
اور صحیحاُسےکوئی راہ واپسپر لائے تو20 یقین جانیں، کسیجو
گناہ گار کو اُس کی غلط راہ واپسسے لاتا ہے وہ اُس کی جان
موتکو سے بچائے گا اور گناہوں کی بڑی تعداد کو دےچھپا
گا۔
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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 خدا باپ آپنے کو بہت دیر پہلے جان
کر چن لیا اور اُس کے روح نے آپ مخصوصکو و مُقّدس کر
دیا۔ نتیجے میں آپ عیسٰی مسیح کے تابع اور اُس کے چھڑکائے
گئے خون صافپاکسے ہو گئے ہیں۔
آپالله کو بھرپور فضل اور سلامتی بخشے۔

زندہ اُمید
3 خدا ہمارے خداوند عیسٰی مسیح کے باپ کی یف تعر !ہو

اپنے عظیم رحم سے اُس نے عیسٰی مسیح کو زندہ کرنے کے
وسیلے سے ہمیں سرےنئے سے پیدا کیا ہے۔ اِس سے ایکہمیں
زندہ اُمید ملی ہے، میراثایسیایک4 جو کبھی سڑےنہیں گی،
کبھی نہیں ناپاک ہو جائے گی اور کبھی نہیں مُرجھائے گی۔
کیونکہ یہ آسمان پر آپ کے لئے محفوظ رکھی گئی ہے۔ 5 اور الله
آپ کے ایمان کے یعے ذر اپنی قدرت آپسے کی اُس تکوقت
حفاظت کرتا رہے گا آپتکجب نجاتکو نہ مل جائے، وہ
نجات آخرتجو سبدنکے پر ظاہر ہونے کے لئے تیار ہے۔

خوشیآپوقتاُس6 منائیں گے، گو فی آپالحال تھوڑیکو
دیر کے لئے طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا کر کے غم کھانا
پڑتا ہے 7 تاکہ آپ کا ایمان اصلی ثابت ہو جائے۔ کیونکہ جس
آگطرح سونے کو آزما خالصکر بنا دیتی اُسیہے آپطرح کا
بھیایمان آزمایا جا رہا یہحالانکہہے، فانی یادہکہیںسےسونے ز
قیمتی ہے۔ کیونکہ الله چاہتا ہے کہ آپ کو اُس دن یف، تعر
جلال ملعزتاور جبجائے عیسٰی مسیح ظاہر ہو گا۔ اُسی8
آپکو پیار کرتے ہیں اگرچہ آپ نے اُسے دیکھا نہیں، اور اُسی
آپپر ایمان رکھتے ہیں گو آپوہ کو وقتاِس نظر نہیں آتا۔ ہاں،
آپ دل میں ناقابِل بیان اور جلالی خوشی منائیں گے، آپجب9
وہ پائیںکچھ گے ایمانجو کی منزِل مقصود یعنیہے اپنی جانوں کی
نجات۔

10 نبی اِسی نجات کی تلاش اور تفتیش میں لـگے رہے، اور
اُنہوں نے اُس فضل پیشکی گوئی کی جو الله آپ کو دینے والا
تھا۔ اُنہوں11 نے معلوم کرنے کوششکی کی مسیحکہ روحکا
میںاُنجو وقتکستھا باتمیںبارےکےحالاتکنیا کر رہا
اُسجبتھا مسیحنے دُکھکے اور بعد گوئیپیشکیجلالکے
کی۔ 12 اُن پر اِتنا ظاہر کیا گیا کہ اُن گوئیاںپیشیہکی اُن اپنےکے
لئے نہیں تھیں، بلـکہ آپ کے لئے۔ اباور سبیہ آپکچھ کو اُن
ہی کے وسیلے پیشسے کیا گیا ہے جنہوں 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
پرطورذہنیچنانچہ13 کمربستہ اپنیسےمندیہوشجائیں۔ہو

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 آپجو جاہل
وقتہوتے تھے۔رکھتے ورنہ آپوہ زندگیکی کو اپنے میںسانچے
ڈھال لیں گی۔ اِس15 کے بجائے الله کی مانند جسبنیں آپنے
کو بُلایا جسہے۔ طرح وہ قدوس ہے اُسی طرح آپ بھی ہر
وقت مُقّدس زندگی گزاریں۔ 16 کیونکہ کلاِم مُقّدس میں لـکھا
ہے، اپنے” آپ مخصوصکو مُقّدسو رکھو کیونکہ مُقّدسمَیں
“ہوں۔

17 اور یاد رکھیں کہ جسباپآسمانی آپسے دعا کرتے ہیں
داریجانب نہیں کرتا بلـکہ آپ عملکے آپمطابقکے کا فیصلہ
اِسآپتکجبچنانچہگا۔کرے دنیا رہیںمہمانکے گے خدا
میںخوفکے زندگی گزاریں۔ 18 آپکیونکہ خود ہیںجانتے کہ
آپ باپکو دادا کی زندگیبےمعنی چھڑانےسے لئےکے کیا فدیہ
دیا گیا۔ یہ سونے جیسیچاندییا فانی چیز نہیں تھی 19 بلـکہ مسیح
کا قیمتی خون تھا۔ اُسی بےنقصکو اور بےداغ لیلے حیثیتکی
ہمارےسے لئے قربان کیا گیا۔ اُسے20 دنیا تخلیقکی سے پیشتر چنا
لیکنگیا، ظاہرخاطرکیآپمیںدنوںآخریاِن اُساور21گیا۔کیا
کے وسیلے آپسے 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 کے تابع ہو جانے آپسے مخصوصکو مُقّدسو کر
دیا گیا آپاور بھائیوںمیںدلوںکے لئےکے یا گئیڈالیمحبتبےر
ہے۔ چنانچہ اب ایک دوسرے خلوصکو دلی اور لـگن سے
پیار کرتے رہیں۔ 23 آپکیونکہ کی سرےنئے پیدائشسے ہوئی
ہے۔ اور یہ کسی فانی بیج کا پھل نہیں ہے بلـکہ الله کے لافانی،
زندہ اور قائم ہنے ر والے کلام کا پھل ہے۔ یوں24 مُقّدسکلاِم
فرماتا تمام”ہے، گھاسانسان ہی ہیں،
اُن کی تمام شان شوکتو جنگلی پھول کی مانند ہے۔
گھاس تو مُرجھا جاتی اور پھول گر جاتا ہے،
ربلیکن25 کا کلام تکابد قائم رہتا “ہے۔
مذکورہ کلام الله خبریخوشکی ہے آپجو کو سنائی گئی

ہے۔
2

زندہ پتھر مُقّدساور قوم
1 چنانچہ اپنی زندگی سے تمام طرح کی بُرائی، دھوکے بازی،

یاکاری، ر حسد اور بہتان نکالیں۔ 2 چونکہ آپ نومولود بچے ہیں
اِس لئے خالص روحانی دودھ پینے کے آرزومند رہیں، کیونکہ
اِسے پینے آپہیسے ھتے بڑ ھتے نجاتبڑ تکنوبتکی پہنچیں گے۔
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جنہوں3 نے خداوند کی بھلائی کا تجربہ کیا ہے اُن کے لئے ایسا
ضروریکرنا ہے۔

خداوند4 پاسکے آئیں، اُس زندہ پتھر پاسکے جسے انسانوں
نے رد کیا ہے، لیکن جو الله نزدیککے چنیدہ اور قیمتی ہے۔
5 اور آپ بھی زندہ پتھر ہیں جن کو الله اپنے روحانی مقدِس کو
تعمیر کرنے کے لئے استعمال کر رہا ہے۔ صرفنہ یہ بلـکہ آپ
اُس مخصوصکے مُقّدسو امام ہیں۔ مسیحعیسٰی وسیلےکے سے
ایسیآپ پیشقربانیاںروحانی کر ہیںرہے جو الله پسندکو 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 جو ایمان رکھتے قیمتبیشہیں ہے۔

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۔
وہ اِس لئے ٹھوکر کھاتے ہیں کیونکہ وہ مُقّدسکلاِم کے تابع

نہیں ہوتے۔ یہی کچھ الله کی اُن کے لئے مرضی تھی۔
آپلیکن9 الله کی چنی ہوئی نسل آپہیں، آسمانی بادشاہ کے

امام اور اُس مخصوصکی مُقّدسو قوم آپہیں۔ اُس ملـکیتکی
بن گئے ہیں تاکہ الله کے قوی کاموں کا اعلان کریں، کیونکہ وہ
آپ یکیکو تار حیرتاپنیسے انگیز روشنی میں لایا ہے۔ ایک10
وقت آپجبتھا اُس کی قوم نہیں تھے، آپابلیکن الله کی قوم
ہیں۔ پہلے آپ پر رحم نہیں ہوا تھا، لیکن اب الله آپنے پر اپنے
رحم کا اظہار کیا ہے۔

الله کے خادم
11 عزیزو، آپ اِس دنیا میں اجنبی اور مہمان ہیں۔ اِس لئے

مَیں آپ کو تاکید کرتا ہوں آپکہ خواہشاتجسمانی کا انکار
کریں۔ کیونکہ یہ آپ کی جان سے لڑتی ہیں۔ غیرایمان12 داروں
کے درمیان ہتے ر ہوئے اِتنی اچھی زندگی گزاریں کہ گو وہ آپ
پر غلط کام کرنے تہمتکی بھی لگائیں توبھی اُنہیں آپ نیککے
کام نظر آئیں اور اُنہیں الله آمدکی اُسدنکے تمجیدکی پڑے۔کرنی

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
کرنے والوں کو سزا اور اچھا کام کرنے والوں شاباشکو دیں۔
15 کیونکہ الله مرضیکی ہے آپکہ اچھا کام کرنے ناسمجھسے
لوگوں کی جاہل باتوں کو بند کریں۔ آپ16 آزاد ہیں، اِس لئے
آزادانہ زندگی لیکنگزاریں۔ آزادیاپنی غلطکو کام چھپانے کے
لئے استعمال نہ کریں، آپکیونکہ الله کے خادم ہیں۔ 17 ایکہر

مناسبکا احترام کریں، اپنے بہن بھائیوں محبتسے رکھیں، خدا
خوفکا مانیں، بادشاہ کا احترام کریں۔

مسیح کے دُکھ کا نمونہ
غلامو،اے18 لحاظہر سے اپنے مالـکوں کا احترام کر کے اُن

کے تابع رہیں۔ اور سلوکیہ نہ صرف 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 اگر آپ صبر سے پٹائی کی وہ سزا
برداشت یں کر آپجو کو غلط کام کرنے کی وجہ سے ملی ہو۔
لیکن آپاگر کو اچھا کام کیکرنے وجہ دُکھسے پڑےسہنا اور
یہآپ سزا یںبرداشتسےصبر توکر یہ الله کوآپ21ہے۔فضلکا
اِسی کے لئے بُلایا گیا ہے۔ کیونکہ مسیح آپنے کی خاطر دُکھ
سہنے آپمیں کے لئے ایک نمونہ چھوڑا ہے۔ اور وہ چاہتا ہے کہ
آپ اُس کے نقِش قدم پر چلیں۔ 22 اُس نے تو کوئی گناہ نہ کیا،
اور نہ فریبکوئی باتکی اُس کے منہ سے نکلی۔ لوگوںجب23
نے اُسے گالیاں دیں تو اُس جوابنے میں گالیاں نہ دیں۔ جب
اُسے دُکھ سہنا پڑا تو اُس نے کسی کو دھمکی نہ دی بلـکہ اُس
نے اپنے آپ کو الله کے حوالے کر دیا جو انصاف سے عدالت
کرتا ہے۔ مسیح24 خود اپنے بدن ہمارےپر گناہوں صلیبکو پر
لے گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر جائیں اور یوں ہمارا گناہ
تعلقسے ختم ابجائے۔ہو وہ چاہتا بازیراستہمکہہے کی
گزاریں۔زندگی آپکیونکہ اُسیکو زخموںکے سےوسیلےکے شفا
ملی ہے۔ پہلے25 آپ آوارہ بھیڑوں کی طرح آوارہ پھر رہے تھے،
کےجانوںاپنیآپابلیکن نگراناورچرواہے لوٹپاسکے آئے
ہیں۔

3
بیوی اور شوہر

اِسی1 طرح آپ یوں بیو کو بھی اپنے اپنے شوہر کے تابع رہنا
ہے۔ کیونکہ اِس طرح وہ ایمانجو نہیں رکھتے اپنی بیوی چالکے
چلن سے جیتے جا کچھہیں۔سکتے نہیںضرورتکیکہنے گیرہے
کیونکہ2 دیکھیںوہ پاکیزگیکتنیآپکہگے سے خوفکےخدا
کیاِس3ہیں۔گزارتیزندگیمیں متفکر کرنا طورظاہریآپکہ
پر آراستہ ًہوں، خاصمثلا طور یقوں طر سے ُگندھے ہوئے بالوں
سے یا یورکےسونے ز اور لباسشاندار پہننے اِس4سے۔ بجائےکے
اِس کی کریںفکر آراستہشخصیتباطنیکیآپکہ ہو۔ کیونکہ جو
نرمروح دلی یوروںلافانیکےسکوناور ز ہوئیسجیسے وہیہے
الله میںماضی5ہے۔قیمتبیشنزدیککے الله پر اُمید والیرکھنے
طرحاِسیبھیخواتینمُقّدس اپنا سنگار کیا تھیں۔کرتی یوں وہ اپنے
شوہروں تابعکے رہیں، 6 سارہ طرحکی جو اپنے شوہر ابراہیم کو
آقا کہہ اُسکر کی مانتی آپتھی۔ تو سارہ بیٹیاںکی بن ہیں۔گئی
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نیکچنانچہ کام کریں اور کسی بھی چیز سے نہ ڈریں، خواہ وہ
کتنی ہی ڈراؤنی کیوں نہ ہو۔

7 اِس طرح لازم ہے کہ آپ جو شوہر ہیں سمجھ کے ساتھ
یوںاپنی بیو زندگیساتھکے جانیہگزاریں، نسبتکیآپیہکہکر
ہیں۔کمزور اُن کریں،عزتکی آپبھییہکیونکہ زندگیساتھکے
فضلکے وارثکی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اِس میں بےپروائی کرنے
آپسے کی دعائیہ زندگی رکاوٹمیں پیدا ہو جائے۔

نیک زندگی گزارنے کی وجہ سے دُکھ
8 آخر ایکمیں اَور بات، آپ ایکسب ہی سوچ رکھیں اور

دوسرےایک تعلقاتسے میں ہم دردی، پیار، رحم اور حلیمی
کا اظہار کریں۔ کسی9 کے غلط کام جوابکے میں غلط کام
مت کرنا، نہ کسی کی گالیوں جوابکے میں گالی دینا۔ اِس کے
میںجواببجائے شخصایسے برکتکو دیں، کیونکہ الله آپنے
بھیکو اِس لئے بُلایا ہے آپکہ اُس وراثتبرکتکی میں پائیں۔
10 مُقّدسکلاِم یوں فرماتا ہے،

مزےکون” 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 کے خلاف ہے جو غلط کام کرتے

“ہیں۔
13 اگر آپ نیک کام کرنے میں سرگرم ہوں تو کون آپ کو

نقصان پہنچائے گا؟ لیکن14 اگر آپ کو راست کام کرنے کی
بھیدُکھسےوجہ پڑےاُٹھانا ہیں۔مبارکآپتو اُن دھمکیوںکی
متسے ڈرنا متاور گھبرانا 15 بلـکہ اپنے دلوں میں مسیحخداوند
مخصوصکو مُقّدسو جانیں۔ اور جو آپبھی آپسے کی مسیح
پر اُمید بارےکے میں پوچھے وقتہر اُسے جواب دینے کے لئے
تیار رہیں۔ لیکن نرم دلی سے اور خدا خوفکے جوابساتھکے
دیں۔ ساتھ16 آپساتھ کا صافضمیر ہو۔ پھر لوگجو آپ کے
مسیح میں اچھے چال چلن بارےکے میں غلط باتیں کر رہے ہیں
اُنہیں اپنی تہمت پر شرم آئے گی۔ یاد17 رہے غلطکہ کام کرنے
کی وجہ سے دُکھ سہنے کی نسبت بہتر یہ ہے کہ ہم نیک کام
کرنے کی وجہ تکلیفسے اُٹھائیں، بشرطیکہ یہ الله مرضیکی ہو۔
18 کیونکہ مسیح ہمارےنے گناہوں کو مٹانے کی ایکخاطر
بار سدا کے لئے موت سہی۔ ہاں، راستجو باز ہے اُس نے یہ
ناراستوں کے لئے کیا تاکہ آپ کو الله کے پاس پہنچائے۔ اُسے
بدن کے اعتبار سے موتسزائے دی گئی، لیکن روح کے اعتبار
سے اُسے زندہ کر دیا گیا۔ اِس19 روح کے یعے ذر اُس نے جا کر

قیدی روحوں کو پیغام دیا۔ 20 یہ اُن کی روحیں تھیں جو اُن دنوں
میں نافرمان نوحجبتھے اپنی کشتی بنا رہا تھا۔ وقتاُس الله صبر
سے انتظار کرتا رہا، لیکن صرفآخرکار لوگایکچند یعنی آٹھ
افراد پانی میں گزرسے کر یہ21نکلے۔بچ پانی بپتسمےاُس طرفکی
اشارہ نجاتکوآپوقتاِسجوہے کیجسمسےاِسہے۔دلاتا
گندگی دُور نہیں کی جاتی بلـکہ بپتسمہ وقتلیتے ہم الله عرضسے
کرتے ہیں کہ وہ ہمارا صافپاکضمیر کر دے۔ پھر آپیہ کو
مسیحعیسٰی اُٹھنےجیکے نجاتسے ہے۔دلاتا آسمانمسیحاب22
پر جا کر الله کے ہنے د ہاتھ بیٹھ گیا جہاںہے فرشتے، اختیار والے
اور قوتیں اُس کے تابع ہیں۔

4
تبدیل شدہ زندگیاں

اب1 مسیحچونکہ نے جسمانی طور پر دُکھ اُٹھایا اِس لئے آپ
بھی آپاپنے کو اُس سیکی سوچ لیسسے کریں۔ جسکیونکہ
مسیحنے کی خاطر جسمانی طور پر دُکھ سہہ لیا ہے اُس نے گناہ
سے نپٹ لیا ہے۔ 2 نتیجے میں وہ زمین پر اپنی باقی زندگی انسان
پوریخواہشاتبُریکی کرنے میں گزارےنہیں گا بلـکہ الله کی
پوریمرضی کرنے میں۔ ماضی3 آپمیں نے وقتکافی وہ کچھ
کرنے میں گزارا جو غیرایمان دار پسند کرتے ہیں یعنی عیاشی،
شہوت پرستی، نشہ شراببازی، رنگنوشی، رنگناچرلیوں، اور
گھنونی بُت پرستی میں۔ آپاب4 غیرایمانکے تعجبدوستدار
ہیںکرتے آپکہ اُن ملساتھکے عیاشیکر اِسکے دھارےتیز
میں چھلانگ نہیں لگاتے۔ اِس لئے وہ آپ پر کفر بکتے ہیں۔
لیکن5 اُنہیں الله کو جواب دینا پڑے گا جو زندوں اور مُردوں
عدالتکی کرنے کے لئے تیار کھڑا ہے۔ 6 یہی وجہ ہے کہ الله
اُنہیںخبریخوشکی بھی سنائی گئی ابجو مُردہ مقصدہیں۔ یہ
تھا کہ وہ الله کے منے روحسا میں زندگی گزار سکیں اگرچہ انسانی
لحاظ سے اُن جسمکے عدالتکی کی گئی ہے۔

اپنی نعمتوں دوسرےایکسے خدمتکی کریں
7 تمام چیزوں کا خاتمہ قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ دعا کرنے کے

لئے چست ہوشاور مند رہیں۔ سب8 باتضروریسے یہ ہے
کہ آپ ایک دوسرے سے لگاتار محبت رکھیں، کیونکہ محبت
گناہوں کی بڑی تعداد پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ 9 بڑبڑائے بغیر ایک
دوسرے کی مہمان نوازی کریں۔ 10 الله اپنا مختلففضل نعمتوں
ظاہرسے فضلہے۔کرتا یہکا وفاداریانتظام ہوئےچلاتےسے
دوسرےایک خدمتکی کریں، ایکہر نعمتاُس سے اُسےجو
ملی ہے۔ 11 اگر کوئی بولے تو الله الفاظسےکے ساتھکے بولے۔
اگر کرےخدمتکوئی تو طاقتاُس یعےکے ذر جو الله اُسے مہیا
کرتا ہیطرحاِسکیونکہہے، الله کو مسیحعیسٰی وسیلےکے سے
جلال دیا جائے گا۔ ازل سے تکابد جلال اور قدرت اُسی کی
!ہو آمین۔

آپ مصیبتکی غیرمعمولی نہیں ہے
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12 عزیزو، ایذا رسانی کی آگاُس پر تعجب نہ یں کر جو آپ
کو آزمانے کے لئے آپ پر آن پڑی ہے۔ متیہ سوچنا میرےکہ
ساتھ کیسی غیرمعمولی بات ہو رہی ہے۔ 13 بلـکہ خوشی منائیں
آپکہ مسیح کے دُکھوں شریکمیں ہو رہے ہیں۔ کیونکہ پھر
آپ اُس وقت بھی خوشی منائیں گے جب مسیح کا جلال ظاہر
ہو گا۔ 14 لوگاگر اِس لئے آپ کی بےعزتی کرتے ہیں آپکہ
مسیح کے پیروکار ہیں تو مبارکآپ ہیں۔ کیونکہ اِس مطلبکا
ہے کہ الله کا جلالی روح آپ پر ٹھہرا ہوا ہے۔ 15 اگر آپ میں
سے کسی کو دُکھ اُٹھانا پڑے تو یہ اِس لئے نہیں ہونا ہئے چا کہ
آپ قاتل، چور، مجرم یا فسادی ہیں۔ لیکن16 اگر آپ کو مسیح
کے پیروکار ہونے کی وجہ دُکھسے 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 کی عدالت کی جائے گی۔
اگر ایسا ہے تو پھر اِس کا انجام اُن کے لئے کیا ہو گا جو الله کی
خبریخوش کے تابع نہیں ہیں؟ 18 اور اگر راست باز مشکل سے
بچـیں گے تو پھر بےدین اور گناہ گار کا کیا ہو گا؟ 19 چنانچہ جو
الله کی مرضی سے دُکھ اُٹھا رہے ہیں نیکوہ کام کرنے سے باز
نہ آئیں بلـکہ اپنی جانوں اُسیکو کے کریںحوالے 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 کے دُکھوں کا
گواہ بھی ہوں، اور مَیں آپ کے ساتھ اُس آنے والے جلال میں
شریک ہو جاؤں گا جو ظاہر ہو جائے گا۔ حیثیتاِس سے مَیں
اپیلسےآپ بانگلہ2ہوں،کرتا اللهہوئےہوتے کیگلےاُسکے
دیکھ بھال کریں آپجو سپردکے کیا گیا ًخدمتیہہے۔ مجبورا نہ
کریں خوشیبلـکہ کیونکہسے، یہ الله ہے۔مرضیکی لالچ کے بغیر
پوری لـگن سے خدمتیہ سرانجام دیں۔ آپجنہیں3 کے سپرد کیا
گیا ہے اُن متحکومتپر کرنا بلـکہ گلے کے لئے اچھا نمونہ بنیں۔
4 پھر جب ہمارا سردار گلہ بان ظاہر ہو گا تو آپ کو جلال کا
غیرفانی تاج ملے گا۔

اِسی5 طرح لازم ہے کہ آپ جو جوان ہیں بزرگوں کے تابع
انکساریسبرہیں۔ لباسکا پہن دوسرےایککر خدمتکی
کریں، کیونکہ الله مغروروں کا مقابلہ کرتا لیکن فروتنوں پر مہربانی
کرتا ہے۔ 6 چنانچہ الله کے قادر ہاتھ کے جھکنیچے جائیں تاکہ
وہ وقتموزوں آپپر کو سرفراز کرے۔ اپنی7 تمام پریشانیاں اُس
پر ڈال دیں، کیونکہ آپوہ کی فکر کرتا ہے۔

ہوش8 مند رہیں، جاگتے رہیں۔ آپ کا دشمن ابلیس گرجتے
ہوئے ببر شیر کی طرح گھومتا پھرتا اور کسی کو ہڑپ کر لینے
تلاشکی میں رہتا ہے۔ ایمان9 میں مضبوط رہ کر اُس کا مقابلہ
آپکریں۔ کو تو معلوم ہے پوریکہ دنیا آپمیں کے بھائی اِسی

قسم کا دُکھ اُٹھا رہے ہیں۔ لیکن10 آپ کو یادہ ز دیر کے لئے
دُکھ اُٹھانا پڑےنہیں گا۔ کیونکہ ہر طرح فضلکے کا جسخدا
آپنے کو مسیح میں اپنے ابدی جلال میں شریک ہونے کے
لئے بُلایا ہے وہ آپخود تککاملیتکو پہنچائے گا، مضبوط
بنائے دےتقویتگا، گا ٹھوسایکاور بنیاد پر گا۔کرےکھڑا
اُسیقدرتتکابد11 حاصلکو رہے۔ آمین۔

آخری سلام
12 مَیں آپ کو یہ مختصر سلوانسخط کی مدد سے لـکھ رہا

ہوں جسے مَیں وفادار بھائی سمجھتا ہوں۔ مَیں اِس سے آپ کی
حوصلہ افزائی اور اِس کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ یہی الله کا
فضلحقیقی اِسہے۔ پر قائم رہیں۔

بابل13 میں جماعتجو الله آپنے کی طرح چنی ہے آپوہ
کو سلام کہتی ہے، اور اِسی طرح 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 شمعون پطرس 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 کرےخدا آپکہ اُسے ہمارےاور خداوند عیسٰی کو جاننے
میں ترقی کرتے کثرتکرتے فضلسے اور سلامتی پاتے جائیں۔

الله کا بُلاوا
3 الله نے اپنی الٰہی قدرت سے ہمیں وہ سب کچھ عطا کیا ہے

جو ترسخدا زندگی گزارنے کے لئے ضروری ہے۔ اور ہمیں یہ
اُسے جان لینے حاصلسے ہوا کیونکہہے۔ اُس ہمیںنے 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 آپکہ اِن سے دنیا
کی بُری خواہشات سے پیدا ہونے والے فساد سے بچ کر اُس کی
ذاتالٰہی شریکمیں ہو جائیں۔ کچھسبیہ5 پیِش نظر رکھ کر
پوری لـگن کوششسے کریں آپکہ کے ایمان سے اخلاق پیدا
ہو اخلاقجائے، سے علم، 6 علم سے ضبِط نفس، نفسضبِط سے
ثابت قدمی، ثابت قدمی سے ترسخدا زندگی، 7 خدا ترس زندگی
سے برادرانہ شفقت اور برادرانہ شفقت سبسے کے لئے محبت۔
8 کیونکہ جتنا آپہی اِن خوبیوں میں ھتے بڑ جائیں گے اُتنا ہی یہ
آپ کو اِس محفوظسے رکھیں گی ہمارےآپکہ خداوند عیسٰی
مسیح کو جاننے ُسستمیں اور بےپھل رہیں۔ میںجسلیکن9
یہ خوبیاں نہیں ہیں اُس کی نظر اِتنی کمزور ہے کہ وہ اندھا ہے۔
وہ بھول گیا ہے کہ اُسے اُس گزرےکے گناہوں صافپاکسے
کیا گیا ہے۔

10 چنانچہ بھائیو، مزید لـگن سے اپنے بُلاوے اور چناؤ کی
تصدیق کرنے میں کوشاں رہیں۔ کیونکہ یہ کرنے سے آپ 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 سے اُس سچائی پر قائم
ہیں آپجو کو ملی ہے۔ 13 بلـکہ مَیں فرضاپنا سمجھتا ہوں کہ
جتنی اَور دیر مَیں جسم کی جھونپڑیاِس میں رہتا آپہوں کو اِن
باتوں کی یاد دلانے سے اُبھارتا رہوں۔ 14 کیونکہ مجھے معلوم ہے
ابکہ میری یہ جھونپڑی جلد ہی ڈھا دی جائے ہمارےگی۔
خداوند عیسٰی مسیح نے بھی مجھ پر یہ ظاہر کیا تھا۔ لیکن15 مَیں
پوری کوشش کروں گا میرےکہ کوچ کر جانے کے بعد بھی
آپ وقتہر اِن باتوں کو یاد رکھ سکیں۔

مسیح جلالکے کے گواہ
آپنےہمجبکیونکہ16 کو اپنے آپاور مسیحخداوندکے

قدرتکی اور آمد بارےکے میں بتایا تو ہم چالاکی گھڑےسے
قصے کہانیوں پر انحصار نہیں کر تھےرہے بلـکہ ہم نے یہ گواہوں
حیثیتکی سے بتایا۔ کیونکہ ہم نے اپنی ہی آنکھوں سے اُس کی
عظمت دیکھی تھی۔ ہم17 موجود تھے جب اُسے باپخدا سے
عزت و جلال ملا، ایکجب آواز نے الله کی پُرجلال شان سے
آ کر کہا، یہ” میرا پیارا فرزند جسہے سے مَیں خوش “ہوں۔
اُسہمجب18 مُقّدسساتھکے پہاڑ پر تھے تو ہم خودنے 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 کسی تاریک جگہ میں روشنی کی مانند ہے جو اُس
وقت تک چمکتی رہے گی تکجب پَو پھٹ کر صبح کا ستارہ
آپ کے دلوں میں طلوع نہ ہو جائے۔ سب20 سے بڑھ کر آپ
کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کلاِم مُقّدس کی کوئی بھی
پیش گوئی نبی کی اپنی ہی تفسیر سے پیدا نہیں ہوتی۔ 21 کیونکہ
پیشبھیکوئی بھیکبھیگوئی انسان تحریککی سے وجود میں
نہیں آئی پیشبلـکہ گوئی انسانوںوقتکرتے القدسروحنے سے
تحریک پا کر الله طرفکی باتسے کی۔

2
جھوٹے اُستاد

ماضیطرحجسلیکن1 اسرائیلمیں قوم میں نبیجھوٹے بھی
تھے، اُسی آپطرح میں سے بھی جھوٹے کھڑےاُستاد ہو جائیں
گے۔ یہ خدا کی جماعتوں میں مہلـک تعلیمات پھیلائیں گے بلـکہ
اپنے مالـک کو جاننے سے انکار بھی کریں گے جس نے اُنہیں
خرید لیا آپاپنےہیجلدیہسےحرکتوںایسیتھا۔ لائیںہلاکتپر
گے۔ بہت2 لوگسے اُن عیاشکی حرکتوں پیرویکی یں کر گے،
اور اِس وجہ دوسرےسے سچائی کی راہ پر کفر بکیں گے۔ 3 لالچ
سببکے سے یہ آپاُستاد فرضیکو کہانیاں سنا آپکر لُوٹکی
کریںکھسوٹ لیکنگے۔ الله بڑینے دیر اُنہیںسے مجرم ٹھہرایا،
اور اُس نہیںرفتارُسستفیصلہکا ہاں،ہے۔ اُن اونگھمنصفکا
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 وہ عدالت کے تکدن محفوظ رہیں گے۔ اِسی5 طرح
اُس نے قدیم دنیا کو بچنے نہ دیا بلـکہ اُس کے بےدین باشندوں پر
سیلاب کو آنے دیا۔ اُس بازیراستصرفنے کے پیغمبر نوح
ساتکو اَور جانوں سمیت بچایا۔ 6 اور اُس نے سدوم اور عمورہ
شہروںکے کو مجرم دےقرار کر راکھ کر دیا۔ یوں الله نے اُنہیں
عبرت بنا کر دکھایا کہ بےدینوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جائے گا۔
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ساتھ7 ساتھ اُس لوطنے کو بچایا راستجو باز تھا اور بےاصول
لوگوں دیکھدیکھچلنچالگندےکے کر پِستا یہکیونکہ8رہا۔
راست باز آدمی اُن درمیانکے بستا تھا، اور اُس راستکی باز جان
روز بہ روز اُن کی شریر حرکتیں دیکھ اور سن عذابسختکر میں
پھنسی رہی۔ یوں9 ظاہر ہے ربکہ دین دار لوگوں آزمائشکو
سے بچانا اور عدالتکوبےدینوں تکدنکے سزا تحتکے رکھنا
جانتا ہے، خاص10 اُنہیںکر جو اپنے خواہشاتگندیکیجسم
پیچھےکے لـگے ہتے ر اور خداوند اختیارکے کو حقیر جانتے ہیں۔
لوگیہ گستاخ اور مغرور ہیں اور جلالی ہستیوں پر کفر بکنے

نہیںسے ڈرتے۔ اِس11 میںمقابلےکے بھیفرشتے کہیںجو یادہ ز
طاقت ور اور قوی ہیں رب کے حضور ایسی ہستیوں پر بہتان
اور الزامات لگانے کی جرأت نہیں کرتے۔ لیکن12 یہ جھوٹے
اُستاد بےعقل جانوروں کی مانند ہیں، فطریجو طور پر اِس لئے
پیدا ہوئے ہیں کہ اُنہیں پکڑا اور ختم کیا جائے۔ جو کچھ وہ نہیں
سمجھتے اُس پر وہ کفر بکتے ہیں۔ اور جنگلی جانوروں کی طرح وہ
ہلاکبھی ہو جائیں گے۔ یوں13 جو نقصان اُنہوں نے دوسروں
کو پہنچایا وہی اُنہیں خود پڑےبھگتنا گا۔ اُن نزدیککے لطف
اُٹھانے سے مراد یہ ہے کہ دن وقتکے کھل عیشکر کریں۔
وہ داغ اور ھبے د ہیں آپجو کی ضیافتوں شریکمیں ہو کر اپنی
یوں دغاباز رنگکی رلیاں مناتے ہیں۔ 14 اُن کی آنکھیں وقتہر
کسی بدکار عورت سے زنا کرنے کی تلاش میں رہتی ہیں اور
گناہ کرنے سے کبھی نہیں رکتیں۔ وہ کمزور لوگوں کو غلط کام
کرنے کے لئے اُکساتے اور لالچ کرنے میں ماہر ہیں۔ اُن پر الله
!لعنتکی 15 وہ صحیح راہ ہٹسے کر آوارہ پھر رہے اور بلعام بن
بعور کے نقِش قدم پر چل رہے ہیں، کیونکہ بلعام نے پیسوں کے
غلطمیںلالچ کیا۔کام اُسےنےگدھیلیکن16 اِس گناہ سببکے
ڈانٹا۔سے اِس جانور نے جو لنے بو قابلکے نہیں تھا انسان سیکی
آواز باتمیں کی اور نبی کو اُس کی دیوانگی روکسے دیا۔

لوگیہ17 سوکھے اورچشمےہوئے آندھی دھکیلےسے ہوئے
بادل ہیں۔ اِن کی اندھیرےتقدیر تاریککا ترین ہے۔حصہ یہ18
مغرور باتیں کرتے ہیں جن پیچھےکے کچھ نہیں ہے اور غیراخلاقی
جسمانی شہوتوں سے ایسے لوگوں کو اُکساتے ہیں جو حال ہی
میں دھوکے کی زندگی گزارنے والوں میں سے بچ نکلے ہیں۔ 19 یہ
اُنہیں آزاد کرنے کا وعدہ ہیںکرتے جبکہ بدکاریخود غلامکے
ہیں۔ کیونکہ انسان اُسی کا غلام ہے جو اُس پر غالب آ گیا ہے۔
20 اور ہمارےجو خداوند نجاتاور دہندہ عیسٰی مسیح کو جان
لینے اِسسے دنیا کی آلودگی سے بچ نکلتے لیکنہیں، بعد ایکمیں بار
پھر اِس پھنسمیں کر مغلوب ہو جاتے ہیں اُن کا انجام پہلے کی
نسبت یادہ ز بُرا ہو جاتا ہے۔ 21 ہاں، لوگوںجن بازیراستنے
کی راہ کو جان لیا، لیکن بعد میں مُقّدساُس حکم سے منہ پھیر لیا
جو اُن کے حوالے کیا گیا تھا، اُن کے لئے بہتر ہوتا کہ وہ اِس راہ
سے واقفکبھی نہ ہوتے۔ 22 اُن پر یہ محاورہ صادق آتا ہے کُتا”کہ اپنی قَے واپسپاسکے آ جاتا “ہے۔ اور یہ بھی کہ سؤرنی”
نہانے کے بعد دوبارہ کیچڑ میں لوٹنے لـگتی “ہے۔

3
خداوند کی آمد کا وعدہ

1 عزیزو، یہ اب دوسرا خط ہے جو مَیں آپنے کو لـکھ دیا
دونوںہے۔ میںخطوں مَیں نے باتوںکئی کی یاد دلا آپکر کے
سوچپاکمیںذہنوں اُبھارنے کی۔کوششکی مَیں2 ہوںچاہتا
آپکہ وہ کچھ یاد جسرکھیں پیشکی مُقّدسگوئی نبیوں نے
تھیکی اور ساتھ ہمارےساتھ خداوند نجاتاور دہندہ کا وہ حکم
بھی جو آپ کو اپنے رسولوں کی معرفت ملا۔ اّول3 آپ کو یہ
بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اِن آخری دنوں میں لوگایسے
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 ویسےکچھسبتکآجکر کا ویسا ہی “ہے۔ لیکن5 لوگیہ
نظرانداز ہیںکرتے کہ قدیم زمانے میں الله کے حکم پر آسمانوں کی
تخلیق ہوئی اور زمین پانی میں سے اور پانی کے یعے ذر وجود میں
آئی۔ اِسی6 پانی کے یعے ذر قدیم زمانے کی دنیا پر سیلاب آیا اور
سب کچھ تباہ ہوا۔ 7 اور الله اِسیکے حکم نے موجودہ آسمان اور
زمین آگکو کے لئے محفوظ کر رکھا اُسہے، 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 ایکنزدیککے دن ہزار سال کے برابر ہے اور ہزار سال
ایک دن برابر۔کے خداوند9 اپنا وعدہ پورا میںکرنے دیر نہیں کرتا
طرحجس لوگکچھ سمجھتے ہیں بلـکہ وہ آپتو کی خاطر صبر کر
رہا ہے۔ کیونکہ وہ نہیں چاہتا ہلاککوئیکہ ہو جائے بلـکہ یہ
سبکہ توبہ تکنوبتکی پہنچیں۔

لیکن10 خداوند بڑےآسمانگا۔آئےطرحکیچوردنکا شور
ساتھکے ختم جائیںہو گے، اجراِم جائیںپگھلمیںآگفلـکی گے
اور زمین اُس کے سمیتکاموں ظاہر ہو عدالتکر پیشمیں کی
گی۔جائے سوچیں،اب11 طرحاِسکچھسباگر ختم ہو جائے
گا تو پھر قسمکسآپ لوگکے ہونے آپچاہئیں؟ مُقّدسکو
اور ترسخدا زندگی گزارتے ہوئے 12 الله کیدنکے راہ دیکھنی
ہئے۔ چا ہاں، آپ کو یہ کوشش کرنی ہئے چا کہ وہ دن جلدی
آئے جب آسمان جل جائیں گے اور 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 راستی سکونت
کرے گی۔

چنانچہ14 عزیزو، اِسآپچونکہ انتظار اِسہیںمیں لئے پوری
لـگن کے ساتھ کوشاں رہیں آپکہ الله نزدیککے بےداغ اور
بےالزام ٹھہریں آپاور کی اُس کے ساتھ صلح ہو۔ یاد15 رکھیں
ہمارےکہ خداوند کا صبر لوگوں کو نجات پانے کا موقع دیتا
ہمارےہے۔ عزیز بھائی پولس نے بھی اُس حکمت کے مطابق
جو الله نے اُسے عطا کی آپہے کو یہی کچھ لـکھا ہے۔ 16 وہ
یہی کچھ اپنے تمام خطوں میں لـکھتا جبہے وہ اِس مضمون کا
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ذکر کرتا ہے۔ اُس کے خطوں میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو سمجھنے
میں مشکل ہیں اور جاہلجنہیں اور لوگکمزور توڑ مروڑ کر بیان
کرتے ہیں، بالکل اُسی طرحجسطرح وہ باقی صحیفوں ساتھکے
بھی اِسلیکنہیں۔کرتے وہسے آپاپنے ہلاکہیکو کر رہے
ہیں۔

میرے17 عزیزو، آپمَیں وقتکو پہلےسے اِن باتوں سے آگاہ
کر رہا ہوں۔ اِس لئے رہیںخبردار تاکہ لوگوںبےاصول غلطکی
آپسوچ کو بہکا آپکر محفوظکو مقام سے ہٹا نہ دے۔ اِس18
فضلکےمسیحعیسٰیدہندہنجاتاورخداوندہمارےبجائےکے
اور علم میں ترقی کرتے رہیں۔ اباُسے اور تکابد جلال حاصل
ہوتا !رہے آمین۔
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یوحنا-۱
زندگی کا کلام

آپہم1 اُسکو منادیکی ہیںکرتے جو ابتدا سے تھا، جسے
ہم نے اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس کا
مشاہدہ ہم نے کیا اور ہمجسے نے اپنے ہاتھوں وہیچھوا۔سے
زندگی وہ2ہے۔کلامکا زندگیخودجو تھا اُسےنےہمہوا،ظاہر
دیکھا۔ اور اب ہم دےگواہی آپکر کو اُس ابدی زندگی کی
منادی کرتے ہیں 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 آپتاکہ رفاقتہماریبھی شریکمیں ہو جائیں۔ اور
ہماری رفاقت باپخدا اور اُس کے فرزند عیسٰی مسیح کے ساتھ
ہے۔ ہم4 یہ اِس لئے لـکھ رہے ہیں تاکہ پوریخوشیہماری 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 رفاقتساتھکے رکھنے کا دعوٰی کرتے
ہیں تو جھوٹہم بول رہے اور سچائی کے مطابق زندگی نہیں گزار
رہے۔ لیکن7 جب ہم نور میں چلتے ہیں، بالکل اُسی جسطرح
طرح الله نور میں ہے، تو پھر دوسرےایکہم کے ساتھ رفاقت
رکھتے ہیں اور اُس کے فرزند عیسٰی کا خون ہمیں تمام گناہوں سے
صافپاک کر دیتا ہے۔

8 اگر ہم گناہ پاکسے ہونے کا دعوٰی کریں تو ہم اپنے آپ
کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں ہے۔ لیکن9 اگر ہم
اپنے گناہوں کا اقرار یں کر تو وہ وفادار اور راست ثابت ہو گا۔
ہمارےوہ گناہوں معافکو کر کے ہمیں 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 کہ آپ
گناہ نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی گناہ کرے تو ایک ہے جو خدا
باپ کے منے سا شفاعتہماری کرتا ہے، عیسٰی مسیح راستجو
ہے۔ ہمارےوہی2 گناہوں کا کفارہ دینے والی قربانی ہے، اور
ہمارےصرفنہ گناہوں کا بلـکہ پوری دنیا گناہوںکے کا بھی۔

اِس3 سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم نے اُسے جان لیا جبہے،
اُسہم احکامکے پر عمل کرتے ہیں۔ 4 جو کہتا ہے، مَیں” اُسے
لیکن“ہوںجانتا اُس احکامکے پر نہیںعمل کرتا وہ جھوٹا اورہے
سچائی اُس میں نہیں ہے۔ لیکن5 جو اُس کے کلام پیرویکی کرتا

ہے اُس میں الله ًمحبتکی حقیقتا تکتکمیل پہنچ گئی ہے۔ اِس
سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم اُس میں ہیں۔ 6 جو کہتا ہے کہ وہ
اُس میں قائم اُسہے کے لئے لازم یوںوہکہہے طرحجسچلے
عیسٰی چلتا تھا۔

ایک نیا حکم
7 عزیزو، مَیں آپ کو کوئی نیا حکم نہیں لـکھ رہا، بلـکہ وہی

پرانا حکم جو آپ کو شروع سے ملا ہے۔ یہ پرانا حکم وہی پیغام
ہے جو آپ نے سن لیا ہے۔ لیکن8 دوسری طرف سے یہ حکم
نیا بھی ہے، اور اِس کی سچائی مسیح آپاور میں ظاہر ہوئی ہے۔
کیونکہ یکی تار ختم ہونے والی ہے اور حقیقی روشنی لـگچمکنے
گئی ہے۔

9 جو نور میں ہونے کا دعوٰی کر کے اپنے بھائی نفرتسے 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 باعثکا بن سکے۔ لیکن11 جو اپنے بھائی نفرتسے کرتا
ہے وہ یکی تار ہی میں ہے اندھیرےاور میں چلتا پھرتا ہے۔ اُس
یہکو نہیں معلوم کہ کہاںوہ جا رہا یکیکیونکہہے، تار اُسےنے
اندھا کر رکھا ہے۔

پیارے12 بچو، آپمَیں کو اِس لئے لـکھ رہا ہوں آپکہ کے
گناہوں کو اُس کے نام کی معافخاطر کر دیا گیا ہے۔ 13 والدو،
مَیں آپ کو اِس لئے لـکھ رہا ہوں آپکہ نے اُسے جان لیا ہے
جو ابتدا ہی سے جوانہے۔ مردو، آپمَیں کو اِس لئے لـکھ رہا
ہوں ابلیسآپکہ پر غالب آ گئے ہیں۔ بچو، آپمَیں کو اِس لئے
لـکھ ہوںرہا آپکہ باپنے جانکو لیا ہے۔ والدو،14 آپمَیں
کو اِس لئے لـکھ رہا ہوں آپکہ نے اُسے جان لیا ہے جو ابتدا
ہی جوانہے۔سے مردو، آپمَیں کو اِس لئے لـکھ رہا ہوں کہ
مضبوطآپ ہیں۔ الله کا آپکلام میں بستا ہے ابلیسآپاور پر
غالب آ گئے ہیں۔

15 دنیا متپیارکو کرنا، کسینہ چیز کو جو میںدنیا اگرہے۔
کوئی دنیا کو کرےپیار تو باپخدا محبتکی اُس میں نہیں ہے۔
کیونکہ16 بھیجو چیز میںدنیا باپوہہے نہیںسےطرفکی بلـکہ
دنیا بُریکیجسموہخواہہے،سےطرفکی 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 کی مرضی پوری
کرتا ہے وہ تکابد جیتا رہے گا۔

مسیح کا دشمن
18 بچو، اب آخری گھڑی آ پہنچی آپہے۔ نے خود سن لیا

ہے کہ مخالِف مسیح آ رہا ہے، ًاور بہتحقیقتا سے ایسے مخالِف
مسیح آ چکے ہیں۔ اِس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آخری گھڑی
آ گئی ہے۔ 19 یہ لوگ ہم میں سے نکلے تو ہیں، لیکن حقیقت
میں ہم میں سے نہیں تھے۔ کیونکہ اگر وہ ہم میں سے ہوتے تو
ہمارےوہ ساتھ ہی ہتے۔ ر لیکن ہمیں چھوڑنے سے ظاہر ہوا کہ
ہمسب میں سے نہیں ہیں۔
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لیکن20 آپ فرق ہیں۔ آپ کو اُس سے قدوسجو ہے روح
کا مسح مل گیا ہے، آپاور پوری سچائی کو جانتے ہیں۔ مَیں21
آپ کو اِس لئے نہیں لـکھ رہا آپکہ سچائی کو نہیں جانتے بلـکہ
اِس لئے آپکہ سچائی جانتے ہیں اور کہ کوئی جھوٹبھی سچائی
طرفکی نہیںسے آ سکتا۔

کون22 وہہے؟جھوٹا عیسٰیجو مسیحکے ہونے انکارکا کرتا
مسیحمخالِفہے۔ باپوہہے۔شخصایسا اور فرزند کا انکار کرتا
ہے۔ 23 جو فرزند کا انکار کرتا ہے اُس پاسکے باپ بھی نہیں
ہے، اور جو فرزند کا اقرار کرتا اُسہے باپپاسکے بھی ہے۔

24 چنانچہ لازم ہے کہ جو آپکچھ نے ابتدا سے سنا وہ آپ
رہے۔میں اگر میںآپوہ بھیآپتورہے فرزند باپاور رہیںمیں
گے۔ اور25 جو اُسوعدہ سےہمنے کیا وہہے ابدیہے زندگی۔

26 مَیں آپ کو یہ اُن کے بارے میں لـکھ رہا ہوں جو آپ
صحیحکو راہ سے ہٹانے کوششکی کر رہے ہیں۔ آپلیکن27
کو اُس سے روح کا مسح مل گیا ہے۔ آپوہ کے اندر بستا ہے،
اِس لئے آپ کو اِس ضرورتکی ہی نہیں کہ آپکوئی کو تعلیم
دے۔ کیونکہ مسیح کا روح آپ کو سب باتوں بارےکے میں
تعلیم دیتا ہے اور جو کچھ بھی وہ سکھاتا ہے وہ سچ جھوٹہے،
نہیں۔ اُسطرحجسچنانچہ آپنے کو دیتعلیم طرحاُسیہے،
مسیح میں رہیں۔

28 اور پیارےاب بچو، اُس میں قائم رہیں تاکہ اُس کے ظاہر
ہونے پر پورےہم اعتماد کے ساتھ اُس کے منے کھڑےسا ہو
سکیں اور اُس کی آمد پر شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ 29 آپاگر جانتے
ہیں راستمسیحکہ باز ہے آپتو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو بھی
راست کام کرتا وہہے الله سے پیدا ہو اُسکر کا فرزند بن گیا ہے۔

3
الله کے فرزند

دیںدھیان1 باپکہ کیمحبتکتنیسےہمنے تکیہاںہے،
کہ ہم الله کے فرزند کہلاتے ہیں۔ اور ہم واقعی ہیں بھی۔ اِس
لئے نہیںہمیںدنیا جانتی۔ وہ تو بھیاُسے نہیں جانتی۔ ابعزیزو،2
ہم الله فرزندکے ہیں، اور کچھجو ہوںہم گے تکابھیوہ ظاہر
نہیں ہوا لیکنہے۔ اِتنا ہم ہیںجانتے وہجبکہ ظاہر ہو جائے
گا تو ہم اُس کی مانند ہوں گے۔ اُسہمکیونکہ کا ویسےمشاہدہ
کریںہی گے جیسا وہ ہے۔ 3 بھیجو مسیح میں یہ اُمید رکھتا ہے
وہ آپاپنے صافپاککو ہیویسےہے،رکھتا خودمسیحجیسا
ہے۔

گناہجو4 کرتا ورزیخلافکیشریعتوہہے ہاں،ہے۔کرتا
گناہ شریعت کی خلاف ورزی ہی ہے۔ لیکن5 آپ 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 وہہے گناہ نہیں
کرتا۔ اور جو گناہ کرتا رہتا ہے نہ تو اُس نے اُسے دیکھا ہے، نہ
اُسے جانا ہے۔

پیارے7 اجازتکوکسیبچو، نہ دیں کہ آپوہ صحیحکو راہ
سے ہٹا دے۔ راستجو کام کرتا ہے راستوہ باز، ہاں مسیح
بازراستجیسا گناہجو8ہے۔ کرتا ابلیسوہہے کیونکہہے،سے
ابلیس 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
کرےنہیں گا، کیونکہ الله فطرتکی اُس میں رہتی ہے۔ وہ گناہ
کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ الله سے پیدا ہو کر اُس کا فرزند بن گیا
ہے۔ اِس10 سے پتا چلتا اللهکہہے ہیںکونفرزندکے ابلیساور
کے فرزند :کون راستجو 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 سے سن رکھا

ہے، کہ دوسرےایکہمیں محبتسے رکھنا ہے۔ قابیل12 کی
طرح نہ ہوں، ابلیسجو کا تھا اور جس نے اپنے بھائی کو قتل
کیا۔ اور اُس نے اُس کو قتل کیوں کیا؟ اِس لئے کہ اُس کا کام
بُرا تھا جبکہ بھائی کا راستکام تھا۔

چنانچہ13 جببھائیو، آپدنیا نفرتسے کرتی توحیرانہے نہ
جائیں۔ہو ہم14 تو ہیںجانتے نکلسےموتہمکہ میںزندگیکر
داخل ہو گئے ہیں۔ ہم یہ اِس لئے جانتے ہیں ہمکہ اپنے بھائیوں
محبتسے رکھتے ہیں۔ محبتجو نہیں رکھتا موتتکابوہ کی
ہے۔میںحالت بھیجو15 اپنے بھائی نفرتسے رکھتا قاتلوہہے
آپاورہے۔ ہیںجانتے قاتلجوکہ ابدیمیںاُسہے نہیںزندگی
رہتی۔ 16 اِس سے ہی ہم محبتنے 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 ضرورتکی مند حالت کو
دیکھ کر رحم کرےنہ تو اُس میں الله کی طرحکسمحبت قائم
رہ سکتی ہے؟ پیارے18 بچو، آئیں ہم الفاظ اور باتوں محبتسے
کا اظہار نہ کریں بلـکہ محبتہماری عملی اور حقیقی ہو۔

الله کے حضور پورا اعتماد
اِسغرض19 جانہمسے لیتے ہیں سچائیہمکہ سےطرفکی

ہیں، اور یوں ہی ہم اپنے دل کو دےتسلی ہیںسکتے وہجب20
ہمیں مجرم ٹھہراتا کیونکہہے۔ دلہمارےالله سے بڑا سباورہے
کچھ ہے۔جانتا اور21 ہمیںدلہماراجبعزیزو، نہیںمجرم ٹھہراتا
تو پورےہم اعتماد ساتھکے الله کے حضور آ ہیںسکتے اور22 وہ
کچھ پاتے ہیں اُسجو سے مانگتے ہیں۔ اُسہمکیونکہ احکامکے
پر ہیںچلتے اور کچھوہی ہیںکرتے اُسےجو پسند ہے۔ اور23 اُس
کا یہ حکم ہمکہہے اُس فرزندکے عیسٰی مسیح نامکے پر ایمان لا
دوسرےایککر محبتسے طرحجسرکھیں، مسیح نے ہمیں
حکم دیا تھا۔ 24 جو الله احکامکے تابعکے رہتا وہہے الله میں بستا
ہے اور الله اُس میں۔ طرحکسہم جان لیتے ہیں کہ وہ ہم میں
بستا اُسہے؟ روح وسیلےکے سے جو اُس نے ہمیں دیا ہے۔
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4
حقیقی اور روحجھوٹی

1 عزیزو، ایکہر روح کا متیقین کرنا بلـکہ روحوں کو پرکھ
کر معلوم کریں کہ وہ الله سے ہیں یا نہیں، کیونکہ متعدد جھوٹے
نبی دنیا میں نکلے ہیں۔ اِس2 آپسے الله کے روح کو پہچان لیتے
:ہیں بھیجو روح اِس اعترافکا کرتی ہے کہ عیسٰی مسیح مجسم
ہو کر آیا وہہے الله لیکن3ہے۔سے روحبھیجو عیسٰی بارےکے
میں یہ تسلیم وہکرےنہ الله نہیںسے روحکیمسیحمخالِفیہہے۔
بارےکےجسہے آپمیں کو ملیخبر وہکہ آنے والا بلـکہہے
وقتاِس دنیا میں آ چکا ہے۔

پیارےآپلیکن4 بچو، الله ہیںسے اور اُن غالبپر آ گئے ہیں۔
کیونکہ آپجو میں ہے وہ اُس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ 5 یہ
لوگ دنیا سے ہیں اور اِس لئے دنیا کی باتیں کرتے ہیں اور دنیا
اُن کی سنتی ہے۔ ہم6 تو الله سے ہیں اور جو الله کو جانتا ہے وہ
ہماری سنتا لیکنہے۔ جو الله سے نہیں ہے وہ ہماری نہیں سنتا۔
فریباورروحکیسچائیہمیوں میںروحوالیدینے امتیاز کر سکتے
ہیں۔

الله محبت ہے
7 عزیزو، آئیں ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ کیونکہ

محبت الله طرفکی سے ہے، اور محبتجو رکھتا ہے وہ الله سے
پیدا ہو اُسکر بنفرزندکا گیا اورہے الله کو محبتجو8ہے۔جانتا
نہیں رکھتا وہ الله کو نہیں جانتا، کیونکہ محبتالله ہے۔ اِس9 میں
الله درمیانہمارےمحبتکی ظاہر ہوئی اُسکہ نے اپنے اکلوتے
فرزند کو دنیا میں بھیج دیا تاکہ ہم اُس یعےکے ذر جئیں۔ یہی10
محبت ہے، یہ نہیں کہ ہم نے الله سے محبت کی بلـکہ یہ کہ اُس
نے ہم محبتسے کر کے اپنے فرزند کو بھیج دیا تاکہ ہمارےوہ
گناہوں کو مٹانے کے لئے کفارہ دے۔

عزیزو،11 چونکہ الله ہمیںنے اِتنا پیار کیا اِس لئے لازم کہہے
ہم بھی دوسرےایک کو پیار کریں۔ کسی12 نے بھی الله کو
نہیں دیکھا۔ لیکن جب دوسرےایکہم کو پیار کرتے ہیں تو
ہمارےالله اندر بستا اورہے اُس ہمارےمحبتکی اندر تکمیل پاتی
ہے۔

طرحکسہم13 جان 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 اورہے وہ الله میں۔ اور16 ہمخود نے محبتوہ
جان لی ہے اور اُس پر ایمان لائے ہیں جو الله ہم سے رکھتا ہے۔
الله محبت ہی ہے۔ جو بھی محبت میں قائم رہتا ہے وہ الله میں

رہتا ہے اور الله اُس میں۔ اِسی17 طرح محبت ہمارے درمیان
تکتکمیل پہنچتی ہے، اور یوں عدالتہم پورےدنکے اعتماد
کے کھڑےساتھ ہو سکیں گے، کیونکہ جیسے وہ ویسےہے ہی

بھیہم اِس ہیں۔میںدنیا نہیںخوفمیںمحبت18 ہوتا کاملبلـکہ
کوخوفمحبت بھگا دیتی پیچھےکےخوفکیونکہہے، سزا کا ڈر
ہے۔ جو ڈرتا اُسہے محبتکی تکتکمیل نہیں پہنچی۔

ہم19 اِس لئے محبت رکھتے ہیں کہ الله پہلےنے ہم محبتسے
رکھی۔ 20 اگر کوئی مَیں”کہے، الله محبتسے لیکن“ہوںرکھتا
اپنے بھائی توکرےنفرتسے وہ کیونکہہے۔جھوٹا بھائیاپنےجو
سے جسے اُس نے دیکھا محبتہے نہیں رکھتا طرحکسوہ الله
سے محبت رکھ سکتا ہے جسے اُس نے نہیں دیکھا؟ 21 جو حکم
مسیح نے ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے، جو الله محبتسے 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 ہے۔ اور باپجو محبتسے رکھتا
ہے وہ اُس کے فرزند محبتبھیسے رکھتا ہے۔ طرحکسہم2
جان لیتے ہیں کہ ہم الله کے فرزند محبتسے رکھتے ہیں؟ اِس سے
ہمکہ الله محبتسے رکھتے اور اُس احکامکے پر عمل ہیں۔کرتے
3 کیونکہ الله محبتسے سے مراد یہ ہے کہ ہم اُس کے احکام پر
عمل کریں۔ اور اُس کے ہمارےاحکام لئے بوجھ کا باعث نہیں
بھیجوکیونکہ4ہیں، الله سے پیدا ہو اُسکر بنفرزندکا گیا وہہے
دنیا پر غالب آ جاتا ہے۔ اور ہم یہ فتح اپنے ایمان کے یعے ذر پاتے
ہیں۔ کون5 دنیا غالبپر آ سکتا وہصرفہے؟ ایمانجو 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 روح القدس جو سچائی
ہے اِس کی گواہی دیتا ہے۔ 7 کیونکہ اِس کے تین گواہ ہیں،
روح8 القدس، پانی اور خون۔ اور ایکتینوں باتہی تصدیقکی
کرتے ہیں۔ ہم9 تو انسان کی گواہی قبول کرتے ہیں، لیکن الله
کی گواہی اِس سے کہیں افضل ہے۔ اور الله کی گواہی یہ ہے
اُسکہ نے اپنے فرزند تصدیقکی ہے۔کی 10 جو الله فرزندکے پر
ایمان رکھتا اُسہے میںدلکے یہ اورہے۔گواہی جو الله پر ایمان
نہیں رکھتا اُس نے اُسے جھوٹا قرار دیا ہے۔ کیونکہ اُس نے وہ
گواہی نہ مانی جو الله نے اپنے فرزند بارےکے میں دی۔ 11 اور
یہگواہی اللهہے، ابدیہمیںنے زندگی کیعطا اورہے، یہ زندگی
اُس فرزندکے میں ہے۔ پاسکےجس12 فرزند اُسہے پاسکے
زندگی پاسکےجساورہے، الله کا فرزند نہیں اُسہے پاسکے
زندگی بھی نہیں ہے۔

ابدی زندگی
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آپمَیں13 کو جو الله کے فرزند کے نام پر ایمان رکھتے ہیں اِس
لئے لـکھ رہا ہوں لیںجانآپکہ آپکہ ابدیکو حاصلزندگی
ہے۔ 14 ہمارا الله پر یہ اعتماد ہے بھیجبکہ ہم اُس مرضیکی
کچھمطابقکے مانگتے ہیں تو ہماریوہ ہے۔سنتا اور15 ہمچونکہ
جانتے ہیں جبکہ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے اِس لئے ہم
یہ علم بھی رکھتے ہیں کہ ہمیں وہ کچھ حاصل بھی ہے جو ہم نے
اُس سے مانگا تھا۔

16 اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا
انجام موت نہ ہو تو وہ دعا کرے، اور الله اُسے زندگی کرےعطا
گا۔ مَیں اُن گناہوں باتکی کر رہا ہوں جن کا موتانجام نہیں۔
لیکن ایک ایسا گناہ بھی جسہے کا انجام موت ہے۔ مَیں نہیں
کہہ رہا کہ ایسے شخص کے لئے دعا کی جائے جس سے ایسا
گناہ سرزد ہوا ہو۔ 17 ہر ناراست حرکت گناہ ہے، لیکن ہر گناہ
کا موتانجام نہیں ہوتا۔

18 ہم جانتے ہیں کہ جو الله سے پیدا ہو کر اُس کا فرزند بن
گیا ہے وہ گناہ کرتا نہیں رہتا، کیونکہ الله کا فرزند شخصایسے کو
محفوظ رکھتا ہے ابلیساور اُسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

19 ہم جانتے ہیں کہ ہم الله کے فرزند ہیں اور کہ تمام دنیا
ابلیس کے قبضے میں ہے۔

ہم20 جانتے ہیں کہ الله کا فرزند آ گیا ہے اور ہمیں سمجھ عطا
کی لیںجاناُسےہمتاکہہے ہیںمیںاُسہماورہے۔حقیقیجو
جو حقیقی یعنیہے 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 اُساورخاتونچنیدہ لـکھکوبچوںکے مَیںجنہیںہوںرہا

سچائی سے پیار کرتا ہوں، اور مَیںصرفنہ سببلـکہ جو سچائی کو
جانتے ہیں۔ 2 کیونکہ سچائی ہم میں رہتی اورہے ہمارےتکابد
ساتھ رہے گی۔

3 باپخدا باپاور 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
مَیں4 نہایت خوشہی ہوا کہ مَیں آپنے کے بچوں میں سے

ایسےبعض پائے میںسچائیطرحاُسیجو طرحجسہیںچلتے خدا
باپ نے ہمیں حکم دیا تھا۔ 5 اور اب عزیز خاتون، مَیں آپ سے
درخواست کرتا ہوں کہ آئیں، دوسرےایکسبہم محبتسے
رکھیں۔ یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے جو مَیں آپ کو لـکھ رہا ہوں
بلـکہ وہی جو ہمیں شروع ہی سے ملا ہے۔ محبت6 کا مطلب یہ
ہے ہمکہ اُس کے احکام مطابقکے زندگی طرحجسگزاریں۔
آپ نے شروع ہی سے سنا ہے، اُس کا حکم یہ ہے محبتآپکہ
روحکی میں چلیں۔

7 بہتکیونکہ لوگایسےسے دنیا میں کھڑےنکل ہوئے ہیں
آپجو صحیحکو راہ ہٹانےسے لـگےمیںکوششکی ہتے ر ہیں۔
یہ لوگ نہیں مانتے کہ عیسٰی مسیح مجسم ہو کر آیا ہے۔ ہر ایسا
شخص فریب دینے والا اور مخالِف مسیح ہے۔ 8 چنانچہ خبردار
رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے جو کچھ محنت کر کے حاصل کیا
ہے وہ جاتا رہے بلـکہ کرےخدا آپکہ کو اِس کا پورا اجر مل
جائے۔

9 مسیحبھیجو کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا بلـکہ اِس سے نکلآگے
جاتا اُسہے پاسکے الله نہیں۔ مسیحجو کی تعلیم پر قائم رہتا ہے
اُس پاسکے باپ بھی ہے اور فرزند بھی۔ 10 چنانچہ اگر کوئی
آپ پاسکے آ کر یہ تعلیم پیش نہیں کرتا تو نہ اُسے اپنے گھروں
میں آنے دیں، نہ اُس کو سلام کریں۔ 11 کیونکہ جو اُس کے لئے
سلامتی کی دعا کرتا ہے وہ اُس کے شریر کاموں شریکمیں ہو
جاتا ہے۔

آخری باتیں
آپمَیں12 کچھبہتکو بتانا چاہتا لیکنہوں، کاغذ اور سیاہی

کے یعے ذر نہیں۔ اِس کے بجائے مَیں آپ سے ملنے اور آپ کے
برُو باترُو کرنے کی اُمید رکھتا ہوں۔ پھر ہماری مکملخوشی 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 لـکھکوگیُسعزیز مَیںجسےہوںرہا سچائی پیارسے

کرتا ہوں۔
میرے2 عزیز، میری دعا ہے کہ آپ کا حال ہر طرح سے

ٹھیک ہو اور آپ جسمانی طور پر اُتنے ہی تندرست ہوں جتنے
آپ روحانی لحاظ سے ہیں۔ 3 کیونکہ مَیں نہایت خوش ہوا جب
بھائیوں نے آ کر دیگواہی طرحکسآپکہ سچائی کے مطابق
زندگی گزارتے ہیں۔ ًاور یقینا آپ ہمیشہ سچائی کے مطابق زندگی
گزارتے ہیں۔ جب4 مَیں سنتا ہوں کہ میرے بچے سچائی کے
زندگیمطابق گزار ہیںرہے تو میرےیہ لئے یادہسےسب خوشیز
باعثکا ہوتا ہے۔

گیُس تعریفکی
میرے5 عزیز، جو آپکچھ بھائیوں کے لئے کر رہے ہیں اُس

وفاداریآپمیں دکھا ہیں،رہے والےجاننےکےآپوہحالانکہ
اُنہوں6ہیں۔نہیں نے منےکےجماعتکیخدا محبتکیآپہیسا
کی دیگواہی ہے۔ مہربانی کر کے اُن کی سفر کے لئے یوں مدد
کریں کہ خوشالله ہو۔ 7 کیونکہ وہ مسیح کے نام کی خاطر سفر
لئےکے یہچنانچہ8لیتے۔نہیںمددسےداروںغیرایماناورہیںنکلے
فرضہمارا ایسےہمکہہے لوگوں نوازیمہمانکی کریں، کیونکہ
یوں ہم بھی سچائی کے خدمتہم بن جاتے ہیں۔

دیترفیس اور دیمیتریُس
مَیں9 نے تو جماعت کو کچھ لـکھ دیا تھا، لیکن دیترفیس جو

اُن میں اّول ہونے کی خواہش رکھتا ہے ہمیں قبول نہیں کرتا۔
10 چنانچہ آؤںجبمَیں گا تو اُسے اُن بُری حرکتوں کی یاد دلاؤں
گا جو وہ کر رہا ہے، کیونکہ ہمارےوہ خلاف بُری باتیں بک
رہا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلـکہ وہ بھائیوں کو خوش آمدید کہنے
سے بھی انکار کرتا دوسرےجبہے۔ یہ کرنا ہتے چا ہیں تو وہ
روکاُنہیں جماعتکر نکالسے دیتا ہے۔

میرے11 عزیز، جو بُرا ہے اُس کی متنقل کرنا بلـکہ اُس کی
کرنا جو اچھا ہے۔ جو اچھا کام کرتا ہے وہ الله سے ہے۔ لیکن
جو بُرا کام کرتا اُسہے نے الله کو نہیں دیکھا۔

لوگسب12 دیمیتریُس کی اچھی گواہی دیتے ہیں بلـکہ سچائی
خود بھی اُس کی اچھی گواہی دیتی ہے۔ ہم بھی اِس کے گواہ
ہیں، آپاور جانتے ہیں ہماریکہ گواہی سچی ہے۔

آخری سلام
آپمجھے13 بہتکو کچھ لـکھنا تھا، لیکن ایسییہ باتیں ہیں جو

مَیں قلم اور سیاہی یعےکے آپذر نہیںکو بتا سکتا۔ مَیں14 ہیجلد
آپ سے ملنے کی اُمید رکھتا ہوں۔ پھر ہم برُو باترُو کریں گے۔

آپسلامتی15 کے ساتھ ہوتی رہے۔

یہاں آپدوستکے سلامکو وہاںہیں۔کہتے دوستہرکے
شخصیکو طور پر ہمارا سلام دیں۔
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یہوداہ
مسیحعیسٰیخطیہ1 خادمکے یعقوباور بھائیکے یہوداہ کی

طرف 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۔
2 آپالله کو رحم، سلامتی کثرتمحبتاور سے عطا کرے۔

جھوٹے اُستاد
3 عزیزو، گو مَیں آپ کو اُس نجات بارےکے میں لـکھنے کا

بڑا شوق میںجسہوںرکھتا شریکسبہم ابلیکنہیں، مَیں
آپ ایککو اَور بات بارےکے میں لـکھنا چاہتا ہوں۔ مَیں اِس
میں آپ کو نصیحت کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ
آپ اُس ایمان کی خاطر جد و کریںجہد ایکجو ہی بار سدا کے
لئے مُقّدسین سپردکے کر دیا گیا ہے۔ 4 کیونکہ آپلوگکچھ کے
درمیان گھس آئے ہیں جنہیں بہت عرصہ پہلے مجرم ٹھہرایا جا
اُنہے۔چکا بارےکے میں یہ لـکھا گیا ہیںبےدینوہکہہے جو
ہمارے خدا کے فضل کو توڑ مروڑ کر عیاشی کا باعث بنا دیتے
ہیں ہمارےاور واحد آقا اور خداوند عیسٰی مسیح کا انکار کرتے
ہیں۔

5 گو آپ یہ سب کچھ جانتے ہیں، پھر بھی مَیں آپ کو اِس
کی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ خداوند نے اپنی قوم کو مصر
سے نکال کر بچا لیا تھا توبھی اُس نے بعد میں ہلاکاُنہیں 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 رہائشاپنینے گاہ ترککو دیا۔کر اُنہیں اُس یکینے تار
میں محفوظ رکھا ہے جہاں وہ ابدی زنجـیروں جکڑےمیں ہوئے
روزِ عظیم عدالتکی کا انتظار کر رہے ہیں۔ 7 سدوم، عمورہ اور
اُن کے ارد گرد شہروںکے کو متبھی بھولنا، جن باشندےکے
اِن فرشتوں زناکاریطرحکی صحبتغیرفطریاور پڑےپیچھےکے
رہے۔ آگابدیلوگیہ کی سزا بھگتتے کےسبہوئے لئے ایک
ناکعبرت 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 فرشتے میکائیل کے رویے پر غور جبکریں۔ ابلیسوہ سے
وقتجھگڑتے موسٰی لاشکی بارےکے بحثمیں مباحثہ کر رہا
تھا تو اُس نے ابلیس پر کفر بکنے کا فیصلہ کرنے کی جرأت نہ
کی بلـکہ صرف اِتنا ہی کہا، آپرب” کو “!ڈانٹے لیکن10 یہ
لوگ ہر ایسی بات بارےکے میں کفر بکتے ہیں جو اُن کی سمجھ
میں نہیں آتی۔ اور جو کچھ فطریوہ طور پر جانوروںبےسمجھ کی
طرح سمجھتے ہیں وہی اُنہیں تباہ کر دیتا ہے۔ 11 اُن پر !افسوس
اُنہوں قابیلنے کی راہ اختیار کی پیسوںہے۔ کے لالچ میں اُنہوں
نے آپاپنے پورےکو طور پر اُس غلطی کے حوالے کر دیا ہے
جو بلعام نے کی۔ وہ قورح کی طرح باغی ہو ہلاککر ہوئے

محبتکیخداوندلوگیہجب12ہیں۔ یادکو رفاقتیوالےکرنے
کھانوں شریکمیں ہوتے ہیں تو رفاقت کے لئے ھبے د بن جاتے
ہیں۔ ڈرےیہ بغیر کھانا کھا کھا اُسکر محظوظسے ہیں۔ہوتے
یہ ایسے چرواہے ہیں صرفجو اپنی گلہ بانی کرتے ہیں۔ یہ ایسے
بادل ہیں جو ہَواؤں کے زور سے چلتے تو ہیں لیکن برستے نہیں۔ یہ
ہیںمانندکیدرختوںایسےمیںموسمکےسردیوں سےلحاظدوجو
مُردہ ہیں۔ وہ پھل نہیں لاتے اور جڑ اُکھڑےسے ہوئے ہیں۔
13 یہ سمندر کی بےقابو لہروں کی مانند ہیں جو اپنی شرم ناک
حرکتوں جھاگکی اُچھالتی ہیں۔ یہ ستارےآوارہ ہیں جن کے
لئے الله یکیگہریسےسبنے تار ایکمیں دائمی مخصوصجگہ
کی ہے۔

14 آدم کے بعد ساتویں حنوکآدمی نے اِن لوگوں بارےکے
میں یہ پیش گوئی کی، دیکھو،” خداوند اپنے بےشمار مُقّدس
فرشتوں کے ساتھ سب15 عدالتکی 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۔

لوگیہ16 بڑبڑاتے کرتےشکایتاور ہتے ہیں۔ر اپنیصرفیہ
پوریخواہشاتذاتی کرنے لئےکے زندگی ہیں۔گزارتے یہ اپنے
بارے میں شیخی مارتے اور اپنے فائدے کے لئے دوسروں کی
خوشامد کرتے ہیں۔

آگاہی ہدایاتاور
لیکن17 میرےآپ عزیزو، وہ کچھ یاد جسرکھیں پیشکی

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 خواہشاتبےدین پوری کرنے کے لئے
ہی زندگی گزاریں “گے۔ 19 یہ وہ ہیں جو پارٹی بازی کرتے، جو
دنیاوی سوچ رکھتے ہیں اور جن پاسکے القدسروح نہیں ہے۔
میرےآپلیکن20 عزیزو، آپاپنے ایمانترینمُقّدساپنےکو کی
بنیاد پر تعمیر یں کر القدسروحاور میں دعا کریں۔ 21 آپاپنے کو
الله محبتکی میں قائم رکھیں اور اِس انتظار میں رہیں ہمارےکہ
خداوند عیسٰی مسیح کا آپرحم ابدیکو تکزندگی پہنچائے۔

22 اُن پر کریںرحم پڑےمیںشکجو ہیں۔ بعض23 آگکو
میں چھینسے کر بچائیں بعضاور پر رحم کریں، خوفلیکن کے
ساتھ۔ بلـکہ اُس شخص کے لباس سے بھی نفرت کریں جو اپنی
حرکتوں سے گناہ سے آلودہ ہو گیا ہے۔

ستائش کی دعا
24 اُس کی تمجید ہو آپجو کو ٹھوکر کھانے محفوظسے رکھ

سکتا آپاورہے کو منےکےجلالاپنے خوشیبڑیاوربےداغسا
سے معمور کر کے کھڑا کر سکتا ہے۔ 25 اُس واحد خدا یعنی
ہمارے نجات دہندہ کا جلال ہو۔ ہمارےہاں، خداوند عیسٰی
مسیح وسیلےکے اُسےسے جلال، قدرتعظمت، 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 دکھائے جسے جلد ہی
پیش آنا ہے۔ اُس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر یہ مکاشفہ اپنے
خادم تکیوحنا پہنچا دیا۔ اور2 جو بھیکچھ یوحنا نے دیکھا ہے
اُس کی گواہی اُس نے دی ہے، خواہ الله کا کلام ہو یا عیسٰی
مسیح کی گواہی۔ مبارک3 وہہے اِسجو نبوّت تلاوتکی کرتا
ہیںمبارکہاں،ہے۔ وہ میںکتاباِسمیںدلوںاپنےکرسنجو
درج باتیں محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ جلد ہی پوری ہو جائیں
گی۔

جماعتوںسات کو سلام
خطیہ4 یوحنا آسیہصوبہسےطرفکی جماعتوںساتکی کے

لئے ہے۔
آپ کو الله کی طرف سے فضل اور سلامتی حاصل رہے،

اُس کی طرف سے جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا ہے، اُن
سات روحوں کی طرف سے جو اُس کے تخت کے منے سا ہوتی
ہیں، 5 اور عیسٰی مسیح طرفکی سے یعنی اُس سے جو اِن باتوں
کا وفادار گواہ، مُردوں میں سے پہلا جی اُٹھنے والا اور دنیا کے
بادشاہوں کا سردار ہے۔
تمجیدکیاُس ہو ہمیںجو پیار کرتا سےخوناپنےنےجسہے،

ہمارےہمیں گناہوں بخشیخلاصیسے ہے 6 جساور ہمیںنے
شاہی دےاختیار کر اپنے خدا باپاور کے امام بنا دیا اُسےہے۔
ازل سے تکابد جلال قدرتاور حاصل !رہے آمین۔

7 دیکھیں، وہ بادلوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ ایکہر اُسے دیکھے
گا، وہ بھی جنہوں اُسےنے چھیدا تھا۔ اور دنیا کی تمام قومیں اُسے
دیکھ کر آہ و زاری کریں گی۔ ہاں، ایسا ہی !ہو آمین۔

رب8 خدا فرماتا ہے، مَیں” اّول اور آخر ہوں، وہ جو ہے، جو
تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادرِ مطلق “خدا۔

مسیح کی یا رو
مَیں9 آپیوحنا کا بھائی اور شریِک حال ہوں۔ مجھ پر آپبھی

کی طرح ظلم کیا جا رہا ہے۔ مَیں آپ کے ساتھ الله کی بادشاہی
شریکمیں ہوں اور عیسٰی آپمیں ثابتساتھکے قدم رہتا ہوں۔
مجھے الله کا کلام سنانے اور عیسٰی بارےکے میں گواہی دینے
کی وجہ سے جزیرےاِس میں پتمسجو کہلاتا ہے چھوڑ دیا گیا۔
رب10 دنکے یعنی اتوار کو مَیں القدسروح گرفتکی میں آ گیا
اور مَیں نے اپنے پیچھے تُرم کی ایکسی اونچی آواز سنی۔ اُس11
نے کہا، جو” کچھ تُو دیکھ رہا ہے کتابایکاُسے میں لـکھ کر
جماعتوںساتاُن بھیجکو دینا جو اِفسس، سمرنہ، پرگمن، تھواتیرہ،
سردیس، فلدلفیہ اور لودیکیہ میں “ہیں۔

مَیں12 نے لنے بو والے کو دیکھنے کے لئے اپنے پیچھے نظر ڈالی
تو سونے دانشمعساتکے دیکھے۔ 13 اِن دانوںشمع درمیانکے

کوئی کھڑا تھا جو ابِن آدم کی مانند تھا۔ اُس نے تکپاؤں کا لمبا
چوغہ پہن رکھا تھا اور سینے پر سونے کا سینہ بند باندھا ہوا تھا۔
14 اُس کا سر اور بال اُون یا برف جیسے سفید تھے اور اُس کی
آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند تھیں۔ 15 اُس 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 نے ستارےسات تھام رکھے
تھے اور اُس کے منہ ایکسے تیز اور دو دھاری تلوار نکل رہی
تھی۔ اُس کا پورےچہرہ زور سے چمکنے والے سورج کی طرح
چمک رہا تھا۔ 17 اُسے دیکھتے ہی مَیں اُس کے پاؤں میں گر گیا۔
مَیں مُردہ سا تھا۔ پھر اُس نے اپنا دہنا ہاتھ مجھ پر رکھ کر مت”کہا، ڈر۔ مَیں اّول اور آخر ہوں۔ مَیں18 وہ ہوں جو زندہ ہے۔
مَیں تو مر گیا تھا ابلیکن دیکھ، مَیں تکابد زندہ ہوں۔ موتاور
اور پاتال کی میرےکنجیاں ہاتھ میں ہیں۔ 19 چنانچہ جو کچھ تُو
نے دیکھا ہے، ابھیجو 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 ساتیہ شمع دان ساتیہ 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 سات ستارے

تھامے رکھتا اور سونے دانوںشمعساتکے درمیانکے چلتا پھرتا
ہے۔ تیرےمَیں2 کاموں کو جانتا محنتسختتیریہوں، تیریاور
ثابت قدمی مَیںکو۔ ہوںجانتا کہ بُرےتُو لوگوں برداشتکو نہیں
کر سکتا، کہ تُو نے اُن پڑتالکی کی رسولجوہے ہونے کا دعوٰی
کرتے ہیں، حالانکہ وہ رسول نہیں ہیں۔ تجھے تو پتا چل گیا ہے
کہ وہ جھوٹے تھے۔ 3 تُو میرے نام کی خاطر ثابت قدم رہا اور
برداشت کرتے کرتے تھکا نہیں۔ لیکن4 مجھے تجھ سے شکایتیہ
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 میںحق ہے، میریتُو
طرح نیکلیوں کاموںکے نفرتسے کرتا ہے۔

7 سنجو سکتا سنوہہے لے القدسروحکہ جماعتوں کو کیا
کچھ بتا رہا ہے۔
غالبجو آئے گا اُسے مَیں زندگی درختکے کا پھل کھانے

کو دوں گا، درختاُس کا پھل جو الله فردوسکے میں ہے۔
سمرنہ کے لئے پیغام

8 سمرنہ میں جماعتموجود کے فرشتے کو یہ لـکھ :دینا یہ اُس
کا فرمان ہے جو اّول اور آخر ہے، جو مر گیا تھا اور دوبارہ زندہ
ہوا۔ مصیبتتیریمَیں9 غربتاور کو جانتا حقیقتلیکنہوں۔
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
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ابلیس جماعتکی ہیں۔ 10 جو کچھ تجھے پڑےجھیلنا گا اُس سے
مت ڈرنا۔ ابلیسدیکھ، تجھے آزمانے کے لئے تم میں بعضسے
کو جیل میں ڈال دے گا، اور دس تکدن تجھے ایذا پہنچائی
جائے گی۔ تکموت وفادار رہ تو مَیں تجھے زندگی کا تاج دوں
گا۔

11 جو سن سکتا ہے وہ سن لے کہ القدسروح جماعتوں کو
کیا کچھ بتا رہا ہے۔
جو غالب آئے گا اُسے دوسری موت سے نقصان نہیں پہنچے

گا۔
پرگمن کے لئے پیغام

پرگمن12 میں جماعتموجود کے فرشتے کو یہ لـکھ :دینا
یہ اُس کا فرمان جسہے پاسکے دو دھاری تیز تلوار ہے۔

13 مَیں جانتا ہوں کہ تُو کہاں رہتا ہے، وہاں جہاں ابلیس کا
تخت ہے۔ تاہم تُو میرے نام کا وفادار رہا ہے۔ تُو نے اُن دنوں
میں بھی مجھ پر ایمان رکھنے کا انکار نہ کیا جب میرا وفادار گواہ
انتپاس تمہارے پاس شہید ہوا، وہاں جہاں ابلیس بستا ہے۔
14 لیکن مجھے تجھ سے کئی باتوں کی شکایت تیرےہے۔ پاس
ایسے لوگ 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 طرح تیرے پاس بھی ایسے
لوگ ہیں، نیکلیوںجو کی تعلیم پیرویکی کرتے ہیں۔ اب16 توبہ
!کر ورنہ مَیں جلد تیرےہی پاس آ کر اپنے منہ کی تلوار سے اُن
کے ساتھ لڑوں گا۔

17 جو سن سکتا ہے وہ سن لے کہ القدسروح جماعتوں کو
کیا کچھ بتا رہا ہے۔
غالبجو آئے گا اُسے مَیں پوشیدہ مَن میں سے دوں گا۔ مَیں

ایکاُسے سفید پتھر بھی دوں جسگا ایکپر نیا نام لـکھا ہو گا،
ایسا نام صرفجو ملنے والے کو معلوم ہو گا۔

تھواتیرہ کے لئے پیغام
18 تھواتیرہ میں جماعتموجود کے فرشتے کو یہ لـکھ :دینا
یہ الله فرزندکے فرمانکا آگآنکھیںکیجسہے شعلوںکے

اور پاؤں پیتلدمکتے کی مانند ہیں۔ تیرےمَیں19 کاموں کو جانتا
ہوں محبتتیرییعنی اور ثابتاورخدمتتیریایمان، 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 ہے کام کرنے دیتا ہے، حالانکہ یہ اپنی تعلیم سے
میرے خادموں کو صحیح راہ سے دُور کر کے اُنہیں زنا کرنے اور
بُتوں کو پیش کی گئی قربانیاں کھانے پر اُکساتی ہے۔ 21 مَیں
نے اُسے کافی دیر سے توبہ کرنے کا موقع دیا ہے، لیکن وہ اِس
کے لئے تیار نہیں ہے۔ 22 چنانچہ مَیں اُسے یوں ماروں گا کہ وہ
بستر پڑیپر گی۔رہے اور اگر وہ اُسجو ساتھکے زنا کر ہیںرہے
اپنی غلط حرکتوں سے توبہ نہ کریں تو مَیں اُنہیں مصیبتشدید میں
پھنساؤں گا۔ 23 ہاں، مَیں اُس فرزندوںکے کو مار ڈالوں گا۔ پھر

تمام جماعتیں جان لیں گی کہ مَیں ہی ذہنوں اور دلوں کو پرکھتا
ہوں، اور مَیں ہی تم میں سے ایکہر کو اُس کے کاموں کا بدلہ
دوں گا۔

لیکن24 تھواتیرہ کی جماعت کے ایسے لوگ بھی ہیں جو اِس
تعلیم پیرویکی نہیں کرتے، اور جنہوں نے وہ کچھ نہیں جانا جسے
اِن لوگوں نے ابلیس’ گہرےکے ‘بھید کا نام دیا تمہیںہے۔ مَیں
بتاتا ہوں کہ مَیں تم پر کوئی اَور بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ لیکن25 اِتنا
ضرور کرو کہ جو تمہارےکچھ پاس ہے اُسے میرے تکآنے
مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ 26 جو غالب آئے گا اور آخر تک
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 اپنے باپ سے ملا ہے۔ ایسے شخص
کو مَیں صبح کا ستارہ بھی دوں گا۔

29 جو سن سکتا ہے وہ سن لے کہ القدسروح جماعتوں کو
کیا کچھ بتا رہا ہے۔

3
سردیس کے لئے پیغام

سردیس1 میں جماعتموجود کے فرشتے کو یہ لـکھ :دینا
یہ اُس فرمانکا اللهجوہے روحوںساتکی ستاروںساتاور

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۔ کیونکہ مَیں
تیرےنے کام اپنے خدا کی نظر میں مکمل نہیں پائے۔ 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 پر آن پڑوں
گا۔ 4 لیکن سردیس میں تیرے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے
لباساپنے آلودہ نہیں پہنےکپڑےسفیدوہکئے۔ ساتھمیرےہوئے
پھریںچلیں گے، کیونکہ وہ اِس لائقکے ہیں۔ غالبجو5 آئے گا
وہ بھی اُن کی طرح کپڑےسفید پہنے پھرےہوئے گا۔ مَیں اُس
کا نام حیاتکتاِب سے نہیں مٹاؤں گا بلـکہ باپاپنے اور اُس کے
فرشتوں کے منے سا اقرار کروں گا کہ یہ میرا ہے۔

6 سنجو سکتا سنوہہے لے القدسروحکہ جماعتوں کو کیا
کچھ بتا رہا ہے۔

فلدلفیہ کے لئے پیغام
7 فلدلفیہ میں جماعتموجود کے فرشتے کو یہ لـکھ :دینا
یہ اُس فرمانکا قدوسجوہے اور سچا میںہاتھکےجسہے،

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۔
تیرےمَیں8 کاموں کو جانتا ہوں۔ دیکھ، مَیں تیرےنے منے سا
ایک ایسا دروازہ کھول رکھا ہے جسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔
مجھے معلوم ہے طاقتتیریکہ کم لیکنہے۔ تُو میرےنے کلام
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کو محفوظ رکھا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ 9 دیکھ،
تکجہاں اُن کا تعلق ہے ابلیسجو جماعتکی سے ہیں، وہ جو
یہودی ہونے کا دعوٰی ہیںکرتے حالانکہ جھوٹوہ لتے بو ہیں،
مَیں اُنہیں تیرے پاس آنے دوں گا، اُنہیں تیرے پاؤں جھکمیں
کر یہ تسلیم کرنے پر مجبور کروں گا کہ مَیں تجھےنے پیار کیا ہے۔
10 تُو نے میرا ثابت قدم ہنے ر کا حکم پورا کیا، اِس لئے مَیں تجھے
آزمائش کی گھڑیاُس سے بچائے رکھوں گا پوریجو دنیا پر آ کر
اُس میں بسنے والوں کو آزمائے گی۔

مَیں11 جلد آ رہا ہوں۔ جو پاستیرےکچھ ہے اُسے مضبوطی
سے تھامے رکھنا تاکہ کوئی تجھ سے تیرا تاج چھین نہ لے۔ 12 جو
غالب آئے گا اُسے مَیں اپنے خدا کے میںگھر بناؤںستون 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 ہاںکے سے اُترنے والا ہے۔ ہاں، مَیں اُس پر
اپنا نیا نام بھی لـکھ دوں گا۔

13 جو سن سکتا ہے وہ سن لے کہ القدسروح 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 جو آمین ہے، وہ جو وفادار اور سچا گواہ

اور الله کی کائنات کا منبع ہے۔ 15 مَیں تیرے 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 نکالسے پھینکوں گا۔ 17 تُو کہتا مَیں’ہے، امیر ہوں، مَیں نے بہت دولت حاصل کر لی ہے اور مجھے
کسی بھی چیز کی ضرورت ‘نہیں۔ اور تُو نہیں جانتا کہ تُو اصل
میں بدبخت، قابِل رحم، غریب، اندھا اور ننگا ہے۔ مَیں18 تجھے
مشورہ ہوںدیتا خالصمیںآگسےمجھکہ کیا گیا لے۔خریدسونا
تب ہی تُو دولت مند بنے گا۔ اور مجھ سے سفید لباس خریدلے
جس کو پہننے تیرےسے ننگے پن کی شرم ظاہر نہیں ہو گی۔ اِس
کے علاوہ مجھ سے آنکھوں میں لگانے کے لئے مرہم خرید لے
تاکہ تُو دیکھ سکے۔ 19 جن 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۔ اگر کوئی
میری آواز سن کر دروازہ کھولے تو مَیں اندر آ کر اُس کے ساتھ
کھانا کھاؤں گا اور میرےوہ ساتھ۔ 21 غالبجو آئے اُسے مَیں
ساتھاپنے تختاپنے پر بیٹھنے جسطرحاُسیبالکلگا،دوںحقکا
طرح مَیں خود غالببھی آ کر باپاپنے کے ساتھ اُس تختکے پر
بیٹھ گیا۔

22 جو سن سکتا ہے وہ سن لے کہ القدسروح جماعتوں کو
کیا کچھ بتا رہا “ہے۔

4
آسمان پر الله پرستشکی

اِس1 کے بعد مَیں نے دیکھا کہ آسمان ایکمیں دروازہ کھلا
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۔ تب2 القدسروح نے ًمجھے فورا اپنی گرفت
میں لے لیا۔ وہاں آسمان ایکپر تخت جستھا پر کوئی بیٹھا تھا۔
اور3 بیٹھنے والا یشبمیںدیکھنے عقیقاور مطابقتسے تھا۔رکھتا
تخت کے ارد گرد قوِس قزح تھی جو دیکھنے میں زمرد کی مانند
تھی۔ تختوں24تختیہ4 سے گھرا ہوا تھا جن بزرگ24پر بیٹھے
تھے۔ بزرگوں کے لباس سفید تھے اور ہر ایک کے سر پر سونے
کا تاج تھا۔ 5 درمیانی تخت سے بجلی کی چمکیں، آوازیں اور بادل
کی نکلگرجیں رہی تھیں۔ تختاور کے منے جلمشعلیںساتسا
رہی تھیں۔ یہ الله ساتکی روحیں ہیں۔ تخت6 کے منے سا شیشے
کا سا سمندر بھی تھا جو بلور مطابقتسے رکھتا تھا۔
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 تیسرےجیسا، انسانکا چہرہجیسا تھا اور اُڑتےچوتھا ہوئے
عقاب کی مانند تھا۔ 8 اِن چار جانداروں میں سے ایکہر چھکے
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۔
9 یوں یہ جاندار اُس کی تمجید، عزت اور شکر کرتے ہیں جو

تخت پر بیٹھا ہے اور تکابد زندہ بھیجبہے۔ وہ یہ کرتے ہیں
10 تو بزرگ24 تخت پر بیٹھنے والے کے منے سا منہ کے بل ہو کر
اُسے سجدہ کرتے ہیں جو ازل سے تکابد زندہ ہے۔ ساتھ 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 جسدیکھا پر طرفدونوں لـکھا ہوا تھا جساور ساتپر
مُہریں لـگی تھیں۔ 2 اور مَیں طاقتایکنے ور فرشتہ جسدیکھا
اونچینے آواز سے اعلان کیا، کون” مُہروں کو توڑ کر طومار کو
لنے کھو لائقکے “ہے؟ لیکن3 نہ آسمان پر، نہ زمین پر اور نہ زمین
نیچےکے کوئی تھا جو طومار کھولکو کر اُس میں نظر ڈال سکتا۔
خوبمَیں4 رو پڑا، کیونکہ کوئی اِس لائق نہ پایا گیا کہ وہ طومار
کھولکو میںاُسکر سکتا۔ڈالنظر 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 مُہروںساتکی کو
کھول سکتا “ہے۔
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6 پھر مَیں ایکنے لیلا دیکھا تختجو کے درمیان کھڑا تھا۔

وہ چار جانداروں اور بزرگوں سے گھرا ہوا تھا اور یوں لگتا تھا کہ
اُسے ذبح کیا گیا ہو۔ اُس سینگساتکے ساتاور آنکھیں تھیں۔
اِن سے مراد الله کی وہ سات روحیں ہیں جنہیں دنیا کی ہر جگہ
بھیجا گیا ہے۔ لیلے7 نے آ کر تخت پر بیٹھنے والے کے ہنے د ہاتھ
سے طومار کو لے لیا۔ 8 اور لیتے وقت چار جاندار اور بزرگ24
لیلے کے منے سا منہ بلکے گر گئے۔ ایکہر ایکپاسکے سرود
اور بخور بھرےسے سونے کے پیالے تھے۔ اِن سے مراد مُقّدسین
کی دعائیں ہیں۔ ساتھ9 ساتھ ایکوہ گیتنیا گانے تُو”لـگے، طومار کو لے کر
اُس کی مُہروں کو لنے کھو لائقکے ہے۔
کیونکہ تجھے ذبح کیا گیا، اور اپنے خون سے
تُو نے لوگوں کو ہر قبیلے، ہر اہِل زبان، ہر ملت اور ہر قوم

سے
الله کے لئے خرید لیا ہے۔
10 تُو نے اُنہیں شاہی دےاختیار کر
ہمارے خدا کے امام بنا دیا ہے۔
اور وہ دنیا حکومتمیں کریں “گے۔
مَیں11 نے دوبارہ دیکھا تو بےشمار فرشتوں کی آواز سنی۔ وہ

تخت، چار جانداروں اور بزرگوں کے ارد کھڑےگرد اونچی12
آواز سے کہہ رہے لائق”تھے، ہے وہ لیلا جو ذبح کیا گیا ہے۔
وہ قدرت، حکمتدولت، اور طاقت،
جلالعزت، ستائشاور پانے لائقکے “ہے۔
13 پھر مَیں نے آسمان پر، زمین پر، زمین کے نیچے اور سمندر کی

ہر مخلوق کی آوازیں سنیں۔ کائناتہاں، مخلوقاتسبکی یہ رہےگا تخت”تھے، پر بیٹھنے والے اور لیلے ستائشکی اور عزت،
جلال قدرتاور ازل سے تکابد “رہے۔
جانداروںچار14 “آمین”میںجوابنے بزرگوںاورکہا، نے

گر کر سجدہ کیا۔
6

مُہریں توڑی جاتی ہیں
1 پھر مَیں نے دیکھا، لیلے ساتنے مُہروں میں سے پہلی مُہر کو

کھولا۔ اِس پر مَیں نے چار جانداروں میں ایکسے کیجسکو
آواز کڑکتے بادلوں کی مانند تھی یہ کہتے ہوئے سنا، “!آ” میرے2
دیکھتے ایکدیکھتے سفید گھوڑا نظر آیا۔ اُس کے سوار کے ہاتھ
میں کمان تھی، اور اُسے ایک تاج دیا گیا۔ یوں وہ فاتح کی حیثیت
سے اور فتح پانے کے لئے وہاں سے نکلا۔

لیلے3 نے دوسری مُہر کھولی تو مَیں دوسرےنے جاندار کو
کہتے ہوئے سنا کہ “!آ” 4 اِس پر ایک اَور گھوڑا نکلا آگجو
سرخجیسا تھا۔ اُس کے سوار کو دنیا صلحسے سلامتی چھیننے کا
اختیار دیا گیا دوسرےایکلوگتاکہ کو قتل کریں۔ ایکاُسے
بڑی تلوار پکڑائی گئی۔

5 لیلے نے تیسری مُہر کھولی تو مَیں نے تیسرے جاندار کو
کہتے ہوئے سنا کہ میرے“!آ” دیکھتے ایکدیکھتے کالا گھوڑا

آیا۔نظر اُس میںہاتھکےسوارکے مَیںاور6تھا۔ترازو چاروںنے
جانداروں میں سے یا گو ایک آواز سنی جس نے کہا، ایک”
دن مزدوریکی کے لئے ایک کلو گرام گندم، ایکاور دن کی
مزدوری کے لئے تین کلو گرام َجو۔ لیکن تیل اور َمے کو نقصان
مت “پہنچانا۔

لیلے7 چوتھینے مُہر کھولی تو مَیں چوتھےنے جاندار کو کہتے
سنا کہ “!آ” میرے8 دیکھتے ایکدیکھتے گھوڑا نظر جسآیا کا
رنگ ہلکا پیلا سا تھا۔ اُس کے سوار کا نام موت تھا، اور پاتال
اُس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اُنہیں زمین کا چوتھا حصہ
قتل کرنے کا اختیار دیا گیا، خواہ تلوار، مہلـککال، وبا وحشییا
جانوروں یعےکے ذر سے ہو۔

لیلے9 نے پانچویں مُہر کھولی تو مَیں نے قربان گاہ کے نیچے اُن
دیکھیںروحیںکی جو الله کلامکے اور اپنی گواہی قائم کیرکھنے
وجہ سے شہید ہو گئے تھے۔ اُنہوں10 نے اونچی آواز سے چلّا کر
کہا، اے” قادرِ قدوسمطلق، اور سچے رب، کتنی دیر اَور لـگے
گی؟ تُو تککب زمین کے باشندوں کی عدالت کر ہمارےکے
شہید ہونے کا انتقام نہ لے “گا؟ تب11 اُن میں سے ایکہر کو
ایک لباسسفید دیا گیا، اور اُنہیں سمجھایا گیا تھوڑیمزید”کہ دیر
آرام کرو، کیونکہ تمہارےپہلے خدمتہم بھائیوں میں سے اُتنوں
کو شہید ہو جانا جتنوںہے کے لئے یہ مقرر “ہے۔

لیلے12 مُہرچھٹینے کھولی تو مَیں ایکنے زلزلہشدید دیکھا۔
سورج بکری کے بالوں سے بنے ٹاٹ کی مانند کالا ہو گیا، پورا
چاند خون جیسا نظر آنے لگا 13 اور آسمان ستارےکے زمین پر
یوں گر جسگئے طرح انجـیر کے درخت پر لـگے آخری انجـیر تیز
ہَوا کے جھونکوں سے گر جاتے ہیں۔ آسمان14 طومار کی طرح
جب اُسے لپیٹ کر بند کیا جاتا ہے پیچھے ہٹ 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
کے سب غاروں میں اور پہاڑی چٹانوں کے درمیان چھپ گئے۔
اُنہوں16 نے چلّا کر پہاڑوں اور چٹانوں منتسے کی، ہم” پر گر
کر تختہمیں پر بیٹھے ہوئے چہرےکے اور لیلے غضبکے سے
چھپا لو۔ 17 کیونکہ اُن غضبکے کا عظیم دن آ گیا ہے، اور کون
قائم رہ سکتا “ہے؟

7
اسرائیل کے 1,44,000 چنے ہوئے افراد

اِس1 کے بعد مَیں نے چار فرشتوں کو زمین کے چار کونوں پر
کھڑے دیکھا۔ وہ زمین کی چار ہَواؤں کو چلنے روکسے رہے
تھے تاکہ نہ زمین پر، نہ سمندر یا درختکسی پر کوئی ہَوا چلے۔
پھر2 مَیں ایکنے اَور مشرقفرشتہ ھتےسے چڑ ہوئے جسدیکھا
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
کو تکوقتاُس نقصان مت پہنچانا تکجب ہم اپنے خدا کے
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خادموں ماتھوںکے پر مُہر نہ لگا “لیں۔ اور4 مَیں نے سنا جنکہ پر
مُہر لگائی تھیگئی 1,44,000وہ افراد تھے اور اسرائیلوہ کے ہر
ایک قبیلے :تھےسے 512,000 یہوداہ روبن12,000سے، سے،
12,000 جد سے، 6 12,000 آشر سے، 12,000 نفتالی سے،
12,000 منسّی سے، 7 12,000 شمعون سے، 12,000 لاوی
سے، 12,000 اِشکار سے، 8 12,000 زبولون سے، 12,000
یوسف سے اور بن12,000 یمین سے۔

الله کے ایکحضور بڑا ہجوم
اِس9 کے بعد مَیں ایکنے ہجوم دیکھا جو اِتنا بڑا تھا کہ اُسے

نہیںگنا جا تھا۔سکتا میںاُس ہر ملت، ہر قبیلے، قومہر اور زبانہر
کے افراد لباسسفید پہنے تختہوئے اور لیلے کے منے کھڑےسا
تھے۔ اُن ہاتھوںکے میں کھجور ڈالیاںکی تھیں۔ اور10 وہ اونچی
آواز سے چلّا چلّا کر کہہ رہے تھے، تختنجات” پر بیٹھے ہوئے
ہمارے خدا اور لیلے کی طرف سے “ہے۔ 11 تمام فرشتے تخت،
بزرگوں اور چار جانداروں کے ارد کھڑےگرد تھے۔ اُنہوں نے
منےکےتخت سا گر اللهکر سجدہکو اور12کیا ہمارے!آمین”کہا،
خدا کی ازل سے ابد تک ستائش، جلال، حکمت، شکرگزاری،
قدرتعزت، طاقتاور حاصل رہے۔ “!آمین

بزرگوں13 میں ایکسے نے مجھ سے پوچھا، لباسسفید” پہنے
ہوئے لوگیہ کون ہیں اور کہاں سے آئے “ہیں؟

مَیں14 جوابنے دیا، میرے” آپآقا، ہی جانتے “ہیں۔
اُس یہ”کہا،نے ہیںوہی بڑیجو ایذا نکلسےرسانی کر آئے

ہیں۔ اُنہوں نے لباساپنے لیلے میںخونکے دھو کر سفید کر لئے
ہیں۔ اِس15 لئے وہ الله تختکے کے منے ہیںکھڑےسا اور دن
رات اُس کے گھر میں اُس کی خدمت کرتے ہیں۔ اور تخت پر
بیٹھا ہوا اُن کو گا۔دےپناہ اِس16 بعدکے نہ بھوککبھی اُنہیں
ستائے گی نہ پیاس۔ نہ دھوپ، نہ کسی اَور قسم کی تپتی گرمی
اُنہیں ُجھلسائے گی۔ 17 کیونکہ تختلیلاجو درمیانکے بیٹھا ہے
وہ اُن کی گلہ کرےبانی گا اور اُنہیں زندگی چشموںکے پاسکے
لے جائے گا۔ اور الله اُن کی آنکھوں سے تمام آنسو پونچھ ڈالے
“گا۔

8
ساتویں مُہر

لیلےجب1 ساتویںنے مُہر آسمانتوکھولی خاموشیپر گئی۔چھا
یہ ًخاموشی تقریبا آدھے تکگھنٹے رہی۔ 2 پھر مَیں نے الله کے
منے سا کھڑے سات فرشتوں کو دیکھا۔ اُنہیں سات تُرم دیئے
گئے۔

ایک3 اَور فرشتہ جس پاسکے سونے کا بخوردان تھا آ کر
قربان گاہ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اُسے بہت سا بخور دیا گیا تاکہ
وہ اُسے مُقّدسین کی دعاؤں کے ساتھ تخت کے منے سا کی سونے
قربانکی گاہ پیشپر کرے۔ بخور4 مُقّدسیندھواںکا دعاؤںکی
ساتھکے فرشتے ہاتھکے سے اُٹھتے اُٹھتے الله کے منے سا پہنچا۔ 5 پھر
فرشتے نے بخوردان کو لیا اور اُسے قربان گاہ آگکی سے بھر کر
زمین پھینکپر تبدیا۔ کڑکتی اور آوازیںگرجتی سنائی دیں، بجلی
چمکنے لـگی اور زلزلہ آ گیا۔

تُرموں کا اثر
6 پھر فرشتوںساتجن ساتپاسکے تُرم تھے وہ اُنہیں بجانے

کے لئے تیار ہوئے۔
7 پہلے فرشتے نے اپنے تُرم کو بجا دیا۔ اِس پر اولے اور خون

ساتھکے ملائی آگگئی پیدا ہو کر زمین پر برسائی گئی۔ اِس سے
زمین کا تیسرا درختوںحصہ، کا تیسرا اورحصہ گھاسہریتمام
بھسم ہو گئی۔

8 پھر دوسرے فرشتے نے اپنے تُرم پھونکمیں ماری۔ اِس پر
جلتی بڑیایکہوئی پہاڑ نما چیز کو سمندر میں پھینکا گیا۔ سمندر کا
تیسرا حصہ خون میں بدل گیا، 9 سمندر میں موجود زندہ کامخلوقات تیسرا ہلاکحصہ اور بحری جہازوں کا تیسرا حصہ تباہ ہو
گیا۔

10 تیسرےپھر فرشتے نے اپنے تُرم پھونکمیں ماری۔ اِس پر
مشعل کی طرح بھڑکتا ہوا ایک بڑا ستارہ آسمان سے یاؤں در کے
تیسرے حصے اور پانی چشموںکے پر گر گیا۔ ستارےاِس11 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 میں پھونک 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 ایکنے عقاب کو سنا جس نے
سرمیرے اوپرکے بلندیوںہی پر اُڑتے اونچیہوئے آواز !افسوس”پکارا،سے !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
ستارے کو اتھاہ گڑھے کے راستے کی دیچابی گئی۔ اُس2 نے
اتھاہ گڑھے کا راستہ کھول دیا تو اُس دھواںسے نکل کر اوپر آیا،
یوں جیسے دھواں بڑےکسی بھٹے سے نکلتا سورجہے۔ اور چاند
اتھاہ گڑھے کے اِس دھوئیں سے تاریک ہو گئے۔ 3 اور دھوئیں
میں سے ٹڈیاں نکل کر زمین پر اُتر آئیں۔ اُنہیں زمین کے بچھوؤں
جیسا اختیار دیا گیا۔ اُنہیں4 بتایا نہ”گیا، زمین کی کسینہگھاس،
پودے یا درخت کو نقصان پہنچاؤ صرفبلـکہ 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 اذیتکو دیں۔ اور یہ اذیت تکلیفاُس کی مانند ہے جو
تب پیدا ہوتی جبہے بچھو کسی ڈنککو مارتا ہے۔ 6 اُن پانچ
مہینوں موتلوگدورانکے تلاشکی میں رہیں لیکنگے، اُسے
پائیں گے نہیں۔ وہ مر جانے کی شدید آرزو کریں موتلیکنگے،
اُن بھاگسے کر دُور رہے گی۔

7 ٹڈیوں کی شکل و جنگصورت کے لئے تیار گھوڑوں کی
مانند تھی۔ اُن کے سروں پر سونے کے تاجوں جیسی چیزیں تھیں
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اور اُن چہرےکے انسانوں کے چہروں کی مانند تھے۔ 8 اُن کے
بال خواتین کے بالوں کی مانند اور اُن دانتکے ببر شیر کے دانتوں
جیسے تھے۔ یوں9 لگا جیسے اُن کے سینوں پر لوہے کے سے زرہ
بکتر لـگے ہوئے تھے، اور اُن پَروںکے کی آواز رتھوںبےشمار اور
گھوڑوں مخالفوہجبتھیجیسیشورکے جھپٹپر ہوتےرہے
10ہوں۔ اُن کی دُم پر بچھو کا ڈنکسا لگا تھا اُنہیںاور اِن دُموںہی
لوگوںسے کو نقصانتکمہینوںپانچ پہنچانے 11تھا۔اختیارکا اُن
کا بادشاہ اتھاہ گڑھے کا فرشتہ جسہے کا عبرانی نام ابدون اور
یونانی نام اپلیون (ہلاکو) ہے۔

یوں12 افسوسپہلا گزر لیکنگیا، اِس بعدکے افسوسمزیددو
ہونے والے ہیں۔

13 چھٹے فرشتے نے اپنے تُرم پھونکمیں ماری۔ اِس 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 در فراتبنام پاسکے بندھے ہوئے “ہیں۔ 15 اِن
فرشتوںچار اِسیکو مہینے اِسیکے دن اِسیکے گھنٹے کے لئے تیار
کیا گیا تھا۔ اب اِنہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ انسانوں کا تیسرا
حصہ مار ڈالیں۔ مجھے16 بتایا گیا کہ گھوڑوں پر سوار بیسفوجی
کروڑ تھے۔ 17 یا رو گھوڑےمیں اور سوار یوں نظر :آئے سینوں
پر لـگے زرہ آگبکتر جیسے سرخ، نیلے گندھکاور جیسے پیلے
تھے۔ گھوڑوں کے سر ببر شیر کے سروں مطابقتسے رکھتے تھے
اور اُن منہکے نکلتیگندھکاوردھواںآگ،سے آگ،18تھی۔
دھوئیں گندھکاور کی اِن تین بلاؤں سے انسانوں کا تیسرا حصہ
ہلاک ہوا۔ 19 گھوڑےہر کی طاقت اُس کے منہ اور دُم میں
تھی، کیونکہ اُن کی دُمیں سانپ کی مانند تھیں جن سرکے نقصان
پہنچاتے تھے۔

20 جو اِن بلاؤں ہلاکسے نہیں ہوئے تھے بلـکہ ابھی باقی تھے
اُنہوں نے پھر بھی اپنے ہاتھوں کے کاموں سے توبہ نہ کی۔ وہ
بدروحوں اور سونے، چاندی، پیتل، پتھر اور لـکڑی کے بُتوں کی
پوجا سے باز نہ آئے ایسیحالانکہ چیزیں نہ تو دیکھ سکتی ہیں، نہ
سننے یا چلنے کے قابل ہوتی ہیں۔ 21 وہ قتل و غارت، جادوگری،
زناکاری اور یوں چور بھیسے توبہ کر کے باز نہ آئے۔

10
فرشتہ اور چھوٹا طومار

1 پھر مَیں ایکنے طاقتاَور ور فرشتہ دیکھا۔ بادلوہ اوڑھے
ہوئے آسمان سے اُتر رہا تھا اور اُس کے سر کے اوپر قوِس قزح
تھی۔ اُس کا چہرہ سورج جیسا تھا اور اُس کے پاؤں آگ کے
ستون جیسے۔ اُس2 کے ہاتھ ایکمیں چھوٹا طومار تھا جو کھلا
تھا۔ ایکاپنے پاؤں اُسکو سمندرنے پر رکھ دیا دوسرےاور کو
زمین پر۔ 3 پھر وہ اونچی آواز سے پکار اُٹھا۔ ایسے لگا جیسے ببر شیر
گرج رہا ہے۔ اِس پر کڑک کی سات آوازیں لنے بو لـگیں۔ 4 اُن

کے لنے بو پر مَیں اُن کی باتیں لـکھنے کو تھا ایککہ آواز نے آوازوںساتکیکڑک”کہا، باتوںکی پر مُہر لگا اور “لـکھنا۔متاُنہیں
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 ازلجو سے تکابد زندہ ہے اور
جس نے آسمانوں، زمین اور سمندر کو اُن تمام سمیتچیزوں خلق
کیا جو اُن میں ہیں۔ فرشتے نے کہا، اب” دیر نہیں ہو گی۔ جب7
ساتواں فرشتہ اپنے تُرم پھونکمیں مارنے ہوکو تبگا الله بھیدکا
اُسجو نبوّتاپنےنے کوخادموںوالےکرنے بتایا تکتکمیلتھا
پہنچے “گا۔

8 پھر جو آواز آسمان تھیدیسنائیسے اُس ایکنے بار پھر مجھ
باتسے وہجا،”کی، لینالےطومار سمندرجو زمیناور کھڑےپر
فرشتے کے ہاتھ میں کھلا پڑا “ہے۔

9 چنانچہ مَیں نے فرشتے پاسکے جا کر اُس گزارشسے کی
کہ مجھےوہ چھوٹا طومار اُسدے۔ مجھنے سے اِسے”کہا، لے
اور کھا لے۔ تیرےیہ منہ میں شہد طرحکی میٹھا لـگے گا، لیکن
معدےتیرے کڑواہٹمیں کرےپیدا “گا۔

مَیں10 نے چھوٹے طومار کو فرشتے ہاتھکے سے لے کر اُسے
میںمنہمیرےلیا۔کھا تو طرحکیشہدوہ لـگمیٹھا رہا لیکنتھا،
میںمعدے جا کر اُس کڑواہٹنے پیدا کر دی۔ 11 پھر مجھے بتایا
لازم”گیا، کہہے بہتتُو اُمّتوں، زبانوںقوموں، بادشاہوںاور کے
بارے میں مزید نبوّت “کرے۔

11
دو گواہ

مجھے1 گز طرحکی کا سرکنڈا دیا گیا اور بتایا جا،”گیا، الله کے
گھر اور قربان گاہ کی پیمائش کر۔ اُس میں پرستاروں کی تعداد
بھی گن۔ 2 لیکن بیرونی صحن کو چھوڑ دے۔ اُسے مت ناپ،
کیونکہ اُسے غیرایمان داروں کو دیا گیا ہے مُقّدسجو شہر 42کو
تکمہینوں کچلتے رہیں گے۔ 3 اور مَیں اپنے دو گواہوں کو اختیار
دوں گا، اور اوڑھٹاٹوہ دنوں1,260کر نبوّتدورانکے یں کر
“گے۔

4 یہ دو گواہ زیتون کے وہ درختدو اور وہ دو شمع دان ہیں
جو دنیا کے آقا کے منے کھڑےسا ہیں۔ 5 اگر کوئی اُنہیں نقصان
پہنچانا چاہے تو اُن کے منہ میں آگسے نکل کر اُن کے دشمنوں
بھسمکو اُنہیںبھیجوہے۔دیتیکر نقصان پہنچانا اُسےچاہے اِس
طرح مرنا پڑتا ہے۔ 6 اِن گواہوں آسمانکو کو بند رکھنے کا اختیار
تاکہہے وقتجتنا وہ نبوّت یں بارشکر نہ اُنہیںہو۔ پانی خونکو
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 مقررہ وقت 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 کی
سڑک پر پڑی رہیں جسگی کا علامتی نام سدوم اور مصر ہے۔
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وہاں اُن کا آقا بھی مصلوب ہوا تھا۔ 9 اور ساڑھے تین 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 کے
باشندے اُن کی وجہ سے مسرور ہوں گے اور خوشی منا ایککر
دوسرے کو تحفے بھیجیں گے، کیونکہ اِن دو نبیوں نے زمین پر
ہنے والوںر کافیکو ایذا پہنچائی لیکن11تھی۔ اِن دنوںتینساڑھے
کے بعد الله نے اُن میں زندگی کا پھونکدم دیا، اور وہ اپنے پاؤں
کھڑےپر ہوئے۔ جو اُنہیں دیکھ رہے تھے دہشتسختوہ زدہ
ہوئے۔ پھر12 اُنہوں آسماننے اونچیایکسے آواز نےجسسنی
اُن یہاں”کہا،سے اوپر “!آؤ اور اُن دشمنوںکے دیکھتےکے دیکھتے
ایکدونوں بادل میں آسمان پر چلے گئے۔ ایکوقتاُسی13 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 گزر گیا، ابلیکن افسوستیسرا جلد ہونے
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 کرےحکومت “گا۔ 16 اور الله تختکے کے
منے سا بیٹھے 24 بزرگوں نے گر کر الله کو سجدہ کیا 17 اور رباے”کہا، قادرِ مطلق ہمخدا، تیرا شکر کرتے ہیں، تُو جو اورہے
جو تھا۔ کیونکہ تُو اپنی عظیم قدرت کو کام میں لا کر حکومت
کرنے لگا ہے۔ 18 قومیں غصے میں آئیں تو تیرا غضب نازل ہوا۔
اب مُردوں کی عدالت کرنے اور اپنے خادموں کو اجر دینے کا
وقت آ گیا ہے۔ تیرےہاں، نبیوں، مُقّدسین اور تیرا خوف ماننے
والوں کو اجر ملے گا، خواہ وہ ہوںچھوٹے یا اببڑے۔ وقتوہ
بھی آ گیا ہے کہ زمین کو تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا “جائے۔

آسمان19 پر الله کھولاکوگھرکے گیا اور اُس میں اُس عہدکے
کا صندوق نظر آیا۔ بجلی چمکنے لـگی، شور مچ گیا، بادل گرجنے اور
بڑےبڑے اولے پڑنے لـگے۔

12
خاتون اور اژدہا

1 پھر آسمان ایکپر عظیم نشان ظاہر ایکہوا، جسخاتون کا
لباس سورج تھا۔ اُس کے پاؤں تلے چاند اور سر پر بارہ ستاروں کا
تاج تھا۔ اُس2 بھاریپاؤںکا تھا، اور جنم دینے میںدردشدیدکے
مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ چلّا رہی تھی۔

پھر3 آسمان ایکپر اَور نشان نظر ایکآیا، بڑا آگاور سرخجیسا
اژدہا۔ اُس ساتکے سر سینگدساور تھے، اور ہر سر ایکپر
تاج تھا۔ 4 اُس کی دُم نے ستاروں تیسرےکے حصے کو 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۔

5 خاتون کے بیٹا پیدا ہوا، وہ بچہ جو لوہے کے شاہی عصا سے
قوموں گا۔کرےحکومتپر اور خاتون بچےاِسکے چھینکو 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 تھی،رکھیکر پرورشکیاُستکدن1,260وہاںتاکہ
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 جو پوری دنیا کو گم راہ کر دیتا
ہے۔ اُسے اُس سمیتفرشتوںکے زمین پر پھینکا گیا۔

10 پھر آسمان ایکپر اونچی آواز سنائی دی، ہمارےاب” خدا
کی قدرتنجات، اور بادشاہی آ گئی ابہے، اُس مسیحکے کا
اختیار آ گیا ہے۔ ہمارےکیونکہ بھائیوں اور بہنوں پر الزام لگانے
والا اللهراتدنجو اُنحضورکے پر الزام لگاتا رہتا تھا زمیناُسے پر
پھینکا گیا ہے۔ ایمان11 دار لیلے کے خون اور اپنی گواہی سنانے
کے یعے ذر ہی اُس پر غالب آئے ہیں۔ اُنہوں نے اپنی جان عزیز
نہ رکھی بلـکہ اُسے دینے تک تیار تھے۔ 12 چنانچہ خوشی مناؤ،
اے !آسمانو خوشی مناؤ، اُن میں بسنے !والو لیکن زمین اور سمندر پر
!افسوس ابلیسکیونکہ تم پر اُتر آیا ہے۔ بڑےوہ غصے میں ہے،
کیونکہ وہ جانتا ہے ابکہ اُس وقتپاسکے کم “ہے۔

جب13 اژدہے نے دیکھا کہ اُسے زمین پر گرا دیا گیا ہے تو وہ
اُس خاتون پیچھےکے پڑ جسگیا بچےنے کو جنم دیا تھا۔ لیکن14
خاتون کو بڑے عقاب کے سے دو پَر دیئے گئے تاکہ وہ اُڑ کر
یگستان ر میں اُس جگہ پہنچے جو اُس کے لئے تیار کی گئی تھی
اور جہاں وہ ساڑھے تین سال تک اژدہے کی پہنچ سے محفوظ
رہ پرورشکر پائے گی۔ 15 اِس پر اژدہے نے اپنے منہ سے پانی
نکال کر یا در کی صورت میں خاتون کے پیچھے پیچھے بہا دیا تاکہ
اُسے بہا لے جائے۔ لیکن16 زمین نے خاتون کی مدد کر کے اپنا
منہ کھول دیا اور اُس یا در کو نگل لیا جو اژدہے نے اپنے منہ
سے نکال دیا تھا۔ 17 پھر اژدہے کو خاتون پر غصہ آیا، اور وہ اُس
باقیکی اولاد کرنےجنگسے لئےکے گیا۔چلا کیخاتون)
اولاد وہ ہیں جو الله کے پورےاحکام کر کے عیسٰی کی گواہی
کو قائم اور18۔(ہیںرکھتے اژدہا سمندر ساحلکے پر گیا۔ہوکھڑا

13
دو حیوان

1 پھر مَیں نے دیکھا کہ سمندر میں ایکسے حیوان نکل رہا
ہے۔ اُس سینگدسکے اور سات سر تھے۔ سینگہر ایکپر
تاج اور ہر سر پر کفر ایککا نام تھا۔ 2 یہ حیوان چیتے کی مانند
تھا۔ لیکن اُس کے ریچھ کے سے پاؤں اور ببر شیر کا سا منہ تھا۔
اژدہے اِسنے حیوان اپنیکو قوت، تختاپنا اور بڑا دےاختیار
دیا۔ 3 لگتا تھا کہ حیوان کے سروں میں ایکسے پر لاعلاج زخم
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لگا ہے۔ لیکن اِس زخم کو شفا دی گئی۔ پوری دنیا یہ دیکھ
حیرتکر زدہ ہوئی اور حیوان لـگپیچھےکے گئی۔ لوگوں4 نے
اژدہے سجدہکو کیا، اُسیکیونکہ اختیارکوحیواننے تھا۔دیا اور
اُنہوں نے یہ کہہ کر حیوان کو بھی سجدہ کیا، کون” اِس حیوان
کی مانند کونہے؟ اِس سے لڑ سکتا “ہے؟

اِس5 حیوان بڑیکو بڑی باتیں اور کفر بکنے کا اختیار دیا گیا۔
اور اُسے یہ کرنے کا اختیار 42 مہینے کے لئے مل گیا۔ 6 یوں وہ
اپنا منہ کھول کر الله، اُس کے نام، اُس سکونتکی گاہ اور آسمان
کے باشندوں پر کفر بکنے لگا۔ 7 اُسے مُقّدسین جنگسے کر کے
اُن پر فتح پانے کا اختیار بھی دیا گیا۔ اور اُسے ہر قبیلے، ہر اُمّت،
ہر زبان اور ہر قوم پر اختیار دیا گیا۔ زمین8 کے باشندےتمام اِس
حیوان کو سجدہ کریں گے یعنی وہ سب جن کے نام دنیا کی ابتدا
سے لیلے کی کتاِب حیات میں درج نہیں ہیں، اُس لیلے کی کتاب
میں جو ذبح کیا گیا ہے۔

9 سنجو سکتا ہے سنوہ !لے 10 کسیاگر قیدیکو بننا ہے
تو قیدیوہ ہی گا۔بنے تلوارکوکسیاگر کی میںزد آ کر مرنا ہے
تو وہ ایسے مرےہی ابگا۔ 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 کے سے سینگدو تھے، لیکن اُس کے
لنے بو کا انداز اژدہے کا سا تھا۔ 12 اُس نے پہلے حیوان کا پورا
اختیار اُس کی خاطر استعمال کر کے زمین اور اُس کے باشندوں
کو پہلے حیوان کو سجدہ کرنے پر اُکسایا، یعنی اُس حیوان کو
جس کا لاعلاج زخم بھر گیا تھا۔ 13 اور اُس بڑےنے معجزانہ
نشان دکھائے، یہاں تک کہ اُس نے لوگوں کے دیکھتے دیکھتے
آسمان سے زمین آگپر نازل ہونے دی۔ یوں14 اُسے پہلے حیوان
کی خاطر معجزانہ نشان دکھانے کا اختیار دیا گیا، اور اِن کے
یعے ذر اُس نے زمین کے باشندوں کو صحیح راہ سے بہکایا۔ اُس
نے اُنہیں کہا کہ وہ اُس حیوان کی تعظیم ایکمیں مجسمہ بنا دیں
جو تلوار سے زخمی ہونے کے باوجود دوبارہ زندہ ہوا تھا۔ 15 پھر
اُسے پہلے حیوان مجسمےکے میں جان لنے ڈا کا اختیار دیا گیا تاکہ
مجسمہ بول سکے اور اُنہیں قتل کروا سکے جو اُسے سجدہ کرنے
سے انکار کرتے تھے۔ 16 اُس نے یہ بھی کروایا کہ ایکہر کے
ہنے د ہاتھ یا ماتھے نشانخاصایکپر لگایا جائے، خواہ وہ چھوٹا
ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، آزاد ہو یا غلام۔ صرف17 شخصوہ
کچھ خرید یا بیچ سکتا جستھا پر یہ نشان لگا تھا۔ یہ نشان حیوان کا
نام یا اُس کے نام کا نمبر تھا۔

سمجھجوہے۔ضرورتکیحکمتیہاں18 دار حیوانوہہے
کے نمبر حسابکا کرے، کیونکہ ایکیہ مرد کا نمبر ہے۔ اُس
کا نمبر 666 ہے۔

14
لیلا اور اُس کی قوم

1 پھر مَیں نے دیکھا کہ میرےلیلا منے سا ہی صیون کے پہاڑ
پر کھڑا ہے۔ اُس کے ساتھ 1,44,000 افراد کھڑے تھے جن

کے ماتھوں پر اُس کا اور اُس باپکے کا نام لـکھا تھا۔ 2 اور مَیں
آسماننے ایسیایکسے آواز سنی بڑےکسیجو آبشار اور گرجتے
بادلوں مانندکیکڑکاونچیکی تھی۔ یہ اُس آواز تھیمانندکی جو
سرود بجانے والے اپنے سازوں سے لتے نکا ہیں۔ 1,44,000یہ3
افراد تخت، جانداروںچار اور بزرگوں کے منے ایککھڑےسا 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 کو خواتین کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، کیونکہ کنوارےوہ
ہیں۔ جہاں بھی لیلا جاتا وہاںہے وہ بھی جاتے ہیں۔ اُنہیں باقی
انسانوں میں فصلسے پھلپہلےکے اللهسےحیثیتکی اور لیلے کے
لئے خریدا گیا ہے۔ 5 اُن کے منہ نہیںجھوٹکبھیسے نکلا بلـکہ
وہ بےالزام ہیں۔

تین فرشتے
6 پھر مَیں ایکنے اَور فرشتہ دیکھا۔ وہ میرے سر کے اوپر

ہی ہَوا میں اُڑ رہا تھا۔ اُس پاسکے الله کی ابدی خوش خبری
تھی تاکہ وہ اُسے زمین باشندوںکے یعنی ہر قوم، قبیلے، اہِل زبان
اور اُمّت کو سنائے۔ 7 اُس نے اونچی آواز سے کہا، خدا” کا
مانخوف کر اُسے جلال دو، اُسکیونکہ عدالتکی وقتکا آ گیا
ہے۔ اُسے سجدہ جسکرو نے آسمانوں، زمین، سمندر اور پانی کے
چشموں خلقکو کیا “ہے۔

ایک8 دوسرے فرشتے نے پہلے کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے
کہا، وہ” گر گیا !ہے ہاں، عظیم بابل گر گیا جسہے، نے تمام
قوموں کو اپنی کاریحرام اور مستی کی َمے پلائی “ہے۔

9 اِن دو فرشتوں کے ایکپیچھے تیسرا فرشتہ چل رہا تھا۔ اُس
نے اونچی آواز سے کہا، جو” بھی حیوان اور اُس کے مجسمے
کو کرےسجدہ اور جسے بھی اُس کا نشان 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
مُقّدسہے۔ فرشتوں اور لیلے کے حضور آگاُسے گندھکاور
عذابکا پڑےسہنا گا۔ 11 اور اِن لوگوں کو ستانے والی آگیہ
جلتی رہے گی، اِس کا دھواں تکابد چڑھتا رہے گا۔ جو حیوان
اور اُس مجسمےکے کو سجدہ کرتے ہیں یا جنہوں اُسنے کے نام
کا نشان لیا ہے وہ نہ دن، راتنہ کو آرام پائیں “گے۔

یہاں12 مُقّدسین ثابتکو قدم ہنے ر ضرورتکی اُنہیںہے، جو
الله کے پورےاحکام کرتے اور عیسٰی کے وفادار ہتے ر ہیں۔

13 پھر مَیں آسماننے ایکسے آواز یہ ہوئیکہتی لـکھ،”سنی،
مبارک ہیں وہ مُردے جو اب سے خداوند میں وفات پاتے
جی”“ہیں۔ “ہاں، روح فرماتا ہے، وہ” اپنی محنت مشقت سے آرام
پائیں کیونکہگے، اُن کامنیککے اُن پیچھےکے ہو کر اُن ساتھکے
چلیں “گے۔

زمین پر فصل کی کٹائی
14 پھر مَیں ایکنے بادلسفید دیکھا، اور اُس پر کوئی بیٹھا تھا

جو ابِن آدم کی مانند تھا۔ اُس سرکے پر سونے تاجکا اور ہاتھ میں
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تیز درانتی تھی۔ ایک15 اَور فرشتہ الله کے گھر نکلسے اونچیکر
آواز سے پکار کر اُس سے مخاطب ہوا جو بادل پر بیٹھا تھا، اپنی”
درانتی لے کر فصل کی کٹائی !کر کیونکہ فصل کاٹنے وقتکا آ
گیا ہے اور زمین پر کی پکفصل گئی “ہے۔ 16 چنانچہ بادل پر
بیٹھنے والے نے اپنی درانتی زمین پر چلائی اور زمین کی فصل کی
کٹائی ہوئی۔

اِس17 ایکبعدکے اَور فرشتہ الله اُسکے نکلسےگھر 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 درانتی پکڑے ہوئے
فرشتے مخاطبسے ہوا، اپنی” تیز درانتی لے کر زمین کی انگور کی
بیل سے انگور کے ُگچھے جمع کر، کیونکہ اُس کے پکانگور گئے
“ہیں۔ 19 فرشتے نے زمین پر اپنی درانتی چلائی، اُس کے انگور
جمع کئے اور اُنہیں الله پھینکمیںحوضبڑےاُسکےغضبکے
میںجسدیا انگور رسکا نکالا جاتا ہے۔ 20 حوضیہ شہر سے
باہر واقع تھا۔ اُس پڑےمیں انگوروں کو اِتنا روندا گیا حوضکہ
میں بہہخونسے خوننکلا۔ 300سیلابیہکا کلو میٹر تکدُور
پہنچ گیا اور وہ اِتنا یادہ ز تھا پہنچتکلگاموںکیگھوڑوںکہ گیا۔

15
آخری بلاؤں کے فرشتے

1 پھر مَیں آسماننے ایکپر اَور الٰہی نشان دیکھا، جو عظیم اور
حیرت انگیز تھا۔ سات فرشتے سات آخری بلائیں اپنے پاس رکھ
کھڑےکر تھے۔ اِن سے الله تکتکمیلغضبکا پہنچ گیا۔

مَیں2 نے شیشے کا ایکسا سمندر بھی جسدیکھا آگمیں
ملائی گئی تھی۔ اِس سمندر پاسکے کھڑےوہ تھے جو حیوان،
اُس مجسمےکے اور اُس کے نام کے نمبر غالبپر آ گئے تھے۔ وہ الله
کے دیئے ہوئے سرود پکڑے 3 الله کے خادم موسٰی اور لیلے کا
گیت 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۔
اِس5 کے بعد مَیں نے دیکھا کہ الله کے گھر یعنی آسمان پر کے

شریعت کھول*کوخیمےکے الله6گیا۔دیا ساتوہسےگھرکے
فرشتے نکل آئے جن ساتپاسکے بلائیں تھیں۔ اُن کے کتان کے
ستھرےصافکپڑے چمکاور رہے تھے۔ کپڑےیہ سینوں پر
سونے کے کمربند سے بندھے ہوئے تھے۔ 7 پھر چار جانداروں
میں ایکسے نے اِن سات فرشتوں کو سونے کے سات پیالے

دیئے۔ یہ پیالے اُس خدا کے غضب بھرےسے ہوئے تھے جو
ازل تکابدسے زندہ ہے۔ وقتاُس8 الله کا اُسگھر جلالکے
قدرتاور سے پیدا ہونے والے دھوئیں سے بھر گیا۔ تکجباور
فرشتوںسات بلائیںساتکی تکتکمیل نہ پہنچیں تکوقتاُس
کوئی بھی الله کے گھر میں داخل نہ ہو سکا۔

16
الله غضبکے کے پیالے

1 پھر مَیں ایکنے اونچی آواز جسسنی نے الله کے گھر میں
سے سات فرشتوں سے کہا، جاؤ،” الله کے غضب سے بھرے
سات پیالوں کو زمین پر ُنڈیل ا “دو۔

2 پہلے فرشتے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر ُنڈیل ا دیا۔ اِس پر اُن
لوگوں جسموںکے بھدےپر تکلیفاور نکلپھوڑےدہ جنآئے
پر حیوان نشانکا تھا اور جو اُس مجسمےکے کو سجدہ تھے۔کرتے

دوسرے3 فرشتے نے اپنا پیالہ سمندر پر ُنڈیل ا دیا۔ اِس پر سمندر
لاشپانیکا بدلمیںخونسےکے گیا، اور اُس میں ہر مخلوقزندہ
مر گئی۔

تیسرے4 فرشتے نے اپنا پیالہ یاؤں در اور پانی کے چشموں پر
ُنڈیل ا دیا تو اُن کا پانی خون بن گیا۔ 5 پھر مَیں نے پانیوں پر مقرر
فرشتے کو یہ کہتے سنا، تُو” یہ فیصلہ کرنے میں راست ہے، تُو
جو ہے اور جو تھا، تُو قدوسجو ہے۔ 6 چونکہ اُنہوں تیرےنے
مُقّدسین اور نبیوں کی ریزیخوں کی اِسہے، لئے تُو اُنہیںنے وہ
دےکچھ جسدیا لائقکے وہ ہیں۔ تُو نے اُنہیں خون پلا “دیا۔
7 پھر مَیں نے قربان گاہ کو جوابیہ دیتے سنا، رباےہاں،”
قادرِ مطلق ًخدا، تیرےحقیقتا فیصلے سچے راستاور “ہیں۔

چوتھے8 فرشتے نے اپنا پیالہ سورج پر ُنڈیل ا دیا۔ اِس پر سورج
کو لوگوں آگکو سے ُجھلسانے کا اختیار دیا گیا۔ لوگ9 شدید
تپش ُجھلسسے گئے، اور اُنہوں نے الله کے نام پر کفر بکا جسے
اِن بلاؤں پر اختیار تھا۔ اُنہوں نے توبہ کرنے اور اُسے جلال دینے
سے انکار کیا۔

پانچویں10 فرشتے نے اپنا پیالہ حیوان تختکے پر ُنڈیل ا دیا۔ اِس
پر اُس کی بادشاہی میں اندھیرا چھا گیا۔ لوگ اذیت مارےکے
اپنی زبانیں کاٹتے رہے۔ اُنہوں11 اپنینے تکلیفوں اور پھوڑوں کی
وجہ آسمانسے پر کفر بکا اور اپنے کاموں سے انکار نہ کیا۔

12 چھٹے فرشتے نے اپنا بڑےپیالہ یا فراتدر پر ُنڈیل ا دیا۔ اِس
پر اُس کا پانی سوکھ گیا تاکہ مشرق کے بادشاہوں کے لئے راستہ
تیار ہو جائے۔ 13 پھر مَیں نے تین بدروحیں دیکھیں جو مینڈکوں
مانندکی تھیں۔ وہ اژدہے حیوانمنہ،کے منہکے اور نبیجھوٹے
کے منہ میں سے نکل آئیں۔ 14 مینڈکیہ شیاطین کی روحیں ہیں
معجزےجو ہیںدکھاتی اور نکل پوریکر دنیا بادشاہوںکے کے
پاس جاتی ہیں تاکہ اُنہیں الله قادرِ مطلق کے عظیم دن پر جنگ
کے لئے اکٹھا کریں۔

* 15:5 خیمے :کو ملاقاتیعنی خیمےکے کو۔
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15 دیکھو،” مَیں چور کی طرح آؤں گا۔ مبارک ہے وہ جو

جاگتا رہتا اور اپنے کپڑے 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 کیا جس کا
نام عبرانی زبان میں ہرمجدون ہے۔

ساتویں17 فرشتے نے اپنا پیالہ ہَوا میں ُنڈیل ا دیا۔ اِس پر الله کے
تختمیںگھر اونچیایکسےطرفکی آواز نےجسدیسنائی
کہا، اب” تکتکمیلکام پہنچ گیا “!ہے بجلیاں18 چمکنے لـگیں،
شور مچ گیا، بادل گرجنے لـگے اور ایک شدید زلزلہ آیا۔ اِس قسم
کا زلزلہ زمین پر انسان کی تخلیق سے لے کر تکآج نہیں آیا، اِتنا
سخت زلزلہ کہ 19 عظیم شہر تین حصوں میں بٹ گیا اور قوموں کے
شہر تباہ ہو گئے۔ الله نے عظیم بابل کو یاد کر کے اُسے سختاپنے
غضب کی َمے سے بھرا پیالہ پلا دیا۔ غائبجزیرےتمام20 ہو گئے
اور پہاڑ کہیں نظر نہ آئے۔ لوگوں21 پر آسمان سے من من بھر کے
بڑےبڑے اولے گر گئے۔ اور لوگوں نے اولوں کی بلا کی وجہ
سے الله پر کفر بکا، کیونکہ یہ بلا سختنہایت تھی۔

17
مشہور کسبی

1 پھر سات پیالے پاساپنے رکھنے والے اِن سات فرشتوں میں
میرےایکسے پاس آیا۔ اُس نے کہا، آ،” مَیں تجھے اُس بڑی
کسبی کی سزا دکھا دوں گہرےجو پانی کے پاس 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 عورتایکنے دیکھا۔کو رنگقرمزیایکوہ حیوانکے
پر سوار جستھی پورےکے جسم پر کفر کے نام لـکھے تھے اور
جس ساتکے سر سینگدساور تھے۔ 4 عورتیہ ارغوانی اور
رنگقرمزی کپڑےکے پہنے اور قیمتبیشسونے، جواہر اور
موتیوں سجیسے ہوئی تھی۔ اُس کے ہاتھ میں سونے ایککا پیالہ
تھا چیزوںگھنونیجو اور اُس زناکاریکی سےگندگیکی بھرا ہوا
تھا۔ اُس5 ماتھےکے پر یہ نام لـکھا تھا، ایکجو بھید ہے، عظیم”
بابل، کسبیوں اور زمین کی گھنونی چیزوں کی “ماں۔ 6 اور مَیں
نے دیکھا کہ یہ عورت اُن مُقّدسین کے خون مستسے ہو گئی
تھی جنہوں نے عیسٰی کی دیگواہی تھی۔
اُسے دیکھ کر مَیں نہایت حیران ہوا۔ 7 فرشتے نے مجھ سے

تُو”پوچھا، حیرانکیوں مَیںہے؟ تجھ عورتپر اور اُس حیوان کا
بھید کھول دوں جسگا عورتپر سوار ہے جساور ساتکے
سر سینگدساور ہیں۔ حیوانجس8 کو تُو نے دیکھا وہ پہلے
تھا، اِس وقت نہیں ہے اور دوبارہ اتھاہ گڑھے میں سے نکل کر
ہلاکت طرفکی بڑھے گا۔ زمین کے جن باشندوں کے نام دنیا
کی تخلیق سے ہی کتاِب حیات میں درج نہیں ہیں وہ حیوان کو
دیکھ حیرتکر زدہ ہو جائیں گے۔ کیونکہ وہ پہلے تھا، وقتاِس
نہیں لیکنہے دوبارہ آئے گا۔

یہاں9 سمجھ سروںساتہے۔ضرورتکیذہندار مرادسے
سات پہاڑ ہیں جن پر عورتیہ بیٹھی ہے۔ ساتیہ بادشاہوں کی
نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ 10 اِن میں سے پانچ گر گئے ہیں، چھٹا
موجود ہے اور ساتواں ابھی آنے والا جبلیکنہے۔ وہ آئے گا
تو اُسے تھوڑی دیر کے لئے رہنا ہے۔ 11 جو حیوان پہلے تھا اور
اِس وقت نہیں ہے وہ آٹھواں بادشاہ ہے، گو وہ سات بادشاہوں
میں ایکبھیسے ہے۔ ہلاکتوہ بڑھطرفکی رہا ہے۔

12 جو سینگدس تُو نے دیکھے وہ دس بادشاہ ہیں جنہیں
ابھی بادشاہیکوئی نہیں لیکنملی۔ اُنہیں گھنٹے بھر کے لئے حیوان
کے ساتھ بادشاہ کا اختیار ملے گا۔ 13 ایکیہ ہی سوچ رکھ کر
طاقتاپنی اور اختیار حیوان دیںدےکو اورگے لیلے جنگسے
کریں 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 کے پاس تُو نے
کسبی کو بیٹھی دیکھا وہ اُمّتیں، ہجوم، قومیں اور زبانیں ہے۔
16 جو حیوان سینگدساور تُو نے دیکھے 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 کے سپرد کر دیں
تکجب الله کے فرمان تکتکمیل نہ پہنچ جائیں۔

عورتجس18 کو تُو نے دیکھا وہ وہی بڑا شہر ہے جو زمین
بادشاہوںکے پر حکومت کرتا “ہے۔

18
بابل شہر شکستکی

1 اِس کے بعد مَیں ایکنے اَور فرشتہ دیکھا جو آسمان پر سے
اُتر رہا تھا۔ اُسے بہت اختیار حاصل تھا اور زمین اُس کے جلال
سے روشن ہو گئی۔ اُس2 نے اونچی آواز سے پکار کر کہا، وہ”
گر گئی !ہے ہاں، عظیم بابلکسبی گر گئی اب!ہے وہ شیاطین
کا اورگھر بدروحہر کا بنبسیرا ناپاکہرہے،گئی اور گھنونے
پرندے کا بسیرا۔ 3 کیونکہ تمام قوموں نے اُس حرامکاریکی اور
مستی کی َمے پی لی زمینہے۔ بادشاہوںکے اُسنے ساتھکے زنا
کیا اور زمین کے سوداگر اُس کی بےلگام عیاشی سے امیر ہو گئے
“ہیں۔ 4 پھر مَیں ایکنے اَور آواز سنی۔ اُس آسماننے طرفکی
سے میریاے”کہا، قوم، اُس میں نکلسے آ،
تاکہ تم اُس گناہوںکے شریکمیں نہ ہو جاؤ
اور اُس کی بلائیں تم پر نہ آئیں۔
5 کیونکہ اُس کے گناہ تکآسمان پہنچ گئے ہیں،
اور الله اُن کی بدیوں کو یاد کرتا ہے۔
اُس6 کے ساتھ سلوکوہی کرو
جو اُس تمہارےنے ساتھ کیا ہے۔
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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 ہے،
مَیں’ 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۔
9 اور زمین بادشاہوںجنکے نے اُس کے ساتھ زنا اور عیاشی

کی وہ اُس کے جلنے کا دھواں دیکھ کر رو پڑیں گے اور آہ زاریو
کریں گے۔ 10 وہ اُس کی اذیت کو دیکھ خوفکر کھائیں گے
اور دُور کھڑےدُور ہو کہیںکر !افسوس”گے، تجھ پر افسوس،
اے عظیم طاقتاور ور ہیایک!بابلشہر گھنٹے اندرکے 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 رنگقرمزیاور کا کپڑا، ریشم، قسمہر 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 پاستیرےبھی پائی نہیں جائے “گی۔ 15 جو سوداگر اُسے
یہ چیزیں فروخت کرنے دولتسے مند ہوئے وہ اُس کی اذیت
دیکھ مارےکےخوفکر دُور وہگے۔جائیںہوکھڑےدُور رو
رو کر ماتم کریں گے 16 اور کہیں گے، !ہائے” تجھ پر افسوس،
اے عظیم شہر، اے خاتون جو پہلے باریک کتان، ارغوانی اور
قرمزی رنگ کپڑےکے پہنے پھر تی تھی اور جو سونے، قیمتی
جواہر اور موتیوں سجیسے ہوئی تھی۔ ایک17 ہی گھنٹے کے اندر
اندر دولتساری تباہ ہو گئی “!ہے
ہر بحری جہاز کا کپتان، ہر سمندری مسافر، ہر ملاح اور وہ

تمام لوگ جو سمندر پر سفر کرنے سے اپنی روزی کماتے ہیں وہ
سب دُور کھڑےدُور ہو جائیں گے۔ اُس18 کے جلنے کا دھواں
دیکھ کر کہیںوہ کیا”گے، کوئیکبھی اِتنا عظیم شہر “تھا؟ وہ19
اپنے سروں ڈالخاکپر لیں گے اور چلّا چلّا کر روئیں گے اور آہ
و زاری کریں گے۔ وہ کہیں گے، !ہائے” تجھ پر اےافسوس،

عظیم مالـککےجہازوںبحریتمامسےدولتکیجسشہر، امیر
ایکہوئے۔ ہی گھنٹے کے اندر اندر وہ ویران ہو گیا “ہے۔

اے20 آسمان، اُسے دیکھ خوشیکر !منا
اے مُقّدسو، رسولو اور نبیو، خوشی !مناؤ
کیونکہ الله تمہارینے خاطر اُس عدالتکی کی ہے۔
21 ایکپھر طاقت ور فرشتے نے بڑی 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
نہگی،دیںسنائیکبھیمیںتجھآوازیں بانسریسرود، یا تُرم بجانے
والوں ابکی۔ سے کسی بھی کام کا کاری گر تجھ میں پایا نہیں
جائے گا۔ ہاں، چکّی کی آواز ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے گی۔
کرےنہیںروشنتجھےچراغسےاب23 دُلھنگا، دُولھے کی آواز
میںتجھ تیرےہائے،گی۔دےنہیںسنائی سوداگر دنیا بڑےکے
بڑے افسر تھے، جادوگریتیریاور تمامسے 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 ایک بڑے ہجوم کی سی آواز

جسسنی نے کہا، الله” کی تمجید !ہو نجات، جلال اور قدرت
ہمارے خدا کو حاصل 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، کی تمجید !ہو اِس شہر دھواںکا تکابد چڑھتا رہتا
“ہے۔ چوبیس4 بزرگوں اور چار جانداروں نے گر کر تخت پر
بیٹھے الله کو سجدہ کیا۔ اُنہوں نے کہا، آمین،” الله کی تمجید “ہو۔

لیلے ضیافتکی
5 پھر تخت طرفکی ایکسے آواز سنائی دی۔ اُس نے تمامکےاُساے”کہا، ہمارےخادمو، اُساےکرو۔تمجیدکیخدا کا

ماننےخوف والو، بڑےخواہ ہو یا اُسچھوٹے “کرو۔ستائشکی
6 پھر مَیں بڑےایکنے ہجوم سیکی آواز سنی، بڑیجو آبشار کے
اورشور بادلوںگرجتے تھی۔مانندکیکڑککی لوگوںاِن الله”کہا،نے کی تمجید !ہو کیونکہ ربہمارا قادرِ مطلق تختخدا نشین ہو
گیا ہے۔ 7 آؤ، ہم مسرور خوشیہوں، منائیں اور اُسے جلال دیں،
کیونکہ لیلے کی شادی وقتکا آ گیا ہے۔ اُس کی دُلھن نے اپنے
آپ کو تیار کر لیا ہے، 8 اور اُسے پہننے کے لئے باریک کتان کا
چمکتا اور پاک صاف لباس دے دیا “گیا۔ باریک) کتان
سے مراد مُقّدسین راستکے کام (ہیں۔

9 پھر فرشتے نے مجھ سے کہا، لـکھ،” مبارک ہیں وہ جنہیں
لیلے کی شادی کی ضیافت کے لئے دعوت مل گئی “ہے۔ اُس
نے مزید کہا، یہ” الله کے الفاظسچے “ہیں۔
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10 اِس پر مَیں اُسے سجدہ کرنے کے لئے اُس کے پاؤں میں گر

گیا۔ لیکن اُس نے مجھ سے کہا، ایسا” مت !کر مَیں بھی تیرا اور
تیرے اُن بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو عیسٰی کی گواہی دینے
پر قائم صرفہیں۔ الله کو سجدہ کر۔ کیونکہ جو عیسٰی بارےکے
میں گواہی دیتا ہے وہ یہ نبوّت کی روح میں کرتا “ہے۔

گھوڑےسفید کا سوار
11 پھر مَیں نے آسمان کو کھلا ایکدیکھا۔ سفید گھوڑا نظر

سوارکےجسآیا کا وفادار”نام اور “سچا ہے، کیونکہ انصافوہ
عدالتسے جنگاور کرتا ہے۔ 12 اُس کی آنکھیں بھڑکتے شعلے
کی مانند ہیں اور اُس سرکے بہتپر تاجسے ہیں۔ اُس ایکپر نام
لـکھا صرفجسےہے وہی جانتا کوئیہے، اَور اُسے نہیں جانتا۔
13 لباسایکوہ سے ملبّس تھا جسے خون میں یا ڈبو گیا تھا۔ اُس
کا نام الله” کا “کلام ہے۔ 14 آسمان کی فوجیں اُس کے پیچھے
پیچھے چل رہی سبتھیں۔ سفید گھوڑوں پر سوار تھے باریکاور
کتان کے چمکتے پاکاور کپڑےصاف 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 کرےحکومت گا۔
ہاں، وہ انگور کا رس لنے نکا حوضکے میں اُنہیں کچل ڈالے
گا۔ یہ حوض کیا ہے؟ الله قادرِ مطلق کا سخت غضب۔ 16 اُس
کے لباس اور ران پر یہ نام لـکھا ہے، بادشاہوں” کا بادشاہ اور
ربوں کا “رب۔

17 پھر مَیں نے ایک 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، بڑےبڑےجرنیلوں، افسروں، گھوڑوں اور
اُن سواروںکے کھاؤگوشتکا ہاںگے، تمام لوگوں کا گوشت،
خواہ آزاد ہوں یا غلام، چھوٹے ہوں یا “بڑے۔

19 پھر مَیں نے حیوان اور بادشاہوں کو اُن کی فوجوں سمیت
دیکھا۔ گھوڑےوہ پر الله” کا “کلام نامی سوار اور اُس کی فوج
جنگسے کرنے کے لئے جمع ہوئے تھے۔ لیکن20 حیوان کو
گرفتار کیا گیا۔ اُس کے ساتھ اُس جھوٹے نبی کو بھی گرفتار کیا
گیا جس نے حیوان کی خاطر معجزانہ نشان دکھائے تھے۔ اِن
معجزوں وسیلےکے اُسسے نے اُن فریبکو دیا تھا حیوانجنہیں
کا نشان مل گیا تھا اور جو اُس کے مجسمے کو سجدہ کرتے تھے۔
دونوں کیگندھکہوئیجلتیکو شعلہ میںجھیلخیز پھینکا گیا۔
21 باقی لوگوں کو اُس تلوار سے مار ڈالا گیا گھوڑےجو پر سوار
منہکے نکلتیسے 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 سالہزار کے لئے باندھ لیا۔ اُس3 اُسےنے 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 نے تخت دیکھے جن پر وہ بیٹھے تھے جنہیں عدالت
کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ اور مَیں نے اُن کی روحیں دیکھیں
جنہیں عیسٰی بارےکے میں گواہی دینے اور جن کا الله کا کلام
پیش کرنے کی وجہ سے سر قلم کیا گیا تھا۔ اُنہوں نے حیوان 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 رہے۔کرتےحکومتساتھکے مُردےباقی)5 ہزار
سال اختتامکے پر ہی زندہ ۔(ہوئے یہ قیامتپہلی ہے۔ مبارک6
اور مُقّدس ہیں وہ جو اِس پہلی قیامت میں شریک ہیں۔ اِن پر
موتدوسری 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 ابلیسبعد کو اُس کی قید سے آزاد

کر دیا جائے گا۔ تب8 وہ نکل کر زمین کے چاروں کونوں میں
قوموںموجود ماجوجاورجوجبنام بہکائےکو گا جنگاُنہیںاور
کرنے کے لئے کرےجمع گا۔ لڑنے والوں کی تعداد ساحل پر کی
ریت کے ذروں جیسی 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 فریبکو دیا تھا جلتی ہوئی
میںجھیلکیگندھک پھینکا اورحیوانجہاںوہاںگیا، جھوٹے
نبی کو پہلے پھینکا گیا تھا۔ اُس جگہ پر اُنہیں راتدن بلـکہ تکابد
عذاب پڑےسہنا گا۔

عدالتآخری
مَیںپھر11 ایکنے بڑا تختسفید اوردیکھا اُسے اُسجو 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۔ ایکپھر اَور
کتاب کو کھول دیا گیا جو حیاتکتاِب تھی۔ مُردوں کا اُس کے
فیصلہمطابق کیا گیا اُنہوںکچھجو نے کیا تھا اور درجمیںکتابوںجو
تھا۔ سمندر13 نے اُن تمام مُردوں پیشکو کر دیا میںاُسجو تھے،
موتاور اور پاتال نے بھی اُن مُردوں پیشکو کر دیا جو اُن میں
تھے۔ چنانچہ شخصہر کا اُس مطابقکے فیصلہ کیا گیا اُسجو نے
کیا تھا۔ 14 موتپھر اور پاتال کو جلتی ہوئی جھیل میں پھینکا گیا۔
یہ جھیل موتدوسری ہے۔ کسیجس15 کا نام کتاِب حیات
میں درج نہیں تھا اُسے جلتی ہوئی جھیل میں پھینکا گیا۔

21
نیا آسمان اور نئی زمین
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1 پھر مَیں ایکنے نیا آسمان ایکاور 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۔ مُقّدسیہ شہر دُلھن کی
میںصورت الله پاسکے آسمانسے پر سے اُتر رہا تھا۔ اور یہ دُلھن
اپنے دُولھے کے لئے تیار اور سجی ہوئی تھی۔ مَیں3 ایکنے آواز
تختنےجسسنی پر سے اب”کہا، الله سکونتکی انسانوںگاہ
کے درمیان ہے۔ وہ اُن کے ساتھ کرےسکونت گا اور وہ اُس
کی قوم ہوں گے۔ الله خود اُن کا خدا ہو گا۔ 4 وہ اُن کی آنکھوں
سے تمام آنسو پونچھ ڈالے ابگا۔ سے نہ موت ہو گی نہ ماتم، نہ
رونا ہو گا نہ درد، کیونکہ جو بھی پہلے تھا وہ جاتا رہا “ہے۔

5 تختجو پر بیٹھا تھا اُس نے کہا، سبمَیں” کچھ سرےنئے
سے بنا رہا اُس“ہوں۔ یہنے بھی یہ”کہا، 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 اُسےہے
مَیں زندگی کے چشمے مفتسے پانی پلاؤں گا۔ 7 غالبجو آئے
گا وہ یہ سب کچھ وراثت میں پائے گا۔ مَیں اُس کا خدا ہوں گا
اور وہ فرزندمیرا لیکن8گا۔ہو غیرایمانبزدلوں، داروں، گھنونوں،
قاتلوں، زناکاروں، جادوگروں، بُت پرستوں اور تمام لوگوںجھوٹے
کا انجام جلتی کیگندھکہوئی شعلہ دوسرییہہے۔جھیلخیز
موت “ہے۔

نیا یروشلم
جن9 سات فرشتوں پاسکے سات آخری بلاؤں بھرےسے

پیالے تھے اُن میں ایکسے میرےنے پاس آ کر کہا، آ،” مَیں
دُلھنتجھے یعنی لیلے بیویکی “دکھاؤں۔ 10 وہ روحمجھے میں اُٹھا
بڑےایککر اور اونچے پہاڑ پر لے گیا۔ وہاں سے اُس نے مجھے
مُقّدس شہر یروشلم دکھایا جو الله آسمانسےطرفکی پر سے اُتر رہا
تھا۔ اُسے11 الله حاصلجلالکا تھا اور وہ اَن مول جوہر بلـکہ بلور
یشبشفافصافجیسے چمکطرحکی رہا تھا۔ اُس12 بڑیکی
اور اونچی فصیل میں دروازےبارہ تھے، اور دروازےہر ایکپر
فرشتہ تھا۔کھڑا دروازوں پر اسرائیل کے بارہ قبیلوں نامکے لـکھے
تھے۔ مشرقدروازےتین13 طرفکی تھے، تین شمال کی طرف،
جنوبتین طرفکی اور تین مغرب کی طرف۔ 14 شہر کی فصیل
کی بارہ بنیادیں تھیں جن پر لیلے کے بارہ رسولوں کے نام لـکھے
فرشتےجس15تھے۔ اُستھیکیباتسےمجھنے پاسکے سونے
کا گز تھا تاکہ شہر، اُس دروازوںکے اور اُس پیمائشکیفصیلکی
کرے۔ 16 شہر چوکور تھا۔ اُس کی لمبائی اُتنی ہی تھی جتنی اُس
چوڑائی۔کی فرشتے پیمائشکیشہرسےگزنے کی تو پتا چلا اُسکہ
کی لمبائی، چوڑائی اور 2,400اونچائی کلو میٹر ہے۔ اُسجب17
نے فصیل کی پیمائش کی تو چوڑائی 60 میٹر تھی یعنی اُس پیمانے
استعمالوہجوسےحسابکے کر تھیکییشبفصیل18تھا۔رہا

جبکہ خالصشہر سونے کا تھا، یعنی شفافصاف شیشے جیسے
سونے کا۔ 19 شہر کی بنیادیں ہر قسم کے قیمتی جواہر سے سجی
:تھیںہوئی *یشبپہلی †لاجوردسنِگدوسریسے، تیسریسے،
سنِگ ‡یمانی سے، چوتھی زمرد سے، پانچویں20 سنِگ §سلیمانی
سے، چھٹی عقیِق *احمر ساتویںسے، †زبرجد آٹھویںسے، آِب ‡بحر
سے، نویں §پکھراج سے، دسویں عقیِق *سبز سے، گیارھویں نیلے
رنگ کے †زرقون سے اور بارھویں یاقوِت ‡ارغوانی سے۔ 21 بارہ
دروازے بارہ موتی تھے اور ہر دروازہ ایک موتی کا تھا۔ شہر
کی خالصسڑکبڑی سونے کی تھی، یعنی شفافصاف شیشے
جیسے سونے کی۔

22 مَیں نے شہر میں الله کا گھر نہ دیکھا، کیونکہ رب قادرِ
مطلق خدا اور لیلا ہی اُس کا مقدِس ہیں۔ 23 شہر کو سورج
یا چاند کی ضرورت نہیں جو اُسے روشن کرے، کیونکہ الله کا
جلال اُسے روشن کر دیتا اورہے لیلا اُس کا چراغ ہے۔ قومیں24
اُس کی روشنی میں چلیں گی، اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و
شوکت اُس میں لائیں گے۔ 25 اُس دروازےکے کسی بھی دن
بند نہیں ہوں گے کیونکہ وہاں کبھی راتبھی وقتکا نہیں آئے
لائیمیںاُسشوکتوشانکیقوموں26گا۔ کوئی27گی۔جائے
ناپاک چیز اُس میں داخل نہیں ہو گی، نہ وہ جو گھنونی حرکتیں
کرتا اور جھوٹ بولتا صرفہے۔ وہ داخل ہوں گے جن کے نام
لیلے کی حیاتکتاِب میں درج ہیں۔

22
مکاشفہ

1 پھر فرشتے نے مجھے زندگی کے پانی کا یا در دکھایا۔ وہ بلور
شفافصافجیسا تھا اور الله اور لیلے تختکے نکلسے کر 2 شہر
میںبیچکےسڑکبڑیکی بہہسے تھا۔رہا یا در کناروںدونوںکے
پر زندگی تھا۔درختکا میںسالدرختیہ بارہ پھلدفعہ لاتا تھا،
ہر مہینے ایکمیں بار۔ درختاور کے پتے قوموں کی شفا کے لئے
استعمال ہوتے تھے۔ وہاں3 کوئی بھی ملعون چیز نہیں ہو گی۔
الله اور لیلے کا تخت شہر میں ہوں گے اور اُس کے خادم اُس

کی خدمت کریں گے۔ 4 وہ اُس کا چہرہ دیکھیں گے، اور اُس
کا نام اُن کے ماتھوں پر ہو گا۔ راتوہاں5 نہیں ہو گی اور اُنہیں
کسی چراغ یا سورج کی روشنی ضرورتکی نہیں ہو گی، کیونکہ
رب خدا اُنہیں دےروشنی گا۔ وہاں وہ حکومتتکابد کریں
گے۔

عیسٰی کی آمد
6 فرشتے نے مجھ سے کہا، یہ” باتیں قابِل اعتماد اور سچی ہیں۔

رب نے نبیوںجو کی روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتے بھیجکو دیا
تاکہ اپنے خادموں کو کچھوہ دکھائے جلدجو ہونے والا “ہے۔

* 21:19 :یشب jasper † 21:19 سنِگ :لاجورد lapis lazuli ‡ 21:19 :یمانیسنِگ chalcedony § 21:20 :سلیمانیسنِگ sardonyx۔
یعنی سنِگ سلیمانی ایککی میںجسقسم نارنجی اور سفید عقیق 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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7 عیسٰی فرماتا ہے، دیکھو،” مَیں جلد آؤں مبارکگا۔ ہے وہ

جو کتاباِس پیشکی گوئیوں مطابقکے زندگی گزارتا “ہے۔
مَیں8 یوحنا نے خود یہ کچھ سنا اور دیکھا ہے۔ اور اُسے سننے

اور دیکھنے کے بعد مَیں اُس فرشتے کے پاؤں 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 مجھےنے کتاباِس”بتایا، پیشکی
گوئیوں پر متمُہر لگانا، قریبوقتکیونکہ آ گیا ہے۔ 11 غلطجو
کام کر رہا ہے غلطوہ کام کرتا رہے۔ جو گھنونا ہے وہ گھنونا
ہوتا جائے۔ جو راست باز ہے وہ راست بازی کرتا رہے۔ جو
مُقّدس ہے مُقّدسوہ ہوتا “جائے۔

12 عیسٰی فرماتا ہے، دیکھو،” مَیں جلد آنے کو ہوں۔ مَیں اجر
لے کر آؤں گا اور مَیں ایکہر کو اُس کاموںکے موافقکے اجر
دوں گا۔ الفمَیں13 اور اّولے، اور آخر، ابتدا اور انتہا “ہوں۔

مبارک14 ہیں وہ جو لباساپنے کو دھوتے ہیں۔ کیونکہ وہ
زندگی درختکے پھلکے سے کھانے اور دروازوں کے یعے ذر
شہر میں داخل ہونے کا حق رکھتے ہیں۔ لیکن15 باقی سب شہر
باہرکے رہیں ُکتے،گے۔ زناکار، قاتل، پرستبُت اور تمام لوگوہ

پیارکوجھوٹجو اُساورکرتے عملپر سبکےسبہیںکرتے
باہر رہیں گے۔

مَیں”16 عیسٰی نے اپنے فرشتے پاستمہارےکو بھیجا تاکہہے
جماعتوںوہ کے لئے تمہیں اِن باتوں کی مَیںدے۔گواہی 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 پانی مفت لے

لے۔
خلاصہ

18 مَیں، یوحنا ایکہر کو جو کتاباِس پیشکی گوئیاں سنتا
ہے آگاہ کرتا ہوں، اگر کوئی اِس کتاب میں کسی بھی بات کا
کرےاضافہ تو الله اُس زندگیکی میں اُن بلاؤں کا کرےاضافہ گا
جو اِس کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔ 19 اور اگر کوئی نبوّت کی
کتاباِس سے باتیں نکالے تو الله اُس کتابسے میں مذکور زندگی
درختکے پھلکے مُقّدساورکھانےسے شہر میں ہنے ر حقکا
چھین 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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